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publik, alllr,rarll.

pointormowal rebra.nych o PI'"le- Bernar Babinią _ dyrektor U.
biegu I uchwaloch IItYCZJ\!(ńI,'ej CewIł w Rożnlcy, w<oj. kleleclde. ROK VI. Nt 28 (1 '15D) A B
lesJ! Biura SwllltoweJ (łady Po- Słanl,law Kallnew.kł _ poseł,
koju w Wiedniu.
przewodniczący Stolo Kom. FN,
UCZeGt.nky d)'.'JkU!lJl, jaka wy. Witold Wlrpsza _ pre~. odd%1a
wląUtla liC; następnie, podkr~la lu Zw. LHerat6w Polskich w
II donlosIe z.naczenle uchwal Sl'.C%eclnle, Młec'lYfJlaw Madan)'
Biura $wlatowej Rady PokQju _ chłop gospodarujący Indywl~
oraz omawiali zadania, jakie w dualnie z pow. Ploo.k oraz. Zy~
zwllp.ku lo tymi uchwalami sta- !:munt Sklbnlewskl _
prez,e,
F\ przed polskim ruchem obroń· Komitetu do Spraw Urbanistyki
('6w pokoJu. Glol zabierali: Ale- I Ar<:hJtektury, Prot. 8tlUlisław
rA8/ad\', Omówiono równJei wy ksander Junklewlc1l sekre~ Kulczyński, Stanisław Dera _
~ik!lj~re l tych uchwlI.I najb1\t- tan: NKW ZSL, Wacław Barci- z. woj. gdańskiego, Wiktor KloIle ~~rll1nIFl polskiego ruchu o- kowtikl przewodniczący CK atewtcz-prLewodniczący CRZZ,
broMów pokoju.
~D, Korutanty Lubleńskl - po- Józef Kalinowski _ kierownik

Nł' p"dłl.:.v~ lUl"lłVWy 1'01.,-. otny.
m • • Bu/,aM!: rudy kmrt6lłłt.ty iylło
:ku., ,Wyty, Iył(l'ń, ,~ł wltM• .,I~ ,
,,~ I Infl1l f,c) ...."y clił! .ł,l"'fl.trunła "..
111,..-1", I ni fI<)1tul:ty ry","a.

KmCE, AlIOnA. 2 LtJ'ttco 1055 IŁ

Po uchwaleniu ~nowego Statutu organizacji
i dokonaniu wyborów

II Zjazd ZMP

po_~il'dl('nle lagalI prezes Pol- sel, dzialaC'l katolicki, Bronisław Biura OgÓlnopolskIego Komitetu

,kir) Akl1demll Nauk - prot. Bum. - proteGO!" t1zykl UW, Frontu Narodowego, Stefan l ..~
ks. dr Wacław Radosz, Antoni !lAI" wiceprezes NKW ZSL.
eronwh prez\'dl6w prze-wodnl- Korzyckl - prezes ZSCh, Marla Wład)'slaw Gdr _ C'llone\t Pre
tfyl 'na q1 el1nh; laureat St.alinow- Jasr.czukowa - paslanka, pro! zydlum PKOP, red. Jan Bykow
,kleJ Nagrody Pokoju, prezes dr Tadeusz Tempka. Ka"llmlerz Ikl z Poznan:a I innI.
Z\\1~u L1t",rat6w PoL'>klch Mlko.z - nauctyciel z Rze':lZoPo dyskusji przyjęta t:ostala
[,eon Kruczkowaki, który w wa, JMer Kowlllew8kl - pno- rezolUCja, wyrflźaj~ca solid arobl!ernym przemÓWieniu przed~ dujący chłop, przedstawiciel apo tlOŚĆ Qgólnopoh-klego Komitetu
Ita',\'U obt'cną ~ytURCJę mlędzy- ler~eń.!ltwa WArmii I Mawr, j>'rontu Narodowego I P~lsklegl)
r,arodowl'l I p.-xIkr~1II zna.eze:nle Marla MO{"Z1Jlska - przodownl- Kom.Jtetu Obrońców Pokoju z
polit)'ane uchwal Bkrra Swlato ca praey z Warszawskich Zakla_ uchwalami Biura. $w\atO'WeJ na
wrl RAdy Pokoju. W cUlllle po- dńw Mecnamkznych Nr 2, Jan dy Pokoju oraz na.kre41ająca
Iledt!!1lla CzlOTUlk S ....1atowe,1 Re 1 Mmeheil - pn:ewoclnlczący Pre plan a,kcjt w twll\zku %tym! ud)' Pokoju poseł Qlt&p DluskJ zydlum Woj. RN w Opolu, WaJ-j chWałamI.

Po praerwle obiadowej dn.
ZMP pnewodnJCZYła Zofia

JU! Ol'mhowlJkl. Obradom pol~

Rezolucja uchwalonIl IlII wspólnym posiedzeniu
prezydiÓW OgÓlnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego
I PolSkiego Komitetu Obro~c6w PokOju
t.TchwBly Biura Swietowej Ra~
d" Pokoju - wM-wanJ. do wel~
prted~1to wsmeuanlu mlHt!~7Jt'IU nlerrUecklego oraz apel
~lnJHu.enl. zapasÓw bronI atom-,weJ I o natychmiastowe zapl'wtanie jej produkcji - od)'I1wiadaJIl. naJżywotnJejll7.ynl JnIm.!om wszystkich narodów,
\\miajll Ich naJJtlę-bs1:e dllżefila
. unurla. Urh~'8Iy te wskatuj~ nIlrodom nil groine nlebezp;e-tzeń.!two Jakle pociąga
'tS.
,~b~ odbudowa mll!tarrV't'lu nie
truetklejO[o I jawne przy gotowan:a bl~ku atlantyckiego do wojnr atom,,"'rej. MobHlzujl:!. nne
mody do podWl)Jenla wysiłkÓw
di! udaremnienia tych zbrodnlr!)·ch planów woJennych, 8. zaru@m n/lpawall:!. le wiarą w

nlem.leckleJ rmum.lejll., t. jedy~ lmper1allrlycmych agreeor6w
nie poro%umlenle wielkich mo- do ~ofn.!ęcJa siEI, je.t w rrt.anie
clIniw w celu pokojowego ro:t-- pn:ekreśUć plany agresJi w
wiązania problemu niemieckiego, Europie. 1 w AzjL
ża jedyni. droga proponowana
Zebrane nil wspólnej naraprzez ZWllp;ek Radzieckl w jego dzie prezydIa OgÓlnopo1sldego
ostatnlc:h notach I ośwledcte- Komlletu Frontu Narodoweniech - umożl!wlają t:jednlJcze.. go 1 PolskIego Komitetu Obroń
nie narodu nlemleckie!,:o w wa- ców PokoJu wzywają wszystrunkach pokoJu j demokracJi. kich ObywatelI PolskJ LudoW ....'alce przeciw odbudOWie weJ, wszystkich tych,
którym
militaryzmu niemieckiego zarów droga Jest sprawa
pokoju I
no francuscy jak J niemieccy. rozkwitu nl\1IZej ukochanej oJplltrlo<:i magl\ liczyć na petne po I ezyz.ny, aby ~alizuJąc w .wej
parcie I catkowltą so1!darność cndzlennej pracy wS'kezan1a II
.....szystk!ch polSkich bOjowników Zjazdu I IIJ Plenum. KC PO'lsklej
o pOkój całego narodu polskiegO'. Zjednoczonej Partu Robotnlczej wzmacniali .ity naszego
Uzbrajanie Nl~!ee Zachod- kraju I tym samym pomnażali
nich I organlz.owan!e wojny a- t\,Tklad narodu polskiego w wal
tomowe', to dwa narzędzIa o· kEI ludów o pokój t pn:yjatń
stawionej
1 zbankrotowanej mlędlY narodami.
tzw. polityki aBy amerykań
I\rrele~two s!unnej .prawy,
sklch kół woJe-nnych. Ale tak
W Imię pokOjU ł be1lpl~ń
NarM pohkl • całego seru lamo Jak narody nJe dopUlrz:cz"l. łtwa nas7.eJ ojezyzny nBdal 1'0%
'()jliel'll uchwały
Biura Swlato- do odbudowy militaryzmu nie· wijle będziemy naszą socJallumacnlac
\\·tJ R~dr pokoju, które odpry- mlecklego, tak ""rru:' n.Je dopun slycz.ną gospodSl"kę-,
\\:Mlajl\ najbardziej tywol.nym Cl1\ one do rozp~tanla wojny ato ł)ed1.:temy Obl'lnnośt krAju. raz
se-rck-czną
Interesom Tt'lwniet nalllej ojcryz mov.·ej anl w Europie, ani w wjjać l pogłębiać
pr"tyJat.ń I brate-rsk" współpra
. MI! .~ l
I
'ecc 'I n!eIAZJI.
;')',' I l ar) c
nem!
Naród polski wdz.!ę<'zny jest cę z nlezwvdętonym Zwil:!.z~
~ryią ~wl'rh odwetowych plan6w. rqdowl radzl~kJemu za u- klem Radzieckim, z ChIńską
Fakl. t.~ no ..... y WehrmAcht mlal~ dzielenie Pobce Ludowej po. Re-publ!ką Ludową, s: Niemiecb,r dfl Al'."pJ dyspozycji broń a- mocy w wudowanlu dośwlad. ką RepUbliką Demokratyczną,
t~mnwll, fwl~knylby jeueu bar ct.1llnych
MOlÓw .tomowych te wRryłtk!rru kraJamJ dt-mókra
rl~ltj I'Ileb!'lfl!ec-zeńslwo
aireS)1 celem pokojo.wego wykon:ysta- cJ! ludowej, 'Z ,iłami pc.s-tępu 1
I J~to Jtrf.ny,
nla energii atomo.wej. Coto- pokoju na całym 'wiecle,
J~dn~kj.~, j~k glosl odezwa woU: Zwiąr.ku Rsdllecklego. do
SiJy pokoju SI\ potętn!ejtte
podt.lelenia fi:,! swymi dośwlad nit sUy wojny, Narody, t"f'aU1:u
R.urA Swiatowej Rady Pokoju' c1.enlaml r. dzle<ll.!ny pokojowo Jqe uchwaly Biura SWlatowej
.. f:uropR, p')parla przez wnyrit- go. wykorzystania eneorgil ato- Rady Pokoju, p!"%Yjd!ł z nowy·
k:! narnt\.I'. nie da sobie naM'U~ moweJ o.rar. jego. bezpośrednia mi sUkl?Saml na Wielkie ZSroet M'...·t'go Wehrmachtu". Wal~ pomoc w tym Vlkresie, wska. madu-nle Pr1.-edstaw!clell Sil
~:A Pl"7NIW ratyfikacji układów :Wje (,IIlej ludl.kolid i drogę uży Pokoju WBlYlltklch krajów .wia
~Hnkich, prr.eciwko Ot'Ibudow'«1I da tego wielkiego
OS!JlImięc\a la w maju 1955 f'.
W He!slnM
m:\itMrzm\J na~mleck\efto, trWA Rentuszu ludzkiego dla postęp'J kaeh, które wytrf'Zy dalny kie
~al~J, Mba~ra
coraz 11:t'T1IIzt>a') J dobrobytu Mrod.ów, N!e ule- runek dla t\1ryeH~~kjej wlllkl
ga wątpllwoścl, t. llld,Jtość w1Izystklch
narodów o pokój,
rotm~ch\J. O!bn:rmJa wlfi!klltolć
narodu trllncuskll"go występuje obierte drogę r.astnsowan!a e-- be>r.pIM1eństwo. niepodJt'gl04e i
nf!r,il alo.moweJ !La eel6w po. dobrobyt.
r1ru Iikty ..... n1ej fYt'7-l"dwko pr6ch , polępi taŚ Jurowo
b'lm nartuel'nlll mu ,,~ojUS%u" t koJowr
tych, 1ct.órty chclellby użyć 'ej
!~ ';114 t!owroI!:Ą, która po tr1y~ dla ee16w nJsu:zyclelakJej woj·
Rotlmdpwa MDM
kr~ na prtpstl7,(!rl!
nienpelna
pobkł jednomyślnIe $udownlc:-owl. Mar.u-alkow·
\l,·i~ku p\l~tr)uyla ziemie Francji nyNaród
I fili' nie ukrywa Iwych d,,~ poplpra apel Biur. Światowej ,kleJ Dtif'lnicy Mieukanlowej
RAdy ~okolu l tąda UlI.z.cte~ odl1aU do u.tvtku w roku uble-!tń odwetowych.
nla upałÓw bron! atomowej olllm 144 uby mitukaIn. 01'ilt
W ,n mych NJemcr.ech Zachod~ we WM:ystklch krajach l z.a- etęit ł1Qwego budynku up/tata
n:tn kll\~a robotnieza potęł.-nym przesłania jej produkcjI. Naród d::U!elęcego prtJl uL Lłtewłldej,
!Irajkll'.'m wrka7.-Ala, te nie p<)- pobkł
wn!ede .wóJ
pflny < Nil zdjęciu: Fragment bIO"
!woll llę ZA~dz.!ć dl) kOllZ8r, wkhu:1 do. wleUd"j kampan!l ków mJeltkalnfJch fUl MDM.
Rnlm!nl!";" mlod?iet. łnleHgen narodów 'wiata prteClw grot~ (Ode-lnek od Pl4cu UniJ da Pła~
rja. klltO!II:y I prote~tllncl roaj" ble wojny alomo.wej, prze- ('\I Zbawidt'laJ.
konany, te kampanls ta - jak
CAF - tot. S.&yperko
ł~bie w eMU WiękueJ mierze
,weBo. ("tI!ISU zwydęska kampaM
'Ilrllwę,
te uklad}' parylkie, ni. APt'lu SItokholm_klego
utrwa)aj1\ce
rO%biele NIemIec, wytrąci t rąk 51..al('1ńcOw broń
pehaJI\ je n/ll drogę awanlurnlc~ "tfIrnową, ZAgrodzi drogę tag!at\\'a, )H>'lWAriZq do nowej, '.SZC1$ dzie I tnlll!ClIenlu. pozWo.II na
ItrUtli ..... uej nit poprzednie, ka- kon:Y.IlłJtnle r. energII afomo'wej
lł!!roty nllrorlowej, CorlJZ 8'.e1'~ dla dobra I .zclęścla ludr.kośd.
NarM po11lkl zdl11ł sobIe do'
lU rna~y ludn04cJ uchodnJ'''''
brze sprawę! MIO, t. te Mme
.lIv ImperlAlltmU amorykaftskiel!). kMre odbudowują od·

k;
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at

zakończył

władz

obrady

Ił7l!!111lła obradom Ił Zjazdu

Buka _ ,óraJ.k.a • pow, N0W7

W dalB%Y'h\ ciągu dYlkullj! r.a~
bierelI glos: Stanlslaw GOłIek
przewrnlnlCZĄC7
~1'7.,
["owo

Wśród

delq:a1ów obecnych
10 posłów I Zlł4tępcÓW pJ~
na Sejm PRL, 223 czlon~

~~:%C2 w cZI~~:~omi:~dU J~r.

radw~~CX;°~~~~~:e~~U;lt5 ~~'~~:",,'

SFMD, Jan I~:;::;~~~:. pos!ada ooznsC'7..enla
szyper kutra
Wielu % delegatów
"Gdy 134", Arnold Sluckl _
wybitni przodo.wnlcy praw
~.oeta, JuIlan Skowron _ techflik, Pl'sco.wnik ZPB w Zam*
browie, Edward
Nowak_
uczeń Technikum Budowlane.
.lZO w Zarach, Włodzimierz ~~!.~:~:.
Rokortlkl minhter Kultury
J Sztuk.l, Stanisław Kwiat~
kowakl inżynier z WSK
Rzeszów, Alicja 8ZJ'11U.nlak _
przewodńlcząca Ziln.. Miejskie
ZMP,

aekretarz

~rymańlkl

I

ZMPgo
WnC2ek

Lublin,
Krzyutof
Inżynier huty
.. Ko

(cluszko.",
Albin Gl
Lascui
...:..
v.icepretes mjrZan:.
LPZ,
Bemadetta Wolnłk - nauczy.
~łelk8. nkoly
podstawowej z
'1ikolelskl.ej, pow. Tarnowskie
Góry, Aleksander Rutkow.kt
brygadzlsta hodo.wlany z:
PGR Bronów, Wo.J. po%naJ\s.kle, Stanisław Olchówka _
czło.nek .półd.zlelnł produkcyj.
nej "Nowe Zycie", pow, Ja.
wor, woj. wroelawakle, Elf.
ward Olszew.kl kierownik
śwJetllcy Rudno, pow, Tczew,
Rruard Majehnak _ przewod

!liczący

1~~~~:~;~~;;1

protokół z wynIkami ~
do władz nacU!lnych ZMP.
Glosf.lwalo 11 13 deJegatbw O"
ru: członkowie Rady Naczelnej
ZMP, Lącznle głos6w watnrcb
oddano 1139. Dokonano wyboru
Za'rz'ądu Głównego ZMP -.;. lJ.'I;
członków za ZMP oraz 25 ta'"
stę-pców członków
za ZMP.
Wybrano. 9 członków I 3 UBtęp
ców członków Ko.misJI RewiZYJnej ZMP oraz 9 członków ł 8
zastępców członków Centralne.
go Sądu Koleżeńsk!egp ZMP.
Przewodnkząey ()brad ogłOł1ł
następnIe pn:~rwę, w czule kt6
rej odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie nowowybranego
ZarzĄdu Głównego ZMP,
Sprawozdanie z I Plen.um za
ZMP
ZG -ZMPdo wia

~~;':::,".::';;;:d~"~~Ó:~~~,S::

;'i~_~~ _·~.j_~~~~I;~•..'..~~" R~
~

%Osłabł z.a~ 1;:;~~~~I;~~b:-;';;;i6,;-,;;;'jek: ;t~~~~:~~~;t~ i~::~~~~;?:~~~~'"~~~

Rady Naczelnej UP.
Na tym dyskUSja
kończona.
ciągu w cztere<:h
dni
obrad W
Zjazdu
dy.kusjJ nad wyglOllronyml referata.

zabjerało;~.~t;O.;'1~"";ól;.~~m;~~';7iil1ii;;~!~!~)1!~lj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

m6wcÓw,
W c:Zasle
wrch dn.31 .tyemla
mI
~'w5tan!em z miejsc I lor,,cym! oklaskami przyjęli po.%drowlenla przesłane im przez:
DudownłczeJlo Polski Ludowej
Frandszka FI,edler.. Wy.
brana przez Zjazd delegACja
młodzie:ty

",I

zlotyła

Franelltkł).o

FledlerowJ terdeane ty_
czenia.
W piĄtym dniu n Zjazdu
ZMP obradom przedpołudnJ;)
wym p1Uwodntezyl kle.t9wnlk
WydziałU
Młodzleźy WIejskiej
za ZMP - Słanłsław Kula.
W
ku

misJi

Energia atomowa .
winna słu:.igć człowiekowi
w tworzeniu szczę~llwel' tycia
Rezoluc11 lIol5klcll bllKhilmlk6w

--

dr
__
.. ':=;~I
prof. dr AIłt4mł !'.
Jeny

dr-

dr
dr

Jam...

1-----------

I

PodpisalIIII
mlądz,

UlIIWY
PAN

i WIgierską Akademią Kauk
Dni. 2B ,IVCMI, br. z.YIł,da
rrJdplsdno w Warn.lłw!'ę urrU',WA
o Włpólprary na ukowe-j międZY
POllką Akademlq Nauk • W...
~!enkł AkademiĄ Nauk, UI"iW"'
Podt-!~AII m _tron)' pnł*kleJ
ttkl'fllarr naukowy POlat".} Ak.
demlt NAUk _ Slefan Ułku:.!w"
.~l, te llrony w-:slenlklej aekre
lan lenNalny WQgfef1lkłeJ Aka~
dtmlJ! l'!auk _ Gytkgy O!łtrov·
JtkJ, Umowa ta jnt C1.ęłclll

w.

wet-owy

Wehrmach!

ł

wrlska-

hli \fi ręce hlUerowtkkh zbrodI'IJaray wojennych broń stoma·
wą org8nhuJIl prOWokłH'je woprllłCiwko w!clklffnu po
k6jowemu mOl"'Aflltwu - Chin
,klej Republlca! Ludowt'j.
NerM pol\l.kl pn1epla jlłk Tlaj
mtrud agretję łmeryklłfukił
na odwlecr.nle "hlfullt/ł t!em!t:

'Mn@

_ wy«pę T$lwlln -

pełnił

ł wyra.t.1ił

eoHdarnoAt M' ,prawa'!'

dUwą walk" narodu chhu,k!c3\)

o wyzwolenie bezpr-awnle- ~ku.
powanej ctęAci jeso terytOfl-Um
l obcego jarlJn8,

NlezwYdętorw jest wIelkI o'
bO pokoJu nlet.wyclt;iorle S4
planu W)'millll,V kulturalnej mję~ !>u; pukoju' na~('~lym bwie<'le,
łby obu kraj)'jm~ nę t:nk tlJ5S ł DzIęki łeh ddalillnt1ścl )';I)$l1J;
.~!arl()w1 dnIgzy
krok 1.I.P lwn y pOMf wojny w Kore,
III droo7A do 1.Ąe!ełnlenln ł po- ł W lndocłdNII:,h. NI.' ulegli
IIl~b\enllł w.p6lp....ey naukowej Włtp1lw04cl, e., pokojowa wola

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

pow,.,,:", \

'"Idz, AkademlJlmł,

~

hlOldl<iwtJ I 1"1.0-

mJłMy ~
Rut:~p<lUt4 t.u&owa • ~• •

Wspólne posiedzenie prezydiów OKFN i PKOP
'1 m'czn!. br, odbylo Ilę w
WfJUl W1e po.~iedzenl. rOU!z:e~
J1,OJIyeh pre1.ydiów Ogólnopollidea:o Komitetu ~rontu Na.rodO\\'eilo
I Polllk!l~go
KomltetU Obrońców
Pokoju, po..
'\\1l:Cone
omówh'~'~iu
uch~al
~!8tflil'j (H'SJ!
Biura
SW1atQ\\'!j R~dy
P(')koJu, d()l~cząryth w~lki, prlf'Clwko rl"'mllLtary
!at.1i Ni~mll'e Zlłchodn!ch oraz
nlkl o lĄkll1 broni ma§oweJ

wyniku

...._

JOlI ...ł&IIlA> ...-alt

""
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STRONA 2

Ingerencja USA w sprawę wyzwolenia przez naród

LUDtt

zakończeniu stanu WOln"
między ZSRR a Niemcami . .'"

Dekret o

chiński

Taiwanu i Wysp Rybackich od band czangkaiszekowskich
wielkim krokiem na drodze do pokojowego zjednoczenia NioUliec
milsi być traklowana jako akt agresji przeCiwko Chinom jest
.......
wladczenle Rad"
Mlnlstr6w NRD Itoju
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U.
;
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Obrady sesji Rady Bezpieczeństwa

wnlo!ek delegacji nowoulandz..I dziecka będzie rtlzpatry\va.n& do)
BERLIN (PAP), Rada M!JnI~ pa.cja Niemiec aablllu'Z8 w&ku,telt ng6:nOlllem!eckle uwoną,
,
, k l e j w 5prawle tzw, ..uprzeata· ptero po wyct:erpanlu dy8kU5Jl strów
Nfe.mler-Jdej Re-publlkl ukllldów ~ryski~h c~a,!"l\;ktM"'J JOadł-o podHtlwę do ta\\'a~
N~WY JORK (PA?I -. Rada
Przedstawiciel Stl.nów ZJ,ed- nia ognia" W rejonie Talwanu, nad wnioskiem nowozelandz- OemokratycllTIeJ
opublikowała l11ter\.1.'encjl ..... oJ'l'k~eJ, [)kup"- 1raktatu pokolowe~o z e&jyml
~l'leczeń~tws
rrnplltru)f' o-!nOC'lOny~h Lod~e u.:nlósl ~mjekl Jak Ju:t pOda ..... al!śmy, \\"1110l';eklklm.
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oś .....ladc.lffile
..... ela la tn.~'ać bedli!! do 1998 ro- :-.'iel\1cBml, Q wu:c I P.tz&sl~
~nle sprawę SytUIICJl pows.tl!~- i fe?Q!W.'jl MWH'rdzaJllce1. ze Ra- ten - Inspirowany przez USA
NastępnIe delegllt Nowe1 Ze--! związku z dekrt>lem Prel.ydlum ku, I ~1C'mcy Zach~,nj(' będą .ak
naj~zybHago
wYeolani
lej w reJ. onle., Tal ..... anu j mn) l'n i?"a postllnllWIB ~Ie roz.patr,.,'".'ać I I cl!'~1:f\cy ~lę pop~rciem zar.óW-1landll ZllprIlP()nowal w l'.\'lą7.k. u Rad.\'. Najwrtn. ej Z,I;RR.' '.5 tym ~llmym caU{n~'lcle pm,ba- w~"y§tkl('h wOJ_k \Jkupary)n ~
wysp chlń!i.kICh,
11o<1dnrch wn!()sko\.\/ pr7I"\.\/ldu)ą- i no USA. J~k i WleHtE') Brv!a- ze 8""oim \.\/n:o~klem W\'~!JHlIe slycz.nla 1055 r w spra\vle za- wlone SV\l,'erennoścl Nalom18~t z Nlemie<>, Ta wielka SlS~ Y
hl
Jak \Alla. dom. o. w J !-osobowej I cych U.'U. n1~Cle prtNlitawlclf'.1" 1- ni: -: ma na c('lu (aklyc:me 1.11- zapro~zenla, do !'7;~. d'.1 Ch:ńskll'] - kOńCl. emallanll\\.ejn}.mlędl •. dekreII..r!:.rynlUmRadvNSJwYl.sto.rr(.tn~ może obecme by~ ~r~
Radzie Be-zpleC7_eńqwa obok &11ł*1 Kuomlntangu I zll~tąplenle gl) lE'gabowa,n!e okupacJI Taiwanu Republiki Ludowej w sprawie ZIA'ląz.kiem RadzIeckim a Nlt~m- ~~f'J ZSRR k11H11\(> kr('. \~szyst- czywistrIlona przez naród nI
łych p!et'IU --cz!onków - ZSRR. prZM reprezentanta Chińskiej przez amerykańskie lity WroJ. udtialu w omawianiU prop01.V~ c~uHI'
kl(>nlU, co w11\7.e ~Ie z wOjną hl- mil"{'kl Kto nie chc~ If%,) LI' tAnglia, USA. FranCja I Ch my 'R('puhhkl LlJdowt'J.
ne,
cji nowozelandzkIeJ, Za tymi
II("rom'''''ą I daJtl talemu nnrooo· ml~, 11'<" pope/ma zb1'lXlnię ~
- u~jBda 5ZeśclU czlonk6w me
Wnio~k dele~a!a Stanów ZJf'd
'\'niMkiE'm
pIldin D ~IMÓW.
Dekrf!'t Pr'M:ydl'lm Rany N'!lJ- 1.'.'1 nlE'mlC'C'klt"mu m<):tn'l!!~ budo· tw-c przvlI}/'t'ch pi k l ń
atałyth, wrblel'il.nych na okres n(){'7;on)'ch 1..(lSlel uchWII!nny 10, 10 ,gIOF.ia~j prz~l.wko jPdne- Przeciwko wnioskoW1 glow ..... '!I: \\'rtsn>j ZSRR 1. l''l strC7.ma l!L~'i wania Bwej' PilrSII~'."1 'w wa- lIieml('C'k;~o DI;If'~~ tP.~·~U
trze.ch lat. Obeenie członkami g/Mami przeciwko jednemu
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legat ZSfł,R A, A, Sobolew pn:eNa posIedzeniu w dnIu 31
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~~~(>~o rv.;g:~;~Wi;:;~P~OH:'= w/ąez>,ć do porUjdku dZlen.'legoJlono nalommst, te r€Zolucja ra* dowej.
lówn!{'ż',i'w l~-m \\'ypad~1.l ~oozu- tl'm ~an1"~ w barom z.naC1.nym rlltli7m n!~mił..d<!, Nll"ml:
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tralnego rządu ludowego ChińilomO nl~ no\\e~(} I n,e ma z:na"J'"
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......
I
.klej Republiki Ludowej w ceNOWY JORK PAP: NA POSIEDZE!'\fU RADY BEZPTEWBtYStltO to dowodz:l. te d:r.la CZt"l1la dla rozwoju !'l'H:-mlt'C, po.. 1."\.\'011 Niemcnm wnwollć ~Ię od c:r.t>rpe ~ przyja:r.n.l'ch ~tmun_
lu wzięcia udzialu w omówieniu
CZEŃSTWA W DNIU 31 ST\'CZ!\'"IA Z;\BRAL GtOs DE,
lama sił zbrojnych USA w re- D)l':\'I\±
mocurst',q zl1chodnle Ilgresywmch solm;oów wojsk)- !tów z 7.,QRR I Ws;o\'~tk!ml Inny_
,praw,T
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~~~~~ ;;'~'i:.I~DL~I~,~D'Z"NE ...C·KIEGO A. A SObOLE W, jon:e whv1f~ Taiwan I Innych ll",O,_l!~:: I~~.'" P'",~,.<',',b. "A'd~~~\,';~1'~,:~ \n'('h l przc7. pr7.ystf\pie<t1ie dn m! p~ń.o!wllml nbnro !Y\koJu, ĄSt&now Zjednoczonych w(}bec
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na
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w
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Chęć Ciele E:glptu j Iraku odmówili
~~~a .~~~; ta mię-- jego podp!sanla, DzJenn!k "Al
a,
y
wy~ Akhbar" dononł. te- - roaniem
ra)ona przez miru~tra
spraw Egiptu - _dokuml!'ł1ł ten
.nie
~:~8~7:1~~~~e~iu Sr.lJ~;~~n: odzwle!'etedla te'go, ;0 Odby'
,1954 f" Jflk równlet w p6źnlt'J' wało ,łlt: na konteaoC:Jj",
slWch J$3o ośwladcZftlJ.ach
Dz!enn~k ' .. Al Gumhulia" p!_'
.
'le w :r.w:ąl.ku z tym, te LIgii
Z uwagi na powytJll''@ r,ko, Krajów Ar;.blk.eh "p,ze.f:ywa
liC~Cl, ~.trona radZIecka wy~ nl!joAtrzeJFl.y k'YlY' od ehwll!
raza Zilanl<e, U! byk.by t'e!owe j(>j po.wlitanla", Prus I rłldio
dokonał wymiany poglądów kl!lnkle podają, te prern!1W Ira.
na temat ewentul1Jnych krt>- ku Nurl !:bid poinformował 29
k'<'w
w kl.'··
.. k. n"m,
V
.... ,
v JII;'j zac), u 1" m, prem:erów kraj6w arab
tł(!8ilunków reaz!eelw ~ >aP(dl~ sktch, i.t sl..l1nowr:z.o t-am!erz.a

iii

HIst(
oorcarr
ja rnlo

-W

BERLINIE'

29
Bcrh.11Je kon[erenCja 81 b}')ycll
g<>neralów l oficerów wsm!klch rodUlj6w bron! Z ca!yeh
Ni~l(>c, przybyłych na mpro1lE"l1Ie b, mariUltkll PaUlU!!,

.....
i& rlI\d ja'POńskl r<n.patr"%y złotone mu o4'Niad~nle,
•
••
PEKIN PAP. Jak podaje Ja-

MI",

lZych
'A-"Olno'

8\'L\'CłI OFICERaW

w

dzie~ko ..ia nońskieb

U

Niemry, któ~ stflll'by się UrZf'$tnikirm R,\'S!('mu be~pieczeń.
SlWI! zhiorowf'go w Eur(Jpie
2) POk0j,"Wf' zJN1Mcz~nle Niem:f'(' na 7.ll<adilch drmokrlltvcz_
n~'('h moglohy nas!ąplC je~;.-ClE
w 1955 r. w dmdn! wolnych wy
bor6w ogóln<1n!cm!('ckich, o Ile
lrl.'z,vgnuje się z p0lilrkl rem!ll.
tllryzacji Nil'miec Za~hodn1ch I
wciągan;a ich
do ugrupo ..... ań
m!1J1l1rnvch
Francwka
RRda Republik!
stói w obliczu doniosłych detv.
l.JI. Upoważnia lo prezydium
Izby Ludowej NiemietKJej Republiki Demokrat~'cznej do zwr6
cenia się z prośbą do waystkicb
czlonków Rady Republiki, aby
v,'Ysluchall głfi.'l1J narodu I od.
rzucili
układy
pal"\'!k!~, IJ,
w1!krze~l('n;e milHar,.'l,mu niem'(>o('klego

'

dOnieSie n lach o stosu n kach

FU

tiU ~Ił'

la d y pa ry. s k i e

PIS'\10 PREZYDIUM 11BY
LUDOWEJ NRD DO RADY
REPt.;SJ,IKI rR,ĄNCJI
BERLI~ rPAP) - Prt>1rd!um
Izh,l' Lw'!o\\'ej NRD p:'Ze_lal(') na
ręce pnewoonic1ąCf'go francllSk'ej Rady Republ'kl G, Monnenn!le's pismo, które
glogl
m.ln,'
W im~f'nlu Judnośd NRD o-

ot

Hfttan allil

I

P-".w'C1eI Nowej >:eJ.".
djj pnemawiająe na kom*Ten~
ojl '"....owej .. "'Y"-''''Ia "wf",
dZll, że chodzI o wyspy przy.
_ . w n . , m,j, na "lu I """",,,e. od Tacum do Quemoy
odwl"ÓCente 1JWllgl Światowe' oraz, te $prawa ta nie ma nic
opinii P'U?llcznej od agr8!!;Y'Nw/ wspólnego z P'onTibzą lub Wynych
dZiałali
USA w()ł)cc Kpami RYbackimi. Jasne jest _
ChRL. P17.eCIQ ki właśnie Ilły ośv.,·jadc:tYł delegat ZSRR _ te
1.hrojne USA w ciągu wielu JWO!XYl.,Ycja Nowej ZelandII na
lat sys:tem.atycmle wdziera!y f<:mat tzw, •..ua.przegtanla osię do ob~T.aru .p"Jw!etnmego I ~ia" w Cieśninie T44wańskleJ
y terytorialne Chin, nIe me ma njc w&-pÓtnego Il dąter.a
1.aŚ g:/y zbroJne
Chin _ do niem 00 prZ:YWTÓCMla pokojU
ob$utru poWIetrznego i na wo-- na Dalekim W.chodzJe. Jeden
.,.!'iVl..'•.;;~· .. '~,;;;;;;;i~: dr terytorialne USA; właśnle tylko ee.t przytwl«a ~j.........
mM
rk
..... -...t.hń k U ;
.......yna a ................ s a f Mw pozycJ': ngerowaĆ w .prawy
ty-cr,nJe b-lokuJofr 1IVYbn:& chi.ń- wewnętn;n,e Ch~ WY8iuną(!
liki«!, El me chifmka fIOta )')0].4- wobec ChRL tądanJe, by wy'4,la ,,,e " WYbrzeży t:SA, w po rzekł.. lU: .we-co ł1l~go
b.lZtl SUn Franc1SCO lub No-- prawa ~ oczYauzerua włas~
Wl!1::0 Jor'~u,
ne.co t«ytonum
od
band
• Wakazul4c
M6\ę;:)f'lIe,
te ezan,ę;q!~~1, popima:
USA nU! po rlłz pJer'A/tizy lnge- nej pn.ez USA. Manewt' ten
rują w i?l"lIwy WrNnę-~T:l:ne unler:tl do utrwali,"!. bez,..
Chin. t.e prU}8wem agreaifw- f)raw~
1Aboru tych W}'łlPrwj
PO,!lIwy
USA
woOOe P'l"Ze:1! Stany Zjednoczone
ChRL jeit r6wnlet 1awarty
Z Y'i.e1'
n:&!.!WOO układ mIędzy USA I d' IW
wymlenkmych W'Zglę
Cu,~ę Kaf-$zeKa '1(' ! fY?i - :!onez:y! A, A $obi>I - •••-.': ..,
pov.iedzt.aJ:
• ':::
gacj. Zwt.v.łtu Ra~
wytej &kty ze
h!!e:
&pn:eelwla .Ił IWtą:są brutalnym PG- CUilnlu 00 porządku dzJen1'lego
'f.'~::~~~:~T ~uwerenn,,-"j
-'i-'·
... '
~"" , 'n- Rady ~..('ńatw. ......
.,."....
terYlaria-lne-j ChRL rezołUC,H Nowej Zelandii. Ró-w~
... "-,~.:..
tym ...tamym pogwak.ęn:em ~le domagamy '!ę staw
Kal'!Y NZ,
~ WłączenIa do ~u
Rad
D~,_
•
AKty te s!anoW'lla rÓW1I!ri: dzłMtf\.-....
j':16gwaleen!e ro\:FJ-Wląl.ań JM!e
'.......
., ~$CD.
'NZj~ty na ,łci)(.e USA
.twe ,~eh radzJedtle-j o-

I

Naród niemiecki

DelegaCja radz!ecka p-rop;JnU
aby Rada. Bez nil!. na temat stosunków fA- nvch
Jllpoml
sytuacji, uczestnicy kor,terenej!
~ta'W1v::.i:~w~h~~P"~U!Zię~~: dzle<eko _ japońskJch. Don06z,o* 30 ub,m. tekst OŚwiadczenIa w ogłoaill na_ zakończenie obrad
dT.laJu w dyskUSji nad ... &"'1""'- no m.. in, o spotkaniu mlęct7.y łPrawie. ttQslmków radll('Cko-l deklarację, w ktbrej artarń1
wą.
"'i
'-'PiZedstawic1e:ern Z.'iH.R w T'..... JfI1Y>ńs.klCh, klke E po)~t>nja m,lo.:
kw li prerruerem Japon-u Do- l'7.ądu
ftłr!;rlp"'k:~o
złmyl
UkładY paryskIe stanowię
Na~jąe do pt'OjEktu re-. n:eslenla te zawierają azereg 25 ub.m, premierOv.; JAponII _ śm!ertelną...,.grofbę dIs JednMd
zol-uc;i przed"taW1onego PI'7A!'t nleśctsłośc! ł wypatzeń.
Haloyama p:r7R(i!i!awjcJe.l ZSRR I dla egzystencjI naszego ftaf'()o
prz.edst.aWicieLa NDWej Zela,n·
Tokio DomnJekL
d
f J by.
dl!, A, A, Sobole", wRkazał te>
Według wiarogodnych lntOl"
p'
du, Ojwla n:lImy wszya 11: InnłmI
proJ~kt t.!!n PQmija niezwYkle macj!, reprezentant
radzle('kj
remfer HlIlL)yema oW.1ad- Iym :tolnJerz()m I wraz:
ważne- t.agadnienie _
flpr!l'V~ w Tokio A. 1. Domntekl odww- <TlI w p~7J1'llv\~i~mtl 'wv~!oi'Iv) calemu narodowI niemIeck!..
UJium-i
n<-emJera nym 30 ub m" te w zwil\zku z mu: odrzucamy wszelkąI sltńbc
'!"" a przyczyn, k l-óre spo- dzi1 25 atyC"l.n:a b~,
v'
P
Wodowały napi~ie M Da1e>klm p, Hatoynmę I odb?l z mm fOl wymienl()Jlrm
D'twia<!cz€lme<m, pod obcymi 6zt.andaram, rzy'
W~h(JC!zie, Propmycja 11000.vo- mo\\.'ę na temat SW1l,lIlk()w ra- 7./Y1ł1lnie ~'o-lfl~ 4 !\Jl~l!() po- wrócenie jifdnoścl Ni('miee Jelt
rt"lafldzk' Spro-Wadl.a cruą gpf''ł* dl:(!cko - Jap<)ńskich
l-'odc'l.llS iif'd'lPTlIt' nltdu dla omówlema IOftCZf'lnrm 1ądfnlem wszystkleb
wę jEdynie do 7'..a.P1"7.e~tan~a' o- tego spotkania' DomniC'kl z po- lej Rp-ra'>:y,
Niemców,
~nla l tQ na n!f'wl~IJ(l• .J gru- le'cenia rządu rB(I'I.lcc](!ef{o tjo-pkl v.-ysp eh!ńsk!ch.
tyl ru!.llilępu'ąl'e OŚWIEldCZt:nie'j"
L' h

sztucmCiŚć JefE.('ró~n'lC'l-e4nle,

backich", Jednakie
I bez.Pod~taw:1Ość tego rod7.aj'J
dekwaejl jt-st zupełnie jasna,
gdy!
Stanom Zje<inocwnym
nikt n!e zagratal, IiInl nie ma
zamiaru z:agr.atać, Akcja centralnego r14du ludow(>go ChRL
w zakresie ocz.ysl.C1.ania wb,*
snelto terytorium nie r.agroilU
t.adnemu Inr:emu państwu I
je~t -aw, we-wn"'tr,n' Chin
~.......
'" USA
\Vszdka
ingerencja rZF!.du
w t;;p-rawę wyzwalania pl'7.p.z
naród chiń;rki swego tery to'
num od band C7..angi:ai.ne-koww
6.kich mus! być tr.gktowana ja-

t

~\~'~;te~~~"Ze n~,~I'm~e~:;jS~~~~

ItI ew/owych cl!onk(iw Iz.bv Re
prewnta.lltÓ\\' ! Senatu ·USA
pr!}'l.lwjijcyl'h, Żt1 or<,'dLie pre.
z:,:den.ta Eist'nhowera, jak I remluCJa uchwalo:la prz.ez. KOD'
gres USA ~.ą wr~cz silnkc)ono'
\'::;nJel11 WO]nV przeciwko Chiń*
sklej. Republice Ludowej, Pre'
eyzuJąc sens oręd1.l.a Eisenhowera I rewlucji uchwalonej
p.".,.z Kongr,es, osobtstości ofl,
Cj<llne w USA otwarcie grozą
bombardowaniem
Żywotnie
ważnych OŚrodków, portów I
lImi kr.munikacyjnvch w Chi,
nath kontynentalnych.
A. A. Sobolew :tWT'ńclł nast~
nie uwagę na odbywającą się
obecn:e w rejonie m6n chiń~
skieh konc:entrację znacznych
sił morskich j lotniczych T.:SA.
26 stycznia u wyb1'7.ety ch!ń,
ski('h IGtn!c1:wo USA p!7.epro~
wadr':lo prowok8,cyjnfj demon,tracJę lIity", To WS7.y~'tko _
pow!ed,!lal deleeat flldz;C'ckl _
świadczy 0. w;elkiej e:kal! ~rzY'

KWA (PA?). Mm\$fer_
Bezpośtednio. po naslym spotka
atwo
Spraw
ZagranJ~nych t'iu w dmu U lil\YCUhil, gdy
UR!ł ~Iooil~ 'nas:~puJący Jw.. ",,~tawil rru Pan punkt Wl~
Ił)'W,fnka, ,
" t.lzen:a ~u bryl;".J .. k:~o ! rZ4w
..W v~lązktJ Z. t'07.fYlO'\\,'ą.
,
'
Nuwe-J Zcla:ndu na Ii,YtUdoC;ę,
_~byJa iię 2a Jitycznia br,
uK.'\:zta!t'-1wala IHę w ~CJUdzr mt~~.trem 5prflW
:;Je wy",py Taiw&n, !7ąd ra~
"y~h Z:)RR W, M
CZ1<.'<.:kJ ;>uw!urmc.rn:af rząd Chltl.
• amba.<rulf.>fem
W ll" r "He',l "
•
RIfPU ol ;j{J I"
ff'
~~ry.a,Uu()tH') IJ j."x;:ią
nil w, HllY!e:<em, Vi dmu 31
jilkie Pan pn:edtH<lwil,
W, M_ M:J():tiW z;;tpro.
PodilOOie ja~ fZ1!.d \'helkieJ
,.1 ambll~adnra W~e!kif!>j Bry ta- Br;rtanil. !'Ląd rwz;eeki Jl;!'St zanU l ztofS:" mu n3$tępujące.,. niepfJkujuny OI&bt!r.j.lI<X:].f1ą qW'l
'wiadezerlle:
Jaka wytwól7.yla Hę w I'CJQ-'''''c,<{'Tanl>';:mu i innych V,Y'
ko akt agrel1jj przeciwko ChRL

'1

pok9)Qv,i Cll'nta 8tanu, wuJny mlaly IIluiyt

bezpieczeńs-twu przygolowiU1lOm now",) wojr.~'

be;=~n~J o ag~~~rt~ot~::;~= :~~~~~[lyn;~rhp1'nZ~~?~:~o d~~~ń~ ;VU:~~ęn~~~:~e ~

re-•

ID
WzUliąz~"

z,agrdają

w tym reJonIe,
ONZ:rUt' ma prAWII J>C:':lrnltawać na ubo:x:'zu w ChW:Jl, gdy
Wl.ma",~ Ilę zagr,oienle pt)\toJu
I ..... zra:<l.a napięcIe w stosunkach mloĘ"d;oynarodow,I'ch,
Dolych('7..asow~ bel..czynn~ ?NZ,
jeślJ chodZI o udaremnlN'le 11~resywnych aktBw
ze strony
Stanów Zj~nlJc7.0n~ch, :lachęca do podeJ!"owama nowych
k..rok6w w klet'Unku wojny,
Jest rzeczą cslk(micie oav~
~ist-ą, :te niebezpIeczne napięCJe w sytuacji międzynarodowe) na Dalekim, Wschodzie zoo
Itanie usunięte tylko wówczas,
,!:dy Stany Zje<lmoewne zaprze-staną Iv..'e) lngeren('jl w wewnętrzne !prawy Chin J v.. vco
fają IWe ltily rbrojne z Tal~a*
nu i innych wysp chińskich
Oto dlaczego
konieczne Jest
aby Rada BezpleCl.eństwa v.:
trybie nagłym rozpatn:yJa zglosrony przez Zwlązeok Rad.ziecki ~kt rezolucji.
Zgłaszając ten projekt }elteł-

.(>

fi
J.! OS

pod szyldem dz.ia' lania!e

~eeX:~~~eńst;~e m~~zY~!;r~~ i':·i~j;~~.ają p~~v,:,~.%j~~~ti ;~~

a br1en, projekt rrwlucji zostal
ogłosmny ja~{Q oficjain)' doku- uwagI na lI?..ereg agresywnych
ment Radr B~;opleczcńst\\'a",
d1Jabń USA przeciwko Oliń,
"klej Rrpublice Llldowej w re'
TEKST PROJEKTU
joni(,' Taiwanu, W,r,q> R,yb.ncREZOI.UCJI:
kich I inny.ch przvbrze7.nyrh
Bada Bezpieczeństwa posta- wy"p cll!ń.klCh Wyrnem a!?:.'e
lławta mprosle na swe poslf'óze~ ~ywny('h dZl31ań PSA ~ą nte.
ple nntdBławiciela Centralnego, sprowokowane nap<ld.-v z:;rojne
Raądu Ludowego Chlń!lklcj Re~1 na miasta! przybrz"ztlf> re)l)nv
publiki LIldoweJ w ełOlu W7-łecia chińskie ze !trony sił zbrojnvrh
lłłizłaIu w omó~lenlu S!Jra~YI k'. n!rolowanych prz._e:-. U~A,
ameryit.iJń~k;ch
..8«rr'/IlSJWttyt.'h d7.1ał;tń Słar'ltw koncentracja
ZJednotlUlnych wobee Chińskiej sil morskich I Jotn,czych we
Republ!kI Ludowej w reJ(Jn1e W5pomnlanym rejl)nle, J~k rów
TalwanD ł lnnycb wysp cruń- n'e;! oficjalne deklarnc)e mę'
akleh",
tów $łanu USA, zawie.rające
Na p<>sied7.en!u
p!"Ze~odni- f!'r~źbę, użycia
!i,ły prz~iwko
e:zyl delegat Nowej Ze,!~!1dll Le& Chińsklej Republ:ce Ludowej,
11~ l\1unr?, kt~1"V 007'''''11, t:;J~u
Nav.iązując do znanego arędeleł{alov,:l Z\l:1l\1kU Radz,~k,e_ dzia Eisenr,owera do Kongre~u
A. A.,,~hoJew~wi., Dele~~t IZ 2-4 stycznia br,) oraz do u·
ZSRR ośwadczył, ze nie u~~a)e chwalonej n"stępnie prz.('z Kon
pełnomllcnlctw pl"Zed,stawIC:lel~ gres rerolucj] upowat.nl,ają('rj
kUk! kucmln!angOW1!}::lej l proSI p!'ezydenta USA do użycia ~i1
nadę.aby pn:edstawlele.1 ten me zbrOjnych w celu tzw, .,obro·
braI udziału w dy~kuslI, ponie- ny" Formozy (Talwanu) _ A,
wat ,tylkl) dcleg~t Chiń~k:eJ Rt>-I A, Sobolew powJedzl.gł:

,

Chin

ł.:!ń .. obronnych",' p'-'d szyldem twiatowemu l

JAN

lIkt _

wlU'l>.

. "".
UYny.

p!"telt-r~

kit lub

MaI"

I

łlmlC! n
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.Z DYSKUSJI NA II ZJEŹDZIE ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ
STANISLAW KROLAK WŁADYSŁAW KRUPKA - prae..,.ZW ZMP .., Kwkowi.
- ICl.ruiony ·mI811.
aporlu
młodzież zapalić

Aby

Powinniśmy
zachęcl~ młodziEtż
do uprawiania
różnych dyscyplin
sportowych

do wielkich rzeczy
oum, 10 wyd.,. m;: 814, te
ba
J)Od.taw

KrakOWłlu OTIa.nIUC'. wy- lak hut.e In\. lAmina Trzeba, ..
chowała w CI",u n:eśelu la.t qt.. by hul.ł Im. Lenina rnJała ,.10.
kl Qflarnyeh, PrzodujĄcyeh lud., odPOW1edftł tetr, dObre ·ltJno,
w na.nym województwie. Rę- park. Młodtlet wyuła ,. lruCja..
koma naszych młodych ludZ1 t)""N'- pól roku temu, teby zbu-zbudowaliŚmy Wielkie
obiekty d0'W8~ pan kuJtUl')' I wypoezyn
pnemytlł)we, budujemy
hutę ku. oddała na ten cel 120 tyto
robotto • dni, ale anJ Główny

Im. LenJna.

Chciałbym. jednAk. .T.ow.rzy~
na, 7.a.stanOwu.~ ..i, nad tym,
M6wca .twierdza na l&'IIłtępte, dlactego brak lest .teuele na-!e IPGrt Jut Jec:ln4 :r; najSikutec:r; luf ZMP~ow.klel orcanlUcJJnJejazych form walki o W"Yf'Ui00 Inicj.tywY,'*dlacz.ffO jest j4azeu

I !ł'kreta'l"1' KC PZPR pol.słay Błend f'w:faJ. It.!łogt'4fll dehaatom ft4 '11 Zjazd ZMP.

CAF -

fot.

TlImltlłkł

JAN FREY-BIELEC!Ctgen. brygady

otacza

Cała młodzież
głęboką miłością

nasza
\Vojsko Polskie

W&1l1e chullgańPitwa. Zdaniem
Jego, .pra'\\,.. ta winna. stać w
centrum uwagi k.sl ZMP. Mam tu na myśli ml.1.owy ruch
.POrtowy, sport uprawi&tly nie
~ylko od &Więta. wt«1ęd.JlJe od
pnypad:ltu do przypadku, a id..
ilej mówiąc od biegaw ne.rodo-wycb do marszów jesiennych _
lec:r; 1JPOrt, uprawiany 'Y8tematJlcWie, ciągle - tylko taka b;)..
wiem praca mote dat rezultaty.
W ostat.rum okretle wśród 1»wai.nel części dZialaczy młodzie-żowych I organizacji terenowyeh, praca ulegla poprawie 1t!C\t po dz:ś dzień .. le stoi j ....
~ na należ.ytym poziomie.
:tle jest, te pewna część
ZMP~owc6w zbyt ma11\ uwagę wę,

'wc... na """'."n. !anny ty·
.i,
_ " 0 . A JeżeU - . .
to wi-

w'zyst1w to

ob~lul;ują lę':ł! na~

c.1':yd'l d:r.:telny!'h, śmiBtrch toInie

wy poprzez hczne tawocly organ!zowllJle % in.lejatywy ZMP, za-

chęcać mlodZleź do upr~Wlan.la
IportU, pokazUjąc jtgo P!tkno.

T~w~szel Z ~bunr na.sze
mi welno będzie pr.tek.az.ać II
Zjazdowi. Związku 'MłOd%!ety ~ić ~:.:: :~!m.a:la~~~
wrictgu
Pokolu
przoduj
Polskiej t caJej rnł<ldziety pol.
Droclz.:T

rzy. Wjlr6d mch ob,ll{ czfor,.t6w
partii C'zclowe miejsC'e 'lajl11ujl\
ZMP-owC'y, 60 proc. ogólnej hez
br prZ0downik6w w}'~7.k<)len!a
hojowego i poUycznego _ to

Towanynel

Niech

ł1dej iorące. braterBkJ. pozdro.. ZMP-owcy. POBta.wUiśmy 1Obl:
wienia od Clec.hoalowack.ieSo za eel - ~ 8Unliełll1.y '0-11dny tren mg doj~ do ~Iej
Z wJątku Mlod%.!eiy.
formy '~l by wylon!cna
Bratera.ka
współpraca M' spośród na. rePrezentacja tn()<>
RYcll n.uod6w, WSPÓlny \\/}'$i. 3110 odnosić sukc.ay w Wyidgu
lek. w dz;iele bUdowy ,OCjalls. Pokoju.
mu i oin"ony pokOJu, jak rów.

wła.4nJe cUonkowie ZMP.

W WOjakach Lot.nlaY'<:h, nad
kt6rymi
sprawuje
f!Zefoslwo
Związek Młodzieży Polo;kiej, jut
t\lląc tołnien.y otrzYTTIJllo ·jyplo
my uznania Zan. Gl. ZMP.

nie! miłość do naauso wyzwo.- WITOLD JAROSlNSKl
wi-elkiego ,Zwit\z,ku
RadLleek1ego - .ą .ilną pod.ta
oporę w praq' dowódców I apa wą wiecznej
pnyjaw narowars7J1wsklPI!:O _ Itwierdza n.~ ratu polltyanogo .tanowiE/, obok dów • czechosłowackiego 1 pol,Iępn!e
mówca _
walezyU Qtf~a.nJMcll partyjnych organl,....a skiego, IItczęśliwej ptzynJokl
ZWM-owcy z batalionu etw.a.r~ cje ZMP~ow5kie, mówca OtŚwUld młodt.i.eży.
wk6w. W powstaniu' warszawTowartYst.e1 Chlopey I dtJerw
Iklm pru~lewala krew mlodt!łeż
- NIl8I dowódcy jednO!ltek wOJ cr.ę\.a CzechosJowacji z rado1 hart('~·~k!rh batalionów "Zoś-
skowych, oddZIałów i pododdzla ścią ślwl.ą Wane os"ląsnięda.
kI" j "Parasol.a",
luw slusz.nie UCZĄ na to, te po Mlodueż. nlłłzej Republiki rów
"e:Jwięk~zy wkł!\d w NUU:1.l 11 Zjetdzie koła ZMP-Qwskle niei: bieae aktywny udz..la1 w
krRiu w'(,rt-i budowie socjalizmu. Zdet::ydo~alkr: wrzwo1eńczą wniegll toł~ nł teren!" calI"
nit dotychc2.łl.1l potwięcq uwagi wana jut ona jeltcU lepiej
1 ~er71! Woj~ka Pol!lklego. Nat(h
menlf'T1'l dla naszych młody('h przygolowaniu miod:ne;l:y do pel praCQwnć I uczyć &ię dla roz,.
!dnlerty byly bohatel"$kie czy- niania łluiby wo;skowej, te z kwitu swojej OjC'ZY'Ul)', w kf,ó.
ny ich braci kOf'lk'tOmoków. ofiar Y'ięk.\l~ nit dołychcms trOfIką rej &:l.Cz.ęśliwie tyje; taecydon.lch 1 n!eu~trauonyeh toW.. dobierał ~ą kandydatów do wana jest zapewnie jej hupi...
~h uW oficer~kich. 6fwie cz.en.two ł obronie pokój,
rEY At"n\li Rad1Jecldej.
rających prl~eiet tJlk plękM t
Walk. CI pokój 1 zdeeydowa.
Ziemia ~1"k. 1'..łIW."A Mrirlła
dZielnych t..oJnlerzy. Lecz ntg:d.y p&IIJonujące perspektywy 1)n:Pcd na wola nIedopuszczenia do re-w l1IISzyrh d7.!~!I!I(:-h slużba WOJł~ katdym zdolnym I dz.lel.nym mlo milJl.atytacji Niemiec Złchod.
kowa nie splatała łOlę tak m ... dzit'ńcem. Mamy Md,.;łeię. te nich. adzie amerykan&Cy lnrpe.
rOlarwf,!nie 'Ut ~Iutbą dla Ojc%,Yz Z~k Młodz.ietr Polskiej do- rlaliśd wiłują- wSikrz:e:dć im- ".7-"'~:~:~.~~lił:fr)~ń
ry, dla n!tl·,)l"ju. jak sluiba to loży wszelkk.b starań, aby 8ZCU .pefi,alizm n1em.i.eeki '- sMwnelud&wy",
WOliku
PolBkłm. gMnle do Iltk6ł lotnłczych nU go wroga nau:ych narodów,
Określa:ąc ch,mlkler na~u~go Jego Mjleplll Btywtśei.
Je.sze:ze bardz1ej nas łączy.
-- W tragicznych leez r6\VT1O
c!dn!e prlepojonych boh.ałer~
sl ..... em ludu dniach powlt.MIta

Stwierdz..ając,

t.e

lidela -

nlez.a.wodną

...,

nJł!

pomogły

I

m.

wy.

te,

KONSTANTY TELLALOW - seluelorz
"-O"
"~·d .'6
&oWlqa..U OlU e .... 'W

'I,

p'.

t

Wspólnie
obronimy pokój

okręty prujące .rzeb:t'r.;e lal,
lodz1e podwodne r.lkm~('e w glę
btnach, działll. l wozy bojowe _

G-ł6Wf'1Y

Al. nUmo to byly Jednaj< .." u. d
d
ne przejawY 1nkjetywy. Np. :uo .puf&' synaro ewego
dd .i. tylk, "'u,yny pilki """.' d,lI.
w nuzym wojewód'·
ttej, rzadziej pozo.stale rodzaje twie piękna Inicjatywa budowa~
C
l:I
lportu. Zacnt)'Stu~l\C .dę ,...ynlka~ nla lilosów. 18.(}(}(} m10dtieży za
Ó

5i, {lpiaką re;m:z:entację,

80-1

!Ię zllJtvmi z"lo~kaml w dzleJath walk .....'Yzwoleńczych luÓ1.l
polskIego, m. tn. chłopców %
Kcrpusu Kadet6w w sławnych
dn:sch In.~urekcJj K06dulizkow.
sttlel, podchorą:tych % Powstania L:8t~adowego z Piotrem
W)'sockll'Ji;;..Jn.a czele, Uwarda
Of:mbo ..... skie~o, Ludv,rika Waryń
IlLiego. Stefa.na Okl7eję, Henry~
ka Barona.., dalej Romana Pałlń~klel!O I Mieczysława Kall.
rawskiego _ bohater6w błtwy
pod Len Ino, Fra.n ka Zubrzvckle
1/", Janka Krasickiego, Hankę
Sawicką i Innych.

Zartąd

nam, aby "lany .tad1onu et:Y
plan lokalizacji tego pat:ku ujtU
ty lwiatło dzienne.
tyle biernoSd VI pra.ey na.lz.eao
Jeżeli Chcemy młodzlet tn\ObfZwiazlcu.
11zować do wielkich rzeczy,
to
musimy naprawdę jej pomóc.
Wydaje .141, li iXfpoWledl:!UI
Od dłutaugo euJU nte ujmo
to tkwi w !o~ l metoda.eh waliłm.y alę &nI młodymi artynuu, p n e r , '
Itami, anJ plastykami. ani tnlo-00 tIuze, kra~, orp- dymi literatami. A ldedy pntd
n.izacjl ukradlA
poważna Zjazdem ulnwN$Owalilmy" .\4
choroba: prum.aw:łl1.il.my jedna- tym Prodowl.kiem, to widzimy, ·!lt71t11Wł·~ w całym ~
kowo do. WI'lystkieb ł~k te wir6d tyeh mJodych ludu jęłt Zwi!lZku. Mr VI krakowaldłj
mJ.odzletowych.
Wiele talent6w. Zora.nlzowa- orcanitaejl nie Jes1etmY' wolni
ZotItaWlaligmy w zwj,~u s U.my k.lub m10dych tw6rc6w, od brtków; którę i:Ięd~$mJ' WIlk
tym bardzo mało .amod%1elnokł ktÓ!'y t!7.es.:za ponad BO młodYCh w.t, .aJe chcemy, aby' te .praw pracy nanyrn wydziałom IUd'li, ale %'\r\lIIzkt twóreze nie
o. których, mów'Hem, pomooI'
ZMP-ow&łdm. &pod
.koroW, pomagajll nam w tych ",ra- iły Złr;ądowi Gt6wnemu,
ktÓra narodł w okrasie kilku wach.
Chcę zapewnie, te organizae3_
lat nauej biurokracji, dyrYloJeMłł chodzi o :r;Nall:r:owąniel krak()WJka bardU) intens.ywnłe
warua., cl4StO
pokrzyJdwanła, olbrzymich udań, jakie towa~ wł"czy si, 'do- realizacji zadati
trudno było 'W)TNolJ6 Ln1cjat.Y~ rzyn Bierut postawił na lU PI.. UJ Plenum KC.

mJ ".,.upleJ 1I0Iel""" c.",...,,·
w ~jl, zapo.rnj.rwny o W1l84OWiei- niu &.pOrtu,
'A-"OlnoU Ojczyzny.
li ko4cJ ludu pI'll$klego. To me
W _roku bu~:tą<:ym będZiemy w
·,'aniem
Pr"tYk.tru:Iały
gorące
tylko wielki. .Io..... a. T.E·(~~Sł
n.eszeJ ukochanej W~S:t.lłwle
Historia n8szych walk • Ul. w rzeczywistoścI. Naród ItwO- ZMP-owlkje łerCl. do Iprawy kic! tysiące mJodzjezy z róUly~
aiły I~ow ...o Woj.
oorcaml - to pełne chwały dz,i. rzyl nasze auregl, !.ts::..' Jemu umocnJen:1e
U,
krajów .w ramach Mlodzle.i?Wejł rnlociego pokOlenie...
.Iutą I tyj" 'ego tyd~m..
ao FestIwalu PrzyjaźnI.
Pl"'Z.ed n&8UI. młodZIeżą IJtOją
Mówca przypomina Smlons
lmpoouJące. grotne dla wr0- MILLOS JAKESZ w1ęe KV.'Ię.:c.swne zad&nla: ~%e
Wlelkich Polaków, którzy już w ga
kolosy pM\Cerne, i!rrlde, seluetar. KC CSM
n:aJą~
naszą pracę. winniŚmy
latach swr-J młodości taplsaU szybsze od diwięku &amobty,
fOllW1:nąĆ m~1' ruch .portoMlod%iet Eawu.e ula VII pierw / woJ.ka móWImy, te -"",jsko
Trzeba więc. teb)' koła
lZyeh szeregach wa.lc:ząeych o PolaWe to kr . . z krwi, k0(~ mlul.ach t walaeh z oalym

Komitet Kultury P"tlyt::zneJ, an.l

tl"Z4<l

t:I'I'dłnlł od
n&..U4
prac" trtebł . .1hłOW1I~ nowa
Młtod1 . , pracy. Kol~lalnoH
po.wlnn. b~ bardzjej IJ nas pn!o8
.trug!n. w praktY~, .. nie tył..
ko VII alowach. Je1!le1:'f\ czlonk.1el'1J
Zaf"Z4du Głównego ZMP, a od
dwóch lat nie i:lrałem udziału
.... _ ia4nej Jt~~l!_. Nikt mnie
nie :11-8ł, eo-!ItOzę-(lte"t··~
nej sprawIe, Muszę ponadto po-włedztec!, że przez półtora· roku
Za.tx.l!.d· Wojewódzki ani razu
nie składał sprawozdania,
Jełeli mamy m6wlć o tym. te
cheemy wialki, zadania po4t&-ł
W'iOnł pnez III Plenum z:reall..
:r;l).wat, Jetell ehcemy %robl~ ~
ftY krok napn6d,. to mua1m1
wydl!lt. ~~11td1'l4 walkę temu

Szkoła.

Dom.oamn si".... zniszczenia
.....
zapas tV b ron'......t'"'mo
"
...,""j

""'110 w .n",ach 28.000 ton
łZy. Mogłoby się mawac!, te to
Studend wtąItk:łeh 1InJó-w/llde l, dom.a.pJęc .ię ~
mało, ale jeiell wfl'łmjemy pod 61ed.z.1ł I. podziwem 0IiUl"Dtd& bron.! atomowej, domagając 114
uwagę charakter SOłpodarkl na· młodzi., polIkiel w pracJ' •. dla utvcia tych nieprzeliczonych za..
lIugo wojewódttwa, gospodarkę Ojezyzny
WrtUrez:v Ipędzi~ lObów eMl'(ij' w Iłutb{e pokoJ1.l
rozdrobniona, podaÓrtkę, I gór-- choćby kilka rodzin w Wasze, I postępu,: dobrobYtu t wi~
ską, to truba ł1wlerdzie, te J,:,t stolicy _ Waruawie, tli tym ludzkości.
.
'.
to na początek duże otlągnięc;e. hernlexnyrn mi_I. odbudowa..
Studenei łw1.ata r sympatią f
Ale ile można by zrobie, gdyby nym , niezmierną ~rwałojoł\ uwaa, lPOil,daji!l }tu Pol5ce.,
Zarząd Główny lepiej ocenIł tę I wial"ll w tycie _ by JeJ~:r;e Zwracaj, !ił om ku Wam 21
Inkjat)...·wę. T~ba powiedzlec, .ilnlej :tdac! toble sprawę z sen" ')"mpIti" 1 uwagą. xwłaszcu
te ani WydZlał Wiejski Zarza,du lU głoszonych 08Łatnl.o po,r6tek Gbreenłe _ w przededniu wteJ..
Gł6wnego ZMP, &ni nkretarze Q zutotowanłu t'lOwych odkryć kieso F.ttwalu, kt6ry :r::.groma.'"
nie wnteresowaU .i.. tą .pra- naukowych w dt.ied%inie enef'Clł dz:I w Warsuwi-e mlodziei: i stli'"
wit. A wydaje J.lę. te mlc'jatywa termo _ jądrowej _ dla ee!.6w dent6w
Wf%Yłtldch zakąt.ków
ta godna była upowszechnlen.18 m!s2czenia ł zagłady.
kuli z!e~klej, Fe!Uwal tel'! ..~..
n. cały kraj.
Czytby więc nowopowstale do nie ę.ię łyqtbolem ~itowęnl&
Oderw1U'lle od mlod"llMY C$Chu my, nowoczesne układy pracy, tyda I wiedzy, .potęp!enja woj..J. ,les~t.e w dalszym drutu na- wspaniale uniwers)'1:ety, prasta. ny ł~tszcz:enJa, a jednoczęś.<
lU! klerownidwo, Zanł\dy Wo.- re KośclQły _ etyżbY wszystkie nie będzie doskonal!'ł okazją do
jewód%klG t mnie umego.
te skarby oobuaowane E. rutn cennej wymiany pOjillądf>w i do-.
przez dwa lata, s WYla,t1dan tnów l'Jlialy paU oflar" usla.. światłezefI, do nwod6w sporloprz;yjazd6w n. Plenum. nikt s dy?
W)'ch, Imprez. k1Jlturalnych, dyZarzl\du GI6wneso ZMP nłe
W Imhmlu ttudent6w eelego 'kusJl. i l'l4wiązywąOla be~
przyjechał do nu, .rue był na--1.wt8ta Il'I;czymy swój glos II; gł().. średmch tnajomości w duebu
węt w takIch u~ praCJ', lam narodów ealej kull dem... braterstwa l pn.YJa.in1.

- mlnlste, oiłwi"ty

.

polska. widzi w ZMP swego pierwszego pomocnika.
pracy nad wychowaniem młodzieży

~~~~'i~?~$~~! odbić .tę

Mamy obecnie
VII
na. pracy
n1ctwie t.dtołe 10
cieli w wieku

"*01 M
h~wt..
Ó:,'·:.~;>;;~~~~::,...:.=
ft$,uc;y~U

z

51

c: -:- .':'-;: .-;::"

I

GERARD SKOK - pre .. ,... ZW ZMP "" 018zlynie

Większą opieką należy

młodzież

otoczyć
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Kronika Kielc i Skarig.ska
SRODA,
LUTEGO 1955 Jt..
Ktt:IC!
1,\\ STEFA'\,\ ZERO,\\SKIEClO
si'>slca".
1(1"0 ,.\\'~R~Z~\l, ,\" _ .,1.\'1111 51"
n't,)" _ In", o·,.,d ",1.;alcltJ
10"0 .,,\\OS~III,," - ,.CeMI It'e
dn.t" _ If(!dt t6(Xl. HHf) _ I I II u
-~------;i.i'-_C-"e,;.· ~,rnl 1'.MCU~kltl
1'e.Ą.T~

_

"lekk~m~'łlna

1<1:\0 .. IlOBOr~IK." _ .J'·~Iudlum
!!a"y" _ film I""d. 113MCUlkl~J
PUU!!l' AI'U'kl

Aple'" Nr 101 _ ul

5,p"klu.-leu

I~

~U\\ERY TE! fH.)NCIII;

'P'i'ł~"'I.

Ral""ko"'fI Nr Ifltl, O
S".t P~h''', Nr. tel 8

,\\:liCl. Ob)""fl<k_ r~nlr. Itltl 13 12
SKAtttvSKO:
. t(!~O "tI,'clność" ,.~iebelp!tcUU
eidn;ni" _ fUm .. ,od, radtleckltJ
)(1!\O , ..\\!r" _

_

film

p~od.

.. L'ezta [llluUT'"

)1obkltj.

m

!)

lADrO

Ze sportu zagranicznego
Na olimpij·
PRAGA. _ W dalRzym e!~.
'\\~m Inne w St, M'>rltl 1i'lknń gu hokejowych mIstrzostw csa
r7.11lln b'jb-kjowe ml<!r7n'itwa u7~·"kano naMępująre wrnik!:
~\\'Ia\a w rlWÓrKIH'h. !ylul mi·
Spariak PnIa. Sokolovo ....
"1'·7.IJ\\'~).:1 zr!nbvla
nl['~p<l<l7j€,· Banlk Chomutov %:1
WIH11P Sl~'aj('arla II ,.w łączSpartak Pll1:no _ 81atoJ
~-\~.'i~':J~;~\l~~;('r~;~J<!'~7g:~ję!a Czeskie Buddł'Jowll't' 1:6
n<;lIdn S7walrarll I _
5.10.55.
Ruda Hvt'"lda Brno - Dyna!:'!'~'''w'1lt(l('m 1(>1
O<1H1\', kló- mo Pardublt'e 8:3
rn jU? W:rloKrnTn!€' ulnbt'v.mła
Banlk Vltko\'It'e
I\'lttl m·'t,-,r,w<Ki j['~t 1n::.n\' Oslrava 4:4
Iw,,<! .. u i, tor bobslep.wy-FelerT.nkl~ja Praga
alJend.
VlastJ 3:1
ST. M0RITZ, -

Huragan

zlamał

I'IBjwytsZą JOdłę

w Klelecczy:fnle
Jodla w Górach $wię!okrzy·
lIikich p,,~iadlł dużą siłę t,vWOt
na,. Zazna.cra Się 10 w obficie
powstaJ<\cych sam('l$\ewach oraz
osiĄgan:E'm przez lo drzewo po
Wnych rozmiar6w. NaJwyż,szy
okaz te-p:(') R!ltunku drzew'/'.'
Kiel~cczl'tnle (nazywany przez
miejscem',,! lurinośc .,\'"Ip.lkl\ jndtą':), rOtl w nar:lleAn;cfwie BE·
trn, na pńlnocno ~ 7t1chodnrm
Zboe.lU wln!l?s:cnia $w;nta G6·
ta. Jodła ta uznana byla Tjj
pomnik p:7,vrod,y; Wym!ar.\' Jej
były naneplJ,j~r.i:: 'w)'&nkOŚć oko
10 45 ItI1't1'6w, średl1i('a pnia. UD
• ct:fltymł!~rów.
Hura;,m, Jaki nawltHizit nil~-';
kraj w cln:u 17 styczniII, zlam!ll
M

.,.

__

..

__' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - .

~3~~_~~.~_~.~.~.~~_~~_~

się częs!o. Sianie, b,vwaJo, w nogach lóżka i m&.
wl: "Ech, Koelołek, Kodo/ck, wojak z ciebie marny.
Czy nie lepiej bylo IiZklo dmuchad?".
- Cóż to? Na uniwersytet szykujec!e się? spytał Mląch, z wielkim znawstwem ogllłdajqc

i

IUII.ątkL
rz~~ '~kł Koolołek,

(53)
MÓw'ą. te w Lr>dz! uczył Idę, .Teraz. wr6d!. ale chr.
ba P?1P1/fWal f"ię z ojcem. bo- osobno m 1!'1IIka,.

-

No,no

-'-łnrUCUll Mjkolaj~, _

kroKu, - Zawialo-'mj lewe ucho,
Sz-pftal pptoWnY byl w4rM

rauda

Marzec .plls\jo,

Mi!\ch

przyspj~szyl

,-

rml",~lego-

..,grnd,J.

OSfel'rulati.towJecmega, pałpcyku wYi!ląd .. la
miztrn!(f, 1u ł Ówdzie odpadaj t~'nk, UklłzuH~e czer~
zębY c{"gltt Amnrkom. rormle!llcmnYm ~ow!·
ł obv ,hon aU}'Id, br,kowalo nm-6w j
pukhw
nych rącuk, MUIłCh, 1.%;0 czlowiek bywały. wdal $Ję>
#: P'lrtl'trem w Przyj3tn4 rrt)l:mowf. w której wv~
njku otrtsmall obaj białe kitle I rUlHYU mro~z.

rwm

korytartem do jEppratki Kociotk •.
ml'ment Ogle:Pllo Ich. 'wiatlO'. Wkró'Cl'! Jednak

1411

I

0/ roitu p-ok'Jiku 16tkt:l, n3 którym wzn .....
lilii Się nkltJona .J;xem ręka, j nlewle!k" szaf"
k-ł
t:ti!rtA k,s!ltiek.
.
KOclnjek t1d1"t}'ł guelf I nagle "'VAmJechnąl ~',!,

Jf:!O'St!"teiilJ

ze

przymYkafłC OClY,

_ Chodte!et, cnodide-i!

starego?

Prrypo-mnlellśele

!lobie

- Miknłaj i.uw",ir!, te IWl'lrt
f(eelo.łl{a t"zlllrta:ł •• nety nabltgly krwią, III 5lYl1i
uawala sle podwójnie rrndęŁa.
_' PO-VV,*'ku. Teraz I,t) nawet 7,upł!lnie rlo~m'.
A ,jut, mVA!ąłem. ,te % Mantyle-m. nic-bn..7--c7yku)'m.
-

Jak

JPotkam

~drnwfe?

alę niedługO'.

W

rllĄzlerkll

11111

Stanł5law BarańtkJ

_ rozum !udzlom odbIera.
- Co m6wju1 Nie IIIIYl!1.ę. -

w.. :1"7~lm ~p()l\\a

Spartak Brno Spartak
Kralove Pole 1:1.
rlrlli\'n~
p:lkar.~ka
SpRr!Rk
P!'zrx'!ownlklem gruiW tathlld
<p"tbla ·<!e tV m+(>lę{'own~{'ł nl€'j j€',,! Spllftak _ I'rtł,80r.J1IIni\1I 1 71'<O,-,jpm truDr Prm. kolovo _
19 pkt.. • IIrullV
de!!z. Zwr(';~7yll piłkarze ra- '.n:r-hrninlej Ruda J.łvezda Brn&
d/'N'fy - 9 U,
_ 20 pkl.
DEUrr. :.

n;\1 na \crf'n!(' Inflll

tę jodłę,

~~~~

....

gorąezce

zwidy wal mi

otw!eraJtjc opMly
tom. - ,.Anatomla patologiczna", .,Allns anatomlcz~
n;''', .\PielęgnacJf& niemowląt". Znudziła mi się W'I.
jenka~ StUdiuję ,teraz nauk! lekarskie, 000 - PMM
n!6-;1 'zdrową ręltę - a wlt>ele. t-e człowiek wlonl,!
matklv ma skn-ela jak ryba? Tak, ale najciekawlli'1.a
nr.uroloala. Czytam sobie powoI L Trzeba ~ię będlle
Zili'lć chemią, bo bez tego ani rusz... Bylem jJI
opprowany,
Chloroformem, prawidłowo, pott"m
zasnąlcm cichutko. Budzę s!ę, patrzę, ręka 'ui w\'~
sokn, na latawcu. Kula, panie, trama w pleM, :111"
ześlltlioęla slę po żebrach j tozbJla bark. Co? W!~
dzieliście kiedy takt traf? O tu, pod skórą. filę ;.'a~
trzymała, Można Ją bYło palcem wyczuĆ, Ada4.~et
no 7. okna papier .\ ołówek, urllz wam 1'łIłr}·RU'e.
Jak to wrg 1 ądillo, "Mika. łam w szufladzIe Je!)' kula
w Itgnlnll', tylkO nJe zgUb.
tv f)knle czerwienił .lę %!JehM ,Im;ca. Pachnłało
~pjrvtusem f krochmaloną pośdel". Kociołel;c. ::ną..
Ifll ~'ę na 16źku. Q Ilf!' mu pozwalala na to za,,1"$!)'>
wana ręka, Za dn:wJaml natarczYwie :)zykaf
ólWf)nek.
- Przynieśllm tu co nl!!ct) 110 prz"kąłtenla _ mJS..
wił 1\II/lcl1 rO?:wljlłjąe pakunf'k, _ Pewnie zmarnlehśrie na tym wIkcie upitalflvm,
.
- Klllorll .tarcza, Ale nadójadly lTll jUi te 1~
kltr"-twlI,
- Na ?/,Ihtdek ehclelljmy pn:vnltU CI) Iłorzklego
- w~pnlll M!ąch. Iypląc niepewnie oczkIem,
- MyślIn o wl:!f{lowot'lanach w pt.I&tacl alkoholu?
Tak, no, tak - Kociołek jął popraWlat! J.)Odu,tq
uloirmą na sztorc.
- A mo~.e by tak na Jeden z~b? Wilgo!! nlezdro.wa w powietrzu - trii~kał 51ę Mląch.

l

Kociołek spojnnl b}'~tro na drZWI I rzekł;
- Klellszeczck to I own:cm, ale więcej _ uch:r
waj BOlel
Mląch Dorwał się ochoczo t miehca, Ilzuklljąr
czapkI. Kiedy zMlall liIl.mi, Mikołaj przysunął
krzes!o bliźeJ lóźka. W pokOiku gęNtn!ał powo];
mrok,
'
- Jut prr.yjechal r: Łndzl nowy szef Urzędu, Mlo-dy, !!Iurh-l pilnie KoreJwy,
- A tak - pow!edl.lal Koclołek I Ipr6bował P'"
ruqzyć żółtymi palcami zagipsowanej ręki, _ Sly~
szalem,
_ A wy?
-Ja? Wy~lutylem tlę, siary grat. l.lak b\'m mllKln1 odejliĆ. Korejwa nad~ka! ze W51y~tkkh stron.
.. Mloda nana Partia _ powladal _ li WY~c!e się
wyszlalali w KPP. Przet.erala waJl prowokacJa _ ;
krtycr..al. - OwieelkI od wilka wśród WAl nIe
motna by bylo odróżnić", Nie łubl kapepowców, dla
niego to głuptak! ł niedorajdy. On by. panle lepie)
t
potrafił. Tak, tak _ mrucul Kociołek, pNygJą'!to.
lite lilę awolm wydeHk/łco-nym przl'z cho-robę pal.
. com. _ Ciebie tei odsunąl l Jut mu łlę wydaJ!!,
te. lam pcha rewolUCJę.
- Wiecie - rzekI zamyglony Mikotaj _ 'flułlłw
nawlnm alf,! często: Cty to tylko .praWa jednego
c:t1owleka Korejwy. czy cal!!j FartIJ?
l
- Jak?... ta? - porwał się z,pośclelł Koclołek,Co eJ do glowy przychodzI? Partia dziś jf>,t prtv
władzy. Partia jelit ,lina Jak rllft!('ko ChOWIlM w
zdrowych 'warunkach, na powietrzu, w llońcu _
odporna l\Il choroby, Prnllc1..ególnl ludde mott" b11l.
dzJt, mogą nawet dwJadomJe szkodzić, ale Part:".
Partia",
- ZnlłC1.Y - po7l)11taje .praWa tamto"o KOr'eJv.'7<
A Galka? Jak wytłuMaczycie Całkę1
- Gałka, by!! mate, nie zna terenu. Nrnln prawIe
nie wYlI:uwa , !.odz!. Wzff(t Iltronę Korejwy Pf'1('1
- jakby to. powiedzieć .... przez solidarność wieku.
(e-A.nJ

C'ENTR.ĄLA HANDLOWA PRZEMVSLIJ DRZEWNF.GO BW.
no WOJ. w KIELCACH po
prLeJęclu .Ieel d~lałktneJ od
MHD i PSS PMil}e do wIadomoścI, te na lerenle- nDn~o wo·
Jc,",:,lidzlwi! ~przed8i:y mebll dolwt.Lją nlłlltępuJące .klepy de·
~l!r:zM CHPD.
Sklep Detalkt..ny Nr 1 w Itlf'leaf'h ul. Kllh\łkłtcO'
)
2 w Radomiu ul. l'A\Mmłl~łI ta
5 w Radomiu ul. ZerOłMklqt.
3 w Oltrowe" Rw. ltYllłk U4 w BURku Zdroju
.
6 w Rk.ri,,!Ilku~K.m. (0łłt4le •
Ile., Blnk , .....
w Rłarflchowłcat'h ul. ~
kowlłk .. U,
W.,,!!'} wvml(llniOM punkty dokonują sprzedaiy detaUetIlfj
mf>hll l.3 Kotl1wkę l nil raty.
,
Ze Bprl1'!<d~ly mel:lll na warunkach spłat ratalnych kort)'m'
ją rzlonkowłe Zw. Zaw.
Obecnie Sklepy te dysponu 1ą dutym wyłmrem mebU "łlktd:l
jilk: $vtfy J;;l'Irdt!rnblane 2
3-drz.wiowe, Ióik•• stoly. kufiki
.'lir,!!!, S7.Jlry b!bl\{)teczM. k{)mplety ayplalne I ko-mb1.nOW,ne,
tilpcn-\n'l tapkt'nkle I hł~łtm!c!ne. krzesła I fofela t&Plemk;!
ilp Bliższych InformaCji Udzielają sklepy dehlllczne l1ł ~!~K'
6

H:U,

~

c

lNZVNU:RA ROUHKA WZlillędnle
pO~1.UkuJ(!" KIELECKIE PRZF.DSrEtłl
WUJKlENNICZYCII ! SKORZAIIYCII
CACH.
,.
,
Warunki pracy t płacy do- omówlenm w Sekcji p~:U
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