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(W 30 rocznicę Im/oret)
O praey Iwaj pl.ał Julian Marchlew.kl w l1śd. do
OrkaM, tonem bBiJatelJzuJ"cym, bet: wlelkleh Iłów: .,Peł~
nię .Iutbę po dawnemu w partII polskiej I niemieckiej
S.D. No, Itutba to znana: ,orka at do upadłego I kwita.
Lecz skartyć Ilę nie ma co... "
Zolnlerz rewolucji nie .karły .hl na trudnokI.
To prt:eclet normalne Jej etapy - X pawlłon Crtadan,
twierdza modUńska, obóz w Havelberlu, lata tułaczki na
obczytnle I - wspomnIana już "orka at do upadleło",
Warszawa, Lódt - labryka Poznańlkiego, w dzień _
tajne tebranla, noce tlpęd7.ane na pisaniu artykułów ulotek, broszur propagandowych, l treklwa wzmianka w
aktach tandarmeril caroklej: "OrB'ntUlar masówek". A
potem podr6te... Moskwa t Berlin, Kopenhaga., BaZYlea,
Londyn, nawet daleka Japonia. Tatl\ byl potrzebny dl4
sprawy. Tam partia kleroweła tolnien:n. rewolUCjI.
"Slll.ty~ interesom narodu polskiego mOle tylko ten,
kto slulY interes(}m międzynarodowego proletariatu". Tej
prawdy uczy w swych pracach
naukowych, tchnących
wiarą w prZ:Yll"/o~ć człOWieka pracy, w zwycięstwo ustr<l~
Ju sprawiedliwości społecznej. Metodą marksistowskiej
analLzy ujawniał gospodarczo-społecwe przyczyny upadku
państwa pol~klego, wydobywaj na jaw jego pootępowe
tradycje, wskll7.ywal drog~ wolnoścI.
Tej prawdy uczył robotników jako jeden z przywódców SDKPIL LI boku Dzierżyńskiego I Róźy Luksemburg,
Jako jwletny propagator marksizmu, krzewU Ją tywym
sJu·...·em oraz. w broszurach, ulotkach I prasie.
Praca SDKPiL wydala owoce. W rewolucji 1905 roku
cala klasa robotnicza, łącznie z I!cznyml masami neregowych członków PPS, stanęła do walki LI boku Jedynej
rewolucyjnej partii _ SDKPIL... Wn)adkl rewolucyjne _
pisaŁ w roku 1905 ujawnlly jeszcze jedną rzecz, naJ waż
nleJsz" dla, nas jAko dla łocJaldemokrat6w. Wykazaly
one mIanoWicie, jak tywa odczuwa polski proletariat 6w"
lol!damojć kiMOWą :r; prolelllrlatem całego państwa," a
przede wszystkim - rosyjskim .. , Strajk" tyl. robotników
w Polsce - oto odpowledt proletariuszy polskich, dana
łowlllrz~'szom rosyjskim".
Wrogiem narodów polskiego I rosyjskiego byt earat
I jego mocodawcy, Wspólnym wrogiem narodów polskie-110 I niemieckiego było Junkierstwo, kapItaliści, pruska
soldateska. Jako wybitny dzlalacz niemieckiego prole~
tariatu, współtwórca Związku Spgrt.akuaa, Marchlewskl.
uczył niemiecką klasę robotnIcUj patriotyzmu, mobUizuj-ąe
j(4 do walki o wyzwolenie społeczne,
do łolldarnoścl
ludem polskim w jego walce przeciw uciskowi.
Ale oto w Europie wzrasta kampania Izow1nlstycznej
ruenawljcl - przygrywka do Imperialistycznej wojny.
Internacjonallstyczne
stanowiSKO
SDKPiL
znajduj.
wyru wslowach Marchiewsklego, które padły na KonsrelBch II Międzynarodówki w Kopenhadze I BazyleI!
robotniCy wszystkich kraJów uważają' Ul z.brodnlll strzela..
nie do siebie dla przysporzenia zysków kapitalistom.
PPS, jak Inne polskie partie burżuazyjne, poWitała s
radością wybuch wojny, łącząc swe plany polityczne z
rozgrywkami między zaborcamI. Przywódcy PPS oddell
się na u~ługl wywiadów Niemiec I Austro-Węgier, ende<:y
orientowali się na carat.
Jedna tylko SDKPiL wlllz:ała wyzwolenie Polski z
rewolucją
rOllYJską,
niezmordowanie głosIla hasła bra.terstwa broni z proletariatem rOllyjskJfn, Historia potwierdziła słusznoŚĆ tych hallel: z rąk zwycięskl~j Rewolucji
Plltdziernlkowej Polska otrzymała niepodległość.
W)'puszcz:cny z obozu koncentracyjnego, w którym um·
knlęty był pnez wła1ze kalserowsklch Niemiec, Marchlewski staje natychmiast pod sztandarem Patdzlernlka, u boku
Fellk.sa Dzierżyńskiego I Innych pol&klch rewolucJonistów.
Gdy Piłsudski w Interegach Imperialistycznego Zachodu
oraz polskich magnatów kresowych podejmuje zbójeCką
wyprawę na Kijów, Mar('hlewskl pierwszy zglasM ~Ię na
front, by bronić Kraju Rad, by ratować honor narodu.
Po odparciu baądycklego najazdu, powstaje na wyzwolonych ziemiach Tymczasowy . Komitet Rewolucyjny 11
Mal'chlewsklm na czele. Wydany przezeń Manifest prokln~
muje wIedzę robotniczo-chłopską. necjonali".ację fabryk
t kopalń. Do zgromadzonego tlumu robotników I biedoty
wiejskiej przemawia MarchlewskI. "Mówił on pISze
Felik!l Kon - o cierpieniach I mękach ludu roboczego,
o wielkiej hlsloryc1.nej roll proletariatu, o nowym ustroju,
(I nowych budownl~ych, o walce nie tylko 1. orężem w
ręku, ale I przy warsztacie. O walce trudnej t c!ę!klej
lecz nieprzeparcie Wiodącej do zwyclqstwa".
Jaką:t: ogromną ~'Ymowę maj" te slowa dziś, kiedy nasz
'\l'nlny naród w wolnej o~zytnle dętkrt I trudną walkl\
buduje piękne jutro poknju I socjallz.mu.
Nuz zwyc!ellkt marsz jest uwleńcz.enlem walki JullAlUl
Marchlewllklego, jest triumfem .prawy, której poŚwlęeU
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kopalnia »Janina«
wykonała

plan kwartalny

·W~ekilbm."'"

kopałn1 ,.Janłna"< płenvna
w sómletw1. . .meldowała •
·przedłHntłDl)WJ'm "'WJkonardu
wydOł'lfwczyeb [ lewa....

...

Od pracy aparatu ~kupu
zależy lepsze zaopatrzenie ludności
w żywność a przemysiu w surowce

udu

tału br, Do łl:ońea

Dopilnowanie pelneJ reaUa.c,JI obowiązkowych dOltaw
rouzenanłe kontraktacji ziemiopłodów I zwle1'Sl\& rzeinych
oraz dokonanie przełomu w wolnot)'nkoWJDl skupie nadw,. ..
tek produkcyJnych - oto najwalniejsze EadaE1Ja pań.twew&10 apa.ra~u .kupu na rok bieżący, nad rea1JzaeJą których radzllł ()8tatnlo w Ure)'nowłe pod Wanzawli\ pełnomocNq po..
wiatowi I wojewódzcy Mlnlatelsłwa Skupu.

IW Zak.panell! od"Ui
zwycl~stwCl

nad Finami w sztafecie 4xl0 km
Gwałtowna odwUt I .lIna owi
chUJ'&. towarąlQ'l, ponleddał"",,m konkurencjom mł,dzy~
łlłrodowyth uwod6w narewelde:h O' Memoriał B. Czeeba ł

a. MartłłBł'l6wnr.

Złrm warunkom atmosleryez
111m oparli .Ię Iedfnle blepel.ł!'
ł'OII'I'rwaJl\C sztafet, qodnle I
PfGaTamem zawod6w. Oląl
sJazdow•• Kasprowelo IOIta1y
odwołane.

Dawno Jut nie ogłl:\dano pod
Krokwi" tak
emocJonujqcej
walki, 'ak" dostarczyły szt.!... ,
ty mętcr.)'zn 411:10 km. Autora~

m! tych nleeodt.lennych emocji
byli

na.1 blegacu, którzy sto-

Fln'-I

",,11 .. 'Ięty pojedynek z
mJ , byU o krok od zwycięstwa.

Na plerw.UtJ zmianie obj"ł pro
wadunie Lonkil. (Finlandia II)
wypuedzaj"e o 40 lek. 8ukew~
,kleło, który
z kolei miął 5
lek. przewagi nad SerBul.lem
(Finlandia I). Jako czwarty u~
kończył zmianę Grod, Czecha.łowak ShJavack
.tle dobrał
Ima.ry I bYł dopiero ósmym.
Na drugiej zmianie doskona
le pobiegł Sobczak. ProwadZił
on cały czas ł dopiero tuz
przed metą minął go Lehłonen
(Finlandia I). Bohaterem te'
zmiany był Omal. który 00robll ponad 3 mln. wyprowadz..jąc %Up61 CSR z 8 na
miejsce,
(Dokodmmłe Q&

litr.

16mI",

Jak
....
:~:::::~;:'~f:, -........

życie,

Polacy o krok od
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Lekkim piórem o naradzie

beztro.ko za~tlpal torll kolejoUl' ł IZO~II. utrudniajqc kurs,,",
w",n{. pociq"ów ł autobusów,
którymi mJeH prztJjechc.ć n.a
Mradę do Kielc na$i przoduiqC1l koreap.rm4enci, calego
'WoJew6dztwa.
',- Będziede chvba mu#leH
odłotllć narad, rzekł jeden
z- "oAci z Kielc. nieopatrrnie
'Il-araźa;ttc
'/1.4 dozgO'/l.nll żal
w"pomni4neQo jut młmocho-dem kierownika., ktÓT'1l co

.i,

chwtlę

wtJpa.d4t

M

ulicę ł

tf.tl/eo dlatego nie TUlbawil .Ię
kata1'u, źe ratowało {I<l g-01'qcz..
kowe podenerwowanie.
Zaczęli sje
wruzcie 8chodtić. Z poczqfku buło ieh 20
L.. długo, dlugo nic. NalfępnlJ
..,,6intonll pociqg przywiózł
~u rporq ~l'-ubę. A potem
jut Po rotpoc:l'ęciu obrad. prZll
bJJWltU Jt$ZCZfl pojedllncxo lub
dw6Jkaml. OezywHcit, te nie
w8%11rtklm mfalo .tlę vrttlbllt.
Zorlen.towllIUmll ,ie jednak,
po "ozmow!e % przybylymi
(np. ze Stani-.!lawe-m. Zaborklem
• P.rZll5Uchll, W pow, 0po-CZlln·

maI rod.<iennilt nie dociera do
części prrnumeratorów. Tow.
Krankowski chwali "SlltJj1I1CZ'
wycieczki"
w tWszych
"Kólcach". Ale _ low. Mll.Zuróuma mewi nam. ie t tum

on. fe naród nie-m!{'rkl nie I"hC'e I~t rlro"lI prowadl.:l,cą do odbudowy mUitl1r)'zmu nle-m!erklego j ro.zpęUl
nlll nowej wojny.
Premier NRD 1.lIl1pelowal rio
mlodr.le;ls, br walczyła o!larnle
o pokOjowe 7.jednoczenle NiemIec. Wyraził on przekonanh',
te Kon.e:re~ Młodr.ll't.y Nieml~c
kic] przic7.yn\ 51ę do wlęk!;ze
~o zbliżenia' mlodzieiy n!emlec·
klej, do wzmożenia w~pĆ)lnt'J
walkI
przeciWkO
polityce
wskrzeszania militaryzmu niemieckiego.
Na końcowym po,ledzenlu u·
c7.t'slnlcy Kongresu uchwalili
manifest
młodzIeży
niemieckieJ_ Manifest wJ!ywa mloorJai
(FDJ).
Niemiec
Zachodnich,
aby
poPo dyskulIjl, do zebranej mlo
dzidy przemówU premier Nie- święciła wlZystkle swe siły wal
mieckiej Republiki Demokra- ce przeCiwko wojennym ukła·
dom paryskim. o odbycie refetycznej, Otto Grotewohl.
rendum w całych Niemczech,
Kongrelil proponuje, by tworzyć
komltl"ty walki prze<'lwko re~
krutAcjl do armII ZAchodnioUl
U..- niemieckIej, orglłnlf.OwlI.t wiece.
!led
demonstracje I ,trajkl protes tnr III
p
"
•
cyjne.
W -Chinach
Manltest podkre~la konleezpeKIN. PAP. Okolo :ni mUlonó ... nodć wspólnej wnlkl młodzieży
obywł-t.1I ChlńlkltJ R~pub!lkl llldo- nlemle(klej przeciwko polltyC'e
weJ podplulo Jut apel Wledelllkl " W'1Ikrteuania m.ll!ta.ryzmu nl~
uku broni m.lO .... ej Ullldr I Inlu
mlecklego, o zjednoczenie Nie~unl,- Jtj upuhr. Katdy dzień
miec, o szczęśl!wą przyszlość
prlynosl meldunld CI d.luy~h Iyal,· narodu niemieckiego.
uch podplłÓW.

nI

BBRLIN (PAP). - 19 bm. w
Berlin!e - jak dono~il!śm~ ro1':poo;:r.ą1 obrady Kon~rt!s 1\1/(",dzieży
Nlt'mie-ckleJ pn:ecn...·ku
rem!JitaryzA.cjL
W pierwszym dniu obrad :tebrani wlsluchnll referatów po.
sWlęCQn) ch
walce młodzież;
niemieckiej przoclwko militaryzmowI.
W drugIm dniu obrad Kongresu toczyła olę dysku~jn n!l;d
referatamI. Wzięło w niej u~
dział wielu
przedstawicieli za~
chodnio - nlemle-cklch organizacji mlod%ietowych, Ucznle re~
prezentowanych na Kongresie
oraz prz~{I.~tawlclele Związku
Wolnej Młodzieży Niemieckiej

humorem na codrien tv "swwia' Ludu" to jalwj nie bar.
dz/). I lak dalej, I lak dale;.r ukropu w przerębel I od~
wrotnie. DoskonaUl kllracja,
o której ,kutkach powinnUmV Illezcdlupo WiU' przekonać
- 4rodzv czytelnicy.

*

*

Posluchaj, jak. oni .łwletnie mówiq, jakbIJ nic illl1eli'o
przez cale żlicie nie rabia łłuuawm co jakU
cza"
tui:
obok lieb~ podenerwowanu
lzept, To koleżanka ł kol<l;!ga,
któr%1/ miel/. zabie1'ać gloJ w
dll.kuBji z ramienł4 zeapolu
redakcyjnego, dzicHII ,tę nawzajem ,woją tremą. G'o~cz
kowo pokrvwajqc dopiskami
przvgotowan. do wllatqplenia
tezy lub td Wllkre~l(ljqe z
nich zagadnieni4, "ukradziotle" przez dyskutuJącvch korespondentów.
No i okaz%
,tę, że niem4!
WlZlIltko powtJkrdlalL.
Podczaa prZli'rWiI w ollra·
dach zetknę11lAmll.ię na cllw/..
lęo z koletanką, o której bvla
mowa wllieJ. Twan Jej pro--

mił'1lwla.
- elen'Yft ,('l,

201'1 mili. podpis" ...
a"olem wlada6-klm

Że nie bę-

,kim lub SadkowI klm ż IU:ll, drieu zabierać gto'u1 _ zo~
którzy aJ trzy 1'aZll zmlenlaU pl/talam.
4rodkł kmntmlkacvjn." hl/ do- Już nte z tego. Wvobraż
.ta" de do Kielc), te ci, letó- .fobła-, zamówitam pięć artl/o
f"Ą' łtif Pf'ZVjechtlli, PO prOltu kulów, Pięć arlllkuMw o kul-mogił te~o .rrobld,
turze M Pł11/teriach woJe..
<Ił
~
wództwa. N~ będziecie m'llw
Podobno co 'ię dobru ta. Jut przdladowa:ć, te .ta m.alo
"""'.. to ,i, , dob", koń,,,,. t.,..nu w "Slowi, T"odnio".
NG naradzie prz1lslowie to A .u:6stll artllkul nap!alę ra~
okazale dę, słt!szne w całej ma % wlIPowledzł na tematv

-000-

Franc:u"kloe

me

g

Zgromadze ••
I .narOdewe
h
1'/
ue wa I o bud'ze f

Podkr~MII

BERLm iPAP), W N',mle<klej Republlce Demokratycznej
bawiła delegacJa Ulchodnioni,miockkh
"mo,,,,,2) dowych, która zwiedziła If.ere~
ma't. !r.ncu~klł tlr~om.dtenle Naro. miast I ośrodków przemy~lo-

. . 'nL Pi"""",.,,, iD dy,ku. kultu",,, w d,~I,j"'J d•• lit -Mltial do-t-ow. Gawina ze kusji.
A 11'1 by! to glo,
.. ..
..

ADF.Nl\tmlłOW!ilKIEJ

POLICJI
KR\'llUNALNF.J \VORF.f:
REDI\KTOROW PIRM
KOMONIBTYCZN\'CH
I 80CJAI.OF,I\IOKRATYCZ-N\'Cn
PAP

J.k pndAJr •• ~ncJI

!?:'in:·r~,:~~~~~~:7:I.r~~:e"lIr):rr~:r~
""oh_r

drl~nnlkĄ")'

Imm"nl.t)'tln!'~h

,ntJd~~'~h'IYNnYeh.

ktÓfl)' '"
ut Y )IArh dnru'dll .Ie .. ~h,!·
IY" Ad .. nĄ\! , W IVl'nl~\I I'J M""I
akrll '~rorH)' npl Ar""OWRnn kllk'ln.
'lU redAKtorów e:~lłt.
W KWIETNJti ROZPOCZNIE
SIĘ UZ1\RAJANfg NIEM1EC
ZACHODNICH
BERLIN (PAPl. Z NiemIec
Zachodn!ch naplyu.'aJą IntonnacJe o aktywiz:lłcji Pn:YKotoWnn
do wllkrzenenil\ neohltlerowsk!fl"o Wehrmachtu,
Uka:o:ujl\cy się w Norymberdze
dzienni], "Acht Uhr-Blatt"s 01'\1blIkowal wiadomo~ć, li
t/'lny
ZJednoc:o:one I WIelka Brytan!!!
uzgodnHy. że w początkACh
kwletn!a rozpoczną of\c.iainp u:tbrnjanle Niemiec Zachodnich.
Deputowany Wolne.!
Part!!
Demokratycznej
(FDP) - E.
M~nde wypowledr.11I1 się w bluletynle pmsnwym tej pArtl! za
twlęksT.enlt"m
tzw. bońskl(!j
~lrRty granIcznej o 40 tYR. tolnlerzy. DomAgAł !lę on również
zaoplltr7.enla I:o:w. bońskiej ~trn
1,y granlclr'lp.j w ,.bllrrl:o:l~j n(lZACHODNIO-NIEMIECCY
DZIALACZE SAMORZĄDOWI woczesnl\ broń". JednMtkl te!
strat.y lito?" jUI: obecnie do BO
ZA POKQI0\VYM
tY8. ~olnlerzy.
ZJEDNOOZENIEM
NIEMIEC

na ro k 1955
PARYl. PAP. W noey I t9 n.

Skc.rtysk4.

REPRF:SJE

AP.RLlN

d,!.l"",

I

Zagł~bla

IWI'rh

Sa ary

wyjaśniają

Co

wokół remilitaryzacji nie ustaje

lego Nowotki, fI Qtuet!'/. file-

*

W sprawie

paryskich

Walka w Niemczech

Korespondenci I dziennikarze
Chod2lliśmy
od oknD. do
oX1t{I ł ol: braku listków akacji
Uczt/fiJmy nil palcach, na po~
Pielniczkach. na butelkach l
wodq, ~odowq. na palkach ZdD
biq.COIICh odświ~tny aarllih,,' ~
t-ellL! klero\l.'nl/w dziah. k.ore,PoMen/ów...
Pr.tl/iadq,. nie
przllja.dq, przlliadą •.• Nte cierpieliAmII rnlegu. Snugu, który

układów

"wyJaśnienia"
ZB·~nll'IC'1,n"rh

P,nlł\"s

1\'

doświadczeń

produkcyjnych

n()~ć Opil,tI pnlH\ czneJ" nil tery
I"num Zagłebl" S:'Ilłry Qjl!'nCJ
DPA \\·ld1.1 W t.l'm wyrainy dowód,
te ArI~nn(J(>r "P~UJ$tał

<prll.-

wie 7.1Il(lębI8 S~lIn' Mln,""'~
lAlwtAl'lnmil knmi~lE: n trt>~('\ II5ftl Arll"nBIJt>I'a. L!~t It>n Ulwlera znp!'wnlt>nlll, li "l1ljlrll'ln!nn.l'
~tnt.ut ZIl/.(/ęblll Saary nin będl le Rnl pn~rN'fnio, lin! 0('7,1'0·
In'l!njo kw!'~ljnnow!lny rio f'lI.&U ror!p!~Ani~ trAkt;"!t\1 pnknjoWf>!ln". I t" .. \\'olnn~ć opinii pnlill'C'7.nri II' 7.1H:lt:hlll ~'lm')' hr:"
dli(' w 1'.. 11'11 l.11aW!!I·~r1I'l\\'~n./l"
! i~1 Ad/'nAtH't'A n(),.t:r~nr,y zo$tnł mini~trnwi P'''B,' przez mlnislnl bonHkiN:o St.rRu~sll. PinGY o~w\l1{ln,l'1. r" r !'("-,owy z
minj~lrl"m
bnn~klm
"rxln!ó,,1
wrAżenIe". Ii nonn ,,7,pulz!l ~ię
clllkowicie z. Pll ryżem co rio leRO, że ukłAd w sprawie Za,e:lę
bIlli Sal\r)' powlnll'n być wcil'lony w tycie w duchu poro!\!-

wl>!'rt1y

d,.,t~'eh~ztHoweJ

GW""J

j;nn{'~pcil"

RII'I"Z Ja5na. ze Ade

nIIlJProl'."1 chodzI o .. W01MŚĆ OP!
nil polllyrlnl':'t" d!a li!'({O lWol!!!"
mRóW IV Zad"blu Saary
StawlaJRc kropkt: nąd I sgan
('jn ',I\cholin!o - nli!'m!~ck8 piu
nrilp,l:
"WindnlT\o!łć p'Hlana w pl~te
~tl'()n,! franCUSkĄ. Jekob,·

pru'z

Adt>n!'łuer w

pT'1~l

lIscle pr%..ekaz:an..,.n
Strnuua miał \\'Yraztt

całkowltą sol!rl8l'no~ć l francu
.~klil intrrpretac,ia uklnclu {I Z/I

2!eohl SAll.ry. uznana lO~t~Ja w
bońskich kt'llach
rnierl){L~l:l}'eh
t.e ndbl!'I'II,iąfF.l w ZIHo;l:'lvm
stopniu od rzeCly\\-\stoscl;' ..

." .

~\en~in\5t~':P~~rt~lI~r'i:ll:::~i~~~ m::r~i :'~ ~~~'!l,~"k~~(" .\~'n::le~:lw~
.~~,",,' 7.a~r&nl'ln).h !~b~ell'\\' li
rOlllw...·, r,"ncu~kr)-UH~kl, ciginlł~
kOn'l\mIN!1 It'il'!tr

n,'ch wyfnr.H pra2nienie, by
układ t~n treilll1.Ow!lnn bez pt')dt'Jmowanln nowych rokownń

w aprawle Interpretacji

n) 11' t~1 !r'""'I~
d!~ h ,H~I.. rJ'

o~lągnlę

!lr~m 'r'~w

Tak \~il!c zapewnl!'nla Ad<>nauen. lndowolily ministra Pi·

~~~;::~IP~'m~~::~1 -;.aC':~d~~:!

nit>mlec:k:!ch DPA w bon~kkh kolach m!RrodBJnych uwe.
?li Się,. te "z.apewnlenlll lIlwarte \0,' ilśc!e Adenauera Sil CAłkO-I
wicIe 7,grl{j'ne Z d(}tych{7.II~ową
lIni" polityki kancl~r7.a". NawlĄ
wjąc do wypowiedzi Adenll.uer!l,

między

krajami Plzlezl.n.1

się

Ir".cu!ka

J

m:~1

!M/ir'nlcUIFh PIIII\, "
l drl!'1r"cl. S .. ry ł ~r~ml~,t
J H"rfm .... m n. ~",. "'IUMtl) po
"')",,,,'~nl. e~ rlo ;:I",,.·n,·ch r"~kt6
IIm""'\' '" ~pr"",I~ Irancu,ko'lur,kle
",:;:~~~~;,. F~~~~~rl~~:::~" podkrdla, t
". t""IJ m:':",.qr'i mu<i~no prltt\\;'elt
/I'~, rp,,',," l'lotn" tr"dl1n~cf
,,~I~

tego pOfo:o:umienta.

I

Wymiana

Pina-y'a

te nalei)' zBgwaral\lowae "wol

PARVZ IPA!-'l K"ml Ja ~prllw
tsgrMninn.l'rh n~d\' Rr'puh!lki
\\'v,hlrhlllll w pl91ek r.N!o.lkll_
w;'ch w\·t~~nl('ń m,ni~trll ~prll,~'

II' '~"'"h MI~nnll<.1f,kl~h rodkre~lł
I~. t. oq~n'1"nl~ let:~ lakonlelM"r
~"m1lnlk.l" nl!~J"'M~O ml.lo ni t~1

"'\ \\'"I!"I~

,h~w.

, .... ,

",'~t.nla.

'r'~th u

H

p"~reJ"

EM~od"clt ..

S.uu

do zacieśnienia wspOlpracy

O"uFa,
d EUFOPOJS. k"lej• Kom_S)1
• .•. G051'10 darcze .1 O"Z
n
GENEWA PAP, Jak już dO-I

W z,wiąT.ku z: tym rząd polJlki

..
roku ub!~glego,

8

Polsks u'Wata

7~~' !~,:o;:~~~~~~r~~~~~ ;e;;;:~~:::1~4 je~~~~u;a~~,:v~ :~t~u~~~t~~'~o!92I~O~~~k~;:~t~~~ ~~~~m~;E~~~~~:~z,~~~:l~li ryO!~~t~b~a~y Gxen:~jt ~~~~j~ I ~~P~~l~a:s~~~~~W a,tyod~Oa7i1~ !~~r~i~ t~ato~~~~~:O~~~

11m % jego- p1'aC1ł jako karu.
tV rezc korupondeneja te ga~
pondenta, WVWołał więc 00 ra~ zecW",
eu WłaJclwU"IerdecZ'nll, (Ile i
- Kto tak mądrze ł ładnie
zaczepny nadr6j, Ul którym powiedzia!? - zaplIt~c1e.
PO'tocZV14 ,ie cala 1141'adll.
Kor~JPonde'!1t ŻmiJewlIkl
Hore$pon.d'en.d na.ti czul! .Ie ze Sta.rachowlc - odpowIemy,
. W ttI'?l nast-roju. }<lI<. '1Ibll w
- A Jak dawno je,t koreswodzie. -A mu. dziennl-karze7 pondentem? - Z'adekawl waa.
- Tet jak 'ID wodzie, tv/ko
- Powl-edZ'iat, te od plętna pr.:emi4n. gorq-cej i rimMJ, na.ttu lat - %abrzml odpo.pomllllcill' tulko - totllal'Z1J~ wled.t.
,lU -Gawin ł Ban-lllZek mówiq
Noo!
To
1.Okf.ać! _
n<Lm" f. korzlllt(lJą wieJII"
rzeknie ktol.
'f'I4Izej pomocl,l. Ale _ tfIW.
Tvmczcuem widać bylo na
Maj wypomina flam, te za trI/bunie drobnego, jasnowłom4ło cpLekujemy rię kort:,.. sego chropco, (l ,!ychać wypondentaml, kt6rtlm. pl,anie buch- "rdeczne~o imlechu, bo
Jl'I"2'IIchodzi % tTudno~cI4, a k-td. W'ZV$CY rgadll. te Leuek jest
1'"ZII ullŹeni tllm. nll!' kpn.tak- koresponden.tem nie od 15 lat,
tuJqe lIę t redakcją. pru,ta. ale od plęt11a.atego 1'oku tycia.
i4 "ua". Tow, KupI.! pOWiada,
Ale- dobrze: 'tę: chkipaX. zate -po III Plmulm w ..SIewie powiada - c to gruntl
Ludu" rnajduje duto arlyk",~
.. •
•
ł6w o fI.O'IDeJ. śmialej treJd,
Na. takończen.l. obllJrzvJcI'

~::::"'d:~a;::e 1~~W~I;;~.~~~~~$e~.!~~!; swych mIast goszczący w NRD sklej

MOSKWA PAP. W Banto- 'kiego, cz:kałowsklego, bał.awie odbyła dę narada pracow- łZowIkieso, astra-chań6klego I
nlk6w rolnictwa obwodów po.- penzeńskieBO,
łudn!owo - wscllodnich ZSRR,
Na naradę p~był plorw.n:y

Komisji
(k)spodarezeJ
ONZ.
W dniu 16 bm. Komisja omawiała pracę kom!t.et6w technicznych.
Pried-e wSl.ystkim omówiono
działalność komitetu liolnego.
który powstał w roku uble-głym z inicjatywy Zwiąt,ku Radzieckiego. W dyskusji ubrala glos prze.dstaw!clelka Polski,
Irena Pom.i.anowa, która podkreśUla, u działalnoŚć komitetu
przyczyniLa &lę do polepszenia
wspólpr.a<:y państw w tej dziedzin!e.
Dal.!z.a dYlkwja ".dotyczyła
d1.lałalnojcJ podkomitetu mlen
kanlowegQ. W chwlli obecrJe-J
pl7..ewodniC2.ącym podkomi-'te1.u
j"t delegat polAkl GoryńJ.kl,
który wygł06Jł Iprawol.d.anle r.
dotychc:usoweJ pracy podkomltetu,

możność UI·pot.nan!a się z osillgnlęciBml polskiego budownic·
twa, pr:;:.ede wolLyatkim mieukaniowego, Majl!. on! pr1.ybyć
do Polrkl w maju br.
GENEWA PAP. Europejaka
Koml.lja Gorpodarc,;a ONZ o.
mawia w daJuym ciągu dz.ialalność poIIzczególnych Jt,orrUtetów .
Delegaci polscy ubierali głos
w dysku&ji nad dz.lalalnoŚcl~
komitetu węgla, tran!DOrtu j
ltall.
Przemawiając: w .sprawie komltetu węglowego delegat pol&J.;J
Bogusz 6Charakteryz.owBł
osiągnięcia
Polski
w
dzle~
dz1nle- wydobycIa węgla,
uty,kan. dzięki usprawnieniu
PI"OCerllU
produkcyjnego w kopalnJlOch I dzięki opJece pań.twa nad górnikamI.
Mimo

dzJn!e %..wlęk.szenla produkcji
artykułów rolniczych. W naradue ucz:estnlczyło 1.200 OIób --'
kolchoŹnlcy t kołchoźnice, pncownlcy MTS, sowchozów I ln~
dytueJ! naukowo· badawezych,

je motność współpracy państw
o róinvch .yst~m.lłch gospodnrczych. Za po4redTl!clwem podko
mltetu nastąplla wymiana do.
;wladcz.eń uzyskanych
przex
przemylly budowlane różnych

la do Europy uchodniej a nB- nll"m komlh>tu r()łn!"go pr%..OOwet moł:e z:więku.yć swój stawiciele An"IJi, FranCji, BelgU
eksport w drodze zawierania II Innych pal'utw wy, powiootie1J
umów opartych na tasadl.le się Ul wT..IłJ!'mnll wymian. ~ ..
równouprllwnlenla. Co sit: ty- cjallstów oraz pcxl:kreślall,·Yte

budlelu ... wysokotel 3.369 miliardów
tanków. Jednd,h Zgromld"nl. po.
Itanowllo "'yl,CiY~ l teeo budtłlu wy,
datkI n.l cel, woJ5ke>we ... W)'lokałd
1JJCIO mHlordó-w Ir.niców u -w'il~du
ni lo, ił I,euiólow. dy.kuIJ. nad
~~~!fo~~:~ka'W l~\~I~:·t:'~yn!.łł::::
Edi1t PlUte'. bedli, mu.'.1 ""Y1tł.plt
I wnloddem ., uthwahnlł n. kwleGhń
br. prowllorlum budhtowłlfo ni efle
woJskow,- v IVYsokołe! IM mll!ardów
!mlk,}.....

{'zmtacze samorządowi opub]l~
kowal! komunikat, w kt6r~.m
w7ywaJą pracowników ~am:Jrzt\dów zachodnio. niemieckich,
aby w poczucl,J odpowle.!%ln lno~cI Z-a losy nArodu nlemleckiego wkroczyli na drogę C1:Ynu
I opowIedzieli lię z:a przeprowaCllen-Jem o,,61nonlemlecklei,&,.,
rdl!rrmdum ludowego I zjednucn:r:\em Niemiec: droCQ WC".
n~,;h wyborów.

N • S '- Ch ruszczow na nara d·
Złe
nracownlków
rolnictwa
wSaratowio
III

r.Wlęlcswnego

wżycia

węgla

mów
transportu
wlrn'nl.tr
Europy, nie rozdz.ieLajl\c !eb
$ztuc'l.nie.
OceniajlIc dalej pozyty\\'nl
dt.laŁalno~ć komitetu stali. delegat polski pr~mniał, te w
PoL~ce p.rodukcja stall w!l'os!a
trzykrotnie w ""r6wnaniu z o.Kresem przedwojennym.
d ~~edsta\l,K'!clel kZWiąz:ku Raz:Je<:lWi'gO
umy In zabler.'ljąc
głos w dy;ku~jl stwierdził, te
by/oby pożąd<rne, aby kom,jtety,
obok rOl.patrywania problemów
charakteru go~podarcZ-ego, tv.-'1'6
elly w swej pracy wlęk.sl.ą uwagę na Ulg..1dnlenle wymiany
doś ...,rjndczeń produkcyjnych Orllz Jnforrrull:jl naukowo - tl!<!h·
nlczn.veh w dzledrlnle prz.emy·

Iłu, tran.~portu j ro1nłctwa mię

dzy krnjRm! uC'l':e.o;tnkZ:l\cVmi w
EuropejSKiej Komisji GOł.PO-

=:-Z!~: ~I!~;~ra~z::~/~ :~::;~~' n:o;~~l:~~II;: ~1~c;~'1 ~~~!~!rw ~~~: ;~k~~z~, ~~~.lt~~~~~~e- ~kS:~;tU61ld~~zą~s::~~~~ ~:~~ą~~:r;~po~~~!,!~::: da;z~~JikUSH

Ido4ku re,

rsc,

wydQrczy tyl-

ko powiedzieć dO$łownlt' .,Iw..
UlO" 4 już 8PI"ZBd,a-1qctl dopo.
wł44a sobll! Ul mym ..ludu" i
podaje kllf"towl. Arl! - f"obl
Mm sił ztmn.o ze' wJtVdu, t.

-,'

me.
TlIl-e .. Lekkim pi6re-m". Rentę omówimll w artvkule prob~mow1łm,
kt6ry znpotna

retu # intereruj!lc4 ł glębokq
trdct.q: te; naprawdc bardta

Referat o środkach un!erzających do zwiększeniA produk~
cJI l dCWIt.aw dla państwa arty·
kulów rolniczych przez kolchozy 1 sowchozy obwodów połudnlowo - w,chodnlch wygłosU

czy

komitetu tr1ln5portowego, dzięki

nad

!prawovla-

taprowmi'l.l

rt,ądu ra~

~ J::;k;~~b~~ ::=~ :t,n:~ !..ar~~tej tą Ct'n114 ~~e~'Yn;~u°el~~:J~~ ~~t~.t~~:w~i~~t~~ ~r:j:~, :r:r::~r:ecaro~awJfg~~: ~ !elj~~oCj:r~:;5~~~~~~~r~~~ I ~l~e~~i~ ~~~e!reC~~e I~t~~:
ItallngradzktełO, ull.now- wlona dy&kwj.a. ..."...Ii..,'~"..:Y~.~d:ow:n~!,,~w:.:m~!!
dobra w1IZystklch
krajów.
Iyct.n)'eh delegacji
pol!klej
...... w
;.
:Z:':';L:':N:S:K;A:;::.!'0,
..~,~.~to~W:'k:!:":O~,:",,~j:b:y~newt::k!:.:-~N:od:,~.:,er::.:tem:~'="_
..:,~ka;n~!~ow:'~.:.~d:
..
~~n~.:po~p~,:.~w~.:PO
llnli uwag
kry-z. Moskwie.
tWledr.lIy 'N'Yst.awę rolnic".
::_:;";1<&1:';":";""';.;,,;,:m.:;M:;.;'''':;":;:;:;:;:;:S;T:,
LL1t

._

.-22=" _

__

_, m.C! EL

____

_,tEk

_=&2

_

rm-I eie1skl
Trudno UWierzyć, by n.ąd an~ Ikategorycznie odrr.ucU lamĄ na~
Istotnie gotów był "zs.pro wet my'l ewentualnelo lpotka-

~

Ale ,:6;~nlet to "olromne
parcie ,nie tkłonlło Churchlll!:l
do przeJ!!Iela od Iłów do ezynó......
Po knnferencJI na Bermudach Churchill 7.n6w zacząl pre
PllROWać
5potkanle kierownłków m()car5tw :l!lIchodnlch z
kierownikami ZWiązku Rs,ttłec
kiego. Zapewnialon, te k(ltl~
terenC'j. na Bermudnch nie mJ
mowa!a ~Ię, rzekomo Rtawll~~
niem barier, lecz &tarala 1I1p,'
prr.ertucłć mO!!ty do taklel!:o
spotkania. Trudno było jodnak
uwierzyć w nczero~ tych %.5pewnleń. Nawlązujf4.c do wyr,l)wled:o:l Churchilla
londyńłlki
korespondent""New York Herald Tribune pisał 24 grudnie
1959 r., te premier angielski po
pr?,stu usiłUje "osłodzić piKuJ.
kę ,
Wobec
uporczywych żądań
społeczeństwa w Anglii I w innaJych krajach, by znaleziono dro
do uregulowania .pornych
probJ,em6W międzynarOdowych,
'd 'w
i asuza wobec tego, te tą·
an a te poplerata w parlamencle partia 1.boun:Yltowlka _
Ch.urchlll 'musiał od, CzalU do
czasu W,fltępoWłU! _w eharaktotze zwolennika 'POtkani, mię.
dzy kierownIkami wielkich mocantw. Cl'A,llte InterpelaCje VI
parlamencie w spraWie ruczy ..
wl.trch zamierzoń I praktyc~
nych krok6w dyplomaeJI aOIl"I..
IkleJ w tej dzledtlnle zmu.lły
wldoct-nlo Churchilla do naw!"..
zanl. koreSPOndencjI z: mini ..
5trem
spraw
1.Ilgranlcznyeh
ZSRR W. M. Mołotowem,
JaJe dowiodły wl2:y.tkle p6t..
nleJne
wydarunie,
premier
IinglebkJ nJe ływll powatneBo
zamiAru zofll.nltowlnla .polkĄ"

I'ZmiejscowośCi
CJ

w pól drogi",

al-

.

bowiem pretekst, Jakim Poęlutył
Jednakże uporczywe dątenle
.Ię Churchill, aby zrezygnować narodu InglelllklelO do odprę-

z: tego lpotkania, je.t nader nlepowatny, jeśli nie _ falszywy.
Oczywiście beZpodstawne Jelt
tWlerdzcnle, Jakoby :r.aproponowana przez, Związek Radziecki
konferencja
państw europej~
sklch I USA w Iprawle betple~
cuńotwa zblorowelo w EuropIe
mlala ustąplt
proponowaneprzeł Church!JIa -.potkanle "net6w rządów AnglU'j ZSRR. FałIZywy chlrakter re,o .... rete'.-tu
uwydatnia .Ię 11.czelólnle d;blt.
nie- wobec toktu, te: r""d an,l.!~
ski najpierw trer.y.i;;'ował ze
spatklnla szelów r~ądów dwóch
pd8tW J: uwagi n. zapropono~
wan" przez ZWll4Uk Radziecki
konferencję wIprawie bez,ple_
czeń.lwa europelsklelo a .....odm& Ił r6
'
......
I
";. k
w
wnle* .udzIau W I oruerencJł.
Sztuczny eharakter pretek.tu
do jakleBo uciekł tl, Churchill:
aby zrez)'lnowad ze lpotkanla
Izet6w dwóch, I'U\d6w, znajdujepoto.r1erdzenłe
w oezywl'tej
sprtecznoleJ miedzy listem Chur
chll1a J! dnIa , lipca li54 r" w
którym c.błecuje on -'-odpowledzieł na illit W, M. Molotowa
"Z8 klika dni", a listem Churchllla 1\ dnia io'1 llpcliI tego* roku, odrzucajĄcym projekt lpotkania an.lel_klch I radzieckich
mlilłów atanu, Premlar .nBlelakl
odwlekł odpoWledt o 20 dni wldocznle l telO WIBledu, te "ilU-

tenla ml~zynlirodowego I za~
cldnlenla włpółpracy między
narodami, a przede wU:Yfilklm
narodami Anglii I ZSRR, urmlza znowu Churchilla do wystqpowanta co peWien CZA' w ch.·
rakterze twolennika konferencji
z kierownikami rEt\du radzleckiego. 1 .tyclnl, 195& r. UlWOItI on dziennikowi ..Star" n.
ogfowzenle wiadOMOtłel
ewym
.zamlane lIpotkania .Ię II: .zetem
l'Ułdu rad:zleckle,o. W ml.tlqc
p6łnlei - jak donolUa agencja
Reutera - Churchill znów po..
twierdził, te polityka r:o:ądu an~
Jlelsklego nadal polega na tym,
by dąży!! do ulotkI ni. cztereeh
mOCIl'1ltw - w tym ZWIĄZku
Radzieckiego,

°

Opublikowane dokumenty od·

twarzają prawdlil, WIdać ł nich,

te rząd

rad:o:leckl bynajmniej
nie proponował Wlotywanla jed
nocześnle
dw6ch konferenCji,
Przeciwnie _ podkrBtllał on, te
nie należy umletnlad tyeh konferencjl od .Ieble nawzajem,
Dokumenty dowodQ, te lpotka.
nie lufów rządu AnsItI I ZSRR
nie odbYlo .Ię nie dlattgo, te
przenkodzlla temu propCIt)'cj.
J."d
d I ki
....
""" u ra z ec ego w Ip"wJe

~~n:~r~n~~v:~~~:,:n.:Jt!J~::ń

stw

."

I

l

l '"

te ~re~I:;u~~i~l.kr~ ~;8~;
nląclu lwej, propm:rcjl nie z.ochclal doprowadzlt jej praktyc~.
nie do skutku.

Radziecka opinia pUbliczna
śledziła la waza ł wJelkq uwalflł
POdołmie lednak jak dawniej vropozycJe Churchilla, dotyeZ:Ilprtmlar ana: elakl nie mbtł, nic, ee moallwodcl,1 metod .\.Ire8uło..
aby potwierdzId' Iwoj. IlowI J..- wanl.. nlł fOzw142łnyeh '1fP. ble·
kimkolwiek praktycznym potu- mów mlędzynarodowrch, .,iwlą
nl~tem.
zek l\adzlee;tl lOtów 'byb~tpa.
k 14 marca, odpoWiadajĄC na trIY!! I CI." powa'Ą ,- ł'lęlłlnoC~
rytyczne uwali PI't3'W6dc)' 9Pt1 ('ht wlzelkJe ł'll'OptlZycj._lmlerUl
zyejl laboun'Wsłowlkłej Attl", ,,,el do ol?ewnlenJa -ł'Ok-oJu I
Churchill nie bez reklamy opo- do jak naJn:em:ych ł(Ol1tłlttów
wledlla. I) IweJ korespondencji ckonomlrlnych t kUHur.'l'!Yl"h
1 W, M, Mołotowem w .prawle mlędtY państwamI." Oka.rwał
5potkanla ml,d1-Y szetaml rll\_ on I:aWRte tę .otowo,~rl,Okll2:udów AnglII I ZSRR. Streszczając Je Ją nadal. Jednaki. ludzi. rll'
te korespondencJe I nie cytuJ"c dr.leee,v 05'łt:h:iłll I alQdzaJ" mą.
dokladnłgo: t.kllu listów wy· żów atanu I poUtyków nie we.
mienionych 1\ W, M, Mołotowem, IIluI tego, eo m6wJ", lecz prze.
premlłr angielski uciekł Ilę do d
k
IWobodnej InterpretaCji illitów • wlły .. ł im we-dlul W'o, co
do
1:8I Jak Ira dyplomaWcFna
czyni"
wlnnn"
propozycjI.
ChRrakte~ arllnłctnych, ",Inl.tra
Tak Więc.praw
twierdził
Natomln!łt
ry.tyezne J.e.t, te w tymte dniu "~d Iltll'tel~omo "Mołotow niej obUe1,ona , na przejdcJowy ,{e!et
2'1 llpea Churchill odpowIAda1lłc ~/(~. ~ - oc~nl. przyczyn, dl". -w PirlamenC'le lub poUł parh.
na łnłerpelt.ej, w lzb1ł GmJn c...6n1t d.:.~r~~~wat jedno~ menłem nie mote uWlka!!" 8nl
" - , -.....l~ 14;0 li>OIW'Olł. 1nł .._I.IW'OII6W,

tem

~~~;l~~E~~l'~~~:J~~~ j li!:lll
nia -ml4fd,l)'Y
r2:ądów nleAn~ kał prełeklłU
I ZSRR.n.efamł
Of)ubHkowane
dawno dokumenty
sprawla.JIli
wratenle, te Churchlll w osólenie chcIał t.a1tłoao 'POtkania,

IAwlltalUmy to za nJemotllwe,
ponlewat 5ąd:dlltmy, te pr"",

panować lpotkanle POWiedzmy nla prudstawlclell trzech wlel- n.kodzl to takiej próbie lub Ipił"
w końcu IlerpnJa lub w pierw- kich mocentw dla omówienia raUtuJ" j, zupelnle, N. tym sle
polowi. wrz.e'nla w któreJti trudności mlędzynar<X1owych
tei Ikońct.yło",

eofnlęeJa aWłj ladł:lłj!kłego

czyn!ą,

mlanOWI(\'lł
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Przed elewami

W Odpowiedzi na lI.t czytelnika

Jaki jest wpływ jakości ziarna
na wysokość plonów

Dlaczego
Ob. Jan JlUlt1'Zębłkl

wciąż

jeszcze za

mało

nawozów sztucznych?
I

pow. Starachowice pbze do Rtdakcjł: się z tym dem 1 moina mlet na t ha przypadnie pnec::iętnle będzie o 21 proe, 'w"ęks!A nit w
a pllr~ tyąodnl rozpocUlą absolutnie nie Jwarantowa.ł lep Duio J)tue 'ię Ul prasie i wiele
mówi &ię przez radio, te mamli' nadl.lejl;, że takle wypadki będą 10,'1.- 12 kg tych nawotbw, " r. 1953,
,
się
wlosą.nne siewy. Przy szych plonów, 1'1 latem nadz!eJa,
CI)1'4.1: więcej rutWOZÓto BltuC%1\lIch, ie Ja-brllkt produ.kuJq. ich coraz rtadsze.
więc: znacznie wIęcej nli: pt'Z,YrJ:\
Nawo1.y potaSoWe prawie w
5tI':PUJą~ do tej akcji, nie lak.1 towarz)'~ly zaW5Ze
roln!cora.z to WiękJZI1 ilości. Ttnnc.;asem, ChCClc dostać trochę naWIelu kłopotów, związanych dalo w ogole wu.ystktch nawo- c:alokl ,prowadtamy " tagranl..
wolno dopu5cil! do pow~taw8nJU r..owl w momencIe rzucanI!! :r.ia:"
wozów MpottJk« &Ię na dute trtl.dno~ci I wdą! ich jtszcze jed ze sprawq nawozów sztucznYCIl lOw na I ha przerl wojną. Za ey, z UlprZyjażnlonej z nami
bl-ed6w tnanych z ubiegłych na w rolę, t )!l6ry ,kAr.an. by.
Z4 mato w Muvch GS~d.Ch. Pro.te mi wvtlumaczvt, ja,k z tllm można DY unlknąć przy czynnej 5 lat, po r:elnej rozbudowie f~. Nleml~ki@j ~publikl Dl!mokia
lat. Jadn~'m ~ nich JQ~t lIlied?- la 1111, lo, te się nie zj~cl. Podjut
na.pra.wdę, "dvt wtanie to nurtuje Wielu c1tlop6w-.
pOstawie samych chłopów. Nie bryk, przedę:tne zużycie na l hoa tyczn@j _ Wlel,ielO prodUCfn..
,tateczne Pn!Yilotowame mate- krelłlllm Je8zcze raz, te mowa
zaWlze bowiem te ilości nawo-- wymesie jui 21 kg w czystym ta: tych naworow.
,
lu jesl n gOllpodafstwach Indyrialu Ilewnt!g-o.
ytanie
"co
I nawozamtlNlo łatwo jett bowiem zlikWi- ZÓW, które są dla nich prz.eznA· ~Idadnil~u. Tym samym w roku
W roku blet\eym rolnictwo
W czasJe JuienneJ kampan!l wldualnych, bowiem .Iacje po.
utucznyml1" ciśnie elę dowa~ w tak kr6tklm CUl&I, o· ezone, doek!raj" do właściwych 1960 powItnie przewytuymv nuu otn:yma w sumie około
liewnej w 1953 r. przeprowa~ 51adaJII dOkładny obraz malena usta. niejednemu 10- gromne Ulcoianl" lakle POZOlta~ rąk. Nie należą do ru.dkO\lei IlOd względem zu.tyc\a nawOłÓW '35 kg nawoWw (w czystymI.
dtono w Stacji Oceny Nasion rlal1J Siewnego, wysiewanego w
w Sandomierzu dośwtadctemł1, Gp6łdzleln!acn produkeyjnych j spodarzowl. Z jednej Itrony Ily wUy nam j w tej dziedzinie rz.ą Inkty. t-e nawoz)' przechwytuJ" Iu,otow)'eh np. prtedwoJenne składniku) na 1 ha, W roku
H.y
on
o poważnje rosnących do dy J)rudwrześnlowe,
różni komblnatorJ)'. utrzymuj". Niemcy,
1960 uś liczba ta podnjesle fłę
w odnIesieniu dn wielu gospo- PGR
To, co mamy, mUlimy rorozle ey kumot~nkie ltolunki :t tli·
do 60 kl. PostaWi 01'18 nu w
dantw indywidualnych
pow.
Jeiell postaramy Ilę zestaw}!! stawach nawozów aztucznych
Nieco Inaczej wy,ląda apra· rzędrle pańStw prtodu},cych w
dla
rolnictwa,
t
druIIIej,
Id.1I
la!!
najbardziej
ałunnie,
celo·
lz"dem
GS~u czy It magazynie·
u.ndomlerskiego I OPlI.lowłk!e- wyniki anahz pr6bek, pobrany('h
n_wotów aztuee-przychodzi do nabycia tych na- wo, tąk,. by dostarczone nawoty rem. Niekiedy Jut same rozdziel wa z nswotaml fostprowymt st(lsowaniu
go. MianOWICie pobrano pl'óby w celach do~wladczalnych to wol6w,
okuuje się, te nie jest przynosiły największy pożytek rfikl nie &tł najslulznlej oprac~ Tu na przeszkodzie tto! brak lU" r,ych.
tbót OZimych (tyto, puenlee) t będą się one przedstawiały' narowcow:
Biarkl
to takle proste. Obowiązują l'oz~ rolnlctw\,l, chloJ)om pracującym wane. Zdarza Ilę, te iOlpoda~
i fosforu. Je<!Taka' jest realna per!pektywa,
r6tnych' gospodau\w. Anallta. 5tll'puJąco:
na wolną sprzedaż oraz calej gospo-clarce narodo- nom przydziela ,i4 JednakOWĄ nakte o$tatnlo, dzięki wytrwa· J.aką ma pned lobą nasze l'ol~
ieh wykazała niezbicie, te wy-r Na 100 procent pobranych dzielniki:
pruznaelona je.t tylko e ć na we,
Przede._ wszystkim u· lIode nawozów bez uwzsJędnle~ Iym badaniom, odkryte %Oltały nietwo w· dziedzinie taopatne-116"'lI.no materiał Blewny, który pr6bek:
wotów. Sporo fiteraztrmba Ilę .pokaJane
...
najpltnlejllu nia tqo;·-.t.---ittcr-me--- ziemi, J .w....bl!cę .. :r.naczne dota Ilarkl. nla "'łI nawo!.}' utuc:r.ne. Warto
nachodzll!, aby j. otrzymać. A potrzeby PGR, spółdzielni pro. tych nawozów potnebujł I w Odkryto -- -ió\iihlHIroWe- -----złoM --;'ł-----Wł&Ieć-.Ul'6w~ by
lU proc,
ll!I.~ proc.
[otforyt6w, Sił to jednak (osfo.· we wlaśclwym świetle uj~ _·c~~--"i
jak II. je zdobędzie, to nie zaw~ dukcy}nych, jak r6wnleż ilo- ,aklm celu,
19.0
M.'
lU tyle, Ue by Ilę chciało.
tpodarstw Indywidualnych k-on
W nlekt6l')'ch GS~ach daluje ryty ubogie. Surowiec: ten nadal ~we bleiace kIOp,U'. jak t po to,
<,'
M.'
P7,O
O gł6wnej przyczynia nledo- traktujących uprawy przemy.ło się niedopunczal""- praktykc będziemy mUlieU kupowa~ za by m'@ć pelnlejltY obraz moźll.
tM
IM
~tatec%ne,o jeszcu taopatl'U!nla we.
&prr.edawanla nawozów tYlko .ranlc," Już jednak w br. pro- w.f ł IUy IOIpod&rJd
1M
Z. ..
mogHby . coś powledziel!... sami
Niektórzy pot!:ytują to sobie pod warunkiem kupna jakiegoś duke,a nawo:r.6w fotforowych tycznej.
"
lO,
pl)nltej
talotereaowani. Poprodmy tylk", Ut kn::ywdę. Ale musi tu prze~ innego towaru, który nie znajaby wielu gospodany, odło;!:yw· cle! d-ecydowa~ Interet ogólny. duje chętnych nabywców., Wiele
Na 100 procent pobl"anyehpr6bek~
5ZY na bok ,we słunne c~sto Społeczne
gospodarowanie zje- nawozów marnuja ,Ifl \ltskutek Śladem naszyci! artykułów
u proc. pOlladalc IlIę kleIkowanIa
~ prQll.
pretensje I tale, przypomniało mi" _ to przyszłość nlStego roI tego, ie rozsyła się je C7.ęstO me
19.0
!l8 ..
sobie, od kiedy to taczęU stoso- nictwa. Warunki I system pl'"a- chanlcznle na poslcugólne tere~
lU
07 ..
wa~ nawozy. sztuczne I ne tch cy w spółdzlelnlaeh. produkCYj- ny, bez uwzględnienia miejscoU.S
IH'! ..
lJ.żywaj" dzU, a ile niegdyś, Cóż nych dają możność najbardtlel wych
warunków glebowych.
U.O
M "
lU
od 95 do 00 ~I!)C.
ltlil okaie?
racjonalnego wykorzystywania
W tych wszystkich sprawach,
1,4
ponlttJ
go pr!)C.
Okaże się jeżell rzecz uj· nawozów sztucznych. (Inna to które najbardziej bolE!, najwię~
S~)ldł~, tZ.kld H"!etuUJko lut ;ot.
mierny w łkali całego kraju - Jut sprawa, że niektóre spóJ- cej psują krwi, sami chiapi mo~
tuhowl! Imhułltorlum I upewm.j
Warto rozwaiyt 1 wyciągnął zwyikę plonu o 216 ki I jedne ±~ przed wojną wlęk6Z0ŚĆ chlo- dzielnie produkcyjne nie nauczy lIą bardzo duto pomóc. Jest gro
~błł leutu, który btdl1t 'llru]ltWl'
I tego wnlosk1. Na ogóln.ą Ilość
du"
nr
4fi
z
dnia.
23
lutuo
br.
go
hektara.
p6w pracujących nie korzy5ta~ ty alę jeszcze należycie wyko- m,.~.Pj.Zk! .. rt"yd,'n,n. '.'::",.oWZS"Co.,'w,n"l-_
dni
badani, rttbotl\lkÓ'iV. 2.klad SupobranYCh próbek, tylko 11,9
h
PGR naszego WOjewództwa, la w. ogóle t. nawozów sztucz- rzystywa~ tych motliwoścl, ,a~
'".....
....
zatyt1Jłowany: "Zza mlnlłterl.l~ ehtdm6w, 1VObee nlnu1tł "lełł04c1
proc. poSiadało odpowiednią czy rozumiejąc znaczenie doborowe nych. By1y po prostu dla nich kich nie mote mleć najlepsze dur powiatowe, sEj zarządy przy nelo biurka nie %obaesy II. !Id
Sm!łtJ...-e1 btdllt o!1J~ opleq ta.
&toU, 'aklej wymaga sili od ma~ go ziarna siewnego, przygotO'" nlf!dolltępne. Pr"2:ypadalo w6w- nawet gospodarstwo Indywldual GS-aeh, Trzeba walcp'ć prze~ potrub kieleckich IJkalttIk6w" unk. " S:yólo1teuI.
tertalu .,lawnego, a mianowicie wują materiał siewny do ma~ czas na jeden hektar ziemi or~ ne). Słu51nle tei państwo zao- clwko wszelkiej niesJ)rawied1i· ctrzyma1iśmy od aktywu poll~
WYłtu-!ł ó~ ~ntr-łinqo Z-tr:dfil. ł
OS,a p!'OC. Bardzo dut.o, bo ttt. 88,1 Jącej rozpocząć się wiolcmne.) nej przeciętnie 6 _ 7 kg nawo- patruje chłopów, kt6rzy kontrak Walid, marnotrawstwu, łamaniu tyczno ~ .ospodarcieftO SlYdlo-WI'I.lołkittn o IHlyr:lanl1 tt .. tu u4la·
proc. l'Iie posiadało normy, a akcji ,lewneJ lO wielką doklad· 7.ÓW (w czystym składnikU). Na tują uprawy przemysłowe, w Ul1"U\dzeń władlY ludowej, nie wlecko - Kunowsklcn Zakładów rluUI
ejn.mlrwwlnąo. który utrud·
najnltsu
czystog~
w)'noslła nością
i atarannoScią. Cały wozów wtedy nie brakowalo. Większe ilości nawozów; upl'"a. !lta~ na uboczu, a czynnie poma- Kamienia
Budowlanelto list. nlony byłby -w ambul.toriulII wSzy.
8&,09 proc.
mate!"!al siewny PGR zastal 1ut Prteciwnle _ zalegały magazy- wy te bowiem odgrywają waż. h'Ć w zwalczaniu nadużyć i blu który pod.a.jemy z nleznaezny- d!o~u,
SUa kIełkowania przedstawia zbadany w stacjach
oceny ny nielicznych tabryk mImo Bta ną roję w coraz lepszym U!opa- rokracjI.
W)-"lt"lł. doli
Cet!tu!n* Zu"d;
mi skl'"Ótami:
11ę znaczn!e korzygtnieJ nit czy nasion.
lego zmniejszania produkcjI.
Irzenlu J)rzemysJu lekkiego w
Nalety równiEŻ zwrócić wir,:k~
"Krytyczne uww tawarte ! tn:,du Olcr"Owt~ Z~t.d~u Zlwo-·
st(ldl!. Normę slly klełkowl1nla
Gorzej natomia,t jest w spólDziś, w stosunku do okresu surowce, co l kolei ma wtelkie litą uwagę na właściwe wyko~ w artykule nlewut::-liwie odpo. d8\\'f:łO l ,rojb, o IntelTąx:Jł; ..-lldI
cenlrainycl! 'fIf .,rawie :~ękut!l!a dl,
wyotuymalo bowiem 78,3 proc., dzielniach produkcyjnych, szcza przedwojennego, p r z a c i ę- znaczenie dla popraW)" %aopa- nystywanie nawozów 8ztUC~
wiadają
prawdzie, przy tym Prud!icb!orltwl pr.t)ld:!a!u. "lItU"
tIrli 3/4 ogÓlnej Ilości badanych gólnie w nowopowstalych. Sluz~ t n e !:uzycie nawozów sztucz- IrZlmia ludności w towary prze- nych. Niemało jest jeszcze chlo- nie
tylko Minlttersłwo DOnosi !>II,., ItanIayd!.. Alctyw : PrndłlC_
pr~bek.
NaJniżna sila klelko- ba
agronomiczna PGM oraz nych na 1 ha wzrosło przeszło mysiowe.
p6w, którzy kupUją i stosują nte winę za lekcewał;enie ~wła blontWl st"Wittdu, te "llUUY ~
Il'an!a, Jaką oznRczono w cUlgle państwowa służba rolna nie plę:ciokrotnie. A w gospodar.
Nie Ozno.CUl lo równocześnie, te nawozy, których wymaga ich
ctynkllW1l nie uspokaJaJa ł'WleJ,cye!l
analizy, to 85 proc. Ale, Jeżeli wszędzie jeszcze atoi na wyso-- stwach chłopów małorolnych j aby lekcewatono potrzeby chle- ziemia I poszczeg61ne uprawy l kamieniarzy, I~ takn -ze ałro p.wub.
'.
!:watymy, te okolo 114 wysiewa kości zadania I tu leży Jedna śred"liorolnych _ C7..ęstO jeszcze pów gospodarujących indywi. "le w takich ilościach, jakle Ja ny kierownictwa. SZYdlawieekGo
WYltel'll!' d-o Ce:!ln!mco 2.an-ldu
Kunow&klc:h
Zakładów
Kamie.
nego materiału siewnego nie z przyczyn, te w niektórych więcej. Wzrosło tak znacznie dualnie, nie- t.wiąunych ~ )con- Eokurat potrzebne. Stad du1.!!!
i:I ,polł'Odo ..... nl. unilny hMI! nom
nla Budowlanea-o w Radowa ubuó robe«yeh I oehrennyeb
po,jada odpOWiedniej sily kiel· spółdzielniach
tym,
produkcyjnych dzięki temu, że państwo nasze traktacja
upraw
przemysto- marnotrawstwo, bo- tak zużyte
kowania, to trzeba 5twierdzl~, plollY kształtują się nie doŚĆ po. UFtal!lo przystępna cenę na na- wych. Pragniemy wykorzystania nawozy bądt w ogćl.- nie przy- bylo wiele zuadnJcsvth bled&o te \I\' o,UCOWlnlu n~ Ubel! .... :ięll.
clągłęć. które powod-owaly ha~
udud PUtjjstłwields Pned$i..
te motliwof.cl
podwyl..!lzenia myślnie.
wozy liztuczne, :Ze tachęc/l do wszystkich rezerw, jakie tkwią nos~ kOI'"tyśd, bądź o wiele mowanie postępu w dzied%1nle by
b\o,-,lw-I.
p101'16w l'!!e !ą w tym wypadku
W obecnej kampanll siewnej Ich stosowanIa I uczy jak z nkh Jell:r.cz.e w gospodarstwie indywi· mniejsze od tych, jakie motna bezpieczeństwa I hll2:łenv pracy
największe.
nIe motemy dopuści~, by spół- korzystać, że jednocześnie WZN llualnym, chcemy, by wzrastała byloby uz)'skal! przy wlde!b~~A!d~::~~ m:~~~
w
Ulkiadach wydobycia l
dzielnie
produk<:yjne sialy zbo- sła powainie i nadal wzrasta N Jeg.o p.rodukcja I dochodowoś~. wym dobom i stosownych obróbki
Za podstawę ~maw!anE'go do
un!., .Ittyw- pn:tdsleblon'tWl Il"Ottl.
Diasko-wca.
nowll Ullm~~ Ce:nlrllllemu :tł
hlriadc!:enia wli~to dlate~o go- że siewne nie sprawdzone w naszym krllju dochodowość 01- Przt.tznaczona tet na· ten cel proporcjach. Dlatego tet. ten,
Po
dokonaniu
anallzv
stanu
masy
gospodan;tw część z ogólnej pull nawozów kto tego nie wie lub nie jest
rltdowl ,"nl'lte.rlle .,uwy 'WtfItYl.cjl
apodarslwa ind}'\vidualne,
po- stacji oceny nasion. Natomiast l:trzymiej
wcalC' nie jest maja, choć oc!:y· pewien, powinien we włunym bhp we wszystkich_zakładach pom:!euu.ri obt6buyeh.
n!e-wat ulytkujl\ one naJwlęk· gospodarstwa indywidualne PO chłopt;ldch.
kamlenla"klch
znajdUjących
winny
bardzo
starannie
prżYI
tu
wlaśnie
leży
podstawowa
wiście
jes~cze
nie
wystarczająca.
interesie
I
w
Interesie
ogiJłu
ko
Z.pmp01lo..lt C.UI1UlfltmU ZlrttdoIZY odsetek gruntów ornych na
~ię na terenie na.sz.ezo woje-terenie na~7.e.lt() \\'ojewódz\wa gotować nasiona do sicwu w"! przyczyna trudności szczególne- Warto zwrócić uwagę:, że po II rzyslać z pomocy agronomów, wództwa akl\'\\.' oolitvczno-go$ wI lorClrllto1lT.nle dl. Ilun~ prte811'łll~rtum w Steuwn!ey. kió·
Latwo więc wyobl·azić sobie, wlas.nym zakresie, poniewai v. '10 mdZllju, jakie istnieją w za· 'ljeid1.ie Partii dostawy dlf te szkolenia rolnlcze~o, z- J)('Jrau pod-.'lrczy w eelu usunięcia fm~!l!l
i
oo!'tlw1dl ",.r..,lIkom !e-::enJa clioindywidualnych in5truktora rolnego. Wtedy przy
jakie rezerw)' tkwiĄ Je~7.Cze w ten sposób pn:yczynią się do opatrzeniu wsi w nawozy szłucz go~podarstw
i~tniejących z.a.niedbań postano-rób uWlldowyeh. ł~nelnyell dl. n!
zebrania
wyż5zych
plonów,
ne.
Za
cenę
wielkich
wywzrastają
w
o
wiele
wyiszym.
takich
samych
ilośCIach
naw,,""
tych gospodar51wach, Jak wielr~iU ·rdę:1 -prnmy.llu ftljtetlllOw bu.
Rady narodowe wszystltlch silkótv I funduszów
poważ-! lItopniu nii łączne dostawy dla zów s:o;tucznych, jakie Idą nd w'iI:
kie
jeslcle możliwości pod~
nui.ln\w "br<lbld rft'ł~J do"·llnycb.
wyższenia plnnów,
skoro cal~ szczebli ol"az c<lla sluz.ba. rolna lue rozbudowaliśmy pr~emysl całego rolnictwa, Tak np. w ro- wid, można będzie dzięki Ich .... PranltM
lłleei~ R~d.tlł Zakla,dcweJ Ptndł!t
St,dlow-('~
110
It"~)'
kamlenilrfklej
w jeszcze wlębm·in pnwozów sztucznych. Pracuje I kil bieżącym 5przedaż nawozóW utyciu oSiąqnąć wyisz,e plony,
tę powlerzchni~ T.!l~ieje ~ię ma· powinny
I 1>"l''''''I'Ddilrll ... ~ny ~ok6f prI~:nlc!)i hj~t!hl:. dok()n)·wł!\lt (omiesj~'(b
ogromny komblnnt naw~- sztucznych
dla tych gospo. wy;!:sze dochody.
teriałem odpowiadającym nor- stopniu popularyzować na 5Wo- Jui
klllltrolf ,t.n'\! bllp ! ud:lelł1ll1 =e.
~I
~mbulalorlu!"!'l
p!:!
dnJl
24 !!lUCI
ich terenach znaczenie użyW<l~ 1.ÓW nzotow,Ych w Kędz!erzynle. dnrstw będzie o 40 proc. wlękPaństwo nasze rllbl wszystko.
mom.
g() " n!ub~dl'lr f~n~1 Im· byl'!ulnej l\lJłI'Iccy kcm6rcI bilp.
nia do siewu doborowego na- Na nn~1~1 wieś plyna 7. tych h· 57.a nit w roku 1953.
by Chlop! otrzymywali coru ""·~,,,..t;t
bul;IMyl"y
PI'ld,tn'Cw. orli'fllut!e partyjnI ł
SPa kielkowanla ziarna po- sienia oraz omawiać, jaki to mili bryk, a również I l Importu co~
Trzeba jednak stwlerdzil!. te wltcej nawozów sztucznych, by
Ru nł kwarlal ~rnp~",,'.du~ h· Rad. %aklldow. co n.jmnll! tU llł
8!/I,da .wlelk!e znaczenie, Nikt wpływ na kształtowaniII ruę raz wi('k~;o;e lIoki nawozów. A przy w~7.ystk!ch tych trudnaj.. trudnośel zwiąwne z Ich nab~'~ da"l. wU"'lki~h tllbo!nik6w "udII·
kwartD! Iklkon!J' an.Un' ,pottftlu 111
temu n!e zaprzeczy, te jeśli przyszłych pionów.
młmo to pop"t na n!e jest tak ciach I konlecznvch jeszcZE' oj%rl ciem były cora;. mnieJ57..e.
nych n, ch()rllbt uo;-"d" ... ~ I rilldnle dtltdtlnle bllp I łfC(ln!. I jl! ~.
.11a kiełkowania jeet nlL<;za .)
WszystkIe podejmowane przez duty, t.1k sz;'hko wzrasta. że nlC7eninch, zmlpntncnle chloOto, l'Iby daĆ ,,"si wyslarcl.aJ:t r ulM:'~nrĄm; IekHU cnr.it 5tHlII!' mI J)()d~fm_ ~iid1"lł. 'iIM'Il!»kL
20 pl'OC, od wymaganej normy spółd7.ielnie produkcyjne I gro- prt.cm\'~ł nie k~t JCS?fze w sm· pów pracujących w naWOZY, ,eą ilo!.ć tak po~zukiwanych dziś II umi~<ta~n{~ W Un~l(\rium l)eM to·
Ot!> dnia a Il'llre. kcmll!1 Pr:łlblt"
(dla t~·ta i p~zen:ey 1Ił! prnc., mady Indywidualne ·i':Obowląza~ nie ,~pl'ostać mu w pelnl. Jal( ~~tuCl,l'\t'> moie I powinno byt !'Iawomw &totowych w daktym !"'1!lik""'. k!ó_,,.~h ~Un ~<!;()",I~ !:>~dtit ble-ft;llI'ł, łkllldł}.ea sił ł prudstłwt.
dla Jęl'7,mienin Pił proc., dla nla powinny Iść w tym kierun- dotąd, l,n~pokaJlłm.\' tyllto głów- {7ęslo lepsze niż jest POn05Z'ł CIągu ~1sbko rozbudowuje si:;: l~ki-rJ"l I""'Hnl~ "·ylt,.«~1 K,'!{'n~kj titH D~mjntduejl, oriuUlIci! party).
M~~1ń
r~!'I\,~""w.ki~h
I
e!g6In"d!
prl'!'
n~J
i ltadl' l.o!k!ld~j d~nł m.np
o\\·u 94 proc.), to tym samym ku, aby pod"'\le~ć realne plon! re potr7:eby w znkresil~ up.aw lu m. in. Wil'lfl niektóre fabryki fabryki w Tarnowie. Chorrowle
lU mi~J~t\l '" t~k'~d~lt
lowtl:f k~!ron b!1'!lel.eelf1) - Renu bhp
nut.pl znaczne obmienie plo· z
hektara
pn;Cl.
używanie J'!1'7,pmyslowych
I niektórych nawoz6w !ttucznych. które nIe t Kll'dtlerz"niec, Już w roku bie~ w~~!lt
Wy!I,~I~ ł wni,,~kl~m de- Cf-nlrllnf·
r "lir n~ur6łłd, tlpue-uJ:« Qrukl m!.
00 ~lc\V\I na~ion wyłflcznie kwa- !bM_ Nie m07emy k~:o;czc dosla dotrzymują terminów dostaw, :l-ącym tabryki te będą mogl:.- ~ ZH:~~\I " rtfy:n"'Iie '" t1.n1e ruJtu do poprlwlefl!' bUp!t««Ałtw.
n".
Oblicuny teraz Jaki
jest li fi kowanych czy kMtrolowa- IPctnte nawotle setek: tyti~y nie przest1'7.e,ll;lI.ją należytej jako- dllć rolnictwu 1M - 180 tysięcy l~ndUHU b-e:e,e-btl'HłO" I"ć! tUtu dl. ! IIllflellv pruy 111 tlmull lł1meJ..;rdt
spadek plonu, jeżeli go~podflr. nych J doklad nie doc-z~'lzczo- hektArów 1M! I ro'lln pIlSWW- ~cl nAwolów l Ich oOAkowantl!. tun nawozów azotowych w cZyli !tkłru r~k!tdew~it:l. kt6ry nr\'IWld:Ji warunk6'W1 f:Oł~u«}'dI l oreniU.
.two wysiewa materiał siewny, nych. Takie zobowiązanie Jest nych, ziemniaków, traw Itp. Jennakte w przemy~le walczy tym !ktadnlku. Oznac1:A to, te btdzJe 'I';·~,,()mflla~ł łmbul,ill~jum-' eyJllyeł!,
kt6remu brakuje 5 proc. do nor
my eZYlto'cl ! 10 proc. do
normy siły klełkowanla. Razem
brakuje 15 proc. dorodnego tlar
k,d' obok pl",y •• '101 !~~~~!.!!~~~k~l~a~le~C!k~IC~~II.~A~I'~m~lI~ł~II!!r:!II~C:!II~
..
na siewnego. Jeżeli wygjewam?
-;j;o,ob":;;
adapter,
przy d:zja~
lada
l'luenley na hektar - 1811 ki,
{
w5ttZltllle który
przestaje
to 15 proc. stanowi 27 kg, Prr.yJłał, P~patrzył to
krępy mło·
MUJąC, że plon m. by~ tltmlodr..lan I energicznym tupaniem
krotnie Większy od Hotel W\'~
w podlogę zabawia lit II! Lym
sianego ziarna. (wspólc7.ynnlk
pożytecznym
aparatem w ..a
tro? Kiedy okate się, że do-ro:m.nden!a 8j, dochodZimy du
brym e}1I':ciom młodYCh robotn.I
ku-ku - jest".
.
wniosku, te przez zMłll-p1ertlc
ków
nie wyjdzie
napneclw
Na środku !al! IItol st6ł plng~
p(lngowy, oblętony pruz mło
inicjatywa klerownletwa aakJa
łYtb 15 prot, baJałtu - dobrym r
dych amatorów jedynej dogtęp
du - wielu mlesu.ańi:'ów ho..da.rnem .Iewnym, uZYlkamy
nej tu o tej poru roku dyscy~
pilny aportu. Z konieczności
1'OlrywkJ,
A więc
łYlJnall·
mote peRukae
llupelnle
In
1I;1'8jll, w debla, W ten spos6b
tam, «dnI!! t.agrata nu·
można n:ybelej dotta~ Ilę
- eul Itę chuligaństwo.

Z

%

P

...

a-oe,,,u..

...

O potrzebach
kieleckich skalnik6w
w~:::n~ :- ,,=i~ł ~:

*

p!::,t

a"

realne'w:J';'~:~~;~';'~~Ob'

'!'Y'k,,'i'l W

ZanIedbane spraw"

!!F;'-!'IT'I

I:~~~~~~'~~~;~;I.~~

stołu.

:Pod ŚCianami kilka ntollk6w
dłUBIe ławy. Krzeseł nie za
wlele. G6rna e.zęłe 'clan do
oltatnleGo miejsca oklejona pla
katami, fotQlUełkaml, hallaml
Itp., których wiek motna raz..
poznac po kolorze: nAre, żółte
i te najnowsze - biale.
Nil lawie, obok drugiego ple~
cyka Ulliadto kilku robotników
mlelllkańców
mll'!jsCO\i.'lEgo

t

I

czasu
rze· ~~~_~~~~'kiii-;,:·,;;.;i.
,::;:.-; .•,.:: ..,_.:::- do
al6w,
Jtol:mo

CAl' _ 101.

~~:i':;!t~~.1
~~:~~~~i~.~ ~~_~.~""!~~~_~~.
•
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_

WOli: _ ,,al. 1~3~'~i,u
"K!ltz!'!!elli. Curdlltl'

wypadku., Tym wl.6n!e
PrzodujlłCJ'm kierowcom, ł kt6Iych przYkłlld wlnn! brać wszys
cy pozo~t81l, prud rozpoczęciem

~,,

\\'\'S!'\\\\'·

~a~~~~ac~:e-~~;~~\'e~~l~~~~. ~~~

nhllaw Nalball, wt1:czył odznaki
"Wz!JI'I}\\'('~1l Kierowcy"",
W dyskusji nHd !"rfl'rRIl'm 1.a,

~~;7l~~~:o;~u~~(':~~Z~I!~O~~':\\'tl'~~;

~pI11w-~nych -w--rŃl'TR

t,.

dtk'lill się ~lI'yml do!!wllldCleuiami w pracy Ol'lll wynikami,
tlz,vskanymi IV walce ;t; chuligRń'
~twe!ll i wyp.l,dl,nmi dl'ogolllyml.

~~ik :it;~:(~~:~:itK:.:;~~;,~~~r;;_!:~
t'zynl\ WIl'lu wypodków

"'irr"~'"k
SU"",,.

FROORA.\\ r

f.50 ,e.tęlutn~
rozr;,-.....·kc\\·' ~

!tl~!el,H. ~ (l5 Mu:ykJ
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9;'~ l";,~ duet
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są

wy-

sportowcy KOpolSCY
spotkali
I
w8klłtr'!\\'ek
-li

••

Z młouzDezą

się

dla mlodyeh adep-

De c

tÓ~r:::'~~U~lrząrR

Rady TreM_
Woj, O,kI.. ", .,mlon'"n,j -w
,db,
c6w
T'nt.. GKKF_
w uble,l" lobolę .pntkanie mluddl't)' kil"leckleJ tRudowaka, mńwlla o malel po_
czołowymi aportowuml poili klml, zorRanltowane przPIt pulr!l!m)~('l tl"nlsa. dopatruJąe
WKKF I okujl Ibleranla pn dpllów pnd apelem wlederi~je prnrzyn lego m. In w w!el
aklm w .prawle tak.uu broni atomuwl'J. Sa 8polkanle lo
klm nllklar:l1.le prlley, jaki czeka
prtybyll: mlatn I reknrddAta Europy w nut'lt' Ourlepl'm len!~!~tę 111m
MIIIJI,nle lepne
Janun: SIDLO. Jc,o Irrner - mllr S7.F.ł.F.ST, mlllłn PoilIki
wyniki
Pf/yklllnprn tu le$t
w tenisie _ RADZłO orat pUl'wodnlrr"l'a Rady TrenenH~trl PI'lI~kl - R.. d~lo. ktńry
rów St'kcJI Tenisa GKKF - Rt'DOWSKA.
II'iul mi~lrww~kl utl'~klll d,l'

10

ładnelo

""("<"t,.,~e

- iod:,

Czołowi

z narady kierowców w Ostrowcu
" ł " b •

W .. II

.Ię

K'."'''"

S,k,"

jt.>!łP!l 1. U!lJ- ~~~~o po 8 latReh pracy nad
w)'lllkow w hl'!<lI'lI
Rnd'110 OpI'lWIArllI! o swych
~WIIIIIlII'eJ l!'kkMllet)'111. Slrłło wvnlkArh I rleokAI\'vch spoIkaw.v,ln~nlł
rÓWnH'l ,,11l1f'mnH'(; nlArh mied1,ynnrndr.w\ch.
(lS1rU'pU Hf'ldll'" I opowleclzlHł
Na lllkońr'rnł~ spotla:nlR I"lel
o swych planaeh na prlyslłrlśc l;b;;',I~'.A;;"'~'_:;;;';;;';;;;t.-"'"i;;;'oWF-•
~...w..._. 7.nnnv trf'ner _
mgr Rte~
w~;'yslllimi nnmclaml milujłlcy Ir~1 II' '\ntf'I'E'Sull\eeJ \\'\"pnwH~- nl.<l rllyC"l.nf'J;!o w WllrSI~wle,
mi puł(ój nif'u~lnnnic walczyć d7.i nnllre'lil ~RI'\"~I' Irpninrou klr'ln\' l':arlpmnn~lrn\\'R!1 plrabędlie z g!"o;':bll wojny nt:lmC'- I ~po"ob 10:>';:') pr7~prrl\I'Arl7elllfl mInI' lIłmnlł~tVt7nl! oraz
rra~_
:~:~~{~t~~r('t~~1 °l~.'!llt~ P~~~~I::~~.;; DAl on
1,I'm wi!"le c('nnych m~nlv walkI rl'+urll"l
Po otworclu spolknnlR PIH'l
przewodnklllcellO
WKK1" _..
mgr. 05frrrzrgo g!lls
lnbl'RI
pl'lf'dstRwicir!
Wojewód~klr'l:o
Komitelu frontu Narodol':('I.;O
- tow. WII'Cl.orE'k, który nw-

SpOl'IOlI'l')', 1(\(',1"7Y

udliałem

J F:uropy. uZ,I'slwJIIC

kp~l,l'('h

Pl'lY

'.1'

(mIk,

-------------:------------

dlA klUY Xl.

fOr!łllla.no\\·y,

g_~()

DTA

~rt!dH\;~tt

-

N

~:;)~k~ają~:kk~~q~~~epj~~j~~~\~i~t: żenin
mi!)r!7.Y
Nnst!;'pnie

Polacy Dkrok od zwycl'Qstwa nad Fl'n'ml'

nnrmlnmL spOr!aSldlo odnowi,l-

U

najlt'p~zy

11I~m. !"ef!l'klor()w, co J('~t S7.ele- wiec pnlsl,1 _

~~~n~~iJ~~~~~7.~e~~;~r)~,"~ho~~;h ~:~{~:~~d~~łP~;ln~~~~'o~'~jbrn~,;',ril~fJo;

W

sztafecie 4xlO km

ie byl 10
\\"Ia.~nie

I k.
mistrzostwa
k ' .- o s I

za onczone

~~a\l;;!,("~~~~~n N~~\~~~'~~ ,\:6'~~:.~

Zwiedzamy
p.rac

wystawę -\~ir~~~:~:rpncjl mę7C71'7.n

IGą~lpnlea-Da_

Konkursu CZytelnl'CZBno
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Y nr

3 ' 5

7----------JUt: VI ""'wa r'''k

w tym roku
nowe budyn ki

rozoocz)Juamy

sportowo-lotniczy

»KsiężnicZK3 Gl3I'~3sza«
do CIWllrtku

-

~:~ k~~1'C~~i.~~~~i1c7pc:~~ew:n~~~~-
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Konkurs dań garmażeryj "ych i cukierniczych

I

-_._--l
k
ga anter· ą
susową

FOTOGRAFICZNA

W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 60

J...1JóZ!e koch.nl, trrJszkę c!erpliwOiiei. SWjll~
łię ł'ruz 1eden dzień nj~ ;t;JwalJ, Olechnowicz Jut
wyjr:chaJ 't nad mona. Ga!ka, larla moment wroc!
do Lodzj j w cH"ł1J dwudlll~5tu nterech .e041.1r1
zwol-am zebranie, : f -mnje pilnQ, mielcIe! odrobinę
_

Ju.tnien;a.
~',\h

"

z·..:!eklJ;:ie,

•

-:- A nlech' wą$ lęś' kopn!!!". Pr::eclet to ,a ;t;atąda~
tem, tWc;lfnia ptenym, -Lud;t;:e, "PiliI'-uętai~le Slę!"
$:tró trzybylycb: krąży! NagieJ, cZęMIJ)ąc papli!,.
,reu,mL :t<t! lubd :kl6tn! 1 ZłOIn:ioriYeh S;'lU8.cjl.
~J/!mal lJJ1~J po ramlena:chf,jjl'tfugaJ po~ewaw
cz::, że ruby'dajmy tPQkój, rilę -ma Wiobj;e do oct:.t
ł-6$'''aĆ

Korejwa dzwon:l! dzovonił, a teraz chory leży 'J{
mieszkaniu.
Kociołek z Galecklm pO!!zedł do domu sekretarz.'I.,
Spotka la ich jakaś staruszka.
- N!e można, ludzie, ledwo on żywy.
Nie zważając na protesty kobie.ciny, Mlkolaj
otworzył drzwi do sypIaIn!. Okna były przedonię'-Ic'.
w żóltawym półmroku leiał na lói:ku ,ekretarz l';
g!owll okręconą mol(rym, płÓCiennym rę6:nikiem.
- Nie dacie' człowiekowI nawt!'t umrr.eć, o Boże,
jak ten leb pęka - jęknął Korejwa,
- Podobno dzwonili z LodlJ? - "PYlal Kociołek.
- To ja dzwonHem, Tam lald 1Iam bałagan jak
u niU. Kobieto, dajcie j~szcze tego pro~zka.
- A co z I'l<lu;ym zebranIem'!
- Nie wiem, nie wiem, Cty nie w)dzlci"" do cholery, że ledwo żywy Irźę. Ut!lrgowl'llt!m, p~lamać,
zdrowiem przypłacę. No Jdicle, idteie, potrzebuJIl
sp::;ktlju, Niech tera;;: mądrujsi ode mnie radzą.
Stah chw!1ę, patrząc na Jesze;t;e bardZiej pot6łkl.
w tym mroku twarz sekretarZ/ll. Oddychał ehd:ko
! przewrAcał ccumL S.,,,d rłcznlka .pływały iii!
czoło wi'elkle krople wody, Po namYśle ruu:yJ! z 1'0'
wrCJlem, Z dalek3 Korelwa krzykn,J na poteananle!
- Gomułka zleciał ze stal'lOwl$ka. W.zvęt!(o do
ti6ry nogamL ..
Na WilCY d!Uiin' etu m:!ctelL Z cleniltiJo parku
('!ą~hąl mocny zapach roz~rzaOl!j fuL Chodnikiem
bleglo sladkn chJr>pc6w, M"dZIlC przed lobą fa!erkL
B:lę~ zdiv:a miew!:! s:ę z Ich nawolywanJem.
- !l:aą:td m" rRCJę, to jut nie f] nUl powiat chodzi -- n"id Mikl)!ej.
Krw:n!r-k rnkręcil g!nwą.
- N:e mryżll' !11 brć OLIlilII innI! ctuy, my Jł!~tl!l.
mv
w/adry, Przed wojnĄ mo~la łlę zd)Irł:Yc!
Il:ll' tl:'~!ł7.." Ppwn'r Jakd różnica zdań,
rri~\\"nl.~ ł po ~trachu,
jPk w naizym PQWJecie, rue mogłQ bY~
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~~:.~~\~1(~:'7..I":~I;.~I;~1;;r!~lę d:;1~~~'j~ W Zakopanem odwll:ł:

PI7YP.iłd.d', Ż"lna7.WiSkO Bolt'slawa Morka 1. I cl'lu,:1l ni('kliJrzy kierowcy z hu- .<P""'""")·, " 'I·n. )"k dll.;~,-,dł
"
w Ostrowcu. 11 EI'l>pul.ylur)' I'KS w ostrowcu'lty Im. Nowotl.! I PKS.
do" t\~'(~llu ~i,II';'r; l"relwrdl.kilY
IDokończenie te' l~r(Jny l-ej)
W 51.lafecle kobiet na dy~~
nie w Innym mle~C!e nll~ 1,lory w 19.')4 I". sPOWOdOW,l!
Wielu l,i('l'nwców, opróe7. pn~
--00,)t~nsle ,~d km
FInki prowa~
.!uchcwisko ~I .,Nu<,.. ijmy uml".
wojewodztwa. W.dziuł dwu wypndki I nie powll_ldom!1 rus7.lillych już tl'mntow. mówił"
D'
Ti"Z('clą
lmlanę
ukońn)'1
dl,iły I"ld startu
do mety Na
10 00 KOllt~rl ł)"mfoMiet~y. 1100 Al" !llego
Drogowej PiCZY-lO nich wladz. W dniu J:J .~tycz- u 7.ł~·m ~!nn!t> 7.Hoptltr7.enin w
JI.o~erowe
piCI"I\'Sl)' Rublś, II tuż 10 nim p;~"W~l.eJ lmlSnlt li!
t!ye!ł dl. ki" r l 1f, pl. ,.S~uetym~· Komunikacji
Kauea.łię. tak!e'i'''lc ni nl~r;··' 11 30 ~tul"b dlum WRN IV Kielcaeh. zorgn- nia br. ob, !\lorek będąc pijany l"?ę~d w~'mi~nne
do sn!no('ho-.
I'l
dwórll finńw Meorllalnrn i Slp """ prlY~1.!1I Marusat7ówna, a
! aktua!no!el. IIJl SY-in.r er3~U. 12Ól Ilizowal n<irnd!) w sprawie bez- I pr..,\\,I1r!ujC \\"óz, natknl\ł si,ę na rló\\", co n\wnid w p{J\\'~d',n,\'m
pontn ora7, Ct.l'chl"l~loWRk Mr- 7,R nlfl \'as!cO\·a. J Gą.slenlra.
V,hldomeśd
I~ I~
I'rultląll
pt ..)"
,
ruchu. na drogllch Ikontrol!). Pr?ba uCI~czki ni(' zda ~lnpl1iu 1\:pl.I·Wil na slnn I('chIkb. Czworka tR uII',kala ule D!lnlrl.
14-15 Glwor,' 'llol,,"n~i(H"~, 11,m Pni·
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sita, Ferdynand Zebrowskl r. Klekaeh pny ul. Mickiewicza
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PZGS i wirlu innvch. A cóż d')~ 1 10 otwarta zo~tuła \\·}·~tdwn,
k~ch oraz TECHNIKA TRANSPORTU przyJm~ naly'chmlHt
piera mówić o Inkich kiero\\'- obra7.ującn ositjgnlę:ia ~zkól pn!!
"'Go
Lt;;
I!;!eei.,e%, 'Il!, !!u~htl"i~ka ,.Dt\f~i ka·
ZAKŁADY I1UDOWY PRZEWOOCW 1 ARMA'1'tIAY w KleJ,Huna CirJn~4', 17,3(\ N~ "-·H~!~,,·.k<~1
cilch (slkod<l, że !lil' było w~ród 'l'fawo\\'~'ch nn odCinku clylp!cllch. - WarunkI pracy I placy orat mle~zkanjowe do om~
r~H, l! 00 K"·adr3~' plo5mek franc,,.
\V mku bieżąO'm Kielce ctrlv nich żadnrgo 7. powin1u opatow- nielwa, NH wvslawie wrj:lanlm
w:enia w Dziale Kadr.
132-K
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7.W I,PZ. 7.\\1 7.!\łp orl\Z Red8k
l!ó 'i~ 1"~~:!'1 M~n)'
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W\·,I.1WR czynna będ7jp dn I'J!! "fHowa l,udu",
"~ie:::m':lki
Imńc7.ona w sicrp:1iu. Bud,\'nl':{ IJf:r:ez r:tly 01\tC8 proł')' w '1~1.W()- rlnla 26 bm. IV godz, od II df)
KIELECKIE
ZAKŁADY
GASTRONOMICZNE
Zwydr:zt'6w ltonkuuu fleka
ten powslaje P!"7Y ul, Szkolnej. dzle kierowcy nie spowodowali I.~.
M ł'rnnyf'h na~ród. w tym m,
Tri'('cim l lIol(>i .. m~chr-m
In. aparat radiowy ,.Plonler",
Najlepsze prace wezmą udział w wystawie
If'ezkl 8Ilón:/lnr, kompl!"1 por.ie~t bud?rlek ~~kolny na Wietrz
I
1'f'Ia.now.v, 2p",arrk ~ bud7.lk oorganizowanej w dniu 3. rv, 1955 r.
włącznie
Z
lU
ra1- noJwlli'k~7.a
atrakcja_
w kawiarni "Ludowa" w Kielcach,
Jak tn!oml'uje Pańsh;H!\\'e
d1.lelllp,ć pr7f'lotów
samolotem
j"t
W "kwit'lniu br, nddane be.
7.O,ta
,",.a..&
"'"
,..&.1. nad KielcamI.
F!":ed$i~b[onl\tn lmpn~z E~tra
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tiol.'/\"ch, ci~~,~~a ;:e dużym po nie dl) ux\'t!,u nowe prr.ooszko.fulro dalll1.(, IIzc7.{'góly konJuż od kilku mie.ięcy oma1mrlu.
l.I:oozenjern wiród mle$zkl<ncńw le na H('rb~,::h.
wi~ml j'?!'t sprawa uruchomieKielc operl!t\u Kajman!! ..K~i,!ż
W\'d?i:d O~wl!!ty Prpzydium nil-! w Kiclcaeh sklt"pu galannic:ka CZl!rdanlf" wV5ta\"ionrt MRN informuje prm~dt(j, że 1tNij lu\o(~usoweJ .,Gallu~" JAk
b!dz:ie jeSz.~l,e t:rll(1) we wtl"lr'"!k. 1'11 rok Hl56 przewidZPHu' je~t n~'i informuje ".ryd:>:. Handlu
s-:,edę I w ez'vlirtek. Przvpoml- hud'lwa.
dwóch dal~zveh b~- ,Prr7.-, WRN, §kl1"p ten w prl"lI!U~YCliADA
na..'TlY, że przeo!lta:t\'il'!nie we rlynkńw ~7..koJny('h. któn'ch Ol) 1\·i1.OI"vc:mym ~tnnie otwarty
wtcrek rn;t;pr.iCln~e -!ię ., ~Odli. kumenli:l-:je w!t~pne ms!;)!y w'i!Jln!e w plennzej polowie
SPOLDZIELNI PRACY
nie 26, • \v I!mdę l Clw8rtl'l, lUZ ukońtzon~, Będą to budyn kwietnia.
'O' godz.
H1.15. Pt%~Sf)rzedat ki ~zkolne przy ul. Prostej I
Właściwy lokIlI 8kll!'pow\' pn:y
USLUG ADMINISTRACYJNO • BIUROWYCH
bile:.qw pTowadz!' ..'OrbIs''.
l Maja.
SD~l otwarty zostanie dopiero
Au:iy~jł

ł--i

Kociolek ~atf7.rmał się.
- Co ty mówisz? ParUa jest ~j)na, opróe1. Comułki mamy BIUro Polttyc7.nl'!. same naJlęzsze gło
wy. Pięć !"lly pomyślą, mnlm lll'ok zrobiĄ, .•
- A 7.8 Wif'~lawa każdy by w o~ień JkOClyl1
Trudnn uwienyć - \\I/:'slchnął Kf)clołek.
No, 7.Obacl~·my.
. Pieg7.H prz,vj('chnl ?e wsi. kiedy wlnAn1!! prlywie'liOnn .. G.lu~, Ludu" 7. rf'ft'l"f!tt'm ni(~I;utfl. Czytali
pl'7,em6wl~nle pr!:'7.ydentn po kilka ra1,y. obl'Urnjllt'
dob1"7.e kauJ!:' .~ł()wo w my.~!i. Plegla htale przecierui
!lwoje druciane okulary, kt6re nubvl w War~7.lIwi""
Spoj4!lIdano na nJp"/) 1. oczekIwaniem: ~kOńc7.ył prz'!
Cle .kun, edukaCję odebrał w I!nml"j ~loJicy.
PIeRza POkf(~l!lwal, mllnzc1.yl nos, podno!i!
pkulary na czolo,
'
- Ech, Jak lo nll8Z Ignacy wymyślił. Posiał mnie
na kursy, t.f'by !Ooble ulżyć. ,lakbym to wledy rozu
miaJ, pierwuego dnJa wr6cJlbym do JanowlI, .. A (j
lej WIJ, to ł je m6wllem." Trzeba zwaliĆ ;t;ebran!t
tylko' te KoreJwa chory.
'
- W sam cza, pOlot}'ł alę do lóika _ m~kł M:.
koiaj,
- Aleś tawzlęty - mruknat Nagle!. _ Ty t nie
bOlzez:yka pMtawt/byt pod SĄd.
Którsgot dnIa pojawU się w Kom.leci!' chudziutki
mętewz.na w wlelkJch. rogowych okularach. Chodził
łZybko % pr7.l!chYltmą na bok glową, mówJ! tl't nv .... 'ko, ale Ił,,'ć wyratn1f! ł nłe;t;byt uczono, ,Jednakż"
WYl14d jeR/) zdradzał loścJa ." WaruAwy. 'Pnywllal
.:ę Zł! wUYłtk!ml obeenym! w ~omltecle. elnrannj,.
Jlpolt!ądając Im 'w OC1.y, pOlimeral w ~W(JJej olbrz~'.
mlł) teczce _I 7.Ilpytal o Kure.iwę. ObecM lIchrzQkall, wnnCI,. kIM pOinformował gośela, te- I~kre.
tart je~t chory.
- AhA, Idy w 16tku - domy'!!1 !Ię l!oi~. _ Pny
jechalem lUlaJ, towarzyne, z Komitetu Centralneg'l.
ahy przenieść na wa~7, ten-n O1!tatnie ebrady pll"num. A ,{'kretarz r!ęt.!IO ('hory?

wykonuj«

_

prace wchodzące w zakres fotografii zawodowej Jak:
portrety przodowników pracy. racjoltali!;'ator6w,
zdjęcia do legitymacji w układach pracy, zdjęcia
techniczne do mAszyn, reprodukcje, zdjęda z imprez,
uroczystości oficjalnych. rodzinnych Hp

Zllmlrj~cowe

ora7. ml~j8rowe Mklady pracy proJltone '"
Q
Gkl.lldanlc pisemnych Ul mówień w b!urul SpMd;t;]"lnl
pl'zyn,1jmnlej na dwa dni przed zamówIonym lermlnem,
wykonania zdjt:ć,
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