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DZIŚ W STOLICY POLSKI ROZPOCZYNA OBRADY KONFERENCJA PAŃSTW
EUROPEJSKICH W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I POKOJU W EUROPIE

zyS ~ obra4y' 'konferencja. pal\słw earcpilJ.
.kicb w IIJ)I'iiwle upewnlerua pokOjU" I bezplee:z.el\$ł:wa
w
Europie. PneJ4zle, ona do hl.dorli pod AlUWił konIe- ,
CENA
Proh:tarius:ee wszY8tkłc.h krajów łączcie Bię l
rencJl wal'Szlwskltij. Fakt Jej .wołania· jest logicznym, Jw....
sekwentnym wyciągnięciem wniosków :II /iyłuacJI mlędZfl1&'"
rodowej. jest nlUt<'PStwem wydanen, . których kulm,lnaeyjczłonkowie delegacji: Mar~
nym punktem było przyst-,ąplcnJe mocarstw ''Zacbodnich '413
uzbraJan1s Niemiec zach. ł przyjęCie łcb do atlantyddep
szalek Polski Konstanty
bloku agresjI.
-.
Rokossowskl - wiceprezes
Narody nJe mon patrzeć m, t.o
zalotanymi. rękattd. !
Rady Ministrów i Minister
Wielokrotnie Związek RadzJeckl ostnegał rządy zacbo4nte
Obrony Narodowej, Stani~
pned awanturniczą polityką, JakĄ prowad2.ą. o,trzritmł~
była zapowiedź anulowania układów radzIecko· francwldf!ot"
sław Skrzeszewsld _ MiniM
go i radzlecll-O brYłyjgklego. Olltnetenlcm byty uchwalJ'
ster Spniw Zagranicznych
kllnruł'n("JI moskiewskieJ, zapowiadające przedslęwd~e
oraz Marian Naszkowski " "
odpawle.inJch kroków W przypadku. ratyfikacJI, ukla.dów pa..
rysklcb. I gdy d-Łlś ratyfikada lIklad6'W parysklcb stał. alt
... Stanu w
fakt~m doktlnanym, "gdy Adenauer zosłał crleJalnym prudnlsterstwle Spraw
_s~wicielem Nirmlee Za<'hodnłcb 'w radzie at1antyek.eJ. tJ&4..
niemych.
'.
ROK VI, Nr 111 (1822) A
KIELCE, CZWARTEK, 12 MAJA 1955 R,
szedł C7Jl3 dokonania. następnych kroków w celu Z8;tewnJenJa
pokoJu l bClpleC2eństwa narod'ów europejskich. Temu "~
lowl poświęcona Jl!St konferencja. ,warszawska, która NZpatm sprawę ucieśnienla wspólpracy panstw. curopej-sklea.
oraz organi1.1Wjl zjednoczoneio dowództwa sU zbrojnycb.
KonferenrJa warszawska jest dalszym' etapem' walid
o utrwalenie pokoju, jaką od dziesię.:iu lat prowadzi ZwiĄ-
zek Radzieeki na czele państw obozu pokoju, jest datur.n
etapem walki o rozstrzyc-anie spraw w drodze rokow~
o organiz:u:ję zbiorowego bClJlieczcństwa.
Jej celem jest dalsze wvnoie-nle s!1 stoJącycb nJ. strdy
pokoJu, aby zdolne były natychmiast zadać druzgócący ełos
tym wszystkim. którzy powatyUby się targqąć na ~ ItI'anJce
któregokOlwiek 'Z państw _ uaestnlków konferencji • .-Jej
celem Jest----łlledopuszczcnłe do odrodzenla niemlecklH'o militaryzmu, który w ciągu ostatnich lat tt",rdzj~tu dwuJuotnić "wtrącił świat w otchłań wojny. Jej ct'lem jest danie Pll'"
tęłnego, materialnego oparcia dla wszystkich narodów' eur.,..
pejskich, dla narodów - francuskiego, ~Igljsklego, holen..
dertkJe-go, wioskiego i dla samcgo narodu niemieckiego .
'.
.,
krotonem Polskiego Radia na- pejskich w sprawie zapewnie~' które walczą o nlE'doPU5ZC'tenle do wsk~?.-t!nla hltlerowaJde.t
ra.dzłe~k;ei
stępujące prze~ówieme:
~i~o~~.OjU 1 betpieczeń~twa w go Webrmachtu, walczą o utrwalenlc pokoJu.
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Delegacja PRL na konferenCję warszawską
Rząd

Polskiej Rze<:zypo~
spolitej Ludowej wyznaczyl
na konferencję warszawską
państw
europejskich w
spr~wie z,apewnienla. poko~

z

<

ju : bezplecz:ństwa w Eu-

:ople delegac.lę, w następu~
Jącym składzIE',
delegacjJ
_ Józef CyrankIeWICZ prezes
Rady Ministrów;!

Przewodniczący

8

Podsekr.~a

Organ KW Polsldei Zlednoezollef Partu iłobotlllcze'
ł

M!-I

Zagra~

przybyły delegacje rżądowe:
lSRR, CSR, IRD, Węgier. Rumu'nii oraz obserwator Chin
celem wzięcia udziału w konferencji

Do Warszawy

w-sprawiepokoioihezpieczeń~twa wEoropie

Przewodniczący
.

nB

Rady Ministrów ZSRR I. luleranin

czele delegacji

10 bm, przybyla do Waf8zawy delegacja ZwlllZku SocjallałYC'l:nycb RepubUk Rad:t:let'o
kich na konfercncję warszawską państw europejskich w .prawie zapewnienia POkOJll
I bezpieczeństwa w Europie.
Delegacji przewod!1icz-y przewodnicząc:\' Rody M!ni~!rów Związku
Soc)alistvcznych
Republik Radl.Jer.kkh Nikolaj Bułganln, W sklad delegacji wchodzą: I zastępca przewodniczącego Rady Min:slrów I minister spraw zagr.gnJcUlych ZSRR WJaC%eslaw Moloto'v,
minister obrony ZSRR marszatek Związku Radzio::ckiego Gleorgij takow, przewodn!cz~
cy Rady ivlinislrów Ro<\'j~kjej FSRR AlekM-nder Puzanow, przeWOdniczący Rady Mi~
nistrów Ukraiń51~{ej SRR Nikifor Kalczenko, przewodniczący Rady M;nistr6w BlaloNsklej
SRR
KirU
IUazurow, przewodn:cząc.r R:ldy Ministrów Litewskiej SRa
Mieczyslaw
Gledwllaa,
przewodnJc1.ący Rady Ministrów ŁotewskIej SRR Wili. Laclll.
przewodnicząc.\' Rady
Ministrów E~tońskl"'l SRR Aleksiej Młurtsep. manl.ałek Związk'-l
Radzieckiego Iwan Konle\\'. r.aslępca ministra 5praw zagranlczn.\'ch ZS:łR Walerian Zorln
oraz ambasador nadzwyczaJn\' i p~lnom(}t'nv ZSRR 1\' Polsce Panfelejmon Fonomarl'n"o.
Jednocześnie przj'by! do Warszawy 1mbasador nadzwyczajny i pe!nomocnr PRL IV
ZSRR Waclaw Lcwikowskl.
Na lotnisku Okęcie przrbywitali czlonko\\le biura
politycznego KC PZPR: I sekretan: KC PZPR Bolesiaw
Bierut. przewodnlczą::::v RadyPaństwa Aleklliander Zawadzki,
prezes Rady Ministrów Józef
Cyrankiewicz, I zastęp::a. rreze
sa Rady Mln:5Iró\\' Zenon Nowak. wIceprezes Rady Mlni~trów minister obrony narodo)·
wej Marszalek Polski Konstan
ty Roko8-80w8k1, sekrelarze KC
PZPR Edward Oehab I Franci
suk MuUI', wiceprezesi Rady
Ministrów Jakub _Dennan I
Franciszek Jótwlak ~ Witold,

I

łych

ministrowIe St:1nlslaw nadklc~ mowtkl, dyrektor deparlamenwtcz I Romlln Zll.mbro",.,kl. j.~,k t'-l MSZ minister pełnomocny
również: wicepreze~:j Ril:::ly !li[i- Marla Wierna. oraz dyrektor
nlstr6w Piotr Jaroszewicz I Ste Protokółu
Dyplomatycznego
fan
Jędn'cbowsokl,
minister MSZ Edward Bartol.
sprłlW
zagranicznych StanbDelegację ZSRR wItalt człon
ław Sk1"Ze~ZeW5ki, 'wice:nlnlster ko\\1e delegacjl,.,:NRP! _Węgle.,
spraw zagranlczn\'th Marian Rumunii, Bułgar\( - i Albanil
Nll5zkowskl.
sekretarr. Rady pnybyli wcześniej do Warszll~
Państwa Marłan R:rbldd, c1:lo'l \1.')".
kowl~ Rady Państwn i rządu,
W po"•.'!tanlu W1:lęll ró,.."l('ż
wiceminister obrony narodowej udzlal czlonltowie I\mbasad~
szef 'sztabu gene-.. . alneg\l 'VP ge i ZSRR w Polsce oraz ,zerowIe
neraJ broni Jeny BordzU'lw~' ł czbnkowle n~.err.litu !Ilny ... h
ski. z·ca przewoonlc7.ą,:egq Pr! p . . ,edSIU";c!t-1stw dyplomatyc.t:
'zydlum Rady Narcdowl;j IV 1"1./ nych.
st, Warszawie Stdan il3,rasl~
Po przybyciu rle.leucji ZSRR
na lotnisko, odegrane zo!tllly
~,rmny narodowe ZSRR I Pol,ki. Kompania honorowa WP
Bulgarii Albanii
oddała honory wOj<J:ko ....·e. Lotnisko udekorowane było barwa
mi nnrodowrmi ZSRR t P,J!ski.
'

I

I

Powitanie delegacji

I

Nowy ambasadorlSRR
W

Polsce

przybył do Warśzawy
tO bm. pr%Yby~ dp Warszawy ~ nowoml.e.nowariY ambasador nad:twytUllny i pełno·
mocny ZSRR, Ponomarenko,
,

"

n

Bułgarii

i AlbaIlU

DelegaCi z80 krajów

Drodzy przyJaclelel
Niech mi wolno ~dzle Wimieniu l'ZI'I,du radzieckiego I
narodu radzieckiego g01"l\co,

'l):lJzmq udział
w SwiatDwym ZgrDmadzeniu

z calego serca pozdrowić brat
ni nar6d polski I mlt'szkań·
ców okrytej chwal" stoli·
ey PolskJeJ Rzeczypospolitej
Ludowej.
My. Idón:y pl'7.Yłlyllśmy tu
Jako delegacja ZwIązku Radzieckiego na konrerencję
palisiw europejskich w spr&
wie T,apewnlenlll vl)koju i
bezpieczeństwa w Europie,
marny dokonac wraz z przed
atawlclelamł Waszego kraju,
Jak również Czt>AlhttsloWB('JI,
Nlcmlc(,kleJ Republiki" Demo
kratycmeJ. Węgier. Rum"nU.
ButgarU I Albanii, wlel$l;lej
l doniosłej pracy zmleJ'2.!'.JIl"
ceJ do " dalszeg!) umol~nlenlll-

Przedsla ... łeiel.i
Sił Po ..... j ..
L!'!..Helsinkach I

HELSINKI (PAP), W śwlal.o
wym-·Zgromadzeniu PrzedstawIcielI SJI Pokoju, które odbę
dzle się w Helsinkach, wezmą
udz.lał delegaci z 80 krajów.
Swiatowa Rada Pokoju propo~
nuje włączenie do porządku
dziennego obrad Zgromadzenia
następujących problem6w:
1. broó atomowa i I'9zbrojenie;
bezpleczc!Ęfu'i. naszp:b kra- Z. ugrnpo~~mnn'aine "'f'jJo..:'
jów.
1Iłyka z poz.vtJl sU:r:
Cbocld w&lka narod6w o
3. bCl\1łeczel'istwo. nł"lllwllosłabIenie napięcia w stmlun l Jo§ć narodowa t p,1>:oJowe wt!)ÓI
kach międzynarodowych I'UY \ istnienie rótnych _f!lteulóW,
niosła pewnI'! ll'ukcC'lv nlc-!
,',
moJe, Jednak 'IV osla(nlnt
krl!'!lle IIftu~Ja w lll('kt.ór.p:h

":rs~~~1::~k::=Efi~:iif~4::;e~l':'i,:r~
,tę dt) SlJaraI~anła nlkczemnycb plan6w poUłyków woJDY.

te tJt'%Yczynfą się do umocnienia suwennnMd
bezpi~
słwa narodów. do utrwalenia pokoJu w Europie. 11&. ~
/Iwieele.
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~~:::.::'·,..:.~,::~~;!~I~Ud" p'.

mlłuJ"re 'PBt\słWlll

!~'':l':~:':~': ~~IM=.
:;;;-!~~:.
..=:;:~
by nasze palietwa 7jt'dnoe::yPok(,j

ły

.we ,,,,liki I

podjęły

.....

środki dla u.mocl.lłenła o"",d ..d""kI
w),,,,ta przekonanie. fe .na .,..\

we
bronn.id.

been.ej konfl!o1't'Jłr:Jl 1.tułAnla!
te będą ro~wll\zane. a i.uu;..

ucusłnł('f k-o-nfereu~

wnłtmł po,,'a!ny wkład w
sprawę
umoenłenla
po-

cjl

",I.hnego pokoJu I be2plc~
eu6.lwa narodów.

I

Naród. chiński jest przekonany
że konferencja warszawska

ma

doniosłe

znaczenie dla pokOI'U na
,

całym świecie

Przllłll6111eale IIIICeprellllóra IlIIlalll,. ulir••, BaredDllelCbla LadlQc.
"
lali, Pene Teh-hui'. u lo,lIIska
Ił I.rsHlIle
10 btn. pn)'brl do WaHm \'l'l' wiCCJ)ftmlh nad, Pal\stwo-wcJ I minister obron:r narodowej Cbl6aldeJ RepubUki Lud.,..

weJgcneratPENGTEH.UUAI. który wrimłe utb:la! w konferencji warszawskiej parktw europejłklch w sprawie zapew..
nfenla pokoju J b9plecze6słwa w Europie, tV eharak~ obserwatora.
'

Pragnę (Orą('O podłiękowat'!

Wam za eerdeezne PQwllanle
I kOl"ZfłtajĄC 11 uadarzaJl\cej
słł) okat,J1 łyczy6 narod....
wł
'polskiemu. obyu--atelom
dOWĄ

spolee:wi\ilwa

ł~o. •

SoeJallj~

Nlefh ł.v.te Po1łka Rz~
poSpotłta Ludowa ł Jej stoUce

na raz ..

_'Wmtawat?
.,.Je I pokój

w Stotictl

. NI....

nauegG
kraju
konferencję
8 pa-ństw _ slIgnatariusZIJ de..
klaracji
mos1dewskłej.
Na.
zdjęciu powyżej: "owUanl.e de--

jatń

mlod..

I __

ąarodamlJ

.

DI!~e~:~:1 CSR, NRD,
.,
I RumunII

legaej! bułgarskiej na Dworcu
G/6wnVffi W Warszawie. Na,
tdJęclu obok: powitanie de ..
legacji albańskiej na lotnisku
O.<ęcie

* * *

Nasza ziemia. zakwlUa d7.lś nowym. wspanlalym tyciem. do
którego startcm był Manifest Llpeowy.obwiczzcTaJą<'Yśwlatu"
te polski lud pracujący stal się jed;rnym gospodarzem SW"O
kraju. Wysiłek ludu pracującego pod ,Przewodem ldur 'f1)or
botnJczeJ. partii, na- czele z Kotnltetem Centraln'ym.' brater- .
.ka pomoc wielkiego Kraju. Rad uC"l)'Jlily z naueJ .ol~
jeden z pn:oduJąes'ch krajów Europy, kraj telllla. lłatł. kraj
wielkiej chemII I pneksztaleaJąt:egoi się rolri1ctwa. kraJ
eUny I z roku na rok zwiększaJ"cr dobrobrt lud'Zl praey.
Nasza. 1J9lUyka jest' polityką- pokóju. "Polska polityka
zagraniema - glosi Manifest Lipcowy - będzłe :.ml!'1w.
demokratyC2Wł i opart" na. za.sad~ł1 zbiorowego bezpieczeństwa", Tej podstawowej zasadzie jesteśmy wierni
w katdym naszym działaniu.
'
Jesteśmy dumni. te to w Danej stolicy odbywalq Elę, bJ..
staryczne obrady konferencji pat\stw europejsJdcb w sP1'&'"
wie upewnienia pokoJu I be'lpleczetiutwa w Euwple. Jetł
to wyrazem maczenła., Jakle OOIJl"fW& w świecie 1118_
oJczyZna _ watne ognIwo światowego obftu JN,)kojU;
WaHuwIII - mlaało pokoju. w kt.óąnt pn.ed eł~
ł pól laiy oąbyl się 11 Swlatow,.- Koosm- ~o.łu,. witaun:esłnlków konferencji bielą; tynków ł, ezerwJeQłą" ~
nowowybudowanrcb dom6w, Wita ń!!OIJDĄ -Z!~ ~'"

_ :n;;~l~:;:.'~O~:~

Jak jlł! donosiliśmy, w dniu
wczoraJs-tym - do Wars!awy
prZ1/byly 9 bm. de-h?gacje Tl'q"

poczylilJJttCtt ,Iq dtU

PRZEHOWIENIE
premiera Bułganlna

.lwa -

PonOllłarellko

P. I.

cowe

I.n::::.~:d;v:';:;;~t;;;':'~~ ~~I~;,;-~e;:~:J "r:~.~,::nf;~;:

Dr:I!'ullv:tv IIQ warIlZllW!lI~~:%~::~:~t
;;;;i;';,:;;;E':;~~k.·fI~~}:~"-'}~~;~~

w War.u:awie.

Nowy wielki krok n.apr~6d
budQwpictwie socjalizmu
uczyniły Węgry w wyniku realizacji
ID

c

pierwszea-opJanu pięcioletniego

Realna płaca robotnika W1.ro
. W okr~sle pierwszej pięcia sla' w roku ubli;lglym o prze!ntkl gruntownie zmlenlla slq- nlo 20 proc,' w porówtillnlu t
struktura gospodarki narud/)« roldem' lMIł, jepzcze ba"rltlej
wej, Węgry
z kraju roll'1l~ zwlęk~~ly fllQ realne ,dochody
ero ~ prr.emyslowego przekfl~Ułl
cily s!~ w kraj przemyslo\\",)-o chłopstwa,
,Lłczb/ł h,ldnoścl Węgiel' WZI'O
rolniczy. Udi(ial przemY51u W ela' () 460 ty,lqc>" ,tj. pod ko~
dochodzIe narodowym wzrósł z
nlec
·195:4 roku" Węgry liczyły
M proc. do 64 proc" z:p.')di'lln' z
tYli. - micykańt;ów.
potrzebnmi $ocjallstyć:r,lu~go u~ MM.
W
wynIku uprzemydowl~~
pn~emyslowlcnfa kraju. zWIt1'~
Ił
:\Z}'ł sir: udlllat przemY61u d,~~ nlti"
w
kiego, a Ilzeti;lgólnlę prmmylllu

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

mnszynoweao w, ogólnej
dukCji 'QnetnYliłoweJ.

pro-
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Panstwe ludne I budowa socjalizmu zpobytu w M,o~kwlo W 10 rocznicę rozgromlepia faszyzmu
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to urzeczywistnienie odwiecżnych marzeń

R~~:!:~K!n!K!h

<..
narodóID Czech osłOwaCJI

e..' ....at

p .... ml .... a Slrok,'..Ili'O
na U""""Y5Iej akademII 'Ił' P .... dze
'f tO l'oc4.. ieę .. yz .... le .. ła Czecbosło .... cjl

I

spotkania nad

Łabą

Ją~O;K~~k~f:!';~p~:~v:r;=

rtatnlch ctlUach rządy krajÓw.
które brnly udzial w konferęn
ej! moskIewskiej, omaWiały kwe
Itle, ZWiązane :I: zawarciem ukla
du o przyjaini, wspólprncy j po_
mocy wzajemnej, Jak równlet
,prl;wę utworrenla :l:Jednocwn ...
iO dowództwa tych państw.
Po l'atylJkacJ! układów parYIkich p04tanowl6no zwola~ 11
maja drulfą konfeNncję dla omówIenIa tAiadnIeń wypływają
eyeh I uchwa.ł konterencJI mosklewskiej. Wspólnymi wyallkami mllujących po!c.óJ krajów
europeJskleh będzie 1Itworzona
alla, zdolna ka&teJ chWiU do
odparcia potężnym clo..m kat~
deJ ał1'ecywneJ prób)' wrop.
Pr-zeclwko nowym knowaniom
In a,reeywnych POWIta'.. jak
Jeden mąt caly naród C%łChOłlło~
wackl, %fIlpalony wokół partII
komunutycznej ł 1'l'4du. Dy.po-.
nuj. on potężnym prum,..łem,

kll.ńskh:h weteranów spotkania
n'od Łabą :,o:wJe<:!zllll 9 bm. stolic~ ZSRR W tnwnrzystw!e
cl'hmków !\:omi!etu Bad7.!l"cklcb
Weleran6w Spulknnln nad L3~
bą obejrzeli oni zabytkI Mo-

n3ród polski pozdrawia bratnie narody Czechosłowacji

Uroczys.a akademia w Warszawie
w dnIu D bm., loklU.jl 10roomlc}' \vyr.wolenla CZN'hosłowacjI, octbyla Ilę w flaU Tea~ru NaroooWl.'go w"\Vanr.a
wie ul·oezy.ta akademia,. tor ganbowana pn:e1: Og-ólnopol.
Ikl Komitet F~elltu Narado\\' ('io.

sklewskleJ
I UJ rale.t pelnl
!iolldarytuje się I jej uchwałami. Na~lt fJ:ąd WrEU l pozostałymi lira.lam! ohOlm IJokoju Pf&P.tJ.5h:blNle wslt)'&tko. eby kaMa
próba napaści na nas, w)·wl)l.~
lila wojny I la kłócenia apOk?J"
nello łyda
nal!)':~·th n8rod6w
51lotknla al, ł druqoe"eą od-

Salę Tę:al.i"U, udt'korowaną rln
Zarówno lila C'l(,l'ho~lowafjl
gil mi narodowymi Pol..;ki I Cze Jak I dla
rol~ki wyzwolenie
~kwy.
cho.słowacJl, s7,culnle wypełnili I)r"aynlcoslollc pnel- llV)'('ię~l\ą
Na akademII refenł lit. .. DdNh~ta roemJea wyzwolenia
Po :tWI«lzenlu miasta wetera przedstawiciele
&PQle('.o:cństwlI Armię Rarłl!rck" slalo Ilę punk
CuebOflłowac:JI pnea ArmIę Raddeck", d:dealeó lat budow~
nt amerykańscy udali się do litoHcy - repreumtan.~ liwla!a lem ~wr(}tnym w ązleJacb na* prawą"
ruetwa Caeebot:lowacJl ludowo .. demokratYCUlef' wyglOlłU
pretnler V. Slroky.
Cetralnego Domu Ann!! Ra- nauki I kultury. robo~icy lito- n;ych narodów,;'
Witamy warl"awfłką knnle~
dzIeckiej, gdzie odbyło lię pn:y~ lec!Jn)'ch fabryk I przed... lęZwy('h~!lkl pOthód A.rml! Ra- rrneję na~lyrh mlfująr~'rh po·
pokÓj
kraje . ze
jll;('!t>!skle spotkanie
fl'ldzloc<> blorBtw budoWlanych, iotniQ-1 dZII;lCkll'. J, Il'Ikońcluny rulllowl- kój krajów, kt6rł'j
pr'lph!"c I
Radzieckim na czela
kich I amerykańskich weters- rze, urz~n!CY, mloCzlC:l..
tym rdrur.golanlcm nlkl':WITWI!- wyniki będą wyrainą odpowieniemało Itarań, aby VI
nów druł!eJ wojny jwlatoweJ.'
Na akademię przybyli ZBstęp* go on;żn światowego Imperia- d1.ią dla wS1,yslklch tł'ro&ów
usun,ć to nlabezple-ca przewonnlczqcego Rady Pań- Ibrnu, jalllm bylo państwo hit- pokoju.
NaJtępnl. loocl. pn:es:zll do
Popierany całkowlcio
8, Imar, wkeprelesl lero\4ikle -- pn:ynlólIl r.asadnlCaly IIRI(' naród
dumnie t
NIebieKlej Sali, idzie amery- stWb prze% Inne kraje obot.u pokoju
ślvięcl
10
Rady Mlmstrów P. JaroszewicI! ną lmlanę w s)'tuacJI między- entzllzjast,\'c7.nlt'
kańscy
I radzieccy wett'!ranJ j 8. JędryChowski,
minister lIarotlol"ej. ZmienIlo się lei rocznlrę wYłwolenl1l swego kra
...."'••" ••• 1 Zwl,zek Radzlecld oflamla wal
lpotkanla nad Labą w przyja- Ipraw :zagranleUl)'ch St, Sknę.. l,uadnJcllo poloienle obu na· .fU pnez Armię Radr:leck", Z
lt~':::;~~~7::~j:I'!::~:;:,:lcZYł o w, aby .tworzyć 1y-tMm
Cielskiej rozmowie podslelll1 'ł. slew.kl, cdonkowle Rady Pań~ Izych narodów dławionych dumą Ipoglądamy na dotychca
b,
be:zpieczeńatwa. chlorowego VI
Iwyml wlpomnlenlam1 e hl,to- ,twa I Rządu członkl)w!e Korni- pncz wieki w kleszczach Ille~ sową. pełn" osllłgnlęt\ drołę I
Europl.,
rycznych wydan:tłnlacO;-'"'Opo t.tu C.n".ln·.·.o P7.PR czlon_ mlecklcgo ImperlaUamu I mili- optymlnłycznle
patnym, w
Jednakie państwa uchodn1e
,
tar xmll,
przYllzlość. Qpartlem
dla nas
władali o Iwym tyciu l pracy,
II USA l Wielką Brytanią na cz.
kowle wladt naeu:lnyeh Ilron~
{uzl'G'ólnle mamlenne Ira- Jegł bowiem wierny I aliny pay
I. odtrĄclly wycJąlflllętą dlań ~I.
nlctw pl)l!tyeznych I organlzacJ! dOlme Jest to, żc ·te pamiętne, jaclel Zwl"zck Rad7,leckl,
"",1,,,,".1..,, mimo wnelklch OGtrzeteń, w dal
lpolecznych.
pn:elomowe dni wyzwolenia, bratnia Polska RZE'czpospollta
ciągu lorącr.kowo montuObeC'ny byl ambuador R~u jak I pnemlany
spoleczno, Ludowa, Chlńlł1!a Rt'publlka I,u
bloki wymierzone wapanle.łą, wypotaionĄ w naJ~
bliki CTechoslowacklęj w Pol- dokonane przez masy praruJI\~ dowa I pozoltale zaprzyJllŹnlo-..
nutym krajom.
nowocr:unleJł!.I"-'ł broń, jwlemJa
Ice Karel VoJaeuk wraz li ce. zapocząlkowały nowe Ito- ne I(raje.
wynkolonl!, arml". NII;u;yml lo.
członkami amw\ldy.
Dunki między csn I l'aL Wystąpltmla obydwu mówW tej Iytu(lejl demokratyczne, jusznlkaml "'
nletwyd.ętony
Obecni byli ))n:MłtaWide!1!' oparte na wzajemnej pomocy I ców przyjmowali zębrlnl b. ser
mllujące pokÓj państw, europeJ Związek Radziecki I kraje dedyplt'll't\AtYCZiiI państw obozu pn.y'atnl, ,naJduJ~e wyra. we decznle, mań'itestując
wielo-.
Ikie nJe m011l byt! bIerne. W o.- m()k,racJl ludowej,
pokoju.
wncchstronneJ współpracy po- krotnic na e.teś6 przyj'ltnl po./
W o.btllfch
dniach.
Zj~dnocun!.
Po
odelranlu
przez
orłtlefiltr'ę
IItyclInej.
gospodarczej
ł
kultu*
lilko
C'It!chosłowaeklej,
na
PGR . KI~lee "")'81410 do II~d!!Ocunl.
hymnów narodowych PoWtI l I'fłlnoJ '- slul.ąc 'IH'awle pomna cze-ś~ prtyJBciela I lIo!uu;niq
PG[l' " lodl! lIsI. lI .. ttpuJ~tłl trHcl:
CwC'ho.łQwacJI,
cdonek
RBdy
tanla.1I
obozu
lIocjallzmu
I
po~
obu
narodów
Zwią:r.ku
RaNie ma I by~ nie moie ml~*
"P.ń"wowe
O"lpudM,tW'
[l'oln.
dlleckleto - oe:wl pokoju 6wla
dzy narodami mocniejstej pr:zy* ZJ~dnocnnl•. Kielce, docenl'l" 'ni' Pańłtwa _ 41eklandor Jw.. koJu na całym jwloclo.
Republika Czechosłowacka I towego.
Jatnl anlźeU ta, która wykuta cz~lIłe powltknellll tr~lłu u!>r.wy kiewIc! wygłosn referat Wt:oW części artY5tycznej wystą ..
została we wspólnej
walce o kukllrydly ! pnyjnml4( wu .. wen... · Ucino4clowy w którym Itwler caly jej naród, ktÓre B dumą
/. dl1.laJ obchodzą 'a0 fOCllnleę pll\':
skrzypaczka
Eugenł.
I.tczęście ludu, o pokój l----wol- nic. p,,<lanowlly na tperj.lne} nRr •. d:zll tn. in.:'
J
wyzwolenia pnoz Annie Ba- Umłńska i dplewaczk. Stefania
C ••nn·.h, ... ność, którą Icementowala na dzl, .wlłklty~ HU! uIHawy ttJ ctn.
Dzleó 9 maja o~hodzon; u-, d~le('kl\' _ sq Jak nigdy dotych- Woytowlnz, którym .kompanil'l"
n.) r04l1ny a 120 proc.n!
wieki wspólnie pn:elana krew.
roegyścle pnęz bratnie narody rzas IlIne Jednością moralno- wal prof. Jel'7.y Leteld oraz
I nie mil na śwleocie sUy. którą
J.d"w.rdn!. t_ dron gr.!ultljemy CzechołlowacJI. Jako hlstol'l'cz- polityc7.nl\ awego narodu, Ide- Państwowy
Zespół
Ludowy
mogłaby
zniszczyć
lub n~eco W.m wllyty nlJwyhzyrh <!O'!Ojnlkoj..- na rocznica Ich' wyzwolcnla I rowanCłl'O przez zahartowaną w PieśnI i Tańca "SHąsk:". WYBt,ę..
choćby zachwiać przyjaźń mi~* nUl;Ii'O LlIdoWfiO Rl~d~ ! ZSIW.
oswobl)dzenla przel bohaterską bojach Komunistyczną Partię, py były gorąco okJasklwane,
W;J.dnl~nIB I Wlku,\wkl I .~krel.· Armię Rad%ł«ką apod fll.SZj* 51\ IlIne przyJałnlą I nlezwyel~
dzy narodami ZwlIlUCu, Radzieckiego, Chińskie' Repub!!ki 'Lu~ ~;:Ie:Cud;I~!~tW:": n;h;;~:~I~~:.w~ ltowskle,o Jarzma Jest nte łonym Związkiem RadziCilkim
dowej,
Czechosłowae;i
oraz: kukll'Y~%Y _ -prU"n~lIz"w.ne !>ruI tylko
6wlętem
nBrodowym I całym obozem loeJali:mlU I
wszystkich krajów obozu pcko- nane ulo,,! PGR - Ilaty lIt b"d1~am Czechosłowackiej
Republiki. pokoju,
'włętem
ea!ec!)
W dniu wlelkłero 6wlęta na-.~:%~±,;;~~;~ l~j:U~'I·:demokracH
I wcJaUzmu: Na~ do le'I~'e wlęli:uelfo ulllltrUowBnl, ale takie
Czechosłowacji, pod()bnłe .11 t, roJlln, I'.tworunl. bklcll ..... ' ooozu aocJaUzmu, wSQ"stklch rodowego Czecho.łowacJI I ea*
narody
innych krajów, runkó..-. by ",mdh!' lolwwl,unla H, uczolWych lud1d na całym 'wf-&- lego serca pozdrawiamy Jej na*
cla.
rody I Ilyczymy dalszych sukces klóryml ZW1ąz:ek Radziecki po It.11 w>·konana"
łączony jest układami o przyjai
sÓw w budownictwie 10cJallz- zblorollą dostAWą
ni I pomocy wzajemnej, klsły~
Godny pochwałY I naśladowl
Budownictwo mieszkaniowe w C,!-echoslowaGji MU.
mi więzaml bratenklej soU-d..Następnie przemawiał ambll- nla jest czvn chłOpów l Grom,
noŚCI, Wlpólnl! walk, o pokój I
Bador Republik! Cw....·hos!0wac*, PolIC2l1a (Pow. Zwoleń).
locjaHun - moaą byt! niezłom
:klej w PoLsce - K~el VOJ.... r W ostatnich dniach, lOrGsnlnie przekonana. że Zwtll.tek Radostawę
czek, który powledzJl:l1 m. m.: zawali oni - zbiorową
dz:.ieckl jest
n1wwodn" J
Lud czet:hoslowackł "'.poml- tuczników. Na punkt skupu'w
ostoj" wolna dziś pamiętny dzień 9 ma- Garbatce lajl!Chalo równoczet.
I IUWttenja 19ł5 r" kiedy bohaterska Ar- nie 28 woz6w, przywożąc ogóRa·
mla
Radzierka dikwldowala lem 3.884 kg żywca. Wśród tych,
resztki hitlerowskich fasltyst6w którzy dostarczy!! tucz.nikl na
na terenie PragJ I w Innych poczet' obowiązkowych d~aw
mlejscowośclach
Czecho,łowa- s/\ chlopl: Jan Glowa('kl, A'\1~o
cJI. Po latach najdę~Jlzej nie- ni Miętus I Bolesław Skrobt9.
wnll, upokorzenia I cierpień naDo zo.rganłzowanla d~tawy DO
rodów czellldlJlro I s-Jowacklego ważnie przyczyn!ła -~lę Gr. RN
powlal I w naszym kraju wiatr w Polic'tnlJj z pr7.ewodnJczą~
wolności,
przyniesionej przez c)'m Prelydlum ob. Kazlmłe-
bohaterlką Armię Rad7Jecką,
nem Bocianem I sekrl:!tarzem
pokoJu.
prude ob. Marłanem 8mletanklli na
WrogOWie
wszystkJm 2achodnl łmtlCrlallś~ czele.
ci. oadal Jednak knują pneelw
Chłopi. I gromady PoIłeata
pokoJowi, uzbrajaJĄ- zachodnie planUją drug" r:bIorową dosta*
Niemcy, kt6rycb Wehrmacht wQ zorganizowat! '\lit druu 20
Jf'lIt naJwtękfUwm nle-bezpłec'1.eń maja.
Od ehwiU Wlltwo1enl4 tItJ/tIttdoowllno Ul C:echo~łowllcjl ok.
Tym razem nie będą Juf; je.twiel"ł miliona nOWI/ell młeukań, zbudowano r6wnłet dzłe~ sfwem dla pokolu' w Europie.
dqtld ttlsłęCV domków I"od%inn~ch. Na z:djęclu: nowe domlł 01atep ruma Republika If$d.. chad do punktu skupu w O.....
pnełtGftanle-m CIał... betee, al, do wlunet GS, Itt60nie
•
mlełl:kalM prZ\! ul. Stlllhlll w Gottwakiowic fUl. MOTrlW4Ch.,
'o rU'Hero I'liarodu. QfIM>o re aottlla otworzona w PoUe...
Fot. CAF,
'tnlew ,w kontet'Wtl,fl mOt> nie.

I

ZWiększymy uprawę

I

kllkurYdzy
o 120 procent

I

I

r

Chłopi Z Pollenal
zorganizowali
tywes

I

dl'oga dla polsldego kombaJnul

II

Met.lowcy radomscy nie

na. nteprumy41ant' ~

nla, k~NI w toku prOduktjl "
na"le &wlękllan., Tak "Rp, h.
bryka MllIlwn 2nlwnreh W
Plocku • ltoflCM'n J ~.rta:łu:

zawiodą

twlęk:szyłe
lWOj. zam6włMłł
zastanawiać. jak mrganlzowaa' ItępnelO dnia.
przed.ław1clel n. tareu: ,pr2ęgla % 400 .1łU1c
pracę w kutni, by uchować ryt / fabryld wyjechał do Płocka na 5.700 "tuk, Taltle . nle . . .
mleznodć nutoJ prodUkcji, a joo Wioząc • lOb, pelny atortyment myliłane zam6wIenl., pod"....

nocze&nia wykonać CZ46cl dm
kombaJnu-+ innyeh mau)'n
tnlwnych w terminie, DOItlij..
my jednak do Wll1Ołku, te Clęł..
ci dla kombajnu równia dobra
moma kud Jak ł tf;Ift14, W~
nanl. Ich w d&!ale Mechan1c-z..
nYm \3prawnJłoby maelnie na..
lIQl
,ł Obl\liYło kont y pro~
dukeU ,O'!fkuwek,
PoroturnteULłrrIy aJ•• tabryk"

odkuwek.

J"ce za lob" ram6wlMJa

Te l -Inn. PrzYkłady oflarnośel

lIodat..

nanoi ułogi łlł wynikiem

jej
pełnego zrozumienia dla' Ipraw
rolnictwa, Nhl robotnicy praeę
przy produkejl cłokl MUlyn
Ty
niemniej dttąkt pełnej
'nJwnych traktuj" Jako .wą re. mob Izacjl kierownictwa ł Zł"
aln, pomoc dla wII, jako kon- .Iogi .Łammy Iłfj • na,u:ycb 21000
kretny przejaw sojuszu robotnl~ wiĄZ/U\. wywłą:zywaf I etę4cl do
eto _ chłopskiego,
menyn -inJwllyeh dOltareza6 w
-Wlaśnle dzięki _"takiej pOliW,- termłnle.
w Płocku t UZYSkallśmy c"łko-- wie nalle, "81081, Cr;ę~1 kom~
Ze względu na mahl prz.epu."
witĄ aprobatę takleso ,polObu. baJnu ,S~4 wykonall'my na wie- towość kuinl w CiĄgu r kwarta'"
prQth,jkC'Jł. KIerownictwo ,abry.. le miesięcy przed termInem. lu powstały u nas P!!WlJe t,4~eB"
ki prqj,to RUI Pt'OJł.kt "Ado- ByUśmy wbowlązanl dostarczyć loścl w dostawach clęśd do kO-wotenlem, IIdYi wrkortM'lł w kut je do końca roku tyrncaaaem ftlarek I &nopowlqzalek dla PJoe
ni odkuwkł Prr.ychodl11ł)'by do jut. w połowie kwIetnia WYda- ka. Zaleglole! te w te, chwili, ,.ta
nieJ Jako półfabrYkat, podczaI U'my do Plocka OIatnl tran,- ramy się ooroblć I jut 10 maja
gdy pO' opultczenlu dzialu me-~ port odkUwek, P01,(lstaly nam OdejdZie od nas plerwuy tran,chanlezneso będ" one całkowi- do wykonania jedynie plasły, port ClęŚCI. W cliliBY n kwal'tll«
Cle gotowrm elerJl~tem kom- kola w iloścI 300 ,duli:. Fę;brykB lu odrObimy Je całkowiCie. aby
bajnu, Obnltkl kQłtt~ wł,jJ~ w 'płOCkU Posiada w te' chwili nte dopudclć, by Fabryka Maflych odkuwek o około 80 proc, pewne znpa~y tej CZę~CI, gQyt l uyn Znlwnych w Płocku rnJeła
ultyłkana dzlOkJ zmlanlt ,1lpOllO- końcem ubiegłego roku wyko- przestoje,,' naSIeJ winYl
bu produkCji tóWUIe:ł Ich ueJ.~ naUdmy JIt w ilościach włękProdukUjąc czę6c1 mallZyn
szyła,
szych nit to taplllMwano. UtgO t I
h
Pnyst"plli'my więc w błet,,- dnJllśmy, ie pozost81e iloŚci
n wnyc
2l!klad~ haBE pragnle
cym ro1l;u do produkcji.: Mieli'· konlImy dopiero w tIJ I IV przyczynić się do rozwoju rol~
'lny wYkona!! koła 'Iańeue-howe, kWartAle ble~ljeeg(} roku.
ttlclwa. Mimo trudności ł~~Y
tuleje koła plłJowecó, kolo łańObok części do kombajnu ta- e~ę więc wykonać nallllt 'lIt'h,wwIIII
cuchoWł Ztbate- I PłllSfę koła - klad nflsz w rołnrę ~W(ilch mo- lanln, by na polach PGR I ,pół
kaMy I t)'th elementów w łlolel tllwo!icl Btara się produkować ~7;lelń produkcy-Jrtyeh PojAWUy
$00 .,"uk.
odkuwki takie do Innych ma- się lut wkr6tce p!erw~ze' pol.
W tutym br, *StOlU .~. do na. nyn f;nlwnych, m, tn. do ko.la~ .kle kombajny, cortu Więcej koprzedatlwlc!ęl;ł PJoelul. pro'" tek I .nOPnwlązalek,
.
Ilarek I Inopowhłułek. kt6re
b", .by natycbmłut '-wykonał
PrOOukcja odkuwek do ,'inl- pomog" w pracy rolnikowJ J pod
I;'lOOlltkowo, 25 "tuk ,k.tdego a- wlarek l snopowlązalek napoty_ nloJą plony, OorłlCo pre,nlemy
jonymtmtu· odkuWłk, :POItano-- k. u nal na o wiele wlęksre ,wą pracą puy.ples_yd tę ehwt.
wU ...1<06
nie 1 ..br.1 j. trUdn.kl ni' to ml,l. ml.j...
te labą, ZwróeUMmy tłę wtedy przy produkCji części, dla kom
". ,
'
do l4łojJł, pN:ed.tawJaJlłc Jej bajnu, Przede: W$/!: stklm
:
ZBIONlEW HAWIt'fLlIlWlCZ
pro~bę ~ V~brykl Ma"ąJl tnlw.. kuwkJ te wymll,aJi obrÓbki od
kler. Pzlalu Planawarua
nyeb. RobotniC)' PQde!lldł do-ntej kutni
kWra' Jak
6w:iH' w

prac'

I powl~
w roku
I n"",,J"~ 'D;;;;;;J";;;';~V Jut __
_ ma I rolW;'jUu,.!" "".""" Iprawy ""'dnoar.&
rolnej v~.romń·."
czekaJ, na ....
uli
do
j,

t;;;

i~1 'k'~

na to fj te
otrlym'.j""

mo..-lIśmy ,,;::'
•
-

wv-

n.

I,.

Terali. Więc, gdy tdecydowa,.'
lIśrny alt Prtejąć tę produkcJe.
postanowJJltmy dOlOty!! . w....I·
kl,h ••
by jllkoM komblll'j' calym ....... ml..J... Zał... j.. t ~q.kl
'dl mg . lTIY'1
!lu t n"uj wIny nte -uelerplała, działu rrif#banJeane;o' oltJr-nl. lU te ,tr\ł~.ho.g~1 ~m,
R6w....~1IlI .....wm.v.1ł .'1IOOw4/tl.Nlt ...........- tab;ykJ ko~"'J!IC.. .iIIa.
'. d.·.j~

.,,11,

.
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"Wled!my"-

oncr;ędno6elowej PKO. Kartę .t tymi danym! należy przesla':
do O!idiialu Wojewódzkiego PKO - Ki.lee, ul. $ienklewleu El w terminie do dnia 31 lipca br.
Dane p(')wyt~ motna również prnslac! w koperele.
O udziale w konkursie decyduje data. stempl, poeUoo>
wego. WstYłtkie nadesłane ,,:gloszenla Wł!l'łl4 uda~.1 w los.,..
waniu, które odbędzie się komisyjnie w dn.lu 10 alerpnia bt,
w lokalu Oddziału Wojew6dzk.ieao PKO w Kleleaeh.
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Przedfestiwalowe

lWasze Sp......y

Przed wyborem kierunku studiów
la noWY' problem, Na no-we roZterki, • priedei
Jnne, Inne nJt nP. dwadziakle
lat temu, kiedy to
miody "szczęściarz", co to
w ogóle dostał Ilę do gtrona·
tjum. kończąc szkolę ltawal
przed. problemem: co dalej? Za
stanawial się, wahał, wreszcie
wyb!erał. pewien kierunek ,tu·
dlów I Jakte często, majtje juf.
w ~ku dyplom doznawał, tawodu, Nie było dla niego pracy,
NIe ma dzH groł.by bezroborla ale zo~tały ro~terkl Przez
wJ~le lat ~łodzlet ktl1-ta'ld się,
bv móc swoją przyszłą pracą
jak naJakt.ywnlej UC7.('I;tnlczyć
w budQwnictwie lepszego tycia
na.~ze~o n'lrodu. Zyje gorącym
prar:nlenlem dokonanIa cze/l:o~
wielkiego, ma swoje pasje, za~
ml1ow:mia. ma
swój wlasny
cel podsycany młodzieńczą fan-

N

tll.zJą.

I rnkroeznle

tysiące mlo~

n8-1 Wiedzy.

dercu I kulturalne nalzego
rodu .tawle przed nami Il':ereg
InnYCh. nIemniej pięknych• •
zarazem niemniej ważnych, ta~
dań, które musztl, byt rozwll\:z.a~
ne. te dz.1eslątkl nowych UlWO.
dów flV.'arentuJtj pornyślntj przy
ulość materialną. cale lpole~
czeńslwo oczekuje od mJodzle·
ty nIe tylko pięknych ,kslątek.
nowych antybiotyków czy wlpa
nlałych osiedli
robotnJezych.
ale równie:!:: rozwiązania nere~
gu ,komplikowanych probl~·
mów % dZiedziny metalurg!!,
wotechnlkl, mechanIzacji roinldwa, melloracJI wodnej, me·
chanlkl. odlewnictwa, tlIo7.0lil,
pedagogiki, matemntykl, fizyki,
towaroznawstwa I Innych dyscyplin naukowych.
W wyniku pracy uśwladam!a
JąceJ. w wyniku coraz lepszej
Informacji o kierunku studiów,
o charakterze I perspektywach

dych d7.lewcl.ąt I chłopców stają przed
pmblemem wyboru
kierunku gludiów, a tym samym przyszłego zawodu.

danego zaWodu obserwuJemy w
roku bIeżącym szersze nIż daw·
niej talnteresowanle mlodzlety
niektórymi zwłaszcza kierunkami studiów. Tak np. na studia
Dcryz.la to bal'dto odpowie· rolnicze I pedagogiczne wplydzialna ! ważna. Każdy bowle'łl nęlo o wiele więcej tgłosteń
:1iero7.wai,ny krok, przynosi y); ni:!:: w roku Ubiegłym.

~;,~~~~~~cJ;!e~~:Żfł:~::gó;', ~~

Jednakże mimo WSZystko nie
\iJybrało się dało się uniknąć pewnych blę
lrikl czy Inny kierunek 5tUdJÓW. dów lat ubiegłych. Już wslęp
Często dopiero po roku stu. na, pobieżna analiza zgłollzeń
d!ów miOdy Człowiek przekonu. wykazuje, że na takich wydziaJe się, że jego wybór był nie- lach, jak ar<:hltektura, medysluszny, ta Interesuje go nie cyna, ogrodnictwo, łączno~ć, le~
medycyna, a chemia ay fizyka, nictwa I dziennikarstwo - Iylnie architektura a ekonomia ko co piąty, a w najlepszych
polJtyczna czy pedagogika, te wypadkach co czwarty kandy~
do "wybranego" kierunku
dat. b.ędzle mógl zostać przyję
diów nie ma ani zamiłowania, ty na studia, Obok tych, liczb,
anI zdolności,
i~~::es~~:~~u o ~?~~~t:mtyz!;
Obok tych bardzo Istotnych właAnie dyscyplinami naukomomentów o~nbistyt'h przy wy- wymi. mamy w dalszym ciągu
borze ~ietunku. stu,drów, nalel~.y niedostatt't'znll. ilOŚĆ. zgloszeń
równiez u .....7.ględmć potrzeby na tak wa:l:ne kierunki studiów,
naszego :!::ycia, naszej gospodac· jak zootechnika, metalurgia, od
Id. Je~t przec!et oczywiste, ' lewnlctwó, melioracja wodna,
\\"szyscy kończący w tym roku mechanizacja rolnictwa, fIlozo.
szkolę nie mogą być w przy-I fla. czy ekonomia polityczne.
~zloścl lekarzami czy arch!tek· . Trudno posądzić mlodzlet o
tarni, że życle polityczne, gospo jaką~ niechęć do tych gałęd,
k~,ófych namową

~enJea t1J~ędJtia

I

~'tWzWi
ME/. lUO-HIIZPQf{;hA,

.tu-

Twlerdzente
takie
krz.yWdzIlOb. Y nutą mIodzie!.
Przycr.yn laklej Iytuacjl' nlllety
,Ię dopatrywać raczej w tym,
te nie zawlze nauczyciel, ZMP,
czy rodzice - Informujtjc mlodtlet - potrafi" ukazat
Jej
wszystkIe perspektywy, jakle
otwlern przed nIą wybór mnIej
zn;lnych
kierunków studiów.
Nie brak tet przykładÓW niewldclwego Informo\\"anla mloduety. Zdarza sJę np., te cale
niemal 11' klasy wybIerają Jeden kierunek Itudlów. Jest to
często uleganie sugestii nRUf1-~~
clela, albo tet grupki uczn ó .
Wybór taki nie pokrywa 51ę oclywlśc!e 1'; faktycznym! zalnte;
re50wan!aml młodzieży I dlete-

Abiturienci LIceum
glcznego w SOLCU
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drle fl!..tl1va1OWII ol "odek ra·
dlowy. '{olda z przvbllllJch
na Festiwal zagranlcZ'Ilyth
ekip radiowych., będzie mlala
do swej dY.'POZllcji 8fudl-o !Ul_
grvwanla, montażu, studio do
bezpo.irednlepo
kablowania
tdadOf7UJICł oraz
pokoje redakcVJne, Spodziewany Jest
przyjazd okol0 18 ekip, m. In.
UlI Zwlq.zku Radzieckiego, kra.
j6w demokracji ludowe1, Fran
cJ!, krajów sk.:lndlf!lawskk'h
I Innych, Niektóre z nich przy
wIozą
ze &obq wvposateule

Znakomity geolog red:Jeckl
I przyjaciel mlodzJety ....,. prot.
W, ObrUC'lew tak pisal o per9pektywach I zadaniach stoJą
ryeh przed obecnym pokoleniem mlod:r.lety:
..Trzeba I
pf'iedluty6 tytle ludzkie pne
do l5o-Z00 lat, unlreRh"ló choroby zllkdne, 5prOWl\d:r.ló do minimum ('horoby nllldętnle

uw,żllwt', 1';wydeł.yó

dutvm {7fIt4ch U. prZ1l uL

Kra.kowskłr

to- Warszawie mle.fcić «Ię b~

wszędzie,

techniczne,

starośĆ I

tJnęezenle, nallczyó 81ę przywra
MÓ bełt! w razie pnMlwczetocj, pnypadkowej
śmierci".

Ale trzeba

•przvn!os!l
• •

"Ont

wlmnę",

"PieAni nem!" - takle tlilu'V projektuje się dla fUmów
nn.kręconvc/\ % V Swlatowego

również:

"wPnęJIląti 'W slutbę czlowle
ka wszystkie IlIy przyrodY, c· FeJtlwału MJodril'ży ł Studel'l~
nerrię Ilońca,
wiatru, cIepło Mw w Warszawie, przygotownętrza Ziemi, u8tolowaó ener
wywanych
wspólnie przez
glę
atomow"
\V
przemyśle, 1),'1Jbttnvch filmowców radrlec
vansporde I budownictwie, na- kich ł por.~!dch. FUmll te rodczyć Ilę
celowo
gromadzić
!toną
wykonane w natural_
energię I dost.arcUl! Jej w donych bar'wach i ukażą w ca\volne miejsca bea IPecjalnych Il'j krasie wielkie dni $j){l!~
przewodÓW;
kania mlod:teży calego 11I!ta.
wytwarzaó
w
fabrykach ta. Pracami po!sko-rad.zlec-wszystkie Iltnlejl\C8 na Ziemi klej ekrlPtJ filmowej kierować
substancje, at do naJbardziej będą %e Itremll radzieckiej zIołonych - do blalek, Jak rów
udclokrotlty laureat Nag1'onlet: lub,tancje
nieznane w dy Stalinowskiej, 1vvbitnll re.
Pl"t1rodile: trwalllze nit dla· tyser ILJA KOPALIN, ze
ment, wytl"lYtlta1ue na lorąco, "tremIl zaA poLskiej - laureat
nli cegla 0,nlotrwa1a. trudnld Nagrody Państwowej, JERZY
topllwt! niż wolfrllm I Olrn, BOSSAK, twórca WUllu fU..
mJększt! nit Jedwab, Iprętyat·
mów dokumentalnllch, m. łn.
ue nU ruma",
tUmu pt, "Powódź", kt6rll u·
Tego wszystkiego motnl!. bę zyskał wyróżnienie n.a FestJ..
dzie dokonać. Są to również za- walu w Cannu,
dania
dzisiejszych
uczniów
szkól ogólnokszta!cących I za~
Odd%la~ waruawski Pa.11.st-wodowych, zadania naszej mlo'- wowych WYIWwn!ctw
Mu.
dzidy, Trzeba Jej tylko z cal
ztJcznllch prZ1Jgotowuje na V
sną ukazać owe wielkie, odFuttwal
Młodzid'jJ ł Studen·
krywcze, porywające udania,
tów zbiór 25 na!b1.irdzie.l 2:114"
Osląinąć to łńo:f::na przez po- nllch potskich plosl!'nl!~ m!o-gadanki, odczyty, wspólne zwie dziefow11qh. Zbiór ten ZOBta..
dzanle wystaw, ~'
zych uczel nie wlldqJill to crterech JęZV"
ni, rozmov,ry z prof rami czy kach.
te:!:: absolwentami w zych u·
Dwa numery popuktrnego
czelnI. Z ciekawą n . InJcjaty· dwutypodnłkB
pod
'ltaZWq
WtI, wystąpił ośrodek wroclaw·
"Splewamy ł ta.ńCZ1fTny" to·
ski. gdzie w ramach odczytów stanq pQJWtęCOflł temattJce
Towarzystwa' Wiedzy powszech
neJ "O u.wodzie matematyka" festiwaloweJ, ZnajdziemY 'lO
mówll młodzieży rektor Unl- nich now. płoaenkl tul:!cnve.
Specja.l'nll numer dwu~tJg<ldnl-a
weraytetu
Wrocław,klego
ka "Sptewamll ',ta~czvmy"
pro!, Marczewski,
2:ostanle poiwięconll MjpopU"
Obok wyboru kierunku .tu· larntej'.f1/m pOL6kbn ptosenodlów, wato .. sprawą jest rów· kom i melodłom tanec2:1\lIm.
met wybór uczelnJ. Młodzie:!::
wybiera często nie tę uczelnię,
k:tóra "je!t najblIiej, ale tę. któ
Na zatanllch ,tol\cem para uchodzJ w opInII znajomych la.ch Rakowca, gdzld stanie
za najlepszą. Jest to nJesluszne. naj-wlęk.tze mta.steczko festiPrzede wszystkim dlatego, te walowe, w cłqgu jednego dnt4
państwo Itara
sIę
stwonyć
wllroslo kUwet ntewtelkłch
wszędzie jak najlepsze warunki
poUków. Kf'zqta ,fę koło nich
do zdobywania wled1:Y, przezna Uczna grupa m~od.tieŻll z apa~
czajtl,e co roku poważne kwoty f'atamł pomtarowllmt. To
na rozwóJ pOS7.Czeg6lnych l>- denci Wydziału GeodeZtfjft{)o
środków naukowych.
Wybór
najbllżej polotonej
uezelnl u~ Kartograflcznepo PoUtechnłleł
Waf'lzaw.ldeJ.
Za pomocq
łatwia rÓwnie:!:: młodzieży kon~
takt .II rodun" I najbliżsZym!, tllch palików, z planami w f'ę
ku,
ornOC%aJ4
onł
w terenIe,
Olateeo teł Jest wskazane, by
katdy absolwent moty 4red .. odzt. mają; BtaRlł6 Mmtoty,
tn.apCl.t1l'I.1I,
kuchnIe,
nieJ Itudlował na swolm ter&nl~
T, P,

Pedało.

n/WIsłą

wzywap\ młodych nauc7.yełell

województwa. aby po
otrzymaniu dyplomów p05)1;II
śładem pionierów na. naJtrudniejsze odelnkł pracy,
W liście przysłanym do nas
plną m, In...... DOCENIAJĄC
ROLĘ I
ZNACZENIE NA~
UCZ\'CIELA
W RUDOW·
NICTWIE
pOLSKI
SO~
CJALISTl'CZNEJ
I
W
WYCHOWANIU MLODEGO
POKOLENIA POSTANAWIA
MY ISC ZA PRZVKLADEM
PIONIEROW, NA NAJTRUD.
NIEJSZE ODCINKI PRACY,
TAM ODżm BĘDZIE POT~J1:BqWAC NAS OJCZY..
ZNA I PARTIA.....
całego

• • •

W ukońci:enlu lIs1u, który
podpInalo 18 przyszłych nau·
CSl'clell młodzi abUurlend
zwracają .łę a apelem
do
WIIZYlłJdcb uczniów IV -, klM
Llee6w Pedacortcm1ch woj.
kieleckiego. aby ,pon.U Ich
śladem,

1

Zbliża. się

go owe r:blorowe deeyt:je nale-ty poddf~ać r~wlzji' powinna
Mlodz e SlU a
h wielkich
Izukat rzeczy nowyc , I
dne
I odkrywczych, A latn ej"

,
Siadem pionierów

wiadomości
w

Festiwa.l....

l

•• •

,tu-

A!turio, złem!o mlJCh mtodtlch lat.
At!u"to, ttem!c jedlIrut.

do mo1ej-Nmt chcę wr6clc!'
i wr6cę. JedU nie zginę.
Wr6cę ł ,weJdę M drzewo
ł ttl"WC kwiat,pelen rO!1l

Nleca/e trZ1l mle$łqce d:rlerq;
nas jeszcze 00 Festiwalu. W ca"
tym kraju trwajq eumlrnlCj8
zespolóW artystycznych, ktflr8
wylonlq reprezentantów fUUzeJ

wneł

ł 'dam gf} mojej czarnulee, (bU]
ttbll 170 wpłęla we wlostl.
Agturlo. rlemio mlleh młodych lat.
Astttrlo. ziemło mych trtarzert,
o brllcle. gdVbll1 Ją .ma!'
rozumi4tbtll czego p/aezę.
Wrócę

-

eobaczę

kultury a,rtll.tllctn,j na F,.tI·

mojq oJctJI~' kocha~

hh;., ł' i

.. '

i ' \ ••• h l ... łhf

.

n.n,u". ł I' ..... h •••

i •••••• i •••••••

i' i . . . . J •••• ł .. h

. ";';;i',:,!,'Y;;h·

Aby

z.

nadać

pOCiskawJ potrzebną '.zybko§ć, trze-baby . .;budować potę:!::ne dzlaw
lo o lutrt!. długoścI kilku$et
kUometrów, ~yll ,- przewla.
wil'lj4C to' obrazowo, naleulo
by, zbudownć dzlalo, którego
lura zaczynałaby się np. w
KleJcach, a koniec bYłby w
Szczecinie. Jest to więc rzecz
tęcbnlc.znJe niewykonalna.
DopIero po "wynaleZieniu j
2alltosowanlu podsków rakle.
1{)wrch. osiągających dziękI
napędowi odrzutowemu olbrzy
mlą SZYbkośt, sprawa posunęla się znacznie naprr.W!. ~fj
drodze do pełnego rozwlązll.~
nla tego problemu &toją dw!e
dOfychczn$ jeszcze nie z1.Vlll~
czone przeszkody,
'
PJerwllta z nich, to ogrom
'1'1& zuiycJe palJwll., lJotrU!bne~
go do :l'IIld!!n!a OdpowIedniej
, Ob!lczo~
M

p",Y~I!!<o1lf.'f,

Ot:1-yw!ście

~.k"n,ya.
•

nią

~

'"
n

"d
n

.01

""
k

p

"k
z
JI

,,

Na.d poziomy

zamhmla ,Ię w
.mUfek - wmawiali we
mnłe W'Z1Ircv, gdU bylem
je,zcz. małll' Dlugo, bttrd.t'o
długo nl.t mogłem w to uwle-

Nfe.ttetV. W'.f1/ttko 'to

rlUi'oAd

iii'ni,f.;".

"'i. 'n;" .."h"......,...

Trzeba tu nawiasem doda~,
te Jut w nsJbH.tszej przyszło-
Ad
zostanie
wystrzelona
!pIerwsza raklela na kSiężyc,
Wyobraźmy więc .obie JJo~ć
Ciekawie rozwIązano rów· Zamiast ludzi, zawierać ona
IPOtrzebnego pallwa gdy nie;!: .prawę ogrzewania ra· będzie ładunek magnezJI, kt6rakieta taka ważyć będzie klety,' Wykorzystane do tego ra prty zetknięcIU ilę z po-.
kJlkmdcle ton.
będą promlenIe .1onecz;ne, W WIerzchnią księżyca wybuch~
Druga przeszkoda _ to pro tym celu część rakiety od nie .- co UCZeni będą mogli
mienie kosmiczne _ mając':! strony zewnętrznej pomni!}. zaobserwować przez lunety
zab&}cze wlaśclw<mcJ w sto. wana będzie na kolor Irebr~ w obserwatorIach 8stl'Ono-sunku do organizmu ludzkie- ny, a druga część na kolo:, m!cznycb, Uczeni zam!erzail\
go. Ąby zabezpieczyć prud C:Mrny, Nachylanie rakiety r6wnlet skonstruować IZtuC7.~
nimi
organIzm
przyszłych pod odpowiednim k(\tem,.w ny księżyc, który po wystrzc~
<tst nalItów Irzebaby obudo~ ,.p.tosu,oku do padania promle~ leniu krążyłby po elipsIe wo~
w/t kabinę' rakiety grubą, ni słonecznycb pozwoli 1'/1 kół )tłem!. Kslęiyc laki mógl •
warstwą,olowiu, liczącą so-- dowolne regulowanie tempe- ~ % powodzenIem słut.yć nj),
za centralną stację teleWIZYj_
bie ni mnIej ni Więcej, tyl!~o ratury w jej wnętrzu,
nq przynajmniej dla Jednej
kilka metrów,
Oblkzono równIe:!: VI przy- pólkul! ziemskiej,
blitenlu cznl trwąrua podró~
Jak więc wid7.imy sprawa
Te wielkie przeSZkodY nie ży do nlljbliżej mml poloż,,przeSZkadzają jednak mygleć nych planet. Według tych o- lot6w międzyplanetarnych jest
rzeczą
.zupełnie realną l
kto
uczonym o szczegółaCh zwlll· bUczeń podrói na kSięży::
zanych z lotami międzypIane· wynoulłaby od kilkunastu do wie elf ta kilkanaście llit
nie
będziemy
puaierarnl
da~
tarnyml,'
lkllkudzlesJęclu dni. na Mar- Jekoslętnych rakiet po Uptzad
Stwierdzono np., te czlo. sa okolo 000 dni A na Wenuł nim wykUPieniU blletu do
wiek przebywający w rakle,- około 700 dnl.
'!lacJI Marl, Wenus, czy Kltę-'
cle znajduJącej się poza wply
_ Tak, ale ~Iedy wla~clwle tyC,
wem pfl:ydąganla zlem.,qklc-- na ten kslętyc pOlecImy?
B, HENL
go, mógłby z równą swobodą
Trudno ocZYW!tcle okretlić
dal! na podłodze, suficie, łub, dokładntl, datę, Ale op!ęrająe
Arł~'kIJI torl~L.!'pr~cow~IIY lM nad.
zawlsnąt w powietrzu, Aby się na ołłecnym )Itanle lcch~ ""HI/le /)dc~rh.l Imt Ał/(jUt/tl MarkM
nie zaklócat jednak całkowJ- nikl J po,tęPle prnc uczonych torgllnltow~lIell'Q lł~r~nl~m TaWll'
cle równowagi
psychicznej w tym kierunku, trzeba P"U r:yr/W4 Wltrl:y Pnwuuhnt/ w Klf/'
przyszłych astronautów, .lIa ją~, te już za kllknna~c1e j~; enrll. Mł~dtld Ide!~ck~ puII/inn, bM'
cJąienla zastą;'llona %ostanJę najdalej dwadzieśCIa. k..d:tle-.
d~ltJ ulntttt~l)'w~t. ".0 fyml I)'dny'
.....
łllllll. kl6rt odhywnJiI 51, iti WOI(,
'Przez·-sl l ę odś1'0 dk OWił za pn- my mogli oderwać ,IIlę od zie~ ,.~yt d_J« DM rnłllllll'ledl n~ wJ~le
mocą nadania rakiecie ruchu mi I %gJ~blć wrC5zf:Je td· p)'61\ I prl)'bł~mów I fótnl'rh d~lt,
obrotowego wzdluż jej ·osl po~ Jemnicę
tycia na naJbllt- ddQ !yd~, .ł prl)WądlOllt! •• w ~Pl).
dłużnej,
nych planetach,
t6b budlo prty~lfpny ~ lIQlUft1Jaly.
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C.zyźby ntekt6rZ1ł
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te

8lowa wleucta - "młOdoicl. tli
nad poziomy wylatuj..... _ ma:jq

pracy
Więcej

ad porłom... przeciętne
'wietlIcowej. osłąuną6
niż .rednl poziom w

~fatkówce 'ping-pongu. Al,
6wletllca to "rudeJ ,olWnll
bUdynek. który' 'poczywa łI4
zlfffl1t,. st6l pingpongowy rów-

cZ1łtetnłku.

. Billa
to "dawno"
bttrdzo
"dawno", bo at w ł'oku 1953, w

miej,eowaJd' Mledzfa.na Góra,

ntd wczepia" IIlę lWI/mi cner,..
l1l4 nogami w grunt, podobnie.
jak paUkl do siatkówki. kt6re
nawet lubllłł fJdlJ .Ię Je wbłJe
nieco ponlteJ poz!omu. ,Wnfo-o

kolo NIewachlowa, MlodzJ.et w
MIedzianej Górze mlala wtedll
1euc.zt! awojq .wletHcę. kttlrą
dzlelit.a co prawda ze stratq po.żarną.

afe tak lI!ę jllkoA ukla ..
WU'tl8cy byli zadowosię, te fak Ju~
będzie .tawsze. gdllbtl nie decv·

prmty. Chcqe wylecie6
Md porlomv - trzeba ,fQ.Czqć..,
od poziomu.
,
(oraw)
w/g koresi;l, Z, M,
." ........... "'U .. " " " .. ...
Bek -

że

leni. l zdawala

zja zarzqdu OS 2: NIewachlowa,
którll llznal, te naJwyteztI czas,
.aby .wlelllca awanSOWa/a do
rang!.., magazvnu.
I ",I, .f,. S. bowf,m jm. -Słowo
ClI u fUII ludzie, u
klórllcll
wlaAnle w takich sprawach od
slowa do CZynu Jest bardzo
li
bUsko. MledJrla nou6T8ka mlo-W numerze :I ,,51owa M!t'Jo
dzlet zoslalo: Pozbawiona IWIE)'_ dYch" z dnia 13 ~wletnla ukatHcy a radio 'w/.etl!cowe zaczę.. zo.la olę nowtka dotycząC/ł pl>lo ~pe!nlać bardziej potlltecznq zbawienin ~wletllcY młodziet)'
rolę," uprzvjpmnlaJ4c źyc!e- pru. IIlczckocJńsldeJ
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r6bnuch
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clerpJ,iwy

dalo,

tLI p!łknllch

'zafującvch obletnłca,," Iu.d.ri.
~ Młodrlet 'J)1'%ętu n.łe dOłkll4

Ale (eraz wtC!!rzę. PrzekOflalem Ilę o tym Mocrnle ł wiem,
te 1'ado'ć ludzką moi. przer..
wa6 nawet decvzja zarządu OS
w NIewachlawie. 1 jak lu WO-O
bec tego przeczyć, tli radoić za.
mienia .Ie w .mutek?
R02:padał Błę ł gada od rze~
cru - PI»11Y'U kto', czytając te
..tilozoficm." WlIwodll! Bqdi

I

łstnlalo

w teoriI. lub raczej
.l6wkttch

rryć.
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Kiedy polecimy na
ciągania.

•

o

chwycę kttrabln i granat.
jWjdę dę btć za Altur!ę, .(bU)
H
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Kolcem ...

wal. Na zdJęciach: z elimlna:cJł
województwa kłelecldego"

OlJledo.

T

k:
Je
t>J

cownlTwm as.
Nlez/Idowolenje mlodz"tv zo..
strdo nieco OBlodzone gdy W
roku Ilbfegr"m fin eUn'-tłnaCjach
powiatowych mlejRcowy zeBpół
IIlatl,ówkl zaJą!, 1 mlcjllce, zda.
bllwaJqc Jako nagrodę kom
p/etne WlIpoWenle'do ~pr(lWI;

'

W wynlktl tej notatkij j.k
nas JnformuJe Pre.,. Mle "ldeJ
Rady Narodowej W. S$Czl!kl.lcl~
hach, lokal na dwJeUJeę został
:oto wnle przyznany.l po zao t'zenlu remontu. oddany zo"

;,~a~~~tom~i!~.et~R1;· z*iJ~jó

,~~a ~j ~Ia.nle

dziedZin" łpor~ slę do Prez, PllN we Wloszcm"
j kM ezal vÓtntej Pow. wje t; pr04bll o 'prr.y,tnanltl ctaI Mil LZS w KIelcach przyzna .. {owego dWletIJcowea:.o ,do. SZC1.C~
t.I .ee,polowt It6~ Ptnl1Pongowy. kocin,
,',
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