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Obnl!ą koszły własne

CENA 10 GIL

Oszczędzą meterlały

Pcu:lnlolląlakoll6

podelB1}uJą zobowiązania produkcyjne dla uczenia
Swięła 22 Lipca
Na wezwanie partii i rZ1du
W zakladat:b Iln:emyslowych, w kopalnlMh i na budowach
oaledll mleukanlowyeh w Klei eeczyinłe odbywają się masów-

KIELCE,

CZWARTEK, 16 CZERWCA

codzienni~

plan d7.len·
ny 3 wózki kamienia. poszli
ki, na których załogi C'lynem produkcyjnym witają t.blita-ją,
w~lYscy skaln!cy legiJ brygady.
Brygada ta da do 22 lipca
C4 się rocmlcę ogłoszenia Ma nlfestu PKWN.
1500 ton kamienia ponad plun.
M, in. na masówce odbv!cj
Brygilda tow. WojtasieWi(.'lH
w klelecki!'j "Kad'lielni" skal- z warntatÓ"'N mechamcwych Z'.l
nicy postanowili do dnia 22 bowitjzała się pom godzim;ml
llpca wyek$ploatować Wyitęp pracy wyremontować 10 ~'ót:·
skal n}', który nie tylko utrurl. ków ~kalnlcz~"Ch i na dzień
nla rozbudnwę kamieniolomów, 22 lipca oddać Je do ek$pl()a~n
-aJe takźe unlemo1:liwia zWięl,. cji.
szenłe wydajności prllCY, Ju:i.
Załoga
pierów
wapicnr;;w tej chwilj przy pksploaiucj; Clych Kieleckich
Za:kładvw
lego występu pracują skalnicy Prremyslll Wapienniczego w
tow. Stam~law Sliwa.. Leonard Sltkówee postanowlła podJ1le~Ć
MIEak, Gutowskl I bracia Ba jakość produkowanego wapn,'l
ranowie.
z 40 proc. pierwszego gatunku
2O·osooowa brygada skalni- na 60 pr~.
ków pod kierownictwem tow.
Załoga odcinka budowlan<!;l:o
Litwina zobowią7.ała się dawać w Radomiu Ulo51.czędzl tv bif..
codziennie o 60 ton kamw· Ilącym mIesiącu rn. Jn. 10· m
nia
więcej,
Za
prz.\·kł!l,]C'm
sześc- drz.ewa, 100 kg gWCiidli
skalnika. tow. Bernada, któ~ l 8 tys, robocwgodzin.

Organ KW Pnt.ldei Zlednnc,",,,,,el PartII Rob1ltnlc7.el
ROK V. Nr 141 (1852) A

zobowiązał
się
dawać ponad swój

ry

1961) R.

PrzoduJące zakłady

produkcyjne w całym kraju
meldują l) przedterminowym wykonaniu zadań półrocznych
dając gospodarce narodowej ponadplanowe tony surówki i węgla
na 16 dni przed terminem wykonała
plan produkcji stall

załoga

martenów huty Im, Nowotki

kilkuset fachowców
z całego "rai u
zgiosllo Sl~. do pracy
wPOM·ach
Na wezwanie partii l rta- \
du, do pracy w POM·aeh
zgłosiło Się już kilkuset Inży
nierów, techmków, rneehani·
ków i fHusarzy t różnych zakładów
przemysłowych
na·
s.zego kraju.
·Po kil\!:udziesięciu fachowf.ÓW zgłosiło się z zakładóW
p:'7.em~'s!owych
województw:
łódzkiego, bydgoskieO!;o,
krakow~kiego
i szczecIńskiego.
W;,'jątkowQ.
mala
liczba
zgłoszeń wplynęta dotychczas z zakładóW -przemysło
wych
pozostałych
wojeivództw.

załoga

alalownl m:ulenowqk lej huty lm. M. Nowotki w
Ostrowcu zameldowała o wyk onaniu na 16 dni pru'd termi.
nem planu produkcji stali. O słatnlego wytopu IItlłli na poczet planu prOtlullcji l'.a plerwne pólroc'le br, dokonała w(';:o
raj o godzinie 11,45 zmiana tow, Jana 8arbacha t. !Jieca
martenowskiego Nr 2-

Źywy oddźwięk wświatowej opinii publicznej
wywołała

Kieleckie Z<!klwy Przemy-, dobędą ponad plan pierwsze,c:o
alu T_erenowego wykonały w I półrocza: 1.IIlIa-ddesląt tysh:cy
dniu 3 czerwca br, plan prod .l~! ton węgla,
cji za pierwsze półrocze br,
e
~
•
prz}' jednoczesnym wykonaniU
Port Szczecin~kl znmcldo'Mll
planu obniżki
ltnSltÓW W!Il. o p;'zedtermino\\'\'m wykonamu
snych w 123,5 proc,
plon,u przeladunków (wg, war
lo~cJ! 'pierwszego
pół,OCla
bl'.
13 bm. załogi kopali':! "Igna· Ten duży sukcl's 81:cz('dńskirh
cy", "Julian" i "Gen, Za,,,adz- dokerów _ to rezultat s'leroko
ki" doniośly - w ślad za ko- rozwiniętego ,,,spółzawodnictwa
palnią "Ja.nlna" o przedter- I realiz3t'jl.t.akla-dowej umowy
minoweJ realizacji zadań wyda zbiorowej,
bywczych, przypadających na
pierwsze półrocze br,
Sami tylko górnicy kopa.lnl
"Gen. Zawadzki" przodUją
cej w D"browslllm Zjednoew·
niu Przemysłu Węglowcgo, wy

wsprawie konferencji 4-ch na najwyższym szczeblu
Na zdjęcH/: na lotnisku w Moskwie. N. a PierWSZym. planie
premier Indii J. Nehru·, i> przewodn!czqcIJ RadIJ Ministrów
ZSRR N. A. Buł(j'anin,··

Nota rZ3,du Związku Radzieckiego. 13 czerwca ujmuje
czolowe miejsce w porasie światowej,
zadowoleniem
przyjęta
we
Francji. Dziennik "Frane TI·
Większość wtorkowych pa~ renr' wskazuje. że nie nalety
ogran1et.ae pracy konferencji
rYS.J{~Ch . dzienników poran.nych. szefów
I'U\dów cner('()b
mo·
p~bhkuląC :ekst. noty raUZlCC'
carstw
zbyt krótkim terminem
klCj podkre-sla, ze została ona z
oraz oświadcza. te rz.ądy Fran_~~~_"~~_ __
cji I Anglii mogą J:godzlć iię
na przedłużenie obrad konferen
cJI.
.. HUm:l.nlte" stwierdza, że not.a rządu radzi~kiego. stanowi
nov,ry dobitny dQwód, Iż ZSRR
dąży do
usunięda
wszeUdch
prleszkód na drodle do pomy·
śln('go przeprowadzenia konr....
reocji szefów czterech wielkich
mocarstw.

I

I

CAF,

: Fot, -

Premier Indii Nehl'u
Gruzją

zwiedza

MOSKWA (PAP). 13 bm. pr~y ,,\V5zęd~le gd7ie byl('rn---oswind
do Tblllsl p"emlć'r Ind l I. ny! Nehru ~ IIptl:l.alem ~i;.: l.
scrdccznym pr1.}".:~fi~m, SpuUt:{~tle to .p~l.ckonnjc mnie o j~\ll~lJsci lh\zrn naS"ll';:'o narcuu I nJ."d,,, ZSRR
pok,'j
byl za\\Sle IlINbędny a ~l~l""1,/ ol
lo
•
bylo flao:aml pamt\\o\~yml golme I.oniccwy je:;t'w ch""IU
II.ndu, Z\\lą/.ku Rad~,eck,ego IIOhe"I'rJ", Zeblanl \'\III! oremle
(,ruzJń,kleJ SRR
Na transpa· Hl In'lll f } ' an 'nle W d "Jze 7.
O 3U proc. \\·lęce) azntoxu, rentach wldn.elą n~Pl~y :" Ję' lotn:ska do min;:.la zgrnmnd711Y
niZ ,dotychczas, ~o~tarczać bę- i z~',k~t,h: . hindu: ~Or::'JSklmrelm~!~~ $ię wielot ,'~ir:c7.ne tlumy ludzi.
dą JUz w Hl k\.\altale br. Za· . l;nS,{,":;
"Wit
y
p.
'"
MO~KWA IP,\P). W podróży
kłady Chemiczne "Awt" \V Ja I' Nehru!. "Zyczymy SIcl,;sc!a,
C'-:'U7.·i r~m'<>r Nehru Wnll
worznte. BędZIe to możllwe "Niech 1.yje miłujący pokój na· PO.' .:. li
G~a.ndhl i ('JW.jdZlęKl oSI~gntłiClU pelneJ mo- ród Wndulikil",
"Niech żyje 7. COl "ą ': ~~~ o.-obami ~V';.l"I;;1
cr produkcyjn~J przez nfJ\\·y.pnyjaiń
między - naroda~~1 lZ::s:i\c."~:s~~Wi ~zflI6br.~ ·p!';.e:1
oddzial. wyt~'arzaląCY pOd,tn-1 Związku Radzieckiego. i Indii. : ~n/:~~iQcill
w step;Jch w pn~'
wowe ~kladmk\ ~mtoxu. Roz- . Na lotn.lsku tIumole zebra,h blil.u Tbit.iSJ. l\1ie~7.k;J.ńcy tego
rur.h tego oddzlału doblC,p <ię pn:('dsta\\"icl~~e spolcclen· min.;;ta zgotowali gościom hl nkonca,
siwa stollcy Gru7j!.
duskim gorące Pl""ZyjęcJe,
W oddziale tym, kt6rcgo u·
Pl'Jnierzy wr~Clają premiel'o-I P."Omier Nehru zapoznA! się:
. 1
P..
nądzenia o~iągn~!y jUl pr.,\. \\'i IndiI kwm y.
w Rustawl z pracą zakladów hut
wie przewidzianą wydajnnsc,
Willljąc premwra Nehru prze· r>iczych im. Stalina, żywo lnte~
produkcjll o-dbr\\·lI się wedlu~ wodnicząn'
Rad.\' ;1.1lmMrów . resujllc si~ procesami pro<luk.cYl
no\\'oc7.t·.~neJ mctndr cjągł('~ Gruziń,ld~\ SRR G. D. Dława-! nyml. wyposażeniem lechn~cz·
po raz plerwszv stn;:.owaneJ w fblszwili o~wiadcz!,l, że Związo:k l nym zakładów oraz szkolemem
tych zaldadach .. ;l.Ietodę tę., ihdzi~c!d : l'ldle Ll<.'l.\' \\'"pólnyl kadr zawodowrch. Następnie go
wprowadzono w 7.yClC.' w. 0par- i :n1<'1"es Z,1ch()\\'ania pokoiu !iwla l ~cie hinduscy zwiedzili walcowCIU o d()Ś"\~·l"dc7.l.'nla. ml('Jsco,' tn\\"q~o. Ww,17.ll on pr7,'j(()fnni(',l n ię rur ornz koksowmę,.
wego IrtłX1rntor)um, l WWl·Y! i:.e p!"lybY~ie N!'.pru do ZSRR
Z Rustawi goście u~lah, si,~ d,o
prwl:1\".lu R~pu.hllKl C1.eC'ho· prl.}'arni się do dalszego umnc· slynnegll ze swych W!DnlC ~?\\
slrwAcklel, r.d7.le P!·ilcownkv nienia przriilznych stosunl~ów cho;!;u digomsklego, malOWniCZO
Zakladów .. Azot" przebywali między obu kril!all."!l.
położonego przy woj.s~owej dro~
na praktykach.
Nehru w)Tiui! zebranym po- dze gruzińsltieJ. Prermer Nehru,

.Il \ ł

n b'
k'
h l\ehru, Wraz z n m prz\ b} la Je·
uO lecra onca rozrucll 11'0 cOlka lndlra. Gandhl l lowaO
IllY57.ące lm osoby
.............
...... Z·I~I.. I
IIV""'6111 vUII lE I III ~ Lotnlsko w Tb 11" p'7ystroJoWlIft 3u3Cn "I'1Z0

",<I,. "

t"lfle

f

I
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lVsstawu, ht6ra obrazu;e osiągnięcia
Polski Ludowej
w· dt/edzinie blldownic/wa socjalno-bil/owego

nota ZSRR do rządów mocarstw zachodnich

jego
córka Indira
oral
towarzyszące
osobyGandhi
szcze,gólnie
interesowali się agroteehmkl\ uprawy wInnic, plonami ornO!: sa~
dzenlem leśnych pasówochron·
nych.
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Wkoszyk6W&9
Z -iltlzost" EUIOpy
~~
~
In

"

Francja

"uzgodnienie procedury, za POoI
mocą której motoa byłoby 0mówić rozmaite problemy na niż,.
sXytn szcleblu".
Dziennik ,,New' ChttmieIe"
wskazuje, że "Jak dotąd sprzecl..wy wobee przedłużenia rokowań
net6w rządów ezteretb mocantw w Genewie 1l0C~ wy
łącznie od "Stanów Zjelinoezo.
nych",'
•

St. Zlednoczone '

Dzienniki. nOWOjorskie pubUku
obszerne streszc;zenie noty
lządu radzi~kiego.
Dz:iennik
"New York Tlmes" zamJesttza
pełny tekst noty,
jak równie!
tekst
oświadczenia
agencji
TASS, Jak informują kore$'pon~
cend Waszyngtońscy, Departa..
W.
ment Stanu zawiadomi! 13 bm, o
N;:,ta r7.ądu radzi('cklego Jest otrzymaniu noty Zw, Radz!eckie
pr;>;eamiot..,m komentarzy zarów go, Dz!enmkl ·nie komentują n~
!lO w pra$ie angiel<klej, jak w ty radZieckiej, ponieważ tekst
jej otrzymafy zbyt póino.
polityczn~"C'h kolach Londynu.
Rzecznik angielskiego :'111m
Ollwlą'dezenle
<ter,t\\'a Spraw Za~ranic7.nych 7.
aprobatą wyrazi! się o nocie ra·
tlzieckiej.
NOWY JORK (PAP)" Jak do-.OooC'n\'<ltClr
d.\·plornntycz.ny
.:rrine!~ po".\'tarmiąc. argumell nosi agencja United Press, były
kandydat
partii demokratycznej
t}, prop:tgandy amen'kan..,ki~J
Nu zdjęchl.· premier Indii· J. Nehru 1.(' t;llOar'l'!/-dwle prz(>u'o(/·
utnvmuje. iż konfenmcja ni~ na staM\\'isko prezydenta USA
IV
1952
r.
Ste\'eoson
prz.emawia~
nic:qcego Gl6umego Komitetu Wn·edl~lt'iatlc,::\!:~.i W!I~tI!W!l
powinna być poswięci"lna mervjąc 13 bm. w stanie Ohio oświad
Rollliczej. ministra sowchozów ZSRR l, A. R'med"ikt'Jl'" :w!etGryczncmu rozwiązaniu lag?d·
czyI,
ze
St.
Zjednoczo!le
po'.vin..
d:a Pawilon Mechanizl:lcji i Elektr!lfikacji Rolnictwa
\l'y.
l,'eń mlę(jzynnro<low}'ch i te j~J
stawie moskiewskiej.
glównrm celem le~t rr.ekom0 ny brc gotowe do pójścia na.
• _ _ _ _ _ _ _ _ _.,.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
kompromis i do ..wykorzystania
wi:zelklcb rozsądnycb szans'" na.

I

Ją

Brytania

Stevensona

I

na

• W"mlana
skl.-le6
martenwskich bez ,
"rur"wanla
J,
.
.,
.."rodakcJI .. Rowoczesne
urządzenia kenll,lae .. lIIelallzacja natryskowa

'reeh
o,f,re,,;; pn.<d".wi".ltna «tenaj..
wielkich mocantw

w,i"ym ",,,blu, ."1. nal....

Systematyczne wprowadzanie post13pu
techniczno"o
'ł
6 ~~:'i:f,N,,!g!::~;.!;
się
gaJI\C

ewarancią

=

od niego nlepneJedftt.,.

wzrostu wydajnOŚCi pracy wpOlskim hutnictwie :1~~:~~w:~'f~~~~

W wydziale remontowym hu. ",Na konferencji cnereeh wiei..

S)'1Itematyczne wprowadzanłe postępu technicznego w nal1:ym pnemYŚle. we wszystkich jego. gałęziach - Jest nil!oowwnym warunkiem dalllU!o![O w"troslu wydajności pral'Y.
podn,lcsienJIl produkcji i obnłt.enłll Jl.'j kosdów.

ty "Pokój" wprowad1.Ono meto klech moearst", oświadczył
dę metalizacJi na1ryskowe; róż' Stevenson - UłdMle nasze pon)'eh czę~ci do ma"7.yn I Ur1.I\- lega na tynt. by zachować ja&dzeń hutniczych" Dzięki WJ'l~O- no.re umysłu., uculwie l bez..
Na dotychczasowych Sklepie-I W sondy samorejestrujące wadzeniu metalizacji natryskQ~ stronnIe to%Patrywae kaidĄ·poniuch pleców ma!·tenowskich wyposażono już' wielkie piec!.: \\'ej. częs!:i te są regenerowane pozycję,
S%UkllĆ ~w, 4.
stnlownicy pl'.lepl'OWad1.3li oko~ huty "Pokój", ,.Bobrek", ,.Szcze I t pełnym powodzeniem 7.aSt<:. poro,llumleuia.l co Jat nłe:mille.J
lo 150 WytDpóW - po c7.ym na· dn".
,,7.awiercie", "Florian", pujq w pracy części nowe,
wazne, hyC' gotowym d(h.~
stępowul H.\\', muły remont a· Przew!duje się
zainstalowanie
,.
stanła a v.1łzelkich t~

gregatu, c7.yll wymiana ~kle- t~'ch npal'lit6w je~zc1..e w. br,
Według doty('hczawW)'cb ob- SUM".
pienin, ncmontowany agre!{:tt również w wielkich piecach lIezeti, Wprowadzenie mllfallu-1 Stevenson podkreślił, Ze Sta,ny
wyłąclany by! z proQukcji na po:",""I,"h. !,ul. ..u,~~II~'IIIOic:ji natl')'$kowcj we W1zyilt~ Zjednoczone powinny' dąiy'ć do
BUDAPESZT. (lnt. wł.), wokoło 20 godzln.
załogom lwłęknenlc ilolici wy~ kich hutach podległych CZPH I pogodzenIa, się . ze WUYitkim.
dniu wc:wrajuym lm.qzykal't.c
W celu przedJuienJa
topów surówki o wlaści,,'}'m zmnleJuy wtyde częśd p . . .co Jt1)1!U Jett od altcmab'wJ',
'"
w
o,m"I,
w,lk
f!oalo·
no~kl
sldcpieJ\
pieeów
....-d"
h ml-"m
młcnuych co ,najmniej o 10 która u05trm I p~tUuła c1.ęłpol
'''~,~:~!''~:~~:?::O ostatnio IlI'iU1 e e e .."'..... , .........- ,~pl'O('. ",fO- pnyn.leść powinno-. kit', nlcbe.z:pleeme. napłęde w.
wy('h odnldli pierwsze zwyclę--~:
sklepień, dającym potrzebom. dalszej rocznłe;\o'ko1o,:n mUlonuw II li)'tuaęji .m1ęd-ąnarodowej'"
st\\'o. Po pelneJ emocji I stoją,1""'Y"l""'"mi'. WIeI. przeróbki hutniczeJ, (a takie osztzędnoicl. Spn.wa waria., Stevenson kryt}"kował prawa..
cej na wrsok!m poZiomie grze,
bardziej ekonomieme ,o5IWda~ jest wlec ·wysiłku kietownh:~ citoną w usA kampanię p"",'w
pokonali onI silny zespól CSR w
'o.",."'""":,..
,
I
••u
~t{)sunk\l 72:66,
rowanie au~wcaml ł lenerg 1\ twa ..... u.eJ huty. J~j aktywu nll,ów zwolania 'ko,nfern.ncJi cm
Jałt ocrnlajl\ SPI'U\\'ol.dawcy
'~:;;~~;~~,~~:~~':::~;; cłepl~_
I
)lartyjne;o l gtlspodarezego.
rec:h wielkich, mocarstw,
radiowi, zwycięstwo to stanowi
~
z ·
,

Polska - CSR 72 ',!l8
U
.
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M.anifestacja przyj. afni p.~lsko..-francus. k.leJ.:
;;::~r;~;,:~;.;;~:~nr~JI1:,imM~
Maro'
d. francuski' uC"'''I'ł
."'.
pomyślnIe. Sta~
Ił
'" p·a·ml'ęc' "z'oło·".D·r·
11 zy··pol·skl'cIł

~,~!,~;;;":I ,~i;;;~;~\~~~ze ;:i:
Pi"w,,, próby "
jej niem skrzynl,owym,

skit:'], która udowodnlla,

nad F,"""ją

'klepl.-·

pl'zepro-

,wyd"lw'
"y Ju- ja" wypndajq
gos!awif\
nic byly przYPlldkowe,

-.-

I

hm'nlcy

prz~pl'Owadzl1!

na tym

Ik

'

lo

1'~"a~l'd~b", '::'.n ':~l~: lOnoleoł,ch
W wa. ae..
Zakaz urządzan ·l"a· ~~~~
pleni" <w,,·,otuj. p"'pmw,o
..

wyścieów

samochODowych ~f:n\~?yto~ó!~Z)~~~!l, kHkudzieslę- SI:tR~ P~:dzłclę'iN u~=t!:r:~=~ł :eO::j~~:d~~

FrDncJI
nlll t arenle
u...

" w,lIlka
tragiczneJ kątastrofy
PARYŻ

W BerHnle CZ1Jnna jest UlVBlawa ..Polska Ludowa budllje dla
c.t/ow!eka", Na zdjęciu: ambasador PRL Sfan!slaw Albrecht
OT(tt t0"tl}4t:zlluqce
mu olobll zwledzajl{ !kial, pohcJęconll

domk.om camptn.QgICIlI11jJ

,0L_ CAr.

Wobronie f.ra.lcil»

PAP, _
Gablne:
frnncuskł pod prze\\'odnlctwem
premlenl Faul"c'j) postunnw!l
nIl poglcdnmlu 13 bm. lll.bl'O'
I'!ć UJ7.1\d7nnla w)'śclg6w Sll~
mochodowych IUl Il.'l"yiol'1um en
łej FrancJI.
Zalw7. um jl'st
spowodowah~' ltntust:'Orl) p'HJ.
C,WH wyścigów w Il' Mans. nę~
dzle on obOWiązywał do cznsu,
at opracowane zostaną .speCltl'
nI.' przepis}' . zapewniające bel.
pleclCństwo zarówno ucze,~tn!~
kom wyaCI&6W, Jak i .PtlbU~

.. * ..

19tO

skich, którzy w ellCl'WCU
roku ,polegli w cwle walk. w
obronie tego mlMta przed naJridzeaml hltJe1'OwsklmL

W wlększoki starych, wy~udownnych pl'Zed wojnq agl'egató\\'
wlt>lkoplecowych
mleD

~~~~~)c ;ll~~Ol~~~w!~~yp~!ęWl~l:

niedawna jC~lcze .ta pomoc(l
ręcznych 50nd, Ten przetl!ar;tll~
ly sposób nic dawnI je-dnnk pel
hego obrnw uhl l'OzmJl'Szc7.en!a
lwon.yw, nnl, proceSÓW n 7.,\lchodZl)C'ych w~wnllh'z. pieca,
W .ostatnlm okroili", dla
skonalenia. kontroli pracy
kich plcc6w. wprowadzono
szert\fu hut (ZW.IllOOdy
rejestrujące

"Ol;łada.ł<\

(urządwnlA

noWOtlteSnc
piec(! np. w butaeh 1m. ----, ,I ..,

I hu. Blemta).

w,. wygłoszonym pl'1,em!$wle--,
nhl Ambasador Gllj\!Włkł Qddał'
hold parillęcl poległych' bohllt~
t'Ów"

'

Mer Dleuze 'odć~yał plsmo

od

do

n~óła 'OtU lli!!t:mlnbtl'a

SPNłW· KtlmblUąt\tóW<' Trłó-

...........

.00tal....
~

kt6rą, nie ,nwSU, ~,"
~

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
cmgśc4.
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18 lipca - Genewa
francusklej ki Y robotniczej
W

NUMER 141

:);i

SLOWO fl'UDU

STRqNA 2

wYNIKU wymiany not pom!i:<,1zy rUjdem ZSRR 8 rzą
dami mocarstw uchodnich osiągnięte' :wsblo porozu1l'1ient&1 w sprawie "ro,zpocz.ęcb w GC:l('w:e 18 lipca
"
1;:onferencj] oS;>;efów r:t3,dów ('Ztcrech mtic<lr~tw. Ta!( więc
po 10 hlach, gdyż tilkl okrc~ c:u\su m!nijl od chwili, gdy
obradownl.a konf.'re!1cja P'X',,-dl.i.rn.ska, 5lefowle rzte!'t'ch
mp!'ar~tw ;>;nów spotykają Eię.
SW!aIOWll opinia publkuH.l z zadowolenh,'m przyjmuje
wiadomosć'o mającym 1l.:l$tW~ć w Genewie .spotkaniu. Narody zdają sobie do.skonale ~prf>wę, te jeśli dochodti do
bklego a;>otkania, te jellli mOCBf.'ltwa zklchodnia lnusiały
się JXlzytj"\vnie 'l1StOl5un!wwac do samej koncepcji konferen<:jl, to jest to w lwiej częśd właśnie 12slug4 narodów,
I nawet prasa zachodnia zmuszona byla niejednokrotnie
przyxnawać, fe (lojśde clq ,ku!ku konferrncji je5t ow"'cem
niestrudzonych wy.sHk6w rządu
radzieckiego.
Rzecz
zrozumiała,
fe
po latach "zimnej
wojny",
mocno
podgrzewanl'j przez Waszyngton nie jest biwe stworzenie
atmos!ery wz.ajemnt'go Ulufania, wLlljemnego zrozumienb.
Totef chcąc, by kon!er(>ncja przynlQ<lla pewne wyniki,
chcąc, by przyczynl!.a się do :dagodzenia
napit.:cla w sytuacji międzynarodowej, by stała .tę owym "r.lelonym
światłem" do porozum!enla w wielu taMluniC1.ych Epornych
sprawach, nnleiy dalożyć wszelkich starJ!l, by p·zygotować grunt pod obrady, by stworz.yć atmoder<: .Ilprzyjającij
pot'O.l.umieniu.
A tymcUlsem rząd USA w wielce swoisty sposób wzi"ł
s!ę do "przygotowy\...,allla" konlerencjL . Jeszcze n!e bylo
ustaloM ani m!ej.s~. ani czas' spotkEm!.a, a jut poJltycy
W8I!z:yngtofulcy z DuBesem na cZEle przystąpili do v.'yiwjl.rumia wokół kon!crencjl atmosfery pesymizmu.
Politycy USA nie ogrAn!cr.ają się do prób przesłonięcia
perspektyw konlerencji mgłą- pesymIzmu. Już f'd IP:ereg'l
tygodnI mnożą Elę wypowiedz!, z -których wrnika wyrainit'!, te zamierzaj.ą oni nie dopuJclć do motliwo!!cl P:)fOZ\lm.ienla, A to pnez za}ęcie na konferencji slllnow:.!!lc.a utrug$jącego wnelką dyskwję.

I. tak np, Pulia.! parokrotnie upowladal, fe USA l'.apod obrady konferencji takie z;!g~dnienja,
jak ..problem krajów Europy wschodn!ej" I ,..'ipr<lwę dzl<:l.alnoki komunizmu międzynarodowego". Mamy więc raz
jeB%d:e do czynIenia z próbami dyktatu pod .ad~es('m
Związku Raduecklego 1 krajów obozu socjalizmu. Zapominając, że r.a katdym rAum podobne próby przYllo.sily Im
tylko niepowodzenia, politycy amerykańsry rat. jeszcze
s!~PJą do ;tych -zbankrutowanych metod polityki imperiallatycttH:j,
l,Problem 'kraj6w Europy w&chodn!ej" - to tylko jes:>:eze Jeden t: 'wymysłów 5plodu:m).·ch przez bUjną wyobra.lnIę paNi Dullesa. Narody krajów Europy w.!!chodniej przyjęły taki ustrój, jaki uwaiają za najbardziej odpov.'iad,1_
jący ich potrzebom, ,ich pragnIeniom 1, rzecz zrozumiała,
nie po%w"l~ .lUI to, by ktokolwIek m!~1l7.ał sili do ich wew\n~tr.triych spraw.
Z\\'iązek RadziockI mógłby :t równym
powodżenlem zażądać omówienia "problemu h:rajów EuroPY' zachodniej", czy WŻ "problemu USA" l ftjdać, by kon~
!erencja ujęła .lę «praWą wtroją kapltalbtycwego, pow.le4unY, VI Anglli, w USA. czy te.t we Włoszech. A jeśli
chodzi o aprawę "dz.l.3.łalnoścl międzynarodowego komu~
.nhmu", to cJekawe, jaką m1.ałby minę pan DuUes, gdyby
Zw:l"zek Radz!ecki \"ysunąl tądan!e omówler.la sprawy
tnierują poddaĆ

.

....

..

"dJ:iał.a.lnoścl międzynarodowego

kapitalizmu".
lb:ect ttOZumJała, te ZSRR podobnych illdań rue wysuwa, Nie .wysuwa ich dlatego, te polityey rad:d~cy , ...1dzą
świat takIm, jaklrn je!t. ReaUstycznle oceniają sytuację
na. 'wiecie J układ lU na świecle.
Czy!by part' DwIes był do tego .. topnia naiwny, feby
'lI,dzJ.ć; .te ZSRR :,godz.1 się na orna)Vianlo wysuwanych
prze:. nlegQ. ,pr®lemów1 Na pewno nIe, Burtuatyjny
dziennik !rąneu.skl "Combat" tak ocenił dullesowsltie "propozycje":
"Posunl~la te· ·mogą mleć jedynie wart(lM: propal{andową". Prowokacyjne v.'Ystąpienia amerykat'lsk:ego E€"kretaru stanu mają bardzo konkretny cel. Po prostu chodzi
o odwrócenIe uwagi społe-cteństwa USA od i.~k>tn!e <lkluaInych ugadnleń życia międzynarodowego, takich, jak np.
redukcja zbrojeń i Ulkaz broąl atomowej, lItworzenIe sy~

Jtemu

bezpl~zeństwa

zbjproweltó" w'·'EUfo~,_·._normallza_

ej.. ·stosunk6w na Dalekim Wschodzie itd, Po'-prÓlltu chdStorpedowanie konferencji przez wysunięcie .spraw,
które nIe mggą być przedmiotem Jakiejkolwiek dyskusjI.
~.ti . o,

ZA
,

MIESIĄC oczy fw"lata znów

liklerowl1ne będą na
Genewę, Swlat gorllCO pragnie, by obrady genev.'skie
prz:yezynl1r .alę do dalszego t:łagodzenla napięcIa w sytuaei! m!ędz:,ynsrodówej, Pned rokiem zdecydowana postawa
narOd6w odegrała olbrZymią rolę, tmuuaJ'lc przedsl!!w:tcleli mocarstw Hchodnkh do %łożenia podpls/,w pod
ąPem, którngo w' rzeczywistości nIe pragnęli. W dufym.
bard%:o dutym, stopniu od postawy, jaką narody z.ajrną w
~dtłeń konterencjt i w czule jej trwanIa, L'lh·fy. czy
_P<S taz:.wt6ry Genewa pnynles.le narodom z.wyclęstwo.

TADEUSZ GUMOWSKI
.

.

I.

bałamuceni prOllagandą

'róż

nych 81.cukacuk wyrafajĄ
pragnienie' powrotu dó do-mu? Nie, Jest to %JawlBko'
naturalne, Składa się na nie
.• zeteg czynnikÓW, t>utll roI,
gra tęsknota za· ziemią ojczystą. '!'ylko
u.lowlek, który
dłuższy, cta. przebywal
poza
krAjem, móal 1I:rozumlet5 Ro-sjan .. emigrantów % 1917 rCl-'
ku, kt6rzy W rdku 1945, a
wIęc' po, 28 lałach
rozłąki t:
krajem, maa1')WO wraeal1 ·-do

~

~;,~~~~lt::~~

,gleJ
śwIatoweJ. MImo,
ZSRRWojny
,po znkoflCzeniu
dru:fe ludzie ci w olbn:ymleJ
wlęk$WŚĆ1
urząd7Ą'l\l

byU jut dawno
w krajach, w kM
rych prz.ebywall, mimo że
przez, dz!eslą.tId lat karmieni>
byU antyradzleckl\ propagan·
dl:!., to jednaj( decydowali się
na powrót do ZSRR, Taka to
jest sl1a tesknoty za krajem,
lilia uczucia, którego pozbawienI III:!. tylko najgorsz.ego
.rzędu
obleży'wlaty,
ludzie
wy,;uc! z jednego z na.jpleknlej$zych uczuć kaMego czło
wIeka - ukochania kraju oj
czystego,
A 'sytuacja treh Polaków,
Czechoałowaków
czy
W,,"
'TÓW, któnt albo W latach

w dniu 13 bm. w gmachu prncowników nrwld I przemyPolskiej Aklłdeml\ Nauk odby- słu tematem szcro.klej dYSkUSji,
I, "'" i loicJ"Ywy p",ydium k16m rom"., wyk,,,.),,,,, w

~sr.:

U'".

zape·wnl· polepszenl'e sy·tuacJ',' mas

pracuJ'ącYCh

::~i~'" '~:~:~k~O:' I,~~:~:i<~~'"z"~"i:;i ;,~,~:~~~,~:<~~::;;,:;r'~,~~

wodnic:>:f1O'1n P<1ń~l\\'()wcJ K,,- i !['chnlltl nl(~ne<:kleJ,
misji Plrrno\\'nnia Gosp(xlal'c'.t>Na
7.Ili\()nr'-['I1I~
zl'hranla
pracujllc~ . mogą wywalczyć m- go Eugenju~zcm Szyn-m, który prt('\\'odnlczl\cy PK~G odpo\\'l8
~p'łkojenie swych słusznych tą- Wygl0011 l'efC'l'at o \\'SlN'j17.Wiill. dni nR ilczne pylanl!L
, ń tylko w warunkach Jedno- 1>I1\\'cJ
iWl1fĘ'rcncji
praCOWniI<ów p",my,l" w
Hucznymi oklaskami przyJęłl
{':ugt'niu51. Szyr przedsllłwll
. dl:.'le~ac! na Zjazd ośw;('dcwnie kierunki rozwoju rn(\l.lf'CkH'j

.
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Referat " Frachona na IJez
D.

"",,,m

Powszechnej KonfederacJ'! Pracy;"
PARY t

(PAP). Na XXX ZJe1:dzłe

Powszechnej Konleder&cJI Pracy (COT) Wf,loall referat
8ekretllu icneraln)'
KonlederacJI BenoU Frachon. Omówił on na wstępie waru"ki, w Jakich· rozwIJał. Ile działalność CGT w okresie między
XXIX a XXX ZJauiem.
R f
odk ś
k I
h
P Ś l j

Fraclwnn, ie Pow.'i7.('{'hnil Kon!Nlcrncjll Pl'acy proponuje Fol'ce Ouvrit're przywrócenie organizacyjnej Jedno~c! zwi!\zltów
z.awOQow,\'ch, II Pl"Zede wszyst""'Dde?~:n~r~nCJi r~lN~wa~Y p~:! ~W}y~flkl tll~ap\~~Wl~ w z!~~koj~~'i~ klm Innym crnh'alom zwJąmo...... ....
wym
Jedność działania na za
szkodzić działalności głównej slu.stnrch i.ądań mas pracują- saMie walki o z\\';~kszenie plac~
organizacji związkowej tmncus- cych Powsz~hna Konfederacja
t
kich mas prllcując~'ch, nie cola- Pracy prowadziła równocze~nle laSIl,ków,I rent, O, zngwaran ,jąc się nawet przed aresztowa- uktywną walkę o polo±enle kre wame m nlmum p BC w wrS:J kontem jej prz}'wódrów, Jednakie ~u wojnie w Indochinach, w o- ki 145 rmnków za goozinę, o
bu:'i1.Hl.l.ji fruncuskiej nie uda- bronie praw mas pracujących wie.o;irnie rÓŻnic w placach welo si~ złamać oźyw!aj1jcej kla.s~ krajów
kolonialnych, _walkę dług $trer kraju, o zawarcle u10bolnlczl1 woli WAlki w obronie przeciwko uzbrajaniu Niemiec mów lblOrowych I uwzględnl",Zachodnich,
utrv.'alenle poko-I nie Inn,l'ch postulatów mas pra'u w Europie l na calym świe- cuJl\cych.
U

~le.

Frachon omówił dalej sytuacJ/# gospodarczq Francjl. Zde:'
maskowal on kłamstwa propa~
.. gandy ekonomiStów buriuazyjnych na temat "rolkwltu" eko~
11 bm. ambasador ZSRR w norniki francuskiej,
przytoczyl
Pol~ce l'antełeJmoll
Pono- on dane, t których wynika, te
nu.renko zwiedził In.qtytui Pol- we Francji rozwijają alę prze<le
~ko - Hnd?-\e<:kL
Ambasadoro~ wszystkim te gałęz.ie przemysłU,
wl towarzyszyl
pc!nomocnik które produkUją na potrzeby
WOKS w Polsce l, ~aczuk,
wojskowe.
Równocześnie
poZwiedząillc Instytut oraz prze ziom
produkcji takich galęzl
prowadzając szereg
ro;>:mów z przemysłu jak włókienniczy, o~
prac(l'.\'nfkami naukowym! tej buwniczy I In. jest nluzy nit w
plncó\\'kl, (lmbnsador Ponoma- 1913 roku. SwJadczy to nie o
renko s'lczególnie jnlere~owal p()s\(:pie, lecz o militnryz.1cjl
siq bogatym ksiqgmbiorcm in- ekpn,Jm:kl podkreślił Frastytutu.
chon
-+,W okre-sie od HH7 r. do 193:ł
r_ - oświadc7.vł m6wca - zyPo powrocie z USA liili
730 wielkich sp61ek kapitaw7.~0$ły
prze,zlCl
ILslvczm'ch
się ~.k;·otni~ tZ 20.862
mln do 11 i.~62
milionów !ranklJw). W tym !amym CZIMie zyski 60 przedsięBERLIN (PAP). Kanclerz boń biorstw przemysłu hutnIczego
ski Adenauer wystosował do wttoslv prll\\'le 7-krotnle (z 1.641
przeWodniCZĄcego SPD
Ollen~ j mln do 11.139 mln franków). W
hauera llst, w którym komun!- tym samym ok~esle place robot
kuje, że będzie się mógł z nim ników
zWiększyly się tylko ['

nauki I t{'('hniki. udl.lnl naulwwc6w w probleOluch zwi/\7.nn)'ch z plonownniem perspt'k
tvwlrmym w ZSIlH, organlwc'jr: l'llllzieckich placówl'k n;łllj,ow\'ch Ol'nz metody przcnosZl'nb w}'nlków Ich pr,H'y do

produi,cji; wiele uwn):1 pOŚWlę

ci! rererent ulgadnieniom zwią

skl'sj'
za IJohodnl'.o-berll"n'
.. SPD
organlzacll
•

odrZUCiło
propozycję

SED

BERLIN PAP. Jale podaje
a.genc!1l ADN, przewodniczący
zachodnio .- berlińskiej organlracji SPD F. Neumann zakomu
nlkował,

że

zachodnIo-berlJń
odrzucają

sey socjaldemokraci
p~opozycję

w sprawie
przeprowadzenia wspólnej akej!.
Jak wiadomo, kierownictwo
berlińskIej or),:anl:mcJi Niemiec
kicj Socjalistycznej Partii Jedności
(SEm
zaproponowało
SPD wRpólne zorganizowanie
dwóch wi€'Ców w dem()kralycz:nym sektorze Berllna I w Berlln!e zachodnim na temat: "Co
oznacza dla narodu nlemlcc~
kiego, dla mleukańe6w Berlina nota rządu radzieckiego",
SED

d".

wiOL,

IlUY"

do~~

IIf>A~I"t~

S!CI~C:~.

"LH"
prl)'golowot
pl •• trHnie da Slw.cjl.

"')·.ylkl

p"",.!nr,h

,ki

Wręczenie
Międzynarodowej

Nagrody Poko:1I

E. Herriolowi
W

orlbyla

prmiedzll'l!l'k
wleczoren.
się na Ratu,;zu w Lronie

uroczystość

Budowa PlaMI Cen/ralncgo w NOlL'l'j Ilucie dobIegu końca.
Na zdji;ciu: fragment PLacu Centralnego.

wr~z€'nla

U

.!IftB.rftd'
ll'iilllJ"~tWftlM
Muli U llaUlli" 1m"...
Oświadczenie

nrof.
..

~

U

II

ni" iiiOl!!

AndrżeJ'

Między_

narodoweJ Nagrod.1' Pokoju ho.
nornwemu
przewndnic7.ącemu
Zgromarizpnia
Narodnwego
IIcrrlotowi. Wręrzen:a nagrody
dokonal pi"arz \'ercors.

u.
"
oroz' d!". lIR" k • .

EnOrnia"
at"m"wa p"wBnna
~:J

ze 3-~:,~';;,. F",hoo
omówil.
gn~~s;~~~~~ms~ę ~ll~~~~~:er~~ ~~~kt p~zl~~~~~ron:zj~;:~~~: l

-+-

te

USZY" N" EKSPORT
lo ludowa n31>:1
iTIYbów - p,aslrnolc'l
J'da:neJ. kt6rnh tkspoz)'lura ~~nll.lt
.. L.,·' w ~uutlnle ukuplb w 'm
roku Ju! pon,o 7 ton NI rynku kra
J<')"" m nf~ d'H~ .It one "'ltlkl:1\
r"pyINn, !Uloml'~1 ,m.ko~ •• w In
n':~h kr"J~ch .wy<oko J~ cenl~ Tn.
Ipl Ilrl\'hv t. ,.L.~" ebpOtlu!. w
.,f'"hi~

IV Nowe; Hucie

l

Kierownictwo

"Kllfń.kf"

•... I("~lln)'cł'

Adenauer spotka
z Ollenhauerem

do '~twl"d,,"la. Pro,,,m 'eo
odzwlercledla ±ywotn~ postulaty mas pracujl\cych I zmierza do
"p,wol,nl. I,h J""no'" w wal
CI' o polepsumie sytuacji ludu
pracy, o pokÓj. Jednym z punktów programu jest walka o pali
trk~ pokOjU, o redukcję wydatków na cele zbrojenIowe.
Relerent
pohv!ęcU dłut5zą
czę~ć swego prze.m6wlen!a blę!lum progl·amu ekonomicznep
C'GT, uchwnlont'go na XXIX
ZJeździe. P~kre<\\i! on, te program ten me odpowindaJ prag(Iien]orn klasy robotniczej, jej
?·ądan!om ekonomicznym l walca kllUloweJ na obecnym elaple
w warunkach wzmożenia wyzy!ku ma! pracujących.
Frachon poddał równ!ef: krytyce wnioski lekretarza CGT
Le Bruna i przywódcy Pows:r.ech
nego Związku Federacji Urzęd
I',lków Państwowych Rouznnda
lm!erzajqce do tego, by utrzyma~ w mocy
podstawowe tezy
poprzednIego programu ekonom!cznego CGT.
Tysiące ludzi pracy przekonują Ilę oświadczył on - że roz
b!cie w ruchu robotnictym korzystne jest jedynie dla wrogów
klasy robotnlczeli oraz że masy

ItRlku

r.dlot~l"gramem.

.,BABIE

-

Inslytul POlSKO-RadzieCKi

.by omów" p"po'y'J· ",w,rt.
w ostatniej ~oc!e, rządu radzieeklCgO do rz..ądu Niemlecklej Republild F""",ln'J"

M~rynRra

nl~!lt

Ilonf •.

\\>'.I:I_P~<~O:b:I,~m~y-..:o:,,~,:":':w:,~y~jo:,~._.:ć:p~,,:Y:io:o:y~,:I":'-..:.'i~,_d_l_o-,"",-I_,k_'_d_,

zwiedził

~:~~~~~J~':~:y~~"""

rr,ZOTYCZNE (lAny I ZWII!RZeTA
)lfl7.\ W07Ą. MAR,Ni\RZE !>Ol5CY
\\'I~I~ clel(Ąw)Th pndlwrntnlkcwY'h
lI~d(\w l lwlenqf prlywn!~ dla .... ,.
go ollcndu l"ol"lIi",n~g" w Gd.,\.,
.ku Otlw;~ mU)","Tle na~z)ch ,lat
k6w hłndlcwy~h, Np, ulCIl' ~i"lku
"Mirtu B()cak" pal·wloJI. ""~i.
bo., 11~8 tToplk~IMgo
t m!lpk~
Weta bo. pHywieilI t.kle mel\·n~
rle ,t~\ku "PI.,t", • nlcil .... flO.
mla" - g.z.lt

,-")"m _ k"mpl,ksowf> mC'Cha''''
.. u
.,
nl'lacjf\ I nulomAlrl. "cjf\ procesów produkcji w róznych galo:;o;iach prlem~'slu radzieckiego.
Wl'lvczne l tlchw.:!ly wS7.<xhZWI~7k(lwci konferencji pracowników pr7c01yslll EW SMosW zakończeniu Frachon omó~ kwie, jall ~twl('l'dtll
. • zyr,

°

_<>-

uU Ponom·arenko
Amb .s.<lor

Dwie drogi
CZY jest w tym coś dziwnego, fe ludzIe, którzy nlejed
nokrotrue od- kilkunastu lat
są poza krajem, te ludz.le o-

SpotkJnle przeWOdniczącego PKPG
z przedstawicielami nanki I techniki

6

bą

Ił sa

bU;'

~

BlUZ

OSCJ

a Soltalla

dysponujemy. Lecz w jesttze
większej mierzedomagllć sIę
trzeba,
by energia jądrowa niW zwIązku :r:e zblltaJą.cym .1~latowym Z,romadzenlem
gdy nie przyniosła Judzkoścl
Przedstawicieli SU Pokoju w lIelslnkach, w czasie którego
rozf)atnone będą takle problemy, Jak: rozbrojenie I zakaz cierpień, a cywilizacji _ mabroni atomowej, bezpieczeń stwo
I wgp6łpraea narodów,
sowego zn!szclen!a, Dia każde
niezawisłość narodów I utrzymanie pokoju - członek ~ kogo uczciwego człowieka Jest
respondent PAN, profesor IIzykJ Uniwersytetu WaI"BZRW- oczywista koni~zność zakaztl
I'Iklego - AndrteJ Soltao udzlem przedstawicielowi PAP na
wytwa17..ania 6tra~znej broni,
stęlluJl\cej wypowledz.l:
jakl\ są bomb}' atomowe i terM!nęło nIedawno Hl Jat I1d je-SLC1.G nasza generacja lak monuklearne. Oby zrozllm:eme
chwiH, gdy fIzycy odkryll zja- najpelniej korzystala z noweRO tej konie<:znokJ sIało się powlsko rozSlcz.e.plen!a jąd~J ato- tródlll energll, którym obecnie wszechne.
mowych. W tym czasie dllll oni
ludzko~c! metody, umo:tUwlaJą
ce wyzwolenie energII zawaramerykańscy
tej' w niektórych Jądrach cięf
kich,
Energia ta, jak kataa inna,
możo sluty~ dobru 1 n:ctękiu
ludzkoścI. Wyróżnia 11/# jednak:
tym, ta je-J wyzwohmle, w' odpow!ednleh warunkach, przylVellnęlrurcb
biera lormę gwalto\'ł'Tlego wyBUKARESZT PAP. Pralłl\ rumuńRka opublikowała komu.
nlkat Mlnllltt'r1iIlwa Spraw Wewnętrznych Rumuńskiej Ih
więc ona zarówno
dobrod7.łe,
'publiki Ludowej, stwtt'rdMJ!4ry, te do organów bezpleeref.lItwem jak l wielkim nJebez·
litwa państwow('go zgloslll się tuucenl na IPadochronatb
pleczeństwem.
szpIedzy amerykańllcy Ghrot Khlu Ohrorlhe oraz Crlsttłt'U
Ws:r.yscy prn"nąey pokoju lu
Gheorghe, klóny pru'kazall wladzom belpieczelistwa broD,
dz.le dątyć będą do tego,
by
radiowe aparaty nadawt'zo- odhlorcze, szyfry, kody I lntlf
Ipnęł
produkCji amerrkań akleJ.

Byli

szpiedzy

się dobrowolnie
'II ręce wladz bezpieczeńslw3 Rumunii

oddali

Komualkat MInistersiwa Spraw

~~Ch~le~~1~~ ·~6~la~~~~~~~

lek" '(tym! Iłowy D1azwane
1/11\ niektÓre ameryklłń!kle fa
brYki. gdzie wskutek braku
warunków
bez.ph·czeństwa
wojny, albo ostatnio opukll1 nich, f)Q oboz6w tych klp.- pracy dzień w d:rJeń zdarzakraj, jest przecleż zupelnie rowanl "' Uciekinierzy z kra- ją ulę njeBzc1~.4!Jwe wypadjnna,--.~rzewaiajll,ca ich cu,:ś~ Jów demokracji ludowej. A ki), powrócn do kraju, milnlgd7Je nJe zadomowiła Ilę. droga wyjścia z obozu jest ląc wyrobioną opinię o "a~
Wielu, bardzo wJelu tula III; jedna: z&:>dz!ć III; na powrot merykańskim raju", Do tapi> obozach, które, jak wynl- do kraju ojczystego w cha- kich nnlety b, agent wywiadu
ka z opisów, niebardzo rót- raktei'Ie." uplega, sabotaży- amerykańskiego
Bronisław
nią, alę od hitlerowskich 000. .ty, dywersanta. Jedn! go.. Tarnowski, który w slerpnlll
zów koncentracyjnych, ,,2y- dUł .lą na to W10żen1 alo. 1954 r, uciekł z PolskI ch
j" w barukach 1 ruderach J dem, b&ZliadzlejnOŚCi". A In- Niemiec
Zachodnich, Nie
nie mają. tadnych widoków ni nadal gnlJl\ w obozach chcąc wykonywa~ zdradzlec_
~:e l:V~~:rJ~y~!~Ć~nlch tl~ w oczekiwaniu na wyjazd, do WeJ roboty dla .wyeh amery·
respondent c.W.ennJka ..New którego jako' nit dochodzI. kańsklch mocodawców, t:gloYork Tlmel",
Albo ... Wielu jest takich, jak sil Ilę do władz. R!)lsklch, a
ex-marynatt: Stanlslaw Tala- obecnie połączył Blę ze I ąą
Vladimir Kuczera, 30-letn! rek, Rewolwer, a
częfk!aj rodziną w powlec!e 'widnie.
górnl!f;, g;.e:ęh.9.Słowackl, kt~ _ a.tnur, .. brzytwa, koł~,.,,~llJK\L ..~!rn.. j powr?cil do normalnej
ostatnio pawrócU do
kończ" ten ostetnl tragiczny pracy. Do taK1ch nnle!ą llritak opoWiada o warunkach etap życia ludz! onukanych, guskj l Neugebauer, b, agenpanujących w owych oJ». okłamanych, a przy' tym Ila ci wywiadu Oehlena, kt6tzy
zach: "SpecJalna ustawa za· bych. Słabych, gdy t nJe po. potra!lH terwać ze IWę zbrod
~a~~gl~:!~~I~zar:;t;tc0~:\~ trafili zdohyć się na to, by nlczą działalnością I kt6rym
zrozumiawszy, 1& zbłądzlll, u- Polska Ludowa wspan!lłb..
::'tikoweJ~I~n.~;,:~~~ dat! Ilę do pJe-rwszej lepszej myślnIe pozwolU. powr6clć
to donOS2enJe na l-wo1ch 11\_ polskiej placówki J tglo.sJć do ucu:Jwej pracy. Podf}b.
siadów, 10 -1\ podeJrzani, lulY /lIlii na powrót do kraju,
nych przykładów Jest 'wjele,
Śpiewanie w chórze ~letAle coraz Więcej jest ta_ bardzo wiele.
nym, Co IprytnleJ.1 umawla- ,kich, kt6rzy nie chcą gnU w
I b d J I h
JĄ łię nawet. że będą na Ile- obozach, którzy chcą fyć. ZYĆ Bo ę t e c coraz wIęceJ.
ble w:r.ajemnle donosIe, aby po ludzku. Uczciwie, Na IWO
czyf: mof-e być Inac;:uj,
żyć, Dz.iewczęta J kobiety za- jej ziemi, Przy swojej rodzi- gdy
ma clę
do wyboru
t"~bJajl\
często prostytucją, nie - przy dzieciach, umie, pomiędzy słodem,
pcmlża~
przy czym głównymi kllenta- rodzicach, Do takich naleiy niem, nlesławnl\ 'mlercllt _
mt ,są, Amerykanie.
Dzieci, Eugeniusz Tomczak, kt6ry po a pracą nI!! ziemI oJczy,te"
ole chooU\ do IIzkoly, Nikt o Ilteściu Jatach poniewierki we pracą nawet clęt1cą, ale u
nie ni. dba'\
Francji ł w Stana,eh ZJedno boku SWych naJbIJtszych,
Tak wyglądaJ" warunkł w czonyeh, poniewierki po ame
obozach w NIemczech Zachod rykańlklch "wytwórniach kaO,

Szpiedzy OŚWiadczyli, te· w zwrÓcili się z projbą. aby czasie pobytu
granicą zosta- Jcś11 t(I
możliwe _ przy
11 zwerbowani przez wywiad a- rozpllitrywanlu
Jch' spraWY
merykański do pracy szplegow wz.Ją~ pod uwag, okollcmośt,
sklej w'r6d ern.ll$rantów rumuń
BObie
wl-

za

!:klch. Natitępnle . pIuszlI

jest

p"",,

kraju:

rw"

prtbłtępCzłj

oni

roczne IzkoJenle na 8peejal~
nych kursach w dwóch .zkolach szpiego.twa t dywerSji,
znajdUjąCYCh się na terytorium
FrancjI: jedna w m!ejscowoścl
Andllle, w odlegloścl 50-60 km
od Paryża oraz w Chevllle.

pn:yz aule się Gheorghlu Oheorghe I CrJstescu Gheorghe oraz ;godnie ,'I; ustawodawstwem
Rumuńskiej
Republiki Ludo-weJ Mlrusterstwo Spraw Wewnętrznych ze:twoJllo 1m na
Bwobodny wybór miejsca u·
mieszkania l umotllwUo włącze
rue się do tw6rczeJ Plac)',

CADILLACOWA
MNIEJSZOSC· -

Amertlkalbki ,ędzla, Haro!d
b~'P!",.ń,;i;;,."· pań~~~ Medina, pr:emawtal4C ID mlr.j'cowoAct
Albuguerque, w ,fanl~
złotylJ do-''loCzere t:eznanla I) New Me:ctco. w wutqpująC1/cl!.
!'f'1.~fępcz.ej thlalalno4cl I .łowach tWrckU ;Ie dt> robotntledw. pr%1lbllwaJąctlch r Mek'lIku w po.tuklwanlu praClI:
"Wl.ZlI.CII Il4ldl/l1W do jakltjA
mnlł#tolcl. Jedni le.łd.tq CItdtHacamf. In," .q. wła4cłcu14ml
tłll'tnłklm!, łnnł'4 leknrtaml,
CllIl~llI,mllltycznych prawnikomł. J.dnllm ,łowem
Ind,.ozJą 8Węlrallll w,uIl'CI/ jeddmtl w podobnej
'lItuuCJI", ..Jut co MJmłl./eJ

-+-

Nawl~lanl8

slosunków

pl".

PEKIN PAP, Jak dOnM! In- wqtpllwe tyt10dnlk
w franeu.kł "Trtbt.tnł de. Nawyniku rokowań, któr\!l to~%y~ tlon," - tzv' dOW4 te tTalm do
Iy alę w Oli/Holm czasie, oslq~ prnkoBCInla robołnlk6w meTegnlęto porozumienie w. apra- 'lIkd.klch. kt6rt1m "ptUllIl
wła nawiązania 'k!su·n.ków dy~ wlldaJ, "ę, J. Jsdfl4k ,taOOWl/l
plomatYctnych między RepubIl Inn.go ł'odzaJu 'm,nle)troU, "U
~~~!!r:w Węa 1ol1ką n,p. poI1a44cl. CiUlIl1llc6j,-;;'
donezYJłka agencja Antara

...
publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka
Cyfrowa
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SLOWO

LUDU

STRp,N'A 3.

!tRONIKA u!-c?#~kJ,~6'
Po imprezie "Słowa Ludu" w Złotej

Zwiedzamy obiekty II MISM

CZWARTEK

16 CZEnWCA
STtlR4r:Hr1;X'IU

K::-:O 5',,' - __ P~,m,1 o m'loi.~I'
f Im p-"d r.ldli~~k'~J
1;:\'0 r:.'~b·n h" - ,ld~bHI~ i~
,)' .. - Um pr~~ chlrl'k,eJ

Jak jut I,n~ormo\\"ali~my, w
dniu 12 bm.
IV
Z!f,tej
(pm,' pil\CzrJw~kll
c:lbylo
Sl~ ~pC)'kanw dz ~nn)k;JrlY Rerf'r.()Sl(ln~?~,
{])].;C1J ,SJO\\il Ludu' z ml!';,1';;.\'0 Gd,,'<k" _
rlnn~r,k" I~
k311catnl tCI \\<1 "t·;'J~ llk1"11C1tn .- l::'" r'~d r"d,,"k:,,!
ll}rh \\Ins('k Spnlli~n (' up'vnllCI/.l1Ir.1,\IK
In \\' b~lc1uJ ~~I'!{'('7n"J alm'llii:"O
.-,"0,,""
!lf1m~ j de ze W tl ~kcle Imprezv nilSt
r\r ó"
Li'n
<h"i<k,~i
I mil! go~pcdarz!:' ~kład<l1i ka1"11<:1
!fDRlf/OW':
dl) ~p~::j:llni(' \t' t.vm ct'lu prZ\'·
1\1\'0 .G~' ~'."
"KMd:ik"
;;(]('l"':any~h P\!~l("~.
Na karl·
l,'''' p'od ,"dd~dleJ
- bch zadawnlJ bfl,dz pytania
PI'ICZOW'
ich intcre,ulc;r~ (dotyczące nle, _'
...
,mai wnrsiklrh dZiedzin życia),
li,"? .. B"'~~
- "Ki~d': <[t pObl~' brjdż rl7J('lili "iq z nami swoimi
ff~m\, - l. m prod thl,\!kleJ
ll\\'t:gami na temat szpalt naBLSlr:O:
,;,ej gazeli'. I':a wip'k~z:)ść pv_
Kl\O .. Zdrój" - "D"'a
n~i(!~ry tań prze<j;tawiclel Redakcji odII~m," - lilm rrOd, h:r.d~~k'el
powiedział na miejscu. NieSle,SA,~'DO,W!ERZ:
ty, me mrygllśmy całkowicie
){I~O "Wi~la" _ "Kur! na .\hr!o" zadowoliĆ
zebranych. A to z
tej rr.cjl, że na niektóre pytam a
- film prod r3.dmtkleJ.
KM'5KIE:
,nieSPOSÓb odpOwledzleć z mIeJKI~'O ,,5t~l"
. Opo"'!e~~ a'l~n ~ca bez \\lększej znaJomoścI
!}"ck~" 111m prod poi$kieJ.
sprawy Na pvtama te mogą I
KOlIE\'ICE:
powinni odpo'vl!~dzleĆ CI do kto
K~~O .. Zn!cl·' _ ,.Aleko" _ l!lm rych kartki (w zasarlzle) adrep,od rzd,~eckl~J.
S1Wano. Pn:ytaczamy owe pyOPATOW:
tania.
1(1.'\0
"Od'"''
.. Więdźrny" Od"':ÓI ~~~~a~l~ej;e!~!~lIc~:
-

I

I

~1<D.

I,im prod

PlO.I}U:

.. Clml1lk" - ".'.1iIo!ć kobiety"
- J:lm p,od IrancuskleJ.
KI~O

OSTROWIEC:
K:~O

"l'~zodo·.'·nIK"

1<1.\'0

,.Hwln:k·
_ l!lm prod,

d!.~~k~"

ON)e21'0
Kl~O

_ r.leclynn~
. A"'8rrtu,a ~
l,aneu~kjeJ

.
"SWit"

,,:-ina" -

- [,Im prod,

"Kolcho~
radl:~ckteJ.

GARBATKA:

1<1:-:0 "Lu" - .. Skarby
_ 111m prod. NRD.

$ultana"

pocztowa, ale dopiero teraz
zaklada~ się tu Unię
telefoniczną, LinIa
bIegnie przez
pola. na których rosną ju:!:
piękne zboia, przy
zakłada
niu linii zbo:l:a BlIt niszczone,
Do kogo mamy zwrócić sir:: z
tllt sprawą? Kto da. nam od·
szkodowanie?"
Zwrócić się trzeba do Wojewódzkiego Zarza,dll ł..ącznoŚci
w Klelcacb. co niniejszym czy·
nlmy. Mamy n.adzleję, że WZŁ
szybko odpowie za pośrednic·
twern gazety mieszkańeom Pel·
czysk.
uW Złotej
bezutyłe\!~e
nIszczeje budynek po d~w.
nej ,gorzelni, Kto alę nim
za~~~:~'ę kierujemy do GromadzkleJ Rady Narodowej w
Złotej, a Prezydium PRN w
PińC20wie prO$imy także o zainteresowanie się tą kwestią·
"Gromada Złota Jelt częśclowo zelektryfikowana. Od
dwóch lat staramy się, aby
cała wJeś
otrzymała 'wlaUo,

PROGIlA,\t l
rozrywkowa W00 Po,an,
ny koncert !ymlor.lczny_ 11 00 A~d)','~"
Hkolna dla klHy 111 I IV II 30 ~lw·
I)'ka l IklualnokL 1157 Sygr..! cu'~. 1204 V:ladomokL !7 tO l'neg:.ld
PIBY ~tol~(:lne!_ 1215 Grun"'ald: Kon
Ctrt na c)'lrt_ 1230 Pldnl ko\c~"zo "e
1250 AudytJa dl! wsi t~OO P1!~IW'
1525 Pro(,.am dnia, 1,;30 Dl! d,l~cl
8ud\'c:a ~t .. labąw}' I lance przy .i,;
roiku
!6oo I\':!domoścl 1605 "Co \0
J_n \\'lo~o(!6wka' 16 15 Kor.c~rl roz·
rY'~'kowy w w;-kononitl Orkiestr" ROI.
g;ch LódL\<leJ Pil, l7 ro Z t)'cia I.w
Il4dI,.ckieio 1730 ileoi!al !krl)'pto~,'
Vi \\'.:komlr~kleJ 17..i5 Z cyk!\!: Daw.
~e po1<~'e pieśni Itldowe"
lB 2Q .. K~.
'''!p,nden~J~
~ :~!;ran:oy"
l; :1'; l
o)'Klu . S~ Iwet:"i kompo,y!0;6,,··
G ilo",nl I~ ~o S"lyrycy pr~~d mi·
Ob ZYGFRYD POSLA~lj!;r; t po'"
kro~cn~m el' "'J S;,1n r~"cd" \ d~;~n. nron~,;'ki~go, Oglo'rent~ w 5p·",
~ik "':~ol~~n'
2i'3'l Kpncert t:c~n wit kupn~ motocl'klD musicie ~r%.,l,ć
d:1 w:[ :;1 rl ,Odpo\\",~ól .. F,11 I~' d~ Biura ile~,13m t Oll'!o!:eti w KI~I
2: 12 I<c~'en 0'1<"'1": 'l'n!~"1·"·I;~ c:c'l. ul S:~nklew:~H n
podtJ&c
J Kost~:,n~t%l :!:O R~p.1r\~t Iller""
S,..I'J dok'~dny ad,~,
~i 22 in K;~n;k~ '~Otto"'Ą 12 l~ Tv·
lnro;mu!~'m)'
WOI !~dMne'nl!. t~
dz:~~ muz' k: ~u.!r'ark:eJ, 21 00 O<t~~·
"11:~'t~ni~ !~ ~tl:M. eeM n
,10\,,'0
!1 e w:~d~m~kl
1'-' no~1 l on li
§.fIl MuZYka

Rłos,,,

Jf'aleru l'Vqrr6b'ia ma

TEl k

·
le

:;tl

k",-1~':J i

sq

CZ~3 pOSlfjr!:lć się

o U:~:!'HlI. T:;:
kO, n~e ~:u'rn, g:hte !l~ę te t~!,y:
zel::y rJ::enm
11,_ pr __ tz<adZIlĆ, b'J w rl'~tl"'l1
tl""'·~.e tle pr~lJ!nać źe o'»

T~~'iJ, ::'"Y'J;IlĆ,

. sum.

A z(tCZIJ:lo sfe Jui: w poci'Jgu
tfu
M;'ęd.t1lzdroJów.' Mi-alem
miejsce pr:y o~rdę__ mvś!e go·
b!.e - będzie można tle zdr.!lImn::{!!. Tro"zk~ dalej $ledzi-ała
jaW momuslo l: chłopczykiem.
hke6mll rustt}!l. ta mamlała
.tllznIlCZa. dwuV!ac:nie:
_ Nic nfe wirlthz, Zygmu.
sIu. pra.wdo? StaTe byki przv
oJ.:n~c"- n~1! poroZ1.oalaH, /J dziel'_
kI) I"~(! m'Jźe wvalqdać, Tak lo
r.fe 1l 1t(I~ dba. o przynlość na·

rodu.
N" to Ja. s!t> podn!eS!rffi ł mówic do lego Zl!(,Ilnl'sla:
' - Pnc!iquź ~!e ze mnq,

chlopC~lIktt,
Z

1I(lmu~

WJZ)ltcy

tle

prz/!.!!::zdł,

pasażerowie

ale

trik sie

~~?;;~~i1~a~~€ l~~~~!oŻ~ :;;:~l:
8;: cn :J bl/lem Mać przy oknlp..

ł:arów-,
:l!:
napojami, pnekąsuml I
ki Itp. Nasze starania. nie
SłOdyczami?
Nie ul'ZI\dzono
rezultatów".
takie 'stoiska :l!: ksląikaw,"
Co na to Pr:r:edslębloratwo
Tyle pytań, na które miesz·
Elektryfikacji
Rolnictwa
w kańcy Złotej i okolicznych wsi
Lodzl? Sądzjm,).t, że na od po- .,fe
otrzymali
r:>dpowledzl w
wiedż nie przyjaU'e długo cze· czasie imprezy. Jest takle przy·
kM:.
~!o·.... ie: "Co !;ię odwlecze, to nle
"GmInna Kala Spóldzlel· uCiecze". Tak powinno· być )
u_a w Zlotej wypracowala teraz. Czekajmy na odpowiedzi.
powatne nadwytkl I w zwią2< Nadejdą na pewno.
ku z tym zaplanowano bUdO·
(sklr)
w~ domu
administraCYJnego.
BPP AllrOwndzllo jut materlałv budowlane I nawet U· Ul

ml'Ś,,,.

"N. 'mn

l'bll"k"

bo!'!';':"

:J!n::/

3ie

spotkali

p~Z~1 w1l2n~c~~n!u

p-Oko!,
A d~taliczltt~ to bV!o tak.
l(ierc:cnik nie cJl~i::,l przlljqć
Z!,!;'1mtlsia. bo b J ! nie zapl!anll
i w ogóle liJ:!:l1r.aal, te wczasy
S"! w:Jp,~zvr.):cwe dl!1 doro.
sIt/ch, o dz:cci mog.q ten Wił"
poczynck utrudn!.at!',
Ale mal1l1lSla, jak sie

~alo niejaka

"oka~

ptmi Kropiwko.
powslad/Il rta niego, źe jest
Ideologicznie nie dotarty, ie
dzieci pr2:jJllzloM narodu stanowiq j przede wszlJltklm mu!zq
ntt waasach sil nab(era~, A
zresztą dliecko jest Qrzeczne.
spokojne I ciche.
Wt-eltctal ja Me wtrqcikm I
mówh.', że faktycznie przYłzloM
IH1rOnU
prud:! w.n!J,~fkiem j
c/',lopCZ1/k, chodak tros.::kl:! kopfe, nikomu fl!e będzie prZllnkadtal. Po drtt!lle jak prty·
jechał »wsi Bie tostać. ho pocz.
tq ode&hć go tlie moi:na nie prztlirrtlq, Tylki:) "te obowla~
I~m, CtIJ sit! C:luem- nir;~ będzie
nudll! między ,tarszeml.
Ale ale nie nudzlI, bo co drn(Ja TJUlmusilt przywieda ze stbą tak wlt/nq poci(!c/~e. Kaide
jedno dziecko oddzit'lnle bIJ'o
bardto grzeczne i ciche, nIe ra·
zsm, frankle -Ił' darU, Zwl!1'!CM poniekąd prtll zabawie _w
lndlan. Zaraz na drugi ailen

I" Przysusze m13. Iabvc•

bttdowy wstęp wzbroniony",
J
l na tym koni". NI' ,", n',
tll~
huduje. PrzedstawIciele BPP"
"nu a et" u ".
stwIerdzają, te Central!ł NBP
W Przysusze Istnieją !I!!S""",
w W~rt;Zawie nie chce za- Ir artystyc:me: taneczny, cha·
twlerdzl~ planu budowy, Co
raJny oraz or:"jestra dęta, k~6·
. m'łrny rob!t?"
ra wzię!a udzi:l.! w eEmin3.
Poczeka1
na
odpoWiedź
ci~ch wojewódzk:ch_ Powainą
Centrali NBP w Warszawie. Od I bolączką tych zespolów Jest
pnwi(!dż zapewne szyl,ko otrzy*
ma naaa gazeta. A gd:>, otrzy- brak św;etlicy_ Dość dawno zo
ma. pOinformujemy mieszkań· stal zlolony wniosek do Wf)·
~ów Zll')tej, Jak
w !5to~le ma )ewoozk!ego Zl'I,'ządu Sp6łdl.iel
ni Pracy dotyczący budowy
.;lę sprawa
Ktoś inny jeszcze
nie stezę· świetlicy. Plac na budowę śWle
dzjl slów krytyki pod adre5~m tlicy międzyspółdzieln!anej jest
,derown!ctwa Gminnej Spół przyz:nany, dlaczego ''-'lęc do
t!'!j pory nle przystępuje \lę
dzielni \\' Z1otej:
"Dlac2:ego OS wZloteJ rue jeszcze do budo\\'Y?
Stanisław Zabor(!k
pnygotowala na Imprezę "Slo
korespondent
wa Ludu" ladnych straganów

Iolld"W.II" .....l ..

..

Stadlon WoJ~ka
Poi~klel;o 1 z cztlsem na uzrr.a:-l:e bJe:r.l na i 5iatk~wego oddZielaj"ce,o bOil·
przy uL Łazienkowskiej w War 3 tys. m
z pne-szkoo.llml za ko od Widowlti b~Jj poblelOne.
5zAwle będli,e w clBsie II Mię-I kcnKurenc5~ klasyczną (wymiel Zillnttalowano jut dodatkowe
dzynarod",wj'ch tgrzy!'k Sparto- ną)·
1 oświt>tlenie nad, bramą głÓ'A'wych r\'II'XIw~:r':y ue:1ą walk l~k
.
. ną prowadzĄcJj na ~tadion ora:.
koatlf;tów kilkunastu k:aJót'·.
Stałym pfotlemem v.'ldownJ t.montowano tam ueI1!1 metalłJ
G')spodarll! -''''Ja ob:ektu ch~l:!c byla, wad\!w.a ,nume;acJa, bfnlt,I·.vych masztów,' na kt6rych w
Jak najlepiej przyjąć sporto\':-. p~zlalu mH'Jsc st')F\cych na czas!e imprez będĄ' po'Y/iewalY
cdw, pos~ano"';ilt przeprowadzIć <:;gr.1enty i zabe2piec!,~;'1i!'! przed' !lagi.
\':ie!e
n~jmz::nF.~t!zych
prac. t!!;Klem. Jeteli chodZI o trybu~
do:ieki któn';n stadion poważnie r.ę g!1wTl<l. to wszyst%~e miejPonadto
w
najbliższych
zmieni swój wygiąd.
<cs siedzące br;1ą cd~a'.\'ialle, dniach ...ouanle ułotona Itatka
a m:ejsca ,;j nO'.':a n-..uT'.ercwa· odgradzajĄca
bo<:zne bćiłkłJ
Nt. iV'-llŹ!'1.~ej,zą z r.ich było za· M, Pn-e'ł:idC1 i e s:ę d'....niet po_o CWKS cd dro,g.i prowadut-e-el
hstal-:lwanie f-')tokamery. Sta:ter b!egu b~dz:~ m;al podłączo· ~'~\~~~r~:~~;;lY jl~ścj P'J~~~~~ ~~ na korty.
Niezaletnie
od wszystkich
ny do kabla p:sto!et, który po p;s&nia i er:hroną p:z!'d de!%~
tych I'rac sy!!efnatyctnie kon·.,:~·~tnale
autol1'latRcznie wlą· czem,
:fe:.-v:uje S:~ bietn:~, V0miel'lla
oj" fr;:"kamerę, mlerzącą led:
no~ze~n:e czasy uzyskane I'rzez
Miejsca stojące nie będą nu· się piasek na tkoe!nlach oraz
;:;Jwod~ików, Taśmę dla dokona
merowane a jedynie po::izielone tużel w kolach' d~ rzutów.
nia zdj~ć na m~ie, potwala· na segmenty, oddzielane Od sieKl~wnietwo obiektu pomy•
lącą ugtallć
bezbtedną
kolej· bie metalowym! barierami. OnOBć zawodnikó·,v.
puszcza w ma.czenia na bil(!Cie numeru !'Ialo róv,:nież o dl!ll~tym Ur.eodp-')wie1n!m momencle sędzia segmentu oraz duza ilcść barier 'j~nieniu stad jonu. Na V,"!%y5t·
kkh wolnyth skr~wk!c:h urzĄ·
ob!!ugujący fotokamere.
zabezpi~ul. p~zed tlokiem j P'>dza s!ę klomby
kwIatowe 'a
pula:-nym w czasie \ł,"'iI~ksz;.·.:h
Jak wykazały przeprowadza· imprez ,.falowaniem" połączo- skarpy wału stadionu obs.adu
ne dotychcza5 próby' fotokame- nym niejednokrotnie % wypad. się zielenią,
ra dziala bezblędnie, a zdjęcia kam!.
S:adion Woj!ks Polskiego po
przez niĄ wykonane dosłownie
Stadion
Wojska Polskiego dobnie jak inne obiekty ~pcrto
po minucIe są już gotowe 1 wyzmieni po!ladtCl sw6j wygląd we II MISM, god:1!~ v.ięoc P!"ZY
suszone.
na pnyjęc:e u~
zewn~trzny. Już w ttl chwili gotowuje się
ZastO!owanie fotokamery u~ malowane 5~ ogrodu!:)ia sta· c:~tnlków tej Wielltlej ithpre!}'
sprawni bardlo prteprowadza w dionu. Slupy betonowe płotku miedzy narodowej.
nie wszystkich konkurencji bie
gowych na II MISM l wyklu·
cza wszelkie pomyłki sędziÓW.

I

•

Piłkarze

Ubezpieczajmy uprawy polowe
dO'~'e

~:ell~~o~:[':~,:~c~:~ce~ P~(~~·ó:.ol~,~a;y uti"~.
n.e!e !po,ób. k16ry umoiliwii'~:: oh 'o
"., r,;'·.<-n'r.:e s:,~t mattri'!ll_ C'l

I pCO['l

';~"'d:b~nn)'ch klt'ką
$rcd~lcm
11m Je~1

",a~"h,c~~'

ub~!p[e~t~~I~

;',;~'>:'.n:~P/n·;;~~" g'::;:~i'i~d';kC:~~~

w~n~. k:"'r~ w "~'padku n:~HC!~~,.ja
WZ~~\"~'~ll;k~~~:.,.~~iHi~;~e:pt:;:~;;u od

ID

ocl<:l:odowar.:a

l'ows!.~n:~

,?k~d

w

WY;l~d:(\l

Hit:)'

g;~dO"-:-CM

od w'~lk~\rl o~"~,r"
O,,~"

~h~~'!'I'k~'\'cgo

p~d,:",'''''':

ci~,

ch

1-eo

p,~':"'~\1"\

r-~""dll

l,lk!~d

L'~~1~:"·1"\

b~:pi.ew~~

nd

'<1

O

;r~

IV

,u!()""i'cz~'e

g"clohl~il

%i6!
"mo",'e

chml~lu

ł

(!

u·

wr~_":~C

pnn~dl"

I od

korrtrą~t~~\"jl,"j

kaszka z mleczkiem,
ale dopfll·
ro jrlk pTllljechalt trojaczki z
Częstochowy. Tru:,h _ chlopc::y·
ków jak trzy krople wody j
jednakowo ubTtlnvch, Te n!1ml
dopiero daU kat(iru, Wu-ędzie
ich blłl.o pelno,

Ponieważ,

1 nlgdu sle

nie

,,:~ "hję:w~

om

"'He. n e

,h,

",)

~

"h".. ·-~,:<~~,-m
g·"~""'t'.

wlęthlnło.

".

\\;~C

r~;I~~,;.'~"~1

\1'

n\

10 Mikll, 1 tr.::-ycaloU'ern gwd~
dziem przubija mnie mój Jwiq·
tcctnl/ kamasz do podlopl. Jak
mnie zabaczyt chodu pr%!!': okno, Poszlcm na skarpie do Ich
mamusI. Zawolala W$ZIIStkich

I

~C~!

~. ""~"

~o,,>c:l'-'~

"h'-·-'~rb·w

n<adl:~

m~H

,,,,:,,~',,t:',

n~.',(>

"~~'~'"'!*o\ ł:i'r.o::.,~·"th p!~r:
"'''''''I;'rh I:f""~rl"dnt\·, Crf~~! ~~.,

\\'h~r'd~!~ '("pod,,'lw
obo"'i~~I<~"'~mu \::."'

t"k'()\nnvrb
r ... ~IN;,I_lt' t~

ri~r~en:" :Itrn[,,~!odó'" "ci rrr~d~~·d.
m~II.1 t,h<-:~Iea~c ni w'nJ'lhc~ ub-,

~ c~:.n'a ccbr~w"tr.er;;o

drH"". i I(r!~

~:~,~;;~~~~~,';~;':h p~~~;, :~::~~~1;~~~\'

cl . <qt!\·,,,!

'
p'~'~"",'m O~"",13!k!em

'nnye~ OTl~t $!"doh!f'e
ml;'~~t\'e

n"'~~'lm;en!e

~o""a'owego

pzu o

\\'''M<:

m3,('>"'o!el

pD!zk"1~

_I~!t n"','t~·

po"'~t41y~!l ~!!(.,

rO,,"~\JI'I($ !zkl\d

~;':ad~;'~-~~~dn~a~'l:d~~i;(n\~ro~:~:' ";~

'r~~u r,:,-ludu pr!ed!lłwoeJell lilkI'!
dr.'MÓ"'1 PZt'. Id6rty w!nlll r('>!il"·
r!.;~ ~,,'t o~t'l'Ino~d

n!e pl'linleJ nit 14

Dla uczestników l zwyclęz
c6w w poszczególnych ko-n:<u·
rencia;::h, organizatorzy tej im-

LIIL"U VIIerlZaCl1

WIECH,

w

I

do praeslĄdu OT-1Ac,aaułY wyłoniOny będzie prtU 10ł0\\'"
IWOJe ~ody I bl7Ia4r te nIe. OruiYnY wymienione tI&
ebnłe:me.
p1erwuv;n miejstu a, 'O$-}>').:la
~ słt to r:tłeqtpUwłe rwnl pi~o
łpotkama t
~w611111t1lll
40 ,4a.lłnło P9da1eeJenła na drug:le odbędEie $ił na bolaku.
NOWY JOR.K. lfł..letnJ John W)i:uy poaiom apra'W1lO6d te ,trony przeciwnej. 'Miele ,oli..
lon na zawodach w KallfomU ełlałemeJ aamoehod6w t kM. m.inacyjnł, muuą, być roHfra.
pobił rekord świata w lo-bo,Ju. UfikaeJł q.wodowydl klerow"l n. do 1 sierpnia 19M f. ,tao-,'
uzyskując '.983 p", Wynik ".en e6w
wame turnieju finaltrWqO z
jest o 96 pkt. lepszy od /)fi~
..
udZiałem 16 drutn nutui w
cjalnelO rekordu śv.-iata Mat(łj)
-Uelbourne.
Wua ( USA).
nia Lokomołlv pokonala bul:..
garskl zespóJ Lokomotłv_ Plo."..

MOS!!:WA. W Moskwie rez·

1"',,',"',,,',:,',',',.,~
-oS!,',eowa.~.I!~"'.·m,k.'d,~
,~
Ilo§,:: próbn)'ch pol~

E.

Wachuł

korespondent

Atmynia,., NRtJ-.Węrry. ZBB:'"

-.-,

BUKAnESZT,
W
karskim
reprezentacja

plflcgllac)'!ne hk mOt.'Oltn~e. brOM'
Winie tt~, ort: nl\\'Otenle unkodt'l'

~~~",".' bk,~}d\"m,. "m·,'k,,',~.,.on:w ~:!~et'~
~oWlemh~! o~nlo W mł kdde_ l\'~

zesta..
wienie: USA.1\teluyk, Egipt _

Iu-aeJ, JugOłławia - B.umuma,
pr%ygot?wali JUŻ, Wiele BuJgarla _ AqUa, NB.Y·Tufo.
cennycb nagrod, Ił m. m. \l- ej... Kamboł'f:a--Wlema,m. FiU.
Jon nl motocykl WFM, talem
na' silr.'1!:: 350 ccm do Jawy, plny~Chll'ly Ludowe, lraD..M ..
2 komplety ogumienia importo· gan:łsta.n, ltId011ezJM;blny kuco
wanego, komplety kluczy na· m1ntang::lW1łkie l Itores,.-Japosadowych, pll15kich i sztorco
nI..
wych. Dla zwycięskiej bn'gaEliminacje rozegrane zost&nłl dy, dokonUjącej przeglą,du samochodów "Star 20", przezna w dwóch spotkaniach (mec:
i rewant) PI"lY -~ ,w ruie
czono pu~har przechodni.
równej ik~śc:i punktów deeydo.
Organlutony ..Dnia Motory- wać będzie stosunek bramek.
~jl"
Z'\lTacaJlIt Ilę :t apelem W razie równej ilośd l'unktÓW'
do klel'tlvrnictw zakładów .pra, l 'bramek drulyny rozegrają fIO
I."y I instytucji, by do poszcze drugim meczu dog~'kę biS
gólnyth imPrez. a w ueU'l(ól min, a jeśli i to nie przyI'll!'nołd do udzłalu w raJ"e i
s!e roz:tnygnięeia, rwyC:iez:,ea

RZEMlESLNICZA S!'OŁDZIELNIA Fln'Z.JEBOW

W.KIELCACH

~!!:~~I~ne PAO,W\!:~:~"i·~u~,l:tk!~n~~~~~ div 3:1.

lub ni~t~orane.

prze:t
komi~je

nast1:l'Ujące

m~
~lIF--------------------------------"--~"
Zm!ł:e..

d!11 od uw'td('>m\~ni~ o nkod!eh ,f!M!kod~wln! nIe powlnn( tm!enl~
stanu uuko6:Mlyeh ~ó!. thyb~, l'
'_mi~na uh Je~t k"n!~elnl dla nro.-

n):rh upraw.
Z",mnl~ u.%kod!ont! upral'l"Y lub lp.)

dokon/ll'le

trzyOSObową

dało

Ze

;~<~.~ •. ~,"'!

pol"eh w1thrych od d\\'óeh h~klar6w
lIoH prÓbl'll'rh potttek ~owl"n1 l,y~
ni! mnltjłrl od Ilolel hektar6w ut:·
tr:ech ł katara. pokato~. któren knd%OMJ I1o-"limehn!.
to. Potrze, patrze, ale nie mople
PZU ,,-,yplaca OdHkodd""anb u
tle połapać _ nawet pff!!)1 w th~h po tbloueh. nle pdtnie) J~M~
tych BomlIch miejscach mieU.
,111. de> kolie.! P'::;:"I.k D•
Pant SZ/lllOwna powlnM Ul
lo
kh ponumeTowa~ I numerka "
1\
I1I1Stt/Ć n~ swetl.'rkl, JM: f1ltblIw
W oofatnich latach w BUłKU
listom. bo inacuj będ:łe 11 nlemi duto ~martwltnja _ pow!1!" wybudowano 5 pięknych blo~
ków
mieszkaln)'ch, w któr~'ch
dtialtnt koniec końców ł kiw.
zamieszkaly dziesiątki rod.tln,
Mlem na wuystko rękq,
W roku bietąeym wybuduje się
Ale MJflort'!j blllo podczaa jeszcze jeden dUlY hlok mien
drstctu, wte!1CZll8 cnIli "Robot- kaIn}', w którym znajdzie po~
~:k~'a~~d~~z~~~~~:e o!~~:!~~~i~:; mIeszczenie ponad' 30 rodzin.
Do niedawna głównym!' ulltle/one 2' zlm»1 i bcuennośr:!
cam!; Obrońców Sta1!ngrarlu,
- sit>dzitll ntt 11orlw6rku pod ):m· PllrtyzRntów ely Cmentarną
trunlaml. PI'> d:tr,~ięcht dlt-Iach trudno bylo pl·zejilć, a jeslcze
bezdzietni ~te rorjechali, Ja /iorzej prte~echać r powodu
rÓW!1/e,t urla/cm sle do Warua- Ilcr,nych Wyboj1}w I nlllrównt)~
Wił dla paratoWllrlla ,~drowfa, cI, Obecnie znikły doły luBce
Od:le bV tu pojechać, .tebV są doprowa,dzorie do nąletyte"
dzieciom- tv WllPCtCzlJnku I1le go porządku,

ZUlJr,~H1 w:;gl:,tdał ł nIc mnie
M. rn:t? nie mówf/. ol!! k"n:ee
korków zaczqł mt1l~ kopać w
piszczel t $i:('ir~v~ sle mamulll,
te mu krowll zfl~lanlam,
-Z p!1tl"t{tku nie brałem tego
porl tlwaq-Ie, ale ,ak mnie przy
frzcdeJ krowIe kopnl'lt 1.0 jaM- Indlani po,$trrł'liH kteroUJlttkll
!eo, pTzl!'lt-l031t>1tt aJe na korl/- : luku tok, te n.l, m6g! ,łtdtleł,
tar: I jt~hllłem nit walizce. BIJ. Wla4cłwle, to ttIlwcrt .\a. dobre
lo to tro,,:kle m,ęctqce, wlllltk(f wyado, bo nie pmlłładywal Ul
dwa Tazy sle roztwll'rała t rze- biuru, tlItka.. 'tałj""d ,Aclan/ł Ul
c1'\l rotS\lPllwalt '141 po f.'od!o- Jadalni ł mvg!
ak. e- ntJl.e±ll
dzt. Nit dobitek kotlet, co mnie ob$ługt wC:IJsow!CtÓW dop/q·
(lO, Gjenta na dropie dala, dIJ~,
wtrni~ jaklI p!.eł, I(1Órcn pod
Tylko naJgorh.te to • .te jak
lawkq !ied~l(lł. Ale taJechlllo wiadomo Indlani WItają WCt~sie jakf>' do [ych Miądzytdro~ 'Ide ł UJ toki ,po~ób jut Q, S Ta.
}6w.
nOj wa.t1l.cll'mv ,le vuwall Itl
Zllgmtutll 1J mtlmusłq .tracl- równe nogi. I» na~wdtl!eJue
lem .t oct6w. Dopte1'o we wcn- bltwlI toc.t'UU ,I. fttI. kory ta- przeslkadzać?
sowem domu pod: tytułem "Rc- TUICh, Ale to wnl/aiko btlla

Losowanie
specjalną

nr A

,,,:"1,'"1 prel)'

pocZ41 sie międzynarodowy fur
niej w pUce wodnej a udtla..
lem drużyn Węgier, Egiptu, Ru

muniJ, Włoch l dwól:'h zełl>J-
kfórcn- z "trojaczków .w!nien. p"'~kod()"'3n\' PO!O~ta",\ w.peWlwm łów radtiecklch, W pierw$:tym
Wt'hodzę raz do $weQo pokojlJ n~{hl~n~u od granie pola Jl,l:Ilellta
dniu
wyniki 'były na$tępuj.ce:
I p(!fru, fe trojat'zek sIedzi k". rrÓbM ~ n;Mptrttf1!t'lym! p\('>ntm!
Ol

Melbourne..

Motorgzacji" ID Kielcach

Z in!cjaty ...:y t~·go::inika
tor" j p.zy wspóJudwile Zac%",
du Okrllgu PolskielilO ZWll\t<U
Motorowego, w n:edzielę, 26
bm. zo~ganizowany będzie w
Kieleach ,.Dzień HotoryUlcj;".
Ka prog~a:n "Dnia" zloz}' Sl~
wiele niezwykle ciekawych i
emocjonujących imprez,
];Ik
np, przegiąd OT·l dla samo·
chodów .. Star 20", rajd samochodów cl~ża,owrch j 0$00 ,.
\n·ch oraz "motocro~s", który
odb~dl:e się w godzinach ;:'1'\.
polucinio".-ych na Psich Górkach obok cmentarza.

"'('i~"-"

te1:l1r"

pasjamIl !ubieli komput, wpa~
daU przed obtad'em do jadalnt
i wypijali OD ze ws:vstklch
spOdków. Jak bill mało $lodki
lo 11Ilko napoctyn.ali. Tak źe
nigdy ~!e flle wied.::-Ia!o, CZll
komput caly, czy zaczęty, Jagód
% tukrem znowuż rtie cierpleH
t ze złości rozsypywali /eh po
krzesełkach, To jak billi na deser jagody WU"U.łCII.fmll mIeli
tzw, odwrotne strOl1V medalu
w czarne kropki, krllul4l ale z
nas sypa!,

M.,,·

~'':

ri~n,'

ci!_

l;"n:'_,kl()",~n)dl

()gn,~)

.. ,,:l, h'·

Ilhe!pl~r:!'n'a

kn~i"hiO" ~n'

t,·!()n<\!.

~d

"Dzień

d"~row,,!r,· u::~!e'~~l~n:3 .i~m~~,!,M"\'
od ~"~d"h ~'~_ D~l"G~ ''''~ l!.m:()·,('"

UhHpi~c!"n:A

,bi,)

ste losy ;wyt.iunęły: ,Australia,.
IudJe i Sjam.
Cztery te drużyny..oraz twY
cięzcy 11 spotkań elimlnacYr
nych ~·ezrn.ą udtiał w fina!ov.'}'ln turnieju oUmpiJskim w

•

gnr::oh,:ia p~d:~lj'!I~ H!i~"'y !!!,"n~ n'·e~. d'~ k:ć,ych n:~ pr:~w:dz 'M \l
I !Iom"l ;,-ta. p$t~nle:·. J,o%mle,!:~ ( "~o-"",h J:~n:r~k!~c··!:1:"~~ c::n"";\I:w
n"',a w gn'poda1't'ne~ ,,',I~~"<-"h ub~~~!~c:~n',l ~d i<,~dcbio'" mog~ b·,','
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polscy
finale turnieju olimpijskiego

Następną nowością będ1.ie od
powiednio urządzona bieżnia do
nieklaJlycznej dotychczas kon·
kurencji lekkoatletycznej - bie
dSMgo %!~miop!odu lHtrl~±ono obo gu na 3.000 m i przeszkodami.
AMSTERDAM. Drutyna" pol
,,'~,~k t,l;ezp'eeze:\
Zmiana ta polega na tym. że
PO',qtn~ 'nn~'."2C~~ ,,·pro~·ad:r..I1~ t
zawodnicy będą cały czas bie- lka. zakwalifikowała się walko
;o~iem 191", i~5t ob_'~c:e or.iron~ u"~!·
gli po bieżni ŻUllowej a nie tak werern do finałowego turnieju
r~~CH~_O',q pl~nt~e;i lnu I kcn'~; n·
iak dotychczas również po mu· ollrnpijakiego w Melbourne nak..,r.',,·,'o\\·"~· ,:, rrz~z P'~c,?wk, purl
rawie (ibb;eg do dolu z wodąl. podstawie I01łowanla gier eli·
~.~;',~"",,,, S:""nu Suro",·"f,w \1:J,:,:en
,h i S'"Ąt:3n,-ch Z,,~'ad r,~M,i Dob:eg do t~j prteszkcdy br:· mina.cyjnyeb, które odbyło Ilę
\l- prl'<~
,,<l~o',<~d%'!!~~$:' 11
cizie rĆ>'.'t":ież Ż\.lŹ!OV.-" z kraw~ w PMiM%iAlek 13 bm, w Amo
", ",_rlHr.~ n~
rr.lkami. U~l<;d!enie 'to pozwoli sterd&mie, Oprócz - Polski pu
J~u
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r't"m'~!k', ~~"I~ I cii~n n~ pn-u
Pl.,r.\- t'"rn,cn!~d"w
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od gradobiCia
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łach strefy europejskiej pucha
tU Davisa Wielką nlespodtilnk/ii
byla perUka BeJail (zwycięzca
strefy europejskIej w 1953 rJ
z i'lline. W l3rukteU druzyna
wysrała

Chile

3:2
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Punkt Ni', - 5 ul. 'Planty 13

lfI(omllll~',
W .:.wią:ku z Uełl,wałą Rady :Państwa 'ł !łady Wni'łl'&.
:t dnia 14. XII. 1950 f. W przedmlocl. pnyjmOWłńia' i :r.ałatwta..
nUt Ikar.; wniosków 1 ułale-ń' Dyrtkto, Mttia-kłl'!bo '84"l1tll
Mięsem w Kieleach, ul. Słowackie,!' t2 przyjmu,e VI' spraw.eh
,karl i :.anlen Obyw.atell"-w-~ jr«łę ~ __ 04#.. [S-lit
Je.teli w środę przYP4da (Weń wolny cd i)l'łcy, w6wełłł
akargi przyjmowane będą dn.la nłttępnelO.

:1:2.

"3$3.08:
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16:1,

BRUKSELA, W

,

dnl4wląteqm•
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Pająk l

szkatułka

ńsld lO rÓw kukurydzy Pletrek Dz:la
$kwapllwle przyta.kuję dzlew~
d,.
Wle/llek FU1"~a I dO~'iCl zitProwad~l1 tu uprawI: czyme, bo sCl'wetk\ rwezyw!ściG
wspomniał o psjĄ u n & J u Albo z tym oprzędem. Do śliczne l oryglOlllne.
/I"'"
te w jakd ~z' s7.cznnia drr.ew
"To pewnie Wasz ple:wszypre
nJezwykla historia.
mlc~tJ calą wieś, Sąsiad Wleśk.a lent nA Festlwal" -:- móv,.1ę do
/tra rif/"lIik",:,.,t:~, a fMh~u.·{'1I .'q 1'''''
Burknąłem
nawet,
jak
dę
pół
_
Józef
Osemlnłt
_
nie
kwapił
młodych
FUl'Innńsklch,
Gdtle
truh", IQ S~,udriskl,m l'n~f(l ~d,
nieJ okaUllo, ni w lnęć n! w cizia .:, do tej roboty w ~W01m u- tam, ,lUŻ na F"estlwlll~ w Buka_
pra(n'ttll tllm, gfi!!i. t~irl~i, (mtruhtJ.
,itć .,sz..częśliwy
len dom, I ozie. A przecież przez Jedn('~o reszc:e z,nalall się pa]flk Cześka
M 'lek
IllItI " ,.«rll(ll dUlll!( ,~
rh'<1p,,~
~I 'II 1110 Ir"r~f ~1I(t,
lila
•
•
gdzIe pająki s,," - l prlY tej i opomrgo, caJ> \\ysllelt pÓldlle l...awxlzl(le~o W tym roku C7,e~
l'iI" 1"1<111«1(/ - jllk bl/ltfff J"UU
",kll1.jl zerknąłem ukradkiem nn I
n c bo m III II" pIW[1 unII do sl\'k
Pll} I!otowuje u\(atułkę
malV rnsllln ,tt 1ftm ,,,hIt h ni, ~rd,
mm Ale CZY w Lonlowle wrót· ~~nych' sadów l złoZIł tam nO\l;e ChodźmY ll('SZ\"
do mego ....,
lir rro'1~ l NIl nh'aMJ dmll/ DIQ/'gn
ba
ta
Ulwodz!.
czy
też Władka, OPIlE;'dv ,.Jak tu ~obe l 111klm )llOpnnuJe WieSiek
/Iti f'1'~ n"
łtt'~lr"
!I100tra \Vleśka, h"leżo obieliła poraulIe" _ mc!h'lowul v.'leslel( I Rodzlrla r~aRorlzk!ch mlesua
ro~~::/'
dt~~;I:1 j~~~t'j:,r
Nr 10
SRODA,
15 CZERWCA 1955 R
Izbę, doAć na tym, te prll'kladu I WIeSZCle \~p1\rll na pr)m,~1 R(]z na UbO<:1U, zaral 1-9 \\S'ą W dona utllslldnlenle takIego powie-I puk I po I\!d P[)Rlo~kę, ze t(On, mu ~chludnle I przyjemme Ala
,lilia pTlllfUfarlotl!(J.1I1l pm:lur/tlfl
ptl'l. l~dtlt'!/II"<d
ir.
dzenia me znalazłem.
kto nie będZie 7.\\aklnł '-!IrIOClwi nie lO ude17.ylo mnie nnlbnr.
M,ndV flt}mu~ nam~~1I ,,~ Iljlla~
IlIf...-.:IIIJ.....
!BprGIllI"'.:II
I 'ch gll~lenlc znplncl karę No dr.lej Na śclannch wulonkl w
IT!"\D\A GAR\!KA I !G\ACEGO Bu
Wle-sle-k 1':a~, Jakbv nie 1.wllża· ~} omogło O~eml~k dru.\\a o- 11lmkach upleclOnl'ch ze slomy,
S/4 k/6ft. !,titrll d~rQd p'atl,'t to.!
JtlC na mOJe 910\\a snul dal~j 'l.
~ I a gdl' mtl PrJI\'leG7 ilno f) U sufitu WISI plęlt 1V zvrandi"J1
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" ntt ,kl'!
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ę Złe
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T.frtU !l' r'{o,h~ fi" ~riq ZtJ..I~t urodn>f
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W
Sk!OCle
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tak
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I
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al~~kl
sla~l' go<pNlafZ talenlu Cwskll IJil"orl~kler.r) Ta~
IM ug,,'ar~ nnrindr~allsklfl rl,ml
łońce kokietowało na.~ wy taklej oceny, "stawIanej" na wt6r1Yć
s~~-;:; ~H~ ~ kll\\'Rlu I dZlęk:J\\Rłl ki włnśnle pajllk - hnndol do-.
raznie, przez szybę samo- prNydium Bo Istotnie jak mo~
La
hl
u bo prz("CII'Ż nie komu cze-kał Się wHr'lznlemn na \>'l'sta
III"""
::..
chodu Bahśmv SIę po\\le zna prt.eproWadl.lĆ sum!enntl,rze
- W Lonlowle u C1':('śka f -,c op<',
O~('mlakowl WI\\le w KIelcach a potem M)!:rołfł...,.zq
dzlet to JUz pogoda, bo teln& l prZ}nOslącą owoce anall gOd7;,kle go, komendanta od H~z~~ J In~I'/~~, r~)I\Jl~~~~r.1(1 I ~cle na drlt! dl' o;lr'llnnltraJnweJ w B ahm'lochmury mogły nas 1..3 chwilę ~ę w dmu poprzedzającym prezy I "SP, a lanuem pr7C\\ ni k' lI' 1. \ ! dRI\ TN lZ 1. tą sza· ku Stamtlld zaś delegncJa młn• W HolaridJl wielkie tlllnte·
e 'I! WIoch don08zą, te w obdarzyć deSl-czem Ot6ż I 1\[1· d~um, Ix>z lal~lf~gok()llI;tek przv-jce>!o kola LZS, bIl klet!vś pa ją \\'1I~h ~'11l okóJ
"d11(>Zl' pol,klf'j zawiozła ~o na
resowania ,wśród
młodzldy dnlach 23-26 CZelwca br hę· rzec
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wz.budZlla v:iadotno~ć, te 00 dzle obrado\\alo
w
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kraju tego pn;Ybę&j5'
z 'Belgii Perugi! ($rodkowe Wiochy) VI w61 WIodą najczęścle-j do szko- czlonko"le zarZ(jdu dowa!<l7.1e!i dZień bl I lIpaln\' a w pcm letrlU klem. J('~() SI )st, II Włn( kil
y
W t m ln~ roku na Festiwal
międzynarodowa
f
slowa zgl'omad~en.e
Socjal!stlczld!J Iy, tu mozna Się do\\\edzleI', ~lę o oceme wtN", gdY trze- \\Is\ala bUl7il p~1il)( (\p\l~C ł ~~. Cl!lj:Hl z komody clIle nllr:c7~ m: Wal~7.~\\~kl C7.('~lek prll'waczyl
u:tafeta pokoju. Mlo let hole.n Mlodzieiy Wioch W obrad~ch gdzie kto mIeszka I kledV bę ba Ją Juz bl lo ptgać Akty\qs- lklnę w I~b e p'Xl sufJlem I \\~"I Sll"l nie upkclon\"h 8('1 II; etC' (
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derska ,postanowiła
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d\\'utygodn!ową
SFl\ID
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- p ['7('nt mi n,,",\('h d7.le\\'r~at ~;~nhą P~~llll kt~nm prl\'padnl~
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'n-\"()~z""na Ij p1'7('I\odnlC11\('~
Pom\~lele
p1'7E'7 (,llh ('7.111
NfllPII'.w pokazal s\~
-I din 1,.-.1<",,'1("< 1 Inn\'ch lun1!':>W
1/!.1
PC'\\nle znowu Ja
Apelem Wiedeńskim o zakaz
kola Zi\lP mle~zka \\ d!uglm narzekają, że nIe ma S\\I('tIl· cach, polem ogląd/lno ~o w Bln·, ZOl):a1l1m\\"li~m\' n~\\C't kur<i ~~ u~ l ~ eń! ej 071('wczvn!e'
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• Oq,anll..acJ(ll~od'~ezJ Dei knncu \\~1 Za~ta!am )II w do- JCY A tvmczn"ć'1n \\' ~Iudnlu Inn<tlku ,JakIm sp)~obl'm fH1R- w ~ \ etl C\
broni termojądrowej,
mokrat\(,"zneJ \\' n Hl('
ono· mu
Le-ch\le ~aC'lęhśnw po- b\1 woln\' lokal - da\\na ~Ie-·
I
lo tarl do BukfI. hl' Pr7\UC7\Ć <lt: r<1bntv ~en\e· a< (' e~
S!, ze Komlte-t Przvgotowa'\Cly ~~\\Etdkę wszedł do Izby mJo-Id71ba GKS-u J przl' umle)ęt- ~zNlI gran c~
o
' I tek no \ nie naJgortej wypadly rodawc)',
I
do V Fe-stl\\alu w stame Onssa Idy ch1r.pwc
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ap•
C1.j.nJ prl\g(\tO\~a:"11a do ,\\.ole·11
H I k
h I lalwo:;c~ą
,\\'go~podlllo\\ać d~'m r~lle w &lo!t('y Rumt;nll
zg"o'llRdz]
- Panno C' I'n o, prn Jec a I
I
\
• tplodzlet Nlgerl! gromadzi 0 FeSIl\\ alu " który I
'
z ZArządu PO\\latO\\ego ! chcą r1lej~ce na ~wlel ICę
VsZ\~c}' prz\'p~ril do sercn ~i{QśnookleJ
dzieJa afrykań~klej sztukl ludo~ 5' tV5 dC'legal w z C'lC;;O ~tanu j
,-"
d
d
o tym m'ślell l Rdllll ale mkt
'
I
8.J.
-e"olfl"'to~
II""
weJ na wystawę, organizowaną P:zew,dll'e,~I~, ze :" nm FC'· loblĆ 0,renę SI;; ~ w fa W~ Ile WZlfl! ~Ię' do P;llC)! I w Koreance W]I'J olr?,\7r11~ do~\ f%;o§;7!l:. .06-0.
w Warszawie z okazjI V Swia· shwalu \\'ezmlF.!, udu!!.! og61em
- ,1~;{ą ocenę·
dZ~Wlł!!. SIę efekcie ~w!('thc~' dotąd nie ma. I spłonęly, n11; p'llach nl(' drJjr7.e\\ al
lo'\'9-g0 Fe-stiwalu Młodzież~' I 50 tys. widzów. ,
.1aro.~lO\~·na.
, .
Albo l tl·m bn'~ki('m.
ryt, Co pr:lwda trrn ~Irońce 13m
11 zasiać
S:ud~'n!ów.
Przygotcwuje się
Komitet w~'da. Je ga,tel)(.ę, w I Po~zlio;my. ~r7Nl~la\"lclel ,ZP m~l"l\'1l ~oble Z",IP-O\\TY
j . ,.
'ś " .1 In\'111
Z
l:J
pn.!'wIlal ten c?l pole, na którrm mo- coraz. a~nlE'J ~:Z' .. \\ le-ca o, "
r6~~'T"!:ei druż:-'na' pilkarsk.a l re- której publikuje ma'C'l'Ialy.c '.\' Stllrachn.wlcach
prz.vgotowaniach .d? V Fes'l· nas ~I~\\'aml: -.,Iutro będzie zna 1': powodzeniem Sll1Ć bura. ty pIękniej k'\ltly, bo ~I, ktolzy
p~~1.enlacja lekkoatletyczna'.'
walu w. Indiach l ~nnr~h kra· preZ?'dlUm I dlatelto chce-m.l' ki cukrowe, l w!e-dy, gdy nil kraj koreańsl(lej d?,lewczrny
jach.'
zrobiĆ ocenę wasU!?o ~cła, W Grom. Rada Narodowa daje Bprowad7.111 nleS7.c1ęście piel""1.·
malutkim pokOjU 8~edzlala już Im kswałek nle-uź\'tku kolo Za chali teraz W popłochu przed
JuiJa Mi1~ka członek zarządu gaJnego, co więcej, gdy rad• ,w Luluemburgu cze-l"\vl.ec
e Studend peru.....iariscy u~ kc;Ja, ~racownl~ Komend~ Po· ni przyrzekają pomoc w post.a~ gniewem bohaterskiego narodu.
fe!t miesiącem szer.okiej kam~anil propagandowej V Swiato~ czący się we Francji donoszą, \.\'18to .... ej. ,.sp, I przewodnl· ej ~1..arwark6w, młodzi nie en· • Być może pająk :r; dalek'ch
in- C:ZąCY mieJSCOWego LZS·u.
' t ' zmuią s'ę tym wcale Sly
wefO
Festiwalu
Młcdz!et~' 1 te wedlug nadesIanych im
Na re.'iZlę. członk~w za~du c~~ća tylko u~r~kiwanie ~ ta~ stron rozbudzi,' w d~lewczy~ie
Studentów, 'Narodo\\;.· Komitet formacji reżim ~erona ~. Ar·
f,rz:rgotowawczy Festiwalu wy gentynie, odmów!1 w'ydenla WIZ nie docze~a1t~my . Slę: M1Jska I jest piasek, tam jest ~runt nie-I tęsknotę do zar~lsza domowego, a
dal
okolicznośdowe
afisze. wyjaroowych do Warszawy na ~zabrala. ~I~ do p.ls,ama oceony, Ir(iwn)' zre~ztą d<tleko od \\"~i. jrgo kolor p5r.eniclnej slomy
r,TIoor.i€'ż OI1'2yma również spe· V S\\'iato\\'~ F~th\'al s!uae.n· która Jak po?kreshl. !o\\'~l"zysz i I znol;'u d.nku_ja i znowu ob~a I ffi0wil
o urodz.ajn\'ch polach
studiUJą· z ZP ,miała, .b~ć o\\ocem :dy, II boiska jak nie ma, t.ak
.
c'alr:e W''I'dawnidwo poświęco tom peru\\'lańsk!m
koh>kt~,,\'neJ mysI!, Ocena p~- i nie ma,
własnej
ojC'zyzn;.',
n'e, Festh~'alowl w Warw!.'\\'ie. cym w Argentynie.
dllelona zf1oStal.a na punkty, jaK
Na diwi~k ~łowa "Fe~tiwal" przez wroga. Tak czy owak z
Wvf';1.'ietlany
będzie
równiez
kolorowy tnm "O IV Festlwa·
!Oająkiem jut się nie rozstda,
b;do pl'lro lJllzdem ,Jak po I młodzi z ilrirC'a wzdychają. lu ;,-.;, 13ukare5zcie". W 'czerwcu
z)f'idZle l prze-d fe-!itll\alt;m, ale INo tak chcielibyśmy coś zro~ Zabrala go do krainy wschodzą.
• Japoński Komitet Pnygo- samo jej prz.epr('>\\'adzeme 57.10 i bić _, ~ówl Heiena .Jaroszówmłodzież Luksemburga
spotka
6ię ze, 5'1\'j'ml 'kolegami
z fran.~ towa\':cz" do Festiw'alu war- bardzo o~omle. Gdy. kt?ś rzu-: na _ Ale co? Odpowiada' ci. cego słońca. WiOlIn go do Korei,
cuskiego mi~sta Njlncy 1 mlo~ sza,\'skie'go wydal 5 kolejny nu cal pytame .na ma:glf1es~e,' r~z· Sla. A tymc:ta~em młodzi miesz jako symbol przyjatni młodzieży
mer ciekawie redagowanej ga· poczynała Stę dłuĄa d}SiW5.1a·lkEłńC-V Mirca
dz.ieią nierniecką,
lub:ą t'glądać {'a'e~o świata, jako dowM prlY.
zetki festiwalowej,
W~'chod;>;i!~' ~l,:y okaZJI proble. przed'itllwienia. Sam! próbowali jatnJ z dzlewctętami I chłopca.
my
n~jlstl)!~1e-)~,1!;"
to,
Ż~
POP.
kie-dvś
coś
wYSlllwić,
ale "bo"
~
me ;nteresuJą SIę koł~m, tQ, ~e i hnte~" szlukl wyjechał, Inni się mi z malej wioski w powiecie
• w 10 krajach mlodziei bę
• Z eliminacji
l'.e$polów Z~l. -owcy zmarnowali, ?kaZJę \zniethętilL Dwa razy nie od- słlndomie-rskim.
dlie m"gla oglądać ,J;IOIskl mm artystycznych w Wiedniu zwy· uz)'s~ania lokalu nu S\\'le.thc~, brla się próba _ zanąo knla
rl",kurnentalny pt ,;Byliśmy w eięsko u'Y5zly trzy ze~poly, Są lo, ze Ilc7.ą t~'lko, na dzwła\-, lrez\'l!.f1r)\\'ał z 7..amillTu, i\!y
Oto i cala historIa. Powledu-S';d lpe, Cle", Kcpit· tego film',J to; Wiener FOJ Ensemble ność LZS-u.1 Wiele in.nych I chei(.liby~m.v coś łHdnel!o _ bajka. Ależ nie, bo posłuchajde ...
zreaIil'Gwanei:o przez twórc~ Edelweiss
oraz
Penzinger ~praw, Zbyt zywolne to prr:, Helena WV5uwa dez~'del"at
Po przyjewzle do Lonlowa !py
POoIskich fllm6w dokumental- Brntt1. Zespoly te będ~ r~re· blemy, aby móc? nich mnwlć jżebv się pooohalo \\'sz)'stldm,
nS'ch - Janika, r'Jz~~lan.o ;l1i. zentować sztukę ludową Au- ....: rflmac.h. p,unktow. A zre<;ztą Znówu ITI., i1r-7en:e.
tajeom o pnewodnlcIĄcego kola
do . or::anizac,li nlłodzieżowych strii na Festiwalu w warsza-I,nle ~Z)Wl.ę Sl~ zarząd[')wl kol.a,
.A PI~C'.Ci('Ż W\'~t:H<.'7.l'. ".'ZIIlĆ ZMP, Był nim Wie:liek Furmań·
-w rbżr;Ych krajach.
wie.
ze me .... lerz}ł w skutecznosć 'k'lka lek~tów sr.luki czy ln~ce~
skI. Zali talem RO w op;rodzle, Ildy
nizucji, przygotować om()wH>nie
ich trcści na zebr~ni'J j UHle· uprawiaj gl7..ą,dkl pod kwiatki l
cydow~ć falern, I(tbra
najle- pilnował, czy krow!.e dnleko do
Młodziei chi/iska. przed Festiwalem
Ole) orlpowillda mircowym wa~. ocielenia, Tennin mla!a na d7Jś,
runkom.
Po przywitaniU, paru 1II0W8Ch
Mirxll-i z :'I-1irc;l lubią sIę baNiraa!1.'»o
odjrrlw1rt 1V ('!71 ... ~7. 7~h\\'r.~, Ak. :'\1~rr~18 7.i!e
wić. Tern7. jednak poz('gnlil\ się o wiośnie, która umaiła wieś j
z lą r!Jl.rywktl. -- S'ra~ary ro- pola, skierowałem r01JTlOwę na
slczel'iil . .•. ';ir 1J1.-'.,~ubnV'r1 {J.:I'-lCYd."'''''d.a .• Ię, j"rh:H-'. s.:ll;la.da~~
pa
1r1,>lrd;,t'h
)JinnJt""w,,, tlm 711:IĆ Z,ll?'td",11 I,,\\~~t ~
bi" nBm na złość. Zreó~!ll nie
przygotowania do Fe~tiwalu. By·
l'rzpd 11'yjnulr!ll uol)rall '~",' Wl'JllU I za klika dm JUz "'jje
rOli lokalu.
Ten rejestr (akt(jw 7. pew- lo Ich wiele I to rótnorodnych,
tv .hl'il'tllrll
ZW Z1I1P, Otv cha la.
i kl
noscią nie wyczerpał w~zys\kich Choćby te kwiaty, k1óre domom
niekfórZl/ z niel!:
WlI.'le ni('prawd1.!wych we
pl'obIernów młodych mie<;zkań
źydlJ plonl~rów dotado do
nadają Jakby odświętny wy~ląd.
c&w Mlrc~a. Nie zaradlila 1m
jnałnm Je tilńl'7.~ce 1. za- l\1arrsl. Ale nuuc7.yła Się otIrótna pewno prze-prowndlOna na Mlodzld z Lonlowa postanowI·
d;>;i('rży~trmi chloprMnJ w fliać prawdę od kłamsIw!!.
6pretydillm ocena. Z konieez· ła, że przed Festiwalem roz.kwlt
świf'tlicy
ZW Z ",1 P \\'
Ludzie, pros~.ę pani - m6mści była ona przeciei powierz
ną na grz.,dkach
przed kaMą Kiekach, Za ,\00zinę od tel.dilll\', wl Mary.~ill - nJe 1~1W~f.e ~ie
chowna ! nie nauczyła dl..lewla_~iać urOltlllj w piel<n('j Slcz('-I will prawdę. ChodzI! d,o m
chałupą,
oCZąt i chłopców z Mirca, ze sło
cińnki('j Zi/!"mi. Spntltaly ~~ę [iA pl'1.yldad J~d('n chłoPIf:'
wa' ,bez czynÓy.r przemijają z
Ale to n!e ~8zystko, Niedługo oziś te dwie MHry~ie - Oran· 41n!ilm, że mnie kochA., II, łka
wiatrem.
r6wna l KIt'lc l ~ml('"how!ika 7. 'l ej oka1.'I!o sl~. iR. liczy,! ly l
Cenny to zwyczaj zartJ\dów zabiorą się do budowania w gro Woli Pawlowkkll'J (pow. St!lril- na mailltek,.a kleny bahcld1ta po
madzIe
dziewięciu silosów, meZMP - dokonywanie
ocony
chowice). Nie 1,n,1Iy się, dntw!, qllh f:O swr) c6rce', rnis~e ~I~ -'
pracy kola, Ale mus! być ona kosztownych, a praktycznych,
,«'ystarcz~'lo ll'rlnak In, ,7.e n~v·
- Nie martw ~Ię, !i~f;h 'po.
głęboka, I7..etelna nie POWOOł)"
wykopAnych w ziemi, umocn!o~ dwie \\'Vj~.';)"IŻllifl... n1l WCiąg PIO"I Nil Zlrm'flrh Zoch
I
wana tylko tym, te jutro bę
nierski, 'bv l.blill'Ć ,ię dn 51cb!r., 7nASZ nn pl'wn o p!on\rra, U~~'i
nych
gliną,
Czesiek
Lagodr,l(!
dz.le prezydium.
ktMy będlle~"", '.
,Jedna I drugA je.ql b~rrl7.0 zadl)- w('go chin
, DANIELA STĄPOR.EK
pierwszy w gromadzie obudzI! wolona, ze l.nahula koleżal'lkę.
u CI('ole
e do pracy ,~~
- ,Ja 1awsze mlnłnm ~zclek!r.
'j'do
- mówi
)\ rysia
nie praco
ska.
wala dotąd nigdl.ll", cią>:nie ją w
Ta trrx:hę nleośmlnla dl.iewcz~' świAt.' _ Przckonll!nm mamusię,
PM'<'le,
t}'m
pręd1.ej go :zwol·
1'L'~
\" T tJrnl:~tY'.
nich ma 18
nią". Starli to I znnria pIosenna minła du;i;o oporów prl,cd wy pokanlłflJn JI"l, IiMl' od k."lda~
lAt. Jut ""won
.t,acił ,n
U Ij:la nI
.sądem
__
ka, To samo JaworskI.
,'
dZlców, POZ005tał mu jedy
jll1,ctem. l3fl.bciH. j~j opiekunka, 'łwk ~ pillniel ck'. ktfJfym <;Ię da~.: wlecznie upracowl'lny oj~
slanOWc7.0
Jej lO odradul!a: ~d7.i(' L'rw Pr)\\'()(]zi. I r.Jo:ndlllll ~Ię. ~a.
- Nie kradłem; nie bilem,
Ć,zym, ,Chlaplec wYmykal s.lę
To nieprawda, co mówili Bwiad tobie dZleWC1.).'no jechać w tllld Ilam się, te b~dę S'lma, ~~ _.0.
CÓl'az ,~~ciej s~ jego oplekowle.
'
~willt.
Kr:>lci:'lnk\ _ rJllnlkHrl-:! br~e, te btXJtknłam uru!ll'j d~ y"
kl~" Dojrzewał na ulicy•. .na, .ta~ prótniaJą, 51ę. Apetyty wzrasta- NapJjemy się? - Jaworskl
Zamiary, owszem, udały się,
Zadnel skruchy, Nawet w pr7.estrz('~al)': Zobaczysl., jak bl} H;ę.
dach kolejo'łtych, w pociągach ją. Wkrótce problem _ skąd zna łlWój fach,
P05z.1y w ruch butelki, kufle,
spojrzeniach oskarżonych nie
'1r,'oi:ącyełi go po eęlym kraju w.t.ląt phmlądr.e na konlynuowa
_ Czeeemu nJe?
naczynia,
Chuliganów
było
l'iqtha z Ostrowca
w poszukiwaniu przygód, ll!!'k,:" nie pijackiego wieczoru'
_ Ale nie ma pan pewrue dwunastu,
trudno &tę przed widać I~ku przed sprawle<JllJegt bezczelna pewność,
kiep,o chleba, u~ob1,ru. Ił który
_ Idziemy?
tO"v?
n:mi
.obronić.
Znali
swo- wośc!ą.
że wśzystko .. uple-cze się".
motna ,bYlo "racJon,'nle wy~
Nje trzeba wielu słów RoPIJAny wyciąga portfel. P6- Je rzemiosło. Miel! tę wyzstooć
dać - , na.JpJerw .na :slodycze, zumlelą ~!fL.!iobrze. Brak o5wle tnlej idzie już łatwo OWIescle nad swymi oflaruml, te napaPrzewód sądowy dobllll:a koń
później na wlno i wr:eszeie--na- tlenia na IItarachowlduch uJj.IZ!OIYCh ginie w rp'kawle-J.aslń~ daIL.zo\enacka,' N:iipas!nlcy nie ca. Stwlt:TI.lJ.oIJo, ~.e o,,<;lrarż~nl
wódkę l karty.
tC'ach jest 5prtymlerzefttem te. skjego Można. pić Jest za co onczędzal.! nawet kąbiel. Po· napadali, bU i, "ktadl!, C6Ż wię·
bito I sKopano' m, in. młodą rej? Wymk'l Skoniecwy I Ja·
l'1!iiwet ,trudno u5talU, kledy:,;o r007..a:jU eskapad. Wyprawa A później? Znów ra lawy.
kilkuna~tole-tnlą dzlewczy.nę.
worsld ska ....anl na roczny po·
oStatni tal! przybył do Sta.rl'lcho MUNi sIę udać, ,Nawet k~lężyc
wje w jeq:nej Ze swych włóczęg, ,,~traJkuje,", Jel!t ciemno. I ()UB.
TO BĘDZIE SZUM
At się' wierzyć nie chce, że byt w wlę-zlenlu, Jashiskl _
rodolp1o uczqs;r,czał dQ jakiejŚ to,
Krytycznego dnia, w Bobolę 10 wszystko moglo się odbyć dom poprawc7.y, Chłopak mu
$tkoł)':,
Psut. Jakieś "krokI.
zebrali IIlę zn6w w źelaznym tak szybko, ilt nikt nie Pl'óbo- obecnie 16 lat, a wlęe do pl!ł·
0'·
Siedtąt:a, obok na! jaka' 'lItar·
Z'
h miały !lylwclkl my komplecIe. Pili f Jak zaw.ue
'Nal reagować, klNl)' banda wy nolelnośc! - pięć lat IzolncJl.
łta kobietB. wplycha: "Taki lHh;,n;~~~ ?dzle kobieia, tr~dnq, 1,abrakło w6dkl, I j~k UIWSle rostków katownła t\'l-Y {)!:loby.
Wychodzimy z gmnchu stl\ra~
~llezny, mJody, panie, Chlop~~. ulllallć wiek, Grunt, te por1.ądw wyplynQł problem, skąd ....7.ląć W zabawie przecież ucze5tnl~
choWlcklego sądu przekonani.
PO'?O to'posz{o na, złą drogę·"
n.le ubrana i ma teczkę, Chwl- plenlr,dzy,
czyta kiJkadl.lesJql 05ób rówt..e
tego wyrolm sąd nie tem.
,~ledy I dlaczego "la~lń$kl, la 1I1.1motania, Słabe okrzyki
- Mam!
JasIński jest spryt nie mlocJych J Illlnych juk nn'
wal w Jedne-J sptawle, Te In.
smnastoletnl, ,nad wiek toz,,?l- protestu, Cóil one znacl..1?
ny. Slj!lia<lka zgubiła klucz od pastn!cy,
ml(',~zkanla,
Teraz nie, mli. jej
ta więzienia I domu popraw·
Teczka przedstaWia warto~ć w domu. Moina tam weJśt.
WYROK
czep;o, to nIe tylko IIpl'awietll!"
kllkus-et złotych, Kupiec? Zrabowano 150 l'Jotych, Dzł~
Proces
Jest
wybitnie
poszlnko
wość
wymierzona tl7.em sknUlSprzeda się. "kumplom" - nie ~l'upka ma Określony cel _ zama obawy. Ale skąd ....7.iąć pie bawa w przedszkolu. Nie, nie wy, Pl"lcwód sądowy jest trud. nym, ale wszystkim tym, kt&kreś}otle w artykulfich 257 l niądl.e ó'tiś, zaraz, na dalszą pl~ ciągnie Ich zabawa, taniec, ny, spratWa zawikłana, dlnteRo rzy Id" podObną do JlUllńskle·
241 KK - kr.adzJe:t. j;ltida:Ial w jatykę?
śmiech, rozrywka. To nie dla teł prowadzI ją prezes stara~ go, Jaworskiego l Skonleezn..
CI ehlCPrtI 1/1, eVlll{dajq 1/'" 1,1d!wvrh I mil/q ",!dkl{ rhrł II~ Pfllty.
go drogą. To wreszcIe jedno
bóje'!!'?
, "
Napru.clw Domu Kultury, w nich, Oni IIZtlkają Innych wri- ~howlck!ego 5ądu,
IV OSTJ/Owr:u Prub/lwlllI " rt>dllcdw, AI~ n/I mdi"" dMm~ I~łł (h/łba.
"
.:
lMku riJe trzeba dłuJło czeknć, teń,
mocniejSZych,'
banłzlej
Zez:naje JasińskI. Wykręca [Wielkie OIt1'1.etenle dla tych,
fil StCZF.CI';'SKIEM pofrub,,1 ,q IlIdl/~ _ m6!(!/1d6rvl , "Irh. PII!,d1/,mN.
)!'N(')CN!, t.Owt''''
TiX"ZY się jAkiś pijany jegomo~ć "mę~klch", Dla nich zabawa za. sIę, nie przyznaje, nlaczego co którzy moa
.• na. tę drogę wkro·
Nil Idltelu (od ItweJ) odrrm'ltcka p/q/kil; STAN/StAW SKOWRON, TA·
D.Y. m z.l1lip!erf1ff6w. Wnlewy
'długim 1whtchu 1 liIeQwl'ch czyna się dopiero 'lll'ówew, gdU Innego mówłl w toku dledztwi? cz,v4,.
DRUSZ KIU.YSTI!I(, Ol/STAW BANA$/I(. WLADYSłAW NOWAK / JOtEI,
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