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Tragedia Hiroszimy nie powinna siQ powtórzyć
tlpel Światowej Rady Pok~iu
6 bm. konferencja międzynaroQowa
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przeciw u,tyciu broni atomowej
MEOER

8w1ato\łeJ

1955 R.
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PAP.

Sekretariat puJ4q "pel
prm~ Pokoju:

Rady PokoJu

do opublJkowanla

D&ltę·

Otwarcie miQdzynarodowych 'wystawo młodzieży
Galowy koncert radziecki W Pałacu Kultury
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Umłodych niemieckich artystów
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(Harespartderteta ,z Warszawy)
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DY nadejdzIe popołudnie ! pogodny wle<:z6r. warn.a_
wl.'lcy l wmi('sunj w warsUlwskl HUm r6żnojęzyczni
gośc!e wqdruj:" uIJcamJ miasta Fe5tlwalu. Gdzie Ul, trzym.1ć ~ię? Na co patrzeć? Każdy festiwalowy dzien
p;'Z",no.~! tyle ci('k~l-\"ych przcżyć, Jak t wlclki~J, olwar!!,j

G

ks:~~i uczyć się moi'.e~z ż.\'cI.1 swych pn:yjed6! z r6żnych
kr.'lj6w, p02.nnW8Ć ich pio.<\'nki, talice. obycz.aJc, Wokl)!

estrnd, na ktńryeh \~'Yftqpuj.f corot. to nowe t.e~po!y, grom.1(hl si~ nicprzebf<ln.v
tłum; po brzeg! wypełniają. ~I~
sale widowiskowe. teatry ...

<I.
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Ct,v ""lecie. J~k wY'l"I"o:la ludnwy bn:('c baw~rski? Albo 'Ian:ec z, IIe"ji?
Nie mają tych t.'lnc6w Algerc~ycy,
kt<'lrzy dużą g:-upą przybyli do hali .. Go..... nrdli", n!e z.naj~

ch:

<o.
lej,
n

ich Wło._i ani Fra:'1Ct'z!. N:J.si chłopcy t R1.CSroW.'l patrzą
OCMrO\\"lnl na pl~kne. barwne krutlumy, .-;łurhaJ:". przytup'.ljąr. skl)('l'1C'!:;O rytmu !.anC'n. Lian! wśród n!rh "fachowcy" ~t~f:lją ~:ę za['\nmi<:tać melodie. pOHezC'gńbc fif;my su:!\, h1'.\'ar~k:('j. Gdvby tak u nas w św!c-t1iry po~
kanc kl('{\yA te bllcc nir-mi.('('ki{'? Piqkne Hl, cickawe
i (vle mówi,! o 0bvC'z11a.::h t~go kraju, oby.::zaja.ch, które
na pewno \\'arto pozn:J.C

".
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Pań<twowy ZC'(;pM Sztuki Ludowd t ncrJ:n<'l. jNlen
n.;!jlcpol.ych zc.~polow arl.,.~tyctnych NnD; wy~te:puje
W pror,rnm:(' nnrodowym Ni('mi~. Obok tańców prelE'nlu)" rio,:C'nki w wyknn.,·nlu makomiteJ!o choro. Budzą zainteresowanie ludowe rlleśnl nlem!~kie. entuzjazm wy',\'ołuj:" po~enki innych narod"'w f>Oświ~one ,'prz:",J.~cio10m radzi('('kie. polskie, frllncu.~kle, PjC\0C'nka l'lczy i
~bliia z-a ch6rem nuci ją cala hala; podchwytują melodię muzykalni Wlosi i powściągliwi Skandynawowie.
Najmlod.szy ChYP3 gość FcsUwnlu, k~ziert..a'\\'Y, pięcio
letni obywatC'J Iraku, z tapalem wybija maJą, c!~mną
rączką jej tJkt. Wy.~t~p towarzyszy z N!lm1lec, pc.dobnie
jak każdy z- festiwalowych wiecl!)r6w. €;.bł się jestcze
j('dnfl nlC'l.apianowan(ł, lC':'z żrw!(')lową n1!,"If!\~t.a.cją mię~
(lzYfIlrodowC'j prz",Jnbi. W depłym, prtyjaznym nast.roJu opunczaJą różnojęzyczn! goście halę, bogl1t~1 o MW"
wiMlę l nowe przeżycia. "NI('Ch żyje Poloni1:l"
wola
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COoko-flczenJe ze Itr, 2)
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bm, o ,odz. 10 z okazji V Fesltwalu odbyło sIę w P.~
Kullury I Saukl olwarde Wy.ław: ,,10 lat ŚYMD w sluł
mlodzll!ty", "MiędzynarodoweJ wystawy o tyciu mlodrJeiy"
"Wystawy MJędtynarodowelo Znencola Studentów",

Denlfl oral prz:ewodni~_

JaCQue1l

'łka"

ze ZMP l1('\ena Jawor-

Prze:n6wienie

inllll~IJI"t!JąC!!

otwarCIE' wystawy wyglosH
kret~rz

segeneralny :vrZS I1rl.Pell
pi"1.N"ięCi;1 v.'.'h:,~i
.~Ękr('tarl.
generalny

U-0!:7yslegr)
~r)k("mal

SF""I,tD -

Delegacja
młodzle:!y Chin
li

kan"
JarQUC5 Del1!S,

tow. Bieruta

obr:lzują

na mr'l~zlmę
zOlltała plt!l'wijza bum.·
ba atomowI!.. PrzE'klzta!cl!a .1M
miasto w pu~tynlę I zgładziła
200 tys. M0b, Ohecnle pNlr1ukuje się bomby wooorowt', klo
r)'ch ~1I1!. niuclycielska t)'siljckrotnie pl"'leWrŻM:a silę nj~l.czy
cjpl!lk~ bomby atomowej n-wcrmej na Hiro1\zlmę, Tworzy gię
T.a'J)uy lE'go rod:r.aju broni ł
pl"7.ygotowuje się do Jej użycia.
Naleiy na zaWH:e usun:lć

~ta w dzie-flzlnle fizyki Iilom'lwej, laureat
nagrody
N'Jbla
Jukaw&.,
prez.es
Akao('mll
Nauk Jamada. rektor unIWt'r-

aytetu

o

PARYZ PAP, Agencj:a
fmnre Pre<s(' pndala, ta pre~
mk>r Foure ! minister apruw
zagranlcz.nych Plnay 1.O$taH
laproncni p!"zel -~. rod7.loC
ki do
Zw. nad"iei!dag.o,
l"aure puwiadornll .w środę
prezydenta Francji o tym zaproszeniu, a' w czwartek ul~
proszen)e to będzie dy~kuto-
"'anI" pl'let gabme( francuski.
A~t'neJa . podkreśla, te zapl'Qo~zenle radzieckie będt!e nJe·
Wąt'pJlwJe . przYJqte.
Wizyta
francuskich .męt6w stanu - w
Moskwie nastąpi prawdopo~
dobnie w Jislopadlie lub na.
począlk,u grudnia 'br,

~~~~~:

l)

mh,d",,,ooowy d,"ó
Domaga.lde się jednomyślnie
rrJtbrojenia l. tnlszczenla broni

atz~~\~eĆ~' PAP,

,Jak

Festiwalu
'"

j

Młodzież,

I Studentów

lI'arsżowle

Pra~a pary~ka

nie z V Swiatowego r"eIlU',valu Mlu(fz:iet)' 1 StudentóW w

wspólne pragnienie w7..ajemne-<
go poz.nanJa sIę j nawiqzania"\
'serdecznej przyjaźni. Autor kOre5pondencjl po<!kr~!a ogromAgencja UFt w knrespon.1<!n ną, gościnność ,.młodzieiy pol..
t'Jł t Wars~wy oplłuje barw· sk:cj,
ny wyg~ątI. H.!lc IlohCY, :-vJ%Wyslannl:'; "Humanlte". zwra
brzmlewaiqcyc!1 radoo;nym! ~II'- . ca uwagę na ,erdeCI'.ną. atmo-.
~aml mlodtlety przybyłej ze
wszystkich
krańców
świata, sferę przYjatnl I radoścl. pa..
nulącą Opisuje
na Festiwalu
Wa"taw.
Agen.C"Je SI\\'I~!"(t7..n, t..e I~ pe In1\ l>klm.
on warunki.
za.,
radosd l tYClQ mlodz!!:!! ł.ą·
kl-\'alerov,'ania I WYżYWienia
uczestników Festiwalu'. podkremanlfeslowanla prawa młodzie ~lld~~:ol~l ~el~~~~ ~~rub~::
WarSLaWll:!.

I

~J6~w -o~~~:~n~hJ~:~~!c~~~eai~r!; i~~ł~~tr~: b,m~n~~~fil~Ina~~~",,: ~~: \:~~~~~, ~\~~~':n~ol~f~:

Na zaproszenie Rady Najwyższej ZSRR
delegacja Skupszczyny Jugosławii
do Moskwy

~:~~;'~::-:~~~,~':

NajwytueJ nFSRR.

Moł:klewsklE'j

tł,)

Rady MleJsk1t'J.
w)'tsl urtędnlcy Prezydium R.t
dr NaJwyuzeJ URR" MJn.i~

I\tentwa Spraw Zagranlcz.nyeh
zsaR, W8ZtoCh.%wi"tkowqo 'lo
warzy.twa Łęc:no&el Kultura) ..
nej :z ZaJlranlCIL dttlennlkar:ze

.radtleccy l zagranlft1ł1•

.la

jest radru;nym wydarzeniem
dla wsz)'stkich ludZI radlice·
kich, poniewat jest wrrazem
przywrócenla najle-p51ych pn.y.
jaz..nych stosunków mlędzy M~
uym! narodamI, stosunków,
które istniały z~równu podel~l>
wojny, jak i w p!er\\'szych Jatach powojennych,
Napawa nas
,. w

"LIberatlOn" daje opis potę1:nej manife:i!taejl Inauguracyj..
neJ'. DziennIk taZnaCla, że pl'"%y..
byli na FcsUWal Wa'tnawskl de
legacI %e w$'ly~tklch. krańeÓW'
świata

GENEWA PAP, pned

tlą

Ilę

na

ud~~

gościnność

,o~pndIl.I"lY

Jr;ł oroblstego wysłannika pl'''
miMa IndII Nehru, Krłunę

Menon. 1 odbył
dz!nn'ł 'rotmowę.

Kr!nM Menon

g

l szcze.o

gólnł!, seroe.cznw1ć Polaków' dla
wyllłannik6w" mfodJ:leży

!ran..

cUl-kiej"

.Zarówno "numan!!e" ·jak. i
"Liberatlon"

Ulm!eszcują

ob-

szerne sprawow'ania :z rozpo-

cz~cla

II Międzynarod0w>:eh
lJO!rzysk SP9rt0't\·ych. AgenCja
France Pmsc rownJd podala
wiadomoŚĆ o porJ!eddalkoW}'eh
uroczyMościach
na Stadiom.
lO~leci~,

rozpoczyna si,

\$1Isla 1IaII, lIa/IYrbze,
Związku

Hadzlecklqo

MOSKWA P~P.· 4: łte-rpnla
o 3OO1':J1'I16 !' .po południu" i'M*'
PQcr.nlc tlę, W $aU po$ł~~ł'
[lndy Naj'A}'j;uej UB.a, na

Kremlu HI ,,.;sJa ltadr MAi-

wyzlIU'j ZSRR - łtady ".:~
j Rady Nar«4WOki.

GENEWA PAP, Po

IUIIlę konferencyj~ e1'4nlu gmachu Pa1acu
pny~ d~'P. gdtle odbyło ,Ię

ambalUldor Johnson

wy·

poQti....'iaJą polet.ny

SItek budownJczych WarsuW1.

OEHF.WA PAP. ()gIMMno komunikat oficJalny stwle,"
dr.&Jąey. te w dniu % słcrpnl" ,w PalMU NarodOw odbylo
się drucie społkanle ambllMldofów CbJóakleJ RepublJkł Lu"&
dowej ł 8łM6w Zlednocum,.eb.
Ambuadorowle dokoJlaU w,mlan, pqłqd6w w ,prawie
repatrfa.eJł osób erwłln,eb.
Rozmowy trwał, soddnę, N...łępne poaledU!nte odbędde
lłę w dnld " ale11m.łA l) IJodl1tt!ł; 10 przed południem.

niem

,

ty do PukoJowej prW. do
tllmie~zr?a ob~1..erne ~praw,...tlJd sz:czqśda l :Iep-slej -Pr:-iYlI~I{)ŚCł;f

PARy;t rAP.

IWlnJe

2 bm. pfzcdst.s',viciele cclega- ~ekrelariat Światowej Rady Po
cJi m!odz!rży c~iń..~k~j, biorącej knjt!, 6. bm. rorpoculle sJę w

przybyła

\

.1."",. wPrasa
. . .""agl'anl'
. . . ."''''na
...

nluP"'k,,',lćmy
wojny atomowej!
,

• • •

glo§y

Out~1.

upcwh:/

zaproszeni

do IHolliikwV

__!::=======;:;:==::!

I Rady

•

pro!'

swym poparciu.
W praeach konferencji wezmą udz:lał dclegaeJe Sł. ZJed.
l:Io('%onYCII, Anglii. Chin, IndII,
Korei, Australii, Kanady. NBWf'j ZelandII. przedstawiciele
nlebezpl~zeń!ltwo
wojny ato. wuy,tklch krajów iwiata. de'"moweJ. UCZI'§ll)lcy Swiat()we~() le,al'Ja śwłatoweJ Radt· PoZgromadzenia
Przed~tawlclell koJu.
Sit Pokoju, kt6re odbyło się w
Komi1el prt:):gotowawczy wy
Helsinkach, we?;wal!
wszyłt- Itąp!! 'lo propozycją, by konfekle miłujące pok6J siły do ucz~ renc]a om6wiła 7agad'nienla do
czenla \lo' roku bieżl'jcym we l)'ezllce .
niebezpjec7eń~twa
wAZ}'5tklch krajach 'tragict:lcj bomb' atomowych ! woonfn~
rocznicy l-liro,uimy.
...
wych, jak r6wnież 'sprawę 'kpiJOOn1X"lc!e siE;! .Poopl~ujcle nlecznoścl współpracy mlędzy~
apel Swial~\\'Cj Raąy Pokoju t narodn ....... eJ w walce o zn!szcl.e~
weźcie
udZiał w wrelk!ej kern- ńń~l.j'Y:'~h~':::od:::::"~J~ÓW~b~'~":"':...
pan!l pr.tE'cfwlco pr1\'gotowywa~ ~

o p.-')kojowe lI'ykol"1y~\anle ener- Bolesława Bieruta da,r y prz.l'go~1 W skład komitetu pl"'lygoto~
gi! at-Clmowej, o wyzwoic-nle na- tawlIne prtE'Z m./odzICZ chińską. wawclego konferencjI wchodzą
rodowe I spole-c7.ne. o pokój I
M!~dzl ~rty~Cl chlń~cy przygo 1 prz-e;d5ław\ciele wszystkich. pAr
Dnyj:l7.ń między narodami.
!ownl! plf:knle
wylulfloWMlY tli polilyc1.nych JaponiI. W je(braz przedstawiający frngmE'nl ~o pracach blorll, udział m. In,
warsznw'skicj Trasy W-Z, Wspa h. premier Japo.nH '1'. Klltajl\.
VI ,,:l1! Kl)n~~e$oll'C'i Pllhc'u nialy wazon z c h iń.sklej porce- ma, deputowany (\Q parlamE'n.
Kultury i N~uki II' \\.-'an7awlc bny - I\'rE;'ClOny pn:ez d!:!lc~a~ tu i ramienia partii d('mąkrn~
r)dby! się dnia 2 bm. radl.iecki
k'lncert galowy z oka7.ii V Swia()wego Festiwalu Mlr.dzhl:y ! Adama Mickiewlez:a,
nimf Hamal, minister w ga_
Studentów.
Przed!tlaw!clele
wszystkich kontynentów ~wlala
po brzegi I-\'Ypelni i wielką salę
W iożach hnnorow\'ch njęli
,
..;
mlcj.o;ca: C7łcmknwie Biura Pnl!·
tYCZMgO KC PZPR: l ~('kre
ta. L KC PZPR _. 8" nierot,
J" flennan,
Cyrankle\\1ez,
W. Oworaknwski, J. JóiwlilkWitold, .y, l\lazur, U. Mlne,
Z. Nowak, F~ Ochah, K, Ro~
MOSKWA PAP, 2 bm
wU 1 Zw. Radzieckiego
kO'll~ow"kl, n.~ Zambrowskl, A,
z,aprO!lzenle Rady NaJwytsuj gaeję wiUj;1I lIcUJI
Zawadzki"
ZSRR pl"'lybyla do Moskwy ~Iclele nm~"~::;;::,::~!r:~
W loży honorowej. ujął rów- delegacja Skupszczyny Fcdp.ra- skwy, pl
ZWllł%ku
n:. r.
miehce przewoon i c7ący eyjnej Ludowej Republiki
ZSRR A,
M\\'ll1cP-j w' Pol5ce chlń~klej go.,lawll.
Na ctele delegacji stoi
dell."ga.::jl rll\d"wej,
wJeepremler Rady Państwowej ChRL wodnlcz:ący Zboru
Rady . .
publlki Chom'aeJ! W,
Lach,
- Ho Lun.
dyl, NaJwytluj
N, M,
Obecny był ambasadM ZSRR
Piegow, prtewodnkzący KomiII' "~I~C"(' P. P""'1mlłlenko,
tetu Wykoll.\lwezejo M05klew\\'szySlkle wystE;PY artystów
,kie-j Rady Delegató,VI Ludu
I'ra,\uJqcego M. A. Jasnow. mJw
nlslrowte ZSRR, deputowani do
[ ..,tIlU"II::fo'U~II~~ Rad,. Najwyuzej ZSRR, (.'0

"

tokij~klego

PremIer llatojnma

ol"l1:8nlza(nr6w 'kon[erencji

młndzidy

1f

blnetach ,Jmuldy l HntoJamy
dzialQl."t konsE'rwalywny Ma.-

6 nł811młando. wybitny specj.lJl-

\\'lIlkJ:: po. udzi:tl w V Swiatowym Festi~'a HiroSllmle konferenCja
prieca!e>:o. świa lu Mlodz:f'Ży l Studentów, zlozy ciw uh'clu broni atomowej J
ta o je.! prawa do prncy ! nauk!. Ii na n)C"e f ~ekreta!"7J.1. KC PZPR termojc\dn,wej.
Wvstawy

~tępJwej

"

[

N"'ukr·

Na uroczy~tość prz",byll przeor radtleckich przyjmowane były
wodniczI\cy $FMD Druno neml nJetwykle gorąca. Artyst6w obni, ~ekre-tal"Z generalny SfMD darzono kwiatami.

cUlca

Iład)'

III ty,

zn:ucona

---~--~~~~~~~~~

:t6.

8wlatoweJ

('j7.ł~slęclu

sIerpnia liN·' r.

\.

Na V ŚWiatowym Festiwalu w Warszawie

bi.

"Pr~f"d

PremIer faurll!

I minister Plna"

Naro-druCIe-

spotkanie mlędl!Y p~edstawlde
laml ChRL l USA, ambałador

nim pOlgo-. WlI:nt4: Pln.~nan odbył rol:m'l~
wę t W),.lann!klf'fłl premjel'll

odbył

i.1lut-- IndII - Krtun4 Mem:mem.
tlą ro:tmowę z ambuadorern
NOW\; JORl( PAP, 1'r1ll5.
Wani Plng~narum'l w pon!-ed:;la amerykańska obłzernie kOMenlek w!ee:wrem.
tuje rozpoczęte w Genewie rot ;;m;;;'h.ii6.~

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Orderem

na

-Sztandar Pracy.

omówił
działalność i wytyczył zadaniaśrodkami
.:SFMprzYC1ynlał się w~~:~ n~~I:'k,",;I;MC'nlłmo~~O,,;; ~~'h~';~u.::I:~';'J:~~~
,~~,'u~;:
..,O ..·1.e.....1 .a.nl·U ",. ł 8 lit"\;",M W Wa.......aWl·
prl'.~wldywl!-nla, Do~~
6

a
kiml
""hfot
...,
do usprawnienia dzlRllllnn!k1
"
nrgan.ill'ncji mlo<:Ilieiy demo-krn
31 lipca br. w Karolinie
21 I 28 lipca 1955 r. odby10 slQ w Wan..~'le pąfJIled...
Komitet WYkon.awc1.Y apr.:.bu l\'c7,nej w ~t.c1:t'!{ólnych krA~
pod Wa.rmwlt minister kulnie Komlkiu Wykonaw(lZ("o SwlatoweJ Fedel'U.("JI
Mloje praltl)'cLI'Ie krokI podejmo~ JilCh, by oKn:tywn! im spec-jnl~
tur:f :I aztUk.1 Wlodzirnlen
thłeły Demokratycm(lj,
wen. w tym k1erunku, p:-roz :1tł pomoc, uby mog!y one ('~az
So_ko~ T "Ud~~y9roZ~.·"'ÓI
;:,.~1,\:
Komitet pJ'l'sią.1 z1orone ,',u; t*tostmków między SFMD Sel~~t.l\.~latj a w "'l~Z~gOlj{~Ś~:! 1<-,plC'j slu~l'ć mlooT.let.y, z;\~ I~k"'J
........ v n
"'..
.r~
przez prt.ewodnjczą~go F~ ..." 11
nlektóryml
organizacjami SPOk anit i~o prze ~ł'lwce I S7,.nĆS\\e I\pl)'\\y I rozwija ~I~
hi i ··Taoca "Mazo\'lUe" 1m. racji B, Bernłni-o ..... z'awozd/l. 1j,land)'l\awskiml.
7
leIO\\n c \\cm mlę( nina O-lldoll\\\IłJI1C bez pl'ze-I'\\Y no~
Tadeus.u Sygletyński(!gO 01'~ .. ~...
")ch
organizacji
mto( ~\t'ZII',,;.eh czltmków
derem
,.sztandar .Pr~cy" I nie i w wyniku WYC1.erpUj,\~
Komitet Wykor,(Iwcr.y tlCI""" chrześcljan.skl<:J, UdZlUI I) zcd~
W~kaznnB Jest, bv na S<>1Ijach
cej d)'$kmj! uchwall1 rezulu- 111 również projekt /I~\'OZ.-.,l- stawldeU SFMD w obchodze KI.m1l1ctu
W~k()(1a!Wcz-cg()
kl.u;y,
eję W sprawie dr.ialalnoki nla dla Rad}" Swlatawej Fed(}- setnej
roczmcy
ut \\or't':11 l $r:-.w b) ly regul,lrnu) ~kllldn_
- ..!"'~l-"!~I 'OmIOndlZ,'"le~."'Sn:: Światowej ł'e(j"rtlcjl MlodT.leży niej! Mlodz1e:t)' Demokrat)'cz~ .!łwIM(l'w~~
StoWnl'l~s:.e~n11l ne In!ntmn"jo o d7.1nlaln04d M
l"'"
~
•.,
Demokrntyc7..nej j jej przy- nej, której posiedzenie odbędue Mlod)ch Chrzeteljttn (\ !\l\_ A) g Inl 'ndl
wC'hod7.<\c) ch
\\
korski - wstało ~n':yzna.ne .-;złych Uldań, stosunkÓW' mię· si" w Wnrn:awle
dniach w Par);I;u,
Otliam7.00Wu.me \\ s.ldad Slo'MD, by ki~rown!ctwo
Waszemu :zespołowi przez Ba dzy SFMD a Związkiem 'Lu'I'
Polsce we.spół % MII;o1.yn.nro<.J,,.. "O gMlz/lcjl
UlP1R.,.,..,-J.ne bylo
(ił
~aństwa
w
uznaniu dowej l\UodtJeży Jugosfawll ()oo 16 -19 sierpnia, br,
v;ą Shnbll, Cywilną Mlool.lcw... I pllel. Sekretariat $FMD na Iron
W t!tiedrln!e popUlar)'
'IIf
v;ego OSI udka Wspolnt'l P'd.>' 1llN]('je IV ("t'lu prz('(hsk\ltown~
ucjl polskiej pieśni ludowej
IIJ
II
1\
W,
n '"
•
m
p
Komitet WyIHJnu\\(,l.\ z.llcC!. nla plublem(\w .:r.\~H\Z.IIfl\ch z
I talka VI kraju i ,za granił
ś'
Młedzleżv
Sekl'ffiUI!/110WI Sł·MD. by tWIO 11Icht"ln mlodzlciowym, bl' częc-. Wr-:ctaji\C Wam to od~
Z
118
' c l i sIę pO'm:mnJe do ldelownk- klej \\\os\lomo
cl('-lrgaCle
I
zn:aCWll:e, wyrażam prZt!koł
przy.złye.
lita S\\I.1'O\H'gO Zglomoltlzt'nl.1 P?.e 1~1.1.\\I(lcll SF:\m (In ,",c,_
nanie, ie :z,e-spól Wasz wyMłodzJe;!y, MI!j(ll.ynarndo\\;.t'gu ~l.cl'.{'gólnrch kmjów, by' n;l f1
kol'ZY1lta tw6reto bogatą sp:.!- (War'S7..'l.\\a, 27-2S lipca 19~5 rll m~nln C7.y prz\'nnlt'fnoścl spo- ZwiąZku MlodzJ(!oj.y SocJalistrcz l.H'nO Ż\''''''"-;~y kontllkt z or,~'
śelr:nę, Jaką :rosta\\rł po soPo zapollnw \1 .m: z. l"~ldl- Il'('f.nt'j, \\ \\nlc(' o 1.\I'oolne nej, SWill!ow.ego StoWIl17YSZCw 7flrlami, by okl'lzy\\'nM Im p<l,~
błe Tadeusz Sygletynskl I maml "\()JąCjnu w PIl.l,d()~C11 P ,l\\a i 1Illclcsy mlCKlilezy, w nla
Mlodych
CJlrześcijun mO(' w (wgnn\tmvn,nlu wtĄI"I~
w swej dZlalalności osiągat przed Ś1 MU, KOImtt'l \\'\"w \\ulce o pul\óJ I pl1\Jnzn m~· (YMCA), Swiu!o\\'('gO Slm"H~ rly<.:h akcji krajowych t loknl~
będzie, dalsze sukces)',
mm czy sl\\lcnll.tl, ze Fcdcln- (l1y nalodanu, b\ la I powst,.- rzyszenla
Mlodyt"h "Kob~ct nyt'h, W r.wlą7Jru ~ !rm ,I{o~
cja plm\aUll mc maJllcą p,c- ,e naJwamlcJslym
7~HI:l.\llem Chl':zcśtljllńsklch OI"IU innych mitet Wj'konnwc'ly 1.nJ~a f:'\"'l'Ó
cedensu pr,lcę w l.\].ledZ1I11C ~- l'1.'C!elucJl l jej al()nków
m1ędzvnal'odov:ych organiJ.,;)cjl cenie ~1.cz('g61nrj \Iwagl ml or~
brony praw l mtcles6v. mldPomyślny roT.\.,,-6j
.IlytuacJI mlooljetuwych
z
pro\)07.ycją ganI7.tl('Je mlodz;c7.owO w kradZ-1czy
Oral.,
te:
dZla!alnos'lll
mlędzymu'oLlowej
świadczy
o
zwoly\?-nla
konre_ Inch lw!nnlnln\'eh I n\rooot-a.
Półtora tysiąca swą pl7yczynia ~ię do :zjednu- t~.·m, ,-ak wle!kle wuewn!e ma reneJI tv celuwspólnych
PI"zt'{!rs-ltull)',\'a_ t~o::1ie l'Ol:wjnl~tych.
lod
.
t
b
'
"
,
'
m
tJ-e.y w o ron~e po to ±ywotne zadunie stoj"ce nla ,w~p6,ln!tI ,;u)'stklch ,spr9-;v
Komitet WyKonawcry wlepodręczników cze-n!a
koju l niczawls!()~d nnrooo\\'cj przed naszą Fe<lcruejl\ ! pod- dOt~(,ZfIC}ch z:.c!n I przJ~7Jo.,cl cn H.adzle,'by zbadnła motllludów,
kl'eś!a je-go puląc): chartLkter,
młodr.lety, li lwllt.'>zC't.!l. \\'sp61- \\'o~ci wysunlr;cla nR nMt~pQ
IV SWintowy Festiwal 1IIloDla rOZWi1\7.łl1lia problemów neJ ll~cj,1 w obr?~le p\'a~' I nym Kongl'()sie SF:\'1D ~prnwy
dzJeiy i Sludentów, który 1.1- s\"JjqCydl p\'z~-d SFMD, KO;IlI~ JnlerC'su\\ mJ()dzlcl.}, Jt'-J '>'.alkl nowych !0rm stowa.!7.ys,zt!nla
2l1li
egzemplarzy wieńclól1Y zoslal sukcesem, lI- leI WyK,)1\3WCZY uwai:a. 11. na- pl'l.e<')wko nlebe1.piC-C..lel'I~lwll s;ę U! ~\\':iltO\\'l\ F<'rlerncJą Mlo
dzial w przygO!Owa.nlilch i IV !ei}' 7.J\!l'Cić sek)"etllrJutowl I IIo'Ojny atomowej o:·n:r. ~!liaJnl_ dl.iel.y DemokraIYl;mt'j,
dł.
II
obradach mif!dzynarodowej kon 0q;aniz<i('jom
wchuthąQ'm w noki w d7Jcdzinle Jw!turaJ[lcj
ferenc;i w obronie praw mlo- sklad FederacJI, by dą!y!y dJ l sportowej.
Komitet Wylwnaw("7.y aprobu
MOSKWA PAP; Wydawnlc- dzieży, w konferencji mlodzie- Q;1J.o,7ego :twi!;lc'l7.enia wpływów
Je pinn pracy !'"la okres nn_~t~p_
two 'Mfn:1$tmtwa O~\\"iaty Fe- ty Europy przeciwko "eut"O;:leJ- Federaejl wśród c!łlej mlodzleKomitet WykonllwC7.Y v.7~'wa q)', l.lO'i:ony przez, Sekretłl,MR~ I
b
w5I'.ystklch członków SF'MD, POlt'C'il mu, by go spre('y:wwal
dtracjl R-OSjiskil!j przygotowa- ski ej \\"spól/łOCie o rannej", w 11', by p:-uwadzlly WWlOŻOnl\ br rozwinęli s7.erokf\ akCję uwu:l~dniflJ~c uwagi j BUlCe1.
k
1
'I
międzY'T18,rod()wym
spotkan~u
d"l!a!ninoŚć
wsr6d
mlodzleiy
".,'.·, dy,kut tI na nowy __
1"1).11. sz. o ny p ... - mlodzieży
chlop,iklej oraz 'U. nie b:or,cej dotĄd udtialu tv w~r-6d mlO{Jl.iety wokÓI l."h ,'.'"... ".,""U",
~,,~.. t. w .....
....... '"
tont t i
pod
'k'
propozycji, co zapewni im po.. sJ1.
)'5 ąca
ręcz.m 'ow o dliał mlodl.ieży w Ilkcji zb,e-- ,walce o swe prawa, by nawil\~ wodzenie.
K", m,.t" W."kn-",,~.y pol",~
14tznY1-1\ :nak!a~ 200 mllJo~ ranla
podp!sov. pod Apelem wIr stosunki z mlod:lieil\ nale"
" . . , u,
" "
n6w egzempla • Przezn.aczo~ I V,lroel1!.ltlffi przl'cmko gl'Olb e l'lCą do ol'!l:llniU\cji nie wchoKomHet Wykonawczy z.,leca SeKretarin!owi, by p(JoJql kro-,ów
u~
\\oJny
atomu\\ej,
pop,1lCle o- U.140·ch w sk!lIu SFMD,
by
w
SZeJ"S7.j"m u\kresic uwzg\r;d
ki
w
celu
uo;prawntenla
w5z('lbł 'Ił one dl u, " " , st
kazane pr'zez mlodz et. • jeJ w- \\spwlpracowaly :t 1'6wymi or- l\lĆ po1l7eby kulturalne, spor kiml środkami dz;lalulnokl pro
dentow \\.'yz.sz ch uczelm pe-- ,m,zacJe S\\Ja\O\~emu Zgloma ganiwcJ'"ml
mię<l;:,ynal'odowy- towe i wy;x:oczynkowc mlodzlc- Iltlgundowcj SFMD,
l
.
ć l
'
ć
dal!:oa:1eznsch. n eZ}'elell o 31 dZl!nlU SIl PokOJU Ol al POI\ ll!;~ j111), krHj')wy:nl J 10kalnymi, z .y, POPIera
organllOwn roKomitet Wykonnwczy uwa·
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R"zol"cla 'omI18tU. "'ko"aWez·•• u tFuD s.rawf.
d I I I ,. II I Fu_raell
aa c \Iwa ewe
Demokratyczne) lei
zada6

ZIlJrug

l
I

nakła~:b:ie

dlln

ZSRR

w

w

>

~"~~~:'ZYI szkół mlodzieży

re-

I ehl:J;>skleJ,

I1Vloll.l....."

Wokół rokowal'i
IIIlędzy USA II ISRR

w

sprawach

~~~'i~7:~ ~ro:::)~~~I~lel:O~1~ ~~~~r:!,;ieJUg~~~~~7a\'~i ~~~ ~~fr~d:~;:~:j, akcji ku!tural~ ~\~~d:l.~Ć \\:~:~~e s~;~I~~Jr:r~'!k~

nioslo autorytet Światowej F.!~ dzieży,
dC'racji
MłodzJeży Demokl'dKomitet Wykonawczy apl"Ot)TUlCj i prz}'czynlto się do buje zwyczaj, kt6ry okazał się
wypelnJtulla
stojących prted słuszny, n.ą.wiązywanla wspól~
n;ą 2adnń,
p",ey ml,d-.y ,-'o-",ml SFMD
,
,.
u iW"
ń d V , Inn)m! O-.ru'Mj.m! mI.....

Komitet Wykonawczy polce./!.
S<>krto!ariatowl, bv n,1wią7..a1 Jllk
n~Jtciślejszy konfakt z UNESCO
! hy domagał S)ę od Rady D'1l!1)Odarczo - Spolecznej
O:-"Z
~~_
prz\'wr .....
..,nJa S FMD plaw p~ly
}",:;l\\:~l~U ~~zi~~~\\~ Stu~E'n~ dzie1owyml·~ c-;I~ fOI'Wlą~ Ilugując~,ch jej na mocy stn·
łów organ17.acJe wchodzące w nJa naJpler-w poszczeg6lnycb tutu uB
ki d $FMD
t
~ kw<>stll J organJl.Ownnla wspólKomitet Wvkonaw~y poleca
~iea swą dZlara~~~§ećr:zYz!.I~!~_ nyeh akCji, by dO.?icro rillStęp~ sekreta17.owi $FMD, by wS1.el·

atomowej

ly swe wp/y""Y

I

or-I

a.rmlo

Lud."c-WrzVI.'eftcza
b
.'"
ronI granic ChRL

.,wit

Wit"9hargłe

d'a:flaiCCfl USA.

ich poglĄdÓW politycznych,

,.______________________
;

'

~\~óJ IWI'J~J:d

uk\m'ego

rowl('dl'.'(,Ć,

h t(:Ozy EIlgt!lM W
n3uk
przyrcdm_
całkowite polw:rrdzonic w rOlwoju teo.i!
Invl'In1ńw, tC'nrl! wzgl~dności,
blo!o~l! or:12o flzyki atomowej
d
I1islnri.n potV!lN Zli!~ IV ("<llcj
f<)ZclągIOiki n,lukę" illa't'ksa I
En<{elsa o rl"1I soju~zu robotn!_
('w~rhl()p'.'klf'IlO w rewolucli l)

dzJro:dnle
o,.\'cl1

1-,n~11.1l.ły

~póldnlelcroścl

prodUkcvJn~j

J~kl) (Olm1f' p(l~I!'{!nlej Prl)
•
pnr-chooT.cnru do gG$podarkl
W k01e,pooocneJl prz\·jllc!61 komunl",tVC7.nej, a nawet _ o
wicIe jest rTlomenMw \\7r\l- ktnlC'CT.11oilci fa::l!It'go pne,troe_
lt'l./ljącYt'h Na \ddt, te En· gnoln 7~,,>~dy
o0browolnob
gels UPI~\\lfl kr\.lkol()m n ll ):l7- Pll} wsl!;powanlu do sp6łdl.,el_
dę konnI, Mnrks zdlnd::i1 l~-I 0,
\\,:/ n!~kóJ o clllo'ć cuollk6w
t'!ent"l'llln"
I Mltro!nł!', gdv
Po ~mlC'rt'1
Marksa Eng~ls
!Ilebn plenl~dlJ na le.kalhll do konlvnuJ.c walkę Jako przvwód
umie!'njqc('go
d.71rcka,
gdy CR II M!~d/.rnaJ'O(!ó\\'kL NeMt:lr
l\I111'~.~ osnrwny Jest pr1.ez wit' mlęd7.ynnl"0(lpwego nIchu robot
l'zYClell, n<:Knny p17:.ez goopooll nlc7rho poloż,\'1 ~gromne ~"Iu
rUl j ~kl,cpjk.nr7.J~, wie, te w' gt na pniu umll~o;r:Jc-nia Irgo
ltr~IYt'7.1WJ ('hwilI, jnk linio! ruchu we wSlystklch krajacb,
oPJekuń!"7.~, 7.)f1\.d ~Ię EngeL~
I wYl'nt.uJc go 1. opll1ó\\'" Po
W cz('rwc-u 184'1 r, Engels 0ul(u7,nnlu się plel"W~7.('go tomu Pl'o1('ownl, ~tfl1ut Z\\'If\zku Komu
"Kap!t.nhJ" Mark9 pl~le do En~ nls!ów. Od te~o dolmm?nlu do
gelsu: "Tobie jedynie mam do powstania
nO\WlCZe,m~J partll
7.aWd1.1r;C'1.{'llia, te bylo lo motll typu m~t"!{.~isl.ow~ko-Ienlnow5kle
we" ' _ , '
l\\'al'te\
I stlncj
jedMŚcI!\
, celów Idc-o!ngi!
! rlrscypllny
_
Taka b,IJa pr7.yJI1?,ń nJespot) prnwdzlwl'j n\\'f1,ngnl'dy prole-kana w dzieJach, przdc!gnJf\cn t.1l"lalU _ wlodla drogI!; poprzez
~>1!\7J~'I~dde .mlty o OrC'ścle ł ('grom prnqo l Walki, Olbn.y
y,
.
mlą jej czr;ść wlJf\1 l'I8 swe
010 dwC'Z('go nie mo.zna p\MĆ bi1rkl Engels
lriC'o~ orga
o. Engel~ie.' nie pl~7~r o Ma!'k· n!zutnr'! t.a'k!.~. U:.vfl7..a'J~C,
SI e, nlr pl~7,ąC l) \\'lclkleJ nRlIR 'tl
kr7(' nic
ocz'
;
('e, klón'j Engels był wspóltw(\r ~.,,-~ ~zen'-g-I Pod ('!em(:o~~~~~'~
(ą.
l h I be h d k ń
t!
Podst.awowe le7,Y Ir) nnu)(1 !l c
o YC,' o o ca ye a
opmcowali jt!dno('];eśnfe n!cvl. sla! na strazy cz~'~toścl, !Jeh
leżnie jednn",od druniego ZJl. s7.{'-n~t:6w, W:'<'KU\\"f!jrjC ich or~t
nim J',-. _.,_., -,plotl" "0 ,·,'h "0- tt('orelYC'7:n.y
b
d j frM7:C7
j
I ..1c1 elę
1 o
SI' Fng('ls w podobny 6prn;ób 0, 11 .11 nI):! y n ~ po try S ę on
j~k i1ark~', rozumlal rewolucyj "plC'llnt~ reWl"l:Jonl7.mu", walczy!
o partIę snnll WięZią Z masa
~1w~~mw dpla;,~rt~;le~eJ~:~: l za; mi zarówno w mipll~le jak I ~
w~1
1:eby 7..dob\'ć wllldze ?0spolet"'Zel\~lwle ludzl,im p17.eble
j
I'E
!
gil nleu.~lannle proces rnz\\'oju. / YC7..nf\
p ~ć nge ~ - parZmi('ni~j4 ~ię Inst\'tucje spol~ ,mus, WYJ,
z m ast.a na
l('('wC', 7.rnicniajq się p::lnujqce \\'le., mUSI stać się sU", na wsi",
powj('<lJ:ldt

1/:°'

t;

-H• • ,

'..

fI' "

mogą

l'

być

()b~!e

kollcl.
ZbJJź.1ją się pliClomo\.... e. dni,
kiedy ta k!a~ft . , raz pIerwny W)q'OClY na /Ut'-nę hls\orycz
l1ą Role la48. w' roku tym
ukllzuJe się ManUe~t Komunlptyczny dzlelo, które sz.tur
mem zdobylo śWiat; dzlelo wy
k.az\l)t\('e w tpo!UJb nrmkov.'y
r,!~tlcJlronność krachu knpaalIzmu I nJeodłąc7.nych odcń no:~
eJzy I. udsku, bezrobocIa, kry~
7,ys6w'l wojen; d7.J"lo wskl'lzuJilce 7..1ldama, dZieJOWĄ mlllję
j)rolelarlatu, Odtqd we v,'szynt
kich krnj1)ch, na WIi7.yslkkh
konfyncn:!\ch cora,t
pOtę;;:'n!cJ

&

W sllrawle stosunków ml-dz" ŚFMD
't
r
a
Ludowej Młodziety JugosławII

I

No-

I
I

1\ li

klm Prl,V l"1!e
t.ant, ('lV t0l (1o:ml('J w kp-zdr] z kole,inych slNlzlb 10ndYIl
..,kich l'I1fll'kq p~now~lr) prxlnle-('<>n!c. D7.!rcl kP-rrr"iI~', Jenny r.nnh:<db}'"wlilll. UI,Jęcia go~pod.At"l'lklt', 1)1"(I('O\\,il(>J I znpn·
bler<llwej LC'oce robl'ta ]0ClflłH
l r1\11. SAm ,,!I1urn-n" (1;1,11. 7,ar
tobliwle I1n'-.I'\\'al1o l\lnrl('Il) _
rlecz rHccodzlenM _ P1'zt"n'w,~1
p1"lłCę no t(Oi ~blltlllo ~lę ,,11"1
Ide wydarzenie "GImeral' M-

klnsy, Nie
!C't.
wlecz
Gd}' RO nie stalo, w
ne nn! n"1dy kaplta!u, ani o- reakCji z<lp.1nownla ile t8.jotta
grom n'idly prolt'tariatu.
n\doM: Engels um;trł, widmo
Z \<\ kIMą, styl(al się od WC"'1.es komunizmu prze$\I'n\e nąkać
nego dzlec!nslwa w ,rodzinnym Europę. Złudnn ra!~oś~. Ideolo
mieŚCie B,amen, lepIej poznał /lowie bun,uBzjj nie ctvtali wiJą w1 anruelsKlm
my
'l
h ośrodku
t
T prze
b 1dać lub nie ~.\lmll'l! ślów E".
..
wl~~ o~';'~olt' ~~c ~;~~~Sk;Zk'~ ~~;~ri~ roll mM lal,o twórców
M: w śwladomotć !wcj m15j!
.
dzlejow<>J, kt6rą' jest wyzwole
Nie rozurnf(oU, te tad!m, C10S
nie własne! uc!emlętoncJ lud'Z nie może być śmJertelny dla

tarialu Ol'8.Z jego sioot.lby,
Komitet Wykonawczy jeost
przekoonny, że r.realilOwanle
tych postanowień prtl'CT.ynl się
do dnL~zych sukcesów $FMD dr,
Twj::k.~lcn'!I Jej sze.t"E'g6w omz
le będzie ona dz!ękl temu eorll~ lepiej ,Iu±yłlt idenbm I pelInerom calego mlodeco pokolenIn

Rezolucla .omllelo "y'O".-Ze"O
'FUO
n
"\I
I HI

,,"'śr6d mlodiJ"!- nIe na, wląwć ,e;~alą WSP6I P I' dC O:,
ty, dokonaly wielkIej praC}' w nn Sl.{'I'Szą sknlę,
rL
obronie p!'nw i intcrC!'~ów rn!oKon.C<7ne .!es:, aby SFMO
MOSKWA PAP.
Agencja d;.:icży, w obronlC!' pokoJu i 'lie-I ~e1'7C7,e bard~:cJ w)'lrwale dą,ł"
TASS podaje, te 29 lipca p. o. UiwLs!ośe! narodowej. Najs1.er- zyla do navnąznnJa s-.os'JPk,'I\v
Związkiem
z..1ut~nla J WSPÓIPI':aCY mIędzy 1
"
wtępey sekretarza stanu USA sU!' rzesze mIedzlelY oraz
organizaCjamI:
Kom,tct Wyk. onawC7.y ro1.pa~
'Surbour- ,wręczył charge d'af~ gan!UlcJe mtodz,leżowe o ró~ .. młodZ!eWwnnt
inych kierunkach
mJędzynal'odowyml.
Ilrzr l sprawę stoSU~J(6.W mJęd7,y
Wre! Zw_ Radzieckiego w USA wzl ty
SFMD a ZWląt:k\em Ludowej
S,
Strlgan~'l
od,powledi nJ~~ do
Ml0d7.Jeży Jugo&!~\w!1. NiMłum
r
mi
4'111
.
,
1_
JA
a
ne ustosunkowanw su: SFMD
rf4du St. ZJed.noczo!wch na
ze
l~~:ehczas
nIe
.....1.08ft.8.
do ZWIIl7.ku Ludowej Mloctzl{>·
Mtc rqdu Zw. 'Raqgjeeldego r O).
t.y Jugos!~wl! oraz t,erwnn!e
VI .,rawie mlędz)'nłnxkrwel ty ~.adnr!~ ~~~knt::c:y
stosunków między 1ą orRrm!za~
atomowej. Nota ta l'Iffl
mm.
{'Ją a SF!I.1D nie let.\' w Int~esie jronośd mlodzic"znwcgo ru~
Wł wręe-t.Wla 18 1!pca w M05k ł:1l, te jednoŚĆ jak Daj!l-7..e1'll:z)'ch
!'fUls ml~'dety, ninalein!e (lfl
(hu dernokl"fl!yer.nego

''',~ e~ergil

..

Fryderyk Engels
Komitet Wykonawczy S.FMD
D
(W 60 rocznicę śmierci)

OdZllaczenle
»Mazowsza«

mladzle!y

=

na s~J! w Dukaretlt'le w 51.1"('1.
f}lu 1950 r" jako rezolUCję blęd~
ną, niezgodtną s d1.lalalnośc!1\
SFMD, która pośwlę«ma JC6t
pogłęb!anlu jednolki, WlIpóJpr"ncy! pl"Zyjntnl między mloorielą
oraz międly Jej (Wlilln!w('jnml
We wszystkich krajIIch,

Kom!tt't Wykonawczy rt'lN,M71'
IWaRnJe pf7.ywr6eenIR przyjri7.nyeh ~loounk6w I jak naJs1.(!.l'~ rozbrzmlewnć
będ",.łe
hasło
nowlł
l'InuhWflĆ
retf)ludę
w ~7.(!j w~p6Ipr:1<r.Y mlo/iz:v Srnn mlęd?,ynnrodowt'J
mlldnrno4rl
J(prflwie Zel'\WlOia: lIl.otOunk6w l t. ZLMJ w Imię J(!(Jnoki mlo· p'l'olf'tnl'!alu: ,.Robotniey WRzySI
Iderownlctwcm ZLMJ uchwalo odety, pr7.yjaini 1 pokoJu I"JI\ kk" kndów, Il1e7.cle ~Ię",
ną przt't KomJtct Wykonnwt'lY śwlt'.cle,
Aby [}rconlć wl{/art 1-:nl/:rlnn dl)
"
J1I:
lego Wlll'!wpomnl>go dZ!to!B, wy_

K~ltct Wrk()nl!:wc~y J)OOItn~

'lI>t·",
""OC,,",, ",pt"TIy
przezeń WC7.,eśnlcj Bddc "Zasa

IdeologU prcl!l.!l,rtatu. NIe doce
niall też !aJttu, te w tvm okresle dział.11 Jut godny· n.a6t,ępca
Engell,.a, który &lej ponJC6i(! l
s~rz.ej roz.wlnle IIzla'\ldar myśU
mnl'ksl~1ows.klej, &tworzy wieIlul. p.M"tię roayjskiego prolet.a.
ri.a1.u, kt6ra Jd~ Mn:rkq l En.
gl"L<;a pl('1"vl~za przyobleeze w
krew l cialo, 'Tym c1.1owie-klem
byl L"cnin,
W ciljgu l!7e~Ćdl!eslęclu lat,
ktflre upłynęły od Śmlerd En~
gc-lsll, na JedneJ ... tr2eQ~j kult
7j('-rm:~!r.oj unjcP$tw\c,no "lyzY1ik
I uC:l"k &poleezny, I.JiJw.'idoWil~
no t.llkie plagi społeczne, Jak
nęd7..!1,
bfl1,1"oboe\C',
kryzysy,
wojny, Był 1.-0 ,;;Kok ludzkości
li królC1(lwa
kon!t<7.Jlo!c! do
kr6Je~twA

wolnoś('j",

Wśród

llarndów, klńr(' dokonały hkie

go ,kollu, ""''''''"' <ię.Poll""
wl,_
''',Od p<>"kl =1 paml,ć'En.

Rezolucla Komlleln Wykonawczego
3FIIID
A.
Wsprawie stolunUw międZY .FIIID a nlekIO,,1II1
krajAw
••a••••aw.klc.
or«a.olzaejoml
•
uw.a wU,., ".. II

dy komuol,.mu", kl6,y w
lu ml'J""'h doalnwnle pokry. g."" )'ko wl.",,,",o "'.'.zyd ..
wa III. ze słowami "MAmlCeJłłu'i. La pfolełafUttu
t wie1k1ego
Komitet WyI(M8V'CZY SFMD dz.lety oraz prllrtnlenlom \WIpćtOdy ogornlamy mydlą .cJltwiJ prr,yJłlcleu Polak!, Wróg wn:el

rozpatrzyl fiprawę 5\.ollunk6w pracy 1 p.n;)'jatn! otywlaJl\cym ko, jakim w dziejach ludzkOłłet kitlJ tytanU. uwd.aj"ą, te niemiędzy ŚFMD' 1\ nlektórym\ or- $wlatowq P'ederac'!ł Mlod:tleiy była osobowo4d Engelsa, ucle.. uwJełoj6 lUlrodowa
pod~
/tIWlluu::jaml w krajach ~amdy Demokrllt)'clmeJ,
.
mt nB.! przede wII7.y$tklm roz mwowym war-unJttem Wł.telv

'est .

~ ~ttJt~~~~~;~ j

1:~~i:~~~;)t;:1~.7;~~~~~;~ tJwne
nawłkJch,
które W$Ła!y
fJlwlc~
w prawach
C'lłookowto:k!ch
I

t.godnle z posta.nowlenlem Koml
r
t&tu Wyk )nI'twczPgo na kontet(locji w RzymIe w IlH!! r,
czangZerwnnl(! st()nunk6w młt:<!;r.y
woJtm ŚFMD a tymi bfgnnJ:r.lłCjaml
1'1łe odpoWiada Interesom mlo.

i-7---------------

Komllet Wylrom~Wety

Se)uo~łlirJatowl podjęcie

łXI1f.';('(ł

leRło4l!
lenióW

wnel~ d,.../!..

kich lmnlt'Cznyeh kroków w r-elu f)r7,ywrócenh' nonnalnyeh j
P!7~'J8tnych 8tO\lJUnł!:ów li, tymI
or#M1lt1lclllm\ w duchu wllp61~
pracy mlędtynarodoweJ.

legO&flcykl()fled,:/cznIl
zlłlntet'e56Wa~, wie
ta-

Znakomity Ję~kOUl41Wt'S
w 20
;I,artowr.mo, gdy ucinał lIl, w
chwilach J)OdnlllcenJa). znawca
wojennej
st1'8tegU 1 taJdykJ.
hIstoryk, 11101.01, eltOTlomlau
autorytet w dz1edeinle nauk
pl"lyr<!dnlczych - ealą tłJ wie
dzę odd4tl w słuibę klasie. waJ
t'1.qccJ o SWe wytwole-nle.
Z. Ilkrt«nn04clll; ludtl napra.w
II, wielkich ocenilIł swe r.na~
czonle I IW" prtICę. ,,'Przy
MarksJe _ pIsał _ grałem
tI'iW'1A drugie pkt%ł'ł'ce", Trzeba
IItWllłrdtM. t.e w tym wlrl\16~w.llldm dlloollL olbl'lym6w re~
woluf'YJnnj my~U I t'Zynu pat,.
tj. dl1Jg!ugO skr''ypllti była ()oo
gromno.

("jąka się

Mó ..... lq

o

JęzYkach"

t

d J I

ktle«o
.t~gOt
,ł'WOOOdnego
t"oaW1)'u",
VI płomłennych
tło>wneh bronJł 'PrAWy J'1JUuJ
lIdów
ur.nQfl114 dla wałki W'Yt'Wol&fłC1.eJ. nJlllzego nM'Odu, którł'O
hlltotlę Ulał t rozu~

nl/"'podlegloścl. był pełm

Prt.ema"lĄl(ajllc w eprawłł pt4
1848 l!:nrela Jt,a-

4ktpj, w rokU

wi4ł całej Europie ze ~l!ad

chlubnł tmdy.cje po1&ldeh .wMk·
narodowo.. wym<Otef:t~. a

mianowicie rcwtOlueH krtdtow ..

,tkjęj 1846 roku. która utotg:- ,
mila ,,JIprnWfł narodową ze
'pr.:w, dem.t»craejt ,1 B wYtwotenLml klas uclMtmrch".
dil.tyUł:'.36 do togc, by na BruztiCh dawnej l'oltkJ ,'" pomooq
wpelnJe nowC'j klasy, z porno.Cij w!qlt47.-OŚCt nncodu tbtt4owo6
nowlj, nowoctCMl'l. demokr ...
tyczną Pollfkf4'. Rodn4 wlel':u

ne p17.f~zcń ~~Pb!~I: lit; n::fI$RHem. jak r6wnlc;); duola wjf;l!j 1.'.k'W'lętnat<tcBo, PoiGklf( kt6ra
Ile,
Wl
by j,lltomie była ,Qwatlg&f'dl4 ey~
OJbrt'ymlą wc.rwLć naukowq wJJJucjl",

I ptXt.lmWC1Jj moją td prz.ed.,
dakie 1l1dulllnle brwmł4 te
mo'wy. kU,l'yml Enlels opa* IIIt>Wa EngeJ&a duś w /h.lt$.lę~

trt,yJ, ~~um!.lc:zooJe "Mlln!test.u" doleci"

~ ~"A:Mi:" j~l".,yk&w 01'.,17. widu
kat'
, r:l'kllu, Po śm!ercI Mar~
n l ~11l-l0l!1 opracowuł J ,wY<bl

tom "I(lIpHułu". W um
P<mób - plszu unln ,- "wy..
lfI4wJl #W(:~lI .Q:C41lalne'ffiu Pn'.)'
~lkltó~m WjP~~!łl llOn]l nik,'

i

l /,;, m my V1I nUMtar
gló«~t _WYrYł swoje
wł4ł$M .łmlq •
Nle_ób wYCUf'J)lł6 ska....
myśll Ręboklch, wnlkll.
Wl'<h I d.l<ko_y,h, ...
W~ W tIcIe/1ICII 1Ill••w,
tym

PolsJd

L~doweJ, Tę

wOlnq, J)roWc]1.Jwlo

nJepodle,I4

aJcz,y;mq 'WYW~'cr.,Ył po.l.l>ld pro..

h~l.llrLat

Pt'lY 'pOVW'cJu

wlęk~

~zo4ci naŃdu.' Od II) lat z gotlł
J14ród pohkJ tlJodll.Ytłl ofJ.qr~
ńY1ń WfIl!łkhm1 pod' Wo4rJl
potekloMO PMletarl/ltu ; jego

l'tWrlt.sl#WwBkJej partU, bUduje
PoWtq' pokotu 1 ~JlJllmlU,
godną XX wieku w kfurrm
w.Mtlttkłn drbJt1 '~~ do

komunl",,"
'.
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U'D U

Uprawy pożniwne

jak w okrer.ę
prac wio~ennych, tak I te N~tc,.m""t w pow''''.'
rat, gdy na polach trwa·
l". żniwa, organl2uje się na w~1
odobnie,

P

I

;i:l~ Ig~!m,:a~~~~~I~~ąo;1'ą! ~~j~,::n.;J.. ~~OCl
się

w

kilku - Jub w klJkuna~
.s\.oosobowe zespoly. wybierają, _._ ......
swego grupowego ł w8póloJe, "v~.m'Ch.

Uffil')Wę

:;~~~~::::Jir\1;,~

na wypożyczcnle takiej
c.ty in·
zlI.wierajll.
z GOM-em

neJ maslyny.
Według

Znr"lądu

danych Centrolnego
GOM, mamy takich

grup w całym
3.600, pny czym
le

kraju
ilość

okolo
!eh Ilta-

W7.ra~ta.

Wspólne klepisko
21e postępu'ją tacy aktywlśeł
partyjni. I gos,podarczy, którzy.
powodowani
nieclerplhvo.k:lll.
chcą, aby kaJAa grupa wzajem<
nej pomocy pnelw.eta1clla sił
jak naJry-chlej w SPÓłdzielni,•
Proce1I ten nie, mote następo..
wać automałycznle.
Natarczy"
we luuna.;.via.nJe do zalo1e1rla
,póldzJ.eln1, wl'Wte::an1. nacilku
- W· iluż wypadkach
chl0p6w i poWoduje
nie nawet dobn:e p",cuj.,~e1l
Nie o to

Jak Informuje
nas
wódzki Zarząd RolnJctwa w
KI(>!eFlCh, do dnia 28 l!pca br.

na te'!'lmJe wsi Kleleecz}-"t.ny utwnrz.ono 798 grup wtaJemnej
pomocy w c~Ju ~z~'bk[ego I
8prawnegtl przeprowadzenie. pil
nreh prac w polu. Skupiają
one bligko 7.000 rolnik6w, NaJwlqceJ grup powstało w powiatach: radomskim (190), p!ńcww
R6IL'1lOCZe'.~l1hl

te

tl1lwomf

W.I~I!i tolnlków
prleprotl'IJ(f::n
podorlJwk! I tlelcl/ pnplr1l16w"
MI!i'dzll !nnlJml ,p6!dzte1cy l

po

Blln!ochv,
J»':'1o'Itąptlł

Na naukę nigdy nie jest
za późnOI~""'k"~Y,:",n,~
I

tyfa

.przęcte

natvchmf.a.8t

do

roku
'W 43b!dącym
uct.ni6w Lkewn

" PORADNICTWO ZESPOŁOm
ŚWiadectwa promocyjne i
W okresie
teb!:ama.- dwiadectwa, dolrz.aloścl ko.""eł!responde-nc?Jnego w Kielcach
liceA
'
pondencyjnego liceum ogólnootn:vmalo śwladeetv:a dojnafl.JIW!lnlu podorywek..
kształcącego dają te,
CAF - fot. Mled1l8.. lo~cL Wielu z nich zaplsałn.
wa eo świadectwa p""mó"h"
~ję nil wyt.sze uczelnie. ,W wo~wjadett'ga
~::-l;;ch~~-';;;;i;i~,~iosi~;~
,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _., JewfJdztit'ie kleleeklm czyn..,e
%
ma$1,).-'n
są dwa IleM korespondencYjne lub W
Chl:ielt ';I.I)"PMypodorvwek.

N(J

det/.ill

zdjęciu.'

spółcLtlek<t

Taprzy d-o/w-

Retmal1t.a.k:

M'iJ •.uUII"Jl'"'' I e:~ ~~~~~t:cck~~hW p~j~~f~u~~~

d~~~

hlq
grupa UC1.1liów w
lloścl co .najmniej 10 .r. joont!j

nnslępuJqce I"l\daty: buski, -~,ę-

drzeJowski, koneci(l,
opatow- k1a.sy~ Porady, .. ,~byw~J" ..slę
plriczo\\ .. kl, sa.,domierlkl raz 'lub dwa razy w tygodfi!u.
Lkeum w

~kl.

! wI0l'Zcro\"'ski oru

Radomiu

I
I mlUowyeh
obchodów Roku
w
l'ttlcklewlczowsklrll'o orgllnlzo
wany jest obN'nle III Ogólno·

-

PLllc 15 - Grudnia

l

naukę

j~st

czC!ltnlctwil

1I~

prlYl~

pracują,-

łatwiej

opanować

domoścI.

Zespolom

w pracy

j

opiekują

.....1a-

pomagają
się

nimi

nauC1yclele - opiekunoWie,

•
Konkurs odhfid:de ~l<: w nA- I ;i;,~;",;!r p,~",,,,,
IIM('g(lrlll~h;
I'
w kategorII I - Bnlalot'ly (ro
bolnłry, chłopi,
Inlellgt't1cja
IJrM'u!!\C3
I uczniowie szkl'll

CWICZENIA PISMIENNB
UczntO"Nie lIceum korespon~
dencyjnego oboWi~ są w
d,gu roku auolnego naplsgc~
Kandydaci, którzy nie prud·
ł - 4 ćwiczeń z katdego przed· lotą ;Śv.iadectw u-kolnych mO-I i;.,";v
miotu,
gl!, "b):c przyJęci po

padzie.

egl.arnJnÓw

SPRA WDZAr.."IE
WlADO'!\IOSCI
Po p!eor.'>'uym, drugim ł
tttec!m ok.re~te I"Qku 5z.kolne~o
odbywają się w liceum
tpondeneYJnym zebrania,
c:.tas kt6n'ch nauclvclele
prl!('l\
d
dUją wl~domoścl ·ueŁmów.
spraw.ta przy końcu roku 9zknlne~o

Ulwo!lo\\'~{'h):

artyści

ukol na (plnn
łlt~llln}'('h):
mlodtłeł

w 'kateQ'orll tV -

kandydatów

jednej miej

!t~p~jĄ('nh

w kntt'gorll II wOllo\\'l:
w kalrgotll

się

póblit'l,l ~ote
zespól samoksxtalceateby przez w~pólnl\

utworzyć

mowy,

nie jednego dowolnt'go
ru I Jednego utworu
Mlcklewlcu II zakresu
poczJI lub aatyt}·"
ElimInacje powiatowe Kon
kunu odbę!1" się we wrzdnlu
br., wojewódzkie - w pat·
dtlernlku t centralne w lilio·

og6lnok§ztałel'lcego

pracując}'ch

I(n1i"'' ' ','j,cy.,h:

polskI
l{onkurg
R('('~.tatoró\\"lJ~:;;;',;~~,~"'~~l~:
Udział
w kOnkursie
moie
wdĄć Ila'Żdy" Warunkiem

kore!!PQndencYJnego

Do

eeum
muJe

11 _ obejmujące powl1łty;' k"..
zlenlckl, opo<tg.yński, radromfkl
starachoy;\cki.

~:ZY~i~:~~'l!~; ~~~~ Kg;

mu,
obsługI rM.SZrny.

WAnUNKI pnZYJĘCIA
I ZAPISY

""'''''''1

odbywA

akadtm.l,"ka.

ZEBRANIA UCZNIO"

Informacji \'II sprawie Knnkunu u~t..It'la,ą wllt)'slkle wy
Iblaty kultury pOWiatowych
I woJl!w6thkh'h prer.ydłów
rad narOdowych. w których
moina- równie! otrzymlMi bez
piatnie materiały, ułatwia ..
JĄca kał:d('mu nl\lefyte prrygotowanie sit: 110 u,ldalu w
konkunle.

Katde liceum

~?~:l:.~~';!

c"jne organiruje w
pÓłtora do dwóch

sIę eRUłmin

I~~'"8~ęgZ:~~śdrop~:i;~ej

dwudniowe ~brnnla
lIoboty i n!E'dtlelel.
zebrań,
Mucr,ydele
uczniom rad.
dom"śc! I "'1-'.laśnl*
aze pal11e naukov.· ...

wstępnych.

Zep!~y

do kIes VII - X
pl"1t'prowndMjl\ orat r.glnlll.ema
do kI. XI pl"z)'jmują dyrekcje
.korl"spondencrjnych He'e6w og61nok,o;l'.tait'ących,

KandYdaci!;;;; ;;d;,o;;;:

powinni J·.gła.~1,QĆ ,Ię do dyrek~
ejJ liceum w termInie od l
czerwca do 10 września, Pn:y

l'IIołyć

wraz
zal"CZlllzapisiez nlU!tępującyml
nalety
pod.anJe
kaml: Ił) ZYtIOrył, b) 6Wiłd~
twa

urodzenia,

stko-1.ru'!,
Język
obcy(WSt}-'it~
i
ustnej

e)

1~~.~~:~~'?~.~:~~;:Ś~:I~~j1:

Swladeetv.-"O

dl ZdwladC2el'lle O .... 1<~"'U"u.
trudnieniu ł miejsca pracy
r.AŚ'.t1ade1.en.le prezydIum rady
narodowej I) stanie mlljlltko-

wym, e) Dwie fotografie,

(w

,p",,"")'

,~~,~"~~~,,,~~~

j-

~!Jlt" .. f}c;uie Wf}c/lec:dd .

I

u=~om~IiC<Ó~~W~~~ I~~:~t.~~~~i!!~~

cyjnych
d6w I

Barometr

Nikt w nttłtej hIJ'fl/luc/ł iti,
lubI Pyłka. Trudno mi wtafel·

ww

potV!edtkĆ

d!tlt'ttgo,

A

moi, w!lufnle t powodU lepo

nad.tWllctnJł'I!lch rdo!l'lOJct. kMf

tleli mu wezllJCy .tardrMtCtl1?
130 PVIt·/( nta ja/dA 8:08tll

!mU,II. TClcpU!w. Ct1) co'! Dla-

bl!

td~d;q. Nil

rzut, ,';;;:;d';';;;;;;~J

plrrwU'lJ

oka. tdawattlbll "tę, te do tr.t:ech I i
nie .tlktt" A. tll!Tt.tl:tUli'm ...
Na przyklruJ Ja osobltt.-"l. Ja ..
wlU-łqctam mu bardto w/.łht.
W c!qrJu odalttkh trterh IlIt
pmbkoCl1)lem o dwie (1f'tlpy.

Niby nic, a jedMk,,,

Koledty
(110-

!'tlI bardtCl t"a-l!dro-n:Ct4 ł Ul

złlchQd:q, Ikild- Ja- wfedlW"
łem. te t Kot.tlnr,IIJdm- 1t'leba blJ~

w4

I P"ld"",'"',

doorlł, khHfll tell Mtotnł tlVI
joneu IUlko ttJJlIltlllM rflf,rtH't..

rfm. A po kilku tIlPoonllłC'h- _tł)~
,tał wicedyrektorem t InlalwU '"'...h'.....
mi owali'.
Cnla. tlljemn.f.c" tkw! w PlJł ..
Icu. Nlekf6r.:-y IllUtlwaj.,. (lo WIt ..
tel 1nl6rtenl. Głuptt/. Vervl! .ł.powlnlll.
1
Rte('l jl'nt

Wtu!,

,ak

"roda.

1"U)1e1I1/1!

Nol.etll f!llko IIWlltll!1l'

komu "ulek

"'m""".

!p"ed'''''''.1
,ją 'kln*

ohserwo-

Ma. J\1ów!q Wf1m, fen cdmnJek

Skoro lulkO

11111 #11)~,U tl11)ł81,

ImjlNltulllm, 4e

Pł/Jnk

lłę ){owolł!d,lltfllt t

kłanlu

u~mi,(1c1lC/ltj

'Maf flO z4propjfqm łUt łml~
n1). NtJ j palrtrll! _ lCflflJal,kl
khll'! dl) 06ty. A Ja ł łJ-1m.
1Ji) tnl'bn Wam wlcdłffił, tl!
P\llrk kl(lnfll M.q: Vlq'H~kl1 t
Idmlłtch~

t",ko dllre-k-ffJfmrt

IV 1WiN!.
,łł
ębo/(1) Ą'ączelntkom
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