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Od dnia
otwarcia
Pałacu
Kultury i Nauki minąl ulled.w~e miC'Sl:jc.
W ciągu lego
kr6tk1€go
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Pa!ilc

dzilo Jut ponad 190 tys. osób.
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NOWY Jom.;: PAP. Korcspo'ndent dziennika "New York
TimQs·' donosi z Genewy, 7.e
konrerencja była największym
zjazdem naukowym. jakie odbywały
się
dotychc7.as
"nie
tylko dlr!tego, że wyjaśniono
na niej tak wieI!! nowych problemów. lecz również z powo·
du panującej na niej atm·ode~
ry".
Koml'lntator dziennika "New
York Herald Tribune" pln$ w

;XI~~CZ/s:~)~~e~;i~~· by~ru:::

dane o

,!lo..~ci

ha.r rośrue z. godz.iny n" .l;Odlin(i
Zdaniem szeregu dzienników, w
Ałgerze t Maroku rozpoC:l'.l;ły sl~
prawdzłwe
działania
wojenne.
)lny czym ze Gtrony rranrll'łl~lrJ
lIłerze w nich· uddal piechota,
lotnłetwo,
artyleria,
oddzlaly
pancerne I spAdochroniarze. Z
donle8!efI prllllowy('h wynika, te
do Atgeru I Maroka 11\ Itlerowane roraz nowe po.llkl. Pnerzuranie woJ8k odbywa Ilf,j dro,ą
lolwe!,,"
Wedlug Informacji agencJI za~
zarówno w Marolm,
jok I w AIger1.6 wnlkl między
ludnoktą li oddzlalaml wojskowymI t~Cl':yly $Ię takie w panie.
Gtlalf:'k. FranculkJe woJak.a Il\do
we pn)' poparciU lotnictwa. I

choonlch,

f'tOlgdw

podJęly regularnĄ oł('fl~
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naukowych.
po "raz pienvszy
na tech
nikę radziecką i lOe co wba·
czyi, wywarlo na
nim silne
wrażenie. Korespondent zaznacz.a. że urzenl radzieccy przybyli na konterenc.\!: "te 5W!'rnl
wynallnkamJ j przodującą lech
mógł

spojrzeć

nlką"·

l_akłady przemysłowe, warsztaty, transport ltd. we wu.ystklch
nIemal mia.lllach kraju.

PowołuJą/: się nrt wiadomość
Reutera,
"Hurnanltc" podaje,
ie podczas walk \lo' okolk)' Ke-

zainteresowanie bu

dzili
ROSjanie, _ ponie.w.u
wszystko co mówill łub czynI·
II wnosilo coli nowego, "RMnorod ność I wysoki poziom naukowy p!7.cdstawionych prze:t
Rosjan prac - pisze korespon~
dent wywarly na ws:tyst
kich wielkie wrażenie",
SZTOKHOLM PAP. W Ir~
tykule wstępnym o wynikach
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowo-Technlcznej w sprawie wykorzystania energiI atomowej w celach pokojowych
d:tiennlk "Stockholms T!dnlngen" podkreśla Jej wielkie ma
cumie I &twil'lrdza, te .. kon!erencja prz:eszła wszelkle oczekiwania".
3

wych pnecU'j, temu Iwlen:ł1.enlu.
!{orc~pondent "Humanite" poda

*-
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PARy2; (PAP).

*W

rokOWI!;-

PremIer IIlIfwezll

Je, ):e w, AIgerte ,komunikacja nlach francugko - marokańskich
się
wi%yłą
kolejowa-oie... ! przerwana- naKlf'::- loez:ąl:'ych--lih;- w--1\-lx"les.. BaiM
ku liniach, II poJąclJ:'n1a \(>\('10- blonl Udlhll ze strony maro kań
niew!! sq prl('rjęle. W okolicath skieJ zwolennicy obel'nego suita
P ARV2 (P AP), Korespon·
mill~ta
Phillppe\'llle toctą się na Ben Arary, przedslawlcit'le
wlllkl. KorMpondcnł podaje, te Jlllrtll nacjonallstyctnych pople- dl!'flt agencj! France PreSle dopolIcja I odddaly bE'%plec:I'.eńdwa rających rdetronl1.Owanego w n011 t. Oslo. te podano tam 0IItnelaJ" nawet do .pokoJn'th 1953 r. lIułtana Ben VOU!Mt'ta. o- ficjalnie do wJadomogcl, li:
IUgerct.yk6w nie wdając filę w !'SI ,pfl.ed~tawklele francuskiej prl'lmler l'jorwegll Etnor Ger·
harwen wrar. :t małionką, uda.
to, czy orllłf'lL ma t'!,)kolwll!k Judnotcl w Maroku.
dzą .!ę jes"'nl" br.
do· MowBpólnego I. ruchem powlI(.ańKomentuJ/łC r01lPOM!ęte rokoskwy
na zaprmzenle rządu raczym. Ruch aamocbodoW)' Ił. wanla prlUlA francuska, wyrata
dzieckiego,
Wy jazd n84t.ąpl
~ltOsach nmarl Idem_I nlkowl_ ulanie, te Iłl\ OlU! drurłm etapem
cle, W mlalitach I Ołled~b PI- rull_ejl trancu.klego planu u- prllwdopodobnle w ll$topadde,
IIUJ" natltrole wojenne.
tworzenia
.. reprelłlnłatfW1leco wkrótce po wyborach .amo·
r:tądowych w NorwegiI.
Komentując
wydarzenia w r'Zlędu maroka6łklqo",
Premier Gerhardłł!n 04wiad·
Algerze I Maroku dziennIk ,.LI~
Dzłennlk ..M.onde" Dmaesa.
beratlon" .twlerdta: "W róż- te międli nlonkanll łmneull e:tyl. te legO' .potklinl. z C'to"
lowyml
przyw6dcBml narodu
nych miejscowośc!ach Maroka l klej dele,ulł nĄ40weJ kml• .ł4
radzieckiegO' przyczyni Ilę do
Algeru polała III. krew Maro- r6łnlce POIJIl\46w.
ucleśnlcmla
łtOlunków mi ...
kańczYków, Algerczyków 1 Frlltl
Rokowania w AIw:-let~Batu
dzy O'bu kraJami.
cuzów. Po jednej 1 drugiej .~ .. potrwaJfłI okołlt tnodnl$.
nie
niewinne ofiary
________________ - - - - - - -
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Dwlko~

o punktu skupu w
D zach
(pow. Sandomierz)

VI

dniu 20 bm. zbiorowo ze zbotem przyJEchałO:
~6 rolnlk6w z GARBOWA,

wtględny

prut:lwko plemIonom Ber
berów w okolicy Oueu 1.em.
rouądnej polityki, która po laWlad7A1 frsncU1lkle twIerdz", tach popełniania głupltw, fał ..
ił! w Afryce Pólnoenej "panuJe Jll.ywych manewrów 1 zwlekania
7.nlllazla Illę dthl w ślepym. U!ul ..
ku", DlI&nnlk podkreŚla. te o~

Dzieckfpozostaw:one

Ilość

Zachód

największe

11 sklepy, Strajk obJll1 wS1.yHkle

nJ,

~:i~r?~r

Genew~ki korespondent dz!en
nUta "New York Herald Trlbune" pisze; te na konferencji,
korespondencji l Genewy, te poŚWięconej pokOjowemu zakonferencja
dala
ogromną stosowaniu energIJ
atomowej,

I

,h/"pl

'~O'J."i,Id'Ił~

aklch, Radomiu J KlelCMh by"
lo przede wn)'stkfm przes'.a·
v,'janle się na procukcję n:>-

8,4
6,5
6,5

I na ~k.ończenie ' 1et:teZe
jedna sprawa,· GKS VI Na...
glowicach nie wyplaca do.sta...... com naletności ta zbo-

P'~;II D~Jr:IIł"~~~~~ że w godZinach popołudn.io
omlnfou.y[~ I r..'J1Xi1 w.ych, MusU\ po ni~ prL)'jet,.
kl,pisk
_ dzać następnego d.ma, ,

ulys.kdly

rE.'OrganJzacji pracy.

Powodem n!ewykonan!a pla-
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JJ ó!od1in d:im,j!t.
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nltra podotlcerowle Legii Cudzo
~lem~kleJ wydal! w języku niespokój", jedna.kte d~- mlecklm rozkaz tolnlerzom: "Pa
ofiar niesienia korespondentów pra.~O miętajcie, nil' bierz('my jeńcóW".
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dzięki

15,5

f"rancuska artyleria, lotnictwo i oddZiały panc"erne
przeciwkO bezbronnej ludnDści i patriotom wAfrycePółnDcnej
WMaroku i Algerze sytuacja nadal b. napięta

pn.ybUżone

"

ne

7,2 proc. 16,7 proc.
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obnJtk~

konferenCji atomowei w Genew;e

Prasa francuska podaje tylko
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Radom

obnlź.'(i!:

uzyska'1.R

12.5

zaplanl?waną

Prasa zagraniczna o wynikach

Rokowania w Aix.!es-Bains

iw

które

»Xonlerencla przesz la wszelkie oczeklwanla«

P.\RYZ WAr) . .,Clythy w Arry('~ rólnnrneJ rozporl.(la IIlę
wojna?" - rJlpytujt! Ibjennlk "Llbetlltlon" w zwlą:tku 15 osl.t.
nimi Irag(nnyml wydan.cnlamł w AI(;erz(' I Marcku, Cala pt.lsa rrancuska z ogromnym z:'I.nlepoko'enlrm płll:te o Iyrh wyda·
rumlach podkreślają!' w I}'tuła rh. te w ciągu ł8 godzIn qłnęlo
w Afryce rółnocneJ blisko łysi" c osób,

'".,ar

.ol.
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wykonały w granicach 200 pro('ent. Wy-T1Jk! takie wspomnja~
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tych przedslęb!orntw okre~pm
Na szczególne uznanie za~lu \I.'ytężoneJ walki o nadrobjenH~
guJll.
przMslęblorstv. a
w O~ zaległości,

~,al
~,22

,..

obnl7..ka
planowana:

Wlo~zczowa 7,2
wygospodarowana w
6,9
skali ogólnowojew6dlkiej, !'le Bu~ko
7,6
uzy~ka!y Jej jec:na.k nlektćre nwców
Sllcheodnlów 7,3

101

;.i9

Fn!ł"ir:ri(l

pocznJe, Wloazczowle I Busku

pująco.

I ZI")~ta!a

1.~B

112

Z rozbicIem na DOSlCz!!'g61nG
przedsiębIorstwa osią;:.nJęte wy
niki ~n:!!'dst.aW1ają IIl~ nas tę·

dokon.nlll przoduJ.!.-

n.M

!.51

U'J/J.~I

'" kltp"ko w Gl) ',I
filo
Ob
IC'<.·'II

wykonała zadania ~zejciolatki
Przemysł terenowy zrealizował półroczny plan obniżki kosztów własnych
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Ja.sk6lJkł· wywiązu

je się ze Iwych obowl.uÓ"W
wzorowo, Ostatnio
zakontraktował świnię I
ł
tego
. tYtułu nalc:ty mu się około
50 kg OS:)Y. Wysiał po nią.
do GS·u żonę. Czy otT"Zyma~
la ją? Nie, nie mial kto Jej
wydać.
Gdy kobieta zaC':tę~
la 'mówić o tym, te nle ma
czym tuczyć prtJl\iaka, jeden
z pracownik.ów GS-u odpo.Wiedział: _. Omłóćcie men...
de) ~yta., wystarczy na tuez..
Przykład ten nie wyma,p

u·/.III u·sJ rafia.

f'llw(t·"iI

Sukcesy produkcyjne plI"zelmyslllJl fMlelecc1lyzny

.3~4

!lI

R()1uan

I) tj.. p"u·I"" ,I~
ra,Ir"~·((kim
(~!()",

10:76460 :~r;-~~:.a~;:~~

~taw Wilczkowsk\, Wlad,.. ~law
Wa,iak ze wsi Pałęlli, Włady-

sław Slusarczyk. AntonI Bu~
jak :ze wsi Mokry Bór.

***

W akcji omłotowej chlo?!
gromadY Grzymalk6w mają

zbo~ g~~o~.I. ~~~~~Wj~Zeb~~t)~~:"

druga zbiorowa dO$tawa
ta chłopów z Garbowal.
36 rolników t GOR WYSO~
KICH. którzy nil 35 fUnTIankach przywietH 14,179 kg z.bo-

miast tlikwidowal. Chodzi tu
o młocarnię. ktMa bezczynnie stoi niezdatna do uź.vtku
pom\mcr, te pracownicy PO~T
ża
w Promniku reperowali Ją od
-20 rol!1ik6w ze w<;! BOZY marca do lipca br. Ml('lcarnia
DAR, ktbrn' fI~ lCi f:J~;T\~('l- ta mu~i by!! jak najszrbcil?j
kach przywieź.li 7,954 kg zbo- !~eperowana.
ta.
JÓ7d ({oh"
~o ro\:"l'l.-ó'\· 1. g~nm, P 1lp.
Grzymo.lków
CZA na lR furmilrkach przy
Whl.lo 60110 kg zboża.
Dn punktu ~ku?u w SWI~·

tLE SIr; nZlF.JF.
W NAGLO\\'ICAClI
eleAcH III t.\·m tamr:n dn;u
Tilk, jak w wielu groma15 rnl:"jlk6w ze wsI !\UĘDZY- dach nasze;:o wojewód7.twa
GORZ przywiozln w dosta- _ w NagłowicaCh r.ównież
w!e zbiorowej 70 Q zboh,
nkońcwno żniwa
I chlopi
P!7Y"'t;'1piti <:1<) (het;,\\'. Nie
W !(romdzle Chobl'1l'1ny ma dziw joomll{, i:..: w n3.Slym
8"Z~·ny omlotowe stoją un!e~
ruchomlon~ z powodu ile W'J
rrmnn!ow~n\"ch motorów SP'ł
Hnow\'ch. POM w Górkach,
opi~kuląC się trm tf'renl.'m,
winien jak najszybciej ur'Jchomlć te motory, aby chłopi
mogU młócić,
Nlet'lvnn& mlo("arnla
stoI
r6v:nJet w Garbowle,

***

DOaRZE \V PUNKCJE

ILZECKIM
Punkt .kupu zboł& '" ni,
_ pisze korespondent nen~
ryk Rybak w Innej korespon.
dem:j! - to PrmduJąCf punkt.
SkupU on w br. najwięcej
zboża w pow • •tara.chowleklm. Jednak nie "Ul WUJs1-klm jest tu dobrze.
Piennu, Iprawa: gdr Wy...
ladowuje·,fę zboże z: mag,zy"
nu, aby dnstarczyć je na .ta·
cię kó]eoJową, nie prn'jmuje
się go w tym c:t.asle od chlo
p6w. :'l11.szą czekać po klllta
gcnzln.

Dnlga sprawa: ,Iu~lnle, te
w czasle dużeg,o
rurhu na
?unkCle ,kupu, GS przyt!zie-ła do pomocy
,wolego pracownika. Warto .Ię Jednak r.a
stanowić. kOliO się pn:}"Syla;

Oto w dnJu 13 bm. ()ddelego·
wano do pomocy Zdtł,law&
Dąbrowskiego, który umlaJi
pomóc penonelowJ punk!u w
pracy, obijaŁ - jak lo allil m6wi - bo!t!.

Piotr 61edt

Sandomler:t
PIERwt;ZA l.RmRO\VA
DOSTAWA
GROMAD\' GRZY&lALKOW
Na wlejlklch zebranIach w
4rornadzle Grayma.łk6w (pow.
kielecki) ("hlopi postanowili
plAn dostaw 'lbota wykonać
do dnia 30 slerpn!a br. orgll..
nlzuj",c zbiorowe dostav.:)'r
Plerws!.4 dostawę zorganl" Cli/op/ • Gltllrnrlll (,,~. lIW!I>I'IIlrrJlti' prllltlqplll fflllJlthm!asf PIJ .,,~#
%Owali chłopi 'le wsi Skok! z!'t!!l dl) t)mu,fCw. IW ula tP'IlWfI.I'/ZO /(/i PfUP!(J',t·1!dlttlHJ WfIl41lf:rn:Ml
w ubieglą sobotę dn. 20 bm, ZUp!)f(JU'1 ł/tpllkc. /trJ;-' -rlj{du: cm/otOw dckt;r1u!, 1m!lllUl. SfM'lfrflW}.'l
Na umajonych 11 wozach
PruJ/ił," łl~rł80 tjjt/loIUi, /tOrłMi== tUpcW'WI ł1łpłsu.
pn:ywletll (lni w()rkl zbota
11.'1/0' _ A.
do punktu skupu w Mnlowle.
Na czele kolumny
jeeha1t

Wład~'tdaw Cleł-

jędrze'JowlIklm

ZMP...owcy:
lIckl.
Edward MajOA\ i Hen· pOWlec!e
bleaallł one najgorzeJ" prze
jeśli
",k wn", ••kJ"
wprot'
ka",g"""
rza<%Y
Kiedy kolumna wozów 2& dziej, atę w punktach Ikuwsl Skoki prl!:yb~'la do punk.. pu. Jako przykład p~
tu skupu w Mnlow!e. oklu~a.. wlaśni. Nll&łowice:.
lo .140, te łącznie przywlntooto wielu chłopów' 110 4.200 kł ;:bota, przy czym przystałd rut dobrych obyWa..
_ wszyscy uczestnicy ~bio-- ~ tell _ przyje±dta z ztarnem
1"OWej dOłł4.wy. w lI~bł • .51 do punktu .kupu. Niestety, w
rolników' w 100 procentach godzinach wleao1'nych nie
wywląull .Ilę I roc:.neao pla mA kto, prxyjąć zboża. Np.
nu dOł:taw.
Stefan. zawaddd. z '1"nclŚt'a
Do Wlp.ółzawoontctwa w prz;ywló'Zł dnia 10 bm, łOO kg
organłzowanJu
zbJorowych tyta, W punkcie skupu nIe
dO'staw dla państwa I przed.. ustal nikOlU. Czekał wite ze
termlnowe.lo wyko.nanla pla~ zboiem od Cod%. 17 do 20, at
nu lrornada Grt:\'maJkÓw \\'1:)' na J.n,tewenejł towany$%y 1&
wa srcmłłłllł Oblęgorek w Pte'!Yd!um GDN ł tekretana

St(y~.,~,.~I1I~'~",~lbl~I"111l1
.,11 .......
n.łlIU".

..... e"slllu

..u." ......
,ak W

J)9w, Kietce.
pop pnyuedl magal}"l!ler.
AktywnĄ postawą w gfOm. mi_Rający
w odległych o
Gtflymałków wYl'ÓtnlaJą Ilę Ił km l~b.
powinna do.
m,
in.
tacy
chłopi
jak:
Antopuścić do tego, ahy Afryka Pól ..
nI Ch~dr:!k, Edward M'()\(urkl,
Podobny wypadek· %daniI
nocna stala elr: nowymi lndoch.l
ł inni ze WG Skukl. Ikon!.. .tę \Ci nast.ępltClO dnIA. ....
nami,
DzIennik
"Franc
TJreur"
Porlllld ty.l"e dtleel naszych
stwlCl'dzll, •.e traglt'z.n€!l wydam rodaków
z FranCji" BelgU, i
nla w Afryce Północnej, które HolandJł, które pn:ebywaly w
mJml.v mJrj5ce 20 I 21 IIlerpnla, PolICe na "'akaejaen letnich w
IOBtaly
wywolane
głębokimi naJploknlejnych
mlejtCoWoł
przyczynami polltYCllnyml. Dt'ilm ciach wypoczynkowych, oojllCU
ruk ~ug!!ruje, li naleiy ~tuk.ć lo , powrotem do IIwreh I")~
rozwląum!a problemu na dm.. dun 22 bm. f1agowym_ .tatklem
dza r()kowań·
p&iUłZertklm Polsklt'! MaryMl."~
"Lltwrnllon" wtywa n:ąd tran ki Handlowej "Batorym".
t"UJlkl, aby podjl\J w~t(tlkj(\' kt)~
Serdll'Cmle iegnaly odjcidłAl~
- Z ialcm opu.:el:tllm~ I'jzl4
n!CeZM kttlkł, by nie dopuście jĄcyeh ruate dtlecl l Odynl I po JlC'Ik'!U tygodniach rUdt!'I~
w Arrycll Pól nocnej .,do powt6~ Gdańska ortu :r. ośrodków ~.,.. ną ziemię - powl~dal Zdd~
rzen:n 1!Ję tego, co dzlalO' lilIJ w lonlfnyeh Wybruta, które l.d1O f.tlłW Kołaczek :r. FrancjI. - Dtlę
Indoch.inach.... Trteba wyrzec maddly lię na taraIle DWl.lr~ kujemy tym w:llir.y,U$lm, kłÓrjY i
slq metod)" .JI),. najgnrszeJ r.e ca Momkieao I tuthrteku.
przyt'tynill ilę do $twOr%en a
w1!l:ystkJch met~.
tf'M'bn nIe
nam miłego pobytu w nilUJ
dopwkll- do wznowienia wojny,
Po powrocle do dom6w ludowej ojCtYi:n:e.
dop6kl ll'$t j('~tcze e;tu",
mówił pode,.... urot"ty,tego: IW
PARrZ (PAP), J(łk pod8 j tll.teJllanla Mstępca. Pl1eWąd.nICUłI przy dtwłęk:acb hymnu "....
"HumanUt!", t.Je Maroko jest CłIlO' WOj. RH W Gda.ń,ku C. rodowego, a polem ..MarlyUłn
cIamię... taJ,. .tralkOw, Od"", MUOWIkt - ~.
• ~ 1..._ _ _ _ _ _ _ _..;.;._ _ _ _ _ _......_ _ _ _ _ _.......;..
Ilo\y
dla ..... kt"
"" "U.torY'" wrP'b'D4ł
.

pinia

publlc~na nl:ę

dzieci III1SZ'C~ red.Uw z za'l'IlIlcy

odjechały

........-

do swych rodzin
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Pod kierownictwem doświadczonej awangardy - partii robotniczej I
Rlr6d .rumuftski zdecydowanie kroczy drogą postępu i rozkw tu
huduje pod~tawy ~ociałizmu w ~wym kraju
w 11 rocznicę wyzwolenia Rumunii - uroczysta akademia w Bukareszcie
I

BUKAUES1.T PAP, 22 ~łrTlml1\ j.dh,'Ia. RI( w nuk/l.ren;~
ele urO~~'IID. akademia po.ijwlęcona J1 rocznic)' wyzwolenla- RunllmU 'l Jarzma raJz)' stowaklego. Na sali zebrali się
J)l'zodownlry pracy, d:&ialatle na polu nlłukl
I kultury,
pnedstawlrl~lt ArmII RUmU\lsl,lcj, organlt:at'JI
Ipolt'ł'znych,
dda!aue partyjnI I un~dnlcy państwowI. W lożach dyplomafyt"Enyrb r;aj(1i mlcjftra wzdowle I urzędniCy przed·
ltawlelelafw d)'plomatyC"Znych akredytowani w Bukareszcie.
UCUJ'ltnicy . akadc.mii. gnrąc\'-I
mi okla"K,1ml pOll:itnl! p:w\'dJum akadl'mii - prlt"wo<!niC%I\C-ega Rady Min:,~t:"JW !lljrnuńskit>j
Republiki Ludowrj
O. Qbe-orghlu • !leja, pierws1.l:'sekretarza KC Kom\JJ1i~ty('l.
l'le-j partii ZWi!\tku
Radzieckiego N. S, Cbrnuc%Owa, prz.ewodnleozącego Prezydium Wie1~
kiego Zgromadzenia Narodowego Petru Grozę, pierw,~U'~o
tekretar-za
KC
Rumuńskit'l
Partii Robotniczej G, Apo!łola.
ezłonków Biura
Po!ityclllel(O
KC Rumuńskiej Pal'\ii Rob'ltn!e~j, pne-wodnlczących dl'\!'gacji rządowych krajl',w dl'mukracji ludowej, klól~ly pn:yby~
U na obchód roczn;cy WF,wolen~ Rumunii I In.

n<',\l' p,1ństwowych ~umuń,"klej
lll·publllll Ludo\n!j l ZSHR.
Akad!'mi( z,H:a11 Pf'lnl Gl' 0
7,,1, witaj1tC ~i>I,il"c7l1je przyby·
Iydl na uro('"/.y"!o~ć N. S,
Chrw7."('z()\.\'n,
prz('w()dnicl.fl~
cych delegacji rządowych Albanii, BulIlorii, Chińslllej Re~
publik! Ludowej, C:lech06!owa~
cJi, KO!'CllllskieJ He-publlk! Luduwo ~ D\'"l1Iokr1ltycznej, Niemi('C'ldl'j Hepublikl
Demokn;ltr~-lI\f'J, r.ton~olskid Hepublikl
LudoWl'j, Polskii'i Rz:.ecr-ypo·
spvlitcj Ludvwe) I Węgier,

się

dtw\l:;kl

wlłlJemnycll knrr~'s("lach,

G. Gh(>mghlu-Dej ~twlerd7,1I,
1:1' !"7l\d rumllJI,ki pragnie polep
)07.('nill 5tl"lSunków l Tlł1.'{'ją I
Grecjlł w imię ulrwalenla prik\)JU w tej czę~cl Europy, Jak rów
piet umocnienia I ro~oju pnyjaz.nych ,Ioaunków t: narodem
francuskim I wl06klm Ol'l\% roz~
!Zenenia wymiany gospodarczej

8

'o

Rozlegają

w,H)',lko dla uęuflif;cla
zllubnrch nll_"t1:p~lw T.C'fw1'lnia
przyjamyrh stosunków m:ęd1,y
naSzym kraj(-m a Jugoslawll\,
pl'a,ltnlcmy umocnić ! ror,w!nl\ć
w5zf'C'hstnmn;e ~Ios\lnkl " łll·~i.
duJąCĄ z nam! Jugl),.~llIwlą, opar
ta na prlv Joj.ni, hrtlteNtwie j

uczynić

Hefl'rflt o 11 roc7.nlcy wy:z:wI,!('niit Bumunii wyg!CM!if, po·
witany
Ijl,rl-(cym!
oklaskami,
przewodnic!.1-jcr
Rady
Mlni,II'ÓW RU!nwl<ki('j
H('publikl
Ludowej Gllcorghiu ~ 1.k),

h)'111-

Referat G, Gheorghlu· Dala
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burz~nie
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Przemówienie N. S. Chruszczowa
prlem ..... '

wll'oill N, S. C,ehrUl>ZCZlJW pn-o- Rlidzif>ckiego, ClJlńskreJ Republ! temu I \ltalenlowRn~rr,u
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11'111

\\'12d7~

ko--

p,)(""7.\'11:1." O<iPO\\'IOO_
p.1tnol,lt11t ll11~~AI{I'o\\".1n/) IV nip p-"7vJ;:n1nWllnIA. W rlniu 20
C'1f'\l!11 1('I\[u G0(I~'n nkoln !lilij ~Iprpn!n .-..do7.!lIly woJskf")I\'@ I
[\1~kf")lI'al1-'
~pokoj
Al~!(':"("?\'kt]\\;,
Pr'emiN Fau:'(' ,nI:ryJl1e
n.\'rh mnnlf('jll.antów w Ca.
nntrchmifl~t
PO~P"\~1_yl
l
(>...
.'.1bl"J1re,
nAh~rif',
MarAkke1i1\'llldC7rni~m,
i.e
"winni
7,'I~t hox-!'l 1. ndij h('1\1·7.l!.I~rl SIli, Fr7it> I !nnvrh m:llMl'lch
!I.1~ .. ,.!( ~ I\rn'q'
.11 ~ \1'111 on!a
n,«'ill Ilklll An:"
KI(Jl j(>.<t lI'inlrn
!1-!l~!'<I:1. ,wyn1 O):"lrn\\'rnffi. W m'''~Cle
JAka rozgr,'\\'i1 ~~ę nrl wiC'lu Krnil!'A ["<1111 l\IdnC'óć d~!l'lnl'
mir<;i~o'
w Afryce Póln0C- CI' 1\1'i1h~l{iC'j, lIczllca e tn.
m:·c<;'[.knr'lcńw,
WlrlIO~!A
ban"
!lI.'j?
Wy~larcl~'
nawet powlert- kAdy, hron.ląc ~ll\' Prll"<:IWko
chownl(' ś:N171~ wydil1"H'nla alAkuJAf.\'m odrlzl~l<)m woj~k
w Maroku, AIgerr.e,
a po- knl"nialnyrh, Lur1noŚC'i arahpomO('v
pl7f"dnlo w Tunl.~ie, aby 1.ro- sk:rj pnvbylo do
p\emlerltft
zumi('ć, t_e n~r(){!.\' Iych kra- 1.500 J(';łd;l;ców
K(']lonlzo_
Jów 1. n)111~t1.li\\'vm
wy~il· Brrben')\\'. II IÓI"~'Ch
p!'a~n~1I
wykorzystaĆ
kil'm \\'.11("7ą o pod_lAwowe tony
pmll"a do 7_~'cla. dD \\'{)lno~ci porclwlw ArRh(1m,
_ o prH\\'Il, klrkych Im .ię
NOWA
mR ... nkr9
doknnanll
w Mnroku I Alj;erte w~'rząh
wlu~nie cxlmHwia,
Dwa latn l(>mu wlflfl7.e ko- IIClu sumieniem WUYIlt.k,rh
IrH\ialnf' r.ńplronimw!ll)' ~111- nRr'xl<'Jw.
W~trtl\Fnęla
ona
lana l\lnroka, B!'n JU~~rfR, pn:Me w~l.)'~tkim sumienl-M!'l
rran{,lI~kjego,
kl6rl-'
któr)' "ośmit"lil ~i~"
711rlQt' nArodu
pcwn:,ch r~f"rm din f<nęhi oM 1n\n7e domR~1'I1 ,clę od Iwvch
nl!'porll('gloŚ('l 'dla
npi/n kUl;U. :-J1l 1f'flo mlrj.or(> n.olr!ńw
lI~od[)wl(]n'--'
Zi' !I'~,~ II' .(1 7 [>11 ,,~o krBJf!w Afryk! Pólnocnej,
rr7r7. nR:'I)r! mn"oi(nn<ki Br:-n
L, G,
Arl'l!ę. Mnrokllńrzycy nie laM
.':1'1"71'

rnł~(lrl1.1
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prowadziły walkę

p,.-!asa ni.
. k
emu~c a:

,kl.erow.u~----1L.~!nocnej
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Ugandy, (UglmdA jeft 'k;;j;:;nl-~
Towarzr~u! N!('Wąlpl!\o'-~ '" anglel"ką graniC1.-ącą '1. Suda......
7IIfI' tS: 11Il7tII/IIJII
ta./1IIlf1JJł1J1JlC:
~ukCI/'IIY na drmb.e do uzdrowie 'lem).
. . , . .IIUflwr:;;;!fIf-.ZU 4L.,JlII'Bl"IIl.,. .. IVJlIITffł/lll-nla
ml""zynarodow!'J
I
I ' "RlpMkl ,,1\'I AhrAm"
I sylulIcjl
d
I
',",
7,t'nn,k
RF:H1,IN',
Prll~1!. nil'ml!'rl<a Pra~a nll>mlecka tamJtiuUI
1. ago U.'IlII nap ęCla w slo~un, dOn()51, że WlI'lu kU[lCÓW \ /l"'18 Ulmit'nr?A na pl"rw~lnh ~Iro- IlIkhl wypowledti trenera dM.!"
kBCh między pl!ń~lwamł. MU~I. sjrmarzy "uropej~kich, Judllil-I nuh oh§7.... m@ I'praW0ZtIM\lA z 7
NRF
H be
my Jednak tr1eiwo
te
I
m('czlJ .il- k','o."",o. '::00·
sukcf'~y, Wlel~ )e"t j!!t:tf7e
,,~.~
.....
w
pn:ed nami trIJdnoocl.
n,\ ~:~!~Ch~!O ~gaSn~~~_!")1.! poludnlo ~~~~:O'}RQwZ~~i~RJ; ~~~1,,~;1~ W)"razili oni 7.9d()wolenJe, tł:
'wieCie
które
W :r.v.'1,r.ku 1.
w
'fiZ",ty
I u.;
uli/nw.ly pr1,e~1.,k,~"
" "'" porażkę,
'>"
lU
Sudanie pohl(:nlowym. eglJ'l~ki' ~twjerdznj~, Iż drul.}'na
ra· 'znfłClOl\
dll~ w o~lagnlędu I,,//:(') wielkie mlnlstl'r orhmlacJ! nnr()(.lo·»ej dziecka grnla znnrrnie lepiej,
O
F'DJ J
W lt" pl

11i!HHi.........

D

orcnillć

I)'

-·d,~!ly,

Sit

pn"'~7.kndlliM

~kich, 5Y'yl~kj('h

e,lp~klch' m:c(l~vnarO<l<)w!)(fo

pow~tll"l,m

IMo~kwJe.

W~7.y~tkl\'>,

'u" F,"'W""tO~,

;:IW'~101."·~9mO>".:..I'''.',1 ',','""Y."" ~~..

I

~.~~o~':~;~:~\:,f~~~;:;~r,
~:,~~:;m:~d"U~~~~:
I ~?;';::: ~~~~:~~: l:.~":v~r~= ~uJ:~:;~·;~I.~~"~"~~ '~J:;' ~~"',?,;:;::~,,;Y..:'t;;;o' ~~:~: :::' ',~:,;:;,,',BJ1~!o ł.:"li
L:-a!1'!1°' ł
~ep~
Mv.'1l1~ potwierdZił,
nąd łn~ć
$prawę
tWyclęłtw",
najWYuz)'
h:

te

dwlf! rf)Zmowy % ambll.udoft"m znne
mprrnentu)'Icyeh
Wielkiej
Brytan!! w Kairze,
Zachodni/) _
dzlen- rvnlom
ale
nos do kontynuowania walki," Trfl\'elyanMl,
nJk
"MontaglN:ho"
p!sw: ~potk8nle przYlotni, kt6re pow
S l h S I
04 i d
I
Zwr l !
lik
I
kllzalo wolę w'lajtnnnego liroumoenlenJe pmę«1 n.u~ych k..a
a ac
a ern w II czy ną~ ", c ę~- wo p 8rzy ra( 1.1I'-C- :tumienia mIędzy narodami",
j6w, Powinniśmy nl.e ,.,C1Al': słepnie na konferencji pr.a'lO- kich lt JeJ;! Z~Sluktrml!. 8y/o ono
-000dtJ~ 811 I środków dla rozwoju wej, jj; rząd elj:lpskl otrzymał rnu IIt(!1l\ 1)1) rmalej gry re- '7
I umacn!anla nll1u@j gn~podllfltl \lIp.reR InfQrrn~cJI z Charlum\l i pl'p.zentllcJI ZSRR w druąiej
i r nledabnlłc" energiI!; wal- Q powatnvch wydaf7.l'nll!.ch w połowie m~7.U, kiMy, uzy~ka11 ...
etyć o wypelnlanle I prZł'krll~ Sudanie Połurlnlowym, .,J.,.~II la onI! zrll'cvrlnwnną prwwnótq,
(l';".'~ł.1iI,l
runie- nuzych plan6w produk- obecna ly!Uncja Ole ulf'U'"l!e W tvm I)IHf',~le grll toczyła ~If:
~r
"'( ..... ""'t
eyjnych,
zmianie _ powloozlał Salem nlf"lTIill Pi'"1f'1.
('!lly
C"lil~ r l A , , _ mot. to
poWlilt.nV pf1.O!dpo!u bramKI NRF I ty!kl)
W.D
II
DrOdzy Tj)wany-ue.._L_.l!.rJy~ rozłam międzY obu CZęŚCIAmi dziękI r!rwkonllll'j "rt.I' hram:1.1wfH1nl"y rml,łl:y !tartujl;CY
JacJele! Prłł'nę wyrazić głęboką Sur.anu, ro % kolei WyWl'Ze Jut.rzB-_lI.f!ckeurathn ..,rll:l;__ .4(1)(1w hlln\ nrh Z~ Oómlk w --1-8rm4nlr':I:ym
,,?tJC'hElrU!!
Adrla r
!\'lw" ull'l k!IłIWr.tnyl w mlejUl
wl.'"" !I"", """ock, \VI"" ~r'jwo~(.·j Pulo w Jugołł~\dl
'ł
,.
&"
łI
U
li nie pf7NJ!' wvn!k,im ńr'~ki
,,..'n.eśli zwYCi1':5Iwl) nad drual
E lu!
'.I
la tym dwu 'p!lkul'7'--'m nnn!l 111"11, ;1"1,\ gn~prl{lllny Prol~!ati'j :i
;J
Hznl1 Iclt'r,
Ka$~rctvk,
poo,o<l,
(;'ml!/.Jk )
Tobola
pobtyl!
1-....
nOłU.I: II .«11.1!ł1ł n<llf1lt..Illt!IlI~·
H,~mhln'ki
dl.\f'rlrllk
"DI(' "wj'('h pn(,I')\-vnikow na !I'Jp-§II'IIIUIU ............ '"' .Bullll "'Ili.II3i'&tt.1ł
Wel!:' nil'. nir'}, ~twlI'l"ll~.H, le w )0, II KIIeZyń-likl lwrdętyl na
druRit') PIlI(.WI~ ~p"tknnilt _"11'0- Imnllt)'.
nil IIIHklJirlf1-j byli tvlkr) pilkuW Ilnl~lrrl RprlllHlI1l1J Iw lurfze Jad''-'t'lTY. GIl/('l)! publ,klJ- II~I']JI Rlfnl1JJf' II 1t>~p()łl)w klu'
Ją !ako' 'N\'p"wJrdi
~I,(jzif'''''' h.-.w\-'rh)
f1rllrVI'lIl
~r.wNll"a
Llnl(ll, kiMy powlł'li,.I"I: "G~'l1 pn1:nnllłn pllrl\'1I1nln
'1:1 N.
bylo !<tvbkn, l'i('ku\\'u I t.ony- .11;j)nvm flrlrrl\\'ni'~'('m Pn!"
la til'i, w pmwd7iwie przYJa- k<'Jw ht;d1,Hf 1'!ll'Iv, nI.
del~klf'J ntmf)~(f'rw.
f'Hlwrz{'
_ ..I\()frrlldd&"cy - powleli1Jal M;dI.iIJ
Lin" - byli w pnekroju ('ale·
go ~potkllnla nit>Zn:lCznle Ipp"l
/)d pf7R.cJwnlkll. W 2t"'ipole zwy
rlęzc6w
nuJwyitzą klUJ;ę 111rlemomlr-awtlł
donkonrdy pó'
mocnlk - NeHo, a w dfU~y
n~e NRF wywkle umleJętno<'Cl
:~~~I bramkarz
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_ Partia tllIJlta i rząd RUfnuń~
~
czele,
Kklej Republiki Ludowej, e/llr
"lIiEt naród r. głębokim, tlldnw'lleniem przyj!}ly wynik! r<nrnów
ffa JOtnisku' delegacJ. powl- radziecko .. JIJgJ).d()wl!lń~kjch w
tiU ~taw:lde1e rtłJdu ra- Belgradzie orll1. poprawę ,<.!1»"!U!
l~ Z"RR F
~ I plerw'tYłf:l, 1.#MJW~ 'ó
w· m ".,.,.'ly ...7
-Ił ed?racvJ__ ,;aewDd:tUC%4Cł#O b4r, J\fl- ną _L-OOOW4 RąIublik4 Ju,,')Słll~
A.
wlt.--z. ,wej 'strl')ny prngn-\-t!my.
_ _ _ _ _ _ _: _ _ _ _: _ _ _'--_ _ _ _ _ _ _
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Algl'r Sr l \,. p,7(,1'~,,11 anJ na ch.,dlę do·
DO'} dluJ;::rj ITI.1;:af s:ę p"wrCJlU prze-bv\\'a_
IcrwllW\'C'h w\'C1\"nr)\l' rin JilfN;'l na wy!!naniu na' Masułtana,
k~óry
r7ur"l1e 1fl~lal)' n(')\\ e lhrrvj. rlnr:l<],1117e
nil': IV minsl~("h Il1nrf\k~I\ .oL,! ~I~ <:lIR nich 5,\'lllbr)1[>m
n~ .. c>d)'_I·eJ
~1r1rh w CI'lZ\I lMi1I'l!O' rin 1'1 ~':wrll'nnr,~d
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hrew

W d.n!u Wa~7.ę!(() Awl(la n~rn·
Towarlytu~1 Na.rody Zwlą1.ku do we go prllj;nę ~1071·t pracowibratkM-al narodowi rumuńskl"mu ki Ludowej, RumunskJej Repu- niemu nM'od0wi rumuń5kit'm\1
l\erdl'czne, bratersllle po7,dro" bllkl Ludowej l wuystklch kre- i.yc:lenla now}"ch, Je.lZC1.c- wspa1
wIenia l okllZjl Awlęta naroon- Jow ObolU 50rJ./Illzmu, 1.aJęte po ninlslych sukcl""óW w dzlr;-d7 wegn w ImIeniu Prt'zydlum NaJ: kojową l twó!'C'zą prRcą, 5ą t)'- nie budowy 80cjnlllmu w Waurm
pięknym_
kraJll.
wyższej Rady ZSRR, rządu
wolnie- f8inte-rewwane w :r:~rho
dl.feckie!:o, Komitetu Centr~l- wlłnlu j umocnienIu pow5uch!lego KPZH 01'117. clll"go n~Hodi..l nego pokoju l bezplec7.t:'ń,twR
W~rM pf!\\'~1.I'('hnl'go
e-nlurad7_iecldn:(), podkre1ilil on gt~- narodów, Wl'U :r Iluml ,ainll'l'~
Il"klt' 1rnlflll)", jnkie 7,118,.1)' W suwani $& w ttj t,}'wotnle W8Ż 7_J:J7.mU uC7.('~lnlcy alladf'm!l uHUr11unil od c~lll'il! jt'J wrzwole- !lej dla caleJ ludr.koMi Ipra\~'ie rhwnlill depesz( do KC KoPArt.11 Zwllpku
!lIn OI'R7. v.lelkle ~ukc('~y nMO- \\'HY~C}' postępowI ludr,le na muni~t\,("ł:nej
du rumuń~kle!:o we WH),_~tldch świeCie. W o~tiltn:rn n.a~ie n8':1\ Rncl1.lccklj"llo I do Rad}' MinidJ.ierlzlnl\ch tycia g(~spf)darl'1.e- pilo llll!;lodzenle napi~c!1I ml~d1_y strów ZSRR,
go, jpolecznego ! kulturalnego, narodowf!'/olo, które l':lIpan(lwolo
rnlę<:lzy plll'15twaml po ulwńPod klerownlctwem ,wej {hl- ('leniu d.nlgleJ woJny ...... ial('- Walhl tI/IJ SudanIe trwają
~wjadcwnej awangardy - Ru- weJ, Możemy ,!wJl"rdzlć t. latllJ
muńskleJ Parlii Robotniczej - woleniem, iA kOllll"fencJII U~~
I·
•
uzbrojonej w
nauk( rów
czlerech mocanlw
mark:<!iunu - leninizmu, nuM w
przebiegala w atmo
i"umuń~kj - oswladcl.)'! N. S. ste-rze \~'1.aJf'mn€-go :trolumleOhfll~lCZOW -. zdecyuowanlłl' nla, Konferencia la \\\Iow!.l.a,
LONDYN PAP, W Snllanl" poludniowym tnvajlj
noAc! mlęr.zy Londynem
Ka~
KIO(Z\ (\[o~1\ po~lępu i r01.k\\I- re 87.er"\~le r~Ądów Z\ll1p~OJ
uę walki mJędzy \\iojskaml Sudanu poludnlowefo, które
Jrem Angielskie m.tnJsterltv/o
Id, I PO\\OdH'!llem nurtUje pod· HadzleckleJ50 Sll!l10W ZjednoPOW8taJy przeciwko r7..ą-do\\'1 Azharl, a wojska-mJ rzĄdowymi
'praw zagranicznych dala do
~I<tv.} łucJalilmu \\ S\\}m kll!,[tWnVCh, Welk\ej Bi"J-tanll j
przerzuconymi drogl\ lotnilozą I Sudanu północnego,
zrozumienia, te wysłanie wojsk
JU,
FranrJI !lątlll do o~lablenla na~IVpsklch do Sudanu południCS
d
jPlęcla ml<:d7\illllrKlo\\ego I v.J-- Z ostatnich donle51eń \\)n,M wpływ na przys:t!ość tego kra- \.lego mogloby nastąpić tylł.O
\\' ,U~~~~~\'u n!lIl~~).:~ !~:~~;~\I:~~llallh pIagnienie
z!1Illczlenl31 ka,
w rękach po\~stań(0W )U"
na prot\bę rządu Sudanu ZehIJ
t 1 d I N S drogi du Sl\H)'l7enlll takich v.a- :tnaJduJą 'lę mIasta Vel (ort,)Salem r;alnacZ}l, te w roz· niem mlnlsters!\1.a, w ch'W1li ot~~~J~;<~:~I~
~ ~I~~~ ~lnaczen'le I I ullkt)1-'. , \\ kl61 I rh bpOlne prJ_ lo 40 km ud iti anicl' z Kon;; t~i1) mO\\le z ambasadorem anglt~l- becneJ n e ma potrzeby UdZlehi~luryezne I ~\II1l(k71\ o 1I1C\\ y1 bkm\ rozstnnl:anll bJ- v. dro- nelgIJ~klm) OJaI 'lont polozo- I'lum pndklcśll on, li. za'ó\\I- lRTIIA pvm"r} wOJsko\\!!J Su~
Czel'pHn.\'ch mr>:iliwok!/lch U!tl~7e
IUk()I\~ń! b) nie dnpu.klć ne na \\Schod od Nilu W d', -I no Eg pt Jak I Angl,a pono~lc dll.llowi. Rze('1:I1ik m!nisterstv:.
I I l
j
I
-;(1110 nuwcj \Io:m' C{'newsl,a kll'l Jlzyln ciągu plze zw;a ~lll \\uJ- pO\'lnn ,y o<lPO\lleOzlannść u. oih\'ladczrl, te rząd brytY]sld
u ut owo-( emo H.!ltrCZrli'>go.
rrrf-!l("Ja szef{h~" p..ącl·(JW czte- ska Sudanu połnocnc-go bry- ~('"tpl['cwń,t\\o Slluanu, dOPokl1 nie udz~('til C:olycnczatl oct)"l(>N, .S. Chru~zczo: .... o~(,wl1 na rech mocarstw spetlllla naMleje tyjskim! samolotami woj,,;Cu- Surl~nclrcr nie poórjml\ de.- wlffizi na propozycję
Egiptu
.~t~pnI8 fiukrl'~r OSląĘl1lęle prH'1 I pi"łlgJ1l{'nla nH!"O(U,w. Wywar- wy mi, któr" pnrbY!Y z b:lZ CY,Z]I co do, GW!') przrs1.!()s~'1. dOlyczącą wy~lania wO'}j$k egip
y
rr)lnlclwo rumuńskie I oświad- III. ona pozytywny wplyw
na na Bliskim Wschod7.ll~. RząC: "NII!.lt!. kn'Je puwm,n
nJe- ~klch do Sudanu południowe-clyl;
lotUMlJ1kl między pań"lwlI.ml J .udll.lihki wstrzymał c.alą k?- zwlocwle vddać do (yspozyql 1 go,
My, ludrl-8 l"adl.lea ..... , dO$k1-1 je6zcl.e bardziej umocnl1a wo- munikucj-: lotniczą,
octdaFI>: gubernatol'a Sudanu sily zbr')Jnale wienw, te .<tJ("Jali~lyczna lę I dijlrnle nllfodów do lRpew w~zY5tkle .lamoloty do dnpt"J7.y ne niNbędne do przywr6cen:a
Prasa brytyJFka pl.<;7.e, te ",1pr7.('nud<.,wa ro]n!clwa je'it pr'" nienhl. długotrwałego pokoju,
cji wJadz WOjSk0Wych, /lby J/ldu I po,rządku w Sudanie poM n<: l.a powstanie w Sudame pocp~em trudnym I ~komplikow<l- Prop01_ycj, Związku Radlll'~- PI'l)'$pies!Yć tramport oddl.lll- lurlniowym. "Stl-'.orzy to - r!(, ludninl>.'ym P0n"~7,ą Egipcja:ue,
nrm. Przek51lakenie wsi oa !.IIi kiego w aprawle rOlbrojenlil, łów, Samuloly te obslugiwll!Je dal on - wa)'unki, w który·~h DZle~nlk/ Iw~~aWjl\ nR o~)d'W1.'~
~adach 50cjl'l1!5tycznych oznacza decyzja nądu radzirckitgo o Sil p,'zez pilotóW hl"}'trj~kiCh, przywódcy ~u(;al'lscy mngllbv ną ~:R a no.
propagan ową
dokonllnie' przewrotu rrwolucrl redukCji do U) grudnia 1955
Agencja Unl·te(\ Press
do l
I
nego o wielkIm t.n8czeniu hl- ku llczl"bnoki woj5k radzlec- te odd"llaJy poludniOWo-suc.lIn- ną ~rzl(' ('v,'U
rWI nil. po LI - >tą b~'ć ·]"oz~ ... !ą n& jedynie t
storyczn}'m,
kich o 640 tysięcy tołnl~rzy PO skle, chronIąc 51~ przed nad- OlU fa u",
.
,za
r0witone zo~laty I ocenione pn:ez Iylanymj, \\'oj~kaml rządowymi
Z ZI\'1l\7,ku z PI'o~ną guhC'r- il:l\ unii z Egiptem,
Naród rad1:leckt z pn.\'jałnll\ międzynarodową, opinię pub1łcz r;kryły ,Ię w basni5tych I trud- natora generalnego w Sudanie
Dzir-nnlkl "Times" j "Mart..
I UWA~I\ dledzl pelnl\ pośwJęce nl\ jako nowy wielki wkład nych do przebycJ.II lasach, SI!, n wy~ł~nie l<ltnlrlwll brvt.\'j<k·e rhrolf'1" GuardiRn" uZJlaczają,
nla walk~ ma~ pracujących ROJ- Zwll!,zku Rad7.le('kl~o 00 Ipn- on. dobrl@ uzbrOjone I m'I)/.~ /lO do Surlanu, 51lirm O~WidcJ- l;i; pl'a~a I radiO') egiPskie orlno-muni!, budujących pnd,t'łwy wy pokoju I bezpieczeństwa 'la 'la wiać opór przez dJui.s7.Y cl.d; ".Ie.<t to hl~<I Iluhf't·nlt,.,ra Hą ~Ię wf'12t) d'J premIera Su~ocjal!7:!1lu w łwym kraju
J rodów,
czas, Niektóre z odd7,lalów p.,- ll('nl"rnlnl:'lln. Nie pf\\':inien 0'1 d.1nu Arhllri, kl6ry
przeeJwM
Hczene cle~zy się ze w~panla8
Iyr-h łukresów narodu rumuńRząd ndzleckl
prov.ad1.ąe ~~~ta;:n~~h B~:~~jsj:IC-~; ;a:tr~: :;~::,cat,n~l~uJnd2 dJll"l~"~:~'? pan- ~\~W;,A ;,17Pt~'~zelk"T"llm"·,:;mpl·,.""·,
$klego, 1..twataJąe Je za cenny konsek\\entnle pokojot.\ ą poll"
..
wklad do włpólnt'J sprawy 000 Irkę 'lagranicznll" v.ychodzl r gandy, WIsC:ze brylyJ~kle w
Jak wvrnka 1. rlnnlP<I('ń pra- te r~rlkJ k!llr~ltie stale MZr7U demokraej! w jt'i'to walce 0IZlllOŹ(IJl"lla, że moilJwe jMt dlIJ' UflllJld7..lf! ogloslly ptJgotowle a- !~', zarY~'lwEly ~ie o~lre sprzC'cz wa p:'emlera Al,har! zdraJcą.
llQk.óJ, demokracjf,: I .0eJalizm gotr\"aJe pokoJowe w~póll.tOle lannowe I wycofały V.'ojMA, . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .
nJe
o rÓl- klóre
z :;'ile·
• • ..
.... . . . . . . . . . . . . . . . $G . .
_ _
meh u~trojaeh gO!l.txxlarezych I mlnnami murzyń&klmi w- Ken l,
Na wstllP!e 5WE'~O

Mówca przypomniał,' że
spn:ęt ju.! p~m,1YŚln:e 7.:\kończyl
.ie:pnla 1944 ro!tu RUrrlllnla '._0_ Się - ';(1 tlubrc. Bard"o dobne
staŁa \\")':2:\\'olona dlię-kl r.w}"cię- zapoW:adajil 511: pluny kukury'kle! ofensywie
bohalf'rsł\iej d7,y, zi~mma.\(ów, bunlk6w cu)(Armil RadzIeckiej. Pod kler()W~ rowych, winnej lat(lro~ll l owonlctwem Komunistycznej partiillóW, !-'I'zewiduje ~ię, że plony
Rumunii, sily patriotyczne wspi~ l,ukuQ'{jzy będą wyi~~ze niŻ, w
rane przeZ ma~y ludowe, wśród r.a:bjll'dl.iC) uroow.i!lym 19:;4 r.
którrch
dawno dojl"l...aly
wykonanie
l gniew pneeiwko
pi('!WSZl'gO
plllnu
5·\etnwgo
tatune wOjsko-v.'o _ faszy,~tn\\"81l">tv,:orlYlU p"w"lunld ella d"J"z~~kiej 'i jei zbroonlczej, antynu- go r:nwoju J.:n~pm!;Il'lli narodfJ't'Odcrwej l antyludowej p0lit,l'ce, wej IV o~{I'e:,le dru!:,(')('} planu
zorganizowały powstanie 7.bl'oJ- !\-Ietniegu, który Jesl oUt'cnl, o.
tle i oba.Ji!y !"ląd fanystow,'l-ki.
pracowywany.
G, Gheorghiu~DeJ omówi! naOsi'l~nięte pl"lez :Iii.'! ~ukcesy
etępl'lie dotychct.asowe wyniki I\'C w~zystkich d7iedzinach dzlawykonania pierw~zego 5-1etnil.'M łalno/ki -oświadczyl G. Gheorgo planu rozwoju goopo<!aJ'ki nll- ghiU.Dej _ zawdzit:cz<tIlW prze
todow~j, Szczególnie dm,jo,;!'l d~ w~Lystkim slu~;wej plllltyce
rolę w wykonan,u g!ówn~'ch'zB- na~lej partii, ni"wz;ruszn,n!'j Jed
dań planu 5-letnlł..'go _ po<lkre~- 'nuś<:i hd ~7.t'rt'gów, pr;,ey pu1!lil mówca _ odgJ'ywa socjali.'~ IYCLnej I organillilonldeJ nll~
tyczne uprzemysłowienie kra.lu Hych urganizacjl partyjnych.
na gruncie szybkiego wzrootu
M{,willc o polityce Zilg:'I.l!lkzprodukcji środków produkcji, a nr] Rumunii G, Clworghiu~DeJ
przede wRzystltim pnemysJu bu~ l'twlerdl.i!, że nIlród rumuński
dow)' maszyn.
Roo:wlnlll bię pr..:yjął z I;Jębakim zadr,wole!Wlall1Xla prz!mlYflI ma5zynowy niem pomyslne wynil;j Iwnew1 metalowy, którego potencj.11 ~klej konferencji s7.e!ów l7.ądów
produkcyjny będzie w korlcu ctlefoch
wielkich mr>carstw,
1955 roku 2,8 raza wlękuy w PIJ Konferencja la jVl'\t Jł."dynie pn·
równaniu! 1950 rokiem, prze~ clątklem I 'potrzebne będą dll18
mYlł chemiczny :r:wlękazy swoją sze wytrwale wysiŁki narodów
w
Republlkl
2,4 raza; but-nlctwE'1 me- Ludowej zdecydowanie popiera
~_~
h
bllsk 2
t al! "I.~rowyc _
Ó
,4 ra- projekt ogólnoeuropejskiego uza, i'01:lom globaltlej produkcji kla9,u o bezpieczeństwie zbioroprzemYSłoWej,
przewidziany wym, zglO31.ony przez Zwlt!.ze:(
przet,plan ii-letni, będzie ułko- Radziecki oraz jego nowe pro·
't\.1eie O$llIgn!ęły w końcu roku pm:ycje nil konferencji gen-ewbl~go, albowiem klue:rowe skiej. Naród rumuński j~t zyM
p:lę:tie przemysiu ,'.li wykonały wE'1tnie t.alnteresowany w tym.
rwo,. plaTlY,
aby problem n!emieckl znalazł
1'0 :wa:katanlu na niektóre nie •.llłulZJ1e rozw!l\zan!e, odpOWiada
doe1ftP1j~l. W łte~ gałęzi JElee Interesom bezpieC'1.eń5tv.'a
ptz:eMYłłu 0, Gheor.hiu~Del 0- zbiorowego w Europie I IntereJn6wił syłuaeJ. w rolnlctw!e, ~orn umego narodu nlemlecklf!M
IJ.)I!jallstyer.ny 1"OtnletwA go,
__ oWla(\czył mÓ\\-"t'8
-z;----kt6-ry·-ue7':*'1itnł '.
,. bl16ko M proc. 'lWm! upraw~ w f()7,grornJen\u hllleryzmu I akM
noJ itta:fu,
tywnle przyczyn!! się dl) uml)CŚW1Q CZanle
!
E
I
11;7
'fil b!.etąeym toku - W5k1l1.3llnllm a pokoju \11 Alrope, dOmA-j
lU'"
nuł4P,nie
Gheorp:hluwDcj
.... mleJ~clł
I'ię przY,t.nanla,
nlll~tru"l'to
mu
%blOrr
psunJCY
ł tyta, których
w Organllllcl!
Narodów
I'
_
Zjednoc1.tInvch.
Cl"lrm nIl5~t'i
l'lll'ązku
lU
____________ 1 lit ki
I
J
dk'
Ił n
",
P"o, G' Gh7Jlgroh", "0"1 - 1"°,
J.. I..
,~org u- e - es s DELIH, PAP, ,Jak ónnOJlI
lywn~J wa:s l) tr~atYI POkÓj; ,.,M d't!~nik "Hlndusthan Stan~
j
...' ..... '6 :•• .....
rol.-W , p
Ilf"lv a7. d.aro", w pt"rnfflówloolu wyglo
od
nye h 5 rn;un
,1ł1l "'p.'" '••,.na _11M
m
i ' m .....zy nIIr 11- $r.onym 21 bm, na ...11 komlM
;rąby
ń tetu partii H!ndulkl Koncru

I

I kullllrRlnej % Francjl\ i Wlo- willrę, il' mlHl' rr~rll'~re Ru·
rhnmi. NarM n~~7. pn!l;:nip pr1~' munll Lu(lo\\ rj "-i,,~J1ą '" nl'lJja;;n! z narodMTI IImeryltl\ń~kll11 hli:i.;7\'rh la!nrll !lf1\\'(' \I<pllnl<l
lt> <uk~r<)' na pniu bud,'wJ1lcI angiel~!(lm.
l\\"a $ocjllll~lycmt'go, II' \\a:re o
~l/11y wr.fosl ~\\'('IW pnliomu ma
w
Naslępnle Z,1hral
gl(\/l pl!'rw· teriamego I kullurnlnro:o.
ny sekretarz Komitetu Centl"lll- wlllrr o 1.wycięsl\\'0 ~{)CJ~ljlm,J,
nego
Komunistycznej
Partii Reltojmią tego Jest niel\'\·cll"'·-.
ZWią7.KU
Radzieckiego
N, S, pana ('nergla tWÓlT;'1l narodu
Chruszczow.
UCH"~lniCl'
likile- l'UJl11111<kir>;o, ('ornt b~~'(llI("j 7~
liemil Zl!oloWllli mu rl!ugotr\\"a- c;('sni~.i'lc.l" _.ic: ~OIU'Z kIn'.\' 1"0Ją, gnrącą owacj(.
Rala l"OZ- bOlnlcZ('j I rh!op<;I·\\ a, mądre j
brl.m'ewilta okrnkllml na C'Zl"śt doświRdcZOTII! klr]"OI,-nirlwo R'J_
Robotniczej,
KPZH, na Cl_eśĆ ZWiI\7..kU RII- muń~kirj Pnr\li
M.leckiego I nienaruualneJ przy przriai" I brlllersk! SOJUSl l
Jatnl między narodami rumuń narodami Związku -Radzleck!l'go j Inn)'ch krajów obozu dt!.k-jm J radzieddrn.
!TKIkracjl.
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LHen prz.v.kcl w~tj)H PrtI!?! I \/irJum. PvdkrlfŚlll Im, to Jl4i"
now;''1l1e kolonIalne w 0(./.11
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r71'g'lI'lWanl@ n1W PIt'l rok'J pt'ZY2ol 11W l ni l)m, dwiadctĄ zl!od d" mlJgly s~tkom zeb~anrch na
,'hnlnrg" to prl"oe WU:,~ njllJ! j~t(l!" rt~e1.Y. te tlIJ nauczy d":ucn:('I',>;'e e~red)' na'.Jn;,'c\el!
tklm Vlpewnl~nie blHy mil ciel-kie narAdy maj" znaeZeT\U! Taka kontrola dnk0nilna d'.!!ć
I"'-Ialn"j, Im. !!"rm1l1nl\ e <Y!- daleK" 'If'n,e nit Iwykla pro- wcze<\nle, by uja'...·nlć lrudno(<:'1
J ~formul'1'x~ć je we 1\'l'Il~KI d'l
d,lnlp dn Ul}'lku uporli'jrlkowa- dukq'jna klJnferl"ncjll,
n\'rh prl kn,cniIlC'~ 11"ln:ch buWe wUłt'lIJk odbyło alę w Wy- natYchmh~~towe~1J
\I,'~'konanla
d.rnjww, Ukf)(lo.rnlt tlld"wy I ddale OświAt,. P1'uydlum WRN pozwala ~Ię ~podllI"WHĆ - pn~r'
I'~mf)nlu InnYCh Oblt'ktr.w, 1..aO- w KI<!lcuh knnłrolne ptJtIledse- tmobl!izowanlu w~zy~tktch lop:J',I"?~n:l" .'iklrpf,w w 8rtyk~11y nie IIktywu ohllllltowl!'1I0 t u- k:l!.lnyr.h czynnikÓw ~prllwne
.~ll('llne, W
Irch pr1y~nt'lW~~ d1.ialtm
wj'ytal<'lra Mini~ter· go przebiE'gu k'mfcrencjj,
n';]['h ur70:>'lnlc7I' kjPrQwnle!Wfl ~t,J,.'1!. Oświaty, pr7.ed~lllwlcieli
Udział przpd~tawlcirll wla;lt
"ki,].\', ral}' .. ",In b" h- KnmitPtu WoJew6d1.klrltf) PZPR, centr;qlnvch w pr;;cach prz"Ę"''l
kl<'JI'rmu _ tJOdej h- WODKO, ZZNP, nil kt6r)-'m o- wawczFh dl) konfi.'l"f'rlcii w ra
II,' l,n,' ,za,',l1lrrC"rJI,.-nnlem _ towa I p\l.k~mowi~ p(J:-"'i,ntów W,Ol' ,kle- &zym wojewMztwie swiadczy (1
1f.,I·ą;j tniqce rodne!')'),'.
leckl'."gD Zł07_y1t JpraW01nama l wielkim 7-naczeniu teg') wvda
AlI! rok ukoln,' popr7ed~1I In dokonanf!J kontroli
przYlloto~ nenia w życiu gzkfJlnrm, ktryn~ )p~lrZI", Ol:t'nmn, R p~!\ra nn· \~ari, K(>lI"k~ywnle prlerlysku!o- re mntna UWHtać za s~art do
\JC/\TII'II, nl('od70wna do te- wlln') rrlt'd~ wH,y~\k!m. rf"fl"rll~ catoro~zMJ roboty ped!!goglcz1
gl), by
l wrzt'śnlR w nllą1.}'ch ty ~lanr)V.-'ląc, punkt wYjścia do nej. TowartYHYĆ Im powinno
odrlOwlon,;,ch ~al;;ch ~zkolnycn dr~ku.,jl na konferf'lncJ3ch po- życzllwf'I !ainterevm·r.nie calegl"J
Jilet:~ł(J ~i~ Ml1k~ )l.\\'!llan\\JIi\~ \\ia\owych,
ulllpdniRjąc
Je spoll:-czl"ństwa. Rodzice wetmą
wnikliwil" rozpa- w nich udział przez prze05taw i •
ra 1I']aściwy t'07.wóJ tlmy~łDW\' \\'nimkami
m~()df-~o pukol~ni!'l orilZ IppHE' lnl,ille "uj'C!!nle !'lktulllnl\, pro- cieli knmitf'l!r'Jw rodzic!ehkich:
'.\'1'Olki
1\·Fh"\\'~niH. T!\"lm blem:Jłyk". Obok
tego, JR"O terenowe wladze i zainleresowa
urorzy~lym
otwareif'1U roktl rl(l'ez równi!! walnI\,. przea:lal~. ne Instytucje po~'!nny dolożyć
szl\Olnl'go dla na.l1l'~yc\cla Ją dn- mwano stan pr!!c organlucyj· starań, by ullltwli! org~nizacyj
, rO(:lL11" konterM\fj(l' sierpniowI". nvch, z eall'! trn~kl\ liledząc wa nie naJll"p$ze warunki obrad r.fl
I:'rom,ulz~('1" \\' ciągu 2; dni runki, .iB.kl~ wtJ!dze lI'renowe ucZYc1eJom, rOlpoczynaJąc~'m 1:.0
wS1.ystkh:h MUI'zyrtel! 'I dl\l\egl! (nie tylko nkolne) zapewnić b.<e- w;' rok prac)",
śro<lowil'ika na pedagogtmneJ
• .
narad1.ie, Wyd'l.lp .f:il), j.e za m~ I~ Tasnał: »trzylełlll
u,orządkoW8111a
j('\/oe zalnil'l"E'sowanl@ ~pnl('_
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Pr7\'J;:oII"JII'!\nia dl"J konrerE'~·
ej: ~1~rpniOwych skra r llją we.·
!,,1C)f' nauc7.ycl('llI, wCląg<l:ią ;';0
rYJ m:c.,ięcznrm odpoczynku~'
"ir d,1'sku~,';., ko!~kl,\'wn,\'ch PI).
.',nlzrń przy op~IlCOWJ'\\'R;1'IlU re!r:';Jt(Jw, kon~ult~cjl I knntrlJll.
l'rzt'd Idlku dnl3ml odhyło "tę
\1' Klc!r;uh plI!I,łC'd1C'nle Korni.
sjl Oświaty, wojC''''oozklrJ I te
ff'now)'l'h z udy.iall'm pne:d~t.a.~1
wideU Rady Pal15hva, pm\wlęNl
nI! tagadnlenlllm tf':gor{)("Zn~'rhl
konferencJI. Udział ij~!r\\'u 5pn-1
l('c7n('go, czlonków komi~jl, ~!!-
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siatkarzy nlle! lempo
pierwszych.
wlcemlstnem Europy CSR Tak więc wokół na1Większego
- otn JUż spełnione nadtleje... bleg,acz.a polskiego wnystJdeh

stvm p"1l::kich

Nie ma miłośnika sportu, kt6· ctas6w skupiać .1, będz1e ru)oo
l')' by 1'1;(' uważał za
naJbar~ wa nad%1eja. Nad:ieja na re..

dZiej 5petn~one irez~le wy~ kord gv.1ała,
6
N
nik w Ciarh6wny j Majki-Do.
ie zawiodły w1du sporto1
brzrck~'?J \.1.' O$2cz!!ple, Lewan- wego
II
Mlędzynarpdowa
dowskie;:o i SZm!dta na 1500 Iłt'ZYska S'ÓOrtowa Młod%iet1.
i 200 m. tytułu mistrzowskie- Stezegó!nlf! w lekkoatletyce, w
go w zapllHlch (w stylu wol- której padły 4: rekordy·4'W1anrm) Kuczl'ńck!ego,
rekordu ta (biel 100 m kobiet. rzu1:
Otol;a na lO km, nowego re- mIotem, chód na 50 km, bieg
kordu p.11<kl sztafety męskiej 400 m kobiet), dwa reko1"dy
4>:100! 4x409 m, zlotego meda- Europy (skok w dal kobiet i
lu nl':'Zllwodnego Sidly.
trójlkok), 5 re:kord6w Polsld
fi:!!.
wyglądu
~!e!~'cT,nll'::"
Nikomu jednak tak bardzo (ouczep C1ach6wna, .kok
Kielc" /I. na,tępnie przed~!aU nIe j('s:e~my wdLi~zn! za wnvyt _ Duńska, WOO m _
jnt(>rc~owan!e
towllrzy~zące will.
im
uczegółowe
pla:lY
• Gdzie jada ~Ię w Skarż!'~ku speh!eole nasz}"eh
MJgoręt. Chromlk,
ntafeta
4xl00 1
-000(,o\yelącf'l ponc7.ególnych dllt·1 obiady, jeśli ..... re5\a1J:-acji Nr 2 szych
nadzJei
jak Jerzemu 4:0:400 m), dz.:lełlątkl rekordÓW
n'c, W (,lasie dysklJ$)1 wybor- przy ul. 1 Maj~ 36 j .. Tu,ystycz Chrom!k0\\'i. Kto n~e widział Jnnych krajów ł .etki rekor..
cy będą mogli przed~taw!ć rAd. nej" pr!~' ul. Stalina można pić jego biegu na 5000 m, ten ma- d6w ŻYCiowych to bogaty
nrm swoje poprawki do pl a- t\'lko w6dkę?
II' trlko pojęcie mleć moźe, co plon,
To spełnIone ponad
n~ oraz bolączki swego terenu,
G, Dlac7ego
Aleja Stal1ną to ZnilC7.Y I"Jglqdae bieg spel· wnelkf!, miarę nadueje każda..
W ostatnim c1..asie
organll
T'od<lj~my kalendarzyk ~p..,t. (OdC1!'ll!k mi d\\'orc~ do przeJ u nlonych nilrl1lei\ Bo to był naj go I nas.
Ka-Oo
;"'-10 w Kielcach
zatrzrmaly I kll.ń, które będ'l. się odbyw;;ly duJ Jest bardzo 7a~m:;Co1.'ta ,~a~lipdzynarodowych
lHI terenie mis5ta kllkunaslU w s:cd:o:ibath obwodr)\\')'ch k'}-: pl('raml I . cd~adkaml, ~.z~?by
..n
'I;:'
•
'
rhuliganhv i ptjak6w, kt6rty mitetów Frontu
Narorlowe.-:o. ml~~zk,ańc:. mIasta n,le ~l~ZI;;;
_ WY\\'!' ując bójki i awantu- I. ~ak; w dniu; 24
sierpnia ~dt~~\\:\o~~~ r;e: ti~'i~~~?Zle;,,\.
.
~:'
zaklocll11 ~pr)k6j na uu- ~~1~~ą P-~~~k!~~~~:ni~ !O~bW~~' :'e~.!! nie . pom.cże uświad,,"D" o nIc
'h na ,"
da(
h Nr ,
Nr' 5, 6, 8 • {l , 11 ,~,
"2 m,ante
o po!neb!e utrz\'m.'ll'lla
(,1.1\,
czntf)~ci ull~
P"cz~w~z:.v od dnia dzisiej~,:e godz, la, Zaś ob"'ody Nr Nr:
g" 1111. terenie mia~tll_ Kielc bę- 29, 30 i 31 _ VI Technikum
'
dą <'ldbj'\\'al~' s:ę gpot,kan!a Jltd ,Han d' owym przy u,' Koperrunych z p05zczl"góln.vch obw r..... I:ka ,'... piątek., godz. 18,
dów I wyb"rcami, zorganirow'll
Wnysry \V~'boITY proue t.11
ne pl'Zf'l7, ohwodowe korni'et\' i ~l\ \') przybyde U! względu -na
F']'I)ntu Nllrorlol\'('l!.o, W r!~·le t wamolli! sprawy.
Z.
~pntkania
radni
tapoznaJ"
-000swych
wyborc6w z ogi}ln)'m
.,ły"'h o ; '
"lt'Zyletn!m planem p:xłnt'!w~-I 'l,.,
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no m:a~zkania"?
A\xJ:
"Czy i Ś'Nlecie czasu na ,tym dy,tan~
warto 0i'larlać kolejną p')raż~l$je il:1..55,2). n3;j]ep5zeg<ł eu.
! su teg'Jronnego, odmesleme w
To p~awdll - nazbi't m0ie j nlapowtar13lnym' stylu
lWV"
CZęstD p~z}'choozj
n"m
być_I ej(~~twa nad takimi tytanami
~'.... :adbml p')raźek naizych u- bieżni, jak Zatopek,
Kovac8,
lub:ańc6w
Ale czy p:o:egrane tharos,- SU/bo. Ullspergli'lr, Tate m(')~ą odl'bra~ rad~śt przy- boli 5tanfYWi wydan:ertle
~lądan\a
si~
łzlach!rtnern'J lbyt nleeOOz:ienne. by poZ05tać
wspó/r.awocln:ctwu j ryv.-allza~ spokojnym Jago komentatorem.
cJ:? A p'JZll tym, czy mogą one A przeclet brak sł6w, by le
zachWiać nadzieję, te dziś lub opinć. Bo tu
chcJaloby -si,
iutro lWVC:eŹ'.' on - nasz pu.;. krzyczeć t I'act~ei l. zachwytu
p.l. nB"78: drużynal
tak, Jak wiwatowała SO-tysię-ez
t,y,iem'y _I karmimy !lę na- n. Widownia. j 6pJ&wać "Sto
ńZH'i'l, Ona nas gna na sta- lat", tak, jak śpiewał w !I<)oo
dI0r.y. Ona
kale przeżywać botc łtadien. I klskać canego
gorvcz klę5kl J ~wóJnie cle- bohatera, tak jak u~ało .i~ to
SZYĆ BI~ ze zwycięstwa.
nlelicznyin tylko szczęśllwco-m!
II ;\HSM, jak chyba jeu:c1!e Chdaloby się po prostu raz
żadoa imprer..a, v.-ysta\1:iły !la JK%CU pnei)'(! ten dzień Ipe:l·
pró~, nadzieje p:Jhklch klbl- I nlonych man.efI, d7.ien Jerze..
c6w ~p<)rto\\'ych, I choć VI nle~ 1110 Chrom!ka.
kt6rj!~h wypadkach
nadt;eJ.
W łV>14Zku • tym wydanezawiQrHv
{miotacze
kulą, niem. ńle nasycona nigdy ba..
drSkob'J,le, pływacy, czę~ciow? dt!eja klblea otywa na nowo:
':;llkar7!?'!. In przecleź Igrzyska Cty Chromlk - pobije tekOTd
b~'ly \':~elk!m świętem spełnlo-- świata? Zatopek
po lilan~
nyrh nadziel.
tycznym
biegu
przyznaje
Sukrl'~y naszych
kl'l!!zyke- ChromikowI wszelkie po temu
rzy, k~ńrly pokonali Cze<:ho- uanłe. Nawet VI tym b1esu
~łowakń'J.', Rumunów ! Ch!ń.- uwata. mOsl paU rekotd świt.
czykó'.\'. rewelacyjne z\\'ydę- ta, gdyby,.. nleeo IzybBze było
kę na-'Zyth~"

ra dngch MRN Z Wg: b OrCaml.

Uk aran!.
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L"", d.,,,, ,po,,,
my
"n"",,,n, ,.kD,d
~~\=~~~ cZi~'i!~~~~~y"po,:O~~; i ;!o~~;'śel~tó~;~ ~~:enie wfe~;
;:~ s~~~'~~j~~i~~tad~~~}'djz~~J~: lra:tęa ul:;s~~a~;:tyezt~~leg~Wj:;

Klelc«

ro"'poc"yn",('q
.c......

spełniają się

NadzIelI jest pOkarmem ....·1· wlęku.y biel w hiłturil p<:Il..
dza.
l ik:eJ lekkoatletyk!! ZdobyUs.
od
dti-,
nowy,

n"""J.

,Stc~an. ~t(łkowlr<! -

pracow: 25 ,\ 2~: w, ~n:u. 25 51erpnb karać· manoa'tami
(cmarle1<) rot~n.ez o II-:xl, z 18 wano dn, lil,VIIl,b:.l.
w obwrx!ach Nr Nr: 1,2,3,4'1
.
7,.10" 2.3; w dniu 211 5lerPllia, P.Ci. ("~ ... q,\ .<'(, ~,~--~Wri~ , '
fp:Ąteil:\ o, godz. 18 W ~b'};,1-, kańcv z lnn\'ch ul!e, że ich s:ę
dnch Nr Nr: 14. !5, 16, I" ,19, rać ni!! ~dzie. bo xtluy
:W. 21, 24, 27 I ,,3. Nat!'Jm!lut I ~miecl na 5w~'ch ulicach
obwody Nr Nr 12 ! 13 będ1.' mają. Są. to mle~lka:'tc)' z
ml"tly
wspólne spotkanie \.\'! S!!ł!tlca, Swl('rr.zew;klf'~O.
TN:hnikl.;n Bur:"wlanym [lIty InarskJego i WIelu l:'inrch
ul. M!ędZY5Zkolnej w piątek o I
(~jr)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

n:'( .s7,~lta,ll P~Yrh, lAm. p~ly

I

***

ul, Stal,na 2;, MI~zyfiław MoIl'ndo"'Rkl _ prllc. KPZB, W~
d~'slrlw Derrń - z ul. Dymln'l,_C) iO, Frandn:ek B~dń·
liki z ul. Armil CZI"f\wmej
7~l, Jótd IJrofyna - pfR .. , DPP
mm, pr7..I' ul. Slą~klt>j 6. Jan
Kc:dol
prllr. 1.1'2, 1. \lI. Slil<z,ca 14, Zdzhdaw KAleu l ul.,1
Wybl'an:eckII'!'J
10,
SlanJ!ł1aWI

~~r~,~;!~~It. ~m.p~~~:v ~;',(l~~i· IZ
~kR Pohklelln, WladyalAw KlI-'

d'Ik.,,,
.. - '''' 5,p'"''
Woj ~,m Pfl\' ul We50lej 42.

n('I5':-).1ch t?hrnnÓ1V

1/11..
t
»...
U

_

"""""'''''''''''D"",..,..IIG..... ,(

I

"1!JI!.~"""1f.;:g""'IfIII",\1
Irenruu: K$.('l'mart1lyk - prAC
Ten lut U'ctęk!1l mfalc dtfew taJ !tę tce u+:::mc; Sfeć, n'e u'le
PZZ,
Alanl5-ław Cf\&larek - I czyn'! WH!)$1<a, k'óra dostal~ dtlll! po ~tu, -co tu jest na j
•
lam
lIt Mę na budowę dl) Itowopowstajq t1lO'żn!ejsze I z k!l'-'u "srok. trzy
cego m!!I...łtl~ .tJtal11:ta. IK-prCl~!l'. m!ll1l!ch. 2/1 OPOI1",
WB2l1Hlne
la I tor/owolenle i.. miloU, Ale: m'J się U"Irt1kll..-ly. n'tz,IS'~r tet
aw,••;'';C••j; f1i-e jut to glów1ty U'qtek jlI... mu' nie pomóGł, nie u-ied:qc
1,
N
mu. WlllA!!l, tych wątk6w ;:!st Jn/? to WU"1/~t.ltO
poWiJltM.
H('WC I Ur.
duto, b., i WIPÓhllwod- Wprntmf'łe koMy ,!oród ma
Marian Błld~yt\akl, z ul.
: 1d6rllt'lt Bobie włtl~citt:'e poczucie h\lk()\\'~klej 9:1, Jou>t
o ttlrobt'k t moru, ale f1'1ldy wqtpj~. <::l!
o budowl1irłw(!, W('grólO bott-'!4 re rzekomo we ..
7 ul, Kotl'lu'zkl &. Jan
~kl z ul, Batorf'go 115, T.
u1<rvwjqcy 2boit, ,ot!!' ,pi:od~/. Nam r6wn!$i u'V
- prac. ZBM zĄm, w
kttmo!trntwo kl.'ldrl)(ce;, j dają łią brmuo ntI~wne , nie,Hrowi(>,
- wypadek f diwigi-€m. i _ wybredne. 7daje si". że !pro~
Chu!łgllnł ci !-Ostali ukarani l'huUDani
ff!l ·:abatcłe...
te z wd:,en1e t!!1? Błabych filmów
pl'ter.
Koll'!gium
Ol'%ekAJ.ce tllklrQo worka .t' 1'ott11altoicit.t" węgier8k1d'l 1e.t zł:; pr:tV8!U!'1~
Pr("z~'di\lm Miejskiej Radv Na
wlIBtedl ,Iabv film-h'udlto dla kin.em-at0'9}ajij te!1o kraju..
rooo-v.'l"j w K!f:'!ca~.h,
Ir&,ł,)
!ił dtiwic!, Seel'H1rf1ld4 zaplq,"
S. H. M,
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Echa Warszawskiego spotkania
ZI$ dNlku;emtJ pozdrowlet'tł4 p1'rI!,łaM
kjt!eeklt; m/t>d:letv "rut :o",.anle:rtveh pf'zt/jacfó! ta ,l)o4redtHcłWem "SŁO ..
WA MŁODYCH", Ich pro.te, WllmOWM "o~
wa lUfCU r(lZ prtllwlod'q nam M pamIęć

D

ty.d8rawowq prawdę ,F'~3tłtV(J!U: tak4 będzie
prnm/o,it Iw/ata, jakq zgotuje ją mlod.:leŻ.
Nast gośele % t"gr~niC1J

tllCtct

nam

!U~

kCt8óW to procv. n.feJtdel\ z nich zawiezie
do &wtgo kraju t(lk~ Ulml! tyc:enia od IHI~
ud m!Mztetv. MóWl(l o tum. ,łowa lamien~
ctotlych pOI'\Uej WIIPou!jedl~ delegatów j u·
c.r:ełtntk6w rełthlMhl KlttlecezllznV. Moie naj.
lepiej ,trdct teh ,enl talde zdan!f: "f'utt~
Wili dal mi bardzo ddo, jego trłAcl.q tlić
będę tLI

eolU/enneJ. wvtrwa!ej prcev",

Sierpniowe dn' umoC!\!lll w Mł "oetuCie
dumy Mrodowej. PodzIw 10 oczach raoraw
nfcnJych przyjaciół utwit-rdZIlI fU ;tw:ze
nasze pr.fekotta-nf.to, te tluU"na. jest drDpa, kló~

rq Idzltmll, A r6WMctelrtl. rodtU po.tan&wlet1le: jeuct. mqdruj wtlkol'tVltllwać katdll dzień dla I'lldo,nt-po, pokoJDwego tworu ..
nla, jeszcze wł(cej dać z ł'leble, bv pomnoillt!
jego wartoAd,
010, co pl.ue ANATOL KULIKI: Don.
ba.fll: "Gorq('() pozdraWiam mlodl4hż woj,.
wództwa kle/eckieoo ł tVI'!!ę jeJ ,ukrll,ów Ul

bud()w!'1lctwle Poliki Ludowej, Nlern żyje I
hrtp"le prtyjattl mj~dttJ m!mftletq ZSRR
I Polsk!", A .II/n"a. Jport~"'t'nkl'1 ZYBINA
piu. tak: "tv Imieniu tadtlecklch 'portow_
ców ivczę wielkich wportoU.'l/cll. ,ukct.ów
!ekkoat!r!om mlaBtl'1 Kielc", Miody AMERY_
KANIN t NOWE'GO JORKU pbu: "Chdatbl/m pozdroWiĆ mlodtlei Kielc", Tego, co
Map/sa! MU' chtń6kl prttJJadel nte3tetll ni,
mog/Umll odC011fr&UHIĆ, Ale 611 to n(ł "tlLH'O
M!rdl.'rt!'1e potdrawil'nlll I Mle mniej gorqce,
przlljacieIJkle

illctc'nia.

***

Młodość starego kontynentu
!

I 1

D :;'e~Or~rIW~~IlIUlUnam ~t~

iwlecle l tyelu, ro1nerral my~ w

łydu

Europy, NIe rhcemy
bloków I o~0r.6W,
które dtJelĄ Europę, c celU:
reallUlcJI systemu ber.plecze ~
91wl\ zblorowero,
który r.a
rwarantuje narodom
Europy
pokój I 'b('zpierz('óstwo, Zl\dumy ,.n.kaJ:u broni
atomowf'ł,
tl\dan1y 7.lprl,l'danla
w)'irlR'u
'l\hrojł'ń, Z"dnmy zJł'dnOł''/:enla
Nll"ml~c na zl\JIM1nch pokojow)'rh I clt'moltratyt'znYl'h te 5tnwn, fil srormulowanlll, fAl
wlllr"1n!y się We wuystklch Ję~
l)'knch,
Joon!lkowo
WltRM
przez
mlodr.lt'ż
huraganem
brAW I ok!"lvlt6w.
Fr-.qtlwnlm\'1':l
dr>~wtndc1.r:nIA
\pplr'j J{',;UlC
M\Jczyły młodzll"~, JI1k: w pl'nklFI':l mJ<"lmvRĆ
j
umn('nlnć pr1.~'Jntń młorlrp:o
pokolMlI~,
pr7.~'.illiń,
będ·1cq
pod~lawą wHp61nf'J,
~olldar~(!J
walki o renlll!l.cję wS1.y~lklch
tych po~t\Jlalów, które znp!'w:
nit maJf\ pok(')JoWf\ prl,Y5'lłnś~
naszego
kontynentu I calego

lilowe hornonty, lm:yno.sll no· wojennych

tym kontynencie Europy we
doświadczenia,
Featlwll.l
upal!1a
się złowroga Igk~a stał .Ię wielką Azleol" myślenia
wojny, której plomienIe obJę. I wnioskowania, wielką szko·
Iy caly niemal świat, Dwa ra~ lą wspÓlnych działań.
ty plonęły mlula Europy, gl_
Na trybunie -w 5all Kongre·
nęly mlllony ludz.I, wallly glę iloweJ IItawa!! kolejno pl"'ZedW Rn.Jzy pomnJld Itarej kultu· Itawlciclc mlodzleży
Europy:
ty, Młod'lleż
Europy
dobne Francu'l, Angllk, DUńczyk, Popamięta los swych ojców, kt,)· lilie, N!emlt'C, R01janka, prz{'rz.y ginęli na polach bitew, pa. k81)",",'all pr'lyJlldolom myśli,
mięta gwl:r:d bomb, które zbu- które w cI"gu testlwalowych
rzyly IpokóJ J l'lczękle Jej dnI dojl'uwaly wśród miodziedzIeciństwa. Nigdy Więcej w.:'}) ty !ch kraJów,
pn:t'!(8lywnl!
ny _ wola mlodzlet naszego wieki o InicJatywie, którll. w
kontynentu, Z Iym zawolanlem trrh dniach zrodziła się wb~d
przyszł! nil wal"8zawsk! Festl- n!ch,
w/ll młodzi FrRnCUz.t, RosJanie,
- Prall'nlemy ,pokoJnf'J przy
Anglicy,
Polao',
Duńczycy, ,dnśeJ
nlU'u'go
I:outynrntu,
Wlosl, Niemcy,
Prl1łł'nlcmy, n.by nie ntal ,I~ on
Każdy -'z minionych dni Fe- Jut nIgdy więcej teatrem wo~
st!walu prtynlóel mlodym o- ;lennym. Pragniemy pokoJowegromną sumę wrateń j prze- 11'0 w.pó1tycll\ mh:dzy narod .. •
tyt, laik. I nowych PNYJatnl.l mi, prlLf'nlemy, aby słowa nn.~
szczerYch r0'ZTI16w, Katdv dr.leń dr.lcJ, które popłynęły B Gt'nl'·
gruntował w nJeh wiedzę o wy, daly pOCll\tek noweJ cne

w

I

6wlata, Musimy się pol.naWIl~
coral. l~iej ~_. b1!teJ rUA1my
we wsp hnyc t Przy j eIsk!ch
rO'l;nflwa~ I ro7.S '"fygla t nuze
w~ p wo,c, wym ~ II
nUll'!
do wladczenln, uczy
~ię od
s.leble nawZBJem do tego
wniosku do~l"y wS1.y~:klp. delę
Jlf.lcJe młodtl(lzy t'uropeJllklej,
Ich wspólnym w}'8lJklem oglo~l(my l081al apel, który t Sali
Kongl'e/loweJ Pałacu
Kultury
poplynf\! w świat, do wazy,t·
kich krajów Europ}',
,.~WRrstll.wskl Apel do mlod.tl!"
t.y Europy wskazuje jej drog]"
o1.lnlanlll, wskaT,\Jje na bOgBC~'
two
form
mlędlynllrodoweJ
w~pólpr!l.cy mlod1.ll'zy, Mlode
prykolenie EuroPY,
radosne I
~l1nl':l, ml\dn'! I ~łne pocwm
odpo"i\'l('()zlalno~d,
chce br~ć
jak nnjaktywnlejny lldzlał w
b1Jdowle pokojowej pt<YSXIOścl
slal'l'go kontynentu,

f

OS

o kadrach inaczej

stnieje taki rwytZlIl, kt6rYI w!e powiedzie.! redlicom, co się
potwala nie podawać n!Ozwl IV mm IV ciągu tych lnt zmieniska osoby, o ktÓrej mQwa
lo, nodzlce, ni!'. pn:Ylw~'c'laJ(ml
I
' I
ki'
t
artykule, Plne al~ wted,\': nil- co laK t'R" o WieK pn:",{"tws a·
lwisko znane redakcJI. W {]z:-I wian:;'! I;H: Ich ~tanow:sku, ZII"
5\ejSl':ym p1"lypnclku chcęskon:y f('!lR~wali nntychminlt: rll7. n~
stilo:! z tt'!go prawa, Bohal~I', kló·1 UII".·AUl wypowle<!lie:1 mu dom,
"'O
",'teL"lkom
prwdstnn" najn-:lodu.y ~yn, byl ol;rowl, Jest InstrtJktorem ZP Z~tP m:l:e przywil\7.any do rodziców,
w Opo<"lnle. M6wl o 6ob!e, ze i\le mógł wtc-dy my.(l't n cl.yms
do pracy wapnrilcl!;'! PrT.YS7.oo! Inn)'ITI, cale j~g0 młode 5crcc
"prosto od widt':", z ledwie U· w.l'p ... !nlo!lf' b!'lo pO{"?uriem mo~
koń,Ulną
sl,lwll\ podstawo',\,1\. 1"1\1[1('), nlcł<l.~lu7:l)nej k~!ywdy.
Od nnjmloou}'ch lat PllS/!! b)'~ Ckl.\'·.\'iki~, i.e 1{'hn1l1'1I o:';:n'1lrilo, D~'I Cla!, wi~ C1.ytnl WIN].\' ~~',\'n! I olA<lU>(:I\'fl! 1<)l'7pl, n I',~11'1!'1c, Clytnl o mlod7.irt}', o mI.! \\'et n!e PI'7..\'\\·:hl \(,"d':q d,) 7.P
d;.'ch dzlc\\'C7.ętarh i chl()I"CiłC!l 1 ,nl;);'mani ~I.' \\',o:.. ~tl,ich zrhran
lnn\'ch \\'sl I miast, I pnn'lw1"lY Prl prn~tu dblrfll, le \\'iele 1.
wal z ich ".\'ciem swoje 7,l'cle 1 nich ~~ę nie ocib~·lD. Knl"G.l!' \\'
Pod wpływem I('~O pfm\wnan!J, ZP domy,':I:\I się jnk'q;oś pl"tC~
rapr~gnl'\l cn4 robi t, Cl~f!f'lŚ do- ~·YC~a mo~na Je by lo nntyrh·
kt>nlĆ w roozln:'lf:!j wlo~ce, a i:~ m:aot W)'C7\tĆ II' l"('!'''!'.\'~!'':\J ~l~
silnej woli mu nie br/lklo, o JI!- n, Pr1cwodnlczącl'J kdnnk po~
1:0 gromad!:e usl)'szał Zarzqu (rzr.-bny byl do d~tologinrl(,'f!n
Powiatowy Z\!P,
pru'mówlenia do\\'Od, te "J~,~rll
PrllCa młode g"! n, wc wln~n",1 ln~truktor nH! c!1cc, to 1!'hrnnla
j1:romadzle n:t' b:;nJw pr/i'lb \\' nio 7.robl", Mhdy D. po.~hII.'·l n
~mnk rod~~com. t;w~~11: 01"1', 7.e pnrklarl, n~.:ś tak C'P'lwiadn o
to \I'sz\'stko nie ',\',Irt!! j<;<sl 7.11,. tt"j rxlpra'.\'ie :,:(1wa:-z\"~7ki'l
chodu.' Doehodl.t!a jP."1.CH· obll~ t'l mn:e d(1bilo, Ja jut nic nie
wa, lrMZOna n.1 poo.ll:>.wie ob~ m"li1em robić",
~erwacJi wld"'C7.nej lm:.'!;"!j'
II'
!\a 8?cH:kle w tveh dn'ach
"p~awo\\':('rnym" dotąd
s)"nu, prtrJI"Chal <"11) powiatu op!el(un
B, wyJl.'Chal do mia.~ta pl)wiato~ l ramlC!<nla ZW. W51y~~y, ](tn:-7y
weEo, do pracy IV Z.~r~ąd7.je !tO znnJą, 7.w)tkll' o nim mńwifZMP. Między Inn)'mt pewleno· sl'nsowny t czujący chlt)\'Ił\(, TI')·
nr') mu pod opiekę rodzinną gro Wf!.r7.ysz 1. ZW nat\'chmIA~t 71'1'.1·
mAdę,
wnr,,1 zmlnn~ 7a q 11ą w mlO<'I\':11
Ten nll"~w;.'kle wr~7l1wv ! 11m IMtrIJktorte I tet::CI ~flm('t::('I dni.'
hltny chir>flFlk
th~lnl· rohit II'lec1.orem, r.~C1.1\1, bt'1. nllf7qr~wHystkl'l jak nII,lll"p!l'J, 7...~r1.,\'- /"I1a ~tę, p,.z:v!ncl,.L~kl'\ rI')1··MI'.'~
nRI prBc~ IV aparllCIl' w nll"n~j~ H, opowiedzin! mu \\'~7':,dkl') 11'1.
lep,H~'m nkreotf', wlrd:v how{p.!11 CI') tkwih jtr>f'·r1:j w lI("rr:1. ().
i~j \\'ynlkl
nkrl':'~llI!o ~I~ h'llto pioklIn \1','~llIrhfll, 7~m'.'~'!1 ~~ę
Ilwll\ ob~ltJ~nnych I zoraanll'.O- a pl'1tl'm 1'1f'hl. - rhntl~1. r!1'1IT1
..... Bn\"ch lf!brllń, Nll.!7. hohllip.f 1. t('ob~ r.1"1'\\'III, ty ntp. 1.rY\\'RJ l
v.:yirch~1 w tl'rrn na kilkI! r]r"!! I nr")ml"m, p"mnp;1l1 rrvl1.lcnm w
prz}' nka1,h m6!.'l1 troche CU~~CI,.j m~llrp, 1.'.'.",'rh możliwości I 1.1glą
'prleb?wa~ w dt'lmu, Z tej te?1 d~1 do nl("h.
rl'lcJl oNl11o rio wymiAn\' 1r1t'C~'·
B, pf).~!\J("h~, rndy j nl(' 7~l)Omnowan\'ch ~Iń'v, w~'rAhjl'j"\'("h nl~1 1'1 rY.l11("~l'.'h. Pn!raflli 1\1"\'
śwlatopogl"d obu stron, 8, uc:o:cl w miarę upływu Clasu
o.::cnJĆ

I

uczciwość ~)'na w stos1Jnku do
wYPJwl;JdanJa sw)'ch prlekonań,
To b,do przed rokiem. Ople~
kun wstAI \\'rbranl' pr1.ewodnt.
Ctqc.\"n1 organlzacll mledzteto_'"'
)
weJ powiatu, a 8. opowl ..... r-Ia
mi wspomniane wytrj ldlll7:enie
przy Ok!l.l..I1 mojego pytanlll -

""I

;\~~~~~~~~~CoP~~~ n~~:::f.lz~\\~~~~:

nic mng1.1nl Bob!e tyczyć lep-~zt",1
o kndrllch In,lclcj,
\V p.'.'."'"'."")
r07.mowlt' z
odpow;p(I~i nil temat _

, "

I

Ow-

~ ~'1fM:j~

~
jcJ.e&.t64f/l.

NASZA DYSKUSJA 69

~
~c4,~-~~

Ib~~ . lO al"rC«;(l 1955~
)

ByliśniY

na. Festiwalu

ZVLtM lłf tobOWlqt41'111 m.tJntJ"tacJ" ta Awlętllmt prQ.oo
Gdt.' rormawll'''tm II Mu'tlltym, że mlodzfd: cbd4'" wami mlodtldY,
nem z Alrl/Ja, który mówił mi,
flflla mnie .f4t1Janltm. t
WtrUU:vla
mnIe łtle~wv'd. te czarni lit bardto tle trak-

C

godnlf chWila, w kt6reJ pOd'tedł do
l'łPretlmtować młodych z po- mnt.
dtltflnt z NIemieckiej
\t)tatu Zwcltli.
Re"ubll/d Federa!nej,
podal
dlateg() pOBtanowU,m

W WarszawIe

glęboko

~ut!l1m tp, tł zMJdują'

'Wl-etkleJ
ctulerl'ł!
bra-t'mf.
tnt#JlCIt

rodtlnl.

UlIJZ'Ilanf,ł,

chodzłttltl

mi rękę ł tll-Czql PVlać o tucl.
pol,klch dtlewcząt ł chlopc6w,
Odpowiedz/alem mu jak um/alem. A kiedy Wpl!ol mi do 1'10
t!1"U ,8w6j
uprzIJtomnllem 'obi.
te mamtJ
takte
W

towani, blllem oaromnl, poru
lZonll, Tlumoctt/lem mu potem, te w MUVm kraju btl e
w

klbtl to nt. do pomllHenla.

WlInloJltm e re~lhpalu jed w
110 pod$laWoWe przłkOfWnl8,

te ni, ma ./lv. kt6ra tt!ofna
jut prteclw.tawłć 1111 mlUo ..
"om mlod.ddtl łł/JctOffej pod
utolldaramt pokoju, br4ti!!r~
łtwa ł prtV/4Int.
WACŁAW

STACHUItSKl
/torupQ1't.deft,t
pow, Zwoltn\
c

9, 10 t 11
B wdrtlllthZOt1"MrA"JweJ

YŁEM

r"UwIJlu tA powtarzala telren. Trudftł bV·
łle,pn!4 ly do tflJXłmlIJtanf4 .!owa, M"
ompl/! tomloH ł.,two opanowall4mll
'~. OpaCfnQ. NI"1'o.6b opl- melodlf' KOlega z Altg/H do'46 Wltw,tJdłUO, co wlddl1lem, radiU m:rm - ,!!'III nie znacie
1fajbtJrtltlej podobne mi &ił .lÓIl.l, Jo nućcie »tetodlę, Po~
młOttz/etnwfJ
z"pół
chhhkl. .luchnHtmll fr; radU, NttctlUw
bopote "roj" brzmienl. Judo .. my tq metod!ę takte 1J) drodze
WtJch instrument6w. Z zaJnte .. v"wrotntl do OpI')Ctn~.
'4,owon:,,,,. "luchalUmtl pieli ..
CzuHAmll wltlk-q rUdolĆ, OdU
ni () W4ru4wfe, zalpf,wattej mlodzld angielska I niemieceze4clowo p" chhi,ku~ częlcto .. ~o; ,,'l:JlbVla: n.a tI!łp6lntt taWo ',po pol,%u.
bawf d,., mi4lfectkn, WlIml6Vlublotuł mel-tnJi4 mlodzldu nłatł4mu uAdi1d d/oni ł adreAph'l:waHlmy łt .ame pldOP...31jfuld,j ,tahł 'Ił' D"gl,t ..
Ib JM41ł 11 rmk:111u, wukong ... n' w .,6.tnllrh J'IZtlkach. Wielu
na ,prsu 1"p6ł tUi ,I$,trt,u:l.dl z nfJ' prJIIWf.ozlo z Waruawfj
mwsttCkka 1elJth-vltltJWltl1o na 'ItIHwaJt»». ,parn,lqhtlld, w kM
1'ttt'łtt:lwcu.
Mkldzlet # Al'lgUł, 'lich dłt.tlaC~ znD,ankml
p1#fJłUlc.,'
obu4mu,. tJ1lpótnf/t .łJlwaH: ri,Nlłch tyj. przlIJl1tń
11:4

'IJ,

kortd,k/.ł1.

fr/Jftt1J8kfeJ.

ro:-

dzleckl'j i niemieckieJ",
Po powrocie , Fertłwalu
WzrUIlt01ltJ 'Iedtlh'm prze. ro"
dlo t w "raN daIUlI "rz,bug

waru4tmkłtQo

8potkanla,
ZakcrtczlIl .Iq F.It/wal. Al,
trwa j tliJ' Idea Fł8Uwalu.
Będziemy dzielić .iq ~ -colą opoczllń8kq
mlodtletq tmattrdomJ 'naukomł F,,!lwalu,
Zloiul!Amu Ul ulębl Hre Ulębo
kle przyrzecttnle _ pracować
jak naJlepieJ, tak, 4"V za ;,
lata tawleić na ,potkalii, mIod:fetv tv Mo,kwl.
jeuczl1
w":kuy dorobek Wf ·WUf/".
kich dtled;lnach Mlt'Ue bo~

I
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w mO'lJeJ

mlodtlez" w

nr

mo

7[1I'C'A'nl.:-n, nil' rr7vF7rril,
W M!ef;z::Inej Góne Z!lfr-{l'):~
cy lwr6cili ~It: do mn'(' z pl'l')~bil (J ~0.trl0' _~v ~_i'al}.'l.ri. ().!J}Z~~.
kanln
I'oPl'letu
AW!I'!lkm\'-511'1,
który 7~nllll,t ~Ię w 1'11'\'\\'01.
n)'m u'.\'tko\\"nni1J. nl'hm w
P)'«7 GromIlIhkic) T!ady N:Irodowej , - br"z \!wllm, SP'f1\\:ę oruhllllf")WnllO pi·'''?, 1',[f,l,1)
j

w prll~lf'-b(>l, ~k\JlkIJ

Pnw-

tÓl"nii' urla!nm ~tę no G,.nmr,C:z
kl('j naf!r N~rod()\\'f'j w Mu:'·
dl,lancJ f;órlf', Z" ~t,,!rklm S1'Yl
koJcm 04wlnr;rmno mi, 7.(' młr,_
dl,leź mB I'AeJQ, IN'1. "my 'lJr.
nil t'l nil) poradlimy". '1"1;(!l
prnrn wychownwo,1l
ml('J~'·".
wyrh rl.1'nn!k6w u1rurlnla rru.

I crej,

Apl....tllł .,1.1>1, klll<okr...I. m/Qllllftv P.I,I>I'I.

.hI~.kl'l.

TELlK' 801lCZ'fK

d

K!e~}'

w l\[l\ehnclcach 1'\1<,
mORłam
7.Ilrganlwwać
ubrlj·
nla wyborczego
glębok("
w~pó!nlc z ..,towJlrr.yml:mi Z ZP
ZMP DrZ-"-rilY-~mtjjm, -nil c7.I'm
p,)l!'gal mój b!fld. Z)'(1ZUll'llilłam, 7.0 ~1ał(') R!ę tnk dlllt~'~Il,
ponieważ
prnco;: pl'lrj1:nto .....llw •
l'1.1\ o):(rlltl!r1.~'!Il"' rio rlll.m)',\,y
1. Znl'7ijrlem Cirl'Jmao{kl1l1 ZMP.
rrflllt,.ka \I')'kIl7,nłn,
te
','))(1
~r~t('m nie 1.IlW~1.e wy~tor~tJl,
I 'l.(J ("1p'~!1"\ Im"ba 1"OlffiO',\'IRĆ
InórWlr!ullln!a r.
mlodzlelil l
~t:lI'~~ym

~pol&c1.cńnIWem,

ahy

,s-

!ud1!e 1,I·o1.Umlell nllll'1.rrle
lolt;' "'1dań, kt6re Inabll Wplowaduto:! w zyc:o,

PrncĄ Insll"u!\Io!'n 7,? ZMP
w lerl"n!e ,mlciy prw.Je wu)',t
klm ex: teRn, IV j~klm ~tolJn!J
j.lnryr10nl\ J obo,jętnll D!3~I'''O Rum
Instruktor j~~' do nieJ
Jn~ll'uktnr
rfl7.rmr~elf1 Rprn'A'V f1n,Vgn!owflny,
Malm zdanlpm
musi
df")prOWa(~llt flo końC1, In~tl'lJktor
pm\!ln!en
~tal!!
Pr1.e?, lo porlnl)~1 ~wóJ BUt",·~,. I
sY"'l'matyc7.0IO ol)ksl'.ta!tnć
tet I u!l"Jbywa ~()ble ulu!fl.r,le się, 'Czytać obowiązkowo WP,mlrl(i1:!l'l,V,
I"IlIUfI: piękną j brać el~'nn)'
rn kał~h'm flnwrof'!r f, tPrf'~ udllnl w t~'{'lu kul!uraln}'m I
nu annllwJr: ~woJf\ t>r8I''1, 1,/l.w rozrywko\\ ym,
IIAt1Rwlnm ~Ię nAd t~'m, o lit!
mńl Imhrl w drtnrm kole poZOFIA MAZUR
mń;1 mlnd1.lrty \II )'tor1nl('flh~
Inlllrllklor
ZI\1I'
nlu polIomIl pr${'Y wyrho\llaw
w IUELCACn
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

cę

In~lruk!orn,

Mlorlł.I('7. ~11l1f1 ~!ę \\,1("01' 1'0l.-
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publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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INSTRUKTOREM
l

pracy z wYRlrjda W ten Rpo~6b: PHY·
terenJe lUl~ Jezd7.am do danej gromnd,\', po.
potykam na rÓ1.ne lrud. nieważ niC' znom Jesz('1.e dobrze
l'loMJ.-ł-::-.rn.~la.{" j nkl~wu, z którym mDnl prRdwie Je rozwlĄlać,
cowat - kontnktuje: lIię z Pre.
Jako in5tl'\JktO!' t(!renowy ZP l)'dlum Gromn(.zkl('j Rady Na.
ZMP pracuj,,: dop!!;'!ro prawie rodowej I nekrelanem POP,
tn;y mieRIl\ce,
W p!el"\.','szyr:h Od nich zaciągam "Iqzyka" o
dniach pracy pow!erwno
mt aktYWie _ ! wtedy zblerlJm
przeprowadzenie ze-brań Bpra- Zarl,qd Kuła lub Znr1.f\d G:ow
wozdawczo - wyborczych
w mudl.kl ZMP, OmnWl/lm 7. akrótnych
gromadach, Nikt z tywt'm Wszystkie
zagadnienia
bardr:teJ c..oliwladczonych tOWił a.ktualno w danym okrenle, Po
rzyszy nie pouC'tyl mnie, Jak tern przydzielamy 1.Adanla f.'I"
w terenie praktycznIe ll7,eba ~1:Cz('góln.\'m
aktywIstom,
W
się WZiąĆ do tej pracy, Zp,- ten J>pollób zlll"1.qd Koili ZMP 0brania te udawaly się D tyje, pracowuje plany pfnC}', ktMe
te o.łlągnęłam przez nie p(xh!a zalwier()/A ogólne l.ebl"anle. 'I.
wowe UldanJa wYs'un!ęte przoz chWlll\ zlltwlerC:um!n Ich przt'z
Prezydium ZP ZMP, W tym Kolo, plal\Y staj" lIlę aktulllne
okresie wydawalo mi IIlę, Zl!' I obowlą1.uj/łce,
praca instruktora w terenie Chodzi przeclet o to, by kejo
to należycie przygotowane j ZMP pracownio nie tylko wtedy,
przepro,wadzone zebranIe,
te gry Je~t lam Inłtruklor Zl',
rnlltf'nlklem mojej pracy 'ellt lecz by praca ta by/a ctą"la
!IMć odbytych przeu mnie ze~ I systematyczna, aby po odJtltbrań,
dr:lo
In5tnJktora wldflĆ by"',
Tak bylo przez p6110ra mle~ te wnl6111 on cod nowego do
$l"eo, Po ostatn!!;'!) Powiatowej prAcy z młodzIei", KIedy po.
KonferencJI
Sprawozdftwezo~ wtórnie pr1.yJeUltam do doneWY~Q.rcl,~J PrezydIum ZP ZMP go Kola, omawiam z Zarr.ąJern
przydzlelJlo Inltrukłorom relo~ lub całym K1'!ll!m
mllliM(',ę
c.o pracy, Od tego CZ1UU pla,nu pracy, Wgpólnle anal!.
JeBlem odpowIedzialna 1..1l C8~ f,uJ!!my brakI lwycląsamy
lość
pracy polltyczno-wYch()~ wnioski do dalszej dtlalall\'JśwawczeJ w moim rejoMle, ki&. ci,
ry Uczy 11 gromad I 2 zaklaW pracy In,trukt.!)r. ZP ZMP
dy procy, l tu zae:tęly się trud- I mlo(b.letĄ powainą, rollj od.
Mści: Jak Pflleowl'lć w danym ,tYWA pomoc kom6rkl partYI.
reJonie, abY CAlość dnIa pot:t,- neJ I rady D'romadt:kleJ. Nfi
dane re,tultaty?
zebl'anlc ZArządu C1'!y Kola
Prtede W/bzyslklm dosllaM'l ZMP zapraszamy zaws:t:e tych
do przekonania, te praca In~ pn.edlJtawlciell, aby welągnQć
IItruktOl'a t,1 nie tylko ze~ Ich w rytm tYciA I pracy mło.
brllnla. MIernikIem molllJ pra,.. dr.fety,
Na zobnnlAch bl)oo
e)' w terenIe Jest '0, w Jakim wiem młodzlei du:r.o mówi o
.topnlu po moim. wyjeidzie 1''' pomocy ud1.lclancJ ze Btrnhv
prawiła 81ę praca Kola ZMP, I)()P I rad Ilromuch,klch, J(!Ąil
o ne ZMP·owcy danej .rom"" Inka pomoc lKlnlcje I~leezywl~_
dv wnleret..wa1ł ,dq Iprawa· cle, {n młodziej: czuje llę our_
mi ,"podarćl.)'ml, Uu I nlrh dziej ot pow!'cdtlalna Ul ~W:IJą
ufe',1I1owalo obowiązkowe ClO·, pracę, '.li wylmnywun!e zaclań,
l14wy wobec pa,\lłwa. zwal·
Weimy np, Zu.ldndy WIłPI~II.
tuło w IWym .rodowJ.ku pru- nJcze w JaworznJ.
Młool.iQ1.
p'randę wro,..
ma inl do UyrekcH Zakładu o
Aby to wszYI!.ko OfIlqgnĄ~ - to, te zbyt malo h'Oll'l':cz)' folę
Inltruktor ZP mUli nAletycle ona o .prawy mlod:deiy, Olly
rozplanować .oble prae. w te" zat'Z4d Kola popro~1I na Ulthu.-
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Inn}'m .. , - Zgp,adZam się z nim
naJr.updnieJ,
alem 1.adaJ~ )Ul
II tylko retorycz.ne pytIInie, bo
wiem, że oopowledi będzie: negaty\\'na - czy ZW organlwJe
dla Was wyjazdy do teatru?
G:ly pytnli mnlę o radę ml\gf\cl\ pomóc w rOlwlązanlu klopn~
tów, dł\Jgn mówiłam, że samemu
mot na ~ię clIIscm więcej nau.
czyć ni!: w Hkole. Ale clUlam,
i:e nie na tn- cwkal!. Oni wiedzą,
le \r"! Jut nie wystarna. Zrodzilo się we mnie bardzo wielf!
uWf\.nia I sympatiI dla tych ml1
dych chlopców spragnionych wie
dn'.
Innv projc-kt mówiący a
Włl'\C1Cniu'lIparatu Z~1P do lam.
kniGlyrh ~zko1cń
baf(ili~J Im
odpnwiar\~ł. TrzeclQ, wymyślanl\ w tcj f('\lmr"!\\'ie {ormo;: na~
7.wnl>~m\'
kolektywnym ~amo
kntalr!'~ll'm,
O prowadzeo:e
t)'ch zllio;:ć In~tr\Jktor7.Y, 5l1dr~,
poprO-~zą przewodnlc~l\ce~o, KB
pewno podejmie \('on dodatkowy,
c!t:?kl obnwll\l('k. PowiMzial mi
przecież na pr:,zeEnanle: _ klerować prarl:\ InstancJI, pracl\ a.
1)l!.ralu _ lo l':narry wvmarlLll
wl(lle od Nlehle I o~ Inny~h:
IrOlrtf'r:yć sh:: o kadry lo znJl,~ty
clawać Im ~ ~I('hll' Iluf:n, aby I
nne duto z s!rhlp. dawaly,

pr7c\\'()(I:,::I:)\"I"nl \\"sl'n-mnialflm
mu o tl'm ll;.~::U. U!;mirchnql
~Ię pD p~n.<:;J I pnwiMl.iał: to t.1kie [JrDC.-ł 1. bdraml.
K:lKly rozma\l'inliśmy w.~pólnie z wlelnmn l:'lstruktomml II'
malym pokoju 71lr~l'\du, mloo7.i
u\xJlewnl!, że nie mng'1 ~!ę tJ·
czyć. - TOW1l.I'7.ys7.kn - m6\\'H
B. - 7,11 dwa hIll. przyjdą nO\I'1,
mądr7.L'.i$i lud7.ie i br:dę mu~inl
po~r;tnać ~Ię l pr1lcą. do ktń~eJ
jl'Sl!'m lak przy\\"il1HlnV, R. tiu1.0 rl.\'ta, ~INlzl w rlnl tn..ltrl.lk\or
~lde do póż'lrJ nocy w jl.'dn.l'm
l p-,kol ZArząd \I j pochlania Mm
nic,," ksiątck. Ale Cl:J~ll .i~t tak
mn!r"!, m!'l!ej niż w.vm~t!;a 1<0
rrzf'.,l\1dio\\'anle w!'7~',t.klch In~tnl:-tc.il I 1aleceń, O tym, Rb~'
moc cr.\'tnć wY!loclntf!, nie mn
ml')wy. W m~l\'m pr>kl"llku nr! ~
Mżknch ~fll (l rhll"lpców, CIr!'Mta ltl'r;pule ,~wobmę rur1l6w, n~
ll'i·An'r7.a J(" d" m~n!rr.\lm - C7.\'·
Gdy prl.ewr>dl'llc7·ąC)' 7,nllmąl
II fin 7.:'l~lc,.:pn:r!
W
cicmnoś· 7::1 rl"lgirm ulicy, poi:tlowalam,
clnrh nr"'!;:i 0'1 IM,\\1.
l.C! n:r rl'lrl~lflm Je~1.r7.e' Irtl':'bll
Chhpr:v rln~llon,1Ir \\'1"h,1, 7P It'.I'mac~ć oplr.-ki M knmltelu
IV It'i rh\\'i1l nil' m'ciq mnl,ll\\'n_ I'llI'tl'jnogl'J,
opieki IV pmhcl
~c!
i~ć 1i'1 ni'1:'mn!nl'j
~7t\oł\' m1jdr7.(' I'"jętl.'gr;o
p'1llh'cull"~'1
Tru'hr! bv 7F1m~~nl'\ć lar7l\('1 1"1~ k:I'!"r"!wl1lC"lw~, ale t~kic rl"T"f1a~ać
klÓIi'~G. Ale on! r / ",1'1"I1')('7."<:'"':" I ~'ę ~"!lItwi('"in 7.1ł.<hrlF1I1'rh tllt
r7ujfl,
1e t"k
rllu 11"j
b,'~ Irr?, II"rll1t pir'kl'jt)'ch
bolljC1.('k
nie m"~", p'J,lfj g!t:hnl(;l. pn1rze ml!":'\l,knnlO\I">,ch,
hę uCT."ntll .~Ię, Pr~,"flr7. mym6wl 8. - nawet dobrr.c nic
DAN1F:I.,J\ STĄPOREK
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znlłmy podstaw naukowego po.
glądU na ~wlat, MB !)oChOOZenll!
t~'cia. Te bardzo p'opulame bro~
szury
to za maJo dł.'! nas, którzy
musimy je ~prawy tłumaczyć
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