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MOSKWA, (PAP), 8 bm, opu~
kPa MoakwQ udając sIę % r&Wi~
-'YU) do St. Zjednoczonych iJtUpa dzletmlkarzy l'adzlecklch z.
B. N, P<;tlewojem ("Prawda") nd
czele. W skład delegacji wchodzą:' W. W. P6łtor!l.cki (,.lzw!e·
dht"), A, l. Adżubej- ("Komsomol$kaja Prawda"), A, W, Sa~
fronow ("Ogonlok"), W. M. nlerletkow
("NawoJe Wremla"),
B, R, IUl'kow ("MłetdunarodrnaJa
2Iiń") ł N. M, Grlbaczow ("LItefatumaja Gatieta"),
D.z.iennikarUt radZieccy. łapo·
znaj~ się . w USA z pracą reda~
kcjl sa:tet amerykańsklcb.

Egipski
wiceminister wojny
w CSB
PRAGA (PĄf), 7 bm: do Pra.
81 przybył. egipski wiceminister
wojny ge;nerał-mlljor Hassan
Ragab Fahy,
Na lotmsku praskim gościli
SXlwltal1 Wiceminister handlu
zagranic:mego
CSR
Robert
Schmels, pogeł Eq:!ptu w Cze·
chosłowac;! Dimttrl Rizg Hanka,
urzędniCY ministerstwa hnndlu
zagranicznego Czechosłowacji I
czlonklJwie POSl'jstwa egip..-.kle-

go.
S bm. genernl.:.maJor Hassan
Ragab F"h~' wyjechal do Brna,
f:;dtie zwiedz.ił wystawę czechClt=Jo\\'ackiego przemysłu mas-zy~
nowego.

(Dokot\cunłe

ze Itr. 1)

TlAukl ł kultu- c'eJe,lt:).cji, tast~cll m!n!.~tra kulry oraz (!zl~la('le TPP-R.
tury Ukralńsldej SRn - I. Ma_
ey za TPP-R, c:tlonek Rad'!
W Prezrdlt!m za!'ie<lH równIeż: I zepa. przedstawiciele Towarz.v_
P.lńsCwa - Stelan Matuszewski, charge d'affairt'$ a. i. ZSRR w ,I\\"a Pr1..vjażni C:'('('hoslo\\'ac!wwiceprz~wodn!cląC)f ZG TPP-H, Polsce t. Mielnik, pn:ewod- -RaM.iedli!!j - Józef Luka.!! I
cl/onek Prezydium PAN - prof mrzący dr!r'gacji WOKS, brl\\'lą- Antoni Snydr, PI7MSIO\\\'k,i('!e
Józef Chałash'l&kl, l sekretal? crj w Polsce w l.\V-:qzku z obcho_ T()Warl~·.',t\\'1l Pl'Z.I'Jalni ~;('mie
KomitS"tu W!l\'SZll\....sklego PZPR daml Mi(',~ląca Pogłębienia Przv cko ~ Radzieękiej II." NRD - Stefan. Sbll7.t"WlIkł, czJonku- Jutn! PoJsko-RadzirokleJ, mini· lIeinrlch Borll;§ i Willy Jawie wladz nac,7.etnych TPP~R. ~ter kultury Białoruskiej SRil. cob, przecbtllwiciel Towarzystwa
przedstawIciele organizacji .llpo_ ~ G, Klslclow oruz czlOO1ek tej Prlyjlltn! Niemiecko _ RaMIe<'_ _ _ _. . , . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ klej w NRF - Er",ln JU"ngert

Po. ząh...ierdzenlu
krótkiego
~prawozdania
komitetu wrko·
partii, 'konferencja
do omówienia rez()~
lt.;cjl wniesionYch przez. lokalne\ orgJ1ni?:acJe m, In. rez.o}ucji
wzywającej l"UId, by prowadliJ
"bardziej śmiałą l giętką politykę
w dzJedzinle' zacjeśnla
nla tradycyjnych gospoda-rc-zych
łcontakww
Anglii z krajami
, Imperium".
przystąpiła

Uci.estnlcy konferencH om6'141m nastepnle sytuację gospo~
darczą Angljj, DYSKusja toczyła
. ,tlę wol,ót· rezolucji aprobujqcej posunięcia rządu w dziedzinIe ekonom.lczneJ,
Minister tinans6w BuUer od
delegatom oświad~
1ż rząd opracował pro·
p01Sunlęć w dziedzinie go
lipo-darcrcj, który p!7.edtotawlo-l'Iy .. zos:ts,nle ,do rozr;atrzen[a
przez parlament,. Butler da1 do
trozumlenla, te program ten
m, ID, przeWiduJe: .zmnIejszenIe
wydatlł6w
na bUdOwnictwo
mielti'karlli;)l!Ne i $la' ochronę
~rowla. ,Te<iukcję 1nwestycjf w
,;rtltcJonalh:<»wBl'tych
gałęziach
przemy.du j' Otlt'tUcl!!nfe tądań
podwytld phlc. Zaznaczy. on,
fi tułd :uł:mJena d-oprowa4zJć
do ~ranlC~tlJłl .poźYCla we-:
fN'n$t'Z krafti; .iW intereale po..
pqwia4tijąc

clyl,
gra,m

l1udzenJa,

p()l"UtiZył'

nym j j,!o:;podan:-z,'m milutlI.
.. S/,·!,'~,>liI\·dl \v\'~lllli)w _ pc;
\\'INi7Ia!. ,lfnklrz \\'\'mllll~!'1
\\'~ k"n!lllll' plnnu blldll\\'llirtWII
Il,mlunn)ncptJ. W "Iqgu dwóch
lut 7.Ils(1l1o w Bf'lgrailzle zbu_
dowan)'ch ;),183 ml(,~z)UlnIR 126

.1llg""III\\·ll

~tl~

wyklwlnwyrh, wll"](' pOIl.
khnlk I szpltnl!. 'WYdAtki na
rel<onstl'ukt'.Ię utlc \\','nl():;ły w
tym nIU(,~II' 311.1 milion\' dina
rów, \\'.1"<11111\1 nn Iran~pnl"l mieJ
lilo - <In mln dlflilrrlw, a nil
illlW \H7.I\d'.l'llin I(nm\lnnlne _
ol(nto 5(;7 milionów rlIl1JII"OW"
Po referacie w'dnl m] ' .
n
li t. Jó' f
n
. ('1..\(11
y
s
ze a
rm,Tlto do
ucze~lnrków knnfcrrn~jJ. L!~t
WWH>rHI sformułowanie dal·
~~.\'('h znrbl\ bclr;:I'IHlzl(irJ Orl!B
nrzfl,f'.H ZWilP.ku Knmuni~tów,

8 bm.

I

obraduje nad wykorzystaniem atomu

dla celów pokojowych

,,,n,

~~~~;)";tJ~S~w;;:

In,

l

za~owledzl

Edena - będą ,t.opnIOwo uedukowa,ne o 100 tyslę~
~~ 111d?~!
do kwleLn!.a 1[158 ro,W ciąg
naJ~!Jz.~zego pólf(;CZB ~a kfs~ąp,~ zmmejszeme b I
CI d In! zbroJnych
20
~llstęp~~c~CYdw~~j,
laa ~udci:tgo~
t
wych o 40 tysięcy ludzI rocz...
nie
Znaczną część swego przem6~
wienla Eden poświęcił trudnoś.
c:om ekonOOl!cznym WIelkiej
Bry tanU l krokom podjętym oIItatnlo przez rząd bry-tyJskl
dla złagodzenia tych trudnoścI.
Rząd brytyjski stara się zwłasL
cza "zmnieJszyć nadmierny po_
pyt wewnątrz kraju" l "wzmóc
produkcję", Wielka Brrtania
powinna "ekllportov.'ać tyle, by
nie tylko pokryć swoje wydat~
~::'.}ec't mleć ró"....nJei nadwyż~

i

I

kontakty
w dziedzinie
lotnictwa
LONDYN PAP, BrytyjskIe
ml,olstemtwo lotnIctwa cywilne-go _ jak fitwJC'rdza prasa _
podało do wiadomośd, iź rząd
rsdziecki zaprosił do M08kwy
delegaCję brytyjJl.kJego lotnlctwa tramportowegQ. Zdaniem
pralIr, zaproszenie to zos!anle
przyjęte. Brytyj&kie linie lotni.
cze 'Ił zainteresowane w uru~
chomlenlu komunikacji na HnH
Londyn .. ~Hn • MoskWa
orwz na makU dnlekawłChod~
nim J)'I.'ZeZ MOłkwę ł Pekin,

~ 8t\Vlerdzll, te jedną

najwlęluzyc~

!

trudno6c1 Wlel~
klej BrytamI w obecnej chwili
jest niedobór tak~podlitawowe·
go s-urrJWca, jakim Jest węgiel.
Wynika stĄd konieczność podjęcia intensywnych prac w d,de
dzlnłe wykorzystanIa energII atomowej,
LONDYN PAP, W sobotę Bw
kończyla .IQ w BO\lmemouth
konferencja a.nglelłldej partU
konserwatywne],
.

I

Dostawy mleka

na

sprawą

bIB

n)ek.tó-

re: problemy ekonomiczne.
St-w1erdzlł (}n, te per5J>EIkty~
wy rozwQjP .WlUłi.cJi mlodzrfJa~

wałną

I kQwych
VI wykonaniu planu
dOlltaw mleka

obowiĄz
wuiną

mu,je 1I11'ty 1..alegająeych' w dtr rolę spelniajq ziemniaki, Go..
-stawach -mleka., , Natomiast 13 podaratwa ponlt.ej 3 ha u:iyt..
wykazóW" takich nie otrzymuje. k6w rolnYCh, nłe poliadające
Dlacugo? Bo klerownłC)' !takł. krÓW mlectnych zamiast mleka
rOdOWej 61\ dz!J!aJ lep$ze- nit 'ów· młeezarskłeh w pow. Sta-- mo", dostarczyć um1ennUd,
prted rokiem, ,J"estern 1>rz.eko~ wt6w nte kontrolują. pracy .wo takie, jak drób, jaja, ma'11&1))', U problemy tnlędzynaro
kb IMłruk~rÓW.
.10, w*, ower.ą, owce, trzodę
dowe w Ewople, J ń& Dalekim
Do 'chłtej wllp61praey, I za- chlewnĄ. zboże (trzoda chlew
Wschodzie nIe .ą dziś tak o- k1adaml mleczarskim! robowlą na ł zbote, mote łłuty~ jako
sue "'k W6wCZM, kiedyśmy 1101} Mne
SI\ równ!eż prez, GRN, zamiennik pod warunkiem, te
p6pt'2e4n14 $pGtkaH" - poWI~ Zohoe7ymy. jak wy""d. to w dany rolnik nie me "" •• łoic'
dział Edoo, '
prnhtyr&?
w oboWiązkowych dostawach
PremIer
brytyj!,·kf ()1fj6wll
W roku blr<J:ącym PrPl, GRN zywc,tt I :0:007,11),
takze widok! konferenCji mjnj~ w Grabkowie, P(:>'.N, KQń~kl,.,
ObowiązkOWI:! do~tawy mleka
tltrow IIpra:w tagrllnlc:znych, kt6 w
Ilpl"tlWie
obowjf\;>:kowyeh na pcv,'no lepiej byłyby wyko
ra taczyrHI się Vi 'Genewie w dQ!\'tnw mktkn rozpntrzylo 740 nywane, gdYby komitety do-kofic:u b!eUtc~. mlł$ląca,
podań chtopskkh, ale il'ldne- ,t.awcóW przy zlewnIach lepiej
Przewiduj. 00, te rozmowy go z' n!ch file powiadomIlo l) lIprawowały .woJą I~ntł
Mł1CW$kję : bę!ią t1'1Jdn.e, a 'ni~ &posob!e
zatatw~en!a
Bprawy< funkcję,
Dlatee:o
Iwńleczne
" . Ucty się z .nwt1iwot.c1Ą,. Ze p,.legat gromadzki do spraw jC$~ by organizacje ttpołectne
ior~y ~ zostaną odroczone Ifkupu nie pl7,esłat zakładom w kaMej wII. % potród .łebie
mleczarskim wykazu. chłOPÓW, wybrałY crlonk6w, którzy by.
kt6tym przyznano ulgi w dOlita Uby odpowiedzialni :la pr.acę
wie mleka"
komitetu dOlltawców w Ich
Czy tak powinna wrg1ąd~ wsI. Wtedy praca mwlan:r
"5p6łpra.ca. prezydiów GRN' ł będzie &WM lepsze wynikł ł
4eJe,at6w .•romadtkle& l(
wlęeeJ mleka. • dfJlłtaw oho-układ.d ml"et'zanłltlmJ, .ł eą w~reb wplrnłe do d.ew
lIUWła • . d%lwU. te pJan o- ni. .prawa. reaJb'.aeJl obowlĄl
bowłązfmw'~ 'Mmw mleka kęwye& 40ttaw mleka winna
c

I

B .. .,tftRkow,-o

groźba ~~:tfu~~~J~j~~ą t~kO::: ~?!Ht~~ :~:~5jt:~e:i,lltatutową' wnjo~

Brytyjsko-radzieckie

eksportu ,

Oraz

te br'lgrnr:ltlol. orr,llnlzoC'JII
Z\\'IIFku Komunlstow Mi)l:rrwa

pnwllul,l r<ll~ IV l.vciu pnlltYCl

Komisja Polityczna ONZ

z.I~ partii kOOllerwatywnej
iN
Bwrnemouth przemawiał
premier
1l:de», Dokonał on
P~4du zagadnień mj4dzyna~
~odowrch

1(()m\lnl~lo\\'

I ~n.

W lwnfr'l"rnrJI blt'I"7f' lidII!)!
450 dcll'gatilw - pl"zerl,lnwl('l('
11 mlej~k!ch or,gnnizllc j l Zwlll.Z
ku
K()munl~t()\\'
Jllt-:o.;hl\"l!,

I

łl

LONDYN PAP, W aob<>t4.

Ai::('fl,'ln

obrndownło w Wrirs7.a~
wie Plenum TIfldy Nllcze-!nej
Zebrllnl. j(>dnomy,~lnle 1,atwlM' Zrzeszenia SUl1(]OllIÓW Polskich
pr'Zowodniczą(')'ch
dzajfl porządek dzienny Zjazdu z udzillłE'm
j re~ul(lmill1 obrad,
komi~ji oltręgow~'ch I JtOmitePrw'\\'odniczący
obrad Wik~ tów uwelnlany.ch ZSP,
.W desie obrad podjęto u~
tor Klo!llcwlrz zawiadamIa zebranych, te do Prezydium Zjaz chwalę o 1M'olanJu w drnlach
du w~Y'flęla depes7.a od prze- 2-4 grudnia br, II KraJem'ego
\\'odnj~ącego ZG TPP-R, pr-e~ ZJn7.du
Zr7.eszenia Student6w
usa Rady Mi.nistrów Jówfa PolskiCh,
ni~tów D. JOJlllrz. Stwlercil.lł
Cyranklewlcm, który 'l powodu
pobytu wraz 'l polską delegacJ/\ rzlldową w NRD, nie może uC7.estnkzyć osobiście w o~
bradach,
Prezes Rady Mln1strów J6~
zet Cy.ranklewlcz, przE'SylaJf\c
w de-pesr.y gorące pozdmwienia
dla
wszy;;t.kich uczestników
Zjazdu, wyraźa I)ne-konanle, że
Zjazd tan prqczynl się <lo jesz
W ,,1rl:1órvrh (l1.'.~lrlllrkl(l, prudslrb/orslrJ.'Il(h, /::ftl,~ us{afnla loslalv
cze wl~kszego ożywienia pracy
I~'I' Irod l,"lqdu ,<),Jl;,'cl,lrg", o/'et~"t !tiuml"llrlu'o
usil",'e PO/l.orU/lt milionowych
mas t7.lonkow~
NOWY JOR.K (PAP) - 7 bm [Jektv rezolucji w tej 5pra\\lc lelowej konferencji techniczno1I'1I"i!1k1 prarlJ I plnrll orlll rqlpordrdild pr(J(t Clf/d lalrlJ{ll1loll!lr~, lI'u skich Towarzrstwll, że z jesz~
wIększą energJą kl"l. . ewić po poludniu h.oml~lIl P<)llt}CW:ł \\spólnv plojekt rewlucJI dele- naukowe] w Genewie wynIków_
a/akl le~ '(J/Juu:'rv odpo'-4'lrdzieli slra.'·kllml, Nil z,Jjrclu." 760 robOlnlhów cze
będzie ono l realizować wfłrM ZglOmad7enla
Ogólne;::o
NZ gac)1 W Brytanii
St Zjedna- w dziedllnle ułatwienIa wy.
j fJft'l('()Ct'n'ktJrt' umvs/au'yrĄ pfudJ/ęb/or$lwa Waagnu _ Biro UJ Wlrdnltl _
spol€'czeńst'wa polskiego hasla lozpoczęła dyskUSję nRd Plet\\~1cwnl'ch I Au~\lal!l Olaz d\\a mlanv dośv.radczeń z ukresu
Siad/Oli II/raiku!, prUClu:ku pJallOr1'4ntmu lU'ollllonlu 1111 pr4cml""iltów
pl"zyjażn! I solidarności z kra~ szvm punl,tem pOlzf\dku dZlen- w~pólne projekty rezolucji (Jp. wy!tmzys(v\\anla
energii atojem, którego spolOC'l.ne j po1!~ nego-spla\\ą \.l}k01Z\~I\\\anla den dOll'cr.ącj- punktu a I dlu- mov,cj do celów pokojowych.
tyC7.J1e oslf\gnlęcla j nie ustają~ enel'gli 1l10moweJ do celów pol,o- gi doty('Z!jcy punktu bl, delega- Pl'ojE'kt. rezolucji zwraca uwan
cy rorwój lIą natchnieniem i, Jowych, Punkt tpn składa Się z ejl Indii, BUI'my, Indonc7.JI I na koniecznoŚć dalszE'go organj.
radością dla krajów
bUd-Ują-1 dwóch podpunktów: a) MfI;dzy- JugosławiI.
wwnnia takich konferencjI.
Wspólny projrkt f€'wlucJI W
Drugi projekt rezolucJI ntecyc h ustrój spl'llWiedHwoŚci spo narodowa konh~rencja w Aprawlc
łecznej, dla prostych ludzI na pokOjowego
wykorzrsl).cwanla BI'ytanii, SI. ZjednO<'zonych I rech pllń~tw podkreśla, że slacalym świecie,
Icnergll atomO\veJ (Spl'awo7.danle Australii prlypomina o uchwa· tut I funkcje Mlęd7ynal'odoweSerdecznie witany przez z,gro sekretariatu generalne~o ON'~) Je Zgromudzenill Narodowego, go Organu do spraw energii an~r
n~ftrW~IUWn8J
madzonvch pozdrawia Zjazd w i bl Postęp w rozwoju wspól- \\ \ I flzIlJ'lCeJ nad7leję, że w naj- tomowej powinny się opierać
pU
I
VI III"" nSll, D' 185
ImIeniu' w.S'ZechzwiązJwwego To I pracy międzynarOdowej w dzle- bllzs.7.eJ prlY~7.ło~ci utworzony na u7.godnionych
wnioskach
wa.rzvstwa Lącr.noŚ<:1 KuJturaJ~ dzlnle pokojowego wykorzY8ty' będzie Międzynarodowy Organ zainteresowanych rządów I na
mc>~ma je ulepszyć i
gotowi nej z Zagramcą (WOKS) l na~ wania energII atomowej (sprll' jo spraw energII atomowej,
poglądach wyratonych w Zgr1nin Niemiec dla odprężenia mię jesteśmy
przedyskutować w jrodu radzIeckIego, c:z.łonl"K: de- wozdsTIJa poszczegolnych r~QProjekt rezolucjI wyraża Ul' madzen!u Ogólnym, Mlę<lzyna..
dzynarodowego, przy czym o~ każdej chwill zarówno te, jak legaCji WORS
tla obchody dów)
do wolenIe z prac mlędzynar:r rodowy Organ powinIen akla~
ŚWiadczył: "My I Rosjanie mu- I jn~e proJek~y, a~eby znaJeić Miesiąca Pogłębienia PrzyJaź~
Sekretariat gener-alnv ONZ doweJ
konferenCji naukowo- dać roczne sprawozdania Zgr,)'
my odmienne poglądy w tej na~ezyte rOZWiązanIe",
ni Polsko - Radzieckiej. zastęp· przeka7..ał delegatom trży pro- technicznej w Genewie w spraWie madzenlu Ogólnemu NZ, p!'l)o
sprawIe",
d 1 remler brytyjaki pQl'U$Zył ca ministra Kultm'y USRR pokojowego
wyko1"2ystywanla jekt rezolucJi proponuje utwo<
Premier brytyjski -podk1'eś~ Ba ej zagadn.lenle obronr W, L Ma.zepa.
-)l1°·....
enel'gl! atomowej I proponuje rzenle specjalnej komisji, kt6n
m, Że cZ~'Tlnikiem, który "UTlU- ~Y~~!1 b stWierdzając! że w
Z kolei Zjazd powola! koml~
zwołanie przez ONZ w clągu zajęłaby Alę reaUzacją uwaf<
sił narody do prowadzenia 1'0- c Wl. o ecneJ brytYJskie .lIy .je; mandatową, ilkl'utacyJną,
na}b!lżs~ych trzech lat drugiej tych w nim postulatów,

Mówca stwierdzil, że w dzledzlnle rozbroj1..onla SZClególną
donJosłość ma problem In.spel{cjl l kontIOl!
Wysunięto pod
tym względem "_ powiedzlal
Eden _ wiele projektów ale
nie są{'I2ę, ~y którykolwiek' kraj
zna;a~ juz o~tateczne rozwl1j~
Minister kolon!! Lennox-Boyd zan,e, PrzypominaJąc, re j
::abierają(! głąs w Imieniu rządu W,
Brytania występowała z
poparł przemówienia, del&gatów własnymi projektami, Eie-n doi wypowiedział się za pnyję~ dał: "Nle Ulega wątpliwOścI, te
ciem wniesionej Te7.oluejL Kon...-<lOoferencja jednomyślnie zaaprobowała tę rezolucję.

Zjazd ZSP

PAf'.

On:nnl7.nrJI Bpoll'cznl"('h I p"l!
tyczny rh W 1,,,n((,l"l'l1c)1 uClł'~tnir'l.ą ,.ó\\'nlrt członek 1«(.1
miletu
W)'konn.\\'C,7C g O
KC
Zwl'lZku K()mllOl~IOW Jultll~la
wii i\1 Pijode ilI":17 f/łnn!lllwie- !<nn\il('lu \\'.\'](łlf1n,\\'('!I'r,n
KC ZW11l7ł,1l Knmllnrstnw ~N
bl! M .. l\1inirz i n. An.tunowlcz.
Rrfr-rnt na lemBt lndań kn.
munjsló\\' Brlgrndu wy/tlosil ._l·
krt'tnl"z Belgl'sdzklP!<c KomIle
tu I\!iej~ki('g() ZWirj7.l1u Komu·

Jall('sl'u

II ,.
Ed
ena
PrZemuWlen16
LONDYN PAP, B bm. roz-

nawC?!ego

MOSKWA

TASS dono~j 7, Hf'I~radll 1111
pod,ul\\'II' \\'I,lil"nlO~"1 11.'11'11111
II:! ,,!lO]"b!l", 11' 7 \):11. n~7!VIc7.ęła obrad.l' VI
JlI':I!i'!H!!llfI
Konft'1"('nnn /I'll('l~kfl ZWIIFIIt!

W grudniu br.

Tov.'al'zyslwa
PiZ~'Jai,nl
Rumuń;;ko - RAdzieckiej _ Nikołaj Palica j Aurelia

erAO'")1
VU. f
q;;:"
kRit

poczęła się w Boumemouth do~
roczna konferencja partU konSeI'Wat>-wnej,

Związku Komunistów jugosławII

-000 -

I pr7..1.'dstawlclele

Trudności gospodarcze Anglii
teDJateln
.. t" k obrad •
J."

Koidel"encja Miej§k~

w ZSRR
DELHI PAP, "Times ot Jn~
dla" Informuje: "IstnieJe motll
wOść, Iż w odpowiedzi ona zaprosze-nleprzewor!nicz'l('CI!O
Rlldy Nnjw)'Żs7./'j ZSHH, K. J
Woro~z.\'lowa. prezydent Ind[l,
dl' RHdz~'ndm PI'll"ad ndwiNl,j
Z\\'itF'.rk Rndzil!cld. Odwil'i!7i·
11\'
n[l~tr1l111.\·!J:-'
pl·awdopot!ob·
nie Illtern pr7.\'s7.!f'I!O mitu",

leczn~'ch, '~w!ata

Przeciwko zamachowi na orawa robotników
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wizyiy

prezydenta Indii

TPP.R w Warszawie

wyjeChali de USA
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Projek:ł:

V Krajowy Zjazd

Dziennikarze
radzieccy
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Referat 'prawDZd.awcry podsumowuJący działalność TPP-R
w oklresle od IV Krajowego
Zjazdu wygk-.sll wlcepiZewodnl
czący za TPP~R - Stefan
Jlfnar, omaWiając dorobek Towarzystwa w okresie ostatnich
trzech lat, mówca 5tw:el'd?:!I, te
w wynJku działalności TPp·R
Idea przyjaźni polsko - radziec~
kiej stała ,Ię bliska kai.demu
uC7,clwemu człowiekowi, każdemu patriocie, pragnącemu szczę
ŚCla s.....,J OjCZYMY, Jej rozk\\"l~
tu
rtnwoJu,
Sprav.:ozdJ1nle glównej koml~
aj! rewl'zyjnej ZQ TPP-R złoż~ł przewodniczący tej korni·
sJi - W&claw BiU'cikowskL

l

a ,-",-t UillI
.. ~ję~:l~nar:!o;;:~y klon~~~,~~~11 po~~:~!~~le81!rzia r~~~~~n~
tZW. kompanii technicznych z dZiedZiny pok.'). utworzonej przez Zgromadzenlł

wariownicz"ch
J
wraf"15.jlll
..... kr"ju
,"D... LIv
U lWI

W ostat.nlch dniach powróciło
do krajU kilku b, członków
tzw. kompanII wat10wnlczych
is~nlejącYch na tl!7enle Niemiec
zachodnich I Francji, kt6rych
zlldaniem je.ra pllnowllll'lle amer}'kańJtkJch 11kładów Imagazy.
nów Po przybYCIU do kraju l
wyrobieniu Bobie dokumentów
rm;Jechali sIę oni do rodzin lub
zatrzYmał! w Warszawie dla
wYRzukania mlesZlkanla I znale:zlenla pracy,

I

Jeszcze w tym
obowiązek służby

BERLIN, .(PAP), lt7..ąd Ade~
naucra Ulmlerza Jeszcze w bli!~
źą.cym roJtu wprowadzić w
Niemczech zachodnich obowląz-

kawą slużę wojskową, Bońsk:e

ministerstwo wojny opracowało
Już projekt '\Ultawy o powszech.
nej służbie woJ4kowej, okreŚln~
jący termin służby poborowych
oraz dalsze uctególy, W myśl
projektu, obowiązkOM służby
wojskowej podlegać maj" wlltys_
cy mężczyźni. którzy ukończyli
18 rok. tycia. Do wojska mogą
być rÓwnleł powolani obco·
kraJowcy oraz olloł?y nte posla.
dające ładnego obywatelstwa,
jeżeli 1amlcs1.lkują na terC'llsch

ObjętYCh ustawą.,

Ustawa dotyczy :-ównlei otlcer6w i podo!ic('rów b, Wehrmfichtu oraz formacjI SS I polIcjl, kt6rzy nie przekroczyll
jtszete 60 roku tycia
BERLIN (PAPl, Riąd bOMkl
postanowił utworzyć tltw. "nl.l~
rodoWI\ radę obron)''' która
I
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jowego wykorzysty'wanla ener-IOgÓlne' komisji konsultatywnej
która ma przygotQwać zwołami'
P.JerwBzy
proJekt J~ęzolijljl _mJędzynarodoweJ
konferencJI
IndiI, Burmy, Indonez{! I' Ju- naukowo ~ technicznej do Ipraw
goslawII wyra7..8 zadowolenie pokOjowego
wykorzystywania
z OIllągnlętych na mlędzynaro· energiJ atomowej.

gil atomowej,

Pospieszna publikacja poufnych dokllilent611
MOSKWA
PAP,
AflencJa
TASS w wiadomości z N, Jor
ku komentuje przebieg pierw
~zego dnia dyskusji ZgromadZI!
ma Ogólnego NZ nad ~prnwą
wykorzntywlln!a energtl atomowej do celów 'pokojowych.
Szc1,ei!;ólną UWRi!;ę agencja po~
śwlęca
projektowi
Italutu
międzynarOdowego organu do

miesiącu

wojskowej w NRF

Wlor{J\\.'ana będzie na podoł>
lleJ Instytucji 'a~e-r.YJ(!Ullfl.kie;
Przewod:nicU\crm rad ma b ';
kanclerz boil~kl Adon~wr
y~
Rada przygo!.Ow ać 'będzl
projekty ustnw z >;;:ledl!'TlY ~ e
stawoclaw,ilwa wojsk
'
b ~
T'y oraz %agadnle/'W:!~~a~O
czych J linansowych tw!ąunY<:h
ze zbrojeniamI. Rada będzie: ln~
łltytucjq nadI7.ędną wobec mlif'll
Jitel'lItwa wojny I deeydowat bl:.
dzle o W.~lylltklch "prawach
JlIldnlclych, Rada Bprawo~ać
będzl~ również nacle1n kontro
lę nad 500-tysjęC711Y~ Wehr:
machtem z8chodnlo--nlemleckJrn
ln.<;pc<ktor Reneralny I dowńdc
ł:"1,N'h rodzajów broni Wehr~
mach tu będą mogli uCZMltnicz}'ć
w niekt6!>rch pogledumlach ;a~
dy, jednnkt.e tylko z glosem doradczym
'
W 11klad rady wejdą: wlcekanclerz Blueche-r, mtnl~łer do
Ilpet'jalnych poruel',eń Strau5p,.
~ry w najbl1iJ1zym czos!e ma

za:

h ~
y m~nd()wany ministrem do
spraw ,a ań atomowych,. mlJl,l·
ster \\Oj~y ńtBlank.. mlnl"'icr
"praw zaKI a c1>nych von Dren_
tan~ ;Ihmater IIprnw wewnętrz·
nyc
c rocder, minister gospO_
darki, Erhard oraz minister fl~
nlll'lAOW Schnetter,

BE~LIN (PAPl, - Jak podaje
(łBe~Cl~ ADN, rząd Adl:1l'ł3ufl'tł

spraw pokOjowego wykorz.ysły
w/wia energll atomowej, przed
~tawionemu pru~z St. ZJednoczone I 7 państ .... które Pr%Ylącz?ly 'Ię do
tego projektu
lAngl!a, Australia. Belgia, Fran
rJa, Kanada, PortulitsHa, Unia
Połudn lowo--AfrykańRkal.

Pelny tekst proje!ttu 5tatolU
opublikownny w dzlen~
nlku "New "łork Tlme~",
Opublikowanie w prasie 1IItnł!
rykań~k!ej
prOjektu ,tatotu,
który to byl dotychcu5 uwau
ny za "poufny" _ sl\\'lerdu
agencja
TASS wywoJllło
1d7.lwienle w kołach ONZ
Fakt ten ocenia się tu jako
dowbd, tA! St, Zjednoczone prag
ną zwrócić uwagę na len pro
jekt, zanim jeszcze ZgromadZI"
r,llp Ogólne rozpatrzy probll.'m
pokOjowego wykorzystywanl.~
nergll atomowej, Na pytania
przed5tJlw!c-leJ!'fIl
pllstawione
USA przez delegatów - ko'n,~
tynuuje agencja - co spowodowala tak po$ple!!lzną pubU~
k ..cję owego "poufnego,j proj(~ktu na łamach prasy, pfl'.td.
stawiciele St,
Zj$dnocJOnyeh
powiadają, że wiadomoki na
temat projektu, lltatutu J.1wo
by .. przypadkowo" przenlkn4b'
do prasy.
zoBlał

~o; II 1; Z zamiarem powoł/łrnla
u ~ prz~Zlym tygodniu pierw
nvc
re rutów do nowego
:'~hr~acrtu, .W najbIJt~t.Ych.
n ac w 001.e b"ńfi"kle mają raz-.
Plłtrzy~ sprawę nornl,nacj! grupy
uenera ~w. ł pulkow~lk6w .no ..
weJ, almll zac.hodnlo-nl(!m1f!c~
y
klej. kt.órz 1Jł!,,'oponowanl ZO°
Iłlal! pr7.ez mlntlllra w~jny B1anku, P? oflcjllllne! flomllnacJi orl·
cerowIe eJ mają MZPO<:'1.fłĆ pl'lH<q
SW1NOUJSCtE (PAP), W bł
w bOl'u.klm mlnlAterst~le woj ..
rw, w ntabach woJlłkrtW}'ch zle połowów dal&kntnMIJkltb IN
NATO oraz w jn.~tytucjach no .. SW'noujŚelu zaknńczyt .Ię P"'~
('es trzech byłYCh rybakóW"
weno Wehrmachtu,
pn:edl!lęblo1'łtwa polcwów i \I<'
flUR
rybackich "Odra",
Budownictwo w ZSRR

I
I

Ukaranie

złodziei statku

....m
., II

do "ramlowania
,..

Zł &,000 Nr Nr 8"l3454,
884813.
Zł 1.000 Nr Nr - 96043. 1'72846,
321841, 367701. 361363, 800365,
'105477. 842540. 847303, 847309,
888428, 042358, 008621,
Zł 500 Nr Nr - 77339, 80946,
172842, "172847, 191342, 191349,
191633, 199226, 240644, 248895,
2'70416, 277057, 200143, 29614fl,
323410, 359M3, 367707, 38005fł,
458183, 458164. 4598B5, 4780t 5,
IV tlrjJfl1 ffn/bIIIU/Jrh 1M Krn.fi/nl (
It /
br6 pn;e4młotmn 4)'1kUl.łl . . 478643, ł30379, 531338, 532923, N(J tdJrr./u budf)!t II HlItO/V
I li
(f
l'! filO "mt'yrf! uHI
H~ W ludteJ '""
552696, 580001, 610341• •76m.1 fOlUWlkll/ ., MOI.wl.,
• II /II JI,"'u~'{JllI/uuI)V(h 1"1/1 Sm", Ch".
Fot - C.4ł'.

O!łkariAnl PIotr Wlśniew,k:,
TOm!IIIZ Dziwota I Albert RtJ1l'tł,
nik w maju br, w cza'le polÓ"
w(,w na Morzu PMnnen}'m \J~j~
I(,wllli UPI\{)WII.r1l.tć luitrotrn'Wlrr
"Clplr1,(}W" l zbl<'c nlł ,nim dl)
obĆego portu, St.nnOWC1.Jł p<)dil.wa 1.n16g pmnslal.vch mnl'llk!ch
jednOfJtek rybackIch, które ZM~
li!OOI7)')W(łl-y. pok!g Ul "CWtrte'wJ4Im" udaremniła próbę' kMldzIeży .tatku.

Sąd WoJtiWód1lkł na _jl w,vJnzdfJWej w ŚwinouJrklU p(I
przeprowadzeniu przewodU 14d()wego WltriłU w )mml wint
(lSkllr1..onych I .kllzal: Piotra
WI'nl~klegl) na Ił lat wi~ I
1111., AIbe11a Ru,5z.enlk. n8 7 lat
j TomWIza DzIwotę n.a li at wił'

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
;,prawy

bezPlec'ufj- _
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NRD

featr Satyryków
"Syrena-

II

podbił serca:,
Czecbesł8112116V11 .

,j.

W,

)'Cl

.ta
po
:~!'l

w.
ó,h
ho-

",

~S~~~O?~W~O~~~U~D~o~

oparciem dla

całych' Niemiec

y a pruokonać opinię pu~
ert:
I ('fr' ~! NRD faktycznie nie

New!> and World Report" potJię powoony do anali.zy
j,w<:e popei.nlł Hitler
w ost.,atn:€-j, wojnie,
Ale ta analiza była nie do
slr.'.lwicni.a nawet dla. Amerj~
kanów,
W dz!oon.iku "New
Yor% Herald 'Tri bUM" znany
publicy.gta Drummond okrdlił
wyw;w
KesieLringa,
j.ak.o
.. f,z:{cdli'V.:ą, zatrutą,' celO'Wą i
obłudną
propagaa-;dą wOjny ,
rJevtinn()Ś{;i nl:lo7Ji.litów'"
. "W telliaie, apolOgii agrujl
hitlerO'WSkiej j w prób1e ])t'lt.eko

cwl

,:błt}d&w",

nie Istn!eJe?
2apory przeciwko tym, ktiJrlV przJl'TKl6Zą oc:tek'WaflYcb rezulTymczaJlem Istnienie Niemiec pragnęli przeis\.(}CzyĆ cale Nlem- t&tów. Dowiodły te-go raz jes'Ley w państwo milJtarystyczne, c.r/..e osuwie l"okowsrna między
oryginalne, ani nowe, jest taktem, NRD ro7.wJta si", w bazę p"y,otowań do nowej
PRAGA PAP. Waru.awlJk1t aOd sm
chwili ady
zwyclęzyla !
!
b
. ZSRR
k
ZSRR l NRD w Moskwie
umaco a w rew t~mu, 00 wOjny przeciw
I
rajo:n! Rząd ZSRR przyznał rządowi
nit Satyryków ..Syrena" , plerws7A w 'wlede !"ewolucju
a mjesz~ńców .t()-~ &ocj.Ustycr.na J stworzone zos "u!'oczyf,t:le" ()bwle~1..C7·!lJą jej dem. okracH ludowej. powstame/!'.;hU '~n:ę lY."dI'N9UWl!"rffi!l\'ch
talo państwo socjalistycznE, ci pn.ec[wOlCY. Rozwija się po-- NRD było zatem aktem łamOM w polityce wfnvrl.ęLrz:rH!·j i -z.e~
gnwkznei, pt'ln:ę praw do 0ne juź ZORUly bł- ł WlIzyscy, dla któryeh wyda)'ze myśln!e rll'ltego, 1..e reprezen- oblony narodowej.
bardw niemile tu'!e ona prZ~Sllf)ŚĆ ,nnrod'J nie
W nowym państwie władz~ bront kraJu. SacUjC z dotychwszvstkle przedsta-, n!a te były
,,.
mleckl{'~o,
Za,,~dy
e\.onomlrzne,
l
d
.
ktO
wy'
cUlsowej
pol'l,·'ct
NRD m07A7
przeWidziane w pla-I ~ p"ypomlnaly bowl-m
~.
"społeczne I polityczne
klMe
...
u pracuJący,
ry
-I
.!'
nania wła&nego !traj\1 te ar~
równiei nadprograkapitalizm nie jelit wieczn~ _ legly u podstaw t('g'o Plerwsle' mIótł z życia pUblicznego po-I my być pl'rekon.3rnl, że rc;oott::
mia nkm1ieclta
nie ~
pl-,ez cały dzień :r:.1 fl 1e chcJlc się pogodziĆ z iak- !i(!' w hl<;toril Niemiee państwa !stat;le chartlkterystyczne
dla cy i chłopi w nowej ey"uacJl
nigdy wojny, nie ma lWi- jed.
ionrtnl n>ln.,.l.dch'; I tam! po progtu odmawiali u- deffiokr.atyrznego są .7?,Odne z lepOI.t1 imperializmu .. J,.~że ty- wyk~ZY,5tają, te f/t'.awa dla un~go
Głowa
prawdy.
Dok.Iryn.a
ka,~y teatru ci, dla,
m~nlD trgo państwa.
r ,zwojem historycznym.'
POW3 dla życia niemIeckiego mo:n"en:a w,r€'gO państwa, dla
J?ma Kesse1rlng.a powinna 1!Ii<:
bi lelów zabraklo.
Podobni wlaśnle politycy niC!
brla cala talanga genera/Gw t zwlęks.zoole jego .lły l znacze- mJeckich...
Mamy
już
tytko
512.000
bezznaleźć
w
piekle"
kończy
kil tf'a,tI'U znu:lona
chcą dziś uz.naĆ lak tu, Iż na
Pru'z w~zystkle lala !sIniemIl I wY7.i>7}'ch oficerów, będących nla, Nas, Pol:;.d{ów, nic tak nie
melduje FedernJ- S'WÓj komentarz Dru:mrnond.,
n\Cllstnmlt'~O podnoczę4ci
obszaru
nlemleck!e~() NRD pra~a b~rzuaz:nna n!ej~-, wcieleniem brutalności, bl"zJlI- l eleny j.ak to, iż NRD z taką robomych ny
Urząd
Po~rednietw.a
Praey.
sluchawkl telefonlC7.Istnieje I rozwija !!.ię państwo. dpn raz donosiła o, "załumanJU, sznośCi, zl:jdzy wladzy,
fa 'la- 'k'.'nsekwencJą. waJczy o nowe
DRA2LIWE PYTANIE
ania n('!i(ntywn:"Th w kfr'lrym wtnd7a ~pI)Cl\'wa w ~ię. n'zlm,u':' o k()lf'jnym "kry- i ~yczn ...go, siew-go poslUSlerlf;twa N_e-mry, o N!emey bez 1T.'1 ta- Cyfrowo zgadza &i~ to co do
zgłn!illają('ym się
rekach maK pra~'ujIV'Y~'h, Do Z~',lf' pollt.>cznym l gospoda,-, 1 pogardy dla ludu. Jakże ty· I ry!>tów, Z zado...:oloolem prze- joty, J(:.jn,1kże, obe-k IRgo pół
.. Dlaoz,ego' właśdwie nie r0rl('dstawienia ss- grona tych p"litvlców nalf'~\' c~vm". (lrtf'nufiJla. w ,,,mdas)(f:", powe były rekIn.>' kapilalislv('z· C7.ytaljtmy .....'YPCl\... iedt p~em:e miliona, ,ll'Łnieje 7,5 mi!Jo.na kować i 'NRD?" - Z9IP)"I.u~
l~kich ~!l tl'mat(>m
również
kanclerz
Ad('nllll(';' cale s~ercgl pol1lrklJw NRD, ne, baronowie węgla j st:'lJ!,) ra GrotR'Woola. który. oświad rĘ;nd5WW i em ",rytów. 00 ...ta- z.a-chodJHO-nie:miecld ()t'gaI'l prt;e
ulkach, w skle~ który W CZ<lą!~ l'Ozmów mos~ \worzyła
,dzie~iątki
,,000Z6,1I I m,ale
drobnomie~7('lan~kje I czy! w M(~n... je: ,.K~,żdv po- r!ov,'i 1'5 ilości dorOSłych miesz s-ie-ileńców,
,:,ote Flticbtlfngs·
'ajach, w biurAch
kiewekIrh
USiłował wyslf,'flo- Iwncentracnnych",
aresz:Qwa- pfotkl us!luJące za wS7.elką ce- I Wilk poV'irl!f!n rupełnH!' jasno lu>ńców. Osiem milionów, któ- &tiJnme".
wat w Imieniu CAI,"cll 1':1('- la. l, wyw01:J1a "w nJ~~nanl!" nę zrć dl)~tatnl0 kogzlem In- zdo1J at loole sprflwę Z tego, rych nie można pominąć, ale
"Zjed~!e
pisze' ,.t>\e
bardzo m!pc. StUIlO''''llI!:O bp),' :C'I?.'l w r)11.1'.''lątJo t.:'sJf:r'y ~U:iZl, J:d. It'l, n} ch Jakze t} Pi)\'. V b} I student te .t"Jedn0c!one Nlemcv rpgdll któI"ZY, nlest.e1y - ciągle są
F1Ochtlingsstimme" mue1
Znany i,y,Ch sprav.:~h 7.O'iŁ<ł:o j~dn:,I, I J~~)'~); kl,oś poku~l! SIę? ze-I nlemlt!C'.ki --z gębą pokierĘ;szowa- ~ jut nie b~dq mi1ilarllstllczne", pomijani".
być
wynikieJ;1l
dzialanla
niemiec
cz MaA na zakończenie tygodn:k
I}chło ~kol)'go\!'alie !)rZ(!z stro
ame ralem tyth. InrOl m,acjl, I ną dęclam! sZllbll, co wśroSd I
,e to C7:{~IlO
nę rlldl.ł:~('ką.
NRD ,tnl->tvewie. nIe powlnr.a, junkrów l mlli~arystów uch'F-! W;elki
p'r..an
nJ.emieckl, przesirz.e-g.a: .. Nie ulega wą tpl:_ ki.,.go JUI!rOOU. Sami mu.simy
polRklego
KQfl)IcJa
17..ądowa Nif'mlcc- by, jll~ dawn,o L'lt~I(,Ć:
HZf>~zy~ dz~ło za. dobry lon. Jakże t}'p~,- Henryk Mann. pisał na krótko waści, że na odc!nku poli1yki dokona.: dzieła zj~ i
de trud~
k~ej Re:publllH l'\~dt:'ralneJ ! w"tosć drWI s(J!)!I' jt>d'.H1kze z! \','1 byl1 niennwfdząc,y lud ob-' pnoo śmiercią, że ,.obowiąz- we'J.'"flll'trz.nej - gd.z:lekolwiek w tym pawinniśmy być Jedno-myślnI
z n.as:z.ymd braćmi {
w niczym klt:'roWnlctwo pat-tli ,,()(:i,llrk- l:ogo rrxllaju
ntewybl ednych B7..1rnlcy niemieccy. I 010 d kI
N' CÓ' j t
y śl ć ~poJrzeć - mamy przed sobą s!OOU"llmi
mianka-jącyml
na
aktu ariy~ mokra\~czn(>j
u~iłuJą -_'n[ld,ll \.\':mvsł{,w
,ludzie bądź ,Ieh n'astępcy wyr;~
;...o;~
.:, w:ele fałszyv,"ych pernpektyw':,
wschodzie, Dlaczego v.1ęe
ią.. "Syrena"
r w .dodatku nicwe.sołych,
pomnleJ~zaĆ j bagate1ł7.0w'lć
7 pn),dlil">rnikil _ dzień pow- b!'lltllją sobie, że klasa robot-I N'kt - b~'
' . ~ŚClU,
prowadZić
rozmów
między
zeskiego wl- ,znR{"zeOle, NRD:, Jpst jPdnlJk "bni;;! Nl~J)~ ~!;Jł s:ę dla oęści nlcza !'-IRD, będąca gospodarzrm,· l , ,-,rdz.!~j pra ....lldłowo me
Bonn. i Pankow7".
z.rolumJalym zdumj~waJl:jce, l.e ci sami pol! 11.1ro,iu
nl"mit'd<:icgo
clnj'-m w swoich fabrykach,
g()~POd~-1 n?'.alllUJe poltiycznego t.estamen
"WNIOSKI"
iede ję
tycy ze s1r'".lego!n,vm upodoba o:\\'i!.'r'ljqf'~,.rll T1f!'.'.'}' e!;'p w rn}:- rzem w swoim kraju, ze oko!o, tu wielkie!to humanisty i deP:\NA KF.:SSELRINGk
T<1k1ch pytań· pod a.::1l'E!Hfl1
humanj~tyczOiem mówią o rp'ali'lt.\'c7r1f'j po woju t\lrrnjeć'. Zn[lc]f'!1ie t{''Jo 9 tys. robotnlkr"w, za~ladającyr:h: mokraly jak ma.sy pracujące
W Europie r:achod.n:.ej wlele nądu w Bonn pada w NiemIH}.'ce, Jalu!, rzE'. komo prOW,l- raktu łr~t .(J~r.omne i. nió.JY '. w ~C!ntralnym I t:renow~'m ~~ Niem.f~le.j Republik:! Demo- hałasu na,rooil wyw:ad byłego aooch :ta<'hodnich oora1:. wi,ęcej
to, co boH, ded/.ą, D;>;lwny i zaiste niecu- I 11 i 'O' dnś.: o n:m rrzypominaĆ.
i p.,nade wład7:Y, me ż;'czy so- kril::'('7.ncj
,
hit1C'Towskiego
feldrnarazałka. l, pad.at będą on~ cornrt ~
i, raduje lub goie
dZlenn,~ to reallzm. Co mozna _ Po\\"s'flnie NRD \': okrt":de,' b1e niczego innego
jak oddaKe55f'lrim::a.. który wobec ame- (;.:....j.
jeot pokrewne powiedzieć np. o cduwieku, gdy stulo się wJdoczne, ze l~t- n!a tej wladzy kapltnlistom. t.e'
l'If, RAKOWSKI
ryk.ańsklego tygodnika "U. S.
(mi)
I chlopi NRD, którzv •. a p~,lac-h! _ _ _ _ _' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ __:_....;l zrozumiale.
t
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FAf...'5ZYWE PF.RSPEK'I YWY
Pod tym ty~1Jlem rewixjonistyl'z.ny tygodnik, .,Der SchleS)(,I'" Iwr7..t."S:en Hl55 r.) 7..i,m:l-"ŚeJ alarmujący artykuł na te~
mat
rY."'..... e-wlego
poło:i;enia
prze.siedlen.::ów w N".(''fficz(x:h
za.::h. Olo, co w nim C".ljta:ny:
"Go.;.pcdarka niemieerl-a je.st na
pe!nYffi gaz;e! Ale w pre<':J'zyj~
nyd) ul"Z.<!dz.eni.a.<:h m.aszyn slychat tr7.36ki, a tał;.ryiu dają
sygnały oou-zegawct..e.
Gdy
otrwieram,y ~!,
m:-aJchljetny w Olch mnÓoStwo
wi.."Id~i o J)OdwyŻ(:e cen. o
tądal11a.ch podwytłq. p!.a.c 1 upos.aień, o restlrykCJa<'h ~Y~ch Banku Krajów Nte-

ISTN'F-JĄ rządy I politycy, kt6ry doWodzi, Iż jest reall,1.a, nleją plany zmierzające 'do poÓlategó, ~ j.e&t ner~
I którY
POStępują
zgola Ił maJ11e w, swym I11h~Hzl,;anlu glf.:bienią wzbicia Niemiec, :r ~uwośl! wrogów NHD. WidU!,
n eo~i diwanie. Usiłują oni na ~!M usiłuje lwlerdllć, że stół znaclnło
wzniesienie mocnd oni, to i<:h
prowokacje niE
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two,
• że wlaś
kwl artyzm I tacesu "S)'l'eI'lY",
.z najwyższym uraża olę o Juraoew;czu, Grodzicń
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JanOW1CZU,
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&obie, żeby na
- tywa, bojowa,
ktualna, o wyao
artystycznym,
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y satyryk tzel';kl, aufilmu "Skandal w ga
Ilz6w", autor j~n~go
ów programu ..s}TOOY"
7€ IKobieta je.ąt ania
.ff'lInek' :ra:tytulownl
rN'enzję
zamlegzcz.odzienniku "Vecerna
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._,. --,_.Na ,rdJęcłu: Koparka obrotowa Ep·4 !li1J, wana jest do koptlnta rowów pod rurOC"iql7i
o iredniC'tJ do liDO mm. Illb
ukladanJa
of hl h
. l
,
p ę liC
kabli e ektrVf'V1!Jch, Mf'cfwnlzm .tf"n
tLprowadra się w Tllf'h przy pomoclL trak/ora gq..,iel!lcoWI!OO S-80. Koparka fllOie wlIlcopać 61 _ 200 m bi.effjellch rowu tll ciqf}u godrlllll. Szeroko~ć rowu
w!Jno.,j
ok. 0,9 m, (1. makSllT11afTla g'lfboko~ć 18
'. m.
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',mre

r )'rlllrllmla

łygoonla_ lonlolnyC'h, sprawy ~Igeru l Irin·

ub,

podl(IJ,y trv.a,

Ioln1('zyrh

'praw zagrl'i~
KRnady wrAZ 7. matrhldowall w MO$kwlC
parlam1"nlun:yścl 2
nym
fi:ocjnldemokraMI'Yf'r~m na c7RI" ,,,prm:ybuJą w kJerunku

ąd

wla~nłe

powrócił

francu.klej
b
mlnlKtN
wfalenia z
035tęl)\.Ij,,-

r1.ec%ą.

0w Inlere-

kultural~

kę I
lądUj"·
ver w olbrty~
,nI!. w którel

zakOlk'zYło

ma swoją glęboką
Sw!adcz? on
roll
jellZC7.t' o tym, że ruch narodo~
wo - w}'7.WoJeńt"1,Y !tał ~Ię zwydeską prawdą, nuzych Cl,Mj~W,
a kolon!ałl7.m ,potyka 81ę z Cł)raz powllzechnhd~ZYm pol4Pleniem, Bard?,o charakteryatYCl~
ny je,t 'przy I)"m takI. t.e pewne kraje Arnl.'r)'ki Ladńgk!t<j,
które do nl0dawna były do,t,owcaml glosów dla rl.'wlucJI
InspIrowanych
prl.e1. lllQCarstwa uchodnie, tym ratem ni ..
chdały
firmować
.tun6wlska
Iych mOCRt'fItw I glosowaly Ina*
cleJ nit USA, W, Brytania J
Francja,
Zresztq nawpt prana amery
kllń«ka nie ukrYwa li wynl~
ki "torownnla w ,jmlwle AIgfOru 'wladc:'zą, l) t)'m, że. Amerykannm coral tl'udnl~j liczyć na
ptI!IIlulIl':ł'ń~two do nlt>dnwna 00
IIIUlłznyt'h deleglłCJi. Niektóre
ddennlkl amerykań.kle holeM
Ją, nad takh~m, że Grecja pań
,Iwo atlantyckie, glooownło Ut
umłCflzc1."'nlf'm sprawy ,.,Alftt>ru,
że druj'(je pl1ńn.iwo atlantyckie,
hlandla, wlltrzymało się od
"tOlU, D-1.lennlkl nmeryknńskle
nie bei: ,ł\JIu;no$ci komcntujl'f
to jako dowód zanikania $OHdllrnoBcl I rm;przęgllnhi się
"dYlcyplln.v"
atlantyckiej,
,.Wynlkł głOlKlwanla w npl'uwie
Alg~l'u phU;ł! IItwajt'ankl
..Tal" _ oznaczajĄ pOrM.kę nie
tylko FranCji, )ec1. co jEmt na
plel'wszy rzut oka nlewldot'l~
ne równiei paktu aUantyddego",
A wra", opu5łmy N, Jorłt,
by mbfiel\~'t. jak wydar:wnla
w ONZ odbily się...

tn- rAd ONZ
świat,! wymowę,

Na

C'alt>go

Mlnl~tt'r

stąpiło z rządu, że Francji gro--

i

ta

lo-I zipiszekryz}'!!
rządowy, te. Juk to I
dziennik ,.franc·Tireur"

PIH-j/Jbn._le. Jak I popn:j'<ł-,nu ZBchodnh'gll unl1l',S.I.C1Une
P'>t':Jf'ldz!ly. te, okr,~1I <.ttały IHI pm7.1ldku dW"llnym ob~

Or.61ne

debątc

NZ

lIIęo

"zllm!l'~zllnle w
szlo do szaylu",..

Uwugę

mu:r.ą

Paryżu

zwrócił?

dodwa

artykUłY. Pierwszy uka7.1~.1 się
na łamach Iłocjaldemokrat)'cr.-

nego
dziennika "Populah:e",
który pisze: "Odłoźenle wizyty
w Mo!\:kwle jest zarazem alibi
dywersją,
AlibI: VNZYllt!k'J,
co 81ę dzieje jelit winą Bowlet6w. Dywer~ja: złor,.~ząc
prz~clwko Sowietom,
u!llluje
!llł utopiĆ w zapomnieniu błę
dy, gromadzone prtRt reakcyj
ne 'więkrv.oŚcl r1.ądowe, które
'prześcigały się w praktykowa
nlu polityki martwoty l nlej

.sprawiedliwości",

Drugi glos należy do dzlen
nlka "Jnrormalion". lttóry plBU!: "Na 12 dni Pł'7.ed devyxlą ONZ w sprnwle Algeru
"lnformaUon" dawala d? zrazu
mienia, te podl·Ó}. pl'('I1uel'a do
Moslnvy prawdopodobnie nie
odb!glzle się w pr7..l)wldzianym
lerfuinlt', pon!ewat
niektóre
kola polllyczne pt7-cclwne są
tej podróży", Ten !lam dzlen·
nik pllU!\ dalej: .,stwlerdtlć
nalety, te podCUl1! gdy stanowinko wlacb hlllzpańskit'h wo
bec Fmncjl w sprawach Ma·
roka jest skrajnie nieprzychyl
Ile, jdU nle nlepl')~yjazne, de
leghJ;:ja tranw!lka z.amlert..ala:
glosowIć
za
dOPu!l:«,zemem
Jłbzpanll do ONZ".
OpuŚĆmy Paryż, nad którym
zbieraj" !llę l'hmury kryzysu
rządowego I udajmy nlę do
dalekiej lndonc\ł,jl, DjJfilzły rUlI!
bowiem wl('tcl, t.e obecny rZl\d
IndonezyjMkl, na którego cZl'le
IItoi jeden % prf.vwódcÓw skl'aj
nie reakcyjnej partII "l\1l1l1jUmi", równlei nie ma pow&dów do zadowolenia, Ląduje·

glotciwonllł nRd łpra~
_VII PAlI'li'ZU
u $4 pow.zechnl.' .;;.
PI....w'ulA rze.ca - naturalnlt mJ)..
...W D2AKAlWłE
Jako p.:)wainn poroika ('hwytamy %8 suełY... 1 któte wbrew ",ch _lAdujlJł1\Y 1Iłł. te « W &terach I'JĄdpwycb n&lItJ'Ooo
jł
~
wPrawdzie lJle
opOZYCJI państw Iso- mlniłtrów gauU1JtowłkJ..cJł ....

..J,.';e,oe
NAT'O"

si.flli

te-l

...""'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ...."..,.-..,..'' ' ,..,...,.'' '..._. . . . . . ._'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ............'''''_''''_.......
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Niemiecka Republika Dem:)J"t p,n<""m
rę"'enlQ
tym na trwalvch pOOstawach
...
...
Jej gospod<Jrz - naród
rząZW1ązek RadZIecki zaw w mapę by zori .. ntować się że
Ze otrony, Zwią~u ~ee
dz.! mądrle I rozsą.dnle ROSOle
SLe podkreślal ze Istn e- rozbu'dowując swoje bazy' na kiego takich aktów nie brak,
z dn'a na dzień sJla ekonomlcz-, nie baz. wojskowych' na ooc)-ch obcych terytoriach USA mlaly a jednym % 'nich była l!kwida
na tego kraju, polepsza się nie-I telytonach
Jest jed.!I)m ze wnatnie na celu otoczenie nl- c,ia bary w'POrkkala-Udd, Spra
ustannie sytuacja malerlalna źródeł napięcIa w sytuacji mję~ mi państw obozu sa<:jalistycz~ wa odprężenia w świecie na
ludnOŚCI pracującej
Prawdu, dzynarodo\\ej l ze n e ma mo~ nego. Zresztą. bardzo znamlen ~wno wleJe tYskalabY, gdyby
m/ode państwo demokratyczne wv o netzywlstj m p,..z.) wróce- ne pod tym względl'!m są rót~ Stany Zjednoczone posz:łY Ha
ma wiele t!udno~cf Musi wal- mu 1...aufaflla
w
stosunkach ne mapy ł rysunki, jakle co darni ZSRR. Dąienie do od~
czyć z sabotazem i dywerSją m\ędzynarodo.....'}'ch bez I'kwi- pewien czas ukawją się na prętenla nie, mote opierać się
MUS1 strzec s\\ych zdobvc7v dncjl baz Truooo boWIem jest lamach, prasy amerykań5kiej. na
jednostronnych
aktach.
pur::<!- agentami
nasylanvmi mieĆ zaufanle do państw, któ- W sposób .zupelnie nledwu- Trzeba, by oble strony dały do-wody
dobrej
woli
l
czynami
po
przez ~... rog6w ludu. MUSI .nJe- re znajdUjąc s~ę nteraz o ty· znaJ;:zny wskaZUją one na agre
parły slowa.
ustann!e walcz}'~ o nowe Niem- 1 siące kilometr6w od nes, za- sywny charakter tych ba%.
cy, o nową .śwladomość. prz~!kladają nam pod nosem IWO- ,Politycy amerykańscy tv.'ier
b.udowa ŚWiadomości narodu I je bazy wojs.kowe,
dzą, że potrzebUją tych baz dla
G.T.
'I niemieckiego - to proces dlu·1 Jut na I ses'l Zgromadlle-' i zapewnienia Stanom Zjednog'o!rwal}~, .zwłaszcza Iż tut .:>- nla Ogólnego Narodów Zjed.; Cl(lnym bezpieczeństwa_ Dziwbok lst.n1eJI\, sily ~po. le?We., któ-I noczonych Zw, Radziecki ,\V?- I na to ,metoda szukal1:la bezpie
re ~odzlenn~e zmlel78ją do 0- sunl\ł sprawę baz wOjennych, czeń~twa ~USA o tYstące kiloslablema w1ary N1cmt:ów
w stOlwiając wniJsek o zlikwido- metrów od USAl Tym bar~ .
'" U.&t..&
! N~.D,
sily, które. cOdZIenn.
WM.l ie baz W krajach, które n.. a.• dziej, te· ek.spe
.. rei WOjskowi nie
rtII'
UShUJ:, zaszczepl~ narodowi nle- le-1..8ly do koalicji antrhltlerow- ukry,~'ają, iż bazy te mają
44
"
mif'cJ-demu SZOWlnlzm I niH'Jo~ !'Ikiej Od tego czallu ZSRR nie- powa:t.ne znaczenie przy ewen
nall1nl. Wallm jest nadzwyczaj Jed-n(~u'otnje ponawial .....;(!\;}.{,.I tualnym dokon}'wanlu agresji,
LO~1Ji'N, PAP, .CO 1ft. dz!oN! I
trudna! uporczywa. W walc~ b)' doprowadziĆ do likwidacji; nie mają .natomlast żadnego SATO," - pod takim tytull!m In·
lt'j, umacnia., sl~ jednak pań~ wszystk:ch baz na obcych
znaczen.la Ob. rannego, ponieważ glt'llkl dzJtnnik "Da!!y TtJe,rallll"
st\\O, hartUją SIę jego gosp().o rytorlach, Również propozycje rozrZUCQM po całym świecie i ~:~:~t':!~Je~l~k:I.JU}=oo~16~~ny~~yrr~~
Ida1·ze. Rośnie autorytet NRD r14du radl,;eckle-go w sprawie polotone o tysJące kilometrów rliwięk.6w VI' bloku północno.• t!.ntyc:.
! UHó:\'nO ~. Nieml'7:ech jak i na rt>dukcji
zbrojeń, z!()7.000 10 od USA - mOl!lybv się stat łat- kim,
arenre mlędzynarodowcj,
maja br w PodkomiSji Ro~-I '1\ \ m łupem kazdego na.pastnlbrojem w'eJ ONZ w Lond\·Ole~ k.
~wzvv.'ają
v.'lellkle mocant\'. a do
"Czyi nie j~t l'%eCUł jasną
OSIIHtn ę<:!a porowmlenla w tej - I))Sal przed paroma mief:ll4
caml tygodnik "Nowe czasy"
iłprawie.
że gdyby
kaide :r; wlel;;'Zwią7!ek Radziecki posiadał do
mocarstw
:adecydO*
nIedawna dwie bazy pi.)UI gra- kich
wało,
Iż' dla
jego
bez.nicami swego kraju, Jedną 2:
p!t'Cuństwa
potrubny
je'st
nich byl wspólnie używany
obe;mujący cały Świat system
pru"z 7_"iRR l Ch:ny Port-Arbaz
na
obc,rch
terytoriach
i
są )elIreze zna.M ostatet"zne tur, Wiosną lQS5 r, baZA
gdy1-)!' zaczęto tworzyĆ taki sywynik! plerwsz::\'h. . ".'}'boró\\' p17~zJa w wyłączne wlndanl!~ stem, to 'świat podObny byłby
Vi dllt.>juch niepodleglI") lndo- Chin LUdowych. Drugą radzie<" rac'zeJ rio domu wariatów, nit"
ne7.ji. ale już dotvchcl..l1tlOWt' kil bU21ł WOjskową byla baza w do normalnego społeczel~.stwa;
dane świadczą w)'raźnle, te POl"kkd'Ja·Udd na terytorium ludzkiego!",
sUy postępu. sily, które twar- [<'Inland!!. \V myśl zawartego 0Gwf.ba dla pokoju _ oto
do stoją Ila gruncie pt'lneJ nlew statnio układu pomiędZy ZSRR jak należY ocenić istnienie w
leżnośc:i
lndonl.'zji
odnlollły a Finlandią baza ta 'Zostanie w świecie amerykań5kiego sysle
najblitszym czasie lllkwldowa~
wielkie zwyclęslł\'o,
mu baz wojldw\\'Ycb, Nte nale
Na cwlo wysunęła się naro- na - do l stycznia 19:56 f', ty również zamyk~ oczu na
dowa partia Indonezji, której WOjska radzieckie ZOłtBlJlI\ wy .. inną stronę tego zasadnlenla.
cofane
z
Porkkallłl~Udd.
jednym ,z głównych przedst.a·
a mianowicie na to, że ('ę
Dla każdegu logicMle my'l.~ lem t oLbudowywanJa steci baz
wlcjell jest bardzo popularny
w Indont"zjl dr Sa!!itroamldioIO'. cego C7lowieka jeat t"U'CZ4 jaa~ przez Stany Zjednocwne było l:tl,:;i;;""~~'J:;'j;,:::
Jak wiadomo, był on je1:1nym ną, te Jsbnierue gęstej sl4cl 00$ dąte-l'lI.e do podporządkowania $Q
z inicjatorów hlstol'yc1,nej kan- budzi w świecIe uzasadnIoną ble innych kraj6w.
rerencji w Bandungu, Poważ~ nieufność i nie moie slużył!'
W czasie, :,xounów pornił:dzy
odp{ęten1a
sytuacji delcgacjaml\Et7.,ądowynli ZSRa
nr 5ukcelł wyborcty odnieśli sprawie
komuniści Indonezyjscy, kt6- mię&y.narodawej. I .
i 'NRD towarz)'s;t ChruszczoW
Wyobratmy sObie rzecz wręcz mówił: ..Mamy nad!.ieję, te
rzy, jak do tej pory. uplasowall się na trl.edm miejncu. paradoksalną. Oto np. ZSRR ..duch Genewy" będzie lię rm
swoje baz)'
jeall chodzi o ilość uZYllkanYJ;:h chc!-atby ułoty':
wojskowe w Kanadl.le, w stre- duch IIe
glosów.
ZaWiodły nadzieje pri:yw6d~ fie 'Kana.łu Paruunskleio, w nlenamaCIl nego. llX:'Z jako kan
OOW "Masjuml", którzy łądzlll, Wenezueli itp. l I1a domiar kretne akty",
ie dorwawszy su: przed paru tWierdziłby, .te bazy' te slu'4lt
bez;pleczeńst.wa
miesiącami do wladty. 1.dmają :zapewnieniu
przechYlić szalę zwycięstwa na ZSRR, Stany ZjedrlOcwne mla~
tybr
prawo
twlęrdrzjć,
te nie
swoją: stronę. Również musZĄ
spuścić z tonu ci, którym 1.8* czują s!ę spokojne olllwoJe
le.t..lllo na tym. by "Masjumt" bezpleczeńdwo.
A przecleź stany Zjednoczow}'grała wybory, NIeładnie po
kazywnć palcem, wi~ ogra~ ne J)OllJ.adują w chwil! obecnej
nielmy się do 1.aSygnalJ1.OWIl- 950 baz wojskowych ro-zmi&n:~
nla, l.e na wieść O wynikach czonych w 66 kraja.ch ! pbsł,u
wyborów w Indonez.jl na /litleI glwan;,ch pron. 1.370 tys. toł w
dde am5tt'rdtłllUlklej
spadly n!tM"Zy I oficerów (oficjalne dtl~
akcje wielkich monopoli, Ił w ne amerykańskiego minister1ltwa
dzhmnlku" Nrw York Times" Obrony l lutego 1955 f,), Wlek~
ukazał się lutykul, w którym "WiC ł tych baz połoton3 JNI
czyłamy m, In.:
.,sądtąc z l) tyt!lące kilometrów od wytymczasowych wyników, nalll'iy brzeźy USA, natomlMt l.led~
pr~,ewidywac
powrót do io~ wie o urtk-l kłlOO'lcwów od sm
donez.yjllklej formY' neutrall:t~ nic ZSRR, Warto przy tym
drugą
mu, Neutralłtm ten o:mllC:r.a wspomnieć, t.e przłd
rOilnq:c,ą
oziębłość
,"'Obce woJną ŚwiatOWĄ USA p(»IiadĄ~
I'.wlata
.uu:hod)11f'go t roz-;, !y tylko kUklIi bat I to il'ów",
SlłUl'.enle J)l'zyjaznyt'h k(lntlik~ nie w rejon!(\' Kanału Pllnamw
łÓW z Chinami kQtrmnilltyez:- skil:!j(o, Ił w chwili z,ako:ńe~oolą
działań
wojennYCh po$iadały
nymi",
Na tym końn:YtllY na.ną /lwe billY w 39 krajat'h. Znaczy
podniebną podl"Ói sIlakłem naj ło, te w okn'llle -JXfflO-jcrmYln
wainlejuych wydarzen tyaod..
Sieci" swych ba dalsle
nl~
27 krajów"

I

y" w naszYm kra

In1l

do

I;::,u~~~:,'~,':~;~"~~;"y"
~~P!t:~~
~~I:~~%ą" ~!l~~Clcl~~!r~~Dle em!

Nowocz.esna techrzilta radziecka

numeru! prolamuje o wlelJowy 00{' jaliz-

I

wljał ;~cń~~wjta~I~~~j;~~H;:iE~!:;~~
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~SRRw liczbach

W PASTACH
(XIII)

Słuchacze wyższych

Skok, iaki \lCzy"no

uczelni

Dlaczego mamy za

uRtTCnOMłONO PIERWSZE MASzYNy
..,wr,OKmNNICZE

mało mieszkań?

szkolni·

ctwo radzieckie - z kraju najzacofania i ciemnoty,

większego

jakim była Rosja cal"S'J<a, w kra)
prZOdującej nauki i si1folnictwa
_ jest zjawl~kiem wp!\ost m€~

\" zwykłym. Rosję carską ńazywal
Lenin jedynym w Europie krujem, gdzie masy narodu są -tak
dalece ogr-abione z wyk~ztatce
nia i oświaty, DZiŚ ZSRR posiada największą r:a świecie ilość
$rednich i wyż..,zych szkól, w
których studiuje nai"'iększa m
świecie liczba stud(',ntów.
Jest
ieh więcej nii w Stanach ZirdnoczonYCh i prawie tyle, co łąCl'
nie, we wszvs\k:ch pozostalrch
krajach kflpitllJisty-Cl:n~·ch. W samej Moskwie studiuje 130 tys
młodzieży, to Jest wię<:ej niż ,w
Anglii lub Francji.

Cz.q puri!!itwo
nie zbiednieje?
In('cnly Umańskl 'Zobowiązany, był odsławiłi 592 kI
zboin, 1)0 punktu slOlpu 'lawlozl tylkO 590,
"O dwa kilo pallstwo nie zbl(,dn!eJe" - powiada, Tak
rozumując posledł do Prczydlum GUS, aby mu wydano
zczwolf'nle na przemial zboia, Tutaj ujawniły się Jego ner.
wy, •.Jak to, nie chcecie wydać? Przecież 590 czy 592 lo
prawie to samo". Gdy nlo nie pomogło, trzasnął drzwiami
I już za progiem z obunen!em narzekal. że "o gluple dwa
klio zboża" musi cxa~ marnował!: jechał' ponownIe pa
punkt skupu I drugi Taz przychodzić do Prez~'dlum GRN,
Jak widać z powY7:sZ('go, Wlnr('nty limańsld sam Jed
winien h'mll, że musi dodatkowo d()pełn!a~ swój obowiązek
wobec pailstwa, .Jeśli dodamy. że w gromadzie .Ianlszpol
takir h Hmańskidl jcst kilkudzlrsh;clu, np. Jan Grzyb, Dominik Slri,l, Jan Knwałik. Maria Le~nlcwska. FrancIRzek
Gr~'z, \'\-'ladY!llaw \\'ar('/lIlłn\\'ski, Stanl'lht.w Marrk, Józef

W

Ogólna Ilezba s1ude-ntów w
ZSRR wynosi milion 562 tysią
ce, gdY w r. lJll4 wynosiła w
RQsji carskiej 121,7 tys.

Zwl('rzrllllw~ld,

,Mithal

Kaługa.

Władysław Rybiński,

Fun·

cls7ck Rzrw('z~'k, \\'u,irlech LeśniewskI. Zofia Wziątek I In.
ni. to nie trudnO RtwiPrdzj{'. żr:o I ci chłopi musz,," ZU1"y~ 01·
br1.ymią i1f1~ć dni{I\~'c1t robn('zych na dodatkllwe doJamy
do punktu SkUJlII, hądź t",i na sklafłanie Wy,jaśnień w Prl"
zYflillm GRS, [)oJiczm" do tego strah: Clasu pracowników
p·unldu slwrm I Pren'llium GRS, a wiJwczas ze społccznego
punktu widzenia, te JJf"mrnie drobne straty każdego gospodarza, urasta,Ją. do miary s'J:kudnlctwa.
\\'incenty lZmanski w głęhl ducha rozgTlI.'s?:al się ze 5wego po~tępowanla słowami: ,,0 dwa klio pailstwo nie zbied·
nleje". Gdy zliczymy te nh.'dostarczone kilogramy zIarna.
to byó mote zmieni on o tym zdame. Sama bowiem gro'
mada Janlszpol na sl.utek h'ch .. drobnych" załE'~ło/icl włn
na Jest ";lńlltwU blisko 12 ton ziarna I plan dostaw wyklinała zaledwie w 81,6 proo.
Gromada Janlll:r.pol nie jest w~'Jątklem w powlccle ra·
domskim, a Iżmańscy znajlht.lą. się w każdej niemal Wit
[ tak. np, w gromadzie MnlszE'k "drobnych I średnich" za·
le,8'loiicl uzbierało się w zbożu 23 tony. w Blofntcy - Zg lon,
w Odechowłe I Jarosiawicach po '33,,0; tony, a w """W"""'lll
wie. gdzie Je'lt tei znaczna Ilość chłopów, którzy w
nie prZ,l'stąPI1l do dostaw zboża, zaległości gromady
krac7a.'ą 61) ton ziarna,
A jak to wYJrląda w skali calego powiat.? Ostatnie obU·
czenla WSkazują. że powiat radoffillkl winien Jest państwu
ok, 55ft ton ziarna, w eZ~'m polowa to "drobne" zaleglo§d
od chłopów, którzy przf'z !('kcewaźenle hlb skąpstwo nie
dostarczyli na punkty skupu po 2, 5, 10, 20 i więcej klio·
gramów ziarna,
Wlneentl'go Iżmańsklcgo z Janlslpola mąsledd
że Jed w miarę przezo.rny i Skąpy. Tak samo

:ła~:ro~~~~łk~O~ta~fs~~e::~e)M~O:~Ollch,-~'.'.""'~.h:
:~~f:~ a K';Ór:b~IS::~JnJ~~~\~:·I~lśnfe;:::!.8Y~o<'khn,

zwleka6 z dostawą, tzw.
te Prezydium GRN krzywdzi
na przemiał zbota.
Na przykladzie Janlszpola I Robrownlk moln& /llę pn:e·
kon,a6 r{lwnlf<ż, że Iźmańjłcy rodzą. się tam. gdzie prezydia
GKN J organizacje pS'fh'.łne lekccwail\- .. drobnych dłutnl
ków" pańMtwa. "Tyle to on zawsze wąży oddać" _ mówi
o ltmańllklm przewodnlczący,_Prczydlum GRN w Janlupolu, - my zwracamy uwagI'! na tych. eo mają dute zalegloścl". Podobnie mówią towarzysze z Prezydium URN
w Bobrownikach, Jakkolwiek I za tych "grubszycb dłutnI
kiIw" nikt się nie bierze. Nikogo bowiem II opM11ycb -cblop6w nie ukarano tutaj J tym samym J'rol'lW.da- winna Jat
państwu przeszlo 2 tony 200ła,
W f:adneJ z tych gromad nie zorganizowano r6wnlei pław
nowej zbiórki "resztek" zaległośl"I zbotoW)'Ch, aby odJtawl~
punkt skupu I rozliczyć całkowicie wlIllysUdch chlolżmańflkl, starają się oni
w('ok, gderająo po kątach,

odmową. zezwoleń

-J. F. CUARNICKJ

GRN

Bqkowei - dobry gospodarz swojej gromady

W

U ledy sIę m6wI (I jakiejś da~
Al. lekiej, odgrodzonej od mig
sta poWiatowego klepskiml droM
a I gromadzie, __ jej poloienle
graficzne uatala Się. lapldAr.:
n.le "t,am gdzie: diabeł mówi :lo~

ciem 6wJadezy przykład Podo-lan, lictących ponad 40 go·
s,POdarstw, Wieś ta, do nO'Wego
podziału admInistracyjnego. na~
leżała do gminy Krępa Kośc!el~
na j do ub. roku była całko
il
wicie 'Zapomniana. Nie docJe~
branoc "
gromada Bąkcwa, do ralI do nioj aktywiści gminni,
któreJ. proww! ze- Stara<cho~ nikt tam od 10 lat nie organlwic" ,ponad 40 km okropnej dro zOwa) żadnYch zebrań, ani je~
gi, wśród ns4k!ch lasków i 0- den Chłop -nie wywiązywal się
"pustoou1ych. p'jasU2.vstych pól, ze swolch ooowJązków wobee
anI jelOt •.df;1$ltam,! zabJta!> an! państwa, Kiedy radnym został
•.dlabeł nie mo-m jej mówić do.- Antoni Blę-doWllkJ. zmlenllf) się
.branoc", W, PrezYdium PEN tyele VI Podolanach. Blędow~
mówi.. o- nIej, ,że ma nieźle sld potraflł zaJnteresować gro~
madzką , radę" potrzebami $WO~
pracując radę narOOQ'Wą.
jej wsi l jUl: - obeeniu m!)7.na
S:wkajm więc, przykładów,
zaobs:erNować pewien
postęp,
.by hlik:ttI;ml
tę opinię
w samym spOIwblc
towarzYłlzy z
yd!um VRN. cl'loeja,t.b-y
gospodarkI podrlJań!>kkh chło~
.JakimI drogamI GRN d()~ p6w. Np, lOa wlol'nę po faz
'da do dobrych wynlk6w go- pjenv$zy n!t-któ,ty z nich ku.podarctych j Juk zdobywa pJ!! saletrzak j superfosfat, a
uutttrlie, chłopów?
teraoz chcą siać ziarnem kwa~
Wicder jelŁ dróg J kle1;ę,k, JJflkowat'lym l slewn.!-klem,
wiele' r6tn:ycb
form pracy'S z
Wlele: je-nzcze pracy trzeba
!\id:tml I dla lud:%il ale decydu~ będzJe Wloty!!, ~by Podalany
Jąc. jest d()kładnll zrJaj-omośt pOO!ll..ały za iooym! ws!am.J jak
loozl, zamlCli1.luUych w danej np. t.azi~ka czy Bą:kowq. Ale
l1'omadme, ZI'Iaj~ !ch po- jelit tak!:<!m, te pierwszy krok
trzeb i trOfik" WsZyst1(o to prU* jut zf)Maf 7,roblO--rlY i te zrobi'wodnJctący JWCirdlum GRN w Ja to właśnie grom.ac17.ka rada
Sąk.owie. lf'ł'U,sław Gre~ j Mt na,rOOowlt. Aktywny udzlnł w
tyciu swoich W~i biorą radni:
.Jan Gębka I J(ne-t Grel-a t Ła
zl$k, ~a'W'eł Sze'l.OdI'Y z Bąko
Wił, ,.fu n.,.riek. RadnI eI, 7.a~
liraniach gt'omamm:ił;h, na czę.. .p1ru:ajtte glos.- na sesjach, lnfor~
• trch, spotkaniach: z r~ymt.~ muJtte l) po1Jrrebaeh ,wal, o bo~
V/łtl'Unk1cun 'właściwego kle-- lącY..kach i
kl0p0taeh iwoIch
nmk-'J pracy prezydium. OP W1botców. przyczYniają się do

~:r..ea
,

Jest:' ,alcłVW.rl$'

'dzłałalJlQlł6'

rad ..

usunlęelll

wielu

pnykrych

tyeh, !mi którycb lud IIpraw, dl), n~-alh:aejl slu1'ft.nych
ód-data" ~wo.le wni"sk6w' _itJ?: ,f'olltępuJl'1e xgod
glQ$"', ,
tYc1:~mi wyb rm:6w
,J:ak l"It(Iny n.'łOte- pom6c.tfiWOw-, ,radni, zblluioj4 icb do władZY
nyc:h -

Tw6rcz.a inicjatywa radnych.
pomaga l ułatwia gromad:tkiej
radzie kolegialne kierowanie
gromadą oraz lf.1)sze zaspf)kaJa~
nie różnych potrzeb gromady.
Wyraża
"to m. in. w tym,
te gromnda.Jeąkowa Własnymi
środkam! wybudowała ponad
3: km drogi, zawarła umowę z
PKS, który ma kursO'.vać na
tt'j tra... le od
1 pai.dzJernika,
(uwl(rtnione to je,<;t jednak od
tego" CZY gromada Ci~pJ~J6w
do-knńczy
budowę
krótkie'Jo
odcinka dmgl na łt!'f'en!e w.~j
Gardzienice), Na lnterwencjt:
prezydium, GRN. w Bąkowi'!"j
otwarto takie filIę- sklepu GS,
W tym roku na k01n:.t gromady
leez.vł się w sanatorium Jan
WróblL-.v.'ski, kt6ry ob&cnle CZiJ~
je się o wleJe lepiej.
Na cf)mi,e~ięc7;l1yth sesjach,
radnI w~p6!n:c omUW!1l1ą UH'lanla gromady w najblil.5lych
akcjach gospodarczych. Np, w

s!J

agronoma, chlopi sieją tylko
ziarno kwalifikowane, Nic wlę<:
dziwnego, "że w gromadzie Bą
kowa w bieżącym roku oblicza
się wzrost plonów o 2-3 q. W
Bąkov.'cj 1 Łaziskach nikt jut
nie Sieje ręcznie. RolnicY umiejęt:nie przechOW'ują obornik,
kontraktują len. konopie, n:epak, W tym roku jut nie trze
ba było namawiać j przypoml~
~:: ~Si~;~~:,kach, poplonach
A

Równolegle 't troską o podniesienie produkcji l'OŚUnneJ
idą w pahe wysiłkI Prezydium
o- rozw6j hodowll,_ o zabezple~
czenie odpoWiedniej ilości pa~zy. We wsiach sp,kowa j Kunekund6w
powstały
zespoły
up:rnwy łąk. We Widach tych
powa7.nie wzrosła ilość krów,
Gromada Bąkowa do dnIa 20
w~tn!a roczny
plan' skupu
1;boza wykonała w 92 proc.• do~
staw żywca - 72 proc, (plan
f;Je1'p-nlu na scsjl omówiooa o~ sierpnIowy wYk;onaino
w 08
bQwią7.kOWEt dostawy I kampa~ proc.). mleka ;,- 62 proc .• pół
nię ję:<>ien}lo ~ siewną,
rocz-ny plan finli.naowy _ 99
Wflr6d
spraw
g01ipodaf'~ proc.
czych,
na
pie-rJlS~y
plan
O czym świadczą te takty t
wyl.iuwa ~ię walka' o v/zrost liczby?
prtldukcjl rolnej, GRN w Bą~
Prn"<le wuystklm o .nero~
Kf)Wej 'I'.daje sobie sprawę z kleh
perijpektywach rozwoju
tegl), że- ona właśnie jeti-t ar- rolnictwa w
tej
gromadzIe,
g"n"lzatorem
I k'ie-rowniklem gdzie wię-kI'lZOŚć grunt6w jlm!
prodUkCji rolnej. źe na niej V 1 VI klasy. o m4drej gO!:ilp_o~
spOC'l.ywa odpowiedz!alność za darce Chłopów z Lazisk J Bą~
to, by chlup uzyskiwał więcej kowl!J, którzy rozumieją. 2ma·
zbiorów z hekttiru. by l€!'plej czoole podnoszenia kultury rol~
rozwijała sle hodowltł, OJate-. tle-j I chcą gos~arować nOM
Ur) teZ, p-Qd kontrolą prelydl'Jm wDCześnle, Pomaga 1m w tym
GRN brj:'rdlW $umlennle wypeł~ Gromadzka Rada Narodowa po
nla $woje 1,-mlfl-flln IlgroOQm re- p-r-rez dobrze pr7emyśJane plli~
jonQwy
Stl!rn~llłw
S7.czodry. ny fwm.ocy sąJ>lt:dzklej, troskę
D,Z!Q-Id tylWlrlB,nkom rolniczym, nluł dzmlnJnoŚ{:Ją GOM, sprll~
pmłl)om I;;.:nowym' l .DOradom Wiooliwl) WLYct.mela.nle
Jtred.v"

I

8:t~C'Jme

tów na na'W'O'l.y

1 .Iew.

!Ó:.&

Wincenty Itma6skf zalega III odstawą. tylko 2 kllOiJ'a-o
Narodowa
mów zbola. Kłoś rtapytal czy warto o tym plsa6. OkAtuJe:
pomagając rozwIJać.
gospodarsię, t. nie tvlko warto, ale trzeba, bo z kilogramów pokę, zdobywa zaufanie chłopów
WItają tony.
I poparcie dla realizacji plaWŁ, IIOWNICIU
nów g09podarczych,
Chłopu.
któremu Prezydium Rady. p o . I I . - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gromadzka

Rada

moglo rozwlt\zać trudnł\ dla nJe I
go sprawę, który widzi pomoc
Rady. łatwiej wyjaśniĆ koniecz:
ność
regularnego I systematycznego wywiązywanIa się z
obowiązków wobec państwa. I

dlalego
właśnie
PrezYdium
GRN w Bqkowej nIe ma kło
potów z dostawamI. Spośród

gospodan;tw zaledwie 9
t neba było ukarać na
Orzekającym jak<> Q-

360

chłopów

Kolegium
!>OO'n}'ch,

'"

*

P0C14tkowy oores

.ozacH, zapoznawanie
tą

I

rormam!

się

orgn:ni~
z 08to~

pracy _

Jest

jut pou GRN. I

trzeba powledZiet. te ten clętkl egzumin
t&w-an:ysze z Bąkowej
MalI dobrze. Zdali. b'l oparli
Alę

na glosach m!l,fi chłopskich,
bo starali IIlę w pelnJ reahzo
wać fl(l8fulaty IJwolch w}"bor
ców. A to w prac,V rad narodowych !est naJwab'lJejl!ze,
Czy GRN w BĄkowej
nJe
ma Już nie do ull!p$t,ellla w
filWojeJ praCy? Razem z ł.,v~
dM'! romą wymagania t pt'l-o
tl-/.~by, Mimo 11; dUZI) .troblt).
no w dzled7Jnle WZ!"05tu pro
dukcjl rolnej - wie-le Jeszcze
Jest do roboty.
O tym musi pamiętać S~
"ólnle komisja
rolnlJ,
która
dotlld nie
przejawia iywej

-I1

Zewsząd

o wszystkim

NOWE GATUNKI WIN
WROCI.AW (PAP), Wrocław_
Wytwórnia Win I Miodów
"Kaja" wYPuścIla, ostatnio na ry
nek nowy gatunok wina o nie~
cudzi~n,ne-J nazw tę "Leśny
bukIet", Wino t.o j(..!$t }'PO!'7...1dzo_
tle z &WOCów lO-ŚnYCh. JI.:,,;I..cZC
W b" miesiącu w sprw<laży uka_
h~ fOlę lIowy ",ilunek v(ma P()~
rzeczkowego, ktfJre znHJduJ(.' lIię
jUl w końcowym $tadium leża
kowanIa.
W W)'tw6rn1 win Kłodzkich
Znkaldów Pr7A~mY$lu Tereno_
wego
8ptn'1ląd:l..ono
'nastawy
dwót"h nowyeh. ga':Un'k6w win
Jednym z Q1tch będzie w}'goko~
f'atunkowy mtód. Spl)rZllow'ny l
miodów górskich p!l7.c1.ól. D rUijl
gatunek wl-na będzie n()wó~c;ą
na rynku krajowym. _ W skład
jego wejdzie okolo 40 proc.
tr.unkawek. ktÓre( nadadzą mu
d06konnJy Imak I arom$t.
.
100 t:VSIt;Cy TURV8T()W
JELENIA GORA (PAP'. Pod 100
f
~~UIiJ()WI ~1.YUjęcy turymtńw I
'C«lW odwiedzIlo w tew
JQrocmwm sezonie Imnlm ncom
niska PTT~K w Kal-kon0fllllch
Górach l1.C'r~kjch j- lwtllllie" Je: ~l"'c'l'.nych
1entQBÓnlkie,i.
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w,~k'_J
tyką ob6ługl mauyn budowlanych zatrudni od uraz Woje!(II\O "HutnIk" - .. 1"1~rw<lly po llyrn R€dakcjl,
wlatowym Domu Kultury,
wo-kulturalnych. W u!'uchom:~ D<>tychczaJiowa ilość tych pun_
ROlU"
_
ItJm prod franeu!k'~J
w6dl':kt Zarząd BudOWlanych _ Prz-oołłębiol"8tw· Pow1.atowych
któw na Wili! Jest jednak niedow
KIE'k.actl- &(U§ SI'It'%-ętowo-Transportowa w Ska-d:ysJru:..
stateczna. Dlatego tet PUPiK
op,.,r.?",,,.
Kamiennej, ul. l Maja Nr 63.
GO!!li{podoll"!llIde lI"odęJ
"Ruch" czyni obtcnle starlłml
101"0 .. Nyu" _ ,Okrutne' mOl~e"
Wynagrodum!e wg Układu Zbiorówego w Budownictwie
celem uruchomIenia nowych
- fltm prod. .nglehkj~1
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!!fa,,,",

po.

Murrka poranna. ~ tS M"ulku
T,15 I(omut orkl •• lry dł
l~J
7 3Ą $-t~n po,,,dy. 1,45 lhd!owy
kUl, JCtl'ka rMył~kj~Io _ lekrl. 3
1011 Knnetrl ro:ry'IVlwwy> 1,45 Mur,y,
ki muywk,.,.., •. II no Aud, Ulenlnł dla
Ul)

"lurYCfnł,

klu

I"~II,

~tłlMfe

920

lupoły

I .rnt'tl

9/iO

~rflkl)Wf

I ł!Imo(W1, 10 35
Jym/onluflY. 1130
!2-lO .. NI ~WflJ
łllt nut.··. IU() L. Slldl"wjak: "Z
muur.lckh putwhk", 13 lO Ob kó
t~k .. tyWłgIJ -'''w.'' _ mlWltd III
. flelhdy l !>.Ikt" Mkk!ewlcu. I~ 30
Dt. dtl.... ł
81u~h, f ryklu: .. en ł
lek trn~I.lrultnt~''', 16 00 Włłdl)łtl()~fl
I~ M Rf't'II.1 IM!f'pl.n,y· y. 111:10 .Ib'
dlOlflfJI mlnd~eł". I~ I)() I"~fj .. l..,." li
ttr.~kl
Hł II) noun'ld_ "Rom«J f Ju
II." :11)00 Sten p'Illndy ł dt!4mnlk
wlMtj)tlW, :n Mi D, e. opłfY "ROfflłO
I Julii" 21411 MU~J kG t.nlleln., 2.1 00

I"olonny

kontM't

MUlyka I

.klu81Mf)~d.

O.t1tnle

-w1ldomołel,

kiszonkę

pOlnuklwanl

nll

SPrzęd_ży pru,.,
nlerwątpliwle- przyczyni alę

punktów

c:)

do
upowszechnienia czyWlnictwa na
wsiach,
kukurydzy

% stwę

rot.drobnlonyeh
kolb. drałmjanłu
łodyg
Plerwna I OolItamia warstwa wynO\llI 10 CI na cod:r:1nę.
Ignacy Krusck
powinny IIklndać się z poclęDo obsługi sieczkami lrub
tych łodyg, W ten lJ)OSób mo- mlocaml potrzeba dwóch lub
(ol" rÓWl'1jI!'Ż kisić kukurydzę tt'!ech ludżł (łątmle oz woźnicą),
gospodarstwll, które uprawiają W&.t. z kolbami powinien pod_
małe je-j ilości.
jetdt.at tak aby WM\ueat kolZAklS'Uljl\c slómę kukurydzia~ by bezpośrednio oz waru do ko-ną, pozostalą po zdjtteiu kolb SU zasypowego lub na tram-tllJ.Slennych, nalei)" ją mlesuć porter ,1ec:zkarnJ, Wobec tego,
z paguunl
Wodnistymi,
jak; te pny mł.ocamiach gómoblj,,PraC01\'TIik PowIawwcgo Za..
tłw!~e wytłoki buraC'7.ane. wy cych w chwlll gdy kon: jest pu rządu Rolnictwa w Stal achowar, pulpa zltmmlaC%.VlB., po- ..ty rpowstają odprY$kJ. kolb wicach ob. J6aef Roklte.
w
Iłzttrpane korzenie lub kłęby wypadające na %ewtllłtrr., pn.. czerwcu br. odwlóz.l ż.lnę C;"
n e>p1"tepWl
,
k roślin okopowych. W wypedlku cown!ey p!)wlnnJ zakłada!! oku- IlPlt.ala mJeJ_\dego w Stara..
przyrządzaĆ kls:ronkę w 1NIY, ~ braku pas% wodnilJtych motTul lary ochronne.
l}"Ch rowach ziemnych, wYście dodać wody w takiej ilości aby
poza obsług" lrieel'lkarni, do
lejqc dno I Iłciwny matami 'te kaMa wamtwa była wY'l"~żnle Pf"ZY.I'1!oIłdzanJa klJJmnkf potrzeba
słomy lub trzelny, albo pa- wilgotna
ijwóch prl!łOOWTllków.
którzy
pltvern mimowym, N.:a g r u n - '
ki udaczają w zbt01TlIku ~
łach lutnych t prl..ep~IMZCUłl~ PrllOO prz.ystąpłenlem do • nlone: kolby lub łodxsJ. Do ubl..
nych nalC'ŹY. Un!kR.Ć k\f;tenla "',,,&:renia kukurydzy nlilleiy zhlOi"- janla utywa się r4Cmych ubl •
NajJepsm nik dokładnie wyczYŚCićl UBU" jaków. Kilnonkę mogq t-et udep
tt'rwach 1.irnnnych,
,..bkH'1l!kl pt'1R'1:nnc:-zamy- nn k~~ nąć wodę,
zal';'Plć W8'Zelkle t"waĆ m-""'a.. Su::~-....t.lni.
nlv('h gO<fp"'- ll71piUy oraz obIelić. Na dno ,
...,........
..,......
zblomlka t-I'zeoblł dać 20-centy. stanumie ,należ" utłacui! klsZlmle k nlb. W m ,
rlaNłtwB<'h mot.na do tel'!o c~ metrową wQntwę plew jęcz- tnOIl.ą rn.a&ę przy klanach ł kq.,lu utyĆ krę~ń-w stud1lef"nych
mierłnych lub żytnich.'
,""ch ;blornika. łk4d najtrud.
1J1.C1,.t'Jnych becmk.
nieJ jgt UłU'n"
powietrze,
DJa 1.Jlbl'7iPloc'lenłA d"Jłłate<"t
Przed zaklsz:enlem, zarowno ZblOl'flIk nalGi)' zrt.kot\Czyć ko.nej wilgotności masy ZIelonej kolby jak łody"1 kukut7d2:y na.. P\ltaoto. aby 4rodetk był wytu.y
prZdfU1C2(mej do kwtłmła I VI te-:!y t'01.d.roł:mlć,
rut bokt o lOO--12O cm.
celu twlękM,$11f4
wartok1
00 rozdrabniania kolb kukuPo- naladowtmlu zbłOll'lnłka.
pastewnej,. dobrUt -j. .t klsll! ł ,- rydzy w litanie mlecmo-- WOf- iakJszoną masę przykrywamy
dygi kukurydzy z J-oćatklem kowej doJtmoścl uiywa 51ł papierem I!IUOI!Iowrm lub ,tary..
zielonek o wlękazeJ Z"IIWDrti){ fI~oc.zkJu'ni silnikowych, kiera .. mi, starannie w~wan)'ml
ci białku. jak poplony z roŚlin lowych lub td odpowiednio W'()f1kaml;
twltępnle dajemy
Itrl'tt-'Zkowych, ściernianki; lera- dO$to$OWMlych młocarni 8Myf.. warstwo plew łub sJeczkl 1iJt"Ude1i koolC1.yr\y, lucm'lY, tł'.wy !.owych.
boki 5--10 cm, a pot(łm obel"..
Itp.' Do kolh WJkn:lane jHt d>l~
Do rolrlrahnlanla loth's: Jtu~ tamy warstwą ziemi lrubOOcl
dawać rot.df'obnlone ~łemnlłłkl, kuryd%y
najodpowl6dnłe-j&za około 40 t'M-. W olu'ełie osia..
pi!llrowaM lub surD'We, mnrw jest
.lecmamla
~.. dłmla Itłn:onkł truba slemlę
chew putewną lub tnne ok*' I u.r'tf\tłmmle wydmuchowe. W wrro~~ aby nie powetały
powe'
wypadkU bralro .kremaml RU..(J ~iny.
'
motna .łO$Ownć równiet. !Inne
Warunkiem otrzymanta do«

kukurydzy, OłObno Uł!<llIzam)'
kolby z ok~aml Ił osobno lo
dyg L z l!śćmi. Klszonkt $Jh!rz.ą
dza Ilię w zbiorniku szct:l"'ln}'m,
nie pr7-Opusl.('zAjqcrm
pow,tt.rro J wody (.okladnle przykr)'
tym Do t~o celu blutą zblcor
nikj' betonowe, zblortl:kl wJc~
towe l'O'Wy o Ścl-a.nach \\tzmoc
nlon;eh przy pomocy ceg',,1
lub kamieni, wre$Z.Cle zbiorniki
gllnobl1e. Na. gruntach Hlllltyeh
I
zcutlnych
moton

'ladem IU!lezych
Int.rwencJj

z dnia. " V. 1949 r.
."
"':
ZgłOłlenla ptz.,jmuJ" Budowlane Pruds.lębloritwa
towe: KIelce, KozłenlC'e. BUllko, Jędrzejów, _Plńcrow, Wł()$'$oo
eZOWlil, Opoczno. KonakI., i Radom.
4U-K.

Pcw..

Trzeeh pr&OO'W'n!ków lntynłeryjno-techn!cxnydl, dwóch, pt"$o(':\I'l'W'I'llków adm~fs,tt'l'lc-yjnycb. eWktryka, ślu"ana ,m:::t!IZyno..
",>ego, dwóch łt'~. dwóch ,hrd~I,JHków, malaru ze: t«l4IJorn<>loią

."1<1....,

POllł<m

_ t n l n " l l n _ l.. _

pomocn!lków pa~ cmtr. otlf'%.~ dwóch Alwtarzy do __ ob.słuIL
'w kotłown.t centr. ogn:.. 0ł'U ł!tt!eeh r-obo;tnlkÓ'W
fu:ycmych UltMJd'nW-ą cd r.t11l4t Zł\IIklNiy Btidowy ~
ełaejl pomp

I Arm&tury w, k!~1c&eh., ul, SkrMłl~,
·WM"Un'kl pracy ł płacy do ~M na ml&jllCU. Reflektuj.
na
.1IwaUflk_ _ ~ naleiy' ... O\!'OI>llcl....
D1i1lU! KfI<k na w!w. ~
" 49-1-«
mę

ol'"

INZYNIEIIA ELEKTRYKA lub' TECHNIKA. ELEItTR'I'KA
praklyk4 . . . . _ l d " , _ , _lmkl

• d/UtmI

Ok_
W"",nIri

z.,l'IIąd

!IIo<t

M"_

Kin, w K101oocl!. ul, l
45:
1 _ wli ukIa<łu 1'1>1"'_ Z , - , .

_~.,~-IC

TECl!NmoW -ELEKTR'II'_

I ICAPlTANOW

.

Je,

CI'"7 wiecie że....

VI SuuAtocłtlaeh trwaj. I)I:lecrtle intenaywne rr/ooty prty j
pon.ądkowltnlu dawn01ł:o ryn·
ku ł układaniu tam zle-IMeÓW. J!,r&oo zwł,qUlne ):: upanał
Iwwaniem terenu ZOłlanlł ,.~
kończone do
na WiQainę
dawny ltary rynek pokryj,
piękne-

kwlldy

I

kn:ewy,

adzie w wolnych chwilACh 011~.ć

rnłuta.

będłł

ml&łZ-kańcy

III. .kntow1ee1d

ZEG~U

'l'AltNOWSKIE',ZA-

tI!ecilkamle m.ot.orowilt (.,Sllo", breJ klftonkł J.t wfl.'Ii'łnloole
,$pt.oiur", "VIstula") lub kiera.. zbłOt"l1.łka w e1tłlCU jMnOlJO"
towe z podnostonyrn .-&mym naJwytej w t'lqu dwóch Mł,
ku; układając na przemian - walcem .ardzlell. WydlłJOO~
w/mtwę pociętych Jody. i WIU" S,eczk8ł'J1t kieratowej pny ro,a..
d"
J. ł:
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!..echla
Kraków
Górnik Radltn
jarz Poznań
Garbarrua
Kraków
Gwardia Bydgoszcz
Włókniarz
L6dt - Po!orua Bytom
TA8ELA
Włókniarz

L6dt
. CWKS Warszlwa
. Gwardia Warszawa
Stilll Sosnowiec
Garbarnia Kraków
Lechia Gdańsk
Wisła Kraków
l!tucb Chorzów
Górnik Radlin
Polonia Bytom
KOlejarz Poznań
Gwardia Bydgoszcz

n

ŚCI ·Słali

adom

obyli awans do ekstraklasy

LIGA

Cbromik

TABELA

Górnik Zabrze
Budowlani Opole
CWKS Bydgoozcz
CWKS Kraków
Cracovia
Marymont Warszawa
Naprzód Lipiny
Star Gdańsk
Górnik Wałbrzych
Szombierki Bytom
AKS Chorzów
Gwardia KieJce
Polonia Leszno
Tarnovia

o

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

24
21
19
18
18
17
17
17
13
13

w W Szwecji

33:23
23:35
22:22
25:20
28: la
28 :29
25:35

SZTOKHOLM - Zgodnie z
przewidywaniami polska dru;yna źużlowców przegrała
sako meez ze Szwecją 30:61
Mecz zakończony późnym
w : C'lorem, zgromadził na stadionie
'"n'Tl0Io~')'y,rgcSPO'- I ze względu
zaledwie
ml~

s

w

Szwendrowski I Kalzer po 4
pkt. oraz Switala - 1 pkt. W drużynie szwedzkiej najle<
piej jeździli Sermander i Ni)..

Starachowice

: ole. 4 tys.

\~~~: l p~ZyzwyczaJen~arunk°ódwlmi<mnYCil

Rozegrane w Starachowicach
spotkanie pilkar&kie o mi.strro·
stwo województwa juniorów
pomiędzy
miejscowym Starem
a Spartą Sandomierz zakończylo
się
zdecydowanym
zv,'Yclę.
z
pqkciwn.ikiem. sIWem gospodarzy w stosunku

WEJSCn!: DO II LIGI

Gedania Gdańsk - LZS Podlesie - 2:1Bzura . Chodaków" - Sparta
'Lubań 1:0.
Włókniarz Pabianice Stallszlanl,i,lów
Mielec - 1:0,
Besk'd Andryc!',6w
Pozn"ń 0;1,

3:0

(2:0).

* '"

W meczu>I< pilki ręcznej pornię
dzy SKS Ltceum Nr l a StaStarachowice zwyciężył
7:5 (5:3).
>I<

Pięściarze

Za~::~~~;;S;~~' ~~~~iE~~~;

kieleckiego Startu

odnieśli
wczoraj drugie jut
zwYcięstwo
w mistrzostwach
klasy A i to zwycięstwo wy8Okle, niepodlegające dyskusji.

I

Przeciwnikiem ich był zespól
Gwardii Kielce, która po dluż
przerwie znów wystawiła
druźynę do rozgrywek. JednaJ!:
drużyna ta okalAla się bardwalabą. Najlepiej
Zt'E!lS~1I
świadczy o tym wynik spotka
nlll 16:4 nil korzyŚĆ StllrtU.
S72j

I szlo
walce zgubił się
do tego,

zupełnie l doże trzecia runda
antypropagand'l sportu,
bowiem gwardzista sam nie
zadal ani jednego ciosu li otrzymai ich niezliczoną iloŚĆ.
Przecież, by ogłosić techniczny
nokaut, niekoniecznie zawodnik
musi być nieprzytomny. WySIlIr
czy wysoka przewaga pod każ
dYn:J względem, lak Jak lo
mialo miejsce w tej walce.
TaklA! w czasle walki Lis IIk....ypezak sędziemu ringowebralklo enel'!!iI, w wytIlku czego
pozwolil on Skrzypezakowl bić
po komendzie: stop, bez udzie
lenia za to przewinienie nllpomnienia.
była

11-

I czak
fikację w 2 rundzie, 8111"1:YIIpo brZYdkiej walce mimo

przcl'(rania dwóch pierwszych
rund w "trzeciej wy~ral przez
tko z Lisem, naz)'lce już w
l starciu poddal się
Ludw!ckl przez dwa starcia
trzymał sie doskonale z rutynowanym Bewherem, lecz w
trzecim otarciu zawiódł kondyo)'Jni!! l przel!lll nieznacznie
na punkty. Jaworek w 1 rundzie znokautował Krawczyka,
ZaJ'Ic wysoko wypunktował
Klfdzlłi8. WllllZyl\sld wygrał na
punkty Je If'omll\slllm. Glllilllu
uległ dobremu S ....4ace. LUlIzezek zdobył punkty v. o.
Na punkty sędziowali: Kacz
lIowsld (Wloszczowa), Solwłow
sld (Pionki) l W6jclk (Radom).

M!kullc7.
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