rue;

4

kbw I
oPlpll o pracownikach
~najduje
op.rela w przepisach prawa. I
lest 'Pl1'eczl).a zzasailam! jAwnOŚc1 życią społecznego w ,pad..
,IwIe ludowym. Poufne opinie,
wYdawane bez kontroli ze strony czynni ka .po'lecznego I zain_
teresowanego pracownika,
a
nlerzadko !trzywdzące pracowni
ków. dają pole do nadużyć I są
przedmIotem wielu zatargów
orał skarg 1- zataJeń -obywatelI.
Biorąc pod uwagę powyższe 0kolIcznoŚci Prezydium CentralRady Zwlą.t<ów Zawodowych postanawIa zwrócić olę do
Preze!08 Rady Mmi~trów z wnlo
.kiem I) spowodowanie wydania
odpowiedniego aktu malącego

POLECENJIIl
IMżczenla
przez uldaCly pracy wszystklcb posladanycb PI'Ż" me niejnwnycb opinii o praeównll<acb
I cbaraklerystyk. W aktacb osobowycb pow\nnl' pozqsta~ ledy-'
nie oficjalne dokumenty dotyczące awans6w, odznaczeń itp.,
OKRESLENIE
obowiązku
poclqganlli do odPOWiedzialności
slul:boweJ kierowników
zakładów pr.cy I
komórek kadrowycb, wlnnycb
naru,zerua pow)'ższyc:h ZIlI'Ządze", "
.

u

5

odwiedzi Z$RRc;-'
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LOiIDYi'i" PAP: JaklitłOiiif",,--'
I'rllQmeftł d%iIIłu bmz:olu' to je agencja Re~r!" premier: nil
hulV Im. Len'na,

WMoskwie ~akońclyły się oficjaln~_ rozmowy
miij-dzy- przywódcami Francji i ZSRR

l

2 ~?~~~;~~~I:~a:~: Zapowiedź rozszerzenia wzajemnych kontaktów

kulturalnych i góspod8llrczych

Radzieccy mężowie stanu, zaprlsze~i do Francji

Wiosenny redyk owiec

MOSKWA PAP. 19 BM. O GODZINIE 19.!l0 WEDLUG
OZASU MOSKIEWSKIEGO W ·WIELKIM PALACU KREM_
LOWSKIM NASTĄPILO PODPISANIE 'KOtllCOWEGO OSWIADCZENlA W SPRAWIE ROKOWAtII, MIĘDZY DELEGACJAMI RZĄDOWYMI ZS RR I FBANCJL OSWIADCZENIE TO PODPISALI N. A. nULGAN1N I GUY MOLLET.
PODCZAS UROCZYSTEGO M{TU OBECNI BYU PRZYPREMIEROWI
WODCY ZSRR. OSOBY TOW ARZY8ZĄCE
FRANCII ORAZ LICZNI PRZEDSTAWICIELE PRASY, BA.o
DlA I IUlQNIK~-.r1LMOWEJ.
'

Fot

UroczystoSC ku czci

pos1l\dów obu nąd6w na .......
zqadinle6; je411 chodzi o problemy, co do których nie udało słę
:r.mnlej.zy(! rolln1cy zdań, rakoPAP. DnIa 24 czerwwanta doprowadziły w katdym ca -odbędzie się w Dieuze urorazie do lepszego zrozumtenlB czy~ć ku czci polskIch tołnleatll1nowtska stron,
rzy z I DywizjI Grenadlerow.
Przedstawtctele obu rządów którzy w czerwcu 1940 ".zglnęll
stwierdzili jednomyjLn!e. te rlo- w obronIe FrancjI przed najaz!>re atosunkI mlo:dzy ZWIązl<j"", dem hitlerowskIm,
Radzlocklm 8 Republiką FranW zwią.t<u z Iq pamiętną rocz
cwlklj, które związano .q wielo- nlcq, organIzatorzy uroczystości
lełlntm1
trady<:jalnl
przyjał.ni,
Towarzystwo Przyjatnl Fran
rozwijają alę na podstiWle wza- cusko • PolskIej _ oraz Krajowe
jemnego Jll"OzumlenLa I póS'U\1lGwanta"
.'),

I DywiZji Grenadierów Polskich

PAR~

w sprawie rozmów
radziecko-francuskich

d

aro'

111_,
rUn

_'o

,111_,
po Sn e

czystoścI,

Autorzy odezwy zapowiada:",
te w najblltszym czasie na polu
bItwy pod Dleuze stIlni. pomnik
kll czci tolnłerzy I Dywizji Gre-,
nadlerów Polskich,

""";=największego tunelu świata

GENEWA PAP. W dnIach 17,
18 I 19 bm. odbyły się w SzwajCBrU uroczystoścI związane z
pIęćdzIesIęciolecIem
-,<>twarcI.
SImplonu, n1ltWlększego tunelu
świata I zaratf.i'n LInII kolejowej
n9s",cej tę samą nazwę,
l'rt:edZl@ląt

przedstawicIele
Zwl""ku RadzIeckiego· I Francji
wyrazIll nadzieję, te w Pr.tYszłoś", kOlfltel<ty takle bed!I olę

~:=!:w,

lat temu

WIochami. Droga ta zbudoWa'M
w 1805 roku przebiega przez
przełęcz SImplonu. Na dlugości
60 km bIegnie ona przez 611 mo-.
stów przerzuconych nad prze.,
paśclam1 I 500 tuneli. Potrzeby.
komunikacyjne I rozwój kolej.
nlctwa wYmagały jednak proot.. ,

I

nwaj-

carsko - wioska ekipa Intynl.,.
rów' I robÓtników 4okonaJa jedynego w OWOIm cze.sle dzieła:
po przeszło sledm101etnlch ~
ganiach przedarła tiQ przez
wnętrze Alp,
pod starą drogą
rzymską, datującą się z 117 roku .przed naszą erą, przez którą
nIegdyś konsul Servlmus Ca ...
plo przeprowadził legiony rzymskie,

,..'""n"nn..... nnYfnnnh ......................... , ...................................." ................ " ......... , ..... przywódcami,

m1o:dzy m~

Simplono

Piętdziesięciolecie

,ak

Czego oczeku·.emy
od II Zjazdu Spółdzielczości ProdukcyjneJ

Stowarzyazenie Polaków'" Ii;
kombatantów oraz członków ru~
chu oporu - wydały odezwę a.
pOTuJqcll lio tłumnego-udzlału---
Francuzów I Polaków w tei uro.

------

Oba nądy otywIone dqtenlem
Mlnlstar Pln_au ..,komunlko_ do dtzIałanl,a na rzecz OIł@blema
MOSKWA PAP, Pótnym wienaplęda
m1ę<1zynarodOWego uwał
dziennikarzom.
te
przywódczorem 18 maja 'fi Centralnym
cy francuscy zaprOlIll radzIecDomu DzIennikarza odbyła II~ kich mętów .tanu do odwied.... maly, te rozwój I popriWa &tokonferencja prasowa lX>l1Ianlzo- n\a FranclI oroa te sprawa ta) runków tr&nouak<> - radzieckich
wana przez pre<nlera Gur Mol. wizyty będzie omawtana w dro- WG _tklch jed.nocześnle 4z1e
ckInaob odpowiadaj" lntGresom
lata I mlnlBtra Co Pln..", '
I dze dyp\omatyc:&llej,
obu narodów I lą Istotnym wkl.
dem do dziela utrwalem. poOświadczenie
wszechnego pokoju I bezp!ocze6
BYWa. Oba t'1Ądy stwierd%ily .-_
- dowól...lem popr.w~ która naNA ZAPROSZENIErŻą4u r6wn1eł I \Jmtft\l ...dł:IedIdmI otąpila ostatnio w oytuacjl ml~
Wiele tilsięC1J owIec """vło pOCI opteJcq
ZSRR przebywali W Mo- mętami atanu.
'c!zynarodowej. Uważając ledbaców na letnie wypaSl/ do podgó,,1dch
.kwie od 18 do 19 maja 1988
W rakowanlach brali udzla/ nak, te brak j........ obecnie ko,wwsklew, na obfltujil"e w trawę otoki
roku: przewodnlCZl\cy Rady Mi- _ c y I ekapercl zaroWll10 ze nlecmego zau!anla m1o:dzy
ńNa zdjęciU: kierdel • Blalego ,Oun4jcc .bllt.. lię do stacJI
nlstrów RepubllkJ FrancuskJel .trony radzlecldej, lalt I tranpa
kOlejowej to Szafla,o,ch.
CAF
fot, Werner
Guy l'4011et, minister spraw za- cuaklej.
.lwalnl, przedstawictele Związgranl=ych ChrIstian PJneau I
Podczas rokowali, która t&- ku Radzieckiego I Francji podtowarzyszące Im osoby.
c:yly alę w a!mOB!ene ~Iat- la-e4l111 swą niezłomną wolę pod
.JIł
Podczas pobytu w Moskwi~ ~ ~'::;':~le<='oścI~: jęeJa kroków mogących przyc:yW radomsk.im Muzeum otwarła zo-Ilago ewo lucI. orOJ: tochnlk. Ówa.l· odbyli oni rozmowy 'Z przewod... n1a, ~ano pot)'tecznei wy- nit! lit: do umocn'ienia. W"Z.8.,em~
lIola 19 bm. z okozll "OnI O'wloty. nogo drukowanIa. Cenna Iq roproduk- nta.ącym Rady Ml,n.laWw ZSRR mia:ny poglądów
zarówno W nelo zaufania t do pol~ntD
:;~~~~R~~~IY~o~~~:;:a ~d ncuwq ela pl,tnoltowl.anych .torodruk6w I N. A. Bułgantnet'I\, członkiem iJPl"8wte stosunkÓW f:nm<Y..mko-- Itosunków między pańB~warnt
plOrNUYch
lulqt.. d"kowo'y,h w Prezydium
Rady Naj~j nu:I2leddch I apceobOw Ich po- ~- --~'ęd
ro~'-h
Jest to przog1qd
hlltoryczny ~IZSRR
N; S. Ch1"U&ZC7.AJwem, lesmenta,
I na temat caJo-o '-"2 YY.f.o&Jo U na
""'~ W 1e
,'ego piłm;ennlctwa od roprodukcl! wIeku pl. Bardzo bo~ato rapr8Zen- pierwszym zastępcą przewodtU- kształtu problemów mlędzynaro- l)'Itemach poł1tycznych.· gospop -rws:r:ych rękopisów ot do lIaro-- towane lest na WYllowro pl'mlennlc- OZIłcego Rady Mln18tr6w ZSRR dowyc:h. UmO'!l1wUo łD przepro- dan:zych 1 .połecz:my(:'h~ Uznad'"ów epoki Olwi",."o. Wy"owo "'o epok! Od'odzo,la a,OJ: OIW'OCo-11 mInIstrem spraw
zagnmlcz- wadzanle potytecmych dysku- jąc w zwi~ • 'tym donlosło'ć
.,brozuje . m. In. wynalezIenie druku, niCI, • •
nych W. M. Molotowem. Jak I aJ1. które wykazały
zgodność osobistych kontaktów między

tlJl:t

cejloń~klego
l).a1ke
,n ,
-pra.
.owe!, Ił mi zap
t'Z U
radzieckiego I,Ida. się late'm bi..
CAF tącego' roku do zsaR.
ośWiadczył

CALKOWlTY zakas wydawania poufnych opinII o pra
cownlkach przez zaklady pracy
bu względu na formę oplnU (pl
aemns. ustna, telefoniczna),

3

R.

.

leokaocllemlcmllch du

n"

dy pracy pIsemnych o,plnll o pr8
Ifowniku na jego tądante,
PRZYZNANIE
pracownikom prawa odwolania Bł~
do rady zakładowej w przypadku, gdy pracownIk uwata otrzy
maną' opinię (pkt. 2) za krzyw-

Prełnlł~.ełtóft~F

mj-rmysi

po-ł-'-'-io

przewi

..

przeł_ S I m ! ) I "

plonu musiał by~ przekopany
pod masywem Monte Leone na
wysokości, 8557 metrowo 1 sieN
pnia 1898 roku padły pierwsza
uderzenia kilofem od strony
Elrigue (Szwajcaria) liselle (Wio
chYl, Po 7 I pół roku pra~y, wal
ki z zabójczą temperaturą, na""
głyml zalewamI gorących wód,
Przed Powstaniem obecnego ze śm1erclonośnyrnl. wybucham1
tunelu IBtnlała w Alpach droga gazów, droga przez waętrze
kołowa I"c",c. Szwajcarię z Alp została przebita,
1 sierpnia 1906 roku nastąpno
otwarcie Simplonu. Tunel Sim..
plonu ma '19 km 1 803 m dłu ..
goścI. Przejazd pocIągu trwa
13-15 ,mlnut Przebycie tej S8-

Sprawa AIgeru
znajdzie się na for~m ~:ł:::ytr~.,'::'g3ą g~J':~~kąp~::'
Rady lIezpleczel\shra

50 laty dylltans pocztowy po.
trzebowal na to lO godzin. Sim..
plon-Express sianowi najkrót.
s", komunikację m1ędzy Pary.
tem a Mediolanem. Slmplon_

ltar.U

~~:~t~re~~j!ącr ~;~

. ~--mÓwi Hen~::ry,:l.k-LPall::uc~':-h:::prz~ew~.s~pówłd:;;;,;zie~lnii;;:p~rodu;;a;uk;;;;cy;;;ine;;;iw;;ap~rz;;;eus;;;zy~nie;;----~~~~~~~~~~~~-wrocru.-oocno.Katd,. • nas apółdzlelców
WIerzy, ta II Zjazd Sp6łdz.\el
Produkcyjnej, usunie
!stnlejąc. tu I ówd:r.le nie zawinione przez spółdzIelców hamulce rozwoju ruchu .p6ldzlel.
czego.
~
wecUug mnle, do takich hM
mutców należą mJn,

czoŚCl

TYPOWE BUDOWNICTWO
Sztywne, typowo budownIctwo nie- sprzyja rozwojowi
hodowli, gcly1 posiada duto'bra
kOw, a które spóldzlelcy widzą.
Przy budowle chc'!, Je nieraz
UBUll'lć, ale niestety, nie motna przecleł pod wat&ć olmlS'
lych plec",tek Mln"'terslwa
llolnlCtwa I Centralnego Biura Projektów. Prz"" takla budownIctwo wiele spóldzlell po<
n061 dość znaczne straty. NI.
będ4 szukał daleko przyklad'll.
W naazej spółdzielnI pobudowano w roku 1949 typowq ()oo
~ na 50 szt. bydle, w której·
słupy betonowe, projektahd
uatawlll w dwóch welśclach, w
Pośrodku d1'Zwi, przez co wozem '" ogóle nie moma bylo
Wjoch~ do obory. W dwa lata
Pótniej, w tejte nowej oborze,
1Il1Wel1ślIly przebijn~ "" obu
ścianach szczytowych drzwi dO
Pmejazdu, gdy! bylo nleI1lOtli..
wo4c\, obsluży~ $O azt. bydła.
To samo .rownlet odnooII s~
~szop unllIleraalnych. K<l8R
owytakJel ,zopy, wynos!
~olo 138. trslęcy zł, 8 wy,Iw.

t"zy'Stanle S08podarcze dan_
OPIJlKA NAD STAlICAMI
budynku niestety, bardzo uboo
Opieka nad "póldzlelcam1, to
gle. - Budowano taką .~ nle tylko domkil U1dywldualne,
w Kozubowi. 1 Kurowie, Cze. ale roWll1ieł zabezpleczen.la Ich
go tam w niej nie mai Splch• •tarodcL Dotychczasowe posta.
len, kuźnia I WIele mych nowien!a statutowe, rozwłqzy.
kUtek, tylko nanędzl rolni. waly ten problem tylk<> częśclo
czych nie matna W niej po< wo I w niedostatec:znej m1e-

ub_leozenlAi
bf~w
od nI.....,..ruwycb
wypadków w PZU, a skład.
ki ubezpieczeniowe pokr)'wad
ze WlIpomn.lanego
f\lnduszu
.larczl!go.
Fundusz opolec.,.,. na eela
kulturalne I lnweslycyjno mot
40

pracujących

Ab"'I'

.aL

W

' przeszk o d ~

usunąc'

Ikarżilsknwskiej
__

l:7

1""

~~~p~'!;.!z:f~ ~tn~=;,~~d~=ac:w.ch~=~ :~!s::r~~:r~ do 2 proc, 00

. ~~~]_D d~
pytania, jak przedstawia sl~
W8POLPB,AGA Z·POM.aa_ ~1i'~~1c,1.dlv
spra;wa starców w spOłd~lelnl?' W POM-acn nI. wid"ć po<
M:~I=:o S!;,'!;:
Dotychczasowy punkt statutu ezuda odpowiedzialnOŚCi za
rzyalainla paI1ku maazynówego,
mówi, że do & proc. os6lnego tarm1nowo l dobre wykOlfIania
uruchomily częściową prodUlkdochodu przeznacza alę na cel. planów g08pod...czych, Gdżle sq
cję I całkowity montat ., makulturalne I opiekę- nad star~ tego trOdła? ·PrzecI. WlIzystklm
ou;yn do azycia,
cam!. Realizacja tego punktu winna jest zbyt wielka płyn.
statutu nIe wygląda ,dobrze, Z ność kadr pomowskich. W cląOd pierwozegO dnia uruchoosólnego dochodu, przeznacza gu pięciu lat w naszym POM-I.
m1eliIaDli1l ootatecznego monolę najwyżej do 2 proc. na tzw. zmlenlio .Ię 10 dyrektorów, a
tatIt na wydzlala 17 plan
fundusz "poIeczny który z ko- agronomów to jul: nIe palnlęjest wYkonywany, bo
lei Pó roku, jem ~I. jest prze., - tam, ·POM-y nasze nie lą w
jednej zmiany -:-.__
znaczony na zapomogi, odsI~ .t....l. zagwarantowa~ wykoków !"OO"tuJe nieraz
wa,dza 81ę na fundusz lnwesty_ nanl. prac w 8póldzlelnlach, w
Innym znów _
BUDOWNICTWO
eyjny, Z teso wynika, te człolno odpówiednlch term1nach 811INDYWIDUALNE
kowia I przęay bankowe, technicznych.
Powetna zuł"etenI. budzi widzą tylk<> ten fundusz laJco
~elem pawi_unia aIt'OR04
r6wnlet. budow.nlctwo ,ląWJ. eo4 doryw_ I IItnlejllQe80 m6w, zootechnlk6w, traktorzy..
dualne. Sztywne kredyty, pr..,.- przez
jeden rok.
CelÓw• •tów l mechaników POM-ow.
dzlelane członkom apółdzlelnl więc będzie, aby II Zjazd Spół.· sklch ze ap6łdzielnlą I wzbupa 15.000 zł me zaw.sze dajII· M.lelczoścl . uchwalił d.ndatko. _.dzenia u nich ·materlalnego zamotnOŚ<! .p~ldzlelcy wybudo- wy
do statutu, o .two
WynIkalnI
wanla 8ię. a sposób zaopatryfundwrzu
apóldzlelnl;
Wanla członków w materiały
zobo",lązac!budowlane wymaga bezwql~
do
nel zmtany. WidZ<! konleemwU
dla
.twormlla oddUelnej pull mł.
terlalowel 4la zaopatrywania
ez.Io.nk6w .pÓ*.mlt aby,.k<>1I
C7JJy alę na~ ~ bieganiny ez.I~ . W gopulr1.
wamu+JI)ąt~t~, '",,_-,

wecUU4I wlasnego
projektu l kosztUje nas ona
tylko 28 ty81ęcy złotych. Efekty
mamy znacznIe większe nil: za
138 ty•. zl. Budowa budynk6w
typowych jest mottlwa, ale
tro:eba, by II Zjazd Spóldzlelzo4cl zobowi-za!
Mlnlstr
c
~
,
Roln. I Centr. Biuro Projelktów
do opracowywania projektów
~zumlenl'\I ze ipóldzlęl-

produkCJO!

ił

szy~i~ __

UJmy szOPfI.

...,.,=,..___.

I

Większego

mączenie

tego
tunelu !!wlata,

naj.

•••••••••••••••••• e; ••
Problemałyk~ ,

elektrowni, atomQwych

-~-'

.,

Oś~iadczenie lU

---"7

4

"

•

"';11'

f,

,"'1

spr:arnie',rozmów

-----,-~~

. '

~ko4.oI. . . .tr.

ewe pI'Z)'-.
wI'IZ4l'le do z..ad K&<'ty Naro-

d6W Z'edlnOOZ<mych. kttU'ycl\

8\<\1

teeome .losowa"l., powkmo przy
,114 do stopniowego uregulowanda nie rozwlljZanych pro
I:4emów~ Potwiel'dza.jll«ll. to
lC11- rZl\dr praliną pl'J:~ać
\>OlStanOwleń Karty. które nekaIWją reg\llowanle wuelkloh lIPOazynl~

~

rz~~r!~ią:Uca~~~~:~~

temat

U

e!de!przypomj,n",lą

.

.,

----- - _r-Bdzlacko • francuskich

i
c

.~-

,-

problemu· ~brolem" I
atwlerdzW zgodnte. to problem
t.erLw<!l1ęQt)ych \V'8NIIl<acll J",t ne có do konie=1,oścI .wsp61n)'1:h
,nIezmiernie -iifiii'ym-zai!adńi wysUkó~ w e~u udz1elEmla ponlem·mlędz;y'llaa'!ldówym, Są "ni mocy gospodarczej I lech niemej
przekona.nl. to """wiązanIe tego kirajom slabo t'Ozwilf1lętym, co
problemu odegra
wyJątk'JWO umożliwi naWi.ą.zai11.ie ściś~ej5zej
doolO!lą rolę, jeśli chodzI o ,In- współpracy między krajami i ~
~. 1l81PI.ęcla m!ędz)maro dxie wkladem' do dzieła ztagodowego. <i pogłębienie zaufanIa d:wn1a ItIapięola między narodoI O zmnjejll>:en!e clęża:u wydat- wego.
Z .. adn1czy CEiI pomocy powlloów wojskowych,

~:ni~~,::i~ko;::~ml .~; Rząd ZSRR I ~ Francji
, lub .t<1OOwBJn!a .Uy 'wyjątkiem będą kłmtynuowaly wy,ilkl w
wypadków samoobrony. Wyra- celu osiąg,nięo!a vi Or,ganizocJi
""'ją oni ą>l"ZJekonanie, to zasad- Narodów Zjednoe1lOl!lych poro-

n.;en polegać na tym. aby krajom, które bęclą z niej ikorzystaly •. umożliwić jak :najszy!>sz;y

na

r02lW6J

drodze

postępu

gospo

. .
pr1A!W~cYCll"-1ronrerencJI rtU~ cjiOrte.rńI tmnfusldntl a'

l\8lIewsldej; wltają oni oz "",do- płlłI'tem! radzieoklm! na Bałtyku.
woleniem wkład, który . został KON'rAK'rY' KULTIJRALNE
tym lamym wnIesiony do &pra- l\1U\DZY ZSRR A FRANCJĄ .
wy
reall2aejl
if><n'<n,uri\let\ z
lTzedst8w1clele "bu kralów
1954 r .• do sprawy utrwa,lema poświęcili szczególną uwagę z.a~
pdkoju w
Azji
poIudnlowo- gaooieniom wymiany kultum1~
WliChod:nlej.
nej. naukowej I· lecnalczne, ""ę
dzy Francją'a ZSRR. StwleliblROZW()J RADZmCKo-.
FRANCUSKICH SroSUNKOW 11 <mI z radoścl~ calkowltą 14!odnooć PO!!lądów na konlecznooć
HANDLOWYOH
popleraa'li8 !'OZ
MIędzy
przedstawicielami wszechstronnego
w<Jju tej ~iany.
Związku Radz!eokiego I F<ancjl'
Rzą.d; frarnClllSki poinformował
oobyla się ro:wnież wymiana !'ZI\d ,radzieek1 o swym pl'8jltllezd·aó. w sprawie rozWoju han- nlu wnieślenl. wkladu do dnela
dlu mi<:<Jz;y obu kraJami. Przed- rozsz.e1'7..enia kontaktów między
otawIdeJe obu krajów zgodnie
\>OISt.a.nowlll Pt>Pi....~· wszelkimi ,!I>u krajami na polu na uk.! I

darczego i społ-ec'lrrlego przy uty'pokojowego zu.rniemiB w spraw!e rozbrojenia. ciu środków.· które same' IWOprzyja7;llej Rządy ta \>Odkr<lślajq' !:;to·.ne bodnie wybiorą. Oto dlaezego środkam1 !'OZw'6j fran=l<o - ra- sztuki; deklaruje on . gotowość
'\WPÓlpraey mIędzy państwami """""""ie rozbrojenia w dziedzI- oba' rządy uważają. j,e Narody dzieckiej wymiany hlłll1dlowel. zaproszenia grupy radzieclclch
Zjednoczone. jak nigdy dotąd.
nlcz.ą
podstawą
~1!JstnIEITIia
!

jest wzajemne poszanowa.nie In
Nmlnoścl terytorla1nej
I IUwerennośc1, nieagresja oratI lnie,nlesz.ande się w sprawy we~ęlr7l!1e ilnnych państw.
Dokonana wymiana poglądów

na _dInJenIe

be2:plecuńlltw.

w EluropIe wykazała ~bletnolć
ltanowls.k obu rządów co do tego. Ze pokój I be:1i>leczeńotwo w
Europie mają decydujące zruv
czenle dola utn:ymania pokojU
powszeohnego. l'Irzed$tawlcle\e
ZwIą7Aru Rad~ecldego I Fr.ncJI
nie osiągnęll jedrrUlk porozumIenia CO do

środków

uregulOWli-

Dia problemów europeJskIch.
rządy kan tynuownć będą
WS<pÓlIpracę w
iJnter""i. um<>c-

Oba

rllenLa po-wsrechnego ?OkO,itl w

celu
nyeh

roxwiąuurrla

nie utegUlow8
warnych _,done przekonane, te dnę
Id Ich wyollkom, jak r6wni<'Ż
dz1ęk1 wysilltom Innych rządów
j~

l\leń. Są

ożyw!ooyd1

tą

""'mą

wolą

po-

nie broni jądrowej oraz koniecz
mogą odegrać w tej d1.ledzinie
nośd wykO'l'2ystywanla energll
atomowej wyłąc2Ilie :"10 celów potyteC7.!lą rolę· Przywódcy rapokojowych. Poo:ostaje to naaa] dzieccy zostali poi.nformuwan1 o
ich wspólnym celem Idolożą ()- projektach rządu fran~usklep;o
ne wszelkich starań. aby CE'1 ten w tej 6pl1awie. Powitali~ onj :z.
sjI1l1ą>atJą z....dInlcze
Id.... tyoh
~ąó.
projeJttów zachoW'Ując prZy tym
własny
punkt
widzenia
na spoOba rządy będ~ 1mntyJnuowoIy wyslllkl w CEilu osią&nJi<jCia po soby :realizacji planu, kt5ry 1.0rozumlenla przewidującego be'l- stal'c"im przedBtawaony i który
IWlocme podjęele kroków w z~uje na staranne Ż:bldaTIle.
kler\liIlku IstotmeJ redClkcjl- Rząd 1\rllll1cusid w taldm .amym
przy odipoWJednlel Ik.OintroH m\ę duchu' zro2lUm!en1a roZll)lltrzy
dzynarodowej
01/
!Jbro}nych propozycje radzieckie dotycLące
ukłndi.l
w
państw. przy odą>owIedniej re- og61nu-etlJ"OlPe.1~1€'go
dukcji zbrOjeń. a przede wszyst- spraw!e współpracy gospodall"-.
kim w kierunku redukcJi.1I czej.
zbrojnych I zbro)e>1 pięciu wiA!!BLISKI I SRODKOWY
ki1ch rnoea.mt'wl
WSCHOn
W toltu wymiany poglądów
Rząd 1\raJncousld
uznaje watlQ pmedstawjcieJe ZSRR I FranpowzIętaj prze.o rrzęd
rad:o!eclU cji rozpatrzyli sytuacj~. która
decyzji w _awla jednoor..."mnej w~yla się na Bl~kllffi i
redukcjI .U zbrojnych! zbrOJeń' Srodko.wyro wschodzie. Uznano,
ZSRR; deązja ta _ zdaniem
ż-e sybuacja ta z.asluguje na Bzcze
rządu

mlędzynaioonwe

koju, z,auiazn:l.e

wania w s:pnIw1e r<mbMJC:1U&.

tul będzie 06tatecmle ukwidoWaJI1& I wyścigowi zhMjeń p"lotony będZIie kres, IX) uwolni na-

rody od l!JrOiby

POMOC

GOSPODAąC'ZA

I TECHNICZNA DLA KRAJOW SŁABO ROZWINIĘTYCH

woYny.

nowoj

tranCUSlk:iego - może lJobecme roko-

ła.t\\'ić t:oc'.r.:ące If!ę

zost8lr1:1e z-apewnione. Z-imna woj

PROBLEM ROZBROJENIA
R<YLpetrzooo taikie problemy
Pnedsta...1ciele ZSRR I Fran- pomocy gOSlPodal'CZej I tecłmlcz
nej
dla kirajów .Iabo rozwinię
Cji dokonald w toku ruz..'TIiJw
07A>rokiej wymiaJ\Y poglądÓW na tych.

Po redukcji

sił

zbroJnych w ZSRR
"

:;
O l3P W

Wymowne
ministra
NOWY JORK PAP. -

O

.....

-USA

1IJ.

wom o osłabieniu na.plęcla mię
dzynarodowego" Stany Zjednoczone zamierzają utrzyTIUlĆ w

na}blii.s zych l a tach obecny

etan

liczehny aU zbrojnych 1 wypowyć je w lej>8u\ broń.
Wilson opowledŁlal si<! za
kontynuowaniom pol1tyID .!Io pozycji sUy" •• ,zarnieI7.8Jl1Y - pod
kreślU on utn;ym,ć poo:iom
.11 rorojnych w wyaokoki okola
2.B~O ty •. 05Ób. na au .u.Określony",

rozłado\-va'!1iu

m!ędzynarodov.:ego

więcej ludzI aniteli no pocz.atku
wojtIlY koreańskiej; jest to

naj-

wyższy poz.iom liczeb~y sil zbraj

rookc1ę

Omawla;CIO

Ze z 7.a:imteresowaruem przyjęli
do wiadom~l
wnlO5il<-I, zawarte w ośw1a(jaze
niu mi.nJ~terstwa &rpraw zagran'c:lll1Ych ZSruy·".17 kwietnia
W55 r. w sprawIe aytuacjI na
Bl1s1Um Wschodzie.
Oba rządy doezly do porozumienia co do
ud:z1elenla mez.hędnego poparcia
Organizacji
,Narodów Zjednoczonych w jej
\\'}"Sitk. ach w kl-enlu'1.ku utTwale!I1la poko.lu w stTefl.e Palestyny

chws1 Rady
Poprą

GRUPĘ

SPECJALISTOW
DO ZBt\Dt\NIA
OSWIADCZENIA ZSRR
O REDUKCJI ZBROJEN
NOWY JORK PAP. _ K<>repondent agencji
A.uocla te<l
Pres.s pod.aje z Wau;yng!Qnu, te
prezydent Eisenhower wyzrB.czyI specjalni! &TUli<! ..do ~bada
nia macz..en!a ogłoszonej prl.eZ
Związek Ra<WocI<J redukcji lU
zb!'elnyoh",

port),

krajów

r:m!erzającą

zapobieżenia
zapędom.
Tego 6ameQ'o rd.a.ni.a., co

dakti>l'Z1f

inicjatywę

Organi-

Zjednoczonych,

do zapewn!en1a po-

ny.
Uoziela, one

poparcia

Naro-

dom Zjednoc'wnyrn w 'ich wystl-

ku, Rlby

ulżyć

losowi uchodi.,c6w.

AZJA
POł,UDNIOWO-WSCHODNIA

Prz.-e&itawidele obu ,rządów
pI7.€'.!tud:owall wyniki rokowań
prowadzanych w La.ndynie przez

pl"Lyczyni~

o1ę

zwięk..s7..enia

wymiany towarów
i do 1..IiIJ>ewnienia trwalości tej
wymiany, przedstawiciele obu
krajów zgodnie postanowlll zawrzeć dlu.i!oleMninowy uklad o
wzajemnych dłlOtawach towarowych stwlerd'La~ąc, że układ
baki będzie. -przewidywał znaczne zwi~za:nie :t toku na rok do

rs-

"",",ojo"klol
pa"

także

do nlniejszego ko- z Chińską. Republiką Ludową.
munikatu wspólnego ośwladcze- Prasa tych krajów Btwierdt;a,
określa z.,ady i !or- że ... przykladem EgIPtu pólszyn i ut'7.ądzeń dla rÓ:5:ny'::h gamy kulturt!lflej współpracy !ran aą z pewnC\Śclą inne państwa
l~zi gospod arld , surC'iW'ców 1 wycusko • radzieckiej.
aTabskleo
robów przemyslO'Wych. a z druINNE PROBLEMY
Dzieruri1k
eglpo;ld
"Al
giej strOlTlY - dostaw ze Związ
Reprezentanci
F<-ancJI
l
ZSRR
.AAhbar"
P'$ze, :re rządy 8ytil
ku ł\odzieckiego tych towa;r6w.
które intereoują F'Tancję. Ustjł przed.taw1l1 . swe p()gl~d'y Jll! I ArabIJ SaudyjskIej ""'patru
la się przy tym. że układ będzie spraw'ę f,,"7o-rzen !a wspólnot eu- 11ł 11If sprawę uznarui---cFilU. i
tym równ;eż w nawią7.ania z China.mi 8toSun~
P'!'~w;d~ał dostawy nie tylko ropejskich, w
towarów l materiałów będąC)'ch dziedzinie wyko-rzYf;tania enef'- k6w rlvpłomatvct:nyeh.
KOr€'Spo-ndent dzienni,kB .,AI
tradycyjnie przedmiotem handlu gil atoonow-eJ do celów po"""kojo~
wvei1.
Gumhu:-la'" dąnosl l I5n!TUłSzmiędzy .obu kmjam~, lecz 1 iq).'oba rządy zgodnie stwierdziłY'1 k~. że -: jA.~ ogwiar'lc-zył prenych towamw l m!Heriał6w tta
mocy wZajemnego p-:m>v.Jmjenw iż jf'st rz-ecz.ą konieczną rozwijać mler SyrIi Sald Ghall! - s-pn
współpracę m:ęG7y
krajami w wa uznanIa ChińSKiej RepubIl
stron.
Przedstawiciele obu rządów dziedzinie \vykorzys~anLa en~r-I ki Ludowej ~rze:z kraje arabporozumieli się rówmeż
co do gll atomowE'j do celów pokoJo- skie włąC'7.O'Tla została do popro\\Oadzenla dalszych stud!ów wych, a zwłaszcza prZYCZynlSĆ rządku dziennego sesjj komlArabnad sprawą W}'1l1ia:.'lY art~rkułÓ\.\' sIę da wspólpracy w tej dz!e- lię'" polltyc<neilO LIgI
kO'l1S\Jl11.1JCyjnych oraz ułatwie dzwie w ramach O rgani".cj l skiej •. której obrady rozpoczęty
SIę w Damumru 18 hm.
nia konta,któw mlęd!zy nabywaa ~arodów Zjednoczonych
PlLeOSta\vkiele. fraf'lc-usC'V do~
mi a sprzedawcami..
PISl\10 CWU EN-I.AIA
Postanowiono zgodnie, że ro- konali wymiany pQgląd6w ze
swoimi
kolegami
rad~!eckimi
DO NASSEKA
kowania
w
celu
Z-aWilI'CH
PEKIN PAP. W ~wlą:z.k'U Z
wS'pOITln lanego układu na 01< II?S na te-mat pr{Jo!emów, w oblKzu
lat trzech roz.poczr'ą się w Pary- któryc~ sta..'1~lI F;·a.'1c'Jzi w Al~ Ilznanlem przez rząd egipski
Ludowej
tu we W,ZE'ŚnIU 1958 L, by układ ge:'7.e oraz polityki pmwad7.0ncj Chińskiej RepubllkJ
mógł wejść w życie
x dnIem w Alger7.C' prlE'Z rz<--\d Irancu.s;.c~. premier i mLnistCr- 'Bpraw z.aP:-zed..'5tawlclele ra<.ineccy \\'y- grąnlcznyc(-ChRL Cz,)U En-lai
I sty,ZlI1la 1937 r.
P:--z.t"Ó.-<;t.awic:ele ZW~l\7.ku Ra- razili nadZieję, że rz.ąd francu- pnestał do pfertlierB Egiptu
na.stępuJącej
dZ',eckiegQ oświadczyli. te jeśb s.k-. dziaJa ',ąc w ~'PO.-.ób r,i:JE''.""a'Jjly Noosera plsmo
n:e będz!e ograniczeń 1 dyslrry- mola znaleźć odpowiednie roz- treśd:'
minacji w handlu, ZWlą:zek Ra- Wiązanie tego tak "\\'8?.I1l'~,J pro"Cieszy mnie wtado.llTl.OŚĆ zadziooki móg:l'by we wS'pOmn\a- blemu, zgodn:e z dtuehem CZH.StI l komuTllkowana prt.e%_ przedflt8.n:-"m okr€',~:e znacznie zwiękFZ)'Ć Lnteret"arni narodów.
wiC"fela haryd\ny.·e~o·
wkupy tr')w3!"'6w franC~lSk!('h i
Przedsta\\':cI€'l-e obu nądńw Eglp!u 1\1:-1hat el Fa!"ra. że na
o-dpDwledn:o do te-~o spnedaż wyrazili zadowolenie z \\,vnllk()ll.v M5iW7.-eniu w dniu 16 maja
towaruw radzleckIch FraTIc.il rokowań i z,godfl1ie ~,!W;erdzlll, 195~ r egipskp .rada fn n-rstrńw
tak aby p&l JD~l.ec trz.,;,letn!(!g~ Ż-e wznowienie tego. ~a)t1 Kan ofkjRlnie O!!los'la cofnięc-ie uokresu obr"Ót towarowy mJęd7.y taktów będ.zl.e pozytecme.
r.!"'fl'!1;a i1f1du teiwBń~k;f"!:!O. e
ZSRR a Francją zWlększył się
Pnew(}dnł~cy Rad,.
'(,wnoC?Rśn'le zadeklarn wnla u~
w p;zyblJt..emu tny cztero~nnIotrów ZSRR
manie Chlo\.skiej Republiki Lu
krotnie w porównani1J z obrotem
N. A. BULGANIN
dnwr-j, wy'-aża]1'\c gotr'..wo~ć utowarowym z roku 1955.
stanmvl€'n,la stosunków dvploPrzedstawiciele obu rządów
prezes Rady MlnJsłrów
mntV('ihvch ł w~IAnv pt'tedst~ieroZ![i z z.a~()'WolenJem OSlą
Republiki Fra.ncuakiej
shwidell d)-plomatycT..nyeh
I
gn:ęde poTOZU1ntema w BpI"awie
GUY MOLLET
ChRL.
uruchomienia linii żeglugowej Mos1cwa, 19 maja 1956 roltu,
Z p'11~e'J11a rządu Chińskiej
R€'publikt Ludowej mam zasz·
cryt serdeezn1e pov. lt8t ten

o!łH'iadczenie

ts".

Tendencje f'OZ'Woj01Dł!. to
m~dZl/n<>,.odowej

rokowań w Mo,;.l{wle,
rządowe Z~-iqzku Ra-

,ednak bardzo p r,. kor n e

o b 11- porcelan" 1D Mer ..
nie kllnlo produkujłl
IlIlko 'IInkę "" wspo- Izolatory <Dl/sold.
mnlenl. możllwo'cI ,zerokleJ go. naplęci4
t01Imla"l/ .konomleznej ..
w,Z1f%lkl1ńł k!,*mI 1wIc.ta, jzolotorv do
ale- zm"oJtlujt .ma-I'o...",,,,t,>rów
~ u tej U>1i""""II. Swtadczll I m:larc>Wllcll_
o tvm ,taili. ch.oć powot1l1l
postęp wymła"1l
IIandlowej
Na zdjęciu: .tamlędZl/
kTaj"""
o r6tnll cll kWdan'" izolatopocllodzącvch
ustroIcu:'" W6wCZlll ...pewno
zakladów
w
pa" . Dull.. będzl. miał. m!- •
M""kl!,,'.. ·
",.jak nl,pl/Uf/v.--

cnodnlo-europeJskicn

oęd.l.

ra...

(Zb. K,)

Izclegól

6

~

E""pł
Joli

8 OSA

rządy

'I{~lrl'w

w

spra,vif:> fO'"tl1alnf'g-n

·UI.'W1fł7.B'ni1\
sto.<;unkrnv dyplomatYC"7nyah i wymLm-,:-" prTM-

stawk\E"H z.ost.ało ja!k n,aj-srybC'"k--i. 7Tt":3.1i-r..n'W811t

Od c.z.a-su konf-e-rencj1 krajów
A.7:jł t
Afryki w
Be.nd'Un.gu
przy,atń

między naszymi obu

ThlloI'()(}amj

o.,Zy-bko sIę rozv.'i'e-

na całym ś-wiec!'le".

OSWIADCZENJIl.PREZYDENTA
PAKISTANU

DELHI PAP. -

Jak dano-

.. :tą z Kara<:zi,
prezydent Pa..
kistanu oq\viadGył, że Pakl-

.tan w naJbl1uzym CUl61e uzna rząd Chin Ludowych. Stany Zjednoczone - oowl.dczyl
on - powt nny liczyt olę z
n.ecZYw1stoicią I r6wniet
umać Chiny Ludowe.

. . . . .W • • • • • •

Wolska brytyjskie
tropią

IIllrleł~V'I

cypryJskie.

LONDYN PAP. - W północno - zachodniej
czdci Cypru
wojska brytyjskie prowadzą operatję pn.eciwko ukryw..ającym
się w lasach \,lCzestnlkcm
o~ ·KomubMtacja "órU" ł4tZ
a" -mtędZl{ - tym
obszarem a D07A"Italyml c-zęścl.a

mi wyspy zo8tRla p:-zerwana.

W_o Famaguścfe patrlod .eyPl"}'JscY zniszczyli kiJka brytYJ~
skiC'h samochodów W015kowych .
Dwa wybuchy bomb z.a.potowB-

no

w Wrna.soiu.

*

* ..

donoszą.

t.e grupa 30
w pe.rllł
greckim 'l.łof:vła \\'nlo-sek o votum nieufnośCI dla t'"l.oI:\Z Aten

~sl6w

opozyeymych

mend~

~ov.·Anle

nad wnl.)sklem o votum
odbędzie sl~ prawdo-

nieufności

podobnie 25 bm.

I

Pr7~:\"'6{kv Op0zycjt \!e~17.el~
(unia liberalno - demokratyczna)
Papandreu (partia liberalna)
wystOSOWDli
do króla Pawia
memorandum. w którym żądają
dymi."l gabinetu" Karamanl1.sa.

i

prz .... i:lPoLR.U

usuną
pos'tanowlly

w skorżyskowskiej produkcji

przy_nIć sIę

do pelniejstel I .""I>odniejszej wymiany
1nfarmacjl między obu krajami

Dlaszqn do !izqcla

w celu roz.sz.erzenta wzBjernne.j
znajomości kultury. 'sposobu tycia i ustroju e.połeczneso obu
narodów,
• ~

(Dokończenie

ze Itr,

z innego drzewa t to Jeszcze

1)

róź.nych

BOD zł mla<ięeznie. WytworzyOba l"UIdy" doa7Jy do porozu- la ,Ię więc wśród ząlogi atmo.fer
•• .opadania <lik, bo I.,\ak
mienia w ..prawie wydawania w
ZSRR - na zasaózje wzajem~ się tu nie zarobi".
Ale
nie tylko sprawa
ności cUUiopisma francuskie-

na

la i nas... rządy zawarły !ut
porozumjenla w sprawie przy_
jazneJ wopólpracy na polu ku!
\my I lumdlu. Jestem przekonany. Ze dalszy =Wól ptty_
jamych o1olotmk6w mlędzy no
szyml krająml będzie powainym wkład"", do dziela wspól
pracy między krajami AzjI l
A!ry1d ! 7.apewnienia pokojU

d\l Karemenllss. Opuzyeja kry·
tykuje rząd zs krwawe st1umlenie rozruchów, które wybueh~
krok uczyniony pnez pańo::kl w Ate:l8Ch d'11ła 9 bm. na mak
rząd 1 wyrazić prngJ11enie, Bbv
pt"ote:5tu p.rze-ciwko
straceniu
u."S-pÓJne d;:p:enle nas~{'h ohu KaraolLsa i Demetrlousa Glo-

stosunkaml

slt)jach.
Kontrola technlcz:na

Cle

oczywi,

takiet!' masz.yn nie \lf2Y J-

mUJe i wykonawiStwo planu z,o

staje' powainle "zawalone",
ZolI

pracę

rolG

8

otI7;y-

organa

wu-

j""",.j wymiani. . programów
radlowycb I teleWizyJnych.
W SPRAWIE wymiany tllmów oba rU\dy postBJlowlIy opracować projekt UklBduo który móglby być pOOplsany
w najblitszym czasie.
Wyraziły one pragnienie, aby
każdej
ze stron umożliwiono
niekomercyjne \-v-yśwletlanie fil-;mów dolwmentarnych Inaukowych.
5 OBA rządy bęcllj sIę przy_
czynialy do rozwoju ,tosunków ,portowych. zarówno Indywidualnych. jak 1 zbiorowych
Praz będą dok<mywaly wyroJany
doświadczeń w dzJedzlnle .kultury fizycznej.
..
,
WYRAZrLY ane zgodę na
wzaJeI1)l\ę ,pt>pleranle rozwoju turystyki w r62Jnych formach - , IndYWidualnych iub
zbiorowych - dątąc do ,tworze.
bard.iej dogoOOych wanll1materlalnycb j ekonpml~-

4

dlA m13m DuU..". KorZ1fścI
wm>!l/1Dajqce _ . r~""ia
wsp6bpracv gOspodaTCU!
•
sq zOllt po",t". dlA kTnj6w 'EurOPll zcu:nodnłej. Toteż wazl/slku zookl "" njebla I "" rleml przemawlajq
za tllm. te wlela kTaj6w zazllwać

w

transml.sj.i koocertów ..;raz

Iq

CAl!

r

sprawie stosunków kulturalnych
między Zm. Radzieckim a Francją
I
7 ?a~~ ab~~ą~~Ze:I~~~ąmo~~=

legająca

lItamy I agre"1l1D"Y

500 .fu.

Fot -

ł

zalączonego

--1~N~A:T~o~za~c~n~ow~a~w~~I.i~~łH~~~~~~~~~~~~~;~·
S1/tU4CiI

Po uznaniu ChRl. przez

staw z Fttruneji do ZSRR ma- nla. które

lI'§pólne

aczę!'Z'C'la

.

moonlenia stosunków
MOSKWA PAP. Jak dononych z FranCją, B zwłaszcza roz szą z Kairu, w k:rajach ar-a.boszerzenia wymlain.l' literatury I .kich powitano zzadowolewydawnictw p>rlqdy<:tnYoh.
niem MWiązanle przez Egipt
Oba rządy zaaprobowaly tekst .stosunków
dyplolTU:ltyc.z,nych

3

tvm

obecnie rozbuc:lQwa.nv. D-f1 Ak4dem-lil

Za p-z'
ykłodem Ew=p-"g
a...
fiio! •
:~~ r~~ni~ ~~~~~:
pÓjdą kraJe' arabskie
kultur.l-

zumienie w flp
ml- artystycz.nych oru organizowaksymalnego zapewnienia na za- nie kone.rtów.
W .....lt\olw • "'PIWzeolem
sadzi. wr.alemnośct wB,p6lPTaey w d2J.ed%!nie literatury, !=en. rząd frlUlcusl<i ..-polu baWielki"io
Teatru
sztuk!, na.ukl, technlkl. ochrOll}y letowe;jjo
Wirowla, OOwlatyltd, w drod ... ZSRR•• trony osi'linęly poroxuwymIany delegac)j I wIzyt pGM- mienie w .p~.wi. występów l<>80 .z.espolu we Francji.
c~egó1nych ~I>.
Na tej samej ~t.wle .troUWZGLĘDNIAJĄC
wyny będą dolwnywaly wymlany
mianę poglądów. która odstudentów, zmIerzając do raz.- byl, się już między oopowlednJ.mi resortami, oba rządy wyra.zerzenia tej wymiany.
aby na wiązana %.OOBA rząd')'

bardziej .eroe"""", FrancuzI "" prZ1fklad
f1d ,I ę
o b II. u ;q". DzienonlJo WZ1fdo

Bezpieczeństwa.

one

Narodtlw

zacji

u-

odpowiada to wza- inżynierów i uczonych w celu
zwiedzenie ośrodków F'raIncuJm.teresom 1l000podMWl"'<>klego K<>misariatu
czym ora:z
staJnoWi
pow9my aklego
do spraw energii atomowej oczym.nik zbliżenia 1 pogłębienia raz z,orgamdzowania w Paryżu
wzajemnego ZIl"oxumie:nda
mlr;występów
zespoI u baietowego
~ narodami.
mosklewwklego Teatru Wlellde_
Pragnll"
do

te

u ....jąc.
jemnym

stronie odpowjedJ1lego materla_
lu inf~rma('::]nego, p;-zez of'ganiwoj&kowy). Fis!< (trans- dZleckiego 1 Republi.ki JI'rancu- zowanle różnych wystaw. wy~ wyml ~rod kami przyczynić oię
skleJ dokonały wymiany poglą- m:anę pOOręczników i pomocy do nawiązania i rozwoju kondów w .5prawfe !toslliTlkÓw kul- naukDwych, l1teratury naukowo- taktów m!ł~!y najbąro:ziej retUTalnych nl1ędzy ZSRR a Fran- techniC7illej
f <X.8.sopism, j.ak prezentatywnYTI1.i i
kOlJ)-pete.Iltcj,ą,
r6wmeż przez organiwwanle
nyml
i mstytucja-

*,

.nłe.zd'rowym"

odpowiednich

posla- kOJowego uregulowania. sporCL.ar r.~Th prob;cmów
mjędz:y
pań
s1 wami ara bskimi a lz.raclL~,n
na la.-.;adach możliwych do pr7yEISENHOWER WYZNACZYł.. j~a przez zainteresowane stro-

eu1"ope1S'kich 1't(1. proje.kt f'OZ·
8zerz.enł>a. dzl..a,Ła.lnośct N ATO
n<>
dziede'ln, okonomlc:rn.q,
amerykań.1<I dziennik .New
YO'1'1c Da.t111 New'" dO'l\.Oli,
1eaJocta !la jeń .,Jak nl>j-

wa

o-

daty Stany Zjednoc.zone w
sach pokoJowych.

(burlżet

OBLIZUJ'"

FnmcH

świadczyli,

W

Sl~

i utrwaleruu

Pr-L€<l~tawklele

MInIoter obronY USA przymaI • .te w ch wiU obecnej w ~taW sk.lad grupy wchodz.ą~ Lsn.a{:h . ZjednOC'ZOTlych
2J1ajduje wrence (energia atomowa), geaJ~ bod broni.ą prawie dwa razy neral Lea, komandor Doolittle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- , (lotnlct",ro), generał Smith (ar,.
mia), wiceadmirał KolkJah (marynarka
wojenna),
Flerless
W toku
(pr:z..emysł metalowy), SyslBJl" (enevgetyka f przemys!). ~Mou.ltQl1 de!eg. acje

DLACZEGO

w dal-

~apH;ciB

powsze-chnego pokoju.

I reoallzacji

te minister. obrony USA Wilson nych, jaki kledykolwlek
prz.ema\V1R]ą,C na ban.kJecle l okazji "Dma sil w.'o,nych" oświadczył,
że.
"wbrew rozmo-

rządów,

wszy,stltn-eh

Ui~nteresowane .są

które

=adn""en"e
Ił
8L
I

b rony

wa-I

IJzyngtorukl korespondent 8Igeneji Associated Pre65 lnforrnu}e,

•

gólną uwagę

szym

Akademia Rolnic... w· D,breez1l"1•. (Węarv) . ..D.tDnV ~~

.e:o,~ał

denlów,

Oba rządy uzgodnily. ż.
dają mążllw(ldcl utworzenia

n.

s ta teaneg<> od·bioru
strzona, to kontrola technicZllł;
wydz1alu
17.
produkującego
elementy do montażu 8tol1k6W
wypuszcza te elementy z wielkimi brakami I petnlel za bra
Koróbstwo wydu,lu 17 l<onsek
wencje finansowe ponosJ zało

w

ZSRR zasadach wzaJemności czytelni radzieckiej z
francuską l1ten,turą piękną. naukową I techniczną oraz periodykami, a ta kie z nagraniami
muzyki francuskiej; we Francji
zaś - . czytelni francuskiej
dZi(>{'ką literaturą plekmą,
Jiilw.ą l
techniczną ·oraz. .

zgodę

s1udiowanie nowych form OI'@a..

nizacji I lnotytueli, które przyczynialyby się do dalszej poprawy stos,l>n.ków )<ulturalnych mię
dzy Frlllncją a ZSRR.

I

gy.ka<ulL:'''''l-._eh-t- :r.ooiiC-wtT

nau-

9 OBA l'!ądy
dekJsrują swą
n. pOszukiwanie I

10

ga hali montażow~. _
_
pNdukująr.

z r8-

periodykami, a także z nagraniami
muzyk! radzieckiej.

metalowe do stolikÓ\ ?,
tzw. wlstracZlki, też nie jest w
porządkUk bo nadsyla je nleraz z wleLk1ml usterkami.
Ale to nie wszyst.k.o CO Utrudnia pracę lulI! moniatowej.
Nalety ten wyka.z. \lZ\lpellll~
;eszeze brakIem dostat....'Zł\e1
ilOOeI I dobrej ~ na~
dzl.
• Czy po IlSU1nlęolu tycl! , . .
rek produltt!,. NI hall maniaczęści

rOwnictwo wydzialu :Ue
w tej sprawie rozeznania.
lej,
są

posZ('~ólne
ułożone
wg

Da~

elementy nie
rodzaju drze-

wa. 'barwY 1 .101 w roodzlelni,
mimo li w tej sprawie wydane było pOi""enl. ""czelnego
dyrektora. ale robot.nil< mu&!
sam sobie dobierać \>OISzczegóJ". elementy. Traci on na
to d~ czasu. a przy poszukiwaniu może je uszkodzić. W
rezultaele tegO \indywidualnego dobierania ·zdarza Ilę. te
nosi ołotika ~ą dęrowe I \Ic.
prawe z ciemnego. 8 lewe z lo

OBA rz'ldy uzgodn!ly. Ii
poiądan. Jest opracowanie
I pOOpIoan\. w przy1lzl00ci konwenell o wspólpracy kultW'al!Ilej
I w tym celu 'polecą odpowlednim rcst>rtJm ł;>ó\racowanle tel<.tll kgnwencJl..
6Ilę(o dQbu, r.a4 ~ ~

l'mII<9

towej pol~r się? narn,y ·o1ę. ~y klel'O'Wnlc1lWO

zaldadu w eposób meeYdow..
ny • energlc:my lIl'ZYetępl do
poprawl_ aytWIC~.

"

Tal< w .l<rOcle przedotawlają
tródla owego .trwałego boomu", jak usiluj~ nazwać Ameryka"ie.• tę Iztuarur. prOllperiW.
W5Z;lIlltkle te dźwIgnie, które tak

się

Powstanie ł rozwó1 nÓWych pomieszały azyki naszym propaprodukcji - to r6wnlet garulyatom są jednak krótkojedno\~ poważnych~j'ódel oty- trwale. Modernizacja nie b<:dzle
Rałęzll

wlenJa\amerykańskJego pmem,y-

sIu-

\

Wlęce!':'tnłej8ca jędnak nBIety

przecież

"'awiskiem

ciąglym.

Na

ryn.ki zagranlCZlI1e wracają z. do-

brym skutkiem. Niemcy zachodnie. Jjl'ponla - grożnl konktl-

\ zamówien:am .broje- renet USA. Nieustannie t"ozs;ze. One to, wedt.ug niektó- rza olę rynek '~C13l-Y. By
nie być. goł~rownym. dam 'przy_llulksl1S0Wycł
rych
I.tów Zachodu, maj~ by~ nie
wodnym środkiem. klad. W 1947 roku udzla! Staktóry potra I chron:ć kapltali- nów Zjednoczonych w eksporcie *,,-'Iatowym wynOlSIł
32.5
,tyczną gOOf.
arkę pned kryzysem. OJbrzylnie zamówienia rz.ą proc., natomiast w roku ubieglym
tut
tytko
19
proc.
Polityka
dowe na potrv.eby wojskowe sta~
poświęcić

--.Iuł-wkr6tce~bQzlJ.

XXV

ekOIKf'

cłu:

Byłoby

to
tWIe-rdzenle
ryzykowne
Wiele zalete-ć będ.z..!e od tego kled~' św~atowej opillll
pubHczneJ
uda IIlę ok~etzn.ać tych, ktmy '\\;

mu,
JAN

ŁYSEK

IJ:;

poU.Jam
IIfJ w ...

Uezeot-

anlybryt)'Jdemon.tra-

H.ollnentarz dnIa

Dyplomatyczne podróże
DYBYSMY ctlcL!!\1 oprBco dz.1ł FrDJ1cję. Po wizycie c1elega- Plzekonyw~, Wymiana delega-

G
.J!~_~~~~~_ +,,'.-;,dpod:;;'';;~;~~ut~d vp~~m;i;~~;~~'
wać

manIleo

Fot. -

CAF

kalendan

Q6tatnich

c;i !1-an.ctJskleJ

partu

BocJal1~

ej! parlamentarnych odpowiastoliC}' aa dążeRlcm nsrod ~w do roJ,bawią, woju przYJaWYC'"h stos.unk6w.
mieJscu wŚród tegofOCl..'1.ych po- premte:r francuski - Mol1et \Politycy .coraz .ne.rzej rcn.n.l.~
dróży
umleścllJbyśmy
w !"z,y t-: minister ap:-aw z.ag.ran\cz.nych wlaj" ze robą, a rue mJwlą o
- Pi·nearu. W dro<..!l:e pow:'ltnej sobie. Oto wnl,)~e~ l llyp~oma
BułganllJls I Chru67.CZ0Wa w ,"\onglif. Byla ona dobrym ~OC2>\t' do Francji, mln. Plneau odw!e- tyc:cnych l pa;lamenuu-!lyc~ po'
C7..e<'h06!owację, Radz.lee- droży ootatmlch dnI. SWladczy
k1em wlosernnego Se7.ont.l poli- dz!
Z on o tym, te duch Ge:1ewy krą
tycznego t zapowiedzią lIl.er- ey parlamentarzyści ba·....
l
Belgii. ty tl1adal po Europie wbrew 1y.11,
S'Zych ,kontaktów m\ęd . . . m~'.nml wizytą w Szwecji
W
Z·.vlł\zku
Rad·~:ec-klm
;Jo.zekt6r-z.y cr.C'lehby go un'C"estw.ć
stanu I politykami Swlac!c7.Y u
bywają pal'lam;;''11ar7\"Śc\ inJo- SwiadC""lY on O tym, ze pol:tyk~
tym kalendarz wi;z:y., laki ... :18
np-zyjsc)'.
Do
Polski
przybywali
,,z\l1U1ej wOJny" ust~puje m:ej.st/1p:ły po londyM]<!ch
roz"'owbch Bułgsnina t Ch!'"\blctcWS. pariamt.':Hall}'AcI frRncus<:y. Slo sca zdrowemu rozsqdkowl ; po·
wem
ruch
na
calego.
lityce pokOjowego wsp<'J1i .. tmePrezydent Ju,gosławH DOwieCzyi trzeba ffi'lWIĆ o tym., te nia państwo różnych II/,stemach
stycz.nPj w MoskWie,
w
Z'",,'ią7..kU
Radzle<:kiego

i"

rozwój

kontaktów WschC·rd-Zll-

6J>OłecZlTlych.

chód, zAstąpienie
monologó'\'
OdnotOWUjąc nowe zwyc1ę
dialogiem dyploma.tycZd1ym jest atwa idei rokowań nad ZR.S8d~

lehonorOwe" apele- do honoru =:::,,:~~e!p~\~'Cl~t'~: ~:~r.\);;~I~:Cj~ ~r~;kl~l~~~
trwaleniu?

JEDNYM z ostatnich nu~ je
bY11Bjmnlej reklamowanej
"Gdy w paźdzler"k'J 1055 r.
merów emi~ra'2YJne~o W',- przez siebie sprawy ods7Jkotlv- pro!. Oberlaender, mlnls'er dla
d~l'!'(}Wskiee;(}
ly~odmk.a. wań jako sprawy swego honoru. spraw uchod.źczych w rzqdzle

Biały", ukaldł Slę art.) _
nleojaJuego Ch Tlipl('\O..'s~·cego
lemat nowego projektu usta
CI :xl..<"7,kodowcl,l;ac:h Nle:n·ec
RepublikI F~~~n~~.Ja~::
uchwalv-

o

wlelkim

:macze-

Zgadza

się

"""Y Ro;!an<>m.
bow,,,,,, wlaśnle 1. tą Nlemlec wobec
Ul!tBwy, kt~ra m6 szkodowawczych u.ono,!>"nw
tm"lych nł1rOOo~ IItyczn.rch z knljów

argumentacją
wł, że lud"Zie

w!)Śei nie powinni otrzyma~ od
S'l.kodowań, ponieważ
paru-iwo

niemiE'('"kie poniosło na rzecz
y ,,(~:;~e~"'!~~-!~lf~~, krajów duże ciężary reparnn
cyjne. Chod:of mu tylko o ludzi,
którzy wyrze1<lI się w!R.n3/l0 na
rodu. ..skoro zatem uehJdźcy
polltyc:mU nie mogą liczyć na od
szkodowanie w drod-ze ukladi.Jw
reparacyjnych - winna wypla~
cić 1m odsżkodow&nIe Nl~mieC'"·
ka Republika Związkowa, _;n~o
następczyni
prawna
Trzc:'C'J
Rzeszy hitlerowskiej, sprawcy
ich krzywd I Btrat, ! to w takim
samym 2;.El!klręsie i w tym samym
wymiarze, jiltIe p1aci swoim
własnych obywatelom",
ZnajdUje zresztą autor odpowiedni powód, dlaczego wl~&nie
uchodźcy. traktowani mają być
t",k samo jal<. obywatele NRF,
Otóż ze względu Ola W.pólJlOię
pol! tyC1Jllą, Bo oto czytamy W
Blrtykule:

nych .. _ •

Ludzie, którzy s jednym • na,j
U!gorzalszych wrogów Polski,

al<tywnle występuJącym_.
z ministrem Oberlaenderem - chcą
budować .. euro-RI<ką ."UdaTność I wzajemne zaufanie" nJe mają nic w.~Mnego z Pol,
I~,
I chyba nic dzIwnego. te
proszą tonem
o illIly
stosunek ..gospodarczo owidnle
j1r06perującycb
N ienu..." do
nich,

ciko naszym grJllllicom -

."".,lka

JedYna.pociecha, te ~
maay emigrantów
od dawna jut mają niecO ~pogl~
na ży~e, a. więc mi~y \innymi
I "" sprawę NIesnIec,J I na. sp>&wę odszkodowań, nit niektórzy
emlgracyjm przywódcy I publley§clt}1lu pana "Clume\ewsl<!e'
S~

dowolenlem

pT'Z.yję-hi

no w\ado-

~~~ ~~:t~fah da7~!t::~;r~~ I ~~r:~:~~:a w~,~tl· F~:~I~\\~

nla sytuacji mj.;dz}'n~ln,"lo·""l'i i 1)0 trwająt'ego lLll. Jlalot!u drpoprawy

stoounkLW

m:ę-d7.)

wręCz prz..edwnie _
honoru niemieokfm, udzielLł wyw:adu państwami· mo!;;l:~mv pnp;l,.oswego państwa br.)n1 w ten spo. prasie emigracyjnej. okr eśli I on nać tiięi. SU-k~~IL" k~~rerellCJ:
s6b, że protestuje przeciwko ..,.'~ ws-,6łpracę między Niemcami i getrlews lej sze w r;q w czt~
poll.tyc-yn" ',nko rech wiellech mocarstw, która
Ś wletl aniu (["la FMliwa I LI w C an- U"hod'-aml
...
tĄ
u
zrodzlla t,ducha Genewy", A o
~~f~~C-US:~chf~on~e~!;l~:= ;~~t<;>=~ idei eur~pei~ rolt, Jaką odgrywaj...j beZlY)śred
cy}nych. oraz że
wy_ 5J e za,~f8Q1ia
oraz. ~~~= nie kontakty mfędl~' par'lamen~~~~~'#'&5f-i2"~ili+'i5Kr.ffir';::;~";:~;;:tt,;,~;""'j..;;.;';:~~;;';~;;;;;;H""':;~~~Wru.- nie trzeba chyba nikogo
poh'.yby
ków całego świata tylko nb.·1 mu poparcia? Czy można jedmądrzy I daleko"W"lJ'ocnn..l pol:tynak wznooić
6Ql1dny
itn..'lch
cy eml,gracyjni biorą OO3lownJe wzajemnego zaufanIa na kru·
piękne slawa dastojnlkó N
za- "hym !undllll11"""ie bez;>ra ..·la,
chodnio - niemieckich o pot'Wie .t"""wBIIlego wobec tych, z któnlu .brodnl hitlerowskich. ('o rymi gmach ten pragnl. o!~ buttooztą wida.ć
po ezlacheck!m dowa<!? Czy da-osa do WO\hI1n Bwezwaf!1.iu "do poczucia honoru.
ey 1 wxa.jemne8Q U'Ozumt.eln.l&
ApelUjąc więc do poc:!lUda ho wied:.le px-zez utrwal<mle I ponoro
zachodnio ~ nierr1ie,~'k;ch lIIęb1enJe krzywd I Itrat? Pru z
działaczy, emigracyjny publloy- wiecznle tyw~ wia,'ę Nlemc6~'
sta· nie uważa- bynajmniej, by
.1Inie~'''IIol ł'rzez po
NRF zobowiązana byla moralozynruk6w moralnYCh,
wykaU1J18 w d~
..... ,

w

plomat}'cznego

dołączy si~ gt06

W"i':!1!')d·Za\.'hód

na.,zf.·;;o :-z.ądu.
ofiCjalna w,
zyta pn
tawjci'~l naszco..go rzą
duo na Zachodzie - w kraju, z
którym wią1ą
nas
trad}'cJe
wspólnych walk o wolność, nJej
wzajemnej sympatii i
E. D.

Będzie ~lerw';7..a!

błoto

naszego. życia.
Renesans komunl7.mU ... · -okres vclwagl.... odrodzenie tyCia pol.lt)'cz..nego.,. nQwy wiatr ...
Wiele jest pociobny<:h Qtk.reśleń ! chyba wszyst1d.e zarwlt:
rają w sQble dużo prawdy. Ale najcelolejsze będzie określe-.
we ostatOle. Tak ... nowy wiatr .. ,
Stwierdzam to z Wielu powodów, Ot chociażby dlatego, .
te wydarzenia te ,prz.ysz.ly z sz.ybkością wjosen.neJ bu.rz;y, że .
j&~ wiatr oczyścily akw""ki lIASZ"IIO tycia, te były 'jal< wi&tr
nie do powslrz.ymanja..
Skąd znowu te wnloskl krzykną by~ mot.. zgodnym
cbóiiimcr.~~"rzem!any."a mla:ę epoki ..ITal<UJtJL' J;>r7.Y'W'Ycuj6llia jak akcję po którymi z kolei Plenum,
~ dzieje .ię to dlatego - opróbuję odpowledzle<!, te
włAŚnie w.spomntan1 'N)'"Ż.ej, automaty do przenoszenia ,,odgórnych w.skazail I wytycznych", biurokraci Jita.raj~ się
czerwonym.! oIóv."kam! nakreśll~ pul.., d'ySkwjl, wydzlellć
spod zdrowlonOŚJ1egQ ,skalpeia
kr)"lykl Judzi j zagadnienia,
lla2l!\IłCUłĆ ll'1iI .łaknących prawdy I .praw1edlJwoścJ aaktramentalne tSt&t. k.tórego nie wol'I"l.o ruszać.
l co wię""( Ludzie ci ruszyli do kontrnatarota. N!).jpierw byŁa prasa. Ponieważ nie Z2W'S2.e była wygodna. Wl1ęe
skorzy.taU z merytorycznej kn'ytykl tow, Ochaba I .. h,tjie
na Soplicę", Skrytykowano przew, Prez, MRN - kJ'ZY~zeU
te "anty"partyjoe" wystąpienia, te "nadrywanie auto.ryt'~tu",
że ,,.godzenIe w socjalizm". I z papuzi.ą. cierP'1'iwośclą pawtar:z.all to na zehnrn.lu lekarzy, odprawie hodoW"eÓw ps6w TEl$Owych i narad1..Ąe dziRtkowc6w. Ba, zdarzaly st~ w K5eleccZYilnie wypad-k:. że na ku:t jedno.stkJ. 1. ... prasę próbo"YII"BJlO
spędzać win~ za wlasne zawalenia.
Zdar-z:ylo Sl~, że w staszew.skim. radomskIm czy 6zydlowlecklm pO"wle1:le ktoś zapytal o AK. o Stalima.., o sr:~łdz.iel
nie produkcyjne. Nie. nie zaWS7.e pad.ala odpowie ..dź. Ludziom malocz.ldm "nie wolno" pn.ec.ież mówić pri,jwdy, Na
zebramach aktywu powiatowego rue wolno bylo apisywać
gdy czytano referat tow Chruszczowa o błędach Śtalina.
Ale .. pnen\es{ono" XX Zj"szd w ma~y. Jego Idrłe w szcz.ąt
kO'\',;ej :zęsto fOl"'mie dotarły do mekt6rych wilbse~ gdziesekretarz GRN nadal trzyma Ul "mordę" okoll.,b:.nych chło
pÓ\\', pr-zenies.:ono do \\'ierz.bicklej cemento·w111, gdZie w dwa'
m:esiąc po XX Zjeździe inStrukt.or KW "ustav.ria" ezlonk6w
e-gze]{utywy POP, co mają mówić, gdy prz;:wje-dzie komisja.
W tychze samych zakładach aż trzęsie się od pytań, czy
Instruktor
wy<;adzi
dyrek tora
Bujaka.
Robotnicy
pyt8ja takle o inne spra,wy, o probl-emv i zagadniema iwią~·
z.aop- bard7/) b!i.sko z III Plenum I XX ZiJazde-m.
Dzi("n.nikarz partyjnej gazety plSz.e actykul o smutnym,
gorzej. kataqrofalnym stanie naszej tecłW1ikl. ST.U~ fantastyczne plany ~ta sam siebie, co by zrobili dyrektorzy na~
sZ"Y'<.'h fabT)'Ik, gdyby ta,k przed. ich brart\B.mi stanęły nag~e
nowe samochody, ot, tak.IE'", jakimi )eździ do prBcy robotnik
sme:-ykańSlki. Dyrektor KZW),1l.Sok61, Wstaje
na nsradz.1e
w KW j daje ostentacy}a1.ą";'~powiedt_, te (&1: wsty.ct powtarZl!<'r ..wzi'llby- ,;pepeszę'" 1 strzelaj w nte .. ;",W Iml~ XX Zjazdu, w Imię obrony socjaldzmu dyrektor
Sokó/ .trzelllllby do "k a p I t a iti t Y c • n y c h'l osrnoch(}o
<Mw.
.
Al"", Lnn:y dziennikarz napis'" o tyciu małego inlasteczIm, o kompromlotującym ub6stwole kulturalnym, o tęsknocie
miejscoWl!j Inteij,gencj! do godziwej ludzkiej rozrywkI. I wtedy człowiek niby" poważny pisze z mentalnością tJtYll8Stoletniego ctlłQllCa, te w całym probllernie za u_yl jeden talrt
- Iż ·bohater artyl<uł-u, leltan,
swoją .. Dekawkę",
Gdzie! czuJ=ść1 Tu
Zjazd, • tu _aganda leka.rzalIapltaUgty, jeżdżącego .amochodeml
Jed"ym słowem--;v gor~ceJ dl'Skusl1 po'XX ZJeM"'e poo
jawili się. ludzie • hamul"", S~ to ci, co boj" się prawdy,
W1!osermego wiatru, r mycząc o niebezpieczeństwach própociągnąć za sobą
masy szczerych partyjników, próprzekonywać WS<yrikich 00Iwla, te SOCJallzm w Po1sce

R

Czy wobec takle-go stanu rzer:r:y motna wr67.yĆ amerykań
s-k Ie-j gCllS1J)C'ldan:'e krach w ciąJI:u

lat?
zbyt

łntenauwn..

Wiosenny wiatr osusza

monopoli.

najbllżS7 ... ch

trwajq

~nt,kYiIodnll

nowią bardzo poważny
procent zbrojeń napotyka na W7.r8sta}ą
produkCji. .W,n.tar:czy _ :w-c:.....po.ffi- c~ gwall0\'/nte llC7.bę oponenzamówienia te są dziś tów NarlXl amen.;x,sMK] otrzi\sa
czterokrotnie .... yisze nil: przed Slę powo!\ z h:~!e-:·\l wOjC"nnpj,
Siedmiu laŁy, cłłoci8.Ż Nero nlf- coraz więcej ludz~ rozumie, że
sze' lak w okresie wojny w Ko- ,.cze",rcmy lItra.olul{", to zloty
rei. . Ameryksńsdd przemysi pro--- środek na porruls:r..anie zysków

nie-ł, Że

dukuje c>otttI, działa I Inne
akcesoria wojenme nie' tylko na

mle8lqc, 17 czeTW04 otwarte zosta"'l
Targi .Po:mańskJ!e, Na teTenach tato
prace prz1łgotowawcze. ·Nll

MUloUVlUlTodDwe

QOWUch.

6ŻJn1e na. zywaj.ą publl.cyścj wielką odnowę

xx

ma

Socjalizm
mai Kolczaka, I>endiIdmJa, ..uSU<t>!llO,cn
także nerwy Churoh\IIOIWi. Polo!kt robotnik pod gradem
rozdzielił la.śnlepańskll ziemię,
bandy UPA 1
ki, Podkrl!lk~ chłop wla&llym! ~kamI W2iIloolI mllTY
Nowej Huty, li kielecld plan\er bez k.illW l gazety orze
521d!«lńsk!e odłogi
......
.
.
rtu jest .na SOCjalizmu. ........
XX Zjazd dowlód1, że lIIe ma !nitów', te lIle
ludzi
świętYCh, czy nl~, Jest lUltomiast twardł> tycie ze
swrmJ~.dlO,4cliarnl.-a4 Il1dz1e..Jt!ór%y.-l>rÓbuj~l_
ty1ko lOb!e POdpol'Zlldkawad ~tkle.prawr· l wydarzę-
lila: No l Istnieje ble.ma Po!aka,..Jot6ra P<.odukule więcej żę..
Iaza. 11ft W!oehy,~ n\~óImlemle .dUŻ<LWY~tu.Je ,go
na, op!inl.aze, uowjQ do Ik~ów, do wyrób6w dż!uiQ•.
czy 'I ~ków.
.
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przez

~;~yW~~h

Imlęprawdr ,.hlstOryczne1,· --:.,

I I si .
I
wm
ą
uszno
c
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Ś·

na wstępie zaznaczy!; okupacjI oprócz ;,al,,,'loti'CZTIYcill
te nie bylem ....K-ówcem,
_ ofiarnie
AL-owcem, czy BCh-owcem Nie mam też cyeh z okupantem, roiło sIę r6wdo Jednych nleż od band rabunkowych I

walczą-

.
AK-owclkh
Ludo-

wy'r ...:lśb>ŚCII_

'. _'__"_'''Y

grasowały po-l"~~~~~"i~~~~~~~~~.~~~~~~~~!'~~!i~~l~~~~~.::;;;t!~~~.:.;;,~~

które
w okresie
tych
się też
chQdziU w .. kradzionych chłoprym-kolwiek z
&kich butach" - o czym pisze I I><,tr:..b,ne.
Jestem bezstronny - i w tym "Czytelnik' %' Jędrzejowa • Ci
wlaśnie duchu chcę zabrać gloo. rabowali, podpalali chlopskle zaStanowisko ';b. WI.~alul wyzabierali chło.pom
rażone we wspomnianynl artywypadkach ostatnie
kuie~-=peltmścl J-l_wy• .a.e[ly .po.tem.mięso ~
nie tylko ja, ale wiele iJnnych o"
po cenach paskarskich
rob, z kt6n>m1 miałem momoś!!
cierpiącym Slód w miepracy. dowództwo AK: PI.",,- szczerze podyskutow"ć na ten ściec Rabunki te I w mieście
cie, że znacie chłopakÓW od temat. Zwrócenie się władzy lu- miały mieJsce. I to bardzo ctę"Barabasza". Ja >"Ówruoż po- dowej frontem -do środowiska slo. Oni włsA"ie. opierających
I tysiące żolnierzy
"licer1w
znałem kilku z tego oddziału AK-owskiego (ilekroć. uzYwBm si-= lm w uprawianiu tego haArmii Kra10wei ba.W"I:() częslO,
u
JUZ po WYZWOleniu, gdyż pod- skrótu AK _ mam na myśli niebnego "rzEm'l;iosla , bezUtośnle
wbrew zaleceniom Jwego doczas ~kupa{'Jj bylem w ro- zawsze .tylko masy AK-owskie mordowali pozostawiając wdowy
w6dztwa, śmiało walczyly przE!dzhnnych sŁronach w Lubel- bez "góry") było słusznym pow" 1 sieroty w ciętkich wa.runkach
ciwko hitlerowcom, nie s1~zl
~kiem. Roz~zwiałem .z nimi, nięciem, o którym z uz.naniem tyciowych.
• .... _L____ '_
ły krwi i życia 1 wykazały w
Potępiali "ni zlą drogę swoich :"fyrażall się ta~ pa<lyjni Jak I
Tak przedst8rwJa olę prawda
tych walkach wyjątitowe męsdowódców. H07mawialem na- I1ezpartyjllll w rozmowach pry- o zbrodniach, które "Czytelnik
two 1 odwagę. Bill się z wrVł,;;t:m
we-t z ludźmi, którzy należeli watnych lub na zebraniach, z Jędrzejowa" niesłu.smde atara
AL-owcy, -bili się żołnierze Bedo NSZ, I też pozna l! rora- którym
.ię przysłuchiwalem się j)l'ZJ'pisac! prawdZiwym
talionów Chlopskich. __ 1!1!i.sll:
dzlecką politykę swych dawoa Wszystkie te głosy cechowała nierrom AK. Wiemy rownleż
iakże Ileml.] olTomle żolrleców, wyłamUjąc się spod Ich zgodność twierdzenia, że ten akt doskonale, że żołmerze z patrlorzo I oficerowie ArmllKrajowpływów. Nie poszli razem z wielkoduszności Władzy ludowej tycznych grup AK surowo rozwej, wIemi synowie Rzeczypo"Bohunem" .za granicę. Zosta- pozwoli naszej partii pomyślniej prawiaU się z tyml bandami.
Icy o Polsk.ę wol
11 wiernymi synami na..o;;zej Oj- kierować losami naszego pań..
Nie macie prawa "Czytelniku
~:;":.m;'..";;'~~;;~~~~:;.~~'-ii.·~n~.~;wlehl trembo ją
bo się stwa I
do dalsze- z Jęd·rzejowa" tałszywle _",,,,,,c:.~_pr;,,,,,=_t<
óręł!OFbo nie'~:>i"-1i.-~~...r~a--j..g<"",;,m<';nl';;'~·ie<Im:.śct 'nasz;eg<YtfYć-ffi;.ać sprawyl----:-taklch~
nierze I ofi.cerowie formacji polJak
narodu w walce o na~z.ą
"rozłup8JIlych" w imieniu
'Skich na Zachodzie.
czeni
za winy styczną rzeczywLstoś~.
podziemia 1 za wolą narodu
tych, którzy czuli, że są W!llPragnę wyjaśnić "Czytelnlko- nazywać mianem .AK,
•
I dlatego tle t 'ntesprawiedlini 1 utie~li pod. plasz.cz 00- wj' z Jędrzejowa" jak to bylo z
wie lI"ob\ą ci, kt6rzy wspomInRszych ',wrogów,
tyrp.i ,,zbrodnia..rrti popełnionymi
Nłezaleiny E Klelo
yla okupacja 'najs:ro:t.sza ze jąc okres okupacji, walki Wl1WW,ielu ŻlJłn~ AK chdalo
. wsrzystkich, 'jakie prze1:ył czas toczone, pamiętają tyko o
praco\vać dla dobra Polski Lu
o
dł
nasz kraj. Czasy t~ pótniej na- zamachu na esie Club dok')1ladowej,
lecz ich
<xlrzucono.
UO'
zwano czasami p~gardy. Dotych nym prżO'L AL lub o bohatPrWielu pracuje uczciwie_ {:I]a
C5t
C7.at3 język n3SZ 7.nał czasownik skiej śmierci sztabu AL na Stapaństwa naszego, chociaż za"łapać". Wlaśnie w'.edy upow- rówCe. Trzeba glośno. m 6wić o
11
I':!ili oni swą przynależność do
JL
lfJ
....
CI
sleehiifl się rZec&l'w'1.k _ ..'&_ bohaterach Armil Kra.lowe', kM
AK.
.
alto kadrowiec, pragnę za- H, byli i tacy, którzy ani j~_ panka", Trzeba było' W,\1clYĆ, r.zy strzelali do- Kutschery, kt6Odczuv,ram Waszą boleść
b ć ł
wi
1 nego pocisku nie zmarnowali, Krwi trzeba było, by wskrze-slć rz~ działali w oddziałach parŻ31 do na.s, K!""Zyv,.rdy nie moż",
~';ra~i~.w~j ::~s~~:~ d~ b. wykorzystując go przeciw Niem. POlskę 1 Europę, ty ocalić 1udu- ty~ nckich. którzy wysadl.~li
na tak szybko zapomn:eć, ale członków AK, gdyż my, kadro- com. Byli i tacy członkowie kość i cywilizaCję.
p~iągJ.. którzy w powstaniu
skrzywdzony w Polsce Ludo'do te,f'5P r awy podchoktórzy znając p ainy
u

'OdCzuwam Waszą
·boleśt i żai do 'nas
~ pllnJe ·ą czY1;ane artyb. :1:01tu też

kuly o problemie
Dnlenr
AK. Mam

na myśli artykuł podpjsują<"'ego
.8ię "Czytelmk z: Jędrzejowa",
który pisze pełen ~Ol'yczy li. . t,
te b. tołnierze AK to mordercJ i z tego listu wyniKa, że
'i\ależ)· w dalszym CląlU uwata.ć ich za cOŚ gorsi1E'go.
Z cnIą pewnością tysIące
czytelników z tym się nie zga
<łza. Mot.:la dać
przyktad:
Niemcy, którzy w tak nieludzki sposób wymordowali milI ony ludzi, w tym parę milionów Polaków. Czy aZj~ może
my stanąć z niml ramię przy
ramieniu i walczyć, jeśli zaj-

~.e~rz-eba------c..--pukóT?
W mmemaTIJU czytelJ:lka.
z

JGdrzejowa, wróg :l.O:>taje na
zawsze wrogiem. A przecież
jest~śmy w przyjaźm z Niem:ooJ<q R'.:!publiką Dernokra-'
ty::r.n·ą
t w
razie potrzeby
wspólnie bfld"iemy bronić pok0jU, jak JUŻ wspóln\f~ wa1C'Z\,
my. ażeby nie bYło pl1Zelewu
eJt:rwl.
Noszę bliznę po kul! hitlerowskIej, t{tóra. otrzymałem 'w
walce o wolność będąc żołnieI'zem AK. Czy łzy n~ewin-

B

O CenJa
. t JCh we

J

* •

teW"azn' l"eJ"S"'eJ" p'OS"-W

Ob}\va.~te~1~u~,Z:J~ę~_1w~ie~rzc:;;ie~,;Z~e~l~j~a~;;.W~S~la~ł;em;~~~;·;;·;~;';;~;:;ij~ff~~~~~~I~~~~+'~~~~~;~tJ~~~~~\\~·a~r~sza~w~sf.k~im~~.p~rot!.W~ok~o~W~a~n~ym~~~~~~t..;:;~~~;I_
zbrodniczych wyczy· ta,k wI'elu gotowychmorze
za
od &ero eą

drzejm..va, są. dziś
bole.
nych ludzi,
a!1ę
.od łez. które
~
Waszych oczu, gdy Wa;; skrzyw
legitymację PZPR,
Ogólnie należy Itwierdzi, te
dzili bandyci? Nazywam ich ry mój dZlesięcioletm dorobeK AK wyrządzała różne sz.:kody
b8ndyŁami, bo jeżeli byli to znh<>zczyl, który nieczt:1y był polityczne l gospodarcze na nieAK-owcy to dawno "!:OStali wy- "'na łzy kobiety z mleS)ęcznym korzyść takich organizacji jak
rzuceni l szeregów uc·',ciwych dziecIdem J całkiem ~lewinnie AL, czy też podobnym, prowało!ni-erzy b. org. AK. Nie mo! nas skrzYlł(d7:ił. Czy mam mieć dzila do bratobójcz.ej walki po:na mścić: się na niewinnych. żal do wszystlkich? Nie, Dziś, mijając swój cel, jakim była
Tysiące
b. żołnierzy AK pole- kiedy nasze państwo przeba- I ;al~ z idrogiem, 'a, ~:~~~~
g10 za ojczyznę, tysią<7e nosi czyło wszystkim, przebacm.m
ro te
mu
us~
b!!zny na t'wym ciele otrryma l ja jemu.
współpraCUJąc z mm, Pamiętam,
ne w walce z hitlernwcami o
Czytelniku z Jędrzejowa, !: jak to grupa AK-owców w rok'lJ
wolność, Jak długo m;:;,ją der- calego sero::a pragnę, aby ten 1943' w mIesiącu czerw~y napieć za "ninę jednostek? A mój list był przez Was czy- pad la na grupę Ma~lanklbw ~,~do nas też nie tany-, gdyż w imieniu wszyst- c;ie skrobackim (pow. . us, 1 ~
P rzecież Hltlar
fitrzelał,
lecz
żoln!erze nie- k.ich uczcJ\vych b. żołnierzy a gdy Niemcy o tym dowledi.leh
mieccy, którzy są dziś także w
przeprru:z.am Wa.! 1 wszyst s.ię, przyjechaU lecz nie po to,
Niemieckie) Republice Demoich pokrzywdzonych PiZ€Z b. by liky.ridąwać grupy AK, o
k,.atyczneJ' i cały naród polski ż.otnierzy AK .. Dla v..·spóln~go których dokładnie wiedzieli, lecz
im rvr-7"'bacza. Ilu żoln\E'rzy AK dobra PolskI. Ludowe·, poWlTl- gmpę BCh, w któcej była polofors;""~ło obok żołnierza AL, niśmy się złączyć w jednym wa skoczków radzieckIch, bo
GL Odrę ale gdy się PITY- Fronc!e Narodowym, budować Niemcy uważali ich 1..8 właśc!,_ b'yli w AK' tyCI'. mle- Ojczyznę l nigdy nie dopuścić wych partyzantów 1 to niebezznali ~
.
h N'le po trz eb a UZBsad 11 za'trute.
do przelewanja knvi bratniej, p:ecZJI'lYC.
Tneba p!"ZY1l!1a~. te wiele złe
Melchior Batnrskl
nień, jak AK-owcy w pertraktacjach chcieli przekonać AL-owb . żołnierz AK
go wyrządziło nam, ludzi.om
c6w o niesłuszności walki z wro
giem, że to jeszcze nie czas itp.
111
X"
SIO ę
A ileż to z rąk AK-owców zgiZo
nęło oddanych patriotów walczących o obecna. rzeczywistość?
O niepodległość?
Takich I podobnych wypadków byto moc, moc niepowetoK. Jako organizacja wojNie wolno jest powiedzieć, wanych strat.
skowa wrga!Iliwwana zo- Ze akowcy takiej
walki nie
Ale czy wszyscy czło:nkome
stała w cz.aSJe okupacji d(J prowadzili, byli tacy lud2lie AK tak rozumieli sWÓJ cel? Czy
walki o niepodległość Polsl(L wśród akowców, którzy callko- wszyscy chod2.ili w krad.zionych
Jednak. st-.vierozić należy, że wicie zerwali z tą organizacją butach _ Jak pii>ze czytelnik z
walkl tej JlJe prowadziła, gdyż 1 vlradzieoi;.ą polityką Jej przy- Jędrzejowa? Czy nie bylo mlęJej zasadniczym zalożeniem by w6dców i ta część akowców dzy nimi patriot6w, którzy wallo hasło otaulia z bro:lJą u no. ma powal:.ne za.slugi w walce czyli przecIw Niemcom, którzy
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na{'h przeciw AL-<lwrcm, co mewątpli\vie przyczYniło się do
zmniejszenia niepotrzeoo:vch otiar.
I takich
pozytywnych
człO'nków AK bylo moc.
Wa.rto pokrótce zatrzymać się

dlaczego wlaśnie Armia Krajowa skupiła wówczas tak wielu
żołnie~y, bo skupiła ich l>r~L'"
cleż mnóstwo, l to jest fakt niezaprzecza lnY. Nie, to nieprawda,
że dlatego, iż program AK naj:'

sprawę WoLnO'ści. W'iccznie żyć będzie w ''las!.ych M"Tcach pamięć o naszych t.1warzyszach broni, którzy stawiali CICr
Ja hltlerowcQlI]. p:xr' Len! no, 'usd
Pi1i.~ą, pod (Kołobrzegiem. To
oni pod kierowni-etwem kOłnUUł-

..tle CZJ' dobrze" urodr.oDr.·
wyznaje tę ł%J IlllUa rełIaI..
atełmy pneelwnlkam:1 rozpalaDła W.nI narodowych, O e'1.yDI
nlekł6rą rozochoceni aaoJon ...
Usłyozn_ pro~JamI BerU
zdak 81~ Dled08tateem.le pamłę.

zapomnimy także nigdy o natowarzyszach br~, :tol...
nierzach 1 oficerach fonnacJt
polskich:na Zachodzie, kttJIZ::dY z
bezprzykladnYl1l męstwEm- - obywali Monte Casstno, bronili
Wielkiej Bryt8lrl1l przed nAlatami Luftwaffe, walczy}i z hltlerowsl{ą maryn<lrl:1. Z l-In,e!'skl
\\yslłek AK-Owców, tołnlerzy
i oficerów, którzy wspóldzlaJalI
z wojskami 8Oj'l1S7JT1Jazyml na
Zachodzie, atanowią integralną
Clę ść bo) owyc h t ra d ye-ji nasze j
Amlii, naszego narodu, wysilek.,
z kt-6rego jesteśmy dumni.

kategorU dlatep. te uozeałnlC'tJ
11 W dzJala1n'tol Dłekom1mlltytl
:::. ~r:::tU;~o ~ ~'e:!t
lę n'- wo'-o .tr'~Ic! z 0'.-,

,e-

~ J~%~~o~a~p~at~{y c;rs;~ł,nik~ ?:"~~~jl\i~6;~~~:l:ł~ó~~i~. ~tó;
l>OlSk~hj
~W~lV~1egzalf\~~k
:~ ::te~m:~~.
A..:~
~U owego
o S a os
o.
e
_
·u,_
....."
~~',ia:~:~j(~~k;:~Zi~~ ~~ i pisać niektórzy. _ _ _~~
d'z\onych chłoPskich butach, niż
AK stala się siłą, ponlewa±
zrozumieć słusmoć sprawy. A bardzO' wielu ludzi traktowRło
teraz bądźmy szczerzy I po- akces do tej organizacii jak<ł
ł 'b
I'
wiedzmy, czy członkowie BCh i ochotniczą s uz ę w "ap) ltyCl.AL wSzySCY byli oddani 1 waJ- nym" WOjsku narooowym, P')czyli o SlUS1JnOŚĆ sprawy, czy nieważ przede wszystkim Delenie
było pQjedynczych wy- gatura dysponowała bronią i
padk6w, że członkowie BCh t środkami,
pc:mie\.vaż wla~n\e
AL szli do chłopa zabierać mu l'!iatka organizacyjna Deleg3tury
uhranie, buty itp., wbrew mka- r-ządu londyńskiego najS?:ybciej
rom swego dowództwa?
opanowa~a kraj. Niemałe znaDlate20
-I~·ków.
neonie miał fakt, t.e komuniŚCI
~ też anall'·,
L4
'~
AK, przede wszystkim ze strony polscy, osłabieni ogromnie po
kadrowców, winna być wnikli- straiSZliwych ciosach zadanych
wa, przemyślana 1 wymaga sze- im przez prowokatorslttt bandę
rokiej dyskusji nle tylko utinte- Bedrkil, "kie jmc>gli od razću po tłresowanych, lecz i całego spo- pa . u ra u
I"Ozwmą,
~wt:j
leczeństwa. Dobrze by było, gdy- dzialalnośd, 00 mUSiał"
"p."l
by w niej wzięli udział 1 czlon- prosta, opóźnić konsolidację i
kowie AK. Bo prieciet dużo wystąpienie ws-zystkich po,t<;'POJest byłych czlonków AK. którzy wych sil "arodu. Dowódz\W'l
zrozumieli swój błąd I są do- AK wykorzystało więc to, le w
brymi pracow:nikami, zasługują. pierwszym okresie okupacj: AK
na uznanie, Moim
zdaniem, była wlaśnle jedyną organizamniej ważne jest, jakim był ezło cją
wojskowo - poJI~yetlIlą, a
wiek 12 lat temu, ale waime ja:- tysiące chłopców j dziewcząt
klm Jest dziś. Trzeba wldzloć chcialo od razu
bić Hillera,
±)Twego człowIeka! ocenia~ go walczyć o wolność t mepocilegwedług teraź:nieiszej postawy.
IO~'6 Wlaśnie to, ~ nihe .program,
",Lo

....

lC

lill

~

AI:I

nmratając się na rozbrat I
ksi1.mem, I
polltyq parliJ ••

~ilłt.

Nasm ojczyzna, PolskA Ludot
wa, wkroczyła w dwunastą wiOo'
snę swego 1stmlenia. Duto 't;rOoI
biliśmy w tym czasi. w naszym
k-aJu
. . , odw a1111'm
I!I
y .zma~• ro b~
..,..
ty. Kto mote %8.przeczy~ te ni..,
mały wkład do tej twórnej prSII
ey razem
a całym narodem
I, którzy I dzil występują wnieśli Wd" byli ~';WI.
przeciwko tej oczywistej
prawdzie, operują Jeszcze ;ed- Armil krajowej, byU Młnierze.
nym argum~Iitemt argumentem, oficerowie wojsk polskich na
trzeba przyznać, nie byle jakiej Zachodzie? Ale me mom. ledo
wagi. Oto zapytują Qnl: RMilhl- nOC'ZeŚnle nie powiedzlet, te
litujecie C7lonków AK. a kc,go wklad tyeb obywateli byłby •
oba:rczyć odrpowledzlalnoścl q za wiele większy, gdyby nie ci~.k.
śmierć około 30 tys. ł.oin~erlY i nieusprawiedlIwion. za:1Alty
i oficerów Ludowł)ao \Vojska 9kieroW8.'l1e pod łeh adrMen'1,
Polskiego, dZiałaczy pa:tyjnych,
luda.l postępowych, bnkcjona- gdyby. nie to, te nlektórrr I
riuszy bezpieczeństwa,
którzy ni(!h byli bezpodstawnie prześlez.ginęli już po wojnie? Tak, to dowaru.

C

~~~~AK_~~Z~O~k~~~~n~~~m:.~J~~~-~.~~-~Y~~~~~~~u~-ł·!m~'e~_~~~1~~EI~~~~~~~J~s~~~n~.ed~.~r_o~~~_~
_ _~~~K~~~.];~r!6~~~.~~~MLt:~j~I~~!r~~~k~:t:~~~rur:~:~~~1~:~;~i~ó~~~nn;~~~;s:t~r~e;~=~~
~ _b _ _ _tk'~.
część akowców zgadzała się 19397 Mnie się wyda'e te b ow ztwo AK wcale
się nie
-wrz'woleniu na Lui t

degrać W okresIe, kleQy_ woJ..
ska niemieckie będą opuszcza
tereny Polski. AK w tym cza-

~I~k::,~ła :ft~.;:;,a=i~i1 ;n::
tować

warunki dl. obję<ia
w13dzy przez polskich kapitalIstów I obszarników, tym samym postawić Armię Radziecką przed faktem dokonanyP1.
Wynikiem te!, polityki byJo
powstanie warszarw.skie, które~o s~tkl dobrze pamiętamy
Z tym, że AK prowadziła
walkę wyzwoleńczą calkowicie 7.goozić się nie mOZna, raczej nazwac! to można jedynie
zalożeniem postawionym przez
k;crownlctwo AK.
e ć:zo...
lC>\vą organizacją, która podję-

'

o

porządkowala sj~ Borowi-KomOTOwskiemu I llI1nym

Co~y

waj-

Armia Radzlecka wraz
z Wojskiem Polskim przepędz;jla okupanta z naszych terenów i powstaja władza ludowa, pewna część członków AK
zaprzestaje
caŁkowicie swej
działalności, przystępując do
spokojnej l
uczciwej
pracy
nad odbudową
znisZ<!=ego
kraju. Natomia..st druga część,'
na rozkaz kierownict~a, kończy z bierną postawą, ktÓ1'8
była naczelną dch myśl" w
czasie ok:lpacji i pr~ys puje
o czynnej ·wa·
przecr~ o
Wladzy Ludowej.
--

B IOTąe

af~ało, a oz d'TUgiej

Ankieta nie może
but
miernikiem
11

pod
uwagę ceraz
szerzej :ozwljającą się dyskusję wokół tal( bardzo
nurtującego· nas problemu, jakim jest sprawa b. członków
AK, czego dowodem są artykuoli: I listy na łamach' prasy,
jak :np. lIPO prostu", .,Nowa
Kult~rau. tudzież 1 "Słowo Ludu'~ prag!ll~ I ja podzielić się
swoimi uwagami
.
~
.
łach" AK, a więc jej a~r~gowych ezIonkach, nawet w.tym

~~Cy,_cz~ny c:a~~;~~::;, Ol:; ~a~ię=~ ~~~~u~o,:~:: ~~!~, ~~;"~;:;k~!~erzpo~l:
~':"~~lc~:4::~a~o~ił~/~~J!~

używa zwrotu: ,.No, "ares7JCle

Trzeba

umocnić jeClność

naszego narodu

'W,

cy sprngnionych walki,

F

kt"'~ ła~ ł AK
ł
a n';J';;i':~an. 'O~~!Z~:.~~
WOjskowo -"'~ttyezną~l!>w C'l~i~
okurpaejl, mustał mieć s.woje ujemne skutki.
Nie przyczyniło
się to do nadani" walce przeclwko okup8!T1towi rozmachu odpowiadającego
JTlQżliw(l!,:!')m
naszego narodu. Słyszałem 'kiedyś jak prof. Kot, b ł 8mbarut u
on y
ego 'W
by ~płaclc! zaCiągnięty dług. z~ ZSRR, m6wR ~ radio, że w
umożliwienie mu nauki, za dyp 1944 rohI AK była w stanie co

lIPokój".
Dwa z wieJ u przykładów ne
gatYw'nego stosunku do tegO'
wszystkIego co Jest obce t.ich
IdeologU".
l dla kMtrastu:
W jednym z. zakładów metalOlWych łJracuJe, b. por~ AK
- aktywny członek partii, racJonallzator, ni- 1l!'ZJ' "'ę Z cza-

~kU~~~:pro~~:j.ąw:;~~ęm~ kl~{!:ron~Z!~~ć:;:~~ :~:Jęć~l~r~ g;~e~=' l~z~n~~:I":~'n
miASt pomocy od AK miala dzone krzywdy nasZ<m1U na- dobrzy _ źli Itp. Wydaje mi
Al, bol~ne straty w postaci rodowi, tak w czasie okupacji się ąłus2mym podkreśl1~ że w
mordó\v bratobójczych. Za po. jiok I !po wyzwoleniu. była każdym wypad~
przynależWy7.sze nie 13Błoty winić każ- pew:na część ezlonków AK, noścl do tej organlz..,ll nadego członka AK. gdyź to był którzy, jak wspomniałem, ze- leży widzlec! człowieka I jego
cel kl,,"ownictwa AK, Jednak rwali.z polityką prowadroną indywidualny charakter, jego
mimo to, nl<!kt6rzy Ezeregal..i przez kler. AK, tak w czasie cel Jakiemu chciał służyć wotę
AK-owcy ponoszą pewną od- okuP<lcji, lak I powytwolenl". pująe- w-o. s=egt-AJ:!:.-!lla-. popowled1Jiałność, gdyt zadaniem W stosunku do tych ludzi pM'<la tego twierdzenia - kIIw tym oz.. ,le każdego ucZJcl- byłoby wielkim. błędem rościć ka _faktów.
w~.o Polaka. było walczyc! z jakiekolwiek pretensje.
Ob. X w okTesle okupacji
IJajeżdtcl\.
.
.
K, S.
jako czlonek AK uczesot.nlczył
w romtrzeHwaniu partyzantów
radaeclo!eh. Po wyzwolenlu:wy
korzy.tująe powierzone mu.ta
nowlsko, działa na .~ Instytucji, podrywa ~> dc>ore
imię,
91>. J. >0)'1 czonklem AK,
numerze 11 LWaszego.pis- \ niklem ..Sł~wa Ludu", ch.. rowma "z dnia 10 maja. 56 r. niei wyr.azić swoje ulanie o "U ucbwalą
egzekutywy
KD
z
przeczytałem ...rh·kul pl. śele do kadrowea....kt6ry za.._ PZPR zostaje wykluczony
partii.' Bezpośrednio
n , a mieści! 'oP 'Wła7Sk-w ,~SłO'wie szeie-g6w
~z~nlCY
o-'p:-Ob1eriUeAK
. .
~meWiIŻ jelitem sta~m czytel. Ludu" z dn. 26.IV br. oraz- ""to- DO opuszczeniu aa.Id. posledźeń

strony be1szczyźnie j doorze wiem, co nk~ tblym, a, y te wszy,s le c ę
tam się dzialo, niestety, nie b.-z le ędy zostały
naprawlon ,

p:zedwoJennego W'Zędmka na wy ..~l<im stanowLsku, za .okupacJl c710llek
AK, po wkroczenfu Odroa....
nego WoJska Polskiego. ~tępuje natychmiast do ..rm1l, P<l
zakończęnlu działań
wojennych jako Inwalida staje do
jll'.aą. jest oumJennym pracow
niklem, aktyWistą zw. zaw.
I te przykłady moirla mnotyć. Dłaczego podalem je? Dla
podkreślenia, .te za określenłem.
.. b. cz!. AK" .tol ŻY"7 czJowiek. I dlatego nie oceniajmy
Ich na podstawie JedneJ z wielu pozycji (już niea'ktualneJ)
anlo!ety persooalnej, ale jako
mlern1lt stosujmy len pracę.
Ich pomoc w n""l'ym wsp61-,
I nym dziele,

1

Zenon Wodeckl

&jelca

najmniej na trzy dm cahkowlcie
sparaliżować transport kc>lejowy
w Polsce. Ale przecież dow6dztwo AK tego
nie uczyniło. A
nie uczyniło dlatego, bo rue
chciAło potruigać Armil Radz!.'Ckle), bo zgodni .. ze, swoim antykomUil1istycznym I antyradziec
kim- progrąmęm, ~proil1"'m
odbudowy PolskI nlepodle~lej,
ale
opartej o p6łfaszyst<JWską
konstytucj, kwietniową, bylo
zainteresowane w tym, by 1'1..-wsze do~ły do .Polskl wojska
soJ=ik6w
zachodruoh. Nie
można również nie powiedzieć,
że w AK były Jawnie taszyzuJące elementy, te był sławetny
Antyk. (Agencja Antykomt1moty=a), który wydawał w lęce

-

la za to ukarana,
I uk.,·.'na sil zbrojnych "a Zachod..le p8.
spraWiedliWie. Ale jedn01:zośme winni
pracowac! ZGOO"le te
Jest taktem, że przeciwko zbroj- owoimf kwaJifJ<acjami, wykony
nemu ~ziemiu walCJ:y1i taatŻe
~ ki
d
) ki
k
byli AK-3wcy - po wyzwole- wa ta e za ania, 80 e wy onlu tolnieor-ze i oficerow!e nas2e nywa~ są zdolnI, muszą by~ trak
go wojska. Jest falktetl} histo- towanl na r6~ni ze w9z.ysUdm1
rycznym, że wbrew rozkazowlobywatelemi, tal< jak tego wyDelegatury, która Zl>kazał~ by- maga nana Konstytucja.
łym członkom AK wstępowania •
\e należy wątpić, te w now nasze sz'er~1, tysiące AK-owwych warunkach, w n9"Ców zaciągnęło się do n.""e;
wym okresie historycznym. %Bprzez
Q
rzami liII Armil WP, UC7.e.Rt· KPZR, byli
Minierze
AK,
niczylo w dobijaniu hlllerow- wszyscy ci, któryC'h nie zabra ..
skiegg drapieżnika w jef!i) leą.Cl kło na polach bitewnych w wal·
z leszc~.
wisku. Temu :t.lIprzec7,Y6 rue ce o niepodległość,

N

Większym zapałem uczestniCZYĆ

można.

A Jednak "le tylko nie docenialiśmy wkładu żołnierzy I oflcerów AK do walki przeciwko
okupantowi. Mówiąc o AK, nie
tylko mówiliśmy o Antyku i Boe-Komori>wsklm,-llIe
su pochppnie otawiallśm" znak
równ!łlIlia między C7lońkIimi AK
a członkami kontrrewolucyJnych
band. Był to wynik spaczenia
marksistowskiej anal!zy przeszlości, '\VYlllk ogólnej atmosf.,,-y
pOlitycznej, która zapanowała

będą w wykonywaniu' trudnych
zadań. w lmię świetnOŚCI lUeczypospollteJ, w Imię
O

_bszea

wzrostu stopy życioweJ mE. pr.'
rojących,
w Imię oocJtuzmu.
D-"!'r",,,~dzt~<!Q J!<!-~~~wzmoi:nIenla Frontu Narodowego, niezlonme) je<!ności naszego
narodu, będzie to naJpl"knl~~<211
realizacją testamentu łoInl«ty
Gwardii I ....nnll Ludowe!. t ....
dowego WO;'ka Polskiego, tol.
nierzy AK, formaCJI pol9kleh 21.
Zachodzie - wszysflkleh bo!OW.
u nas, w szczególności od 1949 n,M", o "'om,,~ć, którzy w '14roku. Był to wynik naciągania
.
taktów 'do z góry ustatonycl> tez, lach wl!ill<1eJ próby wiernie 'l!'w tym Inle5łusZfiych tez. ~ ta,k II przy Rzerzypospob\el' l Je,.
dobitniezostałoroł'll1R."ko.v.ne ź?Cie odea!l.
'. (&'

gest~ działaczy I<c>munistycz~ I~ IXIS~OW.rcb,
114
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bez : :

zaspokoić.

W kinie .:MO"Ikwa łł ł .. \:Var.zawa"
~dzif'nnle przed ·.e.n~ wy4Włttl.
ni test "tomka • Wy4eICtJ Pokoju.
.. RG8Gl'bł1-K-'-'- -- ..TOłO. MaMO. gos,)Oslo I ID" ~ film prod. 'rCDCY'"
~i.1 poąr.. OOdz. \7 I, \9.

A więc - W1Z)'l1cy wypel:DlJl
my CQ'telnie załlic;t.on1 1tupon
pI~ 1;>1'IUylamy go
na ad..... Redakcli ,,lilIowa Ludu", ul. Slenlllewlcza .1J. A po18111 - odbieramy IIBlIrocIy l •••

1!!''!I)Q!!!!l.Jm'!!Z,lL~-ł"U,pon1l.nllilD)' ·.tę

w. kllęł&mL I
blbllotec:e o klf4tId _ e h
"faworytów",

KUPON PLI!~I8CYTOWY

dL:lJ ~ Bi-f]t~t!»

~.

przywłaszczenie
S...w. Powialowym w
Blllku (wyOz!a! &amlelaeowy
w SIoPlllcy) odbyla .i~
we przeciwKo JózefoWI Węz!o
IOwi • K w _ (pow. BUBko).
W)'IIIlenIony, w ...tUku .lD1i6

w

8 NAJLEPSZTCB KSIĄ~

ZIEMI s:IELE CKIE.J

roz;pra-

nazwISko ..ulor..

POSol.owle Ratunkowe Nr tal. 08
Sl.ul POłol ni N, tel Da

-=.~~~~~ ~~~.~, ~.IO

..
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" JKARtYSKO,

~~W~~~ZO~~łOG~tw4M~~~~~U=~~~~~~~~~~~~~~;:~"~1
podatku Il"WIt.oWegO wpIa
nie .kupuJą na4wyPreą\ÓW

od rolników. lak np. w Zblzne:1I'l trucilulce (pow. Opa.I6w). Stąd teł
od kilku "..
Iiobie kwotę 8.887 zł.
nled08latec7Re -.:wpalrzenle w lo lat nie oddają do utytl!u P'I'ZT"
Sąd MazaI Józefa WlęzlÓla kiwa.,. alllepów.
.
dzlelooych MBO pomleszcrt.e4
Dokladny adr...
lIUl 4 lata wlęzlen1a.
Rad". !okra. postawIla wnlo- handlowych...
.
___
::..::::..:::....:....:.:..:.:..:.~_:....:...:......:.......:.:.._ _..:.......:.:.._...:.......:.._ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sek. aby w obecnym okr...le pll. POIIIldto .źeroIco omówiono
njch robót w polu. ws.yetkle .praw,! powstawania maM.
sklepy wtejlkle-b1l1- U<>,II&~ WskaZł!nO przy \)'III na k<lIIllecll
ne w chleb.
no4~ wnUsUwqo doboriI pel"<
Rad:nl wskazali na k<mlee.llllOU IOnęlu sklepowego, kt6r7 zas2lCzególowego p",.. trzega.nla po- peo\Wl\lby lePSZą t kulturalnIeJMOT'l'O:
~zi.lu. na branu naszego handlu. _
obslugę klientów I eJ.Im1.
który lepiej będzie wówczas dbał nowa! nadutycIa.
o peŁne. zaopatrzenie sklepów.
"""00poza tym tam. gdzie nie ma odł
powlednich lokali sklepowYch.
.
O O·
jak np. w S!aszowle I wielu
I
Innych miejscowościach _ poI •
wlnlOm być zorga.nlwwany hanW
deI . kioskowy oraz zakłada".
punkty "sprzedaty pomocniczej.
nauk.ę·
R8~ T.rek I Inni
r6wnlet
manko
Jak lWI 1nIonnul.
wskazali na
bez.. OŚWiaty Prezydium
anonimowego
lUiitu
kJercmral
wzglę<:!nej
walki z mankam!, Kielcach, w ble1ącym roku
sie złośliwością, A ile jest W ano
przynasz.ącymi
naszej
gospodarwrześnia uczyć się będzie w
'11tmach cennyCh iIlfoI'macH. n1e
ce dute .t"ty. W .tosunku do pierwszych kl!Ulach szkól podmaj ŚWiadczy prLyklad .e Skar
Iloś~ ,korg i zażaleń. jalu! remankowiczów
zaś
po'\'(jQJlY
być
stawowych okolo 1500 dziee1.
z)'Oka. Otoi do KW wplynął nie
,~lruJe SIł; w .... rawu::h r.a:"'xj·)- dawno l~t o niezdrowej .sytuawyciągane kQ!'f"e§wencj. ·zna~ Jest to rel<OrdOWa Ilczba. gdy t
wych, KP i innych in..;:tytucjach, cji panującej w Mlej.sltlm HBaln!eost!"Zejsze'l'"anjieli "",,"Iono w roku ubleglym nallkę rozpo
jest rzeczywiŚCie imponująca, dlu Det.8JiC7..TlyrTL W wyt"'~ku kan
mRZY KOZERA
to OOty..neUll.
.
Lwk.
crlllo tylko tyslll': <l~le~.
Wspomnieliśmy jut. że do PRN troH stwilfY.dwno, te na terenie
Busko wplj'nęły w br. 294 li- tej pLacówki kwitnIe kUJT'lQle!'D
.,...,.~•• ' •• ł'."ł" ......'ł,., ••• , ••• , •• ,~~ ••••• ~.".'t
s ty. Zda wać by
się moglo. U
stv.'o, .pijnń!'łtwo, numl~~e krywlrzysiko W porządku, Ludzie pi tyk l Doprowlldzilo to w konseszą (bo mai" ""ulanie). unęd kwencji do marnotrawstwa m!e
Dom
OKRĘGOWE PltZEDSIĘBrORSTWO
n;cy rejestruj" \... Pora spoj- nia państwowego t powa.z.nyeh
BAROw MLECZNYCH w KIELCACH
E
w KIELCACH
:
czet prawd,:~ w ocry. S:ęgnlj- naduzyć.
my 'Lnów do lil1formacjl. DowieAutor listu nie podal awego
zawiadamia te
my się, że at ... 85 skarg wplynt:- nazwi~'k8, Nie wiprzyl może w
prowadzi nowe formy
jak:
to be'r.pośrednlo do PRN. Ponad rotbicIe kllltl zlodzlei I kumo200 5k8rg chłopów powiatu bu- trów. SądZił zapewne, i± "Wpły
spoiywczych
na
:
,kiego do PRN .kler<>waly wla- wowa" kHk8 dowie sie O rum ł
_ s odbiorem w Domu Handlowym,"
~
dze WOjewódzkie 1 centralne.
9pQtkBją go szykany.
Stalo .:ę
został przeniesiony z lokalu pr~y ul. Sienkiewicza 79
InBcUj. Wobec winnych wycią
(kolo dworca) do lokalu po dawnej restauracji
Zostawmy na chwilę cytry w gnięto wnioski partyjne I per2. Sprz·edaż towarów DA zamówienia p.oprzez:
spokOjU. Zwróćmy uwagę na sonalne. Klika p:zestata rz.ądz.l~ :
"Savoy", przy ul. Sienkiewicza 37.
wysyłkę pocztową"
problem.. A problem. jest naInnym
razem
ten
sarn
cZlo=
Zaprasza
sią
wszystkich
konsumentów
na
smaczne
prawdę niepokojący.
p~
3.
towuów u
II
i tanie posiłki.
przykład.
OdpowiedZl.lnr'pra- wleli"J>odpls... 11'1 być moZe pod I.
286-K
do domów,
~
COWlI!cy KP w BWlku uwa±el~ listem pelnym na:zwlsklem. Nie B
.Ię lut obawial .zykarl za I ":..,•••,•••,•••,•••,•••,..........'...'...1••• '•••,••• ,•••••••••••••••'•••,. . . . . . .:
skargi Złl ... roozrablacl<ll r9boIQ pbQcIzle
r a w d ę. P ......kon&I 81ft bo- I·'
w terenie. Jeden z InstN!tt"..6\ł
4.
Sprzedał
pliczek
l
kossy
okoUomo6cłowych.
wiem, te lego slulZny gIoe nie
ośwladezyl wproot:
•.Nle mam
"ZIekcewaŻOl!ly.
A o to
"aufan!a do ludzi. którzy plBzą
Zamówienia phlemne l telefonlcZ1le przyjmuje ~
,kargl" . Myślę. u nie fi\!' po- przecle! głównie chodtl.
Po
.JOC
Zletdzle
UOŚ~ wpły
stoisko piekarnicze - tel. 46-20.
tI7.eby 67.e1'oko wyjaśniaĆ błęd
nego stanowiska towarzyszy 2. wających listów do władz wreDOI.na granica warlcJjcl jednego ......6w\enia wynł181 1011. zł.!"
bUBkiego KP. Takle traktowlIJlle nowyeh znacmle olę powlększy
Prawo do korzllftą.nIa • poWJi gy"h form Bprzedaif D1Il.Ią.
la. Ludd. eoraz śmieu.j wycho,karg I zateleń ludności
nie dzą ut swoitr..ł sprawami prow:vlflCZllie konsumerud
IJldywklnaJ.Dl,
przywporzy n8 pewno ~ waly I
MiD.l8lenlwa Prze.aJylllU Ch.mlcmego w PloDlulch
( j .
289-K. ~
o radę C7.Y. polnO< I jednoautorylet"J wspomnianym towa- sząc
_
cześnie
występują
przeeiwko
rzyszom,
• ogłasza W P 'I S Y
taktom łamania praworządnoiAle chodtl lesmze o
nie
się
z k.-umoterlIG. NlewJ.jclwe I
l) do ZASAD~~!_SZKOLY
"~,~n"""i+,,---I-;_l.z!e~_n. Mutwi
podejścIe KP w
nu.
te
wielu.
wielI) odpo2)
TECHNIKUM CHEMICZNEGO. fil'
daje o sobie znal! w
wiedzialnych pra<;<1WIl~Ów PRN
praktyce. Wyotarezy
W KąAKOWlE, ut;. SEBASTIANA 1
lekceważy te wypowiedzi. Pny
WaruIIId pnrl~.I.,
rejestT ek1llr8. aby alę
o tym kucj do biurek ni.... w .... 81\ w
porl;ekonaf. Dzl<!elątkl llst6w z stanie wc...~ .1'1 w IJtotn.e _
1) ukot'l..enle 7 kla. n:kob' podmw~,
- zawiadamia _
li> ukot'lezenle 14 lat. Kand,.dacl B ukończon:vm te rokl_
roku ubiegłego I bieżącego .",... bIerny· swego terenu. ltają 11'1
tycia malą plerwazeAatwo 'Ił' pnyjt;c:1u 40 ZUldDlcze,l
keją do dnie dZisiejszego na zata u poastawla zarządzenia Komendy 'Główne!
obojętIJ,l ". ludzkie klopoty I bo
Szkoly CbllJJll~'.
.
.
la !wionie. Czy
się więc lączkl.
Btrllły Pożarnych i Centralnego Zw14U~ $p61dzield,l wić. u chlopl zwraCają J!ę
Do podania Datety 40,-6.
Trzeba
~
otworzy~.
J:Zości ~racy w WlU"llzawio uruehomłła
. " .
swodml kłopotami "wy_j"? drzwi dla ehlopa. Nie bać olę
Zyclo1")'1l, świadectwo ukoAczenIa , kla. n:kołr
terenu, jak diabeł
św,ęconel
wel. wyciął! aktu urodzenia, zaświadczenie o mnie MILPł./NM.TJI' ł./S.f:.ł./GOWE
lątl<.owym roOz!ców wydane pną prezydlum rady naroWody. Jeśll pozbędziemy .81'1 blu
dla upraw i kODllerWacjt
P-tllO'żar,ow~_
dowej lub &alda4 pracy, lI&ŚWIaaczenll lekankl.. oplDl,
rokratycznych nalecla1ośt:l J f~
n:kob'.
.
ma:\12mu w nasuJ pracy, w6wCZIUI, j zaufaniem będą nil IICw
Kielcach,
al.
Szkolna
.(w
bud)'Jlku. B_1Jl
40 TMbnIkum
dzIe darzy~, A to , ..I chyba
eserwoa o
teHłde-DQejrtlu.J-1ważne.
CXlIlIe4ID Pl"7AiZ mleJoeowych chlo
PÓW. po czym przyw!aa=yl

B

,,MIl" - nieczynn•.
•.WOlNOSC" ..Cul"YiOn.
,... fil. prod. duńskiel.

imię·· I n&....lsko uczestnika

łqkt"

na czasie•••

....DOM.

TEATR IM.. ST. ZEROMSKIEOO niecz:ynny.

Ok

500 PIer"uokIasIst'6"
Kielcach

rozpocznie wtym roku

prry vI.
cr:e",skie"o 16 "Tyrol" '- czynny
!Id gOdło 15.30 do 20.30.
Wyst"WY I MUZEUM
W soiach wystawowych TPSP przy
ul. Kelle,·Krouzo. WVIIDWCI l-moiowo
rodomskich

p1ałfyk6w.

czynna w godz.

10 - 11. Wst.P be:r.płotny.
Muzeum przy ul. Nowafk,L
pt
"SzllJko Iloroiylno'· I
p'.

..starodrukl

Wytłowa

wystawo

~

pOI'ki ....

a/\ iJi
C :1;' !ił.
,1',
Apreko Nr lOB - ",I. K.l:.,.K~o,;zo 3
Aptek.g Nr 8- ul. SwlerueWJk,ego3ó

G i !li ! idu,"
~olunkow.

OP

S\rllł PohrljlO Ol!
Pogolowle MUłeyjne
Kome1łd. MO 11..u

OP

Pogotowi.

I

'Al

•••••••••••
M'qtnlJ

'zachowaj
KIEDY BĘDZIE U NAS
GRANA 8Z'l'UKA FłUIDRY
"oZENIC SIĘ NIl! MOGĘ·'?

Jak jut podawaliśmy. zesp6ł
l.espół estradowy Państwoweg:!
Przedsiębiorstwa Imprez Estra_
dowych w Lodzl od pewnego
""asu krąży po Klelecc,yfn!e.
'l\'y.tawlaj~c .ztukę A. Fredry
pt. "Ounlć ~ę nie mogę" ••ysku
Jąc lObie .dubl popularność
l
8ympatlę widzów. W cll\llU bletącego tygodnia zespól ten odwladzl następujące mlelscowoścl: 21 maja Pińczów. 22 Wloszczowę. 23 Busko. 24 Przedb6rz. 25 SzydlDwlec.
2/j'- Wodzislaw. 27 """:' Końskie.

Szkoła pielęgniarska

Bar Mleczny Nr 2 w Kielcach

klasy I rozszet2)' program

I1łIU

wstępny obejmulą
ey naukę" o konstytuCji. lęzyk

Egzamin

"polski. ma~' bIolDgl~.
odbędzle olę

5 Ilpta br.

~

Sprzedał

~

zamó~enla

~Jlm6włenla

dostawą

3

i

3

DYREKCJA

iechnil(1I11 i Zasadn. Szkoły Chelllcznej

=

............ ....................................................

PłtHmc~~6~łi.młl~~·..Ił~~~

moma

Podnaw...

Ul.~Me~Onl=lI~.zId~~:~:E~

w

tru<lej

wi~

oytuaelt

tnJdino m6-

o zaufanIu ludności do
wlad.: powtatowych. Niektórzy
towa.rz)'l!'Z8 na podstawie .nielicznych stosunkowo spraw opra
gną "udowodn!e*', te wszyscy
Butany .kars t zażaleń_olLro1:-

1'I!~mI. ~w18Clę,-1<iZ4y
zdrowo mY81W cUowlek wy-

dmleJ. IeIlO rodzaju bzdwne
teoryJkL Za przytocZOl\.ll iąom
kil kiryje 1IIę. Jednak pewne niebezpj~tW(); ~tywlśc!,

c=an\a.

I

IIprzedaży,

i. Sprzedał artykułów

~

Pielęgniarstwa

w Kielcach
. Niska 719) przYlmuje zgl06zenla do ·.zkoły na
tak 1956/5'7 do 30 czerwca br.
KandydatkI w wieku od 16 do
30 lat' muszą miet 00 najmniej
9 klas .zkoły og61nok,ztalcą
ceJ. Pn:e!llożyd- trzeba świadec
two uoodren!a. zaświadczenie
obywatelstwa polsklego I liwia
dectwo lekarskie.
.
Nauka trwa dwa lata. Nauezatlfe I utrzymanie w
nacIe - bezpłatne. Ola
",entek szkól ~gólnokBztalCII
wcb utworzy się oddZlel41e

'~.d'oUlV .DeU6.tes v· 3

kia-

lI1łItytueJI 'i u~6w CIslablają częstokroć
u siebie
przękm)alnle o .lusziIokI wielu

rownlcy

powatnycb

ilYSDał6w,

..łHOECDIII
-.·..-"""_1.·
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Wolow6tUllltl Rady
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,.ICIpłril. 10 IIlło!1<"1a· "..
ła\oo
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Ił,
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lC1Iłd.b
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lCułdvb

1.1IeIII IIG'~ Kwl,ilIoo>I'-"

Da
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Pośzczególne tum""y' dosto-

• 81 MAJA--195O-R,

1iOW&I)e Sił

do warunków urlopowych UC-a!5IniMw .pływu j
. będą trwać przez 7, R. 10 I 14
din!: W spłyWIe mole wziąć U·
dzlal każdy kajakowi"" l teala'l'Z, zarówno zrze9z.>ny jal<
.
j nie I !<LLndYwlduatnJe
--,~dn:żYnowo. W •..pływie zapoovIedzl..1I swóJ udział
tiiry-ki
a Zwlą2lku Radzleekiego, C....
choslowacJI, NRD, Węgler, RumunlJ. j Bulgarli.
Wobea o&TanlczÓneJ
ilości
mieJsc, o uczestnictwie
w
IpIywI. decydowa<! będzl. kolejnośf ?gloszeń, które przyj·
muje Okrę~owy Komitet Orga
.nI_Jny _
Zarządzie
0kręgu PTT-K w KIelcach,
ul.
Swlerczew.kiero 2Z. Doklad'nyeh Informacji na ten temat
Udzielają wozyslkle
placówkI
YIT-K I zarządy powiatowe
lJgI Przyjaclól ~oInJerza.
Dla czt:ści uczestni.k6w pn:e'Widziane są prawie na wszyst
łdch trasach ulgowe s.k.ierowaIlla wczaoowe PTT-K 'FWP, w
cattnach których korzys!ający z
!Woza.sów otIT.!'muJą bezpł.amla

Serde
wił.' • Toma la I
"i
'
.
.
czne ~-~Be
mlSfri3mTPoTskTweimriastyce .-~mfin m8Cnuwtelmllłfr o zpo ~llilllJ \llq:pulIJ\la~

·polsk.-ch I"olarzy w Warsz'aw-.e·
WARSZAWA. -

Kilka

__

tyslę-

Za serdeczne

.

przy~le podzl~-

r:y warsZawiaków zebrało .i~ w kował w tmlenlu drutyny pol_
piątek 18 bm. na lotnisku Okę- sklej Slanlolaw Kr6lak. Powie-

cie w Warszawie, aby powlIBć
powracających z PragI reprezantantów PolSIkI na IX WYścig
Puknju .TRYBUNY
LUDUw,
"NEUES
DEUTSCHLAND" I
"RUDEHO PBA VA".
Przy wyjściu, z lobnls<ka powitały kolarzy lanfary harcerskle .. Zwycięzcy IX Wyścigu,
SlanI.slawowl . Kiólakowl oraz
Chwlend&łlzowl,

Wlęckowskl.·

-.:rzial on:
Drodzy Przyjacl.I.. W 1mIeulu .Ilol"8!lw. I J:WJlIm_~'
pragnę przed. w8zystklm pocUJlękowa<! za ••rdeczn•. przywl.
tanie. Pragnę równld podzlękować za Uczne dowody pam\ęclIlsly, telegramy. lelefony _ klór. m6wlly nam o tym te w k.....
jnIłośnlcy kolanl":.. " Jest
leW mlllony _ oczekują od nas
Jak naJI • .,...eJ Jazdy, Jak nallepszych wyników. Staraliśmy
sIę leż, Ue Iylko mlellśm, sil, by
nie zawieść P<>kIa<ianych W' nas
nadrdel. Wyniki znaci.,. Pragnę
tylko dodać, że ani nie pny87ly
one łatwo, ani !et nie są wyłącznie zaslugą jednego czy druglego ·z nas. NIemały tet wkład
w n.a52Je sukcesy ma kłerownlctwo zespołu oraz trenerzy.

IlU

mu, BugaIskIemu, Kowalskiemu
I WIśnIeWlIkiemu wręczyli wlązankl kwIatów ?l'Zedstawlciele
warszawskich szkól I zrzeszeń
sportowych,

TrwaJB na lrasle Warszawa Berlin - Praga ,twarda walka,

która też równolegle

rozwijała

przyjaźń. Zdobyliśmy wIelu

wych kolegów,

Poiska Rumuoia 2:3 (2:1)
UJ piłce ręcznej

bm'l

G DAl<SK. W niedzie lę, 20
odbylo się w Gdańsku spotkan.ie

k_obiet

IW-

nowych 'Drzy~a-

StattwwKa -

i koszykówka
w

w

I

zdobylt .. koń -

dól, tworzyliśmy jedną. kO!........ ~
rodzinę. A kiedy przy.zly pot.~
n&llla _
powiedzieliśmy sobie
ws.zysey: .,a wi~c rewant w rGku
przyszłym.
w
jubUeuszowym
X Wyścigu PckoJu".
Korzystając z tego, te Jestem
przy glosie;'-po7.WOI~ sobie....
apelowa<! pod adre.em tych reIOrtóW, które ki"eru.ią produkcją
rower6w, by wreszcie r-zurlly na
rynek większą Ich Uość. Wlerz'cle mi _ więcej wtedy będzie

ę<J

Solarz (CWKS),

k6lka - Tomala, po,ręcze - Sobala, drą:ie< l sko~ ?rz~z konia - Ogrodnik oraz ćW czenia
wolne - Konopka (CWKS).

lU

'0 min. t:l Smullk
ł:Z Mllar

STAR IITABACROWJCE ...
START ŁODZ .:~ (1:1)

H mln.

82 mln. 5:2 Derlatka D
Skład,. d~t

Re k or d owa

STAL: D1ugOB'Z, Sadm, Sw Il\łl'l<, Zyta, Wojclechowakl, PI·
lot, Smulik, Derlatka l, Derh.tl!a II, Nowak, SI_U.
PTC: Kretek, PrLYbyIskl, OkaoI!\6k1, Nowacki, !latulekI,
Pykała, Siano, MIlar. Augn.lyni..... Koch ..... Kardy6skl,
sędziował Karpliilokl • Lo~'

kun."II'II""'.'

'IR.".śt.
lu
t"lIIuUn
Wf lU zakładach TOTKA

j

I tak jak przewIdywali"",.,
drufvny staTBchowlck1eJ!:o staro

.1,

I lódzklego startu podzlellly
punktamI, uzyskując we wczoo
mj.~ym spotkaniu wynik remisowy 2:2 (I :1), W czasIe pIerw..ej polowy mecru, ;re byl. nie
zwykle wyr6wnana. Pr)wadzente u>:yska II g""podarze w 20 mi
!ll1cte ze !I'trzlt1t: W.....low.kiego.
ZawodnIcy goścI nie """"zenl U4
tmtą bramki ruszają do ataku I
w pięć minut p6tnlej zdobywa-

Rekordową fiość 3.115.376 kuWe wCl'rn'ajszym ri1eczu Sial ny grały ehaotr=ie, a mleponów wpłynęła na XI zaklady Skarty.ko potWIerd,11a
.wą semnl nawet brotamle. t.lc.mle.
PP. TotallUltor Sportowy. Na dobrą ~ormę I pokon,la zclecy zebrlllUl publiczność mlala o·
••Króla,]u'iw" f .,Chwiendaczów", ,nagrody I 9topnla przeznaczona dowa.rue PTC Pabianice
5:2 kuję og.ląja~ jedynie rekordo,,1ę<iej r>doścl p1'Z~"o.ić Wam jest ,urna - 1.881.225 d. a n. (1:1). Prreb'eg spotlronla ni., wą Ilość b'r!!IPek, jaka padla
ją wyróW1l'lawczą bramkę·
będą lVyścigl Pokoju.
nagr~y II stopnia l 2M.151 zł. był ciekawy. Obyd'\\1e droży· w
~jmi'U,
Po pI"Zerwle daje się zauwaty~
A 'l1ęc dziękuję •. 40 następ
duta
przewaga gospodarzy. W
..D:tch emocji, do nowych wzrumotorowego w Osłrowc~....
85 mInucie gry Kup!s2 uzyskuszeń, jakie przeŻywa.my zawsze, Z ulicznego WYŚCigu
j&prowadzenie.
dla BŁam. ktQgdy wa.lczymy na oczach war·
re utrzymuje się at do 80 mlnuszawia.ków t łodz1a1t. gdy p.rze\y
ary.
W
tyili
to
czasie atak lo
jeMtamy niekończą.ce się uIJce
dzlan przeprowad~ szybką ak·
śląskIch miasl lub wpadamy na
cję
I
zdobywa
drugą
bramkę, uwroclml'5.kJ stadion.
• talając tym samym końcowy
Dz1t:ltujemy, bo mamy za 00.
wynik
spolkanla
2:2.
bo Wasz entuzja.m, bo W8S2'e
uczucia czuliśmy zawsze. na. kei
W pozootalych "potkaniach
dym' kilometrze trasy. A to doIII ligi padły następuj"ce wydaje oll w walce.
Impreza zgromadzila W7.dłut ca- Stal, 2, Kałota LPt, S. Rad,k niki: Sparta KazImIerza WIelka
lej trasy setki widzów, kt('lrLY Stal. Na czwartym mi-cjscu upla - Wlólmlarz Pablanlce·I:O (0:0),
cyklowy wyścig uliczny, zaliczo- gorąco oklaskiwali br-awurową sował się zawodnik z OaLrowcB Włólmlarz Zduńska Wola - Rajazdę niektórych motocykliStów. - Knoa LP~,
'
ny Jako I eliminacja do
domIak 3:0 (2:0), Lechia Toma.
strzo.stw okręgu kieleckiego,
.zów - Boruta Zalerz 1:4 (I :2),
spDdarzem
było
KoleJan L6dt _. CouoordIa
scowe koło
Piotrków 1:1 (0:1).

Wkategorii ·125 najlepsi. kielczanie
w 350 i 500

o ~:~~~z:':=l~~~O~

Biegacze

LONDYN. Na londyń:;k:m ~~A
dio!1ie White City nn.poczęły s~t:
w Bobotę 19 bm, międzynarodo.:.
we zawody le:-tkoat1c:yc?~,-=, które zgromlJdzj~y na starcie wie}u
czołowych zawodników europejskich. W..,piegu na 1.500 m 7.\\'Y·,
ciężył An~. Wood 3043,1
wyprzedzając na mecie Węgrów:
Rozsacołgyl - 3.43,8 I Ta.borl 3.44,0, czwarty był Anglik PIcie
- 3. 46,2. Bieg na 600 m zakończył się zwycięstwem rekordzlsty śwhta
Belga Moensa -1.49,7,") Hewson Anglia
1.4!l.8 $)
SzenlgaU Węgry 1.51.2.
"

polscy

Grzegorski, z Ostrowca
I

'" * ..

węgierscy

pokonani VI Londynie

'" * '"

~.m~~:,~~

Garbarnia Kr. - Gwar..
dia Bydgoozcz
1:1
Gwardia W.. wa - Górnik Zabrze

0:1

Kolejarz Poznać _ Wl·
PRAGA. W uzdrowislou Luoła
hacowice w Czechosłowacji rozGdyby nie upadek Swlercza..
4. Lechia Gdańsk - Bu·
począł sIę mecz tenisowy UDA
dowlanl OpoI.
- CWKS. Po pierw-szym d~lu
, W klasie maszyn 350 i 500 ccm
w kategOriI 125 ccm
S. R,,,,,h Cho1'7oÓW _ LKS
I prowadzI UDA 2:0, SkoneokI
(bieg w kategorii 250 ccm nie
Włókniarz
przegrał z Bendo 4:6, 6'4, 6:2, szyml bezsprzecznie byli ","wod- od'by) się z braku zawodników)
1:6, 2:6. a Schoenborn pokonał nicy kIeleccy, którzy zajęli t!'Z)' trIumfowal coraz lepiej jetdŻlj 8. Stai Sosnowlec-CWKS
W-w.
pierw..... miejsca: l, Jaalczek cy Grzegonkl z LPZ Ostn>w:ec.
Kwiatka 0:6, 2:6, 6:1, 6:3, 7.5,
7. CWKS Kraków - Naktóry odni601 zwycięstwo nad
przód Lipiny
czołowymi zawOOnikami n~szego
Górni-k Radlin - Mary,8.
województwa Swlerczem i
mont W-wa
}óżwlckInL
W
obu
tych
biegach
pewno na poka:-ycie kosz.tów WyGórnl,k
9.
Bytom - Crazaprezentował
sIt:
ścigu, Ale pc co? Jeśli nhltt nie Grzegorski
covia
neguje konIeczności przeznacza- bardzO dobrz.e - wykazał wiele W. Górnik Wałbrzych
nia pieniędzy na ..imprezy a·rty- ambl"jl I woli zwycięstwa. Zda'
CWKS ~dgoszc.
Btyczne czy i.rme, to dlaczego ląc sobie spraw~, te walka z tak
Polonia ytom - Warta
ma to czyndć w itos'Ull'ku do renomowanym1 zawodnikami Poznań
imprez sportowych. Przecież w Swierczem czy
Spdrta
Lubań
AKS
będzls należala do
podziale

Nie.§portoUJe ref.lek.§;e
na tenJat H'qś'ciqu Pokoju

YŚCIg

koń-czyl.

1:1

2:1

-I

Pokoju jut się zaAle przeżywamy
jeszcze jego wie1k1e emo~
cje, oskonała jazda naszej drużyny z Krolą.kiem na czele spraw nim należycie, - trzeba na te
wiła, że. długo będZIemy o
tym
pytania od'p~wiedzleć.
mówić. Nie ulega
wątpliwoścI,
te Wyścig PokOjU to wspaniała
impreza sportowa. Jej popular~
:ność nie ma
w sobie
'

~

POZNAl<t. d""'.ltm dniu
STAL' RADOM - GWARDIA KIELCB liG (0:01
' . W ple~ poławJe ...,.,
lndYWlduelnych mlatrzootw Poin młn. 1:0 Wojewoda
_
obydwa zespoly były akl w gimnastyce rozegrane zo..
SS młn. 2:0 Dobo..
.
.
.
norzędne. . Gości. ~tl!l.! 81,
stały ćwiczenia w uklacUJla' doSTALI Kwaslbonikl - C,bulskl. W6Jelckl, Nowak - Kowal. druży'rtą wrrbwnalU\ I IzyJ!k".
wolnym.
ozyk, Kaezmarczyk - Wojewoda, Dobo... Szyma6akl 11. SIne- Metalowcy :natomiaSt ZII1IrezeJI
Walk. o tytuly ml.st1'7oÓw,był.
oha,. KowalskL
towall lepsze wyaZltolen4e tec:h
barozo .zaclęta, zwłaszcza w kan
GWARDIA: Grab - Prokop, ZI_b.. Chałupko - S ••zypo, nI<:m1e <>raz mąd.... j.zą tald:y4
ku~encll kobiet. Kol6wna (GórToPQrskl - Jablo6skl, MUIZJ1llkl I, Baehl.wI....
P1elroob, k~. ca!a drużyna I08podarzy
-llik),--która po_~ _ol»KanIozakL
grala ~.ofiamle , j em,blto
wiązkowych prowadz.tljf przed
Sędzia SDow....kI • Lodzl. Wlaz6w PODad 6 łJI,
nie. Na
obnJtenle pozIómu
mistrzynią
Polski
Rak_
.~a wpłyną,! powatnle
(CWKS), zaprzepaściła tytUl mi.
Nled%lelne "potkanie Btało pod ba. Ten ostatni J)OBWoilt BObie sędzla zawodów,
Karpł6skL
,!nowaki, n. skutek upadku 2 znakIem nerwowej I chaorycz. nawet na _zysty epitet pod Jeao werdykty były ~tokroć
równoważni W wieloboju ko- nej gry Obu' drutyn;'- .mającej adresem pelnlącej Ilutbę ple- błę<h1e I krzywdzące obydwie
blet tytul mlatrzynl obronlla wIzelki. cechy typowej walki o lęgnIarki. Druga bramka pada drutyny. UZ888dm.lone preten-o
H.IOna Bak_ (78,388 'pk:t). punkty. W pierwszej połowie nIespodzIewanI. w 83 minucIe .j. miała publlcznoś~ do amtt-.
WIcemistrzynią 1lOIIIBła Kotówna meczu gra była zupelnie równo_ za .trzalu Dobo..... Radomianie M, kI~ po pnerw1e uomał
(73,787 pkt), • trzecie miejsce za. nędna I wynik Jej 0:0 odpowla- mając zapewnione zwycięstwo bramkę dla PTC Rrzelonll
jęla Jokl.1 (74,701 pkt.).
dał przebiegowi.
. prowa<\zlll otwart~ grę do koń- przez MIl..,.a I pozyc)1 ilPliJo.
Tytuły mistrzyń w--poB1:czeg6l~
Fo Pl'Z8"wi"-I'8~le-lIZJ'ł· ea, nIe uciekając alę do defen.r· ""l.
nych konkurencjach zdobyły: w kują lekką przewagę, w w)."nlku wy.
- Po,"~.a\al. ~pIIa
skoku oraz w ćwiczeniach wol- której WoJewoda zdobywa pro.
Sędzia .potkanla SnowarlIkI de generalnego ataku, podezas,
nych _ Kolówna, a na r6wno- wadzenie dla Stall, strzelając nIe panował na bOls\j:u •• zC7A!g61- gdy gokl. ""Ilowal! utrzymo.d
ważni I poręczach _ Bak_. pewni. z woleja, Drul!ll pQ!owa nie w drugiej fazie meczu, po- wynik remisowy. Taktyka .",
WM-ód mężczyz:n mistrzem Pol gry daje obraz gry ootrej, prze- wodując ,swymi orzeczeniamI ci okazała olę błędna j w k01I
ski został Tomala (CW~s. Kra~ chodzącd' chwilami w brutalną, wyrazy oburzenia wśród wi- sekwencji metalowcy odnleśll
ków) 108,40 pkt., "'lcem!strzem 'lA' czym celowali Jabłot\skll Złem dz6w j
zashrl.one 'Z"\\'}"Cięstwo.
- Sobala (Stal) 108,05 pkt 8)
STAL SKAn"YSKO _
PTC PABIANICE 5:2 (1:1)
Na wyróżn.lenle w ~le
OgrodnIk (CWKS W a r s z a w a ) . . . . .
zwydę2JCÓW mslutyl! obrońcy
107,50 pkt.
15 mln. 1:0 Smu1lk
Sadza T. I Swll\lek oraz WoJ<
T~y-'mist1'7oÓw PQls'kI w
18 mln. 1:1 Kochu
clechowskl I Smullk, w druty.
v
gości K
b
I Przybylski,
poszczegÓlnych
konkuren<,lach
~~--mln-młn. %:s·• 11 IruWOrje~~D:W'_.~
nie
oc u

:rm.

piłce ręcznej kablet Polska Rumun1a, będące eliminacją do
mlstrzostw świata. Mecz wygrBły Rumunki 3:2 (1:2).
Bramki
dla drużyny polskiej zdobyły:
Kielcach
Szwabowska w 4 min. l Span·
W rozegranych w dni u wczo·
deI w 7 min.
Dla Rumunii:
Jianu w 15 min., Dumftrescu w rajszym spotkam.9.ch· o mist:z()21 mln. i Wlndt w 29 min, Sę stwo klasy "A" w siatkówce
mężczyzn i kobiet spotkały Elt:
dziował Rocek (CSR).
w Kielcach zespoły miel:;c >wej
W zespole polskim na wyr&!:- Stali i Lechii z drużynami ramenie zasługuje jedynie prawa domskiego Włókniarza.
łączniczka Szwabowska. Zwy
W spotJ<amlu kobiet Lechia
cięstwQ
Rumunii było w pel ni
sJatkarki radomskie
z;asłużone. Zawodniczki rumuń pokonała
skie górowały nad Polkami prze 3:0, (15:5, 15:5, 15:11). Siatkarze
de wszystkim lepszą· kondycją Włókniarza nie odnieśn sukcesu
przegrywając ze Stalą 2:3 (14:16,
oraz taktyką.
15:5. 15:13. 9:15, 11:15), Należy
dodlić, że StaJ grala bez dwóch
najlepszych
zawodników
Czaj i i Zarnotala,
W astatnm spotkaniu W)ók-·
nlarz ulegl Lechii 0:3 (5:15, 8:15,
UJ CSR
11:15),
PRAGA W niedzielę odbyły
8i~ pierwsze w Pradze między
narodowe zawody żużlowe z uW finalowym ~potkantu o Pudział~
Polaków, Anglików,
Austriaków, Niemców, Szwedów char Polski na ezczeblu wojew6dziklm Zryw Kielce poltonBł
l Czechosłowak6w,
miejscową Spartę 43:37 (20:161,
W finałowym biegu zwydętył , kwalifikUjąc .i~ tym ,amym do
Austriak KiIlmayer U5..L przed (rozgrywek ~nt".alnych,
SlegIem NRF U 7,6 I Frachem
Polska 1.8,0..
\
(l. b.)

w

lllżlowcy

• lielecka, .Gwardia. znów utnJciładwa' punktf
zwycięstwo 'Sta IiS kar Ż YłltO .
• QłZdecydowane
S+", ,I", . Qł"lł d' -- d.~ nnnll.ł~·,·

3:2
0:4
4.0

4:0

-

-

3:1
1:1
1:0

1:2

na miliony.
A jed.n1!'.1i

;~~~~i!;;;~~4-~~cc!~~~2~~::-!~".!I:-t
Czy więc

ludźmi, -którzy są przeciwn
gaJlizowaniu WYŚC1!lU Pokoju,
A przynajmniej mają' w tej spra
wie pewne wątpliwości. Jeden
z nich w rozmowie ze mną wyrazil te wątpliWOŚCI takimi dwoma pytaniami:
, - Czy aby organizując lak
41ugl I wyczerpując, wyścig,
nie .wyka6czamT'
zawodni·
ków?
- Czy nie warto, by
dze wydawane na
wYścigu (a. suma to pl'ZłlCleł
mała) p~zoaezy6' np. na budowę . mieszkań,
kl6ryeb wciął
'bra.kuje'1

bądi'co bądź

Pytania
zasadnl<:ze.
Warto znaleźć na nie
od!POwjedź. Spróbujmy więc.

, Dla m!lo4nlJtów aportu

wiedź na pIerwsze z
'zupełnie ~&Ia.·

-

po.'

(j,lew1\t .ą' ll!Óu,;, kt6rzy na,~
__ d~et\'ze',aPorIein nfew\ele mają
;'~lnesol Ilie orient,*, tlę

startująr:y

w

Wyścigu

"wykańczaJą" się?". To nic,

za,kończenlu

'

z
. Czy to jest
Konieczne, chyba nIe, Przecież
i bez Wyścigu Pokoju mOŹlna
brOllllć pókoju, bez tej imprezy
tet będZiemy nadal budować
socjalizm. To prawda. Ale spr6bujmy ty·I'ko pod"ć wIadomość,
te Wyśclg zosIBje zijkwldowa.
llY, a miliony tych ludzI, którzy
przetywall wyścigowe emocje
podnl06ą glośny protest. Na pew
no nIe chcemy być pozbawiani
tej wąlaffialej-Imprezy. I'gdyby
tak istnIenIe ,Wyśclgu
wykańcza. Zresztą jeśli ktoś ty,lko od pewnej
nie jest ll~gotoWanv-l--...to po polskich, to na pewno
.

I j",,'!§Ze jeden argument. War
kolarze
państ'w zachodnich (de
Greot) po osIągnięciu dobrych
wyników w Wyścigu Pokoju,
przechod<lll na zawodostwo I
spisywaU się IBm zupelłnie dObrze. A trzeba wiedzieć. te kolarze zawodowi startują w dąsu,
iectnego roku w ki!.lou tmprezach O rozmiarach WyścIgu Po·koju. A taki wyścig jak "ToIJt
de France" liczy prawIe 5 tyslęcy kilometrów. I nikt się nie

że to WIedzieć ze niektórzy

tegorocznego
kolarzy mdlało
(Wpstriakow) i p6źniej zochorowało, te niektórzy z nich straelU na wadze nawet ponad 10
kg (Bra8pennlnx). To normalne
konsekwenej~ wzmo:ronego 1l1'.
gle wysIłku. I jeśli tylko kolarz
ma odpowledndo sllłne mięśnie,
serCe l, p1uca oraz właściwe
prz;ogotowanie. to na :peW1!lO nie
stanie mu sIę nJ~ z1ego.Najlepszym dowodem tego twierdzenia
jest przykład Kr6laka. St~rtoP
w tei Im. za każdym5 kierownIctwa
prostu.nle
tuje.•..
U6'.i .iecertYCh
.. któl'Z.
Y. PDt.ra. fI.l!
po
r~, on.przejeżdżając
eKip,
tr~w
. I dwie' lUdZI,
godziny
. d~lennle
wisieć
razem trasę ponad 2 tYSiące km. lekt!ll'1,Y llie będę Jut! wspoml. przy odbIornikach dla wysll\k:haW pierwszym swym starcie za· na!.
- nla meklulli<ów 'I transmlajl 7
Jął 22 mJejsce, póml~J stale się
A teraz .prawa kniszt6w Wy· kolelll<!filo etapu, zgodzlłby- 'Jl~
~rawJar. at wreszcie w tymśc\gu. Rzeez lasna,· :te .. one. ,przeznaczy~ na ten cel 10-20 zl
r~u odniósł Wlie!kle' ,!,wyclę-. dute. Nie motemy, westot,., po- rocWe ,ze IwegO budźetu. Z to.,
stwo. Dru~tm prz)"kładem,il.o- da4, .lak włe1klJ!, b!) n,te .~la- ~Iaby ~ kllkudzteslęlana,~ wśnie-wlaśnlena dam;y odppwlednldl dallTcb. du mIUon6W. W1itarczalll'ca JI&

po

Wyścigu wielu

Wał,

~ezie ~.

Btę.<.

"JIIll

·wodnikiem kieleckim stale

si(

niądze przeznaczone na Wy- powiększał. I gdy zdawaTo się,
ścig P<>koju wybudować co ro- te Swlercz ms jeszcze szanse

ku sporą j,lość mieszkań, Ale
rozumując w ten .pos6b matemy rychlo doJść do wniosku, te
trzeba zrezygnować z budowy
świetlic, kin, teatr6w;-aper itp.
obiektów kulturalłnych, z"przestać organizowa"la ,wielu tmprez, I występ6w,
Oczywisty
abswr,V
Na pewno zdecydowana wlę-kszość naszego spoleczeństwa _
zwolennicY' lej wielkIej l pięknet
Imprezy·-latach
pragnIe.
jeszcze
w następnych
przeżywać
iej niezapomniane emocje. Na.
pisaliśmy jedn&k powyższe slowa gwoli jasnOŚCi oprawy. W,·
AellJ Pokoju ltaI alę Imprezą. na
kt6" czekają z roJlu na rok mi.
UOIU>' ludld. MlUonyl
'
lIIt CZAJIHY

zr6W1l'la81ia się z Grzego.-skim,
nastąpll nieopodziewallY upadek
tego pierwszego, co ostat"''Z1lie
zadecydowało o zwycięstwie .awodnika z Ostrowca.

l.
2,
3,
4.
5.
6.

Słoi Radom
Id. Wola
SpOrta Koz. Wielko
Stoi $karłylko
KoleJClI'I lód!
Srar Słaroehowf9"

Włókniarz

7. Wł6knforz Pcrblanlce
8. GwOrdla Kielce
9. srar' Łód.t

13.5
1106
1206
11.7
1041
1041
8,10
8,10
Srl0

e

10. Concordla

Piotrków

'I. Radomiak

12. lechia Tomouów
13. PTe Pabianice
14. Boruta Zgierz,

WIIGBl' W

PIIoCB NOtJfEJ ':L 11:1)

+-

17110

!S,1i
U,U
łU.

81S
12>1$
',12

8,10
8110 lQ,lS
8,10' 811 ..
7t11 1,0118
3115 8026
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