l

24 bm. na lolnlsku Bemowo
w Wanzawle W)'llIdowlil· pas... '
tenkl .amolol BadideckIch LInII
Lotniczych "AercIRol", leden ze
slynnych Jut na calyn\ 'wiecie
odrzutowców Iypu "TU-I04" kon
slrokcJI prof. A. N. Tupolewa.
Na lDtnlsku jUż o wczesnych
godzinach perannyoh zgromad.lU się liczni mleszkańcy SloIIcy: P<zybyll przedstawicie!'.
Rady Narod"wej m. si. Warnawy z sekretl!rzem Prezydium
F. Kozubową.
przedstawiciel
Mln. Tran"p. DrogDwegQ I Lotru

Wychodzących • llI1Ix1o.!btu
cz\o.nk6w zqlOllI witaJą. aemecz..
nie zebra.nl, wtęczi]qc")m' wilizankl kwlat6w:'Zar6wno. IDtnl~w jak I pasaurOw prz'yby\Y~h
-na .;TU-IOt" o.taczaJąnatych
mlast dzlenn1kane. totorepOrteny, tllmowcy. Jedni wypytują
dowódc, statku I pllQta BugaJewa o .szczeg6ly technlc~ł. Inni
nawiqzul" rozmQwy z 11 pllotem Alpatowem. nawigatorem
Krlall!m. Intynlerem pekłado
wyro WoIJlą I rkiliotechnlkiem
(Dok06czenle na ot... Z)

czego dyr. A. Sltała, dY'l". ,PLL
"Lot" S. MInorski, liczni przedstawiciele prasy. radia t filmu.
• O god.. 9 ukazuje Ilę srebma

P1-oletaŃusze wS;1Istkłch

"",..łów laczcłe. się l

sylweta Wielkiego. samolDtu. Ma
szyna Qkrąta letnisko. I 5 minut
pómlej dQtyka' kQlaml ziemi.
W miarę zbUtanl. się samolotu
do. plyty IDtnlska potęguje się
eglu..aJący warkDt .Unlków od_
rzutowca. Z okna kabiny pilot
poodrawia ręką zgremadzonych.

I

Z rozmów TlIo - Nehru -

Nasser na Brlonl. Na zdjęciu:
uczestnic, rokowaa\, w pIerwnym rzędide od lewej: preoydenl NlWler. premier Nehru I
preądenł Tito,
Fot. - CAF

Obrady
VII Plenum
KC PZPR
W piątym dniu obrad VII Ple
num
Komitetu
Centralnego
PZPR w dalszym Ciągu toczyla
alę dyskUSja nad ebu wygloszonymł na Plenum referatami .
W dyskUSji przemawiali tow.
tow. Skrzeszewskl. Albrecbt.
Starewl... · Moczar,
Tkaczow.
Bara.nowsk!. Putramenl, Lewlń
ska, D\uskl: Zambrowskl. Maluazewskl I Rumlńskl.
Obrady Plenum trwają.

rządowa

Gratulacje z całego

Dalsze depesze gratulacyjne z
okazji $wlęta OdrodzenJa PolskI nadesłali m. tn.:
.
PrzewodnlcUlcy
Prezydium
Zgromadzenia Ludowego Ludowej RepubUki Albanii Hadźl
Lleshi, prezes Rady Ministrów
Ludowej Republiki Albanii Meh

l'

Is.ac ROi"
wiceprezydent
tymcza.sowy p. o. prezydenta
!.Y<nczasewegQ Republiki Argentyńsklej.

Habib Beurgu!ba prezes Rady Ministrów I minister spraw
zagranicznych Tunisu.
Ali Sastroamldjeje premier

met Shehu, rrUoister spraw za- Republiki Indonezji.
'
granicznych Ludowej Republiki
Adolfe Rulz Cortln.., pre.yAlbanii Behar Shtylla.

He Chi Mlnh prezydent -De- dent Stanów Zjednocronych Memokratycznej Republiki W.!<:t- ksyku.
namu, Pham Van Dong prezes
Ruslan Abdulgan~ minister
Rady
MInistrów I mimister

spraw

Demo- spraw zagranicz.nych
WIetna- Indonezji.

zagranlcz;nyc.'h

kratycznej Republiki
mu.
Przewodniczący
Hurału

Wielkiego

D.

Adlłblsh,

..anID
ROK VII. Nr 178 (2197) A B'

»Boże

Darycc

Tf9Skijwą qpleką lekarską 0-

Ioczono ofiaa'y ,,·ybuchu. który
_ jak.,donosiilśmy - mial mlej.co IjI lipca br. w kop. ..Boże
Dary", W staraniach o zdrowie
1 zycie -gÓmików szczególnie wy

Król Danii Frederiik.

Z premierem

mlnister opraw

Niedawno donolll\śmy o tym,

peroonel
szpitala
Prezydent RllPUbllki Islandii od strony zachodnieJ.
Asgelrsson.
Fot. _ CAF
szybko. I dobrze z9l'ganl- 'rugel,
Joas G<>ulart wiceprezydent
-wwanej pomocy lekars'klej stan
nawet 1i\ajbanlzleJ zagrożanych p. e. prezydenta RepublikI Sta<>fi ... wypadku. w kop. ..Boże
Dary" uległ znacmej poprawie.
klej
aYBlr.
Z 72 górników l ratowników.
którzy doznali obrażeń. mimo
wysilków lekarzy.
w
ciągu
trzech dni. po wypadku zmarlo
8. Stan 4 osób budzi jeszcze 0bawy . Życiu pozostałych 6~ nie

nÓ;:ri;a1.,;:r~~l:a~:.c-

23 BM.

CZŁONKOWIE

DE LEGACJI

RZĄDU

ZSItB.,

WEGO !lWIĘTA ODRODZE NIA POLSKI: PRZEWODNICZĄCY DELEGACJI N. A, llUŁOANIN _
PRZEWODNI
CZĄCY RADY MINISTRO W, MAR5ZAŁEK ZWIĄZKU
RADZIECKIEGO. MINISTE R OBRONY - G. K. :Z:UKOW.
PRZEWODNICZĄCY PREZY nrUM

RADY

ze.
Mimstrów E.
wJńskl, sekret"" Rady Państwa 8t. Skrzeszewski oraz dyrektor protokółu· dyplomatycz-

NAJWYZSZEJ

UKRAIRSKlEJ SOCJAL1ST YCZNEJ REPUBLIKI RADZIECKIEJ - D. S. KOR OTCZENKO, I SEKRI!lTARZ
KC l{OMUNISTYCZNEJ P ARTU LITWY
A. J.
SNlECZKUS ORAZ AMBJ\ SAJ;>OR NADZWYCZAJNY I
PJ!ŁlI\9MQ.CNY ZSRR- W POLSGB P_ .K. t'ONOMAR.EN
O'i)WIEDZILI .LOD!. QO$C1E' ZWlEDZII,.1 WIDZEWSKIE ZAKr,ADY PRZ EMYSLU' BA WEŁNtANEGO
IM. t MAJA ORAZ SPQ'1'KALI SIĘ ZE SPOŁECZERs'rWEM ŁODZL

no.

nego MSZ minister pełnomoc...

ny E. B&rtoJ.
Samochody wlezące z Warsza wy czlonków delegacji ..trrymuJą sIę na granicy mlasta Łodzi. N.· A. BIIIJIIDiDa.
O. K. tukowI' I pozostalych
CZIOMóW delegacJi w imieniu

~

Zapora wodna na Nilu pod Assuanem'
.--~r---~
, '"
~ .. "~.

.Dodatkowe kredyty

............
zagraża niebezpieczeństw".

Małpy grasują

pO ulicach Hamburga
będąc

postrachem ...

sklep6w Z owocami
BOlij'I PAP. - Z ogrodu zoologicz.nego w Hamburgu uciekle wcmraj 45 małp. Roztargnlony dozorca. który przyniósł
im śniadanie zapomnial zamkn~ć drzwi od kl.t'kL ,,sprytne" zwierzęta wykorzystały ten
moment. wyszly z klatki I rozbiegly się po ulicach ml .. ta
kradnąc po drod~ ow<>ce ze
sklepów i stoisk eraz wsmymując•. l'\lch ullc2l1)Y..
'.
W pogoni za malpaml udal.a
s!ę policja ! straż "po~ma. DolYchczas udalQ się &<:hW)'tać 20
.. zbiegów". 'Pozostałe' rńalpy
znalazly schronienie w zaulkach
Hambw-ga.
.

na budownictwo
indywidualne
(Uchwała

Prezydium

WSZI!llImego:---

Z,vlększenl. sum przemaczonych na akcJQ kredytOWI! ma
na celu wykonystanJe istnlej,,-

powatnych

mołllwoś.1

budowy
dom6w
mieszkalnych w ramacb Indywldualnego budownlcłwa.
PrzewIdztany ucbwałą dodatkoW)' krec\ył bankQW)' rozdzłe
'lony mote by~ W formie poź,
czek tylko ~Qdą tych. kl6rzr
blldt to maJ" lqITOIDadzoine w
dostatecznej lIoAe1 Da br. materlaly budowlan.. blldt łet
tych. kt6rym &'-<1 p _ e DO1y,,*1 nie zapewnl\y calkowltego W)'kończenta budynkn, B uzyskany obecnie kredyt UJIIOł..
lIwI zamleazkanle we wtasll1'lD
domku.
__ _

I

Wczasy w

pełni

Eden

z~

ograniczeniem prób z

br.onllJwodorową

Program pOlityczny premiera". Brytanii
.Debata w Izbie Gmin nad~politJką zagraniczną

vi

'LONDYN PAP. W ponIe4 7.lałelr ~Ia !dt
labIe
Gmin dW\U1nlowa debata Da d. zaga4DlmlJml DOUtykI zacm
niemeJ WIelkleJ BI')'IanlL D ebalę l8.IDaasUrowaI GbIzel'nym przem6wlenlem premier Eden,

przem6wle/lla spotkała
.Iq z '!rwll aprobatą na Iawaeh
labouriyatów•
W .,welm
przemówieniu
dz!ał Eden .... llrołb, wsp6ba- Eden zapęwnll równlet, iż 'AnwodnIctwa handlowego. ze' stro
ny kemunlstów lIlż grotbę
nr śWlatew:~)··.
W dalsąm 0111111
mówienia.. -premier
powledzlal. te wbrew
szym uspokajająCYM
anglellsklcl>

N a zdJeclu: wczasowlcoe w Swleradowle .; Zdroju... •
,
.
CAF .... fot.. Dat!:.

społeczeństwa

czę4l!

Łodzi

WOjewództwa wItają:
tan

.....

_- ..

(Dokończenle Da

Jfr.

~.

Zł

C04 dla

"'~"haJmłodsziJ~h~""'-

j'

Komitetu

PZPR M. Tatarkówna.
wodnlczący Prezydium Rady
Narodowej m. Łodzi l. KazI~e~~w~~~~~s~~~~ P;;'!

~~~z~~~I~:z:d~~ rr~;

ne delegacje mles.kańc~w·nuli
sta.
Premier BuJgarun i marszałek Zukow w towarzystwie wi
cepremiera ·E. StawIńskIelO I
M. Tatarkówny WSiadaj" do
odkrytego. samochodu; któl1m
przejetdtają ulicami miasta ..
TySiące

Rządu)

Prezydium Rządu podJęlo Dstatnlo ncbwalę o _Iękazenlu
na br. o 25 mlllonów zł kredyklw bankoW}'Cb
przeznaczonycb dla Indywidualnego budownictwa mieszkaniowego pD-

cych dodatkowych

.,

Bulganinemał-czele~.YJ~··'

l'ÓiJniI się
dzięki

~

.IU'OR.A- BR,u,4. llDZI ...ł. . W -{)jIWIlEIDJWH--~tklWiJ)()~--tj)Olir6rżY-"1ofWIrrz:mytr;-'lł!ceplr...-n:zijiri--zliliiiWalri~rą1~tło:ifoI-

widok zapory wodnej I

miejskiego w Murckach, gdzie

Łodzi'

rządomą delegacją radzieeką

z

olertQ
.flnansowanla zapory
wodnej na NUu. pod Assuancm
w Ilalpcle. Jak podawldl! phi.
.... hodnla, decyzja Departamentu
Stanu mlala wyroini. charakler
presji politycznej na Eglpl. Na
zdjQclu:

CAF - tQt, Z, Wdqwldsl!:t

. Spotkanie .społeczeństwa

Republiki

t. St. ZJednoc~on. ooln~ly swą

I

KIELCE. SRODA, 25 LIPCA 1956 R.

Manlle.tącl,iJ6 'fP,ZVJażnl pol./ko.radzlec/kleJ

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

Prezydent
Egiptu
Oamal
Al:Jdel Nasser.
Królowa Helandli Juliana.
Ambasador nadzwyczajny I
pelnomocny SI. Zjedn<>czonych
Ameryki J. E. Jacoba.
. Ben ZVI prezYdent Iuaela,
Marlrus Feldmalnn prezydent
Konfederacji szwajC.lllrSklej.

'1

I

M<>ngoiskiei Republ1kl Ludowej Z. Sambu, prezes "Ra_d;,Y",M",,"i-t+'~""-'."'O--";';~--"'LJ>I"-''-'''-__''''-''"-t_
u 1
Dudowej J. Cedenbal, pierwszy
sekre1arz Komitetu Centil'Blnego MDingo1'kTej ParliJ LUdowołtewolucyjnej D. Damba.

robotników za1da,t
•

nts1;rÓW M~J

Stan ofiar
wyaadku W kopalni

WŚ1'M

d"" ~ l Ma,law Lc>dzL_

publIki Ludowej.

Ludowego

Łodzi.

Na zdillclu: prem1erN. A, B1II4

zagranicznych Mongolskiej Re-

Prezydium

. .,

~.'

byla-cdo

świala

z okazji Święta Odrodzenia

premłerem

N. A, BulganInem Da _le prZy-!

mlemańćów

Łodzi

wylegly na ulice. by
przedstaWicieli WielkIego. narodu bliskich przyjaciól _ narodu
radzieckiego.. Setki rąk unosi
się w górę pozdrawiając gości
przejeżdtających ulicami miasta.
Za chwilę członków delegacji rządu ZSRR z N. A. BIIłga
nlnem na ... ele gościć będą
wlóknlarki I włókniarze WIdzewsklch Zakiadów PrzemysIu Bawełnianego. im. 1 Maja.
Od bramy Wjazdowe, at do
budynku mieszczącego. haJ~

przędzaJnJ. -którą:za
chw:i1~
zwledzać będą goścle, w}pklilar
ki j wl6kl\iarze lIfo.nnowali
gęsty szpaler. Bramy j. poszcze-

gólne 8machy zak!,dów zdo-

flag l _8Z;U~~~l!::
bili dziesiątki
wek
oraz trans~l'ę!lty
z

t~::V;~~::~

~~J ~W~~;~~~~~<~mm~~W~~~~L~Rt.pomimo. że
premIera
la odę na
przyjazdem

Gdy

. G wizYcIe
d.ewiedziagodzin

~~T,t~BO~(_N~A~~____~__~~~~~~~~~~~~~~__~~~a-__~________~S~.QW 0 b U DU
:\".',

t,'.

't"-·

r: fi ,I':',

_Jzr.;t.;l'l-ij,d~:·;: ~ :~eP~-:il:~: f':~:~:iI:~·:.'~:~drt\ lłI~,=~f~~·:"~~O~ł:~:~k~S;!~·~~·~~!d::=::..i
.. k6-W
400 wnlos

(Dolto61lHD1e .. lir, 1)
rozedmlanp ·~I.wczęta wręczająee okwiaty, spontanIcZbe owa
cje mJodzledly.
Premier BuI,anln 'cleka ręce robotników,
d21ękując za
powitanie. Samochód, któr)"l11
pr~ec-llał ~8~·d""lownle ""sY·Plll'll' kWiatemi,
Podozas pobytu w zakladaoh
Im. l Maja czlonkowle rad zlec
kiej delegacji rządowej zwied%JU poszczególne d~laly wielklej przędzalnI, tyWO Interesując się. prscą wlólrniarzy, wy,po
sa±enlem poszczególnych hal,
metodom! produkcji.
Z Zakładów Im. 1 Maja serdecznie łeg.nanl przez 7.8.ło~
gę - gOŚcie udają .,ę do WIeI
klej ~al! Sportowej na WI-

Spośród wnloekodaweów przo
duje gl'llpa Iniynleryjno _ technicona dzlalu gł6wnego mechanUta w sit/adzie: Int. Klimek,
Inż. Pękala, technicy Dorob""!'1'iakl I 8lennlnk. 'Gl'Uprr~a :ao-tylll
Jut 19 wnlOlków. Przodujq rów·'
nlet I'Obotmcy: Jablczyk z walcownl obręczy - 7 wnlooków,
Krę~DI z w.lcownl uniwersalnej
B I P1olrowakl I narzędziowni
S wniosków.
Głównym celem tegorocznej
rego załoga złożyła 37 wnios- narady partyjno _ technicznej
ków, resorownla as l walcownia jes>t usprawnienie pracy slużby
blachy 26 I mechanlClZny 23
utnwmanla ruchu p.onu glówwnioski.
MgO energetyka t mechanika,
pomoc w wyk<man;u produkCji
planu 5-letnlego huty przy mi-

Od paru tygodnI trwsją InterIsywne przygotowanIa woet,ro
wilIeklej hUcie do narady partyjno - techn.lcznej. Dotychczas
lOlItala z/OW<lych - ponad 400
wnioskóW, ft .do chWltI odbyctll
się lej, IJ. "do ltońca bm., jak za·
pewnla sekretarz NP-T, zlotonych """tamt okolo DOO wnloskew.
Do chwili obecnej w składa
niu wnlooktlw przodUją następu
ją" wydziały: remvntowy, któ-

Wykluczenie

nimalnym n8kład:z.ie inwestycyj_

d zewie. Tu odbywa .sIę spotkanie premiera N. A. ~ułgan~na.
l członków
deleg~cJi
rządu

awarII, wprawnienie gospodarki
Z szeregow
częściami zap&.owyml I materIa
WagierskieJ PartII laml pomocniczymi dla I'IIchu
..
oraz planowania w tym 2l8k.rePraCUjących
Jle .. NP-T przewiduj. równld
BUDAPESZT PAP _ DZien. zwlększenlt! wydajności wanz.ta
tów
remontów,
mechanlcznik .. Sza bad Nep" opublikował nych I elektrycznych bez speuchwałę KC WęgIerskiej Partii cjalnych nakładów, Poprzez poPracujących w sprawię wy'klu. stęp technIczny,
cz.enla z partit M. FarkalSB, b y . . .
lego ministra obrony llarodoweJ
OrgruOlzowana po raz pierw-

ZSRR z przedsta.wlclClaml spoleczeń,twa ŁodzI. Hala zapelnlona jest do ostatniego mle.lsca. Setki l~dŁi, kt6rzy nie
mają -już mIejsc
.Iedzących,
stoją w przejŚCIach, wiel'U stal
przed bramą wejśclowq. CI jako pierwsI wltajq nadjeUltają
h zł kó d I
JI
cyc c on w e- egac ,

M. Fal"kasa

nym przez przedłużenie żywotności agregatów, zlikwidowanie

,

"Na posiedzeniu
lipca 1956 roku _ czytamy w

"S7..abad Nep" _ Komitet Centramy przedysku-towal czwarty

punkt porządku dZlennego: ko-

munikat

Powtarza alę scena,
która
przed godZIną mIała mlejs~e u
wjazdu do Zakladów jm. l Mapoważ- Ja - gorąca owacja powitalna.

Iszy takiego typu NP-T
przyniePlenum 21 sie
szereg

Węgier.

komisji

powołanej

przez Plenum Komitetu Central

nego, ktore c-dbyło .cię w dniach
12 - 13 mi'l:T8 19&6 roku w
sprawJe Mlhrdy Fa~kasA. Sprawozdanie \V imien.lu komisji zło
tyt tO\\'. IMvan KO\'acsi CUOOE"k
Biu:'a PoJitYCl,nego.
V,r spraw:e M. Farkasa Komltet Centralny po\\"Zi~ł jednomyśl

nie nastęopu.lacą uchwałę:
"Komitet Centralny ~twierdtB,

±e 1\1 Farkas ponooi clęż.ką odpowied7.ialnOŚĆ Ul. łf!manle praworządno~ci socjal!:litrc7.:nej, ta
bezpodstBw.n!'
prześladowanie
starych kierowniczych kacLr komur.i.stycznych, za wytworzenie
__ atm~ w.eu.t~ W min-ronyeh lat.ach w działRln:Aci partyjnej I p!lństwmvej Mlhaly FaTkasa coraz bardziej vlysuwaly
s:ę na czoło mętody kierow2.nia
nie dające E-lę pogooziĆ z pojęciem kornuni5tycme~o przYwoocy: nadużywanle władzy i petnomocnictw ludzl partyjnych,
pycha i stwarl.anie kultu wokół
swej osoby'. POEta'wa M. Fark'3sa j~st obca partII, obca komu_

niewątpliwie

nych korzyścI goopodarce huty.

Hala udekorowana jest fla-

Pr:.ede
WS2.Y6tk.~
za~~atyć J{aml Polski 1 Związku
R8~
można bard7..o duze ozywlenle 'd:11eckiego. Nad stołem prezywśród
,pracowni1!ó"!'
ołutby dlalnym
tl'ansparent znapl·
utrzyrn.8lI'U! ruchu, wśród gru,p Bem! "NIech tyje Wieczysta
partyjnych i !wlązkowych.
·przyjatń PoLskI j Związku RaSktadane wnioski dotyczą w dzieckiego".
'
przeważającej mierze udoskona_
WśrÓd trwających pr7..ez klllenia g?spo~arki czę~ciamllapQ~ ka minut gorących oklasków
sow-yml, obiegu zamówień wyko _ za stołem prezydialnym za ..
nywanych
części zamiennych siadają
członkowie
delegacji
i pomocniczych oraz ich maga- rządu
ZSRR oz:
premierem
z)nowania, podnos'ZenLa kwali- N. A. BuJgantnem na czele 0f!kacjl ślusarzy utrzymania ru~ raz towarzvszące 1m w pod ..
chu I elektryków, polepszenia rćty OBol1y,
przed_tawlelel.
konserwacji maszyn i utrzyma- społeczeństwa Łodzi I wojenia Ich w pełnej gotowości pro- w6dztwa łód:l.kiego. prwdownl ..
dukcyjne.l.
ce i przodown1cy prac,v ł6dz
I tak np. Tad~ul!I! Klechow- kich u.kładów przemyslowych.

I

ski z pionu gl6wnegc energetySpo1llta"le .. gaja I s.k,..tarz
ka proponuje uchwycenie wody Komitetu Lódzkiego PZPR M.
chłodze~jo:Yej I?~cer.~ ~iel!~~ T.a..tatk6wna..- W kffitk.jm-()eWitaltnym przem6wIenlu podkreśla
ona ±e Lódi z dumą gości dele-

go. ~a, przez co 1.8bezpiecty
~ię ciągłość ruchu wielkiego pleca, jego konserwaojl oraz zilk-_
wIduje 11~ mB~notrawstwo wody,
Wniosek ~t. WIoda"klego
,
dotyczy z;mmejs~en.a
~u±yC:ja
ciepła przy wytapianiu
żeliwa
na rury o 030 proc. Zygmunt Pi ..
leckl z energetycznego złożył
wn\?sek. którego :erłli'lacja przy
nieSle OS7..c7...ę~nOŚCl 3{)~O n: 8ze~c.
gazu ~a god7.1nę nB w.elklm Pl:cu. V. nl~ek Mclodlu'!!zB nBrtn~..
ka z Y.:uzn\ dotyczy lmnlejszel1la
,,:Ybraków w produkCji pierścle
nl rozbryz.gowYCh) o 70 proc.
Codziennie tlap.ywają no",:"e
cenne wnioskI, klÓ,.., '.praw","
rozpatrują pos~czeg6In. podlroml.'je praC'lJące pod kJerunklem
komlsjl głównej NP-T.
JAn Klimek
O,trowlec

przy jaM IIlCząc:4 nasze narOdy".
Wśród długo ni. milknąCYCh
okluków na mównIcę wchod:IJ
premier .N. A. Bulganlo. Przekszuje on spoleczeń,twu Lodzl I
woJ. łódzkiego. serdeczne, braterskle po;odrowlenia od radzleckich ludzi 'pi·acy.
ZlI,romadzenl znów ma.nl!estują na cześć przyjBtnl polskoI radzieckieJ. Z sall padają okrzyId; .. Prosimy o przekazan1e naazych pozdrowień ludziom radzieckim".
PlerWl!zą częśc! owego przemówlema premIer Bulganln pośwlęca węzloweJ sprawie polltyk! międzynarodowej - .pra-

::~~ ;~~d °Zr~J· I ~~~

wlą,

nawiązani.

.

pOkoJo~j

współpracy
między
ZSlU\ a
wieloma krajami JWiata, m. In.
o Indiami I Burmą. Wynikiem
tej pokojowej pOlityki Jest zlikwidowanie wojny na' Korei 0-

raz coraz częst,sz6 bezpośrednie
l szczere rozmowy przywódców

I'adzlecldch z przywódcami rzą
dów wIelu krajów świata.
Preml... Bulganln podl<re4la,
te w tej walce o pokój conaz
większą rolę .na Menie między
narodowej odgorywa gloe

rządu

I narodu polSkiego.

Olbrzymie, podstawowe znaczenie - Jak stwierdza premiI!!'
N. A. Bulganln - w dzlele utrzymania _ pokoju rui liwlecla
ma

niezłomna,

nteI"OZe«"Walna

ty.czna PartJa ZwJąllku Radzłec.. przyjatń łąCZlica k\'llJ_ obozu 10kiego oraz w.zystkie kraje obo- r.jallzmu. Przyjatń ta .tanowl o
zu socjalizmu roblq wszystko sil. naszego obozu, przyjaźni tej
aby zabezpleczy~ dwiatu pokć,' nal....y
l umacnJac! ją.
aby nie dopu~cłc! do nowej woj~
Mówca przypomnial hogal1!
ny. N. A. Bułganln poświęca trsdycje wspólnYCh walk prolewiele uw~1 ZObr&lOWanlu polltykI radzIeckIej, której celem tariatu RlJlsklego 1 ro6yjsklego.
W dalszej częśeł .wego prze..
Jest pokojowe współżycie naro- mówienIa premier N. A. Buli....
dów. StWierdza on, te politykh
tlin m6wi o 06iągni~ciach narota jest COraz .kutec?J!llej,za , du polSkiego, który pod przewocxłnosi cara l. to nowe zwycłęPol8k:lej Zjednoczonej Pa.retwa. WynikIem I1!j polltykl by- dem
lo podp'lsanla •.•• ktatu pokojo- tli Robotniczej buduje swą nową, ludową ojc.yznę, woLną od
,,wego z AustrIą, odbudowa przy- wyzysku, nlepod.ległą i &\lweren...
ja.cielsku:h stoounków z Jug06ła- n'lo cor... potęimlejszą.
Kończąc N. A. Bnlranln raz
jeszcze z mocą podkreśla, ł.!
przyjaiń.J!lcząca naród radzi....
óJ VII' ... U
"" f i III
"
ki I polski J.. t w:lOC7l!la I nim>lerwalna.
W
Przemów1enle premiera N. A.
MOSKWA PAP. W pani ... Bułganlna zgromadzone tłumy
dziale!< ludność Egiptu obchcr przyjmujq długą, serdec7lIlą 1TIJidzila śwlęto narodowe _ """'ar nif.. tacją na cześć przyjaźnI na-

o......

1fO""IDt,.. RD''''''lu''JI
..
Eglpcle
tą rOC'l.I1icę rewolucji

e

23 ~~pca szych nMod6w, na cześć pokoju

łłTu -104(( W
~ko6C1enle 1\1 lir,

eym, Wysokim! ehyba 10 met.
rów IIczącymllchodami wchoGopijenl<o. Liczną lrul>'l otocze>. dzl alę do wnętn.a. Jw. na pierw
na jest takie wysoka. przystoj..

.

Bzy

T'ZUt

oka

wlda6

komfort

na .teward.... Maja OorInowa, I lultsu•. W ClItenoch odd&leioktóra mUli odpowlada6 Jedno- nrch od .\ebla IIlonlkach, lIIIIlJ.
cześnie na dziesiątki pytań, be.. dUj,cyeh olę w przedniej ~
... tannle pozować do zdjęć,
kabIny paaatenklej, umtea_
Pauterowte GlY.JWiadailł. 8 no W'flodnll totel., orzechowe
wmlechem, t .... przybyło Im 15 milki" lampluiml, .wIy ......
minut tycIa: wystartowali t 8OP\BII1aml ltd. Cala pod!otIII wy.
Moskwy o godz. 9.15, wylądowa- lotona jest puazyetymt dywli .aś w Warszawie 09.00. RM- mi.
nica czaau rnJędzy obiema .1011Dalej. tylu majdulll 014 .dwa
caml wyn",1 2 godziny, .... lot rzędy podwólnych fotoU,
na przestrzenI 1200 km trwal wlonych podobnie jall w lamotylko I god .. 45 mln. Z zachwy- lotach "Lotu", W lIablnaeh utrzy
tem mów1ą pasat. rowie o wa_, mywano le,t atela temperatura
runkach podróty. DziękI prze- 2() .topnl C, jak równI.t ,tala

""ta-

lotOWI na wysokości ok: 10 tys.

1952 r J k pod J
.
na calym świecie.
metrów nIe odclOwall on] tadTASS'
a
a e
agencja
ZgromadzenI
~jq
• nych w,trzl\!ów. Herm.tYCŁnle
,rząd POWZlął uchwałę. miejsc I śpiewają Mi<:<!zyna.ro- zamknięta hbl"a sprawIa, t.
aby DzIeń Rewolucji uznać Uli d6wkę".
"
w czasie lotu panujące w lamodZleń wolny od pracy. W mla~
Opuszcz.ających hale: premle--11OCie clśllienle jest niemal takie,
stach I wsiach Egiptu z okazJI ra N. A. Bulganlna I czlOonk6w jak na t.lemi,
święta narodowego odbywajq delegacjI Tzqdu ZSRR tetnają Kr6tko po lądowaniu .,TU-104"
sIę festyny ludowe.
długotrwałe okla&kl.
udostępniony został zwledują-

DeleqocJa
~

.C08CI-na
t:gr-zecllna zaproszenie wąeierskieeo leromadzenia Ludowego
",

Warszawie

.11

..

wilgotn04t! powietrza. Dla WJ'KO

dl' pasaterów fotele maj~ prze.

8uwane
oparcia.
Ogółem
"TU-104" mote zabra~ &4 pau..
terów, Ich bagat I pocztę.
Kabina pilota oeułamla 11041
clą _arów, p=~d6w pakladowych I 1.u"Ządzeń, W .kład wy
poeatenla w.:hod&_ nalbard&lej
nowoezet!ne aparaty do n_wlaa.
Cjl, radlolo!tacj\ I Iqeznokl ra.
dlowej. Samolot _lad. lakU
urzl\dzmla do lądowa.nla NI
410po oraz do automatycznqo
pllotuu pod .... lotu ~",.la
to no dokollywanle lotów w kat
dych

~anm.k.ach

atmosferycz.-

nych. "TU-1M" mob taka l_ele<! ... pomoc, tylko jednego
plLyjaciele _ towarzysze ra~
IIlnlka odl1l\ltow••o. KUdy czło
dzieccy! _ mów! m. tn. M. Tsnak ulot!! ma wygodne ltanoBUDAPESZT PAP - SPE CJALNY
tark6\Vn8, _ Wasz przyjazd do
KORI!8PONDENT .•złoścl ni. by,," wolna od bI'I- wloko. Ouklony dilillL&amolotu
PAP J. MORAWSKI DONOSI'
naszego mIasta uws,tamy za dodów.
8 t _ -'lleezczenlo nawla....
Na . zakończenie .potkanla wI- tora.
wód uznania l wyrómuenia dla
W GODZINACH POPOLUDNIOWYCH 23 BM. PRZVBYLA
Olbrzym powietrzny ma ak,
DO BUDAPESZTU NA ZAPROSZENIE ZGROMADZENIA NA cemarszałek' Kulczy6skl ~
chlubnych rew-olucyjnych u-aRODOWEGO WĘGIERSKIEJ REPUBLtKI LUDOWEJ DELE- czyi przewodnlezącemu Zgroma- sa metrów rozpl'jt!ld!:l. długoM
dycji klasy robotniczej okręgu
GACJA SEJMU PRL Z WICEM ARSZALKIEM SEJMU PROF. dzęnla Narodowego Węgler!łtlef -1ego stęgll .~-S- metrów. ,.
łód7..kiego,
która zawsze we
Republiki Ludowej podarld od
Dwa potę!Jne Illnlkl odrzutowe
STANISLAWEM KULCZYŃSK IM NA CZELE.
wS7.ystlt!ch okresach hl.storycr.Selmu Pol.klego - ozdobne wy Upewniają mu .zybk~c! dochc>nlsto~. Dzj~lel!1o~dą swoją wy_
nych wspólnie z klasą robotniNa budapeszteńskim lobn,lsku dująCYCh socjalizm. Sandor RG"' danIe dzIel Mloklew1cza oraz d.ącą do t)'llląca km'godz. Pod
1"ZądZlł on wielką szkodę Węt'lJ\ Rosji walczyła o liprawtedł!
,kaMyrn skrzydlem ."ajduje alq
giersklej Partii Pracujących, wę
wość społecz.ną l na,rodową. Ferihegyl delegaCję wita\!: prze- naJ poinformował goki l. PolBkt orebrną 8zk.tul~.
W aodzlnach wlecr.omych Z!8taw 4 Wlelklcb pneumaty_
gle",kiemu ludQwl.
N.!lepozym rel(o wyra.~m była wodnicz.ący Zgromadzenia Naro że 30 bm rOZJpOcz.nie się tu sesja
WęgierskIej
Republiki Zlfromad ... nla Narodowego. Naj czJonkowio delegacj! udaU .I~ ków, trzeó!aL ~wWtołowa. ezę<ć
Dlatego Komitet Centralny
w-alka na barYlkada.ch LOO?:( w dowego
Ludowej Sandor Bonał, pn:ejeM B
wyklucza M. FarkasR % Bzere..
nkresle ret'loluc.lI 1906 r. WaS? wodniczący Komisji Spraw Za- watnleluym punktem jel po- autokarem do m l e j _ Tt- \lOdwoo&ra;- - W}'SUWBl'I&
rt.ądku dztennego będzle p",>b- hany ledn_so B najplęklllej- Przodu kadłube.
g6w Węgiers~lej PartII Pracująpr!yjazd natohnle masy ""a~u 8ranic~nych Zgromadzenia Bele. lem
roa.s:r.erzenle pracy parlamen .zych ośrodków wypoczynko25
bm.
po
połud
nlun
.. tm
o)'ch. pozbawia go ws!elklch
jl\Oll' naszego ml .. ta jest<:ze Szalal I licznI Inni po.łowle do tu, którego działalność w prze.,'
wych nad j~zlor.m Balaton,
odlot samolotu do MOI!kWi,
wlęknym entuzja.zmem w prarunkcjl Isklad. wnl",,,k do Pro
pl>rlamentu.
zl'<lium Węgierskiej Republiki
cy nad ....lIzacją zadań planu
W czasl. W'OCzyatego poWitaLudowej w sprawie pozbawi..
S-letniego I uchWAł KC n .....z&J n1a Bandor Ronal I 8tanlsław
nla go stopnia wojskowego".
partU, jes=. bardzl.' wanOOlll Kul1!Iy6akl wygłosIl! przem6wle
n]~, PrzeWodniczący Z!l"'Omadz.
nla Narodowego ·WRL .twlernadzloję, te wszystkIe peń.twa w •• Iu "podjęcIa próby opra.
dzlł, t. wl.yta
przedstawicieli
uinteresowane łącznie z ZSRR cowania nowego podejŚCia laSejmu I'C'WIMB .Iq pnyczyhlć
oparciu o chodniego do kwestii nlemiee..
do dalszego zacieśnienia Btoeun. gUl. dochowa w1emośel 8'W'Olm rorważą" c!.y w
pewne lstnieją('e organizacje, kieJ". ZjednoczenI"
ków przYlatnl mIędzy PolsJtq SOjusznikom zaohodnlm.
NIemiec
Indon9!ja {bet Irlonu Zoch.1 Hery stępowym, pragnącym z1ikwt.. wszystkim w kJerunlru pod_
I WęgIerską R~publikll LudoWą
Nawląwjąe do jJl"aemlan zs- jak~ Zaohodnlo-EuropeJ- mate nastąpl~ zdaniem Roben.
1.492.000 km kw. powien:chnl I 60 dawania wszelkich przeżyt- niesienhl nBjwatnieJnych ga~
oraz
do
usprawnienia
I
polepo""
chodzqcych
w
ZSRR
I
krajach
ska
lub
N
ATO
..
ni.
mogłYby sa, jedynie w ,,powIAzanhl" 8
~lllon6w ludno!cl. Stolica Djo- 1k:6w kO'lljn·lallzmu I real1l1Jwa- łęZI gorrpodarlCl narodowej. A
nla pracy obu naszych parlamen demokracjI ludowej,
rW\ąza elę wyłonić pewne plany, któ- uzgodnIonym rozbrojeniem
I
karta. Indone!lo obe!ml.le Wielkie nla wlasnej, narodowej dr()g1 więc: budowa kilku hydroelek
tów, czemu po6łuty wzajemna nych z pnezwyct~żenlem kul· re umożllwilyby wzrost zaufa. uwarciem wszech obejmuj~fIoI
i Małe Wyspy SLJndol' .... i& IE wvjqt- rozwojowej.
trawni.
fablj"k
nawozów
wymIana dolwladczeń. WIcemar tu jednostki, Eden powledllał, nla między państwami"; to • go europejskl ..o
ukladu o
kiem CI:«t'ct Borneo \ Tlmorul Orox
R~ąd premiera Sasbroami- 8ztucznyoch, cementowni, prl&--ozałek Kul...yI\skl wyraził ra- t. byłÓby
błędem ze It1"Ony kolei zdaniem Edena _
bezpieczeństwie.
..Dzięki temu
MolukkL Wyspy łq gón:yate, pokry djojo ma wiele do m-obienla. my.słu etalowego 1 floty rybaedość, te przedstaWiciele Sejmu Zachodu nIedocenlania lIl\aeze.. mogloby ulatwić przeprowadre ukladow1 te lIanymi wulkonoml. Jedyn:e Przede w8zysbkim trzeba opra k1ej.
wyjallnU mówca
mogli
przybyć do Węgierskiej nla tych prz.mIan.
nie
wolnyclI
wybor6w
w - USA, Rosja, AnsIla, Zachod
wzdłut wybl'l'eło clqQl'lq ,lit f'liti- cowoć konstytucję. Zasady sa~
W~!Y'8bko to będzie wyroaRepublikI Ludowej, z którą łąEden przeszedł następnie do Niemczech na warunkach, któ- nie I Wsc!lodnle kraje eUrony. Klimat - równikowy. Roł!1nno~Ć morządu wielu wysp.
wcho" .galo wielkich ofiar.
Dlatego
CUl Polskę więzy wlelowleko- omówlenla problemu b.tpl.... re wSlystkle putWB łnogł)'by peJ.kle udzlelllyby BObie wza.
tropikalno. bogota, Indon_ljo jest dzących w Eiklad Republik.l. rów powaimiejszy wzrost .stopy ży
zaakceptow8d l
wej
gor~cel przyjatnl. Jesteśmy cz_ństwa europejaklego I kwejemnle gwarancji przecl'W1to
krajem IQłObnym w bogactwa no- niri wymagają ostatecznego stor clawej pr~wldziany jest doprzekoru;nl - powiedział wlce- ,tli nIemieckiej. Mówei PI'Zf"
Po Edenie zabrał IIIOI! w wszelkiej
,urolne.""Znoldulq olę ,.m, Ito,,,,uk. mulowanla. Na terenIe nlektó plero ~e plę~lolatki.
m.otl1~
a~reojl
marSlla/ek
KulCZ)'Ilakl
te
depomnlal
propozycje
moeal'8tw
ImIeniu
opozycji
IabourzYlta nIemleeklej
ropo l'Ioffowa. cyna, l:łolO, rudo rych wys-p d1i9.1ają jeszcze re..
Polity1ka zagrani~a nądu
a jednoe~lIl.
legacja na.... korzysta • wielu .achodnlch w spraWie baapl .... A. Ro~na.
blor:na, mangan, nUdol, w~gle! akcyjne grupy teI\T"OfY'!ltyeme. IndQnezji 1iblJżcma jest ca1:koNIemcy .e B-l Btrony mogły
cennych doświadczeń parlam.en.. czeń.stwa europejskiego, przedM~a potlkre411ł
konIee... by podją6 kroki 1.8~tp_.
komlenny ltd. Ur;)rt)Wl0 al. ".rbalę,
ZorganItOWanie narode'W~h wicie do politykI IndU. Aktyw
lu węglerskl.go.
staWione w lIbl"l!!ym mIN na nad!! dOPIJuetenla Chin Ludo- j~ce. !>rzeclwko agr ..jl te 'Iro
rył, kawę, trzcinę CUKrową, tytoń. sil t.brojtlych 't.ap~wn1 bez::piea ne poparCie dla idei Pokolu.
W
godzinach
popołudnIowych konf~rencll genewskIel, t 18- wych do ONZ t
krytykMVaI
nI" Jaklegokolw1ek \Mego paó.. Walcząca
Indooezja" ct_ńlltwo wewnętrzne
I ... niewiązani. sIę _'IN tadn.. bloczłonkowi. delegaejl spotkali się dał pytanie, czy uzgodnIone o- stanow1e1to rzą4\l brytyjskIego .twa!!,
tak mówiło się u nas w lata~h' wnętrnne krajU.
ki wojskowe (Indonezja od• grupą posłów do Zgrom.d",- graniCzenie sil zbrojnych ob\! w t~j Iprawle. ~edn~zellnle
1945-1950 Podczas gdy my
t>r!ed kierownikamI Repu. m6wlla
przystqplenla
do
nIe N"rodowego WRL • prze- ,tron w pewnych Itretach nie Roben, wYl!'U1lął koncepcję neu
przystl\llll~mY ju~ do odbudo- blikI Indonezji otoją nlezwy- SEATO). wspólpraca z Irn1Ywodnlczącym Zgromadzenia Nsułatwiłoby porozumienia, "Potrallzacjl Talwanu.
wy lud Indcmezjl tac.yl śmler kle trudne lada"la gospodar- mi pań,twaml
na :&asad~le
rodowego Sandor Ronai lUI' oze- stęp w tej dziedzinie m""lał
tetl,y bój o wyzwolenie t pęt cze. Kllku.etletnla niewola ko równoścI I wzajemnyeh koJeśli chodzi
O aytuaeję
na
leo SpotkanIe, kt6re przebleslo by być dokonywany stopniowo, BIl.klm
Wschodzie
to Robens
kolOllllallunu.
lonialna odblla ,Ię fatalnie na rzyścl - oto zasady """"lawaw bardzo serdecznej atmOSferze" podobnIe jak postęp w klerun ."gerowa! doprowadzenIe do
Holend~zy, któryt:h w cza- aytuacJl ekonomlctnej ka'aju. we.
O-I I .IIIIv&"la
wypeln!ly tywe rozmowy I dy"- ku zjednoczenIa Niemiec. ObI. równowagI .11 w tej .t....tl. a
,
1111
• II
oi. druglej woj.ny świalowel DZIesięCioletnia walka o wolNIezmiernie wałoą sprawą
ku.je na temat roll j fUInl«:jl te sprawY ściśle się ze eobą następnie do nałożenia po~
Japończycy przepędzili z tych "osć r6wJ1let powatnle wply- dla narodu lndoDe2)'jslllego
BELGRAD PAP,
Apzacj.
parlamentów w krajach bu- ląc!q". .Eden wyraził r6W1l1-eł: a.echnego embarga .pod "l!1ziem >.apragnęl\ odzyskać bo- nęła". op6tnlenle rozwolu go 1.. 1 walka o wyzwolenie Iriad'l ONZ na wszelkIe dostawy Tanjug pocIaleI
gatą' kolonIę. N8'1'Ćd LndOonezyj opodarezego. Okreo, przed któ- nu zachodniego, który wciąż
broni, przeznaczone dla kra2 hm
,I miał ju~ jednak dOłl)'/! bla- rym stoI młoda Rapubllka pro Jeszcze znaJduJe alę w rękach
ll:l""'8
jów Bliskiego Wschodu. R.o2
. na wyspę Brlonl przyIych panów Gorącą Jeszcze zydent Sultsmo nazwal, .. we holenderskIch kolonizatorów.
"'...
bens krytykował paki bqdad. byl pIerwszy ....tępc:a praewodbroń, którą' walowno przeciw sem plBnl>wanla j inwestycjI". Ludność Irlana pragnie polą
o
Ś·.
kI I ołwIad~.yl, te AoglI~l' po 1I1·III~ago
Rad)'
Mlrllela'6w
japońakiemu n"jaMowi wyPn:ygotowyw""y
obecnie cwnla • wolOIl Republiką.
wInni prZet!ta~ traktować Bil- ZSRR A. r. Wkojan. Na 101111mierzono w pierś chCiwych ko plan PlęCloletml. poalada nastfj Prr.eclwdzlalaJą tamu nie tyl_
61
61
&ł
...
'1
.kl
Wsahód
laJto
"IWełIO
roaku
POWItał
80
WIctpUllwodIllProklamow"". pują"" kIerunki.
ko lIolondeną kolonlzatal'l1,
lonizatorOw.
duj\! poaladlMć brytylak_",
erąoy ZWlqlltowej Rad)': Wyprzez FlI'l/nt'Uudowy Republl48 Planowa tekolllltrukcJ. ale I amerykańscy organiaa....
.....,....
RobeM po .... rl .hany plan kOlllawczej A. RłIIkovle.
ka llIdonezjl oparła się holen- tycia ekOlloml_ego krAJu.
tony blOkO\\! wOJennyM. kto)... ~,
W aod's!nłtch wllC!t~
tl'Walenla pokojU I wsp6ltycla Pln.au utworzenIa IPłIclalnej n. bm. MlItoJa.n o~e!I)' był na
~~:~I.!r::i::=,
eZa.ll\plenle gospodarkI ko ~y~-O~hB'kr~~~ć w b....
R;:~":I Komitet Obron)' mlęd'Y
narodamL
aaeru:.)LJnJ~"",...,,_--w---"''+l:»'Zlm.:lU wydanymlllftl preAngUę. Tak sltońezyla się lonlaloll\l .....wolem odpoWla.Indonezja walel)' wl~c naMOSKWA
Wierzymy ~łębo'lto w ~w)'dę- mach ONZ do spraw pomo- t1denta Tito. Prlfbyll
tekte
trwaj~ca od XVI wieku nle- daj~e)'m InteresoDl naroda- dal O usamlłddelrllenle I razDo głębI wstrzqśnlęcl wlado- ,two tych s'tlachatnych
Idei, ty ekonomiczne, dla IIraJ6w pnewodnlolł\ey
ZWlqllkllwej
wola kolonialna.
Wyn1,
budowanie' gospodarltI narodo
mością o śmierci Pantelelmona, których Zmarły był ofiarnym słabo rorwlnlętych.
kIlP8łCIY'IlY LIlIIowej PIlatle,
17 alerpni. 1955 t.. dr Su48 llAlzwóJ alJ<\łd'ilelClOŚcl. weJ, o utl'Zł'manle zdobytej Qul.jewa, wybitnego dllalacza boiowniklem -do ,,"t,tmch dni
t>rrechoclląo do sprawy bu- wl<e!)tUwoc!"lezqcy
Zwl~\IIto.
kltl1no proed $wą rezydencją,
e
Vreguiowanle .,.Iemd wolnoścI I nle~ldbóścl, o naredlleckiego ruchu pokoju, za- sw.~o życia.
brytyj.klch na ob,weh
tery- Wej a.dy WykóllaWClej Kard&ll
w obecnOŚCI nlewielltl.' lfI'II'Py krod,towego.
rodowe 2Jednoczenla lrianu.
słulone~o sekretan. SwlatowaJ
Przesyłamy rodzinie lerdecz-I torlach Robenl powl<ldllał, te IRankowlc, sekret/l" allmU do
lud'1.1 oglosU deklarację o "I.. 48
WFdatne
popanle lila' W wal... lej zdobyla Bobie
Rady PokOju przesyłamy Wsm ne ""yrazy wspólczucla.
trudno jest IIttBvm",wać legu spraw obron)' nal'O!loweJ pn.
podlegIoścI Indo.nezjl. Byl~ tó p_mYlili rodzimego.
sympatię narodów. Ilus.la 0wyraay ozczerego żalu I w.pó!W imi~nlu !'olsklego Kom'te- rodoajU bal» wbr~~woll na- O<lsznlak, sekretera ItlinU do
oh~he najkr6t,Ul w dzIejach
Jut w
najbUtszyrn ~"".ie bccnego l"tądl1 pl~ za4lld
ClIIucla.
•
lu Obrońców Pokoju
rodów, na kt6t·yC" terytorium aln"rn"l,w :aallrMlI~:m)'\!h PopovIa I
one się !Atijdują,
wszys1lltleh pań$tw deklbt'.cje !"ląd prl_lmle będq~e dO'tych- pokojowego _, wslJ<\lIslnlclI'a
Sml.~ j>ii.nt~lejmOl!la
GulaJarosław IWalltkłewlo. n, niepodległości, bo Httąca za .'Als w rękath. holendersklego (Panttjl Szlla) - r.varanlliJ.
jewa poBrotyl.
w
wl.ik'm
Roben. zaproponował rwoła
Obecny był IAkte ambuadOl
. 1Iidwle 30 lłC/w,
kapitalu urt~d...nj" portowo I zwycięstwo .'umu boba\l)tskle~mutku
wsE,l'atldch dtlała.I,V
pmwodnlelo.ą<ly,
nie kon'e",ncjl I
Udllałelll J!SRR W BGlgradłll Fl!'IlIbll\,
NICldawtlll Wyłlory przynlo- naprawom. In_styoje pl8OIl.. ·.mll· llBI'odowt.
~.O~kiet!O rucD\j palmju, .tórz,~ . Ostap Dluakl, Leopold In"'ld, tn~h WielkIch mocarstw Mlko.lo.n przy!!yl - lak pI.
&wycl~o
po..·· plęclolelinl8ło
maJ".lśf
".
_ prae,
tlJaj~ wleloletnlł\ nani ••rhc,
trud.oną
_"11
__
_ _ _.lem!!'lltom
_ _ _- -_ _ _ _ _
_ _ _ przede'
_ _ _ _ _ ._
_""
_i_ _" _t,YSSK
_ _ _....
y. j LeOn KruC'lko...kl, Stan\sl.'" W. BrytanII. Fran.j), JUSA ... ag.... ja - • nleot.lojaln" WI
..
ótaa NIemiec tachodnlch zyt'lo
.
1'r1lPGZl6olll
gacięrządu ZSRR ... Drodzy nam
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SpraWB d'obieglakoiłćB•••
.

wniezdrOWej" ,pelnej. nie·.lotwe.,rtego, u.... tosun~QWania-sięl
:utnoscl atmasterte- od· óo~pmcY zarządu PZGS T p,10były alę w l)\al'ćU bt: wy. teni. kmu·nltufJlo.el jaką da·
nowych wIlią. PWS,u ... lo się W~ZU\!.W· ltółlunku do
.
, Od tego czuG" potwo- nr~kt6rycll mOlIkóW tego
...yly 8ię wśród 4~lellat6w GS j rlllclU.·
zarzqdów sp6ldllelnl· .-amapo·
Nadzwyczajne walne zg",,"a·
moeowych Ilcane arUp!' ! grup- dzenle oIIbylo .1'1. NIe ""byly
Iti y:ujemn!. lię obwlnlaj,co się jednak ponowne wylJo>ry do
nieudolne zorpnllowa.ni. wIad. PZGS-u. Dele~.cl .aml
IlIromadzenla. W,cl,,· ~adllCydow.1I o tym. dochodząc,
na 'wlaUo dzienne wU'll- dl) Wlllo&ku;." zal'Jlld w)'bl'llny
I braki w pracy ta· w marcu br. wy&byl ,i~ jut w~
_ nleatety. nie • lu wad I blęd6w, wyka.uje chę~
o poprawie 8Oapoda.rki podni ••ienla 1I00podarkl .pól.
I gminnych' spOldEI.lm, dzlelcEet na wytazy poziom I
lecz w celu
J)nysłowlowe~b • cO'raB lepieJ' docenia
rolę mai
przyplęcla.Jatkl" Iwolm prze- cllonkowakleh
jblto jedynych
ciwnikom,
.oepndaroy OS.
Posypały sili równl,,* llioty do
Dyskutuj,c
nad -Nynlkno:ni
redakcJI. aby w.jl"l~ •• kul',,, pracy PZGs I GS·ów za I poło
.kt~alnyeh spraw PZOS-u I po_ rocze br.•. delegati n~I.8zc:zedzl1i
wlatu, Wynikiem byL,y u!yJte. I'IlIICI'.c.wej 'kl'YlYIr1 ll!!&nych Jen·
ry,'.z demokrul_ na bakier" I au braków••wl........ w d,ie·
"a,ba Pluje II. oc! ,lowr'. a d_lnie .aopatrzenla spóld.i ..lnl
w końcu decyzja zwolania nHd- w _arlYku!,v prz.myalowe nI'·
~wy"ajnego ąromlrdzenla de- zbędna rolnikom, Zwr6cono U·
solą,
. -~
legatów PZOS celem l'"eJ)·.ku Wl14 ni I/abałć pracy apAratu
Przesunięty tet zostal termin towanill zag.dnl~J\ lwi_"anych instrukcyjno
•
rewizyjnego

plac Partyzantów - Bialogon,
(ale nie od -gOO7.. 5,30 lecz od
S do 22). "DWójka": dworzec
_ Kawetczytna (bez zmian):
.TroJka": dworzec - Bukówka prze. ul. ul. SienkleWle'ta.
Buczka. Ollrodow~ I Woj.!!.
poloklego; "C.w6rlca": pakM.
_ Stadion _ Szydlówck pr...
ul. ul. HusQnrkil. $cl.8I.n"elo.
świerczewskIego. Plac . Party.
.antów. RewolUcji Patazlernl.
k Z
kowej. Jeslonow. I obo
alewo; "Piątka": Dworzec: Dllbrowa - Wlml6wka (bel
zmian); "Szóstka": Domaszowi
co - przejazd kolejOWY - NI".
wachlów; "Siódemka": Chlodoia _ Zagórska prt•• ul. ul.
B
Dzierżyńskiego. I Maja. ucz·
k. I SienkIewicza: "O,emkA":
C.arnóW - ul. Czerwonego
Krzy!a przel ul. ul. Pleko·
.towską. Mielczaraklego. K.....
ctówkowską. OBroduw, I We-

sprzedawania biletów ml~Btęcl

za·,

!

S)rR~a 'u.t"'!.[\du

1 podlelłlych PZGS. Zutan.awiano

m'ch, Dotychezos sprzedawano mu plac6wek terenDwych, Poje od 22 do oatatnlego kallde- rllldek dzienny
J>rt.ewidrwal
go mleslqca, a. leraz spue- tak~. wybory
nowych wl.,jz
dawno. będ~ w dnl ••h od 28 PZOS. Chod.Uo O 1.0. teby' po
końclllCOllO sI,' mIesI."" do S kilkumiesięcznym ok ....). spodnia następn"llo _
mle.lą.a.
rów dać delegatom mo7.llw,,"c
______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.......:.

Tylko dla utalentowanych

811ił

nad

p."tY<!lYnaml powstawania wy.
.okll'h manko które .ubotają 110
spodarkę ap6ldzielc.ą.
Pre.es
.....ądu PZOS tow. 8mollkl ZBblerają< aloo zapewnił zebra;,ych,
te pr!e!
w"Yltkle
poatulaty
\\'l'8\1nu,te
delelatów
l..
,taną przemyłh.n. prze. zarząd
PZOS i wspólnie z IBmorządem
"póldI11elcr.ym wprowadzone w

tac

w

peWno
''C~e~,cleC!łei~••
1I.j

ojewództwo k;eleckl.;
n ••tUI)
.,', .
-<:~_ _ Ie -~l3'--peWlat.6wc· dzai,"~
.
~~0iiII~.'::.
j.-t~-<Io
b ,
<,Nieda"noz",leźliśtlly-się 'we, A terar. pi'ost~
o a_bel powlatoWJ'
w 'Jednym Z nieh. w· . powiecie.", poniższe zestawienie:
rll&lll)'1 roZlll'ywkl
ZrHztą nie trzeba t~ nawet wy
rak"r rozróbek
mieniać w którym, Przeclet po-. Kielce
- .so Instruktor,
w,eb ••4sIe nie Iolsle o .I)r.... wlaly Kielectzyznv 'ą do tlebie SRa
IftlPl'I!2
domh wice
~
lo
wę.·A o ambIcję. o kl_\VDl· pc,d wielom. wZil~d.mI bardzo. t arac
nawet
otmoy.. ..
o
"
~
Ostrowie<:!
B
•
es,. etołek, CIerpi na tym o· podob
k.dry,
.
.'. ,'o.
,
ClS)'WIAole Iprawa,' elerpll\ lu· ,
no".
Skal'tyako
_ 8
"
l'rZ)" -rl)tWłl"lIhj..c'~1 ; s'o/a~
dale"."
nie.
wolno
nam
zapomlnaó·
o
Olicjalnie w powiecJe IStnieje
Doprawdy zl04~ czlowleka ble
Mote tym ra...,m ob,
ponad 50 L.udowych Zespoł6w ue. W KlelcQch. pracuje (czytaj wszelkich lej aspektach, Sutególnle
tu
na
myśli
spt.·
doatrzeże. lidzie zosta.!
Sportowych, W rzeczywistośc! _ ul'Z4dule!) at SO Instruktor6w
grzebany".
wldelwe,o wynagradZenla
jest ich daleko mnlei. a nie w~· a tymczasem kielecki aport w
Zaskakujący
cel jak 20 przejaw," wz,lednle wlększMel dYleYIIUn zupełnie le. Instruktorów oraz dobieranie
autorom artykulu. "
iywlI dzialalność, A jest to po- ty. Na caly 'za' .port wl~Jakl, w kandydat6w dl) sprawowtllll. tej
II, od Ilowy" prezes
wybltnje rolnICZY. Nie m. Itl.malym przeciot wojewód•• lunł/cjl' w opaI'Clu o):lOtrzeby
OS • Bodtentyna tow.
poszczeg61nych powiatów, " .
.Iaw OsIethl., Oświadczyl cm. na jego terenie dużych. zakla· twie jest ich 13. OczywIsty chaos
WKKF zaś pOWinien naszym
przemyslowych, gd.ie s.ku· I beżplanowo'ć w ••koleniu I
te I'edaktony wyssali sobie s dOw
Manlem .tara6 się u', centralpllaby
się mlodzloż z okolle.· zatrudnianiu instruktor6w -.0palca wladomośó jakoby wice·
nych
wladz-łltlOwwych, aby 'te
pre"" WZGS tow. Nowakow· nych. bllts1.ych I dalszych Wił. to co m6wią powytne cylry.
powróCló do dawnej
~.kl 1 Aekr_ KP PZPR tow, KIL· W tym twielle IIn,ć jako tako Uaja .i~. że to jeBt drugie cO do zezwolily
szkolenia Instruktor6w w
LZS·Ów ltanOWCZO w&tności olnlwo łańcuch. błę·
h...ko kazali mu weiść wsklad
w.c>jelNództwle. Zr~z1ł_J!11emY.
imponująca.
Jeszcze
d6w
w
n_nI!"
poUtyc:~_
kornl'ii mabki i prze!orsowaó
tli ł1\1llt tiiiifencj. powrócenia
lmponująoo wy~a j
in_trllktom[jj\[; ~nleklórych
kandydatów na
do teKO sy,temu.
ozłlmll'6W
obecnego
.. r""du praca. W sumie- p()ztom wlejTak czy Inaczej problem kadr
Aklego sportu w po.wiecle I CO DALEJ?
PZOS.tnstruktor!klCh dla socrtu w naTrzeba b1~ wielkim Ieh6nem. mni.J nit WYltarcza!,,"y,
szym
nie mote
Przewodniczący
PoWiatowej
Latwo rzec - szkolić instruk· dłutel wo;t'wńdztwle
albo mld laklś uk..,.,,. <el. "b)'
być poz.osta wlony łame..
...apneeą6 swoim wlaenym lło Rady LZS Iwi.rd_l, te takty... torów, Ale jak? WłaŚnie! Toteż mu lObie.
•
wom. lak Jak uczynił to. low, nie duto wiox;," ml r <l7.i.tr wiej· uważamy. że Rada WOjewódzka
BronlJlaw Ihledzlc. To on o... okiej uprawia tam 511Ort. nit to LZS w oprarowyw. nym przez
planie rotbiłole pOllawll'1rlamllW)' ,zanul wykazują dane .tatj'Slyczne, Zg" siebie p.ię~i(l!etnim
Kiedy rozmawialiśmy o przy ..
przetlwko low, low. Nowakow- dza Ile j.dn"k. te ,\esuze ze woju sportu wiejskiogo w Kie.
skl.mu I Kalu• ..,. .... ..... ul 'portem wiejskim n. lerenle Je.. \e-cczyźni-e powinna szczeg61rHe s%lośd sport11 w PO',\'lecie opona tę sprawę
położyć .nact!k. czyńsklm ('co te!lźe poV(iat pob
....
odaIawn~ I
wprowaddł go poWiatu j.'1 ,labo,
w
przedstawicieli n....J
Przeclet w Iymże pianie RadA sluiył nam za przyklad). prze•• dak~ll; którzy Eb)'! p.. hopnl.
DLACZEGO TAK JElIT'
Wojewódzka LZS postawiła so· wodnlezący PowIatowej Rady
laut/lll DI!l .. ddcoWl I ton nie·
Czytby mlnd,ieży tego powla· bl. ambitne zadanie ,tworzenia LZS twierdził. ż. na pewno sl'stuBmy Ml'Zut postawl1l tow. tu' jUi nie Itat było na wlęc;ep 900 LZS-Ó'N z 45 tysiącaml tuacja tamtp~szego !'portu popra
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błlld
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c l y n n y c h sportowców. Nie wf się. - MAmy przpc!eż 12 tybujajmy się, tyC"h kilkunastu in- sięcy zł na organiZ0wanle imdy,cypll- c:.truk!orów nawet w malej Clę- prez sportowych, A to nie jest
ezwartek sprowadzi do Kielc Tp prt.edez p-rl)'pad(>k, te po ŚWiadczy!. ze artYKuły w prasIe tym c('!? Xir;>w~tpliwie nie !lr.ło
och sportu, Wym('lwny
je~1 tcl nie wyk,,""
tego zadania. mato nrgumenlowal swol!!·
.ekl" w,ywIllllowllZll" !ledalIclI drooZll d. Kiolc ddalo Alę dodnly bodteB do intensywllJej· mu o 8prawę poprawy dzlslal· I'zy
Sma.rdzewlc. Nie tAk
się wj~c powat.nie zuta- tw1erdzeon1e .
• !lztandant Młodych". I kldre organizatorom .. zJowlć": Char- uej pracy aarUldu PZOS. Mó- "ości 7.8r7ądu P7.GS, lec7. o .RWO da.wno jelJZC'te uczęła się tam Tr7.ebA
~Jłwić-Dad r-'--t'pge~~- paTlo--Nó--c6tn1e-ch~-my- tego czto181 Rovery (jazz), JadWigę Pro I wił na ten temat również l r;;e- je osobiste ambl(.. je i udział \\' prJ'..yjmo\.\!.łł~-ł!errnlerlm:-JoU-od wanej, 8!eroko !Bk~'Oj()nej akcjl wieka pozbaWiać l.łudzeń. Ale
. . . . . . . . . . . liilflk~ ł Mleczysława ·'OIrrra kretArz KP PZPR tDW. KałuII"' RabInetowych rQ1',gryWkach, któ powiednia ula do prowtuJun\a .. kolen!a in.truktorów dl. sPtlr_1 prteelet pieniądze to jeszcze nie
SRODA.
Ipl...enkH. 1(8'01" n"nu .." Iw ko podkl'e4l.jQ<. ł.e kr)·tyka pr. re POI'lpIBllśm\' i potępiamy w Upr.wy. tn"la,1 .i, ".jp"l"~ ,_ tu Wiejskiego, ChętnEj mlodzi,,· wszyBtko...
M, Kaleta
prog-ramle .. Qui pro Quo"l ora. 10W' była \V padalawowyrh ta- na ..ym t.YCIU polltyczn)'m i 10- nlejuy Sprzęt I' ,mard,ewleka
U LIPCA 1956 R.
Józef.
Prulkow.klPIlO (nle lot.nl •• h sl..ama. Id" pod..... .podarczym,
młodzież .. rzęła w.tępow.~ na
tylkO konteransJłl'rlfal.
Głów- InArl'OWero watnero qromadte..
drolę Zabłockich J Innych miUr-zy"'tość
_'.~
__ ; ~ ()
Ił
nym adr..atcm Ilhprrry J,,,I Inla ••I....t6w PZOII orl ....b.·
Nadzwyczajne zgromadunl. ,trzów tego .portu. Wlaśnle ,
_..
.. ul. . . n II
....
~.
bawl.nl klel..,'d wid'. len , I••., popełnili wiele bl4dów I delegatów PZGS w __ KI..kach ..ta.I.
6
6
•
-----~
klórelfOŚ lam .. ęd.
'. p
w
aYtuuJ, piiif· 0)'10 wymownym ~rawd8lanem tant I wlcem:.trz Poliki w. flo.
do cI.'1 nl ...n""y, • od jutr•. " OlU wYbar6w do wladll PZO!l. l.l.ntera'owań chlopów .prawA· recie - Macleje""I. W Smarł
kto wIe - nowy lalenl .. IraWarto tu J....,... dodać. t. mlsp61dzlelni ,amopomocowych d •• wlcach "awlal.l,ior,,-, •• krocłowej ntukl.
n.a. naradzie
padły
r6wnld Odbyło s!~ ob~cn!e w atmoafe- ki, a terBI t.tJ'f'ra hwry dlR K r 8 - . . ,
,,&:. I
_/Lo II
Cala lrudn •••. będ7Je polega n,eprl.myślan. i tsola blędne r7.e powaBI i porządku - doda- kowa. Ale Smardzew,ce i cały
....
"",,1fJ
"e9'0łll
KIEI,CE
la na metotlr.ie "ujawnia.nla"; 7.8rz:utl1')Od adrese.m nauej RB." ło wiary, te b!f!dv t brRki. o powiRt ~ZCI~'{'ą S!~, ie wydały
M!ettksńcy RZ8'AlOWSZeZyzny
W konkur@neJi męskiej naj.oIIIi!S.~
j •• te~ w
KI.lcMh r.c .... j , .• ty,
Ulk. np ... kreto" PKW których wl.le mÓw.ono \\' mi· reprorentanl. barw krajowych. wt;~11 masowy udt!al w urn- lepszy wynik 03lunęla drużyna
~-~
okro",nl, p~
ZSL ob. Miernik UB!low"ł wmó- nionych
m i es i ąc3cll
.,rz.d Dziś kdnak w Smardzewicach czy,tośel zakończ.nla tegoroc •• LZS'-~-~~zal! w
nAl~ IM. 51 2:EROMSK!EGO - la
rampy loklukI. Na o«ól.. wl~ II! tanvrn,----ze \ \ '
PZGS potraf! lISllDElĆ' ---A::bEI;a~kt'=UllJ'-';:JJl"'=""~'='~'!!!J~"'=fii~ii=l~f#.z~óWi'=Mo~.t~.~tn~i~m~'.~z~lafj.rHk~o~n~k~u~re~,,~e~l,j
·tt~ee~"'SSkk~II~••~1. ~~~_==
!,'ze wo IJ'.'OPOW.1
n" lIcEb~ 68 OrgAb.12owanv~h .. aJba psuje się od lI'łowy" auto sl(' ltato• •"tt\dy es. 8a~oną.d
.e~n@r8 B _ 'rewo ue on s y
a
SAlA was - "Hrob,o luhembura" dotąd na .~enle \VPK-~- t7..Y.._J:7A1totn..o--.;».!.u-U -G---~- -&pt\hh:łduS Ot::1'l \l'jZy!;f"y-rifiiji
SPORT WIEJSKI "'OLA
Karola Swi!rezewliklego''t która ZeBpół LZS został zdobywcą pu
,.,-,~,""" Obio,do""1 {1JJlJc.-r wl.mYrh - T.mkl,roÓ\\', udalo cle międ.y ZSL·om • KP PZPR kowle epółdzlrlczooc! o.mopo·
O INSTRUKTOROW...
odbyła .lq przed obellakiem w charu KW PZPR.
K-o~c' ~', el· ror-z o Qodz 193tl.
!lIc: nB.mi.wJć do ldohycia na- w po\V!e.r!e k!plecklm, a kont1lk mocowej winni pomÓC' wlad'iom
W C'Alym prl\\'l~cle nie mA ani Jsbłonee koło 8allgrodu, wznle
..
nrody M~h 8 (słownlf': SJP§t). tu łakiHo l'I:e ma".
P7.GS w Ich prnr". nil! RU~ę- jednes:o trł'nHs cty choćbY in- i".ionym w miejscu, gdzie poległ
St.Brtu.1ąey w marsu.ch poza
Tym rU(IIm ItaWka Jest; wyłSądząc l: lakIeRo post(lw!cn1a d~ąc zdrowej krytyid. 1[9)' 7..'\- <;1' ukto:'a ~ Z,II I się p:·r.eo'\\,'odnl- od kul ukraińskich
!aszy,tów konkursem - rekordzista Poll'" od ... komplelu Iteelonowe- sprawy wydaje att:. t@ ob. ,Mier- chodzi tł'IO potrz('ba. alt' tt'ż c;:ąn' PKI<Y \\'praw'lzIe w:ado_ gen, K. Śwlerelcwskl.
~kl __~ __('hOCl~i'e. J..erLY_ Łoako~ _
.)"~O~KWA·' - "War"OwIl:o Syr.· lo na nleupomnlurm pokMJłe nik nie ctyłol
w~pnmn'ane~o nie popierając amato"r..ó",,;,..,-;;c.;",,, 1 ~n1(i jRl wf\11e no\1.'a ale
Nlr" men:; 7iInjijlfj"qcil--- elę na ski oraz, \Vicemi~trt
Wtedy!'IQ
f· m p'odu~cii polskiel· Poc.lq· ---.!Łmęctr~_b_Cl..-WQ'rU mnłna-Aa M!YJt.Y.llL
My'Ust że dZłlIooi ą . ełt---rtn'.i1'Yw~k, m
ir-rht:lk P:'zt'l'sb J;::dv "I~ z nią pn.eclwk.o obeEskU I _ wJyoczyly m\y ę09R-ak ooh\Rnęll -na mecie
lek - ·od,. 1~, 10,
--I.·-.hotnl~. I na dowoln- In· ale nie Wiaddmo, w którym kO· rOlw6J ruthu spóldzielc.ego na
·t
b'
kI k6
d·
J bł
l
10' ."lruman"'ole .IAw. .,r_'-·••o" ~clłle. Art)'kul wyratnIe atwler Will. notrab!.Aczy trl~ba drlha. ct.lowlt!k st~kB W corizlennej rze wl an~ Uf!.ą o 98 w
ru",y- w B once czas ep.s2Y od re,.WA'"S_'AWA _ "Ni",.,,,Cie'.
,
"
~
('7.\ wi"tOflcl Bo
t od kUk j t ny końcUlce tegot'OC"ZJt'1e marsze kordu ustanowionego przez An
mo'otJW" rllm ~rod. kO(oo~ski.i.
HlradzJalY. a to Jak wiadomo dał~
sko\\'Q(\ I pQdzJć prec:r..
la·i· zd·olE'm\~ 'Ob~e ~;rawe, ~e t~- patrolowe, ZwycIęzcą.' zespolo- gllka Sheltons, który wynOBi
POCł:ClIł~ HIO:1'ÓWl U, 16. 18 i 20, o.wltra drolę do karle". nte
,lNu.,.. tdanlem taldep
jemnIca lBWlflizlonvch nadilei wyrn Maf81.6w %.Ostały Ratrole ~a 100 mil angielskich 17 BO"RO&OlNiK' ,Ue.i''''. d.
IFlk. w bran*owfm .... pol. ar
klInniklu nI. ma. Aboolutnle
Vi,!, ROWNI::IU
po1<ladanych '" s~ rrie wiej. LZS - 402 pkt. karnych p"-ed dz;n 28 minut 0.7 sekundy, 0c\, - lilm prod. wIolklei Igodl, 17 l)'ltyomym.
skim. kryje S'lę wlćlśrlJe prtede LPZ - 467 pkt. .karnych ... zry-j slaF'aiąc na tel ~amej -'trasie
I 191,
Nla daJmy ~Ię ....traazy~ n.... D
!
t
I d
I
WSL)'sU<im " braku in.trukto. wem" - D48 pkt. karnyoh I (180 km I 900 m) wynik 16 110~:
x;:s ::a lWiskami. k\6r. Ju. tlruŃj.,
YSkU6,a O sz
U
rów. Klóż mu mlodzlet uczyć te- "Stal,," - 585 pkt. karnych. . dlln 88 mInut 84 i li4 sekundy,
'IIIIIIIIEL.lL~-'!'-.~1:... na wymIenionym afl_ w l e l · i - - - - - - - - - - - - - - - - . . . , . go sportu? SI kola b." naucEycla
ś
l, psu na budę potrz,bna".
kil esclonkł\: Rovery. P ....1I6A",o'o S••'o"n. Nr 101 - ,I. Slon· aka. For•• H&DUh. Prntko",.
nluauracJ~
111II1II
Od~let jednak u d'obł. III ci
PRACOWNICY POSZUKIWANI
llowla. Nr I~
.kl let kiedy' występowali po
li
'ł!
in,truktorzy' ClY m~te ni. liko Majslra do robót drogowych ł kanalizacyjnych or.. brukany
ra. pierwao,v. P1IeluehaJmy I!O
limy Ich? Szkolimy •••kOłłmy ... I robalnlk6w nie WJ'kwaUflkow"..,..b zatrudni Zjedno..oni. Nr 1
oni maIli nam do powlMae·
Ale od czaSil. gdy "koleni. in.
Robllt Inlynlerylnych. Odcinek ~udowlano-Montal;owy Ska,..'
"8IIIIIWł..::I :::;.
nla. a potem Ipr6buJm, aaml.
..
Ii
,tnlktorów .ostalo 8cEWItrallzo.
tysko. ul. Gen. Swiercz.wsklego 88. na teren Staraehowlc, Ska~
Pogotowie Ratunkowe Nr ,ol, OP
a
••••
warta
.ry.
Czy tak wlaśnie będzie się pozwolimy "przepływać między wane i prowadzą je jedyni. cen
ty_ka.
Itadomla,
Strat: Potorfi Q Nr łel. OS
P.S. nute .000nae ma _la. nazywal. czy też będ,le noBil palcami", a ktMego prądy za- t""ln. wlad,. ną""IO sportu.
ZaloBl.nlA ""loty kierować do biura OSM Skarżysko, ul. 0,,0,
POgotOWie M!llcYln. Nr leI. rJI
da
....
hn,tu
Nr
1ft
w
.0ę4l!1e
nazwę
bardziej
fanta,tyc,n4
i
rów""
te
"głębinowe".
jak
i
pmblem
braku
kadr
Instruktor.
$wlerc
••
wsklego 68,
418.K
Milicjo Obywctahko ce!'llr. lei. 31·16 31 (podano
nl ... tlrlalnle na
,kich otale rósl,
Jlndsf.owfl' nbowlazuJ'\-Cea'o ror.- nie.uablonowq, odpowiadaJqcq tł. które są tytko musującq
liK .. RZYSIU'I
dzl~lnlka talentów).
duchowi młodości t zapału ini~ pian-kq.. milq dla oka i. ucha,
ODDAJMY NA CRWtt,ą
~-~~
)
c,atorów , pierwltvch człon- chcemy podpor.tqdkować swoOLOS CYFROM••
~_~ . .'fi.-~
ków Klubu to nie ważnł, lłn celom.
,.. a dOWiemy siq ciekawych
•.MIRIł~ n1eetynl'le ! "-;'NOd\l rI·
'-'
Wa%n4 n.a.tomiaBt jest. Ze po
Co obowiq.ru;e członków Klu
4~ w6tępntlC"h spotkaniach hu? Prócz drobnllj s-kladki mie rteczy. W ostatnim, lipcowym
wyiTci'oll<> sobie cele Klub" I sięcznej (5 zl) - aktywność. nUmerze "BiuletynU SportowelO
"RomOM pcqoc:o
, 0LNOZ'
;
WllbrCl7to t1lmczasowy ;.arzq.d, w tym z1WIeteniu.. ż. nie wol" WkKF" OJ>I!bHkoWano Wyku
{Im prod. f,anr:usk,ei
ood
Na terenie Zakładu Chemlcz ktdl'!! już ma petne ręce .robo· no im czekać bler"le na to. zatWierdzonych prlez WKltr
"Łut'1c=J
"lVJIĄ:KOWllC"
nC'go w Skartysku j€~t w-pr.aw tV. J:)z!.! w środę. tj, en, 25 bm, 4r Zarząd wszy,tlc" .am zro' instruktorów ,pol'tnwyeh klASY
PIcest. ' !ilm prod. rumuńsklei.
dzi. wiele kiosków OZR-ow· o trod•• 17 odbędzie .lę ,potka. bl, leet <Iorzucać też wla'nII I I II działających w naszym wn
ski ch, ale świecą one zwyk1e nłe klubowc6w UJ M\Usum· itllejatyWę. Albowiem pamiętl'lj jew6dzt\vie. Z tego 7,estawienla
i>uslkaml.
Najczęściej
brak
wynika. że nasz sport dysponu.
mil, te ..I. jU!' to Klub
Swifłokrzy.!ktm na wystawie rytów. którlY PO pT"acowicie je w tej chwiU 126 Instruktf/raw~dlin.
Z OZR-em Z pvwodzeniem ut~ki ludowei. gdZie informa- spęd.C)tIIItr\ iy~iu. c"fq już tlll mi w 25 4yscypllnBch .portu. (W
rywaliZUje .,micJatywa prywat cjl 11 nfej udzieli jeden z kie- ko - OIip<>c%Ąf. My będzicml/ ... tawiPnlu tym nie ma mowy ó
PROG~M I
na" Pod bramą kwitnIe więc lecktch ptastyków-zTlf"wców tej też •• odpoClZ1Jwać" - słuchajqc t ... nerach. ale tyC'h lNt uledwl.
kc~zyc7.ko-.\'Y
h~ndel.
Antysa- gałęzt sztuki t gdzie przv czar muzy/d (solUci, małe
kilkun88tu ; nie wp/ywl!ją oni
740 Ka'el'lddrz ,t::ldIOHy, 7""5
nitarną spneda'ią w kO!iZ)'"czna ogdlny ,la n rzecey). Z tej
W"lce I potti. e 1"',6 Gro orl ;estro Mol'I
nd kawie będzie można popa- śmieiic się 1Ia wi'ec,:o",c"
knch nie chce sl~' IlAJII~ AII\ Ulłd!l6 114 ten ..mat. Nuttpn. 11/'11 ub o,ganlaulllC
tQVCln ego. & 36 J:~nt,ł, IO!!'łt;w. 900
UCEby Wlko 18 (,Iownle - trzy,
Ole d%~.el młodlłyeh - słuehow;,ko PIH ani Kol umna 8ellltłrna.
,polkAni, mm bV~ po'WtęCOłl' c." wl/ltawę 1c4'l/kalU,.
A czym zajmują .1, olOby Iwlcltopogl4dou)łl dwulloowo- delq. filmIl I Wl/.tawl/.
H 01n4W1tiel. tlt. "Ned Inerttlm"
odpowiedZIalne za OZ!\?
. ł,2(I KMcert rOt~y ..... kowy. 10.00 Peron.
1.1, pIIlłł lłm4t ttn. po ...... o· clobl'll Ic4wę w mIlIIm
A. Borowtk
roy koncert kamerolny. 10." SUltV rOz1111 1I""11ł w·· na ...J g....cte. tll/llwl. Itd. Itd.
Skarty.ko
rywkowe 10 ~O Skrzynko 0061"0 FR w
W\lWOI,1 du.tv ockI'wlęk w .po
C." mamli lokal1 NI. IMmv.
oproc T. K'ze ....,ien'o 11 00 Muzyko I
le...!\Ilwll , dO'lllClga ,(ę .roZl ol. błd!l.mv ml,U. Dzieoko.
At.tuoll'loki. 11 '25-1525 Przerwo. 153n
ni , lwobodn.., dl/slcu.,I. Po- kt6,. p'lIt/chodłl ne Awlat. nlł
Audycia d a dz er:i starszych - "Się Od
nl.wał p,og,am ,połkall klu' PUM gobI" ·b.d!tł mles1'ka~.
.,,, IJ "lA l,
~ilno szt.-:::e'o' . 1600 Wlodomości 15,05
bowl/c" bęcltla kGtd.,lUowo o· ,a.le· "mlc.~kamll"
. . . . . . . A ••• JI
Redfłltcll "Iouanll. ni. Wl/llelamv tu <v redakcji .. Slowa
I(odverk,e p'osen\-.I żołnierskie 160\5
tel, ".u·M. 1186·.1
,',0
nc('tonol'7m e"
17.00
Recita'
Ob. Zenona 1IGI11IIk. • w •.".tldoh kolelnvch p,olek' wG'HleJul jut. to.
,~rzyP(owy S Tnuroso. 172J Audycio
KIelc. Pndajemy Wam' adroay ttlw. 141(1. Ju. ~ wplv",I". tfil 11\11. IstnleielllV
akllJo'nO. 1730 Muzylc.o tO'1e.czno.17,50
,-,kól .po!qżnych: B,llly.tok- '121, ,odpowlcacl'aml/ M n.tekM. ·Pewnle. dlatellO
~r'lt!el'll
.,War;ocle I'I~ lempt tronko '11. W.r".w.ka 15. liftom re Wlanl/l, NI>< "*1/ Klub br .ię M,e.rCl. .
'lIVU IIIIlLAM'I OCJ.OS%t~
i!1I ;dge'o,
18'20
K,.ol'l,y'o
kulturalno.
Batorego 15, J(rak~W - Ba- del. delell! Ilę 1ItI ~.Jcol.r
Cogito .,go IUm.
\850 Konce t lvczeń. 20 00 Stan po'
II.S.W.
torego 8.
Przemyśl;" W/Id· W miarę P'II/!!VWoftla a.lon> cI".mv lIaleJ
ę!ody. DZle!'\!'li\c. V,tetzorto.'f T)~t 'el~~·
na II, PoUl.ń - l\atalCIA> kllw •. bed.l. lO chI/ba kOlII •••• M.! Klub
ton "No:zym zda" cm"
2OAO M\Jl:y. ka 47, Gdańsk - RooIęvtltR
ne. wob.o ,6inorodtlO'el toin> lIolplłknłd
kry rO%rYv.-~owo, 21 10 ~Dntert (;;1opl.
WroClaw - Komuny Plu'l'.ktel' I.."owa!\' Tumc.rGłłm :ni. 11\4 II.lch II/ch.
nOWiki w wykonaniU R. Sokuo. 21,40 72, Szczecin Pl. Norwid. •. iadnl/clt Ił/uwnl/c" '4m. w kM tlę.., ,
,.Dz:eń lego powrotu" opow. M.
Kandydatki do tyehllk6ł
ehełolobll
.1, wIłOC.,,~
cluu'l) domo",~·p~u:;~j!:'!:;~".~'1:~~1t~~j~;i!~·n;~~~;'I~~~
Czerniecl<.lego. 12.00 Muz:'łke Ibnea-- \laylmUJ~ II, po 9 Itl .ltko PI
łQ.\I\"~
KIulIlIO
Zttd.ol/duje
'1IInll",
nCl. 23.00-23.10 OstatnIe WiCldómołci. Iy . ogólnokształ./leej,
-"'
_l/1li .alllÓ tlicie.· k\6'tlTllu nil'.

..!l1IIIiuunJ
boWJ'ob talen·
\6w" - 010 haslo, kl6ro w

tycie,

tow, Kalusz.re! Nowakowskiemu Chybt> to nIe tak. l'rzec!lI1; daw·
młodzież pracC'wala cał

- mamy nadalole _
rapolnl
Ullt08unk:owuj~ lit: do kryty~ w artykule .. R~·ba psuje 5i, od niej
lIumnl •• alt klplerkl.g" WDK, ki prR<;()Wf'.i. tow. Smulskł ('- głowy" . .Jaki DZled7,lc mial w ki
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Na wesolo i 1'14 g01"qco. Bo świeci nam wla§nie Kanikuła "Psia.
Gwia.zda~ ..Gwiazda-----rnana.- tpm 1bŚZ1łst'·
kim, którzy... no wlaśnie majq. uregulowane stosunki
ze Słońcem. UreguLowane ł całkowicie przyjazne. W jaki
sposóQ regulujemy nasze ucz uda przyjaźni? W najprzer6żniejsZ'l.}...

'

O

,u

•

da~

Np. ta~. Spoa6b la~ wio
nieskompWcGwan'll i CO ZQ

t1lm tdzie pelen "rost,otv bycia jD!a~ciwej iuIUlom mi,,·
dym, , nieopalonym I chyba
szczęśllwym (prawda. te to de'
klaratllwttie :brzmt7).

UZSli!!.
Meloda druga -

ruchowa poLega na
Me1Lstannllm
oddaw-nhL COf"QZ t, .innej częJ
ci ciala ... sZońcu. E,'ekt6w na"
tllCh!7tUFtlJwllCh na ogół bTa'r.

ale proszę się nie zrażać, kto

..

l wTeszcłe me toda cZ"Wa1'ta ł ostatTtta. - ,,'PUl
tvmcza.semff 3 parasolem. w butach, z dzieckiem
'ręku. Niech dziecko wie. że ma dobrych 1'0dmów l na odwrót. Rodzice niech wiedzą. !e
mają cierpliwe dziecko, skłonne wysieciz!eć pod
'M.

parasolem tyle godzin,

My tu sohle gadu, gadu <l
tyfT!,CZUHm czas. jak to--się
,mówi .SPOTt~O. hiegnie. Kt6rat to godz:na? D/"Uga po po.
ludni~ czy w n.ocy? A prawda:

M_toda ITiecl a J olejkiem I uAmlęchem Ul
takt melodii "To łdzi.e młQdo~ć. m.lodo~~••"· -

Ja.k wiadomo. pod wpływem sŁońca dojrzewa.jq
winogrona I pieprz, pomaTal\cze l i:ytTJ/ltll, .100

necmlkl l

dziJwczęta,

.

t:

.. 8Zcz~śliwl . .MUga,,,j~ po.

_Jrzlj''.- .A

CZlIŻ--.w8,U--.....zędm-- ludzi, .zczęW.

.

-

Mw nie ma
wych?

-----Bf-·--~""
.pClób mo~'
postępcw::ć z kobiet4,
prOI!ę
pana? l z Amorem. który nie
bardzo wie gdzie uml'Jscow~
Tu, CZl/ tam._

.wą .trzalę?

".~

'IiIIIlI1""'<..• w~·.~-~_~

...,

~. ~~-

:.4.,

ata,,!! znalomll z ulicy
SienkiE'włcza.
Jeszcze
jeden
~sk.
t,;"':...:"""!.:t

( jeszcze raz zamknięty.

l.i.:'-:c do dt.abla ugasić

JWagnie"le?

A tnhka to co. pl.. ? Wlnmle tnhka ,en,
MpoI, tabka zastqpl wam MHD. PSS. KZG I
wielu iMych po jed1J1tCZl/ch ludz!, ~t6rzy chot
mogllbv, " led"" lo nie mvll1, .. gdy nawet po·
mll~1łl czasem. to lak
b.czku, pomv'14 ile,

Państwo cheą

widać

ralqczonym o-

mote jel=e

Jeden: tak, przyklad? S'I! VOUB
plalt - oto 'r6c1/<> dIwlęków
..le at et y wyschle, NlecZl/""e. A

\ ., eó Jeatnet
.1eBt niedziela,

przeciet wiadomo. te uTUcho'
Je można w b4rdzo pro. ty

ml~

tlę zgodzić • fym,

"poprzu przekręce-n.te
w stronę prawą.
Manipulując ..a,tępnle prawą
palką nastrajamy odbiornik na
tądanq ,lacJę... Itp."
Nle.tety,
aq odbtornl~i, kt6rych w tade"
sposób ni.. można na,stToić."
spos6b
jnwej

M

N~
więc ~re5'4

te tbII n40

nie 9'5otpIq::lLje, nawet

WItki,

lence '1ImJ"

\D

tej plo
-

•••• .. •.. •• .. •........ ,"' .. '''tł' .... •.. •• ........i
A oto aulo,Zl/ .pocl "pdtJ gwiazdy":
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