W··d.nju Wezoraj9zym odby Ra~~ckl!ri ~an.m
·16.' .I~ .spotkanle ~mlimlo jest m. ·In. I dllifąQ. cłA!
nyeh kierownictw orllanl%a· jak at",,1 Qdezwa KC PZPR
cjl ~ stronnletw politycznych, . "Zwll\Zek Rad..edd J"t,~ Jak
:na którYm omówiono zada- dotychczas' 'S!lÓśtPó' citę",ch
nia wrnlkające z uchwal mo<aratw jedynym, kt6r_ uVIII . Plenum KC PZPR. Na znalo Illwarantuje nasze ,ra
spoIl\<anlu postanOWiono opra nice ZBchod<lle". Różne punk
cować wspólny program dzla
ty Widzenia n ..że 1 Iowarzy
lania dla województwa Id.. OZ". radzlecldch. na. niektóre
sprawy mogli być I będą u\eekiego.
Po dy_kusjl nad oytu""j, zgodnione w drodze rozmów
l zapoWiedzianych dysku.jl.
polltyczną na naszym tereKomitet Wojewód7.ki pZPR.
nie w OBtatnlch dniach, po. Wojewódzki
KomUe1i ZSL l
stanowiono zaaI?eiOW8~ do Wojewódzki KomUet SD W
mieszkańców Kleiecczyzny.
ślad za
odezwą KC PZPR
Oto t.'ość apelu.
apelują do wstl'91klcH sz~ze·
rych patrlot6w; d"
ludzi
DO LUON08CI
postępowych. aby pr-rodowaU
WOJEWOOZTWA
w wielkim dziele naprs"wy,
usuwali l. naszej drogi wszyst ..
KmL'ECKmGO
Wobec pawa1mych wyda- ko to stare 1 hamujące. a,by
pi@01"'W8ł
wprowadzali· reworzeń na arenie mtędZY"aro
lucyjne zm.lany w na.... zyrn
.dowej - _,ytuadi l!'L W~· tyciu, popierali wszystko, co
grzech I w rejoni. K",!,aJu
Sueskiego potrzebny naln nowe J konystne dhf pokoJowego budov.r:nktwa' socjaj ... t jak nigdy dotąd spokÓj
i opanowanie, wiara· w siłę lizmu, dla podniesienia sroPY
życiowej wHyslkich lud%1
naszej idei, w siłę j zwartość
obozu socjalizmu, wiara w prac-y.
gwarancją naszego
bezpleKomitet Wojewódzki Pol·
czeń,twa wynlkaJą<q z przy.
Iklej Z,lednoclOnej ParlII Rojaźni ze Związkiem Radzlec·
bolnlczej,
kim. Dlat"llo apelujemy o
Wojewódzki KomItel Zleci.·
przeciwstawianie
.1'1 penl.
karskim nastrojom. I tenden· noezonero Stronnictwa Ludowego,
cjom zrnłe:zając:~m dl> osła
WojewódBkl Komllel Stron
biania MSzeJ prtyj.ml z na
rodami Związku Radzleckle· mctw8 Demokratycznego
Kielce, dn. a.XI.56 ••
go. Przyjatń ze Związkiem

1'I.Iimo weaWaJ.\ia~'. .~.
:Anglia i Francja kontyn
agresywne dz,ialania wobec

LONDYN PAP. - Agencja
Reutera donosi z NikO'Jji, te
dowództwo woJsk brytyjsk;<h
i francuskkh na ("ypne OlI/')...
siło kolejny komun·.kat o dz!a·
łanIach II

wiadomości

Wczorajsze

wojennych

na

Slls-

kim Ws<hod7.le.
Komunikat stwierdza, te I<>t·
nlct\\''' brytl'j,kle bombardowA
lo pnez całą no<: 1: C'7.WAi"~ku na
piątek egipsld. lotniska woj·
skowe w delcie Nilu I w .trefle Kanału Sueskiego. Ogółem
mJs7J02Ol10 dotychczas na lotn."
kach przeszlo 120 II8It\Olo!.6w
myśliwskich.

wieczorne

wskazuiq, że syłuacia na Węgrzech
uległa polepszeniu
Mię

-deleg-aciami

.wrocU .Ię do I'Zł\du
.
. er
go z prOŚ"" o \VYZftlICz~/
""" I "kIa411 'dekli"'J
era!oJ<oI _ _!iw-II ~.'
elelaml ......du radzlecldego e.·
Ie:m. on'edyRkotowania spraw
lnteresujl,C)'cb obie stroDY .. Ja.k,
JIOC\aJII agen.'. ....hodnle. oble
........y wyrażają "Bodę na lo
spotkanie.
Wladom06cl ze .tródel ....,hod·
aleb atwlerdWll.Je sf\uacja na
Węgrzech ulega dagodzealu.

Polski Czerwony Krzy! raz
jeszcze

serdeC'1J1ie

dziękuje

l

c7.0łg6w 1 dl.j..al nil tt':"ytorlUfJl .,
F:giptu",'
. .

..

(Doko1\CUnJŁD& I~.

...

* ..

Jak już wladomo, w nOO1 I
czwarlku na piątek w "IoUcy
panowały naotroJe nIepewnoś·
d I
N. fali tej If\n.

<..,..0.

PCK

wyjaŚnia

te w dalszym

jednoc,eśnie.

ciągu Węgierski

Czerwony Krzyz nie wYTata
zapotrzebowania na proponowaną przez na!!; pomoc lekarsko-pielęgniarską·

na

'r

'z·

.e:o

na~nows."cb

CAF -

IlIIIÓW,

fo1- ~olańskl

wymaKa usprawnienia

11mb".IU----c-

Pr,u .ud
JWjdiłw
. oStatnio

\Ol

8onesy. W ODey I czwartku na

phitek W)'I\ano .. BudBpesocte
oówIadooonI. rządu ,",,,,e..klero. klóręo premIerem I mln.
opraw .....,...mcznyeb ~..t Imr.
N...", te ..."..,wtada OD U1tlad
W.........wakL ....1..... n.ulra!·
aoA<l krajn I łąda wycofaal.
....Jsk radzleckleb I Węrler•

...

*

...

NOWY JORK PAP.
lItosIły wczoraj \\"nl()sek o raf.
patrzenie na nadzv.'yczajnej sesji
Zgromadzenia Ogólnego Naro
dów Zjednoczonych ,ytuacJI n"

I

Z wd!!lej1zYcb uprawnień,
Iakle uzyskllly lub. w m.jbllt·
.zym cZ\lSle: \IZl'!!P.l1I 'p.:m:ydi>t
rad narod. wych, wymlenl~ naJ....
tv prze.kazaale dp łeh dypozy·
ell rozdziału .ml. "",kań " now....
go budownictwa (z WYl4tkle'1l
mieszkań dla górnictwa węatO"

Nasze stosunki z ZSRR
VIII

w W........ wle. olwatta .... I;.ja .."..
....Dy.b nacalym.Awleel.... _ -

łOjpodarka komunalna i mieszkaniowa

Węgrzech.

Plenum l związane , nim kowltej nlezaletnood w WTwydarzenia pJlityczne ~"Y borze drogi do SOCJalizmu.
Ale pamletajmy, że nleodpoo
zwol!ljf, w masach
dług.,
t1tuni<lne I lekceważone uczucie wiedzlalne glosy I wystąpienia
dU!1)Y I godności narodowej. ~odu\ w nasze naj żywotniej·
Nie dziwmy się, te naród pol- .... In_l" narod<>we. l dla
ski dziA szczególnie g<>rąco wy tego; jak W2l'Wa odezwa Komitetu Centralnego n ..zej par
stępuje przeciwko schorzeniom,
które dotknęły zwlaszcza nasze ti4: kl.. a robotnicza l wszy.·
stosunkl ze Zwią1Jk!em Radzie<: cy łwladomi obywatele wIIl1nl
kim. Tylko ludzie zaślepieni I lm dać zdecydowany od,pór w
oderwani od mas mogą ocenl.t imię rnepOdległ<mct. kraju 1
ten ogólnonarodowy ruch: zmJe zdobYCZY socjalJzmu".
ruJący
przecież do
naprawy
naszych stosunków ze Zw. Ra
dzlecklm, Jako antyradziecki
lub antysocjalistyczn)'. Tylko
ludzie krótkowzroczni 1 zaeietrzewienl przeciwnky unormowania stosun1t6w ze Zw. Radzieckim snUją namleję. że
ten ruch potrafią sklerowa~ w
sprzeczne z naszym intereseo:n
narodQwym łożysko.
Rzecz prosta,
fali siu
Mj krytykj błędów I schOl"Zeń DOwnego, solidnego rozpattżew naszych stosunkach z wieI- nla stosunki gospoda""'_ 1 p.ń
klm wśchodnlm 51\.<ladem I'M- slwowe między n""zym krajem
gą Występować ! występują nco a ZSRR Nie roz1flrtygnlęte I~
odlX>wiedzialne gł",y I żądania. Glos. swój dołączają r6w. spraWy repatriacji wlelu p.,.
nlet ci •. klMzy zawsze byli laków· ze Zvl
Radzieckiego,
wrogami sojuszu ł przyjarJ1vch nie naprawione są Kl"Zywdy astosunków z ZSRR. odzywają' się kowców oraz ludzi przesiedlodawne, a w stalinowskim okre
si.e potęgujące sle nawarstwie nych bezprawnie w gląb ZSRR.
rua W'I'Ogości w stosunku do Ho- Ponownego, zgodnego z pol·
sjl . Nie stanowi lo jednak trośd I .ką racją SIMU, rolStrzygnię
~enJ!u owego wielkiego patrle- cia wymaga kwestia rozloko{:J,mego ruchu mas lUdowych, wanla na terenie naszego krare dążą do umO!:l'llenltr na· .
.
dzl "k' h
szej suwerennoocl narodoweJ'llU.j.ednostekra
lC 0_
~~, gipat'j:la stosunków ze Zw.
Wyjaśnienie sobie·
"""i:lżIecldm .na zlt!1!dach pel. nyoh pre\etlBJI ..... a
łIego rÓWOVlUIlrawn,en.!a I cal- ciot .m9ll1l.. Jstn1e!! j 'W""~J" ,..."

a Nauki

pl'Odukeję

"

W!adomośf ta odnosi się do BY" \ ... jl d08do do roaktywowBnla
I...ejl Jaka panowal. I.dl w d~lalalnoścl rótnyeb stronnictw
lollzlna.ch poptludnlowych w polllyemyeh. W I,eb warun·
dniu .wczorajozfm. Wiele grup wh 4oszło do poWItania Wę
I ~pml«o\liw rewolUCJjnyeh wy. glenkl.j 8ocJalJBu--J ParIU
,pÓWj_!1iI:.ilę za ,""prZl!StaallOlll~biItnI-J, RnplaJąeeJ ezęU
,Sjr.)ku.
d1rhoI- I .... DOk6w-b. WUaO'
W dalsąm -lam IflVII _
.Id!'! PaJłU~u,lII'lJ.h, N.
kuacj. obywateli radzleckleb I _le nowej' parila ilanęll Imre
ll'ęgler.
Nau. laD08 Kadaf, Szanto, La..
....

W Palacu KulIu."
WLw. obcuuJllea

dów op!ycmych - Zel... w Jenie (NRD).
Na rxlJęelu: 'Prą Itolsku " mikroskopami

2)

ZSRR
rokowania

Komunikat PCK
wszystkim ofIarnym lekarzom,
piel!i:gniarkom l felczerom, kt6
rzy zgłosili gotowość niesienia
pomocy ludności na Węgrzech.

e

Węgier i

'',-rozpoczqć się
(INF. WL.) Jak podalo ra410
"'Ieezofll'" wczoraj w godz1oach
..ieczornych .mb....dQ. Zw.
Radzleoldąo
w Bud~lICl.

I

NOWY JOIUt PAP, _ Jak
BrytyJsld. I fr.ncuelde kola
wojskowe u'\\'atajl\, te w usa- ~0I1 " Tel Avlvu ",eru:ja
dzie lotnidwo egipski. nie jeot Asooclaled Preu rzeeonlk dolut zdolne do żadnej poważnl.j wództwa naczeln..., lznIelsklch
.... J akcj!,
lU zbroln1ch podaJ do wladomo'c~ te w piątek wojska ma
NOWY JORK PAP. - Jak eIskle wIoroezyly do Gl%)'. Mlu
dOOOli agencja Unlted PT.s., to. k.tón. Uczy okolo 100 ty••
aamoloty brytyjskie .bombardo ludnoic:l, ..,.\alo zdobyte przn
wały l znis2.ezyly· na przed· tny Kolumny l.raeJskl~h woTSl<
mlekłach ~alru wlellu\ radio- peneemych po IlInym bomba ....
wlI .tacJę nndawCU\ "Glos Ara· dowanlu artyleryjskim I l<>lnl·
\)ów". Od godziny 14 w pląte~ czym. Ludnoś~ zostala upl'ZedlO
radl,,"lacJ. la nie nadaje Jut na przy pom«y ul<>tek, aby nie
żadnych audl'''ll.
opus=ala domów. Wojsk, Izra
Ob"""le jak podkr..na elsld. rxl9byl, macmą Ilość
.gfficJa Unlled Pc.... - naJ- broni I amunicJI. aru . W7Jęly ,
\\';ękś'tJj':stacją radiową nadają· lletnyeh jeńców.
ra audycje '" językU nrnbsklm
LONDYN PAP. W toku
, .. t rozgłośnia brj'tyJska na Cy· ezwartkowej bul"Zllw.j debaty
pne "Głos Wielkiej Bry tanU", w lwie Gmin % ostrym staktem
\V piątek po południu rozji!łośn1a przeCiwko -polityce rządu bryto nadal a w Jezyku arabskim Iyja!dego I Interwencji zbrojnej
komunikat.
który .twlerdza w EglpcJe wystąpII przywódca
m. in.: "Nasze okr~!y WOje. nne le-wlC'Owego skrzydła Labour
rozpoczną wkrótce wyładunek Par-ty Aneurin Bevan.,

wego.1

rzy ArmII Radzlecldel wyz~
lająeych nasz kraj?
Kledy6 nam Polakom odmawia·
I no pocrulc!a realiD'llu politycznego. S8lt!l o łoble czę!to nie bez
dumy m6w1l1śmy: jes\e4my rnmantykami, którzy potrafią 'blć
,Ię bo,a\ersko nawet WÓWCZBJ,
gdy walka je.t beznadzlejna.
Zycie, a zwl..zcza ostatnie .wy.
darzenia - wykazały, te naród
nasz potrafi zdob,,<! się na wiei·
ki realizm polltyeznr, na ~II-

I,. .....Q'CD. J""W'o.•.
D!edługIm ezasI. zakla4y
Drzyatąpl~ nl.wnlet do produh.
cJI .lInlków. ZdolnoA<l \produk.

""j1l& SwliłDlka "wynosi obecnie
15 1yBlęe" IIIOtocykU roemłe.
PlaJl ąa roll przyady przewliła·
Iti podwojenie Ie~ lIezbJr. . '

Na

s4JęolUl

Motoeyllle

ze

Swldnlka eoekaJll na WfI7Illę,
CAF _ fot. Dąbrowleekl:
\VfPłI.

wszelkie blęd",
jakle powltaly' I Fł J.
między ""mi p Zw. Ra·
nikt roulllirile 'my·
nie może noWledźlef: l.aOl
Zw. Radzieckim jeot
nlepo'trzebny.

=u

wojlka) .. Do~h""aso_

aclmlnlstra<>1"" _tOjSa leb P'"

ullIIPl

,1,·'WIęc

plan!)-

~~~t:=::~;;;~-I

h"ueo;u6J.poffil. I ! AO\klt'Wlti odJ)llo ~ę.. to
, .' łi!łyi'Nlespos&"i ed 1i!hem Wyll~ ws~le

e1ł'nIe'r!t7. 'mesamowltegoltłe
bo;W1Ika, p!:zyezylIl I skutków,

~ ,,zdołl\e .1»'1Y zml/lt;\l!Y~
'najblrdllleJ mba:",

QIoboWOlc1

tcrivime; .• e6t dopIero n\ed....
t;vwIcm" ; ...b1t!d2xm" _ZI\
~et. $ze.6 okrutnyeh lat

<iO~

I okUpacJI.

l~a lala-

ba' tadołd wyzwolenia, twarde
'.~e
~

poc:z"tki nowego bY"

potem dOił"
mał' I kult, ceremoniał I obo</rIap!kOwa nDU pokłonów, h
. . I kI!~. azaroU I nud.'·- otO najbliższe pod rękll
l,:" ,najwIększym skrócIe .,,",,!Gw..... _hy owego c:zalI1J,
Obok nich .... lBtnialo
wtaklwe
keżdej
młodości

polem .... -

~
.. " ~ """'
... ·~le. prgnlenI~.

llitU~c ~ dni powszed

IIrć~ .:tO' mierzenIe 8IJ na za~.
rlilIII!.- PrllJlnleille nie .pełnlo

II..

tlł~.

Bowiem to....

ft\A zabiła trdt!. W zebraniach

l poehodach. w hymnach I
odczytywanYch referatach br.

lI'hwato

dtwIęku.

Brakowało,

~'liiIaezej być nIe moglo.
I>rawd" szkolna byla Jak kameleon, zbyt często zmieniała poola<! I barwę;
geniusz
Wychow8IWCY. jego rozum, Ber

straazył

wy but, Problem-wyświecone
ubram.le. Problem - W)'IItygjy
pl..,. W tych konmamych
nocach śnlly.lę wystowy ptl
Ile Jedzeni", ozaly II modnymI garniturami I luklnlarru;
1Ini!y się lata lekkie I be7.trooIde, eleganckle l błYB'ZCZłlcl!.
lata s.rebrnych ,uśmiechów

I pachnących kwiatami 1lIk'l'1!k plaska nago'ć dnI p'!odzlla przesad nIe zaok.rąg!.",..
lifty I marzenIa nocy. A ranek
zn6w walii obuchem w młode
liloWY. Za ścianami domów,
I ulle, I mI!lSt bll\1<alY .14
echa poezjI' z m81l1. (, latwym
tycIu bez trudu:. nle on Jedyną przyczyną. te możn" aię
roz;pierać w limuzynie, ml~
pieniądze I cod2iennle być n.
dansingu. Wtapla1y się w to
podwójne czy potrójne 2ie1one
tycie polerujące zazwy<:zaj,

-.Melchior Wańkowicz
pózdrawia

Kielecczyznę

tym

m&g6w, k161'zy tli•
dali poldon6w I oklask6w. ka.
dzldeł I polllilY • f~etn>nami,
I·wiary. wlarywnieomylność;
aru tym Innym,' zwykłym
m~room,
którym zamglone
Izklelika nie dozwalały' dojrzeć za~ nowego, prawdziwego obUcza młodzIety. Ta
mIodrtJet nie pasowała do żad
nego ze manyeh grzecznych
W7J0rów I modeli. Wszy,;t1de
bowiem s tych modeli mialY
być kamiennie szlachetne, nod
podziw cnotliwe, wzniośle ...,..
mantyczn •. Go.rzejr Po~piono
młodzież w czambuł. Oskarto.
no Ją o pustkę I hezideowool<!,
odstępstwo od nauki I wIary
ojców. o rozbuchanl. I Dl...
opotykane zepsucie.
lIe* to
J_C2e nle wymyślono I nie
wypisano prawdzIwych I nI...
prawd.z\wych ookarlell. Jak
zwykle, nad 8IIdaml zac\ątyl
brak rmeznanla. brai< Ul'lIIa.

ru. .woza

nIechęć.

Zdaje się. - te ~ wymowa
laktąw nakazuje gwałtown~
reJleradę z fałszywie obranych
pozycji. Lecz nie dlatego pc:>dejmujemy ooron~. Tó----nle

obrona

zresztą,.

lecz

racz.e'

nlepełna

fragmentaryczna pM
ba zarysowaNa tła. na jakim

wloklo się tycie. które
bujne jak epoka -

mogło

być

próba nazwania bodiców. któr3
Zjawiły się w rezultAcie 51lra.
wy wojny i s.prawy pokoju.
Stsre ,przysiowie glosl: po.

wiedz, co ''-ctY1:eu. a powl@m
ci, klm 'je.teś. Zajmiemy 81q
8prawam1 czytelnictwa mło..

w świetle
tycomych wypowiedzl

dzie;;y. by
ty5lącR

uczniów' I

BUten-

ponad

uczen.nle

kla. X I XI szkól kielec.
kich zerwa~ etykIetki nI ..
prawtly 1 pozorów, To nie-prawda, ł:t" młodziet Jest (hu.
To potworny 18ł...
te m/od"'eż jeat bezideowa,
N..tl'Oll"""'. czupryna, kriycz.ący ubiór, cala ta nonszalancJa tak drażniąca opole.
czeństwo to poozory. Lecz

llgańska.

także powied2:!e<!, te to
jedyne widom;' oznakI
buntu. Tak jest. buntu prz..
elw kłamstwu, biedzie, nal"ly1mJe t nudzIe, p.....,twk~
wszystkiemu złu tamtego tycia.
Znam Inne pokolomi. mk>-

trzeb.
były

d,loży.

Dotyitam wopomnień
pokolenta walcz"cego o istnie-

Nie pntrZ1Jłpm specjalnie na ga.rnltur, ,phlSZq f buty.

eztI krawat, które- prz1lw1ó,lł z Nowego Jorku, uaui uwag, -,
m,ojq ""Z!lkuła jego twarz. Ta dobra. polik. "" w.kro'
twarz, , lagodnllm spojrzeniem ł 1D1JIOkfm czołem, ",a kt6..
'11,'" lrudne zlIcie poz<J.taw!lo niezatarte I!I141/ - głęboki.
bruzdll l, .Iwe włoSlI.

Jut po kilku •• m!entOl\lIch , Po W."'kOtDlct ..... IłOtD""1\.
t. t"" krótki poblIt rn.akom>tego p!.!.~z. 1D Oj.
cZlImle bardzo mocno zwlqzl1l 110 •
",,",zq rzl!CZ1/"
wllcrułem,
wl.tolclą.

".mI, •

ZI1 rok ""'.c.", do Poliki "" otale - powiedzla!,
- Cle'Z1/mll .Ię • tej pa"" dec1iz1! -- odr.. kl,,,,,
- J. td! - dodal • uAmlechem.
Potem t'ozmowQ. tl44ZG. I'eazm M temat ,1DC".ztatu Dlaa.,..

-

nie I niepodległOŚĆ Polski
ml~zywoj""".j. Znam pokolenie młodzieży chłopskiej, kt6
nt bez zach~ty.
lubwtm.

re.

eJ I, .amochod6w t ozdobnycn
lokaU, OWS:r.eTn przy akompanlamencle pałek sanacyjnej

policji t wyzwisk kleru I re-

akcJt przemierzało dzleol,tkt
kilometrów. by 2Jdobyć ksl~
kę, ucozestnlceyć w r.ebr&allu
owego kola lub w kursie unlwersytetu ludowego. Znam P<>
kolenIe młodzlriy robc>t.nleze~,
które w atudenck1eh latach
kannllo aię całym! miesiącami
~em

• klego.

I czam'l 1""", • za

__~___ ~--~~C;.°nP~a~n~t;~~az~~~~~;P~~~~on"~~~r7-irirobiiiii~~a~al:~t~ac~I~~
,aln ..j bIbuły. Znam pokoleJut za kiJka tygodni w k~garnlach powi"M uk....~ ,tę
nie młodzlety InreIlsenckiej,
plę~ ~h k.tqżek. W§rM nich, .,Na tropach Smętka",
kt6rewtam\y<:h dwu nuortBch
.,Tworz1lwo'·, nDroga do U1'"zędowa." , "MOTLtł Caulno" ...
-- ludowym l, robotnIczym. -- A ,.R ub a!cZ1/cv"?
lI1ajdywalo ewe najlepmI
- Teł olę "k.tq drukiem.
"m\ejaee
podlłońcem..Z tych
- CZII pl1n plsu j •• ze.. reportate7 OCZ1JlDllc\41 f/\4m
pokoleń W)'IIzla ann\a przy"" mlll11 - ""jnotD..,e, takle jak tm &'IlGd Nldl/. o Police
wódc6w
I _Imtorów tyLudowej ••
ela podziemnego poóczaa ostat
- PISZę, piszę I fotogr.fuję. 'Czę'~ j."t I1OtoIDCI, _
nIej
Jedno motna po.'
,tal. dopracuję jut w Stanach Zicdn~lIch,
~~lOIftIlnaj~e o tam·
- Gdzie będq drukowa,..,?
Obee
- C/wba 1D .J"rzeg!qdzle Kułt1Lmlnvm" w WanZ4lDłe.
te
- Ostafon.!e wtani.' jltkle _at.n/e 1Dt/w4rl<l !III panu
........ dzlsłejsz. Kle!ece%1I:ma1
- Moje wrat",,141 PrzecIet ",,/~zl/!em ," • flIch, P<>dziel/lem stę "Imó w tygodni"" .,sw!4t....
N/J tllm tI'1Iw/J "ę 7l4BZ/J ""zmow/l, Wchodzł Bolidem
Cz••zko I !.a"""'/J M_lchlMI1 Wa"'kawłeza .... IlTl,ej,(Utk4
.wojq "lfq" do robotn!k6w FSO""
h..,
..11r--l!-..łlIl~ .l<!!aa\-~Lłl~ypoa:oror.w·f
-

pa" WallkOlDiocz wTęCZ\lI mi
.Iowa:

71.1111 n"ńępui'IC'

:2;.,."..

two1_

zdięcle,

Itrao_lrl, Orseozkowa, Prual
Jakał
jednak rotnorodnośe
psnujo wśród dalszych ulubieńców: HemlllflWay zmiesza
ny z Lwem Tołstojem, Nałl«>'l\I
alta a Curwoodem. Verne
I Umlński z Wiktorem HUBO
ł autorem "Trzech mUS'Z:kleterów". Cale stronIce zapisa"e
nazwiskami pisal'7,)' I tytul....
mi d21el. Bądt co bądt prymat poLskiCh kl .. yków jest
bezsporny. To nie przypadek,
te na Ich ozeIe figuruje SI ...kl"wlct z "Trylogią". Lecz ta
r6ltnol"Oooość wywoluj. Idumlł!'l\l... Czyżby ona była wyrazem nIebywalego przemle.za,nla &pOłecznego w Polsce
I at tak wielkiego uótnlc~
w8ll'lia zamiłowań l gust6w
czytelnIczych' A moto mamy
<ki czynIenia B właŚCIwym
młodemu pokolenIu poszukl.
wanlem najb8.rdzleJ wlaonej,
Ol"Y!!UIQlnej pootawy? Wprowadzam P"IPrawką dotyczącą
wieku autorów wypowiedzi .
Alet ona D1ęw1elka, lIIltn1N
poziomu poazczególnych szkól
nte je.t tu równld czynnikIem n"jważniejszym. Zatem
wypadkowa stanowi ciągle
ladkę. Tak, lidyt młode P<>kolenIe jeot zagadkowe.
Je$o s . pytań ankiety
brzrnlGlo: C.y' lubin poezją?
...,. "O tak. B.1Iird!lIo lubl~ poezj~.:d;Iwnle mnIe potrafI na-

.a-

.trol~. etego ąi~"potnlf1 dok~
ns~

njeiedna

powteść",

"Poe-

zJę lubję. ale dobrą. Mól ułu-

blony
najym
takich

mlUli

być doąkoW1a;śnle ·do

Adama

.1, "

plata
żaleniem alc . _
r. n. nowoczeslUl abotrakcyjność przy
'""Pełnym
braku
art~~zneco W)'rHU' "tworów". "POezj~ lubi, w ogóle.
DoetaI'OU <ma wielu wzruszeń
estetycznych tak wat!1ych w
kształtowaniu 11'1 poglądu na
esl, IIterll'turę. Moim ulubl~
riym poet'l jeot Słowacki. Z
poetów wsp6!"",esnych ""jwię
•• j eenlę Tuwima, którego
"Kwiaty polsk1e" 811 moim
edanlem JednYm • naJwięk
szych akari>6w poezJl'\
'

, oOOwIl\!lkoWI> zachwYcaliś

........
e,
nego 'WmIru
my

otę

nimi".

,.xa1.W

WIIoPÓI-

p~ ...~ jed-

I jedMllO .ehemetu. Bohaterowie pozytywn~ wyścIB praCy. szlachetna
t"yWaU7.8oja, cZ8SłUnl upl'lcze
alę d:ywerę8%l.ło które!lO _rozumnB młodzl~1.1i> uświadomieni
robotnicy wykrywaJ I\, lublono
wa mIlość (ÓIl. traktonyota,

-w --bało---1
Dlaeh, to czlonkowie s~e1•
nI produkcyjnych. Język tych
powieści "leat za bardzo prost:!'. Prostata tu jest tle rorzu.,
mIana, . ezęato ,dosadne wyra.
tenla przechodzą w wuiBame.
Za dużo w nlch Jest WUlIIaf)"S
' mu. Dlatego .....~puJę litera-

ona dojarka) -- to tema\y
dzisiejszych kBlątek. Dobrze,
te to olą obecnie krytykuje.
~. co.da krytyka.

NA TEMAT
•

MŁODZIEZY
Daję Iłowo, ża. D1e wybleralem powytszych urywltów
WJIlPO\YIedz\, przytoczyłem le
bezładnie ze .tosu kartek. j ..
d,ynie w tym ee1u; by mak.en

tować

wrażllw<>ść

młodzletr.

Naprawdę nlew!d1,l ~wia
da. że poezji nle lub! I ."Ie
czyta. Mate mi ktoś ...,hce
odpowledzle<!. Jak ~ podatnDU na wzruszenIe pogodzić
z szukaniem emix:ll dosta .....nych przez sport, . Jazz?:., Jes~.
eze, więe jedna zagadka, na

.nle.

Jakle będ" nUlępne kBll\titi".
"Nie chelałabym być podobna
do żadn.., bohatera tycb powieścIł naśladować, 100 M6~ ~ kal1\Żk1 mumnlt ,I mleehęellY dl)
Sly-

boh&terowI.. - naweł-

turę

wopółczesn"

ŻW)'ki)1m;

sururam!, ho' one d.al, mi
więcej emocji -- tematyka
Ich jest różna I żywsza.altcj.. Kslątkom współczesnym
wszystkIego tesO brak~,." »Będąe często w bibliotece WIdzi 81ę powtarzające się .....
ny. Czytelnik Wybiera te
kslątkl, które 811 nalbanlzlej
7lIIlnemne I jak l!B.jSta~
Kartki pożółkłe I. wystnJępioo
ne bardziej pt'ZYcllllllil" oczy,
nit nowy c:zyki.utkl;cllbl:latbY

Uustrowany tom ~
!lO \!~arza, Oczywtścle 811 wy.. .
Jlltkl.....
,
Protestu przeciwko fatalnym

li-teratuUIie WI~
czesnej llie nal~ utożsamlae
z absolutn" negacją calej
jennej twórcz<>śel. 'To
bunt przecjwko bredni
tej w wvmu.mnl>l nle'W'lbreil:l'
nej formie.
.unek . do
ak"mtam W

rowskIel.
,Qołublewll;"
dysli
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klIeh,ale.ei,Y stiIoreż~Um,zapa-_
P;ęlmyeh
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~
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~Uk:.~.',~,.g
..:=~
~ KIelecki
~11k'~ do
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ata .""1 mjelm
la
lwszII ~
~:Qtt te· ce
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'j'"

clę~ '}V.a.ruńl<8ch "pod da-

przy. ul. 'KeU••Krauza 19

. . . . . . ."

.bojel,

~

{=..=~~ sI~e W: ' y = na_~~..!"~er ~:.,t~~~

U/STORII 00"", Koll.r, .. Ko

..

-----E1J!Unk~ p/&aJb~-lfleMtiX atmóS!ery twórczej j
ł>rIJ_' .M,.u. Na.jplerw mUzl to
fatalne warunki rmeszkaniob,ł Dom rowlU"II"wo Przvjałnl w. to bo$lo, W którym słabsi
Po/sllo • RaJJl:lecbl.j. pMnJ.j ..P''''
toną. a sIlniejsi zużywają swą
Iq" 110 widzlal K.lt"" W.jIW/Jdz- energię w nlewlaściwym klełkI Radv
A'4fodOfVeJ la' Kielcadr.
run.k1J.
S4IIUJ
.. Pf'%ejmorJJ(mJ~"
łosz/owalo
Czy można wiedzi~. j8.lka
Pon« JSIJ/) ". kM"
mInA...",.1
jest pańska specjalność?
ob. 0"" .1 bU. Waroaclw.,d. W..
- Dekoracyjne mal .... two
dillll KultUTlI TlJpraU1dzJe Dom. pruśclenll1e. Naturalnie, nie zaskle

Jął.

uko1łcufli~m budOWli. 1Ii_..'l, file pru/q/". ZbudOOJtVl"
prnlzlo
mtllo1l4 rlotIleh
,'tol
poninval

piam eię w tej .,speC.J~C'i",
ale, malując w terenle w clą~
gu lata. l1lU.Sc7J: zarobić na ealoroczne u~ymanie.
Rorumletn. Zycie skrzf:t-

4/.

,t.tll.

łosztem

beDlżgteezfłłI.
fIIvkolłcullia.

Dom.
, braA

rrUeł ~Z:l~::oca ~a~

Lud& • Koz1.niearh thc4
pr~zwoitq JOl/eWą, Z.spól Pidlll
, TaAcll Ziemi KoziBniC'ki~1 rozpada
• l, powoli. braku sali do ćtt'icretl
Njc dziwnego. te r.p śmielsi zaczęli
.Iarania o fundusze na u/wllcunie
.,historycznej" już dziJ budou'JI.
fl'ojrFJ16dzJtl~1

11"
RJan/a

K.omisJI

Gospodarcuzo

natknąłeM

si,

na

.:.-

"zimuję"?

PlaM-

Kielcach

Ul

ni6codzhnnq

na.

rad~.

Wokól oJtrqglego Itolika tam1ejsca inż. Glate1JJsJtl, ob.. lUla.
chowa. ob, /(umor l IpOOOny Jak

jęli

mysz, Pllro./fłCV
Kozienic,

rrstlldem

dtlegat

A może psot zechdalaby
w którym

zobaczyć mój "ul't,

I

dmInY,

te w Klelloadt najwyt-

l,zą wladizą

spać,

pn.eroblon,.

,

Ośrodek kielecki bogatszy jest

czości, o ambicjach artyst veznych, ws;>ominać o ciężkich

od, rad.'}.'l1skiego.

studi.ach: gdzie. u kogo Itp ... ?
- Rozpocząłem je w Krakowie. później 'Prz~z1a wojna l
znalazłem się." na 1mil Mag.inot'a, skąd zagarnięto mnie
do Stalagu, Ale uciekłem stam
tąd 1 oclcnąlern tlę w .. , Rzynlle. gd?lle skończyłem Akadodemlę KrÓlewską. ~idzlałern

ków, Naprawdę...
A więc ni~ je5t tak tle. Są

większa

Panuje tu

różnorodność

kierun-

twórc,V, są młodz.i utalentuwani ludzte, których nie 1lraż8j~
(do masu, do czasu! pod~Łuje.m..!.

duch

przekory),

złe w8II"UII1k1. Czy motM obok
tegO przejść obojęt:ni.. , c.y

mo1Jna zmarnować ten kapitel

"Przedmieście" Wadawa Dobrowolsklego - obru w to·
nacji szarej - w prrue ,gaIlonej, <czysty, barwnie mocno podik.reślony 'w punktach
zasadniczych. Stwarza on mlmo swej posępności rruły I
przyciągający nastrój.
.
FJiktura
śmialB,
pewna
świad-cz.y o r.mianie paJely
Dobrowo1.sk..iego, Przebłyski i
światełka stosQw.Jne dawniej
porzuca Dobrowolski. Z paEją
używa gamy sz.:lro-ultramarynow~X w której wypowiada liii: śmiało .
Odmienna V.'3'.0rowo i jed.
nostkowo ~t:vJi~tyc:"'11E' jed
druga jego pr-:H'a "W pracov,.-n;". St..:1~o'.\'i ona kO:1~ra!'t
z . "Przedmicś{'icm"
Ob:-c:z
przedstawia ;w:::mlf'nt popołudniowy.
Światło
wj)2.da
p.rzez okno i ro:'..jaś~ia or-kielltracyjnie, na sposób
wizji
T'Urnera,
prz.edmjot~'
obok
stojące
I cz,:GJącego mężc:z:ywę w pra~ownl
maLaroklej.
Nau;enle
barwne
świateł I cl",,1
pn:yJ>Omlna
obrazy. dawnych rnistw\w
holeodemkko. .. Zei;t~wiffi!e
plam ba:-wnych <>alekle od
zasad
I
j ' ty
h

kwlatf!k do kotuch.,·:A. ma to
być jedllloczM",e pracownia. o
magik. który

warunkach kole'ł!i6w, a o swój

"ul" zahac:z.yt tylko mimochodem.
Wierzę teraz, że w Kle-lcflch
są artysci • plastycy. ale w nowe-go ducha nasz}\::h urzędów
uv..ierzę dopiero wtedy. kiedy
o potrzebach artystów prze1'taną decydmvać biurokracJ, ku_
.molrzy I asekuranci,

J a.ł PGII 1N5g1 podpbtU rJJnlo..Ił lfłwestllCJlilf1l pod piec6qlkq Wo-

{ewódzki_1 R4d" NarodOUlef? - pvta
b, dllrdtor banku ob. Kumor, kt6.
""ternu

m.

glOfl!i, ilU clle, .ą pOmiuo

tli

ł.

m.ó6ł

.troi

Ozdo~
=~lS ~~~~
jak VKr6d podarunków imie-

III. t~1I

'1KJ.6b
I/atuował dokument IIJUJ'6tllcllln.V:
- Niech Pall6ffIJO d, nU dzl.fJJl4
Bulem mo Wydziale Kul1urll.
Tam
_../UZJI3tllr,!/1.l .fJucąf l It4ztJll ",1 podpisał. ..Dal~J, bl/I.. ,do" POUJt..
dzi-ana. . Podpisajem,
ft!lerrqc, --1"-m'res~ct_
nasz Dom w· J(Oziulicadl
będzie u'ykoltczonll
[t·mowo/co.

tllJmaczuł

-

Krys!ńek!ej

61,

Trzeba pata/olał łom/l/f, łtÓra
,bada .praw~ na miejscu - mdeAlel prosZł pall.sfU!ll, "rudd
Komis/a niedawno bi/ta.
Bili illi.
W'arpacńowskl. bill ob. Gan prukonuje delegat z /(ozien.ic,

6ię

do

rozmou·JI.

Wydziału

Kultury,
ślusarr

którym jest
z rawodu.

jak

FOl!. P.

'Y podnit'siono pens/~ do f:t.'ysokośd
8 tYSięcy złotych m.ie$ieczn1~,
- lak pan 'qdzi, dlaczego?
- Bo pan. t3aliński ciesZJI sl~ pC-

tymczasem."
S"ćłdzielftl

dllrtkfortJ

"F>zlkuski"

R=ontcwo.lJudo""""'LIf'· ~_ ... 1('"

c/~

tli
tli

Obllłorku, mimo, t~ no. konbarU u euka prUftn.acZOIł(J na

ten cel suma &50 t1l",ell zwtllch.
Nie molem" pr(Jfl.lMzlt ,.obót, bo
Wyddt1l
Kwtury
nU
fI1J1CMc%yl
or.. nU .lIomo/"....,

zaostrzyły

"'.0'"

ciekawość,

spotę.go-

wały głód nie tylko najb...dziej wy.roblonych ml<xIych
P04oblOl. /90 I.ri,.. .mtyeh. pruczytelników. Jakat tu WlIpólOIacZ<'-M _I!{I od""fIJ~nl, %abJltkowe·
n~ pokoleń mlodego 1
to dworku laIUJ KOCMfIOwditgo .starsr.ego. To:t 'bo7J8Ike:za:ny OWOC.
tli Czarncu&iu, ,.uh M
ldl U1J1koAle j kWE!8tla skall porówrzystanJe prur Wlldzlal Kultur".
na'WCZej. Ze źródel tych zaOdda.m. Idy w banku 800 tv·
kruz.ów wynika zachwyt star6lrcg z/otych na wvko1łhenl~ typoszej młodzieży do lektury Mawytli Domów Kultury Ul Kozubo·
ya i Montgomery. Dzj,~ne to,
w/e l KruIOfl.lle...
lecz praw~we: To bł n~
podobnie
tlllliedbllnyelr.
.prafJJ
lityka ~ sw,n'leza,
dzi~
rrw.tnaby znaldć wiful·
Y" l', fe ulubiC?-~y . l
A to fl4 to W"dzial Kultury? Nt.
,. a~emnlcza E wyspa
p~ ~;
moglem 81r z nikim dtJgadat. po~,ą~~ę Z mancyp~
h
n/ewcd prarowfłlcy WydzIalu zaJęd
."
~em em n"I.o:rz~.
są "",k.niem a/I b. Ot6ł nled..,- WInowa ey
• ę o ah
c

dDtumutocj.

:ra

t;

r:Fjk

t

110

_wZ4<l....

SfDl(tokfZ1/llrlm

bj/la

.,

IIfIl,tafIJ4

~~

M,!#um.

sztuki (lu ..

I

.

C

!r

dD",eJ. Nagr04. dla 1.,6r_ ,...,.
""~;~ł~;l:.rl:'~
wach (skro..... bo ,kTo,""", a U ;
,,",r04.1
pr"""l..ttaO M
. . .lolV
pru....

A .,/a.fIOl. 1OI<wIa40mo.

A

laJttem J'.•I. t • • ehrtJI14 u)I1I1,."1/··,
falsZUWllth

r4Chunk6rJJ.

kryj4

.. J)l'01>lem.~NleQ8Wń.

St'O!iu:nek do maski - to 'ut
sprawa innego piętra. Na, tym
pięt.r:ze z.g.romadziJ:y się t.ęfiknoty za poznalIliem wspókzesnej
literatury
światowej.
Pierwsze kOlI'l<ta:kty Z Hemigway.em., Vercorsem J CamUBem

cach ob. Zau'adzkiego, dlacugo nie
robl si, llic IV sprawie remontu zabvtkowego pałacyku H. Slzflki~flJI·

czo

pracorzmlcl/

W'!1:yd1iwy
'namię>lA"

dyskusja na ten temat: wy.
dawać
czy nie wydawat
książki Maya dziś wydaje się
śmieszna.
Niemn~ej
sp.rawa
literatury zwanej kiedyś literaturą trzeciej klasy jest n.adaL otwartą, Rouądek w~'daW'
c/JW polączony z umiare-m
ml<xItieży
wl.nlen przyni~
wreszcie rozwlaz:anle, .Ban!a"uc
two recepty na kslą!kę wyłącznie u-czącą jest widoczne
nie tylko 'W od.n-1esjeniu do
m1odzieźy.

Trzeba dotknąć innych o~-

.:za"ów czyłelnie:tych. Oto J....

den z nich: książka popuJ.&r..
no-n.aukoma. Ten_ rodzaj rus
cieszy &tę 'WŚród młodzieży
najlepszą opinią bynaJmniej
nie ze względu na brak po-o
trzeby, przeciwnie _ ~
ba. jest wielka; leez wobec
spoeobu podawania _ niez,a...
&pokojona. Młodzież dopomlna się o powieki blogra4lczna,
monografie
lltetaclde,
klsIątkl t· dziedziny niluId,
. ksl~1 O_~.lŁlIddl odI<ryw.
. eadl' r' ~zcaclt, piętnuje
nlezroWm!ały brak encyklopi!df\ f 'slow'ntk6w,
'. .

. -, ..
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~m~~o~~(~~~~~~:~~
___ :~~~~~~~~1f;;~~~~_'_il~~i;_~~~~~~~~~~!f
ifiie1rt/iii 'IJIkrltJn/ł; IId bg .....
V
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"wet IIkriull p14nJqdU,

"c/i. b/{lb· M

,~J):".u-.

. Ii,r.n/O.;, ,..
.. A14"dDlu!4

nh Itai b~·.

".fgc/Uńl(Utl>li!V" 1<11

'po

~~lud~u.JJal./,

.

...

.,Z<J.ułek

w

'\\1.ąią
lip.
ko1orystycz.nte l.
zasadami widma słoneCttlego,
I!ą barwne,
śmiałe w wykonaniu, ale nieco roz.bite kom-

Plerśe!ńeki

Na temat młodzieży

CJa1aniem fil KW,
Dziękuj~.
Rozumlrm,

Pytałem

leci; 'tui, ~

nowel'

"Martwa natuTa",
~

..Odrębną postaW'! ma1aroI<§
r_ _ entuj~ obrazy "Pleśń
be o'ów"
Świat! I leń"
z..
,"
o
c
,
"Echa kamawał",,",," - H.

He~=.igr~~
mQie~if:
ce:..
. . . onec

Ilowa fonna I Dowa lniA6,
Sztuka w ogóle, w tym wy.

j ..t

padku
malarstwo.
wIIIIIo
Z11Iuazać do myłlAmla, bada.
n!a. rozumoWania, boWllą11C7

oraz

.... Pr"".

Z jakim skutkiem?
_ . Kierownikowi 'ir'ydzJalu Xultu-

-

A

Wladuolaw Paclllk -

j

Dovro<l:em 071r.R?

Owszem.
występotlJ(lWmy
do
Prezydium
MRN
z wnioskiem o
zmianę
na stanowisku
kierown.ika
u.'tadoma...

są

Sandomierzu" 'Wbdyslswn Mikosa w~-kJnany
akwarelą. Technicznie
przypomin8
malarstwo olojne, Czystość I
istota. malarstwa akwarelowego stwarz.a tonacje ~..ibr.a.cyjoo-<!ubtelne. których techntką olej"" osi~!ltUlć nie moż"Powrót ~ pola"
Kul'piela I inne jego obrazy

MKPO
WU.1(fPOfJIało 2
O uzdrowienie slosu.nków
U-Udziale
KullurV? wtrącam
CZlI

tł'niosklt>m

u'

eks<:entrycznG.Ści,,,

glCUlynl uloł.enlu."bryl l plam
wi
barwnych, zgodnie :oem.a onych I Ireśclq, tematem" I
form~. lwłem utukl

.. Kwiaty" H.
I "Kwiat egzotyczny",
dZ!.sla} ba<laJą - rozumuj",
druga lei praÓbrazy -t~.ą ;~d!;.inl
krylykull\. Słowem - dllłll do
ca "Sarulo.'11'erz" .. wykonane '.!lO!łZuldwa.niem_lIoweJ !ormycoraz lepozyeh osIl\8Ill~ I
techniką
akwareloV\."- -z' "!>l>lf\OW śWIata· 1-'wyraUOlA . -"mMHWOid 'w ć41Ym' ł7e1u,
daleka Bubt€"'lną, 7. bEska chab81""lłlĄ i llnią bogaiych pro\8połeczno-kulturalntm.
rakterystycZTIą w rzrut3ch sze.
cesów
ps~hologicznych
i
rokIch. W obrazach tych od,
przemian nat1l1"alnych, TechNowość chankteryzuj. ty..
dana je. t 'Istota
techniki
nlc:z:nie I tematowo .ą przecle współczesne.
Imprezy.
akwarelowej - tnKkej. wybłyskiem &tuld
nowej,. dema.ga.jącej szybkiej dE"Cyzj1 'w
mokra tycznej - d.z.lsiaj'· .to- reklamy, wystawy małler\a.o
lów o desenLach abstrak>:yjpołożeniach
barwnych 8
Bow.a.nej na wielką skalt: w
nydt, formach l kwI&tac:h
tak często mte.sz.::mej prz.ez
innych krajach pr-zez artyaniektórych a.!'tystów l.e s'po- tów światowych, na miarę
Impresjonl.slycmle
potraktoBobem lIl3larstwa olejnego. -Leger'a, Dal'a, Buftet'a I zn.a- wanych' OTSZ. dziwne w kom..

runowych

~~łośni_.

-

wieku. Nowoś6 rue pOlei/alla'

dzJ.olej8zą I"Z>eC2ywU!toóclą wlą
te &1~ m:~zy innymi praca

pot:raruby tam malować, ba,
- twoI7yćl Przypomlna mi to
mleszltanle dawnej, najblednie,1sz.ej ludności WM'SZ8WY.
r.na
~~~~ :aepg;~~ ~;;~6;~~~~b
nory dozorców w ltarych. I;anledbanyc:h domach. Taka nA..
ra, przyziemna. bemad1.iejna
nęd;a Napr d t b
. I
~~~~~ ~~ej:'SZ~~~~ hartu'duchaS: ~~żerz=- ~~~~o~
praCować. mamy wie1kie amej artysty.
ażeby- przyjść do
bicje ... MO'ima- by h'le Zl!'ob1ćl.... red~j,ł,.~-na rozmowę o twór-

Chętnie, Na mzie. chcj,ałalbym usłyszeć coś O pańskich

-Rzucanie ""riai.t ~...~
Wllch stooowano jut'iw . XVll

dorobldem l>l'Z<6ZloAcl I

mie,łtea.

si~

indJi;wId~, .
' "

2j:e:.; :1~;; Z

bo na
łóżeczko
brak
Do tego ,.'W'llętn.a u obrszy na klanach pasują lak

jeet Wydzlał Kwaterunkawy i nikt nie ma odwagi mu się przeeiwstawić. To
są właśnie paradOksy minlone-·
go okresu.
- A -praco'Wnia dhl malarza
jest tym, czym teatr dla aktar a - mówi dal",! pan. M. Tak jak aktor me moze ist1arz
n~ bez sceny, tak - '
bez pracowni. Trudno .tę dzlwić, te niektórzy z kolegów
c1erpł a nf1 kompleks "nw'ZOŚc1.
Trzeba 1M koniecznie z tego

ae ma.jdzie

~
~!ti;:,.

j~ łot~ ~C1#II.,~

bryków•. leci

* ..

Dal eJ',
b !JIe szło

O'',., .......... ..

,." . ', ::, ",'
aatU!',:,!I1M..
.'. . ".
n,eczy dabyeh. Brak Im ry,- ..to\OJtatl~, '.l~.~..~,I,t'.c; .
B1IJIku - ójca Iztukl;jllk
:teO ni' .,Jcoó
.m~, krytycy - n,Ie malll wI<ińIl;PrzeUzIa ~'"~
tildaau Ioel~ego 'brył, po~ plowaouj wProotll"~""""",,,:,,,

ni! J>lVIlamsl tmoof
ham! Pa<O>ża" Ale (In\. tych w 1'Iadi>mluje&t' attllkl'lll ar~ j~ wielu I na~ ... 1 Ue:;;;
~aehów::"~e! pa~!l M tywl;)'emo.kulturUn_: '.Wśród
ll!alar1.e
ąJl~ razie
Z jal!i!c:h afrnn PolIIkI
pam, a dość bylo wyjść na utWled.t8~IjCyeh na eaU.łyel1ać
I a r a'bwI ~~H(, ale me..,..~ pochodrlll?
ltcę, odetchnąć tamtejszym po określema" .pocIop. mi .W',zbawlorie lązestawleń ~olot w o r z ą·.·
Nam przecież' - Wlaśnle SW!. II KIelec- Wie~ ateby mleć z czego "nie roz'lmlel'll". "nic specjal- ryBtycznych, naukQ'iVo J?o'ęebodlI! o tw6rc:ooilĆ.
CZJ'ZIly. vwatam, tAt·. tu jest czerpa.ć 'bodźce twórcze. Jeże.
nego", "c~~"; .•:t6łte", ,,&a-tych, opartyeh· na .. zasa&cb
- Wopomnlal
pan 006 o
mole mlejsce I tej ziemi powl- '!l to byla bieda, to bieda z re" Itp; m..,1a ·krytyczne. Wywi~ I ekapreeyjnej cro
tym, jak to było wKlelcach nIenIem oddać. W1IV&tI<o .... j. cxIrdblną fantaeJI I poezji, bIe_lIlana:rie są one pod adresem po''-zczeg6lJ1l'<'h pbls_""~;,,,
r,aru powyn<oIenJ.u.. .
i_;·ruu»mnl••tać.
da ..1!}'Piiertr~-rue"l)teaa lum- art)'stóW:1ri81ai'iy mIeJscowych. "zestawieniu
calG.Śc! k'<JmpQ:To paradoksalne, Ale
-Widzę, te pana mmant)'m!
penproletarlatu.
Slusznle: ZyJ.~" w ąkreoiie ZYcH. Prz~do;vanle, Uusn:awtedy b~1 jakiś ruch. Okręgirle -ufoilYl-j..,i.e.lf Zw1I~~,
...
·~Unu. Anallia poozCU!- cia, literatUra; taktąara!!a
Ideleckl liczył 80 plastykÓW I pomlmo
mrotrJych podmu. •
górnych prac na wystawie dziennikarska' podkreśla ,Jeh
był bardzo JJl'I:ŻY1y.
Istnl·aI
9h6W. którymi raczą Was IdeA lak wy~""a .u1" Id.lee- 'riasuwa
refleksje - omówie!orm~ I·.układ kon<!U:ukcyJny.
Klub LiterackI... Artyllcl trzyfeclde wladlZe.
kiego artysty? Nie
Wlityd~
nla, dyskusje I uw'agl, ,któ- Brak im cech nowości I pomali .iQ razem I zdawało się,
- Stoounek Wydz!alu Kul-' alę przyznać, te pat.rząe na to,
tych artyści ch .. "'ie skorzy- stępu. Reprez,etltulą '.one ote nie będzie tak trudno slwotury do 1188 j8ft nawet bardzo
mIalam łzy w oczach. Sklęp,
mj". Ek,gpo!lft;: . Wl'.tawia~ &lą!!'l)ifIClA poprzednich okre~ jaldd 4roc!owIsko .twór- życzliwy. Ale c:ót7 On! '1\ ch)' rozmiar 2x5, weJkle wprosI'
wykoruu'!e są ·technlką "le
sów,
"ze. Złe warunld ~ ba _ . Znam wypadek
ulicy, Z85lonlęte clenutltą tkaI akwarelową.
Kompozy a
artyt!t6w napływowych, a al
kiedy 2 pracownie przyznane nlną, nie i7Dlującą od z1tmla.
t faktura Idt jest Indywid 1miejscowi, którzy """",tal\,
pne. M1DI8lenłwo KulIu..,. I Ze otoJących na kuchni garnna z zabarwieniom twórczonie potrafili alę7.Oll'.......,wać
SztukI - 200śta!y ptzydzIelon.
k6w _ I się pilra,
kleny
oleI minIonych. epok I okroI wałczyć o swoje prawa. I tak pm.z -WYdzIal Kwaterunkowy
wilgotnieją. Na tej przestrz.eełNI hIstOrycznych, .

pomzmaWla~ . o _ lZtuc,e.·

......clu··

".Ile

•

~cyjnle,

.. Główki" i mar-

twe natury Lejm3nda - wykonane szeroko z talentem, są
lok.alnie - bez refleksów ko-

lorystycwych
potraktowane.
tek, zorgaroWWallO
gęstą' Kontras1Y.! oktawy. o.r~ wa..Iel: blbJ:rotek, ~ powie- -lory, których autor używa
dueć, t. ten trud przypornlkrzy<:U\ z daleka i przycią
na w ocmch młodzieży wy- gają zwledzającydt,
Spra«1;ygly motor-gigant poruszawl.ają wrażenie, że na obrany dm.clęcą korbką. Młozde _"Ystkle linie I plamy
dileż nie neguje rzet.mych są watu., brak podrzędnych
osiągnl~ć !lter..tu.ry 1 ruchu
przejś6
I połączeń ""btelwyda~o, Tylko mlen.y
nycb"
Wyt!tawiOllo
wiele

te

oolągll!ęcla wŁasną

mIMą.

=

Nie opro!CZajmy .14 o to,
wariość tej mlaIry jest wystar
Czai ąca. Może zbył wieI. czyn
nlk6w flażyło .I~ na e~
n~ jej, Przede!: ~y' od.
czuwają
dotklfwle bl'<lk informacji o kaiążce. ',,Pra~
.Uteradoa jeSt dla nas nI.Czy·
telna" mówil Jeden z uc"'"
ni6w na spotkandu z. wYdaw....
cami. Dodajmy: - z; racji prQd
blematyk'l I języka. Ml9<1z1eł
domap alę wydawania pt••
ma literackiego dla ucZlli6w
stanzyclt klM. szkól średnich,·
To tądanle zasługuje ""pel.
nt na uwagQ~

Mi.tet1ał zaw8!'t1 W Wypo.
wledz1.a<:h na temat kalą!ek
I czytelnlctw~ /ItaIlowl rewe<
laelę. Powoll opadaj4 mgły

taJemn!t:Y, .ztuezrlOŚ~ I"

w-

BZU. Na4'e3ZcIel Trze~ • tego
~eI§81l§~ .' rwl!iosld,

. Publleme' pGkw\1ow~. Ol!
. bloru ty~'··eeJUlyeh. wYPOwie<
dzi me ~ abI ukoilcze.l
dy~';Jr; ęn1'-, tym bu-

*

ddeJ . ...; .zalatwlenł4 JPRWY,

~;;~'~'~,:=~~~~=~~~~tj,,';.Toi;!?~::{t~

"

nego nowatora 1 epokowego.
twórc~ Picaasa.
Dają oni w
twórczości swojej fonnę od-

krywczą,

nie~krępowanie

wol

ną od<lAjącą c~y wopółcz..e..c;ne w calej pełnd. Sz.tuka
nov.·a jest z.doln.a jak w ±adonym
okresie "h\otorycznym
doblil1le odd.ać wrażenia, zWY
ctaje, życie,. po,tęp I Inn.
na.rtroje epokI.

Ekspresja w ..tuce r~wolu
cyjnej wyraŁa Isto~ poj~ć
nie według utartydt V\1ekami formuł, przepisów, tradycji,. ustalonych przez iletki
lat wzorów, - ale .stwarza
fonny .skomplikowane - bo ..

gate, rÓimorodne. dotychcu..
niespotykane w "tuce i ży
ciu codz.iennym..
ROl:WÓj
chemiI, fizyki I
Inne wyn.a1azkl _półczesne
zmuszają, aby . ~tuka .Iwarzala coś n<>wego, była postę
POW" dawała nową formę 1

:POZY'<'ji WLory mody

w tur-

naLach, podobają .Ię. Prz...;
mlAny I ,nowoścI w 8Ztuce.
arehltekturze, rzeźbie I malarstwie - niestety są ni&4
zrozumjałe. Sztuka we WBzyst
kich 6WoJch objawach powin.
na być' zsynchronizowana II
calą

przebudową

polityczn~

I naukową. Szuka ona nowych dróg nie tyl.
ko w tematyce, w linii, cha.
rakterze
obiektu,
bal""vie"
If'>SPodarczą

kompozy<:ji,

dynamizmle,

ale

w ogólnej ekspresji poychHd
dZi.siejsz.ego człowieka, ezyl1
dąiy
do ·po.stępu 11 "",
W oŚ c L
Pootęp
ma to do
siebie, że rue wszyscy za nim
podążają, zbyt wielkiml Im>
karnI chodll. Tak było wi!
wsa;ystklch epokadt I okresach, które przeminęły,

",arynarzy.
.spłowiałych

l

prawie

n. U. innych białych 1
.
rz1 - wYRl~lł jak" przyby_ zl"llU\el
rlanety, ,PIll polętnle jut od P!'ru godzili,
nie ulegajac zupełJ)ie działaniu alkohol~
sledzeeli sztywn!, za~Q\Vl.!.l!l<L~~n poo
sardY spokÓj I j!'dynle lekko sczęrwlenla
le białka ociU z.drl\dza!y obec:nDlłt &11000
holu w Ich orBanlzmach.
_ przyjemny lok'ałLk ~ powt6n;ył 11*
rynAI'Z w muridur74 '" p!erwBZe«O ~cera
",arynarkl· bal1dloweJ. Zabęlmil palcel!l1
po .tole.
_ Gdyby nie -to, łe glewa nII1le ~
pomylIBIbym. że jestem jul w sroble, .
Jego kompan z,ewną!.
_ Skąd wiesz. że w groble leb nie' boli?
_ Raczej. tyłek. C2.łowiek przecicl leży
IIB krzyiU.
'
Nalał sobie Jt;a'Jlszck I
wypił,
potem
westchni!\ł.

_

jui byt na morzu -

Chciałbym

na

nad- n11lpalcam: 1&
wal'll t 'ftIIrI1I\1Il ~
- Za parę lat ~ miała ple..... do
kolan j po~żOny br&UelI. l wtedy boidziiiZ'wałl~ barlÓł Z lWdym kto
tylko będzie na tyle pijany. aby teao nie
wldzleć. Rano bo:dą bil; crI4 po pyskU' I U.ciekali z k .....m. Do widzenia.
W progu zatrzyma! al~.. Wyj,,1 • kleezen1 laleczkę I rzucił ją dzlewczyn;e.
.;:;. Za dzlewl~ mleolęc1 możesz Ją ofiarowa~ n ... ..,J pocie....., n.ekl. - MoUo. jej równ;eż opowiadać, U olciec .Iynął z .UBChetnośc\ I zsiną! ratuJac ludzi
podczaa sztom1U... Aha.
Nazywam .Ię
Stefan Nowakowski I j.. tem plerw..)'m
oficerem na .tatku .,sól'" JełeU muz ocho
tę. moten J.!oty~ na mnie donos. łe amuIIluJę walutę, zelarkl, t:7:T tam·oo 1nDeII0.
Do w.d7.enla.

P'>"

wied:!:lał.

_

to?
_ Zeby potęsknić za portem. Tneba
przedeż do czegoś tęsknlć. rue?
_ Tak. na pewno. Ale to kółeczko.
_ Kółe...."'Zko terż jest dobre,
, Znowu nalał
wypilI. Karafka była
Tąlc?

Czemuż

już

pusta. Jeden z kelnerów pods7<ed1 do
nich. Nie otw~erają.c oczu, tApyta.ł:
_ Panowie :tyczą?
_ Zeby .i~ pan ogoll2 powledEal
f~:'ZY oficer. -:
jeszcze jedrui k.ra-

jR knajpie było tek tamo puoto olu I
-przed trzema. Sodz!naml. Kolega pierw-

I

karalkę

Kelner .. braI
po~+a i"l)' się

I odszedl. Orlde-

'[XJ"l.biE'rnła

lira z trudem

się

do kupJ' 1

grat tango. Nie-11e"Zne pary ko1yle:llWie i bez \vyratnej przy)em-

no~.ći. PierwHy ot,cer
zwrócił
się
do
kc·legi.
- Nic ci to ta-ngo nie przypomina?

-

NIe.

-

Fa:ahie.

-

C7..eI11UŻ.

to'

-

Tango

powtn.no

przypom:nać.

R)"I. -

pr-zec;e1:

COŚ

tam

nie?

Ko1~ga pie:-wszego ohcera huknąl pi~
'clą w stoJJk: barma.rUta otworzyła OCzy,

lecz n<ttychmiast je zamknęła.
'
- Ja mam tego dość - pow:erlział. Pr-z:y~zejtem

zabaWiĆ. Slf:

ł

popatnet jak.

inni 10 robIą. To nie JEOt 1.d.." lokal. to
jest pleklo w tnecl d7.ień Wielkiejnocy.
- Zgadza al" powle<1zial plerwn;y
_ oficer. Uśml ...hnąl ol~ nagle I na ~
ponurej twarzy uśmleeh sprawU. wraHnie uroczej ruespodz.ianki. WS.fJ"stko
J.. t prawldtowo: m6J d.rogI. Ale ~
l

c..h . .

powied%leć

juko rnat'rZ

chłopa..

kom: "Zabawilem sf~ jak sto diabłów",
- Pev.'no, że 1m tak powiem.
podeszła

Do Ich stolika

dn..wC'lyna:
miała zmęczoną twarz l smutne oczy bez
bl .. ku. W ręku trzymal. lalkę,_ byl lo
m"rzynek ubrany w marynarski mun-

dur.
-

Kuplą panowleT ~apyta!a. Glo.
Jej nie mial barwy ni dtwięku. Staral.
"ę uśmlochną~· To specjalna dla panów - rzękła. - Nie tlue-.... Olę. Ostatnia.
Pierwszy ofjcer wziąl lalkę do n:kl.
- Szkoda. że się nie t1ueze - rzekł. _
ZalatwUbym to od razu. Ile kooztuJesż,
cud€.'ńko?

- Sto dzles\~ !lotYeh. Tanio.
powiedział
- Niech pani siada P1erv.rsz.y oficer i przysunął dl.iewczynie

k."7.eSło. -

P~wnie. Ż~ taniO.

Dziewezyna

Sledz!.ał w
C'7.yJl~.

uslad!a.
grała

Oficer

CZ)'118.

Tam. gdzie _

-

zaplacU.

teraz walca. Nagle

oficer txJ\...·led;tiał:

s~wa,

kleh. których kupno nalezy
do tajemnie szcz<:śliwców i
herol~znyeh wyczyn6w tzw. w
dalszym C1ągu "szarego cztvWieka".

l'

O<%!f. Był zmęcwny:- tępy ból
nie wtawal ani na jedną cł:r~:nę.
Nie - rzekł 2. wysiłkiem. - Na -m1IMĆ bos"kQ: wszyrtkD ci wyjQtklem _o.

Je!1I

mówić

mam

.iąŚć

• taksówki I
tej knajpy.

takle

tzeci:1.

wrócić

wolę

.Ię

-, ..

~-",;...,.

o twóre:rckl Matka Hłasld odbędzie
4114 w naJbltUty poniedziałek· o lIod&. I'

w

\tAwIamI .,Lujlowa".'

Zarząd

DKl

.

-----'
"

Bifeni

nowemu lrunIoWI .. prelegent rwo),- iJU'oI_ I
dT .r1rzl1lO Dambn>o' 'I 'dr A. Kowahka-Lew\eka).
dziedzinIe wymIany mię- nJeslyehanle droblu!."w" pr.- voky'oJo o .tani" bad.ń fotk- Dr l .... Ozekanowakl w owÓlm
do:ynarodow"j Polakle To ell wyjaśnił wiele a_ych lQIYstycznyeb
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kilkoma cegłami, ....ta \l'l'HpUaM kokle\eryl<lle pnełel ••
radl.... ! ItI6I, kłÓl'egoo trzy nogi moen~ I oob_ oympaty2ul,•
...._~ ~e mani od .I~

Balet

_.-

Tak lI!ę tIotylo. te po chwili pnybyla do młodych .!\lAł.
ma·tkA. panI domu. GoścInny zię~ nl.zwl<>c:onie "odsu.

łanków

n'll tek!owel kt'zeelo. Ta ""led la. ale wid""""l. niewygodnie
bo ehd!tłla 0''1 popralWi~, I wtedy I!f.ało ole ... 'lsalalowal "1'8<10-'
chran spódnJey i d06tojne ma1Jrona. pokaza"",,7;Y w!~ lill
wypadało, ~1aIIowaIa 111'1 na podlodz&.

o t;,m,

<:O. było

dalej, wolę r.am~

*'

* ."

GRATY NA RATY
110 ! ehyb&... p r &" w d zi .... 1."

Byłoby I do ..,.,.,'"

GoAclriny

występ

rrancuskle g. baletu w Warszawie.

8TANFOIl

·Przepis
na _zdobycie
nagrody

»Raczka«
Gnm! to lrZ1/m4ć .ękę .... tzw. put.!l. (put.! l.ot ChVM
po to. abll t'Zl/mać "'" "Im rękęJ.
Ciekaw le3lem, Jak będzie bil pul. tt/ch. którZIJ nie J,u.
bł4 ftMDegoo. Pull drobn.omieszczan, k1ervk.aŁ6w, 1Dsteern/ków Itp. Jak będzl. !>II jch pul>. gdy dowiedzą tlę. te '"
Kielcach (.Ie!) pow,lnj. kabaret. Tak" tak, Kabaret n
• keczami. pio.e"kq· I .wwelpem, Kabaret dz1ennlka'%II TIOII
nAZWę -

"Kaczka",

Ponlew4t za.! .ekZama jut dtwlgnlq h4ndl", reklamu.

lemv:

KABAltET .. KACZKĘ".

-..Cz.p"""" ./ę kab.a . . tu grozi kGI.e! ... '"
lub 'm\ercllt".

1) Musisz

TEZ

krytykowI!<! prze-

wodn!C2:ące20

prez. WRN
2) Musi8%. być naczelnym' ....
daJ<torem mJE5'<lezn!k&
3) Musisz w"jŚć w lkIad KomisJi Kultury WRN
4J MusłB.z malowa~ a la NI·
kllor.
Ponad to ",,_bn••, da teJlo

rekwizyty:
a) l!Uta:nna
b) powieść o Wierzbie;'
e) kootium r.espoIu reg\onal·

ne~o

NAGROBEK OPTYMISTYCZNY
BIJ wI./d IJ>OCZ'II d.:ł....tymord4
Obl/tolJl.I., SU'l11m cordlll

z Rożnlcy

<Il

~

w

K1eJcaeIt

wlatrówD,

Estetyka
powslaje -Bida
Eslelyzaojl M1Mta
_ ~.J Jaka brzydka _a.

FIDEISCI.~

l'Mtrń StaMm4 przechotoujq <lIDII
A ..ut olę od""""I? ...

KOLEJ RZECZY
B100re
pofCl,

od8zedł

wielkI

bI/ ode..11 malI..

Slalln.
ł'owanytze.

-

SPOKOJNl1!\'

PYTANIE SCISLE RETORYCZNE
KtMd Me pragnł<i, 4b1/
",łdzl4"O j.j po..abI/7 ...

RYSZARD PODLRW8KI
Z OBSEltWACJI

bon'' ' ' '

Nie lice pr....igdV "" gut
U .tron1l twórcy "mocnVM" ,.lIeton6u! ...

11,,"; J I~

~~-

REZOLUCJA
Gd1l poztI4lem pa""ę Łuel"
""htoaUlem .ezolucJę.

ł

I

Nie tnH>w7
R)'1I. B. JuchnJewlez

,,.

I

Rmmlarr bud_a miesi
Imnlowelo zupe/llle

rzyśclaoh. ekonomlcmych, jakie
mog\alby dać ta Uroa. jak' nP.

rojtOotlowane .. lIlenIe 8-let
111m roo:I<idoowanla na te-

P

budowanie na terenie
wó&iwa k.lelecklegEt- ooIroio
ty••..Izb . mieszkalnych. W,·~
.nanie ol<azalo·...,'1-zna....le 1I1t.ze, zarnykajllC elł" w miastach I ""ledlach . liczb, U,O
tys•. JIlb.
.
t.aly

_*

strukturę

gospodarczą
Klelecczymy, czyw
lpoaób z_d"lczy
I!IiIlC z nieJ watny ośrodek prze
\1lYlSlowy. Pnemysl Klel ....)'"lny koncentrował się w r. 1949
niemal wyłącznte w dwóch wą
ak.Ich krzy;,ujących alę ze S<>bil Pasach poło2xlllyoh wl'illut
1\ln!! kolejowycll Końskie
Skariysk., - Ostrowi... I Hadom _ Skar.l:ysko - Kielce.
.p~an 8-1e1mil wyratnie zakIa~
dal zmniejszenie dyspropo<r<:jl
pomiędzy
uprzemy.łowUonym
>centrum województwa, a pozo
.talym obszarem wybitnie rolniczym I jednocześnie ze.nledbanym g<><poda.rczo. Dlatego też
planowano wybudowa.nle w w>

tew6dzt:wie kieledctm
około
29 nO'wych zaklad6\·.., przem:v.łu kluczowf'go. ,.Mlędzy J:nnyml

mi.

w r~jO"l1I~ Pul~ powstać
Ja fabry'ka n~oz6w azot'J",',,-ch w okolicach. Sandomie-·
nA ~')"'h\"Órnla p6~("elany el(\ktroteehnkmej, w - Busku tabryka kWaRU sl81~kowego itp,
RealilZ8cja planu 6-letJ:rtiego
odbiegala jednak daleko od
plerwot!lych z.amierzeń,
SP!)jród 29
projektowanych nowych zakładów klurunvych zre
alizowa.no nIespetna 50 Pf'()(',
Rzeczywiste taś efekty gospodareze wybudowanych obiekt6w b)'ly j..,ZC1Al rnn4ejne.
Nie powataly projektowana
wytwórnie '" reJ<mi. Puław,
Sandomlł!lZll I Bwa. Co wlę
. cej _ "JemiJ WIIzystkle nowe Ul
kłady, • wyjątkiem Fabryki
j>jy! Pilśniowych w Cbmąatowie I kombLnał<L.w Gackach,

~ł,.

W)"bUdowane

na terenach

ju:Ł

wyłącznie

J'.rzed tym naj

za

m.

lladJl-

~ten\ ludalołel w

mlaatach wywołanym n8(llywem ludmki wiejskiej I P"1
.....tern naturalzlym.

poważne .krócenIe pol_u.
układów przemysłu loluczowe- Siąska ze środkowymi I wachodlfO I
przemysłu nimi terenami kraju, ...ac:me
drobnegO, 'mlalo przekslJ\alc1f za""""",ęd2enle
węgla

.... _jewództWa nawyeh

na l
~~I1.n~lt::~~~-II~:~~1::~:.~\:~:~t~=~~~~~'fIT..-l~:~~
zmniejszeniu, ale
lw-

mów! fakt, tej
It
ZIlBCZe<\lu
się ona w ąiągu mespe/Jna
pięciu.

pr.%...

- wzrósl. Wedlug danych
te n,p. zamiePcstu1 ..ty wiad. terenowych WKPG w roku 1949 na Jedną .-.JA
Ilowych ZIIi</ojme "",taly jednak pozyt~le Izbę p~ło w miastach wo dów ",..allWW81lO
tylk.o w 60
załatwiooe. W rezultacle pow- jew~a k1elłiolde80 :l,1 0101:>, proc., te me O!;iąsnięto . ząm;e
stal tyiko odcinek kolejowy lą podczas Rdy w roku 1955 Jut tlOne", wzrostu produk~ll rolczący KIelce z BuskIem.
2,2 osć,b. W me.których mla- neJ. PIa.D S-101m posiadał jut w
Może kroś powiedzieć. te w stach pogorazerue sytuacji rrue.. owym aaloieolu n1....ealn. p....,.
.kall calego kraju IBtnlaJo wlę- kaniowej było jeszcze wlęks.... .lanIU. Po p .....1U by! llIl W nacei, b8TdzteJ paląeych po- Kroś. czytelnikÓW mote na t<. IIl)'wh warunłlaeb n1emoWwl do
t!"reb, kt6re należało .za.pokoi~ od!poW1edoJeć, te pr>.eclei w O- wykonania. I lo _laIo wyr&t<
w pierW>zej kolejnoścI. ZA- kre$!e ••'*'Iolecla . dokladar.o nie Ilwlercbon. w 1lebwBle VO
pewne. analizuj"" jednak kle- wozelkdch .t&nln. Aby pop.awić Plenum.
runkl loweolY"J1 w
płanle cięllkle wB<"Ul\l<i mieszkaniowe.
NiemoZlrwe było wybudC\IWa6·letnlm, czytaJII" wprasi•. o :I:.e oo!ągnlęcla w budownictwie ni. w woj. kleled<tm 29 zaJdalicznych oblckloch praemJlllo-. są ilardrzn pow.:!.ne, że pow- dów pr"IA!fIlysłu klUC7JOwego. NIewych pr•• lnweolowa.llyeh! Dle staly rupel.nrle ·nmve miasta - mo1U._,Jl.yło zwiększenie O 5~
wykorzystanych na.Jci)cle. o Nowa Huta i Nowe Tychy, od ... proc. w skali ~alego kra'u prowielu mił1OnA('h złotych zamru budo'Wtlje .łf! WBm7Aw~. 8. W1)oo óukcjl rol,nej. Tak samo jak nie
~on,'ch w niepołruboych lnwe Jewództwo ldeleckie otrzymało N!'slne było zało1'efue
wz.r.oe;;1u
slyrjarh, dOl'hodzl aię do prw- MlIIC'I, osiedl. rob<>mle?.e w
życiowej
ludnotlcl" 40
konania. te pn.y lepszej. roz- Ostrowcu,
~ta:rachowicach
i proc:. w miastach 1 60 pJ"'OC. nasą.dnif"jsuJ. oszczednld~z,p-J go- KIelcach.
wsi. Nie 'POzwalały na to nasz..!
spodarce moina b~'łoby wygcr
Trzeba IPOJ~ Da RUU bu wanmkl' gospodaJ'cre i pollt.vez.·
SpoRa.rOWi\Ć potr1A."hne (n-odki 4ownłctwo m1es7.kanlowe real.. ne, nie pozwalały na to środkt,
finansowe I ma.terlałowe .na ba nie I dostrzoo. te &O. co lł~ bu- którym; dysponowano, A w1t: C
dow~ wspomnianych wyzrJ 11.. dow~o dotycbCZ88 _ nie 1)07.0- t(). te w wielu dz!ooz.lnach aonil kolejowych,
.'awalu w' bdD)'ln słosunku do sporiarkl nlfl' osiągn.ięto zamleObok Ł?ud~'y nov. ~'('h ~Iek potrzeb. Tempo budownłctwa ~~y~lr:~~en;~ag~;:'~y:'~T:.:'
t6w
p!'zemysłu . k,llC70v.ego było w Polsce niau nlll w nie ty w tym, ił.' doszło. u nas dQ
pla.n .6-letni prze.wldywa~u~= którycb- Juaj~L_bodnlo"euro uostrunla. a nawet pl;Jwlt.o.nla
ną, bo 4,5-krotną roz
ę pejBklch.- młmo ł~ warunki
terenOwego przemysłu drobne- mieszkaniowe 'był,. tam bel po_ j.~W~~c~ó'i;:;.~~rri~~ r : : :
go. plan ten zo~ta1 prze.ka'oczo.. róWllaaJa tePlU. W Polece na darkI narodowf'J.
ny bUsko dwukrotnie. Jeśli 1000 mlea>lkańeów budowało.l,
w_rtośĆ prodiul<cjl uspołecznl<>- w ostatnich latach przeclęt_I:~N;le:z:a~c~h~o~w_nle propon:jl donego pnemy.lu Grobn_1I<> I rze ni. rocm!e 5,5 !Zb. poden.
między iMyml. do
mlosł_ w rCik\i 1949 przyjąć za gdy w HoIandH _ 6.8. w NI.mn...,.ej lospodarki
100. to dla r"ku 1955 wskdnlk czech taehodnldł ·1~.1 • w Nor wa:ru.. nag~=;~h ~)~'~~
ten' wynl .. l& 01 826. M ' ero
weogtl łO.3. Przy. tym wskdn1il w pos=e-góln)'ch tahrykach.
. TJ'lł powalmy \"OZWVJ P'"". Y zag~C1.""la na jedną Iwę wy_
sł\l drobnego. """tal osl~)ęty n",,1I w Polsc. w roku 19114 Co powod".. b1:~k.p.,lł)1rowc"Ów. Z.br.
częściowo pr7.e"l. p:r7.ej~!e ,ea- koło t .85 066b dla t'słego k,ra.. klo prop~cii rozwuj0wych palej mas:">, 7.aktad6w pry'\'.llt.n.,ch, lU w Noo"\l,'e-~ii O87 w Holan. :~ ~f7..:;;rsle~~eJ~ki~'O~~Ck

I

.topy

np.

Radom.

pcwwa7m1~ I"OZbud~~

'10

mden.'l. tych krajów,

&

eJro.l

.

._.A__'

wych zakładów przomyo;lu kJu
c-zOwee:o. Tak zrodził się partl.~
dala! Z Jednej .tronJ mclw1ło
,,' konl""-.... ·I ald--'-"J1
Błłe....- en6w
zanJ~anych ;r~=-po~ ! dmgłeJ zaś nłe bUdowanD 'na Iyclo terenach dotycb obiektów pr-zemyslowych
właśnie dlatego. te były 011' fa
n1e4b&llll, nie mlały linii kol....

O PZPR

bradUJące

partyjn,,~o.

ach

powiatowych 1 miejskich

zostały 7.nf~ione wydziały.

a na
operatyw
r,. gruPY In.trukt0r6w, ktOTe ~
dą pracowaly pod
kleorunJ<lem
ich

mł,,~jS<'e st~"OC'"ZOnO

• ....::.._. :....-.rach

zaklad6w

Itr@dnie

powią,z«nte ~~

InfJtrukto- dWÓCh

rów j ich pracy terenowej z k..
rv-wniCl}"em komitetU, cO przed

_

przemysłu

v

W~

zresztą

O"

~

eJ-

~:"':~I~U:;:O.

nie

....

W·dza.ch.

w'Z1/I'tJdch ,,1.....,1 wlAtDOJe1.D6d.zkJel\ na..
kłaniano
mnie, tebvm.
pT'vJuh41 do tej .półMlelnl.
- JdU c~.c/e JIOb4CZ1lt fL4p1"awcl, prZ<>dujqcq pospod,,'kę. lo ni. .ouJlekc>jctc &fil

~~"':!z-;dm=em,- w=,:;

spn:ętu

przez 00

sam9-

w m!tnionym ""ełcJoIedu nasuw .modowego. !le nadmlemle ruty
~ tę UWZ/łł'id.niał tylko wa I dalsze uwagi. N. przy- Wa 'slę benZYny,. jak

"''I

o
6rodld Jnwe.rtYcyjii.

niezbędne
-po~

".

.

częściowo. Przewidziana pla- kl8d, .pó!dzlelawo!ć pracy zwlęk Ją koszty eksploatacji nlekt6- na budowę budynkÓW Inl_
nem ltn1a kolejOWa, KIelce szyła w tym Dk.reI5le
pro- ryeh zakładów, Ue przepada, kalnycł\. dróg I kolei, O

.w,

"omów przez Busko I Nowy dUlreję w branty d!rZe'WIle,j 156
KQlCzyn, pnr.ecIą~ mlals ter<>- razY. w b1:anży Bl<órza!Iłjj 26
ny • powail!lych bOgactwach razy, n a _ t w branty manatul!.1llnyeh, stwarz_jllc trinI Ba terlalów-lNd~
~~.łj
llIym podstawę dla Ich na _ży- razy, a w branży ""!""'" n_
tego {'01:WojU
llóspOdl\ll'CZego. 4 razy.
.',
WIa<tze wojew6dmk!. wys1ępo~
Tatki l'OQIW6,1 przeinyalu ~waly ponadto z postulatem I>u dzielczego .!rUdtno'. _&ć prze
dł;twy drugiej linII kolejowej, myślIWlym. T'ł dzl_ą, w jgtólączącej Kielce z ostrowcem J re>J Klel-=a WJJpOrzII(I:z.a

często bezpowrotnie, surowców. 1ll:M;4ne łrodkt l>a r<>montr. o
'których DletllOł.n&> W)'.wieU, .wła6clwe uwz!li\dnl..nlti 1100
to okazałoby się, że lnwes\OWa- tneb
azp1talnictwa. "O
tO

rioI~-4roSh-JesU>ardu>.~.

"~':";'r.cu'.": \ii\. '~l'"l-.---"..~t.

A ....

rrileznYm przedslęwzl'lClem.,\l..
,,_., u, •
~-.. "".
Kilka lat
szym' rozwoju 1QSPOda.r~
Il& temat
I w4C'\in\uiCh'~I~ ~.
tu z P8WlIlyft\ memleclct!m
~.
uałyszalem bard20
wypowiadt;
Pl"leclnającel tereny zupelnle bogat)'m! II\I.t'OWcam! jak lIP
za bledza.nledblWle o kol058lnl"'h ZQ60 owoce, ulegające roi\<rOC:Zll1e. IV
bach suroWców mitneralnye", dutym procencie nln<:Zen\ill ~
pos;adaJącl"'h duie znaczeme powodu brairu odbdorców' g~podll.~ dla calego k.. ju. sp61dzle1czoóć p\'Ilcy nie tntent
Bogactwa te. dziś nie wy!torzr suje &ię .dostbtecznJe,. W
atYWane .tałyby alę, po ,prze- .amyv;n czasie r<>1JWJ )a .alę J)\lZeprmvadrzenju UnII
koIejQWej, my.1 dnewny, dla kt6r1ll!O SUpodstawą dla rozwojU~ przemy- \"OWce sproWa9~.l1ę !t ~ów .
• . słu mineralnegO<" którY zml .... l!tanyeh . wo)ewód0tW'·! to.·z
• by Z8,8adl!lczo' oblicze gtipo: Wlelk!ml ·.trudnotl<ilalll1.
,~ Q6i0> av.tk>k:'zy.kl~.'>.Tr!ldyi:jMl~. btllk ~!t. rodzaju
,
flia. ~ ł18 .·>tnnych Jco,) .ł,yela . i~• . • ~,-. . . . ~
.1
' ! '

trm

>.

•

'.

>

• tak

- No. rwucz_jnl.. PI", • .r
PTZ'l,IJechało.r mUz'łetU:;(l. WlIrwall I korttnłGmi. Bo to, powladaJ4. WlOTO1Da ap6ldzielnia. trzeba. teb"
'wiecU" pr."k/Jld«m,
_ No I 007

uc-.rnłótD

-

No

"wl.eł.

~~oro::'ive~,!:,:.tIde,.,.= dzii:.~le", b,łI1l/t

!:~an~u!(;;:;':~~"TTiA'~~:-I-sk4·-Wna~1l!Wprzya~mild"o!_61c'Ie1<idIIH--1ViIDo-Ił--. się

pro-:

I ( olcelllll •.••

memlod"

Vi.

W~"nikl te nalety uwd'Zięcza.~
l_tel współpracy nadwnJ te<>b
nlezne~ Z koń troI •. Gdvby eaty nadzór te<>hntczny dbał o to,
~by podJ1>I!l1 mu pracownlcy od·
4wall pieTwUe .wyprodu!<. _4m- sztukt detali
do kontroli,
WÓWC7.as cz.as stracony na ..

~ ...

"""'.

zwlą:r.a.ny < poprzednlm, polegal, jak mi Oię
daje. n_ tym, t. zadania
nowe skonkre\y1.owąne w
@zczególnych d.ied-r.!nach
oLa g""po<IaiciteiO nte
wały w jednakowych stosun.iuJch do toktyCUlYch potneb.
Panawal.a
nlezdrowa ~end""cja do tworzenia 1.8 wnelką
cenę rzeczy nowych, n.e p..'1mi~
!Jając o tym. ze cz<)Sto Rrzet.
nlewłaściwe u.st:-łwienie' w planie śro<lków doprowedz.a ole
do lIilBzczenla rzeczy luż pooLa-

psi>-

dII'OImego <:7.1

obecnie

na

-A--IIo

• -

c:..."'"'

"'" ." ""

.;..... lIfotl Ioonr...etiiłe. - _.
. ~łem. ..... Mołe po.
<D/lcI. 'liUt ~.OtDalWcJ.

.•~.",......

:~. ::;::' ira~::'lI d~~

~;~~ b~~~j~~!"'~a:.

Im".

klad"troll",·,
...... l7ołj/n
"" «J.~
,bo•• P . . - .
a .. ,.bll
..bawę,
- BII/ C• ...,. ~_
UTO...
",~'jech.11 _Lot........ _ hutW. 'duł.mll. Cllllrłtrietl od rctlll
-.
~
.vU
.
.
d
PrzvUl/otll W"VltIeO .amocho o ItIIt'O"'! TU",,1/1II totog'oo
dcami' 0 ..... - ce m' kIIqtkl tom elę JIONj •• te 114 ttll
,acII~ I....:::.
W mig",.,,/ełąd1. .d>rzo.(lujqty łf>6łi
II'Oblli co h".eba. itollotll pa- dziele" tDI/PO""I/Wd po pt'llCI/
ItI&'
"lc4eh.
pr.". aparacie
_

,:...u:

t_..........

>

>

>

~~~-:~~~~V;:~~~~~?~~~:!;~=:~~t:J~~~::1~

p'.flDodnlc.rqev II"

t.

..,...,.,..1/111 mil-

opI~v~.b.
to,

Prze,

8a.dra p1"oato - ..eIcI
prz~'wodnk-zqC'1l - cztet'V lata temu prz"jechal tu jeden
• powi<lt" I powiadA: - Wvt ypowalilm" , \Da•• toWQ,f"l:lIU~
na p1"2od"J<lcq spółdzielnię.
ao - P' ·vlad4 - I wod....

palcami
-v--.tóI. ~ No- -'-mÓWię _. 1"zvnr! efflt ~/ - I prto
• ta pięlm4 'wlemca lO .... d j
ch b
• lu
,- u
V« WIU:" 141 114, c07
Ale ,d. tDldft~ _. W
Pon/ekQ<l. Pozamiatali'" polu, 01\1 "" ląkt1chl

....w_..... __

l'loZWój

w

tyjnego: Pneprowad, ~ tlnla., 1iandlu, .~ propaf~dzlę wlączo. auko",anł.'" 1!~aków :<malAłby
n8 'ZbH>'v n~ewQlp1.Wlf' lt'fłrow~ no ~ek ~"r kultur:\,,' d., WydY1ału jeszcze' ~o!ttiR41fit:ij; Niewiele w
n.!ctwo kormtplu do ma.! partyj .. Oświaty O"lItrilntczono prac-ę btu h'm ki~nk'u mbia m, in. minych.
~
ra I;~!6(,' I z.alRlf'ń do p.rat' ~W·!~ st.n.o\\'it!' I wtawia\.u\ ,h.skulskl
Aby odc1&ty~ ...k,..,tany od dencrjnrch,
ZB'
załatwianie ~::"""'~OW z S-I.' Ge"nra!
r-l~cI .. PRpIPrkowej" I adma'\l- lkarQ I zsż.,i.ń 1\O'v'.t'lon<l·
OWI
t 8-2 oraz Mle~a
.tr.ey)nej 'rob<>ty I pozwolić Im w.t.yotlltm komórkom KW ..... I 8-3. Na Ich placówkach bylo
.kuple uw_>na węrlowych za- kompetoenejt.
nalWl_J braków,

koniem ..... Iedbrwame
;;;'-~ uuo_
obslal'ÓW woJew6dzlwa.
Mot!:Ila 'W'!ęe 81orm~ zaSmlem tWlordzl~, !t nie W)'"
_~'.
•• ~-- m~~1
_
..
- a.
.....u
w,
chWili
~ej
.~~, mimo ~~.
~.-.....,,~
"'"
l)IOda.roz;v ~ modelem _
w tak ",,!.rej fOrmle probiem
o,,_'
nie
.....
-....
..
·-ów
zacofanych
..........
o
.............-darId p1 ~"_...
my ... okresie plana al'A!łclolel azo I nie byłe>by taldej muf

':: ~=~~ć wy~~

pracowników,

p1.~łu.

tern OObywelo .,. za pośredniePowato. zmianv Ol"1\&flI.... cy'lwem lrierownlo,_ wydzJaN. od- Ile z•• z/y.. w
Kumltecle WoJegrywającego rolą pośre<lnl"!to w6dr.klm Zre()raal!ł~.no WyognIwa międ:ty kJe",wnktwem dztal 'Orga:nl"""Y}ny. 1fKwiduRl"
ln.sta'Y'lcj! pert}'jneJ. a te't"e'nowy- ::WJęk.!'7oŚĆ Sf."1ttni-ów, Wydzil\ł E~
'mi praCQWT\.lk~l ,a~rat~tp&r;.. ..ko:nomicr.nv pÓłQcrono l: Wyd,.

~o- stwowych w K1el_ I Ba-

wych teren6w jest budowa 11DlA kołejO'WYCh. Plan 8-letJnl

ID dół ~

braków

Kl"l.....:~ domin.
--~- Innych

~~~::.~=:

idzie

~61na . Dość roboczogqdz\n.

na b1:akl we
p0S7.("'1.ególny('h '---,:Pkretan;y 111b wl~t 1- podfltawuwyml on"anłza. FSC atraoońych
(,7.łQnków' egzekut)""wy,
kt6rt.y ~jem! pltrtYln,..mL Np. odcinek wn:eśnlu br, 1n\fttejszyła Się' z
38>763 do 21.941 ·~odzl.n.
bullownkt
\\'8,
pn:emylłu,
ha:n~
od"p0wj{'(i7.I.a!nl są za pracę po78notowle.rz.cmych im grup,
dli>,
spóld7Jelr7l>ścl
pracy. j Zn8<zny Sl)!ld_k
WAnO w wydzisła<h 'sam.ochodo1.i~rtu oborugtwRlo '" KloI
wych:
8·1,
!I-!.
8-3.
Zmiana ta ma na celu be_ lt~ pm'd
r""l'tIanluci.-

To r,Jawlllko Jesl l\ft7.lI8J'-d•.Jaip;tntiJ"""Jifł _
-Coł pIę~ .
mnrer cn..- mnie ealilem-liIe- prowadzając' do
......umlale. Bo jak motna do- wielu
budynków
Pol""h"łcm. Pn.........~
PIIIZCZIU! do dekapilallzacJI drótJ nyeh, dróg, unądzeń rolnych
ClI.
./Iłj cłowIellr.
W' wojeWódBlwte,
w kl6ąm lip, Nfestaty, Jerteśmy nie bo"'lI1/1D,toł mnie
_ I dróg. nawierzchni Il- __
•• _,... l .... bled"_.--'__
ulmł""Ilem.
Odv
&aPGlJ1h1l.
..... __ ~_
n./dem:
'.
I _ e J W)'ftOOQ' ... 19111 .._ bd....~.- b .......- __lo
.
ku aale!lWIe
-al,
J.klllre,..·...
"
"
~W'VN""",'oW
....
kkl'-'-••,"......
.......
._L Dl ~_I.A
........ ~_._
CINII ••,...
.N.......
tła gęe .........., ......... • - • ...,..w~ 1Ia ........_ , .
c:zł.rech Illit "...odu.ł. . . DIego Prz710~ ... tIP""6b ~!. podupadlych mlaste. IllłIzych w ,kall krajow.J'
Z lIrtoIelljCelfO _tanu n.ecą
lflD6dmcI•• J4Ic wal, dJ:IeJ..
\IlI.!low7 ""en6w dle potrzeb czek. gd)"by w Illtach ubl...
Qd)"by kl<ld zadał lObie lnId wyWwadą prz.esUoaiL l _
'1 tdlc Wvmollle dzll'Ii\IeI4I
·bodownlełwa. _)tłlówego.. tII:vch BtaJrano -01, popraw1l!la zlIczenia. jaltle straty pon081
t ... elunmv ~,

duj 'cych st- na .. c6'tanych

WFSC

krzywa braków

I

Jo~~o~r,:~~":"~t!~sta_ ::;''':0 =..-=-~.:.:: ~::I~adr~~~Z<i:ir; ~:.,ch. u~~cle

'Wej bogllctw mlneral[lych. ~naj- opóIdzlelnl I·

koml~

W

kontrola _lIzacJJ u·
oJlwsl. opr. \1\.. legitymaej' parIyj!nych I sprawy '''''~
admlml.lr8Cylne komiff't~. Jetelt
,,slęgnl\Ć do słownictwa
wojskoweto, klerO'\\'nlk sekretaristu
,est pomyślany ja.ko ,.szef sztabu", PrJ'A"'Prowad7.one zmlany po
t.ytywn'e wpIyn~ty na atyl pracy komitetów I T.8cle6nUy Ich

.uy rotJocg.e) w wielu maly<h
mlaoteczkach.
Pozbawtono w
nlch ludzi Uódel u\rzytrlanla. ~:;~ =~u~",:,~:% • Po reorganizacji ~t partYj ró~~"W:I:,,~~r~~
w wOj<!'wódstwle
...w CZ8I .tra"""y
braki %mn',"prywatnego handlu I rMmi.,.ła, !ów do których będzle naleot.a- ny
nit! daj"c w za.rnian nic lub prs lo: . pl"lygotowa.nle MatAlrtalów anruejqony o 90 ooób.
,.,.. .lę we wrze&niu ., 3876 roMo! nic.
na eer.ekutywo. ln!ormacja par
M. B.
~z1n.
To jeden błąd wynikły ze
opooobu r...u'UlCjl planu .~.
-l·o1e'·'e~. BtAd ·_'-Y. '·"1.

produkcji prv.enlysłu drobnego. naklady na remonty budynków
Jes' chara~erysłrczne, te" mieukalrvch. W erł'kci~ s.v1uroku 1949 .!oounek len przed- aej_ w mla.tach i""t pod tym
stawiał alę "mBAlZllle korzyomleJ
l""'
k
f I
na rzecz powlat6w za.oofanycb wz.g ...."'em ata.... lro a na,
r08J)oda.rrrw, Przemysł drobny,
Spr~i\\!a dekrap:talizac)i nasze
.lak taden Inny, był I je51 po- go majątku narudo\Vogo nie ,Iwołany do spelnlanla wa.tn~J g.ranicza Slf; Lre:il.tą ty1ko do
lunkcJI w a.ktywl7AJWa.nlU tere budynków mie61lk.InYC~. lPonów zanledban)'ch. ~1a.n1u dobna sytuacja występu e
'1{

~~~hs~:':~l ::'~~~r~e~~';.;'.l':; ZIs~eg~O.,'!,'!..:~~wan~:h :: ·odl~~~b.znac7.me

w dniach 17-18 lTJna,

września
plenum
KW
zatwl~lo daleko
reorganl7Ację IItrukłury A-

wy.1ą~ .. powstanie DrH;icz.nych nadwyuk

stał pI"Zemy. .erSAnI
ow- klem NlemJec, nle ponI601. ta.
o- lJ!lli!.J.. pr=y.1 drzewny I me- kich wle1lo1cb z.nlsz<zep w wybieltlów przemysłowych """jdo I tal~ięopuje tu ~ pewna -u. wojJly jak my I tad.... •
wało Iwoje uzasadnienie
al" Otóż w rok,. 1955 oko- nich nie dokonał w mtnlanym
noml""",.. Nowe. duże zalklady l' ~s
tego przemySIu (II o_le tak Wilelklej ro:obudowy
przemysłowe ozukały bowiem o
J>!'<X
rtośct
rodukcjl) przemY81u> Jedna.kte. mllno Ił
dla slebl. terenów Il&le:!ycle' cząc wg wa
p
8.tart, nasz w p<>równantu z kra
Jut uzbrojonych W .Ieć kolelo- skuplsło się w dwóch mia- jam!
zachod:nlo-europejakiml
WO atach: w Kielcach I Radomiu,
wą, drogową. w ~, ..... ='wa
da"". 13 proc. w Skartys:ku, byl nler6wny. nie
można
dtx1ągmvo, kanallza<:yjn. Itp.
Starachowlc-ch I Qstro\\""," t PI:Zejść do porządku do:Iennego
Bra'k terenów
odpowled.n!o
•
I I k eokńm nad taktem poga... zanla się WgtL1IbrojOollych poza """trum wo- 7 proc. w. !><yw'" e 00
. l'W1Ik6w mieszkaniowych lud.jewÓ<l'ZtJwa odstręczał od In- Na pozost.lę 14 pa\\1_tów przv n o k i . .
wetloow&nla, od budowa.nl& no- pada!o zaledwie 2~ proc. OIIótu
NI~wyo;tal':"Z8jąc. były talUe

.

Re.otganizacja· struktury aparatu partyjnego

wefitycje, budov.ę nowych za8

sow..rn. ..-taJących

-

Kronika partyjna

częścio·wo zaś P;1"Ze'Z nowe in- Clij 0,9 w Nlem~z~h t,8chod- tyc.h y.'zaje-mnj'ch propol'cjj :t.anich 1.1,
ostrzył pl'oblem ak ty w1z:acJ I • tel ta'lt
Nie ulega
w1\tpl\woścl, te
zacofanych I Bpowod::)\vrll

K!elco -

~

.

>

kładów przemysłowych,

juna, \t takle lokall-

to

I

silniej upniemyslowioatych, tj,
we W5pomn1a:tym .upnedn.l,o
kn;y2u Końskie - Qst.row1ec 1
_

....111.. a u - . wokQWIlI ebl'eJ "'01)0 kamienlttkl ~łb, lIł~,. IIIlasto'- Nte '~u
dow8łł. ldIka lał ........ledle robolni .... na Skl.l1lle w OSI.... w.u. Wy,I,...!" malownlho, ale
- takich ooIe4U Jot badowalI ale ,*",Iem,. Pnatru6 'lilie le6 - nin elem.nły, bez kł6rye"
nie lIUIlte Bł. oIIrwa1l _ _.... budownictwo mł...zI"....&...
Fot . ..;. D. Kootkowsk!

Jnv'_ 1..1 -

Ił-~·,;.:;;Z1i!l/CiIróJ1IlIe.

~I
JUBLCB

TEATRY
TEATR IM.' ST. tEROMSKI!OO

..Zemst." -

A. Fredry.

Sali WOS,
adzlałem L.

'godł. 19 ary~hto!6'Wl1)'.

Ronetrt I

k l N A
..MOSK.WA" - ' "Trze:J lttuaz1fleta-.
f~lm pr~. tr~ne~!cl~l • .,.-__
-pFei?eans6w -0- ,oift 14, 11 I 20.
.;WARSZAWA"
.. Wyprawa
w
pn:eslloU" - film prod. czeskie,.
Pocz seanSÓw o godz. 14. Hl. 18 I 20.
Nli!!dtiela. Kodz. 10 ł 12 - .. Prelu·
dlum /Oławy" - film prod. francuskieJ.
"ROBOTNIK" - "Proces przeciwko
miastu" - film JlrOd. włoskie!.
Potz. seans6w: .obola - iOdz. 17
niedziela - .rQdz . .15; niedzIela - Jlol
ranek dla młodziMy - .. Blyakaw.ica"

rowle",... -

I-

aodl. 11.'

APTEKI
~r

A.ptekl Spolecznl
Ileoktewleu l&.

107 ..,; III.

K I N A
,,%'WIĄZKOWI EC" "Płerw!ty po
Bogu" - film prod. francuskiej.
"MIR" - "T8jemnlca dzlkio!Q'o uY·
1Ml" - f!lm prod ""hklej.

.. \VOlNOSC:"
•. Szalka t lllwo!n
'ov,ego Wl.iÓrU" film prod. an·
Bielskiej.
-

RADOM

K I !II A

•. M~t dla
prod. włoskieJ.
"Sobla" -

"BAt TYK" - film

WYSTAWY I MUZEUM
Muzeum przy ul. Nowotll:l. wystawa
Dt.
"Chrońmy
przyrOdO
oJczy,t,".
Czynne od lodr. e do 15, '" n!edtlo!!e
od 10 do 17. W pon!edzlalkl ł clnl
pośwl'łteezne Muzeum nlt-czynoa.

APTEKI
Plac 800 lo!cll.
ul. Lo!romskleQ'o S7,

TELEFONY

POKotowle R..tunkowe es
6trat Potatnl' 08
J>~owte MHle:yJne 0'1
trorDtrlda MO 11-17.

l(INA,

a bm.

-

ski ego konkul'.

o

nletzynne

Eseondldo" --

konkursach

4 bm.

Uhu

prod ....

Pocz(tek seans6w o rodr. 11 r 19
"HUTNIK" "Bleldtna mewa'·Jllm prod. Jugo§lowiańiklel.
Poez~tek seansów o IMZ. 17 ! IQ.
APTEKI,
OyturuJe ,ptekl Nr 11 ~ ul. Ry'
nek ~.
TELEPONYI
~

Mol,

zm.

STA.RACHOWICE
łONA:

~

"ROBOTNIK"

IHm prod.

"Błały

ren"

flń!!klej.

- "SlIltO morłal!''' - mm
pToduk~Jf lI.'RD; li{ n!edzlele poranek:
"Bezludn8 'a'y§pa" .... fj[m prod. ra·
"STAR"

ni

Italendllrzył

pr7esad.nej V.'\ll
w
to._ ża

ry

każdy

lal1reat
konkunn.L będzie w 'przyszloścl
t:'m, na kogo się zapo\viad,a.
·pierwszy

lepszy

przv ...

w prz-edostatnim konkursie

sw·

na.
- A jednak 7.dobycle nagrody lV Berlinie chyba pani 80bJe ceni?
Naturalnie, choćby d1eta):!o, że Schumann ·nie ma w naf:'l.ej piam~tyce żadnych tradycji, v."ię-c jeżeli w ojczy:źmie te-kompozy~ra w)Tóilnill
terpretację cudzoziemki, to

go

in-

ju:!

bardw 'wiele. Tym bardziej, te
w pierwszym etapie odpad..

»Tu gra Hawy-Drłean«

- O. wlaśnłrl Co pani lĄC1zł
osób, Nowością konkursu było
to, te prócz uhvO'f6w Schuman o muzyce tej najbardziej nowo'
na, każdy musi.ał zagrać jeden C'Jesnej'l
- Do tActnego klet'Uln1ru nie
ułw"ór współczesnego kompozy"
odnoszę

.i~

negat.ywnl..

Lubl~

pod~tawle

aveb a

komunIkatów

lalnłettsowanvclJ

jeden

otrzyma,

Rozgłośni
W,roeławs.ktej
PR.
13.00
Haydn: Koneert wlolonezelowy O·dut.
13.M Koneert sol!!lt6w. 14.00 Audyeja
dl. klasy TlI "Bdń o rybakY ! złotej
.QChc.e." wg .A.._ P.I1I%.kI.n.a.. 14..20 Kon·
cert rozrywkówy. 15.00 Wladomąśel
15.Hi Walce J. sttaussa.,. 15.30z ptyt .• Muza". le.OO Z tytła Zwląz·
ku Radz1eckiego. 1630 Koncer! soJl-s·
łów. 1705 Audycja dl8 dzto!tł woprac
R. Pls8rsklego JlI. "Stara Warsuwa".
11.35 Pieśni I Tllńee Indian Meksykań
skkb. 18.00 Felieton literatkI. 18.10
Koncert
tyezeń.
19.00 Wladomo'~1.
19.136 listy , Teatru. 19.35 Koneert
Krakowskiej Orldeltry I Chótu PR.
o 20.31)"" .. Człowiek.
kt6ry lubf ksldkl"
słuchowisko
wir
op(lwlad8nła
E.
WInrh. 21,00 Z .kraJu I te Awłala.
21.30 Wlecz6r muzyki rozryw'koweJ I
tanetznel. 22.05 We!.Oły kramik - ·au,
dycJe 68. 22.20 D, c. w1~roru muz) kI
--JOuyw.:kmYct-::l.J411.ennej. 23.00 Osłat
nie wladorno&cI. 23.10-23.40 Muzyka·

UWAGM

...

W %\D!4Zku , tvm n.mldL"/cV ł cllalu.p"/C1I prO""'1 Iq
" .k!4d47\1. ofert' do WojewÓdzkiego PrtedlięblorstrDtJ
-Han.dlu. Meblami lOKI.teacll, ul. SlO/ęjok'%V31<4 Nr 10 Bo
M doko!l!l1Dl1nl. IPTZedCl.Ź\l lD\Iml""lonvcl!.. "",I:e; meblL

842-K
. . . . . . . . . . . . /1

.....

=----",,,,,-

u n u .......................... ,

..~~. _.

Kolpor-taiu . ExasH-c'łlY.ds..wnktw

"Ruch"-w Warszawie, ul. Sreorna 12, konto PK~(01·'8too"""....=m="""_........._""",_...."""_....
Oddział

.

Woj:

Naczelnej

Organizacji

Technicznej

przyjmuje zgloszerua
h " •••• " " ' ' ' ' ' tł. Uh h i

,,*u n, h''''''~' ..... "

od

h h'" h

ZWROT 30 proc~ potrąconego podatku 3

członk6w Stowarzysze6 Naukowo-Technicznych

na terminarz Technika na rok 1951

od 1Uynagrodzeń

0101>11 ł<tl"ter••owane wl""l! Z~Z4~ .Ię do SluT4 OW/NOr
KI.~., u~ Slenklewleu 53, do dnl<l 6. listopada b~.
;

_ _ _"?,,_oiooo~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=,~~,,~;,,,_-K~=«~

PRACOWNICY P OSZU KI W ANI
MOlil1'EROW.ELEKTRYKO.W· I POMOCNI.KOW MONTEROW
do p~acy przy budowle linII energetyez.nych I In.stalacjl wn~t ..owych zatrudni od zaraz BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘBIOR,
STWO El!>EKTRYFIKACJI ROLNI~TWA, BIAŁYSTOK S:I'AROSIELCE_
.
Praca w .ystemleakordowym wg Umowy o Prac~ w tiu.
dovmictwie: Z racji pracy w terenie wypłaca .l~ ·<lod.tkl rozłąkowe,
Zgl""..,nla (iIajch~tnleJ Mobi,te) przyjmuje .Sekcja
~dr. :~~zY. ZI1I~zenla(,h pi,emnych -przesylaćpodanle I kr6tkL
-'tycloryaf;' ; " "
..' .

taneczna.

W-X

• ~

>'

,'. \;~' "':';'. ,~~:f(.~;;t;:;~~\t;ii,~ ~,~~ .

* •

W III 1Idu!

• * •

W

rozgrywkach o ml.tnotrzeciej.~ w koozy'k6wce
gra~
będą
Itwo

wszystkie trzy zespoły z naszego wojeWództwa. Stal Radom
wyJe!.dUl do Lublina, gdzie w
lobotą grat będzie z Budowla.
nyml, a w nied.ielę z !Jubli.
nianią Do Kielc przyjeMują

koszykarze Zrywu ze StalOVleJ
17 w

Wp!!. W sobotę o godz.
sali WDK spotkaj~ się
zespołem Zrywu KielC<!.
tu podkreślić. te Zryw
postanowił
ty d~bód

Pr7.eka'l.a~

oni •
Warto
KI.loe

całkowi

z tego spotkania na

rzecs pomocy dla

W
niedzielę prz.ciw;nlki"m ZryWU
Stalowa Wola będzie kielecko
Sparta (o godz._o 16).
WęJlor,

CWKS Kl"a~ów
~detronizowany
W-II lidze pllkarakl.j

odby-

Iy ol, dwa ......1. lpotkaala.

l'Pzodownlk 'abell CWKS Kra-

nJe pr6todbędml"

1\6w P....."'" na w.1a __ ooI·
sku • Górnikiem Radlin 0:1, a
Polonia Bytom pokonała CWK8
Bydtr_ 1'0. Po tych opołl<&
nlach pnodownlełwo w tabel! obJęl! IIlIk...... G6mU,a Ra·
dlln p ...edPolonlll Bytom.

wyjfchali do Melbourne bez Iharosa

towy~h.

w Budapeszcie.

Nie wyjechaI natomIast .....
kordzlsta świata na 6 km Sandor IHA.R08, !ttóry jak
18m ośw!adcąl,
ni. Jest w
formie, Jaka _olltaby mu

ogra.nICZOfto

mocno

,klad ekipy kierowniczeJ. Na
t<l mieJ.",,' wyjechało klUru _
wodnlków, !ttórzy uprzednio
nIe byli p""ewldzlanl w ski,,·
dzłe
Iły

ekipy. m. In. uta.1entowa-

plywak Dobay.

UWAGMI

SKUPUJE ROZNEGO RODZAJU
MEBLE MIESZKALNE
od rzemieślników i chałupników

.,IUUHU""

Radom ze SlaIą Skariv8kc, a

w· Końskich miejscowy Starł
będzie
mial za . przeciwnika
Un!, • Plonelt,

Jik podaJe' Polski. RadIo Ipetnl6 pokladane w nim na·
ekipa węrlenklch olimpijczyków dzieje. Ih&nlll o6wIadezyl, Ij
udała .Ię Jut w
podr6ł
do "lenll\doę, które, In.ba byloMelbourne. W .kladzle Jej by "uty~ na J"I'O wyjarAJ ....r:n&jdują .Ię równlet I ol .....
r:nacza na orzec. ofiar walk
wodnicy (C••rmak I Benodek), po,... taI\czych.
Warto J....,.., d~ ~ ....
którzy wedIn, r6mych wfad...
mości mielI zglną~ '" walkach .kutek krytyki dzlalaczy opor-

Zmiany wnaszym sporcie

WOJEWODZKIE' PR.ZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU MEBLAMI W KIELCACH
zawiadamia, te na mocy zanądzenia Nr 46 -C, Z. H_ ~
Meblami W-via, z dnia 4, X. 1955 r.
•

dują się

"f'"

P nuj,_

do Mielca.

=e-

PelIn, koIejok~ apotkail
rawnlet pięŚCiarze kI.. y
B_ W Radomiu Radoml&k U
walczy z LecbJ_ Il I Stal D

",.ją

GWM'au.-rr

o!~ pema mleJka spollkań
mllItrmwlklch, LMhla wyjet<Iża do .tollcy na spotkanie I

zllaszanla Węgrzy

""""""'''h''''''''''ł''''''''''''''h'''''''''',,~~

architektury, budownictwa, materlał6w budowlanych, chemii, elektrołethniki, energetyki, geodezji, gospodar~~ wodnej, mechaniki,.
przemysłu lekkiego, przeniysłu spożywczego.

fiil7~tFala

"WOZAK"

Z"lo..."I. f'ONC%l!I pr... wl."vcJel! powmM bll~ 401<0M'f1.' pod f1Iaorem przewidzlałlym tD an. 80 u.staWll ... dn.ie
20 grud..... 1949 P, o mtla,,{e Urt4lD\1 o Sp6!dz/eLnlacll.
849-K

z zakresu:

'1-6-100.020,

ry po ,p8rlnw

gI p.-zerij6ill-.a!ę

.

Wozak6w
W Klelcach-

sp6łdzlelnl do
swych ros;cze~

mlł..rltą. Na marginesie podajeGiek~wostk~,
którą
nie
ohyh. znają. W Stal,
W)">t~ .byty zawodnik Gwlllr
d1d - -pomocnik K.ęckl,

my

W1IZ)'l!cy

ięści..... r6wnleł

w termJnle tkn!.. Ię.:mym od daty niniejszego ogłonenla
pod lidreoem 1Ilrw!da.tora 2: ........,;.. SpóIdz.1elczego Woza·
ków • Wozak" w Kielcach, ul, Zelama 21.

wydawanych przez NOT

Katalogi opiSowe -czasop1stn::1ecnnlcinyćh znajw Oddziałach NOT I Kołach zakładowych
NOT oraz w Delegaturach.l Oddziałach "Ruchu".
Zamówienia i przedpłaty przyjmU;j1l miejscowe
Delegatury i. Oddziały "Ruchu", względnie bezpo-

nie

BUe1V' w "Orbisie", a na 2 ,.,..
dzlny przed Imprezą w !taele
WDK,

Spółdrielcz8

wierzycieli

czasopism technicznych

nI r6inych Jnatru'

a

humorysta ~ konferansjer kabaretu "Boogie",'

WITWA

tllAillil'''~~il=:=:~:. :~.::::. . . . . .8:.6:~J

In!tytutH.

mentach 735 Harmoniki iraJ~. 745
AudycJa dla dz!ecl !t8tuych - "Blę
kltna utafo!tl". 8.08 PrtegL\d prllsy
. US--.MUZY.k.a. --.tanee%Da~ ..!.35- ~ ~
aktualnofc.ł. 1204 WladomoŚel.
12.20
Na swoJsk, nuto. 12.40 Koncert Chóru

Zrzeszenie

złoły

Już można zgłaszać
prenumeratę na rok 1957

jest tow.

stały

LIKWIDATOR spÓłdzielni pod nazw"

wynosi opłata za całoroczny abonament znaczk6w
krajowych dla młodżieży szkolnej, zorganizowanej
W filatelistycznych kołach szkolnych.
Koła szkolne mogą zamawiać do końca roku
abonament znaczków na cały rok 1956.
BLIZSZE SZCZEGO/:.Y W BROSZURZE ROZES/:.AN!!:J

I'ROGRAM I
7.00 Stan pogody I dziennik porano
M;.;zyka

był ł

MARIAN ZYLOWICZ,
low. MlkolaJczyk.

zawiadamia, że

-MDIO,
7,10

\ve WI08Z('''zowie

Fila.telistyczne
•
Centrala: Warszawa 31, ul. Wolnoś~ 17 ~

Sobota. ! IJstopad.

ny.

c~onej w n-rze wczorajszym na
~tr. pierwf:zej
wkradła się po-

mylka. I •• kretanem KP PZPR

""'~'~;'~'~'~"~'~~'~::~~~~"~~':~:~~~~~~s'="I
łylko

• *

W

lo 25 z 38 ucz .. tnikóW, a do
lIr etapu dos71o zaledwIe 6 czesnych.

opraeow~'l0

'Strace-

nia, a waz)'llllko do zyok,anl •. To
właśnie j... t przyczyrup" te na
tym spotkaniu .kupl sl~ uwa
ga zwolenników: piłkarstwa w
- I okazało IIQ, te choroba
posiadania legitym.lOjl partyj· całej Kielec_mle, Spodz\.,..
warny 81,=', ie na ltadlon.1e Sta
nejU,
Jeaf ,.nleuleczalna·',· czy tD.k'l
II znajdll!e sl~ rekordowa !loo!t
- W1aśn.ie. Częściowo - "dzie
wldzz6w, kt6rz.y nie "tiędą 'ZCZtl
dziewa", bo mama cho~ nie
dzlć dopdm.gu dla ~y
h ulu.
zajinowala się muzy'ką zaw"~
bieńców. A pr%eciet I
go
ąo'Yo, ale __~oń~yłl. . ~oruJenva~
torlum I duro ,,-ywala.
wiele zalety, ..
- J akle-., pani aaJbUts~e
Jak
już
Informowaliśmy,
. chod7Jl, Ja gralam warlacj.. s-.y pl ....y?
Apelujemy nlwnlet do r.·
dziś o godz. 19.45 I Jutro o
matnowskiego. Wszyscy uwabdo....kI.b zwołemtlków pIłkar
Mam Je<:hat do Bei",l. godz .. 17 oraz 19.15 w Woj. .twa o IOdnlł poatawę w cz.&11 ocenę jury ZIl bat'dzo &pra~
przysięg1a
optymistka. Domu Kultury wystąpi Kawledllw~
I obiektywnI\- Np. Jako
ste tero. ·bardzo trudneQ'o 1 1'0Niemcy twieTd.lll, t. chociaż mam nadz-iej~. te nI<: m!. nIe baret /Jazzowy "BOOGIE".
r_eego "potkania. B~dzl. ono
Obol("'znakomitej orkiestry J .
Anneros. Schmidt,' (I nllllroda) • ta~ n4 pl7.e$zkOd:r.ie.
nlew_tpllwlo \rudnym ......ml.
Gryćlrtolówna mu,l jut ujl<' Grzewlńskłpgo. która po sukto -beoBpI"LeCmiAt wielIol talent
nem nie tylko dla pllk .....y Sta
ce~ach sopockich
cieszyła alę
rook\ljący najwspanialsm nad~l. na prób<:. Więc podziwiam jen·
II, al. I dla JoJ swolennJków_
wielkim powodze--je, _jej tnterpretacja Schumanna ClZe jeden prLe8l1c-z;r>y uśmiech, ostatnio
Chcielibyśmy, aby oba *" egza
Jest j.."",z. za malo do)rula. pelen życzliWOŚci dla ca.łegco niem w Niemczech. wyst4.. miny wyp&dly na pi_tlię.
Filuterna twarzyczka Ckych· świata i mówimy sobie - do plą:
tołówny, & dołeczkami I C1lę!Itym widzenia!
NINA
DOBROWOLSKA,
Czy t taką twa.'f'Z.ą motna nie laureatka konkursu plosenkar
uśmiechem jako' mi .Ię nie
być Ooptymis·t!ką 7 Osądźcie sałączy z 'I'omam:yc1lną muzyką.
skiego Radia Poznańskiego;
KIelcach równiet dojdzie
SHM
Czy romantycy lo pani mi,
do cleka.wego spotka:nia
FERDYNAND TROJANOW
specja.lnoŚć, Ikoro Jut dwa ra ..
pil:k .... kiego.
GW&rdla
zy wybrała pa.nJ właśnie łeb? . . . . . . . . .. . . . SKI, znany z .sadio~ch konKlelce .po1lka- ,ię (Jutro o godz.
kursów· "Zgaduj zgadula";
Schumanna, -nie mówiąc
11) w rozgrywkach o PuchaT
Sprostowanie
- HENRYK DERWICH, bły· pblsk:! • drugollgowym .espoJu:! o Ch"'l'inle, zaWS7A lubi·
lam, ale mam wielu tnnych
Do informacji pt. "Plenarne skawlczny rysownik' la Len.. 1om·/Stall Kielce, który mimo
aren;
u:lubleńców -",",mantykbw, kl. posiedzenia komitetów
miej·
stosUnkowo niskiej pozycji· '"
oykóW f kom~toróW wsp61. ski ch I pOWiatowych" zamlegz·
STEFAN
KONOPINSKI, tal>ołl cl ... zy się nienajgOt'8Z1l

d-tJeckieJ.

UWAGA:

ma

sunek
~agadnleń
I09podarczyrh 1 politycznych oraz do pr.
cowników wg opinii Ubranych,
w pełni kwalifikUje go do zajmowanl~ stanowiska dyrektora

•••••••••••

-.:.. Nie mam

meksykańskjeJ.

Pogotowie Ralunk&we
Strat Połami - OS.
Mil!cJI Obywate1&ka -

Ma·
ma byla ....skoozona I zaraz za·
prowaddla mnie do "specjalietyll aieby cwzeklł ...

w ogóle.

już

W klule A rozear&ne-ZOSta.
nie tylkO jedno ~e,
Sial Ostrowiec wyjeidża-do
T~mwa na mecz z. .tamtej..
szym WlóliilJan.m I' cbyba md
oda1lesle 11lIk<:esU.

wrażl\.

tora tego kraju, z któr"go p"..

OSTROWIEC

a-

su schumannow '
skiego, Sta rym
4'WYczajem. jOl

H',,,,,,,,>,,,-un. Pierws.za-.+es.t· .piani..
stką o światowej sławie, 8 &lalokal...
An.ny wa drugi~j jest raczej -

"PRZYJA2)(l'''
mm
.,rod hinduskieJ.
"HEL" "W kWIldracle
46" _
fHm - prod. nddt'("~ieJ.
K\l!rowm:two kin
tII!trZr'1i1 .oble
motllwołć ,mlany Jlrogramu.

upragnlOll17

berliń.,

kład: Czerny-Stetańska i Bella
Dawidowicr, zdobyły I nagrOdę

TEATRY

rt>K -

'~I="L~..a.'i_,bJT<YMć\lWll'OS.zcie

dopiero po tym, .
gdy zastala Iilu
reatką

na

"""r'.. • .

sr,

popula,rne u nas

\Veżmy

tEATR IM. ST. tEROMSK1EOO komedia Cowardl •
.,Seans"

'- "Rio

n"prawdą

Zespól Rad.młaka, wywtą&:ll
znaj,
brze sytuacj., Ja'ka jeot w tej przeciw BucJowlan)'ll1 w Lod%I,
,&tle t1'UCno II_~ nawet
chwl~ w erupie, w--której gra
ją pilka"". radoffi6CY_ Stali wy
jeden
otarczy ~lko remis,. aby' zdo-'

karstwa zapewne

- Jako "po·
dwóJna" laure.
aUta
konliur~
sów, mote mt
pani nn,~,h,~mr

'KARZ1'SKQ

Aptekll Nr 9 Apto!kl Nr 12 -

gr~" stało

teśmy

TELEFON

I:acch~o"

jej u~
w k0nkursie nowakim,
no
którym zdobyła jedną z na ...

w

wchodzą
W celu przygotowania w War
szawie lokall dla mających
wbóy", powstać
zwląnków
,portowych, GKKP' przy,t!\p1l

Drobiazgi sportowe
W uru.pelnlenlu naszych wia
z rozgrywe!t w bak.
serskleJ kia.le A podajemy, te
Star Starachowlce wygral •
WlóknlaMlem
Zdwi&ka Wola
14,8. J .. f <lo sukces s!.arach",

sporządUi.nla
ewidenCjI
wszystkkh pomieszczeń bi1.l1I"O-

do

domości

wych, zajmO\\"a.nyeh przez or·

sportowe I GKKF,
Powołana do ..j~cia się tynu
sprawami komisja przedstaWI
wni".ki do 15 grudnia br. W
skled komisji wesill: naoze\·
nJ.k
·Wyd~.
Gospodarezego
GKKF - Wyderka.- . sekretarz
RG ZS Stal-Grochowtiki i prze
wodn\czącl' SekcJi Hokgja . na
Lodorle GKKF _ red. Rzeszot.
Kom",j.. upowaJmlona jest do
rozszerzenia Iwego składu. Po-mocy technicznej dostarczy ko
mI.jl Dt\p&rtament Fl.nanllOWo.
Gaopodarczy -GKKF. Podejmo-

ganiz.cj.

=zaI:':~';~

.. * ..

=.

PnIr<YdIum GKKF postanowi
lo opracowa~ 'JWWl' ·sy,tem fol·
naJlSO'Wania ruchu sportowego,
z uwo;ględnle,nlem projektu 11kiwlda.cji ~ń j powołania
zwiąZkóW sportowych. Ogółem
.zwlązanych z tym spraw zaj.
mle ,I~ komisja wskladzle;
naczelnik Wydz. Finąnsowego
GKKF ~gmuntowlcz, ....
kretan RG ZS Budow1anl ~wski, I pr:zewodnlczący
Sekcji Boksu GKIQi~Dąbrow
.ki. W I<>Iru pracy .J<lad mmisji z".tanle rozs~enony, ,to
.o_le do· po\n'zeb. Wnioski
;:a,:;e komisja. do 1 grud.

życie

wlcmn,

ponieważ goście

za,lmoo

wall dotychcuu; pIerwsze m!.q
sc. w ta·bell, które Po tej pOra~_ ustąpili

na rzecz swoich

zwyci~zcóW,

• * •

W Starachowicach roze!l!'a.ny
2lO!!tal lowanysld mecz. piłkar
ski pomIę<lzy ml.j.~owym Sta
rem .a WIsI" Kraków. Gośole
wystąpili w peln)'ll1 pierwszoligowym sklad:LIe I zademonstrowali ba.rdzo dobry pQztam
d~Ja~ąc gospodarzy, " czym
najl"!>lej świadczy ostateczny
wynlk spotkania 8:2 (6:2).
Brarnk.l dla Wlsly zdobyli:
Rogoł.a 5, GamaJ 2 '1 Kośclel·
ny l, dla gospodarzy - W...
'ołówskl ~.
'ą

I

t·

Druk:" RSW "Prus.

. K1el~ SIenna
.

a " tA

z Ogromnym Ilaplęalem śledzi llar6d polski t .........,y
bl'.1 .wypadków węllersklcb. Całym ••"".m byliśmy _ •••
po stroili. robol~k6w węgierskich I tych W82yStkl.h, kt6-·

~~~.~o_--~-·-i~~~i~~5~~~Si~t~~i~i!i!HHb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:=~~~~~~~~~~e!~ii~~
pnoolwko silom prallJll\Oym la w • ..,Ikl\ .ellę utrsymBl· na
"lary, mlenaWidmllY pneslud, sposób n1Idzenla.
Kiedy w ,vyniku splotu błęd6w d ...lo do .tarć zbrojnych - byle IderoWJilctwo Węgierskiej Parlll Praeńj,.ych,
mmiasł weJś6 od rau ł konsekwentnie na drog~ rozwl,,'lań zgodnych z Interesem socjalizmu, _ wol~ kiur robotniczej l wlęks'Zoścl
"'ezwało na pomOC! woJnka ra.dzlrckle. Byla to
w skulkaeh. Walki braWęg1"leoh

wes~~y

slde

w

noW~

lITom"

fazę.

Cor". wyrainlej blol;l\ górę .Iementy reakcyJne. PCodstawy ustrnju 8ocjallałycznego są. zagrożone. "'W całym kra·
Ju szerzy 1iię chaos ł rozprzężenie. Bandy reakr.yJne dokonują samosądów I bestialsko, mordują komunistów.
rolska klasa robotnicza I caly naród z na,jglębsz,
IT05k, p.lrz, na len rozwój wypadków, l!IIIy reakcJI, ktllre
pchaj, Węgry do katastrofy lpolykaj" olę w Poloc. ze zde""dowanym potępieniem.
Nasza panta men)', te klua robotnicza ł masy pracując. Węglęr polrafl" zjodnocoy~ się I odeprze~ zamacby
reakeJl.
Slolmy na .tanowlsku. te .prawę obrony I ulrzymal1ia
wladoy ludowej I mobycoy ao<jałlmtu na Węgrzech m08"
""",trzygną~ wewnęlrzn. olly ludu węgierskiego, z ki.."
robotlli"" na czele, nie zaś Illlerwencja z zewnąln.
To st..noWi$ko dykluj" n_mgramowe I Id.plodom.
u.sady naszej partii.

obywatele I

Towarzysze~
III n y

p O ł II te.

b YI

J. II

d'de
praw
wl.....,..o uBnanla, w. wla.snym kraju.
Odzywaj" ,się lu I ó",dole ,Iooy, dom"'aJ,••. alę ~eo
lania Jednostek armII radzieckiej & PGlskl. Kierownictwo
, PartU podkreśla z c&lym naelaklem, te *'Idania taki. w
ohecneJ oylu""JI międzynarodowej uderzaJ, ... naJlywotnlej••.e !nte.eoy Ilone,o Ilarodu I ,odŻt\ W polaq' .taeJQ
stanu.
'
.

• o. w

w

w yPadk ów

Ój

ffistoryczny 'ZWrot dokOnAnY na VIII PIpnum JS.oml~ettt
C~tralnego PZPR postawił pned Partią. I narodłJn nowy

program, który nowe kierownIctwo Partii wf'fela w tyde
I ",c\el~ będzl. pny aktywnym udziale kla,y robolnlez.j

I ca.!::-go narodu.
JMłnośł, spokój I rozwaga, Jakle spolpt"u'ńętwo JlOlskie
wykazało 'W pnf'łomo'Wych dnJarh VIII Plenum, pn7.·,... o1łly
na.m ukutałtować stosunki między 7.włą'tktrm Rlld7.łe('kim
• Polską .. rowno w plasZ<'zyinie państwowej. jak I p"lyjnrJ na zasadach suwerenności, iOwno~cl lU"'" I pn}',18-;'n1. Donio~ly t('n fakt stwa.rza. podstawy do uml"M'nłenla.
sił socjalizmu, c10 .umO('nlrnla sojU!\ru polsłm... ra1-ztecklego.

Towarzysze,. obywatele I
bellPłp("7,eńsłwo.

Dziś we wczesnych gocYzirtach rannycl;1
jednostki desantowe agresorów zbliżyły siQ
do wybrzeży E'gipty.

-

W· taidej ehwllt ......gólnl. walne 1001 zaebowanl.
o""ko,lu. ,um,cnlanl. spol~1 ,Ptvlll I' j"'nośrl o"ol,oz"I.!wa polskie,., W oyhi'UlT;"" kiedy prohują
calkowłte«o

dzlal I,<>u.\1l =)!'Io.ra, J!a';"'zY~:
Kartę NZ. _ięły lIa aleble>
brzemię odpowiedZIal'"
noścl Im'ed całym'; śwlateÓl'~
SuwereMOSĆEg!ptu jest'. za.
groiona
i 'Egipt"
-wfrRU
Po uml~zczeniu na POrząd-\ ctUikie dokonfJ.ły 21 nalotów wdz.i~cznOŚć światowej opinrl
ku dziEmnym 62 glosami prz.c- na ter)-·torHlm Egiptu.
publicznej ~a pow, ... lme po.
cty.·~o .J ~łPrzy 7 \1,·str7.ymuJąMóv.'CB zacyto\,\'81
oświadc)'{'h Się) rezolucji USA, WZY- czenle przedstawicieli W, Bry(Dóko~.,.enl. na atr. 2)
NOWY JORK PAr. - Jak p ....wal .zwartkowy bln-·
lełyD
zllJI'anłcr.łl)'
PAP. wC70raJ wieczorem ~.. Ił.,
llaUwy...a,jna ...ja Zgrom. d ••llia O,ólno,o NZ,' n. klóref .rolPatrywana Jesl Ipra wa konfliktu
na
Bliskim
Weobodd••

p·odn.n1'l.h~ rrłml 1'11'menty rea.kcyJne. wysuwające prllwokaey,łne hMla. lodz=\('e w 60jU8Z polskn-rad'ltf't'kl. k'pdy to
l 6','d71(' 7dar7:\,t:'ł F-!~
nlrrozs,\dne, nleodpowł~dzłalnł!l wy8łpp'''nla. kisilIR rnhotntr7a I \\"S~'5Cy
''':Jadoml ob""atelłt

winni Im dnl' ,~.c,·dowany odpór w rinlę IlI.podlcgloścl
kra.ł-, I 7.d ... h"f'7~ 11Jnl".la117.111f1.
07,1';; nie nu n:\ mn.nlrplda.«'Je f wlpee·.
SlloluH. dYF('ypHn3. pOl"'Z\lf'l(" ()(]powipiizla.ln,.,(pł. skup'''nil' III'~ wokół łd('t'ownlł't",a rt\rW l wła.cł7.y ludowej din
..,,1I7.tjl M ... I .lu."n<J ,,011 tyki w tym trudnym I "......
lom",,,,-m nhrl'"'ll!"', r':=\ na.łwlltnlt"ł'llZ"Y"1 n:\kl\7.E"m ł'hw\ll!
"TO.TCIr: C7.f1.rNTF. NA STRAtT 7,no",-('7.1' VI"
PLF,~lTl'''l... PR~TJĘT1·CH
PRZEZ' PARTIĘ I
CALY
NAfł(\fl!
-'- .....

mhdlenie

ko",.ł

KOMITET CENTRALNY
...

ZJEDNOCZON .. J PARTII ROBO

MOCAI\..'iiTW. W ' _ _ _

tN

na
wslf,'pie tym
nlonkoml
Ra.dy
ąez.p~eczeń~
.1",o:1<lórzy gloso"oll 7.a prlYjęciom r ••olucJI lUJ:osłowiaó
sklej.' riom.gaj~cej się zwola" nia nar!'h~·e7.ajnej sesjt· --Z.g:ro-..

1CZEJ

-----------------lIIł\'I'tiiiiiJiia!~---iti

"grzech

Sytuacja na
Bt'DAPESZT, PAP, DzisieJsza nc,::, minęlf!. \'" Bunape<:;zc1e
• &lJokoj:1ie. Wczoraj<;7.e wyd::l.I7.f!·
nia, a p:'z('{i(> w~7v,c;:klm WHll~O

mo:.d o ruchach wO.~5k rarf7ie':'
('kldr, p:-7..@;·waly n:emal calkDwic:e roZ:'urhy l \\'alk! w Budap?3:ZCle. Do godz. 10 d'J Budd
pesztu nie r.ade!';zly \\'indnmookl
o p:-zekr.J<'zE'niu g:'<ln~c.\' "'ę·
gie:-::klej prz('z d:tl~ze jrdnn.c;tki
\"ojsk radz:cC'KICh. Z zaj('l\"Ch
przez "'ojska ranz:erkie lotni ... '{
w r:ągu calej nocy !'itarto·\l.'.'"'lly
sarr:obty wy''''07:ąr-e radzif'cklr'
osob;.-' cy\,,'i1ne, Pod~ it" slę ryfIe 1:20 ~!łmnlo:nw. W('dłUlz p').
slad;P1ych w[adr:>m'1sri nigdł.!e

G()rął:e

orldzia-

Obecnie bron m0l=:ą posiad.ać
tylko osoby, kt6re' otrzymały
odpOwiednie UiF.wiada.enia...
Dzien.niki podają również, że

Dzisie.j.<:?:l pra.<;a \\·ęt!ip.~kB
obok w:adomo~cl o wczoraJszych '\')'darzen!a . . h, deoklaracjl
rządu i p,zcmó\vil?nia premiera
N::l~:V, przynosi odezwy s'<.ierowane dn robotn!k6w wzywająre do p"Z.erwi'lnla c;t:-fljku t
pc-dje-('ia 1'\o:-mal:lej pl'ac)'.
Pn~~n pr>:"!'10S: takiR- \\'iado-

~i:~~~bar::~ot~~:.\·o~a~P.I~~\:

g!erskie O:-<l:Z

"'w~7.vsbue

Iy p::m~!a.ńC7e ,~ Budp-;J<.:'szrie
i nR prowincji znajd~ją się w
st;:.nie p~otO\\"jR.

mości

o

zlikWIdowaniu

,

y

wypadki. Moblliz.

-

wr',

e na ze -

..j kkrok
B

Ch_~iI~

poWh::'J.'lla

LoulTi -··:.;o!fupacjo
trWaTa
74 lat....
Del.gid e!i~1 oświadczył,
t~--:'napaśÓ"t-kt:ó(C1

otląnr~'PlJdł

"Na- l'IOwaną
jeRo kraj a~i'esją".
jest ..z g6ry
Lout!lzaplado-

~ 0-

stanoWl d'al, że kroki' militarne An~
agre- glii, której SAmoloty utopiły

najbezwstydnlejs7..ęj

na

Kanale

Sueskim

eglpsk'
okręt wojenny.-b!okując w ten
sposób żeglugę pn Ka.nal.,. ."..
",na""ają
pogwałcenie Karty
NZ' ota~ konwencji konstao·
tynOf>Olit_ński.j z roku
1888
w ~,pT.wle Kanału Sueski"llo'l
..An~lIa i Francja
'powi'e-

I

".ODDAJEMY DO RĄK·- CZY·
TELN1KO\V NADZWYCzu.,

~~"~DATEI[

.,liLOWA LV-

________

PONłEWAt 'DI;IER DZl-

8IEJSl.Y P~"Nl()8t. 8RttEG WA.tNYCH l, ~A,-_
WYłlll~

-'''BO-',

''''tĄ''

LE01UIII,lltD·

'DaOGĄ

SZYBKO tJDO
CZYTELNntOM

ZE.

WZGt~w··.

NICZNYCR

TEcB-

~A

1\'-

TtlU)WA·~~

KOWANA J~ W DWU
KOLORACH ~_ CZEllWoNYM l CZABNYlIL
.
••••••••e.,

kllll I»kon3llle e!e"lentów kon
serwatywnych, stojących na
drodze procesu ,demokratyzacjl. Doniesienia prasy c:odziennej informują, te w różnych
woJeWództwach. w tym I w
kiele<:ldm; eiły wrogie demokra
tyzaojl ustępują (choć jeszcze
I»woli) z kleroWllfczych- ..tanowlsk. Kierownictwo P&rtil,
Rz·"u dokonuje również od
qu
góry posw>lęć.
które będą
sprzyjać P<>IIlębleniu, proces',
demokrat~acil. Są to np. zmia

ZSRR I innymi krajami socjalistycznymI

opublikował ,30 pol.dzierrllka br,

deklarację o podslawaoh rozwc-

ju i dalszego' umocnienia przyI współpracy między
ZWiązkiem Radzieckim I Illnymi państwami', eocjaUslyez!lyml:
'R",d ChRL uwaŻB, ,że ta ,dekla,.acja rLl\du ra.dzlecklego jest
si uszna i ma wIelkie znaczenie
dla naprawienia blędów we
wZajemnych· .t06uOJkach między
krajami socjalistycznym! oraz
dla Zl\c1eśnlenl. jedności między
tymi krajam!.
'
Rząd ChRL jes.
"
SWitosnUnnkl Imlędć'Yla
y op era 8 ~
jaźn,

przeciwko
szczuplej I8<'steo """..go ",du oraz ludn~ eareakcyjnych
elementów jest lego !<radu musZlI zacbowa~
nie tylko problemem dla każde
go po.zczególilego kraju • .,. czujllOŚć. aby npob!ee błęcI()o
cjali,tycznego, let'z nsłullUje wl ozowlnizmu wleIkonarodorozwiazywanię różnyeh proble- na uwage wielu, krajów BOCja- wegO w stosunkach' z krajami
mów w stosunkach wzajemnych lI.tycznych, Ilie wylączając na- SOCjalistycznymi I' imlymI kraw .,oparclu· o zaJady całkoWitej szego.
jam!. 'l'owInii1§niy
iiwUil
równośel, poszanowania t~ryto~
W<>bec
~łtować'
rialnej Integralności, IlI~zależttgodnOOcl Ideol"III'1
~ 'system wynośc;!o DDodowej~ I_BI1werennoś celów cwalkl"z~~na @lę'
~c1~",.,,,,!,,o/ ldeądOW8llle, w
ci Ol'az' wzajemnej nl~ngeren:', te pewne oso tOśct' w
~ pneclwda"
ej! w sprawy _wnemne, w iach 60cjalistycuiydl zanIed'się szowI11izm!YWI wielkodrodze przyjaznych rozmów z bują
przestnei!'lnie
~sady
Inn)'M1 krajami socj.lIstYC7n)'~ równośel w stosunkach 'wza~ nerodowemu wśród' DasRIo
mI. Ten doniOSły krok ma duże jemnyeb.
m.iQazy
na.rod..m!. apM-aru pańStwowego ł' ludni).
znaczenie dla usunięcia obeoś- Bląd taki i .. t ,~' swej ~arury id <l"łego kraju. Jeśli zaś
ci I nleporezumleń między, pBń-. błędem wlaśclwym' burżuazyj- bbld _lal ju! ·1IOPebit0llY. na~ ,
.twa~1 ~oci.lIstvczn)'m1. Przylei·
czym SIę on do pngl"blenla nemu 'szowlnlzmowl. Błąd
a.aprawl~. Jeń'
Ich przyjaźni L wsp'ólpracy.
k'
I
dy
_ ... ,
to. ~.......gowł· szybko
.- k~ ---.;.......--_.-. ' , Iwaszcza g
P!lv'",ua
"UU,~ , 114
pówj:D..
nwl,,":!kchIrokrnna,!e' 'poPOweiaą~. m,
nlimy ~ ~';~." ,.
,~""'~
lml d . . . . . ·
.

I

takt

,a""",.

. •.

doj",ałe uglęly
Sl»łecznej~~~~'~-~'~~~~~~~~jS~a~d;ac~h~:~za~s~a~d~z~le~~~~~~
dla, ",
.olIdam-..... I
w· ~ _"" do,
się
~~~E~~~~~~~~~1 t1e~r~a~'~~~kr§a;""j1w""~:~~~~~wsp6łIe~~~tnl5·
emai·i·~:'~t:~~~~

co
mniej Ludzie, którzy
I
zmąciły,
już I» Obsadzenie ważnych stanowisk

obJęli

~.-francuskie.
l!;gi\>tu, , Ultimatum
/brytyjK.oncentracja

:.. akt

an~:elj'k~e ~ako

Oświadczenie r~ądu chiński,ego:'
między

IprzedniO
zdyscyplinowane
personalne'
(np, w ,wojSku).
dokonali zimowych za1 ny
ludźm~
którzy reprezentują
1»kupów, wczoraj _znów_--slawaU
KO:1ser\VatYw~e siły
w kolejkaeh, rozpychali się w
postęp narodu okaz_ly się
sklepie z meblami, kupowali
Iylko zaporą hamującą dążerti, nie tylko cukier I mąkę, ale
pOstępowe, ale. okazaly się sl- ró"."le:! firanki w metrach I
lam!, którym obce są dążeni. "za resztę" kilkadziesiąt pawłasnego narodu, Tak doszlo ezęk wiórek' do podlogi.
do ~gioznych wypadków W'lLudzie, którzy jeszcze wczegJersklch, podc-zas których wkro raj wykazywalt···Zd)',.,ypnn6wa
CZYhly Wojska radzieckie, W nie I sl»kój, dzl~ stal! sl,ę ner
tye tragicznych dniach, sytu- ,wowl.
aCJa na Węgrzech uległa gwał' Tak, dni to gorące I 'Iliespo
townym zmianom. Radio i pra kOjJle ...
Ea, przynosiły coraz . to now"
Ale właśnie. dlatego wymaw'l!domol.ci, podnosząc I ta:": gać trzeba <;>d siebie I od in-J~ gorącą temperaturę nastro nych ,pokoju I opanowania..
J w,,
~i~ęło zaledwie kilka dni,
d W ostatnich dniach zaszły kIedy na czele kieroWnictwa
alsze wypad'ki. które znamlo- PartII I 'Rządu sta.nęU ludzi~,
nUją powstawanie' nowej sytu- których życzyl sobie. naród. LII
aCJi
Wojska
na Izraela
Bliskim PrzeMOCZył.
Wschodzie. dz!e <I dla
granicę I wda.rly się na tery- (po~ft:~rine;i:Cq'
toPlum Egiptu. "1"zn6w z· bIy.'
okaWlczną 8zybkoŚCJą zaczęły

n:"tęPowat

OgólnegoEt1pt
NZ,

ż.

w sprawie deklaracji o stosunkach

'łow.

'w,

na--

madzenla

paść Izraela
na'
oświade2sł
Lout.fi

prlYPt>mnial.

równ,1et° 'w roku 1882 przywódcy bryl"~'jscy określali obsadzenie E~iptu przez wojska

•.•.••••

Od Redakc,II
'JfI,

Moskwie, BC!-rhnie, Wasz~~ngto.
nle i IndiRch,
D7.1SiRj ukazał się pierwszy
num('o';' organu u!u:nrzoneJ WC'l.O
raj Węgiprsk:ej SocjalistynneJ
PEKIN PAP, RZĄD CHRL OPUBLIKOWAL l BM,
PartH Robotniczej "Nep SZ8*
bad$R~". Obok pełn"j2;n t,:,,:kstu OSWIADCZENIE W SPRAWIE DEKLARACJI
RZĄDU ZW,
Z DNIA 30 PAZDZIERNIK.A BR. OSWIAOdeklaracji rządu, p:-.lemówien!a
przez Nas;:y oraz pru'mówienia Ka- CZENIE' TO GLOSI:
R";'d Związku RadZieckiego ka 1956 r, wyrazll gotowość

serca
I spokojne g.
I

a wz
e
Tegoroczna
jesień:ze dla
slów
Todu ludzkich.
węgierskiego 'stala
Jesienią
,.

on

,ji", Louttl ,'wierdził. te An"lia
I
Frant ja
"" po.tawienJu
ultimatum wobec -ERiplu dok o
naly
..eregu
nalotów
ponie doszło do ?broJnych sta:-ć I'oddziały powstnńcze l m111cji dara o utworz.enie"'Par1:łł, ,.Nl!-i' wietrznych ,,~ ro~me~te mi.apomięrlzy
jf"dno.'it.'kami wojsk. ludowej
kilku
uzbrojonych Sz8badsag" zamieszcza wezwa .. .te I ośrodkJ eglp'kJc, m.ln,
węg·:l"rSklCh fl \"ojsjl;~mi ranzic
band na tereni.e Budape!'ztu, nie dn robOtników o p""erw.- na K~IT, W dniu 1 listopad.
ckimL Niemnic] wOJl'ka wę· które -dopuściły się rabunku, nie etrajku.
samoloty Bngiehikle i
~ran-

jakoś tak się ski ada, wojsk angIelskich I francujes;eni w róż- ,kich, których wclągnlęcie do
nych
I okresach h, akcji
miało zagwarantować
,torycznych są brzemJenne w swobodę żeglugi na Kanale
wielkJe wydarzenia, Tegorocz- Sueskim,
Posiedzenie
Rady
na jesiel\ _ która dla Pola- Bezpieczeństwe, na
którym
ków je.!! wiosną w życiu pcrli- Anglia i Francja skOTZ)'stały z
tycznym i spolecznym, gdy t. I prŚwa veta,_ Wr.,. ..ie bomby
lak. jak podczas wJosny wszy, angielskc-francuskie na EgiPt,,,
ey czujem,y nowy.
leży pcrdObfitość I tragizm wydarzeń,
much
ł
ó
,
zycJa, - przyn,,,, a r w- donieślenia z pierwszej IInU
meż wJele ',nnych nowych wy- tra!ily na wzburzony grunt udarzeń I momentów - które myslów ludzkich z których
Wplynęły n
bw ni umy
,
UZ

J że mi."ące
~lach

rozpoczęlo gRt _Eg,plu

Ogólne

WłRŚCl\..;e bb .. ady. _.
Pierwszym mówcą ;;.byl_ deIpli:At Ę2iptu, LoutO. Poont:"-

"'l.~AGA TEGO POLSKA RAC.JA STANU.

,

ciętkle

~o
-zaprU'.Sta..n.ll ta.n1i i FrancjI; te interwenEgipcie, wycofaniil cja _tych krajów
W EgipclC • • • • • cęa:
izrR.e-l .. kich
nieing.:!- je.st~:' posunIęciem
tymc.1.aEiOa
innych
pRństw, Zg.r0- <wY:f!1~ W związku "l. tym dele·

\'>oj.o:k
rencji

WYMAGA tEGO INTERES SOCJALIZMU W rOi,..

P11 t. S K I ~t-

.ły

wającej
Ogn!il~ w

SCE,

;.,,-----iiIIii------...,;---.. .--..
CZTEąEC,H

u

W ostalnlch dl1iach WZIIIlIfIIG .I~ naplęal. lytu""lI mię
dzynarodowej. Groina sytuacja na Węg1"Iech, .""",J. uglo-francuska pneolwko EgiptoWi atwarzaj" pow_ Ili ..

Nm" mpo~~.~k'l Uj~a:~t~or:!'j:"sk~:~:I::;:~~U~i.,n,~~ ::~~:
tOrlu
niem ,Ieot st""tenle linII komunikacyjnych mlęd!y :!\Slttt
.",ItD.- uupOKT NlF.-~15TANtE :tAWi\RJ'Y TRAKTAT
POKOJOWY Z NIEMCAMI. AUlO" TEZ nOPOKI
NIE
~~!lJĄJ)1

wzywa ,W. 'Brytanl~, Francję i Izrael
do przerwania działań wojskowycb
przeciwko EłP1ł:.towi-- ~'~.~,

I'~~~~~~~~

I ~~~~~.~'lf~:~l~~~
i' cI'ipollty'~. '..l)~~~','''i~jI'.t.tl"::.:;;::llO!iXOi~a.i!JiI.4~~j~ji,24i~~i'i

r,

nyetl. Z '

!I.UIldalnl 1

w wyszereg p3J15:tw
bez konsultacji z innymi zainteresowanymi państwami ,pod.1~
lo 'nkC'ję-zb.i·ojną·pl'zeciwko Egip
łowi.
.
MADRYT. Dziennik "Arriba"
stwierdza,
że W:
Brytania l
.
w .imię swych
wla...
snyC'h politycznych i rina.nso·
wych inleresów rozpo('zęl~r ak~
Clę, ktlu'Cl
z8p.:n'lŻa pokojowi.
nik~ym

ły_b,

ramach
,OT,TAWA, Minister ,praw za
I!-rtmlezliy'ęh K~dy. Pearson a-,
tiwia~e~l, iż rząd jego wyraża
ubole\vanie, że W. Brytania j
Francja wystosowały do Egiptu
ultimatum' I 'poparły je siłą,
Stwierdził on. ponadto, że rząd
kanadyjski nie by! ,pointorInJ-'
wanY ,o zamiarach W, Brytanii
I'Francji.
OSLO. Minister spraw zagranicZ1łycb Norwegii- oświadczył,
1%- rząd norweski popi~ra apel
prezydenta Eisenhowera do W.
Brytanii .i Francji, wzywający
te kraje, 'by powstrzymalY się
od użycia siły. Rząd Norwegii z
.n~wyższym
zaniepokojenie,m
odnosi się do taktu, że niekt6-

o zwolalle

LONDYN PAP, --- Jak donosi londyński korespondent PAP,
w brylyjSlltleh kołach dzienni-

,k&rskloh podkreśl. oię, te Eden
I jego rząd zmajd'llją si~ w trud
nej sytuacji. N~e ulega bąwletn
wąnpliwości, że zbrojna interwencja na 'bliskIm wschodzie
jL>st·jak 'najbardziej niepopularn. wśród opo/ccżeństwil brytyj-

nadzwyczainege c.osiedzenla

IIczestllU" klOBferenCjlllaRdulgsklel

List Bulganina i
MOSKWA PAP. 1 bm. kierown& WydziaJu
Prasowego
radziecltiego MSZ L. I1jicz<w;,
zorganizował "konferetlcję prasov..·ą, na której poinformował
dziennikarzy radzieckich i korespondent6w zagranicznych o

rlie.'<tórych zagadnieniach doŁy
tlących stanowiska ZSRR w
sprawie agresil 7ibrojnej na
Egipt.
njiczow OŚWiadczył, t...e Pretnle,r

Bułganin

i

przewodniczą

ey Rady Najwyższej ZSRR
K. ~T. Woroszylow wysłali \v
czwal'tek listy 00 premiera
Nehru j prezydenta Indoi1ezjJ

Woroszyłowa

Dolycb·
....
ilłllllWl'a na tej waż
ueJ arterii wodnej odbYl' al.. olę
normalWe I b.z przeszkód dzł~
ki zabezpieczaniu tej przez rząd

AgenCja Reutera' dOliol3i,
brytyjs,ka interwencja
..
w Egitpcie .wywołała

najpowamlejt<ycb
lat, rozłam w"
skim, ZnajdUje to odbicie
tylko w parlamencie, gdzie po-sunięcie rządu Eden. d(lprowadziło do. ostrych starć, lecz ·rów
nież w prasie brytyjskiej, Dzi~n
nlki bryty jsl<le nazywają in
",,,,,cję rządu brytyj.kiego 'N
Egipcie
"kapi talnym
g"łuvs. (D.kończeWe ze str, 1)
stwaml (tzn, z Angl!ą, Fran- które watnymalyby I zabarnotwemu,
.. ro'l'Pa~zliwym
kroCJą l I2raelem),
którymi wały by bątIli leJ:
kiem··, ,.Wielk~ klęską'" itp.
parcie jego praw, Loutfi pod- Stany Zjedn,oczone utrzymuj~ motllwlly reau...Ję·
lukreślił, że ZSRR, USA l wlele Jak najbardziej przyjazne 5tO- cJi;
innych k"'aJów potępny uży- aunki Dulles przypomniał, ze
wzywa do łego, aby po we:łDJAKARTA. PAP, PremIer Cle 61ły przeciwko EgiptOWi w C1ągu ostatnich dni wOJska,
ścłu w życie porozumienia
posunęły
si,,=
w
przerwanhl opla J)Odłęt-e 'II)Indonezji S<!stro.amidjojo wy- MÓ'.N'Ca we2.wał Zgromadzen,e izraelskle
Iffytonum egipskIego, z otaly kroki zmierzające do uru'
S'toool\v.ał 31 paźdzlern-ika de..~ Ogólne do potępIe",. agrOS"'1 gląb
sz~' do
premie::ów .. Kr.Jiów rów j do podJęela niezbęd- kolei n~tą,plło ultTmatum bry- r .bODlienla łeglugl na Kanale
wabce .Suesklm i do przywrócenia okuColornbo'! _ (Ind:e;
Pakistan, nyc'tcol!'m!<ów dl. utrzymama tYJska - flancu<he
Egiptu, oraz
zbrojna napaść tecznrj
wolnoścl
przepływu
Burm3.
Cejlon red.) w pokoJu.
Plzemawiając
po Loutflm Angl:l : FrancJ!
na Egtpt przez. Kanał;
spra.wic
a.~~sji
p!"zec,wko
delegat Cejlonu ostro potę,p:l Anglia 1 FrancJ-a .. postaWIły
prosi sekrełarza reąeralneEgiiptowi.
ag.resję Anglii, Francji i Izra- v~to. wobec rezolucji
,Stanó'.v
10, by dopilnował wcielenia
Przoostal\viciel
ministerstwa' ela przeciwko Egiptowi, nazy- Z~eQ.nc,:zonych w Radzl,e Be~-I w życie tej rezolucJi l r.awlado..
spraw zagr2.nicznych sd\a"'ak- wając 1ą niczym nie usp:-awle· p~eczenstwa .. WydarzenIa ":i- mU o tym niezwłocznJe Radę

Sprawo Eqiptu

ter

~

ONZ

Wydarzenia na 'BliskimWs'chodzie

l

z

dzajU dzl.&łanla wOj"""e. :M:ówea" wypowiedział się· ~j'\llko przyję<:iu rezolucji pr.i:ed.
stawionej ZgTomadzęniu pnez
Dullesa.
W dalszym ciągu debaty zabrali głos-: d.elegat Jugosławli
BrileJ j delegat Francji de Gui.
ringaud, Brilej dokonał na wst~
pi. przeglłidu wypadków mi.
nionego tygodnia i oświadczył,

rupey=1

4

* * *

10

,że

5

teryz.ow.2.ł n.ap.z..Ć:ć AngI:i i Fran
dlZ8 te ponieważ
dokonano cji na Egipt jako "jawną agrczbrojnej, niczym nie s.prawo- sję",
kowanej napaści na Eg.Lpt, któ
ry był uczestnikiem konferencji w Ba~du\llgu rz~d radzieclti
PEKIN. PAF. Agencja NozgodZil.l .srę z premIerem .Neh- wy'Ch Chin podaje:
ru, że wszyscy uczestnicy kan-,
_
.. ~. ,
_.

* * *

monych
dm
POwie-d"Z.!allnC'lPiCCze~~wa oraz. Zgrom&Dulles -. nosz~ po~ury CI.Hl~ d7.enie ogane w celu podjęcia
ra~tl;"..r, Jed.:alu8" 1J.z~C.ie sIły. tak!ch dalszych kroków, jakie
kto~e obecnJe ma ~leJs.ce .. m~ - być moie - Rada Bezpiemoze
b?,ć
u~ra\nedlIw!one. .c:zeństwa I Zgromadzenie będą
Plr~~czy. })no za.s~do.r:t ~a;ty uważały za niezb-:dne j zgodne
NZ. ~Q\~ląC. o hiS.O~ll k~~z)su l-J~,a.rtą NZ;
SUCSkl-egO, J?ulles ponkresllł,.ze
p~tan1\wia
konłyuuow&ć

dliwionym pogwa)ceniem s·uwerennych p:'aw Eg:ptu. Przed
s,tawiciel Cejlonu obwia..... czył,
że Zgromadzenie Ogólne powinno przynajmniej
zwrócić
s:~ z wezwaniem o. natyc:hmla.st<m-·e zaprzestame
dZja~
lań wojell1nych i z.apropono-

I

akcja

brytyjsko-franeuska

..stanowi powrót do metod I.
roku 1940 czy 1914 11 , ..Nasze za
danie - powiedział Brilej polega na tym. aby działa~
póki czas w celu uratowania
pokoju". Delegat Jugosławii po
parł rezolUCję amerykańsk".

Przedstawiciel Francji Guidngaud usprawiedliwiał stanowis
ko swego rządu i próbował
bronić argumentutiż Kanał Su·
e~ki "musi by'ć strzeżony" w

-6

lerencji w Bań.dungu powi.nni
Rząd Chll~~~J
Repubhkl wal, aby ob!'ady sesji nadzwy poUczas, n:edawnych rozmbw
.,~n8c\zwyezajną sClję do eza- związku z konlliktem izraelskozde~ydowanie potęp,ć aglresję Ludowe~- opu.ohkow.ał ~ bm. cujnej trwały do czasu prz{:- mI.mst.ro:w sprav.:.. zagr-sm?zn'yc~h BU ~łelenia w tycie tej rezolu.- egipskim.

j' podll1ieść głos w obronie Egip na\Stę~uJące
.~dc:~enle W
tu. Zdan:em rządu radt.ieokie- ~l:lfa'\~=Jl A ng1l!1. i Fran~
i
go w obecnej sytuacj~ bvłoJ P
Eg:ptowj..
by'. niezmjernie Pożąda.ne ZWO
PodC7Jal! gdy całr ,.św~t .ty~
łani.e nadzwyczajne-go posie- gorące nad.?ti~j-e, ze sprawa
dzen:a uczestnikó\v kcmfcren- wolnej ŻCghlgt na. K.tna.le Sucji bandungskit:i w celu 7ażą- eskim rozwiązana. 7.ostarue drodan:a Od A:ngli( FraT:\cji i I:z.rae gą pok?jowych ro!.C7Wań na

zasad

przyjętych

Suka ono, w których propan\)-

la n31,l'chmiostowego polo·.,nia

podsta:W1e

!ere.nrji w Dandun.gu,
W l:Śocie Bul~ani.na 00 Neh~...
ru ",,!'kazuje si", że uzycie si_~-A-ngnę, I'f:1'l('ję i Izt'a
el wobec Egiptu jest wYl'ażnym na.ru.szaniem Karty NZ i za
sąd' \cf"r:lferr--ncli bflnrbnq.,kiej,
. W daLszym ciągu lLst stwier-

W liśc'e do prezydenta Indonezj! Sukl-ł!·no. Pl'Zl'\';o:~n;czą
cy Rady Najv,·y7_,,;r.ej
ZSRR

r~ys:ując j.aiko pretekst

I

rwania ognia.
Z kolei zabrał glos delega~
B t .. D'
Pod. 00'
jruk: 1ry ~~ta~f;+cl Fl"~ncj~
który przemawiał :na po c zą1.-!
ku obrad nadzwyczaj::1ej sesji,
Dixon' próoo'\.val zakwestiO'no-l
wać 1egalność obecnej sesji

W

'nadzwyezajnej

oraz

\~lelkle'J BrytanlI. E!anCJl l 1!.~ leji".
.Po przemówieniach de1egagą~1tu oraz sek.reta~ia ge-ne;al-\ I?ulles oświadczył, że w obec. tów pozostałych krajów" któne..;o ONZ, oSiągn·ęto poo.~p. n{'J sytuacji jest rzec;ą koniecz- _rzy zostalt ':lPrzed~io ząpisanl
\V.~-da:!Jalo się wów<:~ - . p:)' l ną:,' by "ZgromadzenIe - Ogólne 00 głósu,-Odbyło Się głosowanie
Wled~.~ł .n~ll~ ~ ~e n~t.ąpl! dZiałało szyb~' -i _~ mJarę moż. nad rezolucją przedlożoną Zgro
spra:'l~dlJ.v.e l poKOjowe I.~Z- j nosci jedl)o.!IlYślnle. W przeclw- madzeniu przez Dulles~.
strzy.,.męcle. problemu. sueskIe- ,ny~ bowiem-:--'\vypadku zaistnieZ!IT~madzcnle
6ł .Iosamł
go. Jedna.kze rokowa!,ll! t~ ..~ll; rć Poważn~ grOźba ·p~ł<lo- r::::~w~oę 5~~u6 ..=~:;

l

uza.sad- byly

~ntynuowane, Jakk~,;;;,eK l!1la się

"akcji policyjnej" w

l

"coś rezołueJę

am.;'rykiLilsk", WZYWa

Ją zwolarue nadI.\.V.\T7..a.j!1e~ po krE"!:-:li Lrth'>l"'weon('ji I wycofania, ostatmo p.rzez ... Radę
Bezpie- nić agres'ję lP:raeciwka Egipl<r ~l~. fi Y ~m." ':'8 :~~
Z!(ło o wj~le~rrlziej. po\\~ażnego~~~. -'-J'iCll' "~1lrY'tallt~ ---.-pta:ne1ę- 't
siedzenia
ucze~!ków kon- .\r\"oj~k z t.el.'ytorium Eg~'Ptu.
czeMtwa:~NZ, Ari.gIia ł Ftaru::ja wi. Mówca twterdził, że p-o- a!1 e tru bn~~~l,
t~yC, nle
Po wyst.ąpie-n-iu DuUesa po- Izrar-I do pnerw:u.ia. d.ziałań
30 pa,źdz:ierndka 1956 r., wyko- sunięcia
wtalI"g- skie

francu- ::n~~a~T t

}, o tY Iz.p·łzezWyclę-

Woroszyłow

l

I

serca j ,spokojne głowy

~Rewolucja

stanowią według wyr3.żenia ,Dixona" ".nadzw:.... c.zajną akCję pol!CYJn,~". D1X')~1
próbo.....·.ał przedstawiĆ SPl.'awę
tak,
Jak
gdyby
posu.męcm
brytyjsko • Iraneuskle nie były wymie:z.one, przedwko ~uwerennokl, Egiptu l ,wezwal
~gro~adzeme Ogol~. do
Zł.""
kwaliti'kO'Waalia. akcJ~ bryty)sko - frałlcU6klej jako uzasad
mooej,
Po Dixonie przemawiał d~legat czangkaiszekowski. Wypowiedział ~ię on 1:a tym. by
Zg.romadzenie Og?Lne weZ\valo do bezwanmkowego i na·
tychmiastowego
pnei"wania
~ia
oraz do niezwłocznego
wycofania wojsk izraelskich L
terytorium EgIptU.
Następnym mówcą był
se·
Ioretarz stanu USA, Dulles, 0śWiaoczył OD, te USA nie mogą zgodziĆ się z trzema pań-

sied:1..enie

Zgromadz.enia Ogól-' wojskowych prsecl"'ko Egipto-

l~e, F~an~a~ ne?o Z'06t.ało przerwiln.e do co- wl. Pa6atwaml, które glosowa-

sCY..YY" i

pr~dSięWZięłY akcję

Ii;.

.,- . . .

ty przeciwko rezolucji były
W. 8 .....a- I.. , Fl'1IDIlja, Izrael,
AustraUa I Nowa Zelandia.
wstnymah' ale 04 ,losu: Bel1fI.a. Ka.nada. Laos, Holandia.
ków kontereocji w Bandungu. woj6k angIelskich; fr~Jako pierwszy prrzemawtal Portugalia I Uwa Południowo·
klI<:h ~o portów .trefy Keonału
~t Jardami, Rltai.
AlrykaAska.
S~~eg\), B, """"'ll?"'le 31 !li'źN""tęł"'ie mbral głos dele- \
dzlermka u.clekły Sl(~ do zbrojgat ZWIązku Ra,dzieckiego, ~ l LONDYN PAP,. Do dzisłej
nej n.a?Bś:1.
bolew. WYPOWledrlal on SH~ s_ych godzin rannych nie nad~
Anglia l ,Francj.. aprQwoko-,
za tym,
aby
Zgro1TUldzenle szły jeszeze meidunki o wyl/ldn
w
izolacji,
która
hamUje
Ich
wały
.na
Wlelką
.k.l~
"lm>Jną·
potępiło hrnel, FranCję l W waniu wojsk
brytyjskich, lub
(Doko.nłe 'ze .~łr, l )
za.pędy.
n.a.p-.a€c lz~2f\1a na ,Eglpt i pod
Bryt.ani~ z.a doken.anie agreEij~ francuskich w Egipcie,
Ostatnie . dni wykazały, że ty~ preteKstem ~obuJą zag,arna EgIpt. Deleg2.t radz.ieckt
Wczoraj wieczorem doniesk'W o'rganizacji Narodów Zjed
Polacy mają gorące serca, ktO- n~c za pom?Cą SIły .strefę Kastwieroził, t~ Fra.'1cja i W. Bry no, że jednostki desanto\\'e obu
r,.C.15Z1!1ych . wszystkie 64 cl~lega TYm droga jest ich Ojczyzna n.aJu Sueslne-gQ. Jest to bruta!'l:ia "'ponooz.ą poważną odpo- krajów na Morzu Sr6dziemnym
cje v.-ypoWiedz.i~y się za 'poko-' _ Polska Lud<J'Wa. Wykazał".- t.."ilna
prowoka<!"j.a nie! tylko
wiedzdaJ.ność za wzrost napiE:- l Czerwony ·l zbliżają się do wy
ci..a mdędz.yna.rodowego,
Dele- brztty Egiptu,
jem, .tylko delegacje Ar.glii : równfeź, że naród nasz jest dOJ wobec na'rodu egipskiego, lecz
P'n.!lcji były za interwencją w rzaty politycznie' i 'zdyoscy-plino-- również wobec wszystkich per
ga·t 'l"ad7iecki zaproponował, aJak oświacczył delegat Egil>'"
rejon:e Kanału Sueskiego, Fak. weny s:polecwe. ZdObyliśmy kój miłujących krajow Azji,
by Zgromadzenie Ogólne wez· tu na nadzwyczajnym posi~dKsobie przez to uznanie wszyst- Afryki f całego świata. Na sku
wało W. Bryta.nię
i Francję niu Zgromadzenia Og61nełlo je
ty te uwidaczniają, że siły wr<)- kich narodów awiata. Pokażmy tek ukrytego pod.żeg~nia i jawnastępującą rezolucję:
do .zaprzestan.ia dYał.ań mlli- dynie w czwartek dokonano
gi. pokojowi: wrogie ludzkości I do:iś, te mamy gorące .ere. n.j prowoke.cjl ze strony An·
"Zgromaclzenle' Ogólne, stwier !.arnycb
wyeofa.nia
swoich na Egipt 21 nalotów w tym g n.
znajdują ,ię pod pręgierzem I spokojne głowy, Taki jest lUl- glii i Francji pokój jest podzaJ"c, te w wielu wypadkach wojsk ~z by utworzono ko- Kair, a pozostałe na Ismailię,
opln;i publicznej, znajdUją się I ku ehwili."
ważnie LagToiony.
.ypatarł ...... por08111n1eń ro- mIoję
N';"'od6w
Zjednoczo- Port Snid, Suez i Aleksandri~.
""'""'''''''''''''''''O!!!O!!!O!!!'''''",.......'''''''''''''''O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!....O!!!O!!!....O!!!....O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!O!!!.....O!!!!!!I!O!!!O!!!.. z'lJmowy.h zawartycb
mlędly' nych w celu kontrolowania Rzecz.n\k, .egipski w Nowym
Izraelem a krajami 'arabskimi wykonania podjętych uchwal. Jorku oswladezy! w czwartek
w okresie od 1948 roku, nie II·
Również d_legąt Syrii, Asha, po południu, że w. czasie naloczyli się. postanowiewami
wypowiedział
.i ę za natyeh- tów Zginęło dotychCzas przeszło
!>OrozumIeń, te siły .broJne
miastowym przerw.."iem ape_ 30 osób cywilnycb, a straty te
ela wtargnęły w głąb teryta- ",'cjl powietrznych
mot&lcich stale rosną·
rlum egipskiego,
naruszając i l dowych podjętych przeWedług donie,ień Izr.el.kich
ogół... porozumienie rozejmowe ciw~ Egiptowi przez W, Bry. wojska egIpskIe ~?'OSIY·~
W prasie ugranicznej c~ta pracy WOjewódzkich komitemI.d"" luaelem a Egiptem' la'
F
j ' lZI'Ia l
J śli czasie walk na p6h'lspie Slliśmy często w donJ.esienil.łch lo tów partii, ich egzekutyw oraz
stwierdzając, te siły zbrojn~ N n1ę,
ranc ę l .
e,
e
Mj dotkliwą klęskę, Radio
Polski
określenie
"rewolUCja sekretarzy WOjewódzkich partiI.
FrancJI I Zjedno"""nego Kr6", d ,,:~ody Zj~~"'!."~'i. po- izraelskie doniosło, że półwysep
bez barykad", Swiadczy to jak W wyniku, w wielu wojew6dzlestwa
przeprowad.zaf,
operaeJmą
powaz.n,Y""
.....
.t, UCl>ło"J"C mlG.ten jest prawie całkowicie zajegłęboko oceniane są z parspakty wach na kierowniczych stanowi
ole wojenne prseelwko teryło. .~~"!:.~6Wl w eeljiU poIo- ty przez siły zbrojne Itraelo,
lVy" jaką daje odległOŚć, zmia- skadl znaleźli się inni. nt)wi
rlum eI\PSk1eIllU:'
, te._ .u=,,, te .,.gr"", - po- Według tych oamych . don\esiell
ny, które przynosi VIll, Pl~ lu(izie, Skład osobowy woje- I slwowy'en
słwlerlllaj..., te teglup po w\edzńoł delegat Syrii to w ezwartell. wieczorem .okolo
num
Konnt.!u
Centralnego w·6dzkieh wladz partyjnych mu
Kanałe Sueskim nlerla obecnie lronfilkt lokaahy w Egi,,~le 60 km na _~-.hód oo_Isma!l.il
PZPR, Zg6dZmy .ię z tym o- El da wać gwarancję właściwego
zabamowanI1IŁ
§li narat..
.-Blę---~i)-na--.c.ałll
roiPoC~ła się
bitwa mIędzY
realizowania
linii
nowego
kiek:eślewem I .póbujmy zastano
tO\'oar"Ys",Yo ł 'krajow na . powame .traty:
tę strefę,
. ' '.
wojskami egipskimi a Izraelskiwić ';ę nad jedną tylko jej .tro row.nictwa partii w cixlzlen!!n!!e~Jj~I3'llILl;>l'Zem~1e1'l'h~
wyrałaJ
..
o.
aw6j
głęboki
nie.
57
glOlSami,
,przeCIWko
l,
przy
mi,
Walka
trwa,
Strona Izrael_apal'lltu
partyinego,
ną, nad tempa", w jakil)1 przec
mi ClY<>We--łl89tępują. -------- ~
/lok6J z powodu łycb 'wYda. 10 w.;trzymUl".CY.cb się, .zgro. ska ocenia" straty WOJSk. eglpo
odbywają się plenarno
rzeń:
marlzenie
postanawilo
OI/I'anlskich
na
zabitych,
ranpOsiedZElnIa KP.
d _ a olę, aby _Ikle ezyć debatę Iiad rezolucją "",e nych
do niewoli. Je<!
przenrowadZanil
•
kraje
u_tul""",e
obecDIe
te
straty
określa
i wybory
wladz
w daIaIanIach
w bm
rejonie,
___przede
a&nb·

Dorące

ru.ytE:Cl~ z.bro}n· e 1z."!"aela na teE• giptu"
r OTlum
pos.taw~ł?'
wyraża
również
ed
d
kim
ltprzeko!"lB.·nie, Że po3ądrune by- prz
:rz.ą em eg~
U, ,loby ol)e:-nie zwołan.le nadzwy rnatwn, domagając su: wyra2~czajnc-go pc.siedzen!a U~7.estni- ·n18 .zgody . na wp,rowadzerue

brytyjsko -

mają "cha,rakter tymcza-· ~iC' nie,a o~~lia

która
S'l wszelkl'e maml'on' a prz"mo~
cy. Procedura pokojowa, którą
zgodnie z Kartą 'NZ zobowiązani są posługiwać się wszys.cy
czlankowie ONZ n'e została w
pelni wykorzysu,n~, W tych
warunkach _ oświadczył Dujles _ "użycie siły, zbrojna napaść trzech członków ONZ na
czwartego członka Organizacji
mogą być oceniane jedynie ja_
ko poważny ';>ląd po:z,ostający
w sprzecznośCI z zasadami i ce
lami !\arty NZ". Jeśli po.su.ni~
cia te będą kontynuowane dodał Dulles "w poważnym
stopniu podważą one naszą,
Kartę i Organizację",
Dulles v....niósl w imieniu delegacji Stanów Zjednoczonych

dz.my 3 n.ad ranem CZ3.LSU środkcf..vo-europejskiego, dnia 2 li-'
fitup:3da.
.,
Po wz:"o'\\""1en,lU obrad do
g~łOSl\l :z.ap!.Sało Slt~ 28 m6wców,
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