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ZWI\!cZll;t

(ozwoju
JIItyc:me

1

dogmatyczne.

W czym wrrnt.llją' -Idę t& te11~
d{'ncJ$' w związkach zawodowych?
IV.
Na IX Plenum KC PZPR w
r~'ferac:e t,)W, Gmnulki zosta!y

~iorm!.llowarl(> nOWi!' myl'i1! o roli
I rnle-Jscu związków :t!lwor:i:Jwych w ooocne'j sytunr.ji, w 7.10_
krl!~ie

demokt's<:ii robottilc7.e',
IX Plenum ParlH, określając
trtr wai.ne elementy, kształtu
jące Jl')lską droM do .socjallzmu,

Premier

plcn\'1I1.ym miejscu wymje~
1\:8 rady robotlrlXc7.e. jako orga~

tlI!

na PQj)I'zez ldór~ kllUR robotni ..
('za b!erze bezp?ś:rednl \ldz!al w
znr'll\d1.ani,u g06pooarką - \.l~
cZes1.uicząc w zna-CUlle, uers1.ym
,dotqd
w Ilprawo~

CYRANKIEWICZ

utkaniu
zzałogq
t)'~,

,
"
mienia

do 120 tys.

,

!e± % wp~.(W.,'adt(mjrm
00'""<'1'(1) rl!e-rr, \Jtf'm1.oritr. n
,_Wn.r~7,.ln'ln ln:'1I", ngutk _ po}oul6w m~cll!ln!cz'

tQwej itiasy rohOimiezej on.!
przedstawie:liu dążeń partH I

100

~!opy zyci[ltVej mll.~ pl'ttcują~yel'l.

proc.. tu-t.o't

j

w~'r{)bów

(>

!utn:ar-

skirh
k~:uJ.~e-twatp.m

hamuje po~lęp denwkl"aty;':;cj~,
j('pt to więt' w obecnym tJkre'ile
niebezpieClCt'lstwo
slclegóinlc
groźne dla na.'izt';Ao ruchu! dl •• -

:C'{lO podejmuJ&c ofensywę id,:,,okr:o!czną

w opardu [l uthW;lly
VIII l IX Plenum pal"tH trzeba,

bysmy no..sze
~kl(>rowali

główne

TIillHrc!e

przeciwkO :ym 11")-

dencjQffi.

Dotychcra.sowe rezultaty p,a.prz<!"I.

cy ! oce-n!\ wypowlada,na
~~e!,\'!gowych c_!':Jonków
j{ÓW na kOrrle~e>ncjach

'L'WlfH.

(DokOJ\czenle M Itr, 1)

n,·ch (l wy;n1k!e-tn n,,<:u'"I1h.'nin do
roweró-w) j dla lra:i.!cj! kOlUWJ,
krY5'J',ta!ów rrodul{(~ll plln~tw()\\"ł!-'
go pl"Zf>m}'&lu kllH'_1.cwego - >lnu·
n!o [) 60 prrx'" o:!v<.<ran6w J rhoon!ków wt-l\lrowych - !;redn:o' 1)

,'iO pror .. n~r1:ut' plu:,:u>W'Ych

Dogmatyzm ___ .L

;,H.Cegielskiego"

p:trlslwnw!''':c
pn0fliys!\J
- ~l'E'{lr.:[} Q 3!J Pl -c.
;;;:prrg ]X)p\llHfny"(h wYr;)J:;ów fulrz.:lr~::;('h,
jg~
uir.tlflc!lc-In'{wc
~;(ór1,j \{ro)~,irr,('. kf}lnlrYze·j ku~~i<;1
r. 1,'c11 skór, kOJ'U81'.kl d7.ipc:ę{'f.'
itp. - hld~. rofl.JIj ren~' nit'-7.m:C'nlom"
bądl
ty!!'o
nl!"7.11-AC7.nie
po.lwytsmne (rjn 10 -proc.). Ohnjt.one wstaly np. ('.€lny 1I1~Óf nul!)1
o 20 proc
l;l:lc1,()wr~{()

rządu

do utnnłleml.a zdobyczy
'illit P;enum, do podn!N;ienilWystąpienie

premiera lebr!ltll

przyjęli dJugo~rwalym\ o;-llit!kl!.~

mi. Na w7.n:e,,:()ny prl!?Z rebIa.
n~·ch okrl~'k ,_Nl<'Ch tyje !oW'l._
r'l,ysz Cyrankiewi1::t"
premie-l.'
:xlpowieclziaJ o",;.·a:yklem "Nied1
żyją robolnlcy poznarUcy".
W dy5ku.~.ii,- jtl,j.:n .~!4J następ..
f1je rozWi!)ę;(II, nawiązywano c~
sto do przeszioścI - tragicM~go
C"ny rJek!órych t];anin pfr.d'.l- dnia 28 czerwca 1936 r. j jego
>wwanv(:h Wci1\i jcszcz-e 'w n:r~ przyczyn. Z:tbiera):jcy glos robot
w;e~:,lch
On4,,:nch ;>,'"Zrosną jłl.;: :1icy _ cegi('~szcza(':v- z mocą pl"\d·
'"Ill.~'ęrJU;e: t!I.:!ł.nln~' .!\cetnto'J"e kreślnll swe na;gO!{~tli1:e pop"!"IIrl>(1nlo o 25 proc., tkllnJny ~t('t>lnH c:e dla par:il. prowad'lfV'eJ M~
f}(lwe - ~r(>cn:f) o :15 proc., tk1!.ni"
n)d
dl'OlW obraną w 'Pn*dziern\~
ny \mltu.lflc\', futra o 40 do 100

j zj~z· pnM::.
\(u. Szereg \vy;:'\<jpiC'n 'IN d;yo:k.1dach krajowych potwierdzRjl),
Pm;limo t!.o,ą llAp.jętej sy!uacJI :o.H dDtyClyJO spraw byt",w.\Och,
te po.szHśmy llluswą drogą l ryn:'.ow('j. MI Je<ln,1k l tll'dc a:'~v Nfi p(>ruS1011e w czasie lIpM-:(!I,wydaje nam się, ie w ml;H~ klit_I', kt,\r~"F.h ccrn' u~t_l1("ln{~ \\' 'lin kWeFtle, ud'l:eU preml<!I'Cy.
wzbogacania 'nMzych dośwbd· pnpa('fJn,l{'h okt{"~arh w obt>enych 'rmkil'wi('z ~Zt:7.<!gó!Qwych WyB
elen tr1.eba bę<lI!e ten fllU.~7;f11' v.'~rU:1·'<1C'1 r:r()r1u;~{"\ l !,,,n1nl mn- j1-l'l nicrL
k:em"ek nadal um(l.(.mIIlC I roz- gl\ być ()br-It.flr'l!:~ b~1 nlt~;\:1lln!a
Na z"k()t\C?:!~nle- 'Pr-eze.~ Rad?

flrMI1C",ntil na IItrlJiv ! bez abnwy

wiJac.

wy--wiJ'i~i'lia

Równocześnle

my,

że

je{lr,lIk UWll:7,a-

P];mum nU$ze p"w:,r:·:1'l

zajqć

Spt,ktllilCjl.

n"n'?-":~ ('l'rI. i"\r",:'jl ~,.~'~"r1"'~ w
j\"'l~ r(,wnif'?; 7 dnJi'm 17 lIpr.1 br.
fI\)I"flluje Wl'iRl.tl ~ahmkj nam-

wynd.ne Ela~l(n-'.'ilJko \\ Q.
pewny/·h
negatywnych ~I(r'l :p(lnc'(!)('!1 ~(r('!I'r;ow~,«h f)1"~:~
5~e~k,:1')wyth S'HtrpejeK
7,:11Wls,k,
ill~le wystąpil)"
w :tr{,ti.(ic'1
_ t'lW, te-nl~ów('k I pa!ontok d-j~
~(!

oKres:e przywracMlin 'lWI:-j7_1<nm
W1;'tWlc:tn:nd organizacyjnej samodllelnośd.

SIu.stIle hru;!n lJsl'modz!l'lnle·
fila l.ru;tWl'lCjl pl'Óbo.wnno niekiedy przec:w5taw!ć :lll.~:letie ccotralil:mu dom():unt\'c71ne~(). ZnIJ.
[eiU !l\ę IOWtd";:~'~7.e, któuy z te
wsady IJk!onnl byli pr~}fJllĆ tylko jej J){l~owę ...:. lU!. dftmokn~"
! to oardzo 1I\~':)\tc\e po)ęt/\

cJę

w

U'lĄ\:);eWu:

kaUł~'

pan\!fO nn

~w()lrn

folwnrl(u l nik~ tu n'.: d'l
p1)")/ledze.n\a nie me. -~ I\nl z gó·

rYt anI

teź często

z dołu.

rten'ch,
sr~~n!1I

A~ty1:uly
te pa!Ml'el,"
co 20 proc, Ohn\±ce od 20

:'1:n,~tr6w se'"d.:>cwie pod:z..ię\m_
Wili :c,a ;o;r.:ota'.\'an~ mu w P01.~l!l..
Iliv prn-'jęe!r i w.I'1'a<:i! r.adz;I'Je.

frr, będ7:e m6~1 n~h'iej .c:potykaĆ
~iG ;o; rf>b()tn~k!lmi P0znania.
Spo!J,~n'e
1>,emi~r()w!

K('Jńc'"l'.'"

z.!!()t()W,e;l'l

CY'l"ankil";wll't(I'.\'1

~<!rdeczrJlI. owacja l odś-plewa.n.:e

hymnu

nil:-od')w(>~ó,

RadzIecka delegacja
partyjno - rządowa

powró

l Pragi do Moskwy

partYj"')
WB. Po powttan!u .na
wnukowltIm. P!€ft'W5ty
jarz KC KPZR N, S,

czcw.

P:-ZC\\'OOnltzący

nlstr6w ZSRR N, A,
czł;;WlJmw!e dcJegucjf orllt
(W;()ł;)y-, które wHcły ich na lo:~
!\ku - ud.di J1lię .!t"utamł na {'('n~

I ttl1/1!
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Italny atadkm lm, I~!ma VI Lu~
nlkucn. gdZie odbYł iii;" wlec m~~
Pl'iWującYi.:h 9roUCY ZSJUl, Wtw
ganlrowsny z I)I(ll)1;jJ powt'OtU /'I~

_li

~
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r

.. Były wś~ ml('ij(1 "'ooy,
rady rołmt.nlcu 'AlWtYfl!ł.fą
od 'ŁWainla.nla, IUlhl, 00
pr1,yt\?;ynilo .ell;: do oohlodzenla
~,Il

praeę

REKORDZJST Ił.
"Rtlknrd świata" w ę;ledt:ł'n!u
na In!l.szele r14;t!wym IHlb!!
nled"wnn :ł9 m ldnl
Kllnl1llyJ·
1/11..\'11:, Albert 'l'umbtay, Tr!!m~

""
II I
yezy

,m,

~~i

aka~

bra.

,',\1'1-

nie-l'
it>Cn

bll,y. Oll~ukltruf\e Mnntrealu,
I1r~l'~if)dl.tlll na Masule r6wno
U

dni.

ZDANIEM RZYMIAN
"CZ~·

g~!1:d j)1IIt1 (plinij, te
~:tlowiek ns!}rawdl: wit,

kaidy
co tQ j<'łl !'nergl .. alomowa?",
Sa to prt:mle n:ymxlderll
dz!('nnlka "II Mełl~I\«*tlfll" l
!!& t~, ~~y!elnlków 24 'fr. od~
pow!eoloia!G "nie". Z/t populll~

rYlowaniem

kłu)'k6w

!Hera§

~rzy pomory tlomlc&6w
się pn!nwa ~!y~
łelfllków: przłl~hvko !('ntU pro-

tury

t,p.

'"

ry

w"powled:l:iala

jektowi - tylko ~.16!i elyit;!a
ników, Wg'ty~"y tll!.tumlal\ 'Ą

f.lI'odnl eo do lego, te nllle~
oltTanh:'l&~'6 nybko!l€ poju~
dów ! te kobiecie na ulicy nie
wylJada pzlll! -papiernIów.
KOSZTOWNI wn;tNl0W1E

ty

_NgJ!JX_l,)h!~_~ ____ ~~_~zl_enlt!m

VI

Daatt'(łjów.

Na lalJJ1ach
tqqodnikóUJ
PRZECIW KONSERWATl'ZMO'WI

WODełl

nosl

Ityc~nl'lJ

FRAKCl'JN-oSm

czołowy

(Iolllyid, !'i!ei!i

,ąkie

!Itlsl:na kryiyka,

1.1 " II. l! a

d n I

o~

n e pou,ukhunla I uma pn!Hyka par~11 ; tych matksl!l-t-llw~
Qklcb posIlukiwali lIrodlona. PlU'tla pnwa.dxl walkę z tewl~
:tjoni:unem t antydołml\lye~nyeh potyel! VUł I IX
Plellltm, Il pozycji twóre>&euo, e n!e 5koslnlalejJo miU'ksiunu",
Km~uckl

przypo,nill!1 równ leź. te demokwllOję we\:rtną~rZff
(\"Iko wowe?:n~, ~dy l"ównocześnie wal
dr-mnkratycznyml fraz,esami, tenden-

plulyJną f'n'.WjjRĆ można
~ię t maskowanymi

cr.y

cjlll'nl do anarchU l

$ie' .ł)-~
fabryk:,

mera

Dla nleh l'ewbjonll:m - to nltl tylko IHlglĄdy I'ltlru.l1!iU
ilItot~ m~rk!';h:mu ! llodajl\l.1t! w w-l\tpllwo~6 podstawy locjaU-

u

podw~':Ud.

te to CZ chce

llOWltała.

" ... Je~t k~m\lf1d, do któtego zmll.ut'nl fti\ lIeleb~ g!ę. 3ed~
nyn; ze środków h.klegu kamuIlAi.u ,jat! !lę miała 9wol5la
metoda polli!J;aJąea as walee
E rewizJon!zmelr4 d(flllfllęlr\M'i~'m.

NRF jutlwlerd:ta -y,and!liłK>tg.
W tym nic!!;'d:nl ameryk:ltlwldm

więzIeniu dl» zbrodnl&rllY WO~
Jennych %fllljduJ:e elę dzl~ jil\u
dynie 2g NlcMet'iw - zbrodl\la~
ny woJemweh, kMrycb llOnu
je zaluKA :dol.ona t gO ~ll'dnlv
ków. Koszt utrzymani» wlę~ie~
n!a ,""ynI6$1 w r,ub. 193 h'I,
n'lv>rek, ClIY!! na głowę wlę1.nlll
ponad r..fI{I{I marek r\'Hl!&ll.le.
coS OU\ P ALo\CZY
Anglik, który pali więcej nli
25 DRph.'rmłów 11r:1ermie I prng a
nie tlb(\,zpiecz)'ó o!ę nt> wypa~
dek 6mlertJW-- bo.:d:tle munillł
wkr6tre plMlli wy:bn:1\ "I\wk$.
Przedlltaw!dl'!le wlt'lkle" JOVolan:y~i\V ubellpltl("2f'ulow)'1'1\ le~.
br"U Ilę w (,oOOynle, I\by tl~
IIItrdlJi wy"()kośJS
plet!owltneJ

I

!ąd1till,

rady robMnh:rr.@\l,

raIi" I\ltI

!ltlykll! bief,ącego numet'U "Polityki", pOOw!ęcony \lchl'n,fom czerWCGwego
plo/lul'I1 KPZR.
Problem walki z kOTlM..'tWetyt rnem i fraklOyjnością dąminUje
l'ó"'n!ez w artykule Lut1wlka KrlUlucklego pt "BIlant'> l dług",
omawiaJącym problemy Konferencj! Warszawskiej.
Charakte~
lY:ltyCz.ny dlll poczucia 5labosm I izolacJi "ldeQlogicznych" apooo
logetów dogmatyzmu - pisze m. i:t Krasuckl. -

Tak!

tytuł

'" w _ za~dad1Ae p-anuje I'lletb(tC do eent.ralne.o un..ądt! t
nlekt6rty

rl'akcvjn~tic!.

tapa~

lu,
f2ąd-r.wl,

nl!';

!
pracy
mówiąc ju:!'.

.!lamo--

o tym..
te m!!\ehęcft tych, któn:y d;:.p\e..
ro utmierlajij gOl powołać, Ale
7. dmgle} stn:lTlY tal?ie właśnie
fa~t.y powinny popychać robot ..
n\'k6w rio enf!'rf/:!cwego d:eiała"
nI&., W "Gerla~hu" <tlo.ęICll\ fię

oni j krytyłwją n!łdbal~two dr'"'
rekcH, Po eo .1. lIo't:J6? - (1tf
1\11'1 1ł'!IlI$j ąhil "prawę

\'tleJe

ręet'7

w
CegIelnia, to

by by6 plerw$1I.
rady .-ołwhdC1!łI,J.
Ktl) "it, :w-\~r~rl

dy

,mon.ą

wleli!!

rubot-r:nolfłG

u.d:aNe dla.

te

~/}b~

zdt!alać.

1'a..

nIech

pojedzJe dJ) SkiH'w:;lu, Tern
chooxlło nle o skromną ctgiel,-"
:nlę, lecl: o J::ąlf& tabrykę butów.
którą radli robotnl~ Zak.ład6w
Metalowych txmtanow!la wy..
wll1ezyc w M!nlshH"8twte, .by
lna,JeiA! warsztllt pracy dla ro ..
ooWlków, którzy muslClli 'byt
zwolnjen! t. Zak:laclO'w, ,Rozruch
Ilowej fabt'ykl jui nast4plł, Sa..
mQl'J:ąd

P!tslawU na swoim,

•

1!'le jest jenuł!e fabryk

EJ..lT A li W(,A,DZl'

W "NOWEJ KlJLT{;RZg" I w "PRZEGLĄDZIE KULTt'~
RALN1{M" t.najduJemy materis ty xamsjamJające czytelnika
trochę szen:ltj
z kaląźką C. Wr!gM MI!I(4a, "Tho Powtr
ElIte", która jent ce--n:nlł prób," ilocjolog!C1.nej IUll'1JiZY rne<:hltnl7J'I1u
n:ądzen!a
w USA. Podstawową tezą MJJls!l, - CZyM
tamy w "PRZEGL/.·)ZIE KULTURALNVM" - j~t to, te:
,,9.!any ZjednnciI!.t<M I"tąd~one SI\ pne-II: wy()drr,bnlonl\ ł w
Uładllie z«mknlęh~ "elitą
P&t1UJĄl'Ą",
klÓr4 Jut zł!Bptth'lltl.
fUll-r-b m:4-lenmle prunlkaJlłtYl'h alę I łeUlt! m.11;l1h:y llnl:tl\ VO"
'!lląa,nyeh IrfUP! 1, tiU)' ekoMmlczfu'l. złozDneJ I ..!tutti ntQ~
oo,atnyeh" (Tłu'! very rh'M,'!oz. elit,.. wO;5koVoleJ, ~1l,,1ł sene~
faIduł ~ a4mlralsldfł) bJcr!U'('bll, wyrcrueS w lalMb drugIej
WDJny 6wlawwd. orai! t d"reki-orla-Iu Pfllllył\l'lneno, W$fł'o.Ił'!If&
ce 'f!enylieznyth wlA~t:lwolicl dwóeh ,"'l(\lkI~b pum polUye'"
_"eh, Republlkoanów I Demokratów",
Prr.ytacxnjąe

trr.gmN1 tr
temat Juanna Gn)'willk&-: ~

w "NOWEJ KtJLTtJTtIW' dwa

kfll$.:i:ki M!llM, p!.u4

na

tell
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W

w

Klelecclytnhl) w Il:l.órych

nie wybrano

JIlMoi"l.ądu

rol»1nk:z~IX(), Ale WĄtpimy, ~~y
!ekktl goopodal'UJe się \II tYCh fa

brYkach, Katda

%

nll':h ma

,aWI),>-

je kłopoty! kilidll ,cr.t!ka na

no-

WYch wliPólgOtlJ:;mdnrzy, NlłrW.t*"
clw l'OO1,l\rYm alr: decY7.,lom po..
wInnI., wyHc PfRCIJ, J,olltyczn.i,
Ta bO!la,la 'IV 1'I1'J.lUfl'Hll'lty, WOlni
od l!t4chu prum l,tywJołłm'l,
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PRZYGOTOWANIA DO SI

:"":

,,~;..~~~~~!i-l,,~~:~"~kositOfYSU
wyk1.l~

16w W7,ort'owyeh Sudt'Jv,'l1'!cv
lwa W!(!jgkieg? prrs Mln!~jerN
Rolnk:twR, Pned kilkil

bud~;vy'Cd;;'mń,"qi&'rll. te:i: bud~'!l

~twje

S:uro to
inwentarskIch . sInnowI dn!aml
k!em 31)

,dot;ychqzas -jedną 1.; 'P!)'WaŁnych
{ll';eukód tv rozwoju budcw~
nlctw"':na wsi. w' pow~a\lłeh
brak jest 'architekt6w, k!6r'ty
moglll:lY,--"t.flJąć.

się

drtl~

I

opracow1ł-:

nltltn potrzc:'imej ehlol1em d~kll~
meritacH. Plany' w.i'konywAn~
prYWat.n!e ~ą dr')glt', a ponadto
zdaraa s,:!} eZlish>, te po-dcjmuJą
lJ!ę tego ladjłni!\
n!etaehcwn\
narażając ,chrop6w .Ht Po\\'uznc
nIeraz straty,

no pa.prawy sytuacjl w
dzle<lzinJ.e pr~yt'"ynl s!ę bel~
w~tplen!l1 initjawwa
Cent.ral ..
)'lego Biura Studiów i ProJelt,'

r;':;;':';;;:=:?;;;'-l
!

~

PZGS - R~dom, ut CUlehowsklego 6,
~ Do!tnwy RUkcł'!sywne od z!tru: Ter~!n ekładania zam6wień
Ę do 3LVll.1957 t.
760 K :
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PRACOWNIC V POSZUKIWANI
KIEROWCOW AUTOBUSOWYCH 2: prawem jazdy kat.. I lub
II z:r.trudnl. natycnmlut MIEJSKIE PRZEDSJF-BIOHSTWO
KOMUNIKACYJNE W RADOMIU. Przy kat. II wymagana
3~letnll\ prnktyka.
.
z"~!,,,,!. przyjmuje net, Kadr. :Radom, ul, Swlerl!z~w~

, ł.~A,,:t.4u.AA:"a&.j,AA.ł.Ai.ui.AAJ..u.AH.ł,Uł.A.uAAA.i..u.AAA.u.Ał.4U""A4.ł.UA

Z.~KLADY METALOWE IM, GEN, WALTERA

STOCZNIA IM, KOMUNY PARYSKIEJ
Gdynia" ul. Czechosłowacka 3.

RADOM, UL. CIEPLA

p'rodukuje

i

APARATY WULKANIZACYJNE lypu ".'LEMING"

'II

Powlew::hnia ogrzewalna kotła parowt'go - 1342X3a6 mm.
Cisnll!nle robocze - " kg1cm ł
Aparat m ,In, wulkanl1:uje Mwnl!trznie ! wewn~trznll!l
opony (I wymlarach do lM'5X21ł,
Zamów!enla pnyjmuje l ldzll'la blt:h:tych !nformaejt
Dział

:;'y;::~~;~o

65,350 kg O;;:;:;'
USCIASTEGO,

Zll.mówhm!a na.le±y gkladać do D'lbłu ZaoplltrunlaSell:cja l'p!ynnlen!a, ccnttal!i. telefoniczna 11 ..41 do 45,
~!O,K

Zbytu StocznI .- tel. 1075 wew. 370.

T(>rmin dostawy -

3

m,ieGiące

DREWNA

po doienlu umówienia,

76S~K

H'
DYREKCJA ZAltLADÓW PItZEMYSLU
GIPSOWEGO "D O L l !ol A !ol I D y"
w Gackach

.!IIiobotę - 20 lipca
i'Ozpoczyrul się ciągnienie

LOTERII

PIENłĘZNEJ

POSPIESZ SIĘ Z KUPNEM LOSÓW
IK.ONIK.f.JIłS

Ily ••kcj. i R.d. IIob.I.I ... O.tr.wi••klc" Z.kł.dów
lII,.t.,I.16", Ognlotrwoły •• W O.t,oweu-Sw,
OGLAl'lZA KONKl.lRS

NA STANOWISKO INSPEKTORA INWESTYCJI
tut, ZAKLADOW,

do

Kaf'u:IYd!.l.ei z:gI'Utajl\Cf 'lit
konkursu: wlnnl prz$tbta ..
wić dOkumenty:
,
•
l. dyplCi~ lntyn!eta budowlalH!Bo,
2. z!dwlilldczenle l POI:łT':ednlch: nkb.~6w pracy,
dzajq(!e okres prney w inwestycji.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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