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do !IIprawRepatrłaeJt bił. Zylrfrlrd
udzielił pr.r.edztawlcielowl PAP naskPuJl\CelO wywia.du, w kt6rym omówll Ulll'dnlenla dotycZllce reaUuejl a.cbwaly Prezydium RZIIdu w sprawie opieki nad repatrian....
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JAK .łUi ooNOIULISMY W Nmmul': WCZ<mAJSZYM _ NA PONIEDZIALKOWYM
I'08IEDZI!:Nm KONFmENC.n CZTEII.ECH MINlSTROW SPRAW ZAGIł.ANICZNYCH W m!:l>!1!WlE OMAWIANO SPU~ II.OZ8ZlQZEN1A KGNTAKTOW Mł~Dn
A ZACHODEM ORAZ W DAUlZYM ClAGU PlWWADZGNO DYSKUIU~ NAD
PUNKIEM Po.u:ADKU
KON~C.n: SPUWA BEZPIECZE~STWA
00 I
W 'J.'O&U OMAD MlN, MOWTOW
WIIDml: NA
lWZWOJU 1!i1'OSUNKO'W- MI~Zll WSCHODEM A
ORAZ
mwSIŁ nOPOZ11CJl1$ W TYM PUDlm:O ClE. (Telmt 1I_:veJl ~ na. str. Z). zl'!: SWEJ
.mONY TB.ZEJ lm:Ntt!!TlWWIE MOCAUTW ZACH. WYSUNlIiU TAAZE ODPOWIDNiE

"!~~~~:~::Z~W~;FOB.MIE MBMOBANDUM (T.eU

po4a.jem:l' na str, t). W nAKOlE OBRAD
PUNKTEM Po.u:ĄDKU DZIENNEGO MlN. MOLOTOW POI!ITAWU, WNIOallil. ABY 00 D\'liUJSJI NAD lIIPUWĄ NIEMUIC ZAPItOSIC PUBDlTAWlClEU OBU
cz~n NIEMIEC (TreU wni081ui podajemy na sir. 2). WNIOSEK TEN - lAK JUZ PODAWAWSMY - MOCAUTWA ZACH. GHltZUClLY. Z KOLEI MiN. MOLOTOW WYGW!lIL PRZEUOWIENLE POSWlącONE PiI,WłLEMOWi BEZPIECZE!I1STWA OGóLNOEUROPEJSKIEGO
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Uchwala Prezy-pt'ą
I1'Mlcy
uehodnleJ I
w sprawie opieki wschodnieJ, Jako też w Gdaósku
I !II:w:wcinie dla ~t'ąbYWaJI\CY.~

n~':Frep~trill<ntamj powracający-

mi do kraju wzbudziła zain!ere- drogI! mOl'!lk" _taly ll!Oi'gMl1
sowani" w s7A>roklch kolach nll- zowane punkty r~atrla.eyjne. II1II
s"ego spolec7A>ństwa. Świadczą o to ufZl\d:rone na wżór hotelowy
tym listy napływające licznie do domy, w kt6rych poza pokojami
redakcji czasopism i do POlSkie-1 sypialnYmi mieszCZĄ się sale
go Radia. Autoriy listów lntere- świetlicowe l jadalnie. Na punksują się różnyml zagadnieniami cle takim repatriant moie w
ZWiązanym! z wykonaniem u- warunkach knltura.lnycb w~
chwały Prezydium Rządu. Wiele CZIłĆ po trudacb podróły, otrzy
osób zapytuje co powinien uczy- muje pelne utrzymanie do cbwi.ć
.
t który chce powró- II opuszczenia punktu, .. takie
Art. 1.
przewidzianI! w uchwale po~
Przyjęcie, przez
na ~ić ~;,n~:ai~?
ODPOWIEDZ'
Powinien zwi'Ó pienlęiną. Na punkcie otrzymu
mocy niniejszego
zobocM
się
do
iednel
z
_
c
b
pl....
ją Informacje odnośnie moWwiązań nie powinno ograniczać
prawa państw - stron ulda- cówek kOllJlnlarnych wzg!. dy' woścl za.młesalla.nia i zairudnieplo~atyc:mycb.
Otrzyma.
tam
do
nla
l1l!. tereuie ~aju I po dokodu do samoobrony Indywidualbilet kolejeneJ lub zbiorowej w wypadku kumenty plltrzebne do przrja.zdu na.nlu wyboru
do
kralu
oraz
w
u7.asadutonych
wy
na.
przejazd do miej:w.......
napaści zbrojnej,
prawa
przypadkadI pOKWil finanSOWą lego za.mIMmanta.
widzianego w artykule 51
na pokrycie. koszłów przyjazdu
PYTANIE: Czy wszyscy repaty NZ.
do kraju I przewóz swego mili- trianci korzystają z punktów renia.
patriacyjnych?
PYTANIE: Uchwala przyznaM
fUllk<:jllllovval I je powracoj~cym do kraju repalriantom be'zplatne korzysta-

nisirów zach .
sch6d- ach6d

niE:' z wyżywienia i czasoWe zamJes-zkanie 'r1ft" punkde repatriacVjnym do czasu uzyskan~a
m:cs7.kan;a j zatrudnienia. Jakle

II

I WYSUNĄł. ZMODYFIKOWANY PROJEKT ~~I:~:;R:~=~~::::i~1
CZElQSTW A ZIUpaOWEGo. I'ONI2:EJ PODAJEMY TEKST

~

~YTANlE:

kroki zo,taly podjęte dla wykOnania tego postanowienia uchwa
ly?
ODPOWIED1:, W
granlcznycb stacji

BEZPIE-

Pierwszy

~nleg

zakłócił
piękne

»złotej

dni
jesieni«

31 października długotrwały
altre<! pięknej pogody - prawdti wie "złotej jesieni" - zakłó
ciły pierwsze kr.6tkotrwale opady śniegu.
Przelotne opa<Iy śnieżne notowane były m. in. w Gdańsku,
na Helu, w Mławie i Gorzowie.
Wieczorem plerwśzy śnieg spad!
równleż w Warszawie.
Opady ,powodowane zostały
napływem nad Polskę chłodne10 powietrza arktycznego. Snieg
oozywiście stopnial, nie pozostaWiając po ,obie śladu. Niemniej
pierwsze opady śniegu ~'1 jeszcz.e jedną prze:stl'Ogą dla tych
chłopów Qlra<!: robotników PGR:
którzy OCiągają się w pracach
polowych,

Sprawa f,pru
ponownie znajdZie się
nil forum ONZ

Moniste,

na

Mołotow

posledzen!e

1I"2!I!>yw1l
konfe1'encjl.

Obok W. M. Molo/owa wicemlnlste, A. A. Grt:m'lllko.

Profesorowie ~W

zwrotu

op

e·

konanie

i

budownictwa mieszkanlewlge
o pomyślny start wroku przyszłym
Bmlalo
UDOWN'tCTWO mieszkaniowe
w I kwartale br. nielada

frontu
mowe,
lanych
kopów

naszego województwa
klapoty. Zabrakło tzw.
robót. Wiadomo - pierwozy kwartał to miesiące zimróz I śnieg. Prowadzenie niektórych robót budowjest poważnie utrudnione. Szczególnie robienie
pod fundamenty i budowa fundamentów aż do

pll~teru.

Takiego frontu robót nie Prl!!ygotowały"lIObie je.lenlll ubieroku prazdslillblor&twa budowlane nallZllllo wojew6dŻ
się to odczuć w DM Badom! Kielee.
ZnaCZlIIi część mUl'liny, trnka~1, cieśli, odeszła zimll z treli.
przedsiębiorstw
braku zejęcla. W tych wamł'lkach planowane zadania
kwartału. to znaczy oddanie pew_
ne' Ilośel izb
wykonane.
nic dziwnego. to
głego

twa. Szczególnie dalo

nasta-

wy,I!'.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Kak ,ferencjr newskiej ministrów spraw zagranicznych 4mocarstw'
Propozycje deleg~1 radzieckiej

Ojwiadezenie mln. Molotowa

w sprawie .8ozwoju k.onłaktów
mip,dz-w
Wsehodem 8 ~ehodem
"'ł::
..,

W

sprawie

(Dokończenie ze str.

1)

,

bezpieczeństwa zbiorowego
mleć w1.g1ęt1lle, r
ulgod,llć
nagtę"I zbroJn~'ml
państw

cz)'wlkle
na
te mocarstw
co
1.7,broJenlaml
linia międlY Wschodt'm II Za', puje:
- uczestników porozumiCll.
chodem przebiegn tam, gdl.le
l. Strefa ogrllnlnC'nln I In
Os!ągpięde między nami po..
onn
rzeczywIście przebiega, 5pekcJI zbrojeń w Europie po· nJlumicnla w tej sprawIe, II na.
Tymczasem w projekcie trzech winna obejmować tcrytorlum. slępn!e porozumienia równle~
ministrów o strefie m6\vl ~Ię Niemieckiej RepubllkJ Federal-!z innymi zainteresowanymi pań
wpełnle co Innego, W p.rojek-, neJ, Nlrllllf'c1dej Republiki Oe- ,Iwami mialoby wnt.ne Zn/!.de tym mów! ~ię o strefIe "p.J llIokra1.vczneJ. tcrytorlum lIąlla~ I oenie 'dill utrwalenia' pokoju j
obu slronach 1mB demarkacyj- duJqcych e nimi !)aństw lub nie-I spr7.vJa!ohy 7Jagndn'niu n"p!!l'
nej między ?,Jednocwnyml Niem Illórych z .nkh.
('In IV
EuropIe. Równ[}cZ('~nle
c:lm.,;,a
Eu.l'OPY
W~~h0dI
2. Pm:ozumle
h'f "o"l,o"n1<"cie
tnki('l!o por07.umle-!
Tkrajllml
k
j
I
t
l .. nle w spraw
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W dVl'ektywie !nefów rządów Iwyeb wsZ(V$tkkb kra,iów pn,t'z f laktów\ m!f;dxy Wsehodem a Za.~ łączy ,tę bezpośrednio I lapew.zsRR. - uSA. W. Brytanii i r"ran ,cleśWay ł kanały Ift&Hkifl et UlU I chodem\w d:dęd7Jnle przemysłu. nicnjem b~cczeństwa w Eu~
cji w sprawie rOZWOjU.. kO. ",,'k"'lQleniU mlędlynarodnw"n orali, rcł.aktwa. kontaktów kuUural~ I ple.
tów między WschodL'm a Zacho- do usllnięcill. Istniejących obf'c· ~'i:b ł: rell1woju tul")'St)'kł,.,
dem wskfluno na konieczność nie opa.nk:xeń w ~le .koa) wzajemna wymiaua d
W!adom? te na genewskJe)
p:-zestudio:,·?nia ,,,krok?,,,, w. nmnik~'U~ji Qł(ItsJU.ej z wektory- ("ji l w7.aj~'mnłl wi:VtY aiała- ~z~~;~~~nc~~lOC:~;t\~W w r,~~~~:~
ty~. r6wnrez k~k?l,~·, ~:.;.1:'i,n:~8'1 mi pan.."itwami.
ClY na poliu przen~ rolnic- b 'I"
l d' z\\'łnsz('za y, p;'1.e71
lez-"łN:'Y .. P'~Jqc t~ :n,;". ,".'_",1(,11 . . Pocłl~'e :rosl~"-<> kroki'w twa I handEu w celu Wymiany}' :. .~~ ~/ 'B""1·"
ł:d"'
C-an'7~-1
"brodo'"
Z'l'Ó,",,'~,~e,n,l~e,:;~
,,.. . 'h' kr~'
tvbv·
;~_Ikit!ntnku !,Q2S>:cuenia między' d6Świadezeń I zapoznania się z "" "u.... ,·elo",).~~~l"'uPt,I:~U~""~:'~1
"""
• ,~"'Q
C!~M ~,e ~" .'
narodowych kontaktów nauko- QSią,gn.ięclaml oopowiednicb kra g~:~~,U,t,~\e, 'P, "',)na!np.'Jk'·J''',·'''Yb''~: ~I!~~a ~ "~:r~:'~~~~1 n,~e/J! ~~~:ym:~~ n::r..,IO~r~~C.~'eb~:'~~'1 ~:=m~:at~;;~~~o;~~~~ą~~eie~~
'''nla b·.n''': ,:!..,,",uk·.~~~~.''::h~ wo - teclmk:.':.tll}'cb. a w S1Cl':eg. ół j.'.JW w tych dllłedzinach.
, .. " .... "
~
'v
dó\ o t ef!
ml....lzy Wscho
J k USA
ZSRR \\ B ta
k '
.. "
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"U'&I>~ .... ~
o&cl
d:tkdll I
k 10
jeń, Wiadomo również, .te prze'l rUI
v 5 re,:, 'o'"
wo S
"
ry - na prt,t'ldadzle o re~10n('go re·
"'
mobodtł{'mu Jmr.rnmkOWMlIu- Il
w
n c po o ~l'WU
hl rozwój stomnków kulturpl- wodniczqcy
Rady Ministrów dl~m a ~llchodem
I nie odpo, nit I FranrJI rodoko~'anych' jonu Europy pokalano by mos1e ł pokfl';nWt'.l wymbnit'! ball- wykorzysta~la energiJ a .10 nyt"lł'.mlętby krajami w celu ZSRR N. A. Bulganin p",rehYI-! \~'Iadn, powS1.echnle znanemu na terytorium Innych paDl,tw w tllwość
zaRtosowanlll tR.klCh
dl~wt".f mi~7.Y tl3-!"ot"n:ni·1 b) do \\'cJ. (lechnd.a. rolnictwo. medy~ rou;zeaumla wzajemnych kon- nie ustoSunkował się do \I\\'a8, lealncmu stanowi rzeczy. OCZY-, tej strdle, P,robll1m dot)'C7.Ąt':y posunięć w dzll'(l7.inle rozbro,
p:t'"O\V<":d'Zi ~ dit I?lti'I3c.fi swobod- (',"11a itd.) drogi\, zwołania hon!t.'- t'łk~ ~,. nauki I kultu- ,'YV>('z)'niony'h pnez pana Ede- w!s!~ Jest, ż.,e nJe _m?t.em y 'wymienionego par.lomu podlenI!. lenia, jnkje .nll~lępnJe moi:na
lI-·r1l·kon~~kt::'h; I s1osankt:iw kG'- rcl\t~j. ~ l;d'.·iatem o.dpr!'wi("cłll\ch ryoraz wymlnny d1:iel sztuki ... ~
tJ!.ZE'JŚĆ nad hm do pOlZ1\dl(u dodatkowf'mll rOlllnłrzl'nlu,
Of byJo neallulwać na 6zerHII
r;'s~nvr,h wz:t}Mnnie dla. z:tin-r' t>pl·(."jalll>low I In. P'n('d~ta,\~!~8 mając na \v:qięllzle, li pożąlladz!Cnnego.
3. Zobowiązania
dotyczące ~kalę,
tt'~!SOwanyrh krajów ( naro· If" f1,rr,'('f'fl. mocarstw p<JdC~lllą
.fes.
te mi dz k ja
Wszyscy pamiętamy o tym,
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I
Zgodnie z tym rninistrl)wi(! I ~j3.I:, ~:~
na~1 o"u~ :~ ~,_
Ol- de. iyezącyeb W1łj,)ÓłIlracy w d'lie- il\\<HZCI1lU m!n.'z.~ Wschod,n~ a g,lądY \\" sprawIe sh,·efy! Jo" ,Istwa na mot'y odpo\\"ll'dnlego) p-.P""cje -,du "d,••'kl,••
zagnn!cwych ("Zt{'rech j .q,c)'ch !t~~ pro, em~
dZlnie kultury
...'-'
dl d
f k
b!
I I
I Y bYli u ' "
...
m:>c:l::-stw prar;nl!(' prtyt"zynić P~c?, mlę~młlodo"ej w d",,,•
iZll.chodem strefy, w które) roz- sze
o \I'.n os u, z.f.> 'pro em I porol11m en a, pow nn
,
-; llrzYll'otowane, jak Już wskaza..
się dD ,ttm:w:nie'<1ia
pokojowej (lzm1(~ nauki I teehnIk.l.
.
lokownnie si! 1.broJnych będzie ten ws!uguJe na, wmkll~e ~oz- zgoonlone 1\ tymi państwamI.: Uśmy, z uW7.gh;dnlenlcm odpił,t) r~zenerue wzajemnej WY fdokonYW1l1le
na
podstawie pnlrzenle OlllZ ze p~wll1nlsmy które mają 5wobod~ podejmo--: wlt'dnl("h propozycji Innrch u.
współpracy między p8ń.<:twami Jako jeden 7. pierwszych knr
mł:utr W).'dawru,mw. łlr~wych \\'7.ajemm!go .por07..,umlenia". To podJqć prÓbę. uzgodnieniu na, wAnla d{'cy:tJI w tcJ sprawlr czestnlków obl'cneJ konferencji
uzgodnili co następuje;
kbw \lWa7..1 się za poi:.v:l anc (k"li;ą?k!.'C'ZaSO()lSlllIl", dZlennlk~ sformulowan'e o .. ~t\\'OI'zrniU! ~zych !tanowl~k 'lA' tej sprawIe 'lroonlf! II I("h suwl'rt'nnyml st~ną sl~ wlasciwą podstaw'
l. ~~IA 5i, za k6mcc:me _....ł :!Wołanie w 19$ roku między\la· Itd,' mlędr. y , In.stytut~m,1 nauko między W~chod('m a Zachodem t~'m ban;lzleJ, te '":' szeregu. Plln!l~ I prawamI.
. d ... 1.b!l,··!",·,~ nas""" .J,nowl k'
"
.... "'V'""'" \"Od{)"Wł!j konfereurjj w syr-.. wie ,.,'0 ~ bada\\rz~ml, blbhotekaml,
"
.
'Itoll' mają one wH'!le \\'spolneg n
""
II
Jęde kenT,ów sprz,yjaj."\-C:'T'cb roz- sto~owania encrgij atomowej w ~tuwarzyS;tr1iiami naukowymi i str>:'fy zgodne Jl'~t 7.(' z.lnznn<j
..
4. Nad wykonalllf'm zohowlĄ' I spr1.yj.l~ będą ogląlllllędu nleWojcwi h:mdl!l międzyn:troJ.o- u'Z~f'd:dnje ochrony zdrowia.
kulturaJwvml organit.acjaml spo pr~l:.?, pnna Ed;.'n.? proj}o7.)"CJą./ p.,.ngnqc wziąć pod uwagę zali dotyczq'-'ycb ogranic:tt'nla, zhędn!'r.o poro'ZUlllll'nla ml('dly
lecz:nymj,'j os'obami prvwalnyml JC'sl! jedof\k mOII'1 Się o u,two'l pro.lcja p.ana .Edena propono-! zbrojel) na tt'rytorlsf'h, k16rf' I cdt'rema rnoca.rntwaml w watwego, nalciy liny tym mice na
~Iędzie konf('cznośc lIsuw,=eia
4. (':4cry mo<:aNtwa !lIlOWI/l·
.'
.
'11'<:('nlll .';Ircfy "mlęd-zy Wscho- II'nl:br~m\'. abl' w myśl drrc'l· "all'1,ą do strer~', usl&la sl~lnym problemie
zapewnienia
ls.tnie~ych pr~s.Uiód. i ograni-I <la-\: sIc za. ud7L t em w mlędl)~
d) kroki w klt'runku szersze- c!t'm a Zachodem", to nalez)' 0- t~·w szefów rządóW Clt~rech w~p6ln" Im;PE"kcjo;: nad 811aml br7.pleczel\stwa w Europie.
czen w d71('dz:;l!e l'~ndlu m:~" l ·-,;:T"';.)ch 0l"g:lnJl.:1.<3~h W)- go fOl.WOjU turystyki międayna~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(fzynarodO\\cgo mie:lzy \\stb\l-, p..:·ej3.łl:::ct.JJl:-cll
wS7.ystladl l'ociowej lak nlwnie-l kontaktów
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~ a. Zn.cbod,~ O!aZ !ftoso\va- i p'.uis~w pr:;g-uącycb W-S\lół'po.::.<'o~: sp(lrto\Vy~b między krajami,
1
P
Y
n
n!~ 2aS.'\dy naJwlęks:rego "f! r7
wać 7. tymi Orrra I .lłcjaml..
wdeJowan1a w handlu \zegIUe) kroki znlJl.'rUł.jące do uSU'
du.
5. POf)il'rać' s;ę będzie takie n1ęcia is.tniejących sztucznych
!1:I~tl:::uj:!r:, kroIii, w tym ewcn- pn"57.kód w dziedzinie p1'"Zepi~
2. Cztery tnoear.;łwa. podc~mą tualne I;r~lld w org'3n:lch i in- sów Imlgra.('yjn~'Ch i innych o~
r:aleinc pd nich kroki zmiel"Z3· stytncjcch OJ'tfa.ni2a('ji Narodów'gr,miczeń utrudniającyrh rozZą
.Io<e...· ...lcra.1a
Zj""n_n,"', które mogą ,ię I wój w,"any'" wy".! 'on"'"
IIUI.III.
Jl
.
pncplywarua statków handlo- przyczyrJ.c do :taC!e§nl('nia kon- tów między panstwami.
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Memorandum mnnstrow spriiwzagrarnczuych
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""'ezy mum

sprawie opieki nad
,D.k •• " . .,. ze

"~'o

p.b"Ć

U

powracającymi
dd.',.

do kraju

mol,
.D p",j,idti, , ni.
w • .!.nnych lub b", ,n'jdu)"y," ," n, DI"""nl"
,do kraju wedłng swego upodo- J)o.4rronlo po ich zakl'rlc2',enht I \'ł'jt'Ju z nich zalo;.\\"lo sohitl w
ODPOWIED~: W punktach bania towary na sum~ wplaco, ',I obl'cnic przedterminowo z\\'ol miejscu swcgo ~amj{'~zkan!a
tych ~trzymuJe się tylko częśt\ ną.
I nlonc. Oc<:t'ltlwane są dalsze ogniska rodzinne, znalaz!o pra1)

' ••

m ......
~ ..~t.A1 '1110 IRin .... ..I"':lRh
I
... ...... I!IUIIl-.:y yy
4l.1Ulw..
.... UJlUltIl....
ll dZI"onnllgo
;~~I:~~a~tóC~'któ~~Ś!uj: Wll~:~ Ina~ep!~::~c~o k~~\l~~~ ~:~. ~r:nI1~;~~' r:;~:r~~:~!Wprz';,~: stwcm
~::n:W::~::~n;~1
n~:rzs~~~~cz~'~:
W@~praU/l"" O" trzecI" li0gnU punkt"Ul pnfządk
U
li
"nli
~u swoich bliskich. nic korzysta- za ,granicą i przywleźll oszczęd- la ruwnlcż II Chin,
w Jakim się znall'tlt
4 . . ",4lłI.Rh

III ......... ..., •

Ją z punktu, a ndają się po nosel ze sobą, mogą Je wplaclc
Pl'TANIE~ Jak oceniacie O~
Na
wstli:pie memorandum cztery mocarstwa na. zasadzie przekazywanie jnformacyjnycb przekroczeniu granicy, odprawie IdO odpowiednich placówek na .brW:l.tClU Pelnomocniku, pe]"b.:tej ministrowie zachodni ,;wyM wzajemności ośrodkuw inicrma~ audycji radiowycb Ol'lUl wymia pas:ąlorwwcj do swycb rodzin.
,.eksport wewnętrzny" w kraju, spektvwy dalszej repatriacji"!
mają pragnienie zbadania wraz cji ~ kaideJ ze stolic gdzie oaudycji nuliowych na tem
PYTANIE:, Jak w praktyce Wy~ór towaró~ Jest bardzo suO
1..

~y~~~;: ś:~~w ~~~.~,\:: ~

~~ mJędtynarodowc.

\\'ll'Iu Jest jednak taldł'h, k'ń
rzy ws~ystkle swe nady.il1je Wl.,
ią z !)(lwrotem du OjC1.yznV.
Dla tych Polaków na Ob(1)'j'_

a~ ~~~~!~O~\\;:~;~~~~:n~:l~e;~t;?~~_! ~~,~~~ :;~!t~~e:!io7yC~~d1;re,: ~ pod~r~~r.I~~ '~lIbre,;h~:~b~~ :~~. d~;IJ~.aI~~~'~~ltl~ll!, s~:ln~ł~~~O;

t takle jesuze rde istnlcereb,do stopniowego usuwania
3. ..cztęry JllOCll,rstwa powinny ~2.~' :'CZi~i~y k k"',~I!)· 16w?
nego I!żylku at do arlyklllów I ~wo~Jlld~ dJl'cyzjl :0 d~ POI\\~?~ nik Rz:\du oświadGyl: '
barier, które przeszkadzają w zezwolić na publiko'lvanie i u', "".. Jłe o po
me ro w ilC
ODPOVVJEDZ: Jak wspomnla- YW~lOsclowy{'h ,włącznie:
I ~,o r.a u, na er!'n ~ n e ",'
Spol!'cl.eństwo nas7.C ROr;'l~O
swobodnych kontaktach i po;;:o- IJitwić dysll")'bucję wf,l'ó(! insty- runku zniesienIa. cenzury uc- Icm, c~ć repalriant(,w udaje. się
~I:n::: refatrl!l~t~~ jest zwol I ~~~~c ~~n:~:;'dn~:;j~O~~~lrl:lle c~~:~ pOtliera 1l!l5tnnow~rn~? R1.~.;IU

I

~r~~;;"~~;~~~;1~':;,; r!{~~~:;:f~,~lk~~~EE:E Ę~rJfE~dH~~E:: f;~;:::i:~;;~;:~i~:,;,~~r~~: i:,: T~,N;:;'J ;;;~:::ned;~};;"I~: ~l~~:~;;:fi~:,~:;F\;~::::~;j\~; i ~~l '::l~~::~::~J,~!;;i,;~'~i;;

"przerwa.nie wypowiadały się :>.a skim i rosyjskim",
raj" postulaty r07.8Lerzenla tu- "!cnia jest rozwiązywana. ?god- I pasta w!eń
uchwal~ Pre7.Y~
IIwobodn:'T'm l'rzekazywank'l11 in 'ti~-''';;powinna' bye lWplerana
DlO z uchwalą Prezydium Rzą-, dium Rządu \II sprawie opIekI
formaCji i Idei oraz swobodną 'Wymiana ksiąłek, czasopism irystyki, "-''}'tI1ia,ny kulturalnej, du, I,tóm zobowiązuje zaklatly ł nad repatrta.ntaml powracają'

nlcJcdnoj;.rotnlt' atmosferę terro utr1.)'muję od wielu osób, ~wlad
ru,

~:~a:l~'~' ro~j~~~: ~~e:~~%y~~ o!~l~~~~~: =~;w:tu~:=.weJ oraz wy- ~;ac;e::tr~:Zi=o~:!~o!~:;:~ I CY~~p~w~~a~~~

ni ministrowie 05wiadczają, iż
rządy cztel'E'<:h, mocarstw "mu~
8%'" aktywnie przyczynić się do
ustanowienia lepszego zrCYl.umlełUa mIędzy narodami Zachodu J
narodami Europy wschcidniej".
, Memorandum wylicza -z kole!
w punktach szereg postulnt6w,
któryCh spełnienie ,,mogłoby z
biegiem Fzasu stać się podstawą
do dalszego ożywJenla kontaktów
'w szerszym międzynarodowym
zakresie". Zachodnie .JX!stulaty
"' następujące:
1. ,.nruety ułatwić wymlanę
:łQ.forma.ejl ł idei. Wszelka cen~
.,,~"żifra powinna byli stopniowa u~
IłWllę~"~ , ,
2••.powJnnr b,.t podjęte kroki
W klerunl!.u utworzenia pntz

wobec

każdego kto cbce I czy o tym

przede W51.;/st!dm

powrórl~ do kraju, Stoi to o- :l:yczllwy stosunt'k do Il(lwra-

~~~\r~e P~W!!~I~~~tJ :~~:~; ~:!v:CY:~ol~:zell~;'~'~u :~~tri~~~~

Inne postano \
16. "powinny być usumęre na pnez prezydium właśCiwej rady wlenla dotyc7.ące prz)'znawa- mi. t!obr~'1lI1 obyC7.ajamł w plo J s('rdecr.nle przyjmuJ(l renarodowej, do zatrudnienia Ich ula reni I zaopatl"Zeli emery. stosunltnc!t między państwami patrlantów, pomaga lIT' w UI"Zl\
.zgodnie :II kwallfłka.cjamł zawo- I talnycb
z
uwzględnieniem' nit' s!tliv pokojowej wspól- tlzanlu się na nowym mif'jsclI
dowyml. a w razie lWtrzeb}' - czasu pracy za granicą, zaapa llracy ml~dzy narodamI. J{'sl zamieszkania, ułatwia lud7.lom.
d? przeszkolenia, Nad wyk()na~, trzcń Inwalidzkich (między In- to t.(';l: SIlr7.eczue 2 1,Madą do- którzy po lata~h hlla{'r.kl I
sprzetlaży>,
~~:łl tego przepisu czuwajq ~y: !"yml dht. repatriantów. którzy' hrowolno:kl repatriacji, której b.Jąkanla- się na obl'zyźnle wró' 5. ,,JIowiriJen nastąpić Doważ17. w punkde tym mlnlstr'&' dl y zatrudnienia w pre y ~tall się Inwalidami wskutel. my Jesle~ti1y zwoll'nnlkaml.
!'Iii do kraju, 6zyb~e wrantany wzrost wymiany publikacji wic zachodni pr01Wflują wspól~ ach rad narodowych. Hepa~ służby woJskowej za Branleą)
nJe w naszą nową rzeaywf!lłoM:
rządowych "oraz" katalogów i pracę w dzłed.zJnie lot.nldwa ko trlnncl osiedlający się na wsi postanowienia dotyC2l\C1'! zape,~
Z dotychczaSOWYCh wynlkón Of!l{'1.aJąc opieką repatriantów,
wykaZów tych pnbllkac.!i".
munikacyjnego oraz wypowiada ImrzystaJą z wszystkich przywi~ nlenla pobierania wzgh;dnlc akcji widać Jednak, :1e U;lIkno pisząc listy do krewnych I zna
6. w punkcie t)·m jMIt mowa. Ją się za rozszerzeniem handlu. lejów przYSługujących osadn!- kontynuowania
nauki
przez ta la krajem i 1.deeydowanl'i jomych, znajdUjących się tia
o potrze1,Ji~.=,wymlany filllllIWj :'I1cmorandum głosi, te "gl6wlllI kom w ramach prowa.dwneJ dzJecl repatriantów
pt)1Itano- wola powrotu Jest zdolna dr) granicą. a wahających się, spo
..na nO'rmalnych warunkach hani' InlcJ:ltywa w 7.apewnlenlu wzrn pr7.(!Z Rzqd akcji oaledlenczeJ.
wlcnla dll'tyczące' bcr.platnej 1~ltJnl'la w~zf'!kkh przellzk~id. i le("uństwo nasze czynnie wliPół
dJow)"ch",
tfu bandlu międZY Wschodem I OlrzymuJf\ oni gospodarstwa pomocy lekanIklej I leczenia Uc~zym,v BIl: z WRn, ~d"t Pol~ dziab.' w reall7at'jl ur.hwały
7. ,.powlnna bye :wrganlwwa. 7.a~b(t(lcm milsi być JlOdJ~la rolne, a więc budynek mleszkal- w razie potrzeby, p(HIhmowle~ KCC J.udowf'j nic 81\ o!J(),I~lnc Prl''l~'(llllm RządU w sprawie
na wymiana wyBt:nv mil:!!)':;,! !lr~z kraje Europy wBehodnlej" ny, zabudowania gospodarcze I nla dotyczące zachowania stop hmy Ikznych fZ('U Polaków ·rrllatrlacJI.
ZSnR i tnema pari.,twami za~ a mln!'1lrowle zachodul wyraża- zJemię - wedlur swego wyboru ni wojskOWYCh i Inue wymłc-- I
cbodnłml".
gfltnwolif. "przychylne!!,o m1-~ bądź do Intlywldualnego użytko- nione w uchwale _ zostaly
W puulttaeh 8 i 9 nwcarntwa wa~r.nla wS1,clkich propoz)'cJI", wanla, bądź też w spółdzielni wprowadzone w bełt: zarządze
ł
zachO'dnią proponllj~ fiwobodnl1 w lej dziedzinie.
produkcyjnej. Osh:dlaJący IIlę na nlami poszczególnych mlnlstr6w:
wukon~niA 7~d~.&
indywidualnych gospodartltwach I są w 1)I'Inl 'reallzowane.
f'ai IIni n B
.lIuHIIIII"
otrzymują przydzielone Im 10PYTANIE: Od ogłoszenia u- I

mt·jaml

zawodowymi I nauko-

zasadzie wzajemności ogrank:re
nla w swobodnym lWrtlS2&II'!ll
slę członk6w mIsji dyplomatycz
nycl! czf.erech rządów".

wymf ZSRR,! trzech krajów 7..achodnJch, PI"ZY CZYIl1 'wymIenioue pubUkuje .. powinny być rów
oleż dD!ftl:pne w powszt'chncJ
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mieszkaniowlJlO
wsprawie. udziału przedstawiciel,i NR,Di NRF wkonferenc)"j i;'"i;:;:.m:~=~~~iE
~~~i.q~,i~'~~~;::~~~~~~ i opomyślny start wroku przyszlI/m
rzy5łUjĄC udzłeloną.
1J
Oświadczenie

W/M. Mołotowa.

Id

d I
I
I
j
'd l k
) , Istotną -mocą narodowi
P '! P
an e rzewo, n".".y,
e egac,ća d r .. ~ ~c I~ pr~p()~u I~ n'l.miecklem;~ dziele urtecty~
W żwJątku % ple:rwuym zapros
o u 70 .. 0. W ys u-;
punk.tem' porządkU obrad" deJe~! nad kwesUą' niemiecką przed- wlstnlen!a jego dążeń n"roda.sa'eJa tadzleeka pragnęłaby wy· Jltawlclell narodu niemieckiego, WYpCr~gn'!!by.my mle~ nadziej',
powiedzieć .I~ na temat. try?tI Pragnąłbym równlcż przypom· ,. tcn
-"dU -a.".ck'.....
oniawJanta zagadnienia nie"1 nleć, te na ltQnfer~cj! szefów
v~ "lU • •
'''',lecklf!BD ,na flaszej kon'ferl!n.. f1.1\t1ów p.,'Zewoón!CZ!lCY .Rad Y go spotka &11: z wldciwym po'
ejl,
'Ministrów ZSRR N. A, Btllgan!n parciem ze strony minist.rów
J)elegacja :radziecka uwata wyraził zdecydowane przekona fiprllW zagranlcznych Francji,
Zł konieczne, .by przedsta:wlc)(~.. nie rl,łJdu ,radzleck.iego, ii pro-- w. Bry!anll l S1. Zjeonoczote
.t' prudsl.awlc:lele NRf', blem niemIecki ole mnie być nych. Nie wldzlmy powod6w,
WZlęU, udział w rozpatrywaniu ~~~~la~R~z i Ud~~~~ przed~ta- które by unlemożlJwlly przedJq8d~enfa niemieckiego. Jełt ut, '.'olm -'.1. wielki. m." stawicIe10m narod~.. niemieckieto' tYm 'berd~lej watne. te Je.n:*< f f """.t·....
I
'd
go wzlątle udziału w rozpatrywa
dyriJł
utrzymuje be:zJ)O" eartltwa .......ejmowa y
eCY1.jl' nlu kwestii niemIeckiej na nadotyczące Nlem!ee bez udziału 5zel konferencjI. Mogliby oni
Niemców. Motna było to Z!;l)ZUM tutllJ przedstaWiĆ ewe poglĄdy
J ,.'II U, t mleć
vi pierwszych latach po jak również swe Itanowlłk.a
Brytan e WOjnie Obecnie. k!edv powstał... wabce pmpo'yejl I planów dnutnymu,
i.
,
na terytorium nlemJl!('klm dwa jYCl'łeych fOlwltwan!a probJe..
óne be1.po~rednJ0 $tosunid I fiuwerenne pań.twa nlemi"ckle mu niemieckiego .()taz kwestii
tylko % jednym z paill'ltw
nl"'--ki b I di te"....
nr. bD~ I sprnwa ma .llli lupelnle Inac7.eJ pr1:1wr6cenlll jedno§cl MlernlcC',
Ml,.\H; C ,
~~ - ·ą V"'Z
W tych warunkach byłoby nt' kt61C to propozycje l plany tOwloneiimoillwm>cI Jlitwol'2cma CUi nienormalną. gdyby podej- »t.aly pl zedBtaw10ne lub będĄ
IObiI Pflńt1r.r obrJ'łzu stanaw1$k mowano decyzje w kwentll nie-I przed,.taw!one w trakcie dYllku~
obu państw nlemił'Cklch.
mlecklej bez udzlalu przedlla· ~H nad problemem njlMllecklm
VI dyrektywach a:tefóW rzą... wideU Niemiec
W zwIązku % tym delegaCja
d6wł którymi wszYJeY pow!.".
Jeśli cbcemy
pnysp!e~zyć, rsd1.l~ka proponuje wy~tos!)-'
njjmy ,ię kierować! powiedzla- rtnwl/łząnle problemu nlemieC-j wać w Im!enlu nasi',cj konferenDe je1lt, te 'IV ;wly-ku z dysku"; kiego, powinniśmy się pnyct.l'" rJI zaprOBten!e do premlern
towapą przez nall' ~tlą. mi nit do zbllienhi między NRO f NRD Otto Orotewohla l do
NRF. Mt:lżl'l& PQwloozlet z cal~ kancltH7.a federalnego NRF Kon
rxwlUJŚe1ę, że przyjąWJlZY falu! ;"ada Adenauera, -aby prz~'byJJ
klerun,'k.,przęszllby§.m y 00
Ocmewy otoblście-lub wyk:łełO wyrata,nllll tyczeń I skła 8 ,IBli łWyeh pru;d8lawlclell dla
dania deklaraejl do, praktyez. wzięcia udziału w rozpatrywa·
nycb posunJęć J pfzyszllby4my nlu problemU JUemleekleso,

M" •..
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l:WY-ldO

~~'::;;~~~. ,::,~WI~:::;~ ;;,;:':i~,:;~;>;d,~mw R.~~'!,,; ~~: ·lłudownictwa

mu pomoc my, te jest to okres zbyt krót
pa1isłwO'wą. MOfI\ oni równlet ki dla dokonania nawet wstęp
znaletć Z&lrudDfenle w pań.łwo- nej oceny przebiegu repatriawych ,ospodal'Jtwaclt rolnYCh. ej1. ZdajĄC sobJe z tego upra~

(Dokodcunie ze .tr. ł)

Pełna mobUb:acJIIl przcdlll~blorslw w \lerunku wykonania
planu oddawania mieszkań jelit ocz~wlście jak najbard:dej
Informowanie naG o dotychsłuszna! nJe może ona jedntlk odbywać się kosztem I'.Bbet~
czasowych wynikach repl1ll'ia~ • pieczenIa
trontu robót na zimę.
Cjl.
Zapewnienie należyteuo ogólnego postępu robót na obu
ODPOWIEDZI W eiillU 6.
trontach, jest w tej chwlH zagadnieniem nfezmlernle trud ..
statnłcb dwóch mlellęc)' ponym Z !lWf1!.:! na poważne bl'ukl w ludz!ach. ZBM Kielec
wl'ÓClllo do kraju dłOnad tysiąc
potrzebUje np, kllkudl.l(!sll!Ciu tynkarzy, a Z8M Radom
mb, w tym wlęk8zoU w pat
z rlldoue\ą PI'zyj~lby znaczną lloM: cleślJ,
dslemlku. S" to preewaidle
Na wielu budownch zaplanowano powatny procent tarepatrIanci I kraJ6w EllroP)'
zar6wno w stanach surowych otwarty-eh ,ak
taebo4nłej, I Ameryki Północ- angntowanln
też zamkniętych, ZBM aadom nie rozpoczęło Jeszcze nIenej I Pohl4n1owe,ł. Jell .włród
kt6rych
robót
m. in. wStąporkowle J StarachOWiCACh mimo
nich poWua trUpa z obozów
ii planO'wIIllf termin dawno mlnllJ. ZBM Kielc. .nacznJe
dla uchlM1tc6w w NaF (bw.
pozostaje
w
tyle
1A planem nil' kieleckich budowach przy
d'p,,') '. ' k ' b
ło' I
a e)'
n ~rze
ul. 81enklewler:a 13 I ID, Bunka 26/28 I 3/& R6wna 1&
Uw•• kompanll warfuwnlctytlh.
l Ko4elulllzkl 1«122.
'
PYTANII!:I
Wlłnr.mnle!!~('jl'
Ob
.W tej lIytuacJI największy nacIsk należy Połotyć na połn"
ywrdelu Pelnomocnlku, te
moblllUlcję
załóg
do
WYkonania
naglących
zada6:
A"
równlef; punkty t'flpatl'locyj
Kłerow»lcy budów, maJstrowie winni dbać o jak najko-ne prz". granic" w"he"nl.j.
ł
;r
'"
~IY!ltnleJsllł. jak naJbardzJ-ej ekonomiczną organlzacjq pra_
,!~~ho;:łIĄd. repatrlaej/l', 1.e
cy. OgnJwA zwlą~kowe ł komórki .partYJne winny wzmóc
ODPOWIBD2= W ostatnich
Hwe wyalIki· w CtlU o,Slągnlęcla ,WYbzeJ wydajno4eJ. ()bęcna
JJdłeIaeaeb Pł'IYb7la r~nłeł bowiem" przeciętno w)'dajn~ pracy robotn.ika budOwlanego
110' kraju pewna licabt repa..:' jo')Jlt nlez.adowalająca, a komórki %Wllłtkowe 'czy pamJne
łrłanł6w I zau. 8, to Pl'lf!. I ~j~ lWrataj4 ną lo doatatecznej uwagI. Na budowach 'KIelc
wMnle PoIaey kt6riy w
cZ) ~dornl. :byt c~tt.. spotyka sIę ehodp\cyeh J .. kąta
ale law1erueb; wo,tmneJ zna.. ł ~ kąt C1.łonkó.." taióg - taJe. aliy tylko ~dł due.6. Tak
Idll .1'1 .A terytorium ZfiRR
yW. eząsto np. na kleleeklm SDM. Janne to przy taJ<łm
nie IOfItall łlbJęt>1 rt'patrln"h; ~ ~lolućnkl:' d~ pracy, "U1 takim jej tempIe ide łatwo 'rea" ..
w plerwszycb lataeh po w"Jnll",! 1.I)W8 poważne ndanła,
Tn:eba się wJec odwołał! do patrlotYlmu robot!llk6w
a obet:nłe wracają, do kraju.
l;t6uy jut nleJ.!l'dn'lkfotllle ilkJadpll dQwody twoj
S, "'ród nłch r6wnłeł oso1 nie tylkO' wykonał! bletqce zadarua ate zabezpieczyć. po~
by .•kazane u r6tM 'lUItęp..
myłJl'I)' .taft do Planu lł.1etnJłgo.
'
J.ł.. '
~. ~ " RIIkHNa

czy teł leśnych, r4zle otrzymu- wę proszę Waa jednak o po--

.fą. mieszkanta llIuibowe. Ponad·
to osledlaJĄey eJ. na Wili ołrzy..
mUJ~ ~w" na kup"
no IlMrent&na.

Repatrianci 051ec1l&JI\Cf tł, w
mieścle _ rep[y zamlelzkuJll U
rodzln, dO' kł6rrch wrac~ W
wypadku przyjazdu do kraJu oaób samotnycb, w:qlędnle Całych

rodzłn, a takto Są wartU)kI,
mleazkanłowe krewnych nie Ulzwata'Ą na ltałe satnlenkanle I
nltnl repatriantów. ołnvmuj"
obł zgodnie.. uchwałą P-o
.~~~
dlum Rządu młeszkania. Pla za..
gWarantowania realizujl telo
potlanowleala uchwal
lała
y t:Oł
zarez.erwowatla pewna Uezba
mieszkań
rut na

w Pł'Z8W&łaJąceJ mi..
te I
...,
ł...
w6dzłw r.ac::drrlCb:n' . wo....-

PYTANIEl A jak wYsląda za·"
gadnIenie przewo!enła'Pf"lfll r...
patrlant6w .Jch mien~, pienl.~
dzy I 081.czędnPŚci1
ODPOWIEDZI OSOby mml...
nalące powróeU do kraju ma.1Ą
zap!'Wnlon/ł mołnoU-kol'l;fstanla
z tak ~waJlłfo .neksportu wewnęłrznego", Inłtyłucja •.ekspor
tu we,wnętrsnqO" pole..... na
tym, te osoba wa*ta. pien-ł4dze w obcej wał_ do Jedoo
De;ł •
BIł lP'Ułł-

»tae6Wo rxo

II
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Wykonali plan

przed terminem

tJtR6iPJ;' .~m_płi]l{ii .Jir~l~

w

dnru 10 pai'dz.:fernika Na.eKUł'I'mWt;kl
7llkon_
Jut
całkowicie pra~e
pr%.v zbiorll.' l.l'wlr}' 1 f:r'lCW
8osny, Wrkonujljc tym "mwm
swój p!an
p:..-:ed
lerrnlorm
Dodać tu n.alpl.\'. ,:i:e w b!dq.
"Ich\."O

e7;Yło

cej

Blaski i cienie bliiyńśkiej· świetlicy

G
d
nie 1(= ~~e!~;e~:~S~hBIIII~~mai 5 lat wmu. Wj'POSH71l!l'l b....
I
a w O<.powledni sprzęt, ury,
prze-prowAd7.en!u prar I' wpl)' radio, adapter Itp. MlodZil:!1. spę
wały ujemnie 118 .:I'J .'m!lta" d.zada w nJeJ wolny od pracy
C7..B.S. Kie!'OwniC7Jta 5w:etHcy ob.
ty.
Janina. WóJcicka ofuunle wllkoMimo to JednaJ, It'śnln' do- nywa-ła swoje obowją2lki, ś~iśle
łotyli I'.'s/.el)(,cll sta,,;I'1
by
plAO lm::)) \\' pp!nl :'I'!\Ooa. ~v;r~~I:;::-~~Cj: p~~~~~~u~
ny. Hu S",C7.e;;;ólnr
w,·,ó}.nlc" Pos7.c7.ególnyml z..'1k1Ildami pl'a~
me
l..1.'>lugujl'
lt'lnlcz\' ol, ey. które przychodZIł:' Jej
w
Marian S/.anl.szewskl z Leśnic kll7..d.l'~ chwili z
).)omoeq. W
w.'a Kotuszów, oraz l"lJootnk,I śwJC1tllcy zorganiZOWano llllUkę
Jem! t.acyt jak: ob, ob. Stan]· g,ry na fO!'teplanle oraz kurs
I'aw Pyrek, Jan Czeehowskl, Języka rosyjskiego
Wszystk"
Feliks. Pirog, Stanlqlaw WOŹ~ układało sIę jl!lk na~lcplej l w
nlu i St&n.l8law GraMa, kM nledhlglm czasie św:etlic&..
w\
'!'ZY 5WOjt!! I'la41Y
wyko'1all 1 Blltynle umiana, 7.ORtala za
dutą nadWYżką.
\-\-7..oroWą.
ktlmOIW11 !.j"\\'jC"JI"::rla Wl
runkl atm()~fer.Yctn" !wly bdl'
dw nlekon:ntne. Cll;'~t .. ellI.).
dy I rl~z{'le Znl1c:>;nlc' przeszkadza!\' rnlY':r.ilmm !('śnvm w

I .... oJc.... &;zk!ch Llac laj v; tych war'lnkach n!e jest Q
S\~oJe dotychcz"sowe !)O\\odzc· na w sianie bez pomocy liS lnąć
n,e PiX!czas, gdy dilW!1ICJ kn. dot}chC7..awwe zamedhan18 ~
<lego WlCczoru by lo tam g wa'"
B
J'" _A
_..
no od mlodllczy, od tej poly
Y 1:OIa eG uupoWI=nle wyj,·
swlctllCa
gromad1.ka śWlCetll de ~łtej sytuacji wrgania.ov.flM!
pusllkam! zaś cała lrekwe-1CJ~ ZOO fi W tej sprawie naH.:,d/l
Prz.eI'lzła
ś-wtetl cy 7.aklado~ ~k~~:~le~lturalno-oś;'iato":e~o
weJ. gc.7.le prana kult.uralno- d l I K l przed.s-ta,wJClell 'Ny.
oświatowa była 7.OrganlZOv.Rnll dZzJ~~ KUU:~~ P~ ~. O~:
na poziomie SW!l!,tllc~ gromad1r mltetu POWI8u>wegu P
H i
ką, która CZęśCIOWO nawet 7.a- mnych władz terenowYch Po
częła 7..;lmlenlnć 51ę w knaJP~, om(/w!enlu braków l ru.e<.oc!ą·
n!lkt WÓWt"7..a8 sIę nIe zalro~1.· gn!ęć, wysUnięto \;lIIlosek, 80Y
("Zył. Zlnl,kłn gdz-le~ cJa'\\rn.l ak· każdy L ,ucz~stntkow
narady
t}"'\VTI.a współpraca 4 opieio Z<! prz~goto\.. al )ed~ .ocIcm I wy·
skony mIejscowego ~ktywu i ~~O!lil go
ś:Vlelhcy gromadz·
Prez.. GRN. Ob, KarplIi.'loka ra. dio klej w Bl!zyme. Szybko .' W1ę,c
I ad8IPter, przeruosla'do wfam". BPot"Ząd~..ono 15 tema.tów. I ~aK
! zk J
•
np. zawJadowcy stacjI pr7VdZle~
go m ~ ~ a. U:lŚ powstale lono temat: "Be74>il!~uńslWO ;
NfI.' tJ.-wało to jednak dugo. g,ry śWlethtowe
wypożyclyla higiena w podróży". nadlpsnicze
Wyd%ial Kultury PN!!Z, WRN w swoim kolegom l zna;omym.
mu: ,,0 ochronie przyrody i laKielcach p!17..eni6sł kll.'t". t ....ietli~
Tak Invało n.lemal do obec- sriw prt.ed pożarami", _sekreta·,
cy ob. J. WÓjcicką do ln.nej nej chwili Ostatn.io W d . l 1'2:0WI Prez. GRN: "Racy Naropracy, a na ~j miejsce sklero. Kultury P;ez. WRN
r~"~':c dowe na usługach .m:ls" ltd. itd.
wano ob, Ja~wtgę KarplÓ8~Ił, zaradzić temu. pr;e'ni6sł ~o:~.c1;. Tematy O:'-'S7.en1 Cle!I:~WI.',
ale
która nie pos18dała w tym kle- C:UISQWą kler, śwletllc\' ob. Ka)". czy prz)TT1lesie to lX·ządane re-runku tadnego do!!"W!adc.zenia. pińską do DaJeszy,'
. J 7.ultaty, czy przyciągnie mło·
SRODA
W międzyczasIe w
Bhżyn'e mIejsce skierował 'o~ naM l; d~iei:. do .śwletlicy? Wydaje mi
2 LISTOPADA 1!Wi R.
pOWl':-tala nowa śwJt'tllca 1.~;;:ła. Grl'lę 'To'ed k . : l ~r·ę Się, ze nie. Młodz.iel bW:yń .. ka,
~~a .. StopnioWO fromad~ka mogl~. N!m~a ~\:~~~r~~~ ~ie CT.ek.8 jedynie !lA odC7.~'t)· ,I
STARACHOWICB:
świetllcy nie wie w og61
i
leferat~·, ,~le pra..~me w !hvjeth~
KINO ',,513J" .. Pokol~llle" _ sWletllca ona skutek lI"lieumiejęt·
ftl m prod. pol!kl~J
nego kierownictwa l braku o· znajduje się bl'"'<lkujący :~;~~'~ Cy. znalezc god;IW.ą rrn.rywk~ !
KINO
"RoMtnlk"
.. Achtllng' pIekl :re strony wladz po'.\."iato. gry, nie ma spisu inw(mla17a l na tO.P!"Zede. \\SZ}stklm wlnten
_ _______________________
l!IandUtll" IIlm prod. wło,lritJ.
zwrÓCIć u\\'agę całr aktyw kul~
-----------..•. - - - - - - tU1'-alno-oSwlatowy. Dopóki ~
1P'1.OSlCZOWA:
sprawa ni~ zostan~e ,umieJętnie
~INO "Odulłk" _ ,.Fort Eurek."
rozstrzygmęta, ŚWietlica w Bll(po
nim ptod. .ngl~bkiej,
zynle nie ocizyska da\\.nego swe
go po\\'oo ....enia.

w}Ch

do

v:

I

I

Nie

18DRZIUOI1l:
RINO "Gdyn!,·' _

.. Brama Nr C"

chIńskieJ.

nim proli.

lo>

pobłażać

pijakom
i ehoHJ{aDom
I

W Sądzie Powiatowym w :nawet wybić szybę w g<iblotce
Jędrze~owt~ w jedną z ~tut-I i zerwać zamieszczone tam zdję~
nlch n1~lel odbyła się narada cia. Przyczyną, tego, Jak wska~
",dzi6w J ,"wników, n, któ", I ,)"w,li d,.,ku"n", j"'l lo, te
Ol'eroko,omawlaT1O J;PO!Ioby 't\'.. nJ w walce z {'huligań~rC'cm zbyt
8uSKO:
KINO .. Zdrój'· _ "Zwt~d~" _ cz.aonia pijanstwa i chuli~1l!i- malo jeszcze poma-gają wszySCV
l!lm prod. koruńsklej,
siwa. Referat obrazu,iąey z.a~flC:- mies.;,kłllky
JęGrzeJowa, zas
niCU' momenty przcstępczo~c: miej.>cowi Iunkcjonarn:s:re MO i
SANDOM!BRZ:
wyn.ikają('e najczęściej na sku- J.<;f:1iejący komitct d', wlILkj z
KINO "Wł!.ł." - "Rio ESC()!Idldo" tek ulywania nadmit'rnej ilości alkoholizmem nie pl'lejawi-t>j'l
... film prod. meks}'kań5kl~J.
1CI1koholu, wygłosił s-:dzia ob. takie specjalnej IniCJatywy. SIn
Kaza.
be są r6wnież w:'t'nik' pracy er·
KOI'łSKIS:
W ożywionej dyskusjI, która gan.izacjl Zl\1P--ows..1uej, która
łONO
.. Stal" "Dfł~
Wfeaór
,rAmy" _ fUm prod, ueehoslow.e· się wywiązała po referacie pv. nie potrafi 'Zainteresować mlo·
kieJ.
ruszono w:ele proble,mów nurw dzieży'- świetlicą, p!e potlafi
tujących spolC<."U!nstWl'! Jędr7.ejt, WMauać jak ogromne nkoJy
KnZIIlNlce·
wa. Dyskutanci szczególną ~IV.'aw przynosi cz.l.owiekow! alkohOl.
11;11\'0
.. Z,,;r," ,PI<>'~nka
n
gę zwrócili na fakt, że oslatn~o Niewie!e tym przejmują się tak
I''''I'' - film' prod. el,~~hoslo","ck!~J wybryki chuliganów
niewiele ~c rac;; zakladnwe, i ~ierow.
0PATr'l1P
zmniejs7.yly $ir;-. p')mimo "folo,tw, pos7.CZł'g61mch lnsly'u w
1<1"\0 "Od,~"
.P;NW'IY po
ga7f'.tek"
.w.
których
Od.'
"'"'
..
"\"?łl'.JI
CJlI
za"ladów prilcy. II 7\Vłas7.cza
CCfI"J' lilm 11'00 1,.1"cu,ki~J
kil dn PI~ypadku zntr.'e~IC7..a s:-: Bnd~wlanego Przed~lęhlorstwa
7Ajc:~ifl piinkow i aW1łn",rnl~ Powiatowego, Miejsku'lro Przed
"I()Ą/l1
K'~O .. Ch~m'k"
_ ,,,i,,, p,,"m8
k6w Chulir,iin! do tp~n ~'fl[1n!!l slęblorsłwa Remontowo-BUdOW.,
- flim prtld !'~.ncłJ~kl~j
grs.<.ują b~zk'lmle, Żp. pot:-arlii lanelło, Wę~a J{fllf'Jowego w Ję·
,
dM'.ejowłe l Sędz.lszowie, gdzie
')~1 R"If!/f.I
CHM/ELN/IC:
.. Nowe ~Ie" _ "Cyrkow.
Jnm prod. neeho,lIIow.ekleJ.

Fl":!'>.'Q
1(''"0

t"f'
$~

.~t"

P'I,.,d~"'nlk"

.Hutnlk"
- llim p,,,d

,,·~:o
. NI'M" _ .
I,h r'"d, r~d"p~k;r!

'iARflA1I1.A
1, ·'·0 .. l.....

fr

)1II/,,0''''''!31\

oj

'~k"

-

'Ufh:n"wl~"

_

Sw,,,kc:"'n dni

f;im

p,od

,~rl!'Ni<l~1

"4" r ,1F
1(1~O

. Syrfll'"

111.~· 'tkA" -

.Ol'ow:~śt

film I'fod, p(}I~IoI~!

11'
·0 Z1\~az· do,·
Ił
t:i

pl·ekoro,·
a
chleb smakui,.e

ak!']1 spadochronowe,
szyooweowe, d1.ldy
OcZ.ywl&cJe
wny~cy
lu- llamolotowe Są motl!we odstęp· twolennley tegO sportu mają
runkJ Itwa od tej reguły, ale wC'zet- tald.!! okl!:ZJ~ do LdobyCI3 a~11-ęlt~~JaS ~uszr~t"me otn cze niej czy pózniej I tak trzeba ndd slczytnego I pozyteeznego '-aP
me? o przlill robIć opuszczony etap BzkoLe- wodu, mogą bowiem przl"J~c lo
~~"H;d COrl'ol wlęce] mhxlz'ezv, nie
pracy w Jotnlctwip SpOlff1\\jm
njóra po pr~cjlśdu odpo\\ledNa terenie naszego wOlew6dz lub cyWilnym a takze mają
"ka~RO pr~ a uzupełnia twa, le względu na trudności z I plerw5zeństw~ W 110ntanlu ,tę
r.:_~
lotnictwa
I dojazdem na lotniska prowa-J do oficerskich ukól loto1t{.ych
llŚ m/odzlez nasza którl,l dzl się rekrutację mJodzleŻ}' z I uzyskania zawodu o!lc'eraw
plagme pośwH~elć Sil: z'a6Zczy~. ~~en~k!~\(mi~d I
powla-llOtlllka
nemu zawodOWI lotmka ma ku drz~jowa JS ~lydło~la, Ję~~m~IZ;J~z~~leZ~~Jz~;~nśc~ ~L~: Jakle korzYŚCi daje sWrt lin. Tak WIęc Ją r.1:N'/V\\ ~cle
dzj kurll~, na których b~~· niczf
swym
zwolennikom' WielkIe mozl1v.oścl do IUI' ka~
nie zdobywa Się pod!lta:~~zed wszvst~!m wiele wg-pa- I nla, miana "z.dob~ \IIcy przewYfizkolenie lotnicze, Właśnie nialych. emocjI J prz~tyć, któ-. stw~rzy". Przed naszą mloteraz rozpoczął się okres na. rych me potrafi dać zadna .dy-,!dllezą,SzerokO otwarta jest droboru młodzieźy na Iz.kolenie,! scypllna sportowa, Sepcyflcz- ga do sportu lotniczego. Pań
kt.Óf.Y trwać będzie do koń~a ~y charakter tego sportu, któ- stwo daje wszelką opiekę J poblei.lcego roku, Z tej też raCJi! ry bez przesady ~azwać mOlna moc, pokrywĄ. prawie wszystkie
jeszcze
raz
przypominamy "wielką przygodą jest właśnie koszta :.wIązane ze szkoleniem.
w~zystkim cnętnym
jakie I tym rn'nnikiem przycl1'tgaJI1('~'m Trzeba więc tylko chcieć 1 uwymagane warunld przyj
do lotnictwa coraz wlęćej mJo-- ezyć lię.
na szkolenie.
ę

od domłodyr

listy
li z zapy liniami

o

I

** *

A więc przede wszystkim
trzeba złożyć podanie do Zarzą
du Wojewódzkiego LPZ w K!etcach .. I?~ podania naleiy dolą~
czYć zyclOrYl, odpis świadectwa
urodzenIa I świadectwa szk'JJnego oraz dwie fotografie.
Aby Jednak
być uwzględnione,

do

CUslaw Czerwleckl

I ")'<h'J~m)" w a,,,,,'e

)Vl,~ien pOEiadać co

LPŻ.

Jr;śli kandydat pomyślnie

~~nl~j~!:~~.~~ete5~1~~t~nni,.',..

porządok i

I

"'·"f""".

do ",:ycla ,
.
bq \\arst"\\ą
j~st c:rnm.v jak
r;lk ob, Zygmunt
co:! ~ podlegią mu
l\~?,ze zarząd GS
.
cm :f', pouczy
I I
k.a~nl, z.e p;z('strzN:lln (' '. :
("I J{'-';t Jl'go nl1c;:elnyn' obrn\'ląz·
klem.

KORmTAJ ZUSŁUG SKLEPOW
Uwaga !'oll'licyl
pn.'ln SPRZEDAty
ARTYKULOW ROI,NYCH
NA PLACU TARGOWYM

IW,\\!SOWY

Ryszard Mo-kras
korespondl'rlt

koresponc.e1\t

PRlY UL.

(4)

~'i':/ttnie ~tńmj/J P,(JJf!t;fJ.fn.~
Wypij .tara jOOnego. Zdenarwowalem .I~ psiBko4ć, No
wypIJ. Zrobi ci to dqbrze na reumatyt. Wódka WY1lUtrZ:8
z gnatów. l ty Franek tyź chodź - podsunął na bn:eg
Btołu troehq nlepem" szklaneczkę. - Dużo ci widzisz nte nalewa~ bo lo uważasz za sp6ldz.lelcze dniówki wódka - pokazał
w uimlechu drobne z~by, - l nte wiem czy nIe ,zaszkodzi ezaM
aem twojemu, kndywldualnemu toI"dkc-wl, BoJ' 'IQ - drWU wy~
ninie z zJqcln,
Jl'rooek wypił w m!lcunlu, na przekąskę powąchał skórkę
chleba 1 klwnąwl?)' VI nodz1ęce gtową zamlertal odejdć od stolu,
_ Słedź _ 2:atrwmal go stary - ł ,ajecznic" przegryf, a nie
wąchaj s!:t6rek, Wtdzlsz., że Stefka niedługo wYclągnle I gara
kurfł. Pomotełl'Z nam przy ni ł przy JItrowee. Oba z panem nie
zmotemy, •
.'
_ Un nIe Potrtebule WIIM.Y wódki - fuknęła t)lUZ ł'lOS' Mań M
ka - obejdzie się. Jft4( się dorobimy. to wtedy będzie mógł pić
8woje, Na CUdfł!l nie mu.1 patn:yć,
_ li, wkledy wy fdę dorobita, to jut wódki moi-e w Polsce
wcale #'Ile być - drwiący udm!eeh mle schod,1ł li. ust Baleorlta·
ka, _ Z sIedmiu morgów bardzo dluao st, tmba dorabiać.
_ ,A bo łeby ojCiec ~ł Jak in&ze ludzi@, tt~ _ ,CO prtrPada na
mnie oddał, to l dorobUlbymy _14 prędzej. I ,dziecko nie iwiee!loby gołym trUdem - słOi młodej kobietY nabmnla'ły był
bh:m, _ Rodzony ojdec, a nie watyd'tlt alę łwojeęo d1.htckll I
Jedynego wnuezka ukrZywdzIć, Zebr tak ~z lnlltnnowlen!a od·
_

chodź
Wlł$oć

tbt grunt :na!!,. do ty prze~lęty WII»Ó!nnly.
_ Oddałem to SWOje. a nie wI.not: - przestał sIę uśmIechać
~"I~~r:tBk _ I oddałem po to. i(!by mnie nn stare lata, n t wam
klIKI)' zmądl·zcJeta było dobrze. Ziemln n!e pl'z('pnrlła, On3 'UlW.ue JMt. Nie przepiłem jej. 11\0 wtltC1.ylem do wspólne"!) I %II.WlU! et '.111 tam \:lqd:r;!e nlllę-*y~. ~o tyk z!QC;u - n~pclnU powtórI"ll~ kłl'll!lzld, _ Mógłbym d dać Ino c..tcr:" morgi, It tak, to kłeM

Na lotnisku

~ylą.~I"...nie podstawowe
k-lJ;sli w'ek" 15 _ 20 I t
160 c " o.raz OCZYWiŚ~i~
zdrowie, co dla lotnika
najwai:niejue.

I

Ir<!anl.. nam <,,~~(} n~!<d<b ! ~dre·
<II
LI<16,,- ~I\Oll'm')WHh ni~ wyko·

I

ci:

DUi.}:n uznaniem, luc" n.<)~C! : :f:hont:or~YC~~j'Ch:
cic-szy się piclta;m'a GS w Le10~ tny razy w ty:e~le.
Wie .(Pow. WJ~z.c;.:owa), .:n/'~nl na ch POpoludni~w~.I~.w
pomar.o t)·udnoccl, n,l jak:e nil.·
potyka w swej pr3CY z jXJwoo:.J
łlraltu f::J.:'ho ...."ców·p:ekarz~',
pieka wszeJi\.iego rodz.aju "'0.. 1,,, ••.._,_,
cz}"wo d'Jbrej jakości. W
n: tej panuje

I

Obecni na na.radZlI! wy.tunell!
szereg wniosków l propozycjL
Między Innymi zapropctn.owanfl
aby wyodrębnić specjalny aide\.'
do sprzedaty napojów lilkohdo
011 1, Ie. kt~ry J]~d~<Lil ""111, ko- wycil,. flWiróclć BtC1.ególrlĄ U\\'A.
r"'ro~(!~nrJt
n pr~n'
Ilrnmadzklrh gę na ozvwlenie dz!alalno!ici
r"M. n"'n~n\''''(h
'" pow ,1~d'lr~1)I1.'. komitetu
walki z alknhoh;:~
"m. p''''!III) (} J"k ''''1'1)h'e nB·

fzęsto

dzo

~apywaJą

•••..•....•••....•.

st\""7.e~a cała zaloga
rm\'fllk, .ob. Roman
r.".~,(7e." :niestC'ty. l
ka:;!I Nr l Wf'
.f('<;t tu bm;Jzo
tnch p('ł~o
WIS! P~J;,'{"7.yna
ch!t'bu nIe
najcu:ściej zdarzają <lę wypad~ r\blep:one
ki pijań~wa l awantur.
gnleidz!

n'~rlYnn~
f{"nwÓj dn~.

Sport
lot czy czeka naI
Br

Następnie kandYdacl
przechodzą szczegółowe badanie lew
Adam Stąporl'k
karskie przed KomISją Lekarrostr. ,Zarz. Po\'.·. ZMP ską GOBLL we Wroclawiu. Tu
w Kielcach
trzeba
dodać,
te wszystkle
~. koszta związane z trm badaniem
pokrywa Zarząd Wojewódzki

~'NO

ty"
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wyłupiaste oczy spoglądały na śwIat jakby z wielkim zdziw
wien!em, Twarz owalna, z prostym nosem, prawie była pozbawiona z.arostu. Włosy jasne zaczesane do góry, f,'0 tych
dw6cb kieliszkach opadały na czoło. Odgarniał je te! co
chwila nlederpliwym, I jednak pOWOlnym ruchem.
Balettutkowa 'rot jUż na dobre tuiadła do stołu. Nie wypIła swojego kłelillt.ka od razu, lecz sąCZyła po kilka kropel,
jakby lubując się smakiem wódki. Wiedziała, te kobiee1e nil!!
wypada pić na równi z chłopami, I dlatego ciągnęła tak pomalutku. Siwe kOllmy}d wysuwały lit: uparCie spod białej
chuliteexkł. Nos wskutek braku v;:bów w ustach przybliżył
alę maczn1e do brody, która znowu na odwrót podnosiła llię
ku górze - jakby na spotkanie. Twarz drobna l pom.aruczo w
na łwladczYła, te tycie jej właścicielki nie było zbyt lekkie
w minionych lałach. W ogóle kobieta wyglądała maC%nle starze; od męża, A byli z jednego rocznika. OCtY okolone czer..
wonymi obwódkami UbłYIly i oiywiły alę!
- To któż ta więcej ze wsi był dzti na jarmarku - powoli
przeiuwała marynowanego rydza: S2utnnY pewno był?
stary zaczął opowladat __ szezegółamł. Niektóre neoy.
musiał powtarzać po dwa razy. 'Wymieniał nieznane mi t dla ..
tego nieciekawe nazwiska, przydomki. O' t~,_jak-'stę targo..
wał. ł w którym rkleple kupił makr:iał na'"'suknlę.
Franek błzm.yślnłe gapił się w okno myśląc ppewne o tych
C%terech nie otn;ymanyth od teścia morgach, Oble .Iostry
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110 nawet całĄ IIzkianeca:kę jednym łykiem. Obtarł UJta ręka~

wam t urkn4W5ty na Stefkq nabrał cwbfltl'l Iychę jajeemley.
- WOlałbym jednnk te C$tery - wfmtehnął.

Chłop " nłe,łl:o był prJtYaloiny l dobrtc t,budowany, Tytko nie
powolM. nIczgmbM, Niebieskie, trochę
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