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,TAZOWE NAD BUeOWĄ DWOCH
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silnikI odrzuto~e I może
clć ~O pasażerów.
Dzil"ll.niki londyńskIe podkreś'
lają. że
skwę

opuści}

odrzutowiec

Mo·

o godz. 8.35 rano i przy~

byl do Londyonu o

dz. 12.17 w

południe, przebywając

odIeglość'

wania

bez

lądo

przeszlo

2500

Pracownicy Biura Rozbudo~
Telewizji przystąpili już
strojenia aparatury. Wkrót

kilome-tr6w w ciągu 3 gcdzin 36
minut, z przeciętną 8zybkośc:lą
prz€'kraczajacą
700 kilometrów

na

godzinę,

,jednakże

ce, ze'
mają

mery

sprawo·

Zwtą1Jku

nadejŚĆ

,RadzIeckiego

nc>woczesne kaoraz,~ wóz

telewiZYJne

Ilransm!syjny. pkolo 15 kw!et-

zdawca lotniczy agencji _Reutera
"maJtsymalna

cja Reutera.
:Mający przesz.ło 4 mIliony nakładu pcpuJerny dziennik anglel

ski "Dal ty ExprC'!-;s" podkresla.
Ż~ ofict:'rowie RAi'-u (brytyjskie
go lotll1:ct wa woj21wwcgo) i eksperci cyw,ilni wyrażają się o ~a
rnolo-cie radzieckim z najwięk
szym podz.,i\\·em, Dziennik podai

je sZC7.eg6loWy opis

zaznacza, te Wielka

cowywanie dokumenls(jt

t~C'h

nlczn"j na budowę centrum te
lewlzjl, które wznIesione zosta
w bliskim' .aSledzt""le~'~~~.;·~~:~i~I~.
Dzięl<l uruchomieniu tele.ur nie
PKIN,
OŚrodek t,,", o kuba- t
PKiN, 'uzyskamy moż
transmitowania wido~ turze ponad 100 tys. m sześc,
z,iści
wreszcie wszystkie ma..
przedstawień I uroczy"programowców"
.. sal Palacu: teatrów, nenia
Kona,·e"".veJ. 'Palacu Mln praco\W1loków artystycznych'
sP3rtowych
it.p, technicznych 'I.teowlzj!. ,Progra
u'l1()żllw!

żywo"

znstp,pca prU'tvonnir'
ambasady .m!nf~t(?r e"~-k-t4·bttlnj G. ,M. Mtr
Moskwie ..łohn ~1--t<lk!adÓ1U--Genel'llr-E1'ecrrrc

brytyjskiej w
Devcrill to\"~arzyszyI urzędni
ltarn ra:"l3iE'Ckiin w locie do Londynu jako "p:erw~zy Brytyjczyk, który kiedykólw;ek ciasta:
się n'a pokład
odrzutowca radzieckiego" - jak ,p:..sze agen-

JesZ\lZe w tym ro:tu zakoń
czon •• zostanie w ZSRR oprs

aklual.ności:

Igrzysk sportowych, manifestacji ulicznych, przedstawień te ..
atralnyc-h itp. DZfęki nowocze·
memu nadajnikowi w PKiN,
dtrzymamy wreszcie nbraz te~

ną do dyspozycji w centrum
teleWizji odpowIednie studIa,
w kompletne
I

wyposażone

nowoczesne

.,. .. f raneulliOlcy żeJ nit ob,crfie. Do-T!~ca -br,
K ,OmUDI.4IIO!CI_,
.
.
.,
qgnq cenne ,.wnioski ~aą~~~,~:~;~:r~~zi~oa~t~i~
wyc· , l-XX
"'," "';Z'--, "'U'_-. .IIII..4rp
....R
n.d,id,ie
Anglii.. no
........
.
4I/E,.;.
_Z
stanie się św,etnie wyposatOazolucJa "łanum KC FPK
R'Vi...
- 22 bm, od·
kierownictwa
i.wlzYJny

stojący

:jem techniCznym

ło3IIJ

Krajowa Narada PrzodowniM~.
Uprawy Kukurydz!)- w~PGR-~-~---

wlglę-

poJ

d~JE"ko 'wy~

program '·leJtm-'izyjJl,)t

nagrY'"

kablem rio PKiN

W lipcu te-

go 'r<,ku

z

(Ooko6czenle na str. 2)

urządzenia._

we apnrntura, dzięki !Ct6r:ej
Plaeu
Waret'kim
,tudlO na
ną placówlHI.

Na plenum tym Jacques DucJos
referat pt. ,,~5pt\lc~a leninowskich,

wygłosił

myśl

w

mają

zasad
wielkie zna"

R6wnolegfe z prs("am1
w
prtlwsdzi się budowę

Stolicy

ne problemy poUlyczn. w 'wle- Clenie dla wszystkich partii ko- ośrodka te:ewizyJnego w Lo·
II. wyników XX Zjazdu KPZR". munt,tycznych.
dzl. ,
Po dy~kusjl nad tvm "!'!tleraPlenum stwierdza, 10 ZwląW pelnym toku jest wyko-

~Vjosna"ur

tern plet:lUTn UChWBl1łt\

Par!iZU

r'~zolu-

cJę,ekt6ra podkreśla wyjątKowe

znaczenIe uchwal

XX'

·.z_rou

zek Radziecki ostąg:,ął w'elkłe
sukce-sy na polu b.1downictwa
gospodarczego"f wtywa" wszyst ..

nywanle dckumentac~1
nicznej dla buduj.§ce.:;o

go zwycięstwa

dzen!a nadawcze. umożl1w!qjl\
ce o~blór programu na ca-

środka

tech ..
filę

0-

Stali·
dla
komunJstów We kle Drganlzacj. partrjne, aby 1-"""',==_' staw.
,_"j.Y;H~:s1l!:kh -lu-aja<ll. -dl,..,-mt~ ..jak
l1sjsrerZl!j' p..,ipajjuwaly ka
zapianowana j.. t jnko
dzynarooowego ruchu robotni- przebieg I wyniki XX ZjRzdu wielki
o,rodek
teleWizyjny.
czego i dla narodów na całym KPZR. który dał obru wielkle- wyposażonv w potężne u,zą
tele\\'lzj'jne:",o w

KPZR'

śwjecie,

Plenum podkreśla, że uchwalone przez Zjazd tezy dotyczące

SOCjalizmu

(Dokończenie

we

na str. Z)

Iym

Sląsku,

W d"'u 24. /11. 19.56
k01;C>l/m--'sfę'

TRZEeIA=KONFERENGJA
Niemieckiej Socjalistycznej. Partii Jedności
,'d,
rozpoez-:ła obrady

UJ

To

za-

Warszawie'

Krajowa Naradci, Przodo,wników

W01."ycn qo~.p-o~~rMw",~-R~_.~
nych,
Na zdJęciu.: Jlrzodul~cv klerownł~lI
JJospodarlltw (od te-

weilLudwik

Polański.·

nik PGR KT?eczyn
(pOW. Lubań), Henruk

Na

zdjęciu:

przed jednq z katdarni na

Champ~

Elysees.
F()!. - CAF.

W pierwszym .dniu obrad

Na Wo!ew6dzkleJ N1fadzle BudownIctwa

Myśl,

W imieniu KC SED KonIeren
,ZebranI hucznymi, oklaskami
powltall zajmujących miejsca w cję otworzyl Walter lJlbrlch't,
PrezydIum prezydenta NRD Powitał on serdecznIe delegatów
Wilhelma Plecka premIera Otto i gości.
Na wniosek Waltera Ulbrtchta
Grotewohla.. I sekretarza KC
SED Waltera U1brlchla, ·czlon· delegaci ucżcili minutą mllcze-.

która winna

" ' - - - --- - - - - - - - - -

P

W chara,kterze gości uczestnIw' Konferencji delegacje
bratnich partii' komunIBtycz.
nych i r<>botnlczych z Chin, Pol
ski, ()z~I~:lo!~"'iłl",
czą

~Ry '~

jednOizbowych norach, o wil~o,tn"ch przez
nach. O starych ludziach polamanych przez
którym pracujący syn lub córka' chcleU na starość zapewn~ć właściwe
warunki tńieszkaniowe, Kto 'Z rUch
otrzymał

kat

mieszkanie, a kto jeszcze będzie mu-sial po-ezekilka miesięcy?
Nie wiadomo.
Kol~ktyw
kie ..
przed{iięb:orstwa po ,dokonaniu rozdziaJu miesz·

rowniczy
kań,

załodz.e, celem oceny.
spr3wiedliwy.
sprawy mieszkaniowe są, jedną
z. =z)lCh' najwlękS<l:y~.IL.It1ld~d;..:]'L~dnej ·1'odzinle_'
sprawy te są przyczyną Uczny~h
swarów 1 nieporozu ..
ll)leń; ,niejedn""lU__ c.zlowlek~L_nlę dWLQ!lL~Pltojnle
.paĆ. 'i to zarówno temu, któr~o . najwlększYll1, pragnIenIem jest otrzymanIe mlesm.anla, la\o; l temu, który .chce
najopr.wlędliwiej . obdzielić', mieszkaniami, eta<BjącYQh 'się. '
o przydział.
.'
.
wśród za 1 óg budowlanych,
Inwestycyjnej, projektantów
kusje nad tym. co i' jak
nej pIęciolatce więcej,
Z;wycięża obecnie,

czy

miał

te sprawy

.przedst:lwić

rozdział. był możliwie

Nie od

't:~o w

dziś

wiemy.

że

m\;1tach I :;:e''''~~:'':~~ić'~~;'~~~~''l1n~~4In

referat law.

w.

Wie!kl·

Ulbricht

III Statutow,

2, Telerat premiera NRD I
Z~azd··
czlonka Blllra Polltyemego KC
SED Otto Grotewohla pt. ..la władzy _Inlezo' - cbtopW dniu wczorajszym -obradowal ..
sklej w NRD",
Kielcach 111 .Statutowy Zjaw Klenastępujący:
Referat na temat pierwszego Itcklego Okregu Zwlą.zku BoJow~,
l. referat I •• kretarza KC punktu porządku dziennego wy- ków o Wolność f Demokracjo.
SED Waltera Ulbrlchla/ pt, glosU Walter U1brleht.
ObraduJ.ty dokonali oeeny działał·
"Drugi plan pIęcIOletnI 'I budorefemtu low. Ulbrlchla
Zarzadu
Okręgu l :carząd6v
wa socjalizmu w N)tD':w numerze jutrzejszym) nośd
oddztałowych
w okresie,

cowanlem wniosków mających
na eelu dalszy rO'lwój demokra·
cji,w NRD,
Porządek mi"""y Konferencji
zatwierdzony jednom~lnie jesl

+I"""..--'-,.~

AĘ anr temu dYrekCja jednego z przedsiębiorstw w
naszym województwie znalazla się w bardzo kłopotUwej sytuacji. Kolektyw kierowniczy tego przedsiębior.twa miał rozpatrzyć sprawę przydziału mieszkań dla
swych pracO'Wników. I oto W. wybudowanym ostatnio blo~ ku mi",żkanlowym bylo do rozd·zlelenla okolo 20 mieszkań. a podań od załogi o miestkania wpłynęło ponad 100.
Sto osób. właściwie rodzin. trzeba bylo obdzIelić 20 mieszkaniamI. Biile kartki papieru poda'niowego uwierały
wiele ludzkichklopotQw, wiele - , lugz"

.

wygłosU

BERLIN PAP, 24 BM. W GODZINACH
PORANNYCH
ROZPOCZĘŁY SIĘ W .BERLINIE OBRADY III KONFERENCJI NIEMIECKIEJ SOCJALISTYCZNEJ PARTII JEDNOSCI (SED).

1<!e.ow,

·Clesle!kIerownik PGR C.ern!ca
Dolna (pow. Góra),
CA:F

ZBoWiD

I

BERLIN PAP. W dniu 22 bm. du KPZR. PlenUm ucbwal!lo retu 28 plenum KC zolucJę, kt6ra 'Witając' z uznaNiemieckiej So<Jallstyczne~ Par nIem postanowIenia XX Zjażdu
tU JednoścI (SEDk poświęcone,
''
":
omówieniu wyników ~X' Zjaz. (Dokończenie nalllr. Z)

odbyło· się

do któr~ ...s'lI m. In.:
dOW!!. Id. Plo.tr sa'.an. orz.IOlIO'.' O.IUo&,'
Bolesl.w lloez,rsld, W~'w" ~ko·
rtk, )'adeuSI SIkor•. 1 Lud1'"~ ({oprowoki.
'

I

,nT""~'""""~""~~""~""~~""~~""~~~'""""~'""~""_

,_,'C~'c"

------~-N~V~3
,

PARYZ i'AP. 'MInI"I,er .praw, ząran'cznych
;fI1l.J'u WrslllPIl .. JnicJatywą _oIaBiaW l"aryiU Da

'

Francj"

Jioeząlku

ma.Ja· br. konferencji ministrów sp;raw aacraniCZDl'cb trZech :państw zachodnich FJ:a.ncji. Anglii oraz Stąnów Zjednoczonych w 8prawie~ BUsłi:ie~o ł SrodkOlyego 'Wschodu.

",

Dziennilki f.rruncu.okie

Lnfcw~mu-

Komeniatórzy wielu dz!enn!-

~l\. że ministerstwo spraw '2.8- k6w fratlcuskich nie' uikrywają
granicznych wysIało odrpo, wied- z8lTliepo.kojenia, że jednostronna
nie not:sr w tej §1?!1t~i!L-d.9_ -...a.k.cJa ----POd-i-ęta przez moca.r-Stw.a
-<law USA-.wr..ll<ieL BrytanIi.
zac-hoolIlle na Bliskim I S~o-

300 wniosków do zakładowej umowy zbiorowe]
wpłynęło

jut od

załogi

'

huty im. Nowotki
(Dokończenie ze----s-tr.--łt-

.a

wydziale

uni wersalnej
Nie wszędzie jednak przygoto
wania przebiegają dobrz.e. Np

"'1[Iloski,

Plenum

Komitetu Centralnego
SED
(Dokończenie

na §tr. 2)

--------

tykI
, NIemreprezentowane przez poog6lnoniemieokie pnep.
stawieielstwa, jak. np. w Mię
dzYnarodowej Izbie Miar 1 Wag,

cy

są

łączone

ł\r niektórych federacjach 1 mię
dz.ynarodowych związkach sportowych,

zgrzyt
w,milMcl DuIlesa ,LI Syn
Manem nie zapadł jednak glę
hoko w set'cu "krwawego star
ea", bowiem rzecznik koreań·

kich
konkun otwarty
na scenatJUsz filmO\Ą Y.' Trzy
pierwsze rc·wnorzędne nagrody wynoszą po 100.000 rubli.

NA 10 TYS. LAT STARCZY
DLA CALE.ł LUnZKOSCI
SOL RU~IUNII
Sól jest jednym z naj~'ięk
az)'ch bogactw naturalnych
RUmUflli. Zasoby soil Rumunil
mogą Z85pokoić .7.t1potrzehowanie całego świa~a na okres
10 tys. lat.
Wielką zaletą złóż soli rumurisklej jest jej skupIenie w
Wielkich bryłach. np, ·z ma~
syw6w WielkOŚCI ~ !cm Slesc.
uwiera około 10 mJliard6w
ton soli.
NA RZECE BULGARSKIEJ
ARDA - POWSTANIE
12 ELEKTROWNI
lnżyni-er'"owie
bułgu rscy
0pra'cowali projekt budowy 5ze
regu elektrowni na rzece' Ar~
da. która płynie pr/pz terytorium Bułgarij na pr"lestn,enl
220 km.

Na Ardzte powstanie. zgodnie z projektem, 12 wielkich
elektrowni. które \l.ytwan'ąć
b(o<j~ prawlP połowe kralowej
produkcji energii elpktrvcz·
nf'j. DziękI 7ahuo0'.\'aniu ["a·
!f'go s.\'stemu 7anór. woov Ardv 7rR~7.aĆ bf!'dą :ln 000 ha
71f"m uprawnych. RIl7.po('zęlo
elek-

ski

ogran1nył sI~

li

ty~ko

do

wstydl1wego
przyznania, Ił.
Inevdent ów wywolał .. , przyi<r~ść. Tylko tyle.
Wla.~clwle

je nam

się,

kań5l .. a

w

jednak to wydaże policja aml'ryK-ortl wy-t"iąd7.Ua

wyskokł('m
nled.zwiedzlą przysługę
Dullesowł.
A

swym
mołe

raczej odwrotnie?

Niemreckiej
Demokratycznej l
są obecnIe dwa
razy
większe niż w roku 1949 ! r.nac!
nie przewyższają wysako~ć wymia..ny w .okresie przed wojennym z całymi Niemcami.
Jeżell chodzi o stoounkl Nie·
mleC"kicj Republi.ki Demokratr('7nej z 'krajami 'kapitalistvcznvmi. to fa,'ktem lp~t, 7.(' do chwl
li OO{'{"'t1t"j anI jedno z państw
świata kap:t8!1."1y{"7.ń~O n\(' na-

Moźe

Ulwarła

ukła1ty
w sprawach
technIcznych, a l1p. ze SzwecJą!
Danią ,- układy w sprawie komunlkacjl .kolejowej na
Pz:o-mach.
JeŚIl chodzi o k,Qnta-kty· kulturalne, to spośród pań5tw niesocjaHstycznych Ja'Jw pierwsze
nawiEf,.alx -.Je' z NRD Indie
Atmosfera przyjaźni 1 dąteme
dn $7.l"rokleJ wspót-pracy ekonomlC7.rH'j
cC'chu:e tez I'Oto."unk:
NRD 7. kr;qaml Bl!s:·("t'go ! Srod

W

Z

""".eSlł""ku
'"'

....,....

Rad"".ee""k.em
'Lo

IIL

wygI a

8za~

przez "Rozglośnh: Wo,iny
Psychologicznej"? Nas prOstaczków jednak laltle rozumowanie ł tak 7.8wlla speku·
lacja "pokoJowa" nie przekO-

nywa!

---·---F(;r=-T)IT:--._h:rc~":;,';.:.V~~7:"";)'-.l'C~"..,;I~.:atC.:.Z'~l~;-,·~"°ru...-~b<:I;.z.-l~P"irą~d~ui·~p~r~o'~t;~oWnlkj Ignitronowe,
rządzema elektronowe !itd,

!..............................
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O

n~n~~~ ~~Ier~ch~~r~~:f) ~~~:
nosi 2.204 tys. km kw.,

kraj
ten liczy 8940 ty<;. mje5zkań~
ców (86,4 ,proc. ludności arab.skiej. pozostała część - to
europejczycy). Głównymi miastami Algeru są' A!ger (stolica kraju liczy 264,232 mlesz~
kanców), Oran ,(UH_746 miesz:'
kańców)
oraŁ
Cc.nstantine
(106.803 mieszk.).
,

ł\raJ
z;!oża

ten Jest bogll\Y w rz"dk'e
mineralne, Na pog~anictu l

M':lrohi('m
rają

zloza
ctach

Ij~

kolo

Te-be-ssy

rOlrQŚ.'ie

n.lljwl~ksze
n!,
hvie..:l~
[o(htów
W róż:n)'ch Clr:Ś'
kraju rozrllJcone są bogJte

tIU~la:~o::

te-raz najważniejsze
wydarzema z historii Algeru.

w~~~tt}~ala w~~~~ w~i~~~ caJł~~~aknar'~O~j~.~~~~~

W ostatnich
raI

prz-el.

po

tygodnl.ch za-

objęcIU

no~

u(

zędowanls

premtera

Muł:"

leta. który z.apowied"iał z.lagodzenie kursu represji wobec
Algerczy~6w,
w europeJ~k.ich
częŚCIach
Algeru doszło do

szowinistycznych
skrajnte
elementów

wystąpień

nacjonali.słyc1.nyeh

francuskich zamlQszkuJących
stale w Algerze. Hece antyarabskie wpły~
nęły znów na laognJenie
W tej sytuacji niezmiernie
znaczen1a nabiera
05w:Bdczeme .ąJuta PolJtycz-

doniosłego

nego Komunistycznej PartII
francji, które· .twlerdza. Ił'

:~gS~r~~~'~rJ~;;y:r::~a z~~~~z~Śz~

dY5krymtn8cyJ.ny.ch_ zarządleń, dz:le·
francuskich "obywa tell" od
francuskich
poddanrch.
jąc Jednocześnt.
praw.
wyborcJl'
do mJejscoweio ciele u51awodaw·
czego n.
elest ludności ,rab
sklej. klórll r.azwano ,.l-doln~ do
udziału w t~clu ~polecz.nym··.
W tym okresie pow~taJe w AlgI'

lących

t,

mech ktos spr6buJe np

wy-

kołatał jakąś t}us~ą posadk~

ominąwszy jego o":>.)bę Jui
mu Globke tak Załtltwl, lI.! nic
z tego Nlech spr6buje ktoś
nawet w ważnych ~pra\Ą ach
publicrnych _ Ole ma mowy.
Musi wiedZieć o tym Globke,
W Bonn panuje zgodna opi~
nla: nic bez dr Globke dziać
Się

nie- R-l&Że.
O[lcjalnie pełniona tun!icl&
nie predystYI;luje Globkego
do takich wpływów. Pia5tuje
bowiem godność pu<h:ekreta.
rza stanu w UrzędzIe Kanclerskim, Wszystkich Jednak ohcjalnych dostojników boń
!klch władz pobił w wyścIgu
o zaufanie kancler7.a.

pięciu

Gl~")bke

Oj
lat
spokainie Lalywal swoJej WSLf'ch
dwori on

sobą niepoślednią

I

bru-

właśme

o-

tło

tylko pełne rgwnoupraw01enie
ludnOŚCI arabskiej z fr~n('uską
prawa sam05tanowlf,'nia, sklaoraz
natychmiastowe laprzedanych przez 6wczesne rządy
na sile na początku bieżącego rrancuskie _ po wojnie naród S"tanle działań wOJennych' w
Algerte mote doprrtwadz.lć do
Obecna nazwa Algeru, 8 n" ~~~c~~z:~:~z~~chuPon:~~~~~ algerski pozostał w tych lo sawłaściwego =wią<.&f1H1
tego
czej regencii Algeru pojawl- wo ~ wyz w oleńc7.ego w kra- mych okowach. 'co dawmeJ
pTobtemu. w drodze rokowań
--;i1.'r;.';';rlę;;-';okr.:."""X"V;i:I~w;-.1.po"""~us'::t"'.':':no';;'-'--lI"':uGl:hWk"'G>I<]Q"O,,"1aoll",o-l'Yl;;olh>,.,-,wu-l'Y,,"'"'6"la"'t1""~-_~fawy'lagoazą· z rzeczyWistymi prlP.dstawlcie~
wiemu tureckl.ego panOWanIB. go sukcesam1 rewolucji 1905 r re IstmeJący system terroru I
lami
tego kraJu: 'W'6wczas
W
starożytnośct
m!es7,kańearnł w Rosji- I zv:ycię;;twem Rewo~:k~;~~~;~~ ~~~~~:a;~osta~e~ stworzone byłyby przeslankJ
ler)'lorJum
do __legO. ahy .nar6d--all!<'rskl-1ucji PaźdzlernjkoweJ.
rytOf!Y_ffi_ko.l.o.rualne.go,---stał SIę przyjacIelem ł sojuszOl.
W UH-9- r TlSa francuskI pT8.gnlj~
18hamował pO!ltęp ... alkl wYlwolet"1 Okres
IZcz~gólntl!
&aostn:oneJ kiem Fnincji.
czeJ
AlgerClyków
tnlósł
nefeg walki
narodowo·wytwoleńcleJ
n"

~Przypomnijmy

~~;~~hr:o~an;, ~aa,,:~5 t!t.lob~

natną przeszlość.

::::~~~:::~!~~;ct~~:~c~:o.~~~: ~:.r~~~:~~~~r~~.:l~~~~~~~~ ~t~::~:,~~~ii::~~·:II~~;~~%
ju.

u boku różnych wladcow i
kacyków w,ły sobIe takie t ypy gniazda, by przy pomocy
. intryg, kombinacji wyrobIĆ
sobie WIelki. jeśli nIe na_jWiększy wptyw ~a _,!.Iad.z~·
Sąozjc:e: moii~, a:cxlzy -czytelnJcy, że tego roozi1)u clemne cha:-akT.e:-y zachq\\ aly SIę
jedynie na kartach historll?
0, nie.
Taka właśnie sza"a eminencJa kręcI SIę wokół kanc!erza
Niemiec zachodmch - Adenauera. Jest to wHechm,).:'ny

ma za

cuzi rozporze]1 podbój kraJU. rusk!ego
Z ClaSf'm zostaje
zajmując Alger j
deportUjąc ona
przemianowa~a na Ker
deja. Podbój stolicy nle der munistyczną P.ar.\-.l..ę
A\~NU.
prowadził jednak
do o?sno- D7i~ 67 p:-()(' jej C7Jonkńw re·
wanla cale~o lc-alu Rozł><,oę- k:"U!Ule S.f'; l ludnośct pm_ho·
la się
k,wawa t nle,-";wna ~zp;);a a:-;;bsk'C'go Od I)wego
walka mle),>COWCj ludno<,cJ z CZil~U KPA stal& ~'e czolo\\ a
konkWIstadorami, K.tor .. t,wała !.J/tt krajU w waJ:e o p:-awa
Z przerwam! ok 40 lat I za- ludnOŚCI
W ckrcsle. drugiej
konrzyla Się trag,,"'lnIE - 0-' W01IW SWJat0wC'] - KPA 00panowanIem
cale~{J
Alguu dala WIelu sw~"Ch n3jlep~7ych
przez Fra.:1cuzów. ~J:,tal ok:'if, synów za ~prawę FranCji I
brutalnej kv~nnizacll. ek:<.
Algeru, walcząc w sze:egach

francuskIch

c ;~;J,L~I~~r~~~~~ zw~~

le postaci - szarych emlheń-~
<ji. Na kr61ewsk,ch dworach

'--"'Kamaryli
i j herr Konrada -

C Z Y-Iłl~-=e-=--r--=---c=--='-----'
D SZEREGU lat spr.wa zlo'lI rudy t{'lazn!'j I w~IiL1 Z m!', nich wyborach do rarlamentu
odbyly
Algeru nie schodZI ze tall koiorow')ch nil uwage ziI(lu· francuskiego, które
pr>'>I alne
\1,r<,dQ!J:.:'.e
rt~;:.'
szpalt prasy. Jak ~wraca~ąca gUJe
si~ 2 stycznia b-r .• AIger nie po
ZnacznI'
k'~ 'u
slanow'lI
siada' deputowanYCh w Zgrofala ahsorbuje umnly mę lakz~ olr,w
(\nk Bog'lctwlI IlB'
:ińw stanu i
politykÓW przy- 'ur~ln{' '>I" w'ltn'1{' ~ą !Hrl'w~?nl{' madzeniu Narodowym, pomeFaure';;r
za bron Jt
czyną tf'go jt"st na"ooowo-wy- lit"- J;;r~ni("ę w stanie
C'l waż rząd
przeprowadzenia w'iborów na
z\\"oleńcza walka lt..dnOoŚcI
a- \t'r"J1}WR hamllJąC0 na
mieJ
rab5kJe] przeCIwko pano ....:pn:u <r&\l'('gf"! prlrmn!u. \dńrv ma- ch T· terytorium Algeru na SKutek
napiętej
sy!uacJl. Jaka tam
frarlcusklf'mu
W
ostatnich
istnieje.
Czasach stała się ona "1-czegolni e--U5 t ra-. '
Faktycznym władcą 1 dvktaWarto z zwi-ązku z tym po.torem kraju jest gubernator
znać bliżej ów kraj. Jego dZiel
generalny
ną ludność, Clsiągnlęcia na:"o-

bońskiego dw~ru

W Związku Radzieckim uru· podczas pracy synchrofazotronu
chomJOne zost8.rLle wkrótce me- przebywanie w budYJlku. w kt6
zmlern:e skumpllkowane J pre- rym znajduje się urządzeme,
cYlYJne ufządzenl-e··----ao-badań -}~st -niemożliwe ze względu nń
Jądra atomowego pot~zny szkodlIwe dta organizmu ludzsynchrofazotron.
kJego promieniowanIe PrzyrząNowe urządzenie nadawał bt: dr do badań fizycznych umIesz
dzie Drotónom - Jądrom ato- czone w pobliżu akceleratora
mów wodoru _
energię Hl również -ehronlonl! hedą przed
mdlardÓw elektronowolt6w. Ob- dzlałanlem;ę.,rozproszonego prodarzone taką energ1ą p:-otony m!enlowal1!a grubyrru muram.
poruszać się b~ą 2. prędkośc1ą betonowymi. _~
blIską prędkości ŚWIatła {300 trs
Wielki kO:iektyw tnfynler6w
k~:~k {~lkO pierŚCienIOwy el8-k~ I techmków-18boratortum elektromagnes waz,.' 36 r.\'s. ton, - a !ro!lzycznego praCUje obecnie
nad przygotowaniem do uruJrgo średmca wynosI okolo 60 chomienla wszy~tkich zespnłów
metrów.,
wchodl.ących wsklad akcelera·
Jakle lagadnienia motna hę- tora
.d1'le rozw:ązywać dzl~ki eynchro
W odległości 200 me-tr6w od
faz()tronowi?
głównego buAynku, -w-:\16rym
Oczy.wlśc!e,
najwaznlejsze pracować -; będzIe synchrofazoudanie, kt6re pragną rozwrą· tron, W1lnI8SIOna została bu·
z.ać fiz.ycy. polega na p07.nan!u dowla,
mles~_.=z.ą<\..erlła.1
bu"ctowy sktatlnlkow Jadra ato- ene-rgetyczne. Tutaj
mo\n'go - protonów J neutro- su: będzie ••mózg" 1 "serce"
nów
akceleratora, Dla zapewnienia
W Jaki sposób kIHO\\'a~ się CIągłej. pracy synchrofazotronu
będl,e prucą nowego akcelera- stworzono skOfllpllkowany sytura?
stem z8sIla01a w prąd elektrycz
- Pracą wSzY'itklch a~rel'::a_ nr, aUlomatycwego Aterowania
tów akcelĘ'ra!CY:""B wYJaśnia I kontrolI, oN którego- skład
kand~'da~ nauk fl7.\·c1.n('l - mA~e· wchodzą ogromne generatory

I

li1ozottl kaz9-lstyc~ej-, pan
Dulles nte miałby swych ,.popr2('mówlf'ń

motazotron

Z b U d OWano

psuje szyki... policji omerykanskleJ?
P. S. Uzupełnieniem tej notatki niech ,będzie informacja,
że lo "Pj)KOJOWE" I
wolnościowe przemówienie palla
Dullesa. wydeklamowane było
pr1.ed "Aliancką RozgłośnIą
\VOJNY
PsyC'hologlczl1ej"'.
Ano. Jut starożytni ka:r.ulści
powiadali: •• sl \'ls pacem, pa..
ra bellum" (,.jeślI ch('e8~ poko
Ju. !izykuJ -wojnę"). Dlaczegóż
~ięc
nowoczesny wyznawca
kO.fow)'('h'·

., Warszawa"

Gigantyczny sync

Syria

to właśnie pan Dulles swymi
obłudnymi .. orędziami" o mł
loścl do narodu koreańskiego

n-ł

Amerykański tygr>dnik "Ti~
'tal W1~c po II wojnie twlaIOW"!:
!tiedy~:
••Francuzi
mimo swych wznl~51e1ł I Dpadów me" pisał
lrwe on wlaśc\wit' pez przerwy do łwterdzą. ·te •• Alger to Fran'"
chwil! obecnej
POlYCJe Francji w cja" I na papierze przyzna"
tej walce
umacnIa
nlewq!I'Hwll" Algerczykom pełne obywateltakt. li Alger Jest traktowany Jakc stwo ...Jeśteśmy .'rancu?4mł
\nlegrR!n~ czt:~t Metr;)polll. co unie
poWIedZiał pew)en
mottlwlal0 ;w~tawłenlE' łl'!ge spraw)'
rab 1 ConstanHne
na fOrum OSZ Pamiętamy zresztą

I

jego hl tle
Oka zalo s-ię
szef kamaryli

e :.prawkl.
więc,
.że
6w
Jest znanym
kiedyś,o(,clalnym k.illTlentalorem hiUerowskich ustaw norymberskich, b wyso1um unęd
niklem Ministerstwa Spraw
Wewn~trzny('h I11.R7eszy. Jak
WIadomo, ustawy norymberskIe stały się pretekstem. któ-ry posłużył do wymordowania
mi lionów Zydów.

W atakach na adenauerow-
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CE·NA . )C'HLEBAIII lOdy kowal kunowskiej
HI Fabryki Narzędzi Rolniczych
-

przyniósł

~~ie

swój

w

poniedziałek

miesięczny

zarobek.

UsiedliŁabY ~"hlitzy.t..il&- ~-na

eó::WYda~

_ Jak to dobrze. te meble f

płaszcze kupiliśmy sobie .już po
-----..;,..--'.'-...,.;'-..;..;:..:,

obniżce

cen. . Za""zczę<!zi\iśmy
ternu spOrG-ir0.... co?
Tak, ale zbyt dużo wydDj~
my jeszcze n'a chleb.-mięso, ma..1O-j·-mteko;--~a1Cobnl·
żonoroociaż " zlotówkę cenę
chleba? Zaos7.czędzilibyśmy nienajgorzej. 'Wydaje mi się, że
powinna być taka obniżka. Ale
dl C go 4e-j nie było?
dzlęl<i

-

llśmy powyżej. obniżyć ceny
Jest tylko jedna droga: nfe· tod
l' ki! chleba z 3,50 ,I ha 2.50 .I? ustanny rozwój produkcji rolo
Ceny· nie ustala się wg lakie· nej, walka o wzrost wydajności
goś "wi~zjmjsię,". ~le

!la

~y~

z.l hl:!.

'

~olioś~'ceny ~Iywają: wartość KUNOW _ WIĘCEJ MASZY-NI
środkow prodUKCjl danego' art y.
kulu IW I(ym wyparlkU: zlarro' Czy robotnik, ··a .zwla.~zczQ
siewne, na,wozy sztuczne, ma. I ~kI obywatel jak na~z kowal z
szyny 'rolnicze) plus rQbociz; l' I ~abr~kl Maszyn R~lnlczych, n:t 0(przy ---orce, siewach-, - z1510":e,.Lźe- -dopomóc takoś-, aby- obmzył

Doskonałe~ wyniki WleCleniU- . s:;DoM~tRSlu" KO:ZTUJ~ ~~c:\:~_ J>~~i~ta~ ous:t"~~~: I~h1eba klos~tbr ~;pr~'I~k=~~j~
"'p.łodno.J.ClD
be CI
_
D

---.. -U
. -k--o--b-l'--e6-...

azysku.lą polsc, "lfan,·

WARSZAWA.. Wynikł leczc~
nI8 ~ezpłodnośc1 u kobiet, osiąaane przez ośrodek kliniczny w
Ciechocinku, pracujący pod kierunkiem naukowym prof. T.
BUlskiego, uważane są przez fachawców za -Jedne .z najlepszych
\\ świecie. Około 30 proc. kobiet
bezpłOdnych _ pacjentek ośrod
-------.c:a w Cleehocillku, ·po ~przebytej
tutaj _kumG;ji_ t odpowiednim dal
szym leczeniu, staje się zdolnymi do rodzenia dzieci. Zdarzają
się wśród nich kobiety, które P,)
10 a nawet blisko 2-0 latach· bez1'1OOo05CL nareszcie mg.gą----wsme

8 I POL ZLOTEGO

it
o--bZralemd·Z-.iala-- .pal·ęnknd~~.rszen'-IOQc
•. IW
..

ł"

"10

opatowskim były bogate zbiory
żyta. Zarówno pszenicę jak i
żyto eksportowaliśmy w" sporych ilościach za granicę· Działo
się tak dl'atego, że Polska pr.zed
wojenna była krajem rolmczym
ze słabo rozwlmętym przerpystem, z wielką IlOŚCią bez robotnych w mleście_J na wsL Toteż mIasta me potrzebowały takiej ilości ,pIeczywa Jak dZiś
A chłop, szarpany Ciągle przez
różnycł:l lichwiarzy, ccZęsto ~lle
mógł so!:He pozwolić na spozycie chleba do woli, bo mU<:lal
sprzedawać zboże po to. aby
kupić przyodzie\vek, sól t ,CU-

.

,~m

płu~a

ku podaży' ci/.; popytu n. d.ny ~a~.
artykuLDraz.....-il stos.unm cen &+ __ Ch_~_ę~y!__ żeby~~ł'.!J_ciel. !:'Qsł_~
tykuł6w roln;ych do przemysło- pr~dukCJa ~n.a. Chcemy \\:ywych Obniżenie cen' na chleb dobyć wszystkie rezerwy z gomusi~łoby _ rzecz o~zywista _ spodarki rolnej.,
spowodować automatyczne
Aby ,ot:zymać ,:",yz.'ze plony
niżenie ceny na zboże, ,W na- w skali kraJowe] z 12,6 q w
szych warunkach, kiedy produk 1955 r. do 1.4.4 q w 1960 roku
cja rolns pozostaje w tyle za (8. konkretme. np. ~ ~pat?wrozwojem produkcji przemysło- sklm o 32 k.g zyta v.lęceJ z JedweJ. cena na zboze odgrywa nego hektara JUZ w blezącym
wazną rolę bodźca rozwOJU pro- roku) trzeba chłopom d05tar~ ...r-OlneJ A WięC obmza]ąc I czyć komeczTI1e WIęcej i coraz
cenę na z:boz~ w sposób sztucz_jt8ńSZYCh nawozów .sztucznych z
ny meprzemyślany doprowa- KędZierzyna, Chorzowa, TarnodZlhbyśmy do obnI;~mIa za'Inte- wa t dobrych pługów, bron,
resowama chłopa w rozwIjaniu obsypników, kultywatorów, Siew
produkcji. do zahamowama pro nHww, kOSiarek ł traktorów
dU\kcjl rolne] Bowlp.m chłopu I z
fabryk w KunowIe, Crunie kaJkulowploby Się zWlęk~z:ł_ d.ztądzu, Plocku, Starołęce. Ur-flte
irydaJnoścI z ha poprzez SUSie, BIelsku l w Inn}ch mi akuttttry---a-gret-ee-h- stach. Po co?

STRATA -

00-

mz.tkami.
do
I wif'le innych art yTe doskonale wyniki !:ą rezul- kulów przemysłowych, za które
tatem zastosowania nowych me. _ biorąc: pod uwagę niską cenę,
tod i ~posobów leczenia uzdro- jaką uzyskiwał Z8 f:woje prowiskowego, opracowanych na dukty rolne _ musiał bardzo
podstawie wieloletnich obserwa słono płacić.
eji i poszukiwań naukowych

.
.
nJczn~:),

U.
.,
Z} skane 7.e przedaz}
,środkI nie wytarcz~lyb;: mu n,a
z~kup nawozów, ziarna kwal1~
flkoWOO'le.go, maszyn czy na kup
no ubrania i artyku1ów gospodarstwa domowego. W takiej

n~ść u kobiet, leczone .są też za_
p:'lmo-::ą kąpieli, okl,Hiów borowinow~'ch, naś\vietJań. irrygacji
7.:::o10wych ujętych w jednolity 1
clągiy syst,.,m,--- Każda paC'j~ntkrl leC7.ona je!'t
01 pocv.a.tku do końc-a kurac,·1
p.zez tcn ,,~m 7.e"pół 1clclr/Y.

wowallśmy to klika Jat temu,
kiedy były T\iewlaśclwe proporcje międ7.y cen~mi artykułów
rolnych i przemysłowych).

200 PLUGOW

styczniu w kunowsk"'iej
Fabryce Narzędzi Rolniczych, ro
bot nicy r- personel inżynieryjno _. techniczny
"dopracowali
sięu takiej ilości prodUkcji wybrakowanej, która po' przeli~
czeniu - daje: 428 godzin straeonych, które wystarczyłyby na
wyprodukowanie 200 pługów ramowych, konnych l-skibowych.
200 pługów mniej w mleslą.cp
to duta. strata nie tylkO w planie
kuftowskleJ. fabrykl.'- ale
prz.ede wszystkim dla naszego
rolnictwa,' dla chłopów sando·
mierskiego łopatowsklego, a
tym samym I dla robotników
kunowskich~ Kaida robocwgodzina to~arzyyy z tej fabrykI
zazC(bia się barow mocno l roz-W

,,.••co, to Jeszcze nie wiesz? Dyrektor ma pragnienie, Pll8koA~1

la tropaCh wazeliniarstwa
Wa-z.elinlarstwo,
uniżoność,
nadsik:akiwanie, lizusostwo to pojęcia nie nowe, mają swoje
tradycje. Najbogatsze chYba 't 0kr~.su mlęQzywojennego, bo ro:
dZlł je wtedy naj zwyklejszy
ętTach
'kawałek chleba,·o pó~
sadę, o 9yt· Czapkowanie, przymilanie się, było obro.ną ludzi
słabych przed ludźmi
g1upiml,
którycn tylko pi~ią-

czyciele, albo aktyw gospodar.
czy. A ja nieraz godziłem si~ na
te jego metody, bo siedział we
'mnie ,,!azeHnian. Aż-kiedyt-siQ
zbuntowałem I powiedziałem _
dosy-ć. Przed-stawUem swoJe ra..
cje odpowiedzialnym tow8rzy..
szom. Przyznali mi słusznoM.
Mój wewnętrzny wazellniarz,
Siedzący we mnie dostał mocne..
go 'ku~sańca a dygnitarzyk zrozu
j~ki~ot~~~~~vn~~:isntdaOnwo-\~II'~ miał, że- coś nie tędy droga.
Pien,'ądze na" m,arę lud'" st'~'aie.m!~O,~zjue'mt"atla.,kt\~;a dwygknnitmar",-

°

\I

(,

L.cl"

'"

."

~ z-e-brrntop--~--s.and.fr:l·t,;,~e~m~~o!spOO::~a~rkmi~r~o;,ln:e~j~w~o~p~a~-~\~"iin~d~O:"ri'"~IY~i~P~'
i;~nfi~'ld~Z~I~a~m~a~1
~IU~dtZ~tP~ttaC~h~po~w~,a~t0'li)'J~YC~h~.
~W~Z~y~"~'a~S~ię~_
ie•
wladzy ludowej
wyml'otIOQW1"""Zu
... .
.
a la si

-po
mierskiego
zacząl orać .lUZ te· towskim i w ca
.
raz pługiem, który ma żelaz.ny
W Kunowie są brljkr:ll oby.
grządziel i lemi~sz przyśru~o- Wśród nich jest Marian Lenarwany do odkladm~y. pod tak.lm lowicz. Być może, że to on dokąte1!1, aby głębIe] spulchniać maga się obniżki ceny chleba.
ziemIę· Ten sam chłn~, gd}{ tyl- Ten sam Lenartowicz, który

. h
t b
d
sostwa z ludr..kiej świadomości, ~c , ~zęs o ez oktadnej znat?m. gdzie ono .było? . Oczywiś- oO~a~\e~p~~~'raj·~~ Ps~~j:Zij~l~
Cle, ze automatyczrnie te sprawy ny ·sąd. Straszne mogą być s'kut..
nie- przebiegają·
. ki braku wła,c;ne-go ldania. Pa..

rz~i mo\vkę do szopy, a kplej )\' styczniu kijka sztuk wybrai ·rzyBcleJ bf,'dz,'e obor.vwa\ rzę- kowanych cz-ęści. Za tę wybrady z ziemniak8mi. Pozostały kowaną
prooukcję potrącono
wolny czas przeznaczy na inne mu pewną sumę z wynagn:>dzE'pilne prace Vi polu.
ma. Ta kara prz,q)Omlna, że
To spowOOowafoby w konsekMechanJ7.C'Icja roJnir:l\\'a nigdy równl!'7. od Lenartowicza i je_
wencji brak chleba", sklrpach, w żadm.·m kra.l'u nie PI'7.~·nlo<:la mu. podobnvch z kunow~kieJ'
. l b
.
p kIj .
~~=:n~:ni~k~I~ c~.n~ u('~~('~~ z~ strat zirmi(lp!f){lów, (l :~'1!m o.:~lme ,!-Elbr~'ki zalf'żv p!"zy"7.łoŚć na-

dek CZ:ł<;(IW minionych Nie-tvJ- \~'ód1.kiego
. k ś t
kot Mamy już wla.<;n~, rodzln- daj<\~ jedn;z]~~n;e S:":.1 sp~:;
r07.wiązania. Prze<i!:ita ..
gdzie d,.gn'.!a'..,,....,..., ... ł"'d~" ud"'--- wiciele Sąrlu nie zakwestiono-- .....)"...... ""'-ł-d
\>,:a-'·
p
.. E
k t'
k 6
rzyla rio gto\vy Dyg.nitar'Z.e są ra lY~~k ():~ęCl~t:~e- ~k~~~~ ~
oczywiście r.'itnf'go kallbru. sie- o' \
Ik' h
k h b
dzą n8
n'lżnych sZC7,eblach _
le \·e W!\Z}'S IC pun tac
y ..
oc! \\'{Jj('\\,r'Jdz:w{J do gromady, od b n;odna l parrlgrafami na<:ze-

~~:~~~~~t:go~\i;}~f:c:S[;i~ir~ ~rŻ~;I·:iF.~~a~~~~7 :;~kS :::t:~l~ia~::~~:l!~~:bo~a~~s,:~ ~~~~r~r~7H>~~~~~:1~:c~t;r~ !~~§o:~~~d~~~Tz~~f~~r~. ~~~E f;~~~~;~j~n~:~~~::~~~:~~:: ~~~S'~~t~!~~~'a:~~ W~~
ziemi (nawozy, mech·mizacja i
mne), nie sp·rzedajemy zbóż
nym państwom. a pomimo to
na~ze sklep}' nie wykazują 0-:
becn:e
specjalnego nadm,aru l
chleba. Pamiętamy szczególnie I
trudną s.\'tuaC'ję z chlvbem podC7.fj<; opóźnionych w ub. roku

in-

I

~:ń ~~~~~~,~·ie kiC~.~~~ad~~~~~'n~~i I ~~;;'l.~~~~~~(l/ ~a:~~~,n~~h ~::, n;ie1ib~śmy ~e.i. ~\'Zr.o~t. ~Iarto ~~\~~:iC~ ~~~~~,::(';:(~:\~~~:~ I ~~~_~~a r;~~~ctC\~~t~ba~ ~~ięc
p')('7;~tkowo na lf'rzf'n;(! uzdro- było.

Torba by Ja

~';:~kc7\~~·m~\>~~1~~=C;;::~~~,~~~r~: lukupić

p:ekę nad d;:l.!"z~·m, C7.ę<;to· dlugJtrwa'ym, leczeniem farmako-

lO,~lcznym.

Popnednio kurację prowad7.ono przypadkowo, nic.syslemat.vC'znie. bez dokł:ldnej znajomo~
ki przycz)'n chorOby. Mf'trHl\'
.

dodatkowo rowniez pamu;tac,. ze rolntctwo rolniczych i

granicą.

je za
Jakie są· przyczyny tego, że
jeden kilogram ..sandomierskiego" chleba - m1mo kilku obniżC'k cen na art);kulach pierw~
szcj potrzeby - nadal kosztuje
3 i pól złotego?"

Pierwsz~

I 'l.a.'ladnlczą przyjest olbrzymi w'l.ro'it poW ostrItnich latach podobne pytu na chleb, związao-y nlt'rocśrodki naukowo - lecznicze. zaj zerwatnie ze sprawą. wielkiego
mu.iąc~ się leczeniem bezpłod- rozwoju naszego przemysłu i

~~~~~7~~ Sl~~~r~~·:~~~~~:~~. były czyną

~~~jwUp~~~~~ie, k~~ti~7 i rI~:= ~;:~~~U!~~I: ~~ce;at~~:~~~~
v.:rocławiu.

M, in. sanal6rium w

konsumują

chleba,

mi~sa

i ma-

oowoc1.esn}·ch me-

mniejszą opł_~;alnośrlą. prnd"k~

cji rolnej spuł;lowałbJ<

źanamo-

Tl{ANlNY, NA EKSPOR~

wanie przetit~łu, bezrobocie.
_ A więc trzeba, równocześ.
nie z obniżeniem cem' zboża i

Kałłska Fabryka Pluszu ł :;a.ksa-

mitu około 30 proc.. sU/e.j produk

obniżvć c('~ę artykułów przemysłowych - kt()ś powie.
Tak, ale ł tutaj nie można
dokonQ.ć .te~o wedlug "wklzlmisię" W tym wypadku również
tr-zeba \niąć pod uwpgę te sa-

chleba -

rjJ pru'znacza na eksport. I'kllniny kordo~e I plusze z KaUsza
wędrują m. Innymi ,do takl('h
krajów jak Chiny. Indie l Australła. W okresie 5-1atkt przewid j
i
t
k

~~iaCl~\~n~\:7.:b~~ę~()śl~;:~;.o~~~

Q~żyt1iolF!!-ikach

. Blalacz6w. woj. kIeleckie. Palac z pocz. XIX w .• pokój drugi od
salonu. Malowidło na suficie zniszczono przy przeprowadzaniu Instalacji elektrycznej.
Fot. B. MARCONl
B.ozP6r7ądzenle Rady Mln łgtrów zupełnie Jasno precyzu
Je obowiązki zarząd6w I uży tkowników obiektów zabytko
wych. stan faktyczny naszy cb Z!'bytków świadczy jednak.
ie to 'Ze wszech miar .słusz ne rozporządzenie
pozostało
przySłowiową "literą prawa".
darzają się nie;;dosobnio;"" -bUdyi,-k6W pOdworskich (pała
ne wypadkI tra.!dowania ce, dwory). Zdewasto'ń ano na
budynków
zabytkowych,
ogół wnętrza, jak również o ..
szczególnie ruin, jak.., karnie- taczają.ce pA.łace i dwory. pa,r
niołomów. MOżnB JT.Zytoczyć
ki czy ogrC'dy. Same budyn..
.szereg -gorszących przykładów: kl użytkowane są często w
rOzbieranie murów obronnych najbardziej niewybred1l1Y 8PO'"
-roiąsta·--Szydłowa z XIV w.,
sÓb, nierzadko boWiem miesz
rozebranie dworku 7. XVIII kają w nich". zwierzęta. W
WIeku w Szańcu. pow. buski. pałacu w Grabkach
.
rozbieranie ruin zamkóW _. . z
Chrruell1i-"k-i - {-d-aw.
XVll -w-leku w
.
PaństW""'}'
sandomierski, t Ujeźdzle, pow dek Masz\nowy trzyma
od
opatowski, czy pieca hutnicze paru lat krowy I śWime, i nie
. go z XIX wieku w Samsono- ma zamiaru -zastosować się
wie pow. kielecki. Odpowie- do nakazów opr6tnienia bu·
dztainoU za te sprawy opada dynku, WYdanych przez kon·

Z

~an:=~:. f::eadj~~~b:~ ~:;a~ini1tw:.n~~~~:~ie Z~

laDa - whlaą pa,óstw""'e! ObI>- J>Ok<>jach dl'Q]:m~go mwenta·
wiązane są, ".uwali
nad sta- rza domowego. jak króliki czy
nem reUkI6w kultpralnycb prze- kury, jest powszechne. • uży, uloścl.
wanie dawnych salon6w

__: ___

0;:--

dy:'ckt()r~ki('~o

~~'l ~~~)\~;~. <:~<;~n~O~~;rz~~et~~~

'<;7.t,1!·U

!7y.<:7om 7. S<,!r1u Wojcv.:ód7.kietz;n.

biurka do warbrygaoll:;ly, - od wuje-

ch)'lnym. dla

n,'ego

gruncl'e.

tóm, gdzleo"'lubl się je ł mIle się
~idti nadSka\.... ~wani~Ój zd pa ~CtZ \przez CR ~ pOk
o Myg~
ni nrs lego papIeros a...
USl
być pl7.}'chylna atmosfera. Co
ją .<;twarza?
NaJOt:ólniej
biQJ;ąc ·wta~nie
dygniLJl-stwo - ćzyH,:zap0minarn , że na jakimkolwie,k
gLe o
Y się y!o sf3nowisku, to si~

'd.

-tt

n~n~ p~U~7.:'~r~Ok~:!~;c~jło t!~~~ ;:~~~. ~~~()~. t~, toab~ie sł.~~:~

p-roc., zaś tkanin kordowych o teoretycznym m,1S0m, ksiq7.ko16 proc. Na zdjęciu: Władysław \\ym, 1~ (~.('Cl.~·\\'istr~i.,konkret-K-al-utny
.obsługuje..._
nym .. (l~.l.f tym n3j 17.szym -

że sprowadzać z krajów zachod- ~OC~ir7.ych itp,) or8Z rnbociznę.
nich, co rzecz jasna, wPlywa jak również sprawę podaży i
na. wzrost ceny chleba.
Czy nie można jedr.ak obni- popytu.
żyć ceny chleba·? Cz~, nie !!1Oż- Co więc mamy robić, żeby
na by, mimo tego co powiedziew obniżyć cenę chleba?

.~

tab.e

z. KROGULSKI

<n:l

!c;s~~,c!a i;~lI;~::O: Z~::l:~z{,~ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f~\~:~~i~~~;l:~~ :~;~~~~;:}~ ~: j~~~;~fąh;~~;:ianie pr~;,~\~ii~

Inowrocławiu poszczycić się już sła równiez ł -sa:m1 -chłopi. T-O~ kowania 1ow-aru- -(tu--l:~'ci.e_ ma:
też w tej sytuacji musimy zbo- .<:Z\'n surowca, materiałów po-

moie pnważn.\'ml osiągnięciami,
uzyskuje ono bo\viem w porównaniu z okresem sprzed kllku
lat trzvkrotn\' wzro<:t liczby kutaciuszek. k·tóre. dRwniej bez-ptmme. po przebytej kurocji rodzą dzieci.

j

~i~·iaż:<;t~~. P~~~~~\tęa~~o W:az~-, SE"k jej

~i:~~il~:\~~:\~~~~;~~~~

szybkobieżne.

d .

l
Gc V Slę o tym 7.a·
upr::twia sit:: tam glebę
fot. Kondracki PodW\~\.~~._~ulin,.io~l.·ns'teWOto· bywa. Pod\..:ładni dy;;njtana ~łatwiająmu na jego życzenie jego prywatne ~prav,')~. Dygnitarz zwaloia z pracy lub czyni inne wstrę
ty osohie, która go krytykowała.
ZlP

p":1CV

pOffima

CAF -

zabytków

zajrrlOwany przez Państwową IJlrujący piękny klawcystycz·
ny pałac z XVIII wieku w BiaStadninę Koni.
Mieszkancy budynków załaczowie,
pow.
opoczyński,
bytkowych z reguły nie utrzy dzieło
polskiego
archlt€kta
mują. jeh w należytym stanie
Jakuba
KubicJuego,
lPatrz
zdjęcie),
ł nie
przedsiębiorą
ł.adnych
środków
nlezb~dn~'ch dla
zaOsobną
wreszcie grupę sta
bezpieczenia Jeh przed nkodlłwymł
dla Ich zachowania nowią. prezydia rad narodowych użytJkujące lub bezpowpływami. Tak np. dach paśrednio
zarządzaJ
budynłacu w
chmiel
nicy
nków jak padział Zaopatrzenia
go KieleckIch Zakładów Wy- lac kielecki czy ratusz ~ Sandomierzu i Szydlowcu zapominają,
robów
Metalowych,
straszy podobnie zręsztą jak i inni użyt
przejezdnych ogromną dziurą. kownicy.
że konserwator jest po
W op:lakanym stanie roajdują to, aby powiedział im, jak i co
się również takie obiekty,
jai<: mają zrobIĆ, a nie - by Zlrobezcenny pałac z XVIII wie- bil to za nich. Również i m1ej
ku w CzyżoWie Szlacheckim, skie rady narodowe nie U\l.'i:ł
pow, opatowski, czy Wło.sto
żają
za właściwe inwestowawie, pow. sandomierski (nie nie własnych środkó'N finannależy go mylić ze
stylowo !'iowych w budynki zabytkowe
bezwartościowym
-piętrowym
przez nie zarząd7.ane, a znajbudynkiem,
wybudowa'rlym
dujące się na terenie miasta
przed kilkudziesięciu taty). Po- (np. tzw-, ,.ratusz" w Staszoza niszczeniem samych bu- wie), Dziwne jest również dla
dY1l1ków zabytJl<owych uż.V'tkow czego np. MRN w nży uznanicy zaśmiecają w sposób 0- Ła za właściwe u'zy.sokanie fun
kropnx I.ch QtQc..zenie. np_ do rlusz6w na lawki w parku, a
pięknie poJożonych na wyspie
nie występuje do wła~ciwegn
ruin "'barokowego palacu :I resortu O srOOki na - kQn~er\\la
XVII wieku w
Mod1iszewi- rję ruin zamku, będąrych naj
cach, pow. Ikoneckl,
trudno większa, ozdobą miasta.
sIę WlProot dostać poprzez czę
NiejednokrotnIe apotyka alę
ści woz&w, maszyn Młnlczych,
w prasie felietony I artykuly
jakie tam porozrzucano ...
(oparte
przewainłe na sygna..
Jest również pewna grupa
użytkowników. którzy
inwe- lach korespondentów I czytelników).
w którycb autor opistują w
budynki zabytkowe.
Inwe.trują
jednak w sposób "u.lący tragiczny stan Jakiegoś
.nie
..
robót 'l.&bytku,. .wola na konłtt grom
ale wyko- kim glosem: "I co na to kon
A
konserwator
nując bez wiedzy i zgody kon- serwator?...
serwatora roboty,
może
po- nie ma rótdtkl magicznej, za
pomocą"
której
mote
uleczyć
trzebne dla wygody użytkowa
w8zysłkle rany zabytków. ~ho
nia budynków,
wyWierające
dzt
tu
równld
o
taki
"drojedna;k .zly wPlyw na Jch
biazg" Jak pieniądze. bez -któ
wygląd l
zachowame:
rycb
trudno
jest
·otrzym~
gon
przytoczyć np.
Iy.blaebę. kamień I roboel •
.dzIeWę ~:OOp_"Y_
nę.
oklej
FU'I1du ..e 'ro~e Wydzialu
na
konserwację

wet --l:Ia~~~~~~~~~~~~~~.~k~la~d~y;;w~ę~g~Ia~.~zb~o~ż~a.~~~~~~~~~~~~~~~~.t;~~~~~~
wys~j~
"przodującv" w tym wzglę Idatki, gdyi nasze w!)jew6dznajpotrzeoflleJ&ie-Wy~

zaWad dl. starców 'zaj· two jest· bardzo bogate. jeśli

.

'\(.-

":'~' . . ','o'J,

to~arzys'Ze oz Sądu

s'

h' 11

tłumaczyli
.

~.;~Ćz~i;l!da~i~l~gZe_~~~~~,;.s:r;
>.

•

cyt lo. nich partyjnicy?1 To nie
bojownicy, a slabe mięczaki~b
l
Id'
C
l eJ ~ a~n~go
~nla,
zy tym
u 710m nH~ poWinno przeszka"

il;~~ Z ~;~:~~~i~~~t~'t~.~n/~.~~

dlCl Egzc.-kuty'-"v svgnał. ie na
jej posied7eniach' nienejlepsza
panuie atmosfera. Wyciągni-ęto
z tJgo wnio.<;,ki. Bo

przeci~ż wlaś

~~~n 'l p~~~~~t~~;~;~~ne~:.~;~:
nia dygnitarstwa we WSZyst ..
kirh je-go pileiawClch i nie godz~nia się na w37ellnRrslwo. kt6
re n1f lcZęmeunrw-nta -stę-w mtl--cz~cym" potakiw<tniu. "Potaki,
1

~.:~z~.~y~.~;; l:i;s~ce na~~ezG';;=

dem

ich

stanu

zachowanJa.

Władze ce-ntralne dązą do tego, aby kon serv."a tor w ogóle
me rolat pieniędzy. żeby· nie
musiał tracIĆ czasu na czynnosci czysto admimstracYJne,
Jak załatwiame spraw
w
banku czy "uganianie się" z
mi. Kaidy obiekt zabytkowy
powinien mieć swojego UŻyt
kownika, dbaJącego o stan bu
dyku,
konserwator zaś był
by wtedy czynnikiem de<:'Ydującym o
sposobie przeprowadzenia remontu 1 konser
v,;acji. Ale zanim ten projekt
\I,.·ejdzie w życie,· pozytywne
rozwiązanie
tego
problemu
może nastąpić jedynie w. wypadku, jesJi wszyscy użyt.kow
nicy
oblĘl'któw
zabytkowych
7 r o z u m i e j ą, • iż
cIą
ży
na nich
ob"'owiązek podejmowania robót konserwatorskich przy
zarządzanych
przez nich bUdynkąch zabyt..
kowych i że są za st-1.n tych.
0biektów
o d p o w 1 e d z i a l n I
wohe-c
prawa.
Komeczne
wydaje
się·
lacytować w tym miejscu § 5
Tozporządz€'nia - Rady
Ministrów: .• Wszelkie roboty dot,v
czace zabytków będących wla
snością

pańs1:wa,

mogą

Kup:lem !'obie to pis.mo, -

mó-

~~i: la~~~·~f:~ormZ~baj~?)~~eaću.

Znam także lns.tytucJę. w której
z rana slowami: "Jaki humor ma dti~
stary?" i blady strach ich '0garnia. gdy "stary" jest zły. Oto
na ch~'bil, trafił zebrane przykła
urzędnicy witają się

PO\l.'1edzmy sobie otwarcie, że
niestety, na dygn!tarstwo zacho
rowali także niektórzy praCQ\Vnicy aparatu partyjnego. Był
kiedyś czas, że instruktQr Wy·
Propagandy KW wzywał
.
i zlecał mu różne
kcyjne z.adauia, nie ba
coząc na jego obowiązki zawodowe, nie licząc się z jego argu~
mentami, nie porozumiewając
się z jego zwierzchnikiem. Ten
system nie ograniczał się tylko
do dziennikarlY. Mot::a na ten
temat coś powiedzieć np, na u"':

~f7,Ys.tko

~o

J:>..Q...~·lŁ.J_~

~\\~erz~~ni,k. Str~s.rna t~ rzecz
~I~~ia ~'\\~~~\'~a;~~zac
su-

Jezeli miatbvrn określać naj ..
Waż,n1ejsze zadania dla człón
kó\l," partIi to na jednym z cz.olowych miejsc posta~·llbym obO\I,.·iązek uczenja odwagI. sa·
moozielnego myślenia i czynu,
głośnego
ania swoje-

tym wszystkIm. co te najlepsze
cechy C'złowleka tłumi. A więc
oz dvgnitarstwcm i jego nte-odrodnym dZieCIątkiem - wazeli..
niarstwem.
Określenia·- dygnitarstwo t
wazelmarstwo - to skróty myś
lowe, to symbole, pod które
można podłożyć fakty o różnych
odciemach. XX Zjazd t<omuni~
stycznej Partii Związku
RadZieckiego określił źródło i tych
obiawów t nazwał je - kultem
'lednostki.
JERZY

GŁĘBOCIU

Laborator:um Bakteriologiczne-

być

wyk.9.nywa1"l;e tylko z.a wied1.1ą
zgodą władzy konserwators~~ p~~zej instancji, kt4~
rej przyslllguje również prawo knntrn11 tych (obM".
Ponlewat stan zab.vtk6w w
dutel mlerl~ załt'ty Od usto·
sunkowanła się do nlcb SiłO·
lec7.eństwa, powinno ono znać
I doceniać Icb wartość I "nadla naszej hl.torli
I
kultury narodowej. Przecie!
nieraz "nłep&tr7Jebna nlkomuu
ruina cą "tary kościół decydują O tym. te_ jaka~ wioska
czy miasteczko są znane w

i

<l!'lęj
słoril

cJ'oI......c-że- -weazI3=<Ioc
I

skleJ.·
.
Mgr

<ilLhlałorU

azlukl pol-

PĄWEL

W Bydgos~cZtl otwarte zostala ~łed-awno Lqboratorium __
...o----Bakte' iotogiczue,'- ~ -md«-~tęm -ję§.t:._-'kQl1tr'otowante
czystości mtkrobiologicznej mleka, maslti. przeiwo-rów m-fe--cZ=
nych i

MORAWSKI

~

pIE'czny.
Tak WięC llzu!'()stwo to ni!!
tylko j nie· przede wszystk!m
zapałka podawana driąccf ręką,
to nie 'politawa "na baczność",

~~s wi~!~~~:JiF~~:d~~~~~Ó~ ~~:ę~;,:::~~t~:1:i~::i~~ n:~;fo

--c-cc-~--~---1b:.-n-rtTlV~~

~~~~~w, o /l~~g~e ~~to~zg~:= bym mu pożyc7.y1 "Prrekrój", _

4

fnycn--;-prodfjkt6w 'nabirrtuwych .•Na

Maria ~ępiń8ka bada, próbki mleka,

zdj"riu:

hit,

CAF;'" fot: Gil!,

I~lIlunkowll'

POgolQWl1I'

Nr

tel.

09

Strat Potarn, Nr tel. 08
POROI""'i~ Md1cYlne Nr' tll'l
07
Milicja Obywatelska centr. te!. 31·

SICARtf'i/(O!

"MIR" -

Doorze. że dziecko Z8WczaS\1 :ica~y~~=I~~~g::~i: :~; ~=
zostalo przewiezione do 'Z1>jilolja. we szpilole w Skal'ŻYy,Slrud~·~lt~·I~B~Uri-~_;~~~I.~~~

))Orbls«
będzie organizował

. Natychmiastowa interwenc s e
karzy pomogła. Bywa jednak i
tak. jak w Skotrlikach Dolnych
(PO,.o!',
.• Ps~oc"zc~wd),w~~i~.!~·w~~.
•rych na dyfteryt r6wnl~ leczy-

sku z nowoczesnymi o
dziecięcymi. 10 proc, łóżek W
tych szpitalach
przeznaczone
~be- dla dziecl. W Staracho
wicach powstanie przychodn!a
rejonowa, gdzie również będą
domowymi s·posobami. Do Je- zatrudnieni specjaliści pedt8trzy
no·XXI' UTP likarza
odwieźli ich dopiero po l t d . .
XXV Międzynarodowe ,Tar- tygodni
Bylo jednak już za
P<:Iwa2:r'tą część nakładów pfeRi Poznańskie trwaó będą. w P67mol· aDd~e Ilekarskt,wLkau ndlne'ap<J-cb
fiięsą;naSZ<!1..epromaga y. ZJf'C po 1
~

wycieczki

Z'

nieczynne.

.• WOLNOSC" •• MóJ
pu:yJ.!l:1el
Fahlan"
film prod. czechoslow"IC'

okresie od 17 czerwca do

I zmarly.

przeciw OOPie,

lipca br. W związku z tym, te.
Oba te wypadki miały mlejsN!
Jut dzUi wyjazdem do Poz.. nlt' tak dawno temu. Także dziRAnOM.'
nanla łntf'resuje
się
wie- siaj. już nie tyl k9. na wsi, ale i
na przedmieŚCiach Kielc moim a
le osób fnfonnujemy. te kle- spoVkać rodz.ic.Qw, ~ ""ieną
leckJ
oddział
Pnedsłęblorbardziej w ..s-kuti?'C-z;ność" domo,
TFA,JJ? IM ST. lE:RO"'~I\IEGO _
stwa. PodróiY l Turystyki .. Dr wy{'h sposob6~-':'lt;K;"_zęnla. aniże·
n eczynn~.
biB" b-ęd'Zle organizował ł ob- li medycynie oraz· d04wJadczo·
nym lekar.rom. A skutek tych
sluglwał wycleezkl.
praktyk nie trudno odgadnąć,
Blleły z 50 proc. mJtk, w WystRN;"Zy zajrzeć do statystyk,
"B,'l TYK"
.. Prywlltne
t.yl:l~
aby przekons{' się. Ze w ubie·
Hcnr,ka VIIJ" mm Plod. en obie strony przysługiwać hę- glym roku w K!elecczyinie śred
dą, grupom CO najmniej lO-oso nio f1a 100 zgDn6w niemQwląt, w
g~~l;~~~·JA1.~"
usmit'ch" _ Wrn prod. f;;l~~~~~:~J~y boWym. Znł:łek ko1ejow)'ch dla 60 wypadkach prz,yczyna ,śmler.. flEL"· .. Przed
polo.p~m" _ -Indywidualnie udaJą.cyelr się CI była n1-e-z.nana. Dzieci tych
film prnd fr3n.:u~ko wlo,VeJ.
nie- badali i nie lpczyli Jekarze.
W)STA\\'l' r hWZFU,",
na Targi nie przewiduje się· A p~~eż gÓ)'by otrzymały one.
w salach W)'SlllWOW)ch TPSP prl"
,
pomoc l opiekę lekarską, 50 z
nic'h
pay
00
\\,~I~p w()l~)'
takiego stwierdzenia up~ważnla
MUlf'\lm [lfZy ul. N'1wotkl: Wy~ta. do pubJicrnej
fakt}·. DZięki polep..~d
_._-:"'.:-""""::"~'-:<"-~-<łeJ;~--l,....,,,,,,.-t ..ł.eJ:m!m.,-,omm!J~~h-_Pj,]tl:~<!t~~~reTi~riii[-~feii~~"iiiv"Ri-i
k'eJ,

~~\\'a~elle:1.~,~~~za:o/J g~}~~ta~oa_7~ s;~nyc~!:a;Y ~:~7e

pO'lostałoby

życiU.

, gruźlicy (BeG) i koklu.w.owl.
1 tu nasuwają się refleluije:
w zasadzie szczepienia tel 'Ż wy
lątkiem przeciwkokluszowych-

nieurzędowa)

(tabela

o

.,.

matów Up. Po ukończeniu szkolenia. kobiety te będę prarować
obałupnlczo
na ·zlecenle sp6ł
dzielni; Na .dj~lu:-1mlłrnKtorłDI: ~=-
Kamila KSl'niak zaznajamia u~
czestnl{''7,ki kursu z różnymi melodami baf1n. '

~

-

~

sztandarów. proporców. ,emble-

3 dnia

tot

CAti' -

IzraleWict

ciąpienia

III rzutu XY KrajoweJ Loterii Pieniężnej
w dniu 22 marca' br.
Ogłos'ze
~I

30.000 Nr 5375
Zl 20(0) Nr 26921
Zł .10000 Nr' Nr 27726. 38812. 68Ui5.

MP5B.

95776. 10Jl52.' 11276d

----lt .0;

ooe

Ni

,;

-ot1tl't,-

18.>67.

191 Tll.

;':'248. 122M. 81900. 890i2. 91748

;eut!.

nla-

~2BP7T.
!=I!1~lO.

31q.55.

10010

-58679.

08

-000.-

11 11

B~umlecznv
bez m~eka

ItJiJ)'IO
rolnlrz.e

!1 00

S11Hl

obłilt';/Lce;'

teeznl. godzi

rJlar.1kt('r)~ł\'czne

sę.

kluy I I II pl.
•. Kolorowe
9.20 Mutykl opere1kowl. 9,50 Ulwory CtaJkowskleao.
10.35 Koncert dzIeciceego chóru wio·
looklego. 11.00 Koncert uctnlów Srd
nle.J
w Odsń~ku.
11.30 Mutykll 1 aktualnoAcl. 12.M WID
domośc!.
12.1~
Muzyka rouywkCiwa
12.30 •. Na swojską nulę". 1300 Au·
dycja dla w!<L 13.1()' Ole
,,2y.
wego słowa" baśń
B. Lcśm!ana
I L .. 0 !!'~~1L L.Rrol.JJ..llu"~ _ 11Ao..t5"25 -Pn;('rwa
I."i '25 ProgrAm "nla
1'5 ~o f)~;J. dz:if'd --;- pngadal"lb dr J.
7I1b!ń-.k!f'R"o pt
.. Kea". IS/)() W!;ldo
mo(d
1605 M\I?:yka operowa. 16 ')O
.. Z frontu
lech nH<i " "oglld,lll~.~
Int. J Teperkll -pt. ..Gzy -samochód
przyszJości"
! 7.00 AiI'lyt!Ja, dla ro·
.:!z:l::0W.
l?ł.'i
Melodie roU"ywkfJw<'
17.30 Kore'SpoRW:-hcJn 'l; kra-J~w'"Obo
?;lI
Pokoju. 17.<1.0 J\onct"rt symfoniczny w w~'konanlu lespołów mlnliz ł'.
~o\vrch,
18.20 TflldlOiSlacJa mlodoiC".
HUO F::el;~lon
UU)O di!'
-~ - J)Ol-skiclt --so1tJtiJw_~ --w.3tl MulOY·
~a_ tąne~z,!il.
~:...~ St~Jl goJCody I
_ dzlenn'k wleczd~lW. 2f"I "5 Audvcla dl'

szkolna

dla

listy".

Szkoly MuzyetneJ

kólek

'literAcki

23.00-23.10 O<;\alnle

wiadomoścI.

elłM"IjTIł~, .,

te z aastlnlem zmroku

godziny 21 ole ,eln!) Ci
uźyW!~

grzelalk6wl

w 8a..

nawet l bulek,

z kogutem

f1r>p1i!l'Irn:J 7.00 Sllln pogndy ! nZIC':l'
nik porllnny. 7 10 Wia7.nnki J litwon

710 KH]rnd.1rZ f~'
. niowv
74.') Tańce lodowe róźnyrh
-nart)d,)w
!;OO Knncprt ork~t's1r dę
tych. B ,16 Koncer1 ,.pll\łów. 9 ()1 .\11·

I:ZBSU

ne M leemym Nr I w Koń
skich brak jest mleka, kakao,

510 PorannI'
5 W Akord~()n

z towlIrz}'<;zenlt'm Qiillry.

dłuższego

Od

PROGRAM I

Dl' MuzykI! poranna

",s!.

inne. Tak. jak to

przyjaciół w Cze-

mleslkań

Rlltunkowe~Oi~~~~~fj(I«'~Si~,,'J~UL::J~'A~;«r..~[.I{Jr.4rLi6.lLt'€.ifi~~"~~"~5Z~)6~f:"~5298~.. ~II~,.~,tl.-f:"~"~52:!ii!:~------f~~~~~~~[~~trr~~:rJ----t=-

J30hlll&

MO 11 ·37
P1qnTO\\it' MIlicyjne

d~'cJa

przymusowe.

wpłynęłobY wy-

W odszu·

niesOOsowa
nie się do prze1)i&6w szczepie-niach karze aię grzy\Wl~ a w
Trudnoś<,i z
adresami są
wY'Padku. gdy dziecko nie szcze nie tylko w wlę~zych osied
jak:
na Majówce w
piOI.e umrze na błonjcę, rodzice iach,
S~racbDWI ....h.
czy
Miliey
są publi~ie piętnowanI.
"' Skari)'llku, 01,,- -także w
zachorowanie dziecka- na d-yfte- tak- 'małym osiedlu.' jak przy
ryt ·zdar7..B się rzadko. - Warto ul. P.s..l>1'owskie-go w Starachowziąć przyklad.
wicacl'r.
M. Weronowskl
H. LElfANDOWSKA
Starachowice
'-~-

Komenda

r(JzmaI1ośc!

są

najbardziej opor-

adresów ich
majl! (idWa:lne

WYŻSZE WYGR1NE

1~,B46.

Pogol owI t

Starachowicach.

kanlu

ch().')łowacjL T8~ 7.8

,

1I584.518J5 Il!nll3 .. !ll:>132
Zł
2.mn Nr Nr 2057

'itlilt

Ukaranie zaś
nych matek
chowawC7.0 na
jest u naszych

wanla koblelom. :nIe mog_ _
r6tnyeb powod6w,pracować pn,<ÓW'
trudnośct Z8 domem. 8pQdZl~ln\a .!\foda,"
nie tylko 2l1ajomi, ale także w Lublinie zorg:.ritzilwa!a ku"
pocŻta) i Pogotowie Ratunko- har_larstwa art18tyi!znego.
Na
we. Byłoby ta,Jcże wskazane. kun uO'~S"'B 181<:oblet. l . II
aby na parterze w każdęj klat IIloh otrtymuje .t,n>endlum 'fil
ce oohodowej
umieścić spiS
wY8okOś_1 360 .... 'roliram kur_
ldka torow.
su obejmuje hart ai'ł18Q>tZll1 'W

w t1 wllm ta ..
sl6w -

Og!ędzl"ll

rozmowy międz1l agentem sku
15 minut.
.pu a pewną hodowc21lniq dro- Mętne' oko - zautOata biu, któ'\-a miala.>. czelność do ..
oboJętni.
.kuPUJ'ICII. A po magać się II klas1l dla Indora
chwili:
o "nierównomieT1J.ym rozloie- Nic. nie • tego. Btak o- "lu w. rslwy tlUBrctu w oko-

bowlqzJeowego t/uuetu Ul pa- UC1/ odblltu (k1ą>ra)", co je.t ,
chwinach ...sg.
gruntu 6Pr.nczn. a .. WvtllczJaJele ....OWU oko7 O do- n,yrm",
tlUSZOtu

-pierw...

którzy

stall
sIę w barze,
Ki"J'QWIlictwo b ..ru
przypisuje dostawcorń,

.. ... ...
-Jł.!'~ ,1 m!l-i-.e-----. . _
BIEBO REKLAM; OGtOSZEŃ

RS W »PR1Slu
W KIELCA€H, UL. SlENKIEWICZA--2ł
TELEFON Nr 48-58.

s10łuJą

wą

t.ą

nością

150-K

winę

Spra-

zainteresuje się z pewOPBM w Kielcach,

A.

Wlkłorowsld

lCoIIJki8

II DROBIlE OIllOSZEII~A II
PREZYDIUM WoJewód&kltJ Rady Na:
rodowe) na ",ad,le dekretu
dni.

KLUB ARTYSTYCZNY

RZĄDZIE-~:;'ODZKJM

ZA
LIGi PRZYJACIÓŁ aOLNIERZA W KIELCACH
UL. MICKIEV,VICZA-·5
l

~·~J,·~u-~-~~'~~~-~~~-_·_~-:~~----~--------~-----~--------il-

~:.~' :~~y '~O~../~'.n~~dO::::~""~~

nazwisko.

Rmyńska,

:III. P

PI\EZYOIUM Wo),wód.k1el. Rady N"
rodowej na zUłld.tł. d~kretu I dnie
10 lIstopeda 1946 r. 101. U R. P
Ni M:-: poz. 310)' zm!enllo' iuizwbko

-5....1<_- <o- .. -.5kart>ili .
1K.,olcleln',ao Dl Duwlłko Modrzew·

przy~muje dodatkowo zapisy dziewcząt .j ehło~ilw
W, Wieku. od .l~t 14 clo 28. do. na~tęptiią~'ych sekcji;
tBDe~zDeJ. o,rk!estry dętej, mandolillllwej, iązzow~j.
(Jeśli ·-chodzl o· orkiestrę, pierwszeństwo 'majll kan- c
dyd$ci grajllcy na iakimś iristrumeirćie). " .
.....
Nadmieniamy, te ~zlonko",de pos~c,teltOii!ydi sekć;ll· $li
Z!loP.kywan1p~z . "Klub" w Inslrume'!.!ł'. I .P<>inoee"
.:·i

W dniu w~zoraj.zym wystar

łowaU do walk O mistrzowskie

*

*

Przebywający

W Jl,umunJł
punkty piłkarze
klasy~ Oto kotarze polscy· sf,artowali WC7.0
wyniki kilku plerwszyćh spot- raj ~ wy,clgu' na
Jr.,.ru;.~ Stal ZMK pokonała Spar bk. 130 km. - Udział
nim
tę Sliar'tysko 4:2 (1":21 zdoby- wzięłi talt7.e kolarze Rumunłl
wa.jąc bramki priez Wąsika 2 t NRD Duży 8ukceL_odniósl
oraz Z.nclńskłego f Areriaar"j Polak 'Viśnłewskl. który zwy
sklea-o, LZS S,u'bedniów wy- dętyl przed Sa.ndru Rumunia
gral ze Spartą Jędrze!ów 3:2. I Schurem
NRD. Wszyscy
a Słal Oo!ltromec z Garbanem trzej zosta.lI sklasyfikowani w
Radom 2:0.
JE'dnym czasie _ 2.47.10.

brą ori~an,1Z.:clę
prezy, co jest niem31ą zasługą
społecz.nego aktywu bokser!'kie·go .Wrocławia. Pod względem
organizacyjnym
mistrzQstwa
w,rocławskie stały o klasę wyżeJ._niż.. __ w_ -Ub.---- -ł"Qk-u--w- Krakowie.
Punktualnie o godz. 11 rozległ się hejnał mi.trzostw , wltani serdecznymi okla.l\kami zjawili się na ringu pięściarze

_________________________ 1 ~~~;:~~~~l~a;~k·!~nca~~~.jd;;:;~

Szmidtów.nana .czele

najlepszYch sportowców
. Kielecczyzny
onku", - plebiscyt na 10 naJlepszych BPOr\<tWCÓW Kle
lecczymy w roku 1955 został zakOńczony. Wplynęlo
nań blisko 2.000 kuponów, ~o 'wladezy et dutej poIIUlamoścl konkursu wśród naszych CZYielnlków. Warto do- .
d.ć. te niektórZY z nich nadeslaJJ po kilkanaśoie a nawet
kiJkadzl28l llct kuponów.
. . .

R

Co

. ,

•

Po podsumowaniu punktów okazało .I~. Ił dziesiątka
najlepszych sportowców Kielecczyzny wybrana została w
następującym składzie:

-l. 8Z"UDTOWNA lSta.I iWIn":')
8611 pk~
2. MA.JCHRZAK (Stal Radom)
8558
7680
3. KUNAT (Stal Ostrowiec)
4. POTOCKI (LpZ Kielce,
7285
5. WINIARSKI (Stal Skarty&ko)
?247
6. ALEKSANDERKOWNA (Stal llatIom)
8726
7. IWANSKI (Sial Radl>m)
6421
8. MOREK (Gwardia Kielce)
5649
•
9. RusiN (stal Radom)
4295
lIJ..NAUMOWICZ-,SIaI· Rad"'!l)~~o_ 3581 •
~'J>"'flIll\ptIl§my ifo-wfjzulUwa'jifś'-rozw\ązaJl

bardziej
cięzców

naj

zbliłonyeh do powytszej klasyfikacJI. Listę zwykonkursu, podamy w następnym "Slowie Spor..

łowca",

czy iwielokrot ny reprezen\ ant
Polski b. 'mistrz tU"l)py Kul,ler
-reprezentan-t:::JNa(sl.~wy,_KU-

Kł~R wygra~- jednollb-śnie. Sędziowie punktowali
60:57,
60:56. 60:56.
Tytuł mistrzowski
zd

Wnienarciarstwie Kie
.- .-

l~~~~~:~y ~~~~!::ł~Ż~~~g~!:~

59:56. 59:58.
Z!łcięty pojedynek stoczyli w
wadze piórkowej Brychlłk (StaiirlOgród) I Boczanki IWarsza·
mi
l~w@a.~-:J!.",'.!m~i~as.ztioe",)·,.T,"y~t'O-uł"d.o1,sl,I-iIlO--j
mimo, ze w
rundzie po silnym, lew} m s1erple
znalazł się do ośmlu r,a deskach.
Walka miała charak.ter raczej
remisowy.
Słaby pojedynek w wadze
lekkiej stoczyli Milewski (War~
szawa miasto) 1 Wallozak
(BYcgoszcz). Tytuł- 1l1tstrrowski
zdobył zasłużenie MILEWSKl,

da~no -narcłarstwo Kietecczyz1l1l ogra ..
<

ntclato się do - grupy (dość zreszt'ł Ucznej) zwolenników

pbiaŁego

Bzaleństitn".

którzy

i okazji do przyjemnego
szkoły

próbowały

na deskach- szukali 1'oZ:TlIwkl

spędzenia

wolnego czasu.

organizować jakłeA ,wewnętrzne

lub

Tylko
między

szkolne zawody. Trzy lata temu ten' .!tan rzeczy ul€gl daAć
radykalnej zmianie. Nasze władze sportoWe. zaczęły dostrzegać wielkie walory Kielecczyzny jako terenu roz-uioju narciarstwa nizinnego. Nieliczna garstka działaczy rozpoczęła
pracę, zaczęły powstawać sekcje wyczynowe. W1tr6tce potem
zorganizowano już, pierwsze mistrzostwa wojew6dztwa.
~--'fEZ.l'.Jaia,_-!I>ÓrCie- to bar-

dzo niewiele. SzczegÓlnie
gdy zaczyna się Pracę od zera.
Ale i przez' ten {'Zas można
jednak czegoś dQkonać. Udowod
nil to nasz aktyw l1arcillrski.
Trzy skocmle (dwie w,Tumlinre
I jedna w -Kielcach), parę tywl>tnych bardzo sekcji, kUku
Z3wodn!ków w krajowej kadrze
meszeil - to
jest coś. To

czolówlo! krajoweg&, oal:CUll"SlfWl'-hmrrmrrs1:w.r.--nizinnego. 'Dlatego też te wyni ...
kI wcale nas nie zadowala~ą, a
dotycQczasowe ,-sukcesy: nie budzą· dD!1lysłów, te j""teśmy lUŻ
klasą dla .iebie. CM. ta.k już w
sporcie jest. że tylko mozolną i
długą nieraz
aochodzl.się
do wyni'ków.
choć'wi'
'są
na'"e_I.,.,,,,u,"""'"
narciarstwa,

óoCzii'.-

I ,LIGA

~:1~I:C~~~8k!ieka,~~ta~in:~~~~ ~: ~tZ;ni~°s.;;:;ze:

r;

STAR STARACHO~CE
KOLEJARZ LODt 1'1
? mln - 0:1 - Herbul --~
87 mln - {,I - oamolH\jcz..
STAR: LÓ.ńIIlerskl.-:. .stacho .. lak, Kempa, Koszla - Baa1..yk. Donleck\,.· ..... Weaolow.kl, Kupi... Marciniak, Btach_
Kordeqsz.
-'
KOLEJARZ: Dep,zy"'skl, - Dziko!, ctejka, Dutklew\1'Z - . .
OIS7Ak. &obczak I Herbut, Sobczak II, BIlewIcI, Gra.bal,
. 80bczak UL
.

:;!

Wynik spotkania nie odpo-I
przebiegowi gry. W
2:3 wlada
2·3 pięnvszej połOWie goście ograni2:4 czyli się jedynie do wyp!ldów l
defensywy. Właśnie jeden
t'a--w ooni1Iilef wake rlmilo\\'ej l.lJI2L·.'(G~wwaa"rdlłjj1a-~~=~~:- 0:4 kich
wypad6w przyniósł im w
,
.
spotkali się pięściarze wap;i cięż
-7 .mm. --prowadzeme. Pod koniec
kiej Kumor('k (Stalinogroo) t
tuen.\'szej części gry Star ma
Albrecht (Warszawa - miasto).
Walka stata na prz~iętnym po- l. Polonia Bvtom
_,4:JL,..2..:0 już przewagę, bardzo wyraźną.
ziomie. Zwyciężył jednogłośnie 2.-3. Górnik 'Radlin
4'0 3:1 W tym okres}e po zamieszaniu
KUMOREK.
Cracovia
4:0 3:1
4. Naprzód Lipiny
3:1 6:2
W
punktacji
drużynowej
5.--6,
Marymont
Warsz.
3:1 2:1
pj.erw~'Zł! miejsce zajęła Warsza·
CWKS
Kraków
.
3:1
2:1
wa - miasto - 49 pkt. przed
dzona \V dobrym tempie, Sto- 8.-9. Lechia Gdańsk
1:3
aunjs:if"m głosów 4:1 przyznano
Garbarnia Krak': 1:3
zwycięstwo GRZELAKOWI.
lO. Ruch Chorzów
1:3

pk<t.,
_ 19 B.
lepc;zym. pkt. I Wrocławiem 16 pkt.
9.
10.
,punktowali 60:59.
W punktacji
zrzeszeniowej l!.
59:58, 60:58, 60:59 dla MiJewCWKS 50 pkt. 12.
I5kiego oraz 60:59 dla Walczaka, rwyciężył
Zacięty
opór stawiał w wa- przed Stal~ - 37 pkt. I Gwardią \13.
14.
dze lekkop6ł,średniel wielokrot- - 33 pkt.

-'"-....: - -

tak

wadze

czy. który przez wszystkie trzy
rundy mial wyraźną, przewagę
nad Kasperezakłem. Zwyciężył
jednoglosnie ADAMSKI." Sędziowie
punktowali:
60:57,

Nosze p,.oble".~

--~J-----,rszczpr

w

Ja .... Poznań 1:1
G.Ruch Chorzów
Pyta,nie,
kto zostarnle mtKraków
1:1
strzem Polski w wadze lekko7. Stal Sosnowleo - Gwar~
ócą:lJ.lieJ które nurtowalo przez
dla
W-wa
cały ~~ trwania mistrzost~ 8. Cracovia7:2KrakÓw ---CWKS
wszysbkich enwzjast6w boksu
zostało rozwi.ą.z.a.n.e. Tytuł mi- Bydgoszcz 1:0
9. Górnik Radlin AKS
stI""l.owski zdobył jednogł~nie
PIETRZYKOWSKI (Wanuwa ChorzłłW 2:1
10. Marymonl W-wa CWKS
.- mi.S>tor. kfóry po pebnej dyna
miki 1 bardzo 'L.'I.ciętej
walce Kraków 0:0
11. Naprzód Lipiny - Górpokonał jedno.głoŚ:nie n,a punkty
5:1~~~~~.a~~;ro~ci~5~~· 60~~Zi~~~J~ nik12: Walbrzych
Polonia - Bytom - Spar"fe wskazaniem Pietrzykowskie- ta LUbań 1:0
13. Stal Gdańsk - Górnik By
go.
l
W średniej po bez.nadziejnej tom 2:(ł
14. warla' pOZIlJ>li _' ·Slal
bijatyce, wygrał przez tko w
'
trzec:ej rundzie PIORKOWSKI Mielec 1:0.
..,-{)Qo--..
IŁódź miasto). Jego przeciwn~lk Da.mpe (Warszawa - miasto) stracił 'lupełnie siły 1 'Został
przez st:dziego odesłany do
gu-:-=-1. BudowlanI Opole
4:0 7:1
W flnale o tytuł mIstrza Pol- 2, CWKS Warszawa
4:0 6:2
s.ki w wadze póklęi.kiej spoUka- 3.-4·. LKS Włókniarz
3:1 3:1
li się dwaj rywale - reprez",,Wisła Kraków
3'1 3:1
fanci Pots.kl Grzelak (Poznań) i 3. Kolejarz Poznań
3:1 2:1

z

II LIGA

Sparta Lubań
Warta Poznań
Szombierki Byt'Bfn
CWKS Bvdgoszcz
AKS Chorzów
Górnik Wulbrzych
Stal Mielec

2:2

3'2
2:3
1:3
0:4 1:3
0:4 2:1
0:4 1:6

2:2
1:3

0:4' 0:3

wywołała
.całym kraju.

ka I -Drogo ..a

podbramkowym pada wyróWnanie uzyskane ze strzału
b6jcz,ego.
Po prze.rw~ Siar .. dekle atal<uJe>l~agnąc UZYSKa~ zwycięs1<l
p,~nKt.. Bramkarz t obrona goś-

samo-

CI maJą

teraz

pełne ręce

robo-

ty. ale jednak udaje 1m się uchronić własną bramkę od niebe11pleczeństwa.

L.

tl)zlubłńskł

.

pię.tcla

Stefanlufywy oddźwięk wJród. sympofllk6w

SPOTt~, w
Nic :-resztą dziwnego, przecid dyskwahflka"a tej miarll zawodnik6w. co dwukrotnł mLStrzowie Europy, ni"e jest rzeczą zwykłą. nad kt6rq przechodzi Bię
d~ porzqdku dziennegp. Dla milo~nik6w sportu w Kielcach
wladompść ta byla szczególnym zaskoczeniem. Bqdt co bq.d.f
L,eszek Drogo!z, mimo iż przebywa na innllm terenie, jen
ktelczantnem ł w naszym mieśde jest znanym powszechn.ie
ł lubianym zawodnikiem. Stqd też decyzja władz naszego
sportu. ,byla , jest jeszcze szeroko dllskutnwana. WStysClI
Jednak, godzą się z tym, ź. decyzja ta, choć tak nagła I taskakująca, jest duszna..
Ale nfe o to
idz(e. Nie mamli zamiaru

-

