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Ord"nacJ' W"borczeJ

Jak olę .dowladuje BpraWo-/
zdawca parlamentarny PAP, X
' - ostatnia w. obe<:neJ kadencJI.
sesja Sejmu PRL rorpoeznl.
~I~ ok. 20 pa!<l%lerni!t.. W
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nI.tw
ey.b w

Iro.
Plerw,UI
stąpienia

S,iatowy Kongres
Dziennikarzy

(lNP. wt.l. w rocfr:ln,c:h wleuor·
nyc:h rezfU'Iutl &l~ ,!etoraj w IlolI·
J M!edl~'"arodewy F@!f1wll Mur:y-

c.ęść Iwego wyAlbreelrt·pośwl~

pos.

kołach J)QS@:lskieh wymienia się ty uslaw: o zomianłc Ord,JIlatJl
dl omówieniu . nlekt6i'ycli· -:1jml<o t<>mUn rozpoczęeja oe&jl WyborczeJ. o G-IetDlm plaDle .....
- piątek 19 bm. Jednakże woju ,.spodarlll narOdowej w
.. CDokol1...nle Il& otr. 2)
..
lalach 1956-:1960, o Imlanle d.
kr.lu o zaopat.....nIJ1 Inwalidów
wojsko\Vycb I Ich rolbln: o za..
Ilłkach I pomoc)' dla ofiar wro
,6w demokl'atyeznclfO ustroju
Polski: o podwytneńlu I przy_
wróceniu niektórych zaopatrzeń
dla osób pozostalych po uezeKielecczyżnie
Itnlkach nlohu podziemnego I
RZYM PAP. Jeden ~ Pl"'--ed- partymncklego. poleglych w wal
Czy wi-t-cle, Cl~teln!cy -ile
sławicieli W100kleJ Krajowej
.0 o wyrwolenie . Polsl<l IPod
ludnośct-tir-l~' obecn;e nasl~
Federacji Dziennikarzy, Le~
najazdn hitlerowskiego orar o
województwo?
\V dniu ~o
onardo Azza:rit8.t 6'kladając
Iytule Intynlera. sejmowi pruc:!erwca br. etan
JwinoścJ
sprawozdanie na XVI Kondlotony .... tanl. takte do zaKiele<:czyzny
wynosU
ł!'re.sle
Prasy
Włoskiej
w
Iwlerdz..,la dekret Rady Pań
1.763.437
osób.
'"
h'm
ludTrieście ~wiadczyl. te w 1958
Itw&, WYdony pomiędzy ...Janoś,1
w.1 - I.H3.37~ o,6b.
roku odbędzie !l~ w Rzymie
mi Sejmu, dotyczący ozmJan w
r.;ajwi(cej ludności P<"siada
pod
auspkjami
UNESOO
pneplsach o zmtaDIe imion I
pow!at
k!pleLki UIł 'ł.~a
Świato'wy- Kongres Dziennika
n,v. Wemlł\ w
nim udział naxwlsk.
(w tym K:.I,e I1c7~ 74.0'2
mieHkań('ów)
t opatowskJ
dzlen"lkarze ze ~ich
Jak Jut dono.lIlśmy. 8 bm. w
krajów, reprezenf:ujący rot...
- 125,177.
,oIbln""h wieczornych odbylo
malte poglądy polityczne,
Ilę pierwI'" po.ledzenle KomlIjl
dla rozpatrzenia
zmian
w Qrdynacjl Wyborczej. powolan.J na ostatniej - IX ... JI
Sejnni I'IRL.
W dalszym ciągu obrad Koml
sja ułożyła plan swej prac ....
przybyła
Zdecydowano, ze na pierw·
!lNP. WL l. Wer:onJ prlYhyl, 6ft 8zym po.r;ledz.enlu UJ taJone zo"·H!t.!W-Y
l! ·o~ohowa
delerlltJĄ
staną ogólne wytyez.ne projekSkul',zuyny Jllgo!lowlańl!kłeJ. WItali towanych zmian w OrdynacjI
Na ...ptOuenl. 'selmu PRL
11\ wlcC!;mflt5U.lek
SeJmu. O%8'II.MI. Wyboruej. -Ńastępme powc>la- przybYla 9 bm. dR.Woir&zawy d.

WSl'dJe~~~MJ

itI

pod

nuw.... War·

uawsk. JC!;t.!C!;t\".

*

(lSP. \\·t l. PrzebyU'aJ~u 'IV Wir'
nIwie
d~leiaell
kDm'omolc6w
..
"Lskwy zwledzJl. .·ez"r!) FSO, JI.
k!ady "d:owe r ZaM· Pńlnot' N. le·
rAn!!! ,o-kle ob~JrrtJt ""we rrn:otypy
umothodów ,,'Vlrllawa" I "S)"rłn ....

1.763.437 osób
- mieszka
w

w 1958 roku

*

(INF. Wt l. \\'rr"rfll I'rztd

'VnJ~~kjm

w' P"znllnlu

5lłdtm

'~'"~WI!t

h'l,dkaw!!!
t hlt'ltl!
fl5)"r-hlalr-r:y ..
proeC!;"I. Ku'I"~1 t Inn\"(:" Pod k~nl.c:
rOlprnry ]C!;d"n r h'''IZ!yt~ u':-'ll!':pu·
lltc:y z rllmt~niR obr~ny o~wl~dt!:yl_
te rrzt'd In~mll l~~y o<k }.;:\1111' et.rpiał n1l
~('hlt("lfrf'nlt, oMt'en!t ~hJn.-y
te lnikntły U'Yl'n\lil~d.t I. Ip,,'kda
.Ie I o,tr.. orłprn"
o'k Klll~u,

•

kIMy Jlowitdt1t!l, tt .. ~lIml~cl Il" brt'l
nit. rn~lc t nJ~g'o ezłowi~ka chor~i'o

n.

Pięk~y ,,yytiI~~

Mm!sterstwo Spraw Zl!lIgraniczych przesyła
Ambasadzie
St. Zjednoczonych w Waruawic wyrazy szacunku I ma t:Ą
5lcz~'t prz-ekn'Zać odpowiedź rq
du l";)lsklej RzeczypospoLtej Lu
dowej na notę z 21 wrześnIa
1956 roku, w kt6rej
rz.ąd St.
ZjednOC7.Onych
zaprasza rlQd
Polc;.kłej R,.,pc1vnospoHtel Lur1nwej do wysłania,
na zasadzie
wzajemn()ści, swyc:h
lH7..ecb;taIwlcleli dlR Ulpornania sle oz pl'O-ted~rą
wyborów prE'zydt"'n,ta 1
czlorlkĄw Kcmg:-e5u ,St. ZjPdno-

Uroczysty koncert
z okazH zakończenia

clonych.

Dn' "alt ar"

łJltra'risldeJ

:,~:~~iet:"!~~~~~:: k:~:cl

"ci.

do,.e.

W.Ją", WaSltgo k.61klpso.
wltlele wszystkich ugrupuwań nlesloty. pob}1u w PO!IC. POlta
ramy się Was .. ~omać • wyw OrdynacjI. Projekt ten bę politycznych.
Na czele delegBejt
stoi dr aUkaml narodu polskiego w hu..
dzie
-przedmiotem . dalszych
obrad caloj Komisji. kt6ra po Rardł - przewodniczący trak- dowie nowego łycla.. 'v walte o
Indonezyj- uttwalenle pO\nzechneg:o poko..
przed)'\Cikułowaniu i zatwierdze cj! parlamentarnej
sklej partii narodowe], c~lo~ Ju·...
nlu pn:edloty go SejmowI.
nek
parlamentarnej komisji
'W odPowiedzi przemówił pne

Je

szczegółowy

proje-kt lmis:1

tyci' wizytę w

dooe:lyjsklch powit'lI: wlc""'ar
szałek Sejmu _
Józef 07.ga_. • • • • • • • • • • • • • •, . . . . ....
współzawodnictwa MIchalski. p"ewodn'człęy poll:1
sk!el grupy Unii Międ~ypBTla- Statek ratowniczy
ł
mentarueJ - pro!. Olkar LaDg. I InnI.
Wicemlll'5'Z~lek Sejmu _ JIIPrzYstępując do tegoroc2mej
olejów. a takie poprawy wa- zel OzIJa - MI.halskl wYglc>sll'
ł
kampanii, cukrownia "Prze- ru.nk6w bytowych młog!.
p17..emówi.nle w którym ;"'wleworsk" podjęŁa. wIele cennych
Zaloga .. Pn:eworska" wezwa-. dział m. in.' ... Witamy. W..
zobowi.ąz.a.ń, mających na' celu
l. do podejmowani. podobnych ,woJ zł .....1 jako przedstawicieli zatonl·ęcl'a
(f
Ekr~enie cyklu produkcyjnego,
ZC>bowlązań wszystkie cukrow- wl.lklero narodn lndonezyllkle" "
obnlik.ę kosztów własnych oraz
nie w kraju.
g •• klóry wraz. Innymi na.odaNoc_ z ~ na bm. - jak powykorzvstanie od'padów buraczlJ
daje depes~ przekazana drogą
nych do produkcj!o
radiową _ przybyl na miejsce
zatonięcie lugrotrawlera .. Cyran
Postanawlono m. !.n. o 15
k."- atJtek ratowniczy ..!J.rproc. zmmejszyć ubytek buTakule .... Statek ten, na pokladzlo
k6w. co przyniesie zakladoWl
którego znajduje .i~ ekipa nur.
-ponad 200 tys. zl oraz wykok6w I fachowc6w od wydoby
rzysta~ w
produkcji odpady
'wanla
wrak6w z zastępcą d} rek
burBc-z.ane, przez co 'W}"pl"oclutora PRO kpt. Witoldem Polnkuje się ponad 200 kwintali eu
dalo
jut
kalowej
Prezydium
MRN.
W
rem
ma jak wiadomo ,badać
Wiele
Instytucji
kro dodatkowo.
swym pnec>wn1kom mi_a. konsekwencji kompresji·~ biur motllwokl !>odniesienia z dna
M.cha:nn.acJa prac zalammko nia w lokalach zajmowanych ~. ~ ośmiu za,mowa. m<>rSklego .. Cyranki". Przede
wyeh I wyładunkowych <>raz przez biura. wiele leż obieta- nych dc>lychezas przez nią Iz- wszystkim Jednak zaloga •.Herrealizacja zobowiązań podjętych lo dać. Powoli deklaraela za- bach (124 m kw.) umiesz..". kul.. a" wydobędzie z wnętrza
no. d.el.gatuTę
Ministerstwa lugrotrawlera elala tragicznie
przez zalogę kotlowni.. kt6ra ·mlenlają lię w czyn.
po!tsnowlla zaoszcqdzlć w cza
Prezydium. MRN w Klel~ Kontroli, a na miejscu dele- r.mo:rlych rybaków. Zwlokl !lm
&le kampanil 320 ton w~gl •• cach otrzymało 2 bm. od Wy- ........ 'MK. W _'_f_~ ..,-,_ ~~... wiezione zostan" do rodzin I
O ól G pod
• ..........,
.......,...,.... ...--. pochow!\!le na olczystej-zleml.·
pc>winny przynieść 1.200 tyo. 7.1 d . I
,,!;.~ u WR.J ;?;'m~s n.:r:~~- stronnYTn. bUdynku przy ul _ 9 bm.ekLlIa polskich ratownl_
oSllCzędności,
.aj treści:.Zawladamlamy. te Bupka (O,bok parku)
ków prZJItllPUa do ewyeh ti'udInne postlla\.owl,,"la dM>all· w wyniku· przeprowadlllODi.jlo no dzl,e.~ n""~Yl!hOł!ni. "'11",1 ,nyell~.
..-.
!>odniesienia
jakości
cukru. 'deśnlenla poml ......ń biuro- kars~ co POclll8nęlo ..a lobą
zmnleJszen.la zutycla smarów I wych wygospodarowaliśmy w ""aCU1e poprawienie sylUJcjl
budynku
WydzIalU Flnanao- lokalowej służby zdrc>wla. W
w.go przy ul, Buczka 12 wyniku'- teleśnienia wydZiałów
el Izb o powierzchni aSB m na Zamku znaleziono I~
kwadratowych,
w
budynku 'we miejsce dla Wojew6d7.ld..
:~Je;ncJe~::: ~a~d1~
go Biura. 'I!'r()~ektą....,~ -przekazu
ID
o powierzchni 40 m kw. oraa !lIt zajmowane przez WBP fil
w
budynku
Woj.
ZaH4du
Roi
budynku DBOR -przy ul. SlenW ubiegły ",,1orek przy ullc:y R"-,,lucjl Paźdzlernlkow!'.] w K3elcaeh, mLd nI.lwa przy ul. 81o""""kI..., 1 kl.wIcu 53 Irzy Izby (88 ID
8
Izb o powlerz_bnl
. .
mleJsee tr&lilezny wypadek. Na ~ra
na m· kw. Ralem 31 Izb o po(DokOJ\...me.1!a IW:"
uJ,eego te ukoly pod!ltaWbweJ Nr 4
wl.rzcbnl
mleII.kalD.J
5116
ucznia 11 kiesy Jana. Jan!ezak~ wpa,dl

. ta ego k ra j LI

CU k row.me

»H_ erkules«

b
',
miejsce
n. przy y na. . Cyranki
·

I

9

scie'śnionia

biur

daje pomyŚlne rezultaty -

Prezydium WRN ńa I miejscu
I

gdzl. spotyka nas jak Berd...- ezy.ty koncerl.
ne nnfJęcl •.
Na koncert przybyli cuonko. Mamy nadzieJę. te podczas
n..et whyty '\\' \-Vasz.vm kraju wie "Biura Politycznego KoC
PZPR:
Józel
Cyrankiewicz.
hędl.iemy mogU pl'2eprowadr.l~
rcnmo,,"'Y z pnedstawłcłelamt
Jófwlak _ Witold,
apoleezer\stwa polskIeco t· przy-'
wódeaml poUtyeznym.i. PO'll!U

*

*

*

PrzebYwa.jąca w Polsce dele
gacja parlamentu Indonezji zlo
żyla 10 bm. wizytę marsz.alkowl Sejmu PRL Janowi Den,bowskltmn. W <=SIO wizyty ohecni byli: przewodnlcUlcy pol
sklej grupy Unii MlędzypRrlamenUirnej - pro!. Oskar La....
ge or" poslowie - J .... Dobra
..,mIki
I Szczepan
8zezenlowskl.
Przewodn.iczący delegacji In~:"':;ZY~Ix,~~;'Z::1 ;;;.~=;::

parlamentu Indonezji: obraz ma
larza J. DJakarla. pl"7JeClslawla
j"cy sce.tI<: uliczną w Jednym
:t n.jotarszych miast lndonezji
- Dodjakarcle. W~czyl on
r.6wnld mar.z.alkowl ·album Z
lotollfaflmnl Z okresu walk O
wolność Ind""'''JI. a takte wy
dawnietwa o pracy parlamentu I o konte.enejl w Bandw!gu.
.Przy ezame! kawl". pa.r1amen
lalrzyścl polscy I' Indon.,.yjoty
prowadzili s.ezere rozmowy.
Parlamentarzyści Indonem..,y zwiedzili Uikte gmach
mu PRL.
.
Wlf)Ćzorem U}, bm.
parlamenlu Indonezji
GO' StanMgroau:

:PKP.otrzymaiq do prób
el,ektr vczngpoclą9

Tragiczny Wjjijifek

ekapresolflV

Kielcach

Jfld~cy

ł n3dmlerną lItybkośd, sflmo·
chód t!~tarowy "SI~r 20", prowlldzo·
ny prtl't klerówce WaelBwl M·I,I!ah.
I!m!~!lkalC!;go
w Busku. ChłopIec:

_."

5 Izb (110 m kw.) przeEl'aetono na hotel dla' pracowni ...
k6w zatrudnionych w WZR I
w Wyd z, Finans, na podstaWie
ponl6sł 4mler~ na mleJ~e:u.
nakaz~
·pracy, zaś 28 izb
na
'Winny wypadku - klerowea Mu!I~1. (478 m .k.,.,.). ,_,,!ęm:enlono
osadzony ~05t.!l! "w wlęzl~n!u. Doe!"!o· m'eszkanla dla' 14 rolbln pradzenle VI !fOl sprll",l~ prowadr:! MO cowników Prez. WRN. A więc
zaspokojono najbardziej palące
pod nadzorem, prokurelury,
potrzebY
ludzi pozostaJ~cych
Wypadek t~n odbil .10 auroklm dotąd w oplakanych
waruntehem w .poleeulhtwle KleJe, które kach mleszk.nlowych.
domagł .Ię uostr~enla kar na kieprzepr..walbona
rowców. ehuliganów, lak w ",tosunku WRN akcja nie
dl) twlnnelO w ostat~lm wypadkU, J•.k Ila
. części
ł

do Innyc:h, kt6ryeh brawurowa Jaz·

• .. Il,r.ta ,tal, ..ciu. ludokIem"",

.....................
.
Dwa
i~bry pol$klł

p~zybyłg'

.,.ff.

do R..ond.

W,i Wtorek·

działu wielkopiecow~o
Kombinatu int. Folfasińskl - najlepszym wynikom
Ilzysldwanym w hutnictwie światowym
na tego typu plecach,
,-o}o(o-

Delegacja
rząttu rUllfunslJełO--

i RUlluilskiej PartII

Robotnle.ze)
odwiedli JlIRosławię

W_m kraju.

spraw zagranicznych,
wodnicząty dele~f\{'ji pIJ.rllJlmen.. JPołen"e wBnmk( w jakich tJNa lotn!sltu Okęcie w War- tu IndbnezyJ~o dr Hardl, j. naród polski".
sza wie parlamentarzystów in.. który oświadetył:

}}PrzeUJorsh((

Akcja

Z okazji zakończenia
Dni
Kultury Ukraińskiej. obchodzonych w tegorocznym Miell~eu
Pogłęblenia PrzylBtnl Pollko'Radzieckiej. odbyl Ilę 8 bm. w

równuje jak
stwierdził w
rozmowie
s korespondentem
P AP zastępca kierownika wy-

now•.
w opar.Po kllkutygodl'low.1 wizycie ŚalIKongt'e..ow~ P~Xul
du o swe bor. Iradycje naro- .. Zw, Rad"'ecklm milo nam .1. lU,y I Nauki w WaTazawle--u ro-

!iii' budll.!o

legaćja parląn,enfi:t'C· th<lone~!.
W skład lej wchłld.~ ·Wzec!JtB-

w hucie Im. Lenina

1.393.2 tony sur6wkl w ciągu
doby-ten nie notowany dotyth
CZBIJ w hutn,ictwle krajowym wy
nych - podobnie jak I w Innych nik uzyskali wielkopiecownicy
huty Im. Lenina 6 bm. na wieiCDoko ......nl. nm lir, 2)
klm piecu Nr I. Wynik ten do-

I

umyśle".

wielkopiecowników

zauwaty~.

co dotyczy p!"ocedury wyborczej
obowiązującej w St. Z'ednoczo-

Pol~ki
delegacii parlamen'łu Indonezii

do Polski

WZUwa do

tej Ludowej pragnle

że pOdstawy prawne, prz.ep!sy
wykonowcze oroz ws-zystko to,

Przyjazd do

DelegacjaSkupszczyny

c:halskl: grupa poslów- n. S~Jm łlrllZ
ambuador Jugo!>lawU' w Polsce M-lIa.
tavle.·
Pneu'odnlclIlC:Y
- deleg .. cJI
o~",radC~y!, .te w etasIt wojny naro·
dy Pol~kl I JugosławIi IlI,ezyły wlety
""spólnyd, walk. Jlrttc:twko hltltryz ..
mowl. l dziś - . w~pólna .alk. o
zbudowanie loeJ.!I!!zmu,

W dniu 21
b....da
St.
Warsuwle
stwu Spraw Zagranicznych no- ozenle I pragnie stwierdzić,
tę zawierająeą zaproszenie rzą .. zadowoleniem ptzyjąl do
du St.Zjednoczonych do wy~~~~.c~j~~:z~~y~hnocie ~~I:l-,ti';;ltiy,~"e
słania przez rząd PRL delegacJI w ceł u zaznaJomie"l" o:ę ~ .. pnyc7.yn!enia olę do wzaJemame ..ykań.'klm ,ystemem wy- n"llo zrozumieni." miedzy rzą
borczym oraz przebiegiem wy- <lem St. Zjednoczonych 8 rzą
(Dokończenie na atr. Z)
borów prezydemts I członków dem Polskiej nzeczypospolltej
LUdowej. Inteneje tego rcxlzaJu
KP'ftgr.. u St. Zjednoczonych.
P
•
•
• • • •W • • •
8 paf.dz.lernlka Ministerstwo 1..aWS'Ze znajdują żywy oddźwięk
S-praw Za.IY~l~~y~h przelq~7.a~ i .P9P.llrcle. ..ze sl<ony ....l\du ·PoIto Ambasadzie Slo Zjednl.l<:zo- skiej RŁeC7.ypospolltoj
Ludonyc:h nas t~pującą
odpowie(lt wej.
r%ącu PRL:
.'
nUld Połsklej nzeczypoopoll-

1)-'
•
.ka

data ta nie jest jeszcze OItateczn.le ustalona.
Wedłlli_ dotychczasowych'prze
widywań. na porządku obrad
sesji otaną następUjące projek-

RepubfikiDemokratycznej

.

BUKARESZT PA;!'. Na ZItV-O
z.;zerue prezydenta J. Broz..Tito
Komitetu Centralnego Związ.
ku Komunistów Jug03ła wii w
drugIej połOWie
październi.k3.
r.d.wledz.i JugosłaWię delegacja

1

rządu
Rumuńskiej
Republiki
Ludowej I Rumuń.<kiej Partii
R:>boinic•• j. W ..klad <IeletB<$
zastępca przewodnict:.a,,- weidq: pierwszy seltretarz KC
cego Radv Psństwa _
Stefa.n Rumuńskiej Partii Robo.tniclej
'.
G. Gh.orghlll-Dej. przewedru.
Imar, C'LlonkOWle rządu. p!'U'd- r.7..ąCY Rady Ministrów RRL Ch.
sta~ic:ele .stronnictw POlityC"Z-\ Stoh:a 1 1nnl członkowie .KC
nycll i organi-Z:BcH SJ)Ołecznych. RPR i rządu rumuńSkiego.

Spółdzielczość samopomocowa
prowadzić bqdzie skup produktów rolnYCh
i sjJrzedawać je w WiękSZYCh miastach
Pracownicy WZGS w Stalino pewnlony zbyt nadwytek swych
grodzie zalnlclowall ostatnio produktów.
nowy system skupu I sp:-zed&.ty
Spraw" tą zainteresował się
produkt6w rolnych.
W Clll8U Zarząd GI6wny Centra\ł RolnImiesiąca ag.ncl lego WZGS-u czej Sp6lob1elnl "sam.QPCI1DIICI
wyjechali do gmInn)'<'h .pól- (;liIojjSka~. kl6ry nie tylko POdJ>łl
dzielni w powiatach· ;olnlczych ucbwalę zaIwler~ Ułw1l
Śląska oraz m. in.
do woje- nenie zakładu Obrotu Al1ykuwódrtw lubelskiego, . kieleckie- lam! Rolnymi prą WZG8 w
go I. blalostocklego - i zakupl- SlaUnngrodzl., ale postanowił
li tam PC> cenach woinorynko- laInIeJnwBll łworzenle podoi!wyeh dute ilości masl., serów. nyeh aklad6w obrotu artyknła
grzybów. miodu I Innych pro-I mi rolnymi równld przy hmyeh
duktów rolnych poszukiwanych WZGs-aeh.
w mieście. Artyltuly te _taty
-<»0(0przewiezione do ośrodk6w prze
myslo'W)'c:h 1 osll!dll robellnl-

I tam'

Realizacja projektu,_

-sledzibg " ,

DyskusJjneg',cllubJl
Iltelige1lcjl -:-

(DOko6""enIe czi!'" Itr. 1) ,.
lIP6k!ów ogólnej .•ytuacjl w )18.
IZI'm kraju I wniosków. jakle
WYPłYWaJą .tąd w odniesieniu
do :wyborów.
Mówca dał Wyraz przekonaIdu, te obecna sytuacja polIIy..
n& i popodareza-w-ł'ollJce--nlt<
fest latwa. Sytuacja ta wyma
III 'mobUJ_JI "'Jilzerslfllb
_
wokół
programu Frontu
Narodowego - programu
delilokralyzaeJI
oraz walki o

azym. Stąd wynika """ada. Ze
praca Selmu 1 «omisji oelmo!WYCh winna być trwala. Tak
pojęta ,<ola Sejmu wymaga. by
na lawaeh posel.oklch zasiedlIi
powatnl działacze reprezentują
ey Int..re;y I mająey :z.autaall.
wyborców swojego okręgu. a
równocześnie W1QSladający

!rLe-

!'Okle, ruepartykulM'.ne s-pOlrzenla 0"l8 cał~ztalt iprBJW pań-

--.twoWjich.

nad
problemem:
jedno czy wielomandatowe o-

k"lgl wyboreze. WJ'POwlada

dolec.cjl. wło-
sl<o-pC>lsklej sekcji
włoskiej
grupy UnU M1<:dzyparllment8:r
n_j. któ""y przebywal\. W ,J'Q1sco w dniach od 22 w~11ia
do '3 patdzlernlka, nadeslatl !lA
"lee' marszalka Se!mu PRL
Jan,!" Dembowskl@lO , d~
nastę~jąeej treści:
.
"Delegacja parlamentu 'lio
powrocie do Wioch ponownie
wyrata glębo\fą wduee>moś~
3 5-mwndatowych okręgach) budzący· duże zainteresowanie, równocześnie przestrogą dla 0- ~:?ó~. ~a~~~~t,~:r~dZ;ót~~~ Wam I """łom na Selm za
udziału 180 800 tys. oby~ proces przeci wko lekanom, ltt6 gólu lekan.y. którzy usiłowaliby grosem SI. Zlednoczonych oraz pn.ylaclelskde przyjęcie",
wBtell proponuje lIię prze~ r2y do.puśclli się w paŹdZler:1iku jeszcze w sposób niezgodny""'~ Sejmem Polsklej RzeczypospoDepesze podplsal przewodni
prow8dz8~ je dopiero wówczas, ub. roku dO'konamia nleJegalne~ wymogami lekarskimi i ze stf~ IIte.1 Ludowej.
<zący
wloskiej grupy
Unii
nowiskiem społecznym, dokoW tym też duchu rząd
Międzyparlamentamel w pUla
:~y j:Jn~~~~ei:'T8 d~~lI~ ::~: r(1)~r.t.,likl kz~~~~~~1~zk~ nywać ubiegu przerywBnfa skiej
R:zec:zypospolitej
Luda- mencie włoskim ~ prof. Ste ...
datów a do dnia zakończenia
"StomU". Zabieg te-'1 ciąży.
\1"ej wY"Pow!a-:ia !'ię za rozw!nię- f&!no Rlccio.
kadenCji Sejmu pozo.tal. wlę- wykonany .ootal przy tym w
cej niż 6 miesięcy.
sposób sprzeC1lI'ly s wymogami
Pos. Albrecht wysuwa teł. medycyny.

się

on za wielomandatowymi okrt:
naloż,.

-

zdaniem

pos. Albrechta wprowad.l~
....ad, mniejszych nit w po-

pOłIelskłcb

przy za.

Z przeblequ obrad

plenarnego posiedzenia
CK Stronnictwa Demokratycznego
Js·k już informowaliśmy, w
Warszawie obraduje
Plenum
Centralnego Komitetu Stronnie
twa Demokratycznego. Nad re
teratem, jaki
w
pIerwszym
dniu
plenarnego posiedzenIa
wygłosił
sekretarz
generalny
CK SD L. Chajn toczy się ot Y
wiona dyskUSja, do kt6rej
pi<8sło się ponad 50 osób.

u-

cy SD

~ rolę.

stronnictwo w życiu politycz~
nym n89zegv kraju. Omawia·
te zagadnienia szereg dys~
kutantów zgłosiło wnioski -postulujące rozpoczęcie prac nad
nowym programem
politycz~
nej działalnQści SD oraz . nowym statutem stronnictwa,
W trakcie dyskusji nad dz1a
jąc

propozycję,

powołać

by

iruty

W czasie dotychczasowej dys lalnoś<:lą SD ostr<> krytykowano
wlad:ze .naczelne
stronnictw.3. nych.
kim podstawowe problemy pra przede wszystkim za niedosta
organiza~

cjami terenowymi SD.
Szerokie odbicie znalwy
dyskusji problemy peli tyczne
naszego kraju. M. in. poddano
szerokiej analizie· błędy minio·
nego okresu, które dotkliwlL!
odbiły 5:ę na warunkach pra·
lU
ey, a takie~ na warunka,ch- bytowych
intelrgencji
1
rze~
lI~ziałem
m4eślnikÓ'W.. Omawiając poszczególne pa- I
GENEWA PAP, - W ~u'
rychu rozpoczęła się we wto- lące problemy, jakimi winnI)
rek konferencja
dyplomatów się zająć Stronnictwo Dęmo~
japońskiCh, której. rzewodn:- kra tyczne WSkazywano na ko~·
czy premier japoń.ski Hatoja- nieczność dalszego 1 sz'erszega
ma.· Hatojama przybyl we hiż dotąd rozwijanIa pracy
wtorek przed południem dl) wśród inteligencji. S",zególną
stronnictwa
jak
Zurychu, W czwartek odleci troską,
on przez Sztokholm do Mos~ 2 odkr e§jan.9. -co-"iinna_sl.aL.slę..
na Ziemiach
Zachod~
kwy, by - -potljąć rozmowy'"
rządem radzieckim w spraWIe nich.
gdz.le ludność miejscowa
traktatu pokojowego. Do Zu~ wskutek blędów admlmstracj,
rychu
przybyli już szefowip. oraz zdarzaJących SIę jeszcze
misji dyplomatycznych Japonii wypadków samo"{oH latwo ul.
z Paryża, Rzymu, Bonn, Bel~ g.
wplywom wrogIej propagradu i Brna. Przypwzcza się.
że dyplomaCi japomcy rotwa
na niewyczerp.
:tą na konferencji
in. spra·
wę rozmów japońsko - radziec
kich w Moskwie.
lo przedluźone o jecen dzień.

Konferencja
dyplomalów japońskich
Zurychu

z

Hatojam,
,::;p,

m:

Kan .......
'-datura
~J

ga~~Y'WZględU
~~~ni~ro;~er7.:~~~kic~b~~ z:~~:

oskarżenia ~t"ZUc8ł

D·' R' d -8 .....
• .. , -.za''''9'IS' a a e'plec"Irensłwa
H.

S

do Rady B

••
eCII

spraw ~grafTllq:nych
pięciu państw ,skandynawskich
(Danll, Szwecji', Nonveg:i. Fi.n~
1an<:lii, Isloodii) postanowili na
pos~edzeniu w ReYkjavIku, że
udzlelą poparcia Ma.roku, Tunlsowi i Sud6lIlowi w
sprawie
pn;yjęcia tJ:'ch lnajów do ONZ.
Za.padła rowniet uehwał~, w

strowie

myśl

pań<twa skandy,
poprą
kandydaturę
",ającej Z!łst~lć Bel,

której

nawskle

Szwecji,
gl:ę w RadZIe Be2'lpleczenstwa.

~).O(O--

doma.rraj'ą si~
5
~

•

,

wn,'esien,'a

p

ęl· ę

.aby rozpatrzyć spra. wę Kanalu .Sueskieao
(Dok06czenle ze str.
.
go manlem --

1)

.,"rterll wodnej.

"Prawdłj-,j .. t -

, wywodził Oulles - że teryto~
:iywią wobec E~ lriUm. przez które przepływ;}

•
posledlenlem Rady
Bezpl..
czeństwa, minister spraw za-

granicznych ZSRR 8zepUow zło

glptu wszyslkie państwa repr., Kanał jest obecnie (1) Eg1ptem. żyl
Przedstawicle10m pr.. y
zentow"",e w Radz.le Bezpiecze.\ I w tym sensie Kanal jest eglp- krótkie oświadczenie. w kto5.twa. Fakt przekazania sprawy ski. Jednakże Kaonal nie jest j rym nawiązał do przemówienia

Suezu Radzie Bezpieczeństwa nigdy niEt był .wewn~trt.ną spr8~ sekretarz.a stanu USA Dullesa
I"rze~ W. Brytanlę ___ l _.fra~ę wa-Egip~----YL~l·_.te.j_ t '
w sp.Ea"'ie Kanału SUEskiegO.
wywuTalo UU11es na'Z.wał ,,szóstym z kolei Dulles tłumaczył, iż rzekomo
Mln,i5ter Szep;łow ~tBd-dlugotrwB1ą chorobę zagra~ają- ·pokojowym posunięciem użyt~ . państwa
domagające się dz.iś czył m. jn., że jest. zdziWiony
cą jej życiu.
kown,ik6w. Kanału sueskle~O·.··1 ponownie umiędzynall'odowienia odrzuceniem przez DulIesa pro
Przewód sądowy potWierdził Raz Jeszcze stanął on na stano~ Kanału Sueskiego nie godzą w pozycji radzieckiej' w spraWie
~~~~u~ bm~~~d ~~~~~~:!i' d~ wisku umiędzyna.rodowienia tej Bu;erenność Egiptu.
utworzenia komisji do prawam. P07.l1ania ogłosił wyrok, na •• : . . . . . . . . . . . . . •••••• ni.st~rP~i~~::ier~~ DUl1:sa~mi~ d:zenla
z:okowań,
a
wymocy którego oskarżonemu Kao prz w m~ rażeniem przez niego '!gody na
narządów -rodrnyc-h- i

.imlerzowl

Mi .. rskiemu

wy-

mieI'"l.ono karę 4 lat 'więzienia,
utratę praw publicmych el oby-

Nen n", o stosunkach

kemUDIS
. tam i
I socjalistami

...

watelslITćhpraw

honorowych mlęUz,
na okres 4 lat or"az utratę pra~
wa wykonywania zawodu lekarskie~o pI7R:Z okres 5 lat; 0-

skarżonemu Henrykbwi AntkoRZYM PAP. W· ponłed:zialkoI wiakowi wymierzono karę 2 i wym numerze "Avantl" uka:zał

pól rok1.I więzienia I utratę prawylkonywanls· !awodu na o~
Zach~ wa
k.res lat 3; o~k. Tadeuszowi Ra~
tajskiemu wymierżono ka~ pól
tora roiku więzIenia.
NOWY JORK PAP. W dniu
W ,to;unk1.I do ""k. Rataj-

sprawy blano

na forum ONZ

9 bm. przedstawlclele 15 kra-

ponownI·e zbl·era

~EI;,b~~~~~~y~
i~r~~
Ci
oskarżenI
T. Ra~

sami
oraz
ta.ISki. mający za sobą zaledwie
rok studiów medycznych. na~
stępnego dnia dokonalI dalszeZW
go zabiegu. który spowotl0wal
ozp,·eczoń.slwa
m. In. przebicie macicy I pos~ar
IJ
IJ
panie dolnej czę~ci jelita grubeKOP~NHAGA PAP.
Minl- go co w konsekwencji spowodowało pozbawienie ob.
H. Z.

IKraje AZJi i Afryki

praca

Akt

tucję mętów zaufania. którzy Antkowiakowi - lekarzowi
nadzorowaliby
prawidłowy kladów "STOMIL" 1 K. Mjzer~
przebieg
glosowania
I oblicza- lekarzowi
poradni
o'
nla
glosów
" ramienia
orgam- skiemu
gólnej Wydz.lalu
Zdrowia
Prel.·
zacll politycznych I lpolecz- MRN, t. działa ląc wspólnie do,

kusji omówiono przede W5zyst

%

za nieleealny i niedozwolony zabieR

pOI'1

jakq odgrywa to

teciną 'współpracę

CzłonkOwie

pos. Al,

;'~:;:c~!yce~:aa~l~a~~ei,.~~

przednich wyborach okr,gów
wybo....ych. Okręgi t. winny
obejmowB6 1111. tny do pięciu
mandał6w

laką

Surowe kary dla lekarzy

gami.

Jednakie

do.Marszallla S8lm_m

znaniu się. ale I ""eczowej !~:
mianie poglądów na zagadnie,
propOnuje wprowadzlć
nla .wspólnie Interesujące oba
w przepisach Ordynacji Wy~
kraje.
.
borczej,
jest likwidacja
InstytucJI
....tępców
posłów. InstyCelom "najemnego zbllźenla, I
tucja ta nie zdała egzaminu
.rozumienia siutą nlewąt1lllwle
betpośrednle !kontakty przedstawlclell ",.uki. kultury I różby więc przeprowadzać w 'danych dziedzin życia spoleonego I politycznego. Wamą rolę
nym okręgu wybory uzupełnia
-rzerll"UJanla~. lążl.l
iące. Jednak, ponieważ taki~""
'"-:IJ
należy także przypisać wyjniaSąd m. In. podkreślił w uza, nie delegacll
wybory lą ba[dzo powainym
Prl.e2 kilka dni przed Sądem
parlamentarnych
aktem
wymagającym
(przy Powiatowym w POm1s.niu trwal, sadnieniu, że wyrok ten ma byt
zmianą.

~~::f~twS:d a~!.~;;wa~ ~~::

W liście tym Nennl atwier~
dza m. in., że tylko "przy cał-

zaproponowal

*

do tajnych obrad.

*

przejścle sugestie egipskie w t"j .amej

* --W=

NOWv-;rORK PAP.
raj wieczorem ~ odbyło się piern
Sle niejawne posiedzenie Rady

sprawie.
Radziecki
Spl'SW zagraa1oi~znych

mbnistł!r

podkreślił,

Ze oba prOjekty - rad~ieckl I
egipski - są właściwie identyczne, totet nie motna odrzu
cać jednego, a aprobować dru-

Bezpieczeństwa poSwięcooe spra

wie Suezu. Na posiedzeniu, któ
re trwało półtorej· godziny bry

gl.
Zdaniem min., Szepilowa,

pt'O

zagra-

lekt umlędzyna'rodowlenla Ka-

niemych Selwyn Lloyd z.a.propo
nawał, aby odłożyć następne
posiedzende Rady do czwartku
wieczór, a jedmodnłową 'przerwę

stwa 'Dlchodnie, l1..1tworzenie w
Z'\V'iązku z tym. "Stowarzyszenia Uż~ownlków Ka.na.ru Sue-

tyjski

minister spraw

kO:'t~.!';akU ć OblekJr:IZ;:lU w obradach wykO<rZystać

nału, laatsowany przez mocar ..

sklego" strunowlą próbę konty-

do

,ek~~:ri.t~P paitll ~~ ~~.:w;:,=;a ,,~:J~~~~~ ~=~a IP~~:~m~~~~ ~~

:unl:at
cjalistycznel I partii

komunl- nami sporu. Wniosek Selwyn Egipt. próbę podwatenla suLloyda a1ie rutpotkal na sprze- werennoścl Egi.ptu.
tego komunikatu z paktem. ~w t tadnego z =kÓW Rady.
Minister
Szepllow wyraz.ll
25 paźdzlerni.ka 1946 roku do- B as 'F'e ń ,,,,,,,i
nie
Rady OO"",le, te za'mlut twOon.yć
wodzi. że zachodzą podsta wowe
e~cze ,twa przy drzwiach "Stowanyuenle Utytkowntków
róż.nice". 00 rótnle tyoh Nennl zam lętych wymacrono na Kanału Su... klego" n-aletaloby
zallcza m. in.
brak wspólnej czwartek. na godzinę 19.30.
p<>woI.ć do tycIa' mechamizm
platformy pollty.... ej' ml ... leNOWY JORK PAP. We wto który zajlewn!lby lącmMć mię
TYGODNIK angielski "Trimote naatĄpl6 zgrzyt. A
ni. mieszanych Itruktur organl- rek, w przeoowle między przed- dzy Egiptem a użytkownikami
bun e" zamieszcza artykUł
nuż do rąk znudzonej kllę
zacyjnych, na które przeCIwni- poluclnlowym a popołudnIowym I Kaalalu.
w związku z w;zytq k'lężtnlCt!kJ dOfltanle się egzemcy polityczni .0cjaUstów powo'
plar. "TrIbune"? Wledy
!ywall się lako na dowód pro- ••••••••••••••••••••••••• ee •••••••••••••••••
n!ezkl Malgorzaty w Jednej
• kolonII Koron1l brytyjskiej.
efekt wIzyly ruozywlści.
cesu jednoczenia się obu partiI.
m4leńkll1l> Zanzibar... wybyłby zepauly. MoZe kllę.. Zamiast zjednoczenIa plsepce leżącej u w1lbrzeży
tnlczka zechci&laby porówoze dalej Nennl - "'.my obeeCzarnego 14c!u. Autor artvtw! 11)1101100'; jakTm t~m
nie kon.sultacje ml~y .ekrekulu opisuje bez określonej
będzie oloozon•• I hołdy, ..tó
tarlatami. eo jest l"ZeCZI\ natut.ndencji nędzę I zacofanie
7~ę:~~=::m~
raJną w stosunkach mlt:dzr
KOMUNIKAT
Im 9 bm. bardzo 8zc,.lIwe
~rjJ~I~!~~~~C!~o:~~:~!~ !~~~ nzlbaru I leh nieugiętą wopartlaml. których 'członkowie I
TOTALIZATORA
zwycięstwo nad jedenastką
podaje przyklady akcji. JaIII walki o praw" do lepo
przywódcy majĄ'eodzlennle;do
SPORTOWEGO
Ruchu 4:3 (3:0). Losy opottaka szerzy się w§ród mieJsca8ze,0 tycIa. wa!l;l.klilr§ pro
rozwIązywanIa' wspólne Wobl.. iafł&tWf>we Przedllęblorotwo nla MZStrzygnlęte zo.taly prte'J
w.j ludn'oBcl na rzecz wy7:.!~rytP~~II':.~0 ,~~I:::
~zed:hf•• bwry~aWc!~~:aa"h~I~Wwoduo-- da:;'~.lz;;0'"se~~t~'lfu ::o::i ~~~;;;~ją~le~icz~ ~~r;y c~~
walczenIa. praw 1 swob6d dele nie ch~o. teby kale:"
... q.c.o.n......,a.
GKKF
przelOtiyła e:potkanle rzowskich obrońców strzelili
mokratyczn1lch. Dodaje on
tnlczka na wla6ne oczy
wych, w .póldzlelnlach".
pilkaTak.le
mistrzootwo II li- 3 bramkI.
nastD1'l1tle:
••
Wlzyta
ksiDżntczI
'
)
,
,
gl
M"~ont
Warszawa W drug'le j poI owe
I gry w 2e,~
'przekonała o ę. eo naprawo
.,.
.
W zakończaniu Nennt wyroża
-J'"
ki Malgorzaty z pewnościq
dę kryje się za fasadą wier
.al
Ś,C-e,
.Górnlik Radlin (poz. 9) na \n.ny spole Ruchu nastąpiły przes'J
będzie przebiegala pomyślnopoddańczych wyrełys.ro. •
nadzieję. że zjedl!loczenle partU termin.
.
nlęcla wskladzie '.1 mecz prze
ni. %
trzech zaBadniczych
wanycb ..cepcJil Jalde Jesl
"'"''4,.'1'
" 1
socjal!!1ty,znej I partII _lnldeW ~ z tym. mecz ten mlenll się w niezwykle emo,
p'21Iczyn: 1) mLeszkańcy tej
polołenle lułlaŃeI _ tej
.
De
&a~y
mal<ratycznej (Saragata) nastą- nie będzie btaalY pod uwagęw cjonującą walkę. W końcowej
wy·w uczynlq wszystko. co
Z7J> rogatek kolonIalImlU?
pl.'
24 zakladaeh na dzień 14 bm. jego fazie Węgrzy zepchnięci
Pewnie, peWllle. Niezbyt
W k
a jako zal"ody główne trak- zostali do glębClklej defensywy.
w Ich moC1/. aby jak najleprzyjemnie jesl by6 oblek. omentarzu na lnaifginesl. towaale będz.le pierwsze spotka
W zespole węgierskim naj'
pieJ
przyjq~
kslęi:n!czl<ę,
tem bołdów I adoracji, wte
(Dok06ezen1e le Itr. 1)
Prezydium WRN, tak" Jak PO teco Illitu' orgII!! Wlosklej PartU Iftde n!%erwowe (poz, 13) - Bel lepiej zagrali: Tak.... FenyZ) p"z.d kslężnl<:zkq .krupuoIząc, te '/I.one nłeszczere...
winno -dalo przykład lnlejsty- Komunlsty.,..,,.j "Unit." zwraca gla - HCoIandla,
vesi I Toth II. W Ruchu wy_
wymUSZOne.
Wysubtelnfokw.) Pl"2ed.l<:blor.twu .Geode'- wy I rzetelnMcl ·w akcji 'cleJuwagę, t. "uwydatnia on przerótnUl
się Polok. CIeślIk.
14tnl. ukr1lje się rzeczywlst<f
nęlbię I głód mieszkańców
neJ klleżn1czc:e Malgo..... . Żyjnemu
Go,p.KomunalnoJ niania. biur, .. N&łoDllaeł ~e1e de wsz-tklm r6tnlce ml......y WLOKNlABZ PABIANICE - Suszczyk I Tim. który po
Za:n.zlbt'lru, 3) reporterzy bTlI""
ele zapObIegliwi orgaa.fzalo--"Centrum".
. J,QD,~b lDIłYłucjl,~ ndlllQ ...ale_ Jg.
~
STAL RADOM O!J
przerwie zastąpU Bartybę. '
tIlJ.C1/ nie będą c%ynM' Ol>
rzy illfClliUby tej gorzkiej
Jak z teg~ wynika, Prez. ceń Praz. MaN" 1IIł!' ,przedsł.... pakt= z roku 1948' a obecnym
W decydującym spotkaniu•
• wl/ch .prawozdan14ch ładśwladómoścl Z8AJS~ędzl6, W
WRN .. wygoopodarowalo wię- wHo ··Jeszc. . . . Wyd.. Kwate- porozumieniem". W związku z rozegranym wczoraj na stadlo'
J'ORA:tKA ROKEISTOW
1II/ch wzmianek o faJetyczprOfJramle tak :oor,anlzowa
cej niż lU Jzb. bo. wlaściwie runkowym' U.t uszczęślIwlo- . ostrotny",1
sformulowanlaml, nie LechII w Tomaszowie o
CWKS W MOSKWiE
nym polożen!u ludności. aby
neJ wizyty _ będzie ona
42 (783 m kw,) pluscaly gmach <,yeh "pracowników,,' kWr. p .... jaldeh utyl NeM! w ocenie po_ mistrz""two
III 11,1' CI!rupy
MOSKWA.
HClkejowy
nie zep!tl~ e,e1<tu W!21I t1l
lał
11
I
po delegaturże MK. :'Nlezależ- trzebne 'Ią . dla zalegalizowania
lódzklej) Stal Radom pokona- mistrz Polski CWKS rekslętftlczkl".
.:.P:nI:w~:lIi~~16w;.~ nie od ",tego Wydz. Ogólno- JiJlszkaJ\.· Klika Iniltytucll zby slawy pr:ty\Vódc6w oocjaldemo- la Wlóknlarza Pabianice
.zegral 9 bm. w Maskwie toznawalIli> otaCt!aJącegQ Ją ·Gosp. Prei:. WRN" oddaje d, lo ml1cze'nlf1JJl nasze·1 czy tel- kratycznych (.aragatowców) 2:0 (1:0).
' · ( l ) . · -warzys'kl m",,". z reprezentacją
JES'rETr. 'sam aut<lr o'wlata I" riecąw~,ł06e1.
dyspOZYCji W)~dz. cKwate:unko- nlków dYłP'e:Bl • .-~~kllZiijqce__!!~ PIS2e.d,(l1ej",Unlta" - burtu~zyj
CSK MO l'rzegrywająe t:lO .
.'. ID8wla.uero arł)'kulunle
Jak- lIIemowlt.. UIUŁzybel! wego Prez.. M~~_<lw.llJZboW-'t Jch.~mołlr~o4cr.-A lnY' W'IQHY no kola polilyezne traktują ten
. RUOH PRZEGRYWA
Drugi występ Polaków VI
ipelnl6 tego osłlilnlelo ..abvme'J.-----1ijJijitiiiO
.
-mltJz1rante"'prz)'i'~;
tlilenkle-;
redakcJar'
~eIn/'y
I·
Pr:l
!lat
jako
uslępatwo
na
""OCZ
Z
VASAS
OQlPJ!L
Moskwie odbędzie się 11 bm.
-·~I'WIku.~wolleil
.W.I .:...
<:ZI!'!I0 . , .
wleze 57, ~ólnlone przK.pl'l."'-'~M!J.!!I.";~ł~:~ .."I~'I.
. .
"
CHORZOW. _ CJWarty wy- Pl"2eelwnlfdem naszych ho1!e.6/if ,~eJ ~o
.
,i,(Zb: K."-.Oow.nlka, kt6ryotr4'mal, wlęk włeezeum, na 4~cJoQellleo prawleowyeh-element6w-w-par- ~ plłkany--węglersklch Va-llstów będzie zespólle.nl.nltlldz
J;.;...._..:.._ _;..._ _ _ _ _ _ _ _;..._....."""..' '....'.;.1 ue Iżby lI';' bYl7~," ~ur&cbo
rownIcłw..,eII . baltrłuQI.
Ul IOclaidml<lla-at)'=rIej",
. ..... Caepel w· PoIICłl przynlÓlI .. klecct"Domu Oficerów,
-

Pod o.t,-.,,,.

ONZ nla darują. mU·k.rę,
-0)0(0sl<joelda oficjalną prośbę o
wląezenle sprowy Irla,nu zazmożony
chodnIego do tymczasowego Po
rządku obrad zgromadzenia Ona punkcie
gólnego NZ. zbierającego .Ię w
przysz!ym miesiącu w Nowym
repatriacyjnym
Jork1.I.
W memorandum doląemnym
W
zczecinie
do oflcla!inej prośby 15 krajów
przedstawleiel Indonezjl otwler
W ostatnich kilku dniach na
dm. te pozostawanie IrllIIm.l za =;;'fe ~::=j~j~l:
ehodnlego pod pa.nowaallem bo- tony ruch. W cIągu pierwszej
lendersktm otańowl "poważną dekady października wr6cUy do
przeszkodę w nawlllzsmu nor kralu 22 Osoby lO NRF. USA.
małnyeh .tosunków mJ~y'ln FinlandII I In.nyoh krajów. M.
dcm~ą a Holandl,!", Memo- In. wrócił z P'lnIaa1dll Józef WerancIum dodaje. :te "lako pOzo ,ol_skI. Z Am..-ykl wrócUa do
.tala$! pl:OblA!mu kolOlllladnego, lWej ,rodzl:ny Antonina Kard.
~1=e,,:h~~~'!:m~~=~ R6;nl"t.~a P'i:i repatrl",oyjny
ków międzyna~owych ,do- ~ch
::Iach o ~ę :al~~~th
tyczą~Y,c:h tej CZę::ń;l świataII.
tepatn.8Iftt6w oz NRY,·

się list otwarty .przywódcy 80cjalist6w włoskich, Nenmego.
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~':~=:~:~ChppraCUją

mogli nadąty~
•p{it;'i<,bólmlc.~hłop6w. Czekają
n. m~ po tygodniu. po dwa
Dła ehlop6w
w Drużykowel,
Mękanewle, Moskorzewie I bIny.h ..... i••h I"Idalony.h Ó 1 I
więcej kil_rów, atanowi to
ni. Ipd. udrłlkę. W Szoekoclnach I
Mosk.......wie oą także
młyny nieczynne. unleruchomlo
no na stale. Kiedyś były wiei·
kim udogodnieniem dla chlopów, a I dziś przydałyby .Ię
przynajmniej
w
okresach
,,~z~zytowegO przecłąten;a
mJy
Zdanl=
nów. Cót z lego I
WZMG - nie opl••a .I~. .DIIl
kcgo? Oc~jścle nie o chlapó"",
w:łer:zchnt lokalowej "pnęz.nacl-O
na zostanie na miesi'Jtanla pry- tu Id.le. Idzie o InwestYCje pań·
st~~.
watne.
Ze względu na nlską rentowo
BUSKO
Wielu spośród pracownIków ność gospodarczą młynów unie·
ruchomlono
całkowicie
19. a
KP PZPR w Busku nie posla· w 11 (dane !IOChodzą
z WZMO
da jesz.cre średniego wykształ
1 zdaniem
powołanej w spracenia. Są to w większości sta- wach młynarsiwa komlsjl OlI
ny działacze snołeclnl, którzy da leko nlepełne) w&trzymano
w okresie sanacyjnych rząt:6w produkcj~ z .powodu przepronie mieli warunków do nauki. "'adZlUlych tnweotycjl I remon·
Aby U'l.upełnić luki w wykształ tów. St." taki trwa od
dłut·
ceniu ogólnym - 15 towa·rt'·S7.V sz~g() czasu. Z 2.440 ty•. złotych
kształci s\ę w wiC!Czorowej sz.ko
prze!JlaczOt1ycłl' na kapitalne re
J. dla pracujących I Technikum monty w'~ pler:w.szym
półro·
Hodc;>Wlanym w Podzamczu.
czu
br. W)'kQrzystano
tylko
, J8.k na! lnformu1ą dYT'ek~'e 586 -tys. zl. 'ZÓ!wl.. tempo robót
obydwu o.kół. dorośU ucznioWIo remontowych nadwerętyło już
czyntą dU7.e po~tęoy w nauce. cierpliIWość .. tek chiopów.
Sześciu z nich ~zl. uczę.oJzc..,ć
w br. do kl.. y X. A więc już w W POSZUKIWANIU ZRODEL
niedługim
cr.asle
otnymalą NADMIERNYCH KOSZTOW
śW!89~~c:twa .dolrzałości.
Zdolność pI"f.ernialowa mły-,
Warto, ~by towarz}·"ze 'Z
nów przejętych pri~ WZMG w
nvch komltetów partyjnych 1»- r. 1955 wykorzystana 7.ostala w
"II w jlndy pracowników bu· 4! proc. Tam. gdzie wystepulą
sklego KP.
skupiska młynów, nadmierne

.nOl\Tł-~IJ
IlADOM
W ootatnlm. CZ88le notuje<ńy
eoraz wlęks7.ą aktywnOŚĆ komi·
tetów powlatoWj'ch I miejskich
O:"8Z ugruntowywanie się demokratycmych form życia partyj·
nego. Np. KomIlety powl.towe
,w Starachowicach I Sandomierzu. oraz KM w Radoi'niu wProwadziły składanIe
okresowych
aprawowań z pracy egzekutywy
na
plenarnycb posiedzeniach
powiatowych i miejs.klch in·
.tancji partyjnych. Tak więc na
wrz€śnlowym plEmum KM w Ra
domiu

pr~edyskutowano

spra ..

wozdanJe z pracy egzęląJtywy
w 111 kwartale. Pod obrady plo

num oddano także kalendarz
prac e_kutywy
bieżący
kwartał. Nowe
formy pracy
partyjnej byłoby celowe wpro-

na

wadzić

w eatym

naszym woje-

łl

In-I

wództwie.

OSTROWIEC
Na łere-n\e huty 1m. M. Nowotki w Ostrowcu l'rzebywala
osta'tnio komisja partyjno - rzą

dowa. Dzięki jej Interwen.jl. m.
In. zwiększono Hość
cegły dlR
budownictwa ·lndYwidualnego.
W Ostrowcu w akcll zagfl5'Z"ania lokali biurowych I prze.
znaczania zwolnionych pomIen..
ezeń na mles'Zkanla. bez;.pośred.
ni ud1.ia1 biorą komitety partyj'::'

ne. Nil- Komitet Miejski prn·
jął do swych
pomieszczeń ZM
ZMP. do mwynku KF huty p!"Le
eho1u Dl.ial Kadr. Zwol!1tone
pomiesz.czenla przekazane zosta
lIą na mieszkania.
KIELCE
Do akejl wygospodaroWyWania nowych mieszkań. !>rzez
'cieśni anie biur wlaczyły ,ię w
Kielcach
bezpośrednio KW I
KM oraz ZW ZMP. W blężącym
tygodniu KM
przeniósł alę'do
I/machu KW PZPR, a redakcja
,.słowa Ludu" do budynku ZW
ZMP, Część zwolnlon~1
po-

I
PrZ adłU"''IiI!R e
okr lC~su na' ukl°
010...

n,

nOŚCi
g~~~~~!~sorY~~~ u
Chcemy
przeczyć. Nigdy jeszcze. tak, nIe
bylo I Draktycznie nI. jest moż·
Uwe, aby zdolność produk.cyjn,
młyna dala oię wykorzystać w
całości. Nigdy leszcze zboże nie
plyn~ło I nie będzie płynąc! do
młyna
nieprzerwanym
!)Otokiem. JeżeU Iylko w 50 proc. wy
korzysta się zdolność przemlało
wą - nIe będZie tle. I ' wcale
ni.
to będzie
decydUjącym
CZ)'JmłIri"", k8ztałtowanl. kosz·
tów. Istotne tr6dła tkwią .gdzie
indziej.

PIERWSZA ISTOTNA
PRZYCZYNA
Od 19\14 roku uDaństwowlo·
no wiele dalszych oraz. oddano

pl"Z,)'musowy zarząd" paliostwowy masę mlynów. których
potencjał produkcyjny był .wlę·
cej niż mizerny. W rejestrach
przejętych przez państwo młynów w naszym WOjewództwie
znajdule alę 16.... piaców. (na
których kiedyś były mlyRY). ! 2

....

Dac zall.IID'YCn

ozych kradzidy pań.two ponlo0\0 w 1955 r. otraty na !Urnę ponad:l72 tY!. z10tycb (wedl.een
państwowy.h na drzewo), a w
PI
j
I l
br

ey znani lą' Jako nwodoW1
z.Iodz.lej. ,drzewa I kłusownl.y
zwlerzYlllY lownej.
PnykJadów tego ·rodzaju j"est
wiele. Do kategorii takich złod..,ejaszków należą Zenon Ma
BUr Z OpatowB, Czeslaw Janie
ki • Pacyn" Blazlkz Jedlnl
KoścIelnej (IX'W. Kozienice) t
Wielu innych z okolic Suched

które zatrudniają o 76
wlę
cel nit pl'Zf>wlduje plan etat6w
- tylko w lipcu przekroczono
ml .. lęczny funduoz płac o po, tdot~..bcza.ś"'''e''za,ru,dY'i M ....L->--nad 54 tys. zlotych.
Ateby przedstawić, z jak,ą O- I",Ilęl,larltll'a
(relOlll kle- peratywhośclq I z IlIklml skutZ e • I e.
Dlaczego ma-'
Kontrola DWIZ po kaml działają owe
przedsIęnierentowny.h w pam.two ~
roz!lczęnlu mlyna z przyjętegu
biorstwa
t cały aparat zarządza
iystemle młyi\6w nie prZe
do przemiału wota I W)!danych
na .PQWrÓt I Iolak,.,ajproduktów zbożowych ujawni· ~CYcai'kle~led:~~::C~~J:j.
la nleuzasadnlonq' superatę w się rozprawianie na temat 7,2 t~::;~ W· ręce prywatriY.h wla
ilości l62~ kg pszenicy oraz brak
C z war t e. C%,Y nie ciIII
591 kg tyta. (Nlerejeslrowane, procent wyl<orzystanla w pierw
Dółr~r::o l~'l:~t~da~~~~ przystąplc! do naprawlepla bIę
nie legalne przemiały - przyp.
wł .• W.G. I T.S.).
Na kwitach stanu poważnej części
oblek" d6w poleJlająo.,Ych na nlewlaścl
rozllćU'nlowych
brak Jest po. tów. szkoda przy~Lnać o nie- wel łokallzaell młynów gospoy.....
darczy.h. .posoble wynsJl1'8.dzakwltc>wań rolników z odb,oru
sporządzonej
iokallzacji
nla ludz~ zatrudnionych w proud!>lnl.
przętworów zbotowy~h. 10.
młynów. Rzec. naj ważniejsza: dUkcji m1ynów Itp?
.... Młyn w Rudzie Strawayń o p ł n t 8 C h ł o p Ó"?l. c a l a ·
....
,
sklej. (rejon kieleckI). - W dnl\,
H'-- ~;!~:kS!:~wG~~1
kontrolt &!..WJ~9l.Qr!.Q '1 wYnad- reorg~lIYlIt=.!"-I'Zl\,dzaau • .;rllcr-ul'.
...OI;tC:: .. czasoWA
Mw wydania przetworów poI IstnleJą,y stan nI.,.
TADEUSZ SZWEI
kwltowanyoh już' przod
kilku rozumnego lIOłPodatowanla dziennikarz.
dniami. (1427 kg tyta I 110 kg

t

pszenicy), przy przyjęcIu natomIast _zbota w depoZ)o"t klerow-

nik młyna nie wydoje rolnikom
kwitów rozllc1.eniowych tak, t.
do chwili odbioru przetworów 7-

l.dewastowany~h.

póŁżywych

.e-

konomlcznle ""ynków - tal< je
trzeba nazwaĆ - ' o rentowności
kt6r7Ch w pa6słwowy.m 'Iyate.me przedałębłorstw nie mole
b,.~ mowy.
O Ile przedtem mal~rlalne ...•
InteresowanIe produkcjq ze alro
ny właśc;cicl1 tych młynów spra
wlało. te R)Oi!ly one jako laki>

do

przemiału".

I tak dalel. Innym. )ut niepro

tok61arnym słowem: kradz.leże,
ma-chinacje.. nieprzerwany łań
C"Ucb kombinacH i ..kangw". Na
przestrznnl zalEl61wie kilku dni
D.le~at.ura
ukazała le

InsDOkcjl Zbożowej
w 10 na 11 kontrolo·
Jesu:ze }eden
typowy pl"o/klad wyjęty • 1)0.
wanych

młyn6w.

Pro.cełOm _na60klm prlY'sluehuj_ alę wybitnI prawnI.'
gr"".t. Galowego I to jest-pytaiil~żeprzod wojną . ą .kraJowi I _ranie....l. Na 7dlęclu: (od lewejt ~ ~Qc•
Najwytsugo
dr Mieczysław S~_, posel do łr.hy GmI. s
~'rancl~.ka Przyrowaklego we- leśnicy
otrzymywall krótką I
ramIenia Labaur Parly, adwo kal królew~ ElW7n Jon... ezlo
pchnięto pod jadący wóz uło· długa broń bojOWą...
dzll nie
nek
\ll\rlnmentu
Cellonu - przeWodnicZąą e.llo60kłeh zwilidowany kradzionym ..." drzewe&n. moma mieć nawet śrutówki?".
sków oawodowyeb R. E. Tayutllaka
iozDuiwIa.III 1)04_
łamiąc ml!, nogi.
uwaiam. te dla dpbr. lasu I
PIUI'W)'
w
rozprawie.
F,ot. - CAF
Długa lest litania podobnych
dla ochrony
wł ..ilego życ'a,
wypadk6w ...
leśnikom
u-.et>a
pr:yd,leUć
O tych sprawach "leśnlcy broń.
niechętnie wspominają·
Raz·
Wniosek zasadniczy z podsuma.wiałem z. gajowym Józefem

mieszkania

I(OLCEU •••

Wolskim. któremu balldyci oka- mowąn~. przytoczonych przyNIe zawlIZe orlana !Drawl.,. I leczyli nogI. Ma 64 lata, 37 lRI k' _dów: chcąc ukrócić kradzIe-

niowa.. BU!yna czy Daleszyc.

dllwośd ~.lmują wlaśclwe st. nieprzerwane) slutby w··leśnic· t. leśne. naieży nie tylko zwięk
nowlsko wobec: .praw tego ro Iwie. Po napadzie letał dłut.~ szac! przyd'zloly drzewa dla wal.
ochronę
duju. Oto np. adminIStracja czas w szpitalu. a I polem d1u· Trzeba takte wzmóc

leśna pnyła.PYWBJa parokrotnie go nie m6gł dojŚĆ do zdrowia. lasów. z całą surowością prawll.
na kradZIeży druwa Boł ..lawa PowrócI! jednak do służby lej· karać ·,aprawców kradziet)'. Spo
Kaczora z Rybl.zymy, Wlad, nej. chociaż - jak sam mówi "- !ec:,eJ\stwo w wlęk8zym stopniu

slawl Iladzle!ew1Ikłego z Parszowa (pow.
Starachowi••),
Franciszka Jędroslka z pow.
Końskie it.d: Najpierw sprawy
,ch letały po dwa a nawet
ny la-ta W slldzle. CzęŚć zoBtala umorzona -"" oglooze.

."~

nero

'm

*'

"'len..

Wę

~~le:~:'~Ra:uaj~~~~hcał~ę S!:~~~ ~~~8ca~~~~ n~ ~~~!t\~J~

hoj się obecnie wychodziĆ w no nit do!ąd powlnno pomagac! w

ey do lasu. Nie ma pr:y lObie wykrywanltt z10dziel I defrau·
dantów.
Okradanie lasów to
tadnej bronI.
Tak, lo jest paradoks. Od pr.res~two szczególnie !)Oważ
dawna już leśnicy domagają się ne, przestępstwo IpOJeeme.
pl"ZYdzlaiu przyn~jmniej .łuż~
bowej In'ani ln)'śbwsklej. "Jak
H. JASTRZĘBSKI

-----------------=---

niem amn... t't, .zęś~ po Jej ogło
szenlu. J .....e dzl' leźyc w
sądzi" wiele spraw D......tarrza
lo.
I)'.h I nie rozp.trzonych.
II $Z
~61 ~~~z~otl·<h. Crr~ W)'IJtępuJe wlęe problem pew
W celu zapewnlęnla absol. te oą niepełne, paniewat. lstnie
nberallllllD ,. lłOtnmIm dp
wentom szkól Z8",:odowych l.... I_ leszcze Slllf8wc, nie wykryci. zawac1OW)'C1I1 1Iłoc\SIeł leI1I7cll. I
..ego przygotowania do przy.
J-'.'
żr
pnycrzynll .~e _ l a wej pracy, projektUJe się pmt
"",,~., 6dła i -czyny
\ulldll., ~ W ,te
dłUŻende .l)auki we, wgystklcll !.ego stanu rzeczy? PrzeglĄdaj".
do łep rac1saju defraał_ orpna ~
za.sad.nlc:ych szkołach zawodl> .taty.tyld - spra....eów -kradzlet)r,
wych do łal B, a w techni- dochodZImy do wniosku, te oprawledllwołel
wlmą ~
kach do lał 5. OpracowYWll<lo więk8zość chłopów nie Idzie do bardziej zdeąd_e ałanowl
obeonle nowe programy nauC2j8 lasu po drzewo nielegalnie. sko.
nla, doslooowane do przedlużo Wybierajll d1utJlzą 1 u.IIIŻU",Drugll a koleI, nlemnlel
nego OkreBU .zkolenia, przewl szą drogę legainego przydzialu nq przyczyną . wielkich
litb kupna karpinY czy .hru- krl\dzlety dnewa s laau
leBI
d J
bU q ponadto zwiększenie licz· atu.
"
fakt.< te kradnie ,lub .wsp6tVczest
y zajęć praktYC1JlYCh na oslat
GłównymI .pran-aml
kra- nf-y 'w k-d-·eta.h 'c-ę'ścl lu
nim roku nauki.
. dzieży leśnych są"' przewatnie dzt8pośród ~d;;llIł.tracJi leśnej~
RównoC'Ześnle. od dłumzego Judzie, ~tó\,zy: $ySlematy.znle, 'XLuloted~zloe''''l1le~li Wym be*amvm
czasu prowadzone 81\ przez
trudnią się nielegalnym hali- ,.,
doapół pedagogów praGe nad 'ep ellem.
IZym d08to8OWa.niem do pot~
0\0' np. w dniu 8
naszej gospodarki typów po_ nle br. w leśnictwie Fryze
azc,zególnyeh szkół
zawodo- (POW. Staraeh<lwiee) \\1adyslaw
wycb. Wiadomo luż, te w· ul:>. Dziura· 8-hektarowy gospodarz
latach w wynll<u W$tęp- I '!all na- zerżnęli 2QO-letnią
RYch badań - zlikwidowano sosnę o średnl.y·por.ad 1.20·em
,,~ść szkół inetalowych, ktÓ· (lącz!)le okolo lO· m sześ•. ma·
rych. mieliśmy ,za dużo
oraz sy drzewa). Dzięki czujności' ...... ,_ ••,.;. wn~:~'~il~;:~:II~~łB~
utwOrzono szereg noWych szkół
le$niczego Karola
l
m""ha.nlzacJl 'rolnlctwlI i r1.egajowego Tadeu·
m1eślnlczY.h. OQe.ne ..
ten nil>
nla mają r.. celu szezegółowe.
złQd~leję la
okreśienle. . l\c%by .;kół, która:
wal obr.,..
by odPOwiadała po~bom _
towy do
za
IG'....V.01A."',Z.,.~ibl'.~~, .....' .....1·"
mylłu na okreI szereguc lIalbllt, 10.o00..uL ""_IWI,,a.. ",,,,,,a]a',
IP.)'clI lat 'orazustalenle właści a_zcle 118
wego planu ieb l'<izrnl~ karę,~tóJjJ lI<!,naga~(sl~
l1li terenie kraJu.
. ' , . Ilem\! chI!lPf;

kI b

zł.

Przedslębler,stwach

Gdy gajowy ,bez
fuzji' chodzi...
I

a ostatnim Plenum Koml\etu WOjewódzkiego PZPR
w KIelcach. kiedy omawia
no 8praw~ partyjnego kierow..
nictwa organami wymiaru spra
wiedlIwości,
slwierdzOO1o. te
nrgana te obok in,nych spraw
po proslu z.w.alene są ",zpaIrywanlem i o.~dzanlem spraw
o
kradzid
drz~wa
z la..
sów państwowych. Tylko w 1""0
ku 1955 sądy województwa k,;e
lecklel!o
rozpotrzyly łącznie
738 spraw. nie IIcią.
tych,
któ .... Z06tały skieroWAnO do
kolegiów orzekających tub roz.
patrzone przez samą admlnl·
.traej~ leśnq. W pierwszej polo
wie br. sytuacja jest podobna,
ponlewd w ciągu , ml..,ęcy
sądy lX'W·iatowe rozpatl"Z,)'ly
jut 410 spraw, a koiegla 01"....
ka1ące ponad 200.
Wakutek drobnYch I gruoL

N

4 tys.

w woj. klj!lecklm

.eJ·

,'.

o

'.

I, .. ;'

."

,~.

W

~<\9SLAWD

A jednak c.ud
kiego 14,.",a, ale dwa
JJop/eclone .--.c:I!1"ePV i.

jak 'wlal

110.

1"kl

,owle,

popękane

1

st~Te

koro",..

to wd stał łlę ID

Otm-

LEW
P. S. W Ożarowie d!lejl!
lię I inne .uda. Mianowicie
od pewnego czasu w cudowny sposób

znłka;q.

mIeuJcctń..

com pieniqdze z szaf, .z: tor...
bek. sienntlc6w 1 Innych
.,schowlc6w". W Ota,olOle
warto w/ęe ..IrG w%iq~ lię·
%11 różnvch

cudotwórc6""

~.,Cza.sO.pism~:
Kiele-'je(":II~Y~D~--,

- Tli 11m mu.ku- Stoi
- Sto dwathJeAelaU
-Sto' pJę&lzJlUlqtlll

Igna6. Dollk tym. ~ę.em kib!~ował .. Nie Itrał, bo llde miął
forsy. N:e traelł jednak .animUszU i grzmiał !woinl, męt
- P....
niejącym 'Po' /plerw••ej muta- Metdui o.Jemdzle.lqtkę! cjI, ehłop'ęcem głosem: • , J.. No, czego -.Ię gapisz? I
- . Tli dur"lu, jak clę ~OPllę
w"'
Uelekajmy!
Sierża"t
idzie!... ·o
'
. '
1 gromadks
CZWARTEK.
pierzchla się
Na placu
11 PAZDZIERNIKA :1958

.....................
--------..

a.

Z obrad pl••pm MieJskieJ Mad, IIBrede"li!

Zfemontami~iJudyntÓYflnienkalnyclr -

I

"Zemsta" -

. -UczY,

A, Fredry, (godz. 19,15).

się

tyl':

mu

poradzić.

ze Starowa,rRodzice zajmują
Puedmieścla.
A mi"u;prawami, nie

.rę-

nadal

,..woi-

nlenaJI8pleJ~'

mają czasu
roku bieżącym ":a remon. Tylnej nie- na takie "drobiazg:".
\y budynków mieszkał·'
Synowie tymczasem sami raustraszenie- dowod~i całej gronyeh w naszym, miescle
piel która tylko gra w karty dzą sobie, jak mogą: Ctasem
przeznaczono 8.968.600 zł. Jak
na p.la~u Liceum Pedagogicz.. coś komuś ,.podwędz.ą'\ czasem
potwierdził na sęsji MRN kienego (od strony Plantów). me- rodzkom splatają psikusa I rownik Miejskiego' Zarządu Goezas leci.
spodarki Komunalnej i MieszPewnie, że i ulica wycho~ kaniowej, kredyty gwarantują.
wuj-e. Ale ct.Y naprawdę, dro· wykonanie
planu remontów.
dl.Y ojcow'c i mamy, nie wiZa tę sumę przewiduje się wyw
dzicie różnicy między ulicą
remontO\y.anie wnętrz 234 o,szkołą? Czyż trzeba. wam, do ..
bie'któw, podłączenie do siecl
rośli ludzie, przypominat przy
~DK (czyl@!nla) pog~danka wił:.
wodno - kanalizacyjnej 70 bue. CI!!śllka .z cyklu "Rozmowy o
Od dziś do 17 bil>" wlącznie u- słowie zaczynające się od słów dynków,
odnowienie elewacji
ksilltkach I pIsarzach!'
pt. .,Dosto- lica Kościuszki, n~1-kt6rej pro~ "cz~gO się Jaś nie nauczy ... "?
118 ~ d,omach.
jewski pisarz
tragedii ludzki!!j", wadzI się roboty wodociągowo
Swoją drogą,
pros'my WyPOCZl~.tek o godz. 11.
A ,iak jest z realizacją planu?
ka.nalizacyjne będzie l..am~ięta dział Oświaty Frezydium-- MRN
15.IX. br. wyremontowana
dla ruchu kołowego. Przejazd z w Kielcach i posl;czegól11-e ko~ Do
APTEKI
ul. Moniuszki
ma ul.
Armii mitety ..blQkowe 'o .ewentualne l~iektów mieszkalndh, pod
Apt!!ka
Społeczna
Nr 107 - ul. Czerwone; przez ul. ut: K.rper- .wyr~czenie
rodziców.
Dl.iecl łączono do sieci wodnot,'$łkanaSlenklew!cza 15~
nika i -Kryniczną i na odwrót powinny i mU5zą sie:: uczyć, bo lizacyjnej 54 budynkI. Odpowie~
- z ul. Armii Czerwone l na lata przeminą a potem... da.~ didalni pracownicy Prezydium
TELEFONY
ul. Moniuszki przez ul. ul. Kry- remne będą i;ale młodziellców.
~~~eza~~r~~o~va~n:rch;e~~~~;
POlZ"olowle Ratunkowe Nt tel. D9
nlczmą i Kopernika.
SAS

K I N A

"MOSKWA" _
Zaccheo" - film

szawsk' ego

"Mąt
prod.

dla

Anny
włoskIej. Dozwolony od lat 18.
..t:.
Pocz .• l"lInsów o iodł, Ił. 15. 18... 20.
"WARSZAWA" _ .. Krwawa droga"
;... film prod. lugos!ow!ań~kiI"J.
Pocla,tek ~eansów godz. 14. 18 ! 20.
O godz. 16 - "Szcz:ątek Imperium"
dl! Klubu Filmowego,
"ROBOTNIK." "Zb!!!gowfl!" fllm prod, francuskieJ, (godz, 17 II~),

Strat Potarna Nt tel. 08
POQ:otowle MI!!cyJn8 Nr leI. 07
Milicja Obywatelska centr. tel. SI

f

prod.

franCUSkiej.
.,Diabelski krą,g" - film

"rod. l\'RD.
~

....... _
...

al&.

..........
; ; ;; l!!

f'ROGRA,\1 T

7 a1 St~n pcgod~' I dli~n!k poran-

~~.

74j

77

~l~ ~r;~s('~~~le~~ZąnY~h ~~::~~~~~

"Blękl1na

Ht.l!e'.a"
800 ·Prze·
rras~ p. 15 Tańce ludowe 8.35
M\lz~b i aklualnfJŚci. 1150 Program
dn a 1210 Fel:elon na 0 Ft'maly m:e'
~Iild

d,'.. n~rf1dn\\"e

I!:::O

Koncert

F'lt1CNt

O,:Il\n:e

~\ml()n c.::..ny.
w:ad'Jf!1~ci.

23.00-2310

I

człowiekl

t

Nowy sklep

I

Zawodnicy sklasyfikowani od
l do 5 miejsca otrzymają dyplo
my.
Ponadto trzech najlepszych za wodników 'wojewódzPamlebc!e mote notatkc pt. "Kto twa kl~leekiego, którzy zdc>byli
najWiększą ilość
punktów we
lwycl~ty?"?
Byla tli nieJ, mOW2. o
współzawodnictwie
kolarskim
~porle ml>;dlY lokatorem
Król.em a za sezon 1956 r. otrzyma nagrowłAŚci cle lem
budynku
Grugorzew- dy rzeczowe 1. radio, 2, neskim. Pon;ewat ten drug-I dOO1a-gał sie seser :l przyborami do golenia,
3. portfel.
odwol:m:a

Stadion,
\930 do

4)
R.ok 1935 kończy slę dla Joe L·ouisem znajdo~rał się u szczy-

dal'zymi cennymi
sUkcesam:'1 tu swych umiejętności.
By}1)
Kclejno zwycięża Kinga L':!vlTI niemało
ekspert6w,
którzy
sky'ego, .M.-f\.Xa 8aera i Paulin o Schme]!ngowi nie rókowali zbyt
(HIszpania) takie przez k. o. wielkich nadziei w jego dążew
W styczO!u 1936 r. powi~ksza niu d.o mistrzowskiego tytułu
galerię
pokonanych
Charl::s świata znajdującego si~ w po~

I

Retzlaff.
Drabina zwycięstwa siadaniu Jamesa Braddocka.
prowadzi stromo w górę. AkcjI! I Najpopularniejszy
niem;eckJ
Joe Louisa osiągnęły dawno Zo\ I bokser zawodowy opowiada na
wrotne wysokości. Ale nie on ten temat w swych pamiętnl
dysponuje nimi. Dla niego po- kach: "Gdy Joe Louj~ znokauzostaje jedna piąta zysków. JaK tował mego starego przet::iwni~
kulę u nogi wleczE' za sobą ka
Maxa Eaera siedziałem
"syndykat" Jacobsa. Należą do II przy ringu i bacznie obser~()-,
niego
menagerzy
.. Chappy" walem. "cudownego boksera".
Rlackburn i Mi1es, trenerzy Rox Czego szuka tutaj ten starszy
borough i Blake i wr~!izcje sam \ pan, słyst.ałem szepty otaczają~
Mike Jacobs. Ich udZIału w zy- cych mnie osób,
Ja jednak trafia prawa
skach nie można nazywać m.a- myślałem: kto s:ę śn'lieje. ~t8t
łym. Po pctrąceniu pcdatków
ni,
śmieje
.I~
najle.p1<'l,
jak hieny rzucają .i~ na do- Kiedy p6~nl,,1 Joe -LOUis zmiótł
chód, resztę ..wspanlalomyśl- z ringu Paulina, zapytał .mnie
nie" przekaZUją Joe, którem,1 jeden repcrter: ..Co sądzisz o
"okruchy z pańskiego stołu" Joe? Chclalbyś się z nim spotwydają się bajeezni. wysokie. ksć?" OąpcwledzlaJem mu z
Mike Jacobs zaciera dIanie. uśmiechem: "Można gc> trafi
Nie mówiłem'" moi panowie" każdym tw~rdym prawym cio;wraca się do Blake'a i Milesa se~'I. Re.portl!T ~tuknąt njnie
"ten .chłopak jest dla nas praw w ezoło, ,,~ZYŚ OSia~atU!. W dwa
dziwą kopalnią' zł.ota. Nie po-. d.nl p6zmęt .podPlSalem. ..k ontrwa iqj:' długo, a będziemy .trakt nil 'stodzenle walki z Joe
moglj być dumni, że wycM- wuJsem.:··
•
waHśmy mistrza -świata".
1!Iie __ Menagerem,.Sph.me1lnga :w
'co póinle) bokset
USA J.ęsJ,.,Joe J8C1Jb~ urządza~ •.
pFzekreś/j Jego
Z/JWbd;f w Mad/80n SiJiJa~
zywa
on
. M/k~

I

J

I'o~tawlonych

mu

zarzu·

Wszyscy

łów, po-pro~jltśmy o. zdanie w tej
sprn'le lokatorów l czlonków KornI·
tetu Blókowego. Wynik: dwie loka·
lorki ll,'st3wiAJI\ 5ię za go~podarzem,

lldział

winni P<"Sia-

k9,ro;;kiego.
Start hf)norowy nastąpi o
dzinle 9.45 sprzed WojewódzkiegO Dnmu Kulturv. Start o~try
klótnle", I cały i-osobo'l\"j' Komi:rt "a ulJcy Armii Czerwonej (FolMl'ta przy .. Deli,kate~
Blokowy powiada, ]t "GrzelZ"orzew~kl wark).
~Ech", gdzie kolarze będą. przyJut nl!"mot!!wy". 1\'0 ""Iec? w
jeżdżać od strony Dąbrowy,

'0-

Z;!]~ujll. pOtycje neutralną mówille:
.. nie
mieszamy sle w cudze

dniach odbedzle
leglum

li>; rozprawa w

Orzekając.ym

Ko-

-010(0-

(,)

Sp;utyJędrZłiów

-<»0(0-

N.le

J.

JĘDRZEJOW.

•

Odbylo się
tutaj towarzyskie spotkanie pil~
karskie pomiędzy miejscową
Spartll ł C\VKS Kraków. Pn
ciekawej grze nieoczekiwane

•

DWląCl

. ...
garn k'l l eplq

z-wycięstwo

.
b'śkto Sl~ c~ce ? t) m os~ Zl,.o
de przekonac nl:ch przy~d ~
p

dl") Muzeum

SWlętokrzysklego,

będzie

sM:

odbywał

pckaz

pracy artystów: artysta malarz
Sta.nisław
Pra.nl!,
garncarz
Gluszek z Ch.iupek I ik.~a
Helena Domagalowa z BIelm będą w salach Muzeum wykony
wać swoje prace.
Z\\-'iedzający
w tvch dnIach Muzeum mogą
obserwować po62czególne fazy
powstawama obrazu, gaI"nka gli
nianego i tkaniny.
Pokazy te zorganizowane z 0kazj i Międzynarodowego Tygod
nia Muzeów
a wiąiąc;e się z
działami malarstwa i etnografii
- pozwolą poznać tajniki poszczeg6lnych technik artystycz~
nych.

»Ruch«

(I

W bezruchu

-

odnieśli

gospod8:ze
3:2.
Jest to dla Sparty sukces, m··
mo iż gOReie wystąpili w l'kła
dz-ie na p6l rezerwowym. BrAm·
ki dla zwycięzców 1dobyli: SaJdak 2 i Chrzanowski.
U. k.)
wygrywając

~~f~~n~~ad~:a~~;j~a~~ i~41Óa:~
17

piłkarzy

Dobry wynik

MR'N", Kolegium

rOHtfzYlZ"nle."

Swlrtun

. (c,. d. D.)' -

biorący

zawodnicy
wyścigu

trzy

ofiarq chochlika

ko~tra ,.Schm~~in-

w

dać
k.,iąieczl<l
klasyfikacyjne
z \vEli.ną adnotacją badama le-

ZB\\Tooy w Yankee- ga
w cel. Nienaturalnie naKilka lat terna 00 brzmiewa twarz Louisa. "Trzy32 r. Max Schm€- maj wyżej gardę" krzyczy
ling był poSiadaczem pa~a mIs- w każdej przerwie Blackburn
trza świata. Do oczekującego do swego podopiecznego. Joe
go spotkania przygotowywał su: jest jednak oslabiony i nie
z dużym doświadc7.eniem, Po znajdUje właściwej recepty n.
-<»0(0walce Louis Paulino orlpo- skorygowanie błędu, wlokącegf)
powiedział
ciekawym re)::orte- się za nim od. początku karierom lakonic~nie: "Ja coś do- ry. W IV rundzie potężny cios
strzegłem".
Niemca' z prawej posyła go n1l
Max Schmeling istotnie coś deskI... . 'Joe nigdy nie_leżal
dostrzegł! Za każdym razem po jeszcze na zakurzonym ringll!
wyprowadzeniu lewego prosteZ natury silny chłopak z
Wc:oraJ do notatki ~t. "PirkflOJc/"
go Louis na ułamek sekundy Alabamy nie uważa się Za po- MCV u'kradł sic n!emfły chochlik
stwarzał Jukę w swym kryciu,
konanego.
Poanosi
s:ę
na drukarski. PJer-.ysze z:darrle brzmiAło
gdyż przy przyjmowaniu po;ta- chWiejnych
nogach I walczy .. Piekność na pokazie mody po!ltC!o·
wy. lewa ręka nie powraeała dalej. Ale Schmeil~g krocty na z· wyst~paml Minkie], Swlrtung3.
w p.ros~ej linii. lecz luk:em' za nadal pewnie drogą' zwycięs Wiedfa" I 1d,
kreślonym w d6ł, nim przycią~ twa. Le,,:ym prostym trfyntj1,
Dobrle, te prl}'nltJmniej Mlr~ka po·
nąl ją, by ukryć lewą część Louisa na dystans.' Prawy clo$
~05t"la przy swojej płel, bo Swlrtun
twarzy,
raz po ~az trafia.·w riieznac~ną prt@cJd te! kobieta:. a mimo t~ tV
Tę lukę w kryciu IVykorzy·. lilkę w, gatdzl., joe patrzy na notatce stala 5J.,..,m~tczyz:nll : dodat.
.tal Schmellng 19 .czerwca 1936 'przec"iWnika mglistYm' spojrzf- klem zb~dnej Ilterki~
roku .w nowojorskim' Yankee~ niem.
Widzi tylko ręka wice
Stadion. 70 tysję~y podnieco- bokserskie partnera, kt6re dzi-<»0(0-nych, krzyczących Wldzó)v, był? ko spada.ją na niego. Mimo to
świadkami systematycznego .rOl stal. InkaSUje coraz Więcej cia
bijania .czarnego bombaMier., sów, \Vldn~ga sr~ i otrząsa,
Z matematyczną dokladno$c!ą ale' na deski nie pada.
ganizując.ą

13

Rozstrzygnie
Kolegium

l.

I

i)"neń

:::(Ik~ '1i"~~lce~tn!l~~c~el~l.Itt'I'1 n63.3~r:It~~~;

,!..mf0n·clIlY dla młodziel)' ~xkQlnl'"j
li 1') V\\orv \\'101ollCzelowe: 1705 Dla
d'irci . Sz,:,wc Chwalipięta"
17.35
"lun k..a t~n~czn~
jj no
Rep'1rtaż li·
tl'racl<1
15:tu "Rozw.,lan'/1 o w~pÓIw".nn:,c;"
1~ 35 .. Splev.'1lmy p'eśnj
l p:o,e'll~d" 21 on ,2 klaJu l ze Ś'o1.'ia·
t.'!
:.ol ~'1 \l,'rocław~kf K\Y;nt~t Rytmkr.n'.'. 21 -)eJ ,.O~obli"-·e przygon:. .. 2~ II]

...

Uwaga -

I

; ; ; . . . . . . ;;;;..

IE( ~ - Jł.

&. A.c&~. J5i. _ _

żąccgo

W siatkówce

-0)0(0-

roku.
Spo-ro wykończonych robót
radzą
jednak
rozliczono. Radni.
Niedawno 5potkali \Się w Kiel stawach
chle~a.
Dyrekcja 7wrócili nie
na ten fakt s'zczególną
cach pracownicy zakladów pie~ KZPP zwraca Się z prośbą do uw"-gę dopingUjąc obecnych na
karnic-;ych PSS, MHD i w.spól- Prezydium MRN. aby szybCieJ .c:eę;ji przedstawicieli przedsię
:ryie zast~nawiali się jak piec załatwiono ptzydziaJ opon,
biorstw remontowych
do jak
lepszy chleb I sprawniej zaopa·
najs7ybsz~'ch roz.liczeń ze v.-zglę
trywać w pieczywo
mieszkań
'".~ Sl. Bultala
ców miasta,
~(~ ;I~Z;~~:;. część kredytów mo:"'0)0(0Sprzeda'llcy nie zawsze parnię
Radni mocno krytykm"ali, i
tają o tym, że
mogą
pomóc
<:lus:r.niE", metod.Y praey MPR-B
KZPP w tępieniu brakorGbstwa.
Nr 1 i 2. Pracownicy tych in3ty~
Przyjmują do .sprzedaży chleb
tucii w karyg')dn~' spo<;ób rr.ar~
lub
bulki
źle v.'yp:eczone,
budowlane, bukrzywdząc klient6w. a broniąc
Clyt~Yrtk OW. Kowalczyk ma r.ują materiały
I partaczą.
Remonty
rację, w 1:ś::oie do redakcji zwra~ melu.ią
brakorobów. D~"rekcia KZPP a- cając tlwagę Prezydium ;'~R0ł, prze:lą~::J.,ią się \vięc w ni~skoń·
pellije do ekspedientów, aby ni·= że o ib, budJ\\'ana--cb~n:e uTi~ c7.nnQŚć. Lokatorzy i'karżą się u
przyjmo'...·2Ii od
konwojentów ea Je.o:i::mowil. na cMł~.i dlu~QŚCl kierownic!\\'a<' MPR·B i \V Pre~~~~i~;:y.nie nadającego się do rubi wraż2ni~ nowoc~e~n2.i, o Hdi:lm MR~. Be1':skut€'cznie.
.
l~-le jej wylot na t!l:cę R':!'NC"llu- Sprawy tej nie rozwiąże li· tvIkierownictw')
prz,ed.o::ie,W:ele do źycz'ernia pozosta,Yia. c.i: Paź~:,,:{'rnil{r;·'.\"c.i (tI"i':kt Kieł~ 1\t,O
rc-montowy-ch,
jeśli
c.y5trybuc.ia chl~ba. Instytucje I ",e _ "\Var~7.a\"\.:Cl) .bud?:\ dbrz.v- hin-r:słw
ha,ndlO\\:~ nie z.nają jeszcze d.n~ mie' zClsf:·zeż::-nia:' W.Yl'lt. pow:- m:es7.:kań:y remontowanych dostateczn:e p8trzeb poszcz('gol~ nlen być s7.('ro!o . . by kir-rowcy
nyc:t rcionów m'asta. W niektó l$am~)Ch(ld()wi mlE'li dobrą wi-0)0(0-ryci;! sklep~ch ciągle brak pie- dcczno~ć j un'knc;-li \\-ypildków,
czywa_ \V Innych :=.tale są tzw. które już 'zdarzyły .się w tym
zwrc:y .-. przeważnie w kio~- miej~ru dwukrotni€', 'Toteż mikach. ,~le .JE'Sl dobn~ z. ter~l- mo trud~ll)ści lokalowych naleW tyC~ dn:ach k;elecka .PSS
nO\Vosc·ą z.aopatrzema w
plC- żałoby zrezygnować z narożne- uruchomlla nowy .skfep !=;pozywczywo. J'łkle są tego pnyCz:vny? go budynku Nr 85. Bo cóż z te- , czy przy
ul. Sienkiewicza 38.
KZPP otrzymały z Cen~ralnego ~o, że będzie parę. izb więcej, Jest on dob~ze
zao.patrzony i
Zarządu Przemysłu PJe~arni- Jak wielu ludziom grozić bę<izie ma estetyczOle urząd7.0r:e wn.ę
czego furgony z mocno zuzytym
t17..e. Czynny jest na dWie zml'8ogumieniem,
Codziennie
są Emierć w katastrofIe samocho- ny bez przerw.v obiadowej od
więc awarie i opóimienia w do- cowej.
(8)
godz. 7 do godz. 22.
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"Sprawa pl·
lola ,I'>\aresza" - ff1m prod polskieJ.
,,\VOL:"..-oSC" "Skandal w CIa·

",\HR" -

mów, chcąc .,Przyspieszyć" roboty, poją pracowników wódką.
Gdyby lokatorzy częściej mieli
,,na oku" nleuctciwych robotników I s.ml lepiej dopilnowali
ich 'pracy na pewno .nIe byłoby
tyle wypad.ków zawalania re·
moot6w,
(am)
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KlE
Kilka dni temu odbyło
lę organizacyjne zebranitł
deleg tów w sekcji s.latkówki
z WKKF-6w: Lublin, Kielce i
Rzesz6w, na którym wybrano
zarząd mlędzywojewód7.kiej III
ligi w slalkówce kobiet I męt
czyzn. Liga t.Jk!a<fBĆ się 1:><:ozie. najlepszych drużyn wymienionych wojew{x}-ztw i już
wkrótce przystąpi do
pierwszych rozgrywek m,istrzowskich.
Na zebraniu tym
ustalono
także skład zespołów, które we~
zmą udział
. w rnz.grywl(a-ch.
Przedstawia się on nast~pu~aco:
KOBIETY
1, Sparta Przeworsk
2.
3.
4,
5,
6.
7.
R.

Stal Mielec
Kolejarz RzesUiw

<

Stal FSC Lublin
Stal Kraśnik
start Lublin
Lechia Kielee
Spa.rta R.adnm

9. Koleja... Skartysko
MĘtCZYtNI
1. Resovla Rzeszów

2. Stal Stalolva 'Vota
3. Stal a..,..,ów
4. Stal Swldnlk

5.
6.
7.
8.

AZS KUL Lublin
Sparl.a B!ala PodlMI\II
Stal ttadom

Lechia Klelce
9. Unia Pionki
(1<. n.)

PRACOWNICY POSZUKIWANI
MURARZY, ZDUNOW, ROBOTNIKOW NIEWYKWALlFIKOWANYCH zatrudni ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO W LUBLINIE. UL. NARUTOWICZA 56. Warunki
płacy według nowych stawek w budownictv.'1e, Zakwaterowanie bezpłatne w hotelach robotniczych.
Zgłoszenia przyjmuje Oz.Jał Zatrudnienia w Lublinie, ul. Narutowicza 56, pckój 20, tel 30-87,
543-1(

INZYNIERA - MECHANIKA z praktyką, na stanowi.<ko głów
nego mech-9nika zatrudni od zaraz JĘDRZEJOWSKA WYTWORNIA TYTONIU PRZEMYSŁOWEGO W JĘD~EJO
WIE, UL. BOH. STALINGRADU.
Mieszkanie rodzinne upewn:one. Warunki płacy do om6~
wienia na 'miejscu. Zgłoszen'ia. przyjmuje Dział Kadr,
587-K
PRACOWNIKOW na odpowiedzialnych sprzedawców w ki",kach ulicznych na teren'e m, Radomia przyjmie od tara z
DYREKCJA MIEJSKIEGO HANDLU DETALICZNEGO ART.
SPOZYWCZYMI W RADOMIU.
Wynagrodzenie prowizyjne, Zgłosz:en!a przyjmuje /Sekcja
kadr - Radom, ul. Zeromsklego 53, pckój Nr 391, IV plelro.
586-K
INZYNIEROWlE:
GEODECI,
MIERNICY.
TECHNICYGEODECI zo.staną zarBz przY.leel przez ZARZĄD URZĄ
DZErn ROLNYCH W KIELCACH. do prar. urządzeniowo
rolnyeh na terenie województwa kieleckiego.
Na uposatenie zł<\!" się: peruja, Zryczałtowane diety i premia Dolowa.
W zależności od kwaliflkacj!, rodzaju I wydajności pracy
\VylUIgrodzenie mJesoięczne wynosi od 1.500 do 2.500 złotych
miesięcznie.

Informacje: Zarzad Urządzeń Rolnych Kleke, ulko Słowackiego 1. pokój 58.
577-K

Nie<iługo ułatwiał lud~tom ży

cie _kiOsk "Ruchu" -"bok bloku
OGLOSZEN1A DROBNE
Nr 10 n. osiedlu ·Milica w Skar
N A U K A
PODZIEKOWANIA
tysku. Stwierdzono manko i...
kiosk
zamknięto.
Ustawiono KURSY "rł:y,otOtVuJllee do eazaml. ~aO~r~~~:~adz;~~de~~;kleJ N~;~~~~~
n6w
ezeładnlelyeh
'IV uwodach: eto·
~Iostrz@
Dziedzic Anlelt oru p@fscneVI 'zamian' kiosk przy przejeźdzl~
1arsklm, iluur5klm I blaehar~k!m. In· lowi S:pllala WoJewód!k{~go w Klei.
kol~jowym u .:wylotu Alei Stahformacje I' pro5pekty Its1own/e po na· cAch li!. troskliwą opleke. składa tą
na. Ar~ ten też: stoi nieczynny. de~łanlu znaczkamI "oczlowym! 1.20 tl. droR"ą serdeczne pod:ltkowa'nle _.
Tymczasem ",mleszkańcy Mili Zakład Ooskonalc::nla Rt!"mlosła _ Radzlsz:ewska Genow!"la t Sosnowca.
<' ,py, ~rzy chcą kupić gazety Ośrodek Stko'en(~ Zaocznego, - War.
ISS61-G
. liłbcpapierosy,' 11.leraz pc kilka stawa, Podwale 13.
SERDECZ"'ilE dzlekuJemy dyrektorOWi
~e>lI~n . c~ekają. . W kolejce _przy
5.'4 K SzpIląJa DziecIceego w Kielcach dr
i!Jhyoh: '-ki%!<llch.. ' A ,.Ruch··
PaJzkfewlcrowf. or8z zespólow/ Od.
trwa W' bet'ruchu. An! go to
dzlalu' lVewn:lrzn~gf). za wy/~cztnl(J
zl<:bi. ani parzy.
S,PllZEDAZ
nasugo syna z clcikfeJ cb'oroby--=
.
MOTOCYKL'. ',,118'" ~ ~ 3M rem, nowy, ·A. S. Herman';
<
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