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OD"

Co otrzyma wieś od przemysłu
w nowV1l1 roku?

Czego oczekuje społeczeństUJo od rusi?

-- Z takim! pytailla..mł t'edllkeJa Agencji Robllłnlezd 1iWt6clla
~tr. d~d~~~~ykl~O~~:!ÓW od powlednlcb ln»tyiucJI ! f«liwr·

dllelczych. Motliwo.kl krooytG-1
we Iych kas w ro-ku lf}57 z.n-aCt
nIe v.'Z1'(W;TIą, Po?a kredytami l
puH p!lńst~'owe-j będą one rno~
gly pow .. żnie tq-z..~7..<"t'7.Yć akCJę
kmdyt.:.wą z hmduB7.-Ó\I! wła~·
n.y<,h p(}('hodzqcy:ch glównle 1\vkladów
OS1:t;zęc!:vj5ck/wYt"h
ludności wiejskiej, Z tych iun~
dmz-ów ~dą ud1.lela!'le kl'edvty
również nil wydatkI 7,WląMne 'Z
wypad.kam! kllwwyml, Jak np,
śmle!'C, choroba !td,

I

TADJl:l:SZ dalei Id"C'ej decentral!:7.1I.ejl !
JlAN:CZYK:
1:apewnienla przez to gmInnym
W 1957 roku chlopi otrtyma IlIPóldr.lelnlom wiąk.szeJ wt do~

PREZES eRS

jl'j, llnocl1llie l\~lęk;imne l!QliCj tycnCLa5 samodrJelno/ld w d'llla
lnaku'Jałów budowlanych w 8to- laniu, Ił !;IrUlZ to ilamo lwlęk~

ó() roku 1956. Tak wiąc,
cementu o f:l3 praC. więcej (627
tj'lJ-. ton w UH.iO r,,' a B07 tye.
ton w 1957 r,J, cegł;v o 28 proc.
więcej (409 ml1ionów sztUk w
1958 r., 524 mln SZt. w 1957 r.J,
wapna palonego o 24 Pl'OC, wlę
cej
(336 tys. to:n, w HI:';,' r.,

szen!a samonądnośel w gn;lnn:r ch IJPold7.1elniach. Pod .ym
w7,gl~dem dokonan,o jut ~
regu POIlI.mięć. za il:tóryml pÓj

suxlku

ct!i dalsze, rot.~7.el"7.aJ!\ce 1lnacz-

nie,

~rmod":IQl'l'"'~~

gpOłd:?:i':'::n!
IMla

w drled~nl{l d7..'!ałalnośel

MINIS.TER ,LES-SICA'WA
JAN DĄiHtOClOLI
418 tys. ton, w 1957 r.j, Podob- _DYREKTOR- CENTRALN,}!:OO
Wiadomo, U do~ychC7.liB wieś
'I'lle. t:M'Wl!:.aJą 110(4:1 dł1c~Ówek,! ZARZĄDU PRZEMllM..C· MA~ oo>cz,uwala ogromne brs"'l w Z<l~
eteln.tu, ~~py, s1.kla okumne-! SZYN ItOY.. N!CZYCH, TOW. opa\lrz,Mlu w drewno. W pr.~

kowydl u....,kl.Jp/Jw gklwnych pro
duktów wlnych Dra!! knntriJl,~
tac,H h'rody chlewnej l bydJd,
ObQwią-zkcwe po3Jtawy zWlcr14.l
rzeźnych Ioltrz)'rrll1ne umianą Wl

JlOl!omie ~_ 1'jJku lQ~6, W ,Gl»Wią.1,kow~'ch

dosta'N1.\Cn

iospoda~'ct.ą

podarcwj, j organIzacyjnej,

zbói

przewidUje się z!ag,noZi.'n!e pro>graRJj ot.az obnl7,eGile norm w
n:ektórych p{)w!tl.~ach I g ,orne.dIM~h. Dzi~kl temu \\'II:Ś :,n:y"ka
la rlO!ltll,~c.--Z()ne p:'ódukty ro~ne
ma-c1..nle wYh'tą- pnec}ę~nft' CI'nę gkupu Mll.iel: w rol,u 19M
Z uwngi na lrj){!n~
syt.uaqę
wY'l'll,kającl\

~

ni~

s-k:.eg? pOT,lom\l' procbkcj! wltlej, Druku rezerw oraz braku
oQw.vledniej ilOlkl
tOWQI'O\"

koole<:znych dla pokrycla zWlęk
dochodów ludn*! zmiany w systemie
Wrm!afl,

~~i7.I~~~Wj~:i~;;~ d~~!:!fc~r~:; ,

KU,SERBKI:
~;:a~~~uz !~;:~ ~~~::~' \\~~:
dcy iglastej. Wyniesie on 172
W latach ubiegłych przemy,ł ZnBeZOOIl; dIn chłop6w <A'?:.rośn:e
proe .. gdyż z 616 tys, m 8zeŚc, nas:.:, produkov.--al praWlei Wya 2,5 nna, Il w pOl'6wflIlt1lu z 1955
V.f 1.956 r, wzrośnie do 1.677 !~c1.n,e maszyny j nax:zttdz;.a roi rokiem _ 3 razy. A mlnnowitłs. m sześc. w roku 1957.
'lHcze typu traktorowego, nle~ de: wieś O"vl"Zymn mRterl.llło\'J
Będzie to, nlew'itpllwle, w!el A~~ior~fn:cb;łU~ ~~~~~ okrąglych uź-ytlwwych ponad
ka p-omcc dlt'l chłopskiego' -bu~ chłol'~kh, 'W myśl lichwa! pod UOO.OOO m sześc,! materiałów
downtctwa, przy czym specjal _1ęf:vch na VTIr Plenum KC ta·rtycl': p<:).'1ud t 70e,QOO m sześc

&zonyćh

m!~1.Y

towa:rowej
W.~~1\

-r.!owo

mu.~zą

Dtjtąc

?,n~esle-r.ia

ataw,

miaqtem
się stDP-

odbywać

do

falkowHe;.;o

o:Jowią1.,Jt'Y\\")'ch

~2!emy

starać

cio-

lBM ..y usprawniają

alę

Bojery

pracą

stupniowo obdąie
n!e wsi - at. do wprbwadzenia
na uwaga wstania z:wr6CQna PZPR uew!dowal!śmy plany l?m.1l tym chlopi będą ki.<l'zy~
Nad U8pra'Ą'TlI(;:llem dotych-! tej Bl\Jżby 7.aopatt7.e'l'!1Owej, c11\oa zaopatn:.enle województw produkcji maszyn
rolniczych Blać l ka'rp!ny opalowej l &r()b~ r.O-r;n~n?j rYflłk~w,ej, w~~anr
c
zJ<.n:ądmnw I glych NYl.jazdów ltd. A pUf'tact.odnlch.
na roI( !tło?,
nicy sprzedawaneJ pnez nR-d- tO'l'..ilt ::)\\ ej. AZ_~) 'c; os.fl.gnl1 , i czasow~'ch metod
W 1957 roku przewiduje ~ie:
Prlemy~ł produkujący
m~- lesn:c!wn
leśnJctwe.. W dre,w- ko<nlrn;~ne ~~,>;t oDec;~.e .~umien-: PITe<ls!ębiorstwem pracuje rów!!!lei w d?!~\ejsz\'ch warunkach
ne
wY'(<:;-"1Y.\
anie
\.\~z~·st.!och 0-: n!ei klerownlctwQ l'ildorrt.sd\je 'c I
,< •
•
~znt\ fX'-'Prawę
zafJpat:'zenlJJ ",.vn~· rnln\C'l'.e nastll.W'lony bę~ f:ie \:ży~ko'),'ym na:omlast uzu~ OOWi!j2kow
wobec
państwa ZBM. Wprawdzie w rOKu HI~7 \ pl'Ue}' k,ea-own!ka budowy to
"iVfij w masz~'ny rolnkze,
dr.l~ w mkll 1957 na za~pol,o- pelnfenie PU;) państwóWej 5l .. przez.
chłopów,
Jest
to
lagadnj_l_
jak, !.nf(}~muJe dyre.1t\i)f ZJed lootat.nio JeGt nie do po..ni'śl~IA,
Amatorzy żeglarstwa lodowe-Gospodl1rslwB ch!GpHkle bę~ 11'01a p!"leda w8?:vsUdm
rlf):\\"!t ~dt\ mas}' dre<Wna z larozwoju ilospo-I llOCZf'J1Ia Iwan:ckj _ ze w~l~- . GoonV'
pod~.eślN1la I u ... go przyjęli z' zadowolenlem wie.
dą mogłv nab:'l'wac w dosttln frl'",b ~l1loońw gl)t<poderui!H!~h SÓ'N chlGpskleh, ktÓ\'e w.\'n!.:wll, czy warunu.k
dark!
narodowej
j
podn:es!e.nla
du
na
ni'"
L1S·<:lJ.{)-!1'
leszc,··
.t.u'.'
.
'
,.
i i
'l
ł
tecznej ilości takle manyny, Inrlywirluf\1n e OT!!!? wff'1.plklr"'O okolo 5aO.OUO m sześc. L~cz.nie dobrobytu spoie<:zens\wa,
Minl;t~rs~~;a B~ld::":v~;- wagI jes: ta~t, że dy~ekcja domo .. I) Z'łrnarzn ęc u Jez ar
jak: krn;ip~k~, in;wir>rkl. r!\locar r001~;lu $pMek ! zespołów, Na w 1957 roku wieś ('trzyma w
ZBM
II
bl
l ma:!:urakich.
Na
Jeziorach:
nli.! kIeratowe. silniki 8pallno~ nn:yltł!łd 11:1'j~0W'rma pocr.ątko- Pt"Z
.. e;~c7.l.łn.:u na d"ewno okrąg! ...
WaZną P0".lycj~ w sto>;u.nknChlct~'a, ,c~nt1'31 han~lowtCh;1 :t1.~,
,-u.,~t~\\' a ,~~: f'~\:,la ee Śniardwy, Msmry, Niegocin l
we t elektrvrme. N.:nvośclą bę- wo w f"l)l""'ce m'H,."n tnlw- m:v1kowe okolo 5 mllJo.nÓW m tOW!l,.]'(}wych m!t;dzy m!a.~tem ! n.ych .'\s~!?n!etnych ,nSl}tU~)'.1 ftaClr \.\'ygospodara ar,. h
w
dz.le s.przedaż chlop.'lld:n k0l!>m nvch w PI">:,k'l I'rOOllktja j("In') S'Le5c d:'ewna.
wsiil stAnowi k,>tl!niktllcja pl'o- ,me ,P'!Z(7W!CU}~ Sl~ Jakl{,~~ :a~ wyniku reorganIzacjI P1"?c;dglę~ innych, które pokryly się JUŻ
rolnklvm
om2:
rozmaihm r,,,,I:1óW 'lb!'''owych w roku
du,!\cJi rolnej_ tn.iękl konh'1!k.1 dykalnyc~, zm,an w ca!o!t,<;zta!· blorstwll nie zwalnia...! a prze- r5~centymetrow<.\ powfoką lodo~
Zl'zeszcniom chłopskIm trakro- 1957 vrvn',~I!a tAtO ntuk
MINISTER !UHJPU
tacjl \Nieś U1;r~,;(a w. lO. 57 . mi(\l I Cia Prz~d. Slęb!.orstw~, ~IĘmnl~j $U!1n.ć do p~:H'y na t~. fił:', po-. wą, ukaZUją się pieF\.\'sze- bojeryj
rów oraz maszyn ! narzeaz! "'becn!a olan W1n!eh.7J.)TlO do
ANTONI MmuzwIJi'JSlt!:
ok(~Jo 10 miliardów zlolve"'. SUIte dlObne prW'!iu, .. ęc, ... z n a J - ,
.t-o-warzyszacVc!" Na ten C~! to liDO ~7.tllk
Zakład teń O'IIt')~
,
nowi to około ao pl'OC. o-g-aJnych dtljąre Się jUt tfnn w pliN'tlch trzebne ~.lanow.'sl'!l. l lak _m.m,
t;,~j\\1ęęej b()jed,\Y__ "ku!'$uje'''ab'lle '1'}'I7I'!ZnlH~OOych do !!prze mlut twięk!r.Y w poważnym
Tneba. podkresl!ć, te ~m~ p.rZVC.)lOdÓW WSi ze. sp~zedaiy I ZBM, przvnk\'lf! .zaprwne .W!t'le vnele (~()D oł>eJmle .fUnkc:e ma- na jeZiorach MamrY i Nie/{ocln,
daty około :3 '"ty.'!, trnktor6w "~hl "'''l'Y1t,lu'lp, :Jon'''''''rek
(._Ur:"u<,;".
"Zetor" 1 traktory I{ol"nyr~. h" 1'; II t~ w F!F.tl ro ~;J~~~~n}~h 19~:I~!\t~~\:l~; ro~" ~l'oduk:ów rOl~}'~r;, a ';'1'111: 1 11WI'l)'śd, JV:nmy, tu na 'm)'gl) gazYllierÓw, któryCh na budo- Bojery te pochocln~ :e bM. w
pocznIe nowy rok z powa,l.nym ! l{otlLI n'kltl.(.Yt '!.WI:' l!~~:ą pr:~de ,ws~ystk:~ H)~W ~Rr.ję wach d~,tycht'ZM nlj!! b~'10, t(j Gliycku, gclz[e w n;;jbHi.szym
oi!'T'oonlc~e).
ku - co 12 tv.'!. w r. llj1\7
weber.
P~H\.'twa.: )Wkl 50 y.oc, ,POGo~n e jak 'N od, Sików budo\O;,onyc., \~ Ra~ ujemnie wptywalo nil' g<Y.!pOOar I."lMie r01,pocxną $lą ku!'sy szkoa
W 071..,1::;1T'n~d !lońtd?:iekm!J~
Pr~.'I"l~C-~rł MI'l~~"'n :,(\ln~C'1:vrh 1,adlu?,e,nlt.'m
et YaOT'\:.1trr.en!a i zbytu z"lrlan!(> w HI~7 ,. _"l 1'I""OW")!ll''.!11 " roa rakI tcn utrudnia re.glliat'ne I i ,f::~t'I; u1o;egt:nh" wle~ ~l~~Y7:~ domltl l jony>:'h mI1l6,t!'t'h ('l'. kę materrialową ! wynik) ekjJ~ lenluwe dla nmlltor6w tego cl~
y,noplllrzel1ie
!ud:łoścl :v.u
)~>{7.0 pom_le plO\U,Cy
wYJ!,\lkle-r1'l Skrtr7.y .. kn [ Sta,l'aj
l
d,,1-n1"'~~'1 T'\n""'';''',, -'m(""'1l'j m" 'J.;lt"'l'!'l 1'\'1.11 b~dtle wyglądała na pt'l;ne
zril~sza p'lt.slwo do pow.ęk.n:e-::v j)(~'it!lc:i I!OJ;\O'n;, T!l>W!YLO'W chowie) orRZ przcjś('le lrh pod nDmkz-ne ZJednoclen,Q.,
mowego ~porlu,
tod pracy w kierunku jak naj I &:-(Jpu.ląeo:
ma imj)f)! tu, C,) t ko10i o(lb:_hl i S:z.!ll{,ZT,~ ch onl.Z lU.1l'l.ek
bHpośl'ed.nl
Zll.!'Zą<l
Zjednocte~
1957
:956
się uje-m.n!e na 1.anpa:,!,zĘ'nJlI!
*.L
nI a,
tyli. nt
tys. szt.
Pług! konna
~
ws~ w nawozy, nt!nęd'l~fl Itp. I
l'I:
12 ty, szt.
młocarnia stel'Okomłot~
Ze zmlll..ll dolmnuj~('ych się w
22 tys. !'Z!. Za!egłość .w doataw!lch tlx';31
;;deczktlmJe kieratowa i ręczna 18 tys, ,rl.
6,i tys Slt.
12 ty,. azt. wynosi blisko 400 ty&lęcy tO"i, k:U~e~ =~~:,{'~~~c od(tffl!n!: p.dmlnI9!racJ\ Z13M wymlen!ć
kler;;ty
ty,. Qzt.
tYi,
beczki (k'tlfy)
:~~rn~'y~~,t~:e~~~a,k!l~~z- ~~:~! a.'Ugo rolnictwa? Nie tylko r.a-le:ty kcma-:sację r,1C'k161')'cn
, .
i u"<1I1owaala zaległoścI, ale !lekcji 1 dZlll.lÓw, l tai\: nI'
PLanUJemy sp,owadl,:mle t n!ei' wY9(}koścI pożyczek na po 70 tys:ę<:y' ton żYwca Z tytu!u j
d l' d
ol
1
r.agranlcy kilku nowoczesnych szezególne, cele o-rn górna gt'f!. do;ltaw obowlązk~wvch
fa-ld.e W-Zrostu plonów ł bi)-' zla K, Ił r p . ąC'7.on,'v i 1.{).'l\an ~
Po 141 dnlttch podl'ót:y
Powrót do. k.raj\.l okrętnĄ drOa
maszyn rolniczych dla drobnej nJca zadh.l~enla w banku jedne
Od I 6!rcw<ill 1957 r~ku ,,!"t' _ nowI!, Zwlęk8.7,on3 Iloś(l-Ó\~~ ł; d'tII1IlWl :~./hrud.n, en Ił, dr.'A, ną! do Gdyni statek "Pawel F!n gĄ %){« bYl w('<tle prost.ą snj·Ą'.;Ą
gospQdarl:1 chl()psklej, W :957 go kredytoblo!'cv, Bank ud?~e- !lt[lJI'\ liflló'slCfle flbf1ow!:v_kr,wc t &?,Ytl,. narv,d?:l, nRWO'/:
na bh,p .z dzJalero wy/to.r:ll.WltWIl der~' z transportem prz8szlc 8,5 - powiedzIał kpt,· Pszcnny,roku będziemy praco-wac nad la6 będzIe przede wszyatllirn dc~IHWy mlc:"il, ]('('z g0!'pod"rIm'd:dlrw mot.e I powln
ItI'_
tysiąca ton ro;l:nYt'h towarów Na statku nie fl(1~iadallślTlY map
Ich konstru.kcją.
po:iyc7.ek tym roJnikom, któ- ~t\.\'a ch!o[)l':,ie pow:rl11y m-:.'-1Izl!.j1cwnM dobre plony,
,
PI'}:vw!{'zionych.z Chh Ludo- portów l wód A!rykL Wopara
rl,:'1-' b~dfi rloltonywnl': Inwe~t'/· {'Zyt ~lę Z p;Hi,,!w"'m ~ zHl(n~'0~
nI}7,1)~1"'zynr\fny Nowy Rak- W dHla1.yC~ zlImle.f7en,I1Cr; wy;l1, Zalof.:1I te~(! Slflt.kt! jest du () wyJflwrlielWu mlętlzyflnl'O~
DYREKTOR
ejl pr-zy częikiO'W)'m choc!atby ~("; wrn-"'''(;;I''l'th f',I'Qlo 160 mi.
rok
likwldQwanla si!tryd~ IIBlflwJe
komcpCJO
CIlIlWW1- jednq z piel'wszych mfóg na· dowe - tzw. locje (OP1& brzer,ANKU ROLNEGO
zut.VCH.I środków wlil1sn~'ch,
lió:1ÓW lit:.ów
P\>\\'!l7,f)t' 1,al(,.
blędów pcpelnlolJ}'ch w IIto~ ll'go \.lsamod7:It>lnltmia k!ernw- ~zych jedno~tek, kt6re w 7.Wll\l- g6wJ oraz spl~ 1llt~rnl - nnkre~
HENRYK BRAł.BeKII
Vf roku 1961 tlpee}alna UWIł# glokl ~t:jl.ą nn w"j z tylu!>! łmnku do W1{, RuY,POOZ)'I1IlItlY nlclw budów. ObJ'\:n:(' wnl~o('k ku 1. konf1lktem zbrojnym VI re- ś't,Himy na sIatce lI-'lel'lI'ut()ra pro
gn bllttku ~kjerowanJ1 b~d'1:je na nle"phlc01ll'cl1 podatków za m-'i(
1\ naill'JI'Ją, te
pNyn!Clłle tC1l J(ffit lllemożllwy do pl'ZC~ jon le KI'IMlu 8tli!$ltlelYl. płynę- wlwtyczr.1\ mapę rejw,
Przy
Z pomocy kredytowej pań N :zabez.pieczenle pełnej I terml~ 1056.
on krajowI więce.1 1!"'aia, mIę, Pl'()W/ldl,enla, choc-lażby z 1.)!cn ly W drodze powrotnej 1: Dn-łe~ pomocy tYl.:h włrłJmych map, Q
Btwa w 1957 roku korzygtać nowej lłPłacalności rat pol::ya
W rolni HIS'!' p!7(O\.\·j'tllh) ,ljf
Mi I łMycb praduki-Cw 1'01- względów,
WIlfl.y,!kle przjfa kiego W~rho-du dookoln Afryki, MlItępł1!e
pewnych odcinkÓW
b"'''l", sp6łdzlelnle prooukcyjne, cl':ek. Jeclt to główny warunek UHlcz.."e 'twlększenie wolnol'in~
IIrth.
d . ,
_~ i i
!
. ~
Kapitan stfttku - JIII7.}' Ps:ten t) fUi)', które nabyllt>'rny w Dut'~
rolnicy zrz011zenl w ~MPoły, roI mohj(l~e! twlękilxał'lla porno,*,
:!)f! y są ro ..... z:, (I fUlll
'1M ze fi)' opówlćdl,lllt pr7Adll!ilwtelł~ I)lh1:le, ~ łwu:&Hw(e bplyru~Hśm:r'
n.lcy g03Pooarujący indywldu~ kr~vtowej llat1i1tws dla wsI, . ; . . - - - - - - - - - -.......- - -.........
dawane cootralu!e, 00 wobec lowl PAP w Gdańnku l) tym rej cały "Cr..arnr Ląd" be~ MjmniłJ
sInie oraz pazCMltełe grupy lud
Jak nIU !nfonnuJe Narl)(!owy
nle-maJ.vch trtldn~! t I)tn:ymft~ ~!fJ po n,lwym dh~ "F'lnd$-rill" 'it.llj aw0.tH cVj 'nJe-/ipOOzlanld.
no~d praCt1JllceJ na v/m, m, in, Bank PoL'lkl, jui: w r kwartału
l'I!OO'I mat&rla!ów, wymi!1ga du~ @zlaku,
r:rA?m!~Jnjev Wi~j8CV, pr;acown!
VI ClWl!<, rejliu dooKnla Afrrkl
1051
r.
prtewJdujfJ
21S0
miQloga S:S _HPaw(4 flnder'! II:pat
ey ałuiby rolnej i leśnej uraz
kr6-tkaja jXllrk~\if ;,:tutk!: Sig, "Prz}'~
pracownicy !.rmych t3kładÓw, !lonów zlotyeh na
$zlotC", MIS "MiU'C'!ltll NQWQtkó"
miesuHljący Ila wsi.
i MrS "Batory'·, Zał~ "Przy..VI 1957 roku Bank Rolny
§zJo.l!cl" tn.arynart.e "Pawła Ftn~
kredytować
bęth:!e
poł1'1hby
dwa" udtJclJU VI drQdze -potnO..goopmfLm'ZG tylko tych 6p6!dxlE'!
ey, dOlltarezająe gatu do łt&tJw..
ni, które poeladają cdpowlMnI$
Nowozalot'Jflym
mtllpolm
ty~
warunktł l"OltWOju J prowadzJć
we! lodówki i}'wJ1oścktwej."
t1nnieJs7.e.ć

na jeziorach
mazurskich

I

po-I

ItUlr.

I

I

I

l!

I
I

'I

"

I

,.

?-

*'

"

'C

I

141 dni

,",

trwał

powrotny rejs

»PowlO Flndero«
laW\"',

I

I

"li

I

-----t I

ze

IIWI

~dą p~rkę

wc mteresuje lIlIIt ZMUlI1 Powili."
rowy ZSCh w ChmIelniku, ut!;)..

na zdrowych

podstaw!:Ich.
W stosunku do roku 1m VI
fe>ku t»etĄCYtn rOY-'llleJ"l-:>1!Y

sb.mlllt I'Inwet
kł'ftdytowej

nla

inwestycję,

cyjr,*

iYWłi/lO ti$nędm

dług!>Wtwdm)Wych

kteth't6w ,

bt\n.l«twyeh fil u:kuj) elą!!deb
, fI!), W.ftktM6w, 4llłf5P

mu !liWii

pomm;!, M

VI WHiHlkOl;,;1 150 tyg, id,

Tak wilie JjJi óa WlO6fię !)nr'" ':".··-V·'"
lidę}}!) !'ol(,u,
j>'!tilt j'f!lc)nty'lN'n
chlopska: !7.cczywikle pl'1Afrod:d

e.

!
fol
łPÓ!dfiielnie
p-roduk
~ą fill)gły konyriać I-

ob!&nł

In. udl:l!tll on lW$j'X>IOWl ~I(I

z')oo

- obok kredytowa
bUdtr.vnletwa, uku!)U In~

wcntarzsm;qych

ry

pomocy

)lJlkre~

Uli

rnlati(łwlc!a

formy spółdzillczlścl
na UJIII

'~""!";_~~''''' ..... ~':'''~~~!'ł

tlę

w

cz)'n,

r,e~pół

';J)....~",,;.ij!I'W~rAł prMukcji"J

••.. _•.• _, ..

.I!!.

...1<.-,,<1\ tli>,
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NUMER

a

Ił'gSiituwa

. autoportretów

.Rembrandta
MU!!.e1.lm Swtętokn:y&kie w
Kielcach otwarło wysŁawę au~!&w RembPlmdta, w re- I
produkcjach
foU)gTafic~nycó.
WY!!Italvę

'tW1t1'dzać

moi.na t'o~

d~iennfe t. WYJą·tklem
pon!eddaJkó'Y od gcd::. B do 15, a w

\.-

P1fłtk;-J

i n!edziele 00

Ił

do

17~

RehabilitacJa
b.

spółdzie!cóU/

Mogą V,:Z(l\Ć w niej ud~ł d~lecl l.AueJe.;l.towane na je~
lIl!mnych zebraniach obwodowych
W program l:npnny wchodU!: TEATR LALEK, GRY
I ZABAWY ORAZ ROZDANIE UPOMINKÓW.

Ddl1c!

pos!adllj/lce

() godz. 8.:10,
Z17!08lll

się

!i

kuponu

od

Nr l-'H1O,

zOIOlzą

nlę

dtieci ponadO:jqre kt.!ponu od Nr 401-1000

o godz. 14 •.10.

N,a,leiy prustrzegat numerów

siq punktualnie

l.gła-SutĆ

j

w WY1.!lacwnych gool.lnach.
N\epobra'Oc w dniu lmprez:y pacul

b~dą

wydawan-e VI
Wyf!<)ży~łn!
Sprzr:tu Gospod<!rstw'& Domowego w Klel~
C1I-ch, pny ul. ŚW:e.I'Cl.1.'wsit,lego 16, do dnia 12 &tyc)jn!a
19S7 r, Po tym termi:1ie reklam.a~je nie będą uwz,J:tlędniane
Zarząd

781-K
U",l.u•••

Znaleziono
Na ulicach Star&ęhowie mila
lez.iono ostatnio następujące
pl'zedrntQty: 2 rowery, plenl,,dzet torebkę damska.. ,,ko:!I\l\e'"
tyczkę" otez pieczą!Jkę. .Po odM
bl6r :enate1(lonych rzeczy naldy
zGłaszać sIę do Komendy M!f:j~

,kiej MO w Starachowicach ul
,
KrYWkl 181
:
I
I
(tl'.'

".,u....". .UA... .lA...

.lI.A.ł,Alo,u,AU .....U

1'88.

•••U, ... "."kJ."loJ.M.Ai>-J.".J.""'AU'

.gDtiilglllilU... IIIP ... !I"P~Relllill!'nIlIllIlIlIllIlUIQlllilU!IIIi1fi1i1i1lUl! .. illIlI ...... łliI9 .. i1fi1l11i1>lI .. liIIlf;!IIIiIUU

I
~VV'IITV'ł"~""!!vvvn!'!'"'~"YV"'IITV,,."~nv'fVQ

IRII WRadomiu
w

uchwaUła

wysokości

dodatkow, bud2et

3 mln 400 tys.

zł

"ZW!ĄZKO',l,.'feC"

!

«~ria

-

Wrn pr<Xl_

,,~.,dmk}'''
!Far.w~kl~J

NAPUM

ł

I"IEGEROWCY I

Prenumerujcie, czytajcie ł ro!powszedmiajcie
E swojq pegcrowską galetę. tygodnik

,l p~~n~m~!~~~~~ dO~o~~~g!:~e'iąc.
listonoBze i 'urzędy ~cztowe -

bez ograniczenia.

"lI<Ilwln!k II<Ilny" j ••t równieź w. spr,.da.y
kiookow.j w pobliżu gospod.rstw PGR.

I

'100..K

&>

...'"'""

.". ,

..."

"'.

Ir~

"

~"J6t4"y bt4tlq

fil' tMq/nlk,. tuki! D/Mw/nlu
te ł~!Oflt\ju; f"kł Ct6!fltłl.Ptt!flłk

"

gb!ó-rmk, w M-IynMb

«

tbltlfl~lka i~'IlI' IMu4"tM1/10ł
w!>ll$ff!:!I$ Htlllt nrtfw!~tkłI

"
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WZłlowlenla

XI

obrad

mesjł

lero:l1a~19nla Ogólnego

OHl

NOWY JORK PAP ...... D'f'Ijn
2 bm, w'.tOOwlooq to!ltaly', 1Xl
~Ił!
6W1ataetneJ olYr8(ł)'f

KI IH"_j! ZgfOtOe.dWinla OltÓlm,W'
------ --Komisja Pol!tyesml ma f:\S

GO ONZ,

P'01'"t.ąd.ktł, dtlMilyrn łp,rM
d'iY!~1.!\Ce- Km.I,
frrr.br....,..

IIWYM

wy
ROK

vm.

NI' B (2313)

n!t'I~ Crpruj AI3$N ł Irl.Qltlu Z&oI

8 STYCZNIA, Ua., il

ehotl-nlegc,

Pierwszq dzieri precq

KI"

·N
w~, W pl'\'M"Włl}'n\ pow"
.u:łdnlm dnh! praey
nowym
H13'l' rokUj załOlJ! u~erelU UJkła
dów 'prOOlJkoCY,łnyclI pom.y61nle

w

to~ł1

w

()

Kn.kowte ek:tto I troold " wlqktlm UT:.omnal~.

~=: ~r:j~cJt':~'~:;ł ~~~& :·d=U'f.~ryk~~

~ iOl!!POd~"'!k~ %GklnAem, t«417...&kła-ds.ch 8t~ktcb ł Połudn!o..
Oto eo l\iłlil w$Pó1nie t kterownlC"twem WJ'ch prtya:ępuJe sIę do pro-ten temAt kore&poo opracowala mwy łystern :Plti.~j dukcjl P&.'1tof1l 1 bucików w
oo-wania, produkcjl, zbytu wy~ tzw, kr-ótl.deh a-arlaeh. D;:t"
robów, .tI!opa,trywanla łhl w au lemu ml.lljd.z1G .lę w prc(~dtejj

łw6j - at«.rt.

donou~ M_
diNlCł PAP:

ROZPOCZĘLI

E"JtACE NA

NOWYCH ZA8ADACn
Od

I-e<llmł~~rob

R

wcroraJ

()bo-w!,»UJ~

rOWCG, eamodtJelneilo u&talenla tn./lcmie W!~J r.owyQh tąao
funduszu pl:a,e, który' :tatwjb-f· nów,
....,--.
VI ,Q7DllY EO.!It91.l>'fUJ'; kolegium
Mln!.cte:'llttwa Pl.'Zetnyshl MMzy
no.wego. Nowy Gyatem z.a.rządZ(i!

k~~~!~~!~k::r~&e~ ~~
iW6rMYeb

·Małeria.l6w

Eleldl"1)<o nla p!'Zynleile
kladów

,;

załodze

powatna

tYch U\~

korzyści

M, In. przewlduj& 00 dla

EGIPT

~~=

WG Itp.

t'<)4

eJ:~Jal:;~~:

Kandydaci na

PU1!8Tl\PII.I
DO paODUKCJl

• Wyłączenie z woJewództw mialilI!
Krakowa, Poznllllnlllll I Wrocławia
• Zmiany w kodellale klll'l1)'m Wolska I"olllklel:lo
• Nowy dekret o organizowaniu I oblladzelllu
IIIItel'lowlsk koiiclelnycl1
.Zmh:ll1lY regulaminów obrad rad narodowych

~ed:wrlu 'W
dnIu 31
~!a 1-956 f, Rada Pa.ń!tw!l.
\lclIwa.li'ł.m d deJ:t.reot6w ora.3 pod
ję4 uohwaly 'lit' .In.nych spra~

.",A

~~\V)"d~d~
ltr0t (& wylą.eu.nłu $ woJe-

--<J)O{o--

prl!: liHI!IO!ll1llClEllI cym

Komisji Planowania
przy
Rad3

Rąllzle

Mlnlstriiw

Pmńsl"Wll

na

wmO$$k

pl'e:t.eGlł Rlłdy ~in1atr6w powo-

lab Stebul4l.

Jędry(',howll-lt!.ego

NI Bta."lOWls'lro pr.t.I!!wodn1e7.ą('\!
Ufo Kom!8.1i PllM'i.owan.!e. przy

~.o

:MJ.n14tx6w~

-K:tI''W:r~_

Ilimiefl'6

m

łU!1'~I.4w<ntr

(\lfU"

~,o!lłhJ&t'8

d,,!\~

'!Jl'

" ht.!}8d &J.

jew6d1l.!doh rad
nar-odowych,
DotyehczaSO".... ~ podporzqd1roW'l
nl~
wla:dzom
woJewódzkim
s,praw Z\v!f'iz8Jtyeh z U/lrządem

ków, POlmań I Wl"'Oc!aw z jed~
I'lej strony ograt'licza10 lnie jaty
wę mIejskich rad narodowych
t)/ch rnJMt w wykon~'wlln!'U
i"h :r:ad"Hl goopoc!a-r-czych, K',ll"
tUl'aln~"clr. ! ooeJ.alnych _
z dru
giej zaś strony utrudnlal0 pra"
cę organów wojew6d1M:ich< la \I,
iIIzczt'!gólnO!ic! odciiigało Ich u·
wagę

8J

~clm'-m!~ke

g;rlJd
'!Jl'

całeao

00 spraw

w&htwa. Ra.da

te

kr~ttlll!'l;.

PańS!t'WQ

whmo

wojepod-

wylĄel!I!'Al-!~

m.J8d z województw,

przy

2!ur,llów-narclarzy
~.

mlMt! Krekowt., Po·
znani" ł Wrocła.wia, oraz nada·
nJu miejskim radom narodo~
wym tych mJast uprawnień wc

~yOO

nle

pi)-

poeląnnąć Ul. l!ooą ;ml{ię-k

c'atów
&!iWowycl'l,

lawiny pyłowe

pllll'll@lło

j wydMków pań.

omj~~\,janju

)'XW>71,n;I'l(I;O

dekretu Rada państwa WJ\lkft7."
liII, :t~ tl'lchod:tl p~trut .PO'!rn:eoo
QPl"aOOwfIIl'lia
C",łokK~MłtU o M~
pdnJeń goopods !'eUl!j 6~

ootcl m_t" zwł~.&' w!ęk~
myeh onz przooe~Wl.en!j',t ~
rząd now&W.l'br .. neM-u SeJffiMV!
~oMl:tk-h !Htido!f-.ków VI «tj
aprnwlo.
~ fi

uchw!lłl')'fłyth

~

On- Itadę:'Pltń»tW3 dekrd6w ~

t!MlII li 5f.awÓ'al' $O$I.11!. pMW.nfI Pft<!l! 1W00:u& RnłOOf dl) koilebu k.ą-v
fU!16ł'J Wt1$łk& Peł~klf!:go.

~wt~

"

w

IImt6g611Hlilic! :&n.rHIi tl1rma1lJ'itm
kle, !'hl) ł jttfw..tJ~ okrfil-t.'lll'l.ie. ~
I!!CllrtmJ~k& 'Ii!
mI_ $ł~t-w.a l!lirriDWj)~ M-d,i.d@P
'lf}"utl!l/gt} lmea.mla
'WJf"'Uy!f NA i dWM'eji, WPt'fHąl'ld"zajlłt
W n&ł!' pl'l4dvwUflfa p-rnt te m!e~ okre'IMI#
iii, lU!uduH

hJfy.łcl
ItI'I\!Iln.!ł
"~1j"

tut

ywiad .s~ Chruszczowa
dla dziennika "Rude Pravo"
PUGA PAP. - Ore'aq It.C R~ ..Rud$ Pt\Ilwe" (f9Ubl!
kowel wJwiad, '3 Pł"~ s-ekmAmJftb KC uza 1'4, ił
Ch~M"$. P04a,łem, U'fI lit! wrwładu.

J'I"l6etdJ{ i fi) "liT :ml.~YM ~
PQWllim& !ll'!lł(!Ui:'lle dla dą·
mu ~%)'1I:lat lIIę będ:t1!& 00 ~%eI1fa flJ\ł)lęelll ml«łZYTlIM'''''
pol~a. aytt.\.ł.CU mlędłylla~ dowego mlo!oby
utwOltUtlle

rodowej.
l.lut4 MilczanI. dla

ilyll1emu
weso w

tm7.p~~ft»1Wlł :t:błi)lf'l)o
EurwAe. e? nl&Wą.tpl,~

pm'IlttW4Ż

utworunle takIetO
taf#tW'uHoo)' ufnyrM'

I

"'~~=~;;~~;~;~;:
Wił
OOpi)Wh\ld$k$y tY'Wotl'IYffl:
~....
Inter8(lM wnygtk!ch narodóW
GjlliltMnU

ll14ł ~ju.
(ł)~ł* U

~w~m rut l)Ce(IJtII ~wJftI~o
ł ru .rm-rtiwcy, -zftmfe-1414
«:J/tn" ~C4ł kary wlęlJM!a 3!

Jt,jJ)l1

I"rl{tuk -

1'1*

mlel!lzkańcam.i Cmłelow8.

w6dałw

Itl'Am!1ł

W Tatrach
szaleją

z

tak duzym{ mlilltarnl, jak Km·

Stefan Jędrychowski

ku

ap'~łI

kArę

11&:

t'I

Ilosłdw

spotkali ,się

OPON

Państwa

Posiedzenie Rady
Na

ZMODERNIZOWANYCH

n'll~!ęey

g'k!twOWl'!nla do

WlIrtUW!' ł $~6 t.!J'!'lł
.k~~. kt6ra w prmtty{;O
IIńm1ktllll. Ą)mdem!l J..t~uireł· mała ~!imifill.
•
<rW. tld-llĄIl'l!U HathM
8t'~!tr
Hmwy 4ekreł łł
mndl w 3OO-fOOłrOW/t f!'flft!oIlU,
nlu 1.Q§$4mm!u
Ir';'Jkt i-&1 pmot.l$łn pny ~ydjJ Jłtiy· eftlł~łł. kt6r,t
I'I~ tllf1W#' f't~.wk,
•
'wy., _-w .tym

'III'
&3 wtK

ZI
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NajpUnlejszym zadaniem:
ywiad eS. Chruszczowa
NUMER 3

dall§ze umacnianie
i :zdy~cyplinovanie armii

dzle! zdecydow!lInle powinny E&Wlaśnle dlateg<l wrogowie 50 tym samym świadomie lub ni..
!)od !lz,tMlde.rem m&rk~ ejalllmU !lklerowują l\w6j ogiel\ ""wiadomie u~tUgę
Imp~tjI'!H.
il: jencZ0 przedwko
rewolucyjnym pat- storn pragnl\cym r.dewrga.n!:w.
dzyna,rodowych koohlFkt6w ę.- wlłk!rt4 stanowct.o.(Clą pO<Wln-- Horn la ~M:ede wszystkim pf7.e~ wać lIi1y rewnlucyJne.
KOl'\ornlctnych !. kulturalny~h ny ws,lC?rt o IIIworzenie trw:a~ clwko parHom
tych kraJ6w,
PowInniśmy lilię pnt';jl\~ po_
Zdobywrunym w trudzJe l nkiego ł Atmli Rad1l1ecldej! o- l>piloJ'tych na zlH1Isdad. r6wn>:.H;cJ leJ m!ę<lzynaroclowe, jednoscJ gdzie l:wydętsla klalHI robotnl- c1.ude.m hlstnryc,mej OOPOW\li'o
walce O$I<u~nlędom tow8n;y~ tenBYwy, którR p'r'lynlooła Vf!)l~ hyl I jest d-rd.l!O$lym cz;.'nni- klasy robotniczej,
.
cza l ustanowHn swą władz" d:dnlnoAc!! mobilizować s\ly dla
..
Ilzyly !edn.&tk powatM btędy I oość cal~u k.r"ajowl,
1t100l poglębJenu z.auflW!a j
Co uwa.ŻllIcle ?Ił najwat.!1lej· PRlhtwowl\, gdzie buduje IIh;; umocnienIa partU komunistyc~"
wypaC1.en!9-. Ich ir6dlem oyly
Wl,ajl.!l'iWew:> z.rox.umienla mHl:~ nI'! IlPrnwy w reallwwMJu tlt' lub r.budowany lnstlll socJnl1r.m, nycb I robotnietych, dla umoc·
Pirf,ykŁad.ajcla
..
si-.
pUnie
do
nie zawsze illWllJHt l wl.!l.selwe
dzy narodami. ZWl41.ek Rlldz\~ go celu?
Do jn!dch ::drndllieckkh chwy nłenla !olłd!lrno~cI prtlletrir!sC"metody I Alrodkl budownictwa sz.kolm!a. Pa.mlętaJcie, ttl: la ckl opowiadalIlIę j opowiada
ODPQWIED'l;: "W patd:t!ernl· Mw uciekają $olę wro!;\owle kla- klej l jednotd oaszych szere-·
lIocjałl:x.mu w· naszym k.raju, SIę Walizą, wol.nQ.ŚĆ oodały aWil :tyza
.n;~tl\,
nk:tym
nI.,
'llałd6ct")~
ku
1917
roku
kIMa
robotnlc:r.e
1
~jers(~~~~~iC~~j,
r~~l;u w~~~u~~: .IiÓW, dla. lespolertla 51.ereg6w
dy te mlaly mIejsce 1 w woj~ clili tyoląee ioh\i~ J;tOblklch:".1 nq, wsp6łpracą gospoda1'CZl\ te masy I"H'llcujl\ce: n~szego kraju
mlędzynorodowf'AO ruchu ['obO!"
redtJecltich, Wy &Jedzlj::zY(lł! wu:ysikltnJ krajll.l\'lI, wepólprn pod kierownictwem wielk!e>go styr.z:neuf' zachwIać jednase sze niczego,
oku.
ptlwlnrmi.my by.;.': wier~
nie tylko ich .ławę boJGW'- ale Cli. be't. wszelkiej. clysk,rrmlnaIJ,Jl, Lenina I parW bolszewików ICH- regów paNi! komunistycznych l ni l':Ił!ludom marh;~izml.l· hmiprzede wSr.,YstkJm. obowl~~ za
"l'Qtszen&11em konta;lttów kwldowaly ustrój kepltalllltycE- NQotn.lczych~ Szeroko ~klamu· "Izmu, Zl!l$~dom proletariAckIest-r:w:t.enlll""""Ufgó; co jeh mrmą t ,_ 1
1 •
Y I
stworzyły •• ,jalllltyc"nł!! je sJę zwlaslcta ideę tzw, ,,!to. O" 1""'te"n--jono11,mu. b-jow.tura nyc",
.
n
.
Mun!zmu
narodQwego". Jako " " • "'~
v
ot'latt"i\ tYcia ZOGtało wYW111CUI-- II.UOto
mój poglĄd na niektóre państwo robotnIków I chłopów pft~lw~tawienle tego, co ma mu Wel':WIlO!\l·';" "Prolet.ari\lSl':e
n•.
ll.8ga<ln!enJa walki -{) ztagod»e- Na. d,odze prowadzl\cej do bu- znnt'zen!e ollólne, 00 dala Rewo- wszystkich kraj6w lącóltciil!! sięl"
tyczę wam - powl$d:t!ał w nIe na.p!ęda ml~zy!"la.:·odowei,' dowy nowego łJ)Qłecr,eństwa stli lucja Pażdzlernikowa I co jest
PYTANIE: WydaMtenll'l., które
uW:olkzetllu mJLU. SpychR>llIki- I ~lem!(' tN.-lIJego pokoa' ty ogromp.e trudności. Ale nIezbędne dla pomyślnego pnej niedawM ZĄ!\zly. znowu pod~
W1lffl.ym rodzInom J bliskim, tu na cnłym śwIecie.
naród T!ldl\eckl pn:ez.wydę,tył ~da od kc..,: "li~mu do socjaHt~ kresllły koniecznośC trwałej jNl
d'lLŻt! pomyśJno§cl w ntltdchoo'Ul;
PYTANIE:
Lud prRC\J.jl~SY je l r;budował sOCjalll.l'O,
mu, _
O1'Iro<!t)we właściwoścI nmkl t nl1jsclślejszej współprll'
cym roku. Dla r.omlena W)'1l'Ót~ wszY!l~klch krajów Qbchooz!ć
! Mor.na ~
~elnym prz(';kona~ rotwo}u flocjallzmu w f)OStc<:e:- cy krajÓW obozu !l.ocjaHstYC)l[ne~
nienle-rn l t.Mlugą je,;t św!l\do~ będzie w tym roku wielkie n.em powIedz.leć, te po t917 re- s;ólnyeh krajach, Je~t rzeczą liro go na zasadach $.formułowanych
rn<.)Ść dohr%.e- spełnlooel!!() oM~ święto - 40 rocz.nll.:ę Wlelkej ku caly TOZ.WÓj m!ędtYnarodQa zumlałą, li w Itaidym krajU w deklaraCji rządu radiiecklegl'
wl'Wku żoln[('nkil!""~. Zrer.my Plltdl'JM'II1!korwej R~'(lol\lc}! So- wy, kroczenie narodów- droj{ą, istniej, ,~,yfiezne· włdclwoScl' .t 3() patdll!erntka 1956 r.
postęp\! odbywały się pod wply
... ~
J id
wIęc \V"1.,&jem.n!e· ~oblfr" lał.: rud~ !:'jalistyeznej. Dzień t<'in ~rzypo- wem WielkieJ Pai.dz!erni.kow>!j walk! o zwyclęlitWO dqktatury
Q
e sit. WllSaY"tn ~(\f\'\,
!~go w)"kOi!1anht nfl6z:yeh ta~ mina pa'rt!om knmH:nlst:c::<:nvrn Rewolucj! SocjaJimtYcznej.
proletarla.tu I budowy socjalh~~ gtówrl(~ :r,atlal'lis. w drledltinle u~
dań woj8km.vych.
I robotnlt''t;ym, te 1I'!B7.cx.e hlllr·
W ślad za narot'1m! ZSRR n& mu, wypływające li narodowych mocnIenia tej
W8p6łPt"liCf 'IM"
------~,----drogę ~ocjnILr.mu wesr.ty narody l hlsto:ryeznyt"h warunków. ·Nle-- 195'1 roku?
wlelk!ch Chin, Cr.cchosło\\'acji i 't&l:ż;ue je?-nak od te~Q wtalkt~
ODPOWUmZ: Maefl;!i EUpełną
~Zf'''egl1 ;nnV{:h kraJÓW Europy! wosel te n!(! anulują podstawo· rację, kiedy mówkle, te ostat",
AZJI. Pow~'Rltl, umacnia sIę l wych I ~raWldlowośd rewolucjI nie wydarzenia z całą sH1.l; poda
11.M.wlju wielka wl'p.6tnotll kUG IOO~J.a!.!h:'T1.Mj. Jednostronne po kreś1!tv koo\ttzoość trwałej :led
j6w s"cja!i!\t~·l'wych
t\1;orzą~ de)sC'le, uwypuklan!e wlaśclwoS rHlik! i naj~clslej'-1l';E'j w!lp6łpra~
cych lIwialowv ~\'stem sOl.:jall~ ci narodowyt'h l •. RlcUlg:ólnych ey krajÓW obozu 9ocjló\listycme~
wanlu cd~ków P~lIyd\um o- .~i.v('zny, Klel'ó\vn!~la, j przewod dróg" kro.czenh do ~.oej.ah"zmu w go, Zasady sformułowane w deraz upawsznla ra.dy nM'odow€ nią silą w \.\'ch. krajaf'h ~ą par- tym lub innym krajU .W)'r.Ml,d1.lt k.laracji n:ądu radzieckiego t M
do uchwalrunla tajnośd gtOOOWd tle kom\!ni~tycmc l rnbotnicz«!-. SŁk~ę la~Wn{l spraWIe budow~ paid:dernikn 1956 roku byty 11\
nia w Jr.ny.;:h sp.rawach,
Zwycięstwa klll~Y robolnlC'ze.l, ["t. "a socjalistycznego w da- fundarnent~m stosunk6w w:!!!'!~
~.wydę~tw!\ m",~ prucl.ljących \V n)'m kraju, jak I ~ał~j wspól- J,",mnyeh m!ęd"lJ' ZSRR a inny..
Rada Państwa c-(hvołata ze Zwlrl1:lm Rfltb:it'!clt:lm l WSZ)'!I" nocie krajów" "jahstyeznych.
mi krajami socjnllstycxnYm1. W
9tanowislta ambaliad()J"Q
nad- kirh kn:\jach socjHllst:,"t7.nydl od
Zadanie polega na tym, aby pn:el>złosd
jednak 'zasady tu
zwyczajnego l pdrM}mOCne0l.0 nj1"!~:one 7.O~!li!y dz.lękl tern\!, że zwiększyĆ" c-zujnollć wobec kno~ były n\{~kledy niestety natu~
PQlskiej Rzeo:;>;ypospoHicJ Lu-do~ !"lartlf' komunistyczne \ robomi- wnń wrogów sOl'j-ati?mu, zd~y· ue, Nie mogło to> oczywiście ńie
wej w Rop·ubllce Finlanrlil ob. ('ze tych krajów· w dzlalalnośd dow,mle
pt"tcl.:iwstaw!c
się \\rn:~dz\ć szkody pn:yja:tni na~
JWa Lato j po\\"olala na to st,,' ~Wf'.i n:ell;!ięr:e kierowały si" wszelkim próbom podwatenili. rod6w krajów $ocjahstyeznycl1
nowl<;lm ob. Edwarda pietlne- IWl:-::~ mllrkSlzmu - lenln!l'.ffiu, pod~t~wy jedności klusy {"()bot~ ! byló wykorzysty·wane- przell
WkUł.
jed.vnl.e
słus):l1ą !131J1tą prole~ nln:eJ 1 jej awanr.ardy - part!! ~\ {"(lilie element ... do rozdmuchl~
_
tariatu.
komunistycznych j robotniczych, wan!a nastrojów naC'jon.«Hstyuo
Na wni{>S~k mlrn!swa sprawie
Pod sztnnd/irem m~rkd:tmu~ Należy .prze.1aw!ać czujnoŚĆ wo-- nYl:h t do oslablenla jedn~cl
pod maską naszych kraj6w.
dHw0śc! Rada Pań!ilwa powol.a leninizmu prowadzą niepr:f(~je:d~ hec tych, którzy
In na ~!{ln<)wlska ~~z.iów w(>-o I n.nną w!\lk~ 1) sprawę klasy re- przyjal.:!ól, pod flagą walld o
Dal:-zc umocn!en;e wspótprll"
j&WOO.zJd<.'h S osób oraz na
botnlczeJ i enteRo ~udu pracują- ~Q{'.iaHzm prowadzą cziałalność' cy ml~zy krajami !loC'jall.sQ'cz..
nowlfl.kn sędz.l.6w pow latowych ct'go partie komurmtYC1.Jie f'ran l r.mlerzającą do podziału sze!'e- nymi wymaga !tt:islego przestrm
23 osoby,
cjl, Wioch! l,nnyrh krajów.
! gów soejnl!stycznych,
oddaj:,c ~~~~~J:~:~07;~I~~ów za~~~
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Mini!dor obrony

,$0-

narodflw~J,

dyw, Ma.r!fJJn Spychplsltl
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BUDAPESZT PAP. Minlster
apmw zagraniCznych Węgjea'~
Ilkle-j Republ1k! l.Judo-w(;j HOi'"
va.th w wywla.dale dla prasy ->
te delegaCja w~gler
&lut we:tmle udział w obradach
Zgmrnndr.en-i-1\ O!itÓl.n~o ONZ,
które zostały wznowIone :'. bm.
Na czele de-iegaC'jl titFlJ!lle piet'\\<
BZY Zf\JI!tępt'a m~njstra &praw Ul
Ilitanlcznych B, Sz.ik.
ŚWiadczyl,

Od.powhl!lając
tYłnąoo wizyty

na pyte,.n4(t do
liekret!l1t'Z4 git-

Z

wych wsz..vstkic-h narodów, bm..
terskiej
pomocy wzajemnej,
WSl:(>ehstronnego rogWQju pn.""'

W pO'ler
(I

"'(; ~
po>przedJ\~o WY1.tUtCz.Onym "Iler--11:"J-Q wę.g~e!'S.ka ,~ już obeoo~(l
minie nie P!""Ł)'cr.yniłby !hlę do tak &il1,,~. te ,może wsz.ędz.le u~
nOl"rnaJizacji 8ytuacj1 na Wę- hn:yms.ć porządek.
gn.ech I nle odpowladałby!.nę
W .zwl~~\.u li ........l"Owad.......,lem
"i<"""
~...
.....,.
teresom nruwdu
węglerskie«o. sta.nu wyjątkowego w Buda~
pnnleważ w dniU leRo prt.yby ,i)Mzde l"():.1;patrvwano tylko 2'J
da do Budape:m>.tu 7..arn!('\l:.Ąno &prawy 1 jedy:;le w 2 wypa,'!ml'!l:wnirować nowe w)'llt!l.?:enle kach
.....'Yda.no wy:'Ok.I kary
zbrojoml, &pccJalnie r.wlek/l.ll1o .f. &rrdet'C1,
uporzqdlkowan,Jem uUc miasta
Co się tyczy pnootępcĆoW wy
IW.
P'UJttCl'mlych z wlęz!en podCZ!l~
:$:
pow~a z;br'oJTIego około SD

'* *

proc. toatalo jut

uJętyeh,

Nil

jrumy,hkontaktówpot"bY""

ród katrlego :!! nasllseh państw
occzuwnł praktycl!ną, kl)rty~
takiej współpracy.
W czym tkwi iródło nleclOl"l't-nej slly I(rajów soejallst~'cu\ych'/
W jedności 1 :twD.rtOlkl, w połęd%e wspólnoty krajów socjall~
~tycznych. W tym tkwi ręk(l!~
mla nowych &ukcea6w oocjalir.-mu, NII.!e?y strzec tej wielkiej
zdobyczy narodów.
Pragnąlbym·

ltwr6d~

uwagę

na dl11ue roz!u:erzenie się kon~
taktów gospodarCZYCh między
ltrajliml
50cjallltycmyml, co
przyct-ynl elę do nowego rozwoJU ekonoml1t! j podnles!enla dobrob:v,tu mM pracujĄcYCh. Donłn~łą rolę or!(\l!:ra!oby I'I)!:nl!erZ6~

Iw:n:f$t~c~i pt'I!«owej zak(lf't)u~
m.loowano, t.{l policja węglenlu
HOl.'vll.th oowladctył, te Ham a
&kl.'ll"lfISJkowale, JUt dużą UOIic
Jflllra.k:loeld 1tg~,H sIę oz tym, 1:1:
broni glbwrua aut.omnt6w.
lego wyjBld do Bu~b\t w do nru.'Odu węglerruciego,
Pon.:l\d'ku w kraju strr.egą nIe wymiany doświadczeń w
W"'ralllł 011\ "n:ekC»'lanle te wytącmlie m-gana węgjM1Ikle,
dziedzinie Orl1anlJ!lll.cjl pracy w
,
I"'
,
r6tnych !illl1łęzlneh Prtemysłu j
po tym wnY'fitklm, 00 naród
't'olnietwA, podniesienia wydaJwęgjeFffiK:J pneiyi ~t&!Illlo, "PI>.
nal1c1 pracy! wprowadzanIe do
trafi on ()~I{\! pod..niedc a:lo.
kl'. pr'Odukcjl oslągnlęć naultl j toch

neraln€!go ONZ

na

Węgrzech

W pr-zedd:zk·t\ Nowe/IQ Ro"lI:u
pn0wodn!Cl'.Ił,CY t;e?".ycl~'I.lm Wę
g·lcrsklej
Repub...tkl Ludowej
t. r>obl wyr,<!oslł ~6whmJ.tI
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nejuk
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p()
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.1ow,1l
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VI w budiowle SOC1aUm'\u na Włf'
pnydmał ~h 1.goofUe a 'WłIINn.1wYI!
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Dqtenle nArodów krajów BOa
cjnHstyczny.ch do wllljemnego

loli'.n1, 1 w,"J.mn ••o po"ool, J'"
naturain•. Dla·

<r.,,,.

teAO tei ważne je-lIt l»ii!ęblan!e

rm:szen:an!a kontakt6w kulty..
ralnych,
NJe motem)' !Rpotnlnac. IM! na
We tyci. b.z wYEYGklwacłt,Y!
bu wyzyskiwanych mali precu·
j

jlł~Ycl't

kraj6w /JocjaUltycznyeh

buduj(9 Ilę w wArunkach, kiedy
!łtnlflje Obó2 krajów k .. plłall ..
#łyeUiych, gdzIe kiMY ~C0,
\.:1 p«rt!$ i r~dy pl'6wadtUy ł
pr(llWad~ pomyk,. wym,1etronll
DM:t:clwko n&&zym krltjorn, DIs."

tego tell: powlnnMrn.y dcekonll.U6
zbL."l"lwą obroną

kra\6w .ccjalł~

lItyctnyeh 1 'Aktrwn.!e wva~

WiłO nit artnI, międzynarodowej
!lłt ruCl utrzYl:llł.nla ł utrwal..
nin pokoju l'lIl eałym 4w1eele.

patam!. pyta.1o

001_10

wzajemnych &tosunitów tn1qd.tY
CHehoołowaej-.

a ZSRR oraz
dalł~a:C umoenJenła tt.ę.b l!kl"
liunltóW,
,...
._.. ,-.-)O!...

Zagłębi I Saary
wcielone do
Niemiec zach.
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.Józef Kobędza
Maria Regentowa
i kandydatów
na· oslówe

NUM'Il'lR

Ił
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Kariclyd\lję z rami..mia ZSL,
Oi:o 00 mogę po\viedzl~ I) ewo
Jej dotyche:ta5owej dzlala1n~~
ci iq>OłecT;l1cj I o planaeh, ia~

ffm:moWIt l Ma.rlą Rl>l:enro-j mo kary, f\l;Iwet sUMwe. nIe
kandydatem oa posIli W r!lOR4 rozwiąUl.ć tego problemu..
l rarniemll
W dWlI-Yffi cil\gu mleaz.kal'wy
Stronnictwa D-.:moknHYCVfHlg-:>, l clIłych nIemal wsI tajrtmją alę
ro~zYna.nw od r2etl}' dla k~ gurbowIH'll(!'l'(1" gktu·.
."
bie-ty melbyl przyj{!mMj. mlA*
Jakle jest WięC wyjście li; tej
nQ\\'I'"'H'.~ ... od sprawy wleku.
s,y-tuacji'!
Urodziła sJ.ę. w 11.125 rol!:.\l, w
Widzę tylko j~dno.· Dat kouQ
RadQmlu. Slkollll średniĄ koń c~sją "pOltąttlym" dZisiaj gtlr ...
etYła na tajnych komplet.nc1\, banom., aby moę:ll on! legal~ie ""

wą,

C\kr!MIU radorrultlm

td0 chcialbym ul7.tX.7.yWistnić
Z pracą polltycz.nl\ lewJ,ro o
'I~I-ego

łem

rudm
!llę

d\ł<>p.~k!(tgo I»bt.oą,
przed 19$ t".

j~sr.e:te

W Galicji oraz

w

t.6t1zkiO:-ffi

]ooczas okupacji hItlerowskiej

.. ViI roku 19-47 ukoftlnyła wy~

WYKM1'lW!ólĆ SWOJą pracę· -y'\ąu
1,(7 ~lq to ocryw(ści~ 1: k::m,e>c~~

dz:1ał prawa Uniwersytetu Jl!~

głellońsklego w R,raltowlll. O(}
tego etlUlU pf!IC'U.\e w sąd;wnic
twle na terenie Radom1"a,· Jest
sqdz.lt\ Sądu Wo.\ew6d7.kleIlO l

n-l&. ~h ~ 00 pods!a- wlę'""1o dlatego. 2e t4m ~rw w
lU w doehoWt.łe carodOWYM. I)UM!G okupaejł był Jednym jI
Zd*-j_ aoble aprawq l. t~go, te: bojowych terenów, te oddziały
a Wtonu gdzie k.andydują na partym.acld& (kiedy byłem na
tym. ~e:nle) AL. AK 1 BCh

~ł; t:;:Jć h~~ ::~~~

lfO oltazywala dla nliiS wi~\e
serca. Dlatego lei okre-s Ołtat~
nich lat azczeg61nle - który
ranU dob'rych iołnlen.y AL,
AK 1 '"BCh II okj:'ew okupacj.1 łI'I;)OWO(lcmał wlel .. ~.
Kłelł1<:'cz;nmal
~
Od nIej,

uthlelałtm'l. pornO('}' oddzIałom
partyu.lnckfm, do...-;w'reeają,(l Im

IM. takie ogrotnn& U#łu
gł fi; f!$tł!lÓW okupacji - od nIej
unlełmhme je/llt twonenl<t kU~
matu VI otaczających '" woje-

która

tywno.§d ·or~J; pr:o:etnyrr'ltl'ąc
je: u siebie. Były to ood&ldy
AL t AK.

w6datwadt. Dlatego teł brU
partyrlllncl. tego terenu, jłlK:
równie!: byli wi.~łnJ.ow1e ~Hw
t}-emł 1lIj\ powIĄzani 'E

kresem

lOba

(>.-

Mk!1\ pn:ydtlAlu dla Ulch O?~
powlednle1 llośr.! skóry. Ktoś
mo1.6 pow\ed~leć. te skory jest
brllk Skąd ją, jednak. maj!! po
pularn!e u qM ~n:tY\f!ml "szaf
1!kar1:(t':~ Ocr.\',V'·~"\1) l:! krarltle
ty I nlele!l\ln~'~h l.rodeł. Gdy~
by Pozwolono lm ~~'}nfltryw"l:!
slq w surowiec dt;):~~, >"~~''''l.
olbrzymIa w!ęluzośt l l'l.U:', l' e
"ygnow31nbv 'l ,p.t-wnoŚC!1\ 't ty
lIYl!:"a twlązanego t doŁychcta!!O
VI'YI1l procederem, umoil!wlł(l..
hy to tak!& odpowiedn.lą kont~
roll!j :te stronr Ol'ganaw pań ...
dwowych, Mmm zdaniem mot
na by w okr~J.t1.l radornskim \\"1
ral?lal: naw,et buty i galanterię
skoaatl!l" na e~sport. szewcy
bowt-em tutejsi mają, ustaloną
t®0Jnfl! I nic ustępuj" najlf!lP~
s~ym. nemIeślnikom 'W1iN!:t&.w&
sklm. li: tej branży. Chciałabym.
tę wrawq załatwić w SeJmie.
l) U& oczywiście %O$ta:aę wYbra

pr7.ewodnlctącą WYdziału Kar~
no ~ R"wttSlM!CO, Od 'l' ht
ue~stnlc'l.v aktywnie w działa1nośc! S·tronnlctwa Demokl'&ttt'.l4l,'e~o. w którym pelnt fur,!,:
cj~ wleepttewiXln!{:U\eel Kom!.
teru MJejsklego- sn w. Radf}~
m.iu. Blerz.e rowruei!: czynny
ud:eiał w
pracach Komitetu
il'rontu Na!'O<lowego ! Mlejsk!e;
R0;dy Narodowej, kt6nj· jest
etlonkiem
W trak~l(! ror.mo\\'j' Marla
Rł'!Renrow; opo'\vladl!. o 8WO~
kh plaOR1:h pracy VI pnyułym
Sejmie, o Ue oc.:yw"iśe1e, zosta..
nie WYbrana
_ Jako p~awnlkD; ł,nt~il\
mnie w 8T.czególnoścl' Ul pt'W!0:
w Sejmie, które dotyexl;l =lw
kodeksu prawnego I rółmyeh
przf.),pl~ów. lrl6n domag:ajq st(t
modernizaCji, chCiałabym t1'Jw
nie! za.l~e sl~ spraw~ rnl)lm &dR
ntlem. lIajbardzl~j p.!1l4eą w ()krę
IłU l'a.dorn$l.(lm, Chodzi mil) ni_
legs1n.y prbunek ikÓf.

na,

'iIl1$pólnyeh

trudów f
Wpro~l~ ueh"\W-

mullgań,
ł:y VUI P1~urn. na.leży

asm

\1rod:t!! irlę w roku nu w
Wojnowlcaeh
(pow. Opat6w).
S1:kołę śf"@dnlą ukońctYt w Zam
wierciu, w okresie okupacji pn
C{)wał w zakllld.ach sl;ll.raehov.iekich w d:,lłraltter~ kreśllltta,
W r. 1945 rozpocU\ł \\f)'%$:!!e 6tu~

dla na Wydz:nle P1'aWYlo-Admt~
ni:stnu;yjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W U'ln. czasie pt1lł..
euje w ruchu
młodzietowyro
1"ko c:ałon.ek M17sdll krakowskiego AZWM ,.Zyde'.
Po ukoń.c:ronlu studiów w r0ku U~50 toaPQczął pracę VI kop,
..stasl!l.l~" ..pccttltkowo jai«> klerownik działu organi1m.cyjneio,
potem na !Otanowisku :>.-ey dyr.
do 5.praw adro. .. handlowych.
W r, 1.953 zwalnia 11r;: ;:; kopat~

I

ni ł rozpocm;ynil pn~, w FSO winltn być nhl repre-:tentantem
jako
zastępca
dyrektora do !twojego okręgu w WaI'1Iu.wl.e.
~praw bytowych a n&$ttpnl~ ja ale w kUde! ehwUl t w K$.tdym
ko ltierownik działu &bytu. Z młejaeu winien tepreRl1.tow_ć
dniem 1. IX. 5-5 t'. :tO$taje-· p.::t- tymtne In.teruy. całego IIl$Oł&->
\ 'olany nil; ~tanowl$k(l a-ey dy~ CHrutwa.
rektora do spraw adm. ~ fjnlłn~
Jdli clloozl o mQje osobiste
g< \'II'fCh., Na ootetniej lton.tet~~
cele, to m .., •. na uwadze dwa zu
cj1 wyburcz~ %oaW cdooklem madnlen!a: plt'rws:!'A!1 rorw6j
egtełru.tywy Kom.1tętu Fabrycz.naSZtliQ przemysiu motorytn.eyjnego pzpn.,
nelo w kraju. Musi 00 ulae radykalnej z.mlanie 'iW kai:dym wy
n lku. Moim uilllniem trMba dą
tyt. l uwatam, ie Pt'ZY ooec.!lym
PYtanie! - Jak towarz.yGZ wy Wl"!Xlsatenlu technicznym. naobra2li sobie pn.~ posła VI (ł szych fabryk są po temu I!IiUłn~
gól", i pratt OSQ"bistą w ~ ~. abyśnw ProdukowalI leps:t<'i,
«ólnoSci'r
wl~,
ł co
n,Qjwuniej$ni Qdpuwled:!: - Praca nIe tę.. r6tn~o gAtunku IsmQCł"tod)'.
I dJ:ie łatwa, Zdaniem moim poHł Nie przemawia przeT.6 mnie ja ę
k!ś tlili pojęty !"latriotyzm lokal~
or, ~le lIwdam. :ił! produkcję
samochodów Cięturowych nate~
ty fi('entrallzować whulnle w Sttl
rttchowlcach. NllI!iU dośwlade1ie~
nh are.ll baz,l t~hnt('lma da,le ku
temu !'tajne po<:l:5tawy. WIĄże
się 2 tym ~prawlI; drua~, kt6ra
mnl\'! osobiŚcie b-lllrdllO boli _
problem zatrudnienIa. W na..

.

I)

$amnclzielnOŚcl

pleni_Ma
~. \V.r-

na bUdowniehvo
m.Ieszkaniowe.
Jako
radna
MRN miałam bowiem. wj.e}a
okatji pl."%ekone6 !ię' w' jaklcb
asygnować

okropnych

wlł.l"U.Ukach

jl\ j~ ludzie

P.1Iy'lH11 tvch hI(;łQryexnveh u~
ehwał VnI Ple-nl1m,
mńwią
I

a

pnunacoonG na ten

1 1l~ na too. bojowy
aktyw, Ja nIe Wlttp!ę na ch'\i'r\.l~.
m Jestgmy lldoln! % tą eałą silą
I l!!P~e~ństwem KleleCCV1my
dopomóc prutu ! rządowi VI te
cyeh

mieście. reprueniłte:rlnel

krytej pływelni.

spodzIe

wać Ij~

Ryszard Dziekan

,

Bal'lho Wl)!na sprawa '(Ii&U
l) sam
Rad~ to
kweatla miuzktuuowa. Uwa..
tam, illl motua by l powodze..
niem poaekn6 ·JeEWo kilka lat
li! projektoWllitt1i\ ln.tdow4 w 11\9,

chodł::!

w

mleu.ka
Jlanym

mieście.

.Następny
problem.: .w tlllszym mfe'de to OŚWl'tkta, KOR
nlee:me
jest"
wybudowante
tneeh nOwych ·s:r.k6ł. JeteU jut!TMWJ"l o nkolnlełWie to jestem
p~lw koeclukru:dL
Uważam,
,I te ~on.el'l!e odrębnych łlZk6ł
merudeh t teń~klch ułatwia wy
chowanIe miodziet.)" pedago-

pomykI

ekon~kl.

M!t7."«O kraju. c
wsz .... !I~('h narod{tw
,n~łI łJtn4ej~ycl\ jut w wo~ w pOt'mlkiWl\n!u rlf"Óg do budo
twl* ewentualnie wybudowania wy ~.ltzmt1, Jeko nowy wł~
wielu nowyeh, mni~luyeh l!8'" tm'ilnł'ttel' 8'Oł"1\W ~n~t7.
kładów praey, któi"}'Ch pr:oduk~ nyeh, jakO hvtv pal"t'v'nnt telTO
cjht nastawIona bylliby na !::&- tm1mu .,... er.u1ę atę ~ąu
~pet.ej<ll !: aakbtdamł I"t\mtłChw I"IY rmwłed:d.~. te wlelb trud
d(Wl}'mt
nyeh gpr'A'W, ~ł\!l ? łt:Iln!e
ZakIIl:enia 5~laUrl za'klad«j" nam! OO'd:dał6w
PQ~MtUltONllno.<tC.rsc. Mt)!m łlda.niem.. tcleh ł ludM§t'lq konecldego w
aby rentowność tą OSIUr;JtĆ, tr:tot NIlU - l'ldołlilM.Y pokoo!!.~"
ba co najmniej podWl)ie pro-dukcję. A to pny obecnym my~ Gea. ~YSMW MOCZAR
&tem.ł~ kooperacji 1 w ogóle l.ł'"

I róv..no.śd

I

H

gom.

Na talttJnC"lenie j(''{y.c'te jed
M !mrawa MblntL WydR.ltl mi
się, te konleC7.ne jest przysple-.
!!ZenIe termlnu wyborów do
rad narooowyrh. Poprlednie
W\'bnrv odb"vIIO'l.łv się nie !sw~
3_ pubUtznl\ tajemnie,. te $!.ł! w fmosób dem{'ltratvC%.ny,
lnlll=nn U0ł4 mie!l;:i:k:ańeów po~ Je;\eU !ut "fOowa l) dW1okraty~
rzą,dleoiu
produkcji &J:U"I:1OCho..~kK01PZPłt
d6w j\list wręez nlerno!l1we. I te ~~ Spmw Wo:wn\lłr'l~ wiat6w radomskIego. I$..ydło- zaell·w nfll.lr.m kraju. to moim
wleckl~go, BtaS'l'..owskie2:0 trod~ wlmlem tt:>eba EIł~ąĆ od deR
wldnle dwie lI,rav.'Y jako ew~"
edm'i~
orderem nI e1ę· nłelegalnym. ff!l.rboW8 rnt)krAtvl!,a~ll
pfl"),:łrowO\v,,\1O
walny, pn:y»~ly PQiIIf!;ł chciałbym ~
Ett.teeól.nle ~~ na f<mJm .8sjÓ1>_ ~ I kI: I """- niem. skór. Ze swo.tej sad~1 ~r:er..ebla rI"<;tej władzy - rad
p:rsktyk1 w:lem najlepiej, te sa 'j~arodowY'ch.
iem Grunwaldu l1 kiMY
1IllIIJMOWym..
Q

B

I

-Jan Korczak
Jan Kcm:zak ~ł
IIj~
16 eurwca 1911B roku w& w,d
~.\Verów Stary, .1IDm.a StrQ>o
mle-:, pow. Blałob\1lq:!.
Od 15 roku trela w.mUMOtly
ltit jut pI'IICOWIi.t na WloJe u~
trtymw!e, Plerw.u:q pracę dO'
stajw w tU21 roku w Wars;te.wie w .redakcjI pl. ma PSL
"W~wo!enle", jako MI"Ctn' i tam
w!eeW1'sm!
\l't\lpeinl& ,w(!oje
wyk9ZtltJ<:tml&, koricU\c ghTuln~
I!jum 0łI61nok.n.talcIlC'łI I llc&um

tarta KlubU PSL "W.v:r.wolemle
w Se-jmie.
W 1932 r. tołtajG

lO

IIledlon}"

prlóllZ

Niemców 11l1d..

l1ą!le

ee<gły. wa·pnł,

temenhl

ł

I'f)wan,y na roboty clo Nlern!ec. dM:lWla, nawet kO$ztem 1nnyen

tr!1..Ml»:;u ut!&~a l woJew6clztw,
NutęP!1.1l sprawa.
W powla..
nil kierownika
admlnlmtrac,1 ukrYwa 11ę w ter.lml« POW. Jlta..
dom.
,
towym mlc~de Kor,!(m!cc. w clił"
wyda-wnJctWi "ZlłlO'ny S'ttan~
Po- w~'1;WolOOIU pn}'11ępuj'll
dM", gM.la ;wocuJe do wn:Hn!a dG 1.Ol'SllJllwwa.ola zn[uczoflltl lU U lQt nie WlItal w>,budo--·
1939 1". pC! wkrocZił"nlu hme~
WMY, Lni jed&n budynek mIQł't.·
IIzym wOj"wMztwle wystepu!e
toweów d-o Wafll%Awy wymyk. Spółdl\'eln! Rolnkx.o * Hand!o-- kaln'?l Ą VII MI1\ijllldej &<t:l:le
HO banito ostro. UwatAm. te nllł
l!!ę E rąk Iłcatapowców I ukry~ \\lej- w Blb.łobrzeltll.ch, w k.t6:0J Nłu't">Ql?wej loty 301) ptId$ń' Q
ma aboolutnle ,entHJ \.ltnymy~
wa slłf VI root:lnnoj vnt. J ..t PJ'acuje Jako czll)nl!tk z-u'zą.du I prZydaliii mJeJlMań, Problem
wać dotychczałi!oWlłBO "Y'temu
Il!,czr:d1dem Mięcl:.y Wm2QW" $ l:!:lerQw:t'lk hMdlo'fY,
hm· WY:IM&I Mybkfej poprawYi
kootoraell. Sprowadl:3nle cgę~
llll.dom.ł0n'4 kolpol"hde konłPl~
W '!'Oku 1949 lOlJtaje 1>"l't"I'..Trwba, moim «lltnlmn, IIzei.fP.
~cl 1e Slcr.eelna, Wrochłwla i
raeyjn,ę
ptJill'lę
Slroonlctw(lj 1Il000Y t:c Km:leplc nil. Jtllnowj. 11611\1. sIę za.trOll~,C'Zye sprawą
1,10rna1 Ut w~1!y$tk!ch f'l'!tlut krall. hM"ldlCtwe.
wehod?:! w ekład tr6jkj politye.1 oko w)r~treteu PZOS. a ,o(! ro-In!<ltw_/ abY &tan obt'Cny p&o
" lat jest pfe7Mem .urU\lk! ~~ prawic, Mlety dokonać rOOorgit"
do Sll1fachowlc jelit bardzo lwu
W 11127. t". 1.ootil.J~ p!?enlM1t>- !'leJ.
toWM \ odh!jn się na nMzyc!\ ny do N/lc7.(lIne-c:o Se«l'&tarlll.lu
W l!}42 r, zaldada ttpółdzl@>i. sot PZGS,
nlzacjj zarządÓw rotrdctWl\lr ob~
p!af\ijch, a tym '!l.mym n.a llOŚel! PSL "WY1.woloo!e" IHI. sta.nGo nlę
ApożY'WCt.ą "gpole-m" w
Jan Kt>rcuk od n.aJmloo~1.)'ch. all.dzlć liliamI fachowym! stanI}<
1 jlllkillk! IJllmoehod6w. Są Joona-k W!ł~W Iu!lę«f)W~(l. i W dwn 11i~! Str%yiyn!ę l AUgmtQWll!. pow, lat prał ę,kt)'wny Ud1-Hd W P!·,,· willk~ instrvkloi'ów
rolnych
realna podmtawy do rozb~di)Wl* tA póf..nltJ Jeat ZII.,Jt'l'iI'X!l4 sekt... KotJooit:e , W lfi44r,zOłtaJ' wy" c-ach orianizMjI pollt>,eźnYCh l p-1'1!Y ORN, wymienIć dOlyeh"
INooz!eio-wych, byl C$łOflkl~01I C':t.aśowy, w wIelu 'wypadkach
.'.)ł.l.lIlC7,(,m "WiCJ" w .Jlltllch nItdach. ow. aparat ilut.l)Y roI ..
l!l:ł9. Brkl czyMy u o ne) t«k: .1# umądach rclnlct"W1/,
w Itrajkacłl chłopskIej'\. JM t W IłiwJąUttl StU~1,

Wiktor Nowakowski

1)O",,",oll1ny Poo~all

r.

n

tr.U",,". Z .... ~ ol,
_

l!lmS'<h bI,,".w: Md·

mlłlrflil kOlJIMY VI P~3$\'lł,

ogt'\1ł6l!(I~ !ft1cjN!iY'wyeekm
ków t &&~6w os, ~ ..
<U:lllrd~ d~wM\la MlJ~t ..
ki... Gil itI'. 're bI<!<lY .11""
nie IĄ kl'VWk~, a wn.lo
~1 powlnnv unł.w'QÓ da l»-

prAWy __ do

u,\'l$'WT\hmta

®6l~eWOO\ fl41.tyelł

poje,.

tago roif\Voju.
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