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POLSKIEJ CHE II

TA SPRAWA
WINNA BYĆ

~en.

W ImIenIu Komitetu Cen hal
nego PolskIej Z.lenrwczlJnej PnI'
tli RobołrtlC1,ej przekazał 1I01.~St

(Dokończenie

ZAŁATWIONA

na litr, 2)

i':l1'i.}',~:w swrn1. W lwiąt...
..S IlU
ogn'flJcr.enlem tzw.

nikMIl ltjl\!!du ~ord!''''/ine iJ'lzdr(l

wle"l" Stefan

Wlerbłow!lkl.

MOSKWA PAP. - 3 bm. w
It!lllu repubUk,wn Zw. ItadzJeo

kIera r(łzpoC'Z~ły się wybory do
Illrenowych organów władzy
pllń~twowej.

Obllllzanlo głosów rozpoe21')Io
elij o gmlzJnla 21i według czaeu 1'n1)Bklewgltlego.

l

A. Rapacki

produi,c,ll ,,5" l;l·rdukownno po..
ibsć

wai:r,ic

pl'flcDwnik6w

kom~

,j!bl'zym:a
w,ęk~?.o&ó
sloi' niewykón:j'Ataoa,
~1:ln~ly c<lle oddziel}'
wZl'osła
b:nlltu,
tnHszyn

przeprowadzi
w ~Ioskwie

Ik4ć

-nO~'N -PAP,-- -~ - Z!\choifjH(I~
niemleoII ... agenda DPA pod!!.je, io NRF ma tytułem dobro~
'fi'tllnego I dod!!.-tll:owngo wkl:tdu
tI!aelti MIR mln marek nil pakry
tiR
kos<etów
tllae,!onowanla
wnM!: brytyjSkiCh W Niemezech.

pracy,

N!e!\!ety; Zamówienie nie zo..
~lfdo pnwJęie. W.ykonyslllly to
pok"ewn~ akal'zyskowskim
za~

kIedy w Dqbach (woj.

rze~'ŁOW"

~kl(!),

Zntl'Ud'olon;) okoto :I ty..
!url:tl, zakhld run::,!L. A
robotniCY Rkl1riysl{11 mUIIlel! (l><o
bejte !tlę smakiem.
NIe chcemy wnikać )'l:lęb!d '(II
pn:y.;-zyny odmowy, .ol" chromy
anl'lHt-Dwac argument6w dyr.
F'ala, Sprllwę tę pozolliaw!lImvpod ,OZWI'IHę l'ndu(!! robOftllcuJ
~Ię('y

j

dyrekcjI KnmbllultU. W

kd~

dym tazle mu«l bye ona: :ZlIła ..
twlmHI ! to jak Tlajlilybdej.
Rob-o:nlcy chcą wiedz!!'': dla ..

2& lutego br. calb!'!
t'p,rme,1
d!llulI'1rJ

ślub

k(!~(llct"y

fllę

w
nlcco-

p!\ry, Zwll\1.ł.'k mal~
hONkl zawarli kB, Kart r;u Lel~
IIhur..n I klllęin!c?lua bulgankB
- Marla Lu~r..a, Najtabawnlflj~
8Z4'1 w tym ślubIe, to fakt, te
dał on
I.MJUl'l'Ipt
du wJa1.du
"widm'. Prh\wla WWt.Y"(l!f ew:~pz
nująey
l1~tn.l(!tyll w (lere~

..

MDnlt.

Czgtaj

reportaż

Przed rozmowami'
na Ilr~udlch

eteKt)

na str. 3

lekką

rękĄ "ptJ2lerJllUJ"

nh'codzlennie trafJaj"~1\ alę oka..

oz)ę,

W Idrde HMtlZtl" ktoJ li} !f/eMil kn:toue1n
flucił prsez ca/q I1I1lq. No, prowI'
W barze "FIu/ufa" dw6ch. nle-:ntllllyeh pan6-w
pt'tllwr6t'1lo b)jft't na OtOtllq barmana

i wlIutl, :daje: Drę, nie pkl'cqc $4
A ja co? TVllw tU dom'k sledtą l

CAF'

W parku by! dm:o~ca żeby kurpl nlo !owlć I

.łfedtlt.
~/cdt~.

chodill. (J!ęa-l:H,
nie Ktrastt/6 la/HitUl,

nat: PfZlIilldwł-Q f'l'tll"tht1wIM Z' wYc!l!'c:kq. Z d~f(!k'.!,
Mostek podpllowaU,
do pabnv lHlslu.lat!

i do 'Ildzawki wrzuciU W. WYm. c:lowlil!'kti.
A ja co? A" Ja nIc, Ab'"olutnjq,'
Ac1h jaJt mi smulna. Coraz em1dnJeJ",

",NfJl!ZEI KOSI<OI'lSKI

WClzymłlm
•

XIII il1ll111i1plliln1llłdle
,

IlOSlIQNALE LElIAlIlU

G_KOI,oI!ZY

• NAJSl<VTEPZNIEJSŻE AN1'Ul1I<1TlrIl! - J\lJI_TĘI'NE
SZEWiZEMtl OGIlWWI W <Pil1'I$mOWYCIł ĄnEKMII

u»

Jłklocml

w Eremarbawen

(NRF) IJllbywa _li} tlbCCJnle f O..
mon. naJwięk$tego pollóklero

atAtku pUM:e-rik:e-g1) "Batory',
FOT-,CAF

CI

wkOtlcU gdyzdirzy 11,«

niesztzęSde

na
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SLOWOLUD'O

Powołanie
Włjew6d:ddelo

Zjazd KP

1'lIltetu
Fls.lwaloweKo
VI

Perspektywy

W kwietniu br.

polskiej che ii

Słowacji
PRAGA PAP ... Rude Pl"tłVO"
a bm. zamle1ktfo k!jmunj~tdt

iDoko6curua ze .litr. l}
lwa llW, ~'Zotu II, (!llerw&~
l:
ClęŚĆ1, mającego dostt>rcUlć ok.
o Plenum KC Komunistycznej
ty.s. ton nawozów u,otoParm SlowHcji, kt6re odbyło się wz.y.s.tkim cennĄ .. tai i meta~
11'
1
kolol"QW.1L
Po
odpowil."dni«J
wy
ch :ocznie. '
dnia 2 marca. Na Plenum omówiono wynik, lutowego Plenum obróbce- moina 1. polkh~orku ~*0~hU. UU......ł4'
I(C Komunistyczn(>j Partii Cze- wytW!1~·l1lĆ
wiele
.artykułów,
chosłowacji
nraz powl1~to \l- codziennego użr\ku., jak p!ll,tchwał-ę o zwołaniu na dzień '2r
kwietnia br. Zjazdu Komuni- cn' prz('ciwdeSlcwwe, obrusy,
rói.n~g() rodzaju galanterię Hp.
st.\·cz.nej Partii Slownej!.

wczorajszym
narada

1140

RóWnoM:eŚTIie

-0)0(0-

~zM!e

Przemówienie

Syntetycz.nych

Mao Jse-tung8
nĘł

rmzy

w

tym

wytwórnia kaprolaktnnu

w Tarnowie. dostarczając ,Go1"zo'w:;klm Zakładom
Wlókien
tzw.

. .J
N aJ·lUJ.-}zsze

pJąLk_Qw_

pierwsze
pollmeru _

WSejmie
(Od spec;alnego
WiJSlannihal

tony
podM

stawowego półproduktu do otny
mania niej ateelonow>,ch.

.
powaznych

{Dokońcwute ~e

sji Zdrowla

itr, I)

Kultury F':IZVI2.
Do br.mlr.o
Jl!we- nej po:> żywej dyskusjI.
.
, s!ycJl, pro\\'!ldZbnych ob('cm~ w
Grupa lekarzy wchodUjclI w

•"

I

j

przc-?lyśle syntez.,.~, c~em!c;.ne?~. 5h.; lad tej. Komi.BJI. pr.oponc" ..ala
nnlrzy budO'.va ~qt1,\ornl ,Kau l0bsadzenie P!'{'zydlUm Sil.rn\'mJ
tzuku synle:yctnego w OnVJę'llfkarZaml. Natomiast Inna ~ru.
PEJCN PAP. ,r-,1( dO:K'."j
cim:u, uruChOmle:lle której n&o pa poslów twierdziła, że -k~.
gencJa S1.nhull w dn'fich ~d, 21; stąpJ pralvdopodobme w tUjO r,: :1leczny Je.~t
tówn:ł':t, ud!.lll
lutego do l :narta br. odb),~ ala I
budowa wy\wórm środ- I . niefachowego" prze<lstBwkiela
s;ę w Pek!n:e roz.'i~~rw:la s<,sp I' ~~~~ pl()rący~t: __ również w dpo!~l,nego,
dla
bardmel
NaJwvżl>zC) KO!1fe.c:1cji P!m· zaJdadach oświęcimskich. Wy· wszechstronnego spojrzoo:1l.! o-.
siwowej, 2:'l,'ol~nhaRL"r~~t p.;:ze- twórnla 'a prod\l~ować będzie ceny spraw slu:!:by 1..drowla,
~~,:lc~~cef~rwgl.Ym d~i~obl~aed rocznie ~k. 3000 :on wy~okoM~; Tse-t~g Wygk~lł przemó· gatur.kowych tlroek6w piorą- _ ,K()nkretn,ą pr:c~ p.j>:-r;'-"sZII tt
wienie o V:'la:kiwvm ro:..wiąz<l- c,I'ch, zast.ępujących bar<im de- j uęta Kom,R~.a .~Plaw W!':\l:nęl!t
' • . " ,. , "h'
'..
'["-'n 'CI-. \ikE!~ne nnwet mydla. W fabl,y~l- nych, do
,doleJ odesla:m!»
nlLl sprZ€c~n; .,r.I."v,cWrl ę , <" )- •• J ce w KędzIerzynie trwa budo- pr:>:yjęciu "tV pier'/.'Rzym cl)'h.
w spolecz.cns. \\ le ,
niu l'2:ądowy projekt o zluJMie
U
Kon.f.eren Ojl ponS!WOWBj

li

WI!rs1.11 do n!ego prz-edstt!.wl~
cięle WJ>'t}'$tk kh organilllcji

fi:

dzJeto.wych ora:t repr~l0l.1tand
naszych wlndz wojewódzkich i
..J.nslytueJi kulturlllno ~ propugan
.""lfoW,Vch.

I

1 tak: ZWiązek MłodziMY &;..
ejnlLst,rcznej w Komitede repre..
tMWM'S.Ć będą: tow. l sekretarz
TKW ZMS poseł nu Sejm Sta~
rulJław N.8J';illJt, Cae.slAw Stęplen
;t: Qłtrowca c-raz J\!aria.n Stan~
kow.8l!;i :t RadomIa. ZWiązek M!o
dzidy WleJ~kieJ jest repre2en~
towatiy prYm J.:ona. Kondalę, JaM Lucklego oraz Mariana. Zld;~
elIta, ZHP przez komendanta
ChorągWi Staribtnwa Setnprl~
eha, Mariana S!.nchurskie«o o~
raz Zuflę Ddtkowską.

"* . -

*'

. ustAW)" o ;:.oozlaJe tl!'r-ytorlal.
nym. Wszyscy członkowie Ko-

Wielka politgka
i mała Karolinka

misjI
otrzyma\!
odpow!oon:
druk z ulasoonleni-em l m.!IJ~
wypowiedzieć
:la na!blltsz)-'Tl1 swym pos~('{hen:u za pJ."fJ'
jęciem projel,tu rządowego.

się

• *

*

Do Korn;sjj Zdrow;e, l Kulruty Fizyczne! wszedł n\-e "ni!l~
Pawlin,a
jak podawałem, ruM
WladysJaw PaW)):-la z wrodllw-

cl(~

* *

toczy s:ę żywa

glądów

w buLe.
'wymi.anh po-

mlę07IY

pasjami: Wa·

chowi('zem, 511wlJ"

HIX'!lfeldcrr,

Grz€eznnrowsk~m,
Wrz~5zczem
nad

Haslllkiem t

problemem
Kielecczyzny. Jedno

:'oln!ctwa
bowiem z najbliższych zebrań
plemwnych KW PZPR IKl!lwię
'-'Me będzle szczególowemu om6wleniu wykorzystanla Wglr~
kich rezerw l moillwokl rol!1lC
twa w skat! wojewódzkIej,
Jut teraz pWłowie wymietllu'

c

Molleta

Takle rozważania mnjdu~
w recenZjach.
Nie jestem nimi zachwyco.
KAIR PAP. Agencja MEN rWe To pr'teci/!:ż nie zawody
dooOl$I, że wladcQ Jemenu w. sporfowe, anl wyśdgl konm~,
depeszy do p,'ez~enta Egiptu i wj~c nie ma co Ul"Z.qdl.at 10-NM$&rs a;;robuJe w całej
tahwtotil. Raczej nalezałoby
ciqgłości uchwaly kllin:klej
ana!imwać obJ:(:l.e !lrtyatya~
ferooc~jl szelów czterech
ne zeapołów,
ich specyfikę
arab4klcb.. DZ!ękUjek;nj,'~~;"jd w~'n!ka,~cą z odmIennego ma~
cr.ftŚnie IJc-l".eStnlkom
t..-dllłu folltlo!'YlIlyc:wego, A
Ul IXl"Pftreie Jel'l'Wnu w jegn
jednllk. pI"tyznam, że wyslęte ps.'H'C1WkG ajJryji brytyjllkiej. Pl' "Śląska"
:nasunęly mnie
LONDYN PAP, Jak donosi :t
Bam~m\! pewne por6wnania.
Akry agencja Reutera; PT%.'Ibył
-0)0(0Jakkolwiek na.tury pozaa.rty~
tnm w niedzielę umololero WID
t>tycznej,
t'cprez;ydent Sta.n6w ZjOO:/iOCtonycn Nixon na uroezystoki pro
"Onrlrfl~zkll, 'Ole daj gnęN
klnnwwlItlia nlo-podleglego pllń~
b:t pnnom" - płynl!: surowa
litwa Oharul (dotythew Zł(V(e
pleśń o legendarnym zb6jn1')
ku. plcśll 1'Io"ycona buntem
Wy k...t'1.ez-c.
- nie tylko ,poJecznym. Gnt;bl.
Prtemawinjąc na lotn!Aku
ciele byli równocześnie obcoJ'!ZYC1.[IYtru fllljei.dicaml, uNlx-on :doi)'ł życzenia temu M:rnD
jOw'l, ,ako nOlW*mu etłonkowl
NOV.''\'' JORK PAP, Z Slln~ trwalającym! $we :e:dobycze
BrytY1J>ldej Wspólnoty Narodów, Hago de Chlle dont»zl\, te w
nledz.!\'!lę odbyły sIę w kraju wy ~
NOWY JORK PAP. Jak. wyro bory do- hby Deputowanych,

w Kanadzie

ję dość Cl.ęS!,o

~OWY

JORK 'PAP. Z OHawy
aQfl:>S1;ą, te prem[er trtlJl:l."ugki

Monet, który przybył z USA na
.3 dnI dl) Kan~dy, (~uJicn w n!e~
d~!fMł pttawą' j udał alę aruno--

lotem do Quebec. Po iednrn:ln!o--

pobycle_ w"Qul'bec Mol!et
ze-'"wy1tl otoczf'.nlun wróci do
Ottawy, W pt\'l1ledzJBlek prem!er
~ym

framnukl

będtt(!i<pl7.emawilll

_poo~edtOOltl

JlA

Wy IIory ,.

pnrJ ..mentu bul'·

dyjskiego,.

W

Ch'"l
'
l e

.. * . .

ka & komentarzy New York Tl~ która liczy 148 ('glonków, jednI)
mes, obe('na POÓrót NllOOl'lrt mil emśnie wybierano 26 nowych

~

:~'~~r;J:~;~:~~:!~~1

cele o wiele Br.etSm nIt sam ty1
ko ud1.!nł w uroc~stMelł:cb na
Z!-oŁym Wybrzeżu. PodrM: ta. -,
podkreśla New York Tlml'lft Uwy-dAtnla UlÓW zaln~()Wa~
nl~
StMlÓW Z~(lC:tooy<:h
Iym kO'llty-oentem afryklll.Ó$i!:łm.
Po uroczystościach nR ZłotYM
Wyłmeł:u Nixon odwiedzi at 'l
parutw AfrykI, II w drodze po..
wrotnej zatrzyma sili' takte we
Wloozech,

------------1
8 Sl"erpllllll'l! _
~

Ell II __

1II'
!;dzyn"rndunu
M 'Ell

setuator6w na ogólną liczbę 45.
Cztery "tradycyjne" «tronnie..
twa (rt,ądo-wa part:a rolnlczo~
nWi)
robot,nlcza. H'OO:rałOVltle, rady~
U Ul
katowie ł konserwatyści) wygU~
hlC-1J1I~ 6'/0 kan(ivdałów. W ftR60PIL\RPI ~
Pormdto l,andy-dUJI\ ~'łwi~ "un:I~. ~1HIIl.IU
dele 'kilku Innych ,ugrupowaŃ
.o tendencjach na og61 lewleo~ W
'·..-ych, VI tym równie:!: komunl ~
litycznych. Partia kOtnUłiwt)'Cza- 0rllllllll" JII.!lftmdliwlłI;
00 jetlt :Wtttelłllllwwana.,
Ił UlIIlI R&u ~ UJ
TOKIO PAP, _ Stały i(omJ.
JapOl.1sklęj Rady dla
.
Brop~ Alomowej j)<)dal
3 bm. do ,wiadomości, te-

według recepty atormutowa~
nej p6f.nJej przez Btsffil)Jl."cka:
"Co zdobył nlemledd miecz.
musi być zachowane pny po-mocy wtadl.y".
Inne pleśni 'ą weselsze, MI
mo ucisku, lud potrafi odns.~
leźć w sobie nie W}·l,tychająo
ce źródła radości życia, potra*
fi tańczyć. 4m!ać się i kochaC<
Zalotna KarolLnka przekoml:\~
tul 5-tę ze ,wyro .. miłym !łf~
neczklem".
Z nlebotyclnych
wle-rch6w ii1ąskłego Beskidu
d"blega naw-oływ&"lle DMter~
f!.kle w tęplony-Tl'I,
a jednak
zW~'t"lę~k!m języku. Prze'!: ile
:.Iuleei l'ol'.bl7.mlewa to "hejokowrmk"?
l Rdy rduchalem ty.:h pieś.m,
w glow!e blysneła m.! myM:
odkryłem (;,....,.,)'ftk. V!S""lu
..--~
.~.
,,sJqska", oorót.niającą go już
n'e tylko od "M!lrowll-~.1", ale
od v:Jt~y"tkkh Innych wspoMw I:w!ata. Bo t"t "fHąsk"
jc . t b!ynym na Jiwlecre ze-lipotf"Tl, który
w oczach, Ił
"I':lvralmnlej w slowa.h wes-

!e pol(!'1tnej llc:tby ludzl na
!lwle-de - w ogóle ole istnie-

es,.. min

N

Z k

sprrluJie a "'azu

!",rgnnl,ów'nial samym Z!łPl-"mza Się i&:tnianlu
~;~f:~::~~~~~~f.l
repertuaru
którym
ił! pieśn! i tańce ludu polski.,

&e$.polu,

~11

BO tam!es~ na $l~ku.
za~M:a 51, Jstnl&n{u two:..
1'li\e,Vch Złąpól ludzi _ ay ..

;;i~m~:ii;;~~~~~~:~~~~~;:
i nowAteI
r

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

córek

tego

ludu.

.Iq własne Jlpostrzeżel11a 1 propozycje. Dla {)Ostów nie ma ur·
lopu od sp.raw społe<::znych, pań
stw.owych ! terenowych.

*" posiedl'.enle
'*-*

ple)1&"

ZOI!!itanle

zwołaM

Nl15t~pne

M Sejmu

praWdopodQbnie na

U

marca

(wtorek), W porządku obrad p~
wldztane jef9t pierwsze ay!a..'lle
l'ządowego
projektu uchwIlI)'

Sejmu {} Narodowym Płanl(l 00
IIpm:łarczym na rok 1951 i pr?"
Jektu ustawy (I budżecie pan·
dwa na rok bIeżący oraz wsl4t>na dJl$kusja nad Gbu projltlkta;mi, po której zostaną prukaz&na komisjom sejmowym dłB
1>u:ze-gólow01N z,tnaliwwwnili ~

lllczególnych dzlaJ6w
budzetu i planu.

proJtkW

W. OCłmEMIAR

17 bm.

.. *

~

odbędą się

w

Okręgu

WYborczym Nr 37, obejmującym
miasto j powiat Nowy SąCl-, wy
bOpl uzupełniające' do SęJmu
PRL. W tym bo\viem 3~manda
tawym o-l(ręgu tylko dWÓI!h ka!I
Grdatów otl'zymało w wyboole-h
6~yc7_n!owych

wymaganą

iltIK

g,łos6w

je!
N!a w!erlycle? ,PoczytajcIe
w takich pjgmach rewjzjonl~
st}"cl.nyth, jak: "Der Schle~
I!ler", "Ost
WeGt ~ Kurier",
,.Dle S!cht" t in"" ~ - arty~
kuły () ,S1.lłsku I pclsk!ch Zieml;,~h Zachod!lU'h. Znajd7.!'!ri
c'e!ch pod dostatkiem. twlllllZ
CM od !:Z9.lill, gd" przewod~
nkZIWY komisji spraw U\gra~
rtklnych Izby Repreumtal)v
{ÓW USA, Go.rdon, wypowic*
d:dal slę pUblicznie za llZOk'i°
ntem ~tato-śc!
granicy nad
Odrą! Ny&,ą. Dało to ,&$umpt
do Ui.clektej kampanii rewiKonfę~ ·.-;;.nlstycmej pod haałem: pol~
llkość ,oSiągU jelit mitem.
Oto. jak ,ją okazuje, ,,$ląsk"
nie '{lOtnieje! Bn Qkoro !"leguM
je sJę ool!J.ko$ć tych złem, tym

\

tiffi

łn:~

".V

p<Y.ilarr:l na S('jm PRL,

oudżetową. Tym~zel3em

czy

~VJ j

TiU)

~ą

*

ZY lcpt'lzy "Śląsk",
C "Mazowsze"?

l'Uf'

lU.'

ble'

mu

Zdawałoby
się, ze
posłowił
odetchną w cza~ie kilku·
dniOWEJ przerwy przed debat~

z PO

""
WO'

~kiego. Pomyłkę uważam tyU:o
'la c~{'iow-a-, noo!.ewai- Wlady,
sluw jest bratem Pio1,1',S l obaj

n:eoo

• c)O(o--

ok.

l stą'd wybór trzecleg('
posla rnw! być dokcmany w wY
borach uzupełniających..

l...._________--;
czyny w cttlSle ol/ltatniej woJo
nr tak doskooale poznaJMmy,
Ale najbardziej i rllljrlllliej
dawali Glę om we :mak! sym-bollC1.nej Klltohnce,
Czy takle reflek$je nasuwają sIę
aurorow! tych
s-ló\v'l!
!
podon..m......... '. recan~
• gdzIe

majU,

tra.!

IO'}'I

!zlc

WI~

!Id

Ob:

wa

m~g

ok.
J
bln

r"

"by\

"''"wIJ"
,or

!In
M,

wy

'n

l')'f
kOI

ki,

',tem

nir

..
by

,,'

-
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, Zgospodarzami mistrzos

~

l

.
e

IHokeiści
i~wycięstwo
MOSKWA.;'"

dni~

,

&w1.1\ta

W

hoke}owyeh

w

MQ~kwle

C R zremisowali

Austrią

nad

siódmym
s!ę

jedno 2: najcle-kawszych apoL

Nr g mt)

Już

naszelO hokeja

od kompromitacji

mlstl'UMltw
odbyło

nie uratuje

a

św

j016:, Do walki s-tano::ly repre~
:tentacje ZSRR I CSR. Mecz
po ctiekawej I IItoj4cej !la wy~
soklU.1 potiomle gne zakończy!

4 MARCA 1957 R

-1.------------------'---------------

~~r~~~~::;!vn;:2~~J~i~:~,
1:1),

. Bramki dla CSR zdobyli Pan, ca
t.!1eele l Pokor:l!oY. _!l ..d)a __~§l~:R i keisla

Jubileuszowe dni Zakopanego

8ołoli'JUoow
sądZl'lY'NaLl

Mistrzostwa Pol l

Guryszew, Me(:2' bronca
dwaj
arbltTow;t> udekl czechosłowackim

a

sobła rady z defensywnIe
,ąc~'ml pl'zeciwnl1tamL

rozpoczęły uroczystości 50-lecia

l

grtl-I fI,!ł

etektD'Wnym

v,vooem

ta-

czlecldego obrońcą Sidorenko-- \",tOTek fi bm, po meczu ZSRR,
wS1.eYk'd k~""'1.t:1.
W I t
II
bf1tuJ
i w wie Wij, l nad b"amką ZSRR po nu: - Szwecja,
,le,;zcze nu: ok,nalo ,J>lę, te w
10 b. e:j~ka~'V~h ~~~M1t{:'W, dr~gl z.aP~lHo się czt-rwone
Szwedom do zdobycia tytu~ m,,('wch z s!lnjej~zyrni przeciwi rl j
d" h nie urlalo s'~ śWIatełko Teraz gospodarze po lu wystarczy
jak się wydaje nlkamJ, w klórych zwycl~l\... o
~~o.~ć :!\bl.. a~
.. ,-rJ.-Bl,\Sk.O ". ty~ la ruszyli jal. d~arty do.~<.tur tylko remis, gdyż nie j!3st jt'~t pt"F\!-;-lycwle n;el}~iąglllne,
clecy v,,"idż6w, k,orty 1.-<;Or\\lJ mu, Czochosłowacy bl'omh mil motllwe, aby utracill onl je~ r,a,~zym hukei~torn wYI'IłHa.ll\
sir. na !ttad~onle 1m
Lenlna doskonale, Jednakżo w 14 mln. Utom punkt w meczach ze sla- Skl'l)'dl.u. nai(lmiag\ w merzach
±V:"",l'Jiowo uop ne;O\\ l'O oby~ Guryszcw podczas :wm!esznnlu Dymi drużyflumi .1apon!l J .Fjn- z druż,l'fHl,ml slubymi n~e potrl4
st /lr l do zwyclę-r.cy ponad 'I ml~! rencJl męzcz;p.:n tytul m'lltrza, dWHl dn,i!Yn\' Llcz'1! turvsCl 1. pod bramką CSR wolal WFÓW landll, Cz.echosłowacy
mają tlli grae J w rezultllcle $ChOOlll;
nu'
PolĘkl zdobyla a"'llrdla !llS 048, CSR
skandowalI
tTadyc-v!rH'! I nać stf1n mecw na 22 WynIk b. lIł"by sWsunek b!·amelt ! na l iodowl5ka pnkon"tll.
WYNIKł:
I p·zea -CWKS B35637 c!az Turo J\U
W Me-s-kwle Do tego" I ten do końca nie uległ JUŻ: wet PPy pn..egranej !Z.SRR ~e
W duluych dw·.h $~tlu;10 Km (ko:;'letn - l) PękAa bIll" E1')I,jg Si~ Til,
O;::romny en!\.iZjll1.m "r.!lfH.l.nOWal zml;H,U;'
SzwecJą brak 1m bęCl'Ue szat,s! niach siódmego dnIa mlflt!'l'lll!ltw
iWJS'!\} - .1951
2) Kl"l.l.'ptowwsród Ct.echoslowak6w gdY w
-U'rata
,
ng II miejsce,
Flnlal1pll\ wygrała l: AUltri"
ska !\/ ~ła) - .. 1 lll, 3) Biegun
..
+- 10\'
8 minucie II tercj' P'lntureJI' mec7.U t.
Undyna pulr;ka nlel!teły lIpn- 9:2 {4;2, 4:0, !:O}, a S:twoo1i1\ rot
(AZS) - 4116, 4,' DanIel !W!~
po pięknej akcJ! z Poll1klMn 1.1 r.JrJzyna
wiła nam Jcst.e1.e jeden zawód, gromiła Japonię HI:!) (fUl, 113:0,
8',,) _ 4.2 lZ 51 RtlkoVł.i.\ (Kole·
V!. z\\ ą'lku z lub ',' r~zem Clestyna - GrabowskIm zmu-: trza S\\ luta,
OWO" "",,, I Nast hoke!ścł przer.mll w ,. dniu ;):0)
;;JrI.) ~ ... ·i:.l,33. 6) M!U'usl!.rl.-Kar-ISI),:ec:a pp]sk:r/VJ
nil~c,.'.I",:wa •
sytuację ta~E mJstrln-stw, Nie turnieju ze slabym l~5!,Hllem
Wczora~ PoiafY, wygraJ! z
pie-l (Ko:eial"z) - U,12.
I w Za~<)paf:f..'m (;dbyla SH~ wie"
...II"
ma w wj Chwil! pewnego fa~ NRD 2:6 (1:2, 0:3, U), Bramki AlIs1.ril\ 5:1, ale zwycięstwo.to
•
wory ta. Kto br;dzie mistt'1.!..'t'f1., dla. zwye>ięzców zdobyli: Noviy nie potrafi już ~'yrównać kom~
sianio slf; wIadoma dopioro we _ 2, Heul1g, 'Jahlońskl. S~uet~ promitĘ{!ji pOlskiego hokeja ..
--(0)0(0filer i Rudert _ po jednej, a dl[\.
Pol~kl ,Jan1ezkn l Cł:ech, Sędr.io
D~rtu'l!l~n*
wali
Gorbunow
(ZSRR)
,
t) Szweej&
Hl:O 41bl
U
JI t L U '
UayaJlhl {Japor.ia),
2) ZSRR
9:1 61:5
j:3 29:5
3) CSR
jak w p!e'{"wgZ~'m
4) FlnłMldi~
6:4 20:22;
5Wą slabą grą po~
I.J. II"I~ . __ 1'11 •
4:8 22:33_
5) PolskA-l
'czwurU! mlejsce---F'ttPr
W Kielcach wsta! r07,cgl'any lnndLi, tak w gl6dmvm - (K'ldah
4:6 20:34
6) NRD
1:9 15:41
!.Ow1!f'},yski meaz pLlkfjr~kl po-- piąte mit'jsce b. slabej drużynie
7) Ja:ponto.
rr.iGdzy mieJscov,'ym Partyt.(Ul- NRD. Nasi tept~:tMIIJ!tWi :r,tlgnt~
~1:11
7:58
fll AU51rta
tern a lHlgową B:'on!4 Radom.
By!o to spotkar.le rewanżowe,
bowiem klelczarn;e tydz!eń temu pt7.eg~ah spotkanie W Ra~

"t

.

j

szwtx'!z{'v Ahl:n : Wilkc,;'t
Borom i po samotnym prz.eboju
Druzy:u, CSR 7.agrala nadspo w)'r6wn,,1 stan ~ec.zu na' 1:1.
dzle-wmnlo dobne. Czeehos!o~
Nle2wykl~ nap!ElCla zupano
wac-; byli zesp!}f€iYlle;p • . -\\-"clo---w-JI.I-teTI:i+,-..s;rtuacJ.a..-..na
mqdJ;:z.ej grlljąC'ym ! raczej lm I Jorl.J.!o 7.mlenlala slQ ja;, w ka~
nale-:halo si~ v,vvclęstwo, Dru- ~ lejdOSkoi.)!e-, VI 3 minucie skrzy
żyna radziecku -nle mogla dać dławy ataku CSR Pokorny ml~

I

pO ISklego narclars wa
ZAKOPANE. - W Zakopa2 bm.
rQzPQo:ęly
i\~
dni
pobkiego na,r_
wielkie
(IlI.rl;l\\-a,
XXIr
Ml~trzO·
łtwa PoLki,
centralna Im'
p:na Jubileuszu 5U-lecia nar~!HS:\\';~. J~k 1.wyl,ie w lakich
okstjacn, p e;'wsze gloKO mieli
U/\\'fKlrn:y, O godz. 9 v.-ys\ar:DMm

waii dl} b:egu na 30 km l.<twodme)', !! w godzinę poi:rl ej
na:
trB$t; «dzie5:ąlki" wHU~ly!,\.' kn-

blec.l, Pogoda cQ811"oila !!lę dv
iWlą!ec'wego nastroju, jaki panl1je w nasz€~ stoller spor\ow
timowy~h. W8zęaz,e jest pelno
Iniellu j w dąg\.l dnia lItrzy-

$j~ mróz. Dziękl temu
tr;q~y na ()bu·drstan.~ilch b:(.--.;o-

muje

~'ych byly szybkie:

pt·zyjem·

n~,

W !liegu r.a li} i\m kobin doule do W5pfl!1:a~e1lO po)edyr:ku
wl~jo!{l·o:ne; feprezenlar.tkl PolIki Pęlmówny i KruptowsKlej.
Ob:e bC'I.pośredniQ "potka!y ~Ię
nI! tri1s;e, stacz<:ljąc l1it'ug:ętĄ
wa!llę, P\;ksówna ldobyla ty tul

I
I

l

I

I

r

Trojki/. Wi~;fl.kÓW

ZHko;Jll.nt.~o.l
Rublś
i J·'urtak

bywa!ym ;mpcl<:'ll"'l. :"I1adali oni

:ns~:~~~ ;:j~e~!.:I·~\)~'t~~Z;,!~ ~~:~

"'.no

tfU

"ze

wie

l!llr

0'

"~
oń-

~,.

wlJa!a si,;: w le'll s,posób, ze tertel \\ ślaków oz. e-: ty nu hzd\ffi kllomet'''Ze t,lko mInim,)·
M SI..'ktindo .... e ,u""lce StUl Y
\\\ga Knaplcll od 2~ k!l0m<'IJ"
rO"lp::x:ql 'no dC1(Z} (Inhz ktD

OrlA'" 1."\1

Bokserzy
ZSRR
d
r.~ate~~:s~j~ce~~~~/~~\\~i~~ l~~~~ prze
meczem v ..

domiu 1:3.
WClr..ll"uJ"7.e

spctkanie

'III'

s'Rlo

7-yny -gnIły bez w!ękn,"~o wysilku l dlatego też ,grn byla maD
lo Cte-,G,wa
W'dać, że
zelipoly nIe są j"S'lC"ll.,· o<ipo"\\icdnJo Pl-,o;ygO'O\HW-e do S€"'Wl111
Zł'
Piłkarze kleJ('C!<;I<:'i!,o P,u t}'Ul.n
1"'ł''J!!I«III 1'"
yZW1~.&.
"'" ta po!nmlO pewnej plzewa~ I
A
&
przez ('aly okres gry nJe umJell
~W
W)kOln~lać szeregu o'IytulIcJ'
l'lodbramk,Jwvch
Htamka zdoNOWY JORK W dalnym by ta przez Prnkopa w piarw- I
cIągu ml~t'r:w(iitw św'ata w
g:ty( h mJlutj:l{h Gry, to
rnczB11
uzl" f!gU.rn\H!J na !odzll;! znkon- b!ąd ob'upy Bron! nlj: t..llman1e 'I
__ .J.._

N,.. ,dJ';'Clu: Grll"a .baccer.=., -"'1.zed rwhrQo!sk!oorn PTTK
.,..

-,.

w

#'

I

w

*

*

n IlItllo Pledu 8Ia\~ów
CAF _ fot Ols,rewsk!

MOSKWA

_

Klel'ov.n'ctwo {Smol<,n"kj, Raral'll)w iMOfkwal l

b{)łI:5U ladz I:'clc!~go mial! sklad w lekka - SmirńO'N iMoskwa),

drug ej reprezentacji na mecz z l'apad!an (Moskwa), w. iekkof'o!sl(!i
doplero w blez/jcym pól~redniii La,pln {Mo$kwa),

t:\ goC!n!tl 1'renerzy &ą z.Oanli'- Kutod!ejew {Lenlrlllf<ld), v;-, pól~
jak pl)\\ ,rollul "'ll,ed,;tav.. leie!!).. średnIa - GruM6W (MOFkwlli.
y
Bo,kw 8aboll'Jw (Lęningra d l, w, Ie k·1(;)'odz1ecloego GKKJl Ofimlduw- średnla- KrOIDy$ła.y, (Mo~kwa),
ze Je!lt Jeszcze d4.l:W czasU "Maśrednia - Flof3llow ("Mo-my do v.) bonl b:'sJ\o :10 zawad- skwu}, w, pó1c!ęf.ka _ KI!-dldow
ntkóv, npos,ód klo~ych WjtyJłU- (Moskwa), ChaileńcxlI:k (Min"k),
V,Url(t' wstame
leprezen\,,~Ju KtMillllkow (Moskwa), w dęź,pfz'd\\ko P()l~ce Skład U'lal{)~ lIa-_AbranJow (MOSKwa), Matu
otwarte zo~tll!il w:,sta\\a obraD cwno ja.1,dę obowhp.koWl\ męt- ,nLaku Pal'ty,m.ntg Ih,n naft)"lH,'<l'lle (Ul. rwud rnel lem" iTa!lJn.), JlliIxkenas (Wilno), Sit ...
zuj en roz\\.ój oraz oBiągnlęcla cz~zn Pro\\udzl David JenkiulJ
wywv,naln ze Bt zulu ~.l~!
taJemmcy uchylJł nam kin (Moakwa), Munłp PMo"kWit),

3e k:n (mężczyinll - l) Kwil" ! ct.Orem
uroczysta
akademIa,
b"
picn (Wislil-) -- 2.0U6, 2) ~.
nU ;;;, podczas której zasłużeni dz.iałalW:slH) 2.01,35, 3) f,urtsk cze j zawodnicy otrzym!lh od(Wish!) 2,0305, 4) !"gU.f!\ I zn,czM\a państwowe brat. hotS'ar n _
2. D4 23 !:I) .,. op II
W o' l _ 2 [)- 34 fll jankowski norowe odmaczenla PZN
( I ,a
;)
(!,{<; NHlll - 20715
W godZinach polud'\lo\'ii}'ch

r\ffi ,l'zeqdlrl .pJil\\ę na sv>oją
ą
korn4t Do \\lt'u t}tuló\\.lk
W h].tJPl"I!"Il'm ~f)k(]ńct\lv slo!! polskleg-O nnrc at.stWa w okresIe
k!~ ,)OR ade. Ol\', e'n} \l'n b ",g'lC7.I ro\, ~ d dnlt) no\'\(' M S'[7j)f,t\t9. '!Q-leda
Otwluda
wH.tawy
closu'd! )e);;,:("lC jeden t)lu! mi- Po'~l{1 '" jezdt.e sz\bkej na lo... dokonal nestor polskJ(;go nar~
~trla Pol k, RuMś p lC~lał 'l dm' W punhta,jl ouolnd, Z\',}" clllrstwa, autnr plrHws-zego pod~
nIm taled\,'f! () g ,>;f!kuna zdo- tUW'! CWKS - 177050.. pkt
bywjJJąc !\lu! \\ ~e-m'Htn~ Zt'- PI~ GwardiI!. 177B,OfHl l Tur-[,ęc:mfka narc IłlBk!ego Vi Polsce
v.lorocwy m!6tt'l Polski Marek blnq. Elbląg l B3S,230 W konku- HD-letu! prof Swe.,tder.

,
•

mI'
SdZOihW

USA pf7ed

ij'Aom

k' h
I

ala
jet-,
Ilmust

wduloem

Brownem. M!strl. EUl'OP-Y F'ran~
elit GiletH Jest dQPJero na 111.0stym ml(~j5cJ:1
,
MJstrzm;t\\o ilw,tata w jeźdz.:.e
pojedynczej
koo!e~
tclobyln
Hclił przed ~woma AUBh1aczkn
mi Elgel l "end!.

I

I \,\l PAP naczdnikSekcj!

l!

nego pewnie
.,.. ko>--l.)'~'anego
przf!"Z SZ)'D'iafUtkle«o.
,
Mamy Jednak nadxleję ie do \\Ilclze

I'
l

w:

mjU'n: II !lU SUler~
' I po- I te w

nkn.'Su !'(Y>4\I)wek oba :W"P(JIV'd'";~~f~~,;~~
iI';l!. !()rme I będą
l.blernly plo'ly ~weJ pracy Spot
knme prowadul Bronili -, KleI
te,
{Naz}

jclOfi"lllfUJą

,~

Ila-

dl.

"

kW

,

u,

SKARZYSKO (In!

\-dfillOl'l)

Tl'lydillj}WY P<'fJf:T1l'1lowy turni('j
pie!lel!l!'.~Jq

jUf\io-rów,

o rnt~trm~jwo PO!~kl
klbry odbyWlll ~lę

Skarży~ku 7J11wńc,wl
~leklwanym

~ię

p

dosć

sukcesem

pi~ws?,(~~f)

..

cać.

W drugim dniu \~rr:llF..iu
walki r6wnici "'fI!Y na ni<'7I,'1m
~/llndzi plęiciart.(' wY~

a

!'

tym niemale umwjęt.'1Ql1cl
nlczne,
Wnlk:l rozpocl,ęly ~I~ prl !lpot~
kanIa w wad7.e 'papierowej po~
między re-jll'ezentnnt!'m K!ele<!~
t'ZYZny RzemnchoWil1dm l Nako-k'tn)'m l KrakowlI. Krakowla
njn wynoki ale wakr.ijey banlr.o
ftll~mkznje był

gor!lt.ym pięij{'!».
nem od kldCI,anJm, Ale !tę~

dr.\nwle znów wyduU oowl"Qtny
Werdykt.
W !Iuljtępnych wagllcn odbyły
filę po dwa apolkania. W mUfiuj
Sadek Ł Krnkowa uległ po .U/.elętej

wake Kriil"i I [ Opoje,

iii OI~eh
Wl'oduw Pl7Mg..rtd t
p:r~}'z:,-'jnrm
S:w?Cptut8klm

Ud.:. ,W kt)~uc1el Jeffinklewlez

KIelce po

plłkM'U
s!ę

zac!t,;!e-j i wYl'ówna~

Wlej walce wygt'nl llleznam:;nle t

n!~l.l.rm Ktttdliifsldm Lódi. oraz

~m Kf1lków zwycl/l'zyl Kr6-k I OVo4e p'Ut tko w II &tar..
du,
W

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Al.\strll

do mi!!C1:u t

pt'zygawwuJijc
NRF rWJ'..gmli

f)'mtkłnlę trłł'Im...

g",,14 drutynill

-a 1;1),

g4WC. Po b, 1-I'8ooj

dzimny wię-c do tej lIprawy wra-

bUlli onl~\·,\ ko-nrlveję

OSLO, W pierwszej kOl'dml'ł-n
cji OOrocwyc.h·< Ulwodów nar"
clali'W;;!ch w Holmookollen b(€gu na 15 km zwyciężył Fin
łła-kuUnen w 55.1)4 prr.ed ~W...
dem Jemberwiem l F!nem TO!..
Bił, ktÓl'ZY podz!emi tlię drUlililn
mlej$cem (55.47),

WIEDEJ.'Il,

dnIa rl.'-

ISCjonowal'.9my Już w 8obotnlm
l'Jumene "Slow/l; Ludu" nie bę~

par,iomJe,

'(h,......,'

pJ~.

6thll'zy Krakowa, którzy 7..d{lby~
li sl l) pwr-\Hzy('h m!ej8c.

Przebieg

Pftl~ką

4b

l

- Kwapień,
wY:-U";l-.!i na t!'»~ę :iM) km 1. nie-

_

I

~::t~\.·~~'i(~~·~~';;'z:nLKl~ePtow-

Jeszcze lepiej od swyth iwl('~
!an"k spisali Się męioyin:.

,«>m,,,,,,,

l

gn:e

W)'»

http://sbc.wbp.kielce.pl
Reflektorem po rio ach Kielecczyzny

'NJ~IMką

\li dodatnIm
s~11$łe była postawa stara~
Błam w iVlgryws

ehóWjdtiego

k$ch tnlędlYW9Jew&b:kleJ kl!l~
ty A. Staraehowlcumle zdohyll
mlst~ntwo
dutą, przewagą

z

NAJLEPSI

PŁYWACY

naszego województwa
4.
5,
fi,_
7,
8,

Prtybybka Unia P. U'U
Cr..echoW$ka j Stal O. 3.35,7°)
.Mookj)!;f:I. Unia P.
4.03.2""'}
Pęc'zlIDwska Unie. p, <i.1IM*)
Slm:yó_ka Unła P. Ił.n,?,ł)
9. SWJątkowska Unla p, 4J8,~<II)
Hll KopV:t'a Zryw O.
4.31,6'}
100 M grzbiet.

't'.

2. l l y _ .t.! O. 1.05.1
3. Majewski Stal. 0, 1.06.8
4. Meru!yk
.t.l O. UM
3. Ma»urklewk& St. O. 1.00,9

8, Slponkl
7. Morajda
9. Wach I
1), Dygu

w. - 1.36.4 - Rozck b.tro~ 10, Bojko

wloc 10M
1. aoMk SIal 0,
2, KtlrpińJl!ta Stal

3. Ljtls "Stal 0,

Stal O.
K.
Unia P.
Unl~ 'P.

Tęcza

1.lU:
1.10,8

2&0 m mot.
r. w, .... :1.01.0 - DYBlU Pionki
11.155
Buchauki Stal O. $.1'5.20 )
Zubnycki StlIlO. UlU
KOWALSKI UI\, P. UMn)
Mazu:, tJnl.t P.
3,21.2~)
Wójcik UnIa P.
3.33.S')
Radek Tęeua K.
3.3&.(11 )
Wach II Unla p,
a,4UIJ)
I..eanlewskl Stal O. 3.43.5')
Rńtal6k! Stal 0,
3.44.9'}
:\ltchrCM-"$kl Un!a p, lA!Uo-)

1.11.2.,'

UW

1.11.2

n,

ł.

PIó1.I'!l .. K Unla P.
5. STY:$--tJnt.--'P.

, 6, Smletanka Unia P. 1.47.5')
'1, Job Stal O.
1.4!ta
B. Pr't:vbyhka Unia p, 1,59.6
D, ZuB'ttl StlilO.
V)fU")
10. Malultz,rfl$ka Stal 0, 2.Ul7~)

Mi

!tl'lblet.

1.18.6 - Rybkow~kl
Ostrowiec, 1953
RVBKOWSKI Si. O. un.s
Mlijewsk! Stal O.
un,'7
Czerski Stal n,
1.21.6
Bojko Unia_ p,
l.22.4
Czajka Stal O.
1.22:,4
GULIrrnKI St. 0, 1.24.9"ł)
Mazur Unia p,
1,25.S.)
ZaniewlckJ Tęcza K. 1,2RA~)
Kowalski Unia p, 'l.2'f.4'~)
-

Unia P, 1.11,4

5.
$,

,'I.

8.
U.
10" Mazurklewi~ St. O. 1.2R.1

-r. w, -

m

lU Brtbłeł.
U6.1 _ RybltO-WSik!

o,trowlee. 1956
1. RVSKOWSKI St. O. 2,56.1

2. BojkQ Unia P.

:UI~U)

Ił,

3.1)3.5

Cze-rak! Stal- R.

4. MAZUR Unia P.
3.036;1;)
5. Gt1Lt~S!(1 St. O, a.mu.!**)
6. Zanlewlckl 'l'ęcu K, )1,11.2.)
1. JagodzińskI ,Stal O.

~, ,~~~j~*J~fft U;.la P.

10.

Krulńsk!

Stal 0,
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Czy tam drogo,
czy tam tanio "
SPECJALNEGO WYSlAN

"SLO\VA

LUDU"

N

i

.-c-d:JKuiąca

Z

JUCOSł..Awnl

[1unJat:uonie

"'Ju!toslowllInie-

Ie upyrhalem nol(;-Su fi·
f!cj:-lJnrmi !iabami, nie

..t

z~d~

111~ wied~~

wi nie

j)(:'wstaje

Zreszt(\

c.,

sr.a,ry ob:,'wate!,
ny
w formuły

ekonomistn,
ten pierv.-·s7.y argumentowat Z!l!?dviie wyw:OCO!'ią .. "
ze\\-!)ątrz ki-eszenią. a ten dni
gi mial \\-61' pelt-'n koją?:;:o'

mi

{'~('1Ć

\~'ych

m'ldrdd

Zcial7.ajfj

doJ:;ory

się t:zas~m

produ!,tó'lJo.'

ne jednak

uo;;y(:

gos.ław:l: pragnę zaHflonsować,

o

tym,

U~

ko tak n!!'ch
w6d przykład

poshży
mżeJ

nie~

Idziemy V:~ dwóch. O>l\ takte Polak, jedną.t bardziej
ruchliwych ulIC Belgradu. G"
pimy się na wystawy bogato
nasycone t~}w!H'aml, j:1;ustow~
nie i ciekawie urządmne. Oto
sklep z ob\J.wie~ damskIm
Cena bard w tadnych dam$kkh bucik6w z'mowych (na
futerku): 4800 dinarów. FI)':~
bym przywiózł tę cenę w noti:'
'slim, -gdyby nie- takt. te mój
przyjaciel mial zamiar
fu ndawać te,nie, 7.daje w:ę swo_~ej,
takiet WiOl śnie buciki. Wcho~
dzim.\' d<J sklepu, wybieram\',
prlychodl1 do placen!a a kasjerka hl' ,,5600 dinar6w"!
A to co? Po chwili 5j'tuac;a
się wyjaśnia.
W J:lgo5Inwi'
ceoy it.~lialtu.~ą ~ię
;o;al~r1l!'
od 'wie;kośCl buta. Kierownik
skl!"pu sprytnie uznal, że na

taki di4!.og wiodq:

-

$crWtM C\!3iek.

-

tlę

mo:az.

C:oiem.

Kurza twoja twarz.
- Chvrl'He w kiM,
- Nie pajd'l{,
- Mam pól basa,~

ffif(-'-

-

więcej ~noim zda~
- j~t wa.rtośt realna.
"mniej więcej", bo u~

Czego7
Noc wdechowli, •.
Tli, aD kogo jest ta mowa?
Ce~ek."

-

DrqQ ci

-

Ja 00 deble Zenka 'I'o[~'"

R6znlca w

ce.nie

Ja C'ię 1-' Zen/dem roke-n-d'r-:,';,
LicZ' hJ~\ Cesiek.

'o,'' '.

papierosy

popd~now9 męska 2500 d., l m we-Iny lOn-proc.
(rnęgka nn garnitur) - 7500 d.,
mn~l.yna do pl~!Ulia ("Olyrn~
p'a") olwl.n aOO tyslccv d., ra{!'<YAblo!"fl1,j{ produkcji jugoslowiańsl,lej
"Toplicll"
II)
lamp} - ·iO tj'~ięcy d., ga1..eta
- 10 d.,
klipsy {ładne)
300 d. i książki (p!"Zer.lętnle)
- 250 d., pom,ka.ńcze ZIiO d.
Udugl' AutOOtu miejlllt! w
Belgradz~e - lt'i d., lrarrw!.j
10 d., opiaty kolejowe bar~
dz.o wy\>f1k:e (na prz)'kład podróż l klasą t. Belgradu do Za~
grzeb!a kos.ttuje ponad 4 ty~
!!Iące d.), hotel (pok6J poje-dynczy) PTmclę:tnłe- - 650 d.,
bJlety 00 kina i do w~tru w
tej !.lame! cenie - naidrowe

szuja

skiWJX!t w

M. ,",ynny

d.,

:I1,iug'-liqu!

Jol!){Hj

;,cwic,d tu"optl'

slV druga.
I/I'H$'a

P'!~'I(jll

rgumplaY}!!J.

~

k,,/ri p".
.. !'ETER

-

Wiju/a.
W
Ct"l1c ta :/

_w_ su!1 "V,,,,_k_r:!,, .l,wJ_a_Jn'

IJ!UIr;i_1 8(J!f\,EO"
1.."04'I,,I,lfj (,~tl(l ~ lI). "
U"

\,,,1"',";;,.1

_

'J}

ZAUŁEK

KI<tcta

lotJ"JJljl

-

"ositdiego

.,~

VI ,-bry, do luu, ognl&ka
mlM'zyl! WIU!! cil\gl.

tego

/Ile mil, T'rVtk,

O.$tallnlo organa MO zatrzya
maty groirll'go bandytę, F\'WI1jdll nie

bardw gzeroko

nadto
warto- lwaty-ć rz~z
jesZl'7.e jedną dla JugOtl!swH
nle1:wykle I,o;totną, NIC Uipt)-

za dwoje dzieci - 5lłOO d., ta
troje dzieci - 8301') d, (z Wrn,
te g6rny pulap dodatku t'Q~

%

miej~a

mlnajmy, i;c po roku l!N3 co tylt-krr-ć jut
_ stopa tyclowl'l.
uleglI'! obnl:r~fliu,
bowiem znalazła

tarapatach

lIy~nowl!ilcnl

gWI'l.ItDwn 1e
Jl1goołnwla
Itę w wtel~

~kooomk.!~

nyc-h, a 1 to prooi 51ę na pl!~
p~er, fe w tamtych latach ze

Za jedoo dtiecko -

dz;nfle~o
nie może
ezvĆ HI iY$lęcy d.),

3240 d,.

p:l'Ukro~

Bywl1lle-m w jutłQ6kvwlltfi~
ok!eh domach, :tyją $kramnl«.
na peU'l'IO nie bogato, nie l&ph!j od nas, allil i chyba nil!
wiedlle Im ,tę gorzej. Są oni
jedMk pełni Wiary, ~ tł'łl"ftt
:t katdym roldem ~zte ko~

t.rm!umlalych
względów
37
proc, budl4!'tu narodowego l"e<' rtylltnlej,
al\mwllno na cele obronne.
'ryje m14tłbym ..tury,ty~
Nie dziwmy sIę więc. jdU Ju~
gcslowinnle. bynajtnJllej nie nyrh" epostn;e:teń o tzw. 'pni
ehwllll\c swego żywota, mae~ wf1!l bm.lCha• .te mą tak mało
no akcentują, te suugóll'iitl> potulnie wrrai:ę.
08tałJr'l1~ dwa lata m-tYnloBł.v
powat!'l4 poprAwę w tej dz.!e-".S"'~I
Zdjęcia i A. (§$W
dxlnle. OczywiAcJe uwagi bęo

.

chc!al się

wiezieniu

-

niwer.lrtet- Puwnoo.bny'l'

_

Unlwe>1'Gyt&t pQwlIz&ch-ny

pomyśl!!of!Y.

r,

HM1

ule:wrlerowal z wojEk~ i wstąp!!
do bandy telToryslyczoo..rabul'l~
kowej. Bandyta grasował w wo

jewOdttwach. kieleckIm I 1ódz~
kim, W CUlsle l>wojej band~;:p
kiej driałalne«c! Frak za1._~, ~
dowal 2 strain!ków fiłu!by lett-.
nej, 3 świadków, którzy utna
wali w rut;dz!e w I9prlilwi~ jego
w,pólnUtów, dyrektora Zakł!l~
Jów Wt6kJen-.:'1IaYch, fiekreta~
ru Komitetu Gmlnnl!i!O SI... ko
młMuianta
gmJnnego ORMO,
boln-li!lna KBW. funlrejonl1l'h.t~
rua MO 1 rolntkl/:.

,

'

podjąlem

z kolei spokojnie,

m!lo8.ć wyglądala 'III

dą~

1'U!eZ1"

N

POfladtJ pootuel!ł 2 funkcjo-nadliny MO, prsc-Owmkll! b.
Urzędu

,l'knpWC%e'~Gt1A·a

r,,:nlkA, Do-k-:flrłł równIeż

erai

!7 -l<-

mAChów_ na tC$t«m'lkJ MO l
I<:h t .. :~,Gru'M"iUłlZ1, 28 n;....,,«
d6w rut iIIldepy • 4; - na mJenie
ftł'V'WftW obyw&t~dł.

O1:Ii!on!e bandyta ctdta M

wlańnIc TlI! dworcu Kurt. te wy też nle od t$.
no ! Kurt odMora mu Jego wymar:włl0 llZezę§de1
Podntosla mlowf,l po-wo1J, li j0dnllk & udarut c.'Po-;
Jętnrniclq:

- Kurt tó jest". UJajmny. On tu lut bYł.
l t nim ja: tylko tak, no, teby na !W".Paeif.:;.
Pncrwalem. 'jej:

__ A czy Kurt by! :: wami parą -dni
KrZYkach?

temu •

- Kurt? - zfI,rlanQ"'Ua slą gll)śno.
_ Tak, Kuit M6wimy o KUrtl~ 'a rrle

cUm,

'o Rot..

• _ Nię. Kurt nie był - łtwlMdzlia at~,
nJe -iZpsc!Iuje, Nie wjem, ido tam td

rot;

'&WItWę sądO'Wą •

Na

.

jako PI.Htw\!. w

Jest to uczelnm

_.

wistoocL Wy ,znajdywaliście mniej czy wl~j pi..
janych facetów na dworcu, a Ro3clk Jch ~
obrabIał tH! Krzykach j \'1 Intiych mle-jł<:!IH:h. To
nawet bardzo właściwe zajęc1e dla córki pastora..,
Pow!cdu:le mI, jak to było prV$d paru dniami?
Jak to właśetwle jed :r, Kuriun Gsblmn? Wy
i Gracjan powiadacie, że wan:e wSPÓ1Ml pIlimy
t:yciowc pt1!ewlduj~ w najbHuzych dnlBcl1 łMł~
żeństwo, A Gracjan ma pretenl1je. że pojawił się

dek«ztalclmiu $!ę J poglęb:a"
olu swoich wl9.d~1 I. falf).·
t~w5ń,

_

Wiem, jll.k ta W:l.U.a

e6wka. 6swlawwll JakIIł Jest U~ ".JflYf'I'I.

1est

formUłując. Ilatnł'

tą\! ~o tego, by wyprawadz!ć ją z rÓW1llYWl!igJ. -

pOpli/llfJIi/IIII"V1I!.Ii/IIClli/ll fJ III"e!l!l.wefllDc81i/11
Plli/IIli/IIV nli/ll pIl"1I!.VIIIiI1I!.Io.";;
"...c
illIIN.Oli/llllec1l!.nli/ll pe_oc lI"""itfllDv ch 'nstvttlllJcll

I

nSl:':Ł(;czotliti?

ze jest jego

się ! :eaclnała chwtlami, tenz
prav.1e jednym ciągIem wypowl~

jasneJ
_ Ja wlem -

~~:fgj:~;'~Jl~ OUniwersytecie PowszeChnym wKielcach
-.:. Jak!e udan'e do ,spehdi'p

nlą żenić,

t.o pytano, Pooatas gdY'

,»i,' iIII §IIi/II!lfJ1i/II
"

nla ma- w Ktettacb nowa. pla--

2;

odpowiedź wahała

w rnelcach UnhVt~TAyte-t Pow~'
,,,,ohny ,m·•• n'ww,"Y ,,,"o III
niem TOWlltzy&tWB Wiedzy Pow
"echnnj !>Ul' wyd"",j po"''''''
Wojew6d1Jdą;o Domu Kull1JfY,

ażeby

Wyjasnlenln tej kwestii nIe było wcale IIkOO'1..
plikowane. Moglem mą był & góry 8Podti1W."llĆ,
Chyba mera~ Rośdk muBial powtórzyć. jej ,cl1e..
mat, a nawet dokładną treść bajki na wypadek,

wnn\a:

W

c!!ilzlu:I Frąk:s, który w

ogólnikamI,

nlepo2-naki n[t': o Gab1,!, --ii t~
oika. Jllk długo go Z.nllo?
p02-~ałl się ze .wbą? Czy odpowiada prawd»ie, i$

- My się spot]{all w tym pe:goor pod Olem.ką·
On tam pnyjeehał jako artiat' l my ile "W nim
takoehall. To ja pn:yjecbała tutaj do nIego• .I te.ral. hę<lzle na"z ślub!
Ni!! r.darzyło się jeszCU! na szerokim świecie,
aby sutener wymyrllH inne tłumaczenie dla GW(l~
jl!;j, podoplee-zn.ej. Po takiej wypowiedz! _nawet
na-Jbardziej Wnikliwy llęd1,Ja powinien awb:uW cho..
rągjęwkl. Nikt nlo ma prawa rozbijać malUństw,
przeszkadzali ludzIom w urz.eezywiltnlanłu leb
marzeń i:yciov.-ych - ! to Jest pn:0Ciełi: lUijbtu:dLid

urocze rzeczy_

n!e~łne,

Operując

d_~\V____~ll ja~ichś podejrzen, ,ii~";:ii"ii",;~;.,,:;;:

USłyszałem

osadzony

dli!<>:ko

- Potem to my nim!tli th:-ioot I MS dali do
Berlina, na .Funkstelle der Luftwaffe ... Musiała
we WOJsku. Służ)'ła dotąd, :aż nas prtenl.eśll
do BrM1Bu, do Wrcclawia - poprawiła się srybko,
- I tu my jur. zO!!tali do końca wojny. A po-tem w tym pegeer pod Olel!nlcą,,,.

gdyby o

MHng:t~

uwz;-:Iędnlmy

potwierdziła 'L krót~

"luzyć

CU;2:KlCH zRANm?lI ORAZ

)')1<110(1 czfOl.v!ec:q).~
Jakid to BI}

d~

bylo -

11 M '~n~R'jTW, 4 WYPADKi

Groiny
bamhta

nie

kleh

,,!fn'~1.

-o}Q(o-

soowwcncgo lAM Iystemu ra~
talrJcj ~i>rte<:lai.y (motocykle.
ubt'ania, meble, rowery, rlłd~(,
odb:o(1l1k! UpJ "t'az dość po-wainyeh subwencjI pl'tf!:!!nll~
ctain-?ch na dodatkI ro(b:!nrJf!.

wym, .l!dvbym

łI,·,mll!1~O

MR."1Fr

P!i~k.

(jll'zedętnie) 55 d.
podkrdlU: !t~ 10
eeny bcl~
ArtyllUły
pn:emYfjtowe: graozkle, a Wl!OGt,ę, że B.!I~
pn:yz-wolte ~ólbulY
lYlęskle grnd nie należy do najtań~
(prmeJęlnte) - 2BO(l d., ko- szych mil!~t Jugosł.awJi. Po-

OsJje-ku l'Beht.1'ad1.le daje pacz
kę dobrych !}6f.I!l!ioo6w "Mo..
rava", przyczyna? NIe1!rom~
phl::owa.nn o- ile wIem w Oslojeku zfiajduje &ię fabrykil"

Od !O

<l1H)

-

bnJ~!t !

46 NAPADÓW

ZamknIj

W1lfU w postad nl)łe.>ikll, 016- tollrleit0: jedl"fl kg chleba bUiweczka Hp.
W wa..-unkad1 1",,_,<-0 - 60 i!:ntlrów. CUk'i'T gwobooncgo rynku nie k:ępo. l-t" rI, mfęHo r:'el~ce - 26(1.wuneg" ndm"f',;t:ł racyjtl}'ml roz 4-!O do, ~{'h!!b - 300 d., polęd~
kazllmi. ('(''IV k~zt;,ltuji'j się w:,:,,, okol" 700 d., l(ll~lbtąla 150 d., e7.ymz 7.3 rn~l:'II.r:ki!lnle
r6źn!e w l'óźnyc!1 Gklepn~h. przeclętn:e ;mo tt, l J rnlelJia dwu'zbowe (;o lazlcnk.q) 700 d.
Pamiętam, lt w Jednym !lk!e~ - 44 d., czekolada filie t)'le
Bylbym popadł w tatar,!!: )';
pie bdgrnri"l.1dm laplacllem za tgblicó:a i!!O' tabl:ca wst.ąca wll'l-snym sum:emelll zawodo·

pól kr<) -

L'.\~..,,,·a

KI ,1>;,.

w bok.

-

Mloonić ...

$l>it!

(a~

N () jut. Cmok.

-

-

KontYl1uujmy joonak. Chcial
bym
pninff1.rmowac
o cena.eh
niektórych a.rtyku16w
rnlnyeh, bĄdź artykułów :tm~
chod'1.~rych II! pnC~ ..... 6:'lItWa.

Ilr~~:",r.

~c \I'lulrdu ,,~ Wlk'(ZII"i,.

40 'r>z;;.'o_'"

'Ji,;,;C

E,I,n

CesJek. luo mnie'N

:::'i~~n~t!u~e- ~'1S;~~~~li, 1:'~~~

fl~

"l.d:ry"

-

Cl!!~!ek.~
Już cię

~irZ"<1f!~i

W,-'llg6

_~;~

'lIy",,'v

-

Łvka.

w,usu

r:~\lrl;'!\'D"

A lilwko lo co, pryHcztl!a1
Zdllloby się jakil!.~ arldo",
Z thł.oba się naplj(';3t. o.
Ctl3lck",

da. Zll-chęcn Itd, itd
nie zlnżooych badt\ń, Hkrupu~
·Handel. han(]el pro-sr.ę pań~ la,!nych obsC--rWiH"j:, mn6<;t'wa
stwa. Wrn ~:ę po p;ostu h:<'!1~ . L,:ównd!\. I'.'ylkzeń, rozliczeń,
dluje, jnlt w przyzwo'tym pań dl,l'u.dl.

pm!etko .sardynek 120 dinarów, l"aiI w dru~lm sItlepie
belgradzl.;lm za takie samo pu
delko sardynek - 110 d. l Od~
noszą WTtł,Y..e!\ie. że kierownIk
tego druglem ~k!ep\.l prawdO-'
podobn:e 1!lJ1!ej nab~'1. a WIęC
I tanIej sp'7.erhljt', aby 57.yb~
dej wyzbyć się towaru I aby
tym samrm
pl'ZY!>P~C"lYĆ OM
brót, 00 równa się znactnleJ~
6Z).'m dochodom
O wIele powai!\'eJsze rol..n!~
N! w
ceTlIU·h· występują po~
In)ędzy po&1.C7.eg61nymi repu~
bllkAmi, lub miastami. Cha-&ci l) lM'! Illim gatunek skar~
pet męskich: w O$ljt'ku 17& d., w NOW)'M Sadr.ie ... 10 d., w Bel~radzle - 240 d,

1~1

JM

M~I

= Nrf to tu.
- Zdll1llby się ;la.kal chat1".

prze

wystawie
naleźy
uiokować !.\talenie tego rodzaju 'proporcji
budki moi.li'wie najmniejsu;- nie najeży do czynności ani
go nume!'u, a -więc o stosun" wdzięcznych, anI latw}'ch, ani
kOWD niskit:j ('e-nie, To, pfa\\'~ prostych. Wymaga t~) plek;el-

klamami. z
u5m\echnlet~'m
subiektem, z ou;.ym nror-tymentern, cza:;cm nawet z dodatkami do ZSlmplc.'1ego to~

l na wolnym PGWIetnu1 chcąc j~j dopomóc w
Były tam różne ~C1l'lmI(l;

trafU.

r

"

druga śrerlniR arytmetyczn/!:
.le-de-l1 zlot)'
pn::YPUS::cZ~ł!r,!e
równa ~q 15 dinarom. 'Takn
P1SZę

j

Jak

rzecz
prosta glowy )X!d topó:- nie polożę i proszę mn~e do tego na~
wet nie nam<..1.<:ać. A teraz

:nn:;;»
mem

"~"to""kl""u .i~!~~'~,;::, Mlenkal!łcla

10''''(1 I {1dei ,-,parlt

p,)8rru:tll. ialy"v, IrMlN, 1>i'Jjkl i P"~~
H(Uly. Pr;ekfó! p'zez nrlq {lJ!{}rcro.<t
Brz~r.h~'V
Warto ,-upił. Jul 11.1 faki~
f l1-gdm-Jie .I"".'lticl .. DU'\I.~
UPRZE
D!e."·lf," - "'~~ Au,I,,,. itl6fg ~,~

Spotka! się mtoov z m'odq

tUZI.n odbiegającyt:h od siebie
cdpow:edn Gdybym pokus~1
.olę o wybór Jakiej'; średnicj
a;'ytrnctycwej sPI'Owadz3Iab,'
s,:~ (:,na do: 10 tysięcy - 1.1 ty"·
s:ęcy d:narów
Sądzę,
ze w
ciętna
placa
sięc7.na w Jugc.slawll, ale

!~"IM
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