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na fl.CCZ w"l'.niesler.la lego pom~
O
nika na cmentan:u po:eg!ych
i'omys!owl młodzieńc~' 1.rob!cO""'1e. Rok 197tl będzie - we~
d'
, 'J h
od li kukłę pr""zedBtaw!<ijącl1 kledlug planu ..... rokiem ~budDWIl
poCSKC
nla- pierws:tego pobkieio i!itatku
tli Ul " U
U.
W tJm cdu wylo-nlone :w- nie
z Olch
{) na-ptdz1e ją.drnwym.
5tnlo biu~o urgaJjjzFJcyine 2. 1okna bursy T\€-talrdy, żarówk!
profesorem Paulem c.,;;7.!n i se~ elek~ry. czne, kamienie i ~ule
kretnnem !!eneralnym Jean('m śJllezlle.
Wezwana
policja z
Noaro na cz.ele. BIUro ohvo- f wJelkim tTudr;m Idolala. przy-rzy-le-ciot_
po:t:w,.dck,
_z _po---nsortymoot
Jak sarcomy~ prowa?'Łić do
zebran:1\_ :xlpo- Jicjantów odn;?sl ran:','
pozycjI.
A C E l T li.: M dj~ wiedmch śrQdków puml~z.nl-'ch J W rewltacle "rozr6bek" 31
Przy nn:.a1.en.anlu
_ krodclt !ltoro",~OY na budowę pomn'ka
~!~(.k\"ltów osadzono w a- ~7C ę
tu wzięto pod
n_M'" --".,,'"
wS~$tkim leki
tM,ób krwi, jak
Tel Avivu. 1.e

Kobiety

dOl"lOSzą

Po k~nfer~n~JI

bm. odbyła s!ę w Centrala przyszłego sl'lmoM',adu łekC'~
nym Komitecie $trol1l.'1ldwa l skiego do Zwląbku Zawodowe-Demokratycznego w WanUl~ go Prll(,'ow"ił~ów Służby ZdT~
wli!! konferencja leklH"l)',
Win. uznając konleclJ'lOŚĆ td·
sp:-awle powolanlO! sIej WS~.!p:'acy. ze związkIem,
parnlll'1:.4du lekar,skiego, tj. izb przy r,pwnacze.m.ym 2a.ch()'l'.'a~
lekarskkh. Uczestnicy ,konIe- niu zasady całkowItej samereneJi _ czło.nkowle różnych rl.ąd:1ooCL
plirtii! bezpactyjnl, przedsta,W toku konferencj! ....'Y,lonlo.
wideJe sroc!,pwJ.Sk lekarliklch z n1\ 1o..~tllla, deleg~cJa "'. celu
całego krajU, po ob.!izrMcj dy- pn.ed5tawlcma mi.nJstr,ov:1 1,(lro
skwj! wypowiedzieH lI!ę za ~ wia pmf. dr Barańsktt:'~\l po.
$koordynowaolem
inicjat}"\\'y ruszonych na konferencji Pf?",
kój
lek!lfsk,ch
p.J'3cując y ch i blt-mów.. Tego .samego
d-m/i
nad .stworzeniem Izb lekar. dl'lrgaC!lł
przYjęta
wstała
skkh. Szczególną uwagę po~ pr:tez ministra zdrowia.
.śwIęco.no "prawi@ s:.o!mnku Mlniste~ zdrowia, po wyshlcha-fl!\l delegacji, podkreilH Cit·
-0)0(0JowoM powGłan!lI. samorządu

UH

młędZYQaIOioll~.

lemili,

(pronwnarehlstycznej i profa·
&zYJlwwJ\'klej)
chrześcijańskiej
demOkraCji zo$i81 mianowany
pod
n:p '15klem
chadeckiego
pl'Zywódcl' Fanhin!ego repre~
tentujqcego w tym wypad!w
I1sJbardz!{'j
reakcyjne
koła

pt"~S_tllY.~_IIJ;.y~" Włoch, Noworoll)~

nowa n)' mlnbler
dL! z tych kół.
Nom'rllaeję

illlffi pctho-

'l'ognlego

ocenia

t<'ę ;1l':O OUl&kę Wtros.tu wpl}'

-dawna jut dość &kootplllwwMęj w6w prawIcy we wlwkkh koJI)-1-Wlcjl fin.til:'MOwe! Franc,e
łach rządl!ąeyeh.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Prum.lI!~.

Pneblelr ktlułerencji

kair-

..
~akryiu· W !..ondynłc_!lkn;e
negal)-wnego
st-Ofilmln.l

t:~:dd~~obRk~Cb
::te:r:~:
ł1ltresJi brytyjskiej na Jemen.

W p

Ż

8t"y u - wl.lkuł~k popar~
elli. ueUł;:łnUl:ów kOńfer"'l'lł:~jl
111& wałki narodu elgcrsklcgo o wllll1rnić i mepodległaśtl,
Ale IYI1l Wa<nył1&łon na pew
110 nie hęd~le się nUlI'iwll,
,lak to kt-ofi J\Ułłlrr,e powIedri!li~. rn,a się ~WIIIW t'lOilt lidl,
aby lmi~ naJwfękm:!l nłepowolW!7.enła UJ1etmqcłt

JM:!ót

>

pnyw

W. ~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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aly joonoplę1lro~'Y d<m!ek

M

Mehle
Z

prezydenta

sztucznych
r

drUlIm.l!
w~(>~

t

Mvsłem cnemiar111m orOl
l'rumlJsłem twwl1lW Itrucz-

Itych. I dostawC'Omi l'agra'I!cl
nIJml. od ktÓl"'ljdt prcq;n"(.ie tj_
ZjiS/WĆ
dlll prl!''IIlV~!u
m.e-

b;ar.fklego

wa tO

twor~tI

57tt1o:'rJH'

pilite!, z !lIwic
które r!nkleja
llllWo:st forniru -- na
pluty wl6rowe. NlestetV. ()~
bec-nlf! koszt !l.'ch PłU!elt 'U'V'
no,~i w Imporcie oj dolary za
mpfr kw., pooczas
lidii importowany
fornir
kO$ztujc
p61 dolara ta metr kw. Oto
(Haczego nw.yimv je,Hcze zaczekać na meble z tworzllW
utHCJ:'l1.yo:h do chwili. odv bĘ
<felernv te tzw, tamhHlty pro~
dukowtlć sam! lub
też pdll
stntue1q na t"1fJlku zCf,"Tilnkzpo.~taci

$~ntet1lC'7n1l:11,
,t1~

-

nt/m.

W chwili obeCTI€j oprarowywana jest pruz po!.skidJ
tachflu!C6w mrt:xla powIek'!.,
n~a synte!lIcznq 2VW!Cq i la~
kJeramt powierzchni meblf l
płyt wiórowych. Daje to rótv~

tdei !adne efektu

m.

rllec ogroorony wysokq siatką.
Nad furtl{ą, tterwone UiJbHca Ł

nal;)~!)('m: "SchronJ!<ko dla Il!e~
letnl,ch". Zatrz)muję 'się
na
ehwllę pod drzwiamI, zza któ.
rych .dochorllti miarowe e.tuka~

lue Plleezk!

plng-ptmga.

$7.kad[(~

!empea

ratury, wilgoci itp.

O uodz\eJskkh Iprzymusem), eo by moglo Stefłl~
I pow!adan!e
ctdch Sterana W., Stan\~
zatrzymać, Mmterewwat,

_§to~~:~' k:!e u 'It,;. '4·~OWtCl::k'l)
p~Hw;lku
lit 1l0~efU It16L .. nu
II J~1\u;Z J I Otworka _ oler<:>'.
t>
d:
b'!
'

Pw..a

prze,'·

na

sława Z., czy też nad dzi~e wychuwać,

prLGchwalki -młodego. r.ab6jcy z _ OstatniO
n~ ~m,,' w. dom" d:'kh .. Gl wloszewwsklei ....'$11 W takkh MO pode/a
t~C""~h Kl.kB. !)god~1 t~m". tr~m"d~lte± warunkach podczaa ~!eobec domości, i.e
s't)'dr!,!! v,)ch"wauk(:w P[;hEI~ i'!JD~a, noścl wy~a-wawców omawia !!l~ około 20

tym nic, cich{}, Naci-skam dnvon.ek. ~ięć rnilnut obowiązkowej
cl~rplJ~"osd i w drl,wiach ukawje ~Ię kobieca gkrn:a w b:.aIym czepku

,

ryeh

Tl~U,

panuJ.e-

blflJąca

woiąl. jakaś pn':YP;n~

C)~7.;; PI zerywlln<i te;"fil
CUlSU 8krzypnię

ciem d"ewnmoy<:h stopni.

kiel'O'wni-kiem pró
buję UlCZąĆ od utartego ws~ępl.l
co słychać w zakłlld;:ie, jak się
tmją w:y~hQwankowie? Kierow
nik jednak od l'a:m ;>n.echodzi
do mel'i~um ~p!·ewy. Otnrmuj..:
ll'lskakulącą odpowiedi:
- Jak -panu wiadomo, dzierJ
u na. prubJ/Wa}q do rQzpra~
wy sqdowej. Trwa to CUBrm
(PZ)), . o. nalvrt czterl/ mleSJqce,
Ale : przez len
krótki ok"'!.~

były aż 4 wypadki ;mbr\J;;twII.
__ !,ndą9n:Q. ___ r.d,.;~ szczeblu
centralnym radzi się nn-,r- reotga.:l:zacją <""1klad6w w"chowawC'l~ch, Radzi
-"lę
nawet nad

tym,

a!mo~ferę

drogą,

I

serdecznq
opie],;e,
Tvmczasem, cóż my moiemy
rozumną,

zrobić?

Taka dasnotu ••• -

goopodarstwQ -

Jaką

nazwa

obi",!ć młodych

pn,estępcow czy nazywaĆ ~h
maraln·c zagrOlOOVnl1, C7.Y moralnie 7an,edbunvml, czy teZ
s>"lulc{'znie
niedO:'ito~ "wanym!.
W g6n,e .~;ę radl.l, a w dole eonu więcej młodych lud7j ldŁte

$l'hronisko Masze pGwinno lflllewnić wlJchowankom dom. Je-

Stefana W.

T.

ROGOZI,.SłU

Przeczytaj

Zre-

mówI!,
pan 1WHe"

będę

to więcej po~

Uile.

Oglądnć niE' mil. P<l prostu (X~
g'hlir;teka U17",1du:ma na s~n'~
cnu.
Na dOle W:y mnIe sypial..pn!lnlo.~ciow1Jch" _
'lau
państwowy prumy5l metl!ar~ nie po 10 łóZek. Zaduch,", Cia<n~. umywalTl\a () e:l:tc~ech kl'a~kJ stara gię u:pr01vad.zni 'lU!
nach, z l1:€j wejście do ubiki'lcj:
tynąk nowe. coraz
b(1rdz!ej
l do kuchnI. Jedne ~ala, ~1\J;I;ąc';'
dosta.~ow!lrle do ma/lich m.ie~
l.arnem za jadalnię l za klast;
szkań meble, W r. Hi57 'll1!.'~
~W3!\'Urt~ sl-ę- spo,olih \lcl~czki ze schrml1~
.ujo do produkcji 27 Iwpe1<tie f~:~~o::~~n~hf)~r~~~V!l.j: Siękt?;~~ ,:{,'v im· d~k"r,,! \Ii
(Je.
"'."1 .r,,,,,.:d H,hol : "'I~'" ,i~ lIi"'lska czy t!'2: związ&nill \ !..awlnię
nou:ych t(!lOtow.
Za domem mata budka (na- "1.I'q~ Tu" w':'., "~ ""P"W~ W cia w koc wychowawcy. Chlop'·
Nalety pod/cretVć, te pn{'- zwana S7"umnle mooelarmą\, wy "h,on;,k\, ndwwu!~ ~:~ b~,b.o do· cy nie kwaplą 5U; do rozmowy
Irly$l
kluczow;;
produkuje posaroną jedynie w klika heb\:, hrr.~. tuh: rn~is(ruw~ć P'lf m()de:~dl ZI! mną. Na wszel!;:ie pytania od
pow:adajq pM~!6wknmi j jakoś
za!ądwle oków 50 pto('. znaj- noży i gieklerę. Oto ·cale 1lr1.1\- larfl"loh';w
dujqcych
nię
1IJ l!-PI"ud-R-k,l.I
dzenie schrooi~;';a,
które
d.J.a
-Odkładom !lktn-i----je-slCl'..e-~ ;;:~~~-~~~d~~~'\~-;:~~o~e:
meblJ. Re$zta dosta-rcwnych
na rynek meMi wykonywana ~~~~~~~s~a k~~~ćU d~~~~h prze- zaglądam do sypialni l dCl kln- wiem dzień ()(]w:edzi'Il. Do nie~
Z.aglądam
do akt młodych RY (sio)ówki)_ Po kątach gJ'OllU!.d których
pnvj{'chah
rodzice.
fest
p~!ez
spóld,.ie!c;:ość i
kt chlOptów o twa~zach mlo- Wielu otrzymało pllczki 1 poda~
Zllgrllnkme żony
Tum/oslo.
Zapotrzebowanie przE'_~lępców.
dych, lecz zaraJ:Com po\l,'a·l.nych l rU:lki
S~w8jcarz.y cbęhie SZUkają
na rneble w Polsce w ciągu
gwo!ch
przY57.1ych ZOI1 za grani
lIlI sze,n,a,tol,"lnl Tadeu~~ w. Pod-: ~~,_wll:nJ.;'t~~,,;::~, n,_'ów] " :,'a'i,.~O, k ",r,:1·'' ',,,
Wiecwrem żegnam g!~ z kleubieg!!/ch l.nt nie dn się po~
k
.
'-'-" ~'" >"
"...
' v
rownJk:cm Oglądam ~i,., jeszcze
cą. W 1955 r. na kaidvch IODO
odb,~:,~'1;~
.: :~"P:~ I{:l!<:u trzyma" w rekac.h ks:ążk!, raz na too "domek bez uś,mierOl/mać z rodnym okretrffl li)
Szwajcarów, którzy 'wstąplli
"l;r.l~! p" .~d,.
_
_Ow~ <Teden m!l.luje wcale n:ez1e wzo- chu"
Za zal~rat.owaną szybą
n'ls~~}m. /crn-iu i chyba nifl: 'm:l
":1f z,:\'iązki małżeńskie, 136 po.
\"I um!~~:t,e!~!~
go w uk!& ry '!"lR c1l"l\).loid1.~e. Ciągle ci;;za,
I
j
ślubllo lwbfety l: zagranicy
odpowiednika
za
I1tt:m!cq.
Tu dob,~~ .I~ uch"",uJ~_
Nie chce się wprost wIerzyć, że ~ ~!~~~~yz n~wl!Jc~~~ap~z~~;. I S"wajcarki
natomiast hUto w·
Dodajmv, te w plaTd€ tH",i~
!!ił SIGnl.hw Z kl,~"krolnl. prt)ł~
hm mał)m domku z}']e prze kach spływają łzy. Gdy podCh"'~1 34 na 1000 wypadk6w"wycho-n!m nie pow~ta1.a ant ;e-d.na pyW811Y n' ,r~dl dy Okr~"nl IM"'f,\i ~zio trzydzIestu młodych chlop~ dzę do nies'"ó ch 10ulec przypad/j
d:tlły, za. obqokrajowc6w, Nnj~
nowa fabryka. mebLl. .Poczqt~ ~ol"r!6w tt "h'Ol1's.cU. ;: klórego I.l CÓW Jak±e tu deho
do mllle ,1 \!hwyta kurczowo Ul
częŚCiej narzeczone pochodU!
kowa z(l!{/ady meblarskJe ra~
ę
2: NJ1lmlec, na drugim. ml"!'jS(iu
Tu, w t~"ch mUnlch I1UIIe.flo r !::,: Pro;.e pana. Clll ja dft/(ll)
(hi/y sobie z olbrzumim -po~ dd,a! rlwa fn,.
:!'.najdujĄ ~Iq Włochy, na tn&a
Pl!t~m Ul len s]"JOs6b. że kCSl
dm AustrIa,
li! rrMw::"'k f( .-. J:U<i!ij
i
Ja. tu
rrm ja1w-śd ztc1f:!'bl7al1l z ro~ l d"mn d,,",!:., ,lo '1fI,lry W ,;"''''j:1
w\'('howlIw\"y.
Tu panujo rUR .
Im nil rok prool.da·ję Q 1.~- .:",!ry b,-l iie
7..'~fąl s'~, !1mle-rie!na nuda 7!dolna l.ala~
I?("A;;es~..nm IW, I ~rzy t.ym u~
Wyścigi konne
20 pro\',
Dr.H'WO nie minl? W~~,C w1r">n;~ I b,~<' I'
.
mat
ivll(o d7ie<"'k,O, Hll:' rloro~ I f.,w.::, ;,'l..am ~()bIC, 1:,'~ 1 fin, ! je~
pnede wtizystkhn.
('ZfBU- t/JlIgchrl'~Ć.
meble p/T~ [Gl!,"W.! ,,o1n pr,,,,l ,ąd () "m·~'~' mego Cói moie być' e\ekaw~ ł:O. ~(lIMZY n:~ JKl\;'b.nl tu .(Ile~
22 mll:iony funtów SEteTlIn~
CZ1J!1I się. Tofet w latach. runie w zaklaoltit W)Chow~.,'o;!,.l\.
S1.ego W WC!l ,-"runkach nad o~ ~':t-::~u ~~d~I~~,I~h;!fąd~':;i~~~
gów w1(jcej nU: VI HHi5 roku
19.'11-53 odbiorcy gkar:!-yll BIll
wydaH w roku ubł~łym .An..
f'tefan W, Wnt\.!nl(1 w radom~
nlefeĄ!tokrotnle nil
Z/q kh.
gIJcy na gry hnmrdowe. ta o~
ąklm tthN: niskt\ me msją nlc
jr.ko~ć. OVf'c!t!e .t"a cen,;, pt)~
górnej Ilumy wYdanYCh na ten
wspólnego z "l!I.tm(lsf~rą, wycho~
praw!} jal(okl mebH zre~v!'1~
cel 546 m!Houów funtów "der
wawctą" lak
tll mówił jego
!JI'!WlltVl ze stnlef}ry t'l.vię,b::ll~
1!ng6w 350 mUlonów poehioolJi
klerown:k. W schroni ~Hl tym
fl.1a
Ilości
prod-ukowtmllc.!t
ły wyśelgl konne, 119 mUlo11:·:' ma absolutnie
nic {paUl
~t!ltk..
n6w - wyścigi harl6w. 71 tnl
ltonów - plika nożna.

Nie.mletnie od tych

,:lO, .

:01

Ii

Iw

I

P""'k'

Nnl

Wobec te(Jo, te typowe

J'l:lł~

f'lor!Jkaty tU> wyrobu mchU:
p!1Jfll stohrSKle z tarcicy i
surO!v~
łu.nttanklego
SI;
llrlui,ule)7!. <te/kyfowvm

oi'cllfe

łlallt

f01i'iZerz«

P1'Od1tkeję

phlt

byliście

Czy

l:O?

.... , -lI!ie, my

oll!nn.TIle, ale w

to

oslatnlo w Szczecln!e, a jeśli

bm -wcale 'tel":n nie by1.i ...... -poo,ęła--,~
st~{lÓWC1.y

jW!czl!'_ Te;a~?

spos6b. -

Po wojnie

Nie.

wobe<: tego mór,t!de mt wyjllŚn!.ć,
skąd wziął !lt!~ pr1.y W1i5 b!łet "Le Szc2e!!ina :te
-

Cr.,v

świeżą datą?

Mi1c"l:-ela c:h~,ną eboJętnle, po ezym usłyszałem:

My nim:eli i.ad(m bilet. Skąd sit: wuon?

-

To Jest podrz.1.lcOne. Jego .w(!?le nie było.
- Opt>wiadaell'i gl\lpstw~ ...;:... pne1"wałem 'n'!e-cydowan-ie. - N:komu nie "lflll!!zy tu na tYm. aże_
by pod,wcal' wam bilety. Ten bilet mlell.k!e :te
sobą w chwilt utrzym-al'J!a.
- .Jakby my mieH - to by my wcale nie azll
prze:>: poc<:!ę;--..-~-mowym -wchodeml uparła sip, wysuwając nowy argument
Ostatnie tdan!1l dutyczyły bezpośrednIo ()ko1le:.~
noki !owal?:Y;1z<!cych jej jO.atrzymaflitJ. Zapr;ooo
clilla na.ibardt!e.l prostym faktom. Zniknęła stąd.
z WrocławIa, na dwa dni; pmzuklw:mo j~l we
",:szystkj('~ moi.llwych zak;nnarka~h l pnectet
n'lk?J71u n:e wpadlo dQ głowy, iOB mogła po uny ..
lemu ~ujno{;d funkcjonarlu!IZY eskortującYch ;41. ,dworca
komendy - wyjechac s:pokojnle ra
ffilasto! Wróciła wlaśn~e dzi5laj, llnęcron& nleeo
! tu - mlmo li bHet ważny l 1. pewnoścl~ legała
nIe wykupiony t.najdnwal \lIl~ w jej torebce _
spróbowała WY.lś~ na UHCłl prze"!! halą poczty
dworcowej. Funkcłcm .. rlu$'l.e % komIsariatu MO na
UWOfru mIel! pod obliE!lwacją dmsł paczek :ta~
f.:rM'lkr.nych, w którym
:edartyłv &lI'; w'r'tWldk-ł
kradrl1!iy. W ten sp-os6b dosUo dO' nIMPod6ifllw.~

do

mebli

\

):)1'ZcmYI1!

-

tuk, to po

są-

wzrósł clęt,ar gatunkowy
pl":t('stępstw
dokonywanych pl7.ez
młQd7.iet do lat 17. W roku tym

R02.mowę l

tvlichowawczą

Główna

w Polsce- zna.1duJi!
tys, (hed, dla kt6~

~_anmkl,

;;"Gifl,

od C7..!1Sll do,

go

Kome-nda

do bUbl!cwej w!a~

w jakich pn:.ebyj'mw!lznn Ilroźbą wy~
lwlejel1w. 8ię Svluacja w na~
~1.ym województv."!e
jest rt,wnit) niena.Hep'la. VI r '~.I \fEj,
w KWlt;:('kiem zatrzymano BDil
p:e!el niL:~ pfzeslend ;'1, k\órv,n
n:yny
kwal!!ikowa1y s\ę pod
~Gd. W 1"0"" '."i6 PC7.ba ;>atrzr~
manych spadła
do
503, ale

Dwaj maky grając)' w małym,
cinsnym !~orytani'ku 'N
jHng-pongll, pr'ler'jwaif! ?-abaw~
) pn;ygiąd!lją gi~ z zaxieka"A"ieni<'1T! ,,(Xx:emu"
\'ł
całym do-

sztą, co ja panu
barwne J C1wdimll, .tobnczll

dHr>ni drewno przed
wvmt wph;wtlml -

Rado-

~.ł4i. Wokoło ltlewielkl dnl."dzl

tworzyw

1\ ASZ przeml,ul
1 V nawJq..;>:al kontakt

{podtilin" 'da~a eledt!ba.

l

~i':~\~lu'n:~ !~,~ n1:j~~;~i·~Si:~~i.

I

I

o~d~ łled:i~!?

,n'e

D

n~g(l spotkania z Trudą, Rewb~ja OSO'blsta próet
biletu z.e Sz.czedna nie ujs.,... n.Ha niczego, to
rnogloby wz.budUłĆ podejnoo!a., dać asumpt do
jakicM domysłów.
N!c: Dosłownie nic 11 tej całej hidaMi, iak
r6wmez z tego tróJkąla "kollOoBal Graetchen", Rości1$.
l Gabel - n!c mogłem 1.ro.t:umlet:, O ,co tu wlaś.~
dwiłl chodzI? Przecież ta trójka żyła Z9 l-obll
w najlepszej komItywie. To, co pyakował E\ośeik.
było. ___tI}k_1) __ P~...!rn:>; __ J?O:l~bnle __ ja.iE ___ '?Ypowiem!
Trudy mIaTo oowrócfc moTlf'Uwłfgłf oolTabW·-----PodnIosłem się z.z,a biurka postanaw.iając Pl'ZI)~
rwać przesłuchanie. Kontynuacja zeznań Trudy
bylaby w t .. j chwili bezcelowa,., Przecież j tak.
powiedzą mi wszystko jutro rano, )cieciy uwIozę
!ch na crnentan: na Knykach 1 postawią w obll~
au faktu 1..nalezienla zwłok Fellklla KOjry.
Skinąłem Znlll:ZąOO głową i otwarłem drzwi na
kcrytart. Truda wyszł!l pnede mną; maIW::awała
niepokój. Odprowadrutjąc ją poroz.umlałem mę

prof01!iem.

:!

Naletało

zapobiec ewentuilrlym. kon ..

tsktom Gabla, -Wetka !. Tr-Jdy w

~a

włamie przywiozła jakąś -watną
whtdomość ze Szczecina I będzie chciała podm~Uć
, się tą w:ladDmoo~Ją z jednym lub z drugim?
Dyiurny ofIcer pl'Zeksz.ał mi reJaeję tych.- ktbrzy pilnowali ś~tęteJ, Po powroctc z aresztu, jak
dotąd, nie wydali!lła s!ę jeszcze w ogóle t domu ...
O-sool l:Qchowywał &lę w dalSZym clą~u api!ltyct~
uj!'} I nIc obJawial ±adnych eh~ct dl) rom;6w

Motllwe,

ta

ze współwiętnlamł. Nie reav.!)W1'lł w ogóle m\ ukar..
ławane OUIflJmloole mu, te Truda thajdu1c mę
rownld VI budynku komenóy". Natomiast Wcl]·;,
któfil'/(o 'tlnIYtdko. co &t~ dmała, nie obchodtHo
VI r.u~Jmnlol~ Ropniu. udY.lelal 1!I!~cym & nim
kJCł7.&nkoweom kuglarnkleb lEWej!. .•.
'l',k W)'glądałl ~ólna' &yt!Jaeja VI mtm'tencte,
udawałem

Sd,
od

.lq na 7,lIlI!U%onV

~od~lna &Mdma
zgq!n!~h~ Fe1tkaa

Byllt

odl)(łCzvnl:'k.

wiecz6r - płąte/;to dnIa
Kr'/.iry, Ci U7ttelellf:l ~nla"

od M1J.\!!'l?O pr'ty,bz:r1u do Wrodawla ... !dl'jC VI lItrO..
)'ją

ho~hl

dm!!1

za~tana\Vialem tll~
n!euowmlflłyeh

splotem

l'If'i<icl.

nad U1Rwn~m1:vm
jear.eze oko1!ez,.

,
Ił moł.s

Gal>ei! ! Truda,

!

SWlęM., mtknęl!

ł!fl

!r

pil~

~t'lIf)tjJWh f w!6wwWh. W)J-'
tw:tt":::anuch :: m(!IOW(lr(()~cJo"

umcfJ omNlyml!ntów drewna,
tduwol'lego do!yc-hrzan nil (l~
Pift (t:eW. 11"2'111\1.1 t dro!mka
le,':M).

jakl-i spO$Ób

Vii

Pt-vtv te sa

fo~rłowllm

fl~htDtt)(lf~
p6łr.,brykfJt<!m,

l!

Fellks'ero KQj",·~" l.~1męH slę

raczej tutaj, Wt:l Wrocławiu. -AnI Tnda, ani hi'
ŚwIęta nie wyJeidtały 'UJ krytycznym (:Uł6ie p~

z powodzeniem zc~tq~
nlote- nlerff>blr p6lf!!br1J~
Iwtów typowych,

kf(i:r?J

Wrildaw, W dniach, kiedy -r:glnął Kairu, Jak,
"iwJe,rd:l:ono, wieczór w wlec...-ót' :prtebywllłv na

pfć

dWOf(:U", Powil1l'duny więc. że Gabl;"!! śl~zn KuJrę
od' S1.e:t.fclna, Pr~yjechlll tuta$ ta nim
wru :;: nim - t tu dokonano mord~r"
czeJ grabiety". Ala wowu: .- 1rillbyśmy pf!.YłęU
tę 1tł~ nn.let&łoby wyją6nlć. t:\lacz<:;lo Fe..
począwm:y

względnie

llkll Ko-jro pOjecheł ze Szczetlna -do Wrocławia?
skłoniło? M* znal Gabla t ułeat

Co gQ do tego

jakiemuś Jm/lnł$t.IYWi?

Wysoce nlezrozum1ałe było jlW:nak zachOwanie
się $wiąt~j.,. RównIn nieum.umlałę jtJ;l\; Ut nega.c:l!~
ze- strony Trudy..., Pny_danąłOO1 tuż przed weJt-.eteru

do.

Btrłmwr.a!

hqłclu, tknięty nagłym nlepoll'l)jem.
liq on VI dylemacie: C%$'uu tak głlldk_ó
4wląt.ej danych 00 do

poo'do mA Vlydoblcle ze

mie.!sea Pn:;YPtil!lĘCtaInego fUliPł!du na Krwk.l;łJ;'h?
VI 'wj eame-j ebwllf fmmymał Mi1\' jJr.tedfl mną
ze ~tem hamulców ełtM$h l'I konumdy mhulŁ$,

Ofil!eł' dYZllmy wysk~ł na łrtttuhf' I »odchootę(l
atybko. powlethtaJ: pn:yelmwnym głlmml:

Za kwadr_fili jest JWdąg, 'k.plmf:ll~! PlUd
minutami" był tełe!oo %:0 SU.'1~lna. Wyło..
'Xojrq z kanlllul
Musiał powtórzyó W hl najbardz!eł nlej1faw ..
dopodobną n~inę. Z J)-Om)-tku nlo- ·monlem Jej
po-jJ&Ć! Spytał lUtra:. cr.,V utrzymujemy w mocy
phm tuirzejuego pr~lwen1a., ltt'l\yków prm
-

pł~,u

NAI?iZm: CZASY

wU-ł

PewU!1'I młody· cbłopak an·
glebkl od ~cIlJ lat mieHkA
~e nvym! rixh:.kaml_ w SIJ)gaP:\I·
nu. Co!'m:tule Nd:alce lGbierall
80 u tobą' fj{j\ kllkutYiOOmOWł'
waktlejQ do AnilU, odbywając
nzw)'eud pod.r6* $amolotOłP.
OJ;~!_n-ł4. PQStaliow!,U udać IW:
dQ,_,~m -Qkrętem. VI mllu~
jr.dnak jltk zolluf slę dtleń ad ..
JlllroU cłdapiW: stawał alę COfU

IMut.nlej.u:y. Zapytany pt"Zft

ł\('I-

mołq mflil:'ftn.ą1

.

Moj. odpowłtdi lm!:miala JWhkt.dl1co. SlI;-I)t'C•....w.ImIlllrn". )0$ lo ezw6tl<.: G,bl.. 1I.IelI<>.
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