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"Fachowców przecież
brak •• , patrz sIr. 3
łlTU -rubryka
ciekawostek na

ZASADY SKUPUI

~

zboża i zier.pniaków
tematem obrad

Komisji Sejmowych
Sejm~wa KomL~ja Rol~

9 bm.

I

Ogólny: wymiar dostaw zjem

tllclwl'l l Przk.mysłu Spożywcze~ niaków wynoszący
rozpatrzyła

80.

chwa~y

wie zl1.5ad ~skupu zboia i z.i~m~
n12ków ze_ zbiorów 1957 r, ','

Pmjekt -ten .. prze\\-"idyje, te
,goon'. z "o'tycznym, KC
pzpn.! NK ZSL w spra.wie po-

C

I
I

lltykl' rolnej, .WYllOkOŚĆ ObOWHll_!'
kowych dostaw zb6z ze zb:orów (
1957 t". zostanre obniżona, do ok.
630 h'.~, ton. Ze zwolnienia ód
Ob:Jwlą7-k()~,VY.·Ch dostaw i z ohni Ił

I

norm, łlkO.:.zysta ok. 65

unia.
proc.

'w HI56 r.

projekt u~-13.mo tys, ton u.1egn:e zmnlejsze-Rady M1n:istrów w !lprll niu o ok. 410 tys.-ton,

ogólnej

liczby

goopo-

.

.
OWIIa
,

III

.

'

ączg'

... ••••• *........ .

.

,

darstw w kraju,

.e.(ł'u

~e._

Uj ęCiesziJki
spekulantów
ID Kielcach
(PAP),

O.!'ta~nio Ollgana MO w woje~
wództwie kieleckim wykrYłY a~
ferę związaną z nieleg<llną" ,ępne
dażą

pierza,

która

n;u'tlzih

skarb pań... twa na duże sLraty,
.Tek wiadomo - pierze sfa;!'Jowi

cenny

produkt

ek&portow,1' 1

sprzedawane jest w zMadzie nil
pod.~tawje

nego

rozdzielnika Centraln

Zarządu

euwsko

D

P:rzf!rnysłu

Jaj~

Droblar..;klego,

Jak Lnformuje KG MO - Zje
dnoczerlie Przemysłu Jajcia'rD
sko - 'Drobian,k;iego w Kielcach

wydało w końcu ub, t'oku pcle.~
('en!e podleJiłyrn s:lfbie 'nltladbm
mieście, by nie wydayr!7

w tym

Iy on'C o1Jrzymamego pler7.a 1:10
darcia, W'zwląr.ku z t)'111 maga~
zyny Zakladów zosia}y w kitót~
klm -('ZliSi", ,przepełnione, Na in~
ten.vencję Zakład&w CZ Przemy
sIu JaJc7J\!"sko. ~ Drobiarskiego
zezwoli I lm' na sprzedai: piena
po cenie .zakupu placówkom
sp6łdzięlclym l paóst:;nQwYm na
terenie woj. kleleckiegó,
, Pn:ekrac:tając :zezwolenie CZ,
niektórzy pl'acownlcy Zaklad ów
Jajczarsko c'" ,Drobiarskich
w
K!elcach rGzp!)oC~ęl1 ,tlll. wla.s.n ..
rękę sprzed,et Pl('ll7;11 początkowO
pewnym. osobom 'Xatrud.n~onYm

w

zakładach

w

noścl' do knku~

scl kilogramów nil; ooobę, a :na~
t!tętmle fałsZUJĄC speeyfjkacje .I podstawiając fikcyjnych
nabywcbw, OAjczę-§c!ej I'lpółdr,!elD
nle pracy.. Nab~'Wey kupowali
pierze po ('enie pań!ltwowe,t
S,M :tł n, .kilogram i 7, kole!,
odsprzedawali je - pnc:ąal.kowo
na bazatz@: w Kielcach,' '. tla"
s-tąpnle

, prywatnym.. nabY'\'cOO')

t woj, katowlekle.b l "W!'oclaw~
sklegC - w cenie M-fil') d r.a
kUcg:ram, Pny okl!l:l:jj 'j')f'łU:'ownlk

'E"drnund ,o.:m.ń'~k iw ,edcwłekletl1:, od~
wamym. ,Nie CI\IJe, r~u rmedblj;~:Dl'ią.
Zaproponował: 'on'· ,tmwlciń
-olward.: ,w
.. PrUlllllldde ,Kulttl~alnYM" Anki~y,
kt6reJ,
uete$łnlcy od;:mw1msz~ na,' pytanlft: "Co b~dz!"
za In lan". Jego p.ropo%ycjQ' zapl!:'!"a .dech w
p1et:6iaeł1, Pomy_lmy. co by ,te by)!), gdyby tył
mlęd:r,y, nAmi tltdolnlol'ty" ctłowlek ,tyjĄCY :ta,
pan bi:at :: pr()Ctffliltmł tó:.wr;jowyml, tm:wojem
gOllpodarclYtn ł .poł~%:ftym, tendęnl':jAml.,rli!~
jowyml ł opubUkb,"'lll dwukrotnie, oe:1;yWiścle,
bez !lt(U;6łd:w. bę, teło, by :r,rnblć nie w1J!ał.....
u!dłdam b>wttm. ,ta nie ilit!e tu l) j .. ml)~
Widztwo - ,~tną, 'prl).naZ/D uldadu $ił .p~U ..
tycznych, q 'tĄ.! dl>.luięt" 'Rat epublikowan~y

,swoje pruiMd~il.nID ,w roku JR::i6. ruu:łl(:J)nhJ
w ,r~ 1 * 'VI .wku 1936 ~ledf;llllby

:z"

~ wyniku li woJny. Iiiwlatowei,.1tt lmo!e Pol~lti
~"~,nill:,dn roklJl 1~'1 6kreśmby cba!"ak~

tet

ludowej w, MSt;YM ,kraJu. w nt:iwym
IiU ,na m':iml.' 'm!ęd%y~rod(}W'fJj; Oj!

władzy

uklAdl:tę

Ciotki"! luunycaki tIO/łYPIiJyby .ię ua S;ltlWIJlę,
proroka!
Już :SWy,'Te,.łam~Liic):y, te ,nIe ~a: nl,e<~leemiejsze,:,~~1'

nit .. wyk~n:yw.nłe,' ptQ~

lell}1 ',~ki" :Ale :!kl~~rym w::hmht, to M
sucbo, bQ tolWJł ei~ Włl wsp6łue:m"eh Ocp&~~~ ~WI~. d%tcl 1t &iWiny

mllUk iąi;Oł~dl, ~cle. (It.ltl płllMJIch
Sęzykient

mato

l'OW1~m;
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ne-J na III pI(,:tr7.c g7nachu ĘW
PZPR, gdz!e rÓwllki. mieści
się redaJ.c',1a. (JbecTIe przy \0-

s(nwm!tl było Jurs. rcdakcYjfl~
w skladde :! otHib z 7.esJ)('!Iu,
notariusz p.- J. Wójdltlewlcn
oraz lP'or!O
KIele.

czytelników

~

Losowała

{l-h'.hun. TerenIa
Funna.lllk z "Domu" [)z1e<:I':l."

ul. ",c"olej w ltie1cath.
było'
2vetapow...~
'!" ol.jplci'\'F Terenia clągw;ła kar
t(,;07.k~ co 'losować 11 następni.e
losowała, I wylosowała,
pn:)'

LosoW3nlę.

J N/HHłODĘ
l\tOTOPlm
,.SIMSON" DLA JOLI CIM
CIłOCKIEJ,
RADOM:, UL.
ttROlUSKIEGO )5.

II 'WĄGRODĘ, APARAT FO
TOGRAFJCZNY ..ZORKAa52"
DLA imLIliSA KONOPCZYN
SKIEGO, RADOM, UL. SaED
NJA S.
III NAGRODĘ, lli1DIOOD·
mOR\"m .,sTOLICA" DLA
JANA
P.nZYBl'CIENIr\ Z
KIELC, ,DL.
KOll.DECKlE·
GO 103,
Oczywiścle
wszystkie mItrowIedz! _mlcU oni
uznanę ,;1A
prawiillnwe (lfaZ zdali eg1Jl...
mln na "plerws:t» krok lIatr~
ryczn}''' z wynikiem - ocende
2: kolei sami..

_..Słowo Ludt(' malo kto czyta
u'Jp,c się redakcja za kon~
kursy chwyt<l,

JOLA CICHOCKA
wiadomości tU "Slo~
olą

wie Ludu"
pou:oine?

ZnZ1J;lIczaj

-:-- Rzecz prosta. Zanim je
wyar-u)'wjlt.
zaqźq ~ię .zestarzeć.

Wiadomo.

Z wiekiem powagi

}JrzybY1.ł;a.

FELIKS 'KONOPC2:Y!VSKl
kqcik
matry11tOfl'talnll.
mnie uj sposób
-namacaLny,

JAN PR.ZYBYCIElV

Laureaci kunkursu powinni
zgłosIć się po ou!J!ór nagród f)~
sobHdc, li! dowodem osobistym,

do dnia 16
hm, włl\l~znie w
godzinach od 10-15, w sekre-

tariacie redakcji "Słowa Ludu"
Kielce, Jflnach IIW- P,ZPR, uL

2~t'I:'l1~k!ego 5, _~1I p.

Za delegację Ulldową
Polskiej lh;cczyp06politej
LUdowej

JÓZEF

NaJaowdpn!ejsze J na.Jbaf-o
dziej eharakt~ryStyc:tne frMllki (nawet tych
t!cz('stników
konkut!lu. któN.Y błędnie od~
powIedzieli na _Inne p"t.anla)
uraz Inne deJul.\vosUd konkur

CYRANKIE~CZ

prexea Rady MinL.~trÓw
Poll!ldeJ Rzeczypospolitej

Ludowej

!lowe opl'lbHk:l j('nly W gazecie.

Za delegację rządową
Chiruk!ej 'Republlkl

na) ,w - jedm'm

Sędzie

EN~LAI

premIer Rady Państwowej
;I mJnl.$ter spraw zagr.
Chf1iddeJ RepubllkJ

Ludowej

z

nil,lblluzych

numerów "Słowa J.lldu".
t na 'Zal(l)ti~zcnle powtarza,.

Ludowej

emu

(stro~_

to ('ala kol umn-a

my: Nie tlt'mo~n!l';ujele -idę!
Los jest Jak kobit-ta - tl"ltebll

BO

kusić

nIejeden

za klllul. :dnl,

ra~!

o-głafwamy

Jut

,nowy

trzeci z koJeilumkurs.

~'ł,!?<zapalftć WąfiÓW

splqcemu tygrysowi!
(CIU da1&:ty ft lir, l)
-

"

I

',tiPI",' się, lI:l1ppwledd gr!tl!~k

nft, wlertbach
llum!nst 'taks&.
og61e: pąmyśl~
nośc~.
,,
, ' , , 1ft
, Ale, dl. ,mnl~, ,edowitlluQ b~ tant'uji. wat~
nit jti$t ,nle tylłl pyhm!e t jak .będą :tl).,lnt; Ul
.wygląda!,." ',I/prawy ,tnletitl{llo1o'We. 'ale' ':"'" ,eo: :00-:
bić,' br: ~ęrat _Sprawy miclIzkanfpwe nie ,wr~
glo,dfdY tak Jak, w;Vg'lrl,\injl\, Co robić teraz?
Co: t'cbić ;tut. nlltycJim.1al$t,' by bYło leph~n' p(l-ośw!adćJl:w!a, naszego
planU
$:ł;eśclolę{ntego
uczą, że nim xapailms lampki' P-Ił mapie Polski
WJN":(('UĄCG l~pB~(ł jutro. odpnwicdr,my ,ilOnie'
t motlJwle nfljwl~k5ią śdsJoklq. jalt, Jest dziś
w Po15ce. "co robl~: jut teraz, Sta~~' Herber!
Spencer uczył. te k!lidn: Ptl}'c~yna rqdtl ,kilka
skutków,' To, (1) 6potka 'I'I-IIS u 1st d%lelJię!!,
rodl.I slQ jut łętax. KQ1"umle tkwll!. w 'dniu
d1.jlliej~tym, Od trafnych diagnoz" dOtYC7.ąCych
1,lnhl - dzlt!eJ~%e-go zal~ty _ nasza 'pt%YII:t1ośc.
Swietąa %naJomClść dnJit oxtsit!Jszegn' upr/:liwn!a
do pr~ewldywłln. Jest to jednI$;' -jut: Olitalnla
C%ęŚĆ 'drugiego 'P:C:OC-eIJU badań' )twr6cooych ku
przydrożnych,

ht-lj~(}:p\{'rów.

głosił_ dawn~,' dQwno temu, fe _Ś~ll\t l1:I:Jell ,wek, ,ncz_ęicill~ ';r.t;\rowJai' t,

_h: na ludzi, kt6r,*,", >!zytall .,Kapltfll" Mnrksą
ł lUdzi, ktOtio/ dzida tego nie znają_, no dtuD
gJej ka.te_orU hllezył_ ;,nll ,ogól', ffiflrkslst6w
ł wu)'sUdcł. )nnych". ,do pl(l1'Wl>:tel ,;-, Il~bit'.
Zapewne: _rektor 'l(n:y1:ąoowllld bY,ł, w, b!lt4zo
dobrym ,'humoru, J IIlłmopoc%ude mu' dopl&y~
walo kf~ mńwU te, ,Iow1I, Ił, ja, chudy' lItu~
denelllll:,"słó,w tycb "arJucłulłem. ale tało~ '.IIlę
Edmundem' Olrnlu\«J:.rkJem, te iaden Mark!

!lok.lt't~ "KlIpHaiu" nIe nll.~
deślę-,
Ale wrÓĆmY-do flU:tr-go uJI'dnlnlo-oego I)$tro~
W'jd~. PrzeZy! tepr-esje
po npubltkmvanlu
$wych 'przeWldywąó": w roku 1936, pn::cl:,t woJ~
nę,,' I w i!$lopadz!e 194~
roku, ,niepomny
IJOl'%klch, dotwladctt'ń. znów f)f!llhliknwal pract:
pl. "Swlet i Pulska 7-"1 lat dlde-lI!ęć", 'Nie Oet"",
kuję od ,oh'!,"o laldch wycbyleń "juk 'pr1.ypu .. !':~
c:tj)1I1e.:'~e, Józul Stalln może umn:ee. Nie 'veu~
kuję, te~ llF%~wldywll.n co do. tmlenny(!b kolei
IOlljJ Wb~'ysłf.\wll GomułkI w tllł;lbliuzym dzte~

w odp!)'!A-'jedtl ,nt:!.

1/1

leratnl,ju:o~~i.

AJ. <:ot". Polska dnia d:drileJm:Mo 'elit
fl!o"',:(rtmcl~ ,X,X Zjatdu, ,by nasz,' leklWlYlyślny krajem jelltc%6, rlle::badanym., Słuun!e S4dti
pro,f'('Ik dólrutł, hm!' do "r~l:tabmlacjl' n' lal Osmanctyk.za _lIaruedbanle -'" pracy badawcl:ej
slęcłQlcclu.' W;vstarClly!oj:)y ,prawldlowę określe~

.ta:ltNIJ9t ,
Po;t\1loff wtęe F.dMlmd, OlImanttyk, te ,,"'Y
powiem ,pogltd, li, trafne okreJlenie' obrazu
św!nla :I!" :,lat dz,cldeć OZl"Iileza równl,t!,' nI~Win,~
ną <;w.bawę. Jak pnypalaIlle': :tapal!l:Ą - w"',!l:ÓW
śpiącli'mu_ :'.t'grY5f.1\1lL ,'Prorocy w I1llszel, epl:1ce
$ą- najgm-ze:l_ tn,l>to,WAni, J:lyć może _"d!atJ~go
łch nie ma.
Edmund Cisn:irińczYK martwi Illę. te' ludzIe
niający daM 'l:!0' ,tOl:bMdni.n.ia_ Wyobrupl spoIe-CI:OO$tw. l,ln1\Uij4' ',~il-4wlan!a, prognoz, genet,al"
nych,' rozt)\~c-j~Jęe)ldt ,d.rs%U$jt. RJ)zbud:tIikĆ, ~,
obramię' lątw!).,Na-\we~wJml"!L O!lmanezyka ~
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nad nlkllllą .półeczn.(I~cią. było karfgnclne. -' Te
balilIInhl mUSZli obejmować r6wnle~
tl!i'ndencjl) rozwojowe. Ale' podkre$lam: riauko~
WG 'badanlal PrAca ta _ jednak.- którą pl)djl'jĆ
mus;tq naukowcy ,_ 'clmn()m!tki, socjf\lo!towie,
statystycy, '" nic. 'j~k od dwu lai -sl1r dz!ej~,
:reportatysd" musl','dotyczyć przede wszystkbn
dn.la, dzisiejuego PoleW., W ankiecie zaś ,!'co
bf.!1S;.Ię,za lat'dzieslęć't, nie ~powjed:tą sję ani
naukowcy~' ant IepQrtatytcl., ale, jak
sądzę,
kUku bum.Dr~ .tów 'i ,kI1k:u' cyldlJitów,
n!tl.lkowf)
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n"Jon Pril'w lbdolll;u

JC"S!cniq ub, roku
my~J\l

nr;o;~wn('g(j

p05~l!.nowJ!

pneprowadzić

ŚTI'llutc

doś r:iadrtt'nie,
Zt'lwo1:1 podlr~~
gl.'<m mu lilkladmn dr~ewnym w
Kielca;-h, Zar;::nauslm i RlIdomhl

nil w,amodliclmE'lllli

Cz.cj
kiG

mówiąc:

in<l~

$i(1 -

umozHwll lm prH';-

na wlasnv
E:.. ;crl.'ryrlll.'nt zililł

Dobr}' pnyk1:fcJ
ecm elit! Innych

rm:nwhun~k<

l'iF\lmin.
się.

bllM·

1.fj i d"dó.\'.

O~lt'

5~<11

r.:11c. w )(wl.'łnlll, 1l~2mod7.l~bily
siG lr~y dalS1.f' :V'I'·dil'h' rlrZf"I'!W,
n't'\',O'I:;-::!'l _\(I:
Nldtlao;u, ri/)n~

k!lth

I

WlrrzbnJku

Slara~"n~

w'''(l('h,

UWAGA

na

J

niewypały!

aki ta}:,;'

;)hser:v~tor

na

Sle~1O (.)tra coa:H~nneg:)
doMrz('ga c/ll:ba kn!'JD

toUleny

i

ksztllltl.ljqcy

się

sam, w unsie dzinlania "'tkA
zalla'l"lcwatq;ch
jut
W'aUl.
radt ccn, WZrrlsta Cl1nr. .rie~
r.~i. k~óra lnl:;ie jut Ol/Ć zbll
tL:llt:a, tl:1.:fosla cena, d(jtych~
D

aas fantastycznie taniego Ul
Polsce drzewn, podrotdy o~
piaty pocztowe, nawet ann.
waluty zagranfcJ'nej,

Ceny -

jak mówiq ek.m')-
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Jak się, dowiadujemy-od
rr.itCtu BlokoweRO esiedla

dlówek, mies:cluu\.ty tel

jajami" bo tylko

t'

I

380 zdąbllG. podzielić), przeznaczo,,:
kg nych, do l>prZcdulY w, Iygodnlu
pn('(NW,q,l('czn~.'m. Z ogOli!. ej He:;
by- 3,500 kg "Dclika!rli'Y" rnzpromln i-wadz" 2.100 kg, PS5 _ 42(1, kg"
_ -1

n:cy zbier,ają 'sJ(! dzi,Ś na
lucYjne w skal! K:~1c
nie. ,Genera~nlri zl,Ib,craj,,\ s~t:
do urządzenia, -ogródka lord;i~
n{)\vskie~D dla 3iwych,· pO>:'iech,
do llkw:dacjl restauracJ! ,.Robo!nik", _by_, w jej pom;<!HA!">:c~'

I

.'..".!Uit. rn::z.".,".."..
3.~a kg,,, l resztę'
.",.,zmą niaC.h ot'\.'OI'.?'Y'Ć., k;~o i h'l'.'ieW. I
taty
drugi kwarta't nów MH~.).
KZG, - Jlzplta!e
t!ob\(j oraz cę oraz clą zaJol.L'TIla, potrzebnez .l'.ur;pll!f1.1Jnlem - IV OZR·y.
gc 'bądź co bądź w ;XX W'I)~, T
c;;~~.;,:~;~:~:~;~::':~~d,;~!;~C:dJ::1 w prz!'d- '
w opa.n~iu D dowolne
,mkłl1du frqjer,;.:It:ej.'!;o, 'ZĘ'~
~_
IJl)rlzie ,mfl.l fI1ówienia przedsi!:bil)r~lw hnn~ branie zapowirrlziilllo na -godl., :

..0181

WPHS

ryJy IW tym
.i
l, prwlworbw._ tYbn~'rh!
na tr!l, tyr!zim'; -wypń'1nllf _nie wh:_1
cej ni7..!i kn.'
_.
lN./'.dlHl.' l.iamllU jest w _PI}~l'l~.
danm do!,ladnDgo fozd7.lelmka
cytryn ,{niestety, tyUw_ cytryny

ZlI kl!

dlowych Spr!H'(adt.a słm:!,'!c?.:! i 15 w blo-ku Nr 2.
a.rlyk~!y koloniil.lnt>, j{lórych. nle
Brawo. s:!Ydlówkowiani('!
mus~'1 _lut ,dz!cllć wlartze hrmdto~ ko w drod?~ nh'!ulitępl!wej
J
Kldcddc Zald'l.dy, Pr~em> Id, z' mlf'j5Cflwymj ,władzamI I
~oie!tamjCzt'!.J;;O -j KZ.]'; PtzY.Jmy~ m,.iCÓ:O ze SWCg~. o.m...ila l.rn~
1 zllmr.wleoia na wyrńh If1rl:JW bit m i e j s kądzielniC\;'.
i ciastek.,
110. SJ;W,
f S)
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