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ll13 Iloniowego
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loch CHPD meb;e pokrytf.' pięli ter<:!nów ot'..'mrtych. Powierzeh
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maho!1iowym fOrD.rem,
iJ:lrchodzi nam chęć posiadanis
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łrcmWCiOW

'''.'l.YS;,am y ok. 265 tys. m kw.
fo:·n.:·'..L Jak na potrzeby caJego, ~
k.raJu, jest to . tlość skromoJ.
Nje<lobór egzutycz.nego surowca ~
tbcwnego ?ę.dz[C się l karoy,n
rokiem .zmOl~Js:taL Toczą się bowie,!, lozmowy. ab}' pr6c~ ma·
~'P"ykuł
hotl!u sprowadzać z Afryki cgw
'-IJA,.t
tycme drewno róży nadaiąceJ
1.:ę do wyrobu forniru. Z Turcji
tmdchoc!l1l coraz poważniejsu.'
~ gJ. e
Iran~p(>rty ~rewna o-rzeehow:!;loli dla mnIej wybrednych odtHor~
t6w CHPD produkuje si~ fornlt
t dębu. ProdukUje go kllka w
zakładów
przetYll'Slu
Polsce
d.zewnego. m. in. ró\~'njet' w
KieJe-cclYinle: w Włerabnłku
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cnn w łtlldomiu,
Jak nn.,> Informuje kierownico
two Rejonu Prz("m.vslu Drr.cw~eg0 w n"dom'u Radnmr.kle Za
kład: Drz~wn~ ~~ jednaj, jedy~
ue \\ PtlIsce, jeicli chodzi o protlUkfjt; tQrniru z drzew eKz.o~
tycznych, W roku bicźącym prze
fobią nne na fornir 15~{) In 8z-ek
SUrDl',·t'll. orzeC'howego i mahnfliowrgo, a w najbllt~zych lafach prz(;';!,lwią się catkowie:e
na pmJukc;~ forniru egu!ycz-
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NOWY JORK PAP, Stany
Zjednoczone za~terzają rozło.-

kować

na Tlllwan!e oddział
v\'ojlJk lotnlcZ}'ch wvnOl'illz~;.y W
7.dnlnle kierowana pociski ato-mo-we typu "Matado.r" ...., dono~
si "N~w York 1'lmes" 'Ł dnia
'1 ma.Ja. Wll>domo~ i tę podaj:,
r6wmei agencja Un,ted Pret;tI,
Komunikat otwarcle stwierdza,
te ta Iim~yk;l\ńsklt baza atomo-wa na Talwnle skIerowana jest
p:n;eclwko Chińskiej RepubUce I'".~iii;~':!;'i",.',~LUQowej,
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:tludnkowat !l"łonlcę· Albertowi p.... l
nadł.w $ukuu Inny nlediw!cdi. l i
Slta odparła atak napa8tników
przy p(lmO\"~y trąby. WÓWCL\U

pnraddti sobIe ! 6 rozwśełeczo~
nym! n!cdl.wiel:b:ilł(fll "tBc:tęln trlłlt
bić na --ł:atunel., Dyrektor· eyr!~u
pan Hngenba<',k wkroczyl na s~
.fi.mę L na nczsch pu~l!c;mośd
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BONN PAf'. _ SIrlI} I 63~letnl
pogromca tWłUfUl,t $tawlil etola
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rozjuszonym nllXłżwl~dzlom
polarnym, Rz!>Cz dzlDla filę nle~
dawno w Illn~mym cyrku Ha~
gMb.r.cka pod Norym~ctjzą.
,
la S~:1~~t'!~~t~~2~kS~=!e~r:r:,h~
którym znajdQwał sJą biały niedt~
włedt Imhmiern Alb~rt. 6 Innych
ntediw!edzl siethlililo' l: boku
Dastl'1.egamy, te na czele znaj pnyglądaiąc $lę pr'tejl1Ml!!e. Jed·
duje się 13 kolarzy, wśród kt6~ n>lkte kiedy Sita przebyla pl)lo~
t)'(:!l jadą Belgowie
Van Ton.. :t~di~~~1 'Z~*!v~e~lę ~II: ~~~:~

gerłoo t Proost, Francu"t
le Menn, Bułgar Chrłstow·1. Polak PruskI. Doslmnllle spisują
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iiisię Nieme,y, którzy mocno ata~
kują l chwilami cala ich c:twór~
ka na cl:eJe z ScJlllrem nadaje
Wn wyśdg(lwL o l mJnutę zę.
czołową grupą jedzie Hi kola*
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P,odukui" na dw', ,mi., ".,11 - p".kom, jok .lę'»
ny bGcą on~ mogły przcrnb:ć nym pml((ml, roolt!\ skrzydła,
rocll1ie ok. 3.700 m sześc. dr(>w~
on, tnś pa (,:1:~~ci(}'.\'I;j l'ozbudowje urządzeń nawet. do :) tys. m
.:teśc. SU1'.")wca (na trzy lmjm~').
Gdy pl<iny powyższe staną siq
faktem. to niewątpliw~e nie b~~
dzietny. ·WÓWCZ$ł> na;'z~kać na
nlWtlState~t mebli pokrytych ma
honh"m, tak bardzo poozuklW/l;~
nYl."!n obecnie.
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Państwowa komIsja

nla przeznaczona na eln:p°"lY·
cjQ z za;;nn:\ey powlęksl.oJ::;'
zre:ntą w tym rolm o pana:'!
30 proc., zr;stala już ealkowicle rov"lzielona miE;:1ZY W~'S!BW
cOw. Dlatego tez. mimo nadeslanych ost;Jtnlll nowych z>!lc_
;;~C!l innych p,du;tw zarząd
MTP nic byl w st,tmla .eh
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cóż, mahonlov:/e meble są dro~
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W dnh! '1 bm. w gndzlnaeh czypoopolltej Ludowej 1 del~
p.oludniowych, po 5...aniowej wl~ c,lą rządową Republik! Czech&>
zycie w CSR pow:-6cl.la do War- slowackiej.. której prz&wod,nł...
łaJ
suwy 'Polska delegacja nądo<-ll:zYł prernJcr 'fUlaru Słl'1:lks. ().a,
Wll. z prezesem Rady Ministrów bmdy t~cZyly się w tiittnOllf0%'Zlll\
Józefem CyranklewiC".tem na przyjaźni, pelnego wzajemil$
czele. Delegacja gościla w Cze- ... rozumlcn~a,. Oble strony stwi~
Ch05ło\vacll rewizytując rząd dz.!!y zgoonle, ze w8półpraetl
{'SR, którego dell:gacja z premie mlędz:y ~RL, a CS~ ro:zwiia się
rem v, Sitokym na czele bawBa pomyślme i ze ree~l"ZtH.ja :r.ada6;
~
w Polsce w lipcu ub, roku. Nil, ~talonych wspólnIe prUz oba
zakończenie wizfty podpisane rządy podcz~. wizyty deleaaett
P:'zewoon!czący Rady Pań- zostalo wspólne o,~",l!i!ld(!zenle rządu Repub.llct Czechosł?WJ.Ct
stwa Aleksa.nder Zawadzki wya H6
' ks'
.
e ymj klej w Polsce w tlpcu Uble:gte..
stosowal telegram gratulacyjny k ~~g~
"t z "mpe:i~ejn
go roku przyczyniła alę -wyd&1;t
do pr~?ydcnta Adolfa Schacrla S r!l
""...a.em.
,Z,
nie do popJębhmtA tl!j w«p6łpn.oi.
w ZWlą7...kU z j~go wyborem n».
ey, Dą:i.;eniern obu ną.dów jest
stanowisko prezydenta
kowego R€'~}o~~\lstrlL
wula w CSR w dniaeh od 2 do ohu krajów.
~
'maja 1957 roku delegacja. rzą~
du Polsklej Rz.eczypo.'{pollł.ej l,u
Obie stl'ónv doszły do zgod..
duwcj pod pn:ewodnlctweąt pce nycb wniosk'ów w ocenie pod'ł
ZESa Rady Minł.atców Józefa Cy~ s1awowyeh problemów obGcneQ
"nkł.wlc,"""u"li m1""yn'rodowel,
w czasie swego pobytu dele~
(DokoIlcscme na str. 8J
gacJa rządu PRL przyjęta byla
przez prezydenta Republhki CZ~ 11II''''~''IlllI''IlllI'''''""lI''lil''!P
II1II

dla prezydenta
A U . t r II
.,.,

Na XXVI Targach w PO-I dniach od Ił do 23
C"2erwcal
mar.iu,
które odbędą sit: w I br, wystaw; ~wcj(j eksponaty
OQ-::lk Polski - 30 p,H'l.stw.
r Są to: An.;lia, Austria, Belgia,
tł.$
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I Brazylia, C;:~Ch0~ł{)wacja, Da~
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ZIEN 8 maja. obchodzony jHt VI Nlemlee~
Republlce Demokratycznej jako
"WY"twol('.t1!a od jamna mmtarymlU
! faszyzmu, W tym roku przypada, dwunlłlita
foczIl!ca tego dnia,
Roa.nlce,. jak wiadomo, są okazją do .snu~
cIa. refleksjt, Jeśli idtia l) Niemiecką Republi..
kę Demokratyc:tnąj nasuwają się one jednak"
'z tym 'W'lękl1zą s!tą, te o łączących nas stosun~

D
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kIeł
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pisało, s!ę

.w naezej

praale os:te.tmo

........n.iezwykll) 111<1ło, bądt jednostronnIe. _A ,pru.. ,
dei: potrzeba ':rozwoju ~ych stosunk6w ł lita ..
lego Ich' pilgłę:blanla wymaga, aby o' nich mó"
wić,

aby nie dać Ilię ponieść 'pJ7.;eslaniaj"eym

niekiedy obraz

n~ch

wsp6lnych

dążeń

i

I.nterez6w nnmlętno.~dom wypływającYm l :6*
nic zdań. l "poglądów na tEr czy inne sprawy.
wym<lga, aby żdzl;.11l nie pneslanlillY nam te~
go, co tl"jwat.tllejsza - ' Ws'p6lrHi'tr-, nanycb

pOd",tf,l;wowych celów·j

In{J;tesów,

Rozpatrując ~k. właśn!~ \vzajęTl'llle, stQgun,~

t NnP. :nlestxmół) nie ~uwl1iyć. te
to ,co nastąpUo' w Nlw".lecklej Republlee 1)e..
mokraty"cznej ,ma' przełomoWą UliW:tenI0, r6\y~,
nie! dla nas :- dla Pol sld. 'Oto PQ lałU, l', JUt
częśeł ziemi niemIeckIej J)O tiłZ pierwBO'
W
hiJtorii 'PQW$t.ał Alllżek wlad'Q' ludowej, ~która

Id Polski

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

,

http://sbc.wbp.kielce.pl

'!::::::::::.!..____________..;.._______.....,________-=s,::':..",::O W

GENERALNA PROKURATURA

O L U D U

ólne ośwwia czenie
o-czec osloW'ac

Pre7.ll6 Rady Mln!strów
Polskiej Rzecz,nxtspolitej
LudOWf'j
(-) J. CyranklewiC2:

Premier rządu
RepubEk1 Cz~hos!owadctel
(-) V. Slroky

nasw ólne

00

fi. PłttlSKI (p6hK&)
1(1. Cbrlatl)w (Bułgar!a)
Zł. Chwl~nda~z

za.

P,

Gr.1bQ\\'aki

35. ran\!lows~1
40. Il\.qalskl
60. WJęekowskl.

ja!
na

łU.ASYf'lKAC,lA

li\lH'Wmt'At.NA
1'0

v

E'rAPACU

L Chti~jow
2: I'(nosi
:1. ICnpHllllow
4, noudo!)
5. O(>!lgf'el'l

no9AJ
2U2.D~

21.!4.!1
lU4,M

tl~m

",,,,

mo<
te'

8. VIlU Tungcrlo/i
7. "rllia!n

2U~.M

fi. Le ~rnn

2LHI.J;2
2l.W.51

"'.
"

21-'.!2.0I
21.21.01

"

&. Schur
W. Pruski
l:.!. f'hwlt-ndau

:11
:m,

G!"II;b()w~kl
lJuf(all~kl

47, Wll:rk!)w~kl
51. Paraaowskl

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

2 ~ .09))(1

2U5,1j

21.H42
2U~.21

215;),53
2U1.51

w;s

Zdr

http://sbc.wbp.kielce.pl
Fd:k;; Koj:'o,

P()~l!f1~u.li'lc

1

j~k

pąc\,",'u :",1::

do g:li'kn. u
zupdr:'c b0iwo;ny, Po chwili
rnrJl:t0nl .11-17. \\ .;'s\,"n:),10ó: j('f~O ram:ę l u~(,;5l;u
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ro"tdarty rękaw munduru.

Fcilk~ 'Kc.jrtJ po.ez cały eza,;: zmudnej - 1 jut
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KANDYDATÓW lNZYNIEROW w7g1ędn!e t~hl1!k6w górmków
." dlugollJ!n!ą pr;)ktyką w r.akree'le wnplennidwa i kam:l'tJJo·
lomów na stanow!~ka _ kIerownika zakll1dv w Jllwon:w k''Kiel~,
kif!rownlka wydziału produkcji w JaWOl'wJ; klerownlka wy-

?r.ialu produkcji w RykO$zyn!e kfKleJc _

pO$;wkU'ją~

Kieleckie

7,~k!;!dy Pn:emy~!a Wapienniczego \1l Klelcs{'!;, ul. Krakow,
ska 26a,. Mogą by!: kandYdaci (bel- /ltopni naukowych). kł6w'
otrr.ymall (na podshnvie długOletniej prnktvki) uprawr.jen~a
;k~:: ~~~ego Vnędu G6rnkzego na prowadt~nle prac w tym

.

DYREKCJA MJEJSIUEOO lUNDLtJ DF.TAI.ICZNEGQ
At'. rrzem.
w Ske.rty.ku~Kamlenna
prosi w8zy~!kiCh klientów, by :ą{losili ~'ę w SKLtPIE KO~
MJ~O\'VYM Nr 319 MHD Art Przem, Skartysko--KomJenna
ul. 1 Maja 26
w et! I u

Warunki pracy i płacy de omówlen!a na m!ejscu.

33j·j{

MURARZY. C!ESLI oraz ROBOTN1KÓW NIEWYKWALJF1,
KOWANYCH, r...atrudnl na ter!:'nte miasta furlom!g Z.IF:DNO·
CZENIE BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO W RADOMIU,
Zg~oM,("nla przyjmule Dział Zatr\ldn~()bia ZEM, Radom, ul
Zeromsklego 65. '
403.J{

kt6re byly oddane do komisowej sprtedaty.
W przeciwnym wypadku po wy:tnsczo1'Jym terminie, towAry
w/w l:'.()titBnll Iprted!'lM na Utytacjl :tgodn!~ z 1ar:tlld~en!.E'm
M,H:W t dn1Il1"8:l!:US1 r. Nr·tS, za CO P1'Z'Ifdsl'ęblorstw('l r;le
bierze bdnej odpowi",d:;::.!mlnoścl.
ł27~K

30 D~J3RYCH MURARZY, 5 BETONIARZY, ZDUNA, owen'
tl,laln:e cala BRtOADE; MURARSKĄ Z MAJSTREM lub kler
robót prz.yjmle PRZEDSfE;BlORSTWO BUDOWNICTWA TERENOWEGO tARY, woj, Zielona Góra,

!Gwa~Antulemy dobre Z3robk! OTU tapewnlamy koszty pn~
~!,e~lema OFobo~, które bl:1:" u nas zatrudnione, Zgl05len:1l )i-

('lWrle I'IQleżv ,',e-row.ae do Pned5Ięb\or~lW{l BUdownictwa T~'
renowego w tarach, ul. M. Buczka 8, tel. 526.
414--J{
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