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http://sbc.wbp.kielce.pl113 zagranicznych central

Oni pojadą do Pragi

hond'oUJqch

na mistrzostwa Europy w boksie

oraz 1060 firm zagranicznych

SWEEKSPOłłA1Y
na Targach Poznańskich

WYSIAWI

Na terenIe Targów r>()zn1l11~!
,KlCh - w postczeg61n}ch ha-!
lach przeznatzon~'ch dla ewys!nwców zagraniczn}'th pr!l.cl.l,le
ponad 140 cudwziemców, którym po!r,cy fachowcy" robotniej'

pomagają

pny

montażu

p:,
zagraniczne Pr7.YilOtO;;-'ll~
JIl Orle
p<lwilony
I
stolska
113 centra) handlu 7.11gr;;ni1~ule~
gO p'lńs!w rkmiJkracji ludowej
i ZWlfjZlw Racll.ic~:k;ego or!!z
LOGO
firm
prywatnych
tkrii1riw zachodnich! Ztlf'r1ol'skICh,

s\Olsk Anglii, Austrii. CZf.'('horrancJl, GrecjI. Holan·
d;i, Jugo.slawij, NRF, Węgier,
Wlod:, USA i ZSRR. W najbnż·
sZ;l'ch dniach mają przyJechać
~lf)w!lcji,

Na

ld.leclu

powyt..;J

nasl':/I. .. Il'!.lf>s!i\lka" n'pr('7t'nlilf>\·jna. W k{)!('itlJ)~d Wilr!" od ","wd do
pnw<"j:
f{ltkj~r.
Adam~kL
nik Brnn! Ra.dom). ~1;1!'\nld. ;>;O\\'llkow,ld, W~!asrk, Pidrz'-kowskl, WOjdHhowski. Mallka.

Po upadku

rządu

Monela

BOC'larskl,

l'atd'llor.Jhyly lawo-d-

do

Proletariusze wsz;tLstkich krajów

~qczde się

PowBma

CENA

I

to

GR A

dalsze

ek:-

a
MOSKWA.

III Według donles!.etl,' sekrelan lltanu do spraw obrony n~~
rowotll.'J Federa{'~'.lnej Ludowej
Republik! JugooławH' generał
armii Gosnjak przybędzie na la
pros7.{!-nie mlnltl-tra obrony Z\'f.

PREZYDENT FRANCJI HI COTY
przyjął dymisji
prowadzi jednak rozmowy
W sprawie nowego rządu

RIMl:decklego marszałka G. K.
Zukowa. w czerwcu br. do

nie

ZSRR.
Sekrl~tarznwl IItanu
!zyć będzie
wyts'Łyeh

kilku

toWllnyM

generałów

I

oficerów armIJ jug(ro

słowiańskIeJ,

ROK VIII. Nr 122

(24.~2)

KIELCE, CZWARTEK 23

MAJA, 1[157 R.

NAR

Zaniepokojenie \Vaszyngtonu i LondiJnu

P L

:t

z

..

•

K

niebezpieczensłwu doświadczeń
Z bronią ato/lllową

j.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Z "Tygodnia zasad x"uchu"

wu:arEGr,y,,_,Po"

niedzlalek roZ~

poe~ąl

6i(j w

Cielcach

"TytlzJefi
tasad ruchu", tor·
ian!zoWrtllY

Prlt'z
pul

Zar:ząd OI,ręRt!

sklego Zwll\zlm M<-

torowego, WytJ;dul
KomunikacH Pre~

zyrl!Wn MJłN Drllz.
InspcklOtal !1\1;:hu
Komendy Miejskiej

Mo. Zadar;it·,m

Ilodn!o." jest
laryzoWilnie

,:ry~

~p[lpU~

wśród

spoh'{'zeń~lwa

1.a~

,;ad ruchu k\JJ(jwl:~
go l ple~z"go.
Spójrzmy zr~sz!a.

na r.djęcla, a przeko
flamy al!;, jak "Ty~
cUll!ń" przebiega w
praktYce, Otu na
jednYm I: nich WID
dz!my
milirjolt1(a,
który !ll\ ulicy 0_
FQljDwej
przed
~krzyt()wan!em

ulicą

skiego

"Sb,rll" !

MacmUlan

utrzymal
wla4!")J~

tlumaczy kleto\\rc ....

te znak umleHr:zo-<

ny flit $lI.tpia

,

k

f

Swieruew·

ną~

Zw,,,",,hobset\va;cli . może-

,iw,",''''.
poll1ysl

my len
te

odnos1
lepszy
s:kutek: nIt. ::mUK
umleszCzllny nil
,lupie, Zllwue
wlłl.d~,a, \.0

li

przl)gotowuje

s

odpowiedz'
na 11'..

010

hł.l.

tu

~~t~r'J:,'mn; Bułganlna

N

~-·I?"O~N!iiDYN""PAP,

PremIer Macm!llan wraz
1: doradcami l ekspertamI pr;,;ystąp!l do o~
pracowania pełnej odpowleuzl na list _m .. r~
szalka Bulganfoa .'t :W kWietnia br. - do~
wj"duje sl!l JtOrespondem PAP red. KUnger
, kół poinformowanych w Londynle.
Projekt odpowiedzi, wedluB! InformecJl l:
tychhl kół, utrzymany jest W ton!e łagodft
nym j ugodowym, dajlIc wyraz pragnieniu
umocnienia przyjaznych ~tosunk~}w ze Zv."
Radzleck[m, S\vą t'wentualną wizytą w
ZSRR, która ma dojść do skutku j€'shmlą
bletącego roku albo na w[osn!l przys.z!ego
roku, premier brytyjski znmlerza w:alelo!c
od możllwj@ dokladnego "precyzowania pro~
"rumu romn6w brytyjslW-radz{€'ckkh. W
LondynIe twIerdzi slą nf1w(lt, że Macm!1lan
chce 7.!lPfopon,ować odbyde konf",r('!lcj! na
nllJwy:!szym ~l':('zebltl z uó:dał('m Zwlątku
Radz!e-cklego, USA, FrancjI i W, Bry tanI!,

je

'"

luk

\\'1

w

"

ny

pm

,'"

JC~lCl.C
jeden nle~t.czG'lIwY
wypadek pay pn!t':{ zdarz.1'1 ,I!!

Q~tRll1j(l W Pnedsięl)iorBtW\e ZM
Sltad:ysk{}~

!o~trjla

prneo\",rticn

plmarron~

z

Jednego

Vlk!~'

dów. W bnrdzo {'leildn} stnn!~
prwwj(,z!nllQ ją do Hpilala.

Ja);;
wykawio
~lcdzlwOprzycUl1ll. (ego wypadJ~u byl
~16v.'l1l(J
brah.
UOpoV:fFdn:cl1

on

Invnllm(iH:jj
~pf.'f.'J!llnl'm

pucy

R~an(lwi~ku

czym. P(l~Y.k()dow ..mil
pf(łro~·
niell nie 2:0$la11l. na)ctyc!;> prze~
nkolon:l DrJ:(-'l jn~pektor!l bhP

orar.

lderownlclwo tcchr)!ctM
wydt.ia1u. Winni zo~1n-m.\ po-

i:Jqglll~cl

do

odpawlcddalnohL

• *

Prr.vntll,ploflO

Ic.-eze!.\stwle,

IJtwierd:til, te .
btn!enle tych 5PUI.'tC:tnDŚtj; w
i:adnyrn rule nie wolno ich UM
krywać, 'l'rzeba
pozwoliĆ
ma~
sam, by w '.fp(I$ób nieskrępowa~

ny wypnwllidaly ~we
poglądy,
w>,pr,wledd tych w >';«onym wypllakll 1\!!1 ncdt,;ty JUlmowat. !
wre$~ch:,

~

trr.ębn

pom!H(I!Ć

dram, partyjnym, 1116

w

kila

tadrlym

te* txlpdn!ają.
~~~i~~~~~J~~;~~l d6w.
tar.le .'~k.le
nla ./-ad,z
wolno ultrywać
blę·
publikację
udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

I

Pr/lJla ch!fisKa w daluym cl4~
BU zamlmctM agto$)' w d.y,ku~

d,1

ro:zbudO\!'')'

Nj(·klnńsk!I':J

Odlewn!

W Wolo ..... !\!

pnpflczęt!:l

Zeliw a.

wyko-

py p..,<! (uno($mrmty nowej Mli od!ewnlr1.eJ. Zn~!u.nle unH
. nddsnll
do
ek~lll{)ajatJJ
IV
przy~z!:vm roku. !{(Wlt nur!Qw'"
wyni('~lc
Donarl
5 miliMloW

trol.l'ch.
'Ten nowy

Ztlk!nd

b~(hje

w

pnwa.\:I'JV111 ~topntu ZmeCh!Hll'Owatlr. Pdno wykOrl!ya\lInfe je-IN %do!no~d produkcyjnej pCtwoI!
potroić
dotychc-zn$fl\\'iI
Prorlukcj'l
knJor'l'fprów. 7Mj-

dr.le
tu
200 I)$ób,

tatrudnletlie

ponad

G
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".

OWO

s<l.ld:t6w. Ponlew!!:i

SR~

.».GOMEDIE,

S7.tt.cr.nvt:~

piE:'wszych

cen:<!

MGR 1:\':2;. O. 'WOr...C7,El{

LUnU

probl€m

STRONA S

FRĄ!'łGAISE«

-tr-n jest mimo w,~.~\'s:"t) bljf ..
;im trudny j r.!o_hnl'. \lć'1,eni
rad;:;('C('Y d().~7.11 ck, 'A'r:I""'~u
7R jen,cle pn:,!dwnes.nle le.;

li

mówić, o szc7.er;ól"ch
pl·t<"<.f'L~W,.I';C1H.

t;~

lak!:~g()

]lc,..-l.':ilwi,

n"nizo
s.kąpych
infnnnćlC.
:n0i."a PClYPU~ZUAI;.', że s~.t~
ut)' r.adz.jed~l1) b!;dą jG kule ()
śre<lnicy ki:kt1d7.;f'."q~ill reniyrnetrow i wadze 1'n01e,: wil!;.
('ej 45 kg, Tak duza waga ~P0wodowana bęc2-l\;, PfI'A"l prl.Yrządy badawcZ<:'. Sa\eLt~· krą

waj

I.

ryć będ<\ mi wY"Dko~ri kl1kus('t kilometrów !lad Z!(,F.!lą

Am ... ~yk.9.ń$k,(;

!<(l!rL!I',

ty-

pu "Awangard<!",
w-"f1:esir>n"
zo.;'an& na swoje
elipty<,'!;ne
tory przez rakiety Ircij,!oonio_
we. D1\lgo.~t ca1egn
7.t!'~hw~1

wyniesie okola 22 rn,

,\'.\'C\Ą

r.-on~ri

.16on lun ,'gNil,

\, .c>dy I

011 b,,') W'/FlJC2,i1,' na

lt'wnntn.

7;....-i~r1.'"

.op~d~l.,

r,wr,_
d-'l w\'s"k"'n ~,~ <1"

pal'wo, Wie:e s7'{,"d'ó!()W k,)n.
ly('n ,au'!i!":'\\' ~o

.~trukcvjnych

d(ln~'ch

bnd!'li~ Bj.
~ Km nao Zi'>mi,\. D0:litr'J wlrny rnz;v'ln! .<i~ ;nilcJ,,<":r.f!1n, k~ó
;jmmliwi~:
W'l'1I",

b(,7.;>:\:c~r.e

ry

ś~t'dni('a

- t.aledwie 1,14 m, il rf',a~fI !'liewic-ie ponad 10 ton, z cre>i:o
7,8 tony przypadni!: na Si'lm0

pll's spadli! wraz ~ r.,k!ct- d
;V:ł,50ko~c: '";.~ - M km z ;r('d~

Tak

10titi'llo ,lu.:

Vi

Sim).:'

WięC

prali'''"
s~tt'li-

w.v,koni'l'11c ',~<I
bar.
flw l",kkiey.n met;j,u .. ~ m~··
i(nn.u, CienkoScit'llnc le kl.;le

ty

l'lon-

no';W:~c1(:l."'1;1l
W\'k1UE!", 7.e
r.Bwe! lak fh:,f' zwierzę',", 'a;c
P~.v l1b1"P,i1~ ty;k" w ~kil.lan;l:·v
d"l';~l)nl',:e
~:10~~ą
podrti ..~
otwnrtr) ~~ki\":i~ do wysoko~{'l

powlecwne zoolah' I'-'M~t€W·
ką t.lot.a, ta ~ kol('! r.:lrom"m.
'118 kt{)rym 7.inów ma,ldu'" S!li
powlaka z t\enku krvWlu i

100 km n;;ó Zi0m;ą. Co wlę.:-ej,. wreS7c1e .Iluminium. Ten W:I:'_
("me H\pclmr bl"ZpleCtnJc lO'wa<n;twQV.'Y
p.:-;: .....ki;;dar;kf"
sw6j pr-,clsk na tak ()- ma na celu oopcw;ednią go-gl'Omr.ej wy~f);cl,ki i - b",z tar'!,
5poCa;'kę cle;>lną na sate!ine,
m0gą

npuscić
n"~

A
Ją

.- p" rHuhtym gpa-

~z:,r:d?

daniu

o.~if1gnąć

d~!('!

C''-'r<'l7.

~ względu

Zi~m;".

t\'r,l{"nJ,~('7Y1

W:-l~n:a 1!l5ti roku' ~ta~r_l
C'1 10t'l t~6',~to::mi()we:' !',a:-::e!,

Jup:tero w?..niÓs!

~1'::

IU1";:

nil wyso--

Wit,:;\\"

tro!NZ.lnn<1wy X-li,
;,m(',~'i-;:1ń$kie6"

D<l Polski przyhyl jeden r, naj7;nl\koml1szyeh
teatrów
_ "CQooedie FranC!1.!ge". W ciągu 2~tYrodnlj)'Wef{j)
pobytu w nlWt:ym kraju da 01\ 1(1 prt.edI!lUl.wień komedll ~ b3.~

wy:lH..ej od 60

świata

letu MoliNa. 'Z mm,:~'ką Lully'ego
Na r..djęclu: fragment a.ktu l -

Do chwili oix+r.ne~ wyp-r{Jbo-o

]w"ć 24 jy,i,,('& klTq:0d~" pn~
b~""'\';;,jąc o:'ill"gl('~ć 5230 km. Q_
~t.at.nio, inr)?, 7,n;Kln'1'! m.nk''Iv
r").;")~nl!:rji

:macz.n~e

.«topni.

kość 1'-'40 k:n i O~~lgl:r~1 :lU:d.

tJ.V

na t.a-""·;;'!'"!" w !'lim

prtvITądy ni" !Y!ote .się on bo"I"-':{''11 0ll;:'7-ewac d" te:'11jX'l'a-

;';;k\e!"I' JatBi
\\'·.. l~i. ::!ll

-,mHl0 piervn;zy st()p;~ń I"./!,jdet

S~ign~r},

do trllf'a~portu
Slłtelity. Trwają natomiast prl!.

troJczlonowych

-----

~~Ż~~~jf\dB~~~rn~~:t(~;,[a~~t~k
prz~-pa.lan\a

~;ę

St'!;;.n

"Mieszczanin Rzlaehełcem".
plooenka plLlUl Jourda.in {L.

'

CAF

kom',:·

'~~~~~a;i~\:~~:;;~~\:~; yr5~r~~~~(~~7.~~ ~lln:kr\w rakl&tow}cl~ dnlg~e·
ko.~ć ])r~wif! 14,100 km/!torlz. W ~go członu
bvdow:e

I.m;k~u.\11

~,'lldf't\'

mi(;':izY\(l"lntynanti11n(!

,,:ę

wielKir;

A

siag"t p:,ędl:()__~ć b,!~ką

1.')

t y-

Kf1" go dz, pn," zaslęgl1 o~
kolo BOO[l km. T,d~'e rakiet',',

S:<;-C'V

k("H1,<;ln'0\\'a~f'

na r~z:e, ni('~
dlil ('(>lOw w(ljsknw~'cn,
mogf' v{ niprid'('ki!'.l przysz!t)';ci pnekp.\alcj~ 51~ w llsjni)\\·0t'1:r~hjej ... z('- śrooki komunikacji. Lot t.aką rahletą t. Eu,'o
s(e('.',

t;

wa1'7.:;.'Stwn
Astl'onautyclS\e
równiej; organiw;e, oczywiście
:!l!'H!.ctnle skrornn1el~'1.ą< klinieir'\vatby, U\v~,g!ędnilljąc e:ta~ !"~ncję. która odbędzie sio: w
potrz('My na rOT_J'f;'dVl.nie I Warszawie w dnial::l od 23 do
h;:;mowar:ie, okolo pół godzi- 2,') ma.ja br. Konr€fencję tę
D,.)
motna led"'l.k tra:~ttJwQĆ j"",.,
,J",dn0<'7€<ó;('le tnvB~f\ gorącr.· naSJe pt-zy~~~f}wn,n'e do Vlll

't·

py

Ta )f',1!t MIl.4nloe n.~ndel amery~
rakiety tr6jslllonlowej,

kll;~\.~![j~.l

która

wyf\l~le

t?mcza.sem tr·..... a.lą przy-

gotowllnia do Vlr1 Kongr",f\.l
Astr{lnll-utyc.r.n-e~o w B;Jrcp!onie, któ~y orlbę-(J;.:ie l'ię w prdol'.te-:-n:ku br, Kong)'('~ ten, PD~
dc-bn~e ja')!; p0pueónie. ?-nlnv
powin:f."1: pn:yni('ść Wl~clomo~"
ci "nowych
n.,au~nięriach
ter'hniki 'rakietowej i a~tn~
nau\yki światowej. PolMie Tu

Atlas i Ty~an. klhre> m!l,lą o-

s:.r;tuL"Y.nego sa,te.

lilę

w pr"ffllt1'~n lt09mlcy;n".
!liooel j~~1 wle!ko.~~'1 naturalnej,

Ścmi:owej

do

AmerykI

kowc> P:'z:,gotóJ'\\~i"tn:a dlJ wyro'

Kcngrecs\l

A.otrofliHJtyCz.n"'i: o ,

Spekulant, czy sojusznik wwalce ze spekulacją?
wi.dć,

IIlę~

fi
t.e spekulacja
ga
l ooeo:nie do swych "naJt'
reporte.
r6zI11e
J, fi pę(lł~.j do PIH-u l przera:~r~mu; czyle]ni!t(')w! pre~R.ntu~
,_
plLylaN
n,l1 as).ronort11CZne cyfry strat,
l:K.~j ~~7.panoozony cwr,::!' iyo
WLoi ""yqądZll panstwu ) oby~
w~t~law!; Inny. zasiada. aby
n~gu~ fakty 7.ma'JSUlĆ t wl .. ,,nym obu!'Un!em I wEyV"IH~ n!l.
pomnc : prokuraturę,
milicję,

N
(~ps7.~'ch t~a~ycji"
~z: gazel~"
ren.guJą. J;~Lta.n. ę prz~~tęp.stw,

sądGwn_ctwo.

postanowił

n:y~klej

yeJb<)wle~
m. 'l

ł

ć

~yły

pętywaniu sił on.estęp<.'zego

rynku,

.,POWIEDZĄ,

tE JESTEM:

dy po wymianie wzajem
nych grzeczno.ścl wv!mrJ:
czyll!m cel wizyt?,
,'_
Ą.t"mp:Jtyczn,v l p:rzeds~~biorc7:'
w!l:l.t1cic!e! dobrze prOSpeTu!l\c6go Wąr,-t.,.
,
."'
'
... _ -!'ednktol'l.e
.asęp Się_ n!\!co, _. Panie
po-wiedzlal _
najlepiej byłoby,
gdYby r.r}$1awU pan takl bt'zydkl
tema,t. P!tilZ pan_o słońcu,
po--NOOl.!e, clesl: sIę pan._:re jNt rle
plo. Co, upór? Więc dobite, O~
(J I>peku!ll.tj\ coraz
P~!1.e, ale im tlusciejclU> czcion~
ka 1. dłu7,SZY artykuł, tym my,
rzemidlnicy, mniej z tego rOlU~
miemy. DziwI lo pana? Mnie
r6wnież, a!e prwm: mi wlen;Yc,
M jell1.cr.e blln]t.lej się 7dliwl~
lem, kiedy kupowatem w państwowym ~k!ep!e wiertło, Nle~
dawno pla-ellem
"z1 't
gr2.SzamI,
dzid 6 za
zł :;nIeogonkiem,

t~ż

I cląc

rozmó\~:ca

jeśli

iw

kH~-nJnk\J

I

nlko~(o

1-1ljcmrd:Cą,

wierzyć

pr~.

dodać

przemyŚle pnństwowym. które~

l,a~

wię<:

r0Z~
tracą

t

.Yrv;

w
D

wił:eeJ 5~€:

Jl3!!u:ze- większe było zdziwieni!!,
kk..cy pragnąc wprawić ,fjIzyb\' w
warsztacie, zorhmtowalem "s!ę.
te 8z!tł-o równiet podskoctyłQ W
tetl!e, No, myślę sobIe, jeżeU te'lu. PQ!i;tarilm tlę
odb!ć ten
nie~
~ldZlany
W1,:'06t
kosztów

zm!ilaną

prllC!ll

19i
IWltOPEJSKIE NIEWYGODY

I

h!~;o

NajeżY wIęc,

pOWlitawić pohtykę

!t

~!OWlt

t~t

mle$l~cmy

~(~:z1~:.ni~~~~j~~~;:t ~nl;1i~t~()~1~

I

I

poniżej

I

prl.(>staną r~zw:j~ć

r:

M

mówiło się

e

Otzen:(nw~l,
Slenk!~wl·
!ljr~ewldu!e
\VlgJędu'

któ~ l.a!ntf!rf!~nwanl~ k1)nlntr~1JM
mówić całym
p{lwnll!~ .!

WIĘCEJ

lY,U~ln 6j~U

któ~

Sl~

N

~ro:lukejl,

Prl:y!ęto

~~n/lw osłabIenie :ta~nter(>sO\ó~ar~

\\;;2t? tn:f

w~l':YEtb::h rzemleślnlk6w

I

każdemu

spekulaCją sz.enącq Sl~

'

ij?'

1.\v

~~~~~f;~ ~dt;~ru~:~!t1!.d'fli:;~:

rzemIeślnika była

dt

Pl't)rT'nmlf1!1t1j~

p""-Sł 1stnl~Jc pt(ł~

przytoczyć
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REJON EKSPLOATACJI DROG PUBLICZNYCH
w KielcBc.h. ul. J\:rnkowska GOa, telefałl 46-51
Oferty przyjmuje biuro Rejonu do dnia 24 maja hr.
do godz. 15. Otwarcle ofert 25 maja br. godz. lO.

~
TEATRY

'tEATR IM. ST. tERm-lSKIEOO _
tMe·'
)"
Btn'!d~!U

"SIl(Mbjn~

BHższe s;:cleg6ly w og!ool.enlarh prz-t'targowych na tabii·
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TRWAJĄ

'KARtv.tntO
ft 1 N A

f1l1)~m krMnS(Wtm" -

W dniu 24 maja br. (piątek)

ull'ga

o godz. Ił w lokalu przy ul. Sien wódki w ntlc"tyn!ach
kieWlcl!a 72 odbędzie się ubra-

Gl• •,..

tli

"

Nie

n. wykonanie 2 IWMPLIIlTOW SADZAllEK DO'
ZlEMNIAKOW wg posiadanej dokumentacji, l tel'~
minem wykonania na dzień l.IX.l'957 r.
zalakowanYCh kopertach prollimy !khidst do
r, Otwarde ofert l'ulstąpi w dniu 3, VI. 57 r.
do wglądu: ODLEWNIE RADOMSKIE, RAGL. MECHANiKA. W prlE'tRrgu moltą brać
udział: zllkłady uspolee:r:nJoM, spóldzielnie pracy, Alpółdz.iel
nie pomocnicu. Zutrzega s!~ prawo wyboru wykonllwcy,
Oferty w
dnia I. VI. 57
DokUMentacja
DOM, DZIAł,

49i-K
!7

!'Il0~K

I

trudności.

SunuJ&tl! $11; m!utlll, któ~
rym do t~pIN'I!a pijańNtwlI nl~
bN!kuj~
obok dDbrych ehęd
konkre-tne-gf) dzlałan!!l tn!ljĄ do
dyspo:tyc1! wiernych kompIlnów BacchU1!Ił - !:tb<; wytt1.dwleli. Wygl'ldna lotltytucjll. dla
pijak6w? Troch~ hk, ale t9.
korr.ydan!e ]t jej udug plac!
się glono. To takte odl!.tU5Z&
od nadutywanlll eJknholu, Wll1tli:@' mlUc'i'jne w KI~le&ch ·Od
dłuiu:p.go czasu zabiegają w
Prer.ydlum MRN CI przyd:'.l1l.ł
odpowlednl~g{) lokalu tli!. urzą~
dl.~tlie l:tby. Mlnelo wIele prŁy~
rzekanych
terminów,
lokalu
jak nie m .. tllk nie ma. ostatni termin trealbmwlI.nia obletn.!l Koniec

PRACOWNICY POSZUKIWANI
INSPEKTORA
PLANTACJI zatrudni HODOWLA NASJG!-I
K. BUSZCZY~SKr l Sy~O\,,'lE pod Zr;.!'zącl~m Państwowym
Oddz:!lll w Ostrnwc"U św. Z<1g1oby 10.

DYREKCJA
;
i'Al'lSTWOWEGO LICEUM I'EDAGOGICZNI>GO
1111 Kielcach, ul. Leśoa Hj

oq'G!iZG ZGpl!iV

110 killsy plUli/sui 1111 roll szkllllly 1957/58 1
l.

2.
$,

l

j

WARUNIH PRZYJĘCIA:
ukończeniE! 7 klas szkoły pOdstawowej,

14 lat,
•
"tdenle egzaminu wdępnego.
ukońe:umle

,.

Podlllnla wrat :. zllłącznikamt oOile1:y łlkładac przez kłefi ~

::~:~:~~I~:~l:;;~~;~~;L;~~;:~,~:~~·~:;;;::;!;~ ł

kleJ;'t)w:nlltił nkólY, :te kandydat UKończy klas;:: 7. wyciąg
aktu:urodU!n!a, l':1I,wiadc~enle lekn.f5kle, adwbldez!C'nle o
stanie majątkowym rodziców z prezydium rady naroclow!C'J
lub układu pracy. oplnl~ kier. stkoly I zeKpnłu pedaao~
glc"mego pn;y danej szkole,
Egzaminy "'Itępne odbęd)\ alę w budynku 'f'afu!tw. LI~
1!e;um Pedagogicznego \V Klekech, ul. Uśna IS dnia 25,
26 l 27 tt;e:rwca 1951 r, (o godz, g rano poc:t~tek eel.&.ml~
n6w) 1 obejm\lj14:
&) pl$emny 1 ustny I!Ktamln z języka pl1Likiego t mate ..

Wymagana kwał!fikacja w zllkresle agrot~hnlki 1 ekonom!!,;!. Wynagrodzenie do oroowienla na miejscu.
495-K
INŻYNIERA

MECHANIKA !la 3hnowls!w wizytatora techm~chan[cznych,
zatrudni DYREKCJA OKRĘGOWA
SZKOLENIA ZAWODOWEGO w Kielcach,
Warunki do omówl\'!nla w urzędzie D,O.S.Z, Kleke,
ul. Kotlduszki 13.
496-X

ników

MURARZY I CmSLI przyjmie do pracy POWIATOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA
TERENOWEGO
W STARGARDZIE SZCZECJI'ISKIM. Kandydaci winni Zgla·
SZI!H~ się w Stargardzie Szezeclńskjm, ul. KazimIerza WielkIe.go Nr l, woj. IIzcl.!I':clńskie, Dla pt"ElC'own!k6w zwerbowanych
zBpewn!1i $ltt wzrot kOl1ztów przejazdu oraz wn.elkle śwlad·
Clenja wynikające l Układu ZbJorowego Prac:!' w Budow-

nictwie.

493-I{

<I

matyki.

b) ustny egt.amln z hIstorU,
stanu tdrowla 1 s;pnwnolicl fh.:yc:tneJ ont.
zdolności słucho'Wo.-muzycz:nych kandydat6w.
Szkoła posiada nowy własny Internat prty ul. Karcz6w~
kowillklej Sa.· UC%tllowle pHnl i wYkazuj.qcy tlę dobrymi
wynIkamI w nauce a nlezaMożnł OtrzYMUją lItypendla.
Od roku SZkO.. lneeo 1957158 kształcenie nauc"tydell w pa
.•
atwowym Liceum PedagoglCluym obejmUje 5~1l!!tnt kurs
nauczanla\
l.>1iYl!!kcja P. L, P. w Kielcach
489~K
"','.
'
,

KANDYDATA n!! stanowisko powiatowego instruktora crga~
niucJl gOllpooarstw i ekonomiki rolnej. pOSZUkuje POWIATOWY ZARZĄD ROLNICTW A w Kozienicach.

2 KIEROWNIKÓW GOSPODARSTW, 2 STARSZYCH KSIĘ
, GOViYCH do gospodarstw na pełnym rDzrachunku gO$pocMctym (wymagane pełne kwalifikaCje tllwooowe) 1 PSZCZELARZA, 2 OBOROWYCH oraz 30 KOBIET do pnie sezo.nowyeh zatrudni natychmiast DYREKCJA
ZESPOLU PGli
KŁODZINO, pow, Pyrzyce, p~ta Pru-lewice, woj, sle.z~dn,
Po rozpat'zeolu pod,mla lawiadam!amy celem ewen.!. pMY'
jUdu.
SOl-g:

c:) ba:dliln!e

"l

.u ... +ł ••• łAuM •• /f4A.A.,.ł"· .... ·.,6t.łAuU.AU,,U..U ..łA..&,,~.u.a..u. ..

TRZECH WOZN1CCW 1 JEDNEGO KOWALA do obsług!
parokonnych taprzęgów przyjmie od zaraz PZGS KIELC~
ul. WSPOLNA 2.
Wynagrodzenie v.'/g, obowiązującego taryfikatora płac
dla tunsportu do. 1.000 zł miesięc:tnle.
.
Wozn.!cy winnI być miejscowi względnie % pobliskicH
okollc Riele.
5U-K
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