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czoraj podpisana została UJ elgradzie

ólna

1MS

laracja I

Proletar'.,," w.,y"kich

krajów

!~mie ,jęl

CENA 110 GR, A i

KI oraz
rzqdów
.....
POI!§ki
uqO!!iiluU; i i
p PR i

Polska delegacja

partyjno "rządowa
powróciła:

•

BELGRAD PAP Na 'lapmsre~
Komitetu
Centralnego
ZWJ!4,zku Komunistów JUg~łB~
wl' l lządu Federacy!nej Ludowej Repuhlikl .TugoslawJi pr7.e~
bywała w .1ug05faw ł w dnla.-::h
T
od lU do 16 W )'{>S:1Hi 1957 ,.
oeJegaC]a Kom"I"u Centralnego PO~Fkle;; Zjed,,(\~z-{mel Pn:'to
Robotn C7.€!J l t~ąchl PolskH!j
RzectypospcLtej Lodowej pod

me

Ze strony ju.-;:o~low!ańsk!ej
fil:t.mO\\ach ucze'tnJClvi' se
otrelarz gel,erałi1v Z'WlqLku Ko·
munlstów Jug"',la \',' p'ezr~
dent Feder.<H'}Jne) l ud"weJ RepublJkl JUJ;\OSl!!1Vil Jozef BrozTito, czlo:1ek Kro!rdtett,; WykJ-nSl'iczego KC Zł\! , v cepn.i}'-'

M

ZJe<!nnczorld P<l:-h! R!)botnkze J

pclska

opuśC'J!a

Be~g\"<ld

delegacja
parl.rinnz \Vladplawem G:>i ,!Ó7,etem C,I'rankieWl-

r,nwCU'lJ Alek)}!\mll'r Rankovlc,

fXVf.nać się

:t O.!lH~t:111~cjnmi

w

gCl'i!awii

mulką

cjalis!ycu'irm

czf'm nI{ ClE'le

Po od{'?o:~t'}.u hymnów narodcwych prJt'ki i JugoslawE
\"!ady-,~il.w

Gomu1k'1
df'nt' Tito oraz prr;n!n Cytf!nkif'w:cl pI'ze"Sl,li prz~d !ron

~com

!1cmorowe~0.

Ca(al:onu

bu.:!,,\hTlktw!e

)

pn:-ed,tawkle~amj

50

;u~:}.'!lo·

noś!!

g!ęboka

I

Seraeet5.'mpoHR; jal~'1

wnędzie
otaCJ:?~)
del('gl<c\Ę
polską Aw\adt"zą Q frwRlych wię

rody Ju~ool.awi~ z narf",c.em pol,_
sKnT:. Dele.o:acia p()l~k., miała
moż'lo,ÓĆ

:n"Zekfl~~C ml1.~om

pra-

uczuć M narOGI[ cn!sklegr,
P:x!czas WI1,'" \' pt'7eprowadwne w-stll?Y rrrlmowy mi~7,1!
ue;ej;tac,lą
pa~'~"":(' ~ ilarlOWll

najw:ęko:rą 1;~

podajemy

nr;

str. 2).
Na ch\''-!:ę

Pl?<>,j

odlotem

;;amo;n;ów Tito l G::omulcka raz
iE'"7oe ll~Ci~k,lli slę l uC<llo~
wall se-~c]Pcznie.

* *"

-Ii :1a lo-t16. bm. o' godz. HUO
ni"ku Ok~{'le w Wa:'~Zllw:Ą
w"iąciowal

sflmolot

wloząry

n;1 s",vym poklgcll::e dl!:"g;tr:r:
Kcmi;f'lu C'e-ntt'al0coi(0 PZPR!
rządu PRL. klMs D~ 'mp"N;ze

n!e

Cr-ntra!ne~1)
Knm:fl1lo!ÓW
JU!;!0-

Korn:tclu

ZW'·iJ::>k'..l

s!flwii I r7:tj:b
FedcrRc-Yln"j
L\l'joWej Rcpub1;ki Jt:go>;ln~
wi] 1l''',ścHa w tym
k~aJu 0.1
lO bm.

l

zach żywej Pr1:? aini: brajer- I
sk:ej S0];dllfnoSc; lącząr{'t nll~

ch~ne z,..,q~1a l

I wzru"zenit'X, (T!"kst l

16 bm. odbyla sIę W Central· cje o P17.ygotowa.'\lach do KCIłl
ne; Radzi'! !\vlf:I,1'.kÓw Zawudn· g!'esu w kraju I Ul granicą ()ot
I,\'ych konferencja J;l'asowa, w rJlZ artytl:uly'o mjęd2ynar~
czaSIe której ilm6",.;ono pa)'· wym ruchu zaw'loi('w)'m,
Jako wainAe punl(ty akcji
gotowania. polskich związków
zaw()d()w}'~h do T. V SWlnt1)1\1eg'~ przygotowawczej !'dt*,-t]ą 61ę WG
Kongres.u Zw, Zaw. Kon.gre.s- wn.eśnlu
spotk"nla
aktywu
który ob!'adować bę(h.!e w Ljp~ l,wlązkowego z w:!zla!em ,~z]on4
Se](retal"latu
~ku w dnJ,f('h 4 ~- 15 pnźdz\"r k6w Prezydlum l
Inka pod has/am! rozwoju bt'n~ CRZZ, organizowane we wszy./lt
jCj'~J,lch kontaltil'iw oraz jedno~ Im:h wo}ewóclz-tw<!L'h. Zagadnie..
~CJ
mjęd~yJ1nroÓc,\'... c-go
ruc-hu nm Kongresu oraz sytuacja w
1Wllll.kow"go w wal-ce o podnie~ m!ę-dzYtlurf'dowym ruchu za..
i>Jenle IitO!)y źyCtOwcj mus pra~ wodowym będą lematem od~
pogadanek organ!u;...
cuJący{'h o :ch
ek1)~ ClytÓ,V l
WRJ1y-eh w···· zakładowych
r.lOmlczne, fl{lcjall e j
tY\!U1e - o rOZ/Jfr Jenie, puk')! mach kllltury. T'\Jl1 gdzl!) Ist.;je
I n!ezawi51ość nfl-{)duwą - bę· ;11. odpoWledn!e warunki tech ..

pollivcz~

\Vlmi5itleh orgenkl':jl
nyc!'i j społec1.n . . . ,·h.

nar'lrl0m Ju~os!ll\\!d

wyrazy tych

PO!$kl'Cl

~'łrnydl

deh'!i<ae.ją

wej a
dC\\'ą

~ora,cych

RZ!J('ll'j)r1;pol:tej

dzle mJRl

dla

Ludo_

party,lr,o ~ rzą~
Ludowe.'

Fe:dera\·~,.incj

R€':I:Jbilkl ,l\l~iJ~!Jvn1.
Ze strimy·· ·po,!."'i~; ej w

rozmll~

I

i J>f:Rn;gal?'
Komitetu Centrll ""lP)l;O P7.P~ł J
czlol'clt Rady f'fl'lSlwll PRL
Wlady~law GOl'"fluJlUt,
cZ!i"n('!\, '
Rura Pc1itYC7."'i!~O KC PZPR
~ pl'eze.. Rady MiOls~r6w PRL
Józef Cyna.nld<,u.-k1:,
cltonek
Polltyc'l'le~{)

ZWiązkowców.

przybył

do

Japoni

ruchu

CI

film

SFZZ pt. "Pi~śń r'lek",

Spota

ce:;tn,j

Sowlńsl!lęgo

o S}·t\Jucj! w

mlę ..

t.wlt\1.kowych, naletących
do dZ-,i'Olll'ooowy'm fu':'hu ~wjązk()oo
i wdani,ich
po15klch
ŚFZZ, d(1lychcznE T~lo.~:ly u- wym
dl'}lł! w Kf)'ngre!'ll .... w ch(jral\te~ lwiąl.ków zawoJ,..>1.\-ych w uma ..
r?e
olA~l:'n\'i!If}r6w'.
CC'ntralll enian~u jedno,ki ludzl pracy
ZwJązków Zllwoclowycn Ja[:ocnH,
wszystkich lWl)''nV, Referat len
r-.ftęnzynal\mOWa

KC PZPR

Affibs~(ll

Fc~

będ7.!e

okreMnl ,!,nnowlsko, ja..

dl'.l'rwJ,'l ZIV!n~kr\w ZawodoWych

kle d{'legacja p·,bk.;! teprezeu4

Adam Rapa-rkl. c?!lJ<n("lt
Bima PolitYC'l.ne-.~fJ KC PZPR

OI'a:t dwJc

!I)wnć !:;ęd:tie

l

W PolJ.tre P:'zY!4()!0Willl1iltl1 do !)owej de1Pglll'Jl
IV Kongresu pośw:ęcone były KotJgre5,
m.ln, dwa ostal!ll'f
Pl'ezyd~um CRZl;, ~;l.('

mi!li.~~p~

l

~P~'l\V

zagranjc'l~

nyt'h

min:ster

t'olnkrwa

~awo<lf}wY('h

Edward

""......"".,~....""'..."". . . .~: Ochab, Ilmba<ador PRL w FLR.J
Henryk Grochul.d.i on,z osob ....

Pierwszy
polski stałek

będzte

:mac'l-l'O;(! nlczne, wyswietlany

donl()~l~

m:ę<:!zynamd','wego

KOńcowym akc-elltem przrgo-.
<.awQch,we!;o. Jak pnintonnowal
XII
Plenum
dZlennikar<:y klerownl" WyazJa Lwań będzIe
lu Łąc1.nokl Mit;'c!l.ynarodowej CRZZ, które ma tię zebrać w
_G'1\Z.-Z; ......B•. .o~",::ł, w l!;.Ohgre- dn!a-eh 23. - 24 bm. P0t7.ądek
S!e lip~ltjm b<;>dz!e feprel.!.''l'oJ- "brad prwwiduJe referat prze..
W8.nych ponad 100 mlllonów wodn!czlłc('go CRZZ - l. Logi"

WfI('!l bl"ali udl!:I1!:

Biura

CRZZ

UJ

J\l~

CUJącvm j

,'lagą

tematem konferencji prasoweJ

(Doko.",ni, na si,. 'l

'H'a~ 7~lknąć siĘ
bezpośl'~n:Q ze 5p.lei:<:eństwem

P'1le1l'na!r:e
p:-zemówienle
Wladyslawa GCJ-mu!:><:! wysluprzemówienie

"lon,k KC ZKJ r ,,'n ,tac,

CYfllllklewlcza,
W czasie t;we~ł') pobytu dele~
gacjll m~Bla mn.tr.oóć bdie} la-'

ną;mwa

O godz. l'lA5 na lotni~ko w
Zem:Jn:e pnybyll: Wlacyslaw
Gomulka, ':ózef CY:-ilr.k::(''.ViC7;
o~az p-ezYdent Ti:o j POZo-S!)'!.li cz:onkow'e obu delC'gs<:ji.

p R Z Y OT O

A N.I A
. towago Kongresu ZWZaw
IdOIV Swla
I'
•
•
I

WYkO-I

Z jugosławii R:,~:E,\~~t~;E,1;~\I~::~;;
pt>jsk'eg:)

u

ctłonek Kumltetu WYl'f.'TlllNCZr..! nej KomisjI Rew,z)jneJ ZKJ l.
go KC ZKJ i ·.vl~eplzewodn!~! podsekre-itl.l>z J;t!::n'l !iprR;.v 1..a
ClI\CY Zw!ązko",ve-l Rac~
grankl,nych DohrlvoJe 'lIdio j

prze\';!oonictwem T se-kretal"l-el
Komi1etu Cen!raJ:'l~go, Pol!ik~i!'~

Po 7-dniawytn pob;~:rie 'v
Juwslawil w pon:edzla!ek Jgo-::lz, 14 czasu śr:)C~(;)wo·euro

I

!l-tanu do spraw zagr,.r:kznych
Koca Popovlc, członek KC ZJ{J ROK VIII NI 222
.1ft.~KI:et.cE, SRODA, 18 WRZESNIA Hl57 R,
Nakł. 60.255 e~
i
czlonek ZW'!l,,kO\V<'o Rady I-------'-----i~'-_-~L.------.------------Wykonawclej M!!;Uko TodofO'
t,
•
\lc,
członek
KC
ZKJ i
plze\vodnl('ulcy Kvll1'~~1 Spraw
Zagrarncznych
ZWIązKowej I
Skupszczyn} Lurlewej Veljko
wodnkzący
Z,,,,lfl7ń:OWej Radl' Vlacbovlc,
czlom'k KC ZKJ
Wr\l:Dl1awczej E!ln,!,rd. Rardi:'IJ Rato Dugonjlc, {'",10nck CentralI
'

Iw

(ówar7.YSłące

delcp:J.cJl
dyre-k·
gl'neralny
M!l1l-"ti'rstwd

lor

Spraw Za~nml{,'TIvch, IlmblM:l!I.li pobytu pol4kleJ' delefMJ!
dor Marla WIl'rna..- ~~kreł!l;t
Komisji ZIlt<!ran:al'e.! KC pzpn ~lU'tyJIlO .. rądowel w JUfl'09la

m

Cz.tosak I w!ce<lyrl'lklor wlL Na ltdjędut Tak witano pol~
Depadnrnentu w MSZ Kat!- Ikleb Pf2YWódcó\V w Lybtanle.
CAF _ fot. Z, Wdow'ińskl
ml(lMl Ko-roICliyl ••

Jó~f

Próbne 10ly polskiego samo!otu
szkolno-Ireningowego

KltKAOllESIĄTSlPITAU
buduie ~łę
całym kraju szutę

bÓW kandydatom CDU

ląctrll'l

-Ilf.l(!J

Ofj~Jl;lh'i)-'

huma
z tzw. ',resdówek: glo-- mllndllltów

pr~ <'lU nUI-tpuJłlCO

gund~"4i1

~

(l)oko~

Zł

na KOrl.ltresk, Ple..

>

num u51aJl takle 11klad 2e..-oso ..

roJsklej

na

O';';;;'I;;;:;::!-_________...,.

trzeć

z

problertHlyką

""od.o","""1

natodow~o ru-r.hu
de EWIa,?:koWców J
ludzi pracy, wyda"!\)

lowe obllkt, wwoj. killeckim

Z
Ok9."~jj\.~;~~~"~~d:~d:.:..~~1
ctwo
z: l
to

..

'edn\,ść- '~!.'lir,:i;1 ""t."."'i:ni'!"~'

pt. ,,0
ilO ruchu
zwJąr.\t"wego",
omawia m,!n. d1:!ałaln05ć

~t;'~I'~'~~~~~:~
IJCllba f)l9ndalów w
..
udostępniła
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
na Itr,
kwencJi publikację
'«wl4«

l,v.6kl.l!\ę

!llfh'l("7.!I,

g61aclt ulIt(\jlly hmly
nil pnygotowa ';"f'zeJ,

Proces

BONN PAP. KomIsja wyoor('Z4 NRF prz)'wała. 3 manelaty u..

1.w]ljz:k6w

(,f;'nlrale

""ji..I.. -

-I·····.··.·.
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p

LSK -J

ambasador F'LIW w
~ M:llatovle.
~miotem

gpnrwy

PRI~

SK

SL
KaWł! f'OiZ',vj4um!~
:!<jed1HX·7,(~J\ja N:em!e-c

M!lo-

ctJ'ć się L

fakk>ffi

~

_______. ._.--.NUMER :1.21

J

proble-mu
musl li~
!JiL'1!('1iWl

:jW&dl państw ni\..'ll11edtich. Oba :'ządy Moją :nu i)j,.!t1'lOWi$kll,

t(;z,rn.::,w

ZWlą7.atle I

lagru:hntenla

\Vojem $to,nmków

n·,;~~

p.Z€'Ót:

.goel0Wltlń§j'kh,

krm\.!lkb":;,;.:~~:,,"' rokowa.ń

my s).'tuncjl m'~"w"."""""w"
Ol"a% aktualne ,.,,,d,,,·r."
dzyl'\.arodow~() ruchu

"""'"

I

(Doknl'leun!, iIWl Itr. 1)
!:le w wybi)'Njch w 1953 roku o. l'tilZ ~Iliadan)'ch faktyCU'!le: po-!
dajemy Ilc2ibę mandaf6w UZY'- koniec poP1.'1.OO-nlcj
Itaden.:Jl
ka..'1yeh przez poszczególne par~ Bu.'ldestł.gu);

manda,ty
utyslume w
wybota-cb
1953 r.

'"..

..

m

l.

,.,
151

SIW"l"KCj, lak j !Mrtyjnej, Dckla~
racjI!. III wyraŻa pnjfn\enia na.
.~1:)'th ~ łlfÓdów i kle'roWnletw
naszych kmjów, MUil7,t: powiedzieć, t.e do\'/OO1:1 (yfla t tego, te

"

clI.lkowlde blęd'l'l& były oczekiwnnla z różnych stroo. it, rvrr.yjow pqll.kll'!j d€'le~acH W-de ()o

.."

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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NUMER 222

UL.

ut...
UL.

SEKRETARZ PARTU

1\1
,

Tygrysica to ZOO

nnl!o Pirola POWJed._ llnl n!owe). usuwany jfflt tego dnl~
mi: "Trud.no u na. oyć z PIUCY l ~r;lCJ automatycznie

komumis\ą.
Płacimy
wBzystki-ch ! Ul. wszystko".

Widząc moje
S-Ul'!!gj partyjne, Mot:na 5tę II
p0Cieszają mnie:
_ Nie martw slę. «:;;jważl'lll!) nimi j".IOiegMć bez talu. Są to
Dziś I\!anllo Jest ulctGwo!ony. ~z.e, te ter/lZ dobrze ;dlied~ n/i- pl'rewatnie lllib:le, którzy p~r"
Pn.Cffiyci! do lakladu ZOO rllJ- i przód, Zeby~ ty w)l:odzia!,
ile ul! do part:l, upatrując w tym
korzy~el 'matetill.lntl.'
Więkoo
merów J nR portierni taden z :lalU pomogły lutaj WOI.'W wy~
towa~zysly Dle wpadł. DruR!e nikl wybor6wl Po W~grzech i stOliC jednak dłużnIków, to t ...
20[1 z:),,\a!Q sprzedanych
p!'"1.>i!d polskim plIździerniku calĄ pra- er. którzy pl'"te<: :t"wykle nie.fabryką. A trzecie 20[1 pren.u- ~a reakcyJna krzyczalil., te to dbalstwo, czy slabą pra('4 &601
POP mają znaczne zt...
merujq towarzysze w kioskach ·;;stateczny dow6ti, IŻ socjalizm kretana
JegloocL
po ri roó ze. Niezly dzil<ń.
me wyt~:;ymuj€ Pl·oby zydli, M
Niektóre
komitety PO'tUIolru..
Wp;·awJi'lC wiadomoścI o re- lO reżim, k!ór}' nie moze istnieć
Ją tę dziedtinę 'IN ten spojI6bj
pn>~1i"'::!l 1110g~\ jeszcze nądf'j~ć bez opar,i", się c tajną po!i('ję,
\\!Tę<"2Bją, znaczki wyjeV:ltł ..
_. u· "Pin'1li" () nie nit> trud:1o, l W!I."7.<, w)"bory oyty dla nie!'!
jąeym w teren
akty"wlst-orn, a
;)yreKcJ<l mn Ewoich tojniak6w. :JJcrzcni('m w mord>.:, PotvvierLimontr. F,anceso zostRI wyr:w dzl!:śde watność ustrOjU rocia~ ci na m!!!jsc\I ściągają ulei/!oiJ..
e1. FOrtt'llli podobno dosyć ",ku ..
eony za to, że pok'iy! na stole llslrcln<,go,
teeE.,'la, a więc «adna. UpOW..
"Ff\bbrica Unita" -- [abrn:?,:1Y
Dz.h,ń mija, Twarze JudzI llla~
ste<':h.nienJa.
organ P!lrtii. Mario Rlbon~ W\'- dającyrh za sIalem e~kr0t!!ln.n
)edrlą dr,!6wi<;ę.

u

Louil!
Tu,kle mo~to chciałbym dać
smutno temu reportażowi.
Pf"l.eM
Zamierzenie jego jest banho
Rtncń
mnie proste - niemal ,siaro$wleckomyśli o tlrzys:do- schemlltycw{l: oplsać dz-i.eń pra
~(lł
trójki n&N)v ey ~ekreiar-,..a fabryczu:eJ orga~

w

St,

(USA)

patn.y

w
-

dzonyt1lt tyg-rY!llf\

JlIk '1.:yr6wnll.t: te Vlległóki?
Niektórzy z dwuletnich n!&«
rzadko
dlutnlków, opus:tCUlilt.
Ulfri\.l!owanl$-.

mUl.c,l! partyjnej.

ł{'k, których ty....
l'ytuJ br7JT1j Jak z radzi~kje
cie lei ma "pły~ go filmu, choć J:'7RCZ dZieje się
:re
nĄe w niewoli,
we W!oszech. Ale życie tym 'róż
i
CAF nI Gię od f!l:nu, ii j0g0 pcstaCH:!' są tt·ÓJWynllarowe.
Manllo Pirola j<.>s: na :pewno
tl-óJwymiarowy_ Jest l'!ll P{>WTIO
tywy, a nie papierowy, w.vd<:~
ty t. plerwszej s:n1ny partyjne rZUCOI1D, gdyz 10 mlnut cz.ytał (iągle e:ę 1:rrHenla]l\_ Rozmowy
go clziemni;ul, t,(oy "Zagaja."
uk; adk:em w cW51e pracy,
5ą ~Hl ogół krótkIe.
Ale M.lplerw przedstawmy
A brrmić tow;;l'"'!.y.~zy nie :tnw PI)TuHil.r.ego: wysoki, pt""'f,y:ltojny, oczywiś ,7.e latwo, SlI-lljków prDte..~tłl<'YJ' wlec mówi o
de brunet, nlezle ubrany, na nych ni(' <J~gnnizuJe ~)ę w wy_
,
»€W'.!ll) podoba się
towul"'Z~'.~1,~ , padku, gcy motywy 'lWOlJl!l'TIllł wą.
kom njezaleinle od ~unkcJi, J!l~: były poUt'"Cl.ne, Trudno w1roy zebraTllS.
kle pe.mL Weżn:ejSlZe, l.e towa~ u!.yskać !N]ność tałogl, -II u.1aw Tn,ecl opowladn, te
UfUa
rZj"lize j tQwar7.yszk: na.prllwdę ;;,icnie rm.bicl-ll pom.aga clyrek~ nięto nu dzIeń z prR(Y kornu.nl~
go lubią. Dzinlll na nich dynll~ ell mooopolu.
stę, gdy?: robotnIk, którego nał
Staraniem Z/l.l'iI\du WojeWMs
mlzm, tem~.ramC>tlt polityczny
"Kont!.O{eruf. ~'"l,I.'a" j~t odpo- ka sąsiaduje ~ ll1.fltką tego kOm
zeń prorruenlUjący.
wk."Ó.nio wrgan'lrow.ana.
munlsty, d().'11&;! pl"7..estras7.ony, k{~ Towan:ystwll fbkół Swł60
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Btowan;yM :-lIkomu wprawdz-ie nic nie udo- ilomleł"Zu PowiiltoWl' Odlb.ial
l'.JMr'll. J~t to sKute..... no-wej po_
tom, :te Zlemię odebrAno im
sekc;l dalek)~go 'p~?A".dmieśda:
i
pr7..€myslowców _ proW1..\ wodn!ono, al~ p!)/:bawlono dnlów 'tsS.
lit<,,'k! r ....Jr.• j na"ze," r1!'du
j , \VÓWCZ1l1! stus:zme, bo nlę pra.;o
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purtil, now€'lZo sto$ullku dr. 'l111Ją !Iilne g(J;S'oooa;'stwG (tez ~o k~mlt(>~u clie~n,Cnweg0), ~i! zwoinbnych ·ta walkę klas0wą w rodzaju zbiOfOi.'!eJ c<:Ipowle- SIWI!. n~ w)'r6+.nlrnle zaaluguJl\
Jed ta:"że metoda perlbywani; dz!alnoścL
ob. oh.; Danwhvwna, Kołod2:ieJ
sJp:'aw w!ils.no.~('i ZiefI\~k'ej. C',- ()t!"~.vmllne od państwa) lub pra ;e!f0 ~erc.rne, ?..n"Jdl!~ą ~:ę dw:.e
": I
. I się hlilzi nit,wygo.a,nvch - koZapada wlec:r,Ó'r.
Kawia1"!11a ski, S&d.cckl, h:tuPA j Smolnlt.:-na '_'('mi :I! bUtu, pi"f{'jó\wez.VJii cujf! w fnb:-,I"'{'(' - to la z\erm" 7.HKbcy Jl"'(Lw~;{) z
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l ;"losk!Ch
rio k:lku;i711"~:~C,u tysięey llo- ~;~~:: lm teraz :mJOW',J po-.
pel"'!;Wlll.je i "dob,'e nidy" .. k
lo. Na pOOWÓil.U grają d~ik!mł kl'uluJ/\ Ilę '4 pn;edI!Iht.wlclell roi
t}Th ~.a h«k!a~. N!-c t0l dziwne('j;';w,,;~~';;:~;~~;'
skmkujll. wówczas dyrekcja \II I kulnml m.,.talowym! w "boule" nycb, ".,;:tOMil!: spo!eeznycb/
syla !ch na fabrycw.ą komIsję (podają francuską ·Tl!\T.wę ,ry,
lekal'liką. Tam lIpmwa Jest ju!: gd.vi nie znam wlól!klej),
w!Rtwillna Oelupelacyjnlc. OdMnnllo wypl,la ki/!'Hsr.ek werp0\\ti1..'(!m pretekst zdrowotny muŁu j !rl;-;!c do doo"'HJ nit kol!!~
wajdzie sIę Ul,Wlil"..0,
I;:Ję, WIf!:'f'r;Jrem "l:tb1l!up;uJe" E>$o
!mwie. Ju!'!"o chce W-P!l:~Ć do ko
ml!!.'hl m;"l~k!"!Ul. Sywl'!wy or-..
pmiwo;-yjrl" i pomoc w witfell'!~
nl\l odpowl('(it.l na nieklórl'J py~
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DOBRE ZBIORY SIANA
STEWr\YCH. CZĘSC PASZ
,
Z '
SI RZEDA ;\1
ego:oczna porrl} sina ~y_
tua::Ja w roln!clwle )J"')~
zwa:a spodziewać 5,ę d Jb~eg{) znol>Jw<,',[m:a gosp'ld:lr$lW
w prt.<;?e PtzewJduje się, ze w
roku bj~ż.,1cym 7b~o.t"y siana bęJą lcp.~?c niż w lat.ach :.Ib;,~glvch, a [.ll'2('dc wszyatki:n ZO;;IJ
nie o<no lt.'pit>j
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pt)llłch ul't"awnyeh, m-oie prtyelę w. le1:zenh.l ludzi, n jegry

dM.!!

Cc,_cc,-,_.c_ ..•;.
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()ag~ód

spodflltl j na bluzki,
kucram.ne, wlarl:'! j
, Ikoclcl do gotowania blel!zny,
:P!erwszą nl4lr'yJę. _
obJypruk
do ztemn!llktlw, wYl':l's.l C;",
na.cz~'1'Ila

WJju, Wieczorem, przv p!ęk~
Inej pogod:t!e, wm'.Gcy bawili ł;ę
!~a

za.bawie ludowei.

"tępicielom"
przynielic tlawcl
M.chodY, NiQwielu ludzI zd!!J\!
wbiJe sprawę z tego, że d;dtie
zielsko ,p!)r/!.stające rowy, nasypy kolejowe, miedze I piaszczyste p-ola mote być b~zC(mny!'l1
.sl.irowcem do· wyrobu Grodków
le1::ml.k%ych,

l

v.'lęcej nił.

w

ubicglym

rol>u,
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wiście

idt j)ot:-zebuJą. J~KO EI.l'~

pieniądze tej
k,,,"""
U'm\.vraz
c, zK,;,'
"'Ol' ni,
,00pG""'
':ns,alaejl
ZIl.loż~niem
stwa"op,'''Y/
chłopski(l wwp,'n'
pas~.e
t.reśCl- I ,lei,
pU" 0"'" "., '.n" pa""'''
(AR)
1& Uiklad nie może J'Jż

toWll.no

wY'nosi n:ccałe 40 zl na ;rolOn
budynek, a więc 10 razy taniej,

skupować go od p)anta~ Thi~Vd~~aC;~~~~~ ~~\z;~~~~e

dowyeh pojllwU slę krmkurują~
Pumtatorum' mIęt y -taleły
cy :t nAmi kminek h0!e'l1d~l"!:ikl, I1A nybldeJ ltll".tCdllŻy tego IIU~
spn:edawnny Po nluzych C(o- rowca, Dlatego . te* niezbędne
nach, To zmusiło nas d(l obni~ je:'lt ·wybudowanle jakiejś .szopy,
żen:'" ce-ny t kg tegD. !l-urow- d:t1ęk.i której mootna by 'l.Jikwl·
ca /.: 32 z.1 do 14 z1. Obl'l!i!<a 1.:C- dowac IBtnlejllee uhamowania
ny pr7.ycrsnlla się do gwaltow- w skupie.
nego
zmn!ejszenla
:się po~
W p.:'1.ys.zJo:kl rHllom\ast.nn.]ew:el'zchn.1 LlpmwMj kminl,u na ty pomyśleć nad daJ~z4 rozbllnas.Z}':c.b terenach.
!lawą Zallln.dów
Zlelarsk!ch w
P!ńewwle, Podykto1,vane jest to
nie tylko pa1.rzebaml tego mało
upn:emyslowioncgo m!.a.5ta, a!e
stale
t'Ol,sZCtZając:ą
s:ę po~
wierzchnią upraw rośJi.n ~!el!1.r~
skkh w południowej Klej€<:-

"ll

•
WIĘCEJ
ROSLIN
lRESC1\V\CH - W WOLNEJ

~ald.y s:ę ~podl.:C'1~:Ht, 7.C ~l.~,nY: gumcnly prtylac-za ~I,-ę m, lon,
motylkowy_c.h bę;:!ą_lepsze mr. w i fakty.
Za{;.pfi~ry\":ę..;.:~!a - gospo~
W styczniu 1956 roku ujn.aia f. ub. Poważne tl·udr.ośc: spl'a~ i da,r~tw państwowych w stO-S1JJr.~
.swiatlo dz.ienne pje~\ViUa In- wlaJ Iylko w lrrp roku brak od' kl}wO zbyt wie\:,ie ilości pasz.
s!ruk<:ja·o "ploruDoehronach ty powlcdn:eh na~lclf\ rdl',n P3- Np":w 1;"156 rOllU seklorpaństwo
·pu iekkicg()'·. Ho.:wiązaJiie lech ~lewnych, a 7.'WlaSI.CUl ser2.deli, wy w roJl1ldwle, klÓry d,':st,,;·'niezot> no,vt:!) ~nstalacJI bylo re- !ubinu l koniczyn)'. Warun\<;'cm czy) ty;ko 1J,7 ;>rcc. j)gomy~h
we1acyjne. Na~ jednil taką !nstu~ ~ozwoju tej o7:icó·.:w go"·po~ dUitaw i ..'/WCR, okzymal sx
·lację potrw·ba iy'ko okol0 4 kg dnl'k~ j·clncj jest po,nline ulcp~ 51,8 pr·oc. glob,dneJ "loSc:J p&z
On.ltu tclam0go, oe!..-n;mwanego, szt'nie pmc.\' w nas!i;>nn·;;lWI,;;,. lrG.'~dwyc:;.
ci śr.x:n:cy 3,5 mm, 0\;:0-10 25 dkg·
Dobry urodzaj zbóż, dość PoJa.Jt sil.: dffiv!ndujemy, obecnie
gwoi,dZli l SKobelKÓW ! dwie myślny przebieg skupu oraz .im 17.\\'oln!OJW już pewne iloścł PIUZ
z!ąC"zkl uniKen:,,:ne, sp.orląd:w- port zbóż pozwaleją priy~u~·!,~ do sprzedaży wolnorynkowej,
ne ·ze zwvldej śL'Jby z !"wk:'ętką czac, że w bleżąCYru roku gospo \ eRS otrzymah-, .jui; do t.cj sprm
i kawalk.; beCna~kl wygiętej ,w l dafczym pań.~tw0 ,br,d:>;;e w stP. i d!tł.y okolo 22 tys, ton na .w1'~~

duże il()t.cl kmInku {)w
rolnIcy ",tatnio na rynkach m!ędzytla'l'o~

tę

PQd_ do~tatkiem
PA-I

we Puła państwowa pasz tre!l~
c!w"ch ,,~ulc~l« okolo półtor~
mlJ.lona ton. !"? Ol. en l wrze5
rlla bl \\ rnag;H\ na('h pań.stwo
Ę~ll7.!ltm !ile z If\k Szc1ególn e wH:h znaJdrJ\\a!o. ~'ę okolo BO
:lobrw pnedstaw;a się sytuacja I In. lon paó'z trcsc,wych. Jaki
w PGR-ach. Na p{){'.',t:\lku skrp-: lięd?le sy~tCnl sj}fZcdaźy ty.::h
nin w gO;I)odal·~twach PGR-flw pas?, czy bę?1.:e r.ad1!Jl Gbowią~
f1!dcł1 wypada lo Jui okolo fi q I1.YWgĆ •..;f'lYt.f'O[l': w:ą:rana1.
! sl1ma na !>z{uk~ bydla, ObCfr:!c
Pl"oblQm ten JeM .o-be.Cl.'·e dy~
I PGR·y mają już pokr;!tte. oko- skLlIOwnny,. s. rm\\·jąnm,e .leg:':!
' lo HO proc, 'l.U-lJ{Itrubowama Im bqdZA~ za!cz<.'c od u'<Jta.lt"n,a wa~
~iano.
runlniw kn.nlrak\!!tJ\ ;,a, r?k
Ogółem powienchnla upraw 19[j.1J. Są G<Pin e, te mw~zal!"]oI:iY
pastewnych
(bez ok()powycll) 7.J'kwi-dDW"Ć ;;ys4f.-tn n:-p;lame,l~
\vynoS! no rolm bid.l"\{'pn 01,01°1 lo"..;unia pasz, że wówczas pane
ml1lmHl 100 tys. ha, a wi~Cllmpowi!llbr ci, k,ó.r1.y ~zeczrD

nochronu
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taty prób z nowym ty?~m
ru.noc;hronu, Z[P:z1i,.u Ce'l1irJlny I
,
PZU zam6wił SOD :ys, kg (t·u~
tu
tc1awe-go
ocyn;\/Jwanego
wraz z odpowiednią ilością
st)!l;(;;tu, co P()WJ:)~lO wy~tfm:zyć
na zHlożen~e w 1957 l. 200 tys.
Nadchodzi okf{_~ l.biOnl buraN:
'nstl1.lacji plot"unochron.l1ych tego llów cukrowyc,'. d~alego o O<.l-!
I :'ypu.
p2dkae.h Ubce'l...flych :.ej rośliny
.
W porozum!€n~u Ł Komenda warto p<lw:eaziC"f k!tka 7.d811.
i G1Ó>\"Iif\ St~azy PclŻ<ltllycn t1staZbiór
buraków cukrowych
;ono, 1.(; 600 tys. kg (:l""(.{':r.naczy pnypaca na p.a.'dzierr.lk. R(>śl>
.s'ę na
nieodplatn<) l:l~talaCJ<',
n.a ta u;>rawiane. Jest praw~i;
I które ZD;;t~ną z.alcbne .w. kaz~ we wszy.slldrh ~;cwlata":'h wo.\e~
,lym pow:Ede, p!-Zy":"",)I.Hl,f·"eJ IN woozl:wa k'elecJci('go. S.!r'Zegól~
·Jednej m:ejscowo,k: (na WS7,ys'
~e nasiienie uprawy buraka tU-,
k;ch z.abuóo\...·alll!)c1".l.
IHO.W0;;O !T.a m~<:j~ce w J).?WH- i
larn: l!~~domlcr'klm, opa!o~,-:
i ~Idm; p.mC7,{1W6kh~, busldrn: jr,l d!'"l('J.o"\Ą:~~~m.
,~,a~achu~W~( klm,
mn~e) w, !u€llecklm. !,onC\.~.m: 1)pO\'zyń.:!dm, koz:en;ck::n l V.'iQS?

ni I"śc!
IIm
Ul

ach

i wysłodkach buraczanych

I

szą dla jnwental~ żywego.
te:!: oziwnego, że [JO.i:ęptlwi

Nie
rol-

buracza~
nych p!'Z~"wiązują dużą wagę
Wa~!o wioozieć, że z 28'1 Ił hu~

ntCY do

lbioni l:~Cl

raków cnl,rowych w~'rabia Glę
40 Q hlakgo cukru. .Tes: t,]
plon Pl7.€ClęL'ly ], 1 ha llcrm
pn.y t·a.e;ona!n~e stosowanyeh
zabiegach agro';:.'Ch:).j(~zll,·ch.
P07.a wRrlo~cią ;('ką (,aje nam
cu~der l ha daje 140 q liści i
12S q "\\J'st{}dk6~ bUOMumych,
li. więc liście i
'\·.~·sł dkl uz.y~
slmne z l ha śr~r~r;i€j plar.tac.~J
buraka cu;iro·.... fe!'l maJ'\- wa.l'Cl.ows-k;m. W rOKu biezącym u" tOhC pasl('wl1ą rf>wn" ła,e 11
Wa.rto dnda6, 1Ż dotyd\cU\5 (ko- ~~~\~(;.n:ur~~a k;;~~ro'~~~fd~~V~1~; jr;c7mit'nia lub 40 fi 61~na doboa
n;ysta!ąc z o\{a~Ji, ie PrEz)"I.1;Uffi
nrodclkcyjnych. I.~'n:-e:ą ws;:~'. fowego.
Cl·()m~d·'.':icJ n~dy Na~,,~ow~.l U1kie dane j wflrll~:kL że w rek')
Skoro tak W~l."D~ta J(>~t war~
;q!o inny lr,lmll biUro GS mldd;o.,',ć p;;L...{~wna ,.,-jp<ldkow burl~
lo ~:ę '':; s!~d7.jbie oyl(,;;o Prr.zy· On:)'S'l)i'm Ui)rawd ::-.... rak''>w cu C"za!1j'ch, 'O \\',,::>1 pO;;!,i'Nił 50krowych
na
polller.
s;:;ÓJdz:et.
r',~um Gm!l-,nej Rady N~\"Gduw~J
tnę P\"ta1"'.ie,
C~/
Gb." rc!r.ky
O~t:ltn:<)
irdnn);: GS ~mu.,znna cly,~h l_naC'zn~e .~lę pow;(>ksz\I
była opuk)(: to
r10m!cs~(,H'nj(',
G16wnym. celem u;'-nJ\vy b?', wlaś6wie je wykon;ystują?
,11·z('nll:i!.2,c ~iG do c!~~ll[go i :m!.n- rBl,n cuk:·ol':("·\,,) Jest prodlj]:,::.fI
Tn:ebn
ŻCl nie, bn
C~(JlH~gu l<Jknlu, gdzIe Jal; twier:::u!nl:, kt6ry ffl.,)fyk'J1e się \\ prawie !lO p:'oc
buracz9.~
dl! pr~ewodn;czncy
P~ez)"dl\l111
rlll~7.Ym woJ(>wódzlwle w t''"7.(~ ... h 'l}"ch marr.uje S.',; p:·zy zbiora(:h
GUN, trudno b~dzle prawJopocuk"own\ach tj. w J{!\?!mlcrzy Ourr.ku\v, a n1;)l":1lI.'e $l'} dl11te:j(J~n!e przetrzymaĆ z!mę,
\Vlclltiej, Cz.ęstod!;l"Ich ! Wlosto-: go, że !i~cie te "--l uklad!dle nfljN
Cic·k,we I;t:) też pon;cfl() orlpo· wic,
rzę!'cieJ w W,~,{S7e ,tOiY na p:;w:edztil!n,,<··~ Z:;l ~lnHy, ff",wo(1oOdpw:lknm\ bJ:'!lk6w
c\.fk~o· lu czy p()dwćrzu i tam u:{!_
wane 1~:(,1l1 planowan:em, iym
ll'lrd?:c;, że wj·;Jlld\d pcdobnr:!, wy('h są l:ście l ',,\'}'31noki b\l~ ~ają u,g-r."..an:t1 S'~, prZ€z Co)
'1: ..p·7,c:ny;l:1ncj budowy (n'l ra- f1l::tflI1C. Ulkle tlUrllcnn:e 0\1""7:1 :rncą swoją śwl!';,;"'~Ć "Jt-rW{)I~t(
kirn:lf.ny
tajdm;
tr) pn:~l nlc!,tóre es-.... , r\e są mu.le rolnik p:.~.'; 5!)fZęeic bU:"il, lnwenlat-z
1"J'.losobnir.nC'. A Jlrzcc\r·~ !cnpysl- lećw 1, pola, nfl'I)rr:I!\~t W\'B[oQ,d (l~sćml cierpi na 7,:lbUrl<.'ll\a tor:.!{'j byłoby w~·b\1d0wać w rlągu bU\"Ut7.;lne . 84 1l;.1t"jcz
.. n~'1n. Drod:J~1 l' l.fj(l;;:owe, czego !1"Jf(;CZlI:Trl.
nR~
r(l~(u budynek dla J'?dn~j GS, nli.
tern występu)lcV'n \\' C\.1!'ro ..... nl stęp:;,twem jC'st '·,hni"er.ie
Wi
rupo<:1.yYl:tć din
l~illn.! j(d110,·tC'lI~
p~7V pfoc('Fle h'}l'I"l<rlcH f'1.1!{)·~1. pt"odukej!
mleka,
weJny
czy
nj(>. pnZQ5tllwiając la nie wykonZn~·ównl) liście, HI" l wy~lod- UUS1.cZu,
ClOne,
(Jut) , ;d buraczane SC! (\('s',(,rlall\ pnJ, M.

budgnkienl GS

Z

w /Kowoli?
W ubJegł.vm rnku );arzf\d G:·n:nSpółdzielni
.,Siimnpom:x
Cblopsku·' w KownU (pow. m··
dl)m~l,i), przy pC1TH1<:y PZGS pt")stanQwil
w;ro:tiiwlć
but'hnek,
przNnilcwny na porn\eszczen:,;
włl1u!('(;o biura. sl(lepów Hp. Po-

neJ

C1.ąt!!1JWO

prace p:·z>, bud(lWH~
nnwQt dn~ć 1i(rawnle
kamict'L c~fllQ i w
nledluglm cZ<'lsie st{lnf,j~, OhH('r-

przĘ'b1egaly

Zwll"''l.;ol1o

Na 50 różn~'th gatunków tych
rc!i):n, klur.., wcdlug planu Plń~
dotychc7.!1S
wylw~l~nr) ?ntir.n'a z zakresu 12
aSOI"lymt'nVJ'.\I. N:{!- na wszystk!"i." ,,\o;a ~l! opl<1cillne eMlY tlla
7,bl!:rcczy. Lu~ll!e na ogół d')~
\II nastnr"C""l.ają w·ę('cj takich
roślin.
do Innych krn- i l(iÓCO Rf'j nu~irj
kłopo!liwc w
mię~y
wYl>yta-· Pl7.YJr,-[owaoiu do sprzeda*y, :11;:
C'lÓW m'ul z::,lm;>ić,

fi·c'ię:;nacH

Wrnl'V'flj;!

j ~\.lBl,Q

Do me,lawna jeilzcze 'l! połud~ nla. Np. zaldnd ma w tym roIfIkwych pow!a\ów nasze;;:o WON ku u,!mplć 2 imw Euch<.',(!;o Hś
po::b'nlu, k161'Y dość maso.Jewórlztwa, głównie ltazirr.l(lr~ rla
wo t"oś!)!e w Plnczows!t:em j
"kiego 1 JędrzeJowfiklego el\ ....lMI' B\l~l,km nn nr!~ypach k(~lej{)wych i !"O\':llch, Zblel"acre jed~
r.ak zbierają bnrdzo mal" t"IiO

-h,m'owe",

-·p,miew!lt--.gś&

wybml(iwlu'da w

filtszar:n~

złóJ

~tqpl(lM
dQ
da!"'z!'! budowy,
W!(rótre Jednak z powodu bra\;u
kredyt6w daJm:e prare zn.'iiaiy
prz('rw~ne. WYU\ldOV,;,lf1iJ 7.cl~dwie
f,cla.'"Ij' mol wy.!!Ok()Sć jt>dnebo me-

tra,

I co dnIej? Cli z pO~(l~~:lwlml"
ccglr" której b!lrd~() wlfle lrzy DII
plncu b~ tMIMgo ogrodwnia l
zabcr.ple<::zen!n przed kradz!dfl:
Co dalej z budynl~jf'm? P'l jak!,Hehn rozpoczynano budrll':ę, Jc'ś!!
faktycznIe b~ak f'Jndwn6w na jej
dokończenie?
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na. wykonanie.w 1958 r.
w .kaideJ HukI, od___ .1..!15!.vhlcji

fuleszfcslnycb:··t-·tiiyteczfiośd l)ubllc:zn~j

i oltolk, przyjmuje -

ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA ·MIEJSKIEGO
W RADOMIU, UL, ZEROMSKIEGO 'Nr es.
składanIa zleceń do 30 wrzdnia 1957 r.

·u~pu!ecznionllch t prllw"iitnvch

pań8twowU~it,
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PRZIETIIRG
W'IIkonanłe:

inwestycji budowy wyrobu! betoniarskiej
o pow. użytkowej 126 m'
d. dni. 15. X. 1957 r.
oqłM.l:ajq. KOZIENICKIE ZAKŁADY TERP.NOWEGO
~
PRZEMYSŁU .MATERIAŁóW BUDOWL.4NYCii

PRACOWNICY l'OSZUKIWANI
WYSOKO KWALlFH{OWANYCH FACHOWCÓW: tokarzy od
grupy V W~W1it, oraz u·-/lf!erlll, freurów, formlerzu od amPlI
Vi W.1:WVZ, przyjmą natychm!llst ZAKŁADY METALOWE
SKĄRŻYSIW,

ZaInteresowani winni l!ilę zg!!)!ł.~ wraz 2 referencjami w
D.t!ale Zatrudn!enia I Plac Pneds. Zakładów Metl'llowvch,
!ł51·K

Warunki pracy I placy do omówienIa,
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fol

umnWlnl~cy. O"kum~nłn~J~
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RYMARZA Prtyjmle do pracy SPóŁDZIELNIA
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PRĄCY
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n,
ul.

na -robot,.
Materiały w
min składania

e. o. vi Zaldadzlę l?rxewnym Slul1!ł1ou6w.

obu wyPadkach dontarcza wykonawca, Ter~
ofert przez wykonawców Uillpoł0c:rnl.onycll.
~ prywatnych do dńł4 25. IX. 1957 r. Za!:ltt'itega '$.lę prawo
wyboru ofert.
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