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Fll.dyka!.na poPrawa Qgólnc.;o
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moralnym, w jej sJdadtie 0$.,) ....

Ide

na uroczystości
40 I ec ..

, bow:vm.

"cl:

IX Plt>num, potwlerdzl1ja~ i
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sesji

dn Zw. Rad;;ted,ie;;o nR
40·!ec~a.
WJelklej
Socjlllistyczne,l Ilewolucji 1~af
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łeeZJlo
v
Kulturalne w Blalymwchodzą: ! se}trdllt':l: KC PZPH
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t6w l pobudki, dla których
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mtabnej r,1I VHI
P:~~
':num KC p:)]:lyki
ta. m:mo ()~tr'.eżeń rx
KC, nie 7.Of'taJr; 7.an,e-chaną.
t;:;~:::
ł:!e-mNlty konserv.'aty\t"ne
~l~u:ą p17y tym obaIT'lYc
tykę, wytKnięlą na
VIII
num odpow:edl.'alnDsc:,ą za u,
iNnr;e 7.J<lw:~k<h ti"\\·at7:y~.;lą('el

I

O{;l~~;i~~~!~jt;"Q". ~~J~;;~;:1
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P07.~.'~y",·n~'m

p~'zem~at11}m pni)-

z lA!ot.i')niilml prol,i(aMowym!

;mill. I'Inlit;:t'zn<\ P!ł)'ti!, mccnleJ
lwil'47.ana l masl'lml i w katcly).)
ldolńfl przewua:zlć Ich walce,

8'''''ym r;gnlwi+:

Tylko wti!>dy parUA potrafi n'1

leij'cie PI'Z~'gotoWs.ć_ s\\'ój Zhld
l zrealizować
j('~o
uchw,ily
Wtkonanle ''rch tatian \\\ma~1
\\;elloego WV<;l',,-U Je ~'rO)n\
partii. Aby to ummJiwić, Komi

NOWY JORK PAP,

p!H'lrjnych. k<tort'ch wd;;nienl nego d.:zj,,!:mia ! pos~:poward!l.
W \\'i'i.~~yrlgt0n,<kicll kolac~
g członka p~rt!l l za:2.- dowydl !Xl diui.s1'..eg')
b,1j7.ie p. rl.eprnW"rl7,en..'f' lej ek-I kdtde .?
,;1 i kUire będą uprl'lwninne do d;!mi I ~elami. do kt(-,~yc~ aą- ~~i:~!€~~gł:~~~f:ll~1l 'W,"""S;;;
;lodeimowania dl'cyz]i w ~p~·a· f,y ptt'tJa, Katda Mg,m'~~{';a ;;(Rn(>\\r,.skil d:.spcrtfl
wacI;, rzlnnknw pllrtit winnych - pllrtnna powin~a byt ~IH(\a-,
nadużyć. Do 7(,5po16w t~'('h Wiil klem walk! x t~kl1l1: pl'~~:<im!
m wej.i:ć t,)Wf\rzvgze (> wy8o!dn: społ('cznyml,
j!lk
pllM\~tW(l,
Pl)z~cfl'!e m()raln(')~po:ltyrznym, bumt'lanctwo,. Kradzież ,l ~o
CH~Hacv się :tOlu!anlem J ~u·l· n. 'pc,ia.
PowinnI!
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~Iczeg6bą tfo~kl':- o ~nCl~J'dv~!\r-! czne
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m!"dz!'''!:Y,
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c:\l n_~,'H'~O kraju.
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wi('lu ~n!- Hl58 roku.
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oe p~7.P7. I)rfł:~n:7...o'lcJ(> p"lrty;ne pobudek Ideowy h, którzy Ira)a
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~[~ 1. nll'l ideown lwj~Hml. nl~
Dnej~wj;-dl'l
t::'.(1n~,1
dtllll~lnn
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~t"wv
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whrE'w !... t,
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j~ldl'J
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luh znn'!.; pr~cv ~od"'('~f1 .... l u

s!ę
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t{' W~'lll:~~ 1t" ~1~b{'1 r!?':;,h!.
noki danej organ!zacjl partyJ-

I odstawie- nowej, b8rdt.iej demokl"atycr.neJ nlż poprzednia,
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to\\';Jf71'5:':V mc~
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(lo
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1rrl,\ltI.w, K~1_r1v c110n"l!: p"r~U

rf'~

pr"wo

"fT'~\\ I"H'~i1
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t

odnowy

wyr§rM

rlll.sz.egl)

będl\ p()dnnnn~ I iytia polltyt.'7.lIeRG pod hMJIU-r'1l

wnhec któr('go

hy!'

f'h"r"'I

)fr,0

p"<;!:!WY

I'

pul.rlz.iernika, Ą wIęc -:r" tei\o -Ny

nika, t~ mamy SI"}m Jep:{·j wy"
i to 81.'1fWwi pi('n\'<,Z(! )I:C:f'. kt(Ji'e IJO 1'rt:'U w od-

! bl'41flv

pr'"

,ift):,r;

mO-I mj('nr.v

~po"ó!J

uk;;7.taltowalo

r',!no-pnlHYC7flfj. R!}zpatryw"'-I I>!"u("ę SejmIl.
nIe spraw l.<H!el.n!e-, tj. be-!! Faktvc<Jlru\ _ l! nIe t~·lko foro\x>cnośd członka pilnE. mo?,1" I malna·'- rcal!zacja kMlSlylumlet miejsce tylko wtl'<ly, grly cyjnych J!a(!ań Sejmu staja !I)~

mlntHeSQWany nie chce .ko~
1! pnvdu/Cuja{'(!2 0 mu
prawił obecnaŚe!. Rudy ezlo~
nik part!! Ma prawo odwoha~
n.!II @!ę od dt>cY1:j! ,wojej O1'.l):nn!Z!lcj! Ó(l wy±uyeh Instanej!
partyjnYCh..
1'1.y9tać

'* . .

W~lklll

/) oCl,n:trtf'nle u:~1'~~
g'lW perły.\nych
wymlljla od
{'zlonk6w pi!.rW n!<,pnf!j-1J.dnll1~
n1'J plMtawy wflMc .tem.ent6w

_. __ ._HTJlYBUNA LUDU"
291) z dnia 28 pddzlernikl!
zamieśdła

iJ.beych l

W artykl.lle tym autor pr:ted~
IItawi2 swoj~ poglqdY na za~
mlocl:tirl-y
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. ete1inej,okrdlonej
pn;!:':I:
wn:y~tftf<,h j~kj) "da młodz!d",
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dzlClwezątko

«lo..

--··-·-Itrih-n ••r .... -·"'.l,••,····

LONDYN PAP.
W Ankarze fJpubllkowarto w
na.!lt~\'ujące

n i "rlt!a!l"lt;

Okręgow,

korzyści, leCI! we~
wnętrznlQ pnlrubą w:,.1)ływaj1\cą, 1:e świadomości. te watka o

I nIe

dumk:tii"

pIerw tr:i:.!':'ha mak$lmum uWĄ~
g! poświęcić młod:dety theąeej
I1cu!!&tnlezyć 'fil budowle
S()~

~i':t~i~r~:N:~~dl dl\?;~~";~ lM~d!~~,~~~~ l h'!km'ie~!n~tlłą cl~ł~~~l('t.t~ An:j:
Pfrn1U%.e:~ Ilf)W~!11l !>buw;~

$.ll to;'

,tlłZ~~~~'~, glj~!"WM t,d,!~n~~

kut;tketo/ł "fI1łr!1 1M 1i~;mcdl\JIrl~!)'th
'm/'Jwkn ,t<hlfWill uJZr~n;tl!l~gl),

i;fo"n!l'l"".a
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f!'n! gm'l('Hv'!i,~ i~

d-aWe7:a R'l!Y P1JI!Ł'IItw. ogranI·
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l
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l'O~Un P:I-

zakładów

mJ~l:'fHrgo.

świata.
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celu

~n'esien!a

ttt Zfi(l.ety wypełnIaĆ'
Zjarn part;Oljpy ł~łnj !!we L~l"",n"śel krów 1 wydi.w!gnlłt"
t
illwoje obYWlltel~k!e OMwlR:z~ wielkie :t.atianla, ~tell (:Qla pllr~ da ~u;gółfll& ESnJedbanej w
'pl'Zyj~l!ie J:l1) Zjazdu jednoU~ tlUlZY'l1'I.WQjeW6dztwl!ł hodowU
ld. " p6tn!ej przez nli" I % nil,
ra%tim od(hllał;Y"młe na wnt'Ptą,.. tllI 1;'m11tye:enlł t Of$l:Itl1JAeyjnie, duto uw-agi po&wl~on& flł)rfłwle
welM Q!S ~t a~ 6ełski ~ I k6lk4m.1
""Ch I .blęka"1<b.· (o;)

ha

o.~rOOków

Ini em i:lfl ej

znaleziono na

pełni re~dllujll! EWOjł!l kon5tytu~ mFftuł"JIJ,.
c;rjne ttlden!a w Ulkf'l'Js!e usta~
~'Gę/~IIL.lJ'
wochlwezyl'i'l, To !łDM!} motnl\

hMr.whnyrh..

Z.lRW dokonał wyboru de1e;;{!l
ZJau~_ Sp6łdt<
wyboru Okrę

dzlałalnr..icl
Innyeh-~--.-(Irgan6w wł-adr.1ó Ob()!ł

kcJi -- kontroli.

JC'JEbl'Zę.u
•

łYstemllty~znd

~-e,mowych,

I!H'f!ey

k~ml~iJ

ktÓrych :Sny!'U'_!!'!y"

1...

litAOO,'vl --------J~k
'tl... ,

inform\l;*
MO Vi R,dO:11,LI, w

b>ot~ _~,!L,g~'?1Y,!';""! _8_
w ~~w: •.",~
t~rl()rt1,k ~1"

Mlef:.f.Jłl"5!t f ej Ol'az
$tanowi4 konkratne wyty~r.:'!e
R!l.dy Woj.
ZW!lp:.ku dla ruortow n.:ądowych ! R)l~ 1_~!,()~' ~"7 ~j;, ~llOCl)""~~
Spóldz, Mlec:r., RadĄ ~ltla0a ł>~ę dr Mlnlstrow, obok nIe ~J'~ly~ n,~:.""'-' ~k,,'lr\~~j 1
1. lA (,~!m'lk6w
6 l'A~~ęflCÓW, Po klmąj w pr:!pl:'7.e-dnle.l kad""c-j! «l~~~wl:;o Ub~~;~~ 'I~,
1':jeMlz'f) kr'tljowym R~~ Okr,\!~ ner,by lllf'1.~ę:Nl)wych lnl.,.rp~~
lllĄHn robo
gowa dol~t)na wyboru z.art.tidu. latjl posi'hk!eh - nRJ!:?y podIW ffiI Wl
l,rl!'śtl~
pl":tywf'6eeni~
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(:Ze al w nadziel, że z )ie;l ze po<dobnych ~otJie rtl/lnHe'!tanUJw.
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Ńy.le Rłl bl1rcho !lmlf11!. C!, kt;'I!'~" rolnl!\ ~wletnych I uldowolonycl;
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;l~: 'to~~n~~;~i:d7.~:~l~I~~ ~~f;l~ ~ rytrkn r;luje Alę 'l\kru'i IVIW- r.adrdnj('ll d!!t!l....rnhumf'.ntl..K.J
inkjfltf)!,f'm c7ynu. Zn!l'"oponnWI1 ~z~{'h!llj dHlrob:). Lfl!WO S7.\l!t;Jt mUct Zak!adr-wy, I to jrnt C'hyWytl(w~cle, ale jUl. się :wpoml
fl'tm IHm)' ('7.tr:mKflrn ruMll m()~ .';ir,>1ych wnkół s!cbie tr,;dk!I. nie ŚW1I\1ffZUą. laurka. ale to
mi ri'lzu, rn~ed('}; nh~ Im, że ruda in jeanaK nuwość .OJ wlą
ci obgndalł lO w gru- o~('j ~I"!o.!rt.f·ć krytvcznle na \dn
Imc:o:('! 1"ldwlltdr,!('!de o l.Iłnn'tI\"J
:fl\ld!uJzle, Po {wostu r;lda j e s t !,ach pJJrtyjnych - pt",nl~li I tak ,ną pracę. Te~o nam b • .
al. nie tyllu)
w !Sprawowaniu kłerownł~
na wyrhwl energ~ l w~Jy~\ko co ~!~ tu dl.;eje nu "»{'1~la s!-: !mmorzutna ful .. :to-ral<UJe ..
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PQr~"!·(b!
1}1 hulo lm, NowotkI Ulu
tuk, jilkby Namot"1.ąd IN1l11itt od
I'!tlre 7'kwa!nl'le iejll~twem< 'f'1'1'~
rnlrnHn <!I~ w PI'Z\'hytrk.
iat. C~'.u'em Nl~ khltimy, nIe nbv 1:& tę I'"tt'CZ 1(o1);:\('... y,: tm Wł.l me
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p
na miej.

krwi,

nit:łycll rĄk,
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ODCZYT LEK'l'OIA KC

~.~L~OWO

t UDU

ZBaWi

'dostaw mięsnych do sklepów
'Dobra wola '\,HM i RZMięs.

I kłopot).) ROSpod!J{!

rozwiąże

J-r!-11 !\1!{>Ir7..1irllkl ł Jan ,M'ooh:~k,
RiUlrlm, lit Chl(ld;n~ 9, L:.f;~y
n~r7.}'1TIil:i~my

Wioi-e

Sp~.;!,u,t~,

k'órq ;Yl;-tlnncie, 1..8. jmiemy

;;ę

W "H1;r,liQ:~7n'!1 dT\!llch.

n.,

1_

Rudwm. ut TI"l\.Uj;llUl1

(}t~"Z:''l'11.l1:Mny
epr~wą WM'7J'j

U'l'f}t>\V!1:!."nle,

te

znleto !';:ę I
7J)e,tsnie ulatwior. s po-

Dr,~ha
m\'~~l';e

PRZETARG

Radomskie Zakłady Przemysłu Terenowego
w

:RADOMIU UL. MALCZEWSKIEGO Nr 16
ogłauahl pt'll!ltars

-

---

na. wykonanie: remont e. (I. 'W Wytwórni Swlee
Radom, ul. Niedziałkowukłego 21.
r~~~YCh

tnfO:"2nłl1:ji

udli®ll GłównY Me(;harUk" 16'. ,3l..(ł4 lub

?J

pr;oow.rmJ rrlN:ą ll('fl!ll!n! er,)'\~ pn.<"d<llqhlorsłwłI paf-..'!I'W6We,
o'lPQłth:j~h('Z'i! 0(3:>: .firmy pr:ywl ttle, Z!tSirtrql' lólte ptll.W<I wyboru
ofert. Term,!n ~'{~Ma;l)ja ofet·t de S dni od daty ultuania' łlę w

pfM!a

walka Apacha."
"FilmOstatnia
lub JeW kto nie nie alta wrogtl lecz sU"".

TEI.EFONV
P'llatl) ... ~e

R.'~il~<JW"

P.,h,

S-'~II

P~ll'Jtow $

'"'~
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r.,

M

Ind.!lłń.$k!

00
fil

\\ol! _ cowboyski, czyJ! kl'óUtQ
_ "western". Jest W ~nsacJa.
·.lla mlody::h l $hlrych. Mlodzl
'Nidr-ll; wl"~zcje to, ,co u\\tazau
_ 7Jl e-knlnCIWą legend!!;- -l!; -co zna~
ją ,t; lite:alu,ry (Karol M::1y,
I\llw'Ie R;::d' 1'-le,l; ~lar7y _ bo
mlodnj<)Ją o te n"".slą,t lat., kleSkrd:I"fIY dr to Ideałem byl dla Ilich
Iru!l.:takH!J
Tom M1X, rde'ustru"Zooy oow~
boY. nlljbardzlej een!ooy wy~

"OJ'YJł'NI

1"<1O'''k'':

• lIt 1·\lKO\\: f.G
_ Urn pt<Jd

IMm,~ll"

fRAOoM

I~\ E: ~~ ~e~(J~SK!l!.OO _
hm~li~,'ri"

K i N A

.Nin,,"'~~~ ,hl~ ...

. BunlC'

I!la)n.-' _ Wrn p,w!

HE:.'

!t'''(U,~.'~j

.. "'n8h.nd,··

,r:j?1~7;t~,~'~! _ "tJ1~~i"

_
_

.fi!""

Wlm

do dllewczyny. kwr"
uprowadza, chcąc się zemścić
na jej ojcu za to, ts go :t.drn~
d7-iL Długo trwa, umlm nlMa~
wl.!ić ! !;:bęc zemsty U!;t!.ępuJ'l
wobec jawnych aktbw nienn!ennej wierndd dziewczyny
dla Mas.s.ai 1 Jego cech pr»w~
dziwego jndtaósk(cgo wojo-w~
Thlka. I o p-arudokrue! w

Ostrowieckich

OVREKCJA
l.nkład,'w Materiałów Ognlotl'1lVllłydl

W OS'1UOWCU"

mllośc!

ogl{}łl1..e.r,1.a..

KIELECKIE

8WłĘTOSJtZiYf)'UlWI

lW~ł\

ZAKLADY

OTWORZYŁY

PlJNIMT ,slMlJPlJ BlJTIELIEH.
ł

NA PRZEPIWWADZIlNIE Il:!lPITALNEGO
REMONTU SIECI SILY ! SWIATLA
11-4 ufdllldl!le Nt "

iłUY

ul.

przy reatauracjl ..Bristol" ul. Sienkiewicza 21.
GODZINY

PRZYJĘC

mrrELEK OD -OODZ. ll1 DO 111.

KllIńaldel'\'I Ho

wer>tQrn.le niema11ł rolq gra."
klado'<A"ClI am(łrykańgk!~a ,,$ty~ kUkuryd:l.B., njczym w nasa;ym
tu !yela", Irlylu l'! HI'1 hardziej wicjrudm "produkcyjniAlw". Jest
romantycwego n!t d:rls1eJl!.'rY, to p~n.oo-t.. którym prawd.7Jwy

.P-rv:fldllfęblonJłwo iłob&$ ~

.._.",

Ale od Ulg<! CMllU wiele «If:: wojownik p-rzeehodrl na p.cq:y~
r.mienllo wlllŚnle na ekranie. cje wroga - utaja Mt.lllie łowctt
Da'NTI.Y film cowboyt;kl UW51h lecz rolnikiem,
n-alef«ł do i:r.w, grupy n, ezyl!
NajświelnieJSM- le1llt_pl.erw~

p"1.k'~J

wn'", " - film pj()d

01~!

~I

~MW"M~j",CI

(rlk>bn'cl"fO

'(I,

W I)r....,1./ F,t",1\!! _ \\'~,1K,,", HV'1
• nh .. ~j Iwńtc:c,.h'
Gdl"yUllt'1 II·

_

~!:y:~~~ty71«1~j: ~~~j~_tr~_=3 ::~_~:~.m._~0~:~

B;dy ro wi~ fl1my r.;par1ł' na która tam widzi {rne-chanlotne

WI&d·,<I~,,"~

P~rl~k.

uk~c}'lfll'ch

,r,c
tl~w~

art.

/';1U p.~,;:'~cl
ll1&l.ru W.

D"br,,~ ~I.k,'~«r)

A fil' T E: K t
A~'.h ~t f _ tfl. tH()m~l(.",«" ~

"~' ..k~ N( 11 _ ul T·.u!il.JtltI '"

e: L

T
f, F O N Y
tog"'(I'\'I.-:t RM'\m\(OWł
()li

~.
n,',,~" t)!
Pog,,\o'llle M IItyJfWI

l«'l,\\~rytRt, ucHnlona r'łziewic-a,
pogoń. walka, rwydęatwQ, C'l'..n~
~em nery! był C't.amym typ6'ln
lł ~'boy bohatert!!ln, ·C'uJ!r.em
odwrotnIe. Choc!ld w!ll'iIWtów

pny całej /Jwej d1Jl(('j....
śd 1 prymltywl7.tnle ma jednak
&Z)'bld refleke (np_ wykQr7.Y~
,!.ante kapelmu:s atr3cha nlli
wróble. :t ktÓl,i'M zetknął nią

UWAGA!

APólCh,

Z DNIEM U.

'WtI

Pl18joo.OWWC

$lli

AkCją,

Vi,'

kt6re! t!lkrob>ltyk.fł była waż~
r.iejsza nit "głQbgr:e zMe1:0nle .
DT.JIIlaj "we~tern" W'Ynlaeh&tnlnł, przyndmniej ten, kt6ry
'111l: W}'&:;r1n w 'wl~t. g>lm fakt.
t('l hlol'ą :w nim w:bla! świetni
akt.ony () powaf.nlejsz.el skali
mot.1iwołicl nit dO®koollł/il konna
jtUdlł, mówI " p\'Xh)lerienl\1
nmJtl_ Ale I tematykI!; ma d;d~
IWlj głąwA'l podlt,:lt~: '~w OO'II!Iwla.nyrn IUmJe - podloże hl-

dydaktyC'U'l!!,
jednak

jest

dMC dyskretn.ie, 2 t!'H!,bowanle-m

wszelkich

konwencji

filmu

cowboyg.kiego iP<'Ig-oń, tlU'H!d"Łkn
ltd.) tylko utytych dla :cxnvat •
nielsxych Oć16w n.li to byl0

dawnIej.
CŁ)' 1.mten!l-n r.!ę cod w for~
mle? Chyoo nie. Ale jest to
li l N li
rzf.!<'O\loolo
dopl"Owadzone
do
.,r",r01'\I'1W,",IK·'
.. '4',~,.~~ fJ>
perfekcJI. a chodrd nie poltll~
wt~~"'"
m ..,rde1e~ml" _
/Hm prrxl
z-uje nk nowego, motn1i Je }ui
!rlnCI)'k ~l
nar-wnć Iirtynni!1t't. Bert 1Anen~
"HVTN1)1"
_
"teIlU{a" .... !-lm
st:u' m!mo. Gwe, WY90klej ,ran~
prud __ 1)',\.~!t!
M.,. storyem8. rm'l!nl"l!ł! w końcu gi
..łl:ft.yrsklej,
pokatuje
te
"ZORZA" _ - :;-3~HIJ. bp!'clto
XIX wielm od dawm .luż byli, W1!zY/ltkJo sdue7..kI, Ś'W!ndetąoo
bnu'· ~-;- film j'it,m_ pohldQj
p.okonanJ
~
białych
o
.!i1l'EllwnOihń
Chdm,
"
któryCh
,,!'lA,JRA·· _ M'tef.;n"~
br.nów, wyn!s:tCzenl. &W<&:niue.l~ r.dĄtyUimy 'Wpom.-nl~c, IG któ're
APTEKi
Uf

OS-TROWtF"c

pm·

ArAfkl Nt 110'- AltJ! ! M~18 n/:m

p1"tejęły OStlndły. roln!c-zy tryb jaklei mywc1:1.! fródelko dla lu±'fcil'l ! . UiprzMtaJy walk!. Apa- dlll trtlęc1,OI1ych gadanIem, lak-

grrAIlACHO\VICtt

«

I N Ił.

,,1l0BOTNI\(" _
...

"W'~!!dę

!'I~ IH~ lr~nt.'lJ.k'M

,.5TH!"

. Analwndfi"

j1f~ Hw~dtk'('j,
Ił p T Il: ił ł

A~ieb ~t

manewry·'

"'"

nie 9l'ędmnl do t~w. _bYłY kt~r!. _~st.d_tą kina: "!_ch
Były WlCLepy iCw:;okea.l), które w prr..errl:.r1.enI. A jełtfi:lik ~t to

che nIe chcleH niC:!
ni/łk musieli ulec

78 _ Mltdh: "M'J6ri."

pooddać, jed~ nących w

kinIe tego.

CI)

jedy~

prr,e'w·abl,ją.- nie 000 dać moit!" Nale!y r.a~
nIch, mło-- pll.tT\l~ttit tHl.zw\!+ko re§;YlIera:
dy MaJltlal ucieka. I R0t6w rl!;~ Robert Alclric-h. 00 pev.Jnl" nl~
CU!j um"l'tee nit pójść do r~ raz je!f.L(:1.fj ); nim "I~ !!'I"Y'Itkt\~

fllm cej nlle. AlI) jedoo

:teryt1~w.

%

Pokonuje go

O$tatecz:. my,

)t,

lD51

Ił.

Zl\!mN!I:.O smDzmF;

było wle)ę, główny motyw się I p·U!rwn.zy NI': w tyciU), Drugłli

nie tTn!('J11lał, eo nie pn-esr.knm! c:eę6ć
bard:t.lej
dZlłło. wlcltOO'i 7AW({Z0 jednRk().. l pn~prowadzoolll

i_Id

teł. 33'1 .. 11 przyjmuje
na wykooanie:

M',~~I~;:T~';~;'\!~:, I f<,~,~;t~l~tJ_1\ł wJ. jednym r«.'hem;u:h!' n!rd"IJ';!Jł'1ji' pianino, tiurniury, re$t.a\.lfl1cja,
'h"'< I~' ~!t~. pl.HhkIJ", 'oril'j.l'l1.x,r~ 1il',eryf. n\eu.~irlllsrony cowboy, k&p~lUJl;'t
ttlbNlud to Beli«
n,,~!~ lhd,.,m'. ' :r.,...,., rhd~'JHk.' "cumy typ", którego maleiy uwlet.nych pomS!lłów. Sprytny

t)'r.

w.

Po~nłłft. ul. Hlb1'leNł 15

W><! Iml,u~~If>j.
nit,! I'l~jb<l.l'ddej lI~,fllCh I naJu' tern
wle-l.ltiego mIan!.:a
(St.
"W~I.l'ER"
,.p'~I'-,kw,., koniN mntej wyrnaga,aeych wtdt7.ów. Louis). Jego rookcj6 na dz.lwy
VleYt'

GASTRONOMICZNE

_

PRACOWNICY I'OI!lZUKIW II NI
10 KIEROWCÓW II: 1 lub H kllte-Mt'!4 prawa j,udy, przy!m!f!
dn prlllcy- od urn MHt,JSKllt PRZEDSIĘaJOnSTWO KOMU~

NIKACYJNE w KIELCACH, Zuo!:ak do :l.OOO li m!@1l1!lctn!I"

plut dwie tony w~*!& roC'ttJle. Z"łnfttenh'ii pnyJmu;e Odal
Kadr MPK, ul. R,,(JiwolucJ! Pai'dz!~rn!kowej :l!1J e. ,za pojr0d~
nlclweT Samodr..l*inl.1go 'OdddmJu ;ZSlrudnlenła.
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S.RM.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

m. "

~

Z.eł te gou y .Ił

&

zr !)Ie
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11::~W,o;;:'~'.:;;',6,;'::;~y~~":;
skie
Ol.

ił. torf
Jeży ....
I
tyslę<:y

Jesień

I n s p e k .aL. o r a t

Pań'twama!"

U'hwal. Rad,
paid.ziern,ke. br. kilka

dłogoletrHe potycle

http://sbc.wbp.kielce.pl
_
w kieleckim parku

H.,i komis, komis llII Operaty",,,e
mał:ł.,ń.t",o!lll "Lep"",y" p ......iż
III 1IIm.. n tu, mm.... tam
llII

BlIiI!iwi'll'91ill!lv .I'J11i"f!>ł"f!>

mldi.eń~ RUiilll.,d.l.,

n"OiłlL,wSlJllIy

ZłQtymi K~ytami Zaslu~

U~eGl

Pona.,1 II

chomosds!'n
I
wlerzytelno!l+
dach osób uchylajqcych 9!~ 00

Nnle:tą do nich: Blłł'bara I
Jan kowa1łJmwle. uuuieszkaH

!eni~ckJd

płacenia podatków, co pnedtem
[,ylo rzadko 5to~owanc.

vi Rudzie Wlclkle-f pow.

Ma~nu.$!tew!e, pow. kozienic~
kil Anna I ",«eląw NI~
ruilebey
lam. w lraądzach,
wło~1.czowskt

(pow. KOMkie) Jf.t.y

l'It

skla::llle 100 ton \(>1[0 c~nnt'go
w Odrzywoie (piJw. OPOC7u
; ; .- m--n::n:; w 'runIlu W!tlklm
(POW, St!Hlz6w) I w n,tlntnmrb
{pow. Klel«l) po 300 t()n, ~ ".

dłow!ecld.
Stefania l Jan
KownlMtyko'Wle z:amieszka.!l w

pow,

ton \ortu CM-

!owego wydobyły w rolcJ bletfr.
I cvm )ropaln!~ {!pólduelctok! Q<.
: mopomoeowej woj. ki€leekJ~go,'
: !\'ie wszYBtką Jednak produKcję
'zdoJ{I!Y sprtedać. \II Rudd~ J\{~.

&'IDU

Cl1rt(\5towlr
łOI)

Je.sZtH'

B

ipow. W~l).<Izel0W:t)
ton, nie llcz.!l.c f11.1\lej.

S1y<,h Ilo~cj w innych kf\pa\!'ll&e):
O~ólem uplVly wynMy.l\ pn~cl~

Stan1~a+

wa i Jan Nld:tlt\uy, um. we
Włpszczowle, ul
[tobotnieta,
Marianna i Jan Socha., 1.am,
lrząduch, pow. włos:rez.ow~

I :WO ton tortu_ Co l nim

robić?

prt,.

IYj~Olry

lod

tan! - tonę t
rno:Łn.a kuplć"

reczneJ

zl, A' l prnrlukejt mM~yn1)wej
la 150 II. Dla zakład6w pro1uk.

c?lnych 1 tona t.orfu
prodil;~cJl

Tort
o~rlltywne

N!ezwykle
małżeństwo

'-0...;..

I

rudno,ki, na jakle napo~ mysłowych,
uwtględnlaJ~ych
tyka dstafnio wielu ludzl bazy surowcowe, potrzeby r:rnw z!lale:tlenlu pracy, były, l,u I miejseowe rez!',rwy slly fO'
tematem ostatniego plJsiedzetliii I buczej, ~więks:t:(!!)ie zalnieresoo
Prez. WRN, Prezydium powz!,:- wania. wsi produkcJtt rolną pny
lo uchwalę,
stwierdza, ;00 j~dnocze&nym rozwoju przt'My·
trtldnośd
pow3lale. na rynku sIu
5J)OZywCZO' prJ:etwórcupracy ma jl) 'r6dlo w podstflWO go oraz uruilhom!enle w labry\\'ych dysproporcja.;h. wynJk- i,ach dotyehczu nie "'Ykorz)'ilta
łych pcd koniec pltmu l.'7.eśehl~ nycb rezerw-.
l~tnjego. Dysproporcje te WY,filUchwa.la poleca uwadze raG'
:i'aj,ą. ('tę w rllldmlernym sce:1trn
litowaniu szet~gl.l inwestYCji, '" narodO\':ych następujące zagCld-:
t,it'!n!a:
"ahepieer..enic !)racy ku·:
reJonarh woj(>wódz_
twa z pondn!ędtm pozostaly~n ~Ietom. $zczególole jr.dynj'm :ł:yrejon6w, w ?:(l.niedbsniu ekono- 'widełkom roazhl, 7,abezpleczemicznym małych m!asL era% w nie zatnutnllmi.... absolwentom
Pfltl'lotlC w
O!ewła~ciwej polltyce rolnej, cn różnego typu szkół,
!\powodowalo upadek lalntere~ przekwalUlImWllnlu I uzyskaniu
pracownikom
zwolnlo~
~owl:lnia produkcją rolną ! du- praro)"
ty odp!yw ludności wlej skleJ nym li!: lldmlnlotra('jl oraz :o:de~

T

która

tf.tcnie czterech powiatowych
wrdziaJ6w finansowych." Ponadto Grzegorczyk był prezesem
rzemleślrtkzej,

na

l lekt<'irych

hr. wyprodukowała Ql',$
ponad 401J tys, 6z!uk eegly ceroM
towo _ pl./1hltowej, 15 ty~. ~ltuk

maja

100,000 zl.

'W~ród

p~zestępc()w

ptw,aków "AHa"

gcspoda.~

rzy{'h prawdziwym rekinem, U
klórego o~lavdony Szler.yngjer
móg!by być najwyżej terminatorem okazał ~ię ob. Siadacz\\:s
7, Radomia. Jego u ; .a w n j () fj e
zaległości podatkowe wyn'J
S7ą 3Do,oor) ...1 Niezależnie 0d
sl('rokiej Qtia!;;.lnoścl 'tH':temy/;lo
weJ
prowadZI! on nie!egaln,V,
do miast.
mobilizowanym otket'Om, nale- bandel papi€rem, kt6rego spn:e~yte 2organb:owanle werbunku dal 7a 255 ty~ zI. Wlęk$zOŚĆ zaUchwala s!"Vlerfu:a, te dziawieranych pr1.(~Z nki:hl transa!:łalność rad narodowych i
Ich do wojl."wMzlw maJl\{:ych niello e)l, !lQWet wykonyw8\'\yeh pod
organów winna w obecnym oJ- statek slly roboczej, UIH'lwnie- szyldem sp61dzieinl, nogl1a wykreSIe I!\kuplć się n8. l~odzenit1 Ide, ,~rat;y repatriantom .oraz UH bitnIe o~:wkanczy charaktl!f nI'
ł)'tlh dyłlpt'OpouJł, WZą, wnłkH~
\'I e planowania In'Wes.ty"JI pl'!,e

Iprawnłenle dzfała!nollcl

nÓw l'.atl'udn!enl.. , pny
...- - - - - - - - - - - ' ' '..'h rad nafodow)'cb,

Z KRONIKI
IUCYJNEJ
D()Cyzją

mleszkan!ec WSI
(pot\'. Redom) .Jat'!
dętl{je

zatrudnieOI.t\" Prez. WRN za§
leca prezydiom powiatowych I
mlejs!tich rad narodOWYCh pod~
jęcie kroków dla rozwoju I:lłu),m
urządeenJe wspólnie
Doskonalenia RzeH

I~:~;,~m~:;~::;::;

Chomentów
Ohwtooki

pobicie swego

IItll(~

fUtgO wiekiem" 6ąsiaąa.. ob,
Stefana. Km:IC'klega, Stało !!i~
to na zabaw!e" w tms}e któ·
rej Chuste.:kl pokłócił ~ję z
'5ynem Koz!ckie~o, Synowi nic
~ię nie !!lalo, ale Ojciec lOlital
bywać
pcbay

W celu szybkiej poprawy sia.

Prokuratury Powln

towej
w R;ldomiu osadzony
został w więzieniu
20Hletn!
,a

(lfli&N

prezyM

!mej drukarni. Druk ten wyl(onały dla Slaclaczkl
Radomskie
2'aklady Graficzne Hcz.ąc zan
14,000 1.1. TymcZĄgem Sładaczka
wYf>tawlł

rachunek za

pośred~

nictwem spóldzielnl.> na 343,000
:<:1.1 Podobnie na pudelkach afel 'l.ysta ten 7.arob!ł ponad m!Hon

llotych ...
dzony w

ę!lldaczka

:l':ostsł

osa:WięzienIu, l!. wkrótce
)\'!'~O oszukańc1e trao;;nkcje 7..naj
clą swój epilog pn:ed sądem,

O~6łem IOllpeldOrGt Kontro!o(rRe:wlzyjny przy Prezydium
WRN wykrył w lHtl'łlnlm CUI.~
Fie obok pne~!ępgl,w podatko~
wych !cilkflMśde dużych afer
g(Jr,podarcz~'ch, które obecnie <.ą
pn:edmlotem
drob!n~goweg(')

In"""",,..

drll~·.k~,.~m~~,~mz;,u'~;I~:;~;I;;;~;:;;~~I;:~:,~~~'~:l
,

Rozkrę~a .sIę

'lo!

UWAGA SAMOGONI

)I

betonlarm

ró",rnlei

produktJł

Pn:edsll;blnntwl

Hannlu! U5lull' WZG5 VI Rad,.
mIt!. W okresie 3 rru€łl.lęcy nucila ona na rynek 26 tYli, Bztuk et!-'
gly cementowej i PI?.4;U(I ta \'rl,
alt. pill!tAkóv.' "Alfa",

et

Produkcja obu betm)..larnl pne-znaczona jM! na p"tr~by bud<rJ
nidwa w gmlnny<:h .spoldz!l!1lrJaeh
i d:.Il rolników pow, rarlmn.sk.ie.

t"
kryliśmy dwie beczki zs.clen~

l
samogonu zajmomi1lcja. Jednak
l'tomeńda:n,ta
Miasta mdy, aparat do pmdukcjl bil'!"!"
hru
..
,
Tu
antena,
tu
antena,
Jewysiłki nie moMO w Radomm wokół 0~teirny
Zają,--:zkowie.
W
tej
gq
wiele
i
Nit:: więc dziw
krąglego stolu siedzi kllkunastll
chwili \.,'~kryliśmy produitcję w nego, że powstaJa tam cala siat
(,firerów milicjI. Kapann K, toku.
Aparaty
są
zainstalowane,
ka
handlarzy
bimbrem,
zsopareferuje zlIdanle. "A więo tOW!'ld
n:ysze - mówi - naszym 7.1lda W /cwklo dopiero 2 litry samogo trująca okoHeę I nawet pooob,no WarSl,awę,
niem będzie zlikwidowanie o- f,',J. Mozecle wbacz}C,,,
gnisk: produkcji bimbru w po.'edzlemy do ZajączII:owa.
Ale Cl.\' inne wludze czyn\ly'
wiecie llpskim. Otrzymallśmy In p<,dwórku o~, Da.jka s~o! mUf(l' wysiłki. ~by przetłumaczyć chla
formację, te w kilku wslach ~e v: ... na,
specjalna komórka. ~~ pom ich przestępstwo, jelito tp\l
en powiatu pędZi się IIsmvgon twJeramy maleńkle drzw!c;lk~, leczną wagę. Czy ktoś prÓbował
nm szeroką ske.ht wyvwząc go ić wewnoirz bucha nI' ~as odór nać tej chłopskiej młocizleżv !n~
nawet do' Warszawy, Tym ra~ SAmOgonu: Pod
"kocwłklem""fI. roz['ywkę, Inne
.
z(-m obejmiemy
riastępUjąen
p!onle ogIeń. Be!'1.ku zacieru po nią nad bimber I
w!;le: ZaJa,czków, Baranów, ,s_le Ii\CZOfla t t.:hlodnicą. Po c:}enklm bicia jakle
kJlł~rk4 Nowa I StanI., T}'rniem~ \~yStruganym Z drzewa
sączku rcwl;'ji'! Akcja
ca Nowa \ N!emlerycz,ów,
~plywa do pr:zywląw!lej butellt;l nie zrobI. Nie
ulmber, Na ?ókc pelny gąsior, dlętego, że prle~tęp!'ltwo to ma
obok kilka litrówek.
I':lębok\~ k;orzen[e !'ipołeczne
ekonomiczne. Potrzebny tu jeFt

J

{!~t
Cie

nodzlna ,21. W gablM
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SZ11 .'-""4V,,,
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Ina

Nal

"Skl.,yp

tJ

potrreb

kulturalnyr.h",

Pod takim ilzyluem jaM ~ Blał,&
orzeg~l:;h przy ulk)? Kr-'lil:owlli:\ej
sklep mJejliCow.ego GSaU.
Chcecie wiedzIeć co w taki,'ll
sklepie moXno. do.sta.t'i A wJą::
ksląi'.kl. :ro>iiyty e:zll:oltHt, haM1\O:'
nijki wtne, pasta 00 bUtów, ln'eIlI
\lp. rozma!tokl.

Zarząd OS interpel~wanY Vi W!
Rprawl_ę ~.~.~_zuJ!!:.«t~_ ~n:ądzenlWi

tc~'i'

.tąp

tow,

khw
[ów

ny I
Mor

hlcr

orlr];
bit\\
I Zl1
od
I'aul

CRB 1: !llS2 f, CieKawe co myAlf.'
11 twórcy projektu taldego azyl&u

~Io\\

Prl'bll':'m jest trudny weRS Wlrl'lUlWa, bo k!!etlcl '1!
I I'!lezmlernte bolesny.
BLnloorwga.:h pnechrn!zl\(! k:oW

R['('I
Zlefl'

'IJI,y~iłek włedz do WfH'lOZllWtlktrh

włącznIe,

,.)

ś~edztwa.

1',

ROf.

!cJto Ilkle'pu nie b»roUl wledU\ «I
tam można doatać.

prm

na letteniu VI
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ma! l

~:~;~Ii~r~~~!W~~,~j~J~:a H~~~~

zapC>Clątkt).

1

wala wyr6b dachówek,

')I

Sprzęt(!m Snmochodowym w Ha
(laml() nie mając w ogóle wła.~

Sk6rlwwler., trl

Dobrze roow!ja ilj~· prm!llil:~}I
betOl"JarnJ rZGS w Radom!\!, Od

tnwary, oczynie pJIlCtjC podatków, TefliZ dobrana para będzie musi !Ila zwrórić skarb<lw! państwa 0zbywała różne

\\'lŚcle

koło

maSZ)"Mw6j

na belon

Z'ł

której jego to.

tJośrl:'dr:ictwem

me.

2

Pracujq

aby trudniej bylo

UI:hwycić Ich
do{'!<ody - rozpro~zkowllll swą działalność na

~,pó!dzjelni

produkCji

kie, Olllelllftil" I
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j

kM~t\l~~!

'tł, 6.

~O zł.

~~~~ JĆ~:~~Z:!jr:'~Yiur~~!I k~:l:

bylo

}'rowad7Jli on! szereg nie l.nt'ejestrowanych warszta,lów rz,,"
mle~lniclJ'ch
zatrudniając "i-

Iy najemne

'l

36

ręcz:r.ej

Iltynowej -

ml"lą, .""tu. (~.
.,

ZA}',JUCłAW MV SIĘ

r<lJT!l.Il

l" w klenmudostl'}pnlenla Im loknH, 8\1rowt'a, kredy-tów ItD,

ku

D.t.j

u,hw.l.

",bowt.,uJ.

Z'1<111
Iti

lIl'.k iiiOD. P<lll_
UlIiI
\Ił !lBW. Starachowice

nli·
ł'
szych ilizczebll do opl'lłcowanla Dn\łf!oucha
w nn,lbHiszym czasIe l pr7.edsh- U. J tl II
wlenla Prez. WRN wnlo.,ków o
pnyzlum!e da1l;~ycb kredytów
In~ł'weQ{"yjn)'ch,
Wnioski te
winny jak najpt"'lniej uwzg!ęd~
!
zatrudnienie
przy
moi,liwie najmnlt>jszych
ptexydla rud narodowych

r

nakła.dach

DfCUTRALlIACIA l

"lII<III

&V "

wychodzi na zdrowie

l'

również i oszczQdnościom ~(

.:,

I

le lud%:! w Ostrowcu 1 powiecH!,' opatowskJ.m 08ZC1ęU:r.a
lU!, ,formy o--

, w PKO, jakie

Schwyta1&. go m!Ucja. 00 ezylll
m"'elu:tl\ donM1llide Juf; w pre,..
sle. TerAl' na mlej.«!U. od raJU

ezc2:ędz.anfa, co noweS9 wpro- przy podejmowaniu
wkładóW
wadza olę w tej butytucJJ _ b!)drle lMtna porównać la.IlĄ·

Inwestycyjnych.

~'~ t:t:!o~W=owY:~~~ ~%~ jlft~~~~n~~trj)Wel&

~ze~Ii~~~i. P~8tO:I~W
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),).ajn,
<,
, - Podobno ostatnio wprowadZQrut ,zo .. taltt w tyglI'! hlw. II e~
\l e n't r iI I ! ~' a c

Jeclzlemr dale" Z mikrofonu

e

t

I.

wdąż płyną meldunki. Tu dma,
tu zima, zMleźllśmy 100 litrów

7.aCWf'U-

-i;

cukru,,·, ·Tu jeleń ... ::'··Itr:.:,,~:;;d'~~,,::~

krta.kach wykryliśmy
brownlę .. ,

cnią bim~

l;"v kilku godzinach akCja kO(l
czy, Idę, Rezultaty są pokaźne,
Przeszło

70 litrow bimbru (o·
prócz wylanego)" 900 litrów. Z8cleru, a kompletów do prcKłuk
ejl f'amogonu, 25 beczek, W 12
wypadkach sporzfldzono proto-.
.gosIXXi8:r:tą. Ą
kóly, B osób zatrzymano,
hędzle"dowodu
\lczby 7.1lwiernją aspekt gpołeCl:
hl". Ja' Pru-c:1eż
ny,móWlą wiele. W pow. Hpsklm
jest prawo...
bimber robi się nie od dzl~, Jd
Wracam do "Gazika", Pt'7.y podwYŻ$zenla ceny wódkI. W p.
mi.krofonie· kapitano. M, cdbtelQ lipskim pędzeniem Ulmogonu lu
meldunJd" Je&t Ich. coraz wlę dzie ~rudnią się od czasów oklJ~
ef'j, Tu Warta, tu Warta, .. ZM- pacjL Są wsie (jak np, Zającz
te:iliśmy kHkana~te lItr6w bima ków) gdzie Według relllc.li przy~
bru. prt}r tym równIej; ur:t::nlot" łapanych "blmbrownik6w" »a
! y ka.rabin 1 00 eztuk amuniCjC". mOlO" produkUje ,tę' niemal w
Tu--brtoza; -l, tu brzoza l.., :wy..
choci•• Do tel !'Ol')' pro.

"on

_.j

H

".

- Ja.kle

.tępstwa't

- o, nIedawno t.emu właśnIe
u nas ml.<i:J m.le!$("(! nleprzyjem_
ny takt ~podroblenia k.tiąteczk1.
Z 27 czy 30 :tł zreb!} Bobie goM
tylet ty&iecy 1tloŁyda j włfJlmZI\
C%ęś~ tej Dumy

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

zdohl pl)dj4C.
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