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Już Jutro ukaże się
nasz-Ssironicowy

posiedzenie WK' f JM
Dzlli n:f -Zari11<u WlC1HCliCh"'"\''---- ''fem!ITfnCofiiaa
plenarne
wlel.'lle
w
drcnJe Wojew6dtklello KOIt\I~
bott;ej do rad,

odbędzie alę

numer noworoczny

h~~u

l

Znajdziecie wnim wiele cie~a\'/ego materiału

Na sir. 2 podajemy

kupon" Przepióreczki

II

-1Ił--t-----1Ir-pieiffif po
!lziś

na str. 2 naszej gazety umieszczamy kupon

SWlętokrzyskiej Gry Liczbowej "Przepióreczlul.".
Kupon ten Dttleży wyciąć l. gazety i zgłosić się 'l nlm:

w tym tygodniu do kiosku "Ruchu", Ruiny kios~
karz obowiązany jest honorować kupon ze "Słowa
Ludu" na równi z normalnymi kuponami. Należy
więc

dokonać

wpłaty, wykreślić

przepisową

ilość

udziałem

u.dań

kam~l\nll

Narodu

kandydatllw na

Wf'"

.
Poeząiek

{I

goo:t. 10.

1957
:p o e spr
r"" PRZEMÓW~~~,~!~ "~!m~FANA JĘDR~~~~~~~~~~~:~~~~~!~~{::~.f.~
,-ów do produkcji artyh;ulów
..
i:ywnośdowyc-h o 315 mln rubU r,ym, wywo!any.;:h silnym WZJ.'\}o
1 Import gotowych artykułów &tem sUy onbywczej ludności,
rrzemys!owych o 144 mln ru(Dokm\ezenle ni str. e)
UlI. Ten wzrost Importu spowo

list IntelektuaUsttJw
fllłJo§hiew§hich

do intelektualistów

Oznacza to, fe w pn:ewabją~
ceJ t'zę!lci przeltrOC1,enle planów
produkcjI nastl\,,1I0 (1ziękt po<nadplanowemu wzrostowi"",~
da.jnośd pralOY,
co Jeszcze rlu
Iwtwierdza tilUS2rUlś6 twierdzenIa o Is'nleJ)\eych w tej dz1l!dzl
nie wielkich rezerwach.
I ",ni"""
Pomy/ilnyrn objawl!m tego-roczn.lIm Jest po ra:t plenVft1;y
00 wielu lat przekroczenie pla~
nowych zadań w dzIedzinie ak!!
mnł8l:'JI w
pr:x:em)ile. Udział
kosztów wlasnych w \vartulicl
'towarowej

Kowala

już nie boi się
'"

.
pJOrunow
JedYI'lą wsIą

pos!e~

jet!no~d

BILA

liczb na kuponie i zawrzeć zakład na 5 stycznia
SzczególnIe duży wz,rost na1958 r. Kaidy z Was moie zaopatrzyc się w dowol;;tąp\! w działe produkcji przed~
ną ilość kuponów ze oSłowa Ludu", Kupony te, nic~ i
rr,lotów spożyc!a, jak rÓwnlei:
zsle:i:nie od tego, że wezmą udział w Im;owaniu ' nia planu gospooan:zcgo w r(l~ ~y~~~~~~~j!Pl"z:~a~~~6n~c~n\\:
"Przepióreczki" na 5. I. 1958 f,. hędą uczestniczyły
! ~przcdll.iy !UdIT6ścl,
\V specjalnym losowa.niu premiowym, Na premie te
Wr.dlug wst~pnycb przewhlyCharakterystyczne
jest, te
przeznac:r.ą się 20.000 d. Ilość premii -- 10 po 2 tys.
w'ań plan produkcji przemy· pn:y tym przekroczeniu planu
złotych.
.
slowcj w br. )f;(lstanle wysoko produkcji przemysłowej plan
pn:ckroezony,
Jak wiadomo, zatrudnlerda w przemyśle z()->
Podkreślamy: Tylko kupony wycięte ze "S!owa
plan przewidywał \nl'ost war~ stal przek!'oczony tylko l} 0,4
':-,udu" wezmą udział w Josowaniu )remi~w~:ml
tośt! glObalnej produkcji prze.- proc. prt.y w7:roście
zatrudnie~
Wyniki premlow~go lo>;owani:a podamy \'V nume~
mysloweJ (lok, 4 (:11'0('. W porów nin, w stosunku do 1955 r., G
rze II; dn. 10. stycznia 1958 r.
nardu z r; 1956,
tymcza.'Oem 4,3 proc.

Wieś

Frontu

radnyr;b do WRN.

ROK IX. Nr 309 (2639)

p

po raz o§ior4ni

plenarne

wszystkich -kraj6w

w PDwlecie

dmnskJm., ",: ~?zie", znikł,,-.
r,r~ pożattm od __ ~_._: .. __ ,,":':T

runa, je6t

wieś

KowaI:t. 2ains':l.

IOWIl.DO ~utaJ bowiem ooE;romr:i-

ki We> wszY5tkich gO!'lp,xlarHwath chłopskich - tak na b'Jdynkach mIeszkalnych, jak j na
stodGla.ch <ora1. Większych oblek··
tach gospodarczych. Dużą pJ-

wars"ll\wskl ogrodnIk ! wla~
Z:\wndn swcJ/) 111.'1:)'1
a pói"lcJ, w latach
192'"".-.27 na praktyce w kwlariarolad, p!\rysklch.
CĄF Fot. MiedlĄ
Ju* od 40 Int hoduj('

Czy powstanie

kwl~!y

śddeł kwlaebrnl Jan "Nowalwwskl.
się najpierw w ogr!ld:>it' SWI.'~O ojra,

UWlltamy to za pierwsze
pozytywIle wyn!kl powolania
rad robotnkr.ycb arar. stwor1.(~
nla bodźców i.all'ltereSOw3~
nla materialnego l'i:alóg w tl~
na.I"1!1Owycb w)"nJk./l.l.'h t)rodnk
eji w postaci rumlunu zakla~
oow('go,
WartoŚl5
wzrosła

nowy zakład
produkując!}

terakote?
PJ OpocznIe! okolicy roz(On,ta

produlu)ji rnlnl('zej :się wludnmose, ze Już w n!eda·
E r. ll'ki!'j przys-zlmkł
wybudowany

w porównaniu

t956, Q okolo <I proc.
lutni będzie' w!elkl taklIId pro·
Dl,lękl w'"l.l'nstowi prni!uł.t'jl dukujqcy posadl.lmwe płyHd kllpnem~'tJł6wl"1j I rulnlt'%eJ wy~ mlonkowe /terakota),
Zakład
twonony
dochód
narodowy tl'n będl':!e pfrlcowal w oparciu
wzrOOl w roku 1951 w p-nrów- G bo-)tale l~~oby- suroWCÓW miej

nanlu z rnkłem 1956 l) '1,3 pt'OO.. ~~~\~~~hl;gJh~~~b.i moie _U!trud~
M;yll l) 19: m.ld zł. Jelln0t7.cśnle
W!a.d(;mf)~ć jest uzasadniaM
dochód narodowy do porlzlah1 t Włndze państwowe Inc1Ą ju;;
powodu \\·~'korzysla.nia ktedy~ pertraktacje z Jnwe!>toramL O
Mw zagranlczn;o,'eb wzriH;ł G 32 wvolkach tych rozmów polnfot'~
mld d, caryll (I 12,7 pru{'" vns mUjemy w swoim czssle.
(r)
C'.I(yl\l podolU njffltycla Indywidualnego wzrósł o 12.9 prO('., , $
-)000(Ilo:t!om It\westy<,jl netto o Ił
~
proc. Ogólny pozIom !nwesty~
VU. UU
tjl brutto w
narodo

lftft 00ft Z,

Ki ,

odszedł

król

na

wH6,1 ~fO~i:~:~iit~tl":~~,~1 Ba-g -r -O- d--y
h
dla wzorowyc

czym
nakłady
wej
}!ospodaree
~Iy tylko Q

....i~w.,.iy,,;j,;,,1

'kó

Pracowni.
h

Sł Uluy
p

W

•

Ki~e«:ltyU'l.1l słynie te ziyeh
dróg. Takli; $law1i bynajmniej nie
doozy !udt;.r:r;d nll.'lmgo woiewódt
twa _M! Bluzoy drogowej, NINlt.ely
tundlMt<, rmf~~\wown- SĄ zbyt SlClU
ple, Z
władzom prlyllzla

~~;:;;::~:~;,~~,ll.nle)nlYW.!!..

~

l

VI hall RZO w R.adomlu Rl'!dskcJa •.słow&. Ludu"
oraanh:uje wlttlkl!j lmpttm: (ul!rywkowo ~ artystycmi\

p. n. "Słowo się rzekło"
Zgaduj ...... zgadula
w

Imprezie.

ulbJał blor~!

aliyśd ~rt'tkl Vi'arsza-,nk1!'J
MJECZYSr.AW WOJJ'IIICKl
l\<UrtM CHMVRKOWSK.\ - łuunur
"\
II ZDZIELi\. W W,,[.CZAK
czołowa para bruet~1II \
.- LUCJA 'Wo,lcmCHOWSKA - Opery Po:tnańskleJ

fi
II

Orkiestra JIt-:m\OW3 rR OOlUUEWICZA ł SKOWnO!QSKl:EGO
urlU: WACLAW I"RZYBYLSKI I,ANDRZP,J ROKITA

k ••

'l!WYdęzl'ÓW

,,_,._r€c

konk1illÓW

re,,,,,j""

I k••kUtl>'

cukają:

ClI TELEWIZOR

,.

MASZYNA 00 SZYCiA

!lllZEGAltEK1<AR~"Ę

orM stertg Innych IdrakcYjtlych nagród
Bilety nl\ Imf\tf%~ mot.na nah!r-wat: w "Orbl!le" - Radmn.
od dnia 2 stymmla. ~aŚ Jut, od th,lś tv RedakeJ! "Słowa L:.tdu"
Radom, ul. WUolda 2 (telefon :n~36). Przyjmujełn)r -I"hwnłeł
<tam6wh.mla :tbIQft)wC (Id układów pracy apola m. Radnmla..

{.ud,no_';" I._ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;;
roku na mk po- J '
'w 1-lJ1H(!~
moo1u dróg l (fl('r<

JlPO!N.'7J'1:'e

...c, ,_;·" ..

która odbt:dz1e sit 4wukrolnle (g. 1'1.30120.00)

II BEATA ARTEMRKA

Na,

urogowel
Ił

Już ~ dniu 1stycznia

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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""~łqgnąt"Qn' 'jNJrla-R::- ZB" 'lianą

kooJecznotul WZnJNtu
1.$

zadlużcnltl J

gr .. nir.ą· Znr;czna cz~.;ć tqo

I'

zAdlużt:'rda
ma
charakter,
normalny
! pozytywny.
Są,
te
kredyty
zllciągnlęte nu I
okl"e.~ kilku lat w ZWifp:ku Rn-

dzieckim

na pod,;tawie umów

lawet'tych. w

l!~tDpa.d?-l(!

ulJ.

r,

kredyty związane z z.lkup0m
masz.... n w Czet'hos!c.Wl,cji, lub !.
udzlałem C;r.ecDoslowacJl w roz~
budov.tie- nM7.ego przemysłu lIiar
kowego, z udzinlem NRD w Id7.bUdOWie na\'!zego Knplj!nictwJj
węgla brunatnego.
Kredyty te
tm:YCZynią się do rozwoju naneJ gospodarki Ml'Odowej \ I
warunki kh

przY""o,",

w
na wkup TIlHlwYŻI'k "(,1

nlcl.ych l Innych
tykarlsklch,
Jednakże
dłużenia la

towłlrów

W7.nlst

grnmq

ume- 11"",do,,'olów

naszpgD wwy!crt)('zyl

:1:n~:kO~:::!h~i~n~~~

tóW. Oprócz. tego
niei nadml~rny wl.rost zadlute~
n!Jl krótkotermInowego na niezbyt dogodnYdl wnrunJwch, ("J
"C'nah'!ty uznaĆ ta objaw ujemny.
8:nuaeJa n4 rynku wewnętrz
bym 1 w łumdlu 'lagranh':'lnym
Wfl'łlftł1Jl. 011 nas powainych wylUków w roku 1958 na rzeC1
t\'IltlOCnlenła l'ówl1owagł pa obu

('KZJo:MY1U, CHEMICZNV hę
clZ;t' !iiI: f"CJ/.wijal w r. 1953 po-

m}'slnie, p{Jdobnie

.In\:.

w

r

1l1;17

\V PRZEMyF;u: MATERJA~
r.ów BUDOWLANYCH 117,W".',:ó!nie lliln!(', gdyż I) 14,7 pror
W:lr-a~tll

produkcja

:Prodl~kcjn

Ct;nlentu.

c('gly wzrośnie
s(lcja!i(;tycznym

Im>:emy!ile
!1,8 pro('"

!'lclnie

1\

1.

w
o

~zacun~

klcrn P['rn:hlkrjl ubQczneJ I prywatnej o ;4,9 W"oc.

l.w-l(~:~~M~~!, prndu~c~~ł~~~.;.,

'''Wlll-\l'!1I n,l."'.pnl'i', M' i(O!1I',{'[j,
p,np"r;u),-"
aD:'
n.'" 0-'
d,~bal}
Dad
pro.,el('f'ITI

tyeh odełnkadl, J~dn(jc2:dnll'
wzmocnienie rowMwagl na ryn
ku wewnętł'1tnym 1 równowagi
\V obrotac:h

it zagranicą. choć

'p ..

";Lę

pa

";"",·C""

ze

wartośt'!

Roczne piany
pr-yed terminem

w,ecm,,,"",'"' - m,gL-

(I",'J'

I'OV~'7,pgoln\"ch

"('~,)l

l(,w i zalda

mld

w~t;lną

all/nwanE'go

\".l'.1I110C'j ;ub

l

A'-

Na 15 dni

prn,(I

r)~A~~~:y<:,l~i1 d;::r~~.ąia..<:~i cl~~r{!~~I~ wywiąt.;\!a się

oddane do
ul.ytku Hl:! (ys. izb, a w fa"
IT1(H'h bu!lowrlH;(wa ludnl)~d reoów plac\',

)1"'1\>'51.0<.',,0 Cl.}I;\[I'a. PV!(l

"'(')iD pp')('ktu
u.<~"w} b,: ;ż"I,,\\",.111,0[.1, zg"dn;(' l zar:o'>w,('r:ll'l

to-

przeznaczonych
do
ludnmki wzru.!inle w

."-".'- -·-·iii.:".;.;; -;;~<i:~i;i;:;,i~n;,;'

Sf'J:n:J PHL

~~:~ ~.~:~;)~~<~I:~I(·K;~;i;;·~'6! ~

pracujących.

Zakłada się,

'Wa.rów

(;'\..'p'.,l,u-

l· lll,m"ów. \}htęp
1':";"'(\('[']' -

ohu tych :r.adań nie jr:;:t
Jest konlt':c'l.Il)'m
\Vafunldem dalszego rozwoju na
tuj gospodarki, a tym samym
daI!tugn podniesienie stopy źy~
łatwą.,

cJoweJ mtt.'l

de prz"k<i,,,nl<i pfl)P];Jr\1.I

lą.eztnic

rzecZĄ

w~n)'m rrl('7 ;"<1iT'i,'\:I"\.
w cn",1.rl\:n punkCie pOf1,.actku
d7I<'nn(';;n S ... ;rn \J<:hwa\il
w,in<>rn'~!ll\(, 7.ml<lflY
w
f"'g-ul3.mm!@

') Naj ,H-].('-''''; rr l';ami' Gona wi( 1958, ko (1-

J""""

7,1'

!('rYl1ln~m

lm:okh rn('t-

nYfh zarian produkryjnvch talo
!!,a Skariy~k!)wskil'j \V,-t""órnl
Te( hnic:r.nyrh,
W dniu

Knwskkj.

~~'e~~i'~~::j ~~l:'~~~e P~!i~ę!;;lY~ GUlÓW

bez

~tp,pllle dl) ón..gleg(l punktu po- 10 grudnIa wykonano lu platl
pomncy kredytow<'J par.slwa Iz.ądk\.l l!r.i('flno('j(O. a mianf\win~ j'Oelny
prorl!lkcj! ac("!vkllu, !l.
"7 t,\'~ izb Prl,ewlduJe s:ę, ze
17,b wybudownny,h w ra"
Nalf'?Y pal,)źyć 1am~ ni('(07::1- rin w!".,li:ehania sprawO"ular.ia Kc- 1::; Krurlnht plan prndullrjl tlenu.
P:anu Gr~<;por1lJf('7Rg·,. Bu- : l'\!artfl5r ponarlplannw('ł prndul!
rna('b budownklwrI pal\~lwo\\('- sddn'onl'p-,u wzros1UWl ni('któ- m,,';]!
u>...,!u i F'inatl.66w (l rtą~l)wym: rjl w:rn!Ci!I(' w ren~l,q'h J)orównyr.!0 w~tilnl\! od~pr?pda[']a sp61~ tych wyplHt,
np
w,rpla! na prr>ipkc:of' IMtawy n prNwi7Dr\\lm ' walnych IH! !r~. zł.
(!7IelnJom
ml('~7.lHi'lIO\\"i·m lub, podr6ze .-lltl7.howe w kfa,iu ! ?a bl:!1ie!l)wym na l kwarta! 1?58 r
"lit
"f.f!łogorn r.aldlldów. kUlte '{(>('hcq
"r[lnkę luh nadm,ernl'mu \\lun
O pn:cdterm[nowym wykonrv[ln:eznaczyć na ten (:ci ~rod;d l siow! wy piat 'lasl!k6w
chom- :n~:m;:n)~n~!I~koill~~z~ł~~. u..bi.erll
Po~k~'la
on
na
włtęp;e,
li
1'
:
:11.
nhl
rot'l',ne;zo
pIanI! 'tamf'Muwa'
lundU~7U 1nklndDwego. Cyfry fe bdwy~łl, 'l.ilac7111e lifZl'krllcZfd/\
nie
obe,mujq
bUI!nwnic!wa ('t mu u7,IPtldrl'one rozmiary wy kilka ti"li [ol.)'X\C'l.yna 61~ nQwy la :r.ałop,"1!. \\'o.!('wt'uhkj"Ro Pl'"'led·
Plk
bud:>.Mowy
l
! dni.em I I\.tycz&i1.llol"'!itwa
Hurlu
Spoz:y1-\'rzego
ml('~7.!(iiniOweg()
Wlrj,kh'l!:o niknj'1ce 71' w1.ro~tu
f'Jndu~71J
l"ZęM'

*'

~,!;, 7t' w
bud"wnno (,)k IHl
!\lłlnycl: !lll w~L
,E' IV 101(11 iB:lH

")zIH'uje

~$o\\'nl{'IWil

o ok

~ !7.eC;t.\'Wls:e~o wZ:'m:1u
~,tf'h!)r()\',/I:li.
Na~f.'7,." ~kut('c~nt,>

raku UI!'i7 wy
tys. !zb rIll{,~Z~
Zllldml!l.
rozl1l,luT

w,cj;,k,eg;.)

plac I

~lę,

'\'ldezy{ 7. kr~l(j7.I('ŻMlli, f1r1d\l1:Y-

0Z{ !.p!.",')lrHI,ci

urhwalila 1-: t

MHlls\rÓW

\\ nnocnk' ;",n:ro
nm1ui:y(:a pn

~Iili\\'](hwać

pp!n'()llr PIH
1L.h/,t j u,tug

ogól'lc kit'tlll'ld r('{u[lTI~budo\\ nictwa
Rdorma \u,
!c1Ó1"a bedzie slOpniDwo wprowadzlilna w trcle w cią!{u pierw
~71"1N

Kiedy

ta:-

\":.:n;sr!!\

12 P"f)t'

HiJd!~
o~(Htnio

n!a rnll~l.ą być otWl!.rl>!! fadn:ro.ki

zkcimiu

Ił

pól/oeza 11158 r, polega nu

pflń~!w()we

to.C&~a m,ln, ptlHll1!o1;rja ur1l:l\du'ń
dl", przemysłu naHowl!-!i'lJ,
traktorów l mMZ\'I"1 rolnlez;,th. r1ebrów1l'k. Ptlw~tl!.ly nowe
umlędfl V!'1':\'m:"~!\I rhl'mkz!\t'gl"l, ufuehomlnne wstało wydoby,lc
!Iranu, Do naJlInwU)'l'h osl!\lJnktl n:\lllloń~kjej RrpubHkl Ludo\'id ullnY6.Ral?ty bodOWI! wj("lId'-'J. I1I! wskr(i~ 1l<l'\'(lq('~neJ
wllirown! w m!ej1ioo\'rO!ir! .Rmnan, poww!lIn!\! h_Uf/kI nn!rbioty·
Inlw w J!UI~Iii .. h, J'<}T.p!}('~<::cle prac pnr blld;)wj~ w!i"lk!1"j -elelt·
frowrll "l'l'OOOI.'J w Siru:. l!Ij pnl'dl.' w3lyll!i!lm - tftrut'ham!rmle
dMlul'1:(Ine/Co pnu Zw. Ibd!l('t'kl reak!orll
II.tnllHI"'·el!n.

pr~'wa(rl"rrl

nir'kiN]\' ("kże f))e-klórym ~p6)

dzlelrlorrl pracy. Temu c~!ow:
sIu?\,' pro'('kt U~!llWy o d(}~tll
wach
I [",)bolnch, :m!l. jriujl"\C\
na porządku
dziennym
no~('j <fi wyn,k! pl'lU'}' Onlł, na sIę
lwiękR7emu z!l.m\ere;;awaniu lU ubmri S<:jmu.
logi wynikami flnnll~owyml pru
V\-'ysoki S("jmlel
rj' prl.f'rl;li(:bio\'Stw jlny oparciu
lo)zlic7('11 1; Inw('f;tor.',m! nn śc!Cl,!eflla41'1" mił'si<;ey tl'n\\!, w
Gły('h kO~l(orygacb lub nit 7. gó~ pruhlln\myrn. tlnladł Vlil Plery \l!Jtalonych cenach Illl oblek. num KC PZPR, gospod:uka natypnw{'
f{utowa ·ul!ł.ldowala olę VI rlęt~

znl'lc7,nym

zwiększeniu

dzie]no~d

prz{'d!'ll(,'biof~tw buj !ch odpowled?:ial~

dowlanych

sumo~

:~;~~~i,~~:::l;'r!;~

I
pem
g05pO
\ndywhIHliln!e lub
W iltMunknch m!ę~
wy mill~tt~m 1\ wsiĄ !lYBtema!.:VI·l.nit' r07.H.N"1/l. !tlę pnie dzia·
funla prawa wftrl!),~d i tirnlUllw
ków f;rnknwy(·h. W rnku ub,
·;.e~p(l!ow(}.

Opl'Ól:"7:" 'I:nlm.deflta - -obowią:dtG-

wydl dostaw

tnscznlł!'

mlt'ka

7.mll~f'j~zono ciężar
obow!l.F.ko~
wydl dG~tlW' 1-bol,!!. Da!.~?~ kro

kI w

klenmku

mtl~

\l:;;":";:;:"Jr"~I~~~,'~~~
od rozwoju
l warunków rynko--

wzrost (]0,,110ludności
w jej
z państwem I gouIIIM,lecznloną li! tytu!!1
li;wladezen IIpotecll'
prlez paiUilwo to
IlospodarkI niella
,!""',,,~"'.n"J. I,r('dytów l UbCl.~
- wYlllel'ile w ptlr6wrln
g HI!)7
f<luteln 15,2
'iti, cr.yU (l 7,2, P:f\'iC,
~:l:c7.l'góln()Ad

planowRn'll

w7,rn'inle o 5,:j
4,'2 'proc. NR h'n
wzrnst fumlu<o'zu pll1c Gltlad»Jr\
~lę \1'7.y elementy:
1\1 skutkI podwyzi"k pIlIe pay
w cląJlIl 1!ł57 f.,
średolel placy w
l:alożonym w1:tostem
f)

oraz od sytuhcjl flnllinso-I VlY"'J';,oj~1 trracy o,u,
W tych granicuch, w ja~

1111:11 dostawy

obowiązkowe

Z UW" .. !.

ne. IX/sIadane pru':;:

Ru;mllnl~

bogate 1.&&flhy Ufl'lnU _

wykO!7.)'ijl!!.n!e I.'n('fl[\I &iomow~J
!l11l rUlwuju rumuńd.lewn
prnl»:nhl ! I'(ljnlctwn !l11ii prztt·d $(lb~ dllt1/' pl.'rgpf"kt~·wy.
Wlde &!!Ąnnlt:t InA na W\Hlh"ll li;onde równ!~* rolol('I\'I'O.
Wafla przy tym zwr6de UWlliIe nI!. hllll. fot w !)QWoJNmym I'MWGju II:Mpod~u'M',ym Ru~rmnl1 nIe w~'$ll\plly w lilklm. jd: lIP.
li nas, alupniu dYIll1H'OPOT!'J'lI mh:rhy ro'twoJem Ilu.etny&lu ! j'(ł!
nktwa, M,Iu. dlatł'KI.I, tl'! '<III paru.., 'il oICó1nym N".I1WOJI.'M pW"
tlukell ruln('j 3'twl M'tWÓj $eklon t;fWJalhltYI'"till!łfOo w tolnldwl('-, RI'ili:t_ tt'n tlbdmnje dd6 U proc. (\gółu Vtlwlt!l7.ł'hnl
U13rawH('-J kraju I okolo Z3 pro\'. glo.l):tlnI'J Iktbr lj'(Ispodllnłw,
!tozw6j Vl!{'wil~tnf!Y RumunII IdĘ)e w panI! " jej Inkj!ttyWiI
nI! IIr!'ol\! n1i1!Ih;YlUlr(~(lWf'J. ł"amh:tamy wnetłnlowl\ pr{\pfo1.'i'('.j~
W"rmief!l> RumunI! Chlvu Swl('/!, VI' łprawl~ pr1\y«Otowllnlll kijal('f(,Il~'J! UiI'fów u.iiltlfrl'$OW~Ul.\1dl pań9tw dlll omówh.'rdr. I pra:ygO!ł)wonla pli.!du ot"ólnobil.łkań~ldll:'li(!. WB'tyaUde
kraj!', obj~!ł!!
prnpl)n~IWIHI)'m prW:ft Rumunl~ pl'Jdt!m, pf1!Y.fu:lyby WOOWhf!EIInit (l n!(!lt!!"ft'-l<.l!, rob1Jwl",XlI.nl~ UOl'ozw!jan!lI- pn:yJar,ny"h. P4UI)H'1!.nyrh, l':"o~pA)dllr(,2Yl'b I kultunloydl atollun!ir;Ów. Byłby W kr-<łlil:
do ulrwalrolA P9il:OjU nil Blllkailat'h.
W HHN.'łe ptl~kllU'1WW.nla. Rtlmuńdcff'J Rt'puhUId Lud«Wld
- IlJU'M! poilIki 'le lU!bkłm fi nMldttnajgldl'1f(I I t>rlltye:tarnom(lf~
/{I/;.!ełoO Uajl.l .erdeunę tY<;l:;:",:nla wielu dalsZfllb IIUkCffll6w.

klt'J 9YluMji,
Ullana NI('w&ipll~
platnin.)'
Il..ruJu
byl ujemny.
wie grmJla nam WÓW~'7.M Inn&--I da. Rnk 1957 był rnłdf!1l ('IIC*~
klej walki 1\ tnull104dl1ml, wata
ki O utn:~'lllanle ró1N1u,wlfgl I"}'n
kow('j, walki pnec!w1l.o nh'bef.-

!llllc

v.ł, ćl.yli

król

(Dokont'li"nle fe 8-lr. 1)

lIn~dy!

prze2

[lr7.ed~l~biorsl'\"a
pn:rd~~~bl(;r~lwf)m

~Hjl'l('aclJ.

odszedł

do~t:>\\

"*

JlI~C:I:('ń.5tWU InflM'jl. lb.l~kl rl"~
I\lbarJI IIhlszn;vt'h v,:skaz!U~ VH1,
IX I X I'!ellum I{C PZPR, ml~
mo nlcunilmion)'('h blt;:d6w. clIO
dat nIc wlIlyllllkle irudnolicl ,.o~
"talv Je"'7,t'Ze pnkunalle, f.naj(luj!'my ~ię kdnRk Il!' dnbreJ
drGfb.l". Tylko dalsza ktll'll;ek~
weauna fl'ali'J:acj& tej I t'lo!li~'ki
prow!ub:1 do f07.WOjU go!podar~
e:r,el<0 kmju. do vodl1!et;lenla po
:!',łOIDII tyt'la. mlU łlra~uj<llt:yt'h I
postl!'pów w budownictwiIi! &O-

t:'Ja1tzmu.

w~

slaly utr1.yrnItM, mUlIzlj, być ę~
śd<lle

IW JNlnflk

wykonywane,

W r. 1!l58 n!l.~t4PI. dalna.?Oprawa :tun!1lit!7('nln wsi w m"'~
t(,I'if~ly
bmlowlane,
t'UHvoty

sz!l.wzne I

ml1!ll)'oy rolnic1.i'.
j<,s\(>śmy
l.musr.enl

Chot'iaz

proponował.

o"ranlezen!e progrnmu elektryfikacji wlIo1 w sto
!!unku do pOj)Fl.ednkh 1.amle~
:t'7.!'ń, to Jednak ten
nawet o~
ł:rankzofJy program
elektryfjl(11cjl zn!tród lItanowi Wtl'Ollt o
15 proc. w fl.1Gnmku do roku
bl(':l:, I'rulll"tUl: f(1b6t m~H{Jrli

eyjnych Zgoon!e :t plnMmt t'ere
n()w~'ml vb .. jmle w 1058 r, ponlid 200 tyli. ha mel!oracjl sz,""7(,
Pl'lt'wiouje

<

fi;!ę,

że

mllll'rlaMw ! Rwdków
oraz dtugotelmlnowe
umml!w!ą

wuo.."1.t In·

[m!vwiduulnvrh gospn
('hlopsklt'll
do
f;llmy
mln 7,1, t'l.yU o przeszło 9
proc. w porównaniu r, r. 1H57
Chr-Jnlbym polnfOl'm>1wat Wy
Izbę,

I uet,"·."llo

:tA'! Rada

M!nl!.tr6w
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'DO

SŁOWO

tUIJr}

BŁĘ

dem d('o'~ji, n:e jest p!"i1wdą.
7.a~ięg:u

ze w

ich

dciaiar:i:t

lrud!)() d()~7.ukać !'ię osiągnięć
Wlil ),1(' ]f' ,1"C?,\'
bo;"
P"] IH':!wa .~wflhonn{'gll ~'O~IHI Zapewne dla n!1."jednego
dzie
to niespodzianl'ii. ale fi.le
l1arnwania na. !lwolm (('reni,?,
l\';e k')~:r:c na te'ln. 7.1e pn;mo lecl'zyzl'la nic ma Bz{'zcgólll€gO
\\':mi(' m1'i ;,jr';'own;c[w,l (},lr- powodu do wstydu np, w .la!y!negry k;;~,l!O nn. k:'m:t~jo+ kresie rralba('ji programliw
Jeul'lo:śd
wi PO\\",l:o\\,E'rnu ',1.',\-,-<;<'z"ć po wyborczych ,f.'rontu
Narodu,
oprlWnwywanych
wiRjnwl1 r".-If,' w porl.'im
Jlt",l.OO
wyhoraml
da
rad w
niu knydrj nir'T'ai dt'cvlji,

WIRśnie Z.. d1Hlif.'m
~e1kach ml<!~t

wybor-

ców w

ca,ch

l

tysi!l~

będ;:ie

wybl"anie Judzj najbSl'dliej zdolnych do
mądcego gospodarowama
0!'az wykazanie wllldwm cel1~
W.';1

tralnym w toku kampanil W.i'~
bOl'czej, że l1ow.ym, zdolnvm
1l10ZIom w radach trzeba dac
Wlęr.f.')
uprawnień,
Donier;)
wtedy można będzie mó\~!ć o

Program woJe- istnieniu pełnych możliwości
Gai" l.l1,!:!3c1ni:;n::,l 7 kom;"",'em 1954 roku.
l'ozwinlęc!a lnlejatywy wladzy
l-taż,-kj ;;pn"-WV. StAd
wh~'1i > wódzki zostal zrealizowany w
rorll!!a się \'l radar!"! boillźri oł,olo fiU procentach, pny ~ym terenowej, Dlatego na spotk:'"
pn:erl wipsrll1 iniC',iatvw q , ;lle- są d:tJf'dzlny, w którydl je&~ ninch z kandy~ataml na rad~
nych potrzebne będą 'WYpowie
\'11,:,1' bpln!f> na ~i['b;e odoo- sl<: czym "uchwalić.
dr.1 wyborców wskaJru,'1I\(~p., ..o
wir-d7.iJłlnoścl, St'ld td powNa pr'l.{'wldywllne w progra- ich l!daniem było dotąd r.le w
~tawnto w spoleC'l';€l~~~W[1' rr:>:e
krmllnie, że r!'\rll. J,,~t
or:;n- mie 7 tys. nowych i"b rnję~7, pra('y rad, Jakle bollłC1.M oh}'
nem

rd«d.;l.-::~

chwkjnyrn I

~!,m,

\Vr(-~7,:ie

piersi: nw

urkn:my

~Hml

się

prlVC7.\'ninl'ś

E ~~ ~~~f~;vft:t~;z!> r~~. p~~:r~:~

ł

wsze rmumir.114my, że
lma!duj(>. ~i?, w t:urln'i'\
.Gospo{'l.~rcl.ej

IU'jl

kraj
~yf,U'

żą..-lf\1!śrny
Jd!! l: ra

l

od raj,.... zbyt wiele,

cjl tych trurlno~rj r~da nie by
łli w I';tllnle npelnJć
na.i?:ych
adre~Nn

tyc7eJ'!, poo J(,j
ły

~ję

~.torzl'{'lNlia

l

syPI'ilal'lut

niedbaL'5twa,
NIP. M ..\MV PO\\'ODtJ
DO '\\,ST\'OU

Ci':)' wvbory', .11'lk
obvwAt;!], ~!i

pn:("<1 Pa:UI:tlemja

i07,J:)ot"'J':ąl·, ~le
rm}"~~ n~
n'ilH·ufanła f!.Uklrytetu rad, Pat-

kll!m

dli!ll'm!k

1)Of)('hntd IlPI'9.wy da
f;!D~pf)dar(,l}'ch

lej. W planach
l.mnlej~:r.vł!l.

§Ię

!lfJ~Ć

ców

staly

ciażby

C!ll~U ub, roku o-ow
17~4
nowe Wal'fiz!aty,
którym ;>Jngońr.ony ZfI->
u~

slug f1.em\!':5!niCl.}'ch, R6wn!e?,
w dzjedzlnie g05podnrk! komunalneJ poc7,vniono znacznI'!
p(},~lępy. Wymowna
jest poi
tym względem IJo!!ć autobu~
~ów kursujqC'ych w
miwl.fech
n!l.SlC'go wojew6rlztwl.I, W 0kre~le kfld{mr.!l
ustepu\"I('yeh
rad wlro~ła ona r. 17 do tO"!.
RAdy Kl"lecczywy nie mają
równie? powndów, Aby t1kr'l~
wać {)/';!ąf;!nj~dll w tak
watn!.'J dzledl'n!e, juk u o('hroi'lI'l.
ldrow!a. Nu tym odC1hku '\\'0

w.!Ikntru
kćw uFitnlnny('h
na s7:I:'zeh!u
centrl'llnym, które dotychr.1,a,<
obfJwI117V\\'HI,1' 1'3011" nl'lrodowe,
nA';\' wvt~~('1ł(l 1!lc1:e>bla uryskały równi!.';!; prawo 8woborl~ Jew6dlkl progrnm

I

;t""r;

cho-

w

nleń

nie

ruruę:lzaniu

doinrło

do

terenem

nlljnlunmgo

1J!1lc~hla wbui'tY. do
madzkłeJ. Budiet tej

rady 3'l'O"
rany wy

starcza zaledwie na ułr7.ym!.~
nie wl,,~nej admInistracji I
jest UChwalany
6ci~Je
We"
dług

m"ie

wytycznych z .\róry. GRN
dr.lś j~ynfe tdf\RRĆ jWl-

dllltk!, obow1t1:dmwe dCslqwy.
wydawać ?.allwll'ldczen!rt, prze-

prowad1.ać różne rete~t racje I
w zasadzie na tym kO'l!ec. A
przecież w inlf'rl.'sle mlen:~"ń
rów ł!rt\malh' leży i.tru'chorrili!
WybOl'ClY ni\'! prr.ez radę np. małej ce-

KOPAI.NJĘ KAMIENIA
litronomlczne, Ilhll!UU'ldę I p'I~
BUDOWLANEGO UIWCłłQ- karni;::. Wl<rosly tet obmty han
MIOS-O W RU8ZKOWICACIł dlowe> o 5D miHonów ...lotycn.
Jllk
informuje
Pr('l,ydhm1 Wystm'clY w~pomntec, te za 11
PRN w lPrzysllfiZc, w p"wiede mies-l~('y 1057
roku
gminne
tym urudlOmioflO d!'Ui~ą z kol~l móld,,!elnie
dostarczyłY
na
kopnlnię kf),mlcnia b'J(10wllllle~ wieś I,owarów za ok. 150 mlllo~
~o. P!erw~1.tl.
z nich Jes! jut nów zl, tj, o ok, 30 pn>C'ent
c"ynn& od wi{)~ny ub. roku w więcej nli: przez caly rok H155,

PrZYGU61.e, druga

udowodnić

1111 takim przykIRd:de.
Prze-noszenie w dół upraWa

H'ladollfto§cl
.....
IK le6ecczązrnfl:l

-

można

Pl-lÓd, W

pyt</; Btal dotkliwy bralt róinych
Mogły

zm!enlć?
J('~r,('ze

\\'ybudow;lDO
r.' waiell rmwlnna nuw!/' rIIda uNa planowane I)bj(;cie suwać, (Ozym się :taią<l, ahy
f,'/ w~i l.l'lci{ rnnirj bylo Iland.an na ja.tl'yli!\O\'.\1f10 21iO. PrZf,'wld\'\\ ił kość I)('odukt'ji, zn(}patrlt~ll!e,
no btJdowę 79 h;t; nnwvdl na. 1l1euJJI'zI.'jmych IlraCtlwnldróg, za~ odd!l;lO do m'.v1.ku ków hanrlfu, Jl2 ZłłŚm(\?'ton0 I
n()w~ drp!,! o d!':J4ości lUl km
cIemne ulice.
W dl,\edzin',e- rozwoju
prze"
A więc kampanla wyborcza
myslu tel'erlo\V('go t.ndanin UJ
stnly wykonane, co pn;ynfo;;l0 nie będzie polegać na samym
ludności pewną poprawę zat)~ ly!ko akd.e wybieran!a, ale po
wIelką
pa!1'1:('niR w fó±ne ar\\'kuly, winna być równll'\.ś
R~emiof,l(l, 1Ęof1 nie z iycz"llla kampanią, na 1"Zf'('1I Ilwlęk!l'l-e
mi spole('lcnstwa zawar~yml nla ut-lrawnlcl1 wind!! ł$ren()<o
w pr,l!H'"ml1ch wybofr7-Y{'h, '1- wycb. O tym, te l!'iy to w
er.ynilo pown7.ny k!'(>k n:'l~ be>lDośreanim interesie wyb;?r

dliękl

8tó:il nll.'j~dnn lui 5tę 'tm[e-

»110.

k~llny('h
ty~iqcy.

w dcktryi'ikncJl\

rOzpOCl,ę-

MłLOSC' WSCiiO.DU

,

(AR), W g6rach półwY'lPU bu
(Japonin) 7.naleziono niedawno
1,wlokl mandiu'r&kiej kslętnkzkl
Hul-sr.eog t jej pn;yjadelłl ~!udentlł
jl\pOIhk!er.o, Mlodr:l

Po.d:tmn!J>ja Narclllfl;tWIl

r,t!go I(omi.sjl l'ury"lykl
gó!n.opolĄkJ

NiY..j.rmy
clRrskl PTT-K,

kocht\nkowle Ulpowled:r.lell, .fe
popelni" IłllffiObójllitwo, jej!! mat
ka

k8j-ętITit'~kl--nh.'l-'-z-qOOzi--1I1ę-

flald

l':llrl':ll- j Uej prownd7-ona je:'\t gnmtow~
dzane są pr~!'l. Klluowskn~S)'.y- I nR kontrola go;,;podarkl PZGS ty,

dlo\'lrICf:lde

Zakłady

Kamienia f1lnjqca na et'lu

Budowlnncgo.

~ok!l":;d

~tra',

tum nil skutek

w;U.len!e wyjn!(ie
:d{~j

wynlk!y
)wnllet'WI-l~

RKUWOW ł WXI}CIU (;1 IłrtykH!uW ;;pożywtY.Ych "kla
TOWAR()W 'tV GR l'OWIATU dowJ>nveh od dJu;f"u'go aasu w
WłĘCIU

mn.gazYnfldl, Tow!lI''v w wfi;--tos
• It/\ DOMS IUF.i"O
Powialow.v Zwlązf'k Gmin- d dzie~il\tków !~'hięcy z!ntych u~
"SIlmepomoc '('Id,v zni1>zc?eniu,
Sprawll powyhm\ m,jęła !lIt:
Ghlopska" w Radomiu notuje
daJ"zy fO,tWÓj Idec! handlu u- fJrokurnhll'l.i., Klika osób zostało
!'-polec:r.nionego na- w!l1 podra- ill"es:r.towanyeh pod zarzutem

. . . . _a_ .

nych Sp(l!d7.!elnl

3, latad1 otedopclnlen!a swoich obaw!ą.t,
otwarto tutaj 12 nowych okl0- k6w służlwwycl-t. Dili1.s.u docho-da<lru.. ". tok",
(li

domskiej._"_W ostatnlc!1

lI! późno.,

Nar~

R-aJd

w

najplękn!ej

Pojezkln:1l!

KfI~

ll'tubltl(jego j P()br~ebl
Gd<iń~
1Ik-l{logo w dniach 3 - 9 lutego MI r.

I

IOlPlllnie

.odbędtJe lilię

szych okolkm:h

'na

-tlf'1li'ifNf we wal RIIU;kowillt".
OUUtZYMiE STRATY
ich rnnlżcństwo, Kiedy mlodid
Nowa kopalnhl b!';Qzle WYDo~a-,1 ... W PZG8 - KAZIMIERZA
zniknę!!, pr7.o1ratoM matka o.zona w l>Pecjnlne plly tnśmOwll
WIELKA
do clętia zl,M; kllm!etlnych ! po
Jnk lnfC'rlllujlj, w W7..GS w glo311n. pr.ret radio, m, r.gsdzl1 się
ukn~sle rozruchu "lllll'udM ok.! n!H!omlu, VI Kaz:hnłen~y Wleł~ łUII Ich prośbę. FwJo .tu'" n11'~te~
50 ó~6b. Oble>

Nir.ln~
Nardar~

zG PTT-K organhuje w
Q!\Jflcn 3 - II lu (('go Hlllll r, II 0-

IIk!eJ

oraz w
I{lele
dniach

TYLKO W AMERYCE
(AR), W mJej!l-cowok!

TulM

(Oklahoma) clwl!'! :do<l:dejkl

kradły teczkI! gkórzanq w

nlilj)!~lmlej.'Ilych .oko!kach
I GÓt Swl~!(lkr't.~'liklth w
l' - B Itlty !l6 r. Pr7.ewl~
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