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a telewizor został!
więc
n. estradzie ,iedzlal:oesp6ł GórA kiewicza,
śpiewali: S.ata Arłemska, Hanna

R~k, Mieczysław Wojnieki, monolog! m6wlla Mari.
Chmurkowska, tańczyli Łucja Wojciechowska i Zd,J
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Walczak,
Konkursy prowadzili Wa.ław Przybylski JAn-

drzej Rokita. Można. powledtl€ć~ M konkursy te pro-wadzili bohatersko, gdyż było w nich (w konlmr-

jakiejlł-' strae."óczej- determina.cji. -W!d?:o~
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w Ollh'owcu odbędzie Ilę wlec
praedw.vburc.y, na ktory Mlłj~
IIld KomUet )!ronlu Jłdno4tl

N_roou

aapr\ł8aa

mlłt~'ak.ńcow

wllzYłtklch

miasta •

.....10<-

1.1",.46.4

przewodnicz,.,
ostrowieckich

komltJl

wy borc:zyc:h
Zawiadamiamy. te Olltjskfl
komllJja wybOl'Cza orlłAnlzuJe
n.rlł~ t pl'r.fłwodnleaĄcyml ob--

wodówych koml,U Wyoorcv.y<,h
\II 0111 rówc\.!, Narad •• odbł!daie
~ltł d~ląlfll. tj, 10 atycznla br, ()

1(00);, 9, IN budynku Pl'taydlum
-Nt 11, O-

MRN, I I>tętr~ pak6j
4ccność oboWIązkowa,

l'ItACOWN'ICII

w RADOMIU,

elillSEal.

UL, :!:EROMSKltGO 10

1~~.I'Udnl

p ił Z fE .,. Pi" G

Ą.a'll.ć

-> wyko.anle lundamentów pod siu• .!', '
-> mon la. IłupOw I podciągów .1.lolVy~1I:
-> wykon.nle pn..d,kl I••trlko, okolo 10011\1
zleceniodawc'.

w- .,t~ttar~

tJPL\'WA Z DNIEM II, STYCZNIA 1918 R,
tastneąamy IQblł w,yb6r eferentA,

41·K

mog" brać u(lIda! .fIrm,v .p6ldzlelcze I prywltne._",-T.tmln Aklada"!. ohrt w zalaknwanych kopertach

PRaEY'UI,O

,11.4I'OWlalti litu
",.loI'oólb ..d.w.letwa, włI'MII'tWoWIiiUItlI\OWlIill:O VI

OCROIlNlIł6\'ł pbłl.d.j.<tlh

M:

OłOwne materiały ~/;Iśtbtcza

ł'O$lI!UKIWA!n

IilLllj\'I'IEtĘtlNIAlIlIlt '.<Il.o .pelt.""

,

PO"mnu a,hUI!UIA aPln"Ctf
W IIK ... R~lIIlI!:V .KAMIItI!lNlI.I
~ OOMSZA 'IIIIII'I'AIIO n. wyrqb, Bw••kę, ulotenle o...
••b••pl ••••• I. l,o,I ••nll.·
.,

/tew 'ed.,. w.,.,,,..,,.,.,,.

II~r~!1:11~!~~~:k~:M~:~,'kl.d.j do dAIł'

u~

-

pod .d..,,,,,, Dlrok'jl U,clrowllka w
,
aa",lC

_

!"......,,..,...."",.,;...._ ............._ _.............._ .........................rn"Y'''''...,

ł~m

1

Dz!ad~k wyrwał

pewłen,

liułuAyłem

te ule

na

piekło?

;.vXJ\I)kl, piękll~
k-obit\~ w nernl.
W(ll!1tl '1Itl'efh3du !l"l po ~ttnlł, ,w
nletu~h(1m~<m, UIlt<'lon)m wrro:mu

~Ill

W:dM~

n~~h

w

_

łud~ł.

TrudnQ

Jak
I

piękna

OI<Xi'leniu obcych.

buduu·

SUty
tlwortj'ln
F.!en~
Dobrunr4wow~
w
.. toml-@- QmdleJ,wle", - fir~ed;jawi~·
lIlu, wt\(rU;".l1\t~m M I(Ni.. !11(/\
~'ew~\tieIiQ tealru un,
W~ehlAn1tOw~
I1r,'X:Wł obrHY ł\al~J pll~dr~\\'o~ut)!I'

poslat

R()~JI

.lej

przecl!"!!e

W~chtatlgo\\'8,

fU Im.

p~kj~k!~(h

~'lU

wpt~'PUJIIC

llrr\liow~kl{h,

Jut

\li

wów·

! ak!olxy 5tBrlt~ll()
lwrt'x:!l1 uwagt Ila Jej nie·

Jl(t-d!gOdlY

~"kot~nla

qtpllwy talell!,

jAI(

był
automatem, dl'l
wt'Z\lcU, monete. hn

rezultatu, Po CZym ods1.edł. Cli
ny, pn~zlv za nlm~ ,Ten, którew
go dzlari~k 'f'IO~tn:ellł, porltr1.v
",ywał obaJ:l<;lR~o;w;f\,,!e.

ramIę,

klną,c, I !WyrpY'lame:,\j"*" MUII1.e
M~'bl'a6 ,wo,jĄ

atflrp.go -

~t~~'rw

bró~

00 te!;!o
m6wll nollcll'mt /,

.'

naotępneM ranka
śniadaniu był świeży jak

Pzladek
przy

lo. Przy trzecełej filiżance kawy
apojrzał na mnJe I na Herma ..
na. -"C6t to bY't'tli'1'ót'l'WIll,
.tAb, wU:y,lltkJe te gliny wa..
łęt.l,. się
<

~~ •• n",,! -

po

dDł'f1U

prz,,1.

r.;1~

,pyt~'i.P,..,I~P1II

nlQ da)szef(o rOlwnJu kraJu",
Z {'zym prulla, atrrm.nlctwa /lOI

Idą

oft.!!lnl7.acjn

do ....j·\){>rów!

"po-

,

,

p6 tlkt.!I\f1~n'Il!' ukoly teatrn!·

Ekr_

nti

Drlbl'?nl~\\'()-wa pl1,yjęta 10'

I!~II: id,o': Tefttfll JPl, Wałhl~pll'OWł,
({dii' 'itwor~}'łl
pOlhele
whlhk!tJ
" ,?tJł~wq}'ny ,KpIe\\' !!h.l~ł N, Pl)8odl.

lU

i

:"j,Ql,lpwl.k'

f ~fl/llbll1tm", ',l1łue.ty'

'el~!kl O~fidtłeJ w u\ll~e
"Po

rm~lflniu"

.,~r~!

powlrłcj

I huy

O()tkl~1I'1.I

bud Tur
In,emll'
,.Fonll GOI'
fi

dl~Jew", ObtMłe

powl,ml.lnl) Jej trud,
r!lj I, oopow!edzln!n4 roi, OleilI 'fi

"Ham!tt:ł".

p&rtiR, by mogla
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tę rolę

$pet..

na czym powinna glów..

nie koncentrować .tWą uwagę",
Roman Wedel w rozwaia~'
nlach swoich, które /lI1\ dalszym

opubllkow8,:Jl6<o
go w numefi)& 8 & roku ubl"1l'"
gl<!go, podejmuje problem kom~

ciągiem artykUłU

plek8ów, które

w}'tItąpily

w wLelom,a pOtltacla.m1

"Po
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pl(!rw~z.e - czytamy
IU'tyltule - z całym dorobkiem
pl}j'.latdl.lern!Jwwynl. 't pJ'()gra~

staly j-es:tCZ<e bynaJ~J zllkwt..
dowane do końca) wtród akty..
mem polskiej drogi do IIOCJal\.!· WU plu'ty Jnego po Patd.cltlrniku,
mu, przy tluUJflólnym uwzględ w
Oto
one: "kompleks 6talJn\}W~
nlenlu zagadnień Obtt'Mj 1
prnmzle,j roll rad narodowych, c6w czy tei kompleks krzywdy
po dru~le - :t konkrt:'tnym pro- l obrazy
paMuernlkowet'.
J'!r.am",m d7.lal1ł:nla I~nżdej 1Y.~7.~
a.ntylnt~l!g('J)Cki".
cwgńlnej
rady, opracowanym "kompleks
kompleksy
"odchodzenia
od &onn po'1Ftawlr.- grulltown-:!~o roz.~
patrzenl,a potf:H!b I moiliwośc.i,,, cjll.liz.mu" i "odcho-dz.erua od
dan('\!o tcroou",
paid7.tcrnj.jt8.", problem "kto po-Jut dziś _ I p()dkreśla to wy~ maga zwoleamJJtom druqlego
raźnJe omawiany artykuł - ra~
etapu",
dy narodowe poeJa-rlajn powd~
Bldl\ce problemy gospodarcze
ne uP't'awn!enta~ li w wIelu kraju z.najduJą 1IW6j wyraz w
dzJNl.r.lruteh - decyduJ..ąoo - () dwu nMtępny~b artykulach (100
MlWOjU danego tel'(';1'lU (handel,
I'l'awlanefśo numeru,
bu.downlctwo
mle.q7.kanl~,
Mieczysław Len: omawia proBlutba 1'AIrowla, oświata, przejekty zmian modelowych w
mysł m!ej8Mwy Itd,).
wskaźnlk:6.w

obowlf1tu·

rady narodowo VI prze611o!le! dochodeHIl do 2.000, O~
BtaWo decyZje Ra.dy Ministrów
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Jących

odw
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wstqpny, Iwll\UI,ny z tuI!lcho
dU'\cym! wyooraml do rad na.~
rodowych, pL "Pl"Zekszlałt'imy
rady narodowe w po!qin" diwiI
Ju.ą_nl~1.('

wizy1e duchów - po
Reporter ponaM

wiedziałem,
tr,.ał na mnie

UJtaual s.lq atyez.njowy, I (1()3)
num<lr "NOWYCH DROG"

Ie<::t.ne
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meble przewracały t!ę Ę, lllu- znowu bl)dać sprawę, Jeden 7.
gal łagod!lrm' "atakom", Pre" ctwm łą~kotem, Pól :tut!n .. pt)o< reporterów, chudy I nikły elfo
wie kaidY, kogb' l.nallśmy I l!cjantów wył"nlło III, '! mto-- wlecz.ek J)<X'Iszedł do mnie,
je4nyrn ł! po- kto mieszkar w po'olltu mle' ku frontowego korvtarUl I IY) Włotyłem jedną t bluzek mat~
mój brat _' 'wał j a. k I e If, o 4 r o $z1'(, na nńrę, Zrj(~''lell pn;eąlukl ki, gdy t nie moRlem na razie
wać podlogę: odsuwali łńil<n znalci.e nic Innego. Reporter
znajdoWoli d, l Ił j U a t, a k I,
.8yło okolo drugiej godtlny. od gelan, r . . zdzlerall ubrania ('I patrz.v! na mOle z mll'!~Z!l.nym
nOC',' ,bezksiężycowa,
el'/irne gwotdzle w limfach, śrlągaU uczuciem podejrzliwości ! za~
chmury zwllllł1Y nItko, 'Bodwell walh:kl I pUdelka % półek, Jd~ Interesowania. _ Co tu za",.Io
w ciągu ,Jnli'luty ~ m!tatł ulę drm z nJch :r:na!uł atUI\ e.vt~ wlaściwlp.? - spytlil. Postanoprzy oknle. wrzeszezac, pl!:!· rę, którą Roy wygra! W ja~ wiłem być t nim szczery. _
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