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Delegacja

Narada szef6w

cz.echosł owackiego

placówek

POSIEDZENIEM SEJMU dyplomatycznych
P17~OOdzJ.~ń

II bm. w

ko!ejneg<l

pl~namego

b~;ly "Il~
I~i~k:lch

pooloozt'uJIl Sejmu od,
JXlSl00zenla klubów po-

ZSL

I

SD, Na obu

:00-

bra.rLiach omawiano projekty Uw
Itaw, które Il'..ba rozpatrz;y Vi dniu
12 bm,
!\a śr{)::!{)W)'ch ob'l'&da~h Sejmu
obe<:na będ~ bawiąca w Polsce
df'jf':lj:8cja Zgromadu-nia
NllfodoIw'go CloeCho.~I()wacjt. PrzE'widuj€
':1:. te prww!>dn!cr.l!.cy -d".l('!1.aCli.
pf7.rWfloni<'wCY Z/l:romO-dł..en;l/; Na
rodOowE'go CSR. c7Jon.e-k Blura PoKomunistycł.J'lej

Ittyczn('go

6~h().'llowl!.cji

ParW

- Zden",k: f"i<,rHnw

'Zgromadzenia
Narodowego

~Jw7~~~ w tQk-U-O-b-"-d-.-"..,"","'l p HL

li bm, wplynął do lrulkl rrtal'w
nalkow8k!€j projekt U6t.awy o
uni.anJe ruektórych prtep!..!l6w o

~en~~'!Jcze~():,:!~~ia;I~a:;a::~

Izby - 12 bm. z.bierz:e lli~ ScJmowa KomlłlJa Pracy I Spraw 50Cjalnvch w celu Nlzpatnenia. tego
projektu. Pnypu.~zcz:a się, te u.ątawa w 6Dfllwie rent I
emerytut' uchwalona
będzieje.suze
pr'.~ :r.amknled<:>m llesJ! jB'!lenne)

~~~'~ha ;~:;j~d:~ń,If':j~~~rn~vc,::J-

I

W dniach 10 I 11 bm. odby.
ta się w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych narada ue!ów szeregu placówek dyplo-matycznych PRL, pośwlęcona omówieniu aktualnych pro
blemów związ.anych z polską
propozycją stworzenia strefy
bezatomowej w środkowej
Europie
,

UI sekr.

ROK IX. Nr 60 (2700)

Wł. Gomułki
11 bm. w godzinach wIeczornych I .ekr. KC PZPR - wtao!
dyslaw Gornulka przyjął prze-,
bywającą w Polsce
delegacJ,
Czechosłowackiego

CXXX_XXXXX):

W rozmowie, która uplyn4la
w serdecznej, przyjaznej atmo-o
literze, w1.jęli udział: c7Jonek
Biura Politycznego KC PZPR _

.1Ó1.ef CyrankIewicz oraz sekretarz KC PZPR - Zenon Kltn.
ko,
'

§lfHlercl

III Narada whucie im. Nowotki

B. Bieruta
12 bm. mija druga roczn!ra
imlNd Bolesława Bterula. W
przeddzień
r,·cznicy delegac)!.'
KC PZPR I KW PZPR oraz rodzina I przYjaciele BoJes)awl'\
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leum w Al. Zaslużonych Cmen·
tana WOjskowego na Powąz
kach.
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Reprezentacja bok~erslo~ NRF
rozegrała we wtorek
11 bm
IwoJe drugie spdkanie na tCw
renie; Polski, tym raz,em ~potyw
kajqc sie w WarszawIe z naslf'j
drugą repre,o;l"ntac.ią. :i'\lJ'ecz
k.)ńczrl s!ę wynikiem
remho~

Y

wym 10:10.

o

Wyniki

poszczególnFh walk:
(w kolejności wag) MIelczarek
(Polska)
pokonał
Waechtera
(NRF) KaduKa (Polsu) - przegrał przez tko w
2 rundzie l
Rittnerem (NRF),
Kamiń!Jkl
(polska) pokonal Krammera 2
(NRF), Grudzień (polska) lWy~Ięż~. przez tko w
3 starciu
Na 'UlJęelu: iolnl"n:@ WOP pa
Srhmidta (NRF), Obala (polska)' trałują tereny przYSraruczne w
przegrał z
Rogogehem (NRF), Karkonoszach".
K09:l&tkowakl (Polska) przegrał
CAF - fQt. Datz
prr.ez tko w 2 rundzie z qr&US
lem (NRF), Lukasiewłez (Polskal
pokonal Krammera I (NRF'\,
(Pol~ka)

zwyciężył

Srhwaba (NRF) Btel 2 (P(}lska)
przegrał
lłranickl

J;

Krcuzem

Nie musisz

mleć zdolności

kroni,karskich

KADŁUBKA

pamiętnikarsldch

(Pol~ka)

uległ

Wal~

100cbkowl '(NRF),
-)000(-

I

aaJbliższYRI

czasie

Mieszkańcy

wsi

wybierać będą

Oczywiśde,

rAłoga huty Im.
O!\tI'OWCU tywn

uchwalaml XI

to zalnie-resowa-

nie robotników

uchwałami

par-

JEZELI GŁ.ĘBOKO l MOCNO PRZEZYWAŁ~.s,
.JESLI PAMIFjTASZ DOBJ{ZE,

.. * ..

iii BONN. W Hnmburgu wy:dar7.yla się w poniedzialek naJ~
więks1A od kliku miesięcy kkta_'1trofa, w którt>J 31 oqób 00nlo~lo poważne rany. C7.lereÓl
~pośród nich walczy 'lbecnłe 1f

M-m-a.nia wieJalrn!:, na których
m..!est.kahcy po4zczeg61nych wal r.godn1e II podJ~tą pan Sejm u- smiercią. Przyczyną katn~trot~'
o radach narodcwy-ch- hyło zderzenie się tramwaju nu
dokonaj" wyboru &o1tys6w,
~krzyzowllnlu z pocil'jglem to&'>11)'1'1 będue ucz.estnkzył 'I: ,lO-- warowym. Od początku br. w
um doradC,lYffi w każdej &edljl Hamburgu miało miejSce już
CnN I w łych po!l!edtt.'niach }E'J
prezydium, na których OO'Iawi.me ~ledem podObnych wypadków.
b'l1i1 sprawy donej Woli!. On obowiąr.ltów roltysów nalcl,e~ bed.l:!e
prrekar.ywanJ~ gromadzkiej radzie
narodow6j l.WJt.ystkkh połItulatów
Za na.jlePllzy obr8$ llł51 f. uI wnlOAków, 'tgIMumych pr1~Z
ludność na zebraniach wiejakich.
znany I!06tal w Hollywooo
Sc-ltYflr:I wyblo!!rae będl\ na (,kr6'l "Most na ru'lCt! Kwal". Oto aktrUlCh lat WtlZyacy tnles:r..kańcy torzy craJl\cy cUiwne role w
W61 uprawn.l.enl de gł08O'vanla.
Wybmy bE;d" Ja'\.\rn.e, jt'!dnak~ na .ym filmie: Ale<l Guluen (wytycum.Je uC7.efItników z~brtlnl.a U,* rMulony Jako najlepuy aktor
.iOMJwana być mota l'ówniei taJ~ IB51 r,) orM: Japol'Ulzyk SCłl911f'
ność 810e0wanla.
"a,akaw" (otU)'llIaJ drug" na.-grooę),
'
CAF

.tD.w"

,.MoSI na rzece Kwai',

Energia atomowa w służbie rolnictwa

(

gazecie
dobrych

ID

..........

dużo

materiałów

~

Targi krajowe pod znakiem
dals7!Jch milionolVych obrotow

tii ma swoje uzasadnienie. Dotyczą
~pl'aw,

one bowiem Istotnych
o których mówiło się u
r,as 57.I'ptcrn nd wie!u bt.
Mumy tu na myśli· przerosty
w
7atrudnienlu, budownictwo
mie,zkaniowe, ren~r itp.
\VczoraJ zorganizownno naradę aktywu parlyjnego i zwią/,'
kowego oraz kierownictwu PIJączC'gólnych
wydziału\\'
hul\!
ce!em pt'z('(l.l'~k\ltow<lnia tY:'1l
~pl'aw. \V naradlie udzial wzi.:li; członek
egzekutywy
KW

na Itr.

2)

Wyniki pohylu

naszycb planlsl6w

VI

Anglii

Moźllwośf
rozszerzenia

r..dJęclu:

w hall przentyslltmu.s1.yn I

narz~(1zI

CAF Jak wy;n!ka :I oce.ny pr~tA
wideU M.ltnJdters1.Wll. HandJ,'..l Wewnętrznego,

Targ!

plen\l'SItI Wl~
KrajOWe w poznrotlu ,.1'02-

kręeaJą B.i~" :t ltatdym
6ą pr7.e.de

wodem t€go

dtnlem no.WiSl'..y,.,tklm

rolnfczych.

r'Jt. Kondrac1t1

WArt..:.ł~ pt'llekra.c7,& Jtzielmie wie10
mU1nnów :t.lotych.
RakO«lową
flU.mfj obr0t6w -

320 mln z.I uz\'skały dot~hc'U.I
'\.\ za,mówlenlach Zaltlady Przemy.
siu Gumowego.

stosunków
gospodarczych Mer Gennevilliers .przyjął zaproszenie
liczne umowy handlowe.,

III NOWY JORK. Samolot hlY
tyjskich linii lotniczych BOAC
ustanowił w ponif'dlla!ek nowy
rekord transatlantyckI.
Tro"t:
l Londynu do
Nowego Jorku
przP.byl on w czasie
9
dzin
32
minut.
Czas
Jest
o
20
minut
kró t,BZy od dotych(~za!\ow~go \'ekor~
du świata nnlc7.qCego do Izraelskiego t'lwart-}'sl\\'ll loln:clcbo
El Al hl'ac! Airhne~".

sOłtysów "
Jak dowladu}e .I~ pn.ed.1lt4wi~
eiel Po1sld~j Agencji Praoowej, w
najbllź8zym Jut cUUlle we wazystkl('h weJewództwl!.ch odb(:dĄ ale

II FSC rozwiązuje problem emerytów
II "Walter" daje przykład ...
Od kilku dni
M. Nowotki w
dyskutuje nad
Plenum KC.

..•.......

Jutro

Na

PASKA

WEi vnzllu:.. ..• ?

(NRF).

wOstrowcu

(Dokońuenle

W

Waslłcwokl

Zgromadz&,.

nin Narodowego,

Wdrugą rocznicę

Bi~ruta złoT-y1i wieńce

KC PZPR

których

Z W. Brytanią przeWOdniczącego Prezydium M811
w Ostrowcu
Wmaju gościĆ bądzie my delegacją francuską
mII'J500wyml,

Pro5Z~

o upneJm.

wuka:r.anle mi równlri wa.runkilw finansowych, w Jakleh d...
legacJa laka moglaby być r:realł"
wwana

(pntłrói:,

ptJbyt Up.).

PrOlxc Ilr"Z'fJąt, Panie Pnewod
wyraty mego powatanIa
SENATOR - BURMISTRZ-

ulczĄ!!)'

Jak Mm o§wiadcxyl ob, POOlgBI
przyjazdu ~glR'jt"--m1uU
ptt.ewklzilltly Jest na począt~k m ...
ja br. W pótnj.eJ8z~·ch mleldąChch
wyjedzie do Francji '!I1l 'UIAIlldach
wymIAnY delegacja Oostrowca." (k)

tćrmin.

GennevUllf:"t\':l do O/!trowca

StOWO LUDU

---------------------------------------------------

o XI Plenum - Omówienie wyników kampanii wyborczej :~~ol::Sz::osnt;:~~~j~nanajWYiSZYmSZCZeblu
- Dalsze zadania Komitetów FIN
KC PZPR
-tematem obrad
OTWARCIE KONFERENCJI
(Do"ol\ezenle ze str.

stwor1.Yć

t)

FZPll,

wlrepr1:ewodnir1:V' v
Prez. WRN mgr.
S!ani~lnA'
łąk..
nzirrż-,ń~kl.
l>ekrelarn
l\.M
I KZ PZPR Stanislav.
Kwiftcień
i ZbigniC'w K'zrslmewski, rlyr11ktor hu!y, pos,'1
na Se,lm ini. .lnnll~7. Fudnlej Ol'
raz przew. Prez. MrtN Bolesia·....

Potogtl:.

Na wl('l~ !.~Iotnyc-h
~wr6('n uwagę tow.

mom('ntów
Ole,lnlC1.ak

Mówił on m. In. o
tym,
wśród· hl1llliC/.ej h,'t1e!
nie

",lnno
fantÓw

być

Że'
pl ..

mo,ej~ca

dIn bumc
1 obibllków. PorUJlzyl
t"kźe
problem budownlct\\ Ił
mle~"kan!owe,to. Tow. OleJnl~
tuk jest ldanla, że. środki pań
.twowe na 'r'Jzw6j budownictwa nie są wystarćzuj1lce. W
1-wiązku t tym potrzeba środ
ków własnych, a wior:c z tunduItU zakładowego. Pno;ynnjmnleJ
2.5 proc. fundu~zll 7.llk!lldowf'w"

winno był prze7.naC7.f,ne wła~
nie na budl')wniclWO mleukań I

(oIlledlt robotnic1.ych.
Tow, F~dalej p!"7.ed~tawl! tebranym wnlo~kl, jakle plldj~ł\l
kierownictwo huty w 7:wiązku !
uchwalami Plenum. ReallUlcjB
uchwal odbywać się będw~ pnprzeż', dalIIz!! Itontynu'l\l/anir. hu
t'!nwnlc1wJl, pn.y:m!,łlldowcgo I
'Ilóldz!elcz~go, likwidacji Pl'zero
stów w whudnicniu 1 ure,ul,,wlłnie rent.
Warto :r,lIln"Cl}'Ć, że na tert~
nie 05trowca hutnicy budujll
ck. 11 tys. domków Jndywidu11·
nveh oraz Osiedle młodvch, kló
r~lo InlcjjJtorem jest
Komilet
ZllIkładowv ZMS.
Na terenie hutoV dz!nłać h1:d?.Ie w najbllz>i1.,\,ch dniaeh t7-'1I
komis.ia C6ntl'alnn. która ,ialt
najbardl!pj uC7.egó!owo r()"lWII~
:tv I ustlłll fakt.vr"lną wtulICJę w
utrudnll'!nlu. Prlewldu.!e lIt;,
te w II kwartale br. stan 711)0wl!llpn zmnlejllzvć Rlę o nkolo 800 o_Ób. Rzf!'C"z jasna,
wielu ,nośl'Ó(j zwnlnlonv"ch zr)·
.tanle "kierowanych do innł>J
praev. Są bowiem mo7.1'wnŚI'1
l'MlrhomleJ'lIIl; prorlukell d .... d-.t·
knWPj pr1e1. ro znacznie w1.J"olinip. ~ryrła!noo(!! pr~rl',

,!

pnłn'Orl'T'nwał

Jak

lin.

F'l-

fhlp,j, wIelu robotn!k\lW rloj"ż
dt.l\lncvt'h 1,nalrl7';e prlH'1't w 1'1!-

jI'lTHtf'"h, w klll1'\'rh 7amles"lmin

fundusz POiYC'ikowy
budolVnJttwo indywidualNIlJwi~ceJ
zwolenników
miał jOdnllk projekt
opraco~
na
ne.

już

p1"""/'.f!C i !"t w~rńd 7.~'ogl ~ą IFI~

prac)'.

* ... *rsc

Wśród

I

załogI

w

StarRchowicach niel·l.ad
ko można spotkać sędl!lwyeh staruszków, mają~
ereh 1./11 cc.bą Cl.terdzle!ki, pięć

I

dtiesiąt

Więcej

pl'zcpracl)\~'a

nych lat. Ciestą
n.vm IZflcunklem
aani 51\ pr7.cr.

się oni o~ól~
zllło~i l IJtR~

:rwIĄ2ikowl'l

orgnnil-f1('.ię

tlm.l,!:wą

opieką.

WJelu :r: nich jednak na .ku
tek lIlabcfl:f) zdrowia I wyezer~

pa,nla

cJężką

pracą,

obecnie
Nllle~

prac(")'Wsc jut nie mote.

ty lm się 1.'l.dużony, spokojny
WypOC7.yllt>K:. Nielltl"!Y, pIU\~
• two nie JTlogfo Im dutychc1.1H1
Hpewnlć ,odpOWiednich środ~
ków, litworzyć warunków Inn~

tertalnych,

Ulbe1.pietzających
_,~, ___ "

'łlI:rość.,

.__ , . __

SpraWił ł,1ł 1..llJęla Alę Olll/llnlo ,O\'"gIHllzacja
~.wiązkown
pl"ay FSC. Na wielu nal"adllch,

• tlłkte na plenum Rady ZnkledoweJ lRMlanawlano ,lę
WId jej 1·0t:Wlq1..tlnl~n,
z.wrócono np, uWag,ę na to,
te ,umy, w,vplllcan. I'oddnom
'W razie 'wierci
pracownika,
tub kOCO' t członków rod?.!ny.

.......
'" 7 więkuośCI

\

'\'

zakładów

*

radomHkkh
P!'acy

lano komisje.

naUzują

możllwoścl

powo~

które nzwiększe

nia pl'Odukcjl J poprnwlenia
rentownO!kl
pI7:edslqblol"stw
bez
-dodlllkowych inwestycji
l wzroslu zatrurlnienla.
Z calą
powagą do
Iych
spraw odnlosla się orgnni;o;aeja partyjna, rada l'obotniclB
oraz dyrekcja ZakładiJw Mela
lowych Im. Gen. Waltera, Za
kłady w br. mają zw!ęk$zone
7.arlania. Rozpocl:ynnjl\ produkCję dwóch nowych 8sorty
rnentów I dostal'C7..ą Więcej to
warów, nit w roku uble."lym
M ponad 200 mln lI. Znoania
le chcą zrealizować posiadany
mi lIJ'odkaml produkcyjnymi o--

raz bez

7.większenla załog!.

W

tym celu postanowiono m. in.
7.mnJej:szyć

IIc7.bę

Ultrudnlo-

nych w aumlniglrBC,1l j W nic
prudukcyjnych oddziałach po.rnocnie'zrl'h, Częsć osób 1. I.\'ch
oddziałóW
po
odpowiednim
pl'zt'szkolcnlu sklcrownna lO-Ktanle be1,pOilrcdnJo do priJduk
t'J!,
Zostan'ł--- T.wolnte-nl
jedvn1e
notol'.vC'l-n! bumelanc! J nif"ro.by. Zwolnieni
wsUwą także
pracow nicy doJe7.dtnjący w!ouklclele gOlipoonrs!w pelno
rolnych ot·aT. otloby mnjąee
kwaJjflkacJe w Innych ZIlWo.dach, mogące :r:nalei,ć zatrud

njt>n!e.
ReaJJzacją
ty<'łl
zamierzeń
się komisja Klowna o~

formie tlUti/ków J1OŚmlert·
nyeh łtaliMowlą prz«t:'Jętnle 50
proc, IUm. jllkJe wpływają z

zajmuje

tytułu

IIpn=twd":1\nle:m kwnlinkfłcj! ta

\'II

składek

w-yeh do PZt1.

ube~pi(!c1.elJ!o~

Sląd też

no-

l'aZ

podkomiSje

Komllł.le

wf){fowyeh

wYdzlalowe.

11l1mą li~

równld

klt>r'ownl!,ów

wy~

rozszerzonego'CIplenum
!,~~_!;~""""'".~.
NARODU

0
tu

'1'.
lnie Obrn'duJllee. w Klelcfłcb rozszerwne PloM'lum Ko-

m!tetu Wojewódzklego Fron·
NaNdu omówi1() wy~

Jadnośe1

ZSRR ratyfikował

dJum

up.;JWuźIlIIłJ<!.cll

Jład.'!

amiet1.ncj, a n!e wykol'Z.V5ttlOY

mi

7.allllkl
pośmlf!rlnc,
lego tytułu, wy
f'WiIt.,ą PI".e('lqI nil! 4f) ty5. zł.
mlelli(!t'l'nh·.
J znńw l'o?włnęła ~ję nZt>ro·
klll.dYJI'kurtJa. rOdllły filę rMn&
pl,UlY J pml1Yljjy .Jfdlll byli ta
ty,m. aby 'zWlękllz,y,; fundulll
,aa UłJ)OIłloaJ lo$owe., lnnl. ab)'
na

Osr.czędnOlicJ ~

Pk-'TI\Jm p()~la
wHo przed komit('larnl Franiu Jrd
l10Ści Narodu &Zerl'K konl!;i"oIOUlo\-'ch
udano Do nich nairtą
utrzymll.nie
dr.felnlcowyt'h
komitetów
FJN w mla8t.1{~h. a fromadzkl~h
na wll - IJ'kwlduJ"e obwodowe
rrupy aktywu F.JN, utrtymywa.nle
p!"lez komlł-eiy FJN - stałeJ wlęd\"qku~ję,

l-,n:ed
I)ł;'tracji

(;llInu USA 0<111(>,5 o~w)"m

pnoemówit'nill
,.niebe?.. pi.:\Cl.... ństwem poekOrT,u<li,~I.vc~.n~.l ..

po1k,,'....

'Haj,le, 7.(' ,.blok chil1~ko ~ r~lnlt""
cki" umacnia nie tylko 8\\'1\ ,<olę~I;' m:lilarną. lecz rówfHcZ Pl)tęgę
pr7..em~'lSlową.

Zwrllcaillc alę do u('~tnlków
8ię olx>°cnle knnfprencji pan.stw SEATO w Manill
brytyj.slti
mlnl"Ler /ip.rll.l.\'
z.agraolcwych Solvyn I~loyd ()oiwiarJczy!: "G-otowl jMloe~my przy
<>dbywa.)ącl'j

Ich aparatu I w)'borea~ atąpić do r01.mÓW ~ ZSRR na temi, IłtaJe Informowa~ IIPoloozol\· maty Jakle uwar..alLbyścLe za po81"'0 o loku wykom·wa.nla prolll'a· tyteczne w jaklmlcolwJBk C1.Bl;Je
mu wyborcZł!Wo. JedOO{'ze'nle po~ l na Jaklmkolwwk l'llcwblu". Jeci.tAnowlono odby6 w martlu rOl':ue- nakte-kontynuowal Selvyn Llf1y{l
nonf! poaledunłe p!~n'rflr powl.- --do.nl08IOŚć Ulgadnienia, czy rozlow.\'cb I mll'jlJkl~h komUOIII6w mowy le t.akońezo\~-yby «lę IiU,kC~
II.IN, przyjmując u. r.a.sadt. tI! Bem c.ty nJowowodtenlem wymll~
plena
poWiatowych komitetów gA, aby rokowllnJa na najwył.'I1.ym
wlnn.Y c)dbywar. .Ię rM na kwar-- ~t.Czeblu byly najętycl. pn.ygotolal. JAko wdne ~adllnła .łoJĄce
przed aktywem FJN UJ;nllno P"8~ waM.
Minister qlTaw Ulgranlc~nych
an.lll%Owanle I pottet7.f!nte
FrancU Pineau 61wl-erdzi~. te pakt
mlldzklch komłtc4ów f,JN.
SEAT'O ma chuakter wyt ll cz.n1.f'!
Plenum u7.nalo, te do wdnleJ- obronny I oświadcz~J, iż J{\';.t
on
ny~h cłfu!!"OrAlflWych "ll\dań 51611\wymler1.ony j~c!ynlo(> pr:r,('~j\lfko
~l'l'h prl,pd al.h'wem F.JS 1 Jł'/I'O
pań.~twom. kt6re Ulliłnw.r.!vbv nakomltl'ł!lml nalrh PI'"l.\"lTotowanle
nM7.~'Ć $W",hnr1v narodów uzenooht'I101lilw
IOOIl-lecJa.
pow~t.<tl1la
ru.rutW:l pf)l~k!ell'o, 5S0-1f't'la hl- n~'ch w 'SEATO".
PARY;?: PAP. - Jak c!ono,<;1:1\ %
lwy pod Gruowaldem oru ?;lLeiesn11'1I1ł' WHr'Ó/pracy l Insl)·turjami Man\lL pierws7..e roboc1.€ 7,ebranie
Bady Minl&trów SEATO oJby10
~l1ol"r7.nyml :p(,,,,,',pyml s:r. "'.1
Bloe;: 11 hm. w godzinach pop<1u-dchowaniem mlodlleb,
M. ED. nlnwych. Bylo to u-brani,e u;.mk1.1 rad I

'*

0

•

PRZ\"RnZEZNEGO "USKUDAR'I.

{}

uchwa-

łę {) prl;Ylitąplenlu po peWnym
czasie do wspólnego wydawanh.
w Pradze mle5ięcznlka teore·
tyc7.nego I Informacyjnego.
Przedstawlclele parW :r:Ą
lotYcleU pisma oŚ\\'ladczylJ, te
wszystkIe bratnie partie, które
);Ie UCi:elltniczYly w spotkanIU,

do

Przyhnełn:v

.tatek

CRZZ PrZePrOWadZ•
8

tUreckI

paaate..

nkh

na równych pl'8wach ~Iułr"wz!-qć rliw na morzu Marmara, n.... le
udział w wydawaniU pb:ma i w
zatonął.
Zlln.lo kllk ..e' olób.
jego dzlalalnotcl w kaidel d<"lI/,oone, dla nich formie,
Śledztwo w .prawle

-)°00(-

Dementi
rzecznika
zamieszczoną

przez

Science,

Monitor"
wiadomość, jakoby miały Ilę t,)..
t'zyć tajne
rozmowy
mledlY

Elsenhowere-m a. Chrus1.czowem
temat zwołania k!').ntere-neh
lUt najwyższym ftl('zeblu.

r.

ona prawddwym
OOOco.Ut mec!~'cY
1111 po6!lIda .kuteczne iwodkl do
J(>J :tWIl.I('7.arna. OprÓCJI. plaMI,
zwfNłlJł)Jlt'y mfljt"1\ wY61uchać c!e-

kllweJ pogadanki,

.tOOaczyć

llłm

itp.

Wy,tawa J)OZOIfiItauJe w KIelcach

~I

lnnvm, org.r.n'7.RcJoami obronn~"m\ w-olnel:(o liwi~~ '.
W .na6lępnel C7.~SCI 8W<2'lln Prt~
mó ..nenla Lloyd próbował dowlclć, tż pakty SEATO. !'lATO 6fU pAkt MJt,cIa,cIzIeJ ?MilldllJI\ wyląc:r.nJe obronny charakter.
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Gabinet francuski
poparł

w
m

plany Gam~łfda
PARYZ PAP. Ubiegłej nocy
~~abinet
francus.ki 7.atwil'rdl.i l
plany premiera Gaillarda dotyczące utworzf"nia paktu WOJsko.

wego krajÓW położonych W lAehoonicJ tzęści basenu Mona
Sródziemnego tzw. paktu pól.
noc ~ południe oraz projekty
wsp6lpracY' liw·spoc!nrtztj Vi za~ospodfłrowanlu Sahary panstw
~f\siadujqcych z tym terytorium.
W komentarzu poświęconym
planowI paktu północ' po!ud·
f!if', radio mnskiewskie stwlerdzilo, te pI'7.y pomocy tego roI)\l't>go paktu
rząd
francuski
pragnie utrzymać Iwoj~ wpl]'·
wy w Afryce Pólnocnej.
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oc
o
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ataki
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.1
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m ł 0- li o ~ ł 8-'·0 Y e

Fot. -

CAF

144 etaty
generalskie

Bundeswehry
BONN PAP. Jak podaje agp.n
cja DPA, Ministerstwo Obronv
NRF za!ądało. by w
nowym
budtede Ministerstwa zwlęk~
uyć I!e~bf: etatów dra genNą
U,w I admlralów Bundellwehry.
do 144.

Zmarł ostatni chłopiec

z "czw.raczUw"

siedleckich

specjalnego ufttBwodawltwa
pracy, które czę.to nIe jelt

prze9trzeQane. Komisja mlodlie

lowa CRZZ wllpólnle z &Iów~
nym rn8~ktonltem OchronY Pr.

DELHI
PAP, _
AJl'ncJa
Peutera powoluJI\c Ilę na d?-

~~~:;kJ~\' .~~;~:po:~~u;, t~,':;

rxxieje, że w ponJł\dzlalek ~
llwicle 10 batalionów woj#k rtli:dowych IH'7eprowad;tllo
tny
gwaltowne ataki na pozycJI! re·
hellantów w Sumatrl.e ~rodk()w
weJ. WalkI, w których po stro-

"I.

ID

n,

#włokI uł6plonych,

w KrAlJo;OWle. W w.tekMh

jr~Jljt'h byla
prl... kleń.&twetn.

·
k'
badania warun uw pracyh

W ullpole-cznJonych takładarh
pl'arY w Polace utrudnionYch
kałutrof)' Ww.,
jt'st ponad 230 ty •. pracowniNa IdJęclu: lodJtle ra.łunkowł' ków młodocianyth w wieku od
14 do 18 lat. T" grupa prac{)w~
powrAtla.14 do Izmidu, pn:ywo· nlków znajdUje się pod ochro--

*,(1

Białego DOli..

11400

lnrn"ch k.'mlal"ń~ m.,~nH ~r,ĄTO

ol

rebeliantów

Iteregu

~Ic%ych.

wieczorem

kullurl\l_
nej kraj6w SEATO Prl)' w~p."!
;lrac\' l lrul;>,mi ~fa'llm~ ?ani":':v:aj
11"ln\Oml z D:11".:{I('gO \\~rh",~u.
3) ZagadmeJ11 ..... pom"('\' ll'""po..
d.arC7RI dla pań!'tw SEATO
W .pi.erw.~?:.vm dniu ffi<,I; ,:nr.f!renCJa PrzYJ.lila lednom~'-,lnlE' prr\.
iekl r{'zol,uC]i dfltl'cZll,eel w)"n1lany
mfOrmlłcJl
I ·th'ltail10w:ł'n!~ legu-

na pozycje

partii komunistycznych 1 robot-

przyłączyć lllę

d7.1'l.!alno,~ci

2) RozwóJ

gwałtowne

wydawania pisma mIędzynaro
dowego, w dniach 7-8 malca br. odbylo się w Pradze ,pot-

mogą

~praw, r. lqranlClnycb
A\l.~lrnh: (,h~r{\a (' il;."\:;.

minj"lra

przeprowadziły

PRAGA PAP, ~ Zgodnie z
:tyczeniami wyrawnymi
przN
pl'zedstawlclell partII komuni·
stycznych I robotnIczych na nł1~
l adach w Moskwie w listopa~
ozie 1957 roku, • dotyczqcyml

Jednomyślnie przyjęto

l hUill(\(~r7.(' n:e\>"ol.~k'lw\·rrl. Tf'.n
pl~·r ....~7.y p~lnk( kot'lr~rC'1lcJI \!~r. . !,11 I .~H'l('f.lIlI;"\I~ poparclc nlll'N~ !

Wojska rządowe

i robotniczych

prt.erlstawlclelt

dz~'
SEATO a pĄk!oĘm atl.\noraz
apr,)t..;\~
prrr
;>ozycj\
genff!lln.'gc
~J{rel.
rza
NATO.
S)1:-l..c1i!<'I. IV ~pra.
Wit' /ilal,,) wYT!lJlny lnf"fmarjl "

!"cklm

-}oOn{-

komunistycznych

kanie

I

SYTUACJA IV IHDOnEZJI

<'horbb wmlel')'c1n~'ch. ~~: l~k~';'łi~~ewta~~~~(!~ol~:
Nlt!lilrru-;znlć'!«za choroba .w(".tW~ .Irow(~ i Sąndllmjl'('L
Wtu'1o
ryt'ma - kUli, Jllk Jnfnrmujf!' J,;d~ dOdać, te jpJ mOi'h.m(,k, a :m1fl~
Zmarł pl7.':by .....ający
nit odnA :t plllltlZ. prz.yb.vla 110 Europy (,zclinw klno-lJl)(!rator (Ib. WIŚdaw
VI l~ r., Ił flWIidtlltlmi jej byli Mełz brai udual w pm\t'!,;I ...... <4.n!u dziale wCl.miniaków w lnlltytude
Matki
I
DzIecka
w
WhrllM
m!Mlkłlll~~y
HaJtI
PI1:yw!fJtlfll[ kilO wagonu~WY4t4Wy, II !Jod rOklI
ehłoplec z "ezwQo>
prml~ ł{<Jlumba. W PQI,,«, p!erw~ 194'1 objechał nim wiele wiek.u:)'cb wie OIItotnl
rae:.1Ww" .t.edleck1eb.
al)'" ,ej wvpadek ZAnOtowano w mlMt PeWtI.

I

po nim

S~lur.larl
8trl.€~t
w

partii

Ruchoma wystawa przeciwweneryczna

l~ZMla.

.JÓŻwiak

SO("'Hil"j,H·W)'ch.

leorelycznego pism-a

P')'('q~

Ha atal'J'! kolejową Kirke przy
b.I·' 7. YMJę. wodl'.twJ.l bylłp!t!egfl.
,\() krótkim za!rzymlłnlu !tlę W
nadoml\l. wf\glJn ~ wy&laWII pr.
dWWoIln....,-yczlllil PCK. Ctys.ty, wid
n;v wagon pulmanowski uwiera
wie!"" pl11M7. obrv.ujących przy_
czyny za.rak,ń, leh wyl&e%alnD!t
,ITOf, opłakane Iłkutkl Mnlerl-banla

palą-

o

wydawania

do

wymóWienia
UMowy PZU l zoi'gllll!1.owa"
nla pr1.y Ratl!.l., 7.ttkladow('J
własnej ka<lYpru',mlt'rlnej, z
zlchowQnJe-JfI clfJlych(~'-a!lowych
w.runków ubezplł'Cumla.
\
K,u, !Alta ptlwłtalll I od rą
lU wylorlil sIę nowy problem:
e.' robić z pieniędzmi p01".O);lając)'ml nn koncie
k~y
po-

1,11,

\<lno 3-dnjowoE' ohrady mJll;~trow
I-[<iaw
ztJgr<'lnl('znvch
,'~mlll
\Jań.,'w
wch,dz!\l'ych w Ilk!ad
:-.f;ATO. Już pi"'loW.~7,f! ploz\,m~wlenil! mil\l~tr;)w na{""('h"uan,, b.y!y
III,c('nlaml an!~ kOmlln!.,.l \'on)"Il11
! pr7ebi:,alo z ni"h
1.l'Illl!'p<»t'lJ''':
1l1.e 1. rwwnol1 \\'lT,;.<;ltI mil '_,rll"')
l gn,t;poduro.... J
p',tęgi paó ... tw

Narada wsprawie

na

chwalę

mil.1~t, p"'~tulf1wali

ulłalwl(,me

cych pr<JbJemów jak
bu;!?wn:ctwo mlC.~~kl.11 !"Je, Uloplltr"t.('n°.e w

TR,'\GICZNA K:\TASTROFA STATI(U

wvdajnoRcl prac.v orlll podni.
slenlu .. jfłkoścl produkcjI.

Jcd,

nym :II' plenal'nych ponledzp.ń
Rady ZlIkladowęJ powzięłO u,

W1'llę11

Rudolt Sr.ura.

IO'J

inwCl!lly-

~f~~~y O~~~~l~fTi~ ~::~!:~ :7;I~kn z~lt~~dnj.erue. k()mun!JtflcJa
Jedności. Narodu - ww.
W oy'Jllrdu o relpra! I wyntldą

-)0(0-

"Christian

tinanll>W•• WreM1:cl, na

mgr

przewo~-

materiały

Frontu

1958 r.

Przeprowadmna wer.vftkRrJa
D()zwoll l!lkl!ldom na zntł"ud~
nienie odpowll'dnkh ludzi I
zwiększeniu

W oor&dach, którym

umowy
pOlsko -radzieckie

wlillA nad tYlll' zagadnieniem.
btnl• ., obawy. te w rade
IwłękJtfłnla .Ił 4mlorlelnollel,
eJ? WYbuehu jakiejś epidemii,
,"01111 bYć ,powat.ne trudnollcl

będzie

naJcl';~(

FJN.

Witold, llekretan KW
PZPR - tow. Re!ndgIUIIZ IWAnOWsit!. pruw. Prez.. WRN _ Cz. OD-'
magala, s(>\(retarz WK ZSL C7..eslaw Kozak onr. posłowie zte...
mI Kieleckiej.
W oh!i1..ernym prQgramowo-&pra~
wozdawczym releraci() tow. Pl,otr
WJeczorek omaw\ĄJ/I,c kampanj~
MOSKWA PAP. W dnJu wyborc~.I\. BtwJ<'rdz!l. te pomogl-ll
8 marca br. Prez. Rlldy Najwyi- ona w ndbu-dowle autorytetu F JN
s-ze] ZSRR ratyf;kowalo za~ I otywlla Jeg() dzJaJn.lnoM, Swlad
twlerdl:on(' prze:>; R-lIdę Mini- Cl.yć o tym mo.7.e m. m. fakt, te
qtrów ZSHR urnowI,' polsko - ra pny w)\~ol(j,ej Ire-kw-eTI('jl, wY!lI)l!7~lceJ 8:\.5 prnc, uprawn1<mych do
dl-ieckl\ o pomocy prawlwj ) gll)łiOWani'l. na kandvoa,tów FJN
stosunl,ach prawnych w ~[Jl'a~ (~r!d-lno 9A.~ pnJ-C. wntnych I!I~
wach cywiln)'ch, r(){hJnnych I 86v.~ .'5poJrC7'.Rń8Iwo bl"-'f/l,c Rrekarnych podpisaną w War 'za- mia!ny udzifll w wyborach. p(),.~la·
wie 28 grudnia 1957 r. oraz po- wiło pr7kd ra.rJn~mj pOfitulat:v daj·
rozumienie o pomocy prawnej Bzego umocnlenJa ludowłarlzlwa.
praworządności,
w sprawach związanych z cza~ prr.e.!llnega.nla
rozwoju 7.ycla gQlipodu-czego l
l,owym stac.hnow<aniem wojs!( Ilu!turll)n.ego KIf!lerclp,ny. 01"11/1.
rnd7.leckich w Polsce. podpl5lln~ If>po,zn!o 7"'<;[Jl)kajan!a potrzeb Jej
w Warszawie :W pa:i,dzlel'Oika mi 1,,~1.I(nlicoi)},'.
19:'17 1".
Nir7.wykl ... I,r\'wloll.(' b.vlv U'bm~
Pn·l.l·dium ralrfilw\\'fjlo rów- r\;a w!"!.,:,:!'. T.u(!no"ć W\'~1I·.I'3!a
nif'ż i:lf!Io;I,:o - r;l!lz:cck'l kOrl- (1'1 nlC'l v,'lan,a !J!'1.\".ni(',~zcnl-1l; ('w('lle,i1,' konslllarną ol"n1. kOli- 1,r:\lrl'flltl!ci,. kla&yfIK'lCj! grunI \',"!'neję o ul"eguJownniu ~pra\\'.v
tri·...•. n,,,1i..-.rac:1 !~k. budowy J !wn
; ob,\ waleisiwa o.'bb o podwój- .~rwacjl rlro,!, most"w I <'i1,pi1Bl!.
nym obywatelstwie, podpi~aną oraz lep.szego 7.!1opatrzenia Wili.
w Wal"S711wie w dn'!u 21 slyr:znia

WASZYNGTON
PAP,
Rzecznik Blalego Domu James
HaglHiY zdementowal wczoraj

flprzyjać

n!.ld kAmpanld wyborcr..eJ do rad /8ZC;re'l"Ólnie w
nArodo ..... ych 1 wytyczyło da!J;Z(l tylne.
zadania terenowym
komJtelom
Mi{'-s?:l\.a'~(·~·
etył

d<:Jji?ów I lekCji I kh 7.aKtęp-
eów. Pt'r~rmf'<Ju śl"ednipf!o IladlOI"U,
mls.h·zÓw I . bry.adzl~
Ilów.

:rSC długo d.Y.kut,")oo

:::/c'.C:";I~:O.C'~~;'.~:m.f"::';" ~~I:;.I: p".lj".~~.:c~!::::::7,.'":.>""". '" mi~

KW FRONTU JEDNOS

d"Ua .Ję mY'1 l.orlUmlmwanln
whunej kall)' pmlmlertnej, bet
po'l'ednlctwa PZU.

Z.108.

f

prllCę.

Warto zwrócić uwagę na to,
że
Kf)misj(j EOlCrytalna nie
przenosi na rento,: wszystkich
pracownl,ków Butomatycznie,
a więc tych w,(zyslkieh,' któ~
rzy
ukończyli
odpowiedni
wie,k i mogą się wykazać co
najmniej n-letnim stażem prd~
ey. Decydują tu głównie W:l~
l"unki materialne i rod7-1nne e~
mery la, opinia o jego przydat
ności na z.ajmowonym IItano~
wisku.
W plerwlZym mle.iąeu dzła
talności Komisji jut około 40
Pl'llc()wników w.l'ra7.iło chęć
przejścia na emĘ:'yturę z miej
~ea,
nat(Jmifl~t 3 ZgOd1.J!O się
zwolnić
1. dniem 1 lipcu br.
Ogóh'!lI knm.lydl:>:ów du om,,rytmy jt's! w l<'SC olwlo 20U.
Akcjn lu, korly~tna bqdi. ('0
bądź dla i"SC Jak
I dla samych emerytów, napotyka jed
nak na pewne ll'lldnosCl. Cho~
dzi o deputat węglowy. Wyda
je !tle:, te jetell flTlerycl w gór
nlctw.!e, hu~nictw!e, a nawet
kolejnictwie deputat węglowy
otrzymują, to emeryci w prze
myśle metalowym
też win m
go otrzymać.
EmeryCI FSC cJnoszą się do
dyrekCji I Rady Zc.kładowej z
całym Ulllfanlem

tllpotrl.ebownn'f'
nil
"t1~?r7.~'., kowl111 I m"chAnlltów

C=.", któr7v prllru.la na tvrh ~'s
t'l)wf~kll"h w hIJr1f'. Ił ml"8 7 kll+
j, bli~l(t'I Jllrl'ntnwn. Or7."W'~.
(.0'11. Mwinnl oni przejść tam do

prz!"z )ll'e-

rSc.

dl) huty

J.

wysunięly

Wniosek ten mstnl przyjl,'ty,
Na plenum U>ltillono gómą
grankę renty starcMj na 800
d, z tym 'jednak. Że katdemu
Pl'acownikowl uprawnionemu
do renty państwowej, a mają
cemu w FSC co najmniej 8
letni staż pracy, z
chwlJą
przejścia na rentę będz.ie gię
dopiacać w wypadku, gdy
wynosić ona będzie mniej" niż
800 zl. różnicę t. pieniędzy za·
oszczędzonych
w kasie P0~
smiertneJ.
Do załatwienIa tych spraw
zostala
powolana
Komisja
Emet'ytalna,
Ro;q>oczęła ona

zgłollll

Oto nIl, POM JBcl'nlów

i

wany

l.yd!um RMJy Zakładowej, a
1.mierznJąc ov do rOi':WilF-anla pa
11,lcej
sprawy
emerytów w

"odowej

óL___!ysl!tt'B

wd,lo

ud,'" , ,

:tołnJl"n:y

toC-l}'ly

~!~r.7: 'r~~;j; ~:;~~trz~!d':!

ZRA okaz'epomoc
raI OWI
kaz.demu k"

arabska"emu

wych poprtedtllo pr1.ygolown.
nie artyleryjskie z orr.hipl!1agu

u wftchodn!~
go wybl'Ul.ta Sumatry 'i"odkOwej.

HUIO,

położonego

towa~

dnIach 1!--31

bm.

w

ankietowa

:~~~:I~k~t:7.~'.:.~~t~~.::

1/.v~1.CT.one" z

trudnIonej w 200 dutych •• rednich I malych zakładach. W bil-

i

nlezala!nośt

KAIR PAP. P<e'yd.nt Zj•• l'Iocz:onęj

Na8ller

problemom
CI 'wlata arabakleijo.

ków bran:tOW.Vl·h orlle cl.!onkt>wie lWlllłZkoWfCh koml.jl młutJzle!ow)'t·h.

NU!i1..a wolnnAć _
to bev.po'redn! rlou dla Iml1t:!rI8~llmu
Totet tylko w opar'e1u o nurA"

~wlęcone

- ..

Wyniki ostatniego
I
łI

mL>~7.kańcÓ,t,'
przemÓWienia
Pil~

daniach UCUIIlnlc1.YC będą pracownlcy InsPłllktoratów ochrony pl'IiCy pon,Clt>iólnych lW!ąZ

Damaszku

.~

)000(

lIIosowan a
pfZapi·órlllc zkl' ,;
iolidufnoŚ
,,11.,

Republik! Arab,kltd
w ntarlz'elę

wygłosU
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::l~~.po ~ Ucwr. otJ'l)'m

PYlanla ankIety
dotyczą m. Iłlllb!lkl rewolucJa moie odnlelM
In. wieku zatrudnionych, stą. \ukcell. ZJednoclOua Republika
Arabska - ośwladczyl Nafiser
tu pracy. wyrotalcenla ogólne~ _ UtWOI7.01'111 zOilala w cftlu o-8,0, opieki lekaf'llklłJ, Cl45U pl'a~ brony InterellÓw narodow"',h
~
ey l w)'poctynku,
wYlIokośel 'wlata arabskleao. Nie- mamy
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wanla mlodotmmych w 2:llkla~ Ilragnh.>mv tylko wolnn4c1 I nie
oach.
ll,l.wisło8cl dlą W$zystkJch ĄI'ORadJl.lm)' VI 4al.oym tlągu 1JJ*
BadanIa te Sf3 obłJenle szc~ Ww. N!dc będziemy pomlw i.'howlW Jplf*ł1 If, VI który<'h ~w
aktualne w
E NZ
z. krajów aratHklr:h.
patrywanlem warunków płac który wlłle~y o wolność I nleza-.. roc2,\d Pf.,,~kt da.l&&ł me~.
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IfPQddMJ:d dlł ~lt .ympall~
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nie, że w ciągu najblitnych 10
dni nie tylko ezę'ć sumatry alf
l pOl\oslale rejony kraju, które
.>{]mówlły posluazeństwa rzll,d n.
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W ZWiĄzku z pomyŚlnym pru
bIegiem ataku wojsk rtąd(r
wyc-h, na Sumatrze 'rudk(}wej
w Djakarcie panuje prukona·
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Dlu

e,

StO~o

BiurokracJa to Mf'o
Ż"·1!0tna

,.()
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sp.-.l«1.no€'go.
J;ną d(l nif'j lu17.1e,
,nk muchy do minI:!, Ix> 1.:lspoknj.a rod ...

neeZ!1!" ich potneI": bl.erar('I,Il, po"lelku j na;-;]a;:Jow1.dwa. Satyrycy mO
d ją .'lla.k"wać lub,
sit (("J
oopowHlda

",wdzieJ ich

talen-

n('l!!imw!lĆ

tom,

pa.~JI\.

dnwoln"

z

ale

nie dn1Z11 ra~.\'. Zyci(! rl,),.~larc7A
n"wvch
pn:ykladów na
POpit1'C,(' 1'.\'J.';'r1wTIlll, ż~ hiw"...

c;ąglc

k1ac .•1 ,,:j,)bywa rora7.

lO rwwe

lIen' wpl,'wt'lw I podbija coraz
sercll ową kO-:«::j.-;ta deIa.tKH·
;\1< .\"~'" 8h'sl.a!rm
dialog,
który nwi", $Ianowic wyra.1.!.sJ.ą
lluIiLnr;<; tyci) uwa.g.
5~:l!:i1- inuagnwal świ.fld~Uł w
C7..1,\:<?
p.e-wn/') J'nzprawv. num,an' k:-l.~l}~d wyr ....,t(,k by I,
Jak In v. \'~lj"illo Z od'p,jwl"d7.1
)1,1 D\"tan,a dHtr(,7.ą;::~ l~go JY'rI'''nll!; 'w -pr~C;"''T1ikj''''l() P(~H-u,
ki n,~w"

k:0rl'rnu

~wt!'nonQ

ótad"'m

p:z,czq nad
by<l,a.
.swe

panstwow('gQ

Znać

b"]".
przyjmowal

iR.

funkcje

ja_~o

dQPu.st, z któ-

•

P()1CM.< oot-atnlej wojny l(>rlen
:z. mlooych porucz.nik{\w armii
brylyj~k.t.('J zn..<'1al
awan.~OW,U1Y
do 6t.oprua kapjtana, Olrnfn<lWf/lY numer ofkJalneJ 1:XlP(\·. w
którYIll ĄwnJ1.S.@ publik""wano,
pr7.-f\~t\ldlowal
go kilkakMtnieod d~kj do d('6ki, jak lo b~ w l,
gdy SIę mespodzi( wanle otrzymuje pomy~l:w wlad .... mn«<-i. Zd7J
wll się barrl1.O, "pm;lru'glt"'.y,
~A ga:wta ma w naglówku rlakWi,ctnia

10~1

rok

7.rtkgb·ch pr7A'7: t\'5:l1t-

leci", poborów. W,,'dobyt<> l kan·
rolar!i jednOl!ltld odpowle-dcnl fot'
mulan:,
N'l!ul!\minv. pi("(':>;<\fkL
hllbdit,,..\·ar\
Włil~f'lW<'
pf1.e~hl('h!l:nie
wy_ W.\"pdnionc go. p',t<-n.t po'!pi,sal.
nll.iychmia,"t 1"\'<1,tll.
w,.,slano
gląd.11() mni""i \\'I~l'>ej (Aie
NII.7...'ljUtrr.., gdy kll.nlUm gię obuSęd1Ja: I co jP.flt świadkowi
M.!!. poe"1.ąl W> Jl1~r7.yć srogi ko1\-iadom<" w I<>j ... prawie?
ci-l)ltwik. tym ~T07.~zy, te poJwoSwi.a.dekl - Nic, pro!;z;ą a"dU, JAAY obawą pi"U'd ko~kwen
bo,,,
Sedrlo.l Bo co, - Pronq cJlłmi słUżbowymi nleWC7.€inego
.. ,tu.
mówit,
Po kl1!t:u nł"BpoWj-rw,..h "Ygod9wJadekl - Bo ja w ten dzloeń
niach nadan.la OOpowlool:
b<'!em o'lrlelegowany - o tlwa
kllom('try daJej.
"Podanie W(I.~ze o wi/plalę
S(d:da (z uśml-e<'hem ()grAnlftlllf'xnoki
poc:ąWSlll
od J
ctonrm d-o prawej cz~ści górnej
kwietnio 1041 ,.oku ttll l llje lTl ll
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\\'1f'\:I("
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w;kutl'k lean tOChUllflc WaSlj
Bvlem oddel.;ogO'l\·an.v.
pros!.!,!
w.!tń~1 o 3991).9 !1:ntó1l' s!trr"~
rego trU"ba się WI5:u-lkimi mot1iw,nni Ul"lonami dymnyml u-
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U!!tc~ę",1iwionv la!!:jm ohrot('Ttl
Bpraw,' kanllnn w\·róv.'nal .<-wój

dł<lg

najblitRtll ptJe'ltl\.
5. M,

Kraw('zyńskł

Ten ph:;kny ogIer na~wa si:: .. Waćpan"_
69 K:e.r!v na wIele lat
drugl1
6j{>jną

wojną ~wi<ltnwą.

ko.ml$JóI

mina'.OJ'ów

prtO"d

prl.OO d..,

6ł':,lZiwych e!rZił

na unJw,·frjlyt.ecie w

Z\lf\'chu. /lIBnąl wyatraS7/my stlI
ri<:nt l<'etervnnrJL sh:,;a)lIc P"
d:"f1!">m dokt-O"Rl<ł 1. u,st prl"!-

zylelnika, lflp.nn.ającego się z dokumr>ntaml
Xl Plenum, musI uderzyć nader charakteryst?czny hkt. Uchwala. której treścią jest sz(>·
reg kapitalnych ~praw dla rozwoj<ł naszej ~ospndar
ki, okre~la je skromnie, jako niektóre zadania paU·
tyki gospodarczej w roku 1958.
T~ wstrzemlęiIlwnść w
rozlaczanlu szer"zych
perspektyw propf<nowanych zmian w polityce gospoonl'cwj d:vkluie niewątpliwie poczucie renli/,mu.
a takie - uino;:'ć w ~ospodarski r07.um spolec)',e!\SIwa, kt(Jrpmu br,rdziej trafia no przekommia S\l~
lowa rM~eznwn~ć i otwarte
staWiani,>
trudnl'ch
spraw aoJź(']i p:zystl'ajnnie \('h stodkll ot\lezką" 0bielnic i nie dość umolywowanych wpowledzi na
przysz!oi'Oć.

by

w łańcuchu p~7.emlan zapoczątkowanych

koni, Skoro 1 koń pn-ed$jt'l1I'io warto.4t 2 funtów, - na-

kan<:el./lrlAch

hodowlJ.

atM1nlnw jtmow6-k!cJ mówl~
no ·,,;>j'-,dy na śwlN'le łlptlfO. Wle~
dt.ill!lO, te była nal6tarS1Ą w pol
oc' I w Eur()J)I~, t~ fllvnę).a z d()
llkon~lych,
rwlnrl krwi "ara·
Mw", po4Izuklwanych na koń~
akkh rynkAch 1 śwk:'<'fley~h
trium'y na t-Ol"Ąch Wyśd~owych

cau.go nteroM kontynentu,

wybuchU wolny

niły flj~ 1.lWin:lonyrnl ~Ienn!f!'
końmi % terenu Polski
t Ju-

goslawU,
Pod op-leką niernle'Ckkh ""law
Wod(~jnl!.~.~r;?~:,_lk.''',~_!lJ:~~r.

Nlelatwe te ,adania przyszlo nam realizować v.'
s7.czeg61nie 5k~mpllkowanych warunkach spOlecz·
no _ ekonom!czorch. W św!adomośc:J spol\'>czneJ n.'l~
rastaly od pewnf'go czasu dwIe silne tel'lden'c;e, 0bie głęboko uZRi'Osdnlone, lecz nie do pogod7.ęnla na
kr6tką
metr.;-,
nlemoźllwe
do
r6wnoczesne~(>
uwzględnienia w p!'lIk!ycp życia gOf>podnrcu'i'.o. Z
Jl"dneJ bnwi('m ~tron.v ?awód. jaki sprRwlło nRdzlejam mflS pr<lcuhc)'ch niC'spelnienle zap'JWiilda:1ych
obietnic szybkiego v,-zrostu stopy źycl('wcj w 6~lflj·
ce. rod ląC r07~oryczenie i poczucie obo,\ętnoki wo--bec ~praw publicmyeh, wywoływał pov.Jfi'l.echnl' żą~
danie banlzo ~zybkl('j popmwy warunl(0w by'u
Z drugiej za'; slron.v październikowy pr/elOlI1
wstr)',ąsnąl opinią, unaoa.nil jej
rzeczYWiSl? stM.
nfI'!7,ej gO~Dodarkł I
rozbudzI! glerokl IIp')lE'cmy
ruch odnowy, ('lnmAgkjl\cy się szybkich l ~runt')
wnveh reform w dotychcUlS'lwym systemie nnsM}
ekl;nomlkL
Trudno byh rt.cczywl!\de ~cle;pleć mnotf1ee stę
dowody kolo!;aln!"go mllrnotrawst~a I horrenljalnveh non~('nsów eJ(onomlcznych. NIe m(,żna b\·I.O
j;dnak zmienić h'go stanu rteczy za jednym zamfł~
chem nie tylko dlalego, ie nie !stnlala wÓv. Cll:l1l
jasna koneepcJa nowego modelu Ofu!'1.ej j{osp(.{}arki I te trzeba było w toku jej wypracowywanl'ł
zwalczać opór sU konserwatywnych. Uwolnienie
naszej go~prn'lllrkl t: to<:zących ją chorób związane
je.~t z tak głębokimi pneobrat.-e.niam! w całej elto-nornice, te nie moźe się to odbYć bez kO'lztów
obciąi.nJI\t'ych w jaldejś mit'rze I 5polec)',eństwo,
Nkf;posóh Ich unlk.'ląt. można ~lę tylko starać o
to bY' te kOllztv naprawY błędów pruszłoŚci były
m~żl!wle najnli.lIze, nlljmnlej dotkliwe, MyśL ..n
tym odpgrahi, niewątpliwie, watką rolę przy przy /.
mowanlu koncepcji rou:lqgn!ęela procesów przeminn ekonomlc,tnych na okres kilkuletnI.
Ph:-I'wszeń"ltw,~ pry.yznnno JpraWI)M ł pf~trz...
bom społecznym. Dokonany z01iItał ogromny WYjU'
lek bv podnie!'ić poziom zarobkóW pracQwnlczych,
W)"!ln~k. trzr.-ba powledzi~, nle l ":5p6lmlerny jesz.
('ze do potrz~b, ale tet I pr:tekrpczaJący J;7. aktu/d
oc M"zJlwollcl gospodarcze' kUj4, Wyra~nle dalY
o tYm znal!' n:eubłaJlAnO prawa ekonomjczn~, n!~
welując cr.ęść p~wytek pIec ruchami cen. GCII!Podarka naaza ledwo unlknęla If'tflacjl, powstajlllr
jednak n/ildal w stanie .nnego napięcia.
Stolo się Jrune. te. towaur,_~~e temu etapowi
plerWGte -tmiany [) ehBfllktetl!8 mOdelowym - j,lk
pOWitanie 1 rozwój rad robotniCZych. dOOf!ntr.H~
%Beja planOWIlfl;a I .tarzl\dllJnla go,podarką, ;!.wlek
Izeme slłmodllelnotei przedsiębIorstw - kt6re u~

NADSZEDł, CZAS ZMIAN EKONO'HCZN~
ot"Thcza~ ie~zcze
na~z
mechanizm g0Spodarczy nie pracuje w pefnl w o[larciu <J ~y'
&tem bodJeńw ekonomicznych I ~ zu:ady rentQwnoś<;!, Nie zniknęły jeszcze bvna.jmnlej W$ty~l·
kie "kopalna! milionów". Staliśmy się, niewą.tpJt~
w1e, oszcz~dn!eJsl w
wydatkowaniu pienIędzy
~polecznych, choć I lu nie
bralt dzled:dn, gdz f !!
!nafuje si!! nadnł beztrosko miliardowym gt'Oszem
publicznym, np. na finansowanie rzek()mych ch.r
rób
u najprawdliwszych bumelantów, Ll'fpieJ
trouczymy się o- maszyny j skrzętniej gospodarujemy surowcem, Ble wbrew wszelkim zlt9adom ra·

D

ejonalneJ 8osporlarkl pozwalamy jeszcr.e na wlel~
kle marnotraw~two podstawowego ctynnlka <;1I
wytwórczych - pracy ludzkiej, Nie wykor.zystu·
jemy jej tak, by pr1,ynoslla mo:r:lIwle najwytue
korzyAd spolecz.?>ństwu, czego dowt'ldem !i.ą powame przNo~ty zatrudnienia w Jednych prtedslęblorstwach ! dzJf'c!1;inlleh gospodarki l dotkliwe
niedobory sily r,)boczej w innych.
Mnmy r/lle rtzi0d7.ln.I', Jak np. budrnvnlctwo
mieszkaniowe, któn'ch opla-:alnośclą. koSZ' aml,
ułrowym i szyi:ll<im . rozwojem Ole są wla,'ciwlc w
ztldnvm Btopnlu eknnQ(l1lcm\e zalnteresownni ci,
których to po'winno jak n&jbllrd7.!t'.\ obch'ld:r.ic.
Króluje tam n~dal "ltsięl)'cowa elwnom!a", którll
_ jakieśmy się juf. przekonnU nil:' wrMy nie
dobrego . .Te.~t takich anamall! wIęceJ. Sytuarj1
dojrZ/lla jut d() tego, by Prl.Ylltl\pić do Ich stopni .....
wej likwidacjI. Jeqt to nlcz!:x:d!lf~ w'a~nie tern? z
wiplu przyczyn. W,VI,onnnie tqorGcznych z'1r1ań
planowych w dziedzinie produkcji l unlug wyma"
ga znacznego wzrostu w.vdll !OIlŚCI pracy I pe!negll
1.-Itłw1.plerzenla lA i'OJ!ę roboczą
~zeregu
watnyrh
dziedzin gO;>lprl'lot'kl odcr.uwfl.l(łrvch bl'ak pracow~
n~I{(r,w. Stąd m. in, pilna potrzeba lIkwidac.iI prze~
rostów zatrudn.ienie. w~7ędzie tam, gdzleko wicI{
one Występują. Wykonan'., zadi\ń gospodarclych
ma z kolei doprowadzić do ns'nilnlęc,ą tak za'a·~~
!lIczej dla całeg.,) kraju l wanmków b.vtu lu~n'ścl
stabillZflcjl !-rOKU. labe7pirczRj~('{'j r(>a\no~e d·ltYChCZ350Wych podw"tek piliC, umotllwić przeprrl~
wadzenie nieslychanie ważnej ipo!ecznle reform\
rent lemerytu;·, ja1, równ'eż dalslych Z!lp1W ":~
dzIanych p(ldw:,'żek plac dla niektórych kategOrii
pt·acowUlków.

Od realizacJi h~,lioroc%nych zadań produkcYJ"
nren uzależniona jest daI.UI reforma rnodelowll,
umożliwiająca polne oparcie nastej gospodarki nll
rachunku ekonomicznym, 'Zasadach renlown{)~cl I
prawidłOWO działających bodtcQch malerln:nt'!l?,'l
lUlintereBowanin załóg wynikam! produkc,IL ('11-dz! prlede wlllzy,tklm o planowanĄ na rok lr5lf
acneralnę reformę cen 1 plac, motllwlIl jednak ~o
przeprowadzenia jedynie W warunkach poslad,nn.n
znacznych rezerw towarowych, które ()I)winnuimy

DZd OPERACJA BĘDZIE
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tOP WLABNEQO KORESPONDENTA Z LUBLINA)

nowy ~
pJk. von

do j.Xlf-'ltM'll-nśct rw:tl'dHkb\orrt.enl)

,tać

na znaczne, jalowe koszty l

z nimi w dodatku przeszkody w rozw?·

st'w!łch,

a

mogliby

być

gdzłe

.1!'Idzlej

w

peł·

uiyteet.nl. JE'teh przYi'OtępuJemy diiś do MI!:tej sprn\\'Y, to dlatego, le można to obeenic przeprowadzić stosunkowo najmniej boleŚrl'!'.
zwaivwszy na !'oprzyiające olwllr:7.0Ośc! nI1tur:! d,,~
mograficznej,. na ogólny deficvt sily roboczej I
Iwzedlu:,I:t'nle czn~u nauki w sl'kolaeh ta.wodowych,
na znaemy odpłyW z pracy ludzi starych w wyniku r(>formv rent I rmerytur' ora)', na tenden('jl'f
wśród C1.ęś-c\ chłopów - robotników do pO,wrotu na
wIeś, Jut pótnlPj, po roku 1960; gdy zac~n1
n'Ipływać do pracY' setki tyslęcV' mtodych prBc.ownl~

ni

wiązania

zagrll,ją
przed~lęblOt'lltwlłch,

ków I gdy

slln!ej ekon ....mkzne
tlPoleczne

bod~ce ~

konsekwencje ta..

klej operacjI bylyby O wiele bardziej dotkliwe,
Nie dntoby się również un!k.,ąć .lfruntownyc:h
lmlan w l:flsadnch twor'tenla I odnaw!anla zas~
bów mlesrlmnlowych. przy tak znacznym, jl'll{ n:t
nasze motuwQ1cI, rozwoju państwowego tudownictwa mieazkaniowego, sytuacja mjelr;ks}1lowa
nie po!ep9U\ alę, leCI!: nawet pogarsza. Pod wzgledem r.agęsr.elenla mieszkań tnajdujemy się w~r6d
17 państw europejsk.lch na przedostatnim mloJscu.
Mim., bardro am.bltnych zalO'teń B-Jatki. w ukresil! budownictwa mieszkanIowego, które tera't
zresztą w}'dnjl\ się jui mało realne, ,dolalibyśmy
w najłepsz\'lll r::tzie zaledwie tahamować dalszy
proCf'S pngarszan!a
się Bytuacjt mieszkaniowej.
Nie widać więc lnnej drogi wyjścia z tego impasu
jak ta, któt'l\ wskatuje Xl Plenum, Jest to tlroga
szerokiego włl\C'unla fundus)',6w ludao.~ci do budownictwa wlunyeh mieszkań, ponoszenia r:a nie
św! adczeń wespół z państw/:'m, które _wówczu hę-- ,
dzle mo!(10 rz('!clywl~de zabrzplecwć mlel,kanla
dla nalmnlej zarablają,eych 1 najbardziej potrzebujących,

ZANIM WEJDZIEMY W OKRES

15·LETNtEGO

PLANU PERSPEKTYWICZNEGO

P

odejmUjemy dd~

komplekll

zadlłń,

które

mają prz\'gotować grunt do następne~o eta~
PU :o:amyknjącfgo w lasAdzie proees najbar..

dllej z811adnlcz}'ch prz(lm!an

m'melowych, $1\ to

zadania' n:ąstknwe, w pewnym· ~e-n!lie l'r}łowlczne,

Nn, rdOT1lla m!eł:zknnlowa zagra w pełni dopiero
wówczas. gdy UfeguJowRna b~d:>'!~ na. ekonomlc1.~
I'!ych podl'ltawnch ...prawa czyn~zów, czego nie
mnżna je,>u."l':p'- uC'7sn!ć w roku blcląC\'m. BlrdzieJ
ulcc,l'downncpo przełomu w pcvJno:neniu wydajM
no.~cl pl'ac.v I renlownoki prLer.l!.;·e~)'Or5tw m!}jttll
b-:dzie O!';~.('!dwać, Rdy urealni si~ koszty i certy
(,raz bflr.:łl!:lej prawidIowo zbuduje ~rstemy płac.
Ale wła;\nle, aby to umożliwić ! pr7yspleszvć, .er
stworzyć ku ternu" realne
przoslanld, nlt'zbę4n~
je~t przystąple~le jU1; w tym roku--dtr--pnvząjkDWa~
n'a ror.leidych. zacofanYch je$.Z(l~ ekonomlCł!nie
dZIedzin naszego tyC'la iłOlpodal'Czr go.
Zm!er?amy w'ęc d", tego, by n!lJlZa gOIPodark'
mogla rCPl'ezentować nową .la'ro~ć już 0"1 ro';u
lOGO, /(ied.v to wejdmmy w oJ(ree ll'wletnlegf) planu
perspcokh·wic''mego. Wstęone bowiem ambitne %l~
lożenin t(>~f) phlllU p)'z~widują m, in, p~łna rozwiąw
zanJe prob'emu mie.l.:zkan'owcgo w kraju i Ołlł\!'.-~

n:ecle stopy i~'e'owf.'i równej

pr!'O:luJącyrn 'pod
\\?-8 1 ędem eknMmicmym krajom Europy Z:llchtd~
n:ej, cO' będzie realne tyłkI) wówczas, jJdy gosp· ...
darka nMI7a u.::-tnJe dt:ałać' bez. d:;·JI;'ej!l~.Yeh prze
~z.kód I . hamulców - na p'!lnych nb~ch. Aby
lllile wIalnie by1.... xr P~enum wez,wałl) taly k;a;
do realltacji tr.ldnych l 8\!;c.mp'lkowanycb ."d,lIl
$Łojących przed naroi w rOK!! 1958,

Mszej gospodarce, bo tuden sY9tem

•

na ~?stveh nadbuiańl!k:lch
11.l ~ach. Pu.ewl.ęuono joe dO NJe-

Bonn1:'t,
Z To.rgau, gd1.lp. PfT..ew-te'dOOO
jj:tadnlnę na początku roku 1945,
Jll)qtanowll -on prl-0traM )Otto-ŚI%m armii h!tlll>wwskiej, wraz wili' !~n ~JlY m!ljatek do
It kMrą do pUll1yeh. zab'l.l.:tlt>wań IOwyeh prywatnydl włoocl w nB.
'Pttybył nl~!.N::ld Uf!.{'(tnik F. C'ri wadI. KIłnie były Jut w dw1l«!'!
un:ąodM'nt.em bl-Ura 1. .• kar-

Irena

..... hi ..... "" ......... "" ..... ".. h4" ..~'"'.......h' .. ~.,......."...,...,....,'"".""..-"..,.."•••"y""~~.

,!lJ(!

nA Iron!e c7.c-Kał Juf;
lTY~ndant stadniny,

rojęclu:

ju postępu teChnicznego I podncazen\u wydamoś~
ci pracy. t nag też nie stae na to, by bl':tpr"duk~
. tywnie pIaCie lud:tłom, którzy nie mają wlaścl
wie nic do roboty
w swoleh
prr.adlllęblr)f

pręciUJ C'l'! p6tnlej nie dałr.by sie un'knąć
tej prtYk~·td operacH, jaką jest niewątpliwl",
akcja częściowej prtebudowy struktury zaw

Krmle mlknęl" równ\oe IlflY!>ko.
na począt.ku wojny pW!łw!ły

Pod koolpc 11))<:8 cały k<'mW?J
lm.al:11.1 .filę pod Dr~znem. Id?!.

zwiąnlne

MNIEJ BOLF.8'lA

jlllt

m.lce,

ekonomfczny nie

w tym roku nagromadzić.

wnkuacJL

19:!9 r. HCU'l!ł, drogl'l«'nM IJt1dnl
tlP,. w ptl4"1iechu ł!'Waltul\wano w
głąb ?w. n-łd1.lee;~!.e-g"'. F.wC\kll!ł·
ejq zakm'lczo!'lo tut pn:M nat!<+

tym

Pai-

sunęły szereg Istotnych prze~l'.kbd w
funkcjon,)wan!u gospodarkl I \Imożliwily w dużym sbpnlu
przepro\\'adwnie OP{!l'acjt podv,'yżek plac, wyma~
gaj'l dalsz.ego- rozszer)',enia' I pogłębienia. Były to
głównie zmiany typu prawno ~ organizacyjnego, -tl
w niewielkim je~zcze stopniu o charakterze 'ciSIe
elwnomiczn5'm. Możliwości, Jakie one stwarzaly w
chledz!n!e mobil izacjl rez€rw gospodarczych I,
wzrostu społec;m".j wydajnoki pracy, znstaly Już
w duż.vm stopniu wyczerpane, Należało uczyn:ć
krok da1szv . .Jego '~ens I kieorunek znajdujemy
właśnie w 'postallOwl('niach XI Plenum,

trzymało rozkaz. nle~wloemej ..

o

Z chwilą

w

CHODZI OTO, BY NAPRAWA BLĘDOW
NAJMNIEJ KOSZTOWALA

l 'c~uJnym "'-okiem'""'"7wietneRo
liw:",tr;"!lo "clala" padło l1ylanJ(>: mawcy
koni ppŁk. Felllllebla
,.e... p..~n wje o st;ułn'w<l" J(.'1nl w
Ja,nowlf' POIila!lklm?", podobno Btadnl.na r04la jak na drot,<itacb, """""ł"h""''''''''''''''
a~\J'1J)nt wygttJ'lil bez tJlJąlrnlenlll
dostarczając armil fU€'hrera (3.,..
tl!\I~l'zy
wvkla.d o słYnnej jut 6k:oollłycb rumalo;6w. W lipcu
WńwrlM na Cf\lvm 'wl~1.e nad~ 19H r. Itloerown!etwo Iltadnlny O"
bu7.ańllkieJ

Na

na' l WOjciech Wleslołowskł

d)',iernlku l zmierzających do wyprowad?:enia na·
n(>j g05podurki, Obil['Cluncj lIelo,Wlni 8chorzenla·
mi, na droilę zdrowego ekonomhm('go rozwoju,

niem. WG.n lht dowodli nil!w

n ,i'o b'H·"l,.' J n'''[':'( ' . \ \'1 rpn~(,,; rli ,',<;".r

rl~: \I.

la

zbicie, .te jestdc!e jed]jni/ m
%lI;qCllm ucus1nlkiem
bitu'V
pod Ho.~lingB (rok 1066). w
której prUl niedboLttwo ar~
mili br':t!Jj~ko Ittroctlo 200()O

ur:t<;d'JJII,' ych
.':ę

jrst ()-

dzlalnoM
ta pTZI'ch0dz! Tła
oficera llajblitsZ!'GD mIl tlap-

Chlo-pn! temu r.ap.-wne Blę nie
nu·::lZi r"zy bydle, gdy mó'J.-i o
tY'm, Cel rohi - shwaml, które

w

"...... Debu$sy'ego,

postanowienia Xl
Plenum nle byly bl'zemlenne w powaln.:! kOn5(!k~
wel'c.!e dla calp,i nas7.ej przYl1lzlości, Wynika to z
faktu, ii stanowią one konIeczne I Istotnie ogniwu

prza t!łerlbahlu'o w
bitwie koni i dział. J"ś/i dowódca ginIe. to orlpowje~

ma

trzech

układzie Jubl1a.ta: "
"Szeherezady" - Rimsklj· Korsakowa., .. Pietrlls7:kl" - Sira.wlńskl~go ł "Popohulnłe FIUlD3"
buletów

C

NIl'! oznac7.a to Jednak,

utratę

z.a"':c~om pojnj~lt·go.
\lrzeclow('~o
S0n:'U: - T"
ufV)k
prWITUenla,,;a
~wia!!\,

1Jl
bilirkami w
Tp\\';ł WJ1,: 11'11

nrmfq

poll\cza-

premierą

z

EKONOMICZNY SENS TEGOROCZNYCH REFORM

1Iasfo:~
r('gulo.--"l171L l1'OJ-

Odp01Viedzinłnll

zodała

CAF""": fot. Kublak,..MatusZewskl

przrocl1l1Hcie

dO!l'od~aclJ

cer

Leona Wójcl-

lat.

Królewskie
Moki, ktrlrll stanowi, te ofi-

odległym p.1Stw.lSku;'~ Z POC:PI.rem ()oorov,'!.'go, pi~Ul,titl\ i plartJzlic7."niem 6w',-ch robocwgod!,n? - Chyba ni",. Wy_
d.1lJe mi ";.e ;fl<dnak, lA; wy"brainla OWq;0 m!odE'g0 chłupca w
tym wla:ni,~ kk'funku z:nlle'7.a,
Cóż lYJw',,~m m"te b,vć m';:,<z.,ello,
Jak na,jJWIHUe zw.rklym, co-

zna.komitł'go

..Popoludniu Fauna",

nu nrtllkul
~kow('Q"
)Paa

M\\'ym

d?le!lIl.\'ffi

że

pedago-

kowskłego. Urociy~lość

pa

·t.~-Ie~

jubl1eu!Z(Jwl\

arty,.t~'ulleJ ł

woj. kOfilallńskiel'l'}. Wanmki'?m
zawarCllil um0W" o pracę
PGJV.Je~t m. In. \';k(lńczEmle II!

ltnpó\1!. \VudnJl' .ę1~ na 11 Jed~i

flak.

giu;nej

rM~

Warszawie

\V

etn.a polskiego -

renie Kielercl\'1.,W
winni!Ęm\
zv,'erbowi'lć ol(oło 'Z,SOO mbotni!tów. 7. r:ze~(I po t}'llifłCU n~ób ~.a
",iłl PGR-y
woj. ~zC7.eciń~kier.o
l wrncl'lwskielZo. a pil:bet o-lób
będzie ~k!ero'\\'anych
na tf'!'e'1

.Jest

Kró~
51ę
Z~<)dn!t' z

wt';:>;yli:kich
armi-Och świat>'! oh~'cz;aJem ll1'7ą~
d:>;i! roPtę dla k ....!cg(\w. Ehllt['!,O,dynary)ll1y
aWlln.<i
wym~.r.t>'!1
",,:(,stJ'aordynar,,';nych U<l.i;el ....·hiaky j gmu, Humory lHrMowily
sie RZ.\'bko ponad d""P\M7.c 'a.lną
n'! w\C'f'i.e mgi!'1 \ J;;.f,ln~,.. pnan~
&iw mi.a.rę i pmVlltal pbmy,i!. by
p<lmytkr: drukarską w,.,k'1n':-.
etać. KolNi!.y podt!z.epnIlH m!{)d-emu l~aT'itanowl.
bY' wn!,l..~1
do wl:.dz woi,~i{Ow,'ch ro,hnlof', tJ
wypla:ę

urocz~toś~

da pracy

ko~zlllińskiE:'~o i wrnclaw,lde'~o
Wg. w~tępnych obliezeń !la !e

najBtar87.ym e>fk€1"!"1l1 Jer:o
lewskieJ Mości, a C7.uJ~
j(>,.~zele doM młodo.
(}bowi~:wji!.e~"m
we

Zgodme z decpją Mln. Pn

w

odll~la się

IItwowej Oper'!e

ey I Opieki Spolec7nej -- !>am ldzielne orJr!7.ialy i refl'eaty l"~
trudnienia powiiltowveh i miej~kich red nModowych pl7.Vstą
pily no \\'C'I'bunku
robotnikow
na kampanip wi'''enntJ - l('!r'lll'j
w PGR
W!'rbowoć
b'i<izit"m.,·
przede \.\'~zyslkim do prac nil ;:('~
reni!' w('jewód?.tw' ,l!flańskie~o.

po..~t-ll.rlt'jll.

1

Ostatnio

rozpoczęty

A prZ(>C--j~.t biurn!trlli6w ~!At
I'Ównlf'.l nA w, bv 6'ę cUJ1H>m,
prly okazji, uśmiechr.~Ij. Ftawiająe oobl€ pr",,"d o-el~ lu.!-Iro
Ir().1l11. 7.wlaszeza g·dy się nioco

t~:

fauna"

Pt&y}emnym dla kwatery stóW..
1WJ Ui!l:ltn. ()\(tlN;ie, HJrrim.Iłlr
WJll.ftd }0dnak CUM na. l14)ęcle

Iłlę JfI$llrtll ł«mt Zalfll~wankt
Uo j«1.nak
dOtbN
~1Jl
Bon~, ~

"p1k.wJ!

lkot\czyłA 4kł aieł&nk4

dla ,...
~j('b c~łnY<lh wy..
,JnaM6w. Wojmka tlkuPlWy!N u~
tyły ich do ~u I nie
pnYft/,ctaJ<me do eiUł'Iie<'Ja

elętJdcb tu.n6:w ~ tronie-

kwatery lłó'W'fl~j ~ on.PO""
przed ł1Ii\'i.lt!m wolen"
la
;m6b4

makt 4aw&ł 1114 rdwnid brak
odp&Wied'lrl&j J»łfty, pomIM...

wróciła do Tor_u. Nte 900 by,.
lo jłldnak Hlmmk"f'(łwi et$łZył

e:ty koru~ych dla ~nlny.
KM! by ttQII~ alę (; _kił t

IIUlwtony

~~ei~j'l r::;'i'!ch;Y • ~

Idę rASOwymi ,,atabaM:i", Za kile

I'I'IA-f1tlałr 1: kAt.dym dru.m,

W-e

!;Zen 1 ~tków drobnych

tU

s4nł lWni

~ oIldł&tnleco,

PUcy opi<!kW1OWIe, kiay
prvbyll. tu :I: koń.Inl lt J3J\O'I.VA,
robllJ jednak co mogli. Z TO'/'"pu, adzie warunki byly corat;
!JOMw. pfl':ewk·:t.Jooo kool-J do
Wo.}owkQW;-'ch Zakładów RflnOOlo
w)'ch w Sell'l.m.lwdten ol:xm KI~
lonU. W kwJetnlu 1945 roku ro-.$MU,. 1I!4 wk!łeJ, n\e.peWne na
rllue. W końmi mają JjJ~ rM'k<>-

::,.Ul-l~i:'i,w~~, ~:ld::tllJ:t
ptl!

~1l1Młll'J W

"-Unte akt

"""'l

:

pacyjnej stwnt'oonr. D.vreltcjf< Sla
dnln P()Lskkh w Nlemct..r;<:h, Z
Lond,,'fIu przyjeehIll nIlW'<rt w td
Bpra\~ ioe 1l!X't"ja.lnv p~lnomoe-;"\jlł

II D1.1I{ J~1fI1w Po-dlaAl pny~ ~
~;ntl n"':Awittlllil14~.' lita ~.
iI'~'~o l'4lltwltu, P;ł;'tnl-e mrlfA ;,o
niW\V.ln!l $laill'll"ll pod Jt!4lfQW '1.

hr, Zam»Yllkt. Konlu:'l.ltllłra wrpoprtJw!lll, Sudn!na

in!.

tamt-ejlll€go .. rz;~du". r11r Rjdl~

nł.n:.e się

~;~z~~(~~!a 1~~~~~~~I~;!I;~:{j~~~
"przs:Jście :10 4;~

nj('~wlltm dOJlXlIn'lI'\llg'o lacht1'Wca

:/

Andr~Ja K~I:YSltoł4WkU1,
wvchowu1ę- prU,1:!:}» gOl) r~

.:

=~~' p~~~!jlr,~t;;r~r~~~~

: ."

wyrly,wanlwm
ble".

w elle! Pl.1!t:~,~. W ewlf'!ut:{jr:h,

esJ nll w,l'!1'n'l'lla Illa r!nl'l-v ttl"n~
nowala wleJka n,Jo()ś~. W \VYfIJ~
ku rowJrulykacU j('n pupa. mil.!..
ty wrócić do PO-iskl Ft-Mt lny
m!Młącc:( Sr:h.an~ken cdJri*
dtały trlUt'lpMh' klerulnc Me na
rAtW do r.t:wlQdOWI1 kóW Pt"ltmI'"
nil. K()nJe mfldy. tu 'J';lfl'.$brwllĆ
pru: (i11!(!'fY, Jata, ,...nlm po \ffl,O'ł'
IMWa:nh.l ,t-M"tmkhw na \f,'$('jttwł..
nIm pogran1e;zU, QJęly mle~

uroovm:, t'J w f\,<!ain(-:h IJł~
h~h mkA~:"':U!. t:!)lranl" p:"ze-en,a!łU!Ą sie w'1hff.an\ WO'!I."tł-

WM~1-V;()

11-'r:r1>;~,,, ... h

s!.II,j-

łXi~w~ri!~r$O~:I~ f~~t,,::::l~ ~~:~. n::;.~~;'j~"'~,~~ch,.,n~?;d~

Nt U W

$JlOOyeb

ooWo l41!owaJddi

:
;
,

n * wrg:rnnl1l. Wlt!le: z 1\kh
p~!I\'n:rlo f:,w'Ijlloe k!kmletrow, na ~tytn\il>. , uU'1'm, ,nA
..taOO'M ttamy do uia1tjmydJ
~w, do- któr'Th wch()\ltlłY
po- ~ie ;: tuhiCl,'t1 1 .~
fl~; r~ ti~OOm.

_~atnl stadniny I
pulkown!\Uł, kCl rklw!edzlal s!ą
lot "Y8QdnJ do, Tcrgau ~
~ ~ $kliv VfOjenruaj ~JJ h.ltletowekkb
O"' etaJnJ....
:1
Jut $edfltlk '&& kiUumałde ,dni () 0\('1'1 lIIupt'łn!e nlMPOdvewan1e
łY _ _ " " _
W - - ............
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i e s z c z e Tegoroczne inwestycje

Są

Tu "Automobilklub Swiętokrzyski"

rycerze
w ... Kielcach

30 BM. OTWARCIE SEZONU
Defilada i zawody
w

Le,lak,

ubitgl}'m tygM!'Ilu odb}'ło sil!

Władysław

Luota z Ra-.rlo_

mia i Józef SznaJdl"t z Ra.dorma.
Skarbmklem wybrano Bolulawa
IIl"lene
Wybrano nowy Ul.r:tQn w s\tla:lrioe ~tallnl;!. Ił 6€Ju-"larum

'xalne

whranje "Automobi14 l ubu
w Ki"k~ch.

<'więl<litn.YII\"-eqo"

15 (~o)b. Pr<:>1~m z(>.1lal Wadaw
H"hda _ dyr ... ~li.ut<'Ylr(lI':";(~l" z
~,
a zalilępeami: Stal'll~!~w
!;ROł1A,

12 :'tJARCA. 19:)6
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z winy dvrek('ii C1.v ob.<I\lID (cho.!

\.':(otn-ie z.ctap.ają .-i(;' wyp~dk\ lek·
pas'I7.{'rrhv lub nfe-
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Uprawników

funll<'jHflu,,';mi1?' linii !\r 2 dopro.
wad1,a mW,ju.~1:'!c6w K"wetC'ZY7Jly

~,ichl,

odr,l)s~n'a 6i~ <!Ii
leez przoe{le 1\·61.~'<!;tkjm I

powoou mal<.'\ il"ki autoh1.1.!ów I
irh zlf'go .stanu. Na POC7..1\tJru roku
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dyrekcja MPK
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maj~ w trm roku

ot1"1.)'maĆ pewną ilo<!ć YlDwyeh u'
mochodów. Warto eh"ba glo~j

'Jopomir,ać ai.ę o 6~ybs7.e W)J!\IWll'

d1.enie ty~h 6amochod6w do mploatacji, CO na p€'wnn ulatwlloby
tycie pMat.erom 2-ki. 4-ki. ~·kJ
wazyBtkich poz.o;l;ta!ych numerów
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Bn!yniera ceramika ~
~

°..._

:,~.5 heklar. Z!mI!

pntnn1)oburteune~

Illk~,

torl, w'e! BUzYlo. p()W. Oruokllly!n1e- 5prudam.
Byd·
10iter. Al. I Maja 2$/3, If!. (3·37,
346·1(

SPRZEDAM Ir.)r1N F()fnł'! nł lf4)
tarelu _ molor 800, ml~jlrnlo etyu,
a«tlli : 1I~'jl!l('m·- 1l1e~ 300() m. nI
f>rl~dmlddu
I'w:lorn!a.
C}'1l'6n Jan.

,{adom.

prZ1l;mie do praCtl od zaraz -

Dyrekcjo

"ędrzejowskich 3

Zakładów Terenowego Przemysłu Materiałów

ul. Fabryczna 10, tel. 52.

~A.U.4o'

ZA OLUQT I Inbowl,unla mOojeJ too)'
Ter~$y Clłtnl!('klej. n~e odPQwl.dam
litnryk Clarneekl. SkadYfko
11502 O

1&

tutł'"

br.

ZAMIENł'e: pokóJ' kuthnill (WYIody)
w SWidnlku k. LubUn. III podobM
w Rad0'fl11u. Wj.dom~l Rtd,ko:j.
"S!GWa Ludu", ul. WI!o!dł 2'l1łro.O

'Ikoln,
Sdtoł,

wydan'
_P,nmy~łu

Odroww, na
oklld~,

Z.~.dn!erll
MII'tUł5kipgo '"

Blernaek. Le
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\PRZEPAM umoehód ooobowy fII.rIN
FO'I'd,Clldon. tł'n dobry. lalMlen!a
na adrCf: Ołt,GW!ec. ut

kl~owlł

Kutnl' lit

1&)12:.0
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50.000 ..t. nakrętek wg ry •.
00.000 .zl. detali prolkowyrh wg rys.
300.000 .zŁ detali motocyklowych wg rys.

darstwa rolnł'go. OGRODNIKA SADOWNICZEGO. WladJmn~c! udz!ell Clslo Marlan, zam. w Woll Kieiczyńsk!ej ,woj. kIeleckie, pow. StaSIÓW. gm. Malkowlce.
11629~
MISTRZóW BUDOWLANYCH na budowach w GliW!e3 Ch
Bytomiu, Tarnowskich G6rach I w okolicaeh tych miast, u·
trudnI GLIWICKIE PRZEMYSŁOWE ZJEDNOCZENiE BU·
DOWLANE, na warunkach pracy l placy obowJązującycll w
bUdownIctwie.
Zgłosze-nia klerowa~ należy do DzIału Zatrudnienia Oliwie'
kieco Przemysłowego Zjednocten!a Budowlanego _ G1i~!fc~.
PL Plalt6w lO.
316,[(

z m.ateriału powierzonego odpłatnie.
VI Pl'9tarau moaą wzl4ć udzlał przedJięblon:twa: pad..

stwowe••półd&leleze I prywatne.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem na koper-

I

cIe: "Oferta na wykonanie detali" naldy .kłada~ do dnia
20 marea 1958 r. na adres Kieleckie Zakłady WyrObów
MetalowYeh w Kielcach.
Komhlyjne otwarcie ofert nastĄpi w dniu 25 marca 1958 f.
lt. Z. W. M. zastrzega sobie wybór oferenta. bet. podania
prtyczyn. BUbzyeh Informacji oraz rysunki do wglądu
znajdUją się w Dziale Zaopatrzenia codz.iennle w eo-dllnach
słutbowych. telefon 40~4J. wewnlt:trzn.v 221.
332--K

Frezydlum Miejskiej Rady NarOdowej w Kielcach utrudni
TRZECH PRACOWNIKóW '<II M.l.G.K.1 M. na stanowiskach:
1) KIEROWNIKA DZIAŁU URZĄDZE~ KOMUNALNYCH
2) KIEROWNIKA DZIAŁU GOSPOD. MIESZKANIOWEJ,
3) ST. EKONO--t,STY W DZIALE PLANOWANIA.
Wymagane jest wytszt! wykształcenie oraz. kUkuletnfl
praktyka. Warunki pracy do omówienia

l PRACOWNIKA na _ stanowisko majstra Stacji Obsłu,1 ;!
Oddziale 'l'eN!nowym PKS Jędrzej6w. zatrudni EKSPOZYTURA PKS KIELCE. Wymagane wykształcenIe \\,vfu:e, względnie 6rednl@ oraz długoletnia praktyka
•
Zgłoszenia przyjmuje Sekcja Kadr' Ek~polytury PKS KJI"!ct,
ul. OZ!f'!rfyn.sJdego Nr 84. tel. 20-31.
30g·1{

--
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tlłnrt~j)

337.K
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ogłaszają

umodtitllle.fłO pa)'
rodt!
p<H;2ukuJe .. mnin. IHI~uJ.~a
Radom. MalcU'W1'k~el.) 20.
POfldnll
d!. Kobiet, 100Z. 12-17
~t tel, 1342:.

UNIEWA.tNIAM 1.f1Q:uhltln, legJlymatJt

••••

na: wykonani. j do,tawlf tli roku 1958 nast(pujqctlch detal!:
1,50.000 .. t. śrub wg ry"

ł>OKOJU

DWA IlckoJe l kuehnlt. ł 'łiYlod.m'
lSIł\.i'D!OłI, !f.ll~mltl, łlutbow,. wy
'II' blokach um!m!, ce.nlrum er«
tU!:!l pn" RfłletW Ok,,, LilIÓW Fań, fi.neho.w)' IW prl<dQb.nf ,. Kl~t.th O
·\$'(;>WYtlt w Hldoml\!. n' huwifiko !«Iy; ,,!:yr!. ClłMoehowy" AJłJa M.
1)1")1 $\łInl$law. Nedldn1etwo) Ostro
pod Nf •.5Il752".
1fl~
IMIt O
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w KIELCACH,

Wlt.domołł:

dsu!.\!

• A"

Kieleckie Zakłady Wyrobów MetalOWYCh

"It.

Z

BU"'I

dowlanych w Jędrzejowie, ul..BOh. Stalingradu 13.

JłhJUpol.

114M·Q

3

na danowlsko KIEROWNIKA PRODUKCJI _

Wymagana trzyletnia praktyka w zawodtle.
Uposatenie do om6wienla na miejscu.

dlill.li.

~

Technika ceramika

E Z.,. "

OGł.oSZENIA

Oferty plsemnEl, Wa.runkI ph!cy do omówienia w Ptlal!
~~
M~

(X-Y'OO'

... ,n ł" " .,. 9TY'9'YY,""",

WZGLĘDNIE - -

_ _ _ _ _ _..._ _ _--..x.::'.:.-;;:K~,

DROBNE

KIEROWNIKA DZIAŁU KStĘGOWOSCI zatrudnI od um
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIĄ SPOZYWCÓW W PiON·
KACH. Wymagania: wytsz.e wykształcenie, względnie średnl r .
sześć lat praktyki w tym cztery lata na kierownJclym stanowisku w ks.lęgowoścl.

stycYjnym O/Kielce Nr 63-110-34.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 1958 r, o godz. 8
rano na terenie Przedslt;:bloratwa w Białogonie.

1.0101T.NV
Irlldn~

MAJSTRA KAMIENIOŁOMU prlyjmll od ~rllz .JF;DRZEJOWSKIE ZAKŁ4DY PRZEMYSŁU GIPSOWEGO do pracy
na GIPSOŁOMIE SIELEC k. SKALBMIERZA, POW. KAZI·
MIERZA WIELKA.
Wymagane jest wykJzŁałcenle techniczne lub średnie og6Jne
I przynajmnIej roczna praktyk1l w tym przemyśle .
podanie wrat. z życiorysem I odpisami świadectw klerow;c
do dzialu kadr J. Z. P. G. Jędrzejów, ul. Boh. StaJmgndu 16
tJposatenie od 1400 :tl Wlwyt.
3~n·K

k. Kielc:, ul. Krakowska 25, tel. 28-39

Przystępujący do przetargu winni
sokości 10% ceny wywoławczej n1l

IIB l1li
SPÓtDZIELNll PRACY '•.01... 111..........11.....
W Skarżysku .. Kamiennej,

Białogonie

f'Y1'ny....,."., ., ..

L
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PRZETARG OGRANICZONY
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.tJl!y~Jt

wę:lrów;{i,

.
E. K.
(nazw:.sko I adrCiS l.nane re-d,)

DGMSZA

Komplet oryginalny, importowany t NRD - fabrycznie
nowy. T-emperatura _100C
POSIADA DO UPŁYNNIENIA - - - - : . : . - - - _

~:r~';~, ~':em~.~c1>;;:~'~~ik H)w~e:.lu;lcz;

na

w

3000 "knlor./godz. firmy Neuma Werke.

aNI M,jl I~n. IQW WtIIl. l~.'~ MilI
BI?il Ma.

Woll1' 'Trl'buM U!tfłtka 22 ~6 ,.pru!
now""t~·n~,
m\lt~'kl",
2J.2~
Iłn, 13.50 Wi.domołd.

-

W 60'10 ZU:1;YCIA.

~

~'t::~~~;!~' ,!~~() 2;:.,;!~~~! Mf.IJ·~

"-'I':VY
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ZAWIADAMIA

upłynnienia

po,!ada do

..
Samochody mogą być upłynnione wyłącznie ,Jednostkom :
: uspołecznionym. posi1ldającym skierowanie t Wydziału Ko~ !
• munlkacjl Drogowej Prez. W. R. N.
324~K :

f'l (Ił W(MI 12 lr

Kc",". ,"oc" Ol'" W·,,,,,,,,",

~ Białogonie k. Kielc, ul. Krakowska 23, tel. 28-39
że
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KIELECKIE PRZnSIUIORUIU
IYIERCU GEOLUICznO-POSZUKIlUICZJCU

E CZTERY SAMOCHODY MARKI ,,8 T A B 20":

e"',,~IM. 1~:(I Su;(y h~!~!'l""" i
",", .. 6"'''"' •• ,", ..... 16m w'", l
'I'; r.'S P' .. 4n! P. r.~JkłlW<kifRI) ! A
n,,,",,,,,,,,,,"
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lO" ,
r,...hn:kll I prnh'.mv
17(1(1 !:1I',rwt

p~oc;pm

dać

PRACOWNICY POSZUKIWANI

: Kieleckie Przedsiębiorstwo Wierceń CeoluRiczno - Puszu~lwawclych :

i\ud

..

ti-l się tran"mi,j~ w.V"tępu kabarelu 7. sali Palnrl1 :\llodz:iliżo.
wego W Katow;C~H~h.

Mogę

bard7.(l 1li'1t>le pr:r.vk!adÓw,

Pl'\.\'110 mkt n\1?'

Blę o opublikowani-e 'tego Ii~tu

CM można d"dać do tych 11·
,.;IÓw? Ch)'ba tylkn to. te pwu.
I vnillllly plh'la~ rnwie prawie każd~t linii a~tobu·
żerów 7. Nl<f'w8chJowa l I Jl do ~w"j są pneświadcll~ni. te wiat·
n.dbywania daJs:r.ej p6lkllometro- ~;~ ~~~'l:~ nt~J:~~~f~;\:

sled:!';\rc

różne tro~kl

.. Ludzie maJi\

'l:dZl(, ktn,~ -W-V~J.adlt. ~l~ w,.;ia~~ \\l

C74rl-ochOW.~KI<ej

- nh"ch się martwi I\Ilchnikowski"
I Barwin;';a do ro'.pa~z.,\'. 'fu ~·Iaś.
Tak oto "wol.ny" 7.-apowlana
nie n"jczęk:c.i au!(}bu,s_y p.>ują lIie.
poszczególne "wyjścia" na e'itr1l
stąd na!c7_~ści"j kierowcv ni stąd
Nowy P!-ogt'am. w którym u clt.
Jutro, 13 bm. o godz. 17, ..... ni Ulw;J,d·~j('idiaJą do baty. Kur~f~I::~p~~:~~a C~I.,,~;~~I~~I"~ dział biorą: L. Wysocka, M. KuAfe w ogóle ~ t;'J PiSZę u III sali Sądu Wojewódzk!ego w FUją tu n,1jg(lfSZE' liral~·. które pod
traEy
Znpszenis Cz.a,<i jE'cjncgo ,.przcb'egu"
z,'rl 1urn !\fRN': a jt~1ł ~tuknll. terbska, W. Mlchnikowsk1.
~:. "Wagabundzie"? Po to, abv KieJcach staraniem
rn-ają nieraz po dwa dekkty".
.f1"~'1 nawet 5hlka.Ją dośł dlugo i DńewOIiskl, J. O~ęka. Il"lItatnil! "Estrad.'l"
sprowHdzi1a ją do Prawników Pol~kich
odbędzie
W. Cbybowskl
e1f)~"O, to jak" olrzymuj" po- lciobycz satyr) i{, M. ZaJuckl KJ('lc. Mu~j to n3.stąpJć jak naj- ~ję odczyt prLifcs""a Uniwersyte·
tnnc1
0raz .. woiny", kto,ego naZW1S" ;;tybdcj, bowlem kabaret wkrót tu
Lubel~kicgo,
dr Edmunda
... Chcialahvm za jXJ~r('{\Tlir1w-em
I - ł.ebv sl~ ta dlu'lo nie roz_j kil, niestety nie 7,r;am, Ił t~k1C te wyjetdz.a pO,10wme za gra· Wengerka na temat~ "Koncentr~ja
dowodów
w
pOlltępowa- ~~a ~~~u'~ IKf~~~('~~~ a~~ ~~:
~~:;:~,.~:'!'k7:~!' :::I:,;~ra:;: zeapól rytmiczny l{OlankO.WSkICj nicę·
na nll.lh"~."vm pO$.led.zeniu p~(!~ go, jest w całym 1,nll.CZenlU teA więc "Estradc" poka7_. cc niu cywilnym l:agadnlenia J prm>.lao(!7.ila jakiś pOr7<\d~k na linij
autobu6owcj Nr 4, Kierowcy Bazydlum !\fRN.
Z. ((. gc słowa - doskc·nalr.
potrafisz!
(w.!.) lI1.ybkoścJ postępowanJu",

1·'Ułl'.~"

w)d8rftJ\ kui:uut" u 1I',.,,'Cij 2') 2"
....~J~. tlln. 1~"" II' "~'-iTl,,4d
l>~nr,f1Ą'>1 II
~!VI W'~,l .00 P'l"'l''1d P'~~v ~ 1~
O,~, .. <t,y ,Mr. 6:\0 Wleli
~31i Fra
,.,,,r,,lv ,,~.fO."'" 900 A"t! ~!k<)IM

.,mr.

ro7.pocu~

E.krń~

wOOowaly :rwięk"u:-ni<f' lilie t!nku.
na prZVlll.anl{u przy wylnc\e u!Jry

. Je,
1"31"

111.1;, ~\,,~, f'W
19:1(i
Am"rlr)!"~ I"I~~<M
ki"
fJO 1.1,·t, 1~1l 2031'i Ki)n~~rl
:11
z h~'u i ·n ~w'~h 2:?1l W'~d
t!l')r!, 2f VI M~lo~,f' rI'JH. 2f;,o P't<'

t

Punkiulinic n 2r.,JO

pokaże •

z ~ej 11-

F (J(

K:>,~~~

!9M

.. Można dat, lub

W kucki - Ma.rlan Za!uckl"
"Czarna godzina bije na. z,,
war'le zaraz się \'Vysock~

1-

rROOlP,.., t
700 Olfrnnik ~()!. 7,10 Ąln"'k~ ~OO
Wnd ~Oo:; Prl~l{l, pu~y sm M,,-,_,k~
fi:).? M\:! l Bkl\);,looo!.~!. 120! W'i,d
12 1~) AUrl a~IIIDlnB. 11 ZO M,a, lud
1,50 .. l\Ą d,.,.k~ I W r'1f~tl)wn,", 13,ló
MUl. (Y,lerel~_ l, i,S UtwMy hrtrr J
Br~h",~a. 1100 Auli. ~~IIOI!1łl
1l~
K,.,nctr1 1~ fl() Wi;;~. I,~ 10 M1I1, tO U
1:\ 3() p'lipnlnl
KOntNf
'~,>I'p,r"';
rl moll ~r ~ 1/100 Z H~'! 1,\\1 R~
I~ 11.1 kOfl,,~,1 hr,~ń
Rad'''!>'')- ~I'"
ifl. allO!. 1·1\()
mak'·.
:8~o
,\\'Mo'v~d' .. np"

~polkal m~l'

"kich !;lzknlach I nl!\I;,('h ful'l- znaj0m:;, !\I(-'ch p;'ln p:'2.YJd7.k
"'nu~h na bu~!ow!' nflwrrh,
p~\'.'\I.'dz:al .- do mnie. \la
kff!rI's :r: d:r,!aJ~r1V pwh.I p':z':-, t<'~ev.l'lję_ D'l.S'.<lj będZie "W akhd. że na wsi ~zJ",'v 1:0~1JI":\ gabunC: .. ·'.
w robotarh I skł:u.la 1'l!en;;I·hp.
T\,m('74gem w mleś('lt" IIId1Jt
t"7."lkal~ na In!rlah'we whtlz. 5\\MI l'I/1rrpm o palec nie slu!ml\ ltd.
Wla~elwff' mot.na by ferJu: n."~'-

d~-erk'~l<o

-JIJ

'"

Prosimy
o"Wagabundą" I
W

jf'!t w!l('~ka Inh'latyll'a
S;{l!e~lYl:t. t'l wl!l~nie Inlrhtn..·~

. Tru1

lIt=

-.11

rapeM u,G 99JiC-,s/lrO_u.,-"

po ("'-:-ll'lnO. ('o

ceniona

(lI

II

JIIiI

czasu, wyorofani3

nil .dodlll{OW(>gPl aulobu,5U I

cm1Ja IrBfl)' o J~:Ien prlyslafl('k,
rr.sdko tylko ud.aie mi Bię do.slać
do wnęlrz.a Za.1Jocl<lnego wm_u.
Zmla.ny. o których tu mowa. lip n_

Chod.d tu n wygrani.. nie lada grltlld. A~raltowa·
nit' ulicy Słl"lllli('wk~a na oddrt
ku od dwor('a do ulky I.. eśnej.
h-zeba wykonu ,jr,k najszybcif'!j
le!lz('7.e w
pierwszym pólroc;r.u hl'. W taltle-J sytuacji mot·

lmu-

nv. DrugI, t.e w ckrl'si!', ll't1v tak

6K'\Rlv!iOf(.U
.. WOL.\O"I'''· -

mlasl1l.

gdy,! 0:1

I munalneJ.

. ur"lI'a wSll'lklm- 7.1.sarlom hlr,ie-

M
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