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Townsendem

odbfłdzieslę
t.0140"Y'N,

MlkeTodd

Małgorzaty

we

wrześniu

Wczotaj

Ubiegł!:!1_

ntedz1e:liL dn. _80 mai

ca 111511 '('.

odbyło Idę

I080wlUlle -

plerW6Złt

IWWegO Iylitemu,

xxxn
w&dlug

polegaj'lceltu

pótnym! zach., gdzie wizytowala ooa.
W'łeezorern
rltw:r,nlk Buck!uj(- bl'ltyjskie- je1nnstkl WOj'.lHowe. na tt'a1nym łkre4lłl11liu 8 łPo
ham -paltu.'. podkł do wJlldomłlŚ W rifllUOWle 1e swoJ" ,loltrl\, Śród 411 liczb,
Zmiana pr7.ynlosła GZCiZę4de
et, że królowil f:U:biifla II Pl) k1illlzn!czka rv~algol"zl:\tll z;lecy~
odbyciu łmWll?llydl nllrll\d z dowa.na Wyjić ta TownsbOda, dwóm irll 1l\Cym, którzy tl'afilJ
po
Pięć: liC2b - Braczowi z Wło
-dOłtojn\luunl dWOrll,
wyt,'l)'m pO$tawila wszystko na jedną
ducho-w-let'i.twt>ł1l 1 cdonklHni
gabinetu, \\')'f'fl:t.iła "'o\ioją Hl;.tlę
na' mnl . ...t·ńdwo kt:lężnJr.'lkl M!d
gl)i"lnty z. ,put1;;rlwnildL'lIl 'I',:,wu&endem.
. Z l,.o'l,,l}:nu dfl!li)tll!t, 1.e .z::>n!m
pudta ,-ta del'ytją ob.l·dwle, ~Io-M1fY'. - 3ł1"ll'ltf)h~ klb\,,lv.: n Jo~!ż. bft'tll I 27- ełnlfl k!lięzlll(,/'ka
Mal!{onaffl "h~tfI7_ l.e !!obtl Ir
Itry pakdyrJe-lt', $Iuwny w
WJ,rtdl-iO'l:'. bc1!,)(lllrPąJo po rrzy-

wehi'

Mał.cOt1,aty"

J.

Ni.mi.:

~"artę, Stanowcza pOłtawa kstę!
nkzki MalgotllilY oraz poparcie
jakle ,.trzymall! ze Iltrony kr6~
h)w~j matkI i ' k,)\ęela
FIII{Ja,
I'ozwollly j«j przełamać OPÓI
dudlowlf:ńslwa i królowej,
Nit'kt.6rzy ~pnlw?7.dawcy gswt brY1Y}sk. kh powołUjąc ,l~
.
•
1111 wll1dumośc\ z kół dWlmłklch
podają, iż ślub mtode~ Plirr od~
będzie Ilę prllwd($Odobnle na

l)OC1.Iłtłtu wt'%eŚnia

br,

Izcwwy ! gracwwł ze Starachowic. Obal wygrali po 41.020 d.
..Szóstki" nie udało Ilę tratjł
mkomu,

Natomiast 70 graj,eyeb

tra~

filo po cztery IJctby, t.R. kt"'l'.!
f>trzymaU po 586 zł, a 1$31 graJących po kl.}'. liczby, lM, które otrzymali Pol 28 zł •
RówlIOC7..eśnl.
"Pt7.eP'lórt'Cl.ka" Ulwjadamla. te najbllbte
105bW"Mlłe odbodzd. Ite dopiero

13_

LONDYN (Inf, wl.)
JC~l('ze nie ucichły echa !tata~
strofy lotnicze). w kt6rej Jgine,ł
!łlnwny producent filmowy Mi~
ke Todd. mąż znanej aktorki
Eliz.abeth Taylor, POWl'ltf'Chnie
uważanej Ut "nlljplękntej'!tĄ ko
bletę świata"
a
jut roorJn.
WY$Ułplć do ł,,~
du z tĄdanlem unlewa1nlenlo

Todda 1.amlerza

Jego testa.mentu.
Tr1.ej bracia Todda ołwlad ..
c7.yll, że w tefltamenele IIpt}rtą~
dmnym przez Todda w kilka
tygodni PC) ślubie :e Elliabeth

praWie

cały

Iw6j

majątek

znp!-

ęal on żonie, l'O zdaniem ctlonków rodZiny powatnle k\""l!Yw"
cizi pm:Mtałyeh apadkoblere6w.

a sz.czególnie jego syna Mik.
Todda, juniora.
MnJ"tek Todda' ocenlan)' Jest
na miliony dolarów,

NUMER 78

• L O W O

St"lrrt'tul.al łI~owy to jakby Nldnl.J Inbaraiorium, k16re p ....yg(l.
tOI<,IJe I

dos!.al"<'u rll.!{'m\1 o;krm!

pU!towa.nemu

Oor!janlr.m1:lwl

~l1b

~lll,ndl odt:rwMyl'-h. TUIlIJ p.hll'lIa~
JII JI~ t:łl.n\\ły I II.rlllrlll, 11I"f.Ąre

"""<"mIM 8prllwl"łlllwn4('ł ZI' ~wla~
tem 7.rwul;tru,1I'm
ł
rO~I)I(Jwa
d1~j!ł.!!1' podnJl'ty do Inn.'·"h_ hardrirl odpowi('dl\hlllJrh I wainyrh
J{'g{! Tl8r7,l\rilh.-. P!!.nu,ip. lU l'l,\-~Iy
rurh: ",otol pnrnoii/,\ I ",,''11'1-

tra, ~I.()~T listów, wl'l\\'ań I
I;<iad .... mft.ń, 111'011]' informuJ"

n-

'III

1'1 b-'''~n vrnrl'~ów. Jlr....1IUral .... l"1.~
lId,\o:~~,'i

~':"'('tą

riu'\, s:,\}_

nad

ak~aml,

t

Je do r",pHIE'InnH'h klif,,1I' (I n!f'oI\fJ!h:il'nn.nh
w~dl'J ~ł(', Ile rninOtodnyrll pr!U'

n_'..?\\Jrh. lu pnoJe '\~Hstk"n
U." rnMl'§ ilojruJ do r~,llrawy, 011\!1'I1'0 Id-" rh,,..il\i
uOlj"I"rIJw;nnjl'l wymIaru ~pra\\ il'ri1i\\'o~fi w s'"n~"1i 5n1i rI'>1,)1raW, k!<ll'l\ okrrś'aJą: d"~loj~ri~t\-\'o Jl'odli'l
polr~:,~m,

pl ':T\\' rl::.;l'~;u~· ~k do

ri('l"l\ mima, POJkt;'wlljąrrgo ~tńl ~~zllJw$kj I ~u
k~7Iałrl .. , f'Jf"mn", Il!.wy _ I... Jrdn!!.k o pra\,\,'hi~,\\ja-dl''l" nr''''j Ip wl<lAnle 'lwy~m~Jnl!, ria~no
lJ.~1~b~')"i!.nf'. srbr1l1ahl'llU:!
hl nr!!. tekreiarla-t.',w, Mają mnł!'J
ś",Tr,I' nil!'! !)rm ~,"', al", wf,=,<,eJ 1".1 b(,'lIHliir('(!n;O"cI. kl(,r!!. ~vrawll\,
ił' ,,"SlHCY =ajdllląo' ,ic: lam jakuy pu łr<O-lT7,!' sohle w7.aJl'rir
I prn~lkaJ".T'iJą I pll!Uo,lI'aJlI, w pow~'l!'dnłel1.,;,swych d1.1l\lania,·h,
TI"lrht:' ~It:' 1!!.'11 ~kn:ypl, ulrskIIJ(,..uuka ()Jlw~';' k-wa.4no u~ml!'cha,
a!\' \\s~:'~ll{o lo ~u""u.\ł' olę"" Jakimś wspMnym, 1.rnl~'n!/.owa,
n.' TU \' ,rsilku. 1.m!l!r~a.lf\rym d.fl Mpl'\\'nll'llil\ 1'1"t;looicl Il'mu PO
sir: d~'~i~, JlIk 7.fl's11!\ w ka~dyOl ukl:v\:z:le pr!!.I')', no s"iI,
11\'.,: ~'-1, ~~"/L 1)1} lo JI'~t .1"'1'0 rarja bd\l, Il'r'l r"lVni~t. I ,pra!'llJI',
p~i\':-.\O'-.C'''o,

re"'!', Pl'O',!(' w

\\'\:11

bo In

",,'lu

h~;lJ

,j<"',[

JJoŚ(-

na

~{'>1liów

ł

urz~dnlk6w

sąduwyrh,

MŁron Itp. na
~:Jowml~lwanl' rrrtl't tyeh

'''iHdków, t';l'n!arlwo
trudnoŚr!.

robie n00w;l\1.ck l!;la.sza-niA de
~!\d \":'ly,\Ca_

nA

porzl'1Jn~'m

mpj~\'u

lnllie
lawnl,ków, klóny lekrf'wai;'$
posle-dtl'nla Bąduwl', na które

na IHcle I,nnl!/I'n adrMlI, 11 n!>Ml'<m, kiMy wtell'

nlll.L\ ~~f'r,l<l.rnl)~~",

npll'ł"lI

,I~

T:l
mi STę

rlhTŻ,I."'"
P"!<'7_ sp"kC-'f'ń,',\\"1

r,n':ur-lyw 4 ~il;l, kipd"
pn rl!lL!'rn
m("wid'C'niu
7:nńw qv:tk;l],>m 1('go r7:l .... wi~
kil, 7.;lp:·~~·jcl;nill~mv ~tę J"!17.!'(i
kilkonlil ICltv I m~mo r7!1rl~:irh
Z

gp--,lknń,

na wld"Th:aeh aparatu. ':~rh-ł3.
pr:Jtokólantli.

we~wlI~ do p01THlt:~'

mniE' ZIH)W

Sl11Wić

w

tl'7,l'ha

,I

A

pólt(~n::l{'h

n ('go dwa ko-

traktow:lć

pra~le

8pol~zno~li-

,!~~!'!rl

7.l!.pR~

opMn1nn\' r,nM'mtf', AJ .. ~!.,
odb~e_ Wle!l~ Ił tym wydashJe .Ię do l!\-S1ednJt'j J)M%elu.lnl,
Jl'dtlt" smętnie plotkuj" "d'Zlwo·wbkst'h 'wła-t& I 1'.lt6wlatólll'
~v.'is!ł"ov.-Ie I Mtftny, Pollllł!ły ,,6demelnJAja slę", I'Ilutr.I ....ła wphwa. w 5"n'1ł I'f'l,N'Ok!\ fallt, ' ..drnie wołn:u, klł'Jąry ~!l.motnl" ko~
pi'Tly w ulJ M'q)ra.w, JNt nlf'M tlawłcd1-,lnm', bo etllJp, t .. po,l&dzcnlf' pf"l'_f!("ll\jfnlr. Gl~ flOrA rodrln., trlf'C!1P, na mll~ ł 11O-lło, ..
?ai'!'.'I'yf"U\.1 Glif! 1~IIJfł tak!ef9 nl('I'.awoilnf'ro ławnika. jak
!l~n U(j'(',.a. Bywa Jednak, te fW'Ja,.. ,h:l'!}ll' trl'Ch.!t t!1JIlt' ! w"kan~
II,\', Tak m:v o'i\'ak, wymiar Inrawld!iwoMI f'łrrpl. CM? r'l"lt:ttlaJnn~t' nIl! n"I\'ty (1n n!l.11:Vl'b wad Dtll'o'low\,rh, ~~C," ... ln1ł~
1('l'rdl'2!!'o !fnomonlk'l w Jelll"t"ltm'il'_ r.I'H~~'" slnne«r.ne wid"-e nJ~
Upows'lE'('bnl}y stil JHU't-e w r,alym kTllju",
jpsł

8, !\-t_ KRhWCT,\"!t:'"IKI

!,Ik lIamo, ja.k za
e1y rhleb" I tak

plarlł

pa.plerosy,

daleJ_
edzę,

więc te-:'Bt
n1łprz~
niello I m)..~lę, 00 u
- z r.lm Sll~ dl.lej~

S
ciw

diabła

P:'lp("iE'Ż

KIedyś

tak

gardbw'l.l

t) mi rf'~Onil-lmi, że towa~
rz",le G~1 !-"er:"li gl) prn·j
~zjud1i\\'\'r.1 'Aiy('h:l'\aniem s:ę
I o fl'lllo co nie \\7:iał po
tbie. A teraz, k'My W}'9~~\'
u('\n"f!ly, k' 'Jl'~ p.7f'("ez
nw

la

nlf"l.yrn hlJym, j~k r(1)lm~
slunnvm wyIQip,n:C'Tn
dawn~'ćh m",~li, to ci110p

$ą

n''m i

Jest ter,",z

I'MI('tho;e11ł1~

~I'

"prawach

mii'io.t

(fdki rmknju,

wspt'r~

klóre
d!;~
ten \yyg\\-\7.dÓw

".1

rl.('r~

n!3. flrl,de bP? w\',!~cl:t. Ktot: nodpwwtarta, te wyhlW~1\ I!.klrn
stanlp 5~<: nn. pt"wno plln LI~e?a _ f"7,ChPG" Tl!l'cl.B tełl/!fonu
1::0(1','-11 s7:"'1'9:"I, ty,n 1'1t7.f''''Il JpJn')~ wuel('.1 f
skh'ldnl{'j.
,T'~n J.',r1~1? - _Ia.k lo dob~7.C."
«.,ll'go szan-O-WTIY, bilansIk
~'Tl(r'\"~'.'"1\'":' - MÓ'I\1 ran, ir "an If't, .. '? Jlohrl' - prll;ra wprawf'zie r.'1' "7,h'l/l:Il"~, alp I luchUi ~11l nte pn:w.'ala.. _ Tu są.d_ :-WIe
rhf'~l'~\' n:dui."wltt' flll.óękll'J 1I!11'1.eJm<l!kl, 11,11' n! ...~tet-v (bl~llIl, jllk
to (,~H"m ~łe r.llarT.:'!" Jf'd\l.n E 11\wnlko'iw nl~ M.wlódł poklii:dan,·eh
,,,: n!ll ""d'tleł l nI .. !)1'1:y"~P1n_ Pn::o-jd7Je pan BO r.n.!lII\PI~7",
C~l'l'

na~7.yrh

pr7n:nH'y ~ I d,iwię się. Oto C1.łow:f'k, klóry t!?l'az, w·
111m wl'pIJwir Zdl1n!(" 5?,u\a
dlugo sł.:,.,\,. by w kO!1ru przrrl

raz kolej b-lko n!l. nleu.woon\"eh, na ~'próbowan:\"cb amatorów
&ą!lz<"n!Il, którzy lui Illen% wybawiali ~prn-wlooliwtri~ E pnloie-

10Hł)

~led7.-:

~'ozm('w,

nyrh

jego

noli"',r'1". r,b"lpk 801'1IW(l~fl."
'1""I. r('jlłr!~1 mtd~·rbA t ul!:,!! w rótnyeh tonar.larh_

I ~Z('7f'T'()Śr
l('rilz n,\pT7.ypomHl11m

r>r7.1-:~,7:ń

pflr,lrw~i,l',

przPclw n1f'go,
snbie wiei!? l

, 7.a~ta\1{twl~ ,;~ kolcgla.lnle, J:.n~o by skulec?,n!e u.luakowa-t, Te~

na

pI7'-pnn1n:.1ln

rl i,~\'IJ,1

"tlarmot'hll"
snlt"S1.ka.n,i;)wą,
Klrtly ('het' !lIt; mi(,!'1.l,,,,nill., to

wrói~'. 1'0 ('hwlll kręe! now:u nu:ner,
"Spóltlzll"lnla "I'n,chój"? - wyśmlenlcl\'l - J'r-<I~T~ Ił panA
Zwańrll", '\0 nllr;l.d-z!e pt'{lodukrrjn.. j?,,, ('(I~ mi ~łe 1-1) nie p,g:vln,
ho SlrSl~ jc!!'o gros nl(lt!a.I~ko W/I.In('J sllHlhawkl.., 7,(1.....",alo mI
si!:':',,, ~I(' da rndy, to nie da rad)', ale zlUlhenia akmrtycr..ne, to

ir wllrto

Źl

v.T-<u'\"tn'Th M
C7'l~ll

go

wie;u

wystąpił z tąda
wyraźnymi, b("z
pókieni: "zwolnić B lr.akllV
dów ty!'h, któn:y mają- nemię, skoii<'Zyć T. "charytatywa.mi", podnil'sń tlholernl _
komorne, bo to co !llę teraz
pIad - to kl);n)', ~kOlil'z,VÓ 1

dobregn nie

Wl1;O'~{U,

~kr,nkrf'i."?_.llwani?ll1

kn:i\'l'k:lrl~

1ersckie.\ -

!d(\h ra(\arh,,,",

rlorhod'!i d.,

~r)b

pewną

7.8 p ".wnp,

nlami bardm

.. Prl':>:esl(' kochqnr! - 1)I'?,r<\ijei" nam Sławnkklr'l'fI, Potnrhnr nl\tych'nla~t.., Po ('(I; - !!.oo, do 9~'lu'nill, ~1alulldl' I")"!I"rlumJ(o, tlIIde na In,l' l'Mańr .. I .!I'tlnll 1.t1f"('f\vaf-kl' ... {'lln!'\'? Um,
to mll~'" Zano,a. ~~hjr~ t:lTtl II "'II.'! si,! kr\'rl .. _ W I('TNIJ('! 011 '-1--:
tli, 'IV ~:\-dzle, powinien nareS'l-de utl'ren()wi~, a nie w gTomadt-

SIuel13Wka znflwn

br,~n'l'm,

IX>Częto

Ct~slo wla*nłe w !ekrf'Ulrlll.,llI;rh N!l,dowyrh moł:nr~ 7J!(lh51'J'V;.'O_
wa~, j31{ s.-:,lda luh ur7~tłn!k ~od7ht-'\ml <"!łlvm! (l11Uf'ull" aO~I'~1
teldonl(';l',r,r I wyd'lwan!!!. PO knl,,! In.~t)'tu<',I", w klńryrh pr,tl'\1,I"
1a\\'11ky. '" l'"kll drży' lisia.. w ~I()~h., n!('f"efpIiWf),;~ I ~1"1l!ta
UfaJ:lł, Oka7.'llo "l~ IY>-\\'!f'm
te l',awln!lotnł(\n~' WI! wlalTl'n-m
Ct..l~;(> I we w~.\';riw)' ~'lO"ih la\\nlk nil' '1tft,~;H "~<.". olr flr<lh1!!~c
nawrt Upr1l",1?II: ~:Hlu. t,. .~ta\\'I\\ s.iI; nIp mol.l" luh nie ~hrl', TrI'!ba wi<:<, n:l p01'?rklln!1I 1.Rale1.'; fnnu:n,

nic

~II\' I 7.arll/ u('hoozą,. Wywal('M'ne \\'niai~ ~III mnlej upr3~
gn onI' od ter,o, CU'AO ~1e ni ..rl;J\\'nfl poiWhlo_ W t~n

'.'IW."1~vll~(,IE'.

Z

o t.vch

I<lb

Sęrlria ~'Tuka

7.t'·O<:I,l!"T\~ uch\\'all' pni
tli' ni1rlu nie są \II li.!
sad?l!' na-?' '-,l inr"'nl, !Ilk 7.E'-

•

lory j"k u tego bf)hałera,
komlmisty hi~lpari.~klego t ;:Xl
wi",ścJ Lewi~a bialy i CUlr
ny.
A p!7.('{'id !1"!1 m6j prr.~'J"
deI !'la dlcli!O pr7.Pd XI Plp
num l ~pnr() w('?;/"śnieJ :r;anim

nl('~lawl<"nO!dwa

Sl~ilk,~~

r:Jdn~ci.

zrobll

pod
ST~

z

po-waj~

-

p,'z<:,rnż!l\\ie

,.1!":m".
fDzsqd

ny
1\r6\\--i~
mu ,.no jalr:,
w:-PSl.oe po,ć!:Tr;dZ:E<CIC
Slę
z
zaki"rJ\I "ś:('ir:ll.k';w"? (~:'~dn:a
knmi" l.,k;;rk'wnni T1n~\\-'lli~
mI' I"lnj r",~rr>\"nik,iw, kt·)m.1j~ k ,wal,...,i{ ;r;irrni dnJilf,I' ChOc1(lżby
Il;]jhch~zlt 11trn'manie loJzinip).
A on nI:! :0 "to lil!"ŻY,
kOl1<1 uwa:l:n'11.v '-a ,,~r,...dn:!tkll"
jaJ(j je~t użrtrk z
niego w
tak ladzie, t<l nie takie pl'O~

rzy

.te".
.,A 'bo -

~\'f,lę

~nb:t"

-

o~

bil','::; za"q"o-u gtl\W)' od 511kce'_ó\\', albo te, ro ki)' u na,I
w rl-j,Fal,lcr,,~ nnrmlnwvlTI
cz~slo-,,~,l'l rn,cn'!(;\ d<:J' rilia11'I1r"~ci pr)llt~·rlnc.i: kletl)' rnz
po<'/.)'Il:Jm.\' b6j o jnki\ś sprawq, lf'51{'~m_\' n.odado'.\'iH11 01bn,ym!mJ silAmi !dp.i, ~n~rp'il.
poświęcenia, A U met,V, kle--dy w obydwu rękach niemal
trzymamy upragniony cel _

lTstawa,na którą czekali
- e .. c • .!fi C • ~1:ta~aU~~~~;I~~~ł u~~~~:.
I
..

•

•

•

Partia I rr.ąd 6d tltu ...
szego juA e1""'U uw&-

tały,

A

IJIII""

lr4'ndnla ..

opinią

nlanej

to

ustA-\\')'
popt'1.f'd~m
a a.nallm projektu,

:~J)r::n.dZ<ll1a

J)rz(!Z

po~

wypadnie 11

obllnenła,

2glJd~

ne &ławki rl:'nt. Minimum rl'ln
ty dJf\. rencisty nle~t.rudnloM
nego wzro§rtle n 92 proc" Ił
dla wdowy - o 100 proc,
Te tylko wlil'mmnlane unlJ\~
ny nablcraJą wlr,kszeJ wy~
mowy, Jełell uw%ględnlmy
rakt. te w wyniku reformy
okolo 535 ty", rendstów o~
trzyma nowe, ZIllł('!nle pod~
wyźszone !!ławki minlmalne,
• okn!o 5"15 t;pi, rencllłtów o~
trz}'ma rt'nly wYŻSUt, wt'dl"IJ
nowef{O wymlam, KI!ł7.t tllJ
reformy w:o,'llo1ilć będzie oko·
10,2 mld ~oo mln zJ w I'&l.all
ror:mrJ. W naszych trudnycb
warunkach
gO/fpOOarc1.ych
Jetl to !lUma hurd1.o powIlin&.
I aC'tkolwłl'k maina wn081ć
te I Inne pl'cle\l!ije do UolJtaw)',
'l.resztą- luunl posłowie o 'ym
wspominali, lo jednlllt dwler
dzłll, ie na więceJ 0&5 w lej
ehwlll nie .. tać.
O~co.
poprawa aflna.eJl
materlltlnl!J rcn('!łltów nie &IIlI1&CU. otoz)'wif/de, I't»Iwląza~
nla tego prublemu. jelit tylko
krokiem napr'l6d. /tle krokit'l"
knnkl'etnrm , reałnym. S,.tu~
-.eJa rendstdw tak 10-,""0
Jak lliIyłuacJa pracując)'tJb

Iłów. Zootała powola.na $1)1,')(:->
fahut. podkomisja,. która wtc-cJa,lneJ JCIi' podwyżsfAlnle rent le ezaau pośwlęcUa na prze~
I l\mCl'ytur. PlY)"1.nanłe tej kowmltowan!r tego projektu
dM:~'deralów
podw)'tkl
,;wlqr.\\,le b,'lo a I wysłlJt'hanle
konkrMnyml pf)lmnł~elaml w przeddawlelell różnych zwlą!
...-aloksdalrle IOS1tOdukl kra~ ków I IłWWar-tl'SłWI'i uraz Mini
Ju, 00 wymlłj!slo, oeZ)'wtKcle, demtwa PrlłCY ł Opieki SflO~
IX!Wllt'go 1"7.38U, Popie"" terali leczneJ, Tak więc tlChWillo~
pro')lem 11:'0 mógł lUnĄĆ na na obe<l(de utt!\wa JP!lt mlJ:UI
forum Sejmu. Na Mtatnlm po wie nBJlepstll w aktualnych
slNbenlu i1.hn of'hwam.. pro hałU:ych wllrunklWh. Nie he~
łl1.t'1Ieg-6Iowo
mn!l.wial
jr.kt U':ltlWY n zmianie t1łt"~ dr;
których 1'lt'Z(>pIRÓW. o rentach zmian, które IU"l.ynosl. ZIlIl,I~
d
..
Je
t1tytelnlcy
w
Bprawowa
I zMpatf"Z(>nla<,h.
olach.. pOfIh!d:'le:nla Scjmu_
t1"tnwa ta. ~kf)lwlek nie Chciałbym tu uwypuklić kn..
Je.t Idealna, jednakie, w mi. k .. IIpraw, kt6re od~wle-r-l'I~rę nltlilzyrh aktualnyrh motU
dlajĄ w)'lillek partii I rl'-IlIIII,
woścl,
wprowad1lA MUW'"
aby poprawić polołcol. renet
POPtU'llt'ę w
sytuacji RMI~ .łów.
stów, Wyrau.ffm tego m .
otói 1Id-a.Wrt. Ul!łtala M_ In,
hył rakt. u
!rill w f,oku wygokfiŚć ren~)' Iltar<'7.t'J Je·
11.)1 pn:edr:otnl'l WVlUlkmh! ren dnollcłe, nltulmll'! od kale-ty w~'"OOna :t:': Id - to w to roril 7.atrudnlenla, na 75 proc,
ku J~,~ę w~'n'ł'f!lIt" 6.,,* 111: pud Z&ł"Obkthv du 1_200 d, p01'osta
na'!, gdy w" htu!t.f'('łe na rok wlaJ"e w dątyrhe1;ll5owym wy
b!rl'ąrS' p~nlłmta się, na ffn młuu dodatki Gd nadwytek
- ty 5,$ mł4 d, 1& w ro-ku ,IW tarubkOw pon,u'l UM d. u~
It,,"ta t" WZI'OŚłde 40 • mld .ława M05I MnJrJĄoo dotąd bę4de 'W Pnl,Vłdo4d n&dał Idę
si.
ogranfer..t'ule wysołu."
poprawIała.. w mluę l»lłepłCa
.. .. . . J.iOO Id. oa :ł lip" br. nła lłę
ros~j
.......
.
_
"'
.........
l>Ie.
U.
kraJu.
Cl>Q
cllwaI_ ...... i>Il4
IIpoler7.CÓllłwa, źe Rpt'awą,
pllttle.I~7.ą
w d1.If'dzlnłe

_ _-u.

naj
i&-

reD"

(I)

MISS NIEMIEC

NI DECYZJE ZAPADNĄ

rla\'·niE'j b,l'ly

1;1('ja by'u 7.rdrudr.\OTlyrh w nim hHhi.

1-"s. J~k k·"i.~,~ PI'!!.{'!!.. nil' ołJ.nnl sie b('7. I!warll 1 Jlr7I'~1kód, 0[1 h'rh, o!!. ki ',re o1.iś <'hrę l\vr"I';'" u"·~l.lę, nal\'7S
nil'pllnKlu'llnn:;'; 1.1',·nlków, To jl'~1 n"'lImln:1l!, bnl~('1.k~ naqp~o
Ritl101'·n1"1I\!!._ ~1"S1a!l'm nll'"Jawno Ilr2"" Tar110 1'7.~M pr "'Illt\~
wil'nla .!r'ln:o-,:,o 'l po~ló\\' w Sdml(', Ubol'll",wlljl\t nad "INJ"""",::!I~
u!;nl'! ~,~ m;arl1 spr!!.\\ ledll",,'o<id pow"dująr.I'ml T'r7~\\'ll'kl~r plllIi<:~owJnla, "ymll'lllJ on wśr(},1 l!!.klr!! tjllw!~k, J~k: n;~d(!.~tall'r'l~
rt'af'~

STRONA I

.:U~D:....:n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,,_ _ _ _ _ _--,-

W "Wierzbicy" - pO 'XI Plenum

nAń

I

1111~dnł('y U!;pi~\lja

'w;\l~{,\\. I~\"lnin.vl.·.

L

.,tua«;fI

,po-

7:~esl::lą

~formll!owałem

PO~'<ulilją zif'mię.
Odpo\\ll~llal mi. ie pomljajflC już r6żne namdowe n3~
rowy I eechy, to II'udl1l)śĆ tk\'vi

r6wnle! l w tym, co
ludzie
nieraz spostrzegli, że na,lslu3z
nlejs~e
l
naJkonie.cznie,15ze
prawo
wyk'lślaw!a
nęd1.nll.
praktyka, Ze wytyczną dz.ialania nIe JeJt frmnq do odle~
wu pu~takó\\; to ],tlQCZY _
nie można jej 'la ....'Sle Jednako
wo l m~han:cznle używaĆ, l

to je6t jerlnym z. powodów, te
komis.ia w W:e<n,blcy, przed
podjęciem osh>.!.ecznej decYZjl
tyle się zastanawia,
Po tej roz.m,.,wte uC'Zestnlczy
łem w naradZie aktywu "na
oddziale suro".rym", Tam ko~
misja zastanawiała !\ę nad ty
mł, ('(J ziemię pooiadaj.ą.

lepi~~

zrozumiałem,

dlaczcgo de-<:Yl.Je w spra\,,'1e
posZ('zegó1ny~!1 ludzi tak
się
p,zedluiflJą,.

b~·ła

tym
Cle~
trJwarz"sze zil~Ll
nad IlaLrlym ('zł'l_
wie!{tem spr(,c.\'ZCM'al1 slam.'Wl1s
ko w sprawi~ zW"-lLntania Ju,
dzi
posind,ljących
r.j",mlę,
Narada

k<1ws,a,

że

n<lWlając się

Można pc. wiedzieć były w
narnrl7.le eleme'ntv naukowp.F:o
bnd,ul:a ! \ .... nioskowania· P'.)cz:rnono od
jndnostkow)'ch
pl'zrkład6w, kOlkwno na u':)~
g61n!f'n:u, wytycznej
Klerown:.k oddllW:,T," tO\\
Hola,i, reJel'owa! stan za:,'udnienla, pt7ygląJal się "swoim'
ludziom, li k!edy f'lol.'hod:ulo
do
punktu kulminaeyjneg,)
"kwalifikUje SIę do zwnlnit:!nia, ez.v nie" posługi wal się
mi . . rą p<1!ity{'mych l eilonoJ~
i-Ilil:Ul'.'rh t'a~',ll, 7.:l~t.1'\nawia\'lD
się prwdf'
wn:ystkim, w jakim sll1pn'u c71l1Wic'\k pr7.vd,lt
ny jr'it w ptney.
Znuawnno
I'\Jwnil'l pvta-I

ni", 1. C7.C~O len C7.Jo\,'iI'1t bi;dl l'! i.,Vć, .ie~!i go sie zW,'ijni

DyskusJa d,)tyezyla w UW)~
dde trzc>ch judzI. Oto oni: .ftł~
lll(~ Minda, Jozer Gl'ys i Z!ol·
ko. Każdy ~ nich mprt'zentuje Ue,mą gl'Upę w zakladzit>.
DecyzJe za;')lldie w
5t()~1)nku
do kllldego l nich, ~lanll 51~
df'('~'z.l.'lml d'JtYC7..WylTti wielu
Inn)'ch,
A wię~ - Z~tiłko. Co prawda pl'acu~e \V mnvm odtil~ale,
al,! on )(',>1 najbardZiej "typowy", n~jlC'D'ej r e- p r e z e n t u j fi!
pewną OIrtJpę
lud7.i. Je;t Jobrym lolla.."'Zern
precrr.yp~'m
szlifierzem, Po~
dobno przy kf,żd~j ma,sz-ynl~
daje ~obie doskonale ra1t;.
Przygotowany do pl'IlCy, ma
%Ił sobą
~7,lI:l')łę
Ulwodow.;
M u ! I a ł pracowllC nni SO~
bą, bo nie Innego jak t~'lkn
dobrle wykonana praca j zdYI>
cyplinow,wle broniły go przed
zwełnienlem_ Spo4r6d polowj'

Nie,

nl(' n10l.!lil
,I<'f'go cza"S!(0l1r7,n: ral. nil

stan1\"nO

jal( mój

prz~'IHC1!?,

wołać:

su

lllWS1~

r. "cl1:JI'l'lalywą", 7,\\'01
nic I.I'ch, ro main zil~mip'''
W tym gfJl/(cnlU f'k()noml~,:
nych i pol i ty,-'" !\,I'Ch w:,j:tlęd6w

Pr1.('JnI'l\\'iiljfl,cr(h 7<1 I prl{~
CIW Zlółkow\ i G:'~'~owi cz/on
kO\\'le ka-mi~)i do,~11 de pewne) tll!ól~:E'_!',/l'J \\"'\)'cl.nej
"Trlt'hn. najlljt'rw dokła.dnle
-zhadać,

kinl

są

owi

13.kladn-

wl "colrt'dniac;\-", /Je 7Jeml maja" Ile mają Ich rodzicf!, Jeśli
okaże si_l;, 'lI' Riajq. jer tyh', bJl
mogli wyż:pvlt rodzinę I da~

ponadto miastu, Jef.lI okatt!
Rtr;, te- demla 'lan!edba.na to ta.klch huhl nie należy r,atrudnlu \V 7,aklatble".
A Józef Grys1 Józef Grn
musi pl'acować, ,Jest Jedyny:-n
żywicielem r:ld:óny, Co r,)bić,
by nie Opuszc7,a/ p.-ac}'? Ka,
rać? Ale ja:{"t
Grys jest rh/op robotny chwyta kaźdą pracę poz'!. 7,<1klll<lam, by wykarmIĆ dzieci.
Tutaj ni~ pomoie żadne moralizowanie, ani karanie, ,Test
tylko JOO('n
środeJc
silniej
t:wil\f'A{\ Gr)'fla t
r:a.kladern!
To t'!!:lowlek energłClmy I hydry - douczać go, pnygoto~
wal! do trudnlejll't('j I lepl~j
plałne,1 roboty w fabryce!
To
Je!lt ba.rdro trlidne, bo wymł\~
ga C7.asU I wl('le dobrej woli
obu stron - :r.akladu I Gryn"
Ale jeflt to jPdyna druga.
I wr~l\lcie Minda, Podobnie, jak Gr,\'~ prawie nic nie
ma. Ale nie ma również ro~
d;>:lnr, kawale-c I w końcu -to

pnemyśtny,

c~'niczny

obi-

zaltlud1.le, a ,Id ClUU do C1!l~

gdy nAstaną pt'l1et'! poloweo, prawQ r1f1 zlllwanlłl. kilku
dni, u>by II ~ą~jarla k/)'lt!; w
rxJ!u zuJ'(',bić "jJktu~et złotych
na. buty ,dla d;dccka. Bez Ziółki mote ciężko byłoby na od~
dziale, Józef O rya bez pracy
\1/ cemt';1It.wr.\t
nUt mógłby
tyć, .. I nim ośmioro ddeel ł

ton..

Koml,ja

~

ł

Hola,
'Ul

łłA.!1I p.r,mJ

Zes210flwwa "MI8S Niemll'c" Gett! Oaub (z Icwl'j) składa
gratuhH'je niedawno opranej "MiSi!! HamlJtlrg~\" - 21~1('lnlt'J
'Renacie 'J'hilo_
CAF

rządu
..Uclłwala
..........
ZuhludOH'rqR'
Funduszu Mieszkaniu
--~--~~~--~----

"

no\,\'

nóZNE 'I.nÓDr.A

DOCłłO

FU:';DUSZU

bok. Mmda mial sporo clasu l
.. SZEROR!\ POMOC DLA
tysięCl'lH" o",3,zje, by poja_ć, że
go nic TIle u~PTaw!ooJj-\\'i~, PRACOWNIKÓW
.. DOCP.I.OWE OSZCZ~DZA
Już dAwno przed l\-tindą skgpitu)r)\vala p"aclI uhvl.1dam{a- NIE - NIEZBĘDNE
.1ącn l wyrhoWaWC1.B. Ki('{]v o'
,T/lk dl}windu,ie ~ję At:lenr;Jn
l"lIl nic T'J!t> l'11:iała!a, CUl.S najRnbf>lni':Ll, nnlla ;\llnl<;lrów p0
\\'Yl<Zv ('~?e"\\IJwnĆ wni,)"'ki.
\VZIIi::.'I fl~tJtnl{) uchwalę w spr:1
KiM)' lud7\p. mf;wią o MI.,- wir
\wQI'7.enia
Za\dadowycn
dzlt> i poonbnrch, stają lIie FunrJll~z6w M:r;szkaniowych,
l.de('ydowani I aurowi. PM:~'!;
Zak'adow,V fundusz Mieszki
takich Jak T\iimlll, .. Wh~l"'I:b! nlow,V tworz\' się IV p03zc7.eg61C!j" ma n:t.jwi~kszą
absencję nych MkIadach pracy z częśc~
w w('),lewór!z~wie, Mindy ni!,,;! fundusZ'l zllkl<!r]:)wego, PI?ez.n'l
"i~ broni, J-i1r.h\' mro-z('m, prz~ r7f'1nej nil b1Tr:lflwnictwo mi~szl{1l
leci;tlo przez kanlort>k Ho13.~ ni OWI', il j{')jll ntlo,t:(i'l \\'vl'a7.1 ""
JA ...
11) zpndę równi!,,}; z dodatk,l.. l\1'f1g1t> kfn~ Z oh{'cnt'ch "la- w~'ch wp~at z lundu57.U za!(lnd;)
wnlill' "Za ,j',.,!, minlll~' "ierw I\'t>go, ora~ 7. dr;iJI"O\V(I.!nrclt o~
~7r1. Ni(-'mn', kl!\ n'l obilld'" pl.~t, ?ad"kTfl:·fl~\·t:'ln,\'ch pne~
KI'l~ ,"~miqJ ~łę<
AlmMfM"!l cllonk,r"" 7pt,'~i Nil
FUtlr/U5l
le)i',,11l;
80tE~rAW

DZ1ATOc;Z

POTĘGA
p'lństWO Msze

w

okresie
"Mł1ienium"

z ubocl,.n~j prudllkcji ma~arl,'ł~
lów budo\ylany~h, prowad~ej
pl'zez. 1.aklad, CZęścifł Funduszu
Mje~k:nniowegl1
będll
takia
\\ kłady os7.czędnooclOwe, wpta·
cone przez Pl'ilcownib;w, którzy otrl}'mlljl\ n-tieslJumta W
h'Jdownicl wie
zaklact0",\')"I'!1.
Fund:.l~z mnże być uzupeln!rl.TI)I.
t d(J!llrjl bwli'.elow)'ch
w nin1!lrh śrfldków pao-znac7on~'ch
nil ten ct'1 w p$l'lstwowrm pb~
nIe ir,wcstyryJnym.

Ze

środlf-ów

Własnych

fun~

duszu zakład moze b",do?wnć
',Vla5ne d'lffiy mJeSZkAlnl', fman
Sl)wać budow:}ictwo mieszkanio
we rad n3l'oouwy;;:n lub udlie~
lać pomocy lr;l,atol'sklm
5pót~
G7.iclniom mir".~kanio\\'rm, jed~
nAk pod wanmkiem, że w d:lmach, wyblldo'~'an.l'ch przy u~
dzlille środkó',\' Fundusz\!, oM'e~l~:f1nh\,'\' <k!~d1lć II!E' m,ltrl.rrnają mi("SlKllnia praeo..vnl·
gą równid dochody osll\~n!ęte cv taldnrlu. Zu środków pot'h""
(IZ4crch z drltllC!i budtetowych
mogą być budnwane tylko u·
klarif)w~ dorn~' miegvutlne,
Z ZakJadrm'ego
FundUS1.1J
Mle~zkl'l:niowego mate bye rÓ~IJ·
nićź udzielana zwrotna po-moc
dla f}o5zczcgOlnyrh pracowników

DRifWJ

śu!ie-tcwania
11'CWU zostalo podztclc"~
na
dzielniCOWE!
monarchie,
Królowe;
)Wwfotowe, mtej,kle j wojewódt-kle t drte~
niem .!ere oczekujq nIljWtrt.
,ze} I~ttllej elekCji w Sopoch_
Już ezVic! ,tę ponot trqbkt.
kornety l ,aklololt'/. 4 na
p~t'lw.'llljne
ht,trumeJUU M~
dt(1t1 alę nowe oAre Ik6rv,
"chłop6w~robo-tników" wi&rz.~ ! Na~1 «tleInł plikarze otrtllblel,kh. do n;ego I killwdzle- . ml/wtlć
będą
comiufęeznłl
sir:ciu Innych przy!gnelo "kre'Ś
pensje na dotVWitlllle ł preleni~ "śroonillk",
Ziółko
mie ta .trulont bram/d, Nf1·
tdawał ~oble ~prll.we t
tego_
.1 nll1;1l1tlt'j drlt'!Tlt 8portow~
te h~klal'Y
posJadane prZC!1.
cv wuvstkich innlleh dllBC1J~
rodZICÓW "Ot-'<clążaj/\ ao",
I
plin ub'kują nit Itton wlo~
dlatC!go tyrał i uczył lię, Nic
8tnno~lt'tni wnllzll na zagra·
Ulega wątpllwości - to II?
nklM wojaże,
d~n z najlep<ltych robotlllk6w.
A nl!'u cenne dewizy J.»I trzeba docb,ć _ "wlękllZOŚĆ
pluną uerokq strugq do, rąk
H!irednlaków" w tym uklazagranicznych lwtorów,
dde pracuje na 01'01 lepie!,
Na,ze
wvdownlcttca tiu·
nit biedota wieJska. Ich sto~
maczq I w!Jdajq, jak leci,
sunek do prnc:y jest solidny,
ksiqżkJ
zachodnich autorów
r % Ił C Z o w y, ("lw,dq mnie
uwoiając, te
.elekcja je~t
trzymać j!'~1I będe fobll"l,
.łprawq
ut/tetnlkóW, 4 flie
a biedoty nIerzadko _ je~łl
wydawców,
trik można określić _ e m o •
Nalli ofiarni rochmhtrzi! %
c j o n • l '1 Y ("będą nmle
'M!nbtll't'!hvo Kldfllrv I Mhtl~
trzymać _ bo jm;tem biedny")
,I.er,two Flnon"ów lier/:! i 1i~
"MU.1zą mnie trzymać" _ t<l~
Ctą :lelone papierki ł podo~
klcgo zdania Je<st Józef Grn,
b!:nq nleaktl1oln,go
preZ1l~
kt6ry pracuje nie tyle tle, co
den/a Startów Zjedl1cczollllCh
nleresuJarnle. C~to opuJtcn
Arn!'ryki
Północnej Je~
pracę, JI)zef Grys ma Inne ergu
rugo Waszyngtono,
manqe
o tll»l, abvimll mogli ,flę niemenly, nit Z;ólku - 00 ma
co od!.'Q'rIH!, LlczlllTllJ na. TlIr~
ośmioro drobnych dz!e-cl I pół
Inllllda, k!6rtlJo "Zły" umet,
tora hektara piachu, Dla niewnet ukaże M!ę tli rubieiq ł
go SOCjn1iun - to prłlca W
prtll.łPorzV bled" .. J ojetl/źnlt
ilU,

i

Ziól-

Ul sobą GI')'~

ZA

'-lut memu prl:vj;,clelowl, d",·
dO'ljrtc coś o ,_slomlanym po\.k',m n,e:n I","
p()~~')Nl7.illlf'm
mu równlei, 7f' u nich w ce·
l11l'ntowm k;E'I"m\'l1!ctwo l,~r_
rI;-o pov.'oli wprnWll~hll lIChWA
h' Plenum. PrpHI'If'm I~ llwn~
gę nrgumN1tem, l,e jut 1(\lk'l
ty;;odni min<;lo od Plenum, II
oni nie PM io:1 i flni je<lnei rlp.~
<,VZli o.';flbnw('j nawet w ~ł-,",
~unku rio tAk oC'7.'~wlstej \ n:e
na.<;tn;C7·i'li!,\C'e,i
w:ęk~zy('h zaJllr7('żcń Arupy ludzi, kt6r;~

l tam

rjl pJ'zerr:aw"11I\rveh za
kif'm ! prlerlw Gr.nowi
rarii polllyC?n}"rh, Kt6re

ZAkładu,

I CHAŁA
bramkI:', L!!cz któt pawl!~
dzial, te mw;! !stnleć premia
za Uda1l1J wier3z lub udany
obraz? NIJ!cżjJ odżywIać $por~
towców, bo có,t no 'n po nieodt}Jwirmuch
cherlakach.
Lecz kIM powledzla/, te truba OdtyWlo!! tlrtt/tltóW?
nahzllm p!Otltlllwm produkCji przeAlIcz-nuch
obtazkow w tOd:OjlL "Kozicy
no ska!istllch tu.rnJach", kt6re
moo/ubll bl.lć z rozkoszq IIprz-r
~qwane przez calll tapolec./:,.dof111 handel? Nikt! JE!dllnq
pruszkodą ~q ci, którzll nie
't

Kto

chcq
wie,

broni

produkować_
Chała .Ię

G_~h q.l.lL ,,_I!j,,~___ s p
Chała·plo!lrnka,

P a n ooplaca,

r.ll e d tI j

/l,

ehala~drtt

mat I clla/a-komedlo, Chala
ZgaduJ-Zgadul! t brodatymi
ł wulgarnI/mi dowcipami fI,O
tem-at ją/talu mówiqct{7o wier
,łZyk I wllst~paltd
domoro:-łych
Montandów
spędza
dwa t!J,~jqce wldt,ÓW, kt6rzv
entuzja,\'tl/c.wie l owacyjnie
prZ1lznajq darmowy. wlI}a:d
ta gran/cli' panu opowladaJqcemu kawalI!,

Potęga I cha/a,

l{lÓfZV

jrj potrze-bu!ą

wnit>~!enia wklarlu miM'~1t-a
niowE'go w dorn~l'h budnwan,ych
pn:ez Ulklad ! .... b wkładu czlo."'~
kowskiego w lijlóldzielnl miesz..
kaniowe:j, eweptualnle na budowę domku jedl"orodzlnnego,
Otrzymanie 7wrmnej lub bez7.wrotnej pomocy finanscl"\\'ej %
Funduszu
Mie!tk~njowego f':\;ł;
I:!szczenie wkltdu mie'lz...ltan!(}o
wego lub\ wkłt!du do loklrto-r·

dla

~kiej

spółdzielm

mies~l'InIO'wl)j

będzie

uwarunkowane po$~ada"
niem przez pracownika wkładu
pien!ęi-nego nie m-TIiejsleBo" nit

5

J)I."(ICsokość

kontów miel'izkanla. W'r

z.wrot.nej pbMoey nJl
do lipóldZlell1J wluno$eloweJ lub budo\\'>,: domku, jednO'rodzinneAo nle będzie prleitra..
('UIĆ 10 proc, kosztów budowy.
Wszelka pomoc zwrotna tł
wkład

srodk:ów F'un::lu1lU
weg~

będzie

Mie-'iTJr.anłJ-

udzwlana'wror;;--:;:;

mlE! oprocentowanej

pc!tyt%ki

udzielanej pnc:t' :a~nit InwNty..
w '>P<lrdu o oo},lO-

eyjny -

wlednJ'l

szu,

]<>katę środków

'

FIl'ł'\d'\l

Spo$ób wykoTlY!t,mla ?'Ilkł*
dowego F'unduJl:Yu ];He~l.kiH'Ito«
We~{) będ:>:ie uiillV;aĆ -radn ukła,
dowo w pot'ó,tllm1en!u l n'1~
roboln1c7,ą. l':cnńnie z d,,~l'll\n'll
7:1l!ogl, Flmdu~n~m 1tl,"1,ą,dUlie ~
dtle dyrektor %11!dadu,1

uprtlnnltillf'j
słaWI/, tudtld
waluty, Na PUrlu'!lIa jut nfe

IIc./:q,
Nri pl(!!' tl/dęCII zorgal'tlzowartych pla'tvków pobkich,
w 1', II, pr:II:nano tttfd!) .t!i~
Pflułla

:aQ'ronlcznł, OlUc:ęd~

!'łOiĆ tt't 'P"t/WII4,

woni,

,łę

':\lm k"aJu rialo

ttl,opłtlctllu, MUłł
JWłm"
..

m,t

t.

ttlJm()o<

.Ił

wrfC'

tWÓf'C:olcłq UJ ł}-4~

ttl1d. łat·
• ••ł0fł4
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STRqj'Ą

SLOWO

Książki mają też

S

pretensje

/I,

mioszkaniowe

fi
C

Ostatnio
komisja OtJ;:!z'.a!u
Kultury Prez. MRN w
Kil')cach odw1I"!dziła trzy l, dncwię
filii

elu

Mil'jskiej

Z
N

Bih!lotrki

Spo~t!'lcżenia

trzech

SRODA,

a.

K\'VlETNlA, 1058

IE

Wniosek? _ Przydw~lić :lOWf'
pomll'szczenia. Za tym (a'~tem
przemawia to, że biblioteJo te
mają prr.eciętnie około 700 czytclników i po 3,5 tysiąc ... tomów ksiąiek.

..

Klub Filmowy...
.. .infQrm~je. te dziś, w środę.
,.ię

Myślimy.

kolejna proJl'!cc.1 il

u'
sali kontereocYJnej
KW
PZPR, o godz. 18.
,Tf'dnoc:ześri.iekiero\vn:ctwlJ
hl'Jbu pr,)si G wpJaca'lie skladek członkowskich do
dnlli
3 bm .. w 1(0 ZMS uL Si('nkie·
wicu ;n !ub przed projeKcją.

ze
wszystkleil
identycwe.

Bibl!otcltR prz,y
ul
Cze~l0chowskiej zajm~Je trzy p"kojr
w baraku, na Szrd!ówku ll!iC~
$ej ~ię w mieszkaniu
pr~'wa('
1"1;"1'11, a: przy ul. Zagono';,eJ 1).
lokalu posklepowym.

Młodzieżowy
odbędzie

są

LUDU

G

o
v

Ja jelitem

~ymholler,ny I r~r7.('1

nie

do jedzenia. N~mla.sl tapOhzam •• ,

1)-

e

t

K'I'Jc dali w ten
,posób wyrai ."wemu przekona1iu, i.e no',va rada Ę\\"~"a'1tQ\\'ać
iJt;rL~,e realizaCJe ich wn:oskó\\

1.!l~ Dzi<,cka
pn.,. K"menJ~i"" nil Ilrzniow~kjeg~. '.l.akal. r.nlid,,~
p fJ.1J(f7VCII
"VSu\I':ln\'cll
n"
Mi('l,skl(>j MO w K:cl,adl t"l.<od \\allia się na tn!{"Srll' w poznJrn
rn'zcd\\"l'bo! rzv"h ~r)o'l;l1~l:C1Ch Z
k,., b','wa pU-';ta W~',<tarC7," r,..,. Ilonzlllach wJeCIQfll)'rn. llrl~~r,rLJl
;':J.ndvdiltami MI rannych Wu:\", Wi<:>,]Z:{>C. te 1\' rolw 19.\7 prr"b\'- nia na późne seanse w kllud'l,
'"Ir te !lr),lllla.\' Mif.'i"!{' Koml- "alo tam 39.1 nlł'lt'tnłrh przestęp
CObD",I~U!k
Ilosze"ia
n;k,l'llnjrh
i?l FJ:-J prH'k;llał n'"j\>,'e) rad?')2 cÓw. NJt' ZJHl('ZY to, U> \<I'.';z,-"cv Larct I el.apf'k). Uc roth 1tow uapOdopi€("l,m
Izb...
po<:hodz.ą
l Idy częste kontaktnwaule ~i~ r.
n!:l ~e~jl lnauguraCYJneJ
Kielc
cxy nawet wujewó-tl/.tw;J w}'ehowlI.wcĄ dlll'rka ł nll.l\·rh·
A:e ~!lml\ :;.na w<;7vstkiegfl kJe.JeC\II"'~O, T\~h b)'lo tylko 21~ ,nłaslowt reagowanIe na wneL·
'111" 7.fllnlw\, ch.)(:by [""dni I ur/.f,' w trm t mi'l.,ta 102. II p'lw.aiU Ide w)"br~'kl. To bamn dOly;~l'
"gólu 8potecU'\1.stwa. Kaidy (,b."'~
dującl' Pn'zy ..l Clm do,kladall ma ld"l«:ki('go 31
Za ja~de p-n.(\"t~PI'twa nil.ln.•:- \\31..:;1 w,nl(>11 zwrll('ilC UWolgę mjo
k~'mum sln1"8ń
O po\\"od~cnilJ
ml(,dz,eż rio ml:>c.i:
:l7_('ZY, ktola uiyw~ "..-ul~ar;l}c!'
WI('!U qpraw r;dl'f\'ouie zb:oi"o ~fi('j Ir.lfia
I~O
rlrh'rl 'I1'raZOw, t.l.. Się z,lchowuJe w
wy wr~lłf'K
V\' n:1.;7.)'rh 7,an!".- ni" tnl(!n/J w~'IIC7.\'{'.
abanvch Klekilch ,Ie'it wiele d" ~~r!~k~~k:ad~~~'Ó~;in~~::~'::I=k:fri: ml('J,s('sch publiCl n; Cil,
Irobu"n,a, a ni(> na w,zv~!k l ŚWill1r ł Min. Sprllwledllw".~,r!
JÓZEF J,ACRT,\RA

I
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&'OdliS _. lI!"SUl!.

.. T'lenl~:re
w~ .... zn~j
18 30 .. R<lt~ dla BNI!:

Dyrl'kcja WDK W Kielcach
zawiadamia zaintereSowH1)-'ch,
dniu 15 kwietnia tn' roz"
18 ~oczynają się lekcje lar':ca todl warzyskiego, Szkolę lanca prowadzi prof. Stanisław Czarnoc-

II,'

,),I,ALK\" - ,(>r1'W)Tlł 'cr,lrn~"
f!iln pr~rl f",nq"k'~1 (.~",," p'"

1I~~~~,~!,,~~l~e\8:~'I~'u co

godz
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.. L~~koduch" "l~H[;;'~' "'ł'J'k;;t '~!j m'Hm hc\
If,:~"'n" _, f·\'I') pfOd bn~u,k e'
,.ZW!\lKOU'!;:C'
SC(ld~rl"

_

N.

MIłośnic)' tańca

mają

więc

C'kazję opanować na ID:! rock
rnd roll, calypHio. sambę. rum·
I'ę, mamb" (cha, cha. cha). IIve
(Bibo),
lango
fl'.. !;ent\-'n,,~!~.
walc an,t\€'l~ki, bIUf~~, ą\1lc,,:;
~tpp, foxtrot, walc
wiedellski,
polonez j inne.
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UD I O Wytwórnia Iim;ni3dyCZY zakład włókienniczy?
g 1(\

/I"3~l,
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Frngmrn:~'
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MlIl\,,",

"Wielka" historia małego bUdynku

~bCh(O-1 tylacyjne, 'takupiono mMl7,yny
7
dz! 8kari:vsl1O z oll<i,:J! fi IO(,~ 1.o1z1,
(dychać o
mtmtownn:ll

Iecodz!ennv jUbUf'lIli't

N

nicy "bunowy" wytworni w,U
ga1.Owych przy ul. Ny,:,podh'gl, M.:,
Ilokumentacj.:: t<,<,hmczn~1 \VI Iw,
lIunQ jt."&l.Cl!e w 111M r., prace b'J'
::owlane ro:r.poc1.~ly BIt:: w roku
A~!lhr'~ uk(>ln~
H 10 KOl1e~d ron 19$:l, a do tej p<lry j('łl7.ClJe n:~
1.'\00 Wi~d tlili) J(one~rt, !Co.no Z ty wladQmo, klooy wfE''szci<, fIJZpO{'l
t'_ 1;\\1 P.'Id!ll'ddtgo, 16M Z n~Jr>ifk nie /lię produkcja. A naldz:jwllj~)l
n!":~l~'rh (lp~rpi~lc 17,00 R~d:f)wy ku'~ 8ZC 7,(J wlll.yslk!ello j(l/ll to. te nit'
,~t
fI~1t
!71~ Konrrrl h'atń. l~ 00
wIadomo kogo obc!ątyć win,l za
"J'ol;(l-k.u·j3" rw!r ~f)Wlttd. l~,W "Za
niedo!l:,glwo!
un"rrll' "" "p'mtl'~!4!)r~" _w !,()j/~i!
PJefWa1.ym Inw6'ltorem były Za-

łkt1!~lnl

Mla~'~a

ludo,,« ri>!,
n"rh IIModrlw 1~;'>O tJlw,')1'Y ~knYlll'o
'Wt !~ 1'15 K~kJ,lo~ko" m~l\"(ln)' 11 15
SlIrhmi: M~la ~!l:j, ' PH<.ll'~RH~ IlOO
12 20

l~l\I) nr. !';tk~,I~ f'1ł t900 Wlłd 1905
f(!)Te,lpondtllr'J;, 'l Ul:/fln1cy. 19,3(1 z.,.
IJt~r~clcł, 2000 ,,~Y!w~tl« k>:>m·
p~t"'1"'''w .'I~rlflu<t R~chman!n{lw".
t: /li) jI; Irtft;1l t ~t ''<'A~t~ ~t ~ w;~~

r~dkB

kłady MetalQwe, Po wykOO.ln\u
doltumentacjl 1 rozpocl,ęc\U hu·

dawy prwkaza,M cal)' "gipll" H.. •
domskim Zakładom Piw(1war,.~:o-Słodowniczym.
a \e w ub, folal
ł~lIfl 11:'11 P,.,!~k~ munh rorf 2150 7dccYd<lwaly 1'11,= wrCbu::ie na. 11 .. r'~ć m"mt f)- 1\"','k'!W~!!(u 11 ,~~ f(P)
\om<tnowy krok - znA~kajqc I'l~
fifka kulI. Z! ZII MIli. ten 23 ro W,ad klf)jlQtu na rl.eCi: PSS w Skarh61w.
KUkal\rn!n!e wtalano jut ier·

~ l~ "N~
rMn,'ch
lu,lmfllN1tB.:h"
8 W Wiad, '8 J~ Spl('1lt~ m~.,ki f ehło.
plecy ~ł1Óf • l.ipl!k~, 9/1) AlU!, lulu>!·
M g 2Q KMI/wt lll}O Skrzl'hkn 0"6\,
lit ,PI~ IO,m RAd!()wy kuu j~~, ro~,
lO ~6 PfY~nny kont{!rl 1)'101 1100 ,,11
prr.y!r,c!ńl" _
.lld ,Iowtltl>fnut 11,:!O

F""ll)/jl\t mo:-lod!f 1204 Wlad, I~,IO
A:!d .klt!~1r"
jli lO ,PolMli~ mełodk
ludow~ ,,'fi:m
W:~d
15 [)/)
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li'ml \!Om n"fmlik \Vt"'t :!II,Z"} Klo
łt~k~ ~<vl !.l(! '(J A!!!ł tIlW1\'r>t.l ~I m
J(~rt r"~wjw~k" 1110 P~hwm- q:!!)
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~ H I"wM)'
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2\ 1\-1). 1,1ul
Tr\'kl'M r.Mt'~rh
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'kh'll,t'ft~
:3,50 WI.dom'1łeL

F'

IIoI:it

mIny "tl<;-tatcc1J1ego"

środku

jednak robl<j.

prj',estkł)l\tlf\,

_)O(}Q(_

w kinl4-

}e;łt

"Bajka"

wy~wietlany

mm produkcji NRF "Smlec!!
znbtonkmy", PrawdĄ j('.&t. te filtr!
takl I&lnl4!-}ę I te 6klada su: t
na\-komlcznlejszy<,h urywków fIl·
mów ('tu~pl!tKl-W8klch. Niepraw,h

te kino

.Jh~kil"

Je.tt ez.vnne, ch-Miat - jak

J~1.V·

f' 1ł'l K'-I'!«kl dt1ttHlill r.6!.:vwy. t*-oo - powinno bvć (){Wi\: 'e
łl'% Itll1lre1t ftillMI\t'JWY, lUI) .. Pwn! \" dnfflm l kw~lnIB . .Ja\( Alę tfu·
~nłn'\ 'k!ltm~'IHWffl ni 'II',d" - &tli!
wlrolllrHmy kino będ~ czy nr",'
" IJl'f, WJ.dY'!lIWł \V!frc!lIkll.
' - VI maju.-

'.lWY

z

t:?.if' Im

pO!11U('ll, l~'m

zgub a
Dnia

wt'j", mU$1

F'JN

grać

ków teg!)

w ~rll·n:cHch poprzedn:::h
'lkręgów wyborczych.

b>lldzirj,
7
je,t

lItylem "loka-

zespołu

d7.O dobrze.

31

Pianhlfa

ellon"

(cmsem
Mile-

t<1

lypllWY }lH';zm'm, Wral z k'Jlegol
mi j nrtwym nabytkil'm - klarncci~tą
w nlldd1(l{l~flCVm
.. 7.:elunYm karnawał," na pew"

no da

wać

o sob:e,

II

Ze!lpól WOK, kiprowany
przez lIenryka Mor)'ltll, m!.
wielbicieli i przeciwnIków, Cały IIzkoflul w tym,,:te te~oi,1 Ole
Jut nnjll'pleJ dobrany Sytuacja
-joon{la l.upewne je~7.Cze potrwa. Niemn!!.'j 1411!)ól WOlt /też a!Uatl)~
rzy) nie załamUje s!ę I odrWWIl
próby ...N» I1łpecie" ma najnm.,,'
..ze utwOry Iwingowe, '\Iedaw
Na OIItąfn,ffl-j wYI!I1iwie- aannll~~ nil prlvs!anp 7 Anu;Ui, Wlt/{'h i
r:vjrtó ~ c:ukJernicuj KZD \II Ita~ N!em!ec. C:u;,śC Ich uKlv!<z~ my
wiaro! .. Ludowa"
ogl&rlllll~m','
vN'my. Jak 11M poin!ot-m.,w'11,. ra pewno nB w!cewrku tlłnee1,IPJootę
po
rI\'f('Kc'a 1<7.0. krf'mv fJ!! IdPta nym w p-lC'fW~lĄ
(W.
dni hę:!" w kawtal'Q1 ,.Ludoxa·'. swiętrlrh.

Jemy kremy

w

t.,

'TU

n ~0dl. 17.1~.

IJ, 6 kv;ietnia

W

ZdanĄ

SIE:

'!(';;;'

lR

Tylko

n~w,>t

df1hryl'h
rf1d~l ...il"
pru'o;lep',I .....".

1.7,w.

~rhodzą

fia druo:e

jeśćl

dluDY~~~:;m o~:€~~~i~~:ki ~,~i~i
ze:

n~m.

MHM

lO

k~ek>ckicn

l.ar)p"tr-wny~h

/ikl€jJo,v

je",! b~r~zo

[J()br:w. Od w{'1.Oraj do B,,!)"'I'I de
sl'.kopÓw tych do.sl.'łrn;y "i~ o1il01e'Jl
prz!',<zl<'l 26 tnn mięsa. lO." tvm nl •
In.' !'l ton cidt;'Ciny I 4 tony wolow:n~'. wędlin 2:\ !<>nv - ~lr",fk
watule z chlopoem II'I:> d1.~cw,.. zvn 4 tony, balpronów I tonę. p'''~(l~
k'. Jut w\erl~', r:.dY wchodzą <:In! w lWiCY .1 Inn~. kl"'l.h3")' li.UdW,1 ' 1.,
kolh:\e 7. prawem
• parówek j Mrd<'lkńw 1 t. kIełnaw
Cho~zj mI tutaj (> a.lu:,Je 7,lIr"· ~y blal-e-j Imrowe\ (h.::dne w ,k:,,'"
hl ... g~wC1.-a, n u/ltr7A"1Rnio:- ml..1l1(' pach we ('zw~rt ... kl! L r-:le a·
7V j('łl7.('7.(' nl,p 7Jl ...rr>nrali7 .... ·,..~n':·, hrfl'<:lllo!> rnwnkt l!u;:7__<'ZOw.
a
t;~ 7R\!.;n:el"!a ~ie 7.P ~"'I~'"m ~f1):! wipc ,o;ma 1-::u I ;:!onll1V,
1\1 H ',l
s\e"rnm, nuto zal-"źv od .<:ll.c J" pfr.v1totnW,1J t-:>ż i>uro'd 1I,~'1!:ł,,~
:~':rh .... wn\\"ców, r .... 'i7,ic'\"· i - n- '"1''''nt wyr .... b6w l('Irm.17"'n';n\rn.

I

~'~~n~~~l('~;ł:';~:I;:~ ~\::~~::. k~~" I ;~;:~,('~:;~~a d:~:~';~~"(' ~~'4>t ~~
mN 32-26.

U.I

łające

in~tnlmt::lIU

:owym".
II WORO-5. 4 Btalych

Pl')

d7.i.~i('j,<;zym

prlRa ~wip,ami h'a!! 7<.><
\\'~i"la'J-.'1 .,Strae{lrle lamilO'Śrj"'. Wznowi"mc
naw ri('lwszy
jlleń
';'\illt,

",tąpl

{h:ielnkowl' kumitety FJN. dzia- trolować przestl"ltganle rl'gu!ll'ul.

o n:i\lym lbllw, tj, flpl'1:e Oddzial KulP)'e;' .."dIUlll MHN p .. zy I-

bywa ich 5-6) 1.aprezen\owaJo
lI:ę w .. białym karnawa!ł:!" barw

ma.rca Wlpl:7nrem
przybłąkał !IlE! mily pie8ł'!ł~ {mleJłlany terier IIlkockil, ktrl!r bar
uw tę1lknl za swoją pani" Iw
kn1.dyrn j'llzie na ulicy 'u!ad.1
~lę za
kobietami). Wl/ł4clc:el!
.. !łzczekająccj---,-guby" proęlmy n
Wcwt'aj w rubryce "Co, ętl1.l<" ~zybk!e zglollzente się p'J.l Nr
kiedy" cl.ywlnlcy pru't::zyfah, W telefonu 46w42,

pomyłka

W tl'm r('lu Miej~ki Komlt-!t
zllmirrza pbwolać do tycia

l\\!~ii. !\ly~limy,

1 ;·:'1\O"l:'-

-)'loo(-

"Prima aprilis owa"

laniIII we Froncie Jedności",

'j

~

1:r kupicrlle tego

W;t

w

(to!lu-1adczenla

h'my, a luddom, którzy rar111\ Ilę do pracy ~poleczneJ.
"twonymy warunki do dzla-

w!a~n('i k;es7pnl
zeSPOlll
I'il'możliwc, p,dyi
sp:aw·l on
sobIe w o~tatnich dniarh now~
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