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lenie rozbullew, naśleJ bazy akenemi.:zne), stile zwiększanie produkcji, to główna trosk.!,
(która zajmuje pierwsze miejsce wpolity.:e partii i rz~du
;

ł

lENIE WŁ.
TOWARZYSZ1i.:!
'W' IV Kongresie ZW!l\tk4w
'zaWodoWYch IICt"tnlczę w pod
wójnym chal'akt.t~e - jako de
legat wybrtlny przez
zjawy
tn!eh 'ZW!n't.ków zl!I.wodQwy<,h i
jako przedstawiciel Komitetu
C.-.tralflelo Pol.~kiej Zjędnoct;()nil1- Partii }\Qbotnlezej. ZWlĄtkom, ltt61')1'n1. 1...awd7Jęa:am tnandat 'delegata dziękUję :za Ulufanie i za pamięć o mojC'j kilku~eJ pI'tcy w ruChu zw11lz.kowtM "\IV okresie przedwojenriym, co zapewne chciały podkle1lllĆ. wyblerajflC innie deleaa~·. na Kotlllrel dzlslejAZY,
, Jednocz.eśn.le w imieniu K.I)mitetu Centralnego PZPR skladam wltYłłltlm delegatom K.anI.re$U Jerdeczne, robotnicze pouirowie.nia z okazji. tego don!1)łl!1O ....wyda.~; ~.wlam
róWnie! I'Df'Ąco ponad 6--rnil!o

'Ił Z'WlądtJ :tawodOW& w kf"~
jRch npltaUstYC2tlych ł taklml
C\ollltrd klerowaly .Ię ,t.Wlą1.k1
zawodowe w p1)l~e przedwnjen
nej, JeśH nllltOOllast nar7..ęf.17.ia
produkcji It.l\j" olę wla&nością
spolec7.:ną, tj. kiedy ltapl1aH1Jn
v.osl-aje obalony I po'W!ltaje 110wy, !locjalistyczny ustrój spoloczny, t"ównoC1.eśnle 1:. tym uIc-ga zasadniczej zmIanie rola
związków 7.awodowych.
Wymstają p17.ed n"lth! nowe zadama,
które były im zupełnie ()bce w
~ystemłe ka'PitalilltYC"Lnym. Mówią,c
najOł(ólniej
zadania te
spr.owadzajtt ilę do
tego, te
1,wlą.tki laWorlowe stają, się blJdownlc:z.yml socjalizmu, W lOcJallstycznych warunkach apt>lea;nych tylko w ten sposób mo
gą one najlepiej t najwle-rnlej
slutyc klasie robotniczej.
UJąlOłecznlenl& n&rzqd:M pro-

nową annię związkowców 1 ea- dukcji jest samo w sobie przeł4 JdM. robotniczą w Pouce, =:~~~ re:~~~~~ e~~

"

.W nuz-yn\ IYlllemte ,pole<!&- utwlera dl'QW~ do kształtowania
~()cjalistycz.nych sto.-;unków IIPOł~J..nych we wszY.!Itkich dtl"etb;!
tlach tycia. KlruIa robotnicza l
cały świat pracy 1ft Ilłlj!l;!ęniel
e&4 jej partia - Polska Zjed- ~tnte.resowan. w uspołeczniettoetona Partia Robotnicza - nlu na1"".:ędzi pmdukcJi. W ten
twlĄtlki t.awodowe, lako najb:tr. sposób l.ylko mogl\ być bowiem
dziej masowa l pov1!rzechnll or~ "J.ikwltloWIUlO kryzysy go~p()dltl.
garuzaeja robotnicza. stanowią cze l bezrobocie oraz hamulce
led.n~ t tUljwutn!ej!!zych ramjon rCYlwoju s1l w)'t ..... rn:ezych. USpLl.
ft,go syst~u, są jedną z pod~
ęd
1

nO' ... pou.tycznym, w aysŁemie
Państwa ludowego, w
którym
'rolę przodującą spra.wuje kllt.. t'\)bOtnic1'A•• rolę k18ł'owni~

8ławowyth

jego cr.ęśc1 składa-\vych. blatego p8,'I'tia nasza, ja'kp sila kierownicza państwa lu
doW@gó jest 1 musi być ałębOiko
Ullntel'e&OWana przebiegiem t
wyTI.tka"m.1 obrad dzJsieJszego
KO!\gtesu.
...

~'!chts~i~~a sw:a"!~:

... ~.......

:ar:

I>

.tem śpolecmy w Jakim pr.o",,:adią one dziaJ.alno#. Inna jest
kh rola ł. zadania w systemie
kapitalisłycznym ł inna w 6yłMM.1e·łOCl/lUatycmym. Z putIlk~
tt.t."wkkenia interesów klasy 1'1>--

b6tntctaj dla Z-Wil\t.ków 1.S.wodo
\vY(\h. jako l4łCtnlka tych :lnte-te!lów.
zaWS7.ł deCYdUjącym
Jest to, w czyich n:kach zna.jdu" d, nar1~tla produkcji, kto
jest ich właścicielem. Jdll. sw.ilQWlą oo~ włunoa6 kapitallIŁóW - Co zav.ls2e ł wa:zęd:r.le
'twiązanę. jest % wyzyskIem l
et.łploa.~j4 klUY r0b01lflICZej,
ft~Wetrlle Od fbt'm. 'VI 'akich
ta własność kap,itaUstycznll wy_
łtłpuje
w6WCi1ltl ~)'m

Uda.nłem ZWiązkÓW

awodo-

.reb jfłł; otgattlaGwa.n1a wgJkl
ft)botni.k6w () r.rtmIejśzenle tej
tek.sploataCjl, o "·prz.yz.narue im
_j.~.uddalu w podziale
dóbr n:"łAterillń)'ch,. wytwana.
, bYth Przez łUch w Proćcsle J')ra~
ty lpolecr.nej, 'l'.łlde tadania ma

j~~~n~~~sz~~ ;:m8r:~~~~

krokiem na dtoo.ze realizacji tej
treści spoleeznej, t.t6ra
jest
akonden:wwana w pojęciu IQCJ&
lIunu,
Rzeczą najlstQttlłeJ&t.1\ dla ,roK

KINA IV KONGRESIE Z lA
m

wyh!atUi - kaplł&llata
d:tlell owoc Jego Pl'łI;C)1'~ N4
proporej. telilo
pod1Aału. ma
wpływ tylko witlka kiMY robot
nJczej. Do tego celu potrY..ebne
80\ JoJ 2.wlJV-k1 LIlwodowe. hetota lly!łtemu socJallstyc1J1elo na
tym poleKa, te kll!tS8. robotntc~
nie tylko wytwal'Za produkt apo
!e-cz.ny, lecz ~lima Jest Wgo.wlascicielem I sama 7..11 pml.redniclwem twych orga.nJ7..8ejl I .wego
'ocjalistycznego pańsfwa

wa równiei I a. łnnypb powo· eYJnyeh. Tylko pozostali prad~w, wk'M których wy!tUwa II~ cownky pośredniO produkcy lnl
r.a czoło powłl~my Pl"Z}'rost na- ! Administracyjni po likwidacji
tur.lny ludTlO'li::I, Setloom tytń..,cy nadwY:}:l"k 7..'Itrudmenla w !ch
młodzieży rokro...~jft dorastajl\- gruPie będĄ mURleli
pracowat
Cł!oj do wieku pnl;cy łrzr-b9 Itw()o. erektywni* w clągu C8.1~o dnia
:'"qć nowe mleJM'8 pracy.
pracy.
Ja.kz@ wobec le~n pogod.dt J
Przeprowadzooe ~ te-n sposob
roZWiąUlĆ te dwa pl"oblclll.v: cperaejt.
"tWięksl,ają
p"'odukJest tylko. jeden IłP(IlIn\), Ab)' cjl! zHkJadu o :lO p~oc. wskutelc
móc jednOC7.t>QnJt' ;o;więk37.aĆ in- czcl't(, kos7.t.y robocizny 11M jedd;,o,iell między IJObą owoc .wo- wastycjc i podnC'..r;!ć stopę tyc[a" nostkę prooUi{cji,
wynoSZĄCE
jej pracy. Im ten OWO<: jfl;8t wą maJ! P:'N'ulqt"yr~l trzeba tak popn..ed.n:o 1000 zł, zmniejs.zuj'l
większy, tym więcej otrzymuje twi~lulać do::hód l1'\rodowy, a~ sie do 770 1.1, cr.yli o 23 prCK·. a
ka:rA1y % jego wytwórców,
11)' wY'tarczal ns Jedno j na d!"u ogMny koszt produkcji zmnicjOrganizacje robotnic" wsp61 lie.
~l.Y ~ię o ponad \} prnc. W !'ani. z państwem lUdowym mu.
J&tt r?..eCZfl :'!Jpemle realnĄ Pl") I chu.n~u :ym. trT..ebo dokon'l.ć trl$14 ty~ko dbać () to, aby ten pG- WfłZ.·.M 1..••.';ę-kS.7.enle dO<:.'hr..cl"IJ na~l' ko meWIelkieJ. Itore~{'y "1.. 11",":8. dzlal był Ipnlwledl!wy. aby N.{IQWegO pl"l'.v obecnej bazie e- ~U nil to, że Ml"Obk! robotni\ww
kaMy, kt1'l be7..poŚredn!o I po- konOffi!("7.nej Io;raiu pnd waru n- bel.poŚrednio produkc)'jn.vch !'~
sre<lnlo uczestniczy w prOoeesle Lo~ !ł01!drre~o uporządko-wania zwykle w,\":i..sze nit posredn,o
wytwarl..anla otl"lymal aWoJl't r.a5zeJ go~podarki nanldowei.
prooukcyjnych
I
t:Z~ŚĆ 1.godnle ! zn.sadĄ, która oDoch(~d flIH·"d"wy pnw<,\a\e w
Na tym pl('rw~zym prwl,. abowi"zuJe w locjllliźmie: kat- t17,lediGiuie pr·I)(.llIkl.'jl, tw. wy- d7.1e wid7.im.v, JRk mOŻl1a Z\\>,,'k
d(.'ffiu według jego pracy. JNl twaJ'Z!łj'l go ~'N;I pl'ac~ ci, kt.j- łZilĆ dr>ehód Ilnrod()wy PIZ!':?
lll-moo w pelnl zrozumiale, że l"zy wyIW;JI· ...flll\ dodll'a mRtel1HI~ lw·ękSI.!.'l) ó e proporcji robotnlW sy~lem~e socja)j;ltyctnym kla ne. ZW!ltk~7.f~n'e dochodu mu',)- klJw be ..,po~l'edn:o pl'odu:':l:yjsa rl}ootnieza i wUyltry" ludzie dowetto prz.v t,utlcllej bllzie ekn- II}Tb w z;llrx"hc pracowniclcj
pracy 91\ ,nI:\Ji1ęb[(>j zailltW'e/Ur lHlffiicznrd u'l,l\le7:niolle j('{łl\ lló,v
Z,llói.my jedna1,. te, za\{LH~
wani w tym/by ł produkt Ich nie od ~'"/e<:h czynn.,.]:ów PO role muże w t)etnJ ~Ylmrl.v$~ale
pJ'4H:y byl JaIk. nAJwitk/ilzy l aby rIERWSZr~ od Ilwh.,klll.ellla $wych
mOi.'y
pr ukcyjnycl
ulegał :r.wlęks7.aniu. Im więcej ilości ludzi u.trudntonych be-z· v. &kutelt nledO$ta!t~cz,nego zabowiem wY[)fodukilj1\ tym wię- poaJ'eanJo W pl'<l('eil~ wyt.w/lU"'ZB.- op.lltJ7.$Jlla mater a O.weg'>, \\'0
cej po&la,dajq. Natomlalt w ay- rua dóbr malel'lalnyC"h, 00 O'lnl\~ b<'e czeg.o posiadanej. nadwyżki
~temie kapitali~tYciUlym powłęk lV.a -p(-I.eauTllęcie okretlloncj C<4-' jH'llcownrk6w Ole
prLesu,~Zllllie plwluktu f}/'i\CY 1'!)<llccz· ~d l'lId;,l t.tf!ufłnlonych w pra~ IIĄĆ do prodUkcji ó I tawowt:'.
r.ej w lstocie 1"Zt'cq nie zmie- cach pomoonktych I w admInI· Jeśli nIe ma. on r wn et warun
nla IXwjomu t.yeia k.la~y l'obot- ~lI'acJl do pracy be:~~r~lo !tów do t;QI'ganlzowanla prO(hlkniczeJ. KapitaliŚCi nie upłacą produkcyjnej. PO DRUGIE od ej! uboc~flej w celu prodUkCY~o
robotnikowi za jego ,iJ«: ruba-- lWI~.y.enIA wydAjności pracy n~łlo mlirudnlenla k~ch
l
CZł\ więcej, nii wyno.~i Jej hl~ każdąo utrudnionego, co ow.~ :tbędn~h P = i c j ~ BruP
storyC"'ZIfl:e u.IuIl.taltolVllJll! waI"- ('ZA wytWiH'"zanie wlfk.$zej Ilości pośr nlo
~ y ny~
l
tość w P08zl'zegt'Jlnyc!t krajach. dóbr fMt.erl .. lny~h prrteZ praww admW,tracyjnyc ,
w wczał
Olbr~,\:;.JTlie v.y~.ki kapitali&tów l ni·1t6w bezpołrednio P1'ó<lukey,~ musi zwolnić ich l pracy, Urząd

!

=

jącego

s;ę przeciwko masom praeu iącym. Niezal<i't..nll' od ilw)'('h tn-

wtroju s-polecznego rozpoczyna się od takiej bazy ekonomi<."tA1ej, jak" przej"ł on po
starym w;troju. Ró:bne przyczyny Uoł.yly Ilę n8 to, te' IQCjaHzm rozpoc7.ą1 swój start światowy od krajów przeważruo .Ia.
bo rozw11llętych pod względem
gospodarczym. Kraj. wcjallJltYC'Zl,le, w ich liczbie l Polika
musiały więc 1 mUI2'Ą czynić
wielkie wyaitk\ din rH:t;budowy
u1Vojej bazy elwllomlcUlel, Od
niej bowiem zależy byl ffibltel'łI!
ny 11ld2'j pracy 1 I'Ol.w6j kuHura1ny mu,'odu. ZWiązki tta,wooowe kl'ł1.j6w ~ocjalllj:tyc;rn)'ch w
calok:>zl.ałcle swej dlJJtła1.noścl
muSlą, &Ię więc kielOWać ko-hlt.ctnoikh~ towudowy \eJ batY.

budżet

1/:a inteMywnleJ!l1:ej pracy pt'1.n,.wn~ków pOKl'oonhl • pl'l)c:h.tkl'qnych, u)llul'lowych I adminl~!I·ac.\·jn.Yt'h. PO TRZI~C[.t od o\)nlżenla Innych kooJrt6w
produkcJI tj. kosztów ma1:erlali)w t IUI'OWCÓW pJ"l,et nkwldal';ę idl rnłlrnot.rawstwil, kOlłZltów
n3_rzęd1>l r.utywanych w ~Jf'oceellł
produkcji,
il:tral PO!l0!l7.onych
w!lo\m!ek bl'oł,:d.·Óbłtwa, kooZ"tów
pa!iw(t, N\ttI'OIi elektryc1lne' l
w~l:y&t"klch lnnrch wyc1a.1ków,
;,:óre IJw.a l'ilhl)(Ji~n!Ą opłacaną
w dunym l.akl~dt;!~ prucy, !kła(Iall\ I!"I nil kOllz!y J~lIu produk ..

warzY.lHących n'm l':yskom s7.lto
dliwych zjaWi~k $polec~..ny .... h.
zY!lki te umo:i.liwiają ka.i)itallstorn uzbrajanie ~wo;ch państw
Impe.rlaliJ:tyc~'Jlych
na
coraz
to Większą s.kalę i w cora%. groin.lejs1.~ bml\ niilzcz.vd~ls'~.ą. W
kon.wkwencj! dochodzi d,} ~eR!),
że 7..IIl 001'111: wlęk!zy w}':t:}'I.k &1Iy roUfJCI'.f'J k<l.pllll.liśd km'.i\ jen
CM phlC!Ć !\lMOm
prllcuJ~(;ym
(;'Oral': bHl'd~ili'J I1IUMjWą !im](ol'a.l1\. SkUl.Ulą n"rudy na ('oraz

dotkllw~1A.' del"[;;;!Qli.a, a krHjć
na cot'llI. Wlt;'!u;lł! 1,n!!.I.t':,:.en j a.
WS?y·~uko to, tOWli\"t.}'~:tt', do.
bUnie Wt.l!.uujt!, ta« 8 l ębook.,
rGanJI\ .Ię &taJani. ll..... ll\d(ÓW
VI ',YSttiillt ltep1ta1lłtycmym 2:lIwodowyeh w krajach kallitaklasa robottlicaa i jej OCIł11łllla- liI'tycl..inych l w halach socjalillcj. nie mają tadllego wpływu 1l)tć:Znyt:h, chocl/łL w jew\Ych I
na podział produktu wytworro- lll'Ugil'h Z:Wlą7.k.1 ł.awOOOWfł Win-I
nł'l0 pracą, spolecznl\- Wł&śc!cle nr .Iutyć inter.!I'.:orn kiWi)'
l\\m tego produktu jelt Impita- niezej.
hsU. _ do niego- bowiem nIlletą
Pol!łkn jellt h!'sjem budująłrodk1 l narzędzia prodUkCji, 1to c)'m 8{){'Jalmn. '''~n (i;l,I.t d,re-ś!r\
l'olę ł znrJa.n!a ZV.I!\z,kow 1.'.!Wodo
wych W flit/łZy n Itrllju.
Zlłiładnlen:. t~budowy na
.Hl buy ('I\(',"otnlC'l.tltfj, .tAle
tAATlłfkSll\nJe pl\lIlukl'ji jetlt !łłóv.
n" tlMJ:Ii\ H'08ka. ujmuje Jliel'"w~
m!'ł mleJ»Ce w po1JtyCł" PlM't!ł I
~, .8cllłl* II t" spraw, wJątfł

c)l.

Nie ronporzłtdr.1\ffi
niestety.
konkretnym mateJ'lałem cytro-wym, który pozw~)liIb~ pJ'Zykła~
dflwo ".'yka'U\ć, Jak wl.e-lkle mot:llwOŚC-1 r.wlf!1t...zenla dochodu
n!łoród<JWee;o kryją 81.t w k.t~
dYm z. trre<.-h wymloownycll fró
Taki mate!',al mOMa .zebrać
tylko w opal'Ciu o doktadną Ma
I!~ę ka7.uełl{) lli~kl~dU prllt'Y. Po-shJi~ sIę t Ico~ICC1.~o~kl pl'Zytkła(hun", dowolnw !;.konst:l'uowanymi, jednPok mniej lub w!r:t'e-j od·

robOllncl.

woiewódzki

p;. wl~dl1jl\c.vml ł·1.l"t'ZywUito4cl.

Zrobin)'

UPI'(tf,Z('l"lny

rachu-

te jNlt v.aJtlad,
w klt'wym pnruje Htł}n ludzi, w
tJttk. PI'tyjmljmy.

tym 60 proc. bt'~pOŚl'ednlo prodUkc)'lt:\yl.'<h. a drugie BO p!'()C.

uehwat)' JK*dJljtł pl.'%ft )tl IWWIowl'ł ~wnll'Y pośrednio
plenum KoMitetu CtlUb'l.tnqo ptodukcYjtU, VI tym lO pl'OO., tj.
naouJ ,*1.11, \!cbwAl)' te cmtJ~ 100 pmcownłk6w adinllll.tt.racyj-

·p.,.n. . . ao.podarczy
f

przez ulepszanie technologielf1('go pl'(){~MU produkcji pa?
nioola zmniejsiH"nie ma.te"ia1owych koszt6w produkcji ilrcdnlo ty1-ko o 2 proc.,to 1: tegCl tytulu dochód narodowy m~tAlby
rwięks7..0ny o 5,3 mll!arda zlo\jch. Crtra ta wqkazuje Jak
wielkie ~ą ml>żliwoścl zw,ęk.~za
nis c!DChodu narodowego, prlY
obecnym ~Ianie naH7.ej bazy pro
'lukcyjnej. Mc.żliwoŚci te mn~1"l
~Ię sHle
rzeczrwL~to~c'ą.
Potrl-cbna J('~t tvłko do tego pf'lede \\'.~z.vstkim głęboka i po\\!S7.CC!H1B troska wn.\'Slkich za,
ló>::. całej kla~y robotnicz!.'j, o
dobro sp.ol~zne, potrl€'bna Jest
pow~z('chna i !(lęboka śWiado
mość I:-gl.l. te marnMJ'Ii,vstwo

m8tprin!owe w procesie prnduk
eji udf'r?a cu!~ silą swej wlel~
h:w.ci w klasę rob'>i.n·czą l n!ł;ód. Marnotrnw~two 7.mnlejs?:/\
mozllwo4cl podnoszenia ~tQ.py
i,yc")\\'<?j mas pracujĄc"ch i
n"ot.liwo~C"i l:wię.k~za.nil!l. f'akla~
M,\\, na inwestycje
Ni~ bedę s<;cze.gó!oWo wyka~vwal. jaki wplyw na wzr{)~t co

~~nJ~~~tapr~:cov.~'epe~zrP~:,dat\.~'~·~

pttl"ę c~'fr i1IL~tl'\ł.ll\cych NydaJf'O'Ć prac" w prz('m\'~le hut ni("l~'m w PO)&CI1: l Związku Ra-

III,

tm.lJĄ tM'Obłem7'. któryfrił fłWi.qł."
kił .. wUdów. W1Miy Ił.łł .Jak naj·
.łębi.J łn~OWłut PI"jt-lyj.
my .1, bUltt). JIk.te. 1II1\I4!IMł.
26,11. mln lit. Tak IkotyMowar,y dla f'OItWOJu
ppod!irtkl
tudt.et województwa
zamyka narodowej po.Jada epr""'łl, k.u-.
stronie dochudów I wy~ ra •• Jłłta u.elulł!1t mtłjlltł!i W UM
łiumq Ufi2.2QU.!lOO 21. thWllła.ch Xl Phmum __ mllłiflo,
od-k 'Jłll' Ź
d I w l e i . Hkwldo:cjll Pl~~ÓW Ut~
p
te c, ,e pona Pl) ,) 1.t"Udnlen.la
. -.
.
:Ii tej surny UJulnwl dochn~
NI& tl'tłb. dllWoddc! .. ' roibu

na 1958 r.

n.n.,

I

nytlh, ZałÓtlrtYI" ,,akład tfffl wy
Imm dlłlliNllO 100 określonych
~ prodl.łkcJi wa.rtok1250
tYł, tł. W tej lumlt 100 tYł. 1:ł
--40 kootty rtlbocbmy, .. IliO ty •.
.lutych ..... kont,. ffiatel1alowe
I wnYlltkle Inne kOIlidy ~\'o,
duktU. Z wyllcf,ellla wyn:kl'l.
le AI·ednlflth.ltonny tarobek k,H
de-go człon!tl'l r,.alUl!I
Wyll(»!;l
lot) 1.1, CI.y1l kORdy robocl7..llY 'III

u 4 pr8.cown ~ w, I. z e mogĄ

unc%ędz1 w ten l!P04ób na kosz..
tech robocizny okolo lI! proc.
W innych układach
pracy
nadwyikl w Ulwudnlenlu mo.g"
być tnlllejllu. W {'alej IJoBpodHl"
ce narodowej, iwl.Wlz,c7..a wadłnlni3~racJI, lladwytkl pl'aoownJ..ków'l\ jednak polultne. Prl.ez
ich likwidację. w drodze- przelutdęcia do lU'pcy pt'Odu.keyjneJ,
do zakładów, któr. clet'Plą na
brak alły roboor.el. zwiększymy
nasz dochód narodowy.
Orilllrn Danblo powtttnym tró
dlem %wlększe:nlll dochodu flaro
dowel.O są m.a,terlalowe kosz.ty
ptodukdl. Załótmy, te ten lam
zakład pt'acy. o którym mówiU4my, nie pOl>ladl\ ta.dnych prze
I'OlItów 7.atrudnlenla, natornl!ut
j"JroWadzl roll1'"Zutfll\ gospodaJ'\-;ę
matel'iałową. Jak
Ułl.nuczyhśmy poprr.ed.n.io, na Jedoosl.kę
Jego
produkCji
o w&rl.Ołci
2.500 d składają .I~ kOlltty !'ohocl;r.ny w wysokości 1.000 1.1 o-raz koszty Materiałowe I Inne
w wysokości 1.500 d. PrzypuŚĆmy, te koszty materle.łowe
I lnne motua z.mnlejnyt np. o
10 prOć, ~1. 'est to, tówILr.ą8%t",
cyka zupełnIe doWolnie pomyślltJlA.
ZnlUl\
wypadki
wtalanla
oorm zutycla materlarowello na
po'Aiornle o ao proc. wYUl.ym od
nlt!l',będnego, W wielu ;r.akla~
dach Iw.ey całymi godZ:Ulllml
na wulnych obrotach kręcą tlę
mHSl.Yny, 'wżywaJąc nlepotr:t.eb
1:11' M\el'glę napt;dową. W bu~
downlctw!t> mUI'llOtraw5two ma
\t'dalowi' j/;'~t ogromne. Oocho-

UKUU.lOf.ho:!elłllellilł fi~.ę W~lf:)iJh IV h,. tJ·0I!&I.łłl.\\'łil1.r..

0" II)!". 1.00.0 id A kOIl,.ty materlolło- nHi.Jlit:cia kOfll~~ńóŚel ot'tyRZ..
We t 1łlhł\ 1$00 H.
tlt:0nia ich ~ Wapna. Nie ma ł»z.tótnw tUihH. ;'.e tóklad po~ dA) .taklego żaJ;.łlldU pracy, kt6-pI'QdukćYJne, 1.1' nie mógłby obnlty4, ml+terla~
htnd\,t!łH na Illlw.illlę, lcet.u;e· i
j~, li n,,~ lo~ydl koszt6w I~rodukcjl. Dltl.~
two, Jł!tlŻQę l!:dI'OWII~1 i'!pI",lu;/ l!ljl\; r
smtne możll~ te.!) Ilbnlżka k/)~żUlw materla~
J' budownll'"two dro!(ow@: cf.a alt
ifiW")«I'· t}'m
l'lualtWhłl·;r. loW}'ch l IIl:l}'l'h pm.a rubtJCIUlą.
r.mlllelnlHliu \\I(1"gIY"I' mniej ~t.j" ru" ipbt:ycle. A ·(łjelo,..-·n ontl,fty Vi tel df.hlthi- ,ł 10 pl"Oc. cho('in1. 1,()8tala pomyŚ
Ihl"/,YJIIU- . PI'ltICl.l'!i ule ult.emn
.. t. Pi~w..łbIC ni... tłitllleJ". fłllSt'J!ł WIł. Ikle I.l'tld laM C1oW,llnle. jest z: pe\Vłlośclf\
!
mln zł) 1\. l nie pl'OWlld41my 'tllkleJ Pollty~ t)OŚCl - orat. lit pos\ilda .poważ w du~td mieue realna dla wielu
,
mln 7J): MI »by ·»Wl4"lUtut! i:ułkłildy Il~. 1ft ~. lladwY~łd w lUlteMo.r'l .. r..~ 7.uklad6w Pl'Ul'y,
We!ił~Cj..
k~'.tetn·
aronle}- cllwnllł(Jw pmrtdnit>. prOdukCYJ'
l..atwo Qbll~·~.yc!, te ołmlt..enle
Jll'tt
'.' "
.
k·
')1
II nreh - 00 ł*fit l.JIłWlsklem wy~
h"
.
.• k
pot.l'l..el.mych
~;.an
: Ołl1!.Umpc I
'.ety . .t4Pull\tym prAwie .'Wf k.łAvm o 10 pl"Oe. tyc AOSZtpW pn..... U •
ws!.
.
11,~~:&la.In obniJ:fln\1l 8ło$lY. ty* 1.aktadl1lł J.)1'1łt'y,' IZ1t1ót.my wl~t', t:jl zmniejsza w nutym pr:!'.y.
.
, ',,:LW~j JlUMi pr':"lIji\(~ch. PI'tt.'!· te w nłl!'i?ynl f)l'JtYkhtduwytn kladowym 7.akładde Pl"aey ogl)l.
,d'ykkuji~1
radni l)!nów1Ij. Iwn.t'~ __!UłPł:. ę pQi"tllle4H~lw. lak1l;;dtl~ m01.rlR Pl~I.(>1;unąć pro. ny koszt pt'ooukcjl katA.] led.
włl:'1e Pi'O.".1IiiJh6W 01, In, I!IU;,U~ OdbYł\;!..•...'ę. '". l.... n.lłk ~ml.lt'.m pOl"l.~j. w 1.at1'udnlt'lthl załogi, llMlkl z 2.500 tl, na 2,300 d, C1.Y
uel, klUCZOWYCh zakladów Pt'M:: Ył.lmlttłJi1Mfjlli; i'"'~"t:I"}{~ dochodu lip." przenieść' 100 ł"Oootnlków li 1\ o II Pl'OC. Z,tł;.Ia<Mw P!'M'Y, ,w
mY$łoWyd, du fud l1atod(;jwy~h, ~iirod()we-go prlt l.łli:lc~eK'O nll I grupy pośl:,pdhlo pl'ntlukcyjł1\.'j ,k.tól·y~h ktll!My material()\Ve I
zwlęklu4nlę 1.,111./,)' P~l'()w
. . e}, ld
.•
łyt'je. BhJf." t.YCłtiWl\ 10Jł1.1!50 pracowników admin1.'IIfacYI- mne pota kosztami' rob.JCIl':,'lY,
btz.P!(!C~nle ,ilHHerlalowe CI)'. pracy pl·agnk'1r.)' nadal p!w.il)..lpartycYPują
w WyrokOlłCI 80
nóW Spolt'lfWYI'h itp. Ciekawy $!Ć, by l.godrlle 'I. zapowledZ.lą Q-proc, og61nych kosztów produk
wniosek zorganizowania nkoly ~Iunęć $l prtJe· . 'W~łtl, $r"ęd·
"alej.
ejl - jak 'i.O"Stalo to
w
gOipooyn wiejskich
wymnął u~h, pł.se rlUlił.a~rb w bJu?ącal
poprzedniego \vvllcumla W.II flli$7.y1U f)rz1·1t1lłdt.le - '!'nŁ storidny (!nmieleWlikł.
tM;C'lolait."l/)" Nie ch,r.emy Jedflal: n iii. żP. za.kład produkuJe d1..!(!o <łUnkowo nltl"w!ele, W wlęknzOIki
de
l nie mniemy d(~~lt: do tego, nit!. Hill jNh'łn~h'k produkc.iI 'taklatlbw tKł"f'!ek tt>n ,1ełt więk•• ,,,._,,,,,""',,.,,",,, l)'łjQ: ..14' U~łlwale 8.1;;)' dah:ty .vn:~1 lilgpy i,rclo~ przy liczbie
~D pract)wflik6w li'!,)', Zatem nllw~t 1Jllnicj~ZE'Jlle
, .. ,.:: ..;;._,;- 1 p~.. n~g'hJlfa'j \Ve} odł,ly.wął_il~)t(ł$Z~ dallll'&" bf'zpQt!'ednl0 produkcyjlty(>h. Jt>\i mawt'lalowych i Innych __ po-;;~;;;;;,,;,,;·wilNi~"JJfa~.:; $'1.zru1 Uejfł:uuda od,~", «<who- nil jednwłkn pn'XJUkl'jI Wyplł1ał za rnbucl7.rll\ -::- kusr.tbw pJ'Pdtlk
:;~~k[.:;;;::,;::'~~~J,ę
Zł tłu .rmt'QdQWCItQ,.Prl~ac~~fI więc.na 5 pra~'owlllltó\\ tę-j ,U'U* ((.ji, pon!y.a.l 10' proc., P1'1.Yllie:.'lc
,
UchwliI, ł mqłlwełt·ycW, P"~IWJHłl", od.,," PY;" .Pr1f!'l .. zWiększenie" iJulłci powatllC 9'nc1.ędotlŚcl.
ch..-. rok, .tml mtUlm:r poon!e4ć; Wy~ pqtt'j)'IlImlkńw ·be1.phBfN1nió ·pr.'o Tylko
QlatiH;ulowe, k,)6:zty
~,(:~
<!u:kcyjnych .10 W.,.. aokMd· ,.5 produkcji W całej U$połecwhr
'1llI."..I" !,....
procent y,.ałogi. tj. do m ~hdti. oej gOlipod.arce naradowej Qfi-i.Qkład mQte . P9wlęluZ1~ pfl> anę1y w 19&7 r. kwotę 266 ml~
.du\c~..0. ,dat_ .łO ~łWltek t!&rdbw złotym. GdybY 'łI p~o.
.......""'. . . . .killI ""' ..... _
proci'*"ll llkwldo<:j.
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I
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zal01.Jne

~

ProdUkCja wYrob6w wakowa

jłlc tych zbęd.nych pracownikóW 235 ton,

~~Ił~~ru~;łK~eOJ.~~~.~~~~~. It~; ~u~~ ~Wi~'~l:'Il:~. ~+:~~~! :~~~~!lo~I~!t P~:I~~Cj~.~~;': ::r~~,\H~lt;l~~e~li?~~by:l~ flIu~

>

113:ł

/jo&podarkl narodowej. Nie 11'0- kGw), pr.tY'PArlaj_ca na 1 robotnl
r.i im Więc beuobocle, ZWl\ln!a- ka waledWni wYnml1ła w Polsce

:u
'pod. IIrC.R
l'lKi n'tu'lldoW)'t..'h, Pi/iY.ł\łJ o IJ('J~
tnowej ktJl'~kcie. !Judź.etu nalej1y W$P!lh"U1!eĆ. l.e· r.Włf;:kllttl Iwt:

<

RadzieckIm

być zatl'udnieni a potytklem dla nyeh (ber. rur I odkuwak t wll:w
t utrxymujl:\c nlezmleniony ~o:dom produkcji. r.aklad pra.cy

)

I

'!'"'"

NaJety do nich przemysł &iUJ"lV'>
chodowY, $toczniowy, ni~ktńre
dziedziny przem.vslu chemiCtnE!
go J wieje Innych, 1.\vlaszezJl w
prlemr~)e mo1s7.ynowym. W tyc.h
nowlJPowstalych
d7iedzinach
produkcji 7. chwilą ieh uruchamianIa u~taJono rozruchowe nor
my pJ'lH".\', tj. na poziomie dwu
I trzykrotnie nieraz mż~zrm od
norm t('ćhn!c7,l1ych. 8.vlo to konip<czne t różn.vch v...zględów, II
przede wszyst.kim dlatego, te rn
botnley nie pM!aol'lli \,. tym .cz:'!.
sie dostatecznie wy~okich kwa~
lifikilCjL nie
1.{jobyli jesu?f!!
wpl'in~'? w nl)w~'m dlA nich pro
t'e.<;J~

prndukc.ii. Z

pndn!f'~1i

~wo.ie

nabral! wprawy

l. w ZWll\%ku aadziel'klm 380 ton rocznie,
Przy obl1czenlu Pttyjęto dlA
Polakl rok lA5'7 • dla Zw Roi
dzieeklef(o rok 19S6.
.Wyd.ajrm't! pracy Jelit czynru~
kj~m decYdującym dla ksztaJtowanla Blę jednoDtkowych kos::
tów (sodukcJI w cale1 gOllpod3T
ce nAl·Odo\:\·~J. ProdUkcja _ tl)
prot'et pracy spolec7.nej. Kain:;
odrtzlelllle wzięty wkład pracy
w twoim Pl'Octt;!e wytwarzani",
posługuJe sIę ProdukcjĄ setek
innych zakładów pracy, Kształ
towanle !.Ię kosztów pl'Qdukc!!
w fetkach ł tYHlącach utkladów
pra.cy w ostatecznym rachunłtu
decyduje ,,,Itle .q Iros1.ty kAMet
jednOtitkl produkcJI, którą dany
takład wytwat't.a. KOIIzty·pm·
dukcH I wielkOŚCI produkcji gLl

·halneJ.

ogńlnonol'Oduwej, decy-

bieĘiem eZi~u

kwalifikAcje,
/I

normy rozru·

C!,owe pr")m~tar~' niczmlenllmt>.
lub t~'!k() ni('2naclnj~ :emlenl<"

M. Prz(>pis\'

przewiduJĄ, ~

nor-

my r01.\"uthówę- wprnwadZll S1l'~
tylko nil prwien, Ściśle określo
ny ['zas I ~t.(lpninwo wInny b.vl!
re\.vidowane, ai do poziomu nM
maInego. ale w praktyce nie
~aWSi:e te dus?:l"'1'! pr?epl~y Uj~uje

się.

Spr::!wę

tf;! nll.le~ k.j..

niecznle rozwi!,\zar w
prz.\'sz10.~d.

najbliźtlf?<J

Ro?ruchowl'! nOrmy

nracy W obl'crlf?<j chwili stały !!.;~
hamulcem wzrMtu wydAjności
pracy. Tylko glęboko nle~wl8rto
mi robotnicy mngą być temu
przeciwnI. SWIBrloma C2'.ę~t kla'j' robllt.nkzei n::! Pewno Ud1.lCli
POparcia temu zamierzeniu,

C17.ił'cklm.
Produkcja. lurówkl -przeliczp.nlowej na Jednego robotniks
rDukońe7.enfe w
wielkich pleców wynosUa w Po! trzejszym).
~ce asa ton, w Zwl .. !ku Ra.dzicc
klm 244-4 tony roetnle,
ProdUkcja .taU martenOwskiej
przypadajĄca na 1 robotnika sta
laWnl wynosiła w P019~. 400 t,:)n .

~~I~ :~t\~~U, r:~~~: ~i~a~~nv~~~:' l~~C~~:C:bl~a~!i~ ~fu~~~e~s::.!u o::~~: !:.,trudJkA;I:IaJaklll~6·adz!:k.lad~·';-'::!';~! ~n~ !:~~f:.u

loj. Rady NarodowlJ
uchwaliła

wego. Koruec.z:noU awłękeMnJ. nOłUnla wydaJ~d praC1 re- notrawstwR materiałów przeE
n&łtładów na inwestycje wypły~ bomt.k6w bezpośrednIo prodllk. 0!:>7.czędnlejs'ttł Jeh z1.ltywanie I

botIntk
ta'

n11iUerze

ju-

Narada

ekonomiczna
w KW PZPR

dują o wielkości dochodu narD
dowt>go.
Powatnym hamulcem WZ.fOlitu
wydajnOści pracy 'Q ?oby t nlskle
IiOl'my pracy. ZjaWisko to wy~
ItępuJe w
rótnych gałęziar.h
pl-LeM)'ihl VI WlęksMJ tub n'lrMj
Iłzej !l.kaU, a tzczególnle ostro
przejaWia Ilę w wielu układach
f,Ir1..eMyliłU ma!!%ynowego Mat; w
ncwm:budDWM\Y'ćh z.MtlMath In
nych II!ftłęi!1 J)tl:!mYllll.1. SI\ takle
dźledzll'ly produkcji, które pńW~
Uały dopIero VI PolIce l.udowej,
_ .........................................................................
_.

NUl\1ER 8S
8LOWO

LUDU

STRONA

=~-=------------""""?'
Z wizytą w' Izbie Zatrzymań M O

est Ich trzech. Pochod~ą
ndrtej CI.
z Kielc ma anI mieniem ~ąsladów ... DZIee
łt:e!c I
wojew6dd\.... a,
't5 Jat PI'uwle1:101l0- 8n 2. ko wychOWUje łlę aamot."lfe.
W Jzb!. Zatrzymań MO
KAtowie, gdzJe ~ołt.al Ul- Marzeniem Jego Jest zo~to!.~
w KIeleach tnależll sit: Ul. Jed trzymany 'w czalle butrly w marynal"l('m. I..eez Urze<:l!yWIAt
na i ta same &prawkI...
tramwaju.
nJenie te,t!o mnrzen;a.:t win.y
Co Andl'7.(!-ja skłoniło lio u- rod:r;iców nie jed łatwe." W
Choć nie. Dw6m z nich nIe cltczJcJ le ~1,koty,
w
klól'Cj obawie fi żydt jedynaks:' ,Dmożna jes1.CZe nic więcej u.o
przede! był dobrym ut'7.lllem, dl.lel':' nie pOtWlI.ll'lją mu o:olllal!
rzuełc, jak tylko wlóczęgastwo,
z Internatu I spod wpływów marynarzem. Chłopiec po kry
TrucL.
opiekuna (rodzice nie :t~j~)? jomu c:hod.d n~ 'ujęda LPZ.
pr7.N!zytane
k~lll*ki Wraca pM.rto. Matka, klote. ro
O, t tym Ju! powainlej~za Mol.e
sprawa. Wladek N. - nil:' moż wzbudzlly chęć dor.nan!'ł n;ł~ 1,f!:1It!a alę t ojcem. %at'r'lyKfII
przl!<l n'm drzwi. mlelll.kllma.
na powiedzieć jest tulaj zwykłych przyg6d? MoU>,,,.
Chłopak nablerR
wprll\\l1 w
jakby stałym b.vwa!cem, 1.r.1I~
Wyja.śnia sam Andrzej. To posluglwMIU !l1~ wytrychem l W
j, lO w tlble dobrZ4, M!mo,
:te j~!llC7.e nie ukońclył 16 lłll, niewłaścIwy stosunek kolegów innych ~ztuc7.knch, Mati{a, 7.8ma ju:t niejedno na ,umieniu. C7.ym skOlkzy ftlę d't&
niego ostatnia sprawka. J-e~z" t~t żadnej Innej) nie chce ni,dM1..kOf" Mot!\kie), Nie do
-"
""
• ~taje 'l';ie jed,nak i wrae,,-.' by
v..e nie wiM'lomo-. Zloo't.;ei nie wrócić"".
Andrze,j Ct. jelit lntelllle-r,t- pojechać na kurs żeglarski.
ghI.8'lC7.ą. Trudno joonak
ju:t
1\16- Je~t oczarowany wodą· ..Dw'J
dziś o- tym mówić, Ady chL~ l1y, ale skryty. Niewiele
pak oc7.l'kuje rozprRWY sl'tdo- wf. Senl! jego dóv,' sprow&dza tygodniowy rejs. C'odz'er'lI"IY ewej, Mnie to bę-d7.lc "pEmrillW się do tego, te j~st to Jftgo gnmtn' r6tny('h< dzled.z~n
cuk", może okl'lże ,le, tl!' WI- prywatna sprawa, Jak: "POk:if!~ mor~ki{'h trwaj tak krótko, te
7. talem żei(nalem Giży,~ko I
na jego nie jut zmów tak du~ ruje" tyciem....
kolelów r. jachtu" - piuł!.
ta. Trudno prze,ądl.ać.
And'rzej ma ta.ledwle U lat.
A bylo lo tlIlt:. MówI MIm Wla_ Chłop~ec uczył alę dobra, p..
W domu prlyjrnuJa 110 M
dek, - );Iylo ((Oh t'lzterllch (!hloj'}~ trtymywał ~tYpendlum był w ~ml~Mrn I dl·w!nkaml. Cbloaów. On nl\j~ttlrA%Y, W(Ił~ 110 u·
8
k1a81e,.
ta
je.t
to
nhlw;ele,
p.'l.K
ucieka i ne.za,iut.rt tunk"
watali lA "prowDdyra". Pou.II
do 8klepu I IIAuwaty!!, otwartą ni. trzeba chyba nikomu udo.. donanu!!? MO utnymU]R KO.
wrrdnte SĄd Powiatnwy dl" NleleŁnlch
51.ur!ad(!:, no kt6rej ekftj')edl~ntkl wlłd-nllł~, AndnłJ
pochow:lla tlt:irg. Udało lm ~Ię nle~ wkroczył na zlą drogę. l :t rej ld.f!1"Uje go do Ulkładu
pMtr1.Hel1le go tabraÓ. Bylo te. dr"lJl t~be. go Z4wrÓc:lĆ ..,
prawczego.
go w stlmle 380 d.
A może ta sprawą Andrze.. Twierdzę - l)i97.8 JanU!;'ź
- Co zrobili I plenlp,dzmlf
ja kryje alfę' ktoś, kto odolą,. - te rod;dCł; WYl'tądzlłi mi
młodOCianych od nauki'[ Moo:e k.rz.ywdę
nie pOlwala)qe na
OC'lyv,:iroe, Jak bywa w taM(,r..
kich wypadkach, kupili papie- odwiedza jakąś melinę, do wstąpi~le lIo Szkoły
której ścląga się młodych lu- !klej, a pbil'liej JeszcU wit:kros:y I "tywnośc",
dt:i?
Jł1.ą, uml~zezajl\e w zakJadt.ie
Cz~'żby w domu brablwalo
popr.awczym" ...
Ob. Wrwsek mogłaby- o tajedzenia i C'hlopcy zmuszeni
kich przypadkach powiffizH~Ć
Janu!łZ udekł
z .. poprawbyli kraść?
niejedno, Zatem teoria o ist.. CUlka" i mów znajduje ,le: w
Wprawdzie Władek posiada nlejącej staJce nie jeflt tad Ubie Zatrzymań. Tym razem
jeszcze troje rodzeństwĄ, ble-- nym wymysłem. Pewnie, nie udzl~loM mu poMOCYI, umies1:
dy jednak nie mll..
Ojeiet: ja. takł4 lZajkę - o Ile Istnieje ctOno w S2'..kole Rybolówl1twa w
Wladka prar.uje w Klelca..:h - HnakrYję", Powolani trobl" OlsztYńskiem. Chlop\~c jest r.ł
na odpowi"'.tiz.ialnym sta:nowi- to lepie!.
dowolon.v. uczy się i jest stal~
sku, Co więc sk1oniło chłł')pra
w kontakcie t TPn. Janu~z
Wł6e7:ęgostwo wśród rnł<JdoelaM
do wkroczenia na złrt drogę? n:n:h I chuJlg,ńsłwo, to problem został t:Bwrócony ze t:lej dH,..
nienowy. Od: lat u.prtłlta głowy gl, na którą mó,;ł wkroczyć ...
sw}'ch reporterskich we- ludtlom. którym lety na sercu
A przecież, lit i['H'IIWY, "pra~
d1'6wknch, jeszcze pI'7.{'.d wyehowanlfl młode,/) pokoJenl/!:.
kilku laty zetknęłam 51ę Było ono tak $Brno aktullln. ta_ wy wlal',C:iwego w~'cho\VIl.r.la
II Władkiem na jednej 'l ko~ nz po wojnie. jak I obecnie. młodego czlowieka, lo nli~ zaloni! letnich w v:ojev:ództwle Zwlu!Cta d7:1A mU$lmy na te danie dla MO i nawet TPD.
sprawy twróelć blleznlehU\ uwa· '1'0 r7.ecz Ioll'zede ,wstY.ltktm
By) wtedy pod ścisłym nadzo~ Ul).
I!:wlllllzeu, te rnltlt1!.lłt nie
rem sta.rszych chłopc6w, l{ie~ mu.1 ~ehor1r.lć 0& tlą dro!~. M/!: tych, ktol'z)' gą odJ:1owledzial~
rownidwo kolonU uamierznlo vtpewnlonłl przyst!ośtl. 13tnlej_ ni za wychowanie swoich d~je
rodzaju
nkob', przy ci - spl·aw:J. rodLiców,
następnego dnia odeslll~ Wl!1d rótnego
ka do domu, Trudne dZI~cl~o, nich h, Internaty. mlodzlet otny
Także sZkola, tIl.klad pracY. je.
muje Gtypendla Itd, Nit zawsze
psoci, Jest nieznosne ...
j",dnak ml.odym ehlopcom _ bo ŚII chlo\)ak pl'Mw;c, organlzAejll
mlodz!el.owa, są' odp(lwleóz..ialne
nnl
przewatnie
trafiają do lI:by
Jui wtedy był eza..~, aby r:a
~a
młod.11'l~
'l'n:<1bll
tl'u(ln~'n'li
Zatn:l'I'nllń - ehetl' sil) uczyć. Chcl\
Władka
zwrócić
bac,.;,nl ... j;ztj ~yć
na Swój $po~ób. Papl<!'rosy, dtleł!rni wit:;co!J sIę r.all\ć, bact·
uwagę i OO;JOWiOOflio go wy~ wódka. l,('psucl kOledt.y, nt, co n1ejsJ:Ą zw,óclc' n~ 1'I1fl \lWa;;!:.
chować. Już wtedy" rola
ta .~proW!ldta It'h hI\ na l'nanow/!e, pomóc trOlur,llN~ zlt: IlOsl(!pOWaprzypadała
szkole, glównif. Gdy brak nllhU:ytel Opieki nad nt.. N:.ld m!od;'.icl.~ Jltdnak nL~
fOrgafll;'.oWII~O
doiycllcM~ ,wlaś
jednak rodzicom. 'tymcUlsem nimi fe Btrnny Todr.leów, tAI uko- clwej
oplf'kh ~zczellóJnle w 80·
okazalo się, te ojciec Wla1ka le w:rehowawe6w. gdy !lle jnte~ rI~lnfl.eh po,a!ckc:nn,'ch_ Wpl'lł'.\1_
• racji $WeaO IItanowl$ka z,,- resuj" sili: nlmt uMlne Or"AI\I~ dłJe niejedna w lej ipraWie
Meje rnlodl!lł\ttJwe, taklady fłfl.
pełnie o- tym f,Qpomnlał. N!e ey, Idy ehlopalt pr'l(!uje - dro. byłl uehwala, "'nlostk. CM, TO:..
mial J nie ma na. te sprawy Ita do )WWIlt.:DeIlfO nawet ~f't8~ pl.ynql;y alę onI! tak. lak np, o
czasu, CZY da.islaj jut ;uż l\f;ł~ .tfl1)st'\Va jut bliskI. t pol!llIl'.~ :r.aklZlłł ijl)rr.cddy n!eletnłm Alkoholu, czy t!'t ~p:"tmtaiy bUf!;~
p6tno, aby Władka taWl'Oeić jĄelJ,
tów nil. nJ"do;l:wolone łHm:v. t::ty
ze UP! drogi? Na ~wnQ rue. "
nie należ.Job,\' wi~~ r.orl( .. n\l;o~

J

Kto jest lekkomyślny?
(Na ?larf',inesie rozwodów młodych małżeństll)

1. ~~~ę'-;~~:l ~:,~,(>~a z;~f~~~c~~
r~~~ dO~O~!y. if'~BSji'
\\'1.ięl, 1l1~·I\~'ifl·~ ~~~~ ~ft"'l .al~\\~I'RWO ~l~
., CJ. Po tygodniu
,cvWiln,\', . Ona (la

~l~b.

1;,1) Gdy dnjdi\ rI ... · 21 ~: to

::~~

,Te banaty ~<\ strĄ~zne, gdy
wclelaJI\ w. tycie konkre+~
~it'~a 1~,~t~I;"Z:lfr:~ z W~"PI~1ca:

~'~~~~i:·I.Ęl o~' 1~~el~;,~;I~r'~~.~~~~~ ~a~·~r;.~}~i~D~'-lil\a~:l~~~:~~ ~a~t:g~.!C~' ws~ól.~:~i;I~~O~~

R.'l(10mill Z~r;:(i: ptl slub'f'?3 rJ.lćl wO,jska A pn!(lm rtzlwi'mv W~1V,I'k~ bv~) z1:~[~~e~k~; dcili'
~rl'l:t! z'~nę l JcJ koll?~~nkę rl) ~)t: W~7..\'<;cy l rbtH1,amy, te-"'ją J'ze, '-kochali się bVI·r mlnd7j

\lo'

j;~,~~IPO ,~~óc~: ;;a~,~~~gi JUI~,~=

l
P:1I'Zl Cil,

'

Czy obOje . b', I. O TRtJONYCH r;:PRAW"rn

dal l'l)zWLrClu
lcl,i-;omy&Jni?

Niel\'<\!pltw·!:>

tak

"',

OboJoe mieli

mość

trwała P·~ ..,r:ę rlltv;~a~l
Dziewczyna Mn!a \V c!ąię -..:
pobrnJ! ~·ę. Polem on pO!lzedł
I

na 2 ~ta do. WOjska,'" I Więcej dQ l.:lTlr nIe wrócIł. Ska1"gt:
M?:\~:rx1()\\'ą opar1 na opinii sąsiadow tWlerdzących, że go w~

CODZmNI\"F.OO KumA TU

J jakąkolwiek

eżeH eh('e-my

w~jść

f!:'o~~i~~ti

ra~a~:,

~praw rotwodo-

Na 30:;80

",yeh, ktÓre wplynely do sJild6w
w 1957 r. oi{olo 55 pi"'OC. doty·
czy malżenstw młootlezy,

CZY W TYlU WIEKU MY@LI
SIĘ POWA.tNm.n
lodziei myśli często, że
maLzeństwo nie zobowiĄ"Uje do niczego poza eza
sowym_ wspóiżYt'lem, że j~t to
pr6ba, która POW!e-dll@ $!ę lub
:'nie, a ~tórą maina będ~e, w
I'azle niepowodzenia, pll:el'"\\'ać

"za zgodą obu stron" lub tC'ż
na żądanie jednej z nich. A
dziecI? Któt n"_ając 18 lat myś
li po'\.\'ażn,ie li dzieciach, kto ro
zun'lle na czym polegają oho-Wią7ki matki I ojca. Małteństwo wydaje ruę WI~lkł4 P~YlJ(I
cią. zabawą, czasem grą, CI.s. ..
s~ wyjśdem !. trudnej sytuacjl 1yeloweJ.
LibNalne prze!)i!!y t':'UL!lO\VI!,
!tos6wane przez sądy od rr'.ku
1945 do J!)4B l. zmlet7..Rjąee do
UreAulOWl<nia. zn1egl}"ch powo~
jenn~'C'h s\'il1!łw malł.eńsk1ch. po
zostaWiły po sobie powS7.echn ą
błędną opinIę. te otnWtnanie

jest rzeczą

latw"

1:VszYt!cy

związki?

wala na tak wczesne

• Czy lekkomyŚlna. Jest tyl.
ko młodziet, która bt~ t:asfao.
nowienia blene na 8łeble zbył
wtende ObOWiĄzki. czy ł
INltet'istwo, które Jej na to
pozwala?

'po_

«:y ~~~t~i Pfy~:~

., Ile Jest lekkomy~lnoścl w
sklorm~el, file pod Pfefljl\ Wtl zniesienIu tnab·tucjI na rzeczeń
stwa
I nlestworzeniu ~adnYth
nll1ków tyd'lWych, lec% trze.
czywistego 111:mcia _ po ślu nowych ram Prawnych dla
przMmalteńskfeJ próby I I\l~
ble ogarnia Ieh kierat cOO:z:ienmyslu?
nych obOWiązków: pracy !'>OUI.
domem I pracy w domu _ jeże
DWIE PROPOZYCJI!!
1.1 mają ten Własny "dom", je~
ezyw!śeie, problem rot~
zeli nie gniew;:ą się w j!"d,nej
wodów ma1Zeństw ba'!'izbie 7. rodzlcam! lub obcyrrll
aro młodych luda nie
ludźmi,
jeż!>li
nie m!eszt sprowadza się wyłącznie do
kają w hotrola<,h robotnlczycl1 clyjejkoJ"...iek leklcmmyśll1OŚC'i.
oddzlełen! od siebie. A potem Dotro:y ()n ;:]'~ztą nie I.vlko
pl'z~hodzll ctz;eci i k"łn obo- PoLw.!, 10:("1: .c!lleg1 rvwili".owa
Wlą7..kÓW l_adeśniil się I!"s?ce nf'g(1 $w:f,:a. J.'rz\'rz\·nr. k!r1l'e
7.WlaslC'7.a wolHil kob'fO'I.v. ,leJ lu rlzialają <;:'1 rM.n1rtxlne I
woln1').~ć,

równo\J;Jrawn;f>ni~,

!lelO!!.

J)1"aWc) do p~acy itd. zmien'.'!
Jednakż~ (,lkt. Iż mll!żeń~
.<:lę wted,v tv rlomrn\'q niewol".. sIwa zQWIE'r'łnt' są tlwt wczet!
:tlobek l Pl'ZN'I~l'llti'łle nie rm~ nj~, cz~'Sto b~l I'lIE!'tl)ł:dneI1.O n8
Wlll,ZUją ~p]'!lWr, Urlop m.leie- my~lu, I te prawo sani{cjoollJe
rzyński JMI trIk') pnCllltkit'm takle
mJoc:l.tieńcze
1;w'Il~k:i z

niekońM'ącetto

<l;ę

lanc'.Trhl
u··!o"ów,
klopotów, w}"9;lkó'..·• udreki,
Wreszole krańcowego wyczC'TPa
nla.
N'le Je<>leśmv w ~I!,ln!f' zdląć
tych oboll.'ia7.. kc,w :>: n-ra::u'ącc·
koblMy - mA' id. Nikt .!f"j 1'I1~
moze! nll" p)Lrafj la,tl1"::ć. D'/!
k1~IruI'l!Ult()let,il1ej
d7.lł~Wczvny
zwolnień

t

p"łl(,~'

J

tamie m.alit:lń.~two sta.ie &ie ko-

1

prostą, eho~ nieraz do~ kO!l:/!- Stm3Tenl. A !~tj 1'6w:n~~ nle<h
towną.

• Dlaczego więc pobierają.
w tak mł<Jdym wieku? Py.
la.nJe ahU:lute, lecz tnehll td;
7.Q.pytlUl 1 dllll'/f'go pra.wo 'T.~
się

O

M

rozwodu

~'!;~1.al~ ~Ię ci~Ż..'

M

Czy bo nie lekkomyślność?
Ale kro tu Jelit lekkomyślny?
N~k,t w żadnym układzie
pracy, &nI w blurt.e, ani na bu
dowie nie po\\1erzy la-latkom
samodzielnych funkcji ki~row"
nlczych, Ale u~tawodawcll da·
je lm władzę cjcmv5.'ł;ą, upraw
nla do samodtlelnego kl~l
nia rodtinl\, jak gdYby ni~ wie
dtlał, te wystawia Ich na pr6hę ponad lIiły.

- przez czyją

Pnlem. -h'c;(>

Si'.e< nil: Pl·i'.~'PIJ?t'z:::.h, niż b;'h
w .lilMII' pr~(",wldz:eć. pou)~ta\\'!I~a t'ylk~ jMna mo7.1iwn~C _

w z~n.... at Wlęi:,\', które okazały
~połecl,nO'k ~H: zbyt cię;t1ne. Zwykle roh)
- jeź~1i chcemy przy~ ta chłopak. P;)rz~clł żon,: I cizie
,<>tĄPic do prac,\', rozpocząć stil ci l ptJ prostu t~H'kll.
dla, stf!Ć się. cztonkAml P1l.rtil.
stowa('zyszema, czy nawet to~
18 letni cl,tQpak I dzlewc1..ynn.
wllrzy.<:.klego klubu _ przechf)- są zdolni do .,cksualner,:o poty
dzimy pr'lez eg7.amln~'. sl.'lże, c.ta. ale prawo - wbrew DCzy~
okresy próbne, je~teśmv dok- wls1.ym fll.k~vm - u1Jllaje Ich
ładnie !n.o.truO\van! l wprowa- wolność taki:p. do ponoszenia
dumi. Jest tylko jedna t::.'kf! WSlyst:.kich skutków tego po~
społeczność, do której można tYCllł;: psychicznych. mateliaJ~
wstąpić, nie pl7.echodząc okre- nych I prawnych, uznaje Ich
IłU próby, 7. dnia na d7.leń, nk- dojrzałość do wychowania dzit!
maj z godziny fi. gud7.bnę. Tą ci, nakłada obowiązek ut.rzyapołec2lllOłlclq Jest nalżeń~two, mania potomstwa.

PowIemy zonomlodvch.
C?boje ~ch()dzlli l jednej
WSI l miell razem 37 lat.. Pr'zyjechali pracować do miast •.
To \ch zbliżyło. Zagubiona w
nlemMym środowl.ku dzie-w~
ozyna 7.gOOzila sIę na małżeństwo, chOCiaż Jej chtop!:!lk pll l
ug&nla~ za InnymI dZlewczętami. Obt.ecywał trent!!, poprawę
po ślubie. Poprawa nJe pr7.YSl
la, Jut_ po m~jącu ją wra.
dzał, pił l chuI'"anil, po dwóch
WZfąl się do bicia, a po sześdu, gdy 51ę znf!!eTltQwał, te by
la w Ciąży, WYfttąpll o rozwód,
Otrzymał go jjrzy "zgodZie obu
stron". Ona okuala Się nlliwna, on wziął pr~mlę U\ pljańna wrnd.!Ala. -

'WIJ: lekkcmyślność

t"OfIły mąt nIe

poroMe,

pewnością nie
po't{')1;taje btol!.
wpływu na Utlilć
I na~iłcnl.
d·l·sm_'t .... w t'Odz;nn~ch.
D!a!€'RIl \\'.!l~10 s-t: I'I1I'lM Ul·
statlO~·ić. r."zy "le bybby włd~

ciwe przj'7;nlnie up··awnil'ń do
?JlWIMania mlł'Żf'ri~twa dopf~

ro po

ukońCXf11iu

21 roku

ty~

C;I'l, a trnkt",wan!e m31Nrlt"ltw
ludzi ba!'dro mlodycłl. fako wy
Ją!.kOW)'ch1

Czy n!e

nalwłoby

tU UN
OikrMU

.le~l! ll~ kl1k'.lm!es!~-:z.nego

Wierny, t~ te dZlied m'Mony nledmłatkiem, eb'S'l"l" !':Id

załosz.e.l"Jia

w unędŃ ,t4TłU

nl~ dojrzały do MP6wtf!idzlal- tĄ, krzy1tlel't\ rbled, pr'ZM'Yl,!"ele eywi1n~ ehęc! %&wareia ~
noścl ta życie wła.me I cudze. niem WnYI SKorej raczej do bu do momentu Wf.tłłP*Mta w

Ona je pęd do seksualnej 'Przy snu niż p\e~zcr.o1, j')Ójdt.le ~tu~ t"....łtt2dtJ m.atttM\.le't

~~11~ie:~k~~,us~~ R~t::ej po~~~ ~~~;:z,!:ei j~~~~d~) ~~~:

Masz jU1; lit la.t, jeste4 dOj. 1)le 2II'lajd:!lle '!'<'Itt,l"W'kę?

W

NajwIęcej

łetnl

14 dZjk. Swpltic)'.

Ul
w~"i
Stn'.eke
Był tte trak~
łowany VI domu prUllz rodzeń
at'W'O, :uu,'lLWbany, ,Uciekł. Za·
opiekowaJa tlę I'1im MO. Za-

__

.. GLOS W SPRAWIE F.sTETYCZNEGO WYCHOWAIIIH Mt.ODZmn"O

•

_

jak
W~'kltZll~e
IItftłystyka, wywod1l !i~ 2: do.m6w, w których panuje rozkład rodziny (rodzice M1..Wlt'!dani, alkOholicy Itp.) I 8tl!d
brak jest dDlltalettnej nt)lek'1

et y l'rtrgotowa(!. tt!

C\zttYWłł'k

n!ą zaebw~·tatl, b~.f!

Bill

ilU!

oud.zil~

Pł1!YUCMl'I.V, Mlnl&łł

po

.jeIł.

ebł&prc:a.

_

I'0Il- m a lPowledt
d:l!1łekA:.

Ojelee

matka td nie

trałowal,

~o

m!ndr.Jet' rObi poza
lekli;'jnyml w rn!ej~
Warto pOmytlećl A po to. Mby nl~ było fi.
klllh .mutn.veh artylWlów o ubląkan,'eh nil dl'oCb:!! tych!. I1l:led.ah, Iło tl!portole o nIch po..
godzinami

seach

pUbUC1.n~·eht

w6dk-.

Wf.,

fJ.lmy

Je

I'tM1iłłJneJ

eenle prrew.,-

wwtekuWl&

"

"

dlil1t'łl'$k:Jeł

dJ4
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UluebomJeaJA

Wmlla'l!l'W F'łłWJfti)ftł& tłf'1k:b&młJa. mułkowe Pfłitołud~
_
........_ .............ą.lr- 'nIejlI",.. P......

ezynnJk6w, kt6rłl by ul'%ęly dzlUa' w kierunku u~
s!llpnłenla. nllodtleb teatru, konCflrtów BYmłMller.n,'ch, WYSlaW
m.alarsklclt, mUlo6w 1... kina.

Jo ...... ,Idłu WUtIa\łJłdrłl 'zkdł, klM. 1mtJr~· II, ulłt'la"
~ł'ftłCI\Idi. Watft'6W8ltł wełł ot61hoksdalelea. łnt. ,Wta.,~
""
...
_ _ .... - .._
.... J,,", • _ _

lh1

lO

Izł!regu

elttlaI, ..."'''''''

lut......... ,. "".....kaooI """"'. z.....

rv~

..... _ _ .. _ _ t •. _
WIELKI TEATR 'tYLKO USZLACHETNIA
Jakte wlAklwle Illrawa obeetde alę k$tłatitt,let W ml.MMh
W9Je\\'6tłzkkh E4r8'Ałlfltowano Izw. "lfth'y lnł6dZfelM<ve" ..... do
któryeh odnonę .Ię ooobłAclll'l dmt1 8łltWt)'es.łde - ett je,t JakU
R"eejaln, repN1uar młodzłeAo",.,.? Pr'teclet kaidA naprĄw~
(lenna.,

kl,lł$)'cma

u:tuka l'I$daJI'

lIłe It

"'!dm .ltmym j;tOWodll4-o

niem dła widY" w wieku 'lał 18. Jak ł", Prmlf!ł'YJnł wył'łt<I~
wawt'.\' taopnnttwallb" w t,m mlf!l!łt1u, ł.e ł w '\Vłf!lldtJ
Wt"h01J1!\ w .. rę wl~lkle narul(lnoścl. 'eeny .... m:r.Jąee • fe

11:14.,..

rze~"y,

..

wlt;r...

.

brak t e go I u kłllllyków. ale mme
w !Ulele klal>yczlt)'m, d.obrlf! dnter~re
towlUlrm. n.1e wpł~waJ" olłe deatruklywnle - lo lU. :\ po
dru-;Ie, v.mę. by mf.l>dJ;Id: wldl'.łała Je w 1CtIn.kl1l!1Iłe wY5ubJim.o• W.MW\IJ, iIIuiwbęt.u.J POlItael. ,rlii w wł'dAnlu podW6rłiOWO
JHV'"
kowo .. kMlllfrowym. Wydaje mi Id •• ił wdął Jeaeae nie ZilAJeM
my, Młbłe -'PI'AW7 • OiIU'lfUIll.iĄ('eJ, wyebow&-:eo.I roll Pię.kUi
ił metkĄ, dnmUU,.... łłdeI$ • nłMIhMIJtI IłatwłeJ •
Cn'#., nie

pn:t'łl%/). Nf~

o$obl;lcle wyrtaje

się. b~

M

",.,eh

.. "'aI..., ....

Be ~ BO ~ ~.. aHYłłł• • tMtłałddd.
Id l1Ił ...._ _ .......... "'" l'" " ' _

............... se_ lIIO .....
....... _

Bem na pURH1.

~yakać mlmblęA

...,* ,.

dla tłafru. "'~ _

w$4ł.,

---.__I....... .,,-- .....
_,~

_ _ _ - _ ..I1Id.....

',m

A eQ' IliPtlWA wych...........~ ..
~
..uł..,wmlł.tlla" mlotłtł«ł1 Je.Ił 1,lko .~ .....' ca,
wkdq OśwlatowfI! ł flłw:mmtf! . . ., ttto ,......&4 !la łIt1mł..,
ł)'wlzm I brak ....1II'«'h ,Mhłłft'.-wad 4ułeJ etęłri Glłod...
b" RaeAJ ule. ł d"'e.o. bt
kraM ""iełł ~. .4

I

CJE I SUGESTIE.

..........
ZAPRASZAMY DO

W1~

lilek ł .yrt'kt"'. łf:Wd. ł ~A ~r. ł . . .,

" ..........-

.,1:11,-"

~

- - juI ..... -

............

IIII_

aH,..ł,.....,ełl. ~Jó1ff

......--.
' ' '_,,,,,",,'
' Il00·""_
_
__
...""_.
__
...._
, .."""0_
.... _.
pm!łIłi!d.~. al• •e ~

AJ. w,m.,.

-łęk. . .

-..-"'"

-...,l1li..... .......-_ ......... , _ _
idf cm..,..,..."

DY8.

KIJSJt.

R.cdake.ła

~

Pracownicy
prywatnych warszlaMw
f;zlenlf.ond
związków zawodowych
Od pł.er~g(I lItyeinła. bib
roku J.. G. Zw... Zaw.

t_ee«o
Prac,

Pn:emy,!lłu

To!!itł'..n~

,

Ib«l'IjOo$la ~t.ql rnkru'tae1,
nowych C1Jonków &pO.Śl'Ód pr....
eowników prywal.nyl!h WArill::t:t.a,..
t6w: i układów pracy. WE.Z.'Jfłt*
kich tych, któr1.y dotychczas rUG

mogli

kOr!lYlltAć'"

przywilejÓW

c:zJ:on.kow.slticb z.v.ią~.
~o

Na. te'eni.e

wojewódt.-

twa. od poI.~ lu~ br.
twiąrlru pt'l!yo'ltĄf)ilo

do
48 rt.emtril...

nlków z Kielc i Ra.ct01'rl1A,

7fl'"

C:tła.n..\::owie 1».'iązkU m.ajl!\

t)ewn-lone:

• obronl'l praw l Inf>cresó'J: pra"
cowniczych,
•

mate:rtall'lJj w wY1'ad..

pomoc:

ku

tgonu.

urodz.l.n

dzleeka.,

lub w trudnych wypadkach
JÓI$Owych,

,. kotz.YlltanLe

t kJU;y

t.A1)Ol'I1l>

goWQ ~ pof.YCZk.OWEj.

l» kórz.y.st,a-nie

! ~wct"6w pra~

cnwnlc:r.ych. j.f!'Cznjctych. 64"
natoryjll1ych, ·kolonlj dla ~
ei, i bilelów ulgowych PKP,
llllnl"l~Ą mHżllwośd

Pona-dto
trz)'Tlla.."1ia

o-

lalonów na artykuły

IItrakcyj:noe.
Wu.YM:Y,

którzy

członkami

pełndć

zwtązku

d.f!.lda.racj.e

chcą bY'l!
wlM! wy...

Wl:l~ (mot

J\ł tAkt. zgWz.$.C Il.!1tow:n.ie) w
lolUl.Ju Zw.. z.aw, w Kielcacb
- Woj. Dom Kultury. s.::~. .
Mgi) 6. pO:CÓj ,Nt 25 nrllZ W
R a d () m j u - ul. Malcun4.'1łki&
'o 13 VI loka14 Wytw. Ozdób
CbOinkOWych CR.da Zakłat1OWa}
W dni pow&b!!dtU~ urn w
dti.e1e w godr:. od 10 do 12.

m...

Nowinki

,tego ifó..

skoJUlllI:gO,' rniullktl. BllJ,u.lIj~
Ynll' dot'ychctiU tylko p"łU

""łĄda " lIaJbar4dil pi)pU~ ..'ród 8.&DlłOłbfeą· d&le4tłłu, azlttkł -, a: łUMllmł MlG6Ełet ehwrta
fII4 'WtęfJ'S krrinlJtilD,YlI.b Ipo..,bów (Jak falu4wa.tde 111hrat&tJl
....01VJłdel), bJ' włłd .at, na aUlile' tUmowt!. Ą tłtił.łe . .
łłA: 41&łeIo, 4ł "I kłetoWtiła, ,Iddl. ł GUle biura "'yuaJm.1ł fU.
. . . . . . . . . łlkII k1ł'.pi" Id, ł J'4kUJ7Włlllem dm",,",,,, hl Nfto.
.., akcJł (a
rUm'" nhl.oll'Wl'IIOft~e,h 4la, młódllłetvl;Wł1'łł4eJ
. . . . . IałI,Sł&IIdw tU ~eb,lIl" rulodlłeb ftłł
.......... pora,aae, aWQl4dntłl.f. I;łtleeleł łylk& tWeet fil Meku
~1U'm... od J,edmuW .... tłw~ ldti luf: w- ,-łrJlłMh

A przeeleł. .twlerd~llll'! k6n!eIlUlorkl prwnych kroków na..
tury wyrbowawl'u-J
pGoleg3 na tym. by rum sie ztulowoU6,
koolaełnycb JW'u,n1ęc!1

LICZYMY WIĘC NA TO, ZE
NASI CZYTELNICY HADES.. '
LĄ NAM SWOJE PROPOZY..

II. LE'lVANOOWau

A Jak ..rawa

jak dba np. FJlhannonł!t Na.rodow .. _ m8t'lhn4 (q l 6wddc ,....
kl\, ,4y' \.VYJ.~e 10 .....ł"J. truiZMeM.

do

uw

fllkOhOl1k,

..,

Ody sp.r6buJest wrJa,!ttM, ił tłł!.lf!.J~ flh~ kił&: tUatf!łCł. to! ,...
ro'ioVOO teak, J&k J liikamaDnIe me wyczerpały moillwo8ti ,w..
wyebowa.nła prz)'8Uego włdu I &lucbaeu. te rut
wn:ęd:de dbają et Jak najezęł'łsze kontakt,. • mlodtł... _ t.a.Jt

20bO'\.l-iĄ.SIJje

PROBLEMACH
sPOLECz..
NYCn. OCZywIscn~
A..
01 I 8ł"OSTRZEtENIA ZA..
WARTE W Trcn ARTYKU..
LACH ABSOLUTNIE NIE
WYCZERPUJĄ TEMATOW.

ud~r}l\ea() na",

gardał

o KIIIIIII I. DWÓCH JAIIKOtSACR

sł4

Cbyba uje!

snwauJe form

lecz
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.. GW!! W 81'RAWIB

Czy tr'U'ba udowa.dnłM, te w~r6d mlodego pokoleata WTAęw
puje 'IIObojętntenkl wobeo &l!'Mkuf K.... k.ło brwI; w ~
wldal ki sam..

nie

WIĆ jakiegoś komitetu, który ezu
walby nad t~'ml łpr<lwaml, \:u~n

1116 ....,.j.. nsa dzleddem,
Mat'ian naj·
My dml
Potwłerdzefllem tego może wtntlY b~'ć radosM!.
W prl«!~ wlaltUI "'Yjodł). nie.
pm~ej
~leu· bye oblurny życlorys plsa::y
UWIKIł> nleoattatrtołe - ~l'!.łln'f..
tklmu ~J&eka, przez chklpca w Izbie Zattty" !lamy tę radość. WoUn\y WtedJ'
mań, Janusza S. To nie życio> mówI6, W'yehowłlnłe. .tu". trud~(ma
eMł

ty Iruba dowodtll~, ie do pOW.UleJ l'ń1HIy!d flAIMy IIluebaoo

C

!AŚ młodociany!'!,!

t'lr%e'ttępc6\\r,

Marian W. pochll'"

'1". II.

" .. ,· ........ ' h ••• h ••••••• ł+hh.h •• hh .......""'""'""' .... ' .. " n h . h h h .............. ,.....
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M

gody, a prawo im podpoWiada: kaó Ich gdzie Idzie! lu~' w !cnaj
-

Te tr~v
ortvlf.u1v•••

A

!

iut CZRg,

••••••••"4

HIqchowonie"
r Z e C Z t r u d n u. ••

REDAKC.TA

a

radio, istnieje. jednak, ,motU..

wott jeDo przyjazdu do ~~.t
ak4. Je.! to t:lłlll bur~.J f,:-:

ahte, t. ltSt4chmi)" -p"zy~,

din -prt:lI kot\cu <lte-rW,ec:' 40
- Belgii. gdzie-wraz: z :1)"$1).0"lem. .aotldtnllftQ, będde 1'ł ..
f"'e'%nt6wa.ł
jftu.

Zfłltnfł
człon'k

4mefljk4~

•*

tak,o/onisło,

btlltI

:tupotu "Kom.d,,",
21.. 1etnl, Jun Wł'6,ble'l,iMJd
otrzylho:ł uprbsz.tt!. na, WIł
Jo.:d ,do Amtlrv1d. W.jiłd; 0'1'ł
-

tv

f!1

_Id tłJpoh,l 'i,Th, TotD'f"
Btłf)e:t-Sand't" któ.f'1I ',Wir'
JtpdcUl' 'f.ń'twału '1D

.rtłłPł

N• ..",..•• 'Wmlkl.
.łwłqtane:,

btIIm

,

wvJ,at4tm

~.HIlI

'ł, ~

".'0'. plik",!, 1Jfgp;.

ftlfłlfOrlll rt.dłwal«.

sr..OWO

Wiosenna akcja porządkowa Powstał Komitet

Droga na Karcz6wkę

WalilI zebranie
Stow. Ateistów
I Wolnomyślicieli
DZiś

to

je~1

roz poe z ę t o O~~b~~~~,~n~p~I~,

p·ą::e-k, !.l :<w.!etnJa br.. , od
o}ta S;I'; \\. Prez. ;\-iR;.\I na.
i·ada. ktoi'eJ celem by)')
p;)wo!;l.n:e korr.ileiu wiosennej
«K(.j. pt>l7.ąflk,·wej w Kielcach
omówlt'ilJe pla:'ll jej pl"acv W
n1il·aOile wz ęli t.:dz:al pr::,:ed~ta~.. iCl(:'€ \1· ... zy3!,kl["h 7.aintfH·esowa

we wtorek o l!odz.

;;1"): .'. w .. n!nu.'('ln~\~·l'b,",rc7e SIu
Atei~tdw i Wolno-

wajz~·::·~::)a

my.~I~:·.?i.

W l~'h::1'",!tl blOrą ufll.ial ellon
Kielc. pl"7(>wor!nlc7Qcy

krl\l,,·ie l
qekr!'I!.l:

WrORF'K,

15 KWlETNIA 1958 R"

.'1'

łUNA:

.. Warlilt.aWll" - •. MOJu!ln ROJI-,l.:e·
... film "rod. trłre'15kie;.
1'/")('1:. ~e4:n5ć?, g. 1:1. 15.:'~. lB I ~n.M
"Robl'lł:nlk" _
.. Kr-'ll M.1.eluś t··
~

mm prod. J'!ol~ki",j.

t>oetlltek

~eĄn~6w

o !(od:t. n I 19

ltaprn<'7.ają

r':ę("ć"
ca!c-g.J m:a.~1<l ulic. mu j podWOI-kB. Pomogą im \~.
pnrj{(}w, lm~lE'I:t"O\V.
zakllldow I}m Komitety BJokc)"we. gpole<:l.

w~ll'S!

członków i rvmpat~'k',w
-)1>00(-

Przychodnia Nr 1
rozszerza swój relon

B!eloRek! ---; fJ~:C_d,~:f1W\c'~! KM

PZPR. T. ;\ fjl!,,,Ol ~,,"l - pl7.:d~t.
Plt'Z ~1RN. K (;luch(l.w~kJ przed;t. ;'1I~ SD, Z, Z\\?hk! :"""'

Uwa"a
1&

I

J'

W rlniu 20 bm.

w SIl)1 lU5tn1ł

~::~~~'TI~S!~~\~:~~~;yC~~I:!~Ó~p d()P~~~

~~~~~C~.i~~lPO~\~:~~:k sjęri~ur~~!

wlldi!f'nil'

strzostw Pol~kl W turnlcJu mo.
gą hl·ać udzial brrdżY~Cl Zr7.t'S~E

·:.~~vsl.ltich

Hf tróiki kontl·o;ne. Il w osIa
do W):Ol"Owcgo st~nll Icczno-sc! 1 Imljc.1a. która pl""ZV
ul"7ąozeń
.';;Ini\ar- ,twierdzeniu l:,niedbal; obiec/!

~.)~~.i~,~;~a~n~~kl~i~J~~i!~l,~iln:~~;o~:

I In nie ~7.C7.ędZlt mandaló\\'
~~!"g:n7~~I~.~{;~ .. .i1'zkgl~~~~~i.~Ż p.;.~.~,j
n!UI<jte ClV wo":,] narla]e się do
O dal57.ym prn'b:el<\u akcji ~- muje sel'r"ctari;l! WDK de dni!!
f'ICI!:
wo!'ół ·nid(lórych trzebfl d7.iemy na~;"'·c~l czy~elnJkó\l" sta·llfi bm. Pr·z.\' ?glo"~en:<lrh .. lApOp:".IWiĆ bl·'J!t. ~c:ek .. ~mictnikj j~ mformować
I \\ nd!llc~'" klubrll\·l opl~ca.!ą 15
pojpmn1k' n" ~m·f'C: mHją by.'
• zl od r)sobv, n1ezr7.e~z("n: zaś 35
oC7.l'·.%("wnt'
I\"vdez)'nff'"k.-.waZ. KRASKA
'zl
nI', ~~ WIC'Ju lI:lcach 7.wlasz(""/.a per.\'r~ryin\"(h tl"7eba prn'

R.ad}· N.,r,.d.>wej Wyuz!.:J.! 7.dro\\ ia ~nf{)r
;nuje, i.t l dnic:n t1!.i.C:~j'<;ly.m rl{)
r'·zz~·riju",

w Klclcach :I·lwj5kt KomItet Ob
chodu ŚWIGtB l MClJa. W ~~lad
prezydIum komt!t>lu we~ll! B.

prz('o.<t. MK F.JN. ,\. Ploclenmk
'Iych inqytuei; I pl'loosiębiol-stw
-- pl."zed't. KC: ZMS Na7- przed
II v<·:ęc ZOM-'J. wydr-ialow· zd!',.
5~aw clcle. "lK ZSL \ ZM LK
\v <l. p:·7.f'mys:\\. [l.o~poda]"ki ku,\' Frrv I :1:1. :ll<l'·eCl..ko
fI'llIlil!f1('l Pre7 MRN. Mill<:ji
~nm,:!'1 \\.,\lDI1i! .. tak/p sr-kr.l/!:
'.lb\,o,."Hl"';Klej. Z·~l'He!lla Will·
orga!l\UICVIO,j.
r (lp~gdIH;(I\Ii·O·
<;~.,(.i::,li Nif'\"UL·ll')mo~C"I, Zwilp,ku
dekorf!f'.1 )1"rą I InlprrtOll'o-art)"_
t.u'.\·ooo"l>."cgo
Pl·ac()wników m:eszkal'lr6w g '('le Wla$('~C"iclr .,t·~~~~~t~ rrJ/p:CPil:l.I" jut pr~rl';
Cą.,p
K()mUnilJn~j itp
Celem posd.ii j dulOt·e\' powinnt 7 ('Rh
-I~'()\'I\:o-e'1!le.1
HI.c.ii porządk')W':l ("nergią zabra':: sie do wielkie!
!fst nie Iylkn ?runtowne "Spl"~·ąt "batalii" o CZY3\,}..GĆ każde~o dJ
brUdż"śei

S A

nego 1) rr.~r. Slanl:<;ław Jędrt.('
jewskl praenwnik nnukowy
l1!'iwf':·l'l:letlJ War~lnw~!(irgo wyg!nsi odrZj··! na tcm,ll .. S~stem
e!:vki nil'1-11Ieł:nej", nR klrir"~· ork1ch

~eatr
Im. 1111. t<:'rfłm~k! .. ~o •.straeon~
Mc!1(lrll'
n'.llo~e!·'.
, Poet.4tek o .gl)dt I!U5.

!l'll"l:~rJOW

l W. 7. I •• ·i kie:erluego ora7. la
plor.Wn: .IlO"CI('
Po 7C!h1";wiu n \cOd1. Irl W S.\l1
Ot!cZ"yl0\\·fj WIJJ{ (1'1 ŚCJ(';::irll·

'l~nizall"Jl7.y

TEA'l'ftVI

lu)l I

Zakład Oczyszczan:a M!as1.amimo przedlu.tE';lia godzir: pr&O' l wzm0żr)n·~j kontroli 2. calf!
f.t.wnmkil'! ntO? będlie w sIaniE
podolać n;'ow~".l:kom. Jeśli n:€
,]lotka SIl'; z pl mocą i wspOłpra·
cą wielu czynnikó",. Na wsporrl
t"'.lancj nal'adz:~ dyrektor ZO:'>:!
wn;ó~ł pro je:'::. "by zakład\' prR
cv pomo~i\' j,i·ZV w.vwozenl'J
;mleei wll:l~nYrn;· samochod;lml.
WydR Je Ni,' ·i.> je"t ta projek'
IpalnY: .!l:(;dnv Ix,parcil1. Sl\:·d!t'
<lUŻO' ?alp7:v ·lilk;le od ~l<mI'C!l

W

16.00 v.p lok:l;1l Towal"z':~twa WIC
azy pows·::;c1tnej ISwi(.!"(:zewskie
go 29) Odi·.~. izie ~,ę w:-,!n ... leobr1J
nie

~il

NUMER

LUDU

M'·~i.·,k>"j

Prz~·chr.dm Nr .1 d(J·.~allt()w!) przy11lf'lrr'l<"!- U.\$tajv ul:ce n.aleir\l.'("
up;7-"dn:.o do Pn:y;;:h'ldr'll Nr I •
."- w:(;C ul. Sk\1:~I€\I"il:za (n-d Lf'ś
Ul'J ~{"> ;wfI:·ca ko! .... jow('gnL nł,w
na /,"';",:8. Wspólna. Zlnta. Par-

p;·olt"fldr,;('

ofl·.\·O<i~:~n:e.

30 lal "Granatu"

oc;n'ś

l~)\\'\' I ~ch·I{1. W p,,~·ku i n:1
,I;:\\·,'\·ach pra~( .lu'. :·nr.pO{?etu
- Zl1kl"d O::/'·'7C7rJnla ;l..l'HM~
]"l'lInuje \V II'm mku pf)41\cl~l~ w

c;t'

;''lW;o ; Euclka.

-)000(-

"Chełmek" będzie prowadził usługi ...

'''':'l''kl-lr11
k'l\.;ll<l"t rląewpol,
kl·lewow. Bil !"S <ali~(lnC!k k\\·\~
'óW. \\' jO gnl:.mkflch I \\"niflÓ
~un~ 1.1·11 w."
00lÓCZ \f'gO pl·z\"ll;oto"·llle ~I(;
NI S!'1dion!e B hl. jPI·enll do 711

!rs·enill W A,-:cii I",i dopomni.t'
Wkrótce istntE'nic rabt"j'c,.ne- h";plel"':<:"I mln(lii('~ <7I(011n;1. F:l.rl~
go· sklepu stalo ~:ę ko~clij nle- dw dużo bedz·" Iri- rio 71""o-hip.niH
zJ;ody między
Zaklaclar,.! \Ii na poowórkarh. w nnlmilch, pi~
Chełmku

fi kiernwn:ttwem kil"
:eckiegn hanrllu. Pow6d b?1 pl'(}~
ty: fabr.\'ka w ('hełm;;]! ze 7.~r,·

na~·

wnira.ch.
\\.~·rh

i

~ch(\(!,)

:r;tkRch

str\"l'h.wr rllJrr>ów :T):{'SZ\VVWńi.Kl1

v.alny{'h.

ni.'"C7.v<;to~Cl.

~umlalvch wzJt";dów fi!\I·nl·Y~f'·
(:H~-ntĘ>kcji'l l{jrwe(ów i .~mi!'tn<
'.nlla ~\':(,.i sklep: Np. w dr\J~im kli\\". u,)ol·z~dknw~n\1" pf"ldwon"k
IRj7 r. 'lt r zyml1ł on IIi
Ulnpatr7.enle w tahlir:zk~ 7 nu-

po!ro~ztl

~~~~~~::~b!t~~~C~ia~~~~~!r:~~~
wód;:twa, a II' ty:n pnIowę cał~'
prz.\"znanej nam :losci bflrrJzo Dr

S7:ukiwane.go nil rynku ~kó!", am
go obuwia męskiego

I

rlam~kie-

0:0 na tzw. kl·epie. W l·b. Kiek~
mają

otr7:ymać

bHRko l~O.OOO
par obuwia !>kol"7.anego w tynl
sklep· "Chełmka" - 70.000 pilr II
re~zt~
wszystkie powstal"" 25
~kJ('pów

"Zwl/ł.t.łu1wlet"

tot~ ł
.~tej

fantar.j.i·· -

_

..Chleb,

tum pl·O<I.

obuwnl(.zyr:h

l!I

a

rne:·tm, domu, mie~zi~!lnia.
tA,:
~"' czytf':ne li.~t." lokamr6w. O'
~wjetl~:"I!e kla\e~ srhndowl'I::·htn tyłkI) na.jwai.nit'!jsle z.ada!'lL,
v.. tym zakres:e. Prac~· - ja~ w
('lnć - Jest dużo, a akCli! pow:n·

l'a

~ak:J1'Jcl.:Vć W~

do 15 maja.

31w wykwalifikowanych sprzedawców

me

doota.tecmą

swego Ul;wodu. Jak
ZJAZł>

13 bm•. w
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'1~71

("j

~1~:f~6f)K ~~w~d i~~~~,I~~;.W~:~:l)
"~i)

twlE1.'dz.ą

Wuik

1 M_la 7'.1

MaIIlOfUll·_

R«d()1ll
Jw.!?:!

ChL

prE'1!e8 Zflł'?,.ądu GlównegłJ-

Lu.

btc.1.-Nyc.1., k!,erowui.k Woj, OddlJ~lu Kultury S;r.}'1THlt\.ski. p-ow.'J
KumolOral. dz.iewit:ć-dzle$łęl'i.u kil"f(,wn1ków amal'jJwklch 'iW<>pnI6w
u.rty.st)'C1A1ych, PodC7,aa obro.ł dl!·

jE: j()ar-cze Qk, 300 nl<tJWykwaliH·
kowanych s.przedawców,
- bl~ln\\"_. "" 'ktńt~1 lll~ld_~l~ '.\
dekllll1M!peja t.dlll'rtll~ '18 O!l.1i"\\Vf
-0)0(-,
dOOJku l~d:Jn.rodMIMltfł ""l lo. ~~ I
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-
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(wl)

dlWi)
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h

PfłlCU.\c

nl'Ó'!wykwal!fU~ówa~

ny<:ll Iwt'hllrzV, Radr"hny !)01A'Jla--

lvm, !łby lapisali
Warto!

&111'

na

kurA.
fil

f ..

o godz.

10.·1

w kasie O. Z, R, przy ul. Aleja 75,
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1'11

oglł'anłnony

ellIlItlIt IiIarki "URSUS" typ &-45
CEN A

WYWOŁAWCZA ZŁ

4.980.-

Prz.ystępujący do przetargu winni %łożyć wadium w VII"f~
sokości 10% ceny wywoławczej do kasy :rrudslęblorstwa,

l

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 1958 r, o go-9.00 na terenie Przedsiębiorstwa w Białogonie, .
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nrzetalf""ll'fII
nieoO'.r8uicz..flIlJlW
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,; .... ' DOSTAWĘ':

r;

kwk>ttlla rllf.pi"'t'fit'J1e
•
tJWMH !()!I"l<!llnalllfll
SJ"lóh1r'l'l, l i
lI?}.,ll.lgo{izJnny kurg dl« nleVf,.y .. !lur.k ''''nil 8"·'"' ... n., "WCII ~ ~\
to m'ówllo eię I) odn,Wl!<l amator :'-wnlHlhllwnnycb kuti\l'łrzy (lm· -'IJ •• 4q rmdAlt do w1ftdom/lŚC1. te 'II'
lIkt",so I'uchu artystycW>l!4l0, w&pól .... hUl"('k). m"j~c)'ch Irz~' lUb c~ wk,O\(N' "n,~I""",·(I<!~ ' .... 1." ... 11"i"1~1
Płacy l. ZMW I ZNP, Z planów 1.... lnl. pral,tykę, Uk.c~~ie ~ut f1~ p: Nr!:'w>!,. tk'pf"""'~U'" ") ~d,,)
r.a najbH:Ł~zy, (}kr~ 01'1 podkre1le- ;ru l)01.woJi u7.y&I,\1.(, t.;'jul Wy~w. ł.'~n.. u"ti .·Uł.:uuli ,.;1)
me 7.a&lugUJIiI! $:rJwlęnie. kierow- II ml()w~o mło..wgo kuchana,
ników wspo!ów; r.wlęks;zęle za- ~)~li:'I·hcz$ll zgłosiły &Ie tylk-o 241,":::::::7.;;-'C::'-:;;-:."CC-"'--~
opatrzenia Wbll~ekl··watra:tnej i (\$Oby; a jak wtudOfl1Q, w zakla-

w dnJu 19 kwietnia 1958

I
3

KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WlEECE1l:
GEOWGlCZNO • POSZUKIWAWCZYCH
- - W Białogonie 1<. KI.lc, telefon 28-39 - -

(1

POZOSTAWIONO w IUlohll'ir !\lr ~
w .«ndllfl"~h ""IIn'ch I~nk~ .. k·\·~5"n

Wojewódzkim· Domu

Od.b~dzle sIę

woławczej

"6

ZlIorow\k:. f<!-:tIMl .'1·~4

l

------
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mlfłetu.

znaJOfrlO.o

Kullm'y OObrl. się 1 wojewódrkl
l'.Ja"zd ·ZwiĄ~u· Teal.rów ·1 Chórów
Luoowy(:h. Udz.kłl'··w j\tm wzłęH m,

Il!.

przetarg.

ZAMIENI,! 2

oraz' MHD Arlyko~

~

l

lA' budynku Huty przy ul. Obrońców Stalingradu 2. Reflek~
tan ci winni wpłaCiĆ wadium w wysokości 10% ceny wy ..

16271·Q

I&mi Spożywczymi, "DeUka!c.sy" l
Mi...jskl Hwnde-l 'Mlęs;em,
Program wykładów obejmował
takie ót.ied%my lak, orgMllzacja
i technlklt handlu, towarmns,w~two. reklama,
bhp i nl~które
zagadnienia, prawne, OC%(l6!nika·
11"\1. kUfllU byU spr%ledawcy,. którzy
w J,~wne-j weryflk:a<:jl. nie wy~

ł'

n!E~aAmo;~ó!~~~~:!: ~~~~~~;~kv u~~~~ C
i;:5

wy·

(loko!ł ~ kllehntą w Śród·
n. pooobue, obo-J~t~ \li Jaklei
dl!e!nltt.
W'.tdt'l'mott:
K\~\et.
lei
W·Sł.
1\7'10(\
ZAMIENIĘ: l p'1knJe l kl1dlfl',Q. lA
!Itnkll w 8!~bkll·nPa!~J. "~ lw.:!oh!lf
w I<:ek~~h W·ul<lmn!.t: 1{"~kt. Z3

fi'.'" h . *•••~

II/PRZETARG og ..anlczonY

w Radl)lT\'lI W:·~<\()I1"IOO~: R'·
dom, Mon!uuk! 1 B. m. ł.

gan.i%l)wany J)1.'1..et S:towattY$wnie

M-J.ą

f OGŁASZA

f!~d(lbllł

OIłU.1mich ~h ~(IńCJ;ył się
d.\VUl"J\leł~amy kOM dla apr~w
ców 4ńykuJów, ~wctycll zor.

i

'IV

OGŁASZA

7.A~1tENle 2 l't»toJ~, k,lehl)'t: l
l;/t\rl~mI
W (".dnfl~ktl·\V"«,,ltr.u

h •• " h •• '

t

przybyło

Kielcom

kaz.ali

!. Buty
Oddział ZaIlJilltn:llllia Robotniczego
l .... NI. Nowotki
Ostl'O,!!'cu
,,............ ,,,.•• ,.,. ......... '""""""",, •• ł'"

OJ.lMp.m

sklep ten ma otpymoc 26 proc
produkcjI swej fnbryki przez naCzyt.by tru.rlnosc! mat.er!alow€?
srRZ"EOA.\1 mnlM}'kl WFM .... \l~r."'m
Tym tlum.~(.'zl1 ,.,.Ie w~·I(~n."lw('y Clonej rllA Klf'leec;>;ywy.
W !C'j sprawie orlbyła się kOM- .~~~,~. W:"dof"no$(': R!dOO1. 010"·0(
ll~'{>ema prz('-i(. p<\ltora mku.
,jak
\\",ft<.' slnło "i.o;. l~ Jrdną SRi,; Uf7.ą ferencja \\' Pr('~. WRN. l ud7:ia ~·~"o t9
'11. 0no ocz Sl.C7.('f!.ÓJnycll bólów w lem pr7.ed~tawkil'li Min. Han·
.';to.;unkowo n·if'dlugim· czasie od dlu Wewn .. Min. Przem. Lekk,le sr'RZEDA.M mlotarnl!:
czy~t~
roz.poczęcia prac?
go. Woj. Zat"7l"jdu HAndlu i d.~ "~'!10 MU to~arn:t do m~\Bl; PaNa pewnI) nj-J jest w kraju at rekCji PZO w Cht>łmku. Ustnl·l d!)fll
Slłl.lgi 73 (".'HU:~I 6luur~k I
la.1t kiepsk{l, by w ciągu rol,u nie f')O, 7..e PZO "Clwłmek'· utf7.ymajl\
t6174·G
można. było postarać sil"! o matenal budowł.a:ny dla przeprnwa- s,,'ój ~klep fabryczny w Klej· ':iPRin"'~\ molor rl .. ktrycrny (I nil'
cach,
jednak
w
porozumieniu
7.
dzenj.a remontu trZ-('('h ni€wjll'j·
C)' łZ KW 22<l---.WI V !iW oln., p'M'.
kich pokoików. To nH' tlą g'gBltl- WZH zostanie skon'gowany rn.:- ci~!l~Ow~ na
lo~y~k .. h
kl1l~o,,";,h
tyczry.e hal.e produkcyjne l (anta· dURI obuwia a naS7..e wind,.;> Zi"loSl~n;ft ni adr.e.: Z"qrM\lnl Pai~
strreznym unądu'nkm re.'l.kt..Jrów miejscowe zobowIązały ~!I'; pr~ł tule. ZaJ~I&z~ k.. Dtblin.
atOl1"1<>w.vch, Z C1R.grn\ Bi~ prtR-CWi flzielif PZO do.latknwy ll)ka! na
buduje- nO\I!!' ':I1)OO:V. a jut na pew C1t.jąc)' linę nil punkt usługo·
no ni'\'" z p<>w!etrr,1.
wy, gd7:ie znajdzie pomles7.{'·-c· 5PRlĘ.PA \1 dr>m J)·~lr.,...·1' w Sku.h
Kie.!czanie czekają na nową ka· nie wnrsztat naprawy obu WIS.. oku Z~chodTlim. kO!Y\I()rlow;". "Jfl!~~
wl.aml('!
punkt
rc.pel'l!cji pOlkzoch ! "aui OlI kw~t-mnkll l ",,,ln\'1n m.~~tk~
CZY dyre-klO'l"-'lW1 spóldzi,p!ni pnr.'~ IImebJl)w~nyrn. 19!Q~len:w, Sk",
tt7.t'bn<l" 61t ich po-f\n:.s\". Jak pod net kmapetycl.ny. A więc w nie- ... ~.I"'·Kamlr(lnl. Rll'C!1l8 .l _ ob 1<.
d1ugim czasie moina będzie w .iIlW·Cf. WIII)tdnir k'Mk .. Rlldp·
Apel-em 51.t-okh<>!mskim?
'
Kielcach zrobić pediC1Jre.
Imy !b!eau Illit Armii Ludowej
~Irl
MAREK anTKOWSKI
M. ED.
l'hp'lci«tl{)lle·.
I 17(j!)·G

Księgowych

Oli nlf'd:dłll rnzp(l("l,ęly 1I1~ uroczystoścl juhlleu'łl.Owe K!/I
Gra.na.t. którymi i.vje całf', nl,~ t.l'lko Sp(lrtowI', Skar·bsko.
Na ldlęciu· wóz, "' którym orkiestra skot'zn~·ml melodiamt
d()nosila mianu o rozpoczęciu uroczystości,

I

79500 ton
56600 ton

tłucz.nia o granulatji 20·65 mm
żwiru odsianego o granulacji 5-60

mm

Ofert.v w zalakowanych jwpl"rtach t. taznacz(>nlem: "Dotycz)' przetargu na tłuczi~ń I żwir" - należy kierować pod
w,yiej wskar.:\nym adresem: Lublin. ul. Slawlńskiego 12,
w terminie do Idnia 24 Jcwie1nJa 1958 r.
Otwllrcie off'rt nastqp! 24 kwl~tnia 1958 r. o godz. 10
w 74'r'tląd1ip Zaopatrzen!a "bt,:,r!ałowo-T~chnlcznego,
Zastrlt'lin sl~ prOiWo wvboru otuf'nta jak również pOdział
do~tawy m!l,'dzy kilku ofNentÓw. W pl'letar~u mogą wziąć
udział prlł'd~lE:bior~jwfl p1\Jhtwowe, sp6łrhielcze J prywato.?!, posiadajljce odpawiedn!e uprawnienia.
•
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