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Uczestnicy Układu Warszawskiego zredukują swe siły zbrojne
.
o 419.000 ludzi
Zw. Radziecki wycofa swe wojska z Rumunii
Propozycja paktu nieagresji między państwami NATO i Układu
War~zaUJskieg.?
..,.

ŹEMAJTlS I MOSKWA D:eklaracJa
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W dniu \\"r7ornjnvm, w Kiel-/ egr.ekuty\\'y KW PZPR ! kiecac,h, oJuylo Się spotkani~ ,mlnl-., rownk~lĄam! klucwwych zald~
slrow: Kiejstuta Ż('m'lJ!ls~
I J6w KlelecClYl:ny.
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bezpleoczne ognisk.)' inlędzynarucłowych ta{(~ i kO"lfhktd......
"fPrzygotawanla WOjenne (lraz
mgerer,cja w ~rawy.we~trz_
ne innych kt<lJI)w organi7.atc>rl:'
NATO ~ pokr&'Wllyeh]ej blokow moca·rstw zachodnlcl) u.~IlUją zamaskować klamliwym Jh'
wuJyw:mlem sil: na "gl'oibę'
komunizmu
międzynarodowego". ,DeklaraCJa pl-z.ypomina w
7.wlązku z tym, że Nlem('y hl'.!!.'pięcia międzynllrtldowego.
l'ÓWl<kle prowadzlly P'l'!ygolowllWymiana zrlań, w których u- nla do II wojn,v światowej rówcZLstnlczył równ:tż obserwator lllei pod 57.ta:1darem walki 7.
;~ti~~~;~~il~Ci~~~yś~~~~Wr~~ "niebezpleczeń$twem" itornunlz.(SKROT)
Deklaracja stWIerdza na w .. tę
pie, że państwa strony U~
kładu Warszawskiego zwolaly
na 24 maja 1958 r. w Moskwie
11aradę Doradczego Komitetu
Politycznego Krajó\f U~zest.nlw
k6w Układu WarszawskIego w
celu rozpatn;enia ob~neJ lIytuat"j\ mit:d7.ynil.l'lx.luweJ
oruz
wypracowania nowych, wspólrlych śr{){lItów dla o~lf1bienia na

,tomowego, które w sumie Sit
eównowai.ne z punktu widz.enla.
ICh. z~l.. woj~kowegll.
Uczestnicy narady witają go~
towolic ZW, Radzlet'klego .jako
jednego z wielkich mocarstw

dysponuJ~cych bronią jądrową

1Jloonle z Układem
skim.
,
Państwa

-

WanzaWol

strony Układu

Warszawskiego proponują. na~
~tępnJe zawarde paktu o nie-.
agresjJ mIędzy krajami _ u ..
czestn!kaml Układu Warszaw..
skiegh I p3ktu pólnocno - atlan-h'ckiego, u ktÓt"ego pod.stllW le-o
głyby wzajemne zobowiąunl1l:
• meuClCkame się do uży"
cia sBy lub gro7.by użycia sily;

do wzięcia na siebie zobowiąl..a
nia POs7..anowania SIMl1tu slre(y bezatomowej I traktowania
terytoriów wchodzących do sh'e
ty państwo Jako wylączonych Z
Ob~7-B1""U sto.~owanla bron! alo-mowej, wodol'owej lraklelowej,
• wsh-z.ymllnie się od wszęl..
UC1-t!i1Lnlcy narady l.decydo- klej Ingerenc;1 w sprawy we-o
wanle odrzucają Wszelkie dy- wnętrz.ne drugiego państwa;
ROK IX, Nr 124 127154)
• rozwlątYWnllle w.sz..viltklch
na naradzie :nriekl.:JracJa
w
KIELCE, WTOREK, 27 MAJA, UI.~iI R.
Nak:, 64.307 prezentowanych
spraw spornych, klóre mogą
~~~~Ó7yt~~~~t~ię;ZY~:t~~~:J. nIe, że państwa zjednoczone w Oledopuszczalną ingerencją w powstać między nlll1J, tYlko
lak I dróg prowadzących do u- UkładZIe Warsz:łwsklm podo- ~~~~w:ań::~nt:l~ne SUWeren- środkami pokojowymi w du..
mocnienia pokoju.
bOle lak so~jil;l:styczne patls!w..
Jeśli chodzi o u.dlowan!a ('hu zrozumienia j sprawiedli..
Na sytuację w świeele - glo- ~zjl n:e mol~ i nie O\!lj:l:\ mie,c wniesienia pod obrady konte- ·wo~cf, w drodze rokowań mięk
s! dalej deklaracja - wywiera lad:ny;: l ]>Obu e do
ata owa- rentj! na najwyższym s7.czeulu dzy zainteresowanymi stronami~
coraz większy wp!)'w nieustan~ ma innych ktaj(iW, do DQdboju -"pl'awy zjednoczenia N!emlec,
• przeprowadzenie wzajem..
na walka kl'alów obozu socjall- obcych ZIem, Narudom tych kra to próby te są korzystne jedynie !łych konsultaCji w wypadku
stycznego o roZWO] współpracy j6,'v pntn-.ebny ie~l. przede WSIV5 dla tych, którzy nie chcą .do- zaistnienia takich sytuacji, kt6-.
międzynarodowej na zasadzie t'kim t .. wnly pokój. Państwa - puścić, do zwolania takle) kan- re mogłyby stworzyć grOŹbę dla
•
pokojowego
wsp6listnienia skony Układu Warszawskiego 11!rencJi i nie pragną jej pomyśl pokoju w Europie.
państwo rM.nych u.~trojnch spo me ma;ą poWod:l obawiać sic nych rezultatów,
Na na.radzie opracowano prO'<
I~cznych, o rozWIązanie proble- os!atJiel1la napi'.:clll mięclzynarcjekt paktu o nieagresji między"
mów SpOrnych w drodze roko- dowego.
n;~:~~:d~ije~j~ ~P~~:~r:!~~ państwami - członkami NATO
wań między państwam!, o za- Deklaracja prl'ypornlll1a; że miłUjącego pokój, demokl'atycz~ I krajami członkami Układu
przestanie wyścigu zbrojeń 1 u~ kraje socjallsl}·czne Europy i lIego państwa niemied!Jt'go mo- Wa".~zuwl!kicgo, który postano..
WI'ęC7.yĆ rządom kraJów
~~e~:ęe!e gl'ożby wojny atomo- AZJi d,1ly D!t'mp.lo dowodów f.(;'; być rozWI!jzaOll jed}'nie w wiono
:luleżących do NATO,
Uczestnicy narariy z zadowo-- swej dobrej woli oraz dąl.en~a c1rodl.e poro7.umienla między Isl
PaństWa IItrony Układu
leniem stwierd7..ają, że dziś na UO w~pulpl'arr ;! Jnn:łmi p!m- !liejąC}'m! obt'{:nle dwoma pań Warszjnv.~kjt'lln zwracają się do
v;: odpowledti na a~l Rady innych państw Ukladu WarMe.awrzecz utrwalenia pokoju dzlala- stwam!, m, Ul. dokonują~ me~ ~twaml n!emil'clliml _ NRF I KraJó\'J NATO 1. apelem o przy..
Na,lwyz.sz.eJ ZSRR - skierowany s];:lego oraz calej wielkiej wspólią nie tylko kraje socjallslycz- jcdnukrotnie jednosll'O!\,wj re- I'IIHO - uc~eslnky namdy cal- j(,'{:ie kh prnpozycjl w ,~praw1.
do Sejmu P?J..skiej. Rl.ecryJXl;5po- noty krajów s,?(:Ja~istyczny:h. Nane, lec~ I'ówniez więks7.0sc kra~ dulccj! s·.vych Sił zbrojnych. W kowicie pmb:leluJą sianowisiw zawarcia puktu o n!eagn~sjl.
Utej Ludowej w ZWląl.b.-U z ce~y_ ród pol"ki czuJe l rozumie,
te
Jów Azji i AfrykI, które się wy okre,~ic cd 195:) r. Hcwbność 511 "lądu l"!Hl7;leckiego, by na Imnl.Ją Bundestagu NRF o uzoroJe-- Oraterska, 5'>..rde=na przyjRiń i
tJl'les!nicy narady pudln1l~IM
nlu z.achodmo - niemie<::ki~J ar- .sojusz, lą,cząey obydwa nasze kra2.wollly od większej zależności zuroJnych I;-,\.'h kraJÓW, 7.~I~tala b"I'u'~~nJló,~.",,~,~j:,'.,·,),'L"'d:>:~I"~"I~~ZCn·1~= Ją jalw Iukt pozyl,Ywn.v, że ide.
kolonialnej,
og61cm zmmeJszQJla o
mi tony
v,
v" ,
" "" ~
~
mil w broń ato~ową i ra:uetową je, jednosć wszy.stkieh krajó'N so..
paktu
o Oleugrt'~:! spotkała Si,
Devulowany Hemu, ra- marszałek SejmU PRL Czeaław cjahstYC:l'-nych - są n!el.awodn~
Stwiel'dzając
następnie, że ł'i'/ t}"SI~Cy ludzi (w Iym PRL mieckwgo tl'aKtatu pokojowc!i!o. z. przychyl.nym stosunkIem H
dykał
'll
ugrUpOwania
Wyce<:h wY/ltO/!ował. 22 maja br, gwarancją n....swgo niepod.Iegj"'go
koła
mocarstw
zachodnich,
a
0141,5
tys,
ludzJ),
Nikt
nie
lTlOŻe
Państwa-strony
Ukladu
Wnr
slrony
rządu Angiil, co ośwład ..
lUendes-France'a, mlwiad_
Plzede wszystkim USA odpo- negować - zaznacza de<klara- loZ8wsklego przywiązuJą dużą cz)'1 nicdawno angiel~ki premier
czyi w pomedzia.lek w now!e<lzialne
są
2j1..
nieustając~
tJB,
że_
»aństwa,
któ.~
dokonuja
wagę
do
udzinłu
w
spotkaniu
MaemiUan,
Lobanowll. I da pnewad.nicUjc!llto 6trony naród polski czyni! c7.ynić
cy w Zgromadzenhl Nawylielg zbroJell deklaracja za~ ,eduk,cjl sWyl:h 11I zbrOjnych w na najwyzszym szczeblu rówPanstwa strony Układu
Rady .NarodQwośc! Rady Najwyr._ będzie naci,,) wszyslko, aby wzmarod_y,ltl, te wedJug flOznaCJ.a, że NA'I'O pogjęla ostak \.:lk. wtclkiets)ro.li p'rzygotowuJtl •• Ież p!l.!lslw neutralnych, które Wars'law~kiego gotowe ~ą. w
5*j ZSRR - J, Pejwe Jedno- cniać j~noSć: wszystkich krajów
iladI\ll3'~h prZeQ tl!ego III~
bn;m,iqce pisma, których treśc po- s<JCialislycznych _ jednoAć II!! w
nio decyzję w sprawie dwukrot Się nie do wojnY, lecz do pako- !'Ile są związane zobo\vi~?anlaml ;,tlżdej cf1wtli wyz.:n:I1~Zrc .... swoleb
formacji
rozlKJ<'z(ly
słę
dajemy w !:krócie:
walec o 7..11chowanie i ulrwa:e.nl('
nego zwiększenia 'r.H zbrojnych Jl;)wej wspólpracr.
wojskowymt z tadnym 1. pl7-e- Pt'7.edslilwiclelt dla wymIany pO
Ju! rQ~mowy, w kh:iryeh
Drodzy Towarz:tBze!
pokoju oraz aby pOma/lac zblii('znajdUjących się pod komendą
JBko dOllsl.e
kroki
podjęte rhvstawnych u~rupowali mlU- ~:'ldó\V z pu.ecistawicięl3ml
blri'zł' odzIal
prN)'dl!nt
Zaznajomiłem się t WII..«?;vm niu I porozumieniu t,n·h w.<;7yslI,merykal\~ldcgo
glównodowo- pnez k.raje l'Iocja~1slyclJ1e w kIc tarnych, któl't' dowlodly swe~u Jaw -- uczt'stmkow sojuszu pół..
pi.smem z 21 kv.'ielnia br. i dz.lę- kich 6i1 na świecie, które f7.pt~l
Coly, prl'mler Ffllmlln I
(jzącego NATO OI'H1; uchwałę runku Zla1!Odzen.la nap. jęcia n1ię/Oddania ~prllwie. pokoju i w~pul nocno - atlantyckiego w spra..
kUjąc Wam za nie, pragnę I.dpew nie pragną przekr(',~)enJa w.vścl.ęu
łenl'uł de
Gaulle. Wc!ll'zewldujflcq
wyposai.t'oie w dl'snal'{){lowegt' dęklaracja wy- pracy międ~Yr,arodowej,
wilch wynlkajqcych z propozYcji
nlć Wa.~, 'be Sejm PRL p"'1zlela 1.broj.eń, odpn.:i .... nia mil:d7.ynlłro
dlul' krątąc)'rh w kuloabroli atomową tych uc?eslni,ków mienia Jednootr<mne .,zaprzesw. uutyc7.lIcej zawul'c:a puktu o nIe
".lko-Wi.CiC
DC~ne uchwałY dowego oraz pilkojow('!:o W&JJół-j
NATO, którzy !I'llychczn61 taką nie prób ;t brr,nlą Jądrową przez
Wfłbec lego, ie mO\~arslwa za agresji, Tuka wymiana poglą~
ra.ch lIoll"losl'k, konferenBundeslaltu z 25 ma.rca br, () u- !.stTlIMl.la wszy.otklch narodów.
bl'on!ą nie dysponują,
Związek Radziecki,
uchwalę (:hodnie nie sa sl.lonne do od- dó\v mOJllaby ~lę ('dbyć nle-zwl&>!
Lbrojenlu armil :r:acho'lrIJo - ni-e-Z braleuk~m pO't.drowl~nlem
cJa ta odbywa !Ie w ChaSlczeg61nle niebel..pleczny cha rządu Ch!ńlllclej Republiki Lu- oyda ,spotkania
~ SZCl'szym rznie, poprzedzająC Ilpotkanie
mieckiej w broń atomową 1 ra" '
1_) CZF.SI.A W WYCr.CU
.eall de Champł, podmlej~
rakter - zwrnca uwagę deldal'll dowej (} wycofaniu ochotników "klaUZie, rządy krnjow _ człon na najwyt8zym szczeblu, co mo..
sklej re~deneJI premlt'ra.
kl~ił~~' polski U!r~ali!owal na umanru.łl'k Sejmu
c!a
pr1.yblel'n;ą
pl'ZJ'gotowa·
chińskich
z_KoreI.
Z
I!'enną
in
1IH>W
Układu
Waf51.8wsklego
nie globy ulatwlć podjęcie na W$~
chwal1'l BUof1~tagu glęboklm o- - - - - - - - - - - - -_ _- - - -_ _ __
nla w N[emlel'lc!e.! Republice FI' ('jatyw", _
('zylamy dalej w :..:nm!erzają w interesie oslągnlę mnla-nym spotkanJu ootateemej
burzeniem I /i.przeclw·~m, g.dyt u{let'alnej, której Bundeslag pod- dcldarac.ll _ kt61'a llpot!,ala alę ela nlezbędMgo porozumienia decyzji o zawarcIU paklu.
waża Ja 7.a. krok goduley w bf'.l~
.Iąl
uchwałę
upowRl.niaJąca 1. lI1.eroklm umsnlem na an'nle ualeRać na udział W spotkaniu
pleeuń.stwo
narodów p'u!'(I.pejSylui1cJa
m'ędr.ynart)dowa
rząd NRF do wypo~a7.tmla ta- :n!ędzynarodowej, z InicJatywą przedstawicieli
wsr.ylltklch J~t taka., te podejmUjąc narta
IJldch I wzma{lający II'rotb~ rozpętania wojny atomow.:!!. WymQ~hodnio - niemlcC'lllch ~II zhl'O: usunięcia groibY wyb'Jchu woj· r.ań.'1tw _ czlooków Plikru pół kroki .:m!e:'ZIIJące do likwldaejt
W!I. t.. j uchwalI' Bund<'6!agu jest
r,yeh w bron jl\drową i rakle- ny atomowej w EUl'Opie wystą- nOf:no-atlantYcki~o orlt1. pan~tw
stanu "zlInnej wolny", redukcji
tym bardziej ztowk..szcza. te rotową,
IJił I'ząd Polskiej Rr.eczvpospo- - 5yl{11Ulanuszy Układu War- sil zbri;nych I IIlwoneriJa wa~
sinia ona podjęta w okresie, q-dy
Dl'klnl'ocJa r.ar.naczn, że obec litej Ludowej, proponując u- s1.awskwgo IW,l7. :tgad1..!lll\ ~!t: na runkó-w dla pc.koll)Wegu Wllpół-.
narody corlł~ OIlerltiCl.J1it'j ;I'J.llIa"ą sytuację międzynarOdową 1.n lwol7.enle w Eurim'e ~rudkllwej C>l.recnyOł f_taple
na wyż~zy
gają się zaprzestania prób ~ omu;wue.n!a, nie wolno dopuście, ."
("trza· w sposób n&der nlebe1.- .~trety wolnej 00 pl'f.dukcjl, 1'01.' krąg, ul!7.estnik6w spotkanIa z
nJą termojądrową.
a Rada Najby Iltlro<Jy krajów socjalhl:l)'t'Zp:crzny nie spotyki1.na w \\larun mle,qzcl'..cnla i sto~owanla bl"Qtli tym, t..cby w 107.mowuC'h wzh:ly
w"t.~UI ZSRR IlOwzil.:la uchwale J
nych oslublly lI\Vojtt aujno4t.S
kach
pok
...
jowych
prllklykn
10-/
atomowej.
wodorowej
I
rakietoudzial
po
tl7.Y.
(cztery)
kraje
d(>C,"zj~ o j<'<dno.stronm'm zapriOOpokOjowe
'WY'lrilk1
t6w amerykanskiego lotn!ctwa we\.
l>8ktu półnor-no _ atlantl'ckicr.o bowiem
f/tnnlu
prób
z
bj"Qnlą
wWOjskowego z brt.nlą jądrową
Deklaracja przypomIna tei J Ukladu War.~zaws!<iego, W panstw Ukladu WarllUłw!lkieeo
rn<:'>jądmwą,
będllcą
.;"'7..tte
wciął:
JC"!llcze
nle_
zna
,duJI:!
od..
Jl"dnym,
M-c7.('ą:ólnl<5!'
dobitnym
poprzez rejony arktyc?ne w kic- propozycje n.ądu Niemieckiej tym <:clu, w Imlf'nlu krf1j{)w _
wyrOlt~m
dl'.€TUa Związku narunku Zw, Radzledde!lo. jak Hepubllkl l)t.'mokratvcznej w Jlygnatarłus'ly UklAdu Warsznw
d%lecWl!'go rl"l oolĄ$lJQI'Ia P,)/'(),wWetoraj obradowało w Kielcach
Jednym 2 problemów w !lyaku- również nad terytorium wielu sprawle utworlenia koofedera- akłe«o" upowaznlalą one Zw.
mienia. w dl:!edT.lnJe r01..brJJen!a Plenum Komitetu WOjew6dzJtlego IIji byla fakte .sprawa pomocy dla kraj6w Europy zadlOdu!cj.
cli niemieckiej i tamaCza, te Radziecki. POlską RzecZpOSpoli~ za03'ł.rzollla napu:c!a mlędzyt11l'!
atomoweg.(). Wru z W,1ml przeko Zwlązl(U Mlodudy SocJall.!.tyez. ZMS ze 4trony IJwtaMJI 1 orgaNaleźy stwierdZiĆ z r.adowole· riądY krajóW reprezentowanyc;h tą. Ludową. RepUblikę C1.echo- l"oUOWCS;O oraz wyliclllu zhrOjef!j
nanl jeM~!imy najglęblej, te WY- nej, T~ma.lem obrad były wgad- nltacjl partyjnych, co Je/lt warun
f'llI1stwa reprezentowane na
twoTl':ona w wyniku uchwaly Bun- nierda l:WląUłne z rozwojem or- Idem d«ydującym (I prawidło- niem - g!()8! clekJaracJl, te nle- !'la naradzie dekląruJą pełne po ęlowaeką (Rumuńską RepUblikę naradZIe oswladczają, - ctytĄ..
państwa
członkowie parcie dla tej ~l.'Opo1.ycJl, _'
Ludową,) do wtlęcla ud7.1alu w
dM1agu lIytuacja wymaga 87..tre- ganizacJi, Jej _umQCnloenlem oraz wym ro~woJu zwlątJtu, o realiza- które
my
w zakończeniu dekIaracJ4
PnCChootĄc
następnie
do sDOtkanlu ną- najWYŻlZytTl azczc
lłóllWj cluJnojd na&l'ych
naro- I'OllPracowanI,e l .... tnlej akcJI wy- cjI pn:e2 orttanlucJę jej poó6ta~ NATO zajmują bardneJ trz(:ź~
że dolotq wszy~tJuch l\.'ysiJk-ów~
wą pozycJę w tej sprawie, Cl.l sprawy ,konfelencJI na n.Jwy!- blu.
dów, hm bArd1.!"'J, to!! NRF jest J)OC%.mkowO-Sl:kolenlowej.
wowych zadali.
aby
nleslrudzoole
bronić $prawy
j&dynym państwem VI Europie,
R...-ferat traktuJący (I 08lągnle
Pra~ną~ 1',.i.~7.yć" %" martwegu
Wiele uwagi po~wl~o takte nlewąlt)llwle slal'Jmvi pozytyw- !\trn:I szczeblu ~a"proponowanej
bolączkach I tadałllach
ny wkład w sprawę ZIBr;:odzenla przez Zw. Radllfeckl deklaracja punktu prl'.lblem
rozbrojenia I pokoju j walczyć 'o znpobirie:n!e
:~~:Ja~~~~a I tą:~~~ ~~~a~r~ dach,
wojewódzkiej orgllnlUlcjl
ZMS ~:t~~r~:;jjl ~:a~!~~f~l :~~!r:J: napięcia
nmAlej
wojnie.
Uważaią
one,
mlędzynarodoweuo. wym!enla . punkty
por7,ądku IItw'C17.YC pr;elom na 17.ec-z uodwetowa r.nalJ.luje poparcie C1.yn wygl(l&!ł J flekretao KW ZMS po- I w lej ehwlli liczy około 500
szczegóhnle w EU:'ople, Jest tu dzlen.nego dla takiej kon{en:mcjl mocnienia ł8ufanla I pokoj~,wej obecnie l7.ądy pll(lstw nie maj,
sel lIasiak.
nlków oflc.lałnrch,
cr;!onkÓw.
I
nie
mogą mleć bardrJej pilne:Jcden z przykladów śWiadezą- ZlIłOl'łZOfiY prz~ s~ronę radzlec- w,pólpn«:y. między Panstwl1ml,
Wasze pmmo, Drodzy TowarzyW dy6k.ulljl ubierający głOll poNa !«mIel: Plenum dOO:onalo
go J łzlllchetlllej~zelfO, Udani,
lite. JMt pono.....'nym
pDtwlerdze- św~!U gr<le
uwali! "prawem I\Il1Ian peuOrtlllnyeh w ekJad1.le eych o tym, te nawet w wlwun- ką. pG ~m..stwierdza, te pierw rządY,reprezentGwane na na~ll.
anIub, zadanle ustallowieuia
nl~ ~go hlBlorycl-1l>l"j!:o faktu. t<! wt.ro6lu liczbowego. Tn:y IY6JaCl'! seJaEtariAtu KW ZMS,
l.) kach i!ttnienlą aJ1re~ywnych u· ilU, .mlejsce wkód talUKInleń o- d:tle POdJęJ.'i uchwałę o put'Pro- l.rwalego JmkoJu i wyb.awie1'lia
naród polakl VI obłlctu groiby, ~!erll5et c1.lonk6w organ\z.acjl wo
grupowań mlhtnrnych tstnleJ4 bjętych tym. P.Ot'ZIIdklem -dzltą1. wad:tEnlu···jednosttOńnef dalilzej
narodów,'od groiby nJQłą:~fapu
jeszc:te nie W)'k:orzy~tane możll. firm zajmuje: .... ?;&przf!$ta.nle doJakli stłlnowl dla bezpieczeństwa jewódzklElj lNt bowiem liczbą· IIto_
maIli, jak na motliwo~l
WOŚ('I w dziedzinie rGzladowanla jwladczeń li: broni, atomową I
"'toszenle woj.,~· jądfO\\·cj., Uw..
~PO~~j~a:ej N7~~r:y z!~hr:: 1sunkowo
potrr.eby orglnfUlejl. Aktualny
,ż.ąJą. ()lle <,ro),\'tuet, ~. M4v, pO>!:
!>y~uucJt w Europie I '1Jlltl1ejs:;e- wodorowa,
' " .<
nich, lictyć moie Ulw8te na_ liku- ~tn.n zwilttku nie po"l'wala mlęlb;y
nfa .'!lonlęcia międzynarodowego.
lTt!1.e4tnIW ,n!łl'ądy ~I~rając
~Ąc Się w:.prawa-cb
tec'l'Jltl. l nJI'71omn.ą pomOC' - na- Innym! na pełne re.pron:ent(lWan!e
Uczestmcy
nul'ady
wyra- p~ycję "oh~1tleJ, ,R~e<:i!Ypo-IIl\('go wielkiego
oo.!utm\I-ka l Infer<eljów mlodr.l6y robotnlCU!j l
di.iell
kra
T..aJą
powa!ne
zMlleyakóje<1u!'
I>polllej.·Ludqwel··ow
utworzeniu
przyjaciela - Zw. RadzlecJtleg{l J InteJlgenek.lej.
w z.wlązku z nIe usta.iącymi prO;' !lttely wolnej od broni, jądro
ża po tD, nb,V wspóln.yml sUami
UCZfIStllIC'y nar/lldy
tapewn!c pok{'j w :EU.'O)'lII\l, 'ł;
baml rzqdów USA, Anghl."Fm"l wej I ra.kletowej - nIe dąt.ą, do
c:)l i Innych rnocal'~tw kolon/uJ- uzyskar!!&; Jlilklch:.~?IWfek k!~~ wąU1fl'OPOżY:CJę Z.w. Radl!.Ie&le- zatem i W całym łwlecle,
"~l, U7..godnJ~ą' l>. rządem, RuWOjna .nie jest nieUt"'lknlonrt;
II Frapujl\ca tabula
n}'ch lngel'Ow~nia W tiprawy ~~ ~~la~:~j~.OW~,Ch - ~ ~t~
!pllńsklej Republ!kl i I.ili:h)wej o moł.na do n:Cl nie dcmu§cje.
wnętrl'.lle ~'faJó~ ~'ZJI i A,trYitl :.;·.teżell ch'odll. o· wla~ą'-',Pro" W:vco-Ianlu '.1, lerytprlum llumllń ZJed~oczon'ymi :wy,c;Ui{amJ, l'llI:r.O';
Wartka akcja
i wyml~OIa)ą w ~v,: tąz~u t., tym dukcję::;' broni jądrowej,' łÓ".jak IIkl~j. RepubTlki t.udów"'t WOjll< dów można tlbn:mlć i utrw.. he
WlcltI R;utentYC'U1Yt!h rAuzl'd I takt(jw t: ,dzrt\Jw hlUe-In~onezJę. AlgCllę, L,ban, Je~. wladQITW,. Aąl NRD, anJ 'Czecho- ~adzl,ecklrb stacjonujących {~nm pok6j.
towskfego wywiadu wo,tskowcso
men I OmlID.
.słowacja anl Polska 'MI też:
W dalszym cląKU deklnrac1u NRF broni tej nle- "produkuj", Pnewndnł~ Rady Mlillat1'ÓW
Ludowej llepu~lIJiJ. Albablł
podkresla, te kraje - uczeslnt~ Ponadto 'rt'ld NRF, w _swoim
(-,M.sumu
Na "niosek Prezyd!um PRN cy Układu Warsznwalm!go dzla· cUłsle wziĄł na siebie między
w Llp~iw, Wojewódz1u ZUI'Z.ąd lu)y J n:.dnl będą dZlIlluly w tym, naroo'lWe zoboWl141.1Ulla· niwrO- ~newndniczący, Rad, MI~ł8łr6w
r~u4QweJ:.RepubU~~ B.9trarH
, (-) A. JUGOW
Handlu zlec!! WZGS~owl PrlY- kielUllku, by ON? mogta sku~ dukowanla. takieJ' broni w przy
d:delenle 500 ton cementu I ,kle termie !łPelnhtć zadam&. nałot·)· a'Złtmcl. WS1.ylltko to ,świaJ'tzy o
Pmwodnl~ący I't2:ą-du
rowariJe do I.Ił)$kll Wh:kll?ej ilu Ile lIa nią przez Karlę, ncl(Jar~~ t.l;m, 3.e, (l!e',~. 'Żlułny#h, pO;d- Republiki CU,ehoslowacklej
(-) V. SIRO,KY
ki prelilbryklllow - matf'\rlaf6w cia . l!.atnac~:,"ł, t" potbawl001ę IItĄW, :by' Pt'itypu$7.czilć,' ił 'utwoprzewodnl~t.Y > Rady M1'n1Blrów
zastępUJiltych defll"ylQwą er"t.t,'. Chlns!uej
RepubllltJ l.udowej r7-enle strefy bezatomllWę:J 7..a- Niemieckiej R!!'publlkl Dmnokrat:reznt'>J
POf1lu.!to Biuro Zbytu DrClwUl1 nlOżllwO!lCI 7.ajllm.vRnJa należnI!-' pewni jllk"k{łlwf~k jednolltJ'on.
w KIelcach IIkleruwalo do dYfr- go Jej prawnltt m'njscd. W Q~Z :mr: I,(~ść 'Voj~~o""J\ _ krajom
Preu. Rady Mlnlstró".
POZYCJI PRr-; 500 fil stek MJro", wyrZĄdza łlO\'I<Ut.I'I\ n:mt1ę: ta- Układu Wal"lll&wsklego t ,u~z. ;'ol.klel ~YPOllpoUtł!J f"UdoweJ
ca tartacr.nf'go.
równo samej tel organlzac!l, ć~tbkle.m. dla Interetów pa~w
A więe:
Normalne pnWdzl:11y mlltocla~ Jak.J ~prawle: pok... ·u na Dale- NATO. -PI7.ft:lwn!e. realizm prp- ~"'.VfHlQICJllWłl ,JtM1y, 1ł1łUI"~6w
&
-tul, •• DROGA ARC\'SZPJEQA"
lów bucIcwlanych na III kw. b>:. klm W~((>hodzle' 1 na CJdym 4wle llO'ZYcjl 'o IItrefle bezał()l'howeJ w Rurruuhkł&j ae_Uk.· LulloWtlJ
..- "'/1
dla powlalu lipskiego z()8lamj
Mlnl,kir" Sillnu
Cle.
EuropIe polena wIdnie na, tym,
Autol': W. JAKOSZVJQ'SKI
zwiększone.
Wojna w AI~erlł - głosi da~ ~ paÓBhva, Układu ,WarJl.~aw~ "".'enkl.,] Republiki Ludowej
W sprawie dodatkowych pni lej dekliwcJIl - !e!l~ m~ tylko dkłeg-o oraz ,pansIwa _ czlUf)ko
U ~-W"CZ'VARTEK
Pierwszy odcinek: J
dZlaJów pG7.o5taly,~ malerlfłlów straszliwą niCllpl·tlWJL>dhwoScI4 wie NATO _ powinny - zgod- Jhzewodnl~ Rad, Mlnl$łrQW
J CO WARTO ZAUWAZVC: MalerłaJy W, Ja1'OSzyńskleso
budOWlanych Woj~wódzkł Za- plozeclwko mlluj<l~'ernu wolność nle'z tą propozycjĄ - p6jśC na
ZW)~lJ ·,SooJII""cmJeb
'RepubJJk Il&dldeekłeh
nie były Jencze w PolKe w całości drukowane,
rząd Handlu poczynił jui stara- narodowi algerakIemu. lecz s~\Va takle 'obustronnO" prtedsh:\W!Ię 1
dńi.""i4"
't-Qku,
L"Z& ponadto w 11m rejonie ni.. cia w dziedzinie l'o:ebro,lenla a~~~
--~
~~

pOOkre~la nlUłtę.p- .;:~j'k~I~dp:zW.,;,.::~:~1:j j~~~

Naród polski pozostanie czujny wobec knowań
militarystów zachodnio-niemieckich

Pismo Marszałka Sejmu PRL

do przewodniczących
Rady Najwyższej ZSRR
I
zostatniej chwili....

~~ p~I!~[)~n;~=j ~~~R z~~~ bY~~d~dr~~1~~~~I~~O':i~~j

kra

WasUl

liliiii Wzrost organizacji i Jej illIloCiI;enle
liliiii Zadania nil najbliższy okres
liliiii AkCja letnia

- tematem obrad

Plenum KW ZMS wKielcach

f=I~~IT~ S!~~~~j:~~ k~ ~

te

Przydziały

matę:ricdów

budowlauych

e
e

I

dl!! pogorzelców

z'Lip.sho

- oto zalety materiału, którego druk.
rozpoczynamy wnajbliższy czwartek

Będzie

to zbelotryzowillIlI hiografla
szefa Abwllhry Caoarisa

e
e

I

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

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

i

MOOkWa.'

mliii.""19s8
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Na bru kdend.nowe,_

I

11.-

rO'l:nulultll

nie
mohmy
.kllrtytt, Mamy
.. t'y!l:r:IIH\. p, C,K.".
Dni t.lIin,
Ty""let'l Orhrnny pr:ztl('!Wpotlfll.
wej Itd., Cenimy ofiarnI! prar~
dtun,Q PCK, lUnulemy alho nie
lA'Y I Ich opl'klln"'w, wd:tł~ctnl

"'uJe

Ilę

.a.

lutehn)' Itubkom

pelen

Idl

~'Włęf:l!nl. trud.
Moihl
aJepcstnł!łnle
prunta

,Ideeo

mr6d
wtelu tflo t04uJu dni _ "Dekada

mU(lwt~o

'1;Jdllnśet

ułwJadamlanla

" lIJthe,.-plet'l!t'lbtwle u'

strony m.lttotlalt\w

Cl'ataJ.-eylYl u

Tro~bę

1l'yblltllnwyeb".

przydlll-

,a nuwR, ale I din.:! Jut rrJuU
otfA1' łekkomyJlnyeh, manlpul&tjl
"olo,talnnl po woJnie, pMl$lnmł. bombami. granatami Itp. W
1HT 1'. mlellłmy na terenie 'lWn'
JI!!W6d'lltwa ł4 ek!plozJe ~pllwodo·

wane
nleadrałnym
obehoduniem Ile r m~tnlalaml
Wl'bllrbo~'Y1tIł.

W wyniklI

e-k~

tyeil

pl(l%.Il a ,,~ńb ~trarłl.., tyele, •
U o"hllo~lv ~I~~kle rAny. W I kw.
br. o ..do.bne wvpankl spowndo·
.... łv 'l'Ilłer~ 5 o,ób, a 11 IIUY'
1'1110 ka!ekllml.
W .. Dd:l!ld~"
w1:l1:Iy Ullllal
=re%Ydla rRd n~rndowveh. woJ'kl>. nallel"el~htw(l,' MO, LP2.
tl$P nru l1~Trl: łnov~h ou:anl·

".. rll.

1łohoT~"na

naU~

Dootbnkl.

'1kr:ovtv"h

I

,I

Itll nn!~.1.Il'l4IłwIQllle.
A lllk,. ~~ wynikł ' .. J .k~Jlt
Ile ... rlaKo ealeliln lU1 r. 'll'y.

n

,I
l

mh'h~

kf:ovto lU

.l!1II;nf .. r"y.uM·

n1:"el1 ",.t.. rl~łaml

w

to
.1

bvla d:thth'llpns"lUJI.;fwanle
a wru~eta

n"rld'Ow.

el~1:1I

"n"łl:a<l:v"

W
WGm)'

n

wvb'nehowvmł,

k~MkIN:'o

'1.I~w"lnn!)

"O

lat
,darulr

ol!N!~1I

leli

R~ la,

nkoflrnnhl

puw.

się

dzłw~ rf>we:~cll' na kor .. nl. pn·
wlntn "p.łnw.IlIp.l(o odkryto dWI
hvnl<rv upelnlDnp p"dskaml U'
tvlerv,ł.klml. w NllęlowleArh u,
Jl!wn,I""n
.\11 bom" I"tnll'tv~b.

wir"'''

ktńrv~h

:!'MIIi'-'"

ł

ol,

..1'I6ItMlhwkl"! R"mbv t.. Ifbly
IIH ... kr ... l~ ~I~nhltl{~. ll1lku Nnh·
r,."'t,.,,w", w~r.tw~ :J1"'llI. w od.
l""<>kl !ł - l.l~ m od wol.
f!lf.~I":!b'nlll

dnbne

~lI"I5 .. łv

sIę

~deu.~ "f)fk!~y" "'.ll'rl. uon'".
tIrle f! ład .. łiu 1'II"ltlrlłl .. ~", ~clo.

~'tI U
r'a~
" ' II!

""el«'.

~"..

W.. hU~lIow..

b,....· mit.·

' .. h

t<\wl""I'

lBI!1'rVftI~
mld_r. ur.Qllowł. .~k ..1y
" kl.IUl'h _ l młl!lr ....

11:111"'"

"

_

II

Mr •

W" ""8th
m, ..,hr" .. h
Kit·
leetnrn.. welaf;
"m't'"I'f. W .. ~,.,,, p,..,nk'w.I'I .,,,.
'f:'2It1'If!l M"",rlal\' w,.bueł\n'll'lt ...
"'11,,"ble UllrM I oblll'low)l.lI. "
ltudnl.afh wl"l1kle1l. na ,utwl.
~kał'"lI· • nu"., nll olulI sd".,·

,,..,,r,.,,, n,l'I11

fty. w ruur.'""I'1 W«tlllt

J~łI!r.l"

"Jle'I! M/Ił. "k~li'wlliy ~I>bl" ni,,·
"'H1I'I.aeĄłtwlI, Mp. ob. 1~.lak
ttI 'lłłł ,,1'111"
wmnl'tlwa' Inllt.

pt'>",lltd .~er,l'hkl" w fJl!eąt
fłi't#l'J dl'l1llu ("nI Wlmłllłkę"" II
tlb. l11al'u'Wllkl'w Itodel •. W tlko'
Hev S.Ylłlowa ehtllpl ebeltlll ku,It twI uI\1!r6w ~ftIlJnl"fI. ,"d-

:ie~t ':;.łI~::!~~U u:'tlll::
II.ml"l.

fa

łamlltn~.

Zdu'n,.

tł" ..,.",'kl, te rMnle:r UkllpulĄ
raa alrdll:Y PlIChkI, ahy łlł_11d
I\:lł łll16f11:1

Im pol •. PodeHł lin-

ftreh poj/lr,,"w np, w lih110I"UO-

wt.,

!łfUldfllt"trtu, .lanowili' 1\ n·

młnbl> 'W Up.ku _kdl ratAwhlł" utl'1u'nl!:mll bvt" ~k~llIItfJllral

uk'Ył1tłl

" Ul\"fD4l!:th mlltrll'
\ów """'tłll~h"w)'f". "Te '4 tylko
Idtkttn fIIl"v II hOllltel ·,.Itrll

'tJ/htld'J ,
łnfffItlI:1'Ihł

nltłwl.lłoll'.f)jd.
nI,.
IlIb wręl!ł .Inpotv.

Zaciekle walki

M. itD.

powstańców
zwojskami rządowymi
UJ Libanie

Operetka"
II scenie kieleckieg,
WprllWI'h!e

nie

je<!Z~

, ale

o-

IDI

prut dwie godtmy bawili pu.
bHcZl)UŚć, .larĄ,'

chętnIe Iłuchaną

ale

ZlłWSZł

i og:ądlln"

sCMacyjnO ~ awanturniczą, h!~
8tOl'YJką o nien:l:t'?ęttJiwtj mi·
1000cl, lliwilIll!U';'ulezych prtP·
mytl1lkx.u::h, I" tt"8:ł,leznych ni,·
się ,",~ruzwłlleruf1.ch za.końcltlr
riych." hllłłPY ·end'em.
PrOSI'am mlly 1 blU'dw trafnie dobrany do /ludów publwUlOtci, której bamzf' ódpowjadała ffil'lodramatyezna: f/il~
bula operetJu MJlIOckera.
PlfI.lł tym twracata uwaf;lę
Skąpa dekora.c1t1 i rtlOl.'110 Pl?"
rt.edzo.ne. nereji orkiMtry, któ
Ta poc7.ynala sub·e jednak zna
komicje, a:dy.t w niektórych
partiach zagłuszała nąwet 5{).
lIstów na &cenie; Mimo tych
zutneten. na 'operetkę warl-O
pójŚĆ,
",,'

KAIR PAP. W cląg.u ~tat·l powstańców. Pod Reshala walki
nic!! 24 godz.ln !iytuacjn w LI· lrwąlą nadal.

bRnie uległa dalsl.ernu Zilo~trte·
W okolicach Bidonu (])Ołud.nlb
IIlu. RO;>:I'uchy, które dotychcl!l~ wy Liban) wywlll):ala $Ię strt"

millly miejsce JedynIe w pól. 10nlna NUłdty g,'uPĄ pow&tań ..

W .....nlel" .. dzl!..! ..h d ..użyn" mulomi"
clzlsiai graią'

1_..!t~u,.!"""'J',!m

'~!"'J

nOl'oe! C7.ę!lc! krajU ogarnęły tet
południowy Llbun. Równocr.eśnie woj$lta rząd')w!! rOlpocu:ly
\lll !l"l.erok'l. skalę akcję pn:eclwIw POW~\~\ncom.
Do r:Ul'lCklyt'h walk
doszło
pod mllł.lllaml. Hulba, Baalbeck
I R('Hhul<l (po!nocny Liban) za·
Jętymi pnl'"d kilku rlnlaml pl""tl~X
!>ow,tar"k"w. W nkcjl biorą ud.-tilll (·whti. lol.olclwo I artylp·
11<1. Jak stwicl"(hll komunikat

APEl, PIĘCIlI S·I·RUNNlt.:l·W
POI.lTVCZNYCII

,Y"

nney 7. njedZll~1! no ponle-

d/lalt·j, opllbll~(?W"n~ ~y l~fl!'r1II ap~1 "moblhlli.(·YJny. plf~rtlJ
"St.al(}w.a J(>tJo(>nn.stkn" (11 Drnty~ ~Lronrllct\~ po!!tycl.llych. MRP.
na na:rt~r7.y) - "Lotnik" tfh~tola ~..WłO I tr~l'ch, mnlejS7..\'ch ugru- AI'ml!
]jba{ł~kiej BaĄlht'Ck i
Nr 2) l "S"ob!('skJ" (3 Drutyna
{)(}wań, Stronnlc.twa te wzywa.. Halhfl dostały się w I"ęl!e wojllk
U/lt<leI7.Y) - "Grom Narwu",
POl"'Ułłek apotkań () IlOMlnte HI. ją swych manków do pa,eto-- rzqdowy.ch.
MiejflCe u,wodów - bolilko Szko- wla w zwiĄzku z PUt.'Zł!łn wuJ~
Część dzielnic najWiększych
Iy S.v:roMm.U uj. Kielecka..
.kow)'ID na Kortyce.. Wlpotnnla mlut Ubańskłch.... Bejrutu 1
no .troDJllctwa .twJertbają, io Tripoli je.t opanowana przez

l

r:-6w a. oddziałem I)rmH rr.ądD>
wej. Wldown!" demon.ltracj\ iU'I
tYl'1:ądowYCh t1.3la ,'. połudnk>
wo· IIbań!OkB W!eL Sald •.
W walkach pcxl Sldonem po
"''''',E' O1;W~I.łI'f'f,·\ (\.,I .. '!ln S
o~6b a 10 odniOll.lo rany. SIraty
wojsk n:ądowych wynOS1ą, 2 Zł
b!tych I :I rannych

31 bm. 7.bierUl" ;u: w Trlp-Oll..
~Ie IUb!:l, Rada l,gl Af"abllkiej
celem rO/4)atrzer.t1
\targi L·b.a..
r.u pr7.eciwko Zje~:ocro.nej I~
publice AntbSlde.i. Spodziewane
JI;:$1, te w' posiedzeniu we:mlQ
udzlal mmiJItrowie fi'raw :.aa:ra..
nlef4fcb paAał;W
.ex.kmkó

UsJ..

-

w

Nt.Jł.IER

124

stowo

SZCZERB.-\KOW wie!! w
po\\iec\e bmkim w 1.<1*
,adzit> nicl\'tll nie rot,ni
~i~ od .'i\\:o:eh ~iosll'lYc
r07_'!ail)'ch w(\k(\10. Ponad ]00 g()~po'Jal',<;:w r7.lKOl1}'ch w bl<>to w/,d!u~, kl'!','"I".!

I

d~ogi

kt':'le

BiCól1c,

s!on)tJ

ChRlup)' Go,'l)od:'I't\\'<1 tu mllle - od lncl"h do ,,',_'SCIII 11101'gów nll''1ajl('p_,n] l~,'nll. CIlII'I
\\'i~~ ~!I'\CI.'I iWI hrl,l!ln)w, l

clego nkolo 3(10 Jll7.ypadn na
torfowe, ni('ck~pIOlHo\\'une 11'\-

wIście,

by ją od nIch odkupić
la tan:e pi('roląd,_l'
Zfl[loWlanal ~;~ dla S7(:~("'bnkowil dOl:htkr,wy, bal'07() teJ'
wsi potr,(cbny l.,lrllb.:-k. Nil'~leI"" \I'ui'l<I pl"1rkL.,.';lil~ tę p!'r_'lX'ltlywę. Pleci'mkR prz('~tllla

STROŃA 3

LUDU

7 - 6 par bu\ąw, A Na zebranie d" stoJlleeJ nil
w:ęc jCgo tlt.;PIlIl,' l.:lrubck wy UhOClU
~lkoły
zwalila cała
nihl od lOS rlu I'W J.lol\'C'h. Po \\'1('( "'lę/,c",v;f.n~, kob:cty, dZle
dobn,e m07,e l.II.('bie (lbC'iągaCl ('L N:e w;,'y"cy, ale zdecydoI i{arna~'.ni)(, Ta nir·ticzr,a ~I'U \\ al\" \1' ,ęk,ąo~ć II l_Gb n;l~ za
pa jr,n lJ:\ilo:l~'d/;l'J Ilpn..I'wiJr._ ).:upcó\\' Co chw,lr:- bowiem py

jO\\'al-,f! !'rn'dt;~ny nl',e,;.~c~.n-l
N:kt ~fę () nią 7.ćlmb(·k IV \l;'j ~rupl{' \\'yno~i
n'(' rhb:j,11, nikt ni!, Pytll! la\\'~Zl' ponad 2 lI's_ 710tyeh A
PI'7('.<~ali ,1[\ Ind!!? w,rpl:,lać
w:!":(.VIJ~C, z,i"t'l'd,)\\ :,1111 '.\':1.;k·
R,ll\ IfI·Hl pl'7.:r:nsi pod t~'m ~7()M lwI?';
7allll\llqc\'~h ,;,~
\\'l!\,dl'lll 7n·-adn:~'-;1 nninnę t,'II,o pIPCI(llllq" W ną'~1I kLl·
W t,vm to I'<)l,u ,jnwit ~i!','" w IIr~() dll,a l11"i,]1'· p:.?". dohn'eh
S,~r1cl'bal(!)\\':l' d~\\'!lV
r7<,\dcil chęriueh u:J!(,~ć jcd("1I ltaniC'c,
lwć P()t~'7cbIHI

7, (\b.~!RI-nic?~g{)
Iłl'ljf)\l;u
w 11 Wi~'C 11m '1an\\1l1 mU;lla 'la·
GÓI·:",ch i (hit,;),' 1'O,~kn;,cać mbić ty])(o) (l!'j ,lol_l'l'lI. W dodar~twa,
a llhlr.i pl'wn!r' ~ plec;onl{r)w(' p"It'd~l{'b'nr!'lwu dAtku nie h·~d?_;r lo ("zy~(y la1000 - po prll'ę lodzin IV każ PO~710 n.1d"\\'~·(":>j IlItwo. Chi,) rob!'!c Rogo7.l'IlV 11;1(1 p~·~c<.'i('J.
dym domu. j 1. C7('gO ci l\lc!?:ie pi lRsi nil kr~i',d)' )::,'0;;1_, f1 klórv S?C7,CI'bakt.>\\'"ldm ch!op0n) 7.>1
tyją? Bo ŻYj,,! I to ponoć nie brln im cic/.ko, 7.<lcu:li po dA\\' darmo n,!:" dflie, Albo nlUSZ>! ją
najgor~ej, OpowladRł mi
$1.0- nemu p 1f'5ll. ch lĆ jui: t~'m I"a- kupić la g'llóWKę, albo w j::lki

Lkha

DochOdy
milionerów

fer,

I

Jak pod_Je "The

"K A IQ C E"
JesLcze nit? wiem, co ludzie
w Szczerbakoo.vie
nazywają "kańcami". Ale
nie trudno to ~prawdlić,
Wy~lal"czy
weJsć
do
pierwszej le-p~7.f'j chałupy, W
każdej mają iell dutA! do sprze
dania, Otóż ,,).;:al')('C''' są to", O~
powiedl,my ich historię SZI'!'Zej,
W sąsiedziwie Szczerbakowa Jelłj GÓJlkl - dawny maJątek ob..narniny, d?is
pań~
sIwawe gospodal'stwo rybne,
GÓ1"ki posiadaly I po3iadaią po
d7.ień d7.isieJszy dużo stawów
l'o"lewających <'1<: jll,~ną tullą
wody na setkach h(>i<llIrów,
SI!IIVY są ?a~o~po<la!'Owan",
W slnwaeh hodule się ryby. A
oprócz lego w ~\fowa~h rośnie.
ni lo trzcina, ni to tatarak rogotYJlB, Rogożyna r03nie tu
od dzieSIątek lal. Zim", gdy
'tawy pokryła gruba skorupa
lodu okoUcr.n1 ct.l-.pl kotdli ją
I zutywali jedni na opal,
drudzY na gacie kojo chalup
i podścl6łkę dla bydła.. Ro5ła
lobie fOR:ożyn8., rm:lTU,ataly ~i~
w niej dr.ikie kaetld, wodnl"
kurkI. I żaby miały w n!('j
d«skonale
~iedJi.~ko. Nik()l11u
jednak nie śnib się nawet,;.e

AlIsa
Mellnn
"TUce,
John n,
Rockefeller młOdszy, Paul Mełton,
a. L. Bunt I JI'S1:ue kUka rodzin,

I

dol, do ł&6.G&UIit
Irence du Pone,
Alfred 8loan, BId Rlchardson, 110,
wart! Hughes, Joseph Kennedy,
2oe,OM,OM

pOJtadaJ~i

majĄtku"

od lQ6,nOO,Ofl{l dol, da
dolarów naldą m, m,:

ROCkMlłlletów, ,hhh Rily
Wbltnlly, dw6eh du Pontó", .la,
sabel Abererombl.
l 10 !Dnyell
nazwisk.

u:delu

ClI "Król samochodów", n~nrl'
Ford II po'eM tyeh bOll'aety u·
chod!J niemal
!14
"biedaka" z..
fortuną,

dol.

ocentaną

na

ue.ou,o&ll

do

ok,
dola·

rów.

R.ównle bogaty ,1elt Ave"1
Harrlman, 51ynny ,,)atajlltY am'
bUo.d.or"
planu Ma"haU. .r..
1:('0. Mo Arthur t klIkanadele In.
ayCIl ołoblsto'cl,
'VVlęknof"

a docltod6w

""".

Wilii
w

powitał.

fortun

na«O.

pn;llmyłl.

CD Da na$bol.tlll"h

panuJąCYCh

aa 'wleele naleill; trpj w,a(le)' a·

rab.cYt krttl A.rabll Saud."hkl.j,
Ibn •• ud, 1I.11i1: Kllweltu l nelk
htaru, Obllc:u all:. Ił roCSlly (lo·
c.hód

króla
Sauda
dolar6w.

w,no.!

.Jakte mAle w por6wRJl.ftlu R leb
dochOllaml "",daJ/l 81, byt oficjał
lłłI doehody
O'IÓW pa6.twa aaJ.
wlęk8ryeh
majów
"aPlłall.ąCB'j
nyehl VIA I w. BrytanIJ.
.rlQ'denł

Q'11tf!)' dollU'Ów

ea

polłr6b

WtcOlIrttl'lIl1tł

Itp.
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USA,.
Rlchari
Nbl:OD mIlSI II, IIulowoU6 PłfI.IJą.

;r~o-::c~.~'::h,r~~ru::

.taJto

mUftych ek'cllt6w
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LIUI.

,"~1!.1

I

!!,=~:ldl·~a:,.;::::r:w;,:~~'r:: j
1.163 dolary mlulQemle,
lataCh łłu2by BUma ta
.1, o UO dolarów mI,·

O

W1lB1lA.NO _N_OWS_
EGZEKUllWl" 001'

,tatnlO w

układach pn.~
ey Oł)trowca odbywaj"
SIę zebranIa wybor~ze OT

ganlZ8cJi partyjnych. Wyboru
nowych eg:1.ek:utyw dokonano
jui w obu oddliałov.·ych Orgll~
• 1tr610wa angleluka Eltbleta n
f\llaeJach partyjnych OZMO.
oŁr%Yllluje 04 p.ulamenlu NICIn' t
rostall wybrani
penuJę w wYlokołd łf5.łIłł 'unMw ~ Sektetaruunl
ponownIe tow, t:lW.: Konanki
l Lft.ebowlCl, ł\ w 5klad egzeku
Up _ (O.('fD tunMw ana. (IlUM = tywy weszli \OJ pn:ewatającej
dolarów), królowa mAikI. lUnie'
WI~kBlmCj nowi towarzysze.
ta (ten. lun.flego kt61ł1t Omy·
Na ubranlaćh dyskutowano
mUje J(lcrnle 70."& runWw Anal'l'
sklcb (UMCI dolar6w) W k.lę!·
nad dalsz.q poprawą ~ytUlu:jl
ł:lle.tka M.łgo"ała UIIII tunt6.
ekonomicznej Zakładów. WIo-ang. etylJ lł,DOII dnlar6w, plUł 110' : le uwagi I tr05ki poSWlęcMO
dUkowo ueo funt6w
dola·
\\'Prawie poprawlen~a 51ylu j
rÓW) w WYPadku •• mlltpÓJłcła,
form pracy Pilrtyjne,l oraZ pod
nleMe~la Ideolo!<!,czneOlo pmlo• Warw ulIwllły4! w farmie, ~t(l
mu c:r.!onków parU!. P!lrlyjn!~
łcu\,l)r!kl. It 111knll znaneJ 'artystki" MIlrleny Dtf'trleh, w którllJ
ey z OZMO domagali IIlę od
\\"}'ltl':pow8la on. w a·mlnutowym , !w\'Ch O~llnlzilcJI przydldele·
epc!todd., w mml" "w fil dnI dl)·
nllI' lm konkretnych 7.adań par
Okola 'winiA" kQ!.dow!łta... Zlł,łIIł
1I.011lrliw. ut ronu,. C1:y~ty ,y~k" tyjn} ch.
stllcmle.

I

!tU:lton~~1I ':'i~':~1IłfJ E"~:~~;~ ~~ ~

fU....

ł

lego film', łJ:tkl UI.v~k,,1 Jł'li:U
ptedueent Mik. TDdd) wynló.t :II
łi'llUon~w

WięC

trzeba

na

p:eniądze

wyml!:'nić, DJate\',O tet kA7.de~0 ~~~j~k~legg(}o ~~~'~lt'~dz~W~a~~~;
~be~;~z:I~~~~~~:'~ b~~rll ~~~~~e clawskje~o, Nic więc d7.iwl1e-

bo

dolarów.

Opracował

ZBIGNIEW KOT

figurki

jl'.'i!.ere piJilny
prI.NI.~la\\"idel
(;n:mad~kicj lbdy 1\'a:'o:k .,~J
\\' W',~llcy Dlll;~'l, cllOcbY I l

Sdua,rnw
łłOw!I\CII'tV"l!
I ,"kre-

bu

rn\'ii, ze \\"\'<; w s\\'olch
d;1~C'lli<1eh nic '.est ab..~ollttn:e
tć'j

dolyobera,owlI
produkcJII
w lej

lo

dzledtlale
polegA
paehn1\el\ pef* wlutlwo'el . m.te~ na tym. te to l"
fumowanrml IlU.... rialu, kt6ry wyml" !lobu. wtp6lCłCllle,
mi naJdy do odle* ",. pr\!ł!,..}'JneJ. for- kAmeralne netby

obciąg>Jcze

_
lajrJteresowa.
(li po>'.\'oidllkm "u żre la samo·
(kC'lnej spółdl,e:ni: pl7.estra·
~7.rli Sl~ konlro;" jaką ta forma pj·owad7.en':,l jakje~okol
wiek zakładu ;->rodukerjnego,

pragnę!!

te
w,p61C1.ełllym
wuęlraem, • J"lno·
CIeŚNI na.nuJ"teIO

terą

j,.'t!nolil<\, SlCW~r, klHllnSlnicy

i

I)s!~mnA'

WIli

,I1!1

przeulo'cl.

ehoelat

• uJdem

my,

W

małe purce~

lllnowe lI.;rurkl -pll$tl!Ne I paitf'rkl
w krynolina-dl u.

DlulaelneJ

l)

kwletnłn

br,

Iyntetyn.n~

nawie

w~'dawe

I fOlpGell:;to _prte·

dai wJ'rub6w

& pOł'o

fOf~

mil!, sublelnl'J

urp,dloDe w WH·· koracyj1\o'ct

de*
a

za...

ple....

wlera1ąreJ

wiadkl d<lwdnulub
mę· ...

poet)'ddeJ

tylko J"dn('~o, aby"'.a

b('7[)Il'ClrC, 7.a!;:w]1r~nto\v(lĆ im
~y:!\tC'malyczn,v
"byt ka!ir',w,
Nas?.I'rh mów o ro~slerUII'lu
prmlukcl:. l'"b;('n;u r·ck:J\\'\ d1
d~m"lticll

ko'Jw

!w,~z,"<"7ków,

l nl€.'lnórvrh

Wóz7ab.1\\'l'k

dl'.CClęCrch ~I\lchali ob()jęf.n~e

Gd)'by PRllSIWO lajęlo ~1t:
tym ~7(,I'Ze.i, ~t'.\'ol'z.\'lo .!,~kle

go, że przy tym wsz)'sU,im po laJ\11'I warunki to I oW,~zem, A
t~k lep'ei nd własną rękę
nos'ą poważne kO~l.ty,
nie rylrllOwać.
I Jr>szcle Jeden moment war
Ta ('hlopsJ{!! o,~lrolno~ć po-

Ka~demu ofiam\\'uj(\ kance, za
jei!ne 65 ?.!otyeh ~ztuka

p..fled WOjn.. "

rQgo:!',ynill.l1ą

! UlzdroŚć.
Irgo poslpwu lo.l~talo,
S7-l'lerbak()wsr)' rhlopi po-Wiem przecId, je~!em gll!_
willdll.jli\ l..godni .., te b('z rogo· bnko pr7.{ koqln\" l!' lara1. nazyny, uez plecionkI, r,le moze zllllJtJ'~,
R'dy 7.,lawlą
się w
S~C7(,I'bakow!t' obc,\' ludzIe _
kohl_et y I dzlewC'l)"ny
będą
wj'chod1Jć na prt-g l pytać:

Cllarakteryst;ycr.nym zJ..w ....
'kh'm. jakle dala ",tę lauw!łłye
n wielu dYflklltantów oee-nlaJł\cych pracę elUlkutyw,
było to, te członkowie pM1:ł1
tl,at'atl tlę włdri~ pnede
wtanlld.m awóJ ll4słN w ....

gabloty - do ibl~
zdają .. ie
htńl'z)'e
w iJlkt ortlr.!!'h'l mu
zrkl
klawc~) nu.

.

pantofli. Wyrobem
pantofU
zajmuje sIę w Szczerbakow!,.
kilku szewco:\w pod przewod~
nktwem
pan;')
Mludzika.

Szewcy ci lawarIi umow~ z
chmielnicką GminnĄ Spóldziel
nią, która zaopatruje lch z"
jednej strony w potnebne ma~
terialy, Ol l dru~iej odbierA go

rt'1lenlel!nne
nak

Panowie 7.8 k,l\\('ami?
To p~'t!lnie p1"7rtlad\!i~ mn!e.
SI' nie 110wlal':'.a10 się codzlen
me trzeb" lnaleźć jakąś pań
stwową

plncówl:ę.

którlł

plecionkę I wyl~orlyllt81'! Ją z
eleitanejl na~
kohl et. Trlebll 1.nal('iĆ
w:<t'tystkle 'tnalcl na szych
laką placow!tę, I!Je rZecz to po
mniej 135 zł, Na jednej tyl- niebie I lleml, !7.(>{.'l tn udAje dobnI) diabelnie- tl'udna. Zrr~lko pnrl.e chm~elnidta Sp6I- im III~ t powr,dztm!mn. To
d7.ielnla larl'lbla "kolo 50 !l,
s2ewc Mtudz.!k chc'al 19 podTaltOJ kalk:uJa"la widzi alę wle'lienle
go l. WJś!lcy do

waka'lują

~~ ~:;~ j~I;~::r~o~o~: ~~~(~

I

miel'! taki gest,

~IMn ą

Wu.y~'kle
bo\tI('m
proby, któle pudt>jmo\\al do*
tyehcz..Rs. w tej mahml ~ekre
tal'Z ZW ZMW ._ Włod"Jmtr'rt
Sodo, nie dały naldylt>go I'fektu. A moze wen prób byl,~
2a m",lo? DIQteRo td do dZUi

A IN:lJI?
PrzyjeehdHŚ'Tty do Sl.('zeJ.... słyszę pytamI':
bakowa, aby zbudać motIIwośd
zalr,żenla w
tej
wsi chałupn1czej łlp6łddel~

_ Panowie za kancaml?

To pytanie 1.<Idawane przez
nI. Od dawna już bowiem szeterbakowlkieh
"wyplata.
kręcll .1. wok61 tej ~prawy cty" nie mOle 'Ię powtarza!.!
Zwl"tek Młodz',e!y Wle.l$klej, w nlelkońezono~ć,

choćby

tylko

l!.

tej

raeJI, te

to b&rdro

c,'ł'pne

aja.wf"

do erzekut)T wf8do lłoswło
kowo lIl&ł_(I\_,'J'Q-ł:~Mł\~"łYt .,Ił_ ~
dukcJł.

W'ród towa&'S)'łIłY ...

łrudrtłonYth

b~lo

w

prodUkCji B1'OdzUo It, bowlł!'m
nłesłu4mte

przelumanle. te nie
potratllt oni 1HJfndd6 ,tMY
uwndowej
Ił
kierowaniem
praeą. partyjn", A przee-ft'Ś O>-

11Ie IPrĄW)' włl\h .II! ze IOIn\
Jak najbankieJ I dlatego z
tym ralhYwrnt lIOgł4dem lIa~
lłlQI walczyć.

PRZED KONFERENCJĄ
SAMORZĄDU

ROBOTNICZEGO
We wszystkich

wlęku:yeh

zakładach

I
przedsiębior
,lwach ootrowleekleh trwaJIł

pn:ygoIOwan\n do KonfeTt!ncJi
Robntnict:eRo, Naj

Samonądu

wClcśnleJ, bo już 3t maja br.
konferencja lakA odbędde /llę
w OZMO, NIt:' tri. d7.lwflelW, zc
pnYJ'(nlowamlł do niej dobie·

glllr, tulĄj k()ńca
O wiciu spJ"lI\\,llch, m. In. o
poJ'ltęple- t~hnic7f,vm, o!'l~nl1l~
zacJi pmcy, Jak(,śrl prudlll:·

ejl,

wspól1.nWtYlIl1cIW!l', 0/'11-

stej clemokrRtyr.acjl ~nnl'ld7.li~

nia, kt6re będl'l tematem 0brad kOł'lferenc\I - szeruko
dY$kutnwano. nil z~ranlacb
partyjnyth,

dla nepr url;na.,lollej

do reprudukowan]a
b~'lo pon!eki\d
tadaniem
plUnler·
_klm, lidyt

n~jw~'

dyeyjn~·m.

lo

l!l-

.Ze.~p9r pNljektanw
t6w Inalyiutu.."), to

mlll)'tlh,

nlł!J"eełO flltdtwlę*

mlodlll, tdolnl art y_

utocotych

ba

nleJlł'1ne

sklepy

kil

prlełamanle
pomiędzy

ł!rybudĄ

&

dyw
01111\1:-

nlęelaml

AnlyJt,Iml,
Norm~lnll

ni~h

liby

dlll
Delalll!tnlllf(!,
Ontby to oznacta·

ezefl:ne

prze1

Zn~tl!z1e·
naJlclIH~'Ch

prnponuJa, lallllyth

Z

r(Jblrma

tory,
ItJe

rm:wl~1.l\ń

wd:deku. A l.rl!sztll;
nUd nAm Jut nit!

drttblu,zów - ehy·
~

chłopów

Ita.nl)wil~*

I tu tl\ł!ł'Z ,odna bltntl':j~ze układy
m~bltl
mi rRtj\ Inathronll U\cZełóln,,'Io
1&- pornf!lany na Zamem uwroJ Jcolonko akeentowanku W)'- IlbfMłłie produkujlI"
wej, prt"ladowlInł'-j IIAwa-sprtedai odw lak dO\lI,d, pr.wIe
figurkJ
dckbra~~'Jno1icl ł tra
bywA'A -le w .kle w w)'łll,eznle
Cll -wIei., Ze ,wejl'D pił! MIł!J.klelo.Ran o charaklerze tra·

była

20 lI. Ogólny ko,u,t prodUkCji pragna 7,rob'ć n<l tym 1nt('l'e~
potytklem din
sil! po\vatny
kapitnŁ.
Jak

_ 70, DO zł, W sklepie Ul te
ume buty trzeba zapladl'! naj-

nane mail!,

celany,

ereb c.tę~df)\\'y dl)'
robek
prnJeklant6w IWP z o51atnle
Irl) roku. O,ółcm
PU)'.ott'lwM.no
'80
stiuk, w Iym n Ildmll!nnyeh W'I'oroW.

darhlwj mł

lłotych, Z jedncgo karica moż

na Zfr}!.lif dwie pilry butów,
Rl"f<:otyr'l.'l daj t' \\'I()'C chleb
r1e koozluil\ takie buty? Uszyw sl.'t.kom lud~! mlest!{,dIlC\'ch
cie pl7.}'s7e\\'ck _ 10 tł, olx-lą- \Ol tej niewielkIej wsi w powie
ganle drzewa (ObCM, pod~!ł:t~ cle bmklm, I 1. jednej strony
wal _ ~ zŁ, pra~a !luwca _ 15 ląt7:y Weh !Udll, a 't dnIglej
zl, wartość drlWwa i skóry _ dzielI. Co spn'lnl('I~1 bowlf'm

\V

Jed-

lune nucuk.anla l
l)t'(I8lyml dn~~ ,(an~

towy towar, To chmielnicka
by w ~tanle kupować systema
u s7.('l~l'bakowski('h
Spóldzielnia skupuje od. chlo- być w tej wsi ludzkiego ŻY' tYcznie
pów knńce _ owe 50.metrowe Cla,
warkoclyk! po 65 złotych ta
sztukę, powl~rz.a;ąc je jako BU Jezell opędlamy się biedzie
rowiec szewcom,
to dlięki temu zielsku, Bez
Jei!en kaniec ko.ntuje 65 niego nie ma S7czet'bllkowa.

NIemniej jednak na przykladzle tebt'ań wybor<:%YCh
OOP w OZMO nallUwa ,lę
pewna uwaga, Mllłnowlele:

I Inni ",IIemAtony USA. IUr.bl.· \

»

nic za

p!eniqdzc, Kfln-

.ko,

wetny ,ubemI.tor lunu Arkan.l.
Omal Vlubu. Imany I leulo.

po

CI'

Jest

ZlU'Obkl rcetn. ItdllllP 81\(10
NaJwyiue,o vr 81, Zjlldnot.sonych
3&.$&11 dolarów,
Ułuuka
KOoIJNIU _ aUD. (IolirÓW. 81.·

Iwlękftla

się 71\

allxacJi tadad I uchwał ,aniL

JłObl ..

w)',okohl

WYnc'lłI4

a

).,ańcc Ir7"l1_B P'_("C'cm _

nip. !{(!pić nIt> nu,,;;na, Na ogół

!"

aa.OOO dolarów,

wy!oko~cl

IM) kaików to jC'Rt
12 I,\'"'~c,' złotych_ Cd\'

kupuje

p;{'n:ęd~y,

k:"lc' .. \I· lIla:l',\' dlJ~,O

Dl lIg" nil' [l1O).\1'1;n!\' doJ~ć
do p"n,/.UI1lL,·n'<!. Ulnldllial je

'UlONlsr.AW ZAPALA
istnieje lu dute kolo,
;;:nt:d L ___________________________________________
_

Ipeelaln.. Zd ,ekrota...
ou11.. I inni rolallltr{lwle

raj, roun" penIje "

!:i0, IDO _

leh nlljw!ęk,,'tym sknrbem, naj wadzenl!:'m wypnriukowlUlY'ch
prawdziwlIlą złotodajną żylą·
pr'lH sleb!e bufów,
Ale nie
Dopiero w roku 1937 wlJt-. wszY!lCY są w lym wypadku
lkey Zyd)!! ltAhtereilowal! Il~ jednakowo r.al.nferesow'anl,
rogm}'ną robiąc lo niej kwadra
Około 300 ludu w Szcl'erba~
towlj, pleclonkIł potrzebm, do kowle !l1Jmuje jlię tylkO robIewyplatania nlel(tóryeh mebli. niem kańców, przy PI'Odukcjl
IntM'eI widal! był na tym nie- butów praeuje T I%.-,vców, PIiI~
2g0I'5%Y, gdYź w krótkim eu· rę os6b taJmuj. lit obeł ••••
.Ie ulradllll tajemnleę robie· niem tmdt$tew. parę st~lem
n1a o~J pted<)ftkl szcurba- przyarew, JedMl. ntewe jest w
kowskim ehlopom, po to oczy.. stanie w dąsu Jednego dnia

Bt••allower otnry.
moJo rotlUllł p.ud, w .."..oko'"
dolarów ptu. d.d'tItowo
Ił,au na ,.".lIat," ropreHfttallYJllo
orali lum. nie pnekraeująeą

m....

jp,<:ie, Aby tall być mć)g!o,
S7cwl·bsKólV mll~i
p()silldać
100 - 150 lon ."ul'owej rogo1,lny, NH IllI[jSl'l1 I,'lp jej flie
mR, Kręcą się w,ęc chlO'pl po
I;Wlec:l' I 'f}loW,Ln7a.lą rogf.~y_
nę s.pod DZialoqqc z k~7.lmfe·

1I1czefbałl:ow~k:lm chłopom trow Sr.czcl'bakowQ :taplac,ć IDO zł
chI'; krtrwdzą(,/ł.
Chcieliby naszemu kle-fO\H:Y' Tak .'('g()
więc pt'llbyć sie pO~TPdnik6w i
ć
k
to wodne Z:e1 ... k,) moie ~Ie stBr" z.a.j"ć się Mmoo7.:elnJt' ro,'-pro- ,ta na ta ą sum~, on może

3Oł,łłO.00fI

..

KCllice ph';l' ~:[ę w k11701')
i::tl~;~, \\'~?akpa:~-j~i (ldcl~~~up~~

10 _

od

wl~ć

7~~::.~~ 1l0~:ró!:O·~~~~:~aJ~el;..,I~,~ ~

7s,~no,ooa

dają

m.v

pml'ledżc:e

Okt.>liclne sta\'.')·
okole
lir] tOn SU['1)WC!l. Ta, lIo~ć Jcst C7y t"ż usługo'.\'l'go. naldllda,
- ,,\\'rp]lltac~(''', je~;~e~~d?t~~};~I~;')~;~~~:i~ az~~ POlO~lall
ś!h; można icb Ink nazwać _

do ni~ k,~n;l'c

I

g~~two, Ollr'\nlnlp Jrdn~k rorll""
Jego nrenl.na Je~t na OkołO 1 bl. 6
tlon dolarów,
~

$wolll

~~~'!~!.\\~~"k~~1~~~~' t~el~~\~:,I;~t

'.uno
P!1I1U\I'~e,
nu\!. lit:' m;l(·ie

to tu wziąć poa uwagę
Ten d)'ktowaoa
przrriwleń,~twem
mianowicie,
że
chmlel'lltck~ jot('!'esów dwóch ~1.clcrbnknw_
spóldzielnia nie jest w stanie sk\ch grup wCRfe mnie nit' za.
~~~~Z~~llkU~~w:'~Pl:tl:: odku[)ić od .. hlop<>w IV Slc~er ~k,l('~yltl Od ra7,U tez ulatrom
sobie sprawę, że w tej !lY~
mil. niektórych mcbll, Od f:~:1,\~e k;~~S~~i~ł~PI:~~C~%
tuacli niewiele lwojujemy. Po
toml~:tld:O~'~r~~~±Y d~~;i~h cem, ezekają na kupc6w. Brak prostu trzeb'! ludz'om dać lita.
systemntYc7..neg0. lorgani7.0~v.l luty
~pc1!dr.ie)!1j
chalupni_
nego odbioru kańców powo- czej I Sllo!dlieJni pracy, 1,muKupcy~ P~'tll. Gdy nIe oduje IV nlejedn~'m wv[)adkIJ sić do mr~]!.'n'a nRr1 jrll( n;!jtrz,'muje pnIW;Ndz;Jjl1cej od·
7amro.zenie poważnego' karita lf'fl<;zym \I'.I'kl)I·7.,\-~lanicm rogo.
powi€.'dzi zasęp:a Się rzucając
lu, Rzuca c!"n na w7_aJemne l,'ny IV pn,\'pj')ŚCI, lostaWI(
w wyjRśnleniu
stosunki l grupą llpr~.I'Vi'llejo· trnrhę c7nsu l odJf'rhać,
by
wanyeh $;prycial zy, rodli za· po!rm 1NI'r"CiĆ, .'-:lr~wdzlć, co 'l
za ;,J:ń~-~:,~,łam, ze panowie

l'Izjcnnlkar~om, lt. U1rn nip. wIe do- S
kJatłnle, Jak wielkie J~~t Je,eo bO.!

ZDD,Ono,O"

kiś 5po~')b lIdrob:ć,

warko-

PI,ECIONKA't

e

Do grona posladacay

zło

dlu~ie

DO CZEGO S'r.t)ZY

i

Rockp.fjOlI~rll.
E
poJawiają fiJ~ na meJ. \,

Za najb"Jrllt.n"I'{I
edllwJekll
Dl!.
'wlecJe w 1957 r, urhod~1J
U·letnl .'Mn PIl.UI G~tty, mlpszlta,
Jący
w Lo. An"elca, wl~łoJcld
koncernu naf1ow"go "Gett y on
Co".
a"ttv pnwlN:I1f~1 l<fjO(h'!

wysokOŚci

~ mi~.~zk1'lń

kob:eta i:

oaJbOłRh~ych,

Od.

te )edt:'1

w zem pol!'ÓJn€.',

Chodlimy po ws!. Co chwllę
wyskakuje ktoś na próg, to
jak)1.Ś dziewcz)':l/\
to starsza

:~~:~~, A~~a~Re~,;t19,':~St;;~ rn~~no I'~~ :
~ladacuml mJlJonow)'rl! rortun ~

do]ar6",

7.O."ll.wili~my

wiedzieć,

gan, IIbelta", RC\·"IT1p.~,Pr, I"leld, t
UelmoDt, Whltney, Carnerle,

WhJtnp~"a

r~o,po

S7.cz/"rbakowR, 100 II lA trzy
kilometr~'_ Czy 'o t)'lko g~t?
Być moż."" file
na la,kl ge.;;!
trzeba m;eć.
Więc jak, iak tyją lu<lzic w
Szczerbakow:e?
Mil.'Jscowy nauclyc:le! nlewiele może na len H,mat po-

~~~il;~~ąC!u:r~dZ~:~~'''ł~~:~~~~!~~ !

nllwllkll

male

c.Jw tej \~'~i daw:1ł mu 100
tych
7..<\
podwiezien:e

•
tv pOrtątkll('b ob@cn~go Un. ;
lecia, gd)' mOdnI' H~lo Alę o .. la.
szanie listy naJbogabz:l'el! ludf.l
AmuYkl, do grona multimIIIone. ;
rÓw nąJ~h.Jy WÓW01!(IU {l911 r,):

tylko

które!,:o

Wiślic,Y,

i panujących

Obecni!! Id _

l.iemićl,

~
Marlat porcelanowej

zrobić

w~pół

skl~py

t.e

,aklem I plN'Ccla'

A

Instytutu?
mota nawet-

po('lĄlek

Irwałll'1tU

marlala't Tu .tu6lkJe

~C/.

porwani Jakie

ałra.ktwJnym zada.
niem
przł!.f~lInla
barlery
puml~dzy

pluty.
J odbJorc40 Ar-

wwp61'"lI!8ną

kił

SLOWO

LUCO

SPACERIUUI Jeszcze jeden apel do Mln. Goop. Kom.
;O SKARŻYSKU
.... Słowo się rzekło /I
TYLKO JEDEN I\TELISZE](
za duto wypil Ignacy Figarskt w
I."znsie pracy i chyba \"51\tll<:'l, t,:
MO dy!ip()~)'tor ruchu spnt lwi 1;0
w budce pr7.t.'jazdowej w ~,tnnie
ll:etne;(lVym, Na pr;~cJ(').rI;,1l.' Ut
1,101(10\\'.1'111 Z-2 nil' pnnUIf' tnlcl
ruch. Jal, np. na ul Armii Ludowej. ale I tak o wypalkil nic.
trudno
NAJLEPSZĄ KAWĘ
~ysku

podają

IV Skar-

Mnrksl~tow

w

Klubie Dyskusrjn,'lm przy
KM PZPR
W kajdl'm rrl7JI!
.Jcst do~tatN"7nie morwl. aromIl
tycwa i /.:orąra. W .. 7,I'ÓrHowcj'
cwka Hię na kawę' 11 mlnu!. w
.. Klubowej" 32 minll1y . .J'Hk ~ie
nalc7..\· domyślać. i n n e napoJC pGdawane są natychmla;,t ...
-;iJOO{~kim

Mieszkańcy Szyd/ówka

o

30 bm. sesja MRN
W dniu 30 bm., o gOdZinie

w sali

kcnferel~cyjnej

1)

Woje-

wódzkiego Domu Kultury odbę~
dzie się trzeela z kolei sesja
Miejskiej Rady Narodowej.
Na porządku obrad: prob!€'m
zatrudnienia w ll'ueś<:ie (referu
je sekretarz Prezydium MRN
Z. Olszew~ki). ocena rozwoju
::-zemlcsta spółdzielczego i 111d}'\\'idualnef{O w Kielcach, dyskusja nad cbydwlema kwe-

stiami.

studnia pod

"świątkiem"

w Blalogonle,

ale

dotrzymać

MPK szturmuje nadal. Mote wreszcie Ml1I15tt'rstwn GOH
podarki KOMunnlnrj tamenł

KOU"lunlkarjl

(lelUI!
IlstyliTY

MPK
7.31107.nlllo
w ~prcjaTnycb
plsmaeh
MIE1ister~lwll
Go~pn·

Z gospodarzami

NI('lIt.. ly dll lej pllry odpn·
w!edi nie nadestla. Wyg-Iąd.
na to, te M1nlsh:rflfwo 1t'1\.(,;('wat.y lohie potn:thy nlt!li7,egll
miasta. 7: kolei w dniu 21 hm
Ilqwedrowalo jeurt.1" jl"dno pis
mo w tej !ólprawle do Warslawy I konkretną prośhą -)000(-

H' lI1J'edzle/lę -

za _Iast@

II Kto chce nad Nidę?

sezon
.... pod chmurami

W najbliz.~zą n;rdl.it'lę. 1.). 1
C7.el'\\'Ca bl', kielczanie majq okazję spęe:dć
rai y dzi0ń nad
Nidą.

Taki

wla~n;e

niedzielny

Week~end-brjtig{'

organizuje w S'lbkowie Klub
Rozrywkr.wy WDK. Na
ma'J'
scu do dySp01YC,i; II'Y["10C7I<:owin:ów - si~tkÓwk~. tenis stolo\\'y
l,arty do bridge'il, ~7.acl1\'.' Ol'ganizatOl'zy 7;;pr:,~lają do U·
działu w nied7.ielnych wl'z8sac'h
czlnnkó\V klubu rOlxywkowelłł)
i~i/ p~i~!~i~t~n.~·i~t\)~~~e:~~~j~ Szybownicy bujB)n (w tym wy- i ldclczan "niezorga.niwwalotów gudzinami ~Ięezą w m!](!-e- paj',w rlo.'il<lwni<;ł \\' obl"kath. 1 t,rch",
100rnJach w I{j.~lcach. Sllar7.)'..~ku i cwjł\ się lam mpelni-e ni(·il;.;, Za
Bliż.szych infonnacJi
udzi!'lil
Sl..'lraChnwicoeh nad filigran"wym awa:"l.'wwnni piloci nn"z.~t:LJ Acl'onyb'lwcem. Bu,iujC' sie lu balon:--'. klubu 7>~ob."li IV uh. rolw j ~f('hr Ir.~truklnr Klubu RozlTwkowe5zyh::>wc€. a naw{'t "am"lolty z nreh n11.nak, 1\ Cze.slaw Baluk w go WDK (I.el. 40-55).
napędem ~l1n\kowym. Na pewno krajowych 7,awą~a['h SZ.l'~lWCfl"
wiciu uc~niuw szkól po<-l.~lawo- ~'~~u 1~'::~~~~hz;:.;t,!\~lnl~~~!S;~_·
Aeroklubem I1parlochronowym ~ l.lote o'lmaki,
spotykamy się wla,ici\\'~e rilZ 1 srcbrnych j 5 brą7.owych.. W
w roku - w jnm SWlęta tym roku ki('rownidW'. A"I""kluLotnictwa na lotnisku w Ma.,lo- bu wm!.prU! m1,~7I1"rlYĆ w'lrunki
1V1€. Roz-:,hodzimy Eię 1-1!h_\'ol,mi d~L<;7.('~o
ror.woju tego spurtu
t pokazów i już nar.ajtilrz nie Klo 01,1 ocho!!,: llilskukać
~obie
myślimy o młodYCh entu~j,h~tach
poj chmurami pn)..,,;ę bardZJ, bcz
lotnictwa. A oni wytrwale pl aru- o~rnnlc7/'1'l.

I

Z

kiele<:kim

~~I{'jmśre~~ii~;lr<;~~1tnl~bdRg~?{~~~ ,f;t,~n:e

t

pewno~ci,1\

w

Pi'1.y.-:,I"-""'i

na nich kok.:!r.y w modelarniach, ~~\~~~~d;~f:~{0~~~~~~!~".:1~ T!~7. ~!1~i
Spaoo<:hronia!'7.c <.'wio.ą ..,Ię w I &('1.On latnnla, Młodu (>ntulja~l:i

WTOREK,
27 MAJA, 1958 R.

III MotoroweJ
do Samsonowa

""""'"
st.

Poet..

Bł!SnSÓW

8.00 Wiad. n,t!G Prz!!~I~d pas)!.
lI.ttl MUz, II.a.' Mur.. I aktulllnośel.
12.114 Wiad. lU\) "Splewki j'. wili_
Iru". U,35 .. Mtltynlnkowle". 1$.05

Ple/ln!. U.M Koncert. 1ł.0II PIli mlndych fizyków. Ił.MI }{aneert. t5.00
"bajk,.. _ (ul. GwardII Ludn.. Wllld, tS,NI .• Od A do Z muzyki
wej Ul _ "Borronoga COl1tl!!lII:' _ rozr .... 1&.00 Z t.ycla Zw. Rm\1.lee.
ćzlej"

_ fUm prod, pohklClJ.

tUm prod. USA
poe~. fi lIod~.
t6, IUO, )\tI.Ul dozwolony od 1ttt ID.

"SksblJJt." _ "C~arnll tect,kll" _

blm

prod. fnneuskle:j.

Pnt-~lIte~ 6elln'U

..&kalk." -

,!~~~~I~CI~I:;;~:~I~t t~~re~~~u ln~~~~~

o g. U,H, 18. lO.:ro

"Robotnik" - "Mon~leur nłpnłs"
_ tIIm prod. frant:usklej, dO%wolony ad lat 11: gQdf:. 11 I 19.
,,$at~IIła;" 1il1Xl:r... 16.110 ,,1l1.lł
wleC'wr !!tlimy" -: mm prod. eU!·
$lde): gortz. IUO "GO(f1!ny na·

l)

11M&.-

Ił,

klI'lIllO. 111,111 AIld. dl!l drui,:Yllowyeh.
11.00 RnQtow.l' kurs Jęt, ros, l'UlI
Mltzykll. In.IW "I(nh;i.y:e I o!lnlska'\
I1ndlow!I, Encyldop. Pnyrod_

118'20

~k~: 1~9~M )I'~!:~~~VI'I~ut, so~~::

•. Jl!#O rybk!" ..... tum fartep.

llrod. łralleu$ldej.
PO(:J, .e8n~ów o gOdl.,

Ił

I

~,

lD,~(I

•. Kapl\lln Blood" Rlu.

chQwldlo. 2LIIf! Z krlljU I f.tl '1'.'111' tli. 2t.~ Wllld. ~POft. 11.30 Muz.

:::~: r~li~l~ PJ~~k~I~\l:IWOcr~'~~~o;::
dl9WY' n.u Mel. IlIn. 2Uj

Mllośnł

kom muz. kamulllneJ. n,co Wiad.

Z lisiów do redakc,ji

------

Administracja drzemie,
a dach przecieka ...
Wiele 81ę pi.u:e t mówi na te-mat \oka{otów _ chuliganów, \l:tórt~· nlłl1.eUl ośwlet1l'!nlt'.

tamkJ, lIuką .<!t)'hy. II.

wyr>'wl'l.jl\

w lazlen

w

Jut drugi

nleczność

APTIKII

Apteka Spcleema
1'1t.nONYI

PogotowIe fłiltul'lkOW1<
Blret Potam.
pogotoWI' MIlIcy1ne

rok

qlałllnm

naprawy dachu. Apelu-

zaled~lę- d~,~

nim' jedMk

..Iutro
szko Ina rewia mody

do pr:tNlHgu winien
W,,"Olcoścl 10', c~ny

złol_yc

do kaly P K S R~d(lrn
do dnia lO VI

wywO!~WCl~J

pl!nowanym

lokalor«n. T.rudno

gdy, w_ dmnu panuje wUJlm: (sum I dwie klany

talaM

być,-

wodą),'

I

3

K O NP'NswEd'_,
_ w,

WOZ Y

sprZedaŻY,

l,
750X21l l
ot

-

t
"odUJ(d,tj/"1

Wy-l

l

,

/PRZETARG

'

,

Go.pod
..... o Pomoc,,;cze
przy
Pdslwowym
SpeCjalnym

l'

~

3

w
... za PRZETARG .. leog.... nicz ..ny
na wydz ieriawlenie sadu owocowego

[

f

nastąpi

z

hrabią.

zaczynają

się

pię

trzVć
prawdziwie
fHmowe
drumaty _ mi/att od pierw-

MIEJSKI HANDEL DETAUCZNY-

--

ART. PRZEMYSŁOWYMI
W KIELCACH, UL, WSPÓLNA Nr 5 - , -

szego wejnenla. ukr11!e kalectwo męża. by1epo uczestnika wojny. tęsknoty nIewyŻutej kobieco.id, melo(fromofyczna śmierć.
Zbyt dobrze' znamv joko.§ć
amerukańskiego 1L'<Ir.utatu filmoUleoo. atl'bJl nie przyznoć.
że i tu: pot10m Jest zachowany i wiele scen jest bardzo efektownych. Ava Gardne,. jest pięknie zbudowano
l przyjemnie no niq patnet
- zarówno kiedy jest 00$0
jak w obuwiu. Dochodzą tu
juzczlt bogate wnętrza, stroje l ~jzaie j podnieceni tum
I/)Id~owlt Infwo traeq wio dclwe kryter!o. Tolei. choclai

!t Gminnych
Powiatowy ZwIązek
Samnpnmftc
Chł"ps~~"
SpóldzieJni "
U II ił
II I\u

111m warto zobaezvt, n,altfu

E ----

og'"'' PRZE'fARG NIEOGlUNICZONY
N A SPRZEDAZ:

SAMOCHODU OSo.BOWEGO marki B, M, W. 340
W CENIE WYWOLAWCZEJ ZŁ 26.250,
Przetarg nlnteJlty odb~Ib:le 1111 w dniu • uerwea IDn r.
Jodr:. 1D pod wyt.el wilf.aunym adresem,
PrzyslP,puJący do nlnJł!J'Ulgo przetargu
wpłac"
uPn:ednlo do
kfl8Y M H. D. 10% wadIum podanej wal·totel. Ogl(jdtln nlnlejaugo
wozu mot'n.a dokonać w katdym dnIu w godz. Od ł do 10.

(I

=----------....,'1..I

---

~etrk4.~.

~.~

I,OZIENICACH

----

wykonanie robót budowl/l;uych r: powtenone,o matertatu
budowę paWilonu bandlowego I)rlly uJ. &adamaki!!' U,
proJektowo-ko5ZtorysowlI do

Dokum~ntleJ.

P. z. G. S.

Oferty

mOGą sktsda~

"m'.'.

ftrmy

wglĄdU

państwowe,

w kaneelarJl
IpóJdz1eleze

I
1~~;S/~~. ~Il::~:_:-=::**:::""":,:"""::,::::::::::::::::::::::::::::::~

1'iiM.nr.~.I&i4;y.
~

I p"w"", w

d, " , . "

m",. " " "

Z35tr~Sll ,Ię pnwo wyboru oferenta bez podanIa powodu.

Pieehat,

~k.J!.t,j"",,~)

Włtold

P1ewako
Kielce.

ul.. Gwardii Lud&Wej 6/8

11>1$1·0

RADOMSKIE

ZAKŁADY

GARBARSKIE

• OQf,ASZAJ Ą - - - -

....

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dla powodzian

Zwlą1.E'k
ZrzePrywatnego 'Htmdlu I U~ług w KIelcach zawll'trłomH nl't'l,
te ogólem zebrano, w wojewódzTecltnikum i Znsadnlcza 5zko !.wle wjr6d członkóW Zrt.es!l~nla
la Odzieżowa w Kielcach orga- \la rzec~ J)Owod~ian 28.644 złote,
nizuje rewl(l mody. 'Impreza od- Zbiórka pienlęt.na ,nlr ,konto po
będzie się jutro, 't) godz. ID w wodzian I tercpów' dotkniętych
klęaką huraganu trwa nadal.
sali WOS.
Komitet Blokowy, Nr 20 w
Wprawdzie flfwla orglUll7.GWafla jest pl'1.e7. mlo(b;ieź, lIle Kielcach wpłacił na ,)tontu 1):10.
organll'.atorr$ zaprllS:tają na nIĄ wodzian w PKO 50, 7,1.
Zaloga Kieleckich ZakładóW
przede wszyBtklm dorosłych, bu
pl"Zllka7.ala
wjem dla nich przez.naczone są Gastronomicznych
dla powodzian 2248 ,zł.
pokllzówe "kreacje,

W

PRZETARG

S.H.M.

ko--

ję do serca i '-Ol';umu IiIdmll'!lltra
ejj U rt'jcmu. BI'!t skutku!' Gdy

w

$Ienklcwlou 15.

wadium w

3-tonowe na ogumIenIU nowym o wytnJarach
na lożyskach stożkoworolkowych (oporowych), w cenj<'!
zbytu 1.1.000 zł.
:
Jest to burdzo zręczna mlF U R G O N Y .
~
~tyfikocja .ęu!7eTl(jqca. ze te-"
- do przewozu pieczywa na now.vm ogumieniu (')
mat jeH BzolPn!e
miarz~ 600X16 na lożyskBch stożkowo rolkowych {opogdyż pokazuje mechanizm (1rowych). r~sorowane. w cenie zbytu 15,000 zl.
merukailskich wUlworni fi!S T R A G A N Y mowycli. w klórl/ch jedllnq
_ rozbierBne z nakryciem (dachem), w cenie zbytu
silq nopędvwq jest pieniqdz
2.980 zl.
i jedynym celem _ równieź
POWIIŻ.~U wllroby 1J1Opq nobliwot in~llItucje POTtsttt"owe'j
pieniqdz. Nawet len kto w J> .l=pó/dzlelcze oraz o.~oby prywatne.
167-K
pierw.~zej chwili doje się na
u ...................."'........."'.........,u,.................................................u,"""."" ..........IA.
to z/apQć, UJ miarę rozwija- ,....,.,.,..,.,..,..,. ...."........."" ....... ".... , ......"... "............"""',,,V'II,,,,.,...,"""'"",
nia się ukc;i jut wie. że ta
:
r2ekomo
samokrytyka
jest E
tokie bluff'em, a raczej nowym - , na tum grunci.e środkiem zuskocunia wld.:-a
t ..Zakładzie
Modna dzi.! forma retros- 'Et:'E
pekcji czyli czyjegot opowiaŁAGIEWNIKACH,
POW. CHMIELNIK
dania lub wspomnienia z(lCtynajqcego się I kończącego
tq 'samq scenq. jest nan~ doogł
brze znana
Treść
stanowi
hi.l'toria młodej pif:knej !il.I2panki. którq pro wie przemocą zobierojq
do HoIIIlH:ood,
~ w ~:~:lt::;ul ':~~~yb~!~y~:t~:~ ~~zł:~~~~:o,,:;:;~ ~an~:~r~:e·iI:::~:
ażeby zrobić z niej gwiozdę,
darstw8 pomocnicz~go w Łagiewnikach w kopertach zamlenlęJedvnllm czlowlekiem, którV :
tych z napisem: "Oferta nil dtlertawę sadu gospodsr!lt'd/a"
rozumie jej opory i tęskno ~
w terminie do 31. V. 1958 r. WadiUm od ~umy otl!rowanej w
tli jest inteligentny
reżlIser
wySQkoścl 15",',. przed otwarClfm olert na1eiy wpłacić do ks.!y
(.Iam calkowicie uzo!eżnionll E
gospodarstwa Łagiewnik!.
od jedTlego z krolów filmuoczywiście
krO/ów
handloKomisyjne otwarCie ofert
W dniu 31 maja 1950 r. o !Ind!'.. n
wych) j w jego re!ocji poznaw biurze go:;podarstwa Laglewnlkl.
Zastrzega 81ę dowolny
jpmll historię bosonogiej con- E
wybór off!renta oraz ~wentulllne unlewaźnleole przetargu. o Ue
tessy. O ile w pierwszej czę
oferenCI z.lo1ą oferty na mnJeJ~~1I kwot~ nit komisyjna wycena
ści może ono ie~zc2e intere- ,:
sadu owocowego,
16S-K
sować, to dru{la cZĘU godna
""'' '.LA.............. ''''''..'''..........' ' ....' ' ..''''''............Ali.............'''.......A..A..I..6.A..u..i.4~~'
je~t Court,,-Mahler albo Mn!Hkówny. gdllbU ta podejmo- łT'I"" V"""""'''"''''''"'......,,.,.''''.,...V"..... VVV'JTVVVT'l'"''""''~
wolo temu/y "z .l2er.~zego
świata". Od churHi poznania

w tym lubul/owym opakowaniu krlljq $lę
tylko namltu'tki w.!t!lsuń

pada d-estc1.. o:śwladctają mi nikt nie wejdtie na dach, bo mokro, pada śnl.eg - 1.& tiroM. gdy
Jest sucho - po co pan pn:y.s~dl.
pn:eclet teraz. woda ,Ię nie lejć.
I. tak jut pnez. dwa lata.
Cheę być sUn'!iEmnym I z.qYilCY-

-)<>00(-

Pr:tyst<":puJĄCY

BOSONOGA!
"
eON TESSA"!::• ~

pamiętać, że

knch hodują s-wlnie. Pa:dal~ wnJ..oski. aby wandali lUluwaĆ !. bln~
ków ml'€'1lr.krdnycb, i 61WluUe.
Nie Vlw.ne, IlM'blak deWlUltlWj3. bUdynku ~t dtielem wandali.
Jetllem lokat.orem budynku pn:y
ul. Gwardii' L1.l-doweJ 6/8 m. 12.

Budyru!K jest l'Iow)', Bety' ..obl~
rok, Ale za nastf»)ne'ilWa fata puy dall.wj ,.tr06kHwokl" administracji. będzie alę
nlldawał na ... rotblórk~.
Dom wybwlowMO _t tzw, mterkamiC któż kil nie robI)! W&ku~
tc~o w c7.aslo!! d.w;tcwW I rotto
p6w, wóda plynie mie&1'.kańcom
na głowę.

marki "PRAGA". typ R. N. D.
CENA WYWOŁAWCZA ZŁ 21000 ZA JEDEN SAMOCHOO

cderl'ch autohusów Jed w tej
chwili dla Kielc konlef'znaijclll, Prr.cc!d w r07:mowlł.ch t

..

odwadze filwkania z s~m<)lolu. lotnictwa po IIp'i'<:jalnynl kUf;<;j(:, t('Uczestniczyli oni w ubiegb'm to- I)r<'tycznyrn wC'.idą do s1.)"bow('ńw.
Zarząd Koła T~)rrstyki Muloku w krajowych mistm~~lwnch I{ażdy mol;(> z.apiEać Eię, jeśli mu
:'owe) prZ? PTT-K w Kięlcac~ l
8pad(){'hron,)';\'ych - wJmuj>l1! nle- ochotę.
2awiadamla ~wych członków)
~ mj~jsca. f..eolladla Pela -- IV
Prawdziwi lotnicy cien.ący ::;\ę ~ympatyków, ż.e organIzuje ,,:-'y~~~JsD~~~~~~~~~ ~i~~ Ćil~~ w A't'I"t)kJubie nnjwiGI;.~z\·!l1 IlU!<.I- .;icczkę w dni" I C~Hwca br. do
!rowie nM:&<I~g{)" Aerokluhu z.y.4;a.h fytet~m, latający jut na liamo-- Samsonowa, Bobrzr i Oblęgllr
lotach.
podjęli w h'm wlnt nIl no..
w ostatnim t;.e%onie w ;sp"rcte
WO trudny, llle dający
moc <'la- I<a. Podcza.o. tej '\'rci~"lki omówione będą warunki następnej
.p;
I
wyc!t'clki do Czccho.~Jowacj! okle!<'Ckil'h pilotów awan.~uJc w raz warunki raldu do Leska.
kwa!ltLkacjilch. ni",I!!()!'7.~' "r1,p''''1 ZRłoozenla
na
wyciec7:kę do
1't:ĄTRVr
.lut do lotnictwa zlIwfldnwellP. PI- Sam~onowa przyjmuje 8t'kreTutr Im.
:tllrom5klł!5P loci, którzy lw;kaJą prr,yna)nm;opj tarlnt PTT·K w Kielcar-h do
"Powrót Odyua'" - poe~. ,. Jł.lS.
II k!Il/l1ę 1;1,kol.. niową I<t~fować hE:31 bm. Zbiórka: w dnht l czerwdą nmololy \OJ 1()I~rh
tur"'61)'~1,·
"tNAI
n ....:h. które 7.ll<n!('fl!.a l;ję wp.rowa- ca na Placu Partyzantów ('I
,.Wanuw." - "Plas:e:" - tllm
~oc1z. 9.
ilr.lć w tym roku.
Cam)
tIrOd. Wlo~kleJ,

U. "" "" .......

3 SAMOCHODÓW CIĘZAROWYCH

Z naszych ekranów

którys w lutym I mJU'l'u br.

Rozpoczął się

N A SPRZEDA Z -

przyna,lrnnlej

Ch)'1

darki Komunalnej po rar. tam

D7.;Ś mi0;;zllat'h:y Szrdlóv.·kil
I fJzmawiać b<:uą o sprawach
~w"j d1.wlnlr.v z prH'wodnit'7.ą·
cym Prez}'(lillnl MHN K. Lubpc
kim i innymi czlor!;nmi Pre7.ydium. Spolllnnit, odbędzie się ()
gOdl
17 w
pomies7.C7eniach
przedszkola m! o.'dHllu S7..I'd!ó·
wek Organi7_atot'ZY spolkania
lapra~7flją na ro~mo\\"ę z ~to5PO
oilrzami mlil.<tll mlcszkańców
lej d7.it'lnky.

ogłasza PRZETARG OGRANICZONY

go trudno

przYdzielenie

Komunikacja Samochodowa

Ekspozytura w Radomiu, ul, Zeromskie-go 104

pl"lcdstawldelaml MPK I Prt
glos z prowincji wohlJący 1'1
1058 r. snmoci'OdY n'07n" ()~Iąda(: codzl~nnl~ w godztn~ch <;>d
;ydium MRN l. Kielc Dl"llll.rpomoc. Plsalismy jut w naszt>j
U dO 15 pod WiW, adrc,~m
trlment Komunikacji l'rzyt"ll('kl
gltz('('le o tym, ie w Kleleach
Informacji
w ~pr~wle sprzed.ty samochodów udzt~lajll' l!:1,~por)'_
lln:ydzlellć naszemu miastu At!
klepRka kOMunikacjI\. autobutura P,]o; S Radom. ul. t.l!J'nm,klt'jlo 101. Sek~jll Taboru orat
lobusy,
'
sowa. te 17 autobusów mocZarząd Oluęgu P K g, Kielce D:tlał Techniczny. ul
Dller_
no sfatygowanych nie nadąża
tynskJego Ul, tel. 20,31
pnewo7.lf lud,i do pncy. ił'
P. S. Mamy naddej~. f.c ten
Jrden autobl1s zaledwie prn"
publicr.ny apel do Minlsfl'r·
pada na 6 tysięcy mieszkańBtwa Gospodarki Komunalm'J
Przetarg 6dll~d~le się '" dniu li czorwca 1M3 r. o god!lnl~ Ił
ców Kielc I okolic, skąd pnl"
w naszej ,lfa.zeele będzie
w Ek~pot:vturze w Radomiu, ul Zerum~klego lał.
jeidł:aJą lut1l':ie do pracy. il'
ba Jut ostatni.
769 K
autobusy. w}konlljąt okolll
Am.
• .....""""""=""...........""""n."n""....... Y'i"t"vvv"" .. V"O'~'"""",, ..""• ..:,
200 kilometrów dziennie. nlł' ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,
nil'
•.
wv1rzyrnają dluJto bez kapUsT II
W.Z.6.S. "Samopomoc", .OPSft8":
n('/!"o rt'montu. Z calą tą hoZakład Remontow,OwMontażOwy w Ostrowcu Sw.
galą argumentadą kltTerkl(l,:.I
,
UL, OBROl"1COW STALINGRADU Nr 67
~

rozmawiaj q;

miasta

Państwowa

.... sp ..zed .. ż :I ......i

WojeWÓdzki

po"ląg..... ych

Przetarg odb~dzJe się w dniu 4 cterwca 1958 r. O godt. 10
w fi. Z. Garb. Garbarnia Nr 5, ul. Mokra 24.

~zeń

mogą wzląt
spółdzielcze l osoby

W 'przetargu
stwowe,

BROBIE

OGŁOSZENIA

t.mlo, pllnte AVO·
Sport I: powodu wyjal.du. Stan
Idealny: Kielce, tel. 46·n 'W godl..
SPRZEDAM
ta-lU!,

udział

przedsiębiorstwa

prywatne.

pań-

712-K

PRACOWNICY POSZUKIWANI
WYSOKO KWALIFiKOWANEGO KIEROWNlKA TECHNICZ~
NEGO punklu krawlecczymy miarowej zatrudni POW5ZECIł~
NA SPÓLDZIELNIA SPOZYWCOW W RADOMIU. ul. t,eroro~
!>kiego 48. Warunki płacy i pracy do omówienia· na miejscu.
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