Dzi!ł .......
otwarcie

ProLetarlu.sze wszystkich krajów lqcz,dc ,je l

CENA GO GR A

a ...

Targów
Poznańskich
DtH otwierają się 27 Mlędl.yn'l

ro-dowe Targl

Poznańskie.

jO kl'j-

jów, a więc N'!kordowa ill'ść, Oloerze w nich w tym roku u Itial:
rl"prez:.entują on('
~
kontym"1Iy
Europę. Am€-rykę,

ROK IX. Nr 133 (2778)

KIELCE,

PIĄTEK,

6CZE.RWCA, 1958 R.

Nakł.

59.152

Azję! A'rykę.

Są na Targach pawilony nar.ldow.e, chyba wszystkich rOlwlll!C:

tych go.spodarczQ pań6tw ~wl<ltn.

S,\ sto!.skll niemal wszystkich najbllrdzjeJ wanych rinn WaChl)-Iu l

Zacho lu.

Pn~yjechaly.

wi.e~zlaly

~w6j

albo

.wp<)p<~

przyjani do

Ulania w okre..~I€ Targów :!(!Jegacje hand!<Jwe ~ krajów 6QCJaJj~

filvcznych. Są Juf: w Potrumiu,
albo oczekuje elę tam Belek I'J,dzl

Interesów. Wszystko d{lwo,'!l.l, t.c
Targi PoznBń..~kle urosły 10 ranSi rzeczywiŚCie powatn('go wyJarrenla we WIlpó]czesnYT!\ ha.ndlu

Siły pow~tańcze kontrolują.,
dwie trzecie terytorium Libanu
Zaciekłe

walki
na ulicachI Bejrutu

międzynarodowym.

Na zdjęciU: c!wlc7.enla artylerzystów Marynarki' Wojennej. w ubiorze
CAF - fot. UkJeJewskl
ochronnytn w czasie alarmu atomowego.

KAIR PAP. Wieści napływa~
Przywódca 811 powstańczych
jące z Libanu są sprze<:zne i za- w pOłudniowym Libanie, Ahmed
rOwno wojska rządowe, Jak l el~Isad, oświadczyl przedstawIpowstańcy twierdzą, 'Że zwyclę- deI owi syryjskiej agencji lniormacyjnej, te siły powstańcle
stwo jest ich udZIałem.
W ofiCjalnym
komunikacie kontrolują dwie trzecie tery towladz libańskich tWIerdz! się, 'i.e rfum Libanu. Władza rządu !llotnictwo rządowe ostrzeliwało bail.skiego na póŁnocy utrzymuje
w środę I w czwartek przed po- się jedynie W rejonie Sgorta, w
ludniem oddZiały powstańcze. r.,ibanie środkow~'m rejon Bekaa
Komunikat ten podaje, że na znajduje się całkowicle wrę
;-óżnych frontach oddZiały rzą- kach powstańców, zaś w BeJrudowe wspierane były ogniem ar de sily -rządOWe 'kontrolują je'"
. PARYŻ PAP. Generał de Gaulle przeprowa·
tylerll ! czołgów. Wymienia się dynie palac prezydenta I gmadzl1 szereg rozmów z członkami Komitetu Ocale
miasto Salda jako teren zaclek- chy rządowe. Pozostałe zas dziel'
llla Publicznego w Algerze. Przvjął on r6wnież
Iych walk. Również w Bejrucie nice miasta są opanowane przez
w Pałacu Letnim arcybl$kupa Algeril Duvala,
toczyły' się walkI uliczne. WoJ- powstańców.
wyższych oficerów 1 p~efekta Algeru
Ba.reta.
ska rząd.Qwe ostrzeliwały niektó
:.: Damaszku donoszą, te do
Po wyjściu z audiencji jeden z członków Komire dzielnice ogniem artylerii. W partu' w -Bejrucie przybYło w
Mu Ocalenia Publicznego oświadczyl dzienn.l~
Bejrucie dziala sąd wojskowy. środę kilka. brytyjsltich łodzi tOr
karzom: "Generał przyznał na.m całkowitą racJę
ObowiązuJe ścisła cenzura pra- pedowych z ładunkiem broni I
• BEV3RAD. Po dlugotrwa!Yl.'h I 'lgodził się na wybór naszych przywódców. 0,
amun!c.Ji dla wojsk rZfjdowych. upałach :tapanowaly w JugosławII Ilazał on wiele zrozumienia dla problemu Inte~
~~~~~Y'Od wdW~:~nodc:tCp~"da~l~r'!f:5~~ g.racjl. ~owledział nam, że nasza akcja stała
eze a w góra<:'h spadl śnieg. k!ó- Się bodzcem do odnowy Francji,
"ego wa~stwa dOChodzi do lS cm.
PARy2; PAP. Już od godziny 15 w środę ulice Ałgeru Ui-

e Gaulle
w 1gerii

Zapowiada on przeprowadzenie wyborów powszechnych

..
S D lleq

.'

ID Jugos ł a WII

I

w czasie strajku

pelniać się

zaczęły

gęstym

tłu~

płynącym w kierunku paj'czydenta, Tłum skanduj~
"Niech żyje de Gaulle", "Niech
żyje Sou~telle", "Algerla jest
trancuska",
Pałacu
rezyde>nta
str-.tegą
zbrojne patrole spadochroniarzy. Na podwórzu za burlyn·
kiem skupionr, policję l oddziały WOjskowe,
O godz.. 17 przemawIał przedstawiciel Komitetu Ocalenia Pu
bUcznego, Denls. Chcemy, by de
Gaulle l tylko de Gaulle otoczył się nowymi lud4n! 0.świadczył on.
Niech tyje de
Niech
żYje
Salan!,
Gaulle!,
Niech tyje Massui
Gdy z tłumu padają pytanIa B
Sou... t.eJle? Den!s dodaje "Niech
tyje Soustellel",
Przybycie generała de Gaulle
w towarzystwie Soustellc'a l
Salana tlum przywitał odśpIe.waniem "Marsylianki".
.
Generał Salan. a po nim Jac~
ques Soustelle w krótkich sło
wach powitali generała "w 1mle
niu 10 milionów Francu7.ów w
AIgeril".

mem
łacu

mi

M\S !I,BATORY"

stał się

symbolem

łączności

Pohmii zagraniczne; l Macierzą

i nie powinien

być

sprzedany

Prasa pol,kA, atakte PlrTanłt'J;
Sprawa ta J1(Itułlrona V14f"ta
na pISAła o'tatnlo o ewentualno_
konferenCji z.orglln!z.ow.1.cI sprzedab naszego rlll:!:owcgo PodCl.I.llI
nej kilka dni temu przez dyrek~
.tatku pasatenkieco ..Batore,O", cję Po1sklch Lin!! Oceanicznych
w Gdyni to udziałem lach-o'yców
to dzloo&lny teglugi, I aktywu go'·

Uroczystości

Bożego

Ciala

5 bm. odbyły się w całym kra
lu tradycyjne religijne obchody

8więta Bożego Ciała.

W stolicy tłumy wiernych jut
od wczesnych godzin porannych
napływały z różnych stron miasta w kierunku Pl. Zamkowego,
W Katedrze Metropolitalnej Sw.
Jana odbyłO się urocZYste nabateń.stwo, w czasie którego kazanie wygłosll prymas Polski, kar.
dynał Stefan WYi'izyńskl. NaUęp
nie przy dźwiękach dzwonów
wyruszyła procesja na Krakowskie Przedmieście, gdzie wznle~
Illone zostały ołtarze.
Procesję
prowadził prymas
Polski, kardynał Stefan Wyszyń
ski. Obok licmych ksjęty I I'akonników wzIęli w nIej udzlal
członkowie różnych bractw rell~
gljnych oraz tłumy wiernych.
Podobne uroczystości w dniu
święta Bożego Ciała odbyły Elę
również w Innych miastach na~
łZego

kraju.

Iłowy

polski

film

sensacyjny

llpm.larcUl-poHtyczn-e~o

nla

zebranycn

były

PLO. Z 'la&godne:

"Zrozumiałem WIUI -

MIS .. Batory" w ładnym wypalIku nie powinien by6 gpr~ri..,,:v.
Statek ten - słwierdnll uC'le~t~
nicy koofermeJI - II_ł się w
,wych reJlill:ch do Kanady .ymb..,...

czął

(Dukończenle

lem lącano!icl z emIJTlleJ.. "na~
lory" znaczy dla Polak6w 'la "ra-nic.. to lamo łlO Wawel, Belw&der. czy In"& naJcennleJsto' pa~
mlą.tkl narodowe.,
Pełne wyk(Jrz.ystanl~ mieJsc n ..~
satert;kleh jt\'łt V!.oewnhm{'. N!e~

organizacji

na dals;fl6 terminy z
uwagi na brak mlE'J6c na statku.
Ebploat&cja. "Batorelo" zatH!W·
nla uzyskanie wysokiej ren<ow·
prze&Ullą~

młodZieży

Wczoraj odbyło sIę w Kl~l~
W toku dys!ttwjl WpIY'flął rów-- cach spotkanie Prezydium Za~
rud wni-ollek. by wystlłplć " za.. rządu Wojewódzkiego ZMW z
kupienie jel!z.cze Jednego .tatKu de-legają młodzlety niemieckiej
pasażerskiego.
% NRD. Delegacja ta przybyła
do Kielc 4 bm, z Krakowa
..... )000(I zabawi w naszym wojewód%·
twJe kUka dni.
Na spotkaniu gt}ŚCle niemiec
er :r:ostalI zapoznanI z y-tuaeją rolnictwa kIeleckiego, jego
staneln obecnym ł persJ?E!ktywami ~a najb1lższe lata, oraz
ł roZ)Vojern
z działalnością
Związku Młodzieży·· WiejskIej;
Goścł nlemiecldeh InteresowaJ
-)000(nOlid (v.' dewizacb).

Wyroh)'
bazaltu

kieleckiego

na eksport
Jl'Hłyne w
kraju zakłady l:1amItu w Starachowicach ro:tpoX;'toly po raz pierwszy w br. Pt(»;luk~
cję pr.t>eznaczoną. na eJu;purt.
W naJblltB&Y<!h dnlach Zakta:dl'
MkońclĄ produkcję MJO tun 111y..
t<lk ba1.llltowych, które wyafanę
U/tl"ł.an4 do. CzotllOalOwacjJ..

' toczkoC·oIfal
Mlas

zmIe Id'IIne
lf'

VI. U

Z powierzchni

ziemi
A
'dA
safZIZ turMsau

I

'Wodu)'ru ....

Ponad.

śpółdzielni

Tb.,ss, U1''',b _Pblm.nn oraz

p'ródokcyJnych

w. $pÓłdzleln'JIł zdławi. w

powśtało wbr~ •

Mat:lanne Fe$ke; Delegacja w
cZlllle . pobytu w' haszylU 'wo'eW6'dztwle. ·zwledz:,f młod~letoJan

~:r:;::::i.t l:;;wy '!";:~':
cy, Jed~n, pOM,: p~Gn, sp6łd,;leJ

W,oktelle

pięciu

miesięcy

bł:.

eblopl ". rorrarł!wwaU w. elłb'm
kraju pnenlo 100 nOW)'(!h tpólnlę produkcyjną w Przezwo- 4..JelnJ ,rodukey$nyeb. P01l.1dlo
d"h. kl1k. 1••po"",,lw lody- w dllfn:Yłh ponad aO wldaęb n.
wldualnych w różnych. mle}* ter.nle rittnyeh województw JlO~

W roku przYln:łym Zakłady To-pienia Balaltu. prodl1kuJące jut "
NOWY JORK PAP. - Poltkln!,,... scowośclach
'·.ze~g
z.a~:
obe<."Ille ok. 100 r6tnego. roi"l\!
wyrobów z bazaltu, m. In. pl)'t81t. Wf) ~ :r.achodnl. część alanu WI~ bytk6w' hlstory'c:fn,cb ł. 'muz(! ..
,to
rur, ksztaltek - ror.szerz.ą eksllOM scons1n nawiedził w czwarh;k pu- 6w.
tętny buragan, k
swych nowych wyrobów.
Celem' wizyty delega~Jł,
z:acleśnlenle . bratenklch
Wyrooy t baz:.aUu - artykuł po-.
Bo w,lIJ)Ółczesny fllm sensllcyjny m:uklwany na rynkach uęranJ~
łunk6w młodzle!y niemieckiej
pt. ,.Ostatnl IItn:a'''. Uka!e on nych - oolnacmj" się IdlblitrQI- DotychcUll lipod gruzów ;t-om~w % młodzIetą pobką, a FDJ z
tuswrlę
"watllt.kl", który plynllc nie' wlekB~ odpo~cią na tele- wydobyto 2łI ooób ,zabitych, li l!l polskimI
organlzacjarml, mloranl.ę od AP;JtwarMI'!Jch atalk f.". IIzPJtrul odwletJ01Io okoJo, 110 ~ d~let.ow'yml. Oby' wizyta' ta· da
~:nn;~~. ~::S~~~~ll~~~o!:\::~ Orle ·i6Wi'iie1··li;'wASG.. i' lllJ:o*Od~ sób rannych. Huragan zn!&&Uoy la
jak
najwlę.k51e
korz.y~i,,~
oalkowickl okoJo 200 dwn6w.
kaU. W1Ijł6: w O0W7 rytm tycIa. ~
Popularny nau: retyser tIlmowy Jan Rybkowski, twórca "Kapelusza' parta Anal.olłi.'·, pn.ystąpll
05tatnlo do reaUUlcJl nowego fUI11U. Będt!e lo, oparly nil SMm",riuszu Alck~andra Sclbor.Rylaltle-

Na rowerze

niemieckiej

sZCz.ególnl" p.roblem s.truktury
gospodarstw rolny<:h I ich or-ganlz.acja, Ze spraw wewnątrz.
z.wIązkowych tormy pracy
gospodarczej, politycznej i kulturalnej,
Ze swej zai strony ao'cle
niemieccy podzielni .Ię z Prezyd~um ZW ZMW swoimi 011118
:ruęelamł ł klopotami..' ,A mają
Ich jak .J palskł ruch' rolódz.1e,to,wy _ nIemało.',
.
,Na czele delegacji 'niemiec-klej stoi II sekretarz wojewódz'
ki FOJ z. Llp,ka .,-' 'Walter
RIchter.. W. skład. ,delegacji
W!!hodią. Hans ~eter' KB.ster,
Werner" .' Tltel,,' Fre!dhelem

orllt

r:.t

wlltaly goSPOdAMltW. 'tespoJowl'.
kł6re nlo !tOftAl, jnUle nrvJfr*
$ww.no. PędkrMII6 Id 'O.leiy
takt, pny_lap!enl" do ł~lnleJlł,<>,ch
IIpółd:tlelbJ kIlkulIII nowych ,,,IoQ

.to· k~iry

I

I

Jugosławii
Ul

Polsce

4 bm. do Polski przybyla I rewizyj" delegaej& planl.ld_ I n..

Juau-lawiJ. Na eute
delegacJI Itol pnewodnJ~ ....
dy dla PerspekływIcznego Pł&ull
Społecznego - Avdo Kumo. W
skład delegaeJl we.bod'łl'łl lIekfe:.o
łara do spraw Unans6w Bo401 I

IUWSOWCUW

:r:.CO:rc:m:od.e~t:rzX:. .
ustęPM dyrektora Zwh,zkow8łO
Biura dla Planowanł .. Go.po....
czego BortvoJe JeDe.

Na lotnisku delepc.łę witali mI.
nlster finansów Tatle".. mełdłllł
ł wleemlnl,łcr Julian Kol ..

Obee01 byl ambasador Ftula""
rozpo- cyJoeJ Ludowej Rfl1'IubUkI J' .....

generał

na Itr.

planistów
i finanSłWCŚW

!)

sJawU - Rato Du.oJrue.
PodC1las ok. IO-dnlowero pobyhł
delegaeJ. jurotlowla6ska P1'U'l
prowadzi roMtowy doł7tZ\ee .,...

W Kielcach bawi
grupa przedstawicieli

:0 ~~kf :-lna:u1\r~:~"fb~:

Z

swe przemÓWienie

DelegacJa

t.,

te 'wiali
o tym, "e
Idea lIespuloweJ ,ospodarkl :tdo·
bywa na wal CORZ to nowych
IIwotMl'!-lków. O,ółem 1$lnleJe CI~
beenle w kraju ponad 1809 ,p6I1bIe1a1 DrD:~hJkcJutcłl.

Ilemów planowania I oaaa.s6w
obydwu kraJ6w.

.

SŁOWO
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Dalsz, ciąg dyskusji

113

8

•

włoska

•

r Z e m o 1M I e n I e
LI S K I
SOFIA PAP. Trzeci dzień
obrad VII Zjazdu BPK w SofiI roipocząl sili przemówieniem DymiIra Ganewa, człon
ka Biura -PolHycznego KC Buł·
garskiej Partii Komunistycz.nej.

Z kolei przemówlen!e pawi.
talM wygłosU w !mleniu PZPR
sekretarz KC Zenon KUnko.
Sala serdecznymi oklaskam!
powitała pOjaWienie się na try
bunie.
kierownika
d~egacJI
polskiej.
Po przekazaniU VlI ZjazdOwi Bułgarskiej PartU Komunistyttnej gorących l brater·
sklch pozdrowień od KC PZPR.
od całej parUl I polskiej klasy robotniczej oraz całego spo'łecten~twa Zenon Kliszko o'wiadczył:
Jes~

8lczególnfe rad, te
mogę: przemawiać na Waszym
ZiddzJe w krótkim czasie po
witycie naszej delegacji partyjno-rz:ądowcj, którą lak ser·

. W...........

decUlI~ przyjmował naród buł
garski. dając jeszcze raz wyraz
przyjadelJlklro 1 braterskim u·
czuelom dla narodu polskiego.
Chcę Was zapewnić, te takle
.samo uczucie tywl nar6d pdlski dla BułgarII.

Nutępnie

Kliszko

Zenon

omówił rozw6J prOdukcji prz~
mysłowel I rolnictwa polskl~

go podkr~ślając,

Ił

dzięki

](>p

nemu zaopatn.enJu wsi w maszyny rolnloze 1 nawozy u.tucz
ne, dzJękl pomocy kl'edytowej
U
strony państwa ludowego
mogliśmy
OlI,il\ll1l\Ć
r6wnlM.
wydatny wzrost produkcji rei!oej.
_
Jak stwierdza wsp6lna
deklaracja polsko-bulgarska kontynuował mówca warun
klem pomySlnej realizacji budownictwa socjaIJstycznego jcst
jedność ld~ologiezna partiI.
_

Partia

nasza

zdecydowaną

wszystklemlU,
Ideologiczną

prowadz.I

walkę

przeelwkO
tę

co

jedność

podważa,

przerewltJonlzmowl
jako
ł, --.ą................................ 1 ciwko
glównemu obecnie niebezpieczeństwu w naszym ruchu robotniczym.

--l ....Radomia
------....
Wladomośd

....----..............
zgon

Nagły

58 -letniego

mężczyzny

Przed",-cwraJ w RMiwnlu w g")oodlina.Ch popołlldniowych zanot"..
wat!o nagly wyp.ad.('k zgonu. S{(ja.cy w koJ~jce w sklepie pielwrniczym przy ul. Słowackiego 105
ob, Józef K.ua.:ynskl, zam. w Malomlerzycach kolo Ra<lomia w
pewnej chwili zru;la~1 l prz:ewró·
cll sie na uemJt:" Kiedy po kilIm
minutach pnyJeochal0 Pogn!o ..... ie
R.atunk.o\\'e. Kuczyń.slti jllt nie
tsl,

Dena.ta, u którego jak wsz:ys!k'l
'Wskazuje, pnycz.Yll4 śmIerci był
atak aerca - przewiezionO' do Ii;!.pl
talnej koolnlcy.

n~,,~~~~ O~!I~~CO urządzeń przemysłowych

~~c~:~~:!~~:~~~~~t~Cl:~(~\~~e~~~·r~~:

wie
J('rlf1l)stronnego
zaprzestani!! óośw)Hdczeń z bronią nuklearną Odpo",'.:edi glos! m. in.
,.Z"g;Jdnienie zilp:·.,.,.''-tania doświadczeń
jądl"Ow:n·h i
odpowiedniego systemu lwntroll powinno bvć omawiane na kon{erencjl s7~dów rząduw" Nota wy
rall! zadn\·,olenie z lilpowiedzi
spotk8nia m:t;dzy Wschodem a
Zachodem oraz podjęcia kontakV,w na szczeblu ekspertów dIn
wspólnego rozpatrzenia prohlemu doświadczeń jądrowych i
rozbrojenia.

to utrwa1a ustr6j łocjaUstycz
ny w Police, wszystko to
śwJa<icty, te
Polska Ludowa
jest I powstanie nle:tawodnym
i mocnym członem wlt!lklej ro
dzlny krajów obozu .ocjallstycznego.
Ze zdań, które słyszeliśmy w
refcrade towarzysza Zlwkowa
wynika, te równld szybkie
tempo rozwoju wyke:.tuje 50cjallstyczna Bułgaria. Wjadamo, t. równ'" "ybk. ro,·
wijaj" 81t: I po:zostałe kraje
socjallstyczne.

W01411
•d•I
-)0(0-

n,

nie"le j"d,ko"l od w",lkl,h
form wyzysku I ucisku czlo-

~I~e:!~

P::::z c~~;;;~~, ~a:;~~:
k6w tyela ludzIom pracy, obro
na pokoju I pokojowego wlpół

sumę

kilku miliardów dolarów --

pisze
Wliście
czervl'lla

3

ambasador ZSRR w USA, M. A.
Mlellszlkow, 7.ło±ył w Dcpartamencie Sta.nu U!lA IIl'It przewotl
nlC7....\Cer,o Rad .." Ministrów zSRn
ChnL'i:tl'ZOWa do prcz~·denta. m§(',nhowera wIprawie r()'tf!'"iCr'U"nią stomnków hlUldlowy('h mię

'€

wybory
do RdR
li y epu bl"k"
II
li

PodkrehlaJąc, Iż najglębszym

na

MOSKWA PAP.

ZISll 6'11 _

ti

dą.tenlem sot""jalllzmu jest uwol-

_

mówca

oświadczył,

li dąienle to znalazło wyraz w
deklaracji 12 p~rlll komlUnl·
stycznych I robotnlcąeh I waj
duje wyraz w codziennej praktyc~ Zw. Radzieckiego I Innych
• 'I t
h
j
k ra jó w sac.a
s yCznyc , zm erzaJ~cych do :z.łagodzenla napięCia w sytuacJ! m!~dzyoarodowej I do pokOjowego WSPół-1
istnIenia dwóch systemów.
Daremnie l!rz)'\! Jmprrlallści na rGzl):cioe czy oslahi('nit'
joednożc[ krajów
socjalislycz-

Cz.wartk<lw.e 'wlqlo SpoWO<l'"
walo, :te ,w pr~dd;t.jen (ja:{ np.

-<1)00(-

da

Kil'''·..

==.
"

I

uC"1.ynlll

WS1.Y1lll'.'l

'beZ chleba. Ze tak s~ sta.lo

w,·

prze.!wnać choćby

wprowadził

na prz)"kła

w WaI"1lUlwle.. ;

ży~

łaaJ pną
ZSL,

łłfUl.r.

k4łek

ka rolnlcu-,

W!eJaklch
()fa.!
produkcyjnych.

Koła

l3

Jeśli

pod. uwagę fakt, te ~&e

rok

II

II

=eh

e1~

a.dn!':: ; :

,:::= . KU~y~~(1 ~~~dVł~
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ZSRa BOtów Jest

\V

Zna.czy to, że trzeba dat oj"
c.yznę tym. kt6ny zwą,tpill.
I,.'%y ją. maj"...
W dalnym. ciągu BWegO przemówienia reneraJ: de Ga.ulle za,...
powiedrlał,
te
najdalej do
trzech miesięcy naród fri:I.Dcuskl
'l.adecydujc o twoim losie. Gło-
sowanle pow~zechne, j~lc odbędzlc się w tym (';asle, bę(lzlo miało dla
10 mIlionów
ł- rancu7.ów w AIgerll lakle samo ZJ!a.<'z('nle, ja.k dla reszty
narodlL
"Ja, de G:·wlle. o~wiad~m
t)'m wszystkIm, kt6rz~' ogantl~
ci rozpac7.ą prowadtlli na te-j
ziemi odważną. ale okrutną I
bratobójc7.ą wojnę, że .,.tw!e;oam
obecnie szeroko wrota porozu"
mienia.
Wsp6lnie
ppltatenlY

zakupywać ~a~liv~~~I~i~~!J~~~~:'j~:~;~

rum!: pre'l:lE!6 Woj. Zarządu KJOR

-

,
sob,' blirzlI mlo"znym
... u"ztQ,I ",,,,,..

"*

JI'ŚII

my a.merykai\akle ukupów toWMÓW radzlet'kłeb W dutych

•

~~~w~l~1 ~y~: =~\Jr~~W:~ !!~IU'~~~~

ra~~~:j ~:fIC~~J~~a

"*

wywolaJa pewne trudnooel,

chodzi o "I'Io'"lMwlenłe p~ tłr~

wy l braterstwa.
Stwierdzam, te iatnleje wśród
iwapanlale
braterstwo ludzi B r6tnyeh grup
społecznych złączonych jedn"
Ide". Słwierd1!am to W1IzyStko
w Imieniu Francji loświadcza.m
wam, te pOl2lłwszy od dnia dzlsleJgzeG'o Fran!=ja uwllł:a, te w
(,&:eJ Algml istnieje tylko jedna katerorla mieszkańców: tst-nleJą tylko Francuzi. mający t-e
~~me prawa l te same obowlą.zWaD prawdz.iwe

ob. Jan-

=

zasłonl tych oknach l'
-_bflllIlllIlfl::!I..rn. -0"'-1

gł~1 lI~t -

dIowych ml~dzY ZSRR I USA

Ro zdzieli liCH,.

progl'amu pl. "WllzystklegQ naJ~ a/ł"'\lGWa

Przy

l.

Uwzględniając -

te [lnema w stosunkach ha.n-

ze str. 1)

kół~ czknkow na mlej.soe tych, kt6n:y
Oospodyn n!e wywiązywall się ze swoich
spółdzlelni (loowU\zk6w.
P<madto. Wybrano
wmrru.emy :krl.egatów na ZJIlld Krajowy. Są

'"
Mos t n rzece K11/31'

\, lir·

tetye:znych t procesów technologlcznych.

(Dokoń.cunle

de Gaulle - wiem, et) alę tu
dz.leJe, czego pragniecie. Widzę.
te drag&. na którą. wkroczyliś
"le w AIgerłl., Jelit drog" odn()q

ss: ~U4~~orzeJ:::~':;br~ ~Z:h Ir----------------------'"\

22

II!'
, Pri, wrpielt, "Ul.Świętowall" jut !t'pS"lego".
, bnt. r8J\(),
Jest to prawie normalnych
'l'.akW "kawaly". 1/11\ z.jawlł!idcm r01mlarów Blup ogloszenlowy o- "
~. Poblatać lm w ta-J- klejony afl&U\ml, który pGl"w:t.a

I

'IIiiiiii'

@;II

podr6źuje

delecat6w, Pt'net NK ",.m kierunkiem rGlrWoju
ftajbllts".yt'h Ia.t&eh
wicepremier ob. Stew NllolC'l-fcb.
włęeeJ towarów amerrkafl!:kJeh. da.
"Niech ży-je Republika!",
Na z.ak()ńct.enle obt'ad ZjUiU nil 8PM'led ..wl4!i włAsrlyeb.
.,Nie<.'h tyje Francjil.~".

nJ.e rozwinął Idę ruch b4ll"Wl'z.ądU 100 deI~tów, repreumtuJącycb
chłop.łk.łt>go, Jak chłopi ClouJą po- '/8 kółek rolniczych. 10 Kół Q()oo
trzebIl organ1:.towania. Ił!ę w sw<>- spodyń Wiejskich.
J.e zwll\z.kL.
JakJm sprawom połwtęoono w
~
w aurok1eJ d)'"tlkmj1, w której Sbnd~ naJwięcej uw-.t?
U
IV
.."""aro """ 16 ',I.,..Mw, wlA>- Ogó'nl. .e"""", •.,..".11 na
Teł.
łam7
le uwagI pOOwlqcol\o /lprl\wom IIlabą pracę instruktorów raJ..
nym wypadku nie mO'i:na I dln- s;ę ... na dwóch nogach. Jak łat z. (ł:~ ~"ul=z! 1Ir.k(j~nl& roln.lcz.ego. MZW;ljU M~ nych, na brak pnygmow.anla ta~ zwracamy filę do Wvdtłalu wo się dQmyśleć \\łe:wnąt-rz jest
~~~pr~oo=
RłiuUu Prct. MRN .lak równlt>t żywy czlowlele.
który obnosi Skowrońłk1eBo wyjechali na wy- downlctwa, lIullllennlclwa I h)oo
Komlajl Handlll MRN z. ener!!!a.~ slup PO' llllcach Warlll.awYI
odbija
na obIlulCiW8l'I1u przez
llJI1n postulatem ukanmln w!nska. Jan O&.n$k i JanUBZ Onlal- nw zaawa.nsowany lollJ chodzJ GS-y rolników pow, sa.nd....m.ler·
nych - autorów nlkpotrzeb!1.(!'go
Jak widać opl"ÓC? tnlent6w ar Irowaki. Prz.td wyjazdem t: tt'ÓjK,:\ o slkoa.enJ..e rolnicze. lBt.n.ktjlWe sk.Lego.
t.a.m4tu...
.-"
. t)'stycznych ..WagllbWlda" ma pktBenkatzy
prr.eprowarJ:&Ile:1ll 15 rospolów Pn.y&poeob!enla RoiW przeclwień4twlt!ł do p&W. JękróUtl wywIAd.
nłc2.ego, odczyty 1 prclekc)~ (po dr»ejowak.!ego, chłopi wewrwa"
':'
'~ .
takie talenty handlowe.
_ Odi.le wYlłętłOWalł6cle w 08łał 4 - 5 w katnym kółkIl rolnLcz.ym) 11 na Wij.llkj jak dotąd UlkrIliS
nich dniach'
daje jut pIerwsze wyniki. Na ukolenla rolnlc~go. Ze wzgl!}du
'ę'
śWl'eczco _ Z
w ,aldrn
województwie
ol4","'ldm
<jetA".
j..",,. zac
""... ~lA''''obowią... g •• '' chowców.
na bcok odpoWI"'n"j
1I."t
r,·
prOłl'MUld
$eddH.le alę,
by Wf6M.Ck!
8zkol('.nle t.altJe
mogl.l~
do C."e('hoslowacJI?
:.ywac r.asadA: ppo-J:matwo ral~ by prowadzić dobrzy rolnicy. Ą ta
_ Ze ws:.yat.kim.l znanymi plo-- ne może objąć 1 pNWad ..... Ć sa- kich pf'WCl~ W Sandom1erlł:r.c%.yt
aenka.tni. Nie ~ to j&jna.k., mooz\eln1e tylko ten, kto ma 00 nie Ma brakuje.
lir ....
... ~ ~..
filii- III.
że nie mamy nowqo ~tuaru. teso przygotowanie rolniczo - %.9.Poruawno wretlzd.e bardzo istot
Ja - mówi Ja.rl1l$~ Gnlatkowaki- wodO\'le,
ną sprawę, a m1anowJcJ.a to, te
fi
,m "M.., na ,"'. Kwal".
W
wy ...., ••,.. ...... w ',u"ym ,I"u w kMk",h 'ol.
II ząilz.,'II'
li 11/
" U U"
U
a J.e - m6w!. Jan Danek - kUka NK. ZSL ob. r.1l4r pollkre6111 da- nl('z~h JetI! malQ ehJopów mapJ~k amerykAńskich m. In" 9- te lJl.Ioe:Zerue u.mo~:lu rolnłue- lo l ~njnrolnych. Sytuacja 1&kę
I
zasląśC
do
...
u~zty.
A
w.zyst
Chopinie.
,.
I
Ip6ldr.łele.-.olicl
włeJaklej w ka nie )eot Iwbra, gdy t wl.d:n~
wnunafi w etągu 45 dnI do~
kotna11 na terenie Radomia nie- ko kończylo alę bezkarnie.
z~eco't - u- ~~!~~!Iń ~d:~1l w~~~~~J'cc~
!ia!~~: ~~~kÓ~I~~~J =~
t.n.6ni sprawcy, Raz zakradli się
do baru mlecznego prz.y uJ. Slo·
I
waek1ego. drugim razem łomem rezultat. Sprawcy rabunków: .tym wraz 'Z kolegami nagl"alam li, kółek rolnłC1:}leh Jest pOO5ta.~ nieść ze uz.et;7-<!nla ,Ię w kół
wyw'atrll drzwi w przychod~1 A-ndrzeJ um. przy ul. Lelewela kilka piosenek w radio WatSUW- Wf$. 40 wykcumn!a Iych Ud:ł!l. Ja- knch rolniczych.
kił' ,lItOJ" przed wsi" polsk". Du~
Mów!ono joestc7JO rai: (l tym. te
den.tt,tycznej pny ul. Reja, w (nlepe)noletnl), Wojciech M.tra~ aktm l krakowskim.
- Wedy edwll!t1złele KleIec· to miejsca prez.el Ignar vo'wI~cll mimo clągIych InterwencjI w pot.nnytn znoWu dniu wtarg'rtęll do ckl, z'am. przy Ul. Saskiej 9 o·
Iprawom mlocbletr, niwlat,. MI~ wiecie o największej oowle:rzchnJ
,klepu elektrotechnicznego pl'ZY raz Jerzy Suskl z ul. Rwafisklej ol!ł'mę'l
•..8pQtkamy .II, u. rok. Ul\,. ulneJ I m"banbuJI, w)'rata!!.c sadów I ogrodów, nil! ma 1natrukul. 'trAugutta Itp, M'ttto, w cUtsie Nr 4 znajdujl\ .IQ Już ta krat~ W- jetJenL
N!,wnol.l'H4nle ąlowa u'tUAnla. pod tora ogrodnictwa. Prz:ypomlfiamy
up. "Wizyty" w barU! mlecznym karn!o
bzlękuJ. Ja rozmowę I łyctią Welł'm dvskutant6w, kl6rQ' WIo tym Wojewódzkiemu Zarl.l\.jowl
{nocą) pot.rafUl (PO uprzednim
"Doborowa" trójka opry.ztł6w nowych .ukce46w za g.ranjc~
m"'l'7l.lb ł f'le.t.ISOWJllb wYlot.ple-- Rolnictwa.
w. L. llIaeb .....ta.n.wlaII II, PAd dal~
.
W, &:QQG.
wIonięciU okien) .zapa1Jć świecz .tanie wkr6tce przed lĄdem.

z:w,~k~

D e G "'" u IIDRR....

J Gniatka"skl !:::n~~~W·ł5~J~~:b
~C:ow~~ f~;:..
~~:~y~W::l:~~at: P!t:=~~vudtiJ~:

~~w-=leŚfnl:'I\061i~~~t wą reklamę swojegO' ostatntego J.
~ .I~ w ,ytuacjt: I

rodowego.

z~::: ;db~r:a:I~j cnie
~:Z~=le~g~J:a
w swoich szeregach: IW

zdu I.UlZ"laJc.&)'t rrerdoomlf! wl-)000(co moe:ll te sklepY je'lzcze odzie znanl:"gl) kabaretu ..Waga..
gOdz. 20 6pru.'1lnwilly w śroJ,,! plo(! bunda", klóry po swoich wp)seąW'O. wtelu radOrn!an poz..J.Stł~<l iach po USA I Innych krajach
pt.eka.rrtlcz:,ego

("vch kierunkach" Ił ZSRR zakupilby w U~A 1l,I7.ądunia 1I1"'l,(~

;~~~ ;~(~~l~~(~~~c~llS~~iallr~~,~~)~:

obradowały
ubLegłą

Rząd radziecki prop{)ouje St
List glosi w zakończenl~ te
Zjednoczonym
współpracę
w rząd radziecki żywi nadzieję, iż
dziedz!nie produkcji m'ater!ał6w pomyślny rozwój handlu ,-11~yntetYC1.nych i wyrobów l tych dziecko - amerykańskiego stalby
1l1aterillt(jw. WspólDraca ta mo~ si~ istotnym czynnikiem ogólne~
;,:laby się rozwijRc w :l~s\~pują Jl.C' ożywienia handlu międzyna

~~f::kł:h P~~:~r:e~\;:: pO III qerll

W4powiatach Kielecczyzny

wo JVięks:te, an!teU w inne pr:!e'~"
'WiĄtoeczne dnI. Z uwagi na oJ- 1"'''bl''''r'''ś''u
bywający sl~ targ przybyła do J5,.""",
\006& ę;;;.L
m1ut.. Il.ldność wiejska ró .... n·C"!
U
nledz.lellt obradowa.kon::'''Gtata z. okatji ł powi~k"
W~g~bUIIII
ły w Kleloecczyin!e 1.9.lBu
.",Ia ""'''' p~Jm,"lc,yrh
ClI ClI
II
czt«y zJau!y powiatowych
tOw. Przed 1I1tlepaml wi-ęc u- ""
forml)waly slq Ul chlebem ~Iu.tlc
Podróże kształcą _
hm zdakolejki.
wnloby się utarty slogan ma. JędrzeJoww, Sandomlerw, Bu~
Mimo j~dnak. ~~ pra{'o·,.,.·n:Cy nk!"hz 7.fl~t()sowlłn!e w pt'akty- /liku I Radomiu.
W .Jęd:ne,lowłe 'tY ohradath Zja.w.
rad01l\6klch :t.aklaMJw prr.elU'·.,ju ('e. O SIlli!7.nośd jego m07:ml się

do Eisenhowera

mysiowe, m. In. kompletne Ur7-1\
dzerue fabryk wyrobów Iynt.e-List stw!c\·dz!l ffi. In .. że w wy
PARYZ PAP. 6 bm. odbędą
tycznych, ') ZSRR ",wor'h, pos!ę we Francji wybory do Rlldy plldku odpowiednipgo porozu- rozumIenia II firmami w flpraZw. Radz!ecki wie nabycia po~ólnyeh uRepublik!, w których odnowiona mienia stron
mógłby w ciągu najbliższych lat
c("DC'!JI w aprawie uproszenia
dlllton .. ć w St. ZJednOClOnych 4JpeeJaJłłlłów amerykańsklcb do
Izby parlamentu francuskiego !.akupu urządzeń ! rM..nych ma·
odbywają się
co 3 lata, prz~· !('I·ialów na sumę kilku miliarczym mandaty ważne są 6 lat dów dolarÓw.
mltant6w
w «bJed:dnle proW niedzielę wybrll,nrch zosia.
llukcJl
niektórych
mawria.-nie 146 senatorów z: 36 deparla"Zw, Ra.dueckl - glos! list - lów Byntetytm\ych,
w
8pra.-ment6w (na ogólną liczbę 90) móglby dokonać w USA powat- wie a&pOMa.nla specjalistów ra. ,
nych :zakupów 1In.ąd1.~ń I ma.te- dzieckich I. produkcjĄ tych maW wlększoścl departame-l1tow "ó
J
I'
wybory odbywaJą się w oparciu r II w w ce u pnylp oozen a re- leriałów I wyrobów. Zw. nao zasadę
wlęks70Śdową
w alluwjl nO'wego, obszernego pro dziwki te IIweJ atrony lotów
dwóch lurach. W kilku oaJgę- n-ramu rozwoju produkcji art y- jl1:łit urnołllwlt\ ,pee,Jalłlltom arne
kulów powsz.cchDrgo uiytku".
rykańskim suna.jomlenJe 1I1~ !I.
Dald list wYfiZ('ZCIiÓlnla rodu osl.wnlęclaml ZSRR w lej dzlecJonBlrwścl.
Je urządnń I towarów. które dz.lnie. 3) Main.. by zorganlroZe w/~gll:,'{lu :na obowIązując:] Zw. Rnd"l',iC"c1d Il"otów jelit uunó- wu spotkania uewnych I epecja
ordynui.·Ję
nie prz.vPllUt;za 51(: wić w USA. zsnn ma motność lisłów 'a.meryka.ńa:1tIcb I rad.%łeekich w ettJu ont6wlenla proble~~d~.7;I·nr~;1~~li\~i U~I~l:~~l;!I.~lkp~~lur(""glllo\\"ać nald-ność Ul. te u- mów produkcji materiałów Iypwlli.ne Zml.1r1Y., Zr\;>niem frllo- rtąd1.(,llla. ł towary wła!!n~'ml do
tet]-'cmych, organJzaeJ1 Wylta.w.
ruskirj l\;!encJi AFP, wybory slawami tl)warów I nowot':teo- na
którycl1 byłyby eksponowane
mop:ą jf'dnak dostllrczrć
pf'w- nydl 1Ir7.ądzl.'ń potn:('"hny('"h St. próbki takich maktrialów I wy_
nI'ch in(onn1!cii na tpmnt narobów
11
tych
materiał6w,
~il"oi(,w
opinii pllbliczn('J po Zjerlnoc7.onym, Dl. In. rudy chro- 4) Uczeni radzieccy mogliby
"! d
d G I mow('j i manganow('j, ferrolto· brać udział w pracaeh badaw;~:~Ję(,lU wa 7.Y przez e au - IIÓW, platyny I Innych.
czycb
instytucJI
ruwkowycb
USA, zA6 ucunl &bler;vkaMcYw praeacb rad1decklcb lnsłytucJi
na.ukowo * bada.wczych, a to w
celu wymiany dośwtadC1!eil I
wsp61nel{o opraeowywa.nla. nowyeb roduJów ma.teriałów syn-

ziazdy
~~i.i'~~I~E~;;~;~~ Żywa reklama ... ko'lek rolnI· czgch

Winnych trzeba ukarać

hrus.zczow

dzy obr{h.... oma kraJamI.

~=I~zl;lę::z~:t~~~h ust';óro~;; ~~~~~~~Ch~o~;;01.~a~~a~;i~~:j

Jeczny

_
Partia nas7l.\ wyslt:puje
rown!d zdecydowanie przeciW
ko sekciarstwu I dogmatyz.mowl, kt6ry nie uwzgJ.~dnja rozwoju życia I nIe umie znakU
wspólnego języka z. masami,
odrzucaiąc w praktyce wif:lkle
tw6rcze OSiągnięcia ruchu ko- nyd1.
munlstycznego, których szczeWysb)pujQc zgodnIe pl"U'cJw
gólnie dQbltnym wyrazem był
wSlE'"];dm probom podważenia
XX ZjaZd KPZR.
jednosci obozu socjaEslycz:1f'W trosce o zachowanie I u- go ole odtrącimy żadnej s:I)'.
mocnienie
międzynarodowego która może byt oa~zym fakruchu robotnlcU"go,
opart(-go t:c~~~. so Juszm·k·lem w wa i ce
o zasady proletarlacki('go In·
ternacJonallzmu I zasadę m8rk
slzmu~lenfnlzmu, nasza p(\rtla,
jak towarzyS1.om wiadomo. ustosunkowała
sit<: krytyczni~
do programu ZKJ.
_ UmocnIenie naszej partii,
umocnlen!e jej kierowniczej
rol! we wszystkIch dziedzInach
tycia, wzro.~t jej autoryletu.
SZNokle poparcie udzi.. Jone jej
przez masy pracujllce, w!zyslko

ZSRR, mógłby zakupić wUSA

Odpowiedź

YII Zjddzle BI'I[

.
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SPORT
SPORT
SPORT
SPORT "* SPORT "* SPORT
"* SPORT"* SPORT "* SPORT "* SPORT

"* SPORT

Jest w Klelte<:tvtnłe
wielu tfl.tu.t'jut6w to.r~

otrtllmanlu. kolejnych tel/tycz
nI/chI Po prostu dokoMf te~
QO jeden, je dURU małeńkl
JXlplerekl
ej«, jddżq. z rótnllmt pro·
Oto IdV przede mnq wlno~
laktam! do Jtolk1ł, taprana- wojca _ rozdzielnik C. Z
ją do
nak
PTud'tawłcłeH
ARGED·u na przvdzial w II
wladz centraln\lch. JednI z kwartale br. pralek elek/ty·
nkh chcą zbudowa~ wielkie czrt1Jch produkc;1 KiE'leckich
zaklQdv mię,ne, widząc w Zakl. Wyrob6w Meta!mvych.
PTz1J$Zło.łcl oczami włłobraź W mv4t tego dokumen.tu ml(!szn( sklePIł pełne mł(SCl, Bma .. kal1.cu l1auego wOjewódttu.·a

I

budoWV prumtJ.!Iłll. Od
bywają niezliCzone kon!erttl.-

kowUvch stvnek ł nęcqcvch
Inni
entu.rjatrnujq

wędlłn.

się

projektem budOWli wielkieJ fabryki cukiernicze; -

chcqc
widocznie
oBlodzI(!
nam gorzkie chwile' młędzll
kolejnllmi wlJP!atamł pttttrJł
S4 W1"es.tcle ł, tacy, kt6rzy
pragną uczynić ot naszej KI@lecclllznll krajowq poteoę w
prOdukcji motocllkli., rowe_
"ÓW, moszvn do liczenia. obu.
uJ!a. materiałów budowlanI/ch Hp.
Prtllznaję

skruchll. te
do n!eoowna ., j<1 Ra1etalem
do lej gruPlI nlepoprnwnllch
:te

marz\lC'łell.

Popieralrm róż~
7"odza;u pro;eldll fOzwlnięcia
u na. prtemlldu,
klerujqc
8'ę
pragnieniem.
abll mfeu:kańcom 1UI1zego t./JQ
lewód,rlwa .tyło siC lepiej
Bega

ł

wllOodrtlej.

Obecni. ct1łkowleł. lImlenł~
lem zdanie. Nie tlllko je$tem
przeciwnikiem rotwoju prze.
mJlsłu, ale gdYb)ł lo ode mnłe
zależało. to chętnIe przen'ótł
bym naue takładu pr.temysłowe, hen daleko pola gTa·

nic. KlelecczłJzntł.
Zmiana
JXIg1qdów na.tqfltla u mn.ł.
to dol~

nhl

nlecodfl.nnv
4n'

fUl pol"8"ł.,

łPO.4b:
nł. po

_

ol.ówn,oo producenta pralek, ma;q Ich otr.tllmn6 980
.%tuk. TtltI1czasem inne wo~
;ew6dztwa nie parajqce Bit
ich produkcjq malq wg rozdzleh!.łka otrzt/mo6 n,ostępu"
jace lIo~cl: iltbełskh! JOlO
nt., opolslde 1130 ut.. nt'zo·wak!e U2D .orzt., bUdgosk!«

1840 ut.,

odańskie

J545 1Ilt.,

itp.
Sięgam

nika

do "Malego

Statllstllcznego"

Roet~

(1958

Gkazuje 91ę, te ludncU
k a i d e g o z tych woj«·
wódttw 1ut mnłejJlzO' od Ucz-

1'.).

by m!eslknńc6w Klelecczyz ..
ny, a O1'ol5kle posiada do~
kladnle od tUlS o polOWI!
mnłej

ludnolcł.

Widocznie C. Z. ARGEO
hol duje zasadzie, te #:tt!WC
1II!nlen chodzić bet butów.
Po co więc rozwljat u nll"
przemytł trudu l 10ft/gl
u,lele, a .mutki dla młl!szkatt
c6w "I'Ilewt'sole. Jok się okazuJ~ do łporzqdzaJtla rozdziel
flików potrzeba na rorle tyl~
ko rnaszllntł ł p<lpleru do pisania. W przvszlośet mo;!e do
tego potrzebna bvt ł ...loglka.
CZt/ docu1«łmll fI/ch czas6w?

(M, Ed,)
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Hawajska piękność
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hektar gruntu <4 - 6 tys. zł
do wydzierżawienia całe PGR-y
tysiqce wolnych miejsc pracy w PGR-ach
przem yśle i budownictwie

liliiii
liliiii
liliiii

Ziemie Odzyskane oczekują
rolników Kielecczyzny
lelrcnyz.na po~l~da 42.11
pn,c malorolnych go.,podar.<:lw. Ta cyfra zmuM.a do zastano\v!enla, tym bar
dziej, że proces rozdrt'lbnian:a gospodarstw ch!opsl,ich
wciąż, potęguje się. Warto do
tegn rlod~e. duźe zallę1l~czenil!
ludności lVynos;:ące w naszym
wnjrwódzlwie 95 osób
na
lon ha, pl'zy og,ólno-krajow)'m
wski!:ll1illu 72 osoby na 100 ha.
Ten stan rzec7.Y utrunnin rozwój naszego rolnictwa j byna)
mniej n:e sprzyja wzrostowi
dobrob~·tu chlopskith rodz:n.
W tej sj'tuacji jedynym roz·

K

sądnym

rI1z.wiązaniem j~<;t

\\'y
rodzin

ja7d pewnej

UtonĄ

Jlc7.by
chłopskich, na
tereny, gdzje
są rC'lt:'rwy
ziemi, czek~ lące
na ręce, które ją uprawią.
Chodzi o n<l.sze Ziemie Odzy·

hawajRka królowa plękn{).~rl.
CAF

Harhara Kam -

Lepsze warunki dla rozwoju
wytwórczości

drobnej

I

I
i

00
laski
marszalkowskieJ dzinie. Chodzi zw!a.~7,('7.a O Icp'
Jaki ma być zakres działania
~plynął :~ządnw)' pro!ekt . u~ta- S7ą .koord?n~cję i w~półdziala- Komitetu? BędZie on m In. o-

wy prze'~ ldujące) po\.\oła111e K? me rożn.\'ch dziedzin drobnej wy
mltetu ~robn~J Wrtwórcznścl twórcZOlkl oraz usług, Zamierza
Jak stWierdzają jego a~tor7.Y, Się to oslą~nąć przez utworzema .on na celu stworU!n1e od- nie
Komitetu
skupiającego
p~\:'lednlch watunkó:", dla .roz- przedstawicieli rar! narodowych,
\.\~lU drobnej w~'tlV~r~zośc!
2. organizacji spółdz:ełczych I I'zeu\>izględnlenlern zada n l uprAW- mieśiniczych oraz drObnych wy
nleń rad narodowych w tej dzle twórców.

DZIESIĘCIU

cownlamł

plastyt'1l
nyml Wanzawskłe
go Palaeu MlodzJe·

NAJPOCZY_
TSIEJSztCR
UNESCO
o~
wyniki an·
klety na lema' naj
•

glosiła

pocz)'tnleju"tb
dlld

PUbUc)'~lykł

lłIeralury

weJ.

śwlato-

miarę

Jako

poczytności

wtl~to

Ilość przekładów
jęl:ykl.

obce

leJnO'Śl"

I

na

W 110·

Idą:

Lenin
- 331 prl.f"kbd6w:
Jullu5:I '\-'~nl! -lU
przl'klad~:
TolaloJ
l3ł:

-

GOl"kl-I01:

Mlekey 8pllane - 10,t: Szekspir 89; Czechow - B4:
Karol Maru - 1111
Jack London - 1,7;
SasMka - 21.
DZIECKO
W MUZEUM

'y.Po

zwiedzeniu 6al
wystawowych dueci mIały
namalowad niektóre z o·
gb,danyeb eksponatów, me kovfuJ~
Ich. leu twor~c
własny
obru IUI
pod.iawie Ipolllrze
ieli
powstaJ_eycb
przy osiądanin o·

rnlnaJu.
by/l

miało

Celem
g,lale-

nie, Jak dz.lela ulu
ki

()ł'nDII.Wane pl"u!'~

dzłe<:1

przeobra.chi w I~b pa-

tają
mlęef

jak

I

wyobrał.nl,

kmałca
ł
('o
I
warlotleJ plltSh'cz..
aycb
ornłnału
puenosl Ile do obrazu prze' nie

duły ,,"p6ł

Nleswrkle Int0!'EI'"'

praea Muzeum. N....
8 prs--

auJfl(l8 Jeat, u to,
00 malował7 rófl'le

rodoweiO

~ł'mal,

Jednak

przyn"lZąll

no

zupełnie

we alementy w

kał

dym
dtJech:cym
obl'azfe,

.. Mało komu wla
damo, te IslnleJe
n,,"oda
Iltera/:'ka

dt:I .. la na

temat odkryć /Jeo·
ln'arlezn,.l'h I fan·
IHldr6

ty. Ostalnlll laflre-

.. I~arz
Benolt
(nie 11'1)'116 'o Ił
Piotrem
8l'nołt,
.Tean~PIUlł'al

PrzewiduJe 51ę. że projekt ustawy, jetell z:ostanle uchwalony

aułormn
"AłT"łłt)'~
Aułrrr k91atkl

PI"Z/!'Z: Sejm. we.ld%łe w tycie z
dnJem 1 lipca br,
(Alit

dy"!),

"Kb-dl na

krańcu

łwłata.

;<)o""""', .... ~
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G!~':;:~1'p~1z;::;~~ "Samopomoc Chłopska"
w Radomiu

'0<'1""'1'

ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA MIEJSIUEGO
KIELCE - Ba.. Sprzętu w KielcAch ul. Ok ...ei 4
ogłasza

I PRZETARG OGRANICZONY
SUIOCOÓD cBĘiułOW'f
m-Id "FOIłBSO:\!"

•

z

nad woalem pogQtowla tecbnlczn(!go
I'rzE'targ odbędzJe się dnia 25 cz",rwca 11158 r. o godz.
10 w Kielcach przy ul. Okrzcl Nr 4.
Prz:ystępujący do praehlrgu winni zlo:!:yć wadium w wyBokośc! HlO(o ceny wywolawczęj w kasie Bazy Sprzętu
Z.B,M. _ Kielce, W/W sam<lch6d motna oglądat: codzIennie
od god):. "1 do 15 na terenie Baz)' Sprzętu
82'9·K
3 tony

-

.:o::x

gotó,'.'ką

całość

Nalp,Y' dodar,

i~

rJ, 1(lór7.v

Ziemiach
Odzy:'i)(an~'ch
chcie!!
taidadllć
gospodarstw, znajdą
szerok1e możliwości 7Atrudnlenla w PGR-at!h, La.~arh
Pańlltwowyeh,
budown[rtwln
t przemyśle, Ze względu na
gęstł\ sieć komunikacyjną na
tych terenach, chętn! będ~
mogli polączyć pl'tlcę na roll
z procą w przem~'~le.
Tyle t1waoe. ogólnych. Mot,·
llwośe! osler)len;a
pO.~ZC1.e~
gólnycn wojew6rlr.twllrh przed
na
nIe

będą
wlasn~ch

w

stawiają

się

następuJl'ICo:

WOJ. SzczEcrlQsKIE

Woj, szcz.ec!ń~kle pMlada
do ~przeda:!:j' 80.000 ha,
NaJw!ęce J
ziemi jest do
sprzedania w powiatach: Choj
na, Gryf:no, Golł."niów. W nad

I

pow!ntach

odrzańskich

I

jak:

Wolin
I KRmleń Pomorski
motna nabyć grunty wrnz t
budynkami o małym procen·
clił mluctenla. W tych powia
tach, ze względu na duże po-

lade

nadodrzańskich

.. - --',

iO<~AX'>t

łąk,

są

-

---

,.".;

"""

iOO

JI)QWo

"Samopomoc Chłopska" '

Powiatowy Związek
Gminnych Sp6łdzlelni
.. Jędrzejowi.

-

---

--,_..-

SPIIZEDAil 1 KONIA CIĘ:tAROWEGO
1 PLATFORMĘ a-tonowq ogumioną

w

nośnoś-ci

Wpłacając

nabywca korzysta
z 30 proc, bonifikaty banko·
weJ.

lIIależnoścl,

ł

o łącznej kubaturze ca 12.000 mi w Radomiu orzv ul. Cza~
chowsklego B. W przetargu mogą wziąć udział przedslę~
blorstwa państwowe, s.p6łdzlellcze oraz prywatne. Podklad
ki ofert.owe Bą do odebrania przez oferentów w referacie
inwestYCji PZGS w Radomiu, ul. CUChowłklego 6, Zaatrzegamy sobie wybór oterenta~ otwarcie ofert nastąPi
w biurze PZQS dnia 14 czerwca 1958 r,
826-Jt

o

I

Ziemiach OdzyskanY<'h chlopl mogą Mbywać indywidUAlnie gospo
darstwa, lub przcjmowae grupowo od państwa na warunkach bezplatnego użytkowania
niecJu7;e PGR-y o obsznrze
1110-·100 ha. W h'm o'talnim
wypadku go..<;pod~rowflnie odbywaloby .'llę na zaqadach
spó!dziekm - pań.~twuwych.
W wypadku Ind)'widualnego
zakupu ziemi od państwa, cena gruntów Jes! banl:w niska,
a warunki
spłaty dogodne,
Pn:eclętna cena ziemi np. w
woj, wroclaw~kim lub :>:il"lono
górskim wynooi (po zustooowa
niu ob\liźe-k) 3460 - 4/100 zl
la he«tal'.
Prz}'klndowo to
wygląda na~lępu'J'lCo:
l ha
ziem! IV kI. np. w woj. wro-c1awskim lub zlelf!nogór~kim
kaszluje 10.000 zł. Po zastoso-wanlu tzw. "ulg! zachodniej",
cena la spada do 6.000 1.1. Nie
zalel_n!e od tego prezydia rad
narodow.ych mog~ w ~tooun
ku do osiedleńców zastoso-wać 20 proc. mi7:ki, w wyniku
której cena l ha - ~pnd.nie
do 4000 zl. Po jednorazowym
wpłaceniu 20 proc, ceny nabytego gruntu, resztę należnoścl
moina spłacić w półrocznych
ratach, rozłożonych na 20 lat.
Na

--- -o· g'ł'i-ar 'Q

oglo!!IIJZf1I PRZETARG
na remont magazynu mąezl!ło.
spo!y wezeAKo

n

UWAGI OGÓLNE

_.

~
:00 0000

Komltnt

Równocześnie projekt uatawy
pf'T.ewlduje z:nlMlenle unędu MI
nlstra Przemysłu Drobnego I
RT.emlosla A jego uprawnienia
zostaną prz:ejęte przez Komłtet.

ZOIitał

Wlklnll'ów"
francuski

te

przY Radzie M!nlstrów,
któl'a określ! w drodze r02pot'Z/ł
du-n!a szczegÓłowy zakres jego
d7:ialania OI·a1. zasady wspólPl'n
{'y Komitetu 1. Innymi organami Iłrlminl~trlłcji gospndarc7.ej
P~nadto Rada Ministrów bl!.
dll~ mogla w.vlączJ'ć niektóre
roo7..aje drobnej wrtwórcl.oScJ t
zakresu działania. Komitetu.,

"NAGRObA

t.sty~nrł'h

się.

PrzeWiduje
działać

WtKINGOW"

w!('órląra

poszczególnych grup drobnej
wytwórczosci w określonych ga
lęziach
pl'zcm.vslu! usług. Do
niego będzie też należalo prZ},IN
towywanie wnlo.:;ków w sprAwie podstawowych l.adań drobnej wytwórczości, koordynacja
zamierzeń Inwestycyjnych i pro
gramów prOdukCYjnych, zaopatrzenie drobnej wytwórczoś.~1 w
surowce, materialy pomocnicze.
maszyny I urzqdzenia, organizowanie pomocv w dzied?:!n!e p-o_
stępu technkzne~o. Komitet, bę
d7:le wykonywał funkcje naczel·
npgo organu Ildmlnl~tr!lcji pnń
~twowej w 9tosunku do drobnej
wytwórczoścI. zarówno w dziedzinie administracjI przemyllł!)~
wej, Jak i w innych przypadkach określonych ustawami,
w oparelu o IIw6j sklad będz.l8

J. dziecko prz" ah"lI'I łf!J "NalMdy

Ci Wprowadzeniu
dri~ka
w iwf.1 riwononego.
"tuki

dzieci na podsta·
wie Jednego o1')·gi·
naln, Iwony w su·
mle szereg warlan·
tów IlA len sam

pracowywał w ramach o~ólnej
polityki go~podarczeJ państwa
zasady praWidłowego rozwoju

sl(ane czekające na ()<;f1dnl~
ków, którzy z malorolnych
chłopów, mogą stać
się
tam
peJ.norolnymi g')Spodarzaml.
Aby sprawdz!ć ja,kie slFmoi
Iiwośd ,1~iedlania się, na Zie·
mil'
Odzy,~kane
wyje{'hala
kilkuosobowa ekipa. składają
ca ~i~ l pracowników WRN,
KW PZPR I WZ kółek rolni·
czych.
A oto w dużym skrócie re·
lacJa na"zego "wojew6dzklegu
zwiadu":

Cena wywoławcu konia 9,500 :d,
Cena wywoławcz:a platformy 5.000 zł.
Spnedat odbędzie .flll W dniu t'7,VI,195B r. na targowlcy
w Jędrzejowie. Konia l pllttorrn~ oglądać mot.nl codziennie
w Bazie Transportu. ul. Bob. StaIlngradu 18 w godtln'!ch
815.K
od 8 do 15,

.......................... ""....

Unlewatnla IIIQ pIeczątkę: o następującej tr~el: CENTRAL,.
NY ZARZĄD PltZEMYS!.V JAJCZARSKO-DROBIARSKre00 W WARSZAWIE PRZEDSIĘBIORSTWO JAJCZAa..
SKIE W BUSKU 11 tledzlbą w Stopnicy Dział Adm, Hąndl.
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"SAMOPOMOC CHŁOPSKA"

MALOGOSZCZU. pOw.

JĘDRZEJOW

ogłasza PRZETARG IIIleOIll'allllezOlll1
1111

wykollIiIIle .adaptacji blldowy
placu !led sk'lłd ",gl a

Zalntt'N!OWanym bUżu:yth Informacji ud:z:leli na miejscu
Zarząd OS. Termin składan1a ofert 14 dni od daty oglonenla

BSI-K
Z.strzela 5iq prawo wyboru oferenta.
. • ......
·· .. ·v ... ·'.......... " ...... •• .. , .... ·• .. • .. u, .........

I

warunki dla suroko
zakrojonf:j hodowli bydła. Np.
w odległości 5-10 km od m.
Dębno znajduje się wiele nIezamieSZkałych wsI. Jest ta
około 1000 .. wolm"ch
domów
miesz~{alnych wraz z zab\J.do, wanlaml
goopodar~klml.
W
tych ()kollcach znajdUją się
duże Ilości r01.biót·koWej
ce·
gly, nadającej się do budownictwa. Lasy Panstwowe w
woj. szczedńsklm mogą tatrudnić 349 robotników łeś·
nych, zapewniając im mle!,;zKa
nia rcdzinne, deputaty opalowe oraz d ..Jałkl rolne, Są tam
nie ob.sadzone stanowiska gajo
wych, leśniczych f, nadleśni
czych. Oprócz tegc. około 2000
robotników może tnale2~ Be:wnowe zatrudnienie przy ży
wicowaniu, trzebieży I pll=Jęg
naej! lasów,
Duże
zapotrzebowanie na
pracowników zgłaszają takż"

PGR-y.

WOJ. KOSZALIIQSKIE
Woj, koszalińskie pusla·
da w zasadzie lepsze gleby od są.~iedniego woj.
szczeCińskiego. Są to prz~wll.ż
nie grunty kl. II-IV, Brak
tu nalomlMt budynków. Ze
względu na obIitmić la~ów na~
bycie drzewa jest o wiele latwlejsze niż w Kielecczyi.nle
Wolne grunty są prawie we
WS7.)'stkich powiatach np, w
pow. Czl6chGw - 770 ha, w
pow. Szczecinek - 16flO ha, w
pow. Sławno - 960 ha,

I

mot
!lwości
niedużych PGn-ów o powieu.chni 120-400 ha, Mogą je otrzymać chłopi w bezplatne użyt
kowanie na zasadach spół
dzielczo ~ państwowych,
W
tym województwie dute jest
zapo!rzebow::mie na pracowni·
ków do PG R-ów. Sił one przy
gotowane du przyjęcia od za·
raz 500 robotników rolnych, kl1
rym gwarantuje IIlę Q1rtyma·
nie rodzinnych mie<;zkan. O·
prócz tego PGR-y reflektuJą
na zatrudnienie paru tysięcy
lIe1.OnowlCh robotników, Szcze
gólnie odc7.uwa sl.ę bnk ko·
wall, kOlodZiejów I (jborowych
Brak je9t również 100 kierow*
nlków PGR~6w.
k~zalil'll\kim 1\1\
przejęcia calych

W woj.

WOJ. Or...QZTYIQ'SKIIt
Bank Rolny w Olliztynle
dysponUje 70.00U ha grun
tów do sprT.t;daży, S" to
grunty wy~ok!eJ klasy, będl'4ce
ob~t"nle pod 1.arzl'ld~m
PGR.
letące w bH~ki~J odleRlo!!cl od
mla.'lt pOwiall}wych I dobn.~ %
nimi komunikot"yjnle P9wią~
tane, Spr{lwy Mledlen~a /l1~
na terenle woj. olsztyńRklf"Rt,
t!1uslrujemy dwoma przykla·
daml:

I

wieś Chmielnik
(pow. Kę
trzyn) kompleks 400 hą, zjemla pszt'nno
buraczanA, kle
sy 11 - IV, Teren sąSiadUje l'
lasem, polotr,ny nad a.~raltowfl
szo~ą, lł\c7.ąrq wIeś z odlf"glym
o 10 km Kf)tJ·zynem. Zll'mla
poobslarnlcza, mieszkają tam
tl'Jko 4 I'odz!ny, są n'ewrkorzy
lItane dwie duże stadoł.\', ob!).
ra I palae, w którym może zamieszkać 8 rodzin, OdleGlość
od szkoły 1,~ km;

W wielkim balu hotelu "Ed~" panowała
obozu wojennego. Spolykali się tu
towarzysze broni, wspominali "dawne,
dob1'e czasy" I snul! z~mll!TZ"enla l plany na
przyszłość. Prz.ełożem Canarisa, kt6rzy znali jego
przeszłość, ,po-wierzyll mu l ramienia Korpusów
Ochotniczych prowadzenie pertraktacji z przed~
sławicielami rM:nych partii. W
c;r,a<;!e swoich
Hcznych rotjazdów po Niemczech Canarls po.znał cÓl'kę dyrektora fabryki
w Pforz.helm_
Erikę WaaK, którą wkrótce poślubił.
Erlee Imponował młody, lajemn!c1.Y oficer pruski O bladej twarzy I chłodnych nit!ruchoml'ch ocz:ach.
Ojciec Eriki, stary przemyslowlec bawarski, %
podZiwem pll.trl.ył na swojego zjęcia, który nie
chciał pogodzić się lo rewrAucją burzącą stary,
uśwlecony
tradYCją
PQ1'1:ądek
llpoleezny w
Niemczech i deprecjonujł\cą zupełnie rolę armil
w organizmie państwowym Niemiec, Podofu'Ue
jBk 7.nacma wię-klIz:ość oficerów byłej armll cesarskiej Canaris obciążał winił" za prteg-ran't
wojnę I poniesioną klęskę nIe polityków I generałów ca\arskich, lecz komunist6w 1 lewico-wych socjalistów. Jego zdaniem. do odbudowy
potęgi niemieckiej wlodla tylko
,edna droga:
atm~fera

~tarzy

l'Irzez przywr6ct!nłe
kraju.

wojs'.tu

roll w

naetelnel

Po umordowaniu Róty Luksemburg I Karola Llebknechta, rząd Scheldemanna pod naCIskIem tł\dań maa robotniczych tostał zmuszony
do zorganizowania proce~u lIlbójc6w obojga
dz!alaczy rewolucyjnych. Canaris występowa!
na tym P1:oceaie jako jeden li prokuratorów,
Zadanie jego polegało na" udowodnienIu, te
oskarża,nl winni są jedynie nadutycia wladZ:y,
Dzięki jego wysiłkom w!~ksU'Jtć
oficeróW bil)rących udzinł w zamachu została uniewinniopA,
co przyszło H'm łatwiej, te cały proce~ był li
góry odpowiednio "spreparowany". Wystarczy_
powiedzieć, że główny oskarźony, porucznik Vogel, zrutał skazany tylko na dwa lata więzienia,
Niezwykle I,agodny werdykt sądu, wyrain!e fa·
worYzu-jący
mordtM'ców Rótr Luksemburg 1
KarnIe Llebknechla, wywołał oburzenie nawet
w kolach wrogich ko-munltrnowl. Skandal stał
1I1e !esr.('1.e glośnieJszy po ucJeczet!! porutmika
Vo,Ja z wlęzlM'lia woj~kf}wl'.!o. w kt6rym odłladywal wyrok. Wszc~o IIledztwo, Slady pro~
,,"'3dz:lły do Canarl&a, kt6rv zmlłal art'!lzlowany
pod z:arzutem udzlelenJa pomocy oskarżonemu,
Wywołało to jednak tak ~łJne wrzenie w szeregach Frel\corpsc\w, te Nmke, minister obrony
Republiki Weimarskiej, polecIł go natychmiast
zwolnI<!.
Pn opusl-czenll1 Cf.'l! wlęzlen.tH!-j Canal-15 miki
na jaklI! CZI:1.8 11 powll~n:chn! żyda polltycmego i
wo,skowe!l!:o R-l'pubHki. Zapewne na' Ulw,ue Po-tostan'e taje.mnlcĄ co zrob!ł w tym okretl!! IWO-jego tycia. Dopiero w roku 1927 widt!n'w go
unęduląces:,) w gabinecie .. drzwłatttl z tabliez...
ką, Informao::yjną "Wydział trun"p6rtowy młry~
narkl",

M

majątek Zbojewo 67 ha, z
tego 7 ha łąk. Ziemia tej samej kJa."-y co w Chmlellliku
Jest tu dom m!eszkalnv, Ilbo.
ra, stodoła, stajnia, wozownia. Sklepy I szkoła, w odległości 3 km.

Oprócz: tego na terenie wot
olsztyńskieg\), jest zarezerwowanych dla repatriantów okolo 300 Indywldualnyt.'h gospodarst·...', :t ~tórych część będzit
mogla byt pr%unącrona na
akcję osiedleńczą, Chlopów nPl
szego wOjewódttwa, niewątpll
wie zainteresuje fakt. te \lo
terenie woj. Olsztyńskiego isln!eją możHwodd wykosu h'k.

1

.......... """""""" n.....-.........

~- ~~~ ,,~o~

do~odne

Canar!lI był zdecrdowanym wrogiem rewl)lucJ!. Zgłosił
Aię zfltem do .ntabu KorpU8u
który znajdował si~ w słynnym
hotelu. '"Eden" "Y ·Berllnie. Tut<łj poznał I l1awlł\
lał, bll1'~'ze sto!':un,kl z kapitanr.m Erhardtem, za·
łohc:e]em i dowódcą taj n!'.') kontrrewolucyjnej I
odwetowt1J formacJi WOjskowej,
utworzoneJ
prze~ of1cerów byłej armii ce/l!ll'llkil'j, Celem tej
organl7.acjl terroo'stycznej była walka t robotnikamI. Po nieudanym puczu Kappa - Ltittwlt~
- z.a Erhardt utworzył skrajnie reakcyjną organizacJę "Konsul':. która mordowała dzlalaczy re~
wolucyjnych.
~hotniC):ego,

Lasy Państwowe na lycl}
terenach mugą
zatrudnIć rI~
staJe 20 rodzin, którym gwarantuje Jię- mil!!'lzkanla I dział
ki rojne do 3 ha, ~GR-y I
Uuy Pńństwowe zglO$lIy chęł
uHrudnlenla paru tysięcy ro,
botnIkóW .cwnowych,
O moillwoiłclllCh omledlcń·
czych w wojewf;dztwach: WI'O"
clnwsklm.
zIelonogórakim 1
gdańskim
poln1ormujemy w
następnym odcinku.
Opracował:

Wtajemniczeni tWIerdzą, ) te prlYgotowywał
wtedy organizację wywiadu WOjskowego dla
przyst!ej Kriepmarlne. Gen,rał 17M Seecltt, do
w6dc$ Relch.J!wehry l IUlllin)' rzeetnik OdbudGoo
wy mil.itaryZmu nlemleeklf..go w czasach ,RI':})U*
bliki WeimarskieJ. powl!t'l.Ył CanaliSÓWl na:d~
z:ór nad budową w lIt<lCznlach h15l1Pań6kH::h okrę

tów podwodnych

dla' marynarki

niemlecld&j

(posiadanie Jch było Niemcom zakata'ne 'na %I"
sadzie "ostanowień traktaHl wersalśkieSm, Pod·
etu twojego pobytu w Hlstpar!ił!,' CMlrls "był
częstym gOŚCiem króla hiszpańskIego przem.ysłu
zbrojeniowego - Juanna MarC'ha, DtłłkJ WPłY
wom w śfet'aeh rządowych l kolach plutokra~

ejl

udało

mu

~J.o uzy_kać

poZWOlenie

jUi

'wo-.

11kładów t m.lłgazyn6w ze
IIprtętem zbrojeniowym. d~a OdbudQwywanych
nl,1~mteck!ch sił zbrojnych. Uml'Ż!!w!ło to PÓ!"
nieJ Niemcom hltlerowskim odzie-lenJe w}'dat~
nej pomocy materJatowej ,enernlQwi Franco,
bez pott"teby trarwportowanla j,j z,,,N'lemlea.

tenle w M!!lZpanh

POD SZTAN'DAltY lUTtERA
zwrot w karJet'ze{ Cllnar1srt
dokonał .Ię w 1929 roklI. Jego dawny
zwIerzchnik li cza.sów 4zpJegow&klej dz.!a~
talnekl w Stanach Zjtdnocu,nych trranz von
Papen skontaktował go z O/$r!ngiem, Spotkanie
odbyło alę w mieszkanIu voo })apena,

Z

asadniczy

MIęllista twarz Ilerlęrała. kłlwy wymieniany
byl tzęato w komunlkał.łeh woJc~nych J ~u

I wojny

świntowej donoszących'

o walkArh po--

wletl'UU'ch. bijąca z nIej enotgla,j wlXt)'dowa"
nJe oraz zimm'!, badawcze spo)rzenll:ł zrobl1y jak

nljlop!u. wratenle nil C.natu,I.,

n/Q W)"dAwul

alę

zadówolooy

Ił

Oi$ritUł

.pOt_la.

rów..

STRONĄ.

8LOWO

..

Nie wszystko
Mieszka6cy osiedla
,
ieszkańcy Szydlr.wka należą do tych ludzi. którzy
z uporem upomInają ~I~
o !woje racje. aż do skutku. T·,
bardzo dobrze, Tym sposbem na
pewno da się coś załatwić dla
dzielnicy, Ostatl1;O łokntony z
osiedla poprosi!! do siebie przew.
Prez. MRN K, Lubeck!ego, aby
zapoznać go z najpi!nieJszymi
problemamI tutejszy<:h mieszkań
ców.

M

PIĄTEK.

załatwi Prezydium
jega gospadarzalli

są także

Szkoła w
poblltu coraz bardZleJ potrzebna. Klika Izb \..kcrjnych w byłej restauracjI .,Ro
botnik" sprawy bynajmniej nie
rOZWiązuje. Pn::ewodnlclll\CY K
I.ubeckl przynekl dołożyi .ta~
rań, aby budowę nowej szkoły
z Inwestycji szkolnych zakończo
no najdałej do września 19BO r.
Mieszkańcy osiedla urł""'wanl
obietnicą orJl:anbmJ'ł- nRwet kolu TPD, które zajmie się In. In,

6 CZERWCA. 1958 R.

.romadzenlem funduszy na now_ Iłzkolę.
Z wodą jest kłopot ustawlcz~
ny. Mieszkańcy Szydł6wkB tak
zresztą jak I mieszkańcy innych
dzielnic mają rację upom!naJąr
su: o lepsze zaopatrzenie w wodę, ale nie mają racji lwlerdZllC, te brak wody to wyłąclna wina wodociągów. tlej. wody
ucieka wadliwymi
płuclkaml.

Im.

8t.

ZtromsJl;tego -

ln!ynler" _ B_ Wloawera.

KlNĄ:

"BajiUI"

_

wej U) _

lu\.

GW>'1rdll

Ludb

ConteUH'" _
o godt
Ul, 11l,3II. %0.15; dozwolony od lat lS
"Wllnu.wa" - "Dziadek Hassan"
!Hm proc!. Tlldlleek1ej.
Poc~, sean8ów (I I, 15 au. I'. W,łG
O gOdz. 14 _ ~estllw bajek,

film

"Bo~Qiloga

prod

usA.

POcz.

"RObotnik" - "Droga tycia" Te dzll'w""vnltl nl\ pewno h1" dą. dobrymi g05pot'łynlamL Te~
tum. prod. mekSYk. - dotWolony
od 16 lat, pOU4tek .seansów raz pod okiem młstrlynł poznają t.ajemnlce ręcznych robót.
godzina 11 I 11,
______________________
"Satelita" - god2. 16_30 - "Marynan. Czytyk." _ kck)rowy" pr.od,

gOdz,

rlldz.;

13.30 -'
"Królowa
prad. frane. _ DOZWO-

Margat" _

Na O·s."edlu M."II"ca ••

lony ad lat lO.
"Skalnik" _, "Kapelusl': pana
AnatOla" - film prod. polskieJ.
S~"lltu

PnCZa!l'k

"Skalka"

-

o

19

l!O{j,

Neron

"O.K.

-

111m.

prod. wioskIej. Pocz. sunsów o godz. 18 I 20: 'Dotwo!ony
o'!..;~~t ,~i:etllłe" _ "Pn:ygod. kotnlwoJatera~' _ fUm "t'od. U"tlc.Włoskiej, kOlorowy.
DozWolony od- lat- 18.
PoctąU!k

Beans,!.! o godt

21.

_F~6:1~!!~~~a~I.~o ~~(';~~~~~~~
"

FotOplasllko" ' '"- ł'1 f-lartywntOI'.
d nb
e"
A·;f;~~,~a'r;-sow.

Indie

Apteka Spolećzn.
Slenkle,wlcla· 15

Nr

101 -

POg~:;:\~~:O~!llunkowe

ul

lIiI'

Pohro.
PogotOWIe M1Hc.vjn'e
8kA!lZ1lSKO
łUNAI

Strat

08
tl7

'"WolnoW' "Blcamlata"
1Jlm prod. \l!łoskJej,
"SWU" -

"AlenIl" -

c:t,:~~~~~kUWltl:"
APTEKl:

Ap""

_

-

Wrn, prod.

Mi!ica ma okola siedemdziesięciu bloków. Mieszka !u dziesięć ftJslęcy ludzi 1... Brak cal·
kowlcie zil?lelti, boisk, ogródI«t jordanowskiego. O c2ym my
~!eli projl?klanci? Czy tlllko o
wybudowaniu
tych
blokóW?
Przecież osled!e jest duźe, a
dopiero pa sześciu la!ach istnienia. wybudowano szkolę
podstawowq (jeszcze nie oddana). W ukole Nr ! dzieci
uczą się na trzy zmiany. Na
Mi1icy jUt jedna ~wiet!łca
Przebywa tam! jednak wUlqcznie ,.zleta mlodzież" Mdicll
Na Mi!icy nie ma ani jednego
boiska. Dzieci 110 Mi1icy ;e.l!
bardzo dllia. One takie nie
mają gdzie
biegać,
Zasiano

I
I

trawę,

i nlc

nieczynne.

posadzono
z tego.

druwka

~je zos~alo, .Jedy-

nie zeschle kiJe I ub!!a

'

N' ';"'M""alkow.k.l7.
~

@)I
PROGRAM I

,i.,

ZH'!mla

Ludd, .'''',
t, d,',,1
w5.-;.;s!ko niszczą, ale dojcie
im bodaj kawalek ogrodzone]

,j,mj. pd'. "w,k, pi"k,wnj.
ce wledv pilnujCie dzieci
Dla młoduvch powinien bVł
takte ogródek jordanowskI.

Nadchodzi lato, cieplo, a 2
liim pora wvcietuk, Przech~l
nasze województwo ma duże
plęknVCh i ciekawvch okolic.

'1.00 Dttennlk poranny. '1.1& D, e.
muzyki.

'I.U

Ga~.

nowych. a,oo

dla

druty~

WiadomoścI. a.06 Pue
praay, MO D, (l. mutykl po.

,ląd

rannej. 8.35 Mim. 1 Aktu.l.
Wlad. 1.2.10 "Masław" uagrn,
lUiO
Radtleek.' 'mul'.. lud.
"Fala 54". 13040, pldnl. tUG
szk'oln.. IUO K~ 'Malej

lUf

pow.

U.U
Aud.
Orko
15.06, Wllld

n.
::::, ~~~to~pe~' i~~:;=
ltozd. A!lIsltlej

ZW. Radli. 18.10 '''_08 komp. pol'

17,00 Rtldlowy kuM Jęz. roIYJ8k,
11.1$
Trsdycje. potak.' , lotnictwa
'18.00 "StarunkOWle"-opow. 1'.20
"D1aCU!'go tak, ,t:ł'8Stu,." PQ,PI'I
lUli.' "Mut, tan. 1ł;. WIAd, 111'.05
lłndlostlłc,11I

l'ńlO1tółtI,

nuo

ltOłWa.

LENIWY WOZEK
Chodat wózek mo kólka,
Szkoda, ie nie

lUlI- KOne, IYm1', ,~,I!O .Z kraju I
Ul śWla\a., 2UG W\lId, lIport. tUO

kone.

.yątt.

ch,cą

młodzieży

~:-d8,r:·~I!:ti~ł CI c;:g:.

'"_. }~'~i~~lf:'i3l1rt4lu~~~:"~~~~t-

,

S;:k, Mu,," w ,- Katowlćach pru"
mlll;rot, lUt) ,,$woł.kle>m!llOtUe'~
U.lo nlll d%-łłleł. ,,,,-.~ 'CPtnIl' wo,

d,,"
z

-pn, l'~ Wł_d.•1UlI Pic!
tur -Zup. Inrtrument. lun

(C!.

frontu

te.ebI11kl.~.~.

J'7 &o
N
,:
AktuMnoł

~:.:!r,:,d~~~ll~" -r~. 'i:~r:: :':;:.

i.

Wiad. 18.111 i.łuiYka,>j
cI. n,OI! Kont!, trCU'6. H.OO oz.
Wlecz,

2łlU

KNł1"I.· ,MXI,rł.

IIUI

~

etr, mlod. ahlchi' ,~"M:rrd\(8','_luCh
2Ufł MUl.

tanI

'2t.Sł

,Au'4'- kamera}

dopomóc ekspedientki w lIklepie z zcbawkami przy ul. Swler
cZ'ew'klego. Podobno prodtlk~
cia:' tego p081uklwanego IlTzez
mafki wehikułu
bynajmnIej
nie zostala watrzllmana. O jflki
wózek ',chodzi?

Taki na cztt!'*

rech kó!ec,tkach, z cera!ow1/m
teźaczklem, w cenie okolo 400
zlotllCh,
MANIFESTACJA
NA KOMINIE

Poddwlam1l .kqdln-qd gorURejortu l MZlłM, ale t
t4 flagq to jd chlłba przesadcl. Prted J. Ma:a wiel'zum1l.
'!c, billa ,'blalo-czerwona, Ale
teraz 10 blłskim sq:łedztwle
/Gorńlna kotłownł
w osiedlu
Pf':1I' ul. Zagórskiej zupe!nle
woAć

_przydfl!nby

obieCAł

ŚV.l~~it~tO~~ś~,~
w miarę jedzenla. Zgodnie
tą Z/lSa.d1\ zacho~

t

O",MOW'

,u.on~

MEBLI MIE§;r...XIłLNł'CH

przemy!lu kluczowego I zdecentralizowane mogą, nllbyć:
w WOJew, Przeds. Handlu Mc~laml
w Kielcach, ul. Chę<:lńska 14a, Jakość gwarantuJemy

PSS, MHD i GS _
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Wezwanie'
OgólnopolSkiego
Komitetu FJN do uczczenia Ty~iąc\eda Państwa Polsk!egu
spc.tknło się z źywym zainler-esowaniem i poparciem także
wśród mieszkańców mnIejszych
miast woj, kieleckiego. W SkarŻ)'sku odbyto si~ ostatnio szereg
spotkań d!ialaczy spolecznych
kulturalnych, nauczycieli, lnżynie-rów Itp. W czasie dyakusjl
środowlskowycn
zasta.nawlano
!olę nad formami obchodu, zgla.~zano odpowiednie propozycje I
deklaracje współpracy.
Na tej podstaWie MK FJN
wspólnie z Prez, MRN nakreśli!
już ramowy plan działania, Do
ciekawszych p07,ycji planu zali·

czYć należy opracowanie monoglafi\ miasta, ekonomicznych
perspektyw rozwojowych, talnteresowanie wladz centralnych
miejscowymi pokładami rudy że
laza oraz szereg Innych zarolerzeń w dzIedzInie kultury. ośwla
ty i gospodarki komunalnej.
Nie zapomniano także o turystyce. Przy udz.lale PTT-K I
PRN w Starachowicach I Kielcach proponuje się ustalenie nowego szlaku turystycznego, na
którym znajdą sIę nie tylkO za.,
bytkl. starej archltektury I rezerwaty przyrody, lecz również
niektóre zakłady przemysłowe.
miejsca walk rewolucyjnych I
wolnOŚCiowych.
Pomieszczenia

III LIBIl AID SII O TID., I' 1111 IAII fil III' I tE'

wszystkich
T OR BY R O GOZY N O WE
przedszko-li na rok 1958/59 dopełnoplecione o wymiarach:
konają Kcmi~Je SpoJeczne w
góra _ 39x15 cm" wysokoŚĆ _ 25 cm" dno - 27,5xI2,5 cm.
dniach od 20 do 28 czerwca br
Wzory do dyspoucJ w przedsiębiorstw e,
Zainteresowani rodzice winni t: Kraków uł Boh Slalmgradu Nr 21
828-K
zgłosić si~
rio
kierowmków ........A.....,u••""u......,.....u".uU............"A" ........ " ..".,... ",.AA.6..UU"••".,,-u,"'"
przedszkoll celem dopełn,enia
wSlelkkh formalności w terminie do dnia 15 czerwca 1958 r.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU MEBLAMI

-)000(-

Wsprawie chustki

oferuie do

łóżka dziecinne metalowe
• łóżka popularne metalowe
• materace różnych rozmiar6w
• szafy koszarowe (internatowe)
Zamówienia kierować na adres:
Woj. Przedsiębiorstwo Handlu Meblami -

Na wystawIe sklepu ot dam·
przy ul. Slenkle-

wicza

leży

plastikowa chusten-

puJąc chusteczkę bezwarunkowo należy nabyć także pe1srrynkę (cena gO zl) dziecinną. lnuczei nie ma mowy. Tymczasem
my wiemy, te Jeśli Jt"st osobna
cC!-na, to powlnna być osobna
sprzedaż, bo hande.! tz",:.."Wiązany" zostal zabromony lUZ daw
no.

wypoc;:ynkowe. prowiant itp. tu
ryścl będą mogli znaleźć
w 0środku sp.ortów wodnych w ReJowie, koło Skarl:yska.
Obejmujący
wiele zagadnień
plan obchodu jest moiliwy do
wykonania dlatego, ze MK F JN
grupuje wokół siebie wielu o·
f!arnych działaczy społecznych,
którzy już niejednoJlrotnle wykazali got'ące przywią<:anle du
,"wego miasta,
(bl)

ŻYLETKI ostrzy po 50
tępe

narzędua

gr

-

~ _

C>raz

PRZl'JAZNI
POLSKO - CHJN'SKIEJ

Wladom0ś6 bardzo przyjem
na: w Radomiu powstaje To
warzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej, Jak mówi o tym
Bama nazwa, zadaniem Towa
rzystwa będzie propalowanJe
OSil\lnlęć tego wielkiego n .....
rodu. a tym samym Jesuze
WiękSze UCJe5nleme WlęZOW
p-n;yjatnł łlłC'lł\cycb nasze pa
rody.
W tej chwili grupa zaloty·
cielska nawiązala już kontakt
z Zarqdem

Głównym Towa~

FZY1Itwa l w pf'lysłlłym tYlOdnlu pn:ewiduJe się pierwsze,
ol'&'anlAe}'$ne zebranie.

"u<bow,
wyd'n,
ZarZĄd Lasów Pańatwowych na.
dom na nazwisko WeJsa Marla.
Dat1li-G

Zakład

29 lub Ostrowiec,

per górny. Stan iobry, KI4i!I~
",'ygoda 32.
02113-0

przel

r.

,,'rka('two
BN'lzen!ynle,
na nazwisko RuszkJewlcz Lucyna.
SPRZEDAM samochód "Opel Su02107 G
Wsp61~

02100-0

Spółdzielnię

SWlętokrzy.skJe"

w

ZGlNĄL

piesek

brązowymi

mały

plrunanU

biały

wabi

z

olę

SPRZEDAM pllnl.e maszynę do "ChulIgan", Odpro-wadrJć z.a wy·
robienia pońezocb "Rekord" Up.!- nagroor.enJem ul. SienkiewicZa 21

~r~~~~=ra~:::w!=':. ~t!in:;,~~:9
Mtl2--G

PLACE. domy,

w

.odzlna~2~2:G
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i KOZIENICKIE ZAKUDY DRZEWNE
SPOŁDZIELNIA

,

PRACY W KOZIENICACH

SPRZEDA PILNIE

25 uli nadstaw/howęjch
z silnllmi rojami (w tym 18 słomiakóW i 7 "warszawskIch")
-ora'l.-

115 uli

próitnęjch

Iw tym 2 slom!akl t 13 "wars.tawsklch").
Cena jednego pnia - 1.000 zł, zaś ula próżnego 300

zz.
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RADOMSKIE ZAKŁADY
FAJANSU i CERAMIKI TECHNICZNEJ
w Radomiu, ul. Słowackiego 100
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NUMER 133

LUDU

NIEOGRANICZOIł"

PODŁĄCZENIA STUDNI GŁĘBI
NOWEJ DO HYDROFORNIl, WYMiANĘ POMPY
GŁĘBINOWEJ (wykonawca obowiązany jest do
wykonania w/w prac z własnego materiału,
Bliższych informacji udziela Dział Gl. Mechanika R.Z.F.

I C.T, Radom, ul. Słowackiego 100, teL 21·61 wewn. 12
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwo
we, spółd<:ieJcze i prywatne. Oferty należy składać do dnia
14.VI.l95S r. w D<:iale Gl. Mechanika.
Zastrzega się pr<lwo wyboru oferenta,
Otwarcie ofert_
»
nastąpi w dniu 16.VI. 1958 r. o godz. 10.
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marki "Van BerkeIs" z sHnlklem trlyfazowym na 380'230 V
zakupi

Dom Handlowy "DELIKATESY" w Kielcach
Oferty z pOdaniem ceny prosimy składać w Dziale Handlowym "Delikatesy" Kielce, Plac Partyzantów 5,
822·K

PRACOWNICY POSZUKIWANI
ROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH. CIESLt, MU..
RARZY, przyjmie natychmiast Zar'ząd Bud'lwlano--Montażowy
Nr l Centrum ZPBH Im. Lenina Zakwaterowanie na mlejf.Cu w
hotelu pracowniczyM, sm,aC'1.ne i obfite wyżywienie w miej·
seowcj stulówce po przy.l5tępny ch cenach Zgloszenla w DYTek·
cJ! Zjednoczenia - Nowa Ruta, Kombinat _ biurowIec Dylek..
cjl Zjednoczenia - pokóJ Nr 22 dojazd tramwajem Nr 5.
~23-k

2 PRACOWNIKOW na stanowl<;kB
KONTROLERA
TECH·
NICZNEGO - wymflgane wy kl>1łałcenle średnie, technicz.ne,
posiadani!;: prawa jazdy kat. l względnie Ił oraz długoletnia
praktyka w transporcie "amochodowym, zatrudni EKSPOZY·
'l'URA PKS KIELC"::. Zgłoszenia przyjmuje
Sekcja Radl
Ekspozytury PKS Kielce ul. D;:leti:yńskJego Nr 84 tel, 2(}-31.
R30-k
AJENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH
za
wynagrodzeniem
prow\zyjnyeh angaiUją INSPEKTORATY POWIATOWE PA~
STWOWEGO ZAKl...ADU Um:;;.PIECZEt'J. Ajenci mogą być
.zatrudnlenl bądź na pod,.taw!e umowy -o pracę dającej prawo
do ubezpieczenia społecznego, bądź na
podstawie umowy
ajencyjnej, Zainteresowani prf)~zenl Ml o zgłaszanie Się do
In~pektoratów powiatowych PAI\lSTWOWEGO
ZAKLADU
UBEZPTECZE~, mających siedzibę w każdym mieście powia.
towym,
' ,
824~k
2 $LUSARZY WYKWALiFIKOWANYCH, l ELEKTRYKA i 8
FRACOWNIKÓW NIEWYKW!,LIFtKOWANYCH poszukuje
KIELECKA FABRYKA KWASU SIARKOWEGO W KIELCACH. Warunki do omóYJIE'nla.
819~k
TRZECH MURARZY do pl'acy przyJmie' natychmiast
WARSZA WSKIE ZJEDNOCZENIE WODNO ~ INZYNIERYJNE.
Zgłoszenia klerowa~ na bud'lwle w Brodach Iłteckich,
1185+-,
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