CENA GO GB'

Proiek
rezolucji
radZieckiej

wONZ
NOWY JORK PAP. W 11ry:e
dtdnlu nadzwyct:aJnej lesJt
Zgromadzenia O,ółne!)'O NZ
dele,aqfa rad'llecka 'dołYla w RO~ lX. Nr 192 (2M2)'
sekretariacie ONZ proJekt ret:Olucji. który 'tamle"a pr:red.l.awI6 na p05ledl!.enlu plcnill'"
"f'll.

Tekst
rC7.olttcjl
brzmi:'
"Zgromadzenie O,ólne, InnaJąe konieczność lIodJęda na-- \
tychmlułoWYCh
kroków w
MIli dllJodzenla naph:cln. na
81. I SI'. Wschodzie w Inte-

resie utrzymańla powszechne
10 pokoJu. llaleea "ądorn St.
Zjednoczonych ł W. Br)'tanll
natychmiastowe
wycofanie
Icb wojsk 1': terytorium Ub.,·
nu i JordanII:
Poleca sekretarzowi gpne-rai nemu ONZ w'lmOt"nM rru.
Pt! obserwatorów ONZ w Li·
banie, zgodnie
plauem
pnedatawlonym pruz grupę
ob!lcrwaiorów ONZ w Llba·
nie w Jej drugim raporci~, a
takie wysl!w 'do JordanII gru
.Jlę obserwatorów, która mla·
laby za zadanie nadzór nad
wycofaniem wojsk amerykań
.klch I brytyjskich z LJb1łnu I
JordanII ~raz kontrolowalaby
sytuacJę
wulluł rrranłc Iyctl
kraJów"'.

'KIELCE,

CiWARTEK, 14 SIERPNIA, 1958 R.

Wczorai rozPo,c:z;~ła się

nad sprawą Bl.·Wschodu
Sobota 1& .bm. Przemawiali:
jest normalnym

EIS.ENHOWERI GROMYKO

dniem &Inracy. .N~W;

JORK PAP, -' W

13 bm. o goclL. 15,45 CUIl:!U

Prezes Rady Ministrów, wy-

dal nast~pujące pismo' nk6lne
w sprawie pracy W dniu. lit bm.
W.zwtąthu z prl)'padają,cym\ w
sierpniu dniami wolnymi od

wo •
w

o'enilrnym df;batą nMl sytuacja na

BI, W.schoor.le, Posledzen!e otwo<rzył
pr7..ewodnlcUlcy: XIl ,;.es,!
'lgtommlt.enll(: O~oln,r,go NZ, MunPfa<:y (15 sierpnia - piątell l 17 1'0. "~o PIIltW81',Y r..abral, glos pl'er.ysierpnia - niedz.leJa) przypomi- dent St, Zje-dnocwnych E!6enn)nam, te soQota
16
sierpnia
HI:58 r. jest dniem normaln~l
pracy I w dniu tym rue naJety

tadnycb zwolnicoi Dko-

650-lecie
Lidzb'arka

"PANIE REDAKTORZE! przy.

naUC1:ł'ly ,Ię
chyba. POWI,'"

Jerneze' nie
dlate,o

dzenle o "starej mIlości. kt6ra

rugdy me rd'tewleJe" Jest nad U
&kto,alne. Chodd o lo, te m('!

Jurek (lM 8, II klau,

/JZt"lep1tl-

1lY) pnynJ6,,1 'ł: wyeleC"tkl ma..
Il!!ro taJlłe'ł:ka. Nie wledzl"IH.
lny Poc:tł!.łkowo eo ~ tym (.ultem .rabhl. Zo,lltl porad'dla. itflby

IWd.-6 rro pod OłIlek, "BalikI".

kt6ra wIMnle

zo.t....

matk" • .I

!'lO l'IlUI powie, ,Panie ltell4kłll
!'ZI!, uJ"meJ( 'UP.HyJainll się -'I!!

Iwym now,m rodzel'lstwem, •
mama la.k włdat! na rAlJę(!lu Jest
" krewnl.aka bardzo zadowolona.
Z. II mlelll\<le pu'eJln, u:J4czk.
do 11811. Obewle' o tym Jencte
nikł Ide myśli, fl4la rromadita
JllIIt blU'd.o 'I.&dowolona I w.pow
mln~ Ilr.aty świetnej' pr&e.zlo!łel

prapnodków. z..yta.m plW.drlJ'o

wlenla.

wr..onZIMłSRZ

8",

RADZIMYt

bESiCZ1· PRZEBTAR'tfJl~'

NA

NrEf;Q ZWRACA C UWAGIt -

TO PRZESTANIE PADACI
CO$ DLA TUnVSTOW
WC'Aly bJakowe I l;e"'rskił! Jł& ph.lknych .lla.ltallh;
Były

!UW.15ko~au.u.low.klch:

tnawcze

-

kraJo--

'ltorga,nJ~w ..ne

na.

nlakuh nadnlo'rIJkleh. wnllń ...
sklm I w "donie wielkich Jełfor.
BYły WI!!Q.sy clla ,mokttowcbw ,
kOI.nr, dla p!łltlhtlr6w nhinIlytb I ,6rskłch, ,Dla Iych 1)101,1nich WYbrano l1ajpl.,knlejnl" 7.A*
kl\lkl usu,o kraju _ Zletlll~
klele1!k'ł. Be_kldy, ,Sudety.
lłałem Kielecki Okręgowy ~".
~d P1'11-1' mld do ,t'ł'n:prow'"

!hr.nla' 900 _kierowań. Ten, kto
leJ. formy wnas6w nie ~ko-
"ntal nlecb tahlle I pęthl d.,

PTT~KI Czas najwytnył JIH"~
He eo' 20aJd2Je aJę!

"od,

śr<)(Jko

europejskIego ~po.cl.,:la SIę
I!Iledi!ibl~, ONZ na po.~ledl,~nlU

licznościowych.

kłam.tS,

N. Jorku

merytoryczna debata

'--_________...J udzielać

aloWla

W

=-_.....:.--'-__-.::...~:t:===::::;=:1

N'UMER lDl
StOWO

Sen obrad

pr:tyjął

."narady. dz

iMendes ..

~!!!!!'::z~~n~ samorządu

ey Rady MlnlsLT6w ZSRR NikitlI
~hrust.czow

przyjął

w
~~",~~.!'~iąC.eg() w Mo.~kwie

p

z ChulskieJ Republi

l,.U(ł(YWcj cl.nl:owego pQlitylw
r~Qi\Ąktego
M~~Fr.nnt'e'n,
Odłi"yl t nim dlu:łtr?4 \"07mowę.

TSI-tulg
od.wiedził
prowInCJę

Szantung
: P.tKIN PAP, Jak rlOdnJe /!;*
senej'a Nowych Chin, iii sierpnia
przewodniczący ChąL

LUDU

Mao TI'II:'--

';.no P lny ,~"i:'P,ro!>dWn~e~~1 S;:a~
wyslud)ał ~lPrawflzdań
$znntuńłkleJ!l:!) Knmltetu KP ChJn o sytuatjl w proWincJi.

~
~.

ptlnoprdwnll ObtlWd~
Pollkltj lh~,pztlPOtpO
łftej
Ludowej ',' ': czujqcll
WN% .t milionami,' obi/watę!!
ukO

J td

sw:~ '"odpOwttdziQl~ 1(1:' '10111

()~:mtl uW<lum ,m nk,tbłd
ne: ; .tóPn?!e,ktowoł'f.łe ~ł!ku nO"t!'1łC1ł ,1'~<mqdteń' 1l;I wrtlł\1~~mfłt'1lI" . palqct/Ch.
',~łqc.tam:

Min. M. Spychalski URODZINO
wśr6d harcerzy "
d'. d· ń
czy ~~'.:'JJ
S~1;:;,~:: a zarazem powsze ni Zle'
~:r!'1
k~::'~~h~~~;~~~
Mlnl,trowl """.n,",yl "k,:"

ro tniczego

n.1 tNerue woj. olsztyńskiego.

Głównymi zagadnIeniami, wo t«Jami prowadzenia pracy wy- dy

kół

któl'Yeh toczyła się dysku·
".Ja w drugim dnlu obrad I Ogólnc.mrajowej Narady Dlia1ae/y Konferencji SnmOt'U\du Ro-bolniczego, byly sprawy 7.wią'Uli
'le z -podnIesieniem wydajności
pracy, obnlżkj 1oo1lZt6W pr:xiuk~
('j! I maksymalnego wykoTzylItania tnący produkcyjnej zakła
rJów pnemyałowych. Duh miej
r.c-a poświęcono d1SCyplln:e i or
,;anlza.cJ! pracy. Zastanawiano
,.le nad problemem IItosOI\>anla
711rowego 1 l'O'1'.Sądnego wJ\PółuwodnJclwa, a takie nad me-)000(-

Czy powslanil

federacja państw

thowawC7.ej wsród robotników,
w szczególności wdród miodzieŻ}' robotniczej, Poru.szano rów·
n!et w wielu wypowiedz.lach
sprawy budownictwa mieszka!llowego.
Na lIf)eCjalną uwagę UtJJługj~
wało rzeczowe wy&tąp:eni.e' sekretal."7.a Komitetu Zakładowe-go PZPR 8toc7411 szczedńsldeJ
_ T. (;()łczyńsklego. P,x!kre4.
tajĄC dobre rezultat... Pl';duk.
~

~~;~~=?t~ Pj~~~

pnyktady świadczqce
wej ~to organ!zacjl
\'Iodujtlcej ni~lne
st).'Wanie
urządzeń
wych.

o wadllpta.cy, po
w)-'ko\"-y-

.st<:w.'7A1w..

W im!enlu robotników 7.s,kła*
dów "H, Cegielski" w P02'.1Ul·
nlu zabraj glos 8e'krel.a1'% Ra-

Robotnia.ej A, PorawII.kt.
Stwierdzi! on, te głównym obec
nie problemem jest zapewnienie zaopatrzenia zakładu w nie,:będne do Pl'Odlll!cjj mat;~rlaly,
HSPl'awn!en!e kooperacji miedzy
poeZCUlgólnymj fabrykami oraz
1)OdwYŹllzenle kWllllf!'kacjl zawodowych prncowtlików.
O sprawach młodzieży mówił
pnedstawlciel KC ZMS - G.
SokolowakL Jeno W811lem, w
przemyśle hutniczym,
górni.
czym., włókienniczym 1 Mctalowym, gdZie młodu rob ..;.tnicy
stanowią duży procent zatruci:lkmyeh, udział ZMS-u w pracuch RalTlOl'".aądu robotnk;z.ego
pozwoliłby
ma
rozpoczt:de,
\\74,llędnie podniesienie n3 wyż·
g~.y p07.iom pracy, wychowaw·
czej wśród ml~~.d;.ł.' orM na
Vi"zroot jej kwalIfIkacji zawodowyeh.

tarz Rady Glóvtnej Pr'ly)'lclol
Hnrcer&twa _ harcml'łtrz Jeny
Zolnierkiewlcz.
MLn, SpYChalski 1ntocMOwał
!>Ię tycJcm I zaję<:lami harce\":'kimi, podJn-eslając wngę p~acy
i'polecznej na Mazurach.
MI(xb:jei harceTSka sel'dec:.ci

n!e

przyjęJa_~~{_

Stan

dług
dzIennIkII. pr1.yj.{'chać do
'po ukończeniu d,(>ba.ty
Zgromadumla Ogólnego NZ na tr:'_

mat Blls.kJegn Wi!lchodu.
tego prz.yjawu

~lem

j~t pneprowa."ł7e

nie roun6w :. prezydentem ZIlA.

u v .. CUrl
u a
J"'II"'t

~

umie fllynnemu uczonemu wvra-

trw, drobniey. Globalne obroty

:r~:~elrukó~~~~~m-~~ dm
z6w lłympa.tIł I tYt:1'.oo

fi.

:r.ybklego

powrotu do zdrowia.

stanowi zwykły manewr taktyczny
ID obliczu debaty ID ONZ

Udana operacja

przebitego

że to'nu:tq»ć dop1ero po rozwJI\-

~u

dI! ..

krYtym! na B&k!m Włeho-

nożem

serca
wszpitalu słup$killl
w

S.zpitaIu Wo,ewódzk1m w
SluP$kti' ptuprowadzono po raz

pl,erW8,z.Y 'opera'cj, imebłtego
notem' 'serca. Operacji tej dokonał

u Kazimierza Drozda lekarz

słupskiego

.zpJtala -

tlI'

GeUert,

K. Drozd - pracownIk SpóJ"
dZielczej Wyt\Vórnl
Proszku
Mlecznego w Słupsku. Z06tal na
padnięty przez znanego na tere·
nIe miasta awanturnika
cillZka· Nagiego, który

n.fern
.stanIe

zOlltał

noża

p,n:ebll

ba.r<tzo

'''OWII.#.""

"*

"* ..

NOWY JORK PAP. Wczoraj,
Jak wiadomo, rozpoczęła .Jc, w
Nowym J01"'ku merytoryczna de-,
bata nadzwyczajnej ~jt Zgromadzenla Ogólnego NZ poświteona, omówieniu .•ytuacJI na 131.
Wschodzie. AgenCja Reutera
podaje, iż w kołach obserwator6w polHycwych Nowego Jorku zwrócono uwagę, :te złożona
prUliZ Zw. Radziecki rezolucja
poalada umiarkowany charakter, dzięki czemu mote ona. Jak
sugerują ci obserwatorzy, UZYi""
kać poparcie tzw. Illezaat"l4:ażowanych krajów. Ogólnie przypusze:ta sil':. że nadzwycu.jna R
aja Zgromadzenia Ogólnego NZ
potrwa około 2 tygodni.

.. '* . .

Gdy~

Towary zaladOwaIDe w
ni docle<aJ. do _ów Azji,
obu Ameryk, Afryki do w5zystkich nadmorskich krajóW curopej,kI'h. Poet gd)'ń,"', 'wj.·
!1~uJe się w przeladUOlkach bar

jednego bałalionu' wojsk z libanu

(DokoÓC1enle 'Ul .tr. 1)
wst"p!ł min.i6tt11' IIPr..aw ugranlcz
wer. pn,emówlen.!e Jego, trwllło n~:~s~!~~~~o. po.sl.e-dl!.!nI4
W1a.domoAt o z.amlel7.onej J)-)."\ró* ~o minu.Ł, po czym nAStąpila. 10. wla·d:r..e be1.plcc7,('Óo&lwa. poczynlly
±y FaJsaJa, który jest równocooś mlnutowa pnm-wa i na mównlC~ Ar.ereg kroków w ociu Ulpewnl>enia bez.pieez.eJ\&twa EIs.enhowcronie premierem I ministrem Apraw
-)000{wi. Strat porządkDwa ONZ Ikl.!ile
u'gra..nlcmych Arabii Saudyj.sk,ej.
kOTltroJow.llla kart~· w.stępu. a .spt
WYWołala szereg' domYlll6w. Jak
cJaln-a ekipa wy)o:ywacz.y min :!f}informuje agencja upr, w lv>ladl
W~J~ ~:~~t~Lon~:{:~'!.~)N~'ji
politycznych Egiptu MÓwi tllę o
ne oddzJaly poll(:jl. Ltcf.ba kart
motli.wołclacll stworzenia t~a
WI'ltępu dla pubJ.J.cmokl"byla barcjJ. ~~ych pań&lw arabdz.o ogran.lct.ona,. Wydano zaledwie
'~b. ,w ~ ~tóreJ oprót:. ZRA
53 kart.
~zJyby Arabia Saudyjska i Jemm. Zrd.imł.em o!::lse'watorów, m''''

1!I!Ii r!l!li szyl!l!lim

PAnY2 PAP. _ Stan :t<łr"Wl
JoUot ~ CUrie, który - JlIk
wi.a.domo - poddany U>8ła1 pi>wat.
neJ operacji, j(>sl zadowalajll,CY.
D<l .~,akcji "Human.He" I I'LIprof.

I

N"al'lSer<am.

U .sierpnia M. MI,nę1.v SS-te wywać
rocznie 4,5 mln fon
urodziny" Gdyni. W 1!123 r. (lrobni<:y, tj. 3: ra"-Y u.·lęce: niż
;;yla t,o maleńka osada t'ybacl~a. (,bcCflj('·
O tym, czym sŁal się t.en ,,~Io
-"--------..;."
c1ziutki" port europejskI, 5wlad
C'zy pn;yklad jego prHcy w "uUl V
U"
lOOz!nową" środę· Togo rj)l;1ii W
Gdyni przebl'wały 23 sL.'łtltf hMl
dlowe różnych bander, m· in zwiedził
wiele polskich jednootek. Do
Gd"'"
w..zlo • ,taOków handlo
wych, a wypłynęło '1 jedru:lstek.

KAIR PAP, - Nlezale-tny .;jZ\e1l.-

Egiptu

J

.

~~~sk~f~;. ~~~' ł e:;~r,~~~~

'a

ZdrOllJl

arabskich? SYMBOLICZNE WYCOfANIE PRZEZ USA
nik egipski "Al Ahram" :r.arnie.'idl
wia<!om(!Ść o projektowanym prz:v
byciu d.o Kairu premiera Arll.bil
SaUdyjskiej, FaJ.sala. Ma on. ~

port II gdyn" skI'" eIł o

IdZiennika "lA. "'.11'''' jest to ty1~
ko . ,,symbollczna ewakuacja".
pOdjęta w związku l rozpoczę-
cIem nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ i mają
Cli. na celu wprowadzenie w
błąd światowej opinII publicznej
! wywolanie
efektu psychoJogICznegO".

"

Tego samego zdania jest nowojorskf korespondent angle!ski ego dzlenn.llut "Daiły Telegraph and Moming Post". R6wnlei korespondent "Dally Ex-

wartoSciowych

lowarrów,

Z

......)000(-

Pasażerskie

odrzutowce

nad At/antykiem

Amergkl'

Czy śrOdek łagOdzący
skutki działania
promieniowania radioaktywnego?
mniej wrażllwyml na dtJalan.le
promieniOWAnia ntomowego
Nowe pigUłki mają jedn" 'wadę; aby mogły odnieść jak!' sku·
tek musZłł byt latl'te przed
'i"chlo.nhtclem
promieniowania
przeli orgłłnlzm. Laa:odtące dzJalanie jednej pl"ułkł trwa około
godziny.

Iych hlłllewwskleb .u:dzlów, le·
karzy obozów łq:m<:entracyjnych
I Innych 2brtdnJarzy, 1. okresu
tII,RZeszy. Sehoenboi-n O-l;:reKIlI
Hitlera. jako' "Wy~it,ną poJtać w
hlat.1rU ntemteck1e-y' ,I, :QOtępil
pastęPCtW)'ch, «tal_ew niemieekich, którzy poWfóclh 2 tlll~lgra
cjl Ul to, tAl' ,,obl'ZUcaj~ Hillem
błotem". 'PTowokacyjne ~otka
nIe byłych hlUeroweOV{ PllPl"/.e
tltone 1?yłO uroezy$tym r.lo~

nIem' W..lł6,<:6. w na. gro~It':. ru·".y,

Idl...

wÓ(k:y,

,hłt1ero_lego

Al'bt'lb>

tu,· _tanlJn4, Werla.

•

Działanie leku polega na r.wlą
l.ywanlu tlenu .ma.ldująe;e.o sif;
w tkankach orgariJl!:mu. UiUnlę~
cle tlenu ma czynll1 kom6l:JtI
-o}Ou\"

Skazanie zamac~owców

•
~

.""

BRUI<SELA PAP. MarsM.tek
Wl)I'().!izylow zwiedziJ w Śl"~e
pawilon S1. ZJednocumych .na

"w,
o'

,.''"

"

Zd
l ..
~,

nil

"

I"

'"
'"

""'"
,,,

,.
boi
~

nltelynny.

"Bajka"

l ..

_

wcj 12)
gwlnzd" _
_

16.

"Tańczymy

film prod.
od

18.15,

,l.

OWSMU Ludo-

(ul.

-

dozwolony

godt.

WŚ~

'"

aU5trtllek1~

lat

",.

poe:.

18;

dO'

20.30.

olę

"warnawa" _

"Wielkie J\1t4!Iefilm produkojl an,lellklej,

je" -

km

pocz. god:e, Jl!.3(I, 18. 20.30.

.."

.. Generał imlerel"--

god!:. U _

m"
ol.

film prod. NRD.

..Robotnik" - ..Ma1_. urocu. p!ł.
te" - tUm prod. franeulkl~j.

'"

hm

Poea. aeansów godz. 1'1 I 111.
"Sltalka" _ "DdeI'!. bez klamfilm. prod. trahcusltlłl,

.twa" Pot:~.

eh~

"",hi

seansów ,odt. 18 I 20.

.. Skalnik"

_

"Mtocl8

...'u

talentyq

_ film prod, radzleeldej.
Poez. aeansów godz, 18 I 20.
-

mo.

"Skarby aułtaal"
NRD, gOd:!!, lUD:

"Satelita" _
film. prod.

",'"

"Lunatyk" - film prod. franw..
IkleJ, ,odz. 18.».
"Kino· Letnie" _ "LI_t,. z moJego młyna" - tIlrn prod. tran.
cusklej.
Dozwolon;y od la' 14.
poczl\tek ,.anDU olOdz,

łI'I

G

""'"

••1
wy

H.

MUleum Iłwl,tokny.kle - Wy.
1tawa prao malarlklch 3, Potnł·
bowsItlego.
WylUIwa
połwlęcona
p.mj~
Marii Rod.t1ewlcz6wny.
Voto,'.IUkoQ - ul 81f'nk1OWI#Sł
- "J1orencl. l Weron....
Fotop'MUlle. - PL pan;yu.nld1l
- przerwa.

'SI
..I
li,

..

w"

'e>

",I

'0

APTltRtł

..""

Aptek. BpołeClU'l.. łłł lD1' - II

Slenklewlcn 18.

m'

1'BLSP'OKY'
Posotowl, .etuokow.

MI

Straa PoJ.m.

..

Polotowie

MUłO)1oe

,

mU

.,

BKAatYIIIO
IIJNAI
..wolnoltl" _
,,3'ulrzen"."·Wrn prod. tr"neulkl.J,
,,8wlt'1 _ ..Kto ubU" _ fU#l
prod. franeullklej.
.
"Zwli\zkowleell
"Nleblft;tl
ptlllt" - tum prnd. WIolki e,. 1
RADOM:

't.

t

Teatr Im,
2eret.ruikitlll ..
"Dzleje Trl.tan. I lr.oldr' ..
pocz. rOM. 18.1/1.

Bedler -

S1

IIUMA
"Bałtyk'" _ "lIIto" Brend" - ,..
noramtczn,. film pro". N1'tr.

-

L

Miskwa

'jani! POZIIA

""'

"
n

"Pr.,J••I1" _ .,'Pamlętna wtcIlI.II~
IlIm ))rOO. ratb:.lecl1:1ej.

.. Hel" _
•• !S«Ibrn)' ...,.tr" , ..
tUm ptod. eUllklet.
"Walter" _ ,,'Dolina pekojU.....
tllm prod. ,uIOIlo-wt.t\Jklej.
'
WYSTAWY I łIłU1lSuM

MtlMUm ))1'117 Ul;' Nowotki .".
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NOWY JORK PAP. Na obradUjącym w BurllJlgł.on (USA)
rol~zyna.rodowym tjetdzie gpeejalllltów w ?akresie promienloLONDYN PAP. Jak donOOlą t wanla radioaktywnego podano,
Bejrutu, w irodę rozpoczęło .:lę ił. ucuml amerykańscy wynaleł-\
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batalionu amerykańskiej plecho zostaną zażyte, mogą osłabić
ty morsk1ei \III' 'Jlczble 1.800 !oł~ .!Izkodllwy Wplyw prmYlieniowa~
ni~. Jak podkreśla rozgłomllł nla pow$tającego wtlkutek wy·
bejtuclca, nie ,oznactQ. ~ bynaj- buchu bomby jądrowej.
mniej, iż rozpoczęło się wycoty~
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Wedh.!. dorue4łeń franeusklego
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portu sięgają ponad 4 mln ton
rocznie, w tym drobn.cy wyno- bl'uk.ą('łskl~j wystawie bWlaft>.
w~j. Towarzyszyli mu amhlł54_
szą p.rawie 1,5 mln ton, a więc
wlt:cej nit w Gdańsku I SlCU- dor amcl")"kańsJd w Bruksell
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ndhudowll.ny. W porcie l.1ląjdu
Je się Ił lem mbf7~ży. przeła
dunek odbywa Sit: obeOllie przy
r'l!l.!H'1.eiach o d!ugrnk! bl1sko
5 km. Po "dozbrojr!fl!u" pozo~\.a'ej, nieczyn.ne) obe<'nie częli
"j. h~dz!e można w Gdyni po7Al
IndUJlkam! masowymi przelado.teronu!;le.. ' •
TlUltr Im.

press" uwata posunięcie rządu
LONDYN PAP, Brytyjskie To
USA za manewr propagandowy wa\"zystwo Lotnicze BOAC nosi
-)000(się z zamiarem wprowadzenia
na lIni1 Londyn - Nowy Jork
pasażerskich aamolot6w odrzutowych" typu "Comet IV".
Aparat tego typu dokonał
próbnego przelotu przez Atlantyk pokonUjąc odlpgłość między
w. Brytanią a lądem amerykańSkIffi w 9 godz. i 5 m.Jnut. Lot
Odbywał się w nadzwyczaj nie
Prud kJlku tygodniami mię- ~przyjających wa.runkach, przy
dzy Ministerstwem Pracy l Ople czołowym wietrze o szybkoścł
ki $poleel.nej a przedstawicie- przekraczającej
100 km/godz.
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le CARE - umowa. w oprawie Clf\gU 7 godzin, Samoloty brytyj
bezpłatnej dostawy dla Polski skie
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7.nacznej Ilodct cennych leków. mają rozpocząć loty Jut w pat-W wykonrunu tego porozumie dziernlku br.
nla plerwJlza parUa leków w po
Równie;; amerykańskie rowa*
stacl l miliona Il!:czeplonek prze rzystwo lotnicze "Panamerlca.n
clW.ko chorobie Helue-Med1na_1 W. otld AIl'\vaYFI" z.amJerza na 11produkcji firm! tli LlUy nnd nlach z Nowego Jorku do ParyCo, Merch and Co. tnc PlIt UP t.a J Londynu wprowadzić ameCo I innych przybyła w dniu 12 r"karlsk!n odrzut'owce PMaterbm. na lotnisko Okęcłe.
.~kie tYPtl."B'>elng 707".
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MÓJ lłoże _ wetltehł"lłł1 PO, chwlU p;my61e.n1a,W' tej &J)l:awle jest tyle luk, WJe "nleja.&l"lMcł, ba

:r~~ir6w ł

,ZwI.quk

ra ł szereg Innych spraw drobnych, lec1. zawn.e ważnych, pr1.y

,Ch6--;

~~4:b~&:~t~~~!,::c;u;iot~~~
łtr6*.•..• ł

łk.....

r»moen
..
.......
..
Sprawa: ,nadaJe al" chYł>a',.,,40
zalatw!enla. ChętnI na, dotÓr--

"ą:lę

m)aletC,

Wszak zarobki -: Jak" wYnik!' z
!;'tlormacjl
uzy*anych.
w

wcale nie lIą, iiaJn!t~
ue, W admInistracji aejon~ tII
wynoszę one pneclętnle okolo

MZ.BM -

1.000 zł miesięcznie. Oodatkowym atutem jest zwolnienie dotorców od placenla kaucji mle-Ilkanlowej
tan Owf
h
d.utej
e
. tac
Dokonn~my o~ltee'tneflo P<ldłU·
rnowllnJa. WllrtoM, przcdmJl)low t.

wagł::~'

f1t1" łrt,,-t'łHa, titmłel"t4 %01'M".
gan.h:owac! jt.th!llłq br. WlI"
.łta~ł ob,rllwjqcq rozwój c.-;
matorl!kitgo ruchu tgatral
M

n;łQo;'

Na

wVstaWłt,

eto~4 de ,ckIlJX»'lattl,

••

no ktÓ1'q

pocho ..
d::!Jee t: PJ'1,I1uatnllch ,bid--:
róW, pokalantl %o8tanłe bO'..
{1otlJ dorobek ,arry~,to,f8kle~ t.ł-·.
.tpołów teatrahivt1\ ddWi\y:ar
( obećnllch, WllnaW4, ta bt"

dde wałępłf'll. do całego, Ctł'!'
Idu tkS1Jo~vcjt polWlęconyclp
hinorU polaldl!gO te(łtru ludowego
. na
p1"u.ttrnn.ł
lDOO·I'cta..
'

SIENKIEWICZ. KOlIOl'"
NICI<A I RUDII1CKI

.tę

lip NrEMIECKU

~~1~l\hń~:r: e~~~u~~~~:elinu!nl:~~!~; ~~~~!:gd:mW"d~~~~~~~!~'~Att~~

" tylulu

bez\ro~ko Il1'jl\eei .!~ .~

nluzc'tl!!nyct!. UWl)rów wody _
ru.em
li rocznIe. JtMI.do.

łDp.!lOO

tor!:!)' potrafIliby Imn!I1'J~!yć tę
'umil o polowq, - tym nmym
o~r:el:t'ldrone plenląrll,f! motnl
byloby tmyjłl;ć !(IO nowy tli ludtl

Ut

t~l

praey
.
tt7.f\ba' Prlyją(\ Zł'...
dę, 6e w ka!dym nowym
domu. oddawanym do uiytku,
\UtaJa alę etat. dOZ01'CY, lIa,pew~
llłaJĄl': równnmle&nle klt.ndydat.owl na tę funkcję mlesakanle.
SlIra.wę dozorcOfltwa w dom/tCh
Jaj tlbtkowanych, trzeba za,..
latwtiI.Ć konsekwentnie. awlek..
IIUjltC !!taJe liczbę dozorców,
Ten krok na pewno IJlę o 11 I....
c i,
do

D łatego

r

"

bau~Vt!f'lag ukate rię Je.,-

cn W

5

tV.·

gill

tvm -roku

t!o4cł

to

tgumplllrll'1I

Illttolo··

polskieJ noweli, %tlwłeNt";

Jqca m.-' in,
iJ4f%t/,

utwoł'1l tttkłeh

plM

Jak Henrvk Sien.kł, ..

Adolf DvDa,hbkł, E'lłztl
Of.t'łukOWtI, Mor!(l Konop.nłcka. 80lułtlw Pru. ł Al'Ie..

WiCE,

Nndl!r Swtęfochowłkt RóWM,
Ul ł\lm :roku Aufbo:u~
Vll'1'taa wvda W tlolcł 50 tllS.'

fłld

eaZemplar~' dwa. opow!a@.'

~ ...
nla Adolfa

wsp6tnvm
oklta",

'rodkl'

OIe fi t a Ki e ł ec c z y
W Mtatnfm IIUMene ,;i,en
OOlpodat'ftel'&" ukaul dt

obfterDJ' IłrirkOl Iłkrehna

~,,&= :r~::!::.y~,~buO'

AulOr _ .d,'tIatatl'll I*OłU:vcan, I
łkonomlata, ld'fuJei w nim pod
adresem wlMla' centralnych ftft<o
rei oferl, r ..llu.cJ.a lr.t6rycb-je·

'o sdaolem, -: pn.YłłPlenyłab)',

• kot'l&rł!!t, dlA całej l'ospodArkJ
oarodo~eJ - ~lywlzacJQ KI!!I,.,..

"~~Y~ri.pł.' artykułu: C'lyWn~:

ItP./ ,,,ltOllwlSj 'lAkład6w pHewnlu

WladQlllO, że dla wIelu )ckat()oo
rów noWe mle3:tkiw.!e OUlRcza
równocześnie aWlłnJI społeczny,

chw!U klIka pewników - kOń~
_ PewnIk ptcwwsty: t;lbLto

:t:

0,

u: tJ,Sw ',' L,ticdpwll~h., @Chodzą·"
!r::;6w~f~::~~:~!~:: C1I ob'C1ł~ łO.. lecł," ,wojeM
iOmwla

-

::~~~i;::~,:1z~!:~~~ ~~:~: ::tę::'.~l ~.~u: I

trlullI, fll\jleplej mu nie
WYBada, polem pl"tyjd2\łe

WtZo\"aj :-vled~lat kito je.t t~n ,ezłQ\'{lelt

Itłł>'którł:,',:fnkluen.t'

DhwIICro w hMZf11'l; domu powod6w,

że

chusteczką, PGPllimjoną

Albo wetmy uclątHwe dla lo~
k~tox:ów "r,aehunkl" za ~wlatlo.

,te lrozumlałyeh

znalealenIe środkóW
nie ma dO'&Ol'eit
fInaniowych, Natomiast będzie
A jednak ten uawód t.uJ'M!lnłe nle.tle, J"U tKlowodnl onI ż. te
-

ml1r::.ala,

te Hanka trz';)

łYM'batdt!ej 'taro'6I"
wo'"to'pensję,

polOWłi.

1'1• •

~~~~U~~PO~=,~I"I~c~e* nl;ch~u~J~~ manłe dosorci6w.

WfTNII

coś?

kqło.3,"<>'oOO
."lB''''!e·, JejJj j~".<>-.0:,
aorcrfpoą-a6",J,~łdi)kow'ć

Rudnickłego
tytułem

pod'

"Zlot'

::~:::!~i· p~u1:1:I~O eo n~llk:l~~: ~::z~t:~~ nht~ta~~~I~t!~~~ a.~b::Y_w::...:t::en::"':'::PO::':6b:":':W~':I,:":ó:..::na~d::,:",__,,,:,,A~,"':M~A~L~A~C:H~O~W~8~I<~I~~========:;=:::

'.

Znal • .tl~

II"

costwo .. powlnnl

ponowan,

-

•

"e o d z l et n n e zamiata·. trudn04ć znalezll;'n!a Winowajcy
nte podwórka, korytarzy piw-I w gąszczu ml".qzkańeów dutego
d~lś Wllrtnfir" "'''OSI! tło kaw n c7.nych, pralni, sus7.arnl, stry~ domu.
mlentclI cllowll.'k r mloHq.
chów; raz w tygodniu mycie
~chodów ... "
Jednakie Istnieje wyJ.cJe: po..
*
$tawlć na Itr...,. mienia. 8poleCl
Jd\! pn)'mknle Ił" oety wIdalI l1ego w bUdynku - mowłeka I
t'?ys!OWfOW8 skóra Wol.U
d07.orea
~mentQ~u co.' 11110UI\, t.,j,r, W klWdyI'U budynku.
nie
na samo lvi lbl,,,nle
umiata twoja bloki a nle.tak jak
kiedy to Jeko wyl!e1.l"nle [(rzE'chów w
Curnowla,
obJ~1.dt'JĄe
ja I den ctłowlek przypada na kllka
j~kie
pnw~zeehl'tie prr.yp!~uj~ ~p~ewnł I nl !e'tArOd~tehktłJ młO,tle, ll'lomów. Ta. funkoJa .tr6łowanla.
mlf'Jsk\eJ
doobok IwaranoJ!, te wreszcie
mów. I brud v, I rozb!le B1.vby by "owt~d?I .. ~ Jak lO jul w jell'O ! h)llnhf W "ll.!lIt:Vt~h domach ł na
na kh.tknch .~chod{)wYch, zalAne domo~twle. ~",mlllt"l'\llI klatki Icho cllodnłklU:'b C1IY8to - nadaje rowodą plwnlct', powykręcone dowllj ndb.VWI Jlfl tu ru na ty- II docorey rownlei Inne. .1'1(1""
klamki I ZAtkaM rury kanall1.a~ cWeń, e nleklł'dy rudl!'J. lotlt golne tnMl7enle, Ul)bn:e torlen..
cyjne, c!cmno~ci, gdy powraca o~:~ racr,~j otwiera ~l~ I POd~.Iwu. j tow&n)' w .prawach awero do..
się do domu w nocy. Powyt.~zt' ~.oXleknł I h~~~:lo~clł po)lIwl ltę mu dozorcą. .."'nie .1, hamu1lematy pozwo1lly dobf7.e f'.aro~
1\
cem IJzalejĄcych dzlA anłslllełeil.
bIć n.ie.lednemu publ!ey~(!!e I te~ To nie są uszczypliwe uwagi A więc lak, tą Inaczej _ WJ"
Iieton!śc!e, !taly się _ na r6w~ pod Ildręsem dOt:()rców Wlado- chowawclIi rtnbukallego lokatofi] t remanentami w handlu _
mo, ie w naszym śwIecie obo-o ta. Jeśli dllekl lelo ~e 1'01.
żelaznym repertuarem "Sz.pl~ w!ązuJą okrfllohe prawa fil;ykl miar nkdd zmaleje choćby o PO
l~ek". Pn:y tym recept laW~l':(! by I jeden człowiek mate podQłać Inwę, ,10 h'lILa&mym dozorca
lo co nlemłl'll·a, ale pt'tem 1,00- lIbowlązkom na miarę lud2:kieh, :r.arohl nit. swoją pensję.
wu ci~7.R I 7.nowu brudy
a n!e herkUlesowych III,
EI>P~lJt~· klam·kl.
' oru
,A ~let. Innych ctynnoocl m6gl~
Mlelltk.M w dflm\.l edmlnlstrn..
lacze8'O więc dOłOł'CÓW m ... by .\I;ykonywać dor.orca. Ot, cha
W",.,ym pru~ M. Z. B. M. Nil klat.
my tak maJo?
c!azby h-raz. ChodZl~ po doCI! lehodowQI _ prtewetnł. łury
,
mach ko,ntrolerzy, sprawdzający
'mleel. Drnd. domem
nIekiedy
Odpowiedt le.t typowa dla ste1.elność zawor6w wodoclągo-brodll tlę po k05tkl w tM,nyeh wula:arnr!j ekonomlkl reprez~w wych, ZWłlUZCUl w łazienkach

z:arad~

OczYWiścIe, na paplfłfze oboo- cze, nie na wl.r:t. 41ę ~ały> Naw
w'Q,zkl dotorey wyglądajĄ bojo~
wo. W admlr,latraeJl rttj()flów wet ten naJ~urow&zy, teby ka ..
wylicza Ilę je ba. uJ.lmlenla: nć nleMQrnrch., rotblJł 11,1. o

..

"
.. .

I

lrOtlJ~
pOźlldanl,;ch

lo'wtI

kań.

,,,'

~

m fil. O· ··t ł ą

~~d,~ohcl'~'flt:~\~~~let~irt~!~j)nl.:'il~ I
kM"lc"
Al" n"

',. '

<'k'

.traty, "'<xłr. OzU Po::- . - -....- - - - -....- . . ,
do tetrO speejal..nl ij.rzęd~jCY! jl.ltrG
nie :mote ,to
A .'traty' w'ody
bowiem 'iJlęiaj
trtebn!

ZACaOWM.*

Glętldli,. ouartym o .tarlł łtadrę
8l8ialowtl6w. l'O~wóJ ukl.-ddw mA
tłlrll\łów blulowlan;vch I chcmlCl-

Wa·.rszaw
•

wIn

:~ss:~~~~t~~~'I:::/:r~~~lj~It~~~

II
J,mnł~V

u: Kolrtf,

Ktedv
zoi ,~.~~;n;~i,~t:;:;~;o~::w,~
za pośrednictwem
,,!nlf.rpol" twrócllv
lt'go, Un w porę
i
tamtejazlIch Niemców,
telowego"~

W

mfędZ]ICzasit

te Monachium otrz1lf7Ulla to;,mn~,:,
kalootl. te Etrtltmu pomaga
SSRman6w.ł hitlerowców. Listy
nt zrt$tt~ pogrÓŻki pod adresem
u'Vstępował

pruciwko dr Eh'elt,

ala ta sprawa ma posmak sensacji l

C
ściga

dalu. Klm jest dr Ei.rele? Jakie winy
go .sumienIe, te po 13 latach od zakończenia
go sąd niemIecki?

W dzieciństwie opowiadano nam, jak to przed
lat okrzyk "Hun&wle się zbliżają!" albo "Tatarzy
mIasta)" wywoływał 'mlertelną trwog~ wśród
Podobny omyk "El.sele w obozie" jesu::z.e
l&t ternU wywoływał pani'kę wśród wlęiniów
ao obozu koncentracyjnego w B'Jche«'lwaldzle,
Było to w pełn! l1'ZlłBadnlone. :torlen
bowiem
nie brl ~wjl!m swojego życia, kiedy dr EIsele
czyi bramę ObHZU, Ten lekarz z zawodu, oficer
!f)WanJa, sztukę sadyzmu l un!ce;&twiania I
do perfekCji. Przechodząc ulicami obozu,
notowal sobie numery wlęi....'iów przyszyte
Wieezo!'em, po apelu, ofiary dr EIsele
szpItala, skąd rano wywożono ich zwłoki

OPORA REINEFARTHAI
K,RYMINALlSCI
DIRU~'W ANGERA
tJ

Iłl'm!ft'h

1J~!t:wif:'

Prok.
owa

Dr Elsf!le przy tym wybleraniu ludzi
rowal $Ię różnymi względamL Albo były
we, aibo ten lub ów więzień wydawał
1J~·acy. I'Ilbo leż decYdował o tym humor

PRZYKLAD DLA- EUROPY

Bach: .. ,OS{)blśde poszedłem
Czy jest to do Relnefartha, silotkalem go
brygada; w któ na jego stanowisku, gdt.le się
wchodzili prze.stęp~ okopał J mial wlasną radiosta

W .!Iwolm czasie dr Eisele, jako SSwLagerarzt
chenwnldzie wprowadzU zakaz przyjmowania do
go szpitala więżniów pochodzenia żydowskiegn
I>iciego, Ze szczególnym zamUowanlem urządzal on
zle plonwd1.iwe polowania na Cyganów, którzy pot~m
mywall w szpitalu smlertelny UlStrz:yk evipanu lub

8a.Wickł:

bflła\V!ona

rej łkład
Cy?' ,
clę, o ile sobie pr:r:ypom!narn.
Bach: Tak jett, panie pro-- Poinformowałem go ocaleJ sy
kuratorze, To jest brygada, w tuacjl, następnie z:wrócJJem mu
której skład wchodz111 krymi w uwagę na cale "bezhołowie",
l'Iall~cI .. , Po, roku 1942 uzupeł
które zauważyłem, I na to, !e
niano brygadę zawodowymi jego oddzls.ły rozstrzeliwuj"

morfmy,

W ksll\7.ce "Teurel und Verdammte" były

chenwaldu dr Bene<iekt Kautzky tak pls.ze o

przełtępcaml

..... u,,,,.
, J;!!",':',.

l.'I""Ir,,,......

łI

••t ..

I"'.",or- wuI
~łU.

8';""'''''1.

.....
A'~.\.....,~
1I.J..ł,.,.,

p,"PI''\.f"'*'' •

'1--.

::t ...

....."""

v.,..

$CheM" oSdb, tJ(/POW/IJd/18InyC!ł " "bufI,,,I,, Wił' ..
'I"wy, wy/aMBity /Jt~qi tlO''', dem --S,,?Ir. Ul NfJfym.
,D'rll..
If~.mf prOhV'4IOII l. S.IU/chi'go

n.

wszelkiego 1"0" niewinną
luclnoi!c cYWIln".
dzaju. Z pocZĄtku tak nie byw Wówczas Rel.netarth zwrócił
10, lecz naśtępnle byli 'lt\Szere mi uwagę na Istn!e1.I\cy wyru

zwykli

przgtęPCy,

mordercy, rabusIe I Im podobnI.

ny Tozkaz
szą

rZl!ctą,

dział, byłO

łrlmmlera.

Pierw-

mi opowle-wy ..
te nIe wolno

Iż otrzymał

Prok. Sawicld: Czy brygada ramy rozku.
była główną gru
brać jeńców J naJeży kat.de"o
z: powstańcami? mJesl.Jtańca Warszawy tabIć,
Bach: ~ądzę. te bYły to czo-- Zapytałem go: "Cty kobIety 1
ł6wkl I\a.!IlYeh Jednostek. któ- dz!ecl takte?", nł co ten mi
re prowadzU,. gł6wny a.tak, odpowiedział: ,,'rak, kobIety ł
Brygada ta prowadzIla atak dzieci takie". '
:na głównej szosie Poznań
Prok. Sawłekl: Czy' mota
Warłzawa. S\ąd prz.erzuc!ła się pan
sobIe przypomnieć d().l
w kierunku na Plac Zamko- kładne brzmienie teio mka~
wy,' Zre5ttą pn:en!knęla dalej zu? Mote Zawierał on tAkle
nit ktokolWiek inny. nawiąza daillze 6zczegóJy?
ła łl\cżn04ć' ! całkowicie otow
Bach: Katdego mlMuańca
e?:ooym w' pałacu BrUhlow~ Warszawy
nlllety zabić, ńle
51<111'1 komendantem miasta,
wolno
brać tadnych jeńców,
głn. St&.helem.
Warszawa ma być zrównana z
.:fł.einefarth mial ,tald:e pod
swoim dowództwem formacje r:lemlą I w ten sposób ma być
stworzony tMtrlUzający przy..
pol~(:yjne, które przybyły 7. Po~
znanlfi ora.t formacie WłfUloW kłnd dla eałej 'Europy",
pą, ,woJującą.

cdw,

I

- "Najgorazym Bpo~r6d wszystkIch
":7.y SS był bez wątpienia dr EIsele.
Illony do Buchenwaldu z małego
biście dOkonywał on Wiwisekcji
bH:mla" swe.! fachowej Wiedzy
n\6w na Ullcy,obozowej i _c·..... ,",···

gdZie

wstrzykiwał

Im "",moc"n,.

Illtutkllch działalności tej łrucbmy. Bez
wal operacji I amputacji, Operacje
suly bez narkozy".

W innym mle,jscu 5weJ blążkł, dr KOlon
!nk EIsele wymc.rdował 300 'WIęźniów, chorych na
którzy leieli w szpItalu. Wszysey oni zostall.zablci
koml evipłtnu, albo wtrzykl!ml .Innych trucizn, w

s&roow".
W roku. 1947 dl' Elflele ZO&tal ekatany prze.z

CZY TYLKO Ul!!
BYL LASKA 'WY?

&kl sąd WOjskowy w Dachau na karę śmierci

~A"ł'''Terenem działania, od..

Aaf Czy'Mógłby' I'!M, 'twaku~atorte.
,powiedzIp6 , ,-nAm
lak potoczyły 'It p6tnlejl.lz&,
powojenne losy zbrodniarzy
hitlerowskich, wJnnych 7.brod ..
la o}Słf'IiCJ!ł wzdlut szosy po~ ni lUdobójstwa I :tburzenla pe.
tna"sklej ł jeszcze przed przy wsttu1cz'ej W~l'$allwy,?,'
byclem dó Warstawy von dem
Prok. S.wlekll Zabtdali!my,
Bac:ha zdóbyla przedmieście oczywl~de, Ich wl,'dJinla pCl:l..

d4'.lalów R,e1~efllrtha był, ,t9,a..
je' .dę Wól,,?
Prok. S&'Włekl: Tak. Grupa
bojQwa, Relnefartha prowadz.ł~

Wola., Z. 'zezególnle bestlol- sklm władzom .ĄdowY!ll. Ze,,'"
daU4my wydania BlIcha, Od1,t
mówiono
Wyd!lM go
nam tylko eZll$owo jakó 4W:1ad
ka mt proces gubernatora War
Stawy. Fischera, w,
,rok,u.
Z do-wództwa wojskowego bo..
wiem, mimo .tarań rządu' pol
sklego, nie WYdano nam, nUto ..
go. Hans Relnhardt tosta1 ..ka
lany prze~ AmerYkańłkł, Try..
bunał w Norymberdze. n". 111
lat więzienia, ,.le .Po .kUku la..
tach ZQSwl ułJ,kawl<my, ł jest
dz.Jslaj na wolności. ,Bach, ''I(
ogóle nie był łłłdzonr i pra,eo<-

I----~--~-_ ~+----~---;..----

śmiercionośnych

którą

to,

Dlrlew:angera

CMENTARZ NA WOLt

..

- "Za cUlS6w Eiselego rozpoczęło się w
d;':le mw:owe zabijanie chc.ryeh na grużllcę
iniekcji. Tak samo
wal:daml I ludźmi starym!, którzy
obozie na krótko pr~ zakończeniem

w

g~nł

p~jw 1udzkOOci. 'Później iednak
na dołrwolnle wlętleme. Po

"do'br'. epr.'w'owa:
wolooł6..

nam. .

im

wał

.wego

skim

ezMu'w'a.lT!flr~.k:.1:\
biurze hl.!l~Yc.znYm..

Gen. Stabel. ,komenda.rtt'"Wa1"-

stawy "~g.o" ok~" brł .~~ o
Ue ,wjęm ,~-, 'llądżOily w, ZWłą~
ku Radtłeeklm za popebi,ione

tam zbrodnIe.
ARI'A jeśli' chód%! O,iJi~&-!

'oPmk.

R-elnetartha t
'
,Sawlilk,ł: Areaztł)wan,.
przez, Am1U'Yk:4:h-Ów,
lelnt..

f,rth,' mfnlo Jtl!UkrotrlY.htl\dań. w1adZ ..1.ltlćh lIOit4!j,,,,,

kazany ,władzom b;ryijoJ.kłrh,
kt6re •• lÓfl.'Prc,lb4 ·p(;!~WI'
Iy g. Przed a4d .... 'dO>llizyllkacyjnym,' ,s
..I\d' -'te." "'. "'''''.l.nokl
unJewirtn11 '~"btł..o "$S..Qrup;.

.ó

penfUh~~ ,I wYPtMCil
'!'la.
waln" 's~Pę. :t)a1Ke jego'-- t06y

jut znamy.

'

1l"";.Wlal;

!

'w

Istnteje
Ńlem'ct.kb' YAlChodnlch
hlll'f nar:lzmuo Kiedy Ujawniono, te
nll1rz wykonuje praktYk, lekarską,
pr('jtest~w. Zabral w tej sprawie głos
były WIęzień BU('henwaldu;,.~~!~r.a1
kOlr!tk!l!j w Monachium, równlet były
OffU: wielu Innych autorytatywnych

.i:\'" k! ...~
.

tlil'!' om za wznowieniem procesu przeCiwko
tbawumim go praktYki leJtar1łkiej.

Zachodnio, ," niemieckie pismo byłych
"Dle T-at" rozpoczęło kampanię przeciwko
Je•. Podjęły, ją równie! postępowe dzłennllk:l

nacuklem oplnl1 J)ubllezmeJ
ku arentowanla Eiselego,

AIU~;:~":.!

dr

władze

Il'l'RONA I

'r
z
II::Jf1I,.'t·
os~o!.!~Problem gl6wny-umOZUwic im
realizują
'ł d
I
..'
uchwały
POWrO .... O norma nego zyclo
H t

.laik przelbleą. fIIII.llka

pr.IIS~• •

p.cl!'Iium

I.W.edIU.8 meP4h~yc.h d·."lprost)'łUtM.· pa.nn, .... stanoWi".
nych. jaktml OysponuJ, 52 J)f(>e., wwódki - 25 Pl'«.,
orllana MO, lIelllha kobtf't l męutki -r ł proc. aMlit wdo,wy
Niedawno w hucie Im. Nowo'
uprawloII,!ących
I\le rV4d: - 1$ p.1'Oe,' 1.m a-,.o$r6d nich
ki, w O~trOWtu odbyla sIę ple
mimo wIelu upoWiktJI PQslada' d..I~I,' W t",,' 854 pi)
\ID
1\1

a~ln

fU'1Y\), do których prost}'tUtld"
ulan:alyby się 'lame, bądź tei'
byłY kierowane przez organa(
Jednym, 404 po dwoje, 170 ~D MO, Zad_nie ))ersont!lu taktego
troje j 109 pow~'iej trojga,.. N. domu Ueka:rz:a, Płychol9l{S Jtp.)
5tczeg6lne podkrełlenle, !lłnłu- polegałoby na ust.alenlU .toP'"
gUje takt. It apogrM IUU J'Jr'c'I!!i nil. w jakiM dana kobieta zdoI
tytutek 142 dzlewc*a P«ho-- ni' jest do prowadle:nla umodtl'ł t układów wyehowaw- dzielnego tyela" oraz ,'form l'łO'"
c~ch (bet domów popraw- iMey. jakiej nalei1liloby j.j 'u..
czych). Fakt ten nie św!adeiy 'dZielIc!, Tneełm rodzajem- doo tlej opiece nad d%.lec:klem w m6w
włnnr" ~
u1tł&dy
zakładach
WYChowawczych. pracy a
J.,ternataMl, w ~
lecI! l) braku właleiwe! opieki ryeh Pl'O!tytutkł· o ogranieJonej
w mornenelf! stawiania przu l!dolno.łei' d-O_' samodzlelneJD 'ty
,n!e> plł!TW5~ l'amod:rlelnyeb ela mogłyby pod kierownic..
'KroJr6..v. w 'tYcju.
.
twem ł odp6Wiednlą OJ"lek, leJednym ze r;ku!.ków prostyt~ e~ $11ł ł l'u·'cowat. Ot.tltnłm
ejl jest nasilenie chor6b wene- rodzajem bytyby zakłady 1Jola..
ry(:tnych. Roctnle w placów... eyjn. o- eharakt.l'M: lecłlllęao
kach służby zdrowia leczY .Ię wychow.w~ dli mępopraw ..
ponad 43 tys. no~h chorYCh, nych,
ego około- 38 tYli. ni nti"ee:
S". ,te ~tUIRty, . domaga.j~e.
kę I około 5 tys. na Iwleł:e $ilt
najnybOlej realltacjl,
prlo/Padkl kiłr. Stan ten jest
-)000(-

nume pOllledzen!" KOMitetu Za wzmotonej walkI z prostytucJ"
madowe.o, nl\ kt.órynl ocenlo~ wzrosła w roku bleiącym do
na l.o8talil ilntyche'lMOWa reali. 5,313. Najwlęksr,ą ltC1.~ pt'O'lty
~ja uchwał Xl Plenum KC tutek !Id~ntyfl!tnwanyeh r)l'zet
pzpn plUli ota'ulzae,łe oaf'ł.:vJ MO notuJe się w Wars~wle
nĄ I admłnlslrację huty. Oee- (S56), Wro~lawlu (413), Katowi·
ny dokonaJa kfłml8Ja '&101Iona .. uch (416), .szci':~lnle (385). Kra
pracowników KomlteLu WoJe" kowle (358) l Lod:!!i (3115). W
wódJlklelO w ltielca.ch.
Woj, zielonogórskim jest tch
Pnebl8f obrad wykazal, te 220, w kosl':allń~klm 200 I
organłu.eJa partyjna huty d&> bydgoskim - UH. W t'%eez~'wibrze pojęła sens uchwal XI stoki cy,!ry te są nlewłłh>Jlwle
Plenum KC ł od pocr.ątku za~ wl~kB,.e, - gdyż organa MO ftle
braJa lIę We wla.śelwy 'połÓb moRą mlee pełnego rozł!z~nla.
do Ich realbacJI. Kondlłlt Za~
Na o~6lną lI<;.zbę 5.313. zlden
kladowy OPracowaJ w marcu trtlkowa,nvC'h PMlf!2'l MO prosty
wRpólnle It· admlolatrac,łłl but, tutek - 1108 pracUje zawodowo.
konkretny program dr:łala.nla. jako nlewykwahflkowane pr.~
dla zabezpieczenia reaJb:aejl U. cownlce fizyezne, 6'7 proe, pl'OB
dAń ft~podarc:tych I TlrtldltkcyJ~ tytutllk nie przekr()("~yło 30 ro
nych huty w roku 1958. Z pfO~ ku tYCia. WIększość prosŁytu«lk;
gramem
tym
pO#tultljll'lytlł - to kobletv chore 1 niodol'Ql:wi
m. In. rOVll':cn:enle wipiII ... !1e1n~ nlęte umysłowo, l tak np. 23"
uJl\tY.
ków produhr.jl - tą.l1M"
• Iłę 1l1'OŚ!'ód nich wykaZUje wyrainy
Walka ! prosty'tucj" nie
IIIIIlIIłdk-II"'Y
(~ala u,hl'. huły, Odd,la'
!l or nle<lorozw~j umyslowy tch'bMby
mote ORranIeUlt! si. do
_lit
Al.
ranh:acje partyjne om::w'a.Ją psychiczne), u 92611pośród _nich
pOtlUnl~
admlnhtraeyJ~
"a awych zebraniach realizację stwierdzono nałogowy alkoho~ nych, Należy wtm6e, W'ytIUkt
Polski ~wt!piek Wę4kanld
programu dotYCZI\cą Ich' odcla... Jlzm, u 238 - taawanllowanll zmten.aj':ce do przywr6eenla w Kle4ćach 'uwIadamia, że
ka pracy,
.crużllcę orat u 250 inne ch01"O"' kobiet uprlwJająeych ,pr05tytu- ,.... odnle Z uchwalą Zaf'Ułdu p..
W na-Iełyty ap0s6b, pod kłe~ by,
cję
normalnemu żYeiu. VI kręgu W8ZY$Cy wędkarze k«C"W
moklem polUyezn:vm orcanimZ danych 'MO wynIka, te w zwi'ł8ku • tym sluszne byJoby. at.d4,<;ll' Ze zezwoleń na ·pot6w
eJI pariyJneJ pneblega r6wnleł It pólroczu ub. roku 45 prosty~ aby Młn"teretWi) Pracy i OłIle ryb metodą
ap!ninS.ową, 01»w huele Im. 'Howotkl IIkwlda.c- tutek brało udtlał w napadaeh, ki Społee:mei Prsyttlłplło' jak WillWli
Sil
preJ'lumel1'Wac!"
Ja Pf'Ił'!roał6w satrudnlenła. O.. 298'- w krad!leiach. 19 - we najszybdej do organb!owanlĄ "Willldomośc.i
wędkar.skle'ł.
bok zwolnienia 600 n!ł6b. um~ włamaniach orat 164 - w in.. I nrowadtenla spe(!ja1nych do-- Wszyscy· pósiadający ze..~'o1&o
eha.mJa .Ię itÓwi\ ))l'{)dukr.Jt: I nyeh prlestępstwach,
m6w. Jedne .t trth domów prze nla, , którzy VI r($.il, bletąqm
1"OZfłseru. dotycho7.a!OWI!,. Pr.XW8
W I półroczu roku ublell.so znaezone byłYbY dla kobl!!f. nie ·np;renumeru)ą' "Wia:d.cnnoś ..
t. to na pl'lle9U'Wft-nJe ludd t: jednostki MO pom,Gftły Prolty. którym Iłroli atpcOtenle się do ci wędkal'$kleh", nie otrzymają
pra.a pomoeolczych I biurowych tutkom w uzyskaniu pracy' w fltenądu na Skutflk wyjątkowI' u~wol." -rut łOWienie W: roku
do bn:lł06r$inleJ produkcJI. '}, 991 wypadkach. a w II półro-- clętklej sytuacji iyoloweJ. Pru" praynłym. '
MtOt1z1eł hutnicza eto'tUmlal& CZll - w 279. WydZiały rent ,i I
lę c~ś6 u.m'Wał XI Pltmum KC. pomoey społecznej rad narodO'" II
w kt6reJ JeMt mowa o dokuta! wyeh z reguły I'1dmaw:laj" nIn
eanlu I uOI&I)lu slO 'ltAwodu. W tenmowapla Si, JOlem tych kOo>
bucie prowadzone Uli Pl"W do" blet, ograniczając swą poO'lot
tej rrekwencJI kuny tooretyc%:- do jednorazowego udzielenia
no .. praktYczne.
WśrM Im tlIPomogl plenlętneJ w wy ..
młodzlety hutuJcze,t dobrze "" sok04c1 od 100 do 800 d. Wy..
wija alę bl')'I'MOWe wlp6łm.. daje, III. jednak. te właśnie o-wodnlctwo prac)". Dutej po.. ne- poWinny z,jqe Ilę taldml
moty IP"lłpom ZMS udtleJa.f1ł problemami, jak wyuczenie za:
1'1& W7dzlala.cb ol'la~Je pal"" wadu. lecl':enle oraz W)'sz:uka. , R O D: Z I C E t
Pam1ęłajeie.,
'pOlO$(~wlajłlC
tyJn~
nie pracy z młen:kan!em. dla
d:de!:i .;Wwe be: opieki n8 drodle i ulicy: na.
Realizowane., równie! kobiet chcących zerwać l dl)o>
rauci. je
kalectwo tub łmier6.· ,
'f'~

I'

,u
I
Da-

t.

Ali

andomierzu
rawda, te nie do Wiary?, bez przęrwy t Afrykańczykiem,
A jednak... nie w Kieł· któremu na calkiem niede! mB
eReh, nie w Radomiu, Ił rynarce napisano: .,Kategorycz
wlaśnle w Sandomierzu i
n.ol nie żądam' miłośel", A w ogÓle
dodatek wcale nie "jakieś tam" ki w def!llld/lilł wzlęłQ udzial
I takle autentyczne ze studen- co~ trzech Cezar6w, Jeden. ale
tam! z Afryki, Holandii, Korei, za to jaki. NaJ)Oleon, Turak t
Chin, Związku Radzieckiego l Scarlett O'Hara.
\li M61e.
Jak już się rzęldo.. cały po-.
Studenci urr.ądzlli ~hód: chód oświecając Blę masą powl z pochodniami przebrani w chodni zawędrował pod mag\lnajprzer6ż,nlejsze ciuchy, odpo trat I tu odczytane zostały dwa
wlednlo przemalowane i ZRl'lk- dokumenty. kt6re wypadałoby
renfowane rÓŻnym! nllOt~aml w wlaśclwie przyŁoczy6 w całości
rodzaju: ,.Jestem przebrany Ul tak bardzo były prz~ełnlone
lamelCo siebie", albo .. kocham serdecznością l przyjaźni". _Stu
do godziny- dwtlna~tej", albo dencI dziękowali za tyle gofclfl
Jedna studentkę. miała napisi\- noŚci, I serca ojcom ~ta.ta! •
ne: _"My glę ''na to zgadz!1my" miejscy rajcowie byU WZrUłZe"
Rzecz szczególha," - że później ni olbrt}'nilm taktem lTIłodyeh I
na baJu studentka ta tańcty-I~ Ich pełnym SlczereR:O pietyzmu
sto~unkiem
do Sandomierza.
Rzadko spotykana wymiana ser
decznośc! spotkała się z wielkim
aplauzem licznie
zebra.nych
mieszkańców:
sandomierza,
Jak w KrakOWie, Wrocławiu
ltd. tak I w Sapdomlerzu juwe
Czysty zysk l "Przepiórecz- nalla przebiegały bardr.o WMoto
ki" ta dwa kwartały ub. roku 1 I ,pokojnle: dwaj - słownie
1l1f!J'Wszy kwartał bieżącego. do dwaj - pn:edBtawlelele prawa
~nlll 31 marelł 1958 r. wyniósł ze wstydem chowali gł~boko za
siebie, do tarela chrzanu prty~
222B.!aU zł 90
Z kwoty tej prr.eznaczono nr. datne tego wleezoru pałki.
Społeczny Fundusz Odbudowy
Kiedy wresr.cle odśpiewanO
Kleleeczyzny J Stolicy, ze 117:0:(' •. Gaudeamus", kiedy t:gady magóJnym podkreś:enlem, Iż kwo~ gnezjowe pochodnie' I kiedY
ta t. ma by6 zużyta na ratowa.. wreszcle grzeC1..nMcl
zostałY
nie zaby~ów ,Kielecczyzny i!;ł

P

"Przepióreczka"
proponuJe

"r.

3~8.D43 20

U7a.o~8ł70

-

wymienione co do grosza, je~
den z rajców miasta :r.akrzyk~

nął: "Prosim Wasze MIłoścle na

ubawIli _ studenci tę.sarnę.lI
ojców Il!-last!ł I w takt WflSO;

łych śp!ewtlk ",dali Ilę wspól..

nie na ,pożegnalny jubeL"
Ten niezwykły dzień przeiy"
wall teco dnia nie tylko stu..
miasta takt~.
pn.,.,kład
puewodn!cza,cy
Prezydium MRN pan Wacho..
wict długo i elerpUw:le m,Ulłia'
filę dOWiadywać PrulI'. telefon,
,d7:le do, diabła podzlala się
"ta trzecIa szabla" potn;ebna
do kompletnego stroju dawnego
udnego.

den:el, okowie

Na

W kawiarence podawano tego

dnia znakomitą kawę, a ,na ryn
ku dookoła RatUlu stało tyl(ł
motocykli. skuterów. "Moakwl..
('zy", "Fiatów" I ..Wars:r.aw", te
Sandomierz nabrał charakteru
Jakiegoś popularnego kurortu:
katdyri'l fazie szkoda :te
ob6t studencki Jul: .Ię pkońcrył.
W
d
t II j
l
,praw Z1e ZOS 8
eBZCte wer
ni Sandomierzowi plastycy, ale
<błękitna' mgiełka nad Wisi"
pl'ZrPQminlli l) Jef&lent.

:w

(b&rl

r--------------...-------...,
Zapamł~'ai
na CQd~'~ń
te

:~ .WY.n!~~Ju ~~ Z~~~t.a!.?r~~!rk:~cl~~.;: k~~'~: •
uvw t
I l I
I
nietwa mleozkaJllowqo. Na bu, y o tn n n:4ł nym wyltszta ce~
dowę domków zaPisało alę w nlu, g proc, bowiem stanowią
komitecie budownlctw&, 1066 analfa~t-kl, 43 proc. ma nleu·
•.
hutników, Powałna 'CaęU: ł"O'JPO' kor'czonłl Jlzkoł~ podstawow"
Clęł.: Juł budowę. Hula opraco 41 proe. poalnda WYksatałcll'nle
"'Uje
budowr stO tlorokilw podsŁawowe • ., proc, - 'redn!e
jednorodmnnych.
,
l 0,25 proc, - wYŻ8ze. (głównie
..
Plonum "-U.lo Z _ o
,...
•• hut.. __.10"'1_ aw.- ... <lA
Wlęk!l%f~ kobiet upra..
, ...... ~1 ..·
-~
"'
wlaJąeyeh
prostytUCję
lA8'a4nłenla, ktdre et.e- lUł
(Dl proc.) wywodzi aję
prob.lem&Ql1 ł nJe prze4atawlaJ'II ZIł jrodowlska 1',OOQtnICltłg;o, IIJ
110 ,aalleple,t.. l)ołft'IIY to mI".. proc. ~ z chłopskiego, orat 4
161nle wcIĄł Jł'IłJCU duteJ wy.. proc, ...... z Intell.eneklego. Um
p&4kewokt w bUł'le, alabej pra 10M r-6wnłet, te 34 proe, to-...
ą ltI\df ZakladoweJ om """ blat uprawiaJ.tYch nił1'2ąd u"
nłedbMla łBkolenła Ideolosłez.. rodziło III. na wsi , przybyłO
neco pnes edottk6w partii,
do miasta w po4puk.łwanłu pr••

p''''

P.S. Zapomniałem doda!!. 'że
Międzynarodowy, Obóz Studen..
tów w Sandomierzu miał n/l
celu rbllienle młodych .tudentów rÓŻnych kraj6w ze- ł(>b,
Itp ltp,
• _ _ _~_ _ _ _ _.:(;;
..;:.I_.Cy. ~r6d z1dentYfłkowallyeh

natomia~t

WOjeRady N'aroc:low(!j.,a
cele budownictwa I)'lll.'szkafl!')-

wód~kh~J

WeKO.

"PI·zepióreezka" ,sugeruje, ate
tQ kwotę l.873.096 zł przeznu"
Cl)'t nlł fundUSZe mlł!'lzkan!owf'
!)Os?czea:ólnyC!h miast wyd'tielonych I r,owlatowych w .tORun~
ku do uddałU' mlestkańc6w w
nllBleJ grze liczbowej, Spra.wa
ta (PrtYltładowO) wyglą.da talt:
udzhtł !Tl1~zkańców Kielc w
en:e WYnosi około' 36 procent.
udzhU Radomja okolo 16 proc.,
ok. 15 pro<:, Itd, Mniej
",_._,,,_ .• skromnleJ puyc:yzarobków ..Pn:o~
ud7:laJ J{C'z'&
Ję

it<l,

Z

~ą IttiejMy'wą Wy6t4~
piło Ptet:ydlum MRN -orR8Inlzując

w

dniu

1t 'hm. pierwsZe tego rodr.aju
spotkanie o charuktene dYR~
Jmsyjnym "ojców" miasta z
dyrektorami miejskich pd:ed-

tllęblorstw, Mając na uwadze

Interf'Aly f('ele

pootanow:O!ItO
omówl~ wuJemne litmnmkl
między l're<tydlum
MttN a
kfelecklml przedslęblorstwami. 'P~zątk(tw.Q llas).l,nęly $Ię
wątpliwOŚCI

teru,.

t~h, ;błęd6w ~

nlaj"e pt'ł!y. tym.
S"Nej pomocy.
Ożywion.'

'Zap&W':'
• MIEJSKIE I'ltZEDSIJj)ft'laksimtll'l\ BIOIt!lTWO KOMUNIKACYJ
NE: Rea1b:acJ8 planu' p6h~

dY-akti.t5a

l'Ozwi..

jaJl\C1ł się gl(lwnJl wokół, zj ...
wisk negatywnych wys1epu..
j/łcych. II1lt11hJły. ezęsto w ty..
eJu cod1.!etMYIll iOas:ł:egO mla;'
sm - przynlQSła trtereg et...
kawyell wrpowJOOl,t. Mamy
nadz1e-~Q! te !JPQtkanle l"'rt'%Y"
dJum z dyrek.tOTam.l po..:woU
nil usl.mlęc:Je ~J$tlłwow>,ch

ne~().

utrudniona

,e#-t przez

hrak taborU. MPK dotyeh ..
.nie otrzymało 8 oblce...

(:'lU

uych aut.oblUJÓ'If" W ''f\YJĄ1:ku
tym moi:e puewozld -' tylko
15.000 PMllterów "dei'NU" ~

?

• _wool,.. 3a

ty.I.~"', SIłl4

cp(Itnkm:la JIOIr,.eHgó!n'ych wo
lÓ'Nłm. l4t~IU)I •• ł4,N
~aeh •. Zgoda. 81, czy

czy pięć mlMIę- boląezek. Nie chCen,y ,lłaf'> JelJt to rzeozywlkle Istotńy po
pracy Prezydium w nowym tyć .tę wloeoJ na op\etI;r.ałe wód tego, te np, konduktorJ@4ljt WYtil,taf'CZ~111eo remonty ml~ń" Wł'Wlttdcl.. Id. czy kłef(ł'Wey rlie owtte
dlullim okresem, .'by teł!) 'l'000
" _ .. ' " }, i1
dze.Ju dY&lpuJa ,PrzyrtlO1lJa 1*
'
'ądam .tOkW,
e}'

flkład~e

Wydaje sIę jednak, te tak,
interesy mltłsta wymagają
taklegp ~,I'I.nia, ZWllU!l~,
że minęło jut"t)6t roku p!MDWP ~ Iwdif,towego,
W ,człlSle konferencjt na
gdYż

plerwluw plan,
,prawll

WY"Wflęta .Ię

Jednooo:orowej Otlpo-o

wied:t1n.lnolłel dyrektorów po«

lu!·.cr.eg6Inych

'Ul. eałokalttałt

pr,łled$lębIOl'6fw

pracy podle--

l Słych Im ple,eówek, wt/ł.Wlia
l.nl<:ja!:y.wa, slwr.na :poWy'ita
k.d'1V\~a

d",

da-

Na

lIIar;llłllslll

ua

O ~ Y 'tV A T E L.U r Nie "fOliując ,.ię.~,aq
1 - < ' li
d'
.
<'j
•••
p rww' rue u
lOpWea'O lWI en. DMi!, "przy.
czyną wypadku i ,sarn:mołełłl ulec, w"padkowi.
KlE. R O W C O I Nie ui.YWllj alkohot.u '.1 nMe."
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Włzelkit czvnnoAcł p,.nwn«, kt6n zo8'talu dokon.tlnt pod
1tDtwq Z;rdnrx;zenle Przemysłu M1tctorrtkłtgo 'Ul Kielcach .. Olimpia" po remoncie. Wl.c!o.
Kielce. NOWowiejski I
po dniu 26 kwietnia J95B, r. no:ldV tltMć za buskuteczne .. motć:

,
WleczM

trzydzles.tego
czerwca 1958 roku - u~
palny, ,du.u:ny i par~lY
przyniósł, społeczeństwu ame-rykańskiemu nowinę nie Jada:
tego dnia Senat St, Zj., A. p~
POWziął uehwałę o nadaniu
Alasce praw stanowych. Po
d:dewlęćd,zl_ęciu przeszło la
taeh Alaaka atr,o;.eUa wreszcie
swój pótkoloniaJny status l na
TÓwn:,.·ch prawaeh weszła tV
lilkład Unłted States of Ameriea. 'rak zakończyła się wal
k-G. na której r,omyslne zakol'i
ezenle nIkt jut whiśe!wle nie

llctYt Chwilami

wawało

sl~,

że

Alaska nigdy nie uzyska pel
nyeh' praw .tanowych, że jej
obecny Itan - kraJu pó1!colo
nlalnego ttW8ć ~zle wlecz..
nie.
'
StAunla o'pelne prawa dl ..
.Alaski rozpoczęto b!!ltłzo dav.
no temu - bo jeszcz.e w l!łl"
roku - ł od tego czasu na
kaJ.dej aesJl Kongresu amery
kań.sklego wnns.zono
projekt
ustawy Q równoupr~wnlen;p.
Alałkl. ~ katdym razem jęd
nak: prófektAen Izybko upadał
.nigdy cbY"ba ': nie w'!!zedl for
malnl~ pod' 's:losgwanle. Sąd1.o
no, tę 1 tym .. r~ będzie po
ddbnłe. Wiara. "pesymistów by
la tak tlle:tłomna. ie przyjmo
wall· oni·/.nawet- układy Nt
intencję . niepowodzenia
tel
sprawy, Największym bodajże Ptsymłs14 ókual sir: pro..
kurator reneraJny Alaski mr.
Gerald 'Williams. -który znło~
żył lłę, :te W
Alaska w tym.
roku zoate,nła stanem. on wla.
nym nosem, na kolanach prze
pcha ci_r~h:_z tnlaGteezka Tok

Junctlon do

odległej

o 200 km

W&ł'Blg:Delta:w Ala",~

polud
'prolNratorowl nte po
%OstaJe ItJ6' Uóbt.,dł nic Inne..
go, , jak _wzJł4' urlop na parę

'(IłoWe),

najb.l1~ tygodnł twarun

kóW I'Ir~anego nkładu dopełn~. ·A;·dodać.tn.eba, fż dr/')
ga_ J Tok Junction jest wybois.
ta l ~ltH,j

Zjednoczonych naturalnie) za
wartych na świec!e! Co wlę-:ej
car rosyjskI bYł wówczas we
cydowany sprz.edać
Alaskę
jeszcze taniej obojętnie komu.
Qbnlj..al on ceny pa[·okrotnie.
li Amerykanie bynajmniej, nJe
&plellzylJ się z kupnem, bo I
lm Alnska nit'! wydawała się
miejscem
odpowiednim na
mh!IIZkanlll dla lud1.L Konlf'c
końców kupna jednak dokonano, ale w wielkiej tajemni
cy przed społeczeństwem. Amerykanie, gdy dowiedzieli się
o tym, na.zwali Alaskę "zimnym piekłem" a całą transalt"clę
"F;,...aleństwem
Sewarda"
(SeW'ard był wtedy sekretn~
rzem stanu pt7.eprowndzają
cym t rządem carskim rozmowy w tej sprawie). Prz!'!t eze
re" Ja~ niezbyt prlewldującv
Yanke~1 uwaźall, że car
Ich
OSlUkaJ, te za ładną przede!
sumkę

wyzbył

się bezużyteez

nego kraju pokrytego lodem 1

tinleglem~

PrtyułdUi

wykar.ala jednak

coś

:r.upelnle prteclwncgo. Jut w 15
lat po dokonanlu nk:upu Steny
ZJednocxone mIały pn:euło 9 mIlionów doehodu rocwle , ume_
go 'ylko, rybołówstwa. Pod konIec XIX wieku, odkrylo na
Aluce orat:: w .sąsladuJącym kll.nadyj.klm Yukonlłl bo_ale tyły
I!łoła.

Z/le%ąl

to. Z
d1:ać

eałeJ{o

.,run" na

~wlłlta

pocl!ęll

tło

I!jtt.

dO Alukl lud1.1, pn;eclsll:-

blorcty,
W8e%łI

nicy,
od

alę

autentyetnł'
zlota I twykll

~d

amłlrykansk:1

pmtpłlktorów

pouukl-

awantllr-

,.lIkupll

I wydobył nil
I!loto
wartośel
nie llcuc tych

wlunl\
rękI'!
1100 mln do\.arów,
osron:ur"eh ilodcl kru~r.czu. kM·
r:v w ręce 1'ZI\du nl,dy nie tratll.

byt l wygody, te Jakoś tłum·
nie nie garną się do Alaski
Dlatego ren" bop(aty kraj jest
niemal pusty l dzik! - na Cli
łym tym
wielkim ob.~-'l,r7.e
znajduje alf: zaledwie 11.400
km dróg, w większmci przypomJnfl.iących najgorsze. b'otnlsie polskie drogi ' - ale
kosztv utt'zymanla tych drólj:
są o 50 proc. wyższe. nli ko6Z
t.v utrzvmanla n.o;faltowych
autostrad w Nowym Jorku.

dzle"

ło~!e.

II olen:adko I wilki.

Pow9'eehnym 'rOdklem lokomO.

alę I'ld niedawna
ehę zbół: ~ głównie sieje

jęczmień.

ff)twlnlęt!:'l

przepędzić.

~

J~k

knmunlkll(~H

być

W związku t .tłIkoficzenłem cłrktlalnoścł gOlpodarcze j )
pruz prz:t!dsi(biorsttL'o ,państwowe ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO W KI'tLCACH, Jego praw~
I obowlqzki wllnikajqcl! t' t4wartvch uprzednio pYze: nte ~
umów pnejęlv następujqct

3

'.1
1

nice, La.$ocht, Lipsko, Mlo4ta'tD1l. Opatów,. Opoczno,
()ttrowitc, Poradl/ż, Rttdom. SandomhlTZ, Stas.row,
S,tcz~koeintl, Wloszczowa, W,od.dslttw, W6jCZ4, Wrzesz-o
~~6w , Zwoleń.
Siedilby Zarządów wymienIonych Spółdzielni mlen;c2:ą s1~
VI w/w, miejscowościach.
1242-K

przecież

Hawaje nlę grankU!.
bezpmrednlo ze Słan'ami. Te-raz tego mÓWić nie" można; \bo
l Alaska ze Stanami nie Irll.~
nlczy - ołeetona jelit wodami
oceanu I Il\dem Kan!ldy.
OIJtAtecmle trubl wIęc b~tl.
ohyba HlwaJczykom' ustĄph~. lla
te,o 'połudntowcy r.n6w Itllł boj".
bn wpr(lwadJ!iłoby to do unit ludkolorow" - t Ol) włl'!cej
blrdzo lewicowo naltrojon" tIOlItyomie. Slel11nkowy· WasuóJ w
Kong1't!'5le USA zostałby I pew-.
Uklót!<tny,· ftdyby VI laWllch poeelGl;:lch .tlllledU kolorowi P-wuul z Walkiki •. A .przeolet . HawaJczyey maJ" Wll/ioej
praw do statutu ltanowetto, nit
Alaska - łch wyspy ilę dOb~

zagospodarowanll, ludntlj~ tlctna,
klimat naprawdll "rIlJ~I,
I dl_telo nad.jl\tl "prawa, sł\lln.u
Olll"omneJ Aluce, Benat USA

nie rozwl" ...ł wcale problemu ,....
Wrli~ l'N!eełwnle dopiero Ifo

za ' pewnego ro- napoetrtr, W latacb nl)jl:dlłłtyeb
bllłdtll'lmy wlęo prawdopodobnta
d.taju nledotnymanle aktu 'wladkamt
1lao.tr.ta~l\eeJ się' walkupna. Aby unikną!! kompll .. ki ., równOuprawnIenie wy.p

WojewÓ<ltklejl, godt, lo-U

...

bracyjny orat dwie formy "AIfi'
do produkeJI pul\.sków,
Wlł~
mo'ć:
Pionki, Stara Kolonia n,
m ł.

lGłłl-o

"Skoda"

SAMQCaOO

~,!:~niia~:~~r te~.oP31;.16~~y

I

...,

ZAMIENIĘ li dute pOkOje ; kut!\.
ni", wu-elkle wy,ody w Kleleltb;
- ul. Chęcll\ska, n. mll!nkłlllt

WOJEWÓDZKA· KOLUMNA
TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH
UL. POLNA 11

ut dniu I 30 'Ittpn!a 1958

r.

'-pok01owe

mi w

,

Ogł(Uł.f4 ~bUc.mv

Kll!lcach.

sprzedaż

pr'u':targu wlldlum w wY$okoścl 1&% eeny wywo-

XY'

"""

telł-

('radl,

lSDf.-O

na

adml

"',.

Ilę

UlublonIl do-

legltymaeję

Zw. Z_m.

dowye~
Praeownlków
Plińrtwo.
wych przy Pret. WRN, legltyll\łtjl
kliBY tapoomogowo-J\Kl!ycr.kowel,', ro.
rat kartę nemleiUnle:t1l relernl'

ey)nll Nr

laWeJ:eJ-" dl'! 'kaay Wojew. Kolumny. O,lfldzln ".moehodu motna
dokonać w kaMYM dnIu w lod-t. od 8 do U,
Un-K

~'o;",

lł-!O

Zl{łosz:elll/l.

UNIEW A.tNIA

kumenty:_

CeM wvwolawcttt pojazdu wtfłl.ołl 22.500 tł.
PrziJttpuji\CY do pnetarBU powinni wpłaCić najp6inłeJ
pn:edc'lzień.

I 'WYroIll.

Kielce -

lodz.

I<.telce, Bliska •.

'samochodu osobowego
Marki "Skoda" - typ Tudor 1101.
w

kuehnl"

'r6dmleśclu.

PILNIE
z/l.mlenlę
Cttery pokole
z kuchnią. łazienka w WlI.lbny.
chu śródmieśćle, ha trI';)' PGkoje z kuchnll\ W śr6dmldelu ,

--------

PRZETARG NIIEOCłRAIIIICZONY
na

-;;

- ' IPm.

"'"
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_____.- __

!lOI

~:e':tledO:~: u~~a~~Y~~.~:mleMł.

łen:

cę

50f5łl,

ryczałtowi\

umowę

I

na pra.

legttymaeJę ful.
ś!uunldm,

stnowskll w zawad,le

IQ;>"

pn:ez ltbę RJ:em'eślnl~
Kielcach na nazwisko 'l'ambo~

wyd.lIl11

ski Waclaw.

BELKI STROPOWE

_11

UNtEW AtNIA się r.agublollll ki"
tę traktor:.ysty rn, katerortl, om

T'ł'PV D. M. §.

wydanlli

n.

nUWIlkm

Ketlmlen:.

ID ł'!I-m.1cn. hu:&w procluket,/Jn.lIch,

z powierzonego

m4terktłu (cem.tn.t~BtaIJ

WYKONUJE
Kl.I.cld.

Przedsiębiorstwo

Awiad!lctwo ukoMuo
podst/iwowe:l oraz iwJl.

Il<>b6t Mostowyeh

ukol'letenla

ZaudtIkzł]

Metalowej w Klelesch at
ShI!ewskt Andrzej, tl!i

ZAKŁADY

PREFABRYKACn
I BETONU. SPRl!itONEGO

Leśna

w Klejeaeh, ul. MlelczaTSkiego 123. lel.< 47-10 i 32-19.

11.

Zarą6wieuia

dla jednojtlłk pMfltwtlWYCł1. ~8połeeznlonych
J dla budownietwa IndywldualMgo.· będą ptzyjm-owan- "PO
wstępnym t~lefonicznym uzgodnieniU terminów 1 warun~
1127~K

k6w wykonania.
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~

skutków prawnv ch .

J::fl/t!~nk~:~ł'::::C~łttk4,il;;~~. ~r:::kł~nYtoJ::

widnIe n. Aluce.

mogł<lby

żadntfCh

O!=~~B,~:r::;~m~~~~:i~

Beringa PodCzaI mieSięcy
zImowych moina tam przei'ć
'ren najbardz!ej wynun!l)'ty
na północ skraw,..k Arnervkl pieszo l Eskimosi to podobno
zamle~zkuJą
Jud7Je bardzo wielokrotnie czynilI.
młodzi przecjętny wiek wy
Ale - na ukońeten!e dQ~
~o:in;U oo"~a~~rlkWlem~:s;~~ń~~ dać trzeba - spraWa praw
tll lnrłinnle l E~klm("\sl. KlImnt stanowych nie kończy się n.. :
jest rMny - od bardlO u- same,j tylko AlalIce, Stany· ma
mlarkowanello - o ch10rłnvm ją kUka innych tetYtorl6w o
l długim 'I~le ornz krótkli!.l l
depłej zimIe na południowym charakterze p6Ikolonljr'!ym' do
W8chodlJe. w okollcach Ju~ magających się włączen'la na
neau. mla~ta. które jest sto- pełnych 'Prawach w &kład ulicą młodego stanu. do typo~
w() lądoWMO w
Anchora1i;e: nII. WYSpy Hawal&kie, ,Guam,
łą najba~dzlej
mroźne. ~nlei:ne zimy, upalne Pue-rto Rico
Jata, aż do typowo arktycznI'! Ulane., Ił archipelag' -wya.p Ha
go na dalekiej północy zaczy- waja:kich domaga się· równo-nając gdzieś od Fairbanks. Do uprawnienia od dawna l bar
llna Matanuske, wzdłuż linII dzo natarczywie. DotychcUlJ
kOlejowej do Fetrbanks jest PTetensje HawajezYków od ..
tłum!łeząc
im, te
jedną z najżyinlejszych· oko<- rzucano,
czej,

tro.. watane
się

, nie mogqce, rodri6

jej pt.

cJI Jest tu ~amolot prtY5tO!lO_
Alaskę oddziela od
posla~
W"oy do "Ido,,","nl" na wod1.le,
'niellU t .uchym lĄdtle - ntgdr.!e dłośc! radzleeklch na
Kamw Btanaeh nIl! mil tak df)brr.e cza.tce tylko wąska de'nlna

n. IO<ty,.. h,kt.>'IIw koloniiII

\l.orawll1

dając

Ostatecznie o waźności Ala,
ki - I to nie tylko gospodar
crej - przekonały się Stany
Zjoonoczone podczas ostatniej
wojny. gdy Japończycy opanowali chwilowo wyspy A1t"Uc
kie wchod-zące w jej skład.
Tylko po bardzo ciężkich wal
kach I przy ogromnych nakła
dach finansowych I materla~
lowych na
budowę
drogi
AI1l5ka ,!:'~t doprawdy knJf:!nl przez Kanadę do AlaskidzIkim _ tut l':a ostatnim! ehll_ czego dokonano w rekordohlfl/l.mt w Anchorl/Ce czy Fnlr_
bankI, f!lltk/l. ezy Nome Rpotk.aĆ wym czasie kilkunastu mlt>si~
Nln!!:'cle stadko ,eleni. nledl:wl .. eJ' udało się Japończyków

Ogromne, dzlewiczp. lasy do
dzltll P1'%Ynoszą rocznie mW,,"," lic na zachodniej pÓłkuli ny dolarów dochodu pryW!l:t~
riym prudslltblorcom ł
nie lnawle w całok! jednak leży
mnle.lste mUlony państwu Zq jeszcze odłogiem, czekając na
nodĄŁkl l kOl'lce<lje na wyrpb Pionierów.
lasów będących wlasno~clą
Dlacr-ego jednak dopIero w
rzĄdu,
""
tym !'Oku wJaljnle nadaM A~
Alaska ~ellt kra';em olbrz\'lasce
prawa stanu? Mam wrR
mim. orawle 5 raty W!P.ks1vm
O<i Po15ki - na tym rozległym żenle, Że poważn" role odegra
obsr.ar,..e mieszka .Jednak tvl- la tu sYluacja mlędzynarodn-.
ko 205 tysIęcy mlpszk!lńc6w. we. m. In. wzrOgt wpływ6w I
a wjęc rrtnleJ. nit, w nlej~~
nym· 'PolskIm
powiecie. 6!'i poteiOtl Związku RadZieckiego.
W
akcie
kupna
Staproc. f>OWll!'T7.chnł nowe):!o stanu stano",i. tundra. f"loros 1e ny
Zjednoczone
zobowl",~
mchem pHstkowl~, nll"do'ltęp~ zaIy się
solennie
uczynić
ne J biłrd ....o wvsokle: .,góry ł
równych
~gromne, ::ban17.o r,vhne jetl('\.. Alll;Skę stanem na
fa; Z tego "wszystkIego PM prawRch z Nowym Jorkiem t
unrawę, n1'ldrl"ie 1I1t: n,i~ wiece;, Pensylwanią.
Kontynuowanie
-nIż 20 mlll"n6w hekf{łr6w doŁychcr.8s6wego stanu l"r.eczy,
Dnłychczl'l_s .łedMk Mwet 'Ut
zlrmll'l nie .l<><;:t Ul)raWlAna: r,a· gdy Alaska ~była de, fliclo p11

leded~

laske do USA,
wa stanu,

Kulka

ZA WlADOMIENIE

,,<

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą
W RADOMIU -

DAClłOWCZARKI.

rob6w
Rutka

PLAC STARE MIASTO 12

fonny do W1"

betonowych 'VVYkonuJe ~
Jan. Kielce, Pnemyt/m
tMf.Q

31.

ZB:wiadamia wszystkie zainteresowane instytucje,
ŻEl w t'll'mlnle do dni. 15 września 1958 r.

wozIn

d11eclnna

na

łotyWeti

kulkOWYCh, oraz budki do WÓł
k6w do nabyel. _ Klelu. ,
KmńskJego Nr 10.

przyjmuje zam6wienia _na odzież ochronn"
ł umundurowanie służbowe na 1959 rok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' . . . . . . . . . . . . . . ;;ł ...... " ..... . .

ZA W lA DO M I EN IE

kacjl z tej strorly włąewno A .. HawaJlklch I Puerto Rleo,

DYI!.EKCIA PIIICZOWSKICH ZAKŁAOOW
KAMIENIA BUDOWLANEGO W Pl1IczowlE
ZAWIADAMIA, MASZYNO-

1., WlltvłCV, kt6r.tU nobilU kamfet\ na warunkach pobranła
wlu,num tranłporlem, a oplacilł Ul czo!le do 31 maja
39511 r, winni odebrać kamień w terminie do 31 sierpnla br.
W pr.ucłwn,lI»1 wypadku naldno4t przepada,
,4'
AA4ł<4AAG'

•

+ł ł ł ł •• ł •• '

.

1200-1':

................u..u. ......."'... U.AU.AAA4A.U.a.......Jo.I..U-'

ODLEWNIE. RADOMSKIE
W RADOMIU, UL.
OGŁASZAJ"

DĄBROWSKIEGO
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_

prilll.el4ar" na :I tokarmie

dłuao6cł tóczenł-a

po 6 metrów. waga lqc.trta co 6 ton,
tlLit/ct, 85 proc., cena wywoławcza ta 2 ut. 8.000 tł,
ora.t M. I .TOKARKĘ dtUgo§cl tottenw 1 metr WttOt
ca l tona, ZUŻYcie 65%, cena wllwoławcza 15.000 zł.

brać udział pr<tedslęblorstwa państwowe
,fQÓ.i~'!~:-''''- I mOgą
prywatne. ,Maszyny można oglądać w dniach'
VIII, 1958 r. w godz. od 10 do 12. Otwarcie
w dńiu 1. IX. 1958 t. w Zakładzie Nr 3
ęf10,
llD8~K
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