DELEGACJA POLSKA
OPUŚCIŁA LENINGRAD
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Proletan..... "'''I/Btkich kral6w !qcrd. tle I

CENA to OR A Ił

Wczoraj spokÓj
na Quemoy

osk""ie
I

Prawdopodobnie
w piątek
Amerykanie

wystrzelą
rakietą

na

KSiężyc

WASZYNGTON PAP. Ja'r po
tb.Je wcznrajszR prasa amrrykań~ka, lotnictwo amerykań.~kie
tIImiel"1_R podjąć nową prńbę
w\'!!tr1.elenia
rakiety ksi~życo
w~J w pif\lck okolo godz. 6 ..1()
untl.
Jak wiadomo, wczoraj w:rcdy
r~ktor

a.merykańskiej

cywi,nej

,gendl Kosmlc7.ne! dr H. K.
Dryden 7-8.komunikov. al. że prć
bA ta odbędzie się w ciągu naj
blitszych siedmiu dnl. nie podaJąc jednak ściślejszego ter-

minu.
-)000(-

Podział
kolejnej puli

funduszu

interwencyjnego
Pre'lydlum WRN f(lwzlelllo ko
pule krl.'dyhiw interwcncyj
M'ch w wysakoiiC\ 4.'!::H.OIlO 1:1
111. in, 100.000 :t1 otrzyma Pl"'lOOS
Rl'1lIonlowo-l\fonla'inwe l\-IHW OMdlII w Radomiu na uruchomienili pr04ukcji s'1.af chlotlntn~'fh, 511.000 zł prz'''lI1ano R'1l'm
Sr"Sld'l!. Prl\llY ll7ir-wll\r,~k<)~Ko-n
fr-kry!n('j "JMnoM" w Radomiu
na. Jll"lenkolr-nle 100 kohl"t, kló·
re MM<:pnl ... Ul$l~na zalrurlnlonr
\lO ukladzle konfl'kcJI Il'kktel w
rtllnkach
ltadumlO.k!e
Zaklady
Pn:Mn~·81,. Tl'rl"nowr.'l'o
olt"1,ym:tIl'jn~

J.

350.0011 '_I na ururhonllrn!r 7.11

kIlulu Twon;yw S7;hl("ln~'eh, W
WI\('h-oIlku 7,hudo.... ana b~h:if' haproonkc)'jna br-Innlarnl, «&r.if.
l:M'rT,Ir- prar-<: 56 o~ób. N!I, 11'0 ('('I
pn.nnlłf'1.0nO 201'1.600 d, 356.(1)1) :li
b~'tlf!
ut.ylt' na dorlnll.n~owanlr
budowy reglelnl w MMianowlt>. a
m,1IOO ,I na budowI) wavhmnlkll
'" Pl"ledborzll, W EUa.~."owlr kM'li
IM} UfUIOO d 1,(1.~tallll'! "rllrhomlo
na 1'&1.ll'wnll\ o('lu, O!)<)r'lllo mn:v
ma MUOO 'lł na prar(' 7wl1\1,a,1'1I" ,
ul)łlrtlldkowlI.nlrm miasta I
«1'0'
bów wo!#kow;tch.

'a
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"

elnil

w porcie

Pot!iL.lel

bryk~ "Elcktrosila" lm. Kirowa
oraz Ermitaż.
W połudnte o godzinie 14 cza~
;;11 mi",jscowego czŁonck rj01('!'tI1
cji polskie'j
prot Kulc7.\'ńs.ki
p:"7.ewodnlczący
CK
Stronnictwa DC'mokratycznego, za~
<tc;pC1l. przewodniczącego Rady
Państwa spotyka sil:! 1,e świulem
nlwko\\',\'m Leningradu ! ~tqden
tami Jn.st~'tutu Elektrotechm<;z~
nego Im. LenLna.
O godz. 16 na Placu Pala~
cowym w Leningradzie rv<.po~
Clą 1 się wielk,j wiec przYJalJ1i
poL<;ko-rad W:'cklej.
Jeslcze na długo przed n,zpo
clęciem Wielkiego Wi~Cll p:'zyjaź
ni na Placu Pałacowym .v Leningradzie ruch kolowy na uli
('a~h
\\' pobliżu plncu ~.l)sta!
wstn:ymany. Dlje.~ląl k~ tysięcy
mie~7.j\<lI'lcÓ·N bohaterl'kiego miJl5
ta szło w 1,wartych kolumr.ach
niosąc tran.~parenty, !l~gl polskie J rad7.ieckie, kwiat.y, yortrety Marksa I Lenina. Plac Pa
lacowy udekorowany byl flaga
mi radzieck:ml I polskimi. WIei
kI transparcnt rOlpiely po bo~
kach bramy gmachu Sltabu
Głównego przylegającego do pa
lacu głosi!:
"Niech żY.le niezłomna braterslla przyjaźń radzlecllO-polsita". Hasło to wypJsane' bylo
w języku p'_Jlsk!m i rruJY)sldm.
Przed
Pałacem
Ziml)wym
wzniesiono trybunę I naJ nIą
umieS7~7.0no portrety WI. Gomul
ki, A. Zawadzkiego, J. Cyrankiewicza, oraz N, S. Chruo;zczowa i K. J. Woroszylowa.
Punlltualnie o godz. 16 rQ try
bunę wchodzą w"zyscy cz/onko
wie de)egacjl PRL z Wl. Gomul
ką na czele w towarzystwie N.
S, ChrU~7:czowa, pierwszego sekretarza Leningradzkiego Obwo
(lowego Komitetu KPZR,' Splrl
!lonowa I pierw$zego sekretacz:a
Lcningrarl1.k1ego Mlejskie~u Ko
miletu KPZR Rodlnnowa orllz
innvch o!'zedstnw!clell \.... ładz
1cnin!Jrndzklch. Zrywa .ąlę bu1'1.8 oklasków, Ponnd 300-ly'l'l:Ct.
na r7.C57.i!. mieszkańców Lenmgra
fiu w7.nosl okr7Skł na C7.e~ć deh~gacj\
polskieJ. Na trybunę
wbiC"gll,11l d7.lecL Wręczają IlOŚ
tlom polskim ! przed~tawlci",lom
rządu
radzieckiego wlllunkl

w

,

.
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zlslej,,,ze posledzen!e Sejmu,
wśród
wielu punktów porządku dziennego, obejmuje dys
kusJę nad projektem uslawy o
szkolnictwie wyższym oraz nad
projektem noweli do ustawy o
ustroju adwokatury. W kululł~
rach mówi się, że dyskusja oę~
dzie ożywiona,

D

dwóch nowych po..~IÓw - Stefana ZóJkiew,<;k\rgo ora:.. przl.lwod
n!cz'lcego ZO ZMW - Tcjch·
my,

*

.,

Helikopter wylądował
na dachu
II-piętrowego

Grand

Iłoteln

lenuch pruiywall 10'
cle \VarU:IlWłkh~l:o Grand Hotelu
I Inleukuley pobliskich ulic, .dy
, bm. o godz, U.lO rano IUl dachU
u·pJętruwer:o gmadlu hołtlu wy·
IlIdoWlI1 hf'lIkopl~r, Pn:ell,. tl'n byl
Il'eneulną pr(,bl\ prud uruchomili.
Illtln regularnyCh lilIów
mlęcl:y
lotnlsl('em n. Okęciu. Grand Ho·
teJem, co uedukuJII do mllllmum
elU pnejazdu "lI'el hotl!lowych.
I.ot '-o.obowł!lI'o 'mIriowe. typu
MS·l ł wojlIkowego lotniskA dl>
Grand not~lu, mImo 1* h~lIkoptłlf
lIalOclyl, hn"rl! kIlka rl1I14 nRd.
mlntem, uwiłl taled",le , minuty,
Tln roduJ kOMUlłlkaeU mil byt
wprowad:zcony. _ Jllk upewnll dy.
r.ldor orand Hotdu 9, Mllitl/ll,\·
.kl - n1lJV6inl'J 'r drugll!J po'o.
wla pnyn.leco roku. Warto dodat,
te Onnd 1101111 jel' dO tliJ poty
JI!d)'lIym w Europie hlłtelem Pił

Wielki pożar
Syjamie

dlldaSI\cyPl 144Iłwl.ko dla beUkop~

lnów.

gotowości POdjęcia określo~

nych c1ęiarów łlnansow)'ch
tla rzecz bUdowy tVII!qca 8lkól
dla uczczenl~ Millenium, W
k:aidym razie, przef(ląd podJętych jut zobowlqzań świadCZy
o tym, Iż dobrze zrozumlann
t(!$tala przestroga I s'ekretarza

I

Na z4.lęclu: Pt"1,cjIl7.d dt'legaejl polskiej ulleamł Mh\lIka..
CAF _ rot. z, Wdowlń$.<d

WRĘCZENIE
1\ł11:l0ZYNAłtonOWF,J

NAGRODY POKOJU
LOUIS SAILLAN'l'OWf
III MOSI{\\'A PAP W IIIl.II
Im, Swll!~dlowa nil. Kremlu odb'f'
lo _11) « Ihll>pada tlrl'H",., ~Ie wn:M:l'!nle MJed't~'narodow('j I,('nlno'-\"
IIklllJ N!tltrody "Za ul rwa lani l! PO')
koJu 11111)dozy ftIlrooAml" I,oula Sttll
lantowl, .ekrdaf'f.fJwl Jl'rnrralne_
mu Światowej FederaeJl Zwl:rz,
k6w Zawuduw)·ch.

part!!, li "mi'eiy wystrzegać
1I!f: wszelkiego uablonu, na~
nucenia l.alogom nierealnych
wbowlą7.aó opracowanych bet
jch udzlalu". RzeczywiŚCie, In
formacje napływające zwllU'lzCUl te Sląska gWładczą, ze zo
oowlątanlll podejmują pOo$l'..cze
gólne oddziały, np. kopalń, a
to ,je!lt przecie! gwaraneJ", li
wychodlą one od lIamej lllło~
gl, Idea czynu zjazdowego
t.1lulllzla wlt;c żywy oddźwlt;k
wśród klllsy robotnJcze~.
Ale wllrto zn~tanov; l~ ~!ę
nad Innym problemem w.I I1 7-I\cym si~ ścl~lc z cz.yne~l zjn~
dowym. Rl.uconO my,
Y
czyn ten nie ogra.nłclal się do
zaldadów przemysłowych, by
podejmowano go zarówn~ ~
mieście, Jak I na;sl, t~o e 1mowa1 on różno!' ne r ')w ska. Nleo~l'llnlcwne ~I\r:o~~~
WOścl, jeśll IdzIe o Co ę ~
klej pracy,
,'tr Z
(Doko6czeme na 8 • J

ną I'O'lmowę dOIYC'll\l'Ą

IIPr,.w cC4Jl.

II

t:J~s:': ~ta~~I~\s~;:H~:~~~r:Y~

):!lębokłego
prześwIadczenia
o
konie.cznoścl poszukiwanIa reall
,<;tvcznyrh rozwillułń
drodze

pa.

bleil\cyeb

Cz·angkalszekowcy
użyli pocistów zgazem trującym

Powaine ostrze:łe .. le Ministersiwa
Obro.. y N41l'odo'Wef ChRL
PAP,

-

AJenrJa No· dzy C'tanł·KaI-ff.ekl~m a Dulle-

Ilem, tt'll!llUIlk'Mlnlllłe1'stwa Obro- Pod1'WUf _bitwy arlyleryJskh!j ny Narodowej zOłłal upowatnloo)
3 Jlalopada I) c-od:dnle U mlę.by do zlot,enlA ogwlad~enla • nutę

i uniwersytety

OstJtłnłe

63

'li

kolei 100owi.nl~

~y~~M~~r-;::ta!" J~~O~I~~
«ław

naslt:puJĄce

:

sa

skr::
wyniki:
II1'llJl\ey w pk" "Rurbu"
Nr al! W łt#domlu - 'tli $Zda tra~~~:r:" It:t,ś!ooyrh IIttb otttyml

"el\)
Jt!den

organiZUje ZMS

Ollem wleewm)'ch n:kól Ilk*
tywu umJeru zor,anb:owAII w 11.topadzle ,br. WyddAł Propacandr KW ZMS. 'Teło r()dpJu Inkol,

POWItaJ!; maJlI w

miu,

ostrowoo.

KI.I~b,

Rado_

8tarałlhówlaLWb,

DWlldt.lMhl dwu ,raJI\llyC1h M SkAr:ły.ku, Sa.ndlunletzu. IQdneIrarne .kre.łlłlJll& & liczb - olr.ą~ ,Iowll'/ I Kor\skleb.
.
NII'!'Uletnle od te.o Wy,ddał PI'O
~~'''' d.
O~mlu#1'!t oolr.mdzlf!lfI(llhl n:ł(l ,,,,andy przy.illftU do orllMlzort'!1h rrl\Jllcyrh 'tA trafne 8kreślf' wanla UnJwer4ylel6w POW~f(Jb·
nie ł Jlt'f.b - otrzymA VO 33 tł.
nyeb w Klełca.ćll I 1tafl01l11u.

(nu.J)

nU:K'I'RONOWIt APARATY
I'OSZVJWJĄ ZLO'l'A,

MOSKWA rAP.,- Sl!lkl ..mo~
rodnych bryłek dol .. odlo:ylo łł

I

br. na d.hlkoW'(lhodnlch

ZachmurzenIe dute I mIeJscamI opady deszczu I mżaWKI. Nil
południu, krajU możliwe niewie!
kie przejaśnienia, Temperatura
maksymalna od 7 et. do 10

.ta

nłeprzy/ulelem

a oddzlAlainl Ar-

mil

wojska

olmu~

o.,.,

rach Zw, Rad2JttklefO. W pWrtU
klwanlallh 'tlola UAto'owano
n.lo łve!lJ.alne AVaraty, eleldrotto-

w;:;.JwłęJanI\ .&mor.ronl\ bryłę :do
.. m&lfI2:lono w br, na - SyberII.
Wa.ą ou& 33 deka{rrałD,.

pującd, Irdch

'

LudOWO-W)2:Woled.ez,eJ
Ul
Armia Ludowo-Wn:wołe41l'łA Wy
d.cJono- rata JItk naJwlękfte oburzenie- .,
wue na' Qu~oy, utyJy poelsk6l'1 powodu Id 'd.IN>I1!1~._filł.n6w Zlłl1l.

h'Onele Fuklen

;,Przepi6recz«I·· powszecltue
"Pn.epIórt\CJlkl", Jakl~ odbyto ,Ię

za de ki arowa j'

'
SZk O

rio zmn!ehzenla napIęCia, roz~
brOjenia I WJ;możenla be~Pleczeń
sI wa tv Europie,
Konieczność ta
potwlerdr:llll
sIę m. In. w całym prze,llegu
dy.~kus,JI nad naszą Inicjatywą,'
IIi\M1\'!\n~I{,JOr.r>n
w oozv!ywnym stosunku do tej
pnZVJĄL WrNll\\\-'ICZ,\
Inlcjlltyw,V szerokich 1 bardzo
kół
śwllltowej,
NOWY JORK PAP. - Sekrr-hn !·6;>.nomdnvch
lI'eneralny ONZ Daą' Iłammarsk,lo szczeJ{6lnłe europejskiej uplnlJ
eld I'H'Zyjał pniewoonll"ZĄerl'o t\f!~ publlcw(',!.
legAcji PRL nil XIII I!:l'lIję Zrtm·
Dllwll1l,4mv nieraz dowodY. te
malbrnla,' 9rólnc;o NZ wle!,ml- potrafimy brać pod uwn~ę f'le~
nIetra _prAw n;ranlcrnyeh rol~k! C7.Qwe argumenty, a nawet rót
1. Wlnlt'wlt"7;j\ oraz sbleJto pn:Nł
ctawlelelll' PRf, przy ON7, J. I\fI- ne od na~zych pou:lqdy czv suchalo.\VsklęKO I odbył 'li nimi dhd biektywne trudności tych lub

PĘKIN

Szkoly aktywu
Wyniki 82 losowania

400 tyS. zł

!erencja prasowa z ministrem
spraw, zagranicznych PRr... ....
I'
Adamem Rllpacklm, W czasie
konferencji mln. RapackI złożył
,.
•
licznie zebranym dZIennikarzom
krajowym I korespondentom pra
•
~y zagranicznej oświadclenle,
ktc'H'ę, Jak stwierdzll, t.awlc'·a od
powicdt na liczne pytania sta~ "
'
"
winne mu przy różnych okazjach
po powrocie 1; NorWegU, gdzie
n~ bu"nwę
bawił, jak wiadomo. z wl?.ylą
lilII
U
oflcjalną na zaproszenle,ml'llstr&
~praw zal(l'anłcznych lego krał
lu - HnlvUl'da Lunge,
Tekst :r.loionego przez min,
,
Rapllcklego ośwIadczenia;
Na odbytej ostatnio kan ..
W ub. mle~lqcach podlueślaU4 !erencjl Samorządu Robotni ..
my wielokrotnie, te rząd. PRL czego górn!cy pl'lcd.slęblor"
nie uWaZa dyskUSji nad o$woją, stwa Kopalń Rudy Zelaz.a w
propozycją
utworzenia strefy Stąporkowie
kolo Końskich
bezatlOmowej w EuropIe ŚNJ~ko- zadeklarowall się wpłacić ,do
wej za 7.a!wńc7.0nf\ I że propozy koń~a przyszłego roku 400

"'Jeb Chin dOJlOlllI:

inic;atVUJę

(I

•

sp~.Wle

*

Nie lada

Dziedzina czekająca
na społecznq

nooe

~-----

St·qpor k'owa "

Wczoraj odbyło się poslC'd7.e~
nje Klubu PoselSkiego PZPR,
które prawie w całości bylo poDodatkowym pun.ktem porząd święcone przedyskutowaniU nie
ku dziennego dzislejsz.ego po- zmlem!e ist6tn(!go z;tgadnlenla,
siedZenia będzle-- zilprzyslęzenle jakim jest dzlalalność Plłrl's1~'
nych lespołów poselskich w komisJach sejmowych,

ynl pOułozdymem

C

Nakl. 62.148 \

gornacy

rozpoczyna obrady

trwa wyła
PEKIN, JIrlt podaje ro1.g1oonla
dUlU!.k 15 tYli:. II:krzyd ('ytryn któ' w Bangkoku, l bm, w Jednej z
re 1WZ1wlÓ't1 .'''tI!IC "Nowa Huta" dzielnic stolicy Syjamu wybuchł
" Blftr;«.tllł. PInA cytrynami. w la J;miar. Spłonęło 1800 domów. Ty
4ewnlaeh .Iatku wnajduJI\ liC; 00'

ALA pr/Hlll przynO!lI co~
dz!ennle meldunki o po
deJmf.lwaniu tooowup.nń
rJazdQwych. NajWięcej Inrorw
macJi pochodzi rz.ecz zrozu~
mlala. t zakla:d6w pracy, Ale
Jut dzill można pov.ledz.leć te
uderza r6tnolit06ć t róin~rod
tych lobowlf\t..ań. Nie lIą
Ió tobowlązanla na jedno ko
pyto" Widać te" na 0161 Uą,
one ~yrazem' znajOmości UI~
kladu pracy, Jego możllwoscl,
t.n 81\ wynikiem postanow)(~ń
IIHnc) załog!. DotYC1ą nIe tyl~
ko dnrlatkow(')j produkcji: ZIlklndllją przekroczenie plllno~
\V,cJ wydajnoścl
obnl:r.to'nle
kosztów prOdukCji, oszct.eclno~
dcl. Nadchodzą tei meldunki

a

IN. RAPACKIEGO

SEJ

-)000(-

'I'

'11

KonferenCja, P!.~b~I~~ę ~MS~~!.

ki O'WMÓW ~udnłOWy(Jh. opon,. slą,ce mieszkańców mIasta pow.tało bez dachu nad głOWĄ,
I dętki łamollhodowe.

",'

,

Rołult .. ,('ze!

polskiej propozycji
zbrojeniowej

IDokoilc&enle na. Itr. 2)

ID

PartU

Oświadczenie

LENINGRAD PAP, WCIrlraJ
W Rodl.inach pl'1;edpo!udnwwych
bllwiąca w Leningradzie delegn
eja PRL lwiedzUa S,moln.\', fa-

Gd . 1800 dom6w

gd)'ńłklm

Zi~llno(l!z(}nel

KIELCE, SRODA, II LISTOPADA 1958 R,

.

[ytryny

..

I

LONDYN PAP. J~k podnje •
Tn!peh ag;cncja Hl!utf!ra, ctmni"'
k·n!.~zekowsk!e
mlnlstex'ltwo
~praw wojskowych opublik'Jwa ..
lo w(:'loraj rano komunlkat gl(lo<
~7.Ący, te o ~ó!nocy, baterie Chtń
sklej Armij Ludowo-Wyzwltleń.
cze.l pnestaly
bombardowa6
Quemoy.
Komunlknt glos I, f.e w dniu
bm, spadłO na wysP'v pn:ybn:d
ne łącznie okolo 40,000 podaltów.

~e:"d~ł'!i~:nAr~~łI ~!t:\~~~ :::~nyJ~yLy~:ł!r~:"uok~~~:r::

Wrzw.. wskułllk IlJU!IO uel(!rplAkl fJuw$kle oŚmlellly alę uływd na·
U. Utmlef"ly ArmiJ l,udowO"~I'_ dal pot'lsków '. ,-ullm IndĄt!)'m,
EwoleńneJ, Nalei,v podkre!mć, ,b nrune wojska (lldpowled~" pa to
PlUitĄpllo to Vo rozmowach mlę- lurowĄ Akcją kłłł'Jlą,

I

zł. na budowę szkót. Od
listopada br: do końca przy
Bzlego roku będĄ "'na ten cel
przez.naczać po 1 proc, od o-61
h
bltó'
•
g nyc zaro
w,

tys.

Nl..IMF.n

W Warszawie
budują

domy
z gil)!liIIJ

Niedawno "Kuri('.l' Polsld"
doniósł {} rit'krl\vyll1 f'kRpl"rymende .budowlanym rOi\pOl;zę
tym w Warszawie. Tamlej~ze
Bim"o Studiów l PrnjrJ<lńw
Typow,I'ch BlIdownie!w;j Pr!.f'
mystowego pl-LY w~pó!prn('y
Instytutu Technihl Budowlao('-j

mów
ni.

r07_PDczęlu
bu!lo\\'r: dn:t 'gip.~u J Iclddch w;\jJje-

Najwlęk.sze
"novum" ~
pisze ,.Kurier" - stanowi 0Rrom,ne uproHzcze,n1e I s/yblul
metoda stnwianla domów z
gipsu prl)' pomrwy tzw. ~z;ll()
wnnla prn".~lawn('go. p(/l.WIt-

la ono

za'(.'\pi{~

WIADOMOŚCI

Z RADOMIA

J'aenow{'(,w rn

NOWE RYNKI ZBYTU NA
RADOMSKIE PRZETWORY

bolniknmi nie wykwHliri:\f)wn
nymi. Zlł~(os()wn.nic tej nowej
metody (lało już rewt'la('yj!lI~
wyniki na Ic'renach nawieli!.!)
nych tv

bi\'Żącym

W ostatnim cZB..c;le do rzr:dl1
smakoszów radoffillklch pnetwo
rów
owocowo - wwrzywnych
przylączyli się równ!eź Brs7.yl!j.
czycy. Radomska pn:etwórn!a
wyslala tam bowiem pierwszą
plll1;lę kompotów czeoreśnlowreh
w 1I0kl 10 ton.
.. WALTER" WYBUDUJE

I'oku prU'l.

huragan.
Nowll metodę opracow,lll In
:tynierowie .1()ZI'f Andni:;,.;ko.
Gleb Auguslyniu.k 1 Wladyslaw Pawllłk. Dla roZ;propil~~O
wanja jej Biuro F:ludi()w WI'al.
z: ITB zorgnnlzowlIlo w WIlI'szawie pokaz budowy dom~
k6w z gipr,u, Odbyl lIl~ on w
OśrOdku

Doświadczalnym

SZKOLĘ

Na

w

plemum KM

gen. Waltera w ramach lo!»
wiązań przedzjazdowych portanowUa opodatkować się na SI»'
leczny Fundusz Budowy Stk61

Ksawerowie. Pierwsze opinie
są

Mtalnlm

PZPR mkornunlkowano. te n.Inga Zakładów Metalowych 1m.

jak najbardziej korzystne.

na
ly.~.

ogólną sumę l mlllon/ł
złotych.
Z. plenląd7h

przybędzIe

800
te
Jeden budynek szkol

ny.

l'tOO CZr..QNKOW PARTII
UCZY 811li
jut r.aJę<:la III
Uorganizowanych
przez IOoł
PZPR .H:ul1Iach ukolenlll pertp.
"I'KO. Według oflcJlllnych dlnych w 41 :takladllch pracy R..
dom!1l zorganlzowano 63 rÓ'tllt'
Rozpoc:tęly się

Mamy juj w województwie
pl'zykladów tnIejan wy
I
pod zmierzającej w tym właśnJe kle
runku. Mlellzkltl'icy GlInic w RII
domiu porZ/ldkujq sitwery t po
pra.wiajl\ nawll'11't~chn!ę uHc. Pru
~
tej
ze ritl'ony cownlcy Sp61tlzJel1l1 Pracy "Stul"
.amego łlPolecze:ństwa on!t·zy- w PfzysUłlze włPólnle z mlt'szM
kilką

l~~:f;~~~~i:~~t:~~~iw~vru;
orgiln!zl\cy

$tarań l
JMP;O kańcaml mlnslp(l'.ka wybudują
w przysz)ym roku duży oRródek
wysiłkU, by doprowadzIć $woJ.e
jOTdanow~kl dla dziecI. Leśnicy
osiedla do porządkU ł prltyzwol %
Llp~k8 r; własnej Inkjitt.vwy
tego 'wYglądU. 'KtokolwIek WY7.adl'zewlą odcinek droKI tWoI!
chylił nosa za granice ouwsto
Soleckle.l
do CieplelowB. Oby
kraju, Ą takich ludzi jest dziś
wiele, dPllkonale wie, It wygląd pl'zyklad6w takich bylo jak nnJ~
więcej.
mialłt ł wsi sąsiedniej CwchotltowaeJI odbija t:l1es1yt'hanle ko- . ~~_clrm oJ):lera się wysok' po

tych

t'zY!ly,le na ile porzqdków,panu 7.1om cywlIl:r.acy}ny wsi nlemlęr
jąeych u MIS. ,Mate HIll' kOll1uA klej. Chyba w powllżnej rtl!el'l/:'
wydawać, ii; mOWa tu o t)dlt'g~ lIa tym, że jui dawno pomyt\Ju
łych wsIach czy też rratr,ch mla
5tee:4kach, w odległych {,oowin"

tach, Odzie tam!, W uaJwlęk"
!!Zych flaszy,eh m~stach I w ich

nowo wt,ules!oflyWh dzlelnkach
mienkltidowych można sp'lle rę

ce uroblć po łokcie, 'l'l'1.eba tyl·

ko'chcleć. tl'teba patr:r.eć na mle!
sce swegQ ,:r..amleszkanla ki"f!YCZ
nyrr.! okiem. l'~aln!e 'oceniajl\c

mO:tliwoM:t

00 tell:o pOh'zeb'.lC
jest' w]aśnle wspóldzlnlan!e I\Jdzl obdarzonych zmv~łetn Ofl,~a
nill'tcyjnyn\ I gosporlfll'1lklm.
Oto nP. W nowym lIlW?dlll
mieJlzkanlowym na Mlllcy w
SkarżyskU' nIe wy)to"7:.v~~')nII Jf'r.:
przf!'!):tr;wń

m;ęrlt.v

bhl:ll'ill
.'d:.tlll~

mieizkalnyml. 'ram Jl,dzie

no tam o .racjo.nallzacjl I () ulat
wlenlu pracy kobiet Gromadzka
p!&karnla. gdZie go..podynl nwte
wypiec swój chleb i słodkie
"Kuchen", jest lniltytuc.lą waną
we wsiach takiej np. Turyngii
od dzleslędoled. Podobnie przed
stawia sIę sprawa z wygOdnym!
pomlerlzczcnlaml na pranie: sq
one wyponażone w pralki, IIU~ZlH'nle bielizny ltd. TrQ,,<lka ()
!ltan dr()g ląC1.flcych wsie jest
tnm

naturalnym

obowlą'/.klf'tn

Rrnmadv. Podobnie prl~rlp;t&wla
~Ie trn~ka o wode. o nr1.eprowa·
d7,f'n)p. kannHrncjl itd.

lnt''!o

Podclqgnlęt,le

do

<;fl\nU Ich Wili

W dużej

mierze

CYW!liZB{yJ~
jf'd, 1\rrn\~'q

,zaletolł od

pll-

go rodzaju kursy IrtkolenlQWł.
W których pogłębia IWą, wltdtt
polltyc1lTlą ponad 1700 członków
l kandydatów ,PllrtU,
Uli IZB MIESZK.ALNVCd
PRZED TERMINEM , .
Poseł na Sejm Józef Grzeet
narowskl
poinformowal': fili
wczoraj. te kierowane prl.e't nIe
go

Społeczne

Przedslęblorst'\ll~

Budowlane Z9h0wl.f:\ZIlło .Ię od-'
dać użytkownikom na jęde n
miesiąc
przed zapll1nOWlI1l)'ll\
\(~rmlnem 113 Izb mlcMkalnyeb
Zobowlf\l':an!e to podjęte" W'
"falo na czedć tII Zja:r.du Pal"
tlI,
ROZPOCZĘCIE

AKCJI
SZCZF.PIlllQ" PRZECIW
CHOROBIE HElNE-MEDIHA
W dnIu dz!sieJnym rotpQt!t
na się w Radom!u akcja 5tclt
pje>nia dzieci du
DnYOZ APORTOWY
KU'l,CI::. JAk jut Inłol'mowDllAtny CIW ehuroble
Jrułynll brydill 5J)ortow~go BUdo.
Pierwsza. seL'ln
w!M'ych KI"lc", Hiobyl.. w uhle,
dzle Bię w dnine
~~ytn
.~z()nle
IIwan~ do H 11111
Piel \\'37.C _p()lknulll \lIfIJW\! klt'J('~~. p;;da br., druga w dnilIch
nie rULIlI:rall nu w:vjri(ltl~ wOli. do 11 grudnia br" a termin me
wicach, W m('C?,u r: Chf'mlkl<:'m li c'ego BZcZ('~)ien!n WY7.'1llCwny lO
,,,,,"k&11 wynik n3:1l1, ~ 1. GOrnl
slał na Pllżdtiernlk lII51J r.
kll'm K~towlre- fiB;R5. Ponlewni'. \li
InformuJllc o powyż';zrm ~I'
,ty""'u do lwycl'l,tWft 1;I[)(r1.ebn~ pomlnamy.
że 57.czl.'pienill dtlef
le.t Ilr7.ewII1l'~ pnynojmnl\lJ • pun.
odbywa(~
~ję będq w ni\gtępu~_
;tów. uba Ił! mUC1."
1.llkońc1.yly
cych punktach' Poradnia "D
II'; reml~aml.
N~~If,I'ne
sPotkania
kll'lcznnle przy uL Reją' 12/14, p()rlld~!~
()zel\rnl~ w f1n!r.ch 15-16 bm. WI' "D" przy ul. Traugutta 21, Mir
1(',,('IIIWI\l, It'!1le W.. lI.~1Y~ beflą l
.~ka S!:)cju Sanitarno ~ Epldt>'
c'r~c')vlą
I t\łYhkawlcf\ P!Zemytl
m:01()f!!lcznu przy uL DZler1:yr.
{·"tll>! ll\Jdowll>n~'ch wy~I'~PijJt w
"~'I~pllll\cyrn
skludlle: ZbJF,l1lew .~kl('go 34 OJ'az w pn:ydrodni~~:
·.fłjclthicl, InUlin I'r:l:ybyu.('wnl(!, l'ejol\owyl.'h: Nr 3 (ul. 81owac~/
Nr 5 (ul. Zerom~klCgo
·'JIHt."~'aw "Ik"ulll. Jeuy Jpllll. 11,0 99),
·,kl.
,Andr1.fJ JanolV~kl,
Anrlrzd 51)
ł Nr 7 (ul. D:tlerżyiJsld~o
8tulboukl I AI14nlllJ Topolakl.
Nr 99) - Borki.
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Dzieciohójca
ę

(III)

Nil
"odatawie
!ebnn:nh
"
'll!'dMwle dowodów 8ronlllaw M.
łllUlI luknriony " tli, hl "w u,
mlnu lH'łbawlentll. 'yela Wlula_
1'1'11 l\f. Uda' mu KUrt, nbrłłel\
ela III. w okolicy plltylłc!nrJ ginIII')'
onr, podhrll1U~. _ ""Ho nchnl\l

r

krbń,
~mltr~"
IHl. !~6

Ipo\\'odtJ\"~lo
lfljn
I')
pr~ut~Płt\\'n ł
k. k.
Rrnnlą~ łlę pru d urrulem dtle
rlnlt6htwl, n-kutnny
'!J~HO'
.... /11, h
t'l \\'Idnl~ hlto 1,!~I",w.
drll""al. Ibnl<1nł. CI'Ulr~ ,hlpe~o
m~aln h)"t ".nł~ w nku" dl. 1'111'1,
~" prncltt rnk{Jm" W~'!,-w.l. ,.
MI .. ?dl'chlaIHlw" I w~'rIItnlp nl~.
1I1 ...'ldrl!~. w.tl'!~ k.,"~lruk~lt P<"'nl~l~wlI M, 't~clnw~ W"korlV~tl'
la ,,,. t~ m'~1 n" r3m~ UlI)"I!", r uhlhhc 1!7lnl«I,' JlnlJn~l~
~.Iun~f d\l., ~~It: IInb.'tlp .I~ Wlf'hwlI I nbr'dl'nl. (lI'Itm.. lr(\.'~lnl'rfl~
N~

ta

f.n

TlrH",,~!h'~

p,.,<1,.,hlll.

~.~"'ow\"m,

('I)

-

I

O.

l

lnl.n~wl<1~<lrUJln

J~kl

'I~

<ltlh.ri

tl(rl~.

nlr~aw"o

...

Q"~7.I!!

W K'.lr~rh, nknllr>"~,rl
\lJ~\\,,,I,,n~ W "fI17t\\'l~
POfWI~~łi7"n •. ,1!",1~'lkn,,"l~ , .. ,n""."1I <I 71~'m f.' rh, I ll)'ch

W"I(lvó<1lklm
~~,'~h'

rlllt~r~'ch

~''',Ht.OJH·P:O

1. JrdnllT<'Hlną ndn1~,

Nlk1

O nim n'c "'''.

nl~ I!owl.,hl~ł,

Jllk "t,~r~.dlll "" m"wl~ n,k,Ht\'r:d,ldtl pro_
rhl ... u.tr I!'H~n"II",w,,/ Prr>'''k<ll\' <I!lrlhl" ,"wlnlt
I o,,·.kl: nh"'pnI1l 7' ",n(lnnt I "'r,,"nplnn~ 7~<l"np Wlr,ł,wnwl
I m'rd/,' Innvml W' Ipw ktw~\\'\' f'nrt r·,jr""nló,,lq. ,~ W"'lar.'
rr.·!.·r'm p"wnd,m Jt'~o T~I~ .. I,l (·n!,.·trlnf~O. ("]~. d'!rCk" "',1~ło
I,~"'~"'H~ tf'Ultlfl u'tDllf. M".;I" ł"'ł I m,,~lo nl~ t,,·~. ~pr~Wr:t
bru:"

k"r~lnr.

c,

~I

",ń~1

R't~ł"

Jp dłRW!t

IHl 7~onlr. KOlrJnn(ł u<1Rw~!lla ohrllł. .. ń~ _ nie
It~O -it liiI' IIa okr .. ~l'ł, TrutM j~dn~k h7n.,ł. te dz'rd<o "'rl7n310'
,an. ,dv JPI7fl~ tyl". Tn br/o bardlo boIHt>~.
NI .... t>lo~"k obrony, /lo kt6nĘo pn,y~hytll JI~ prołluratnr bil_
hll 0~k9rton~go p~ychlatr7.l". lak podał"m nil f!oCY.l\lku, ~,,~tH
do pn. .. konnnla, te Jf'6t PH'chopatą u~l1"oJowym, nI!. II .. vr7.fwl~k.
łł>II'O plkohollrlftu. co JMIl,.1I; nIe m..,h wpl:vn~e na tRkrpg J.. go
~dpowl!!ldalnnłcl 'n. popełnione CJ:yny,

M. !lo ko"ńea nie dural u. WYli rAną, Ody w prum""
OQkartYf1rlsklm l'lrllknratnr )1od\\'ata( ollrnn~ j .. go, polp,aJącą na tym, Ile F.ab(ljstwa młala d"kon~~ Annll "\V., _ Uronlllaw
M" lIołQII II"dll\ry nil lIwie MkllTtonyrh t IIIowl\ wrl~nl~II\ młtll7.1'
r~r,., nl.ko, A nuoko rOZParte na prUdni,) por~cty, Jlkby nie
fł1r1ftl wy~tłil'l'llIt .I~ na wll'lok t~'ch, co 110 l~d11\ I Ob~HWUj~, _
... ~t.al nptownl~ I t>oe7.~1 n)aklhvlr, Il'r7. o.tro mówlł1 _ "Tak
'f~ nna rrob!łn. Nll'rh mnł~ lu, n~ ml .. J~rll f07~lrHI:'Idl\, Jd~łI I~
J~ ... "
rntpm kllkJlkrotnl!' J.un~ IH1.ftV,,""' o.knt,·t'tfl(1wl. "" ..
WHI n. Mili! wn*fnlll! r"tlowl!'kl'l hnw7.t!f,rln~n-o, hkIU'o, ro po.
tntl tnvwuł _Ię 5WOJ~J linII, nlWl't whd~', ~<1:v łtn .. '~WI'R h~rl
prJ~pdrllł, rrokllrnt~r hrln"k w:vku:<,wJll "flIIllolnl., *f' nIkt (lflr"',,!
I'\ronl~łllwl
M, nip m"«1 Pt1~~tffl.I.",a
dokonał,
ho w IIkr!',11!
fU~U V()lT'I~lhy orlf'J~rl'm blIl1<:I I 110/1111. kle~}' dtlrrko b,'lo tllro·
"'f, I ) .. J powr"trm, kl""y l!'hlo huw/lIf'lnll! n~ 16iku, - on J~d~n
pn .. h"wBI I. IV/ll. drll'ł41.m w r.\mknh:t,.m od W"WII~ttx mle.'ką·
hlo. ".kulony, _ Idlnlfm ptolmutnr!t, _ objawiał u<1,'!Tl1, Ohl.·
r!rJl"~1 NIe winIłomo, alI' htłtt.r. to w t"rllllho:, rty mołnll. liny.
fI'I~!ruł, h
1~h11!'J. Jlkll~ m"'Ulwo~ł .11'n-o r~pdllk~rH powrotu
~~
~"'malnl'Ol''''
ln'hkltl!n Ullnn' _ NI!;'. bo nl~ mnf,ną w nim
MJ~r~ł
a.nl hkl .. kl lU lirki rh 1If"Tu", k'''r~ by w prn.,lo~rr ~Ię
rn,hr1yla. ('Ihll''' .... _ ,..""h,r In,' Mklłrhnla, _ us1t1l1l.1p on na
n~J"",·t.rv w,·mlar kll!y. O~wladc7all\r lo 1 r~'v'lt pful!(IIUllnjl'm,
- I1ro\n'ral<lr "~'hł J,dIl1lk, b
nil. '~d"zm n~l!'h' ortl1"wl~dtlf~
'" 1..,I~l"n ~T1..,ł~n,JI~twll. hurnanltrn."". NI~rh 05k~rton:v ma n~n~"
0(\"" .. 1.... 1_ wIn", O~tJltt'r7n'· wnlo'fk ".l(n:l:."lll bnmhl latl'ml
- ,,·'.~rlwl b~dl'.lll! kara dotywntnll!!!:,o więzIenia.
Bronl~law

II'lfn!u

I~*

"rHI!! 1~1'l. "'bHW ",anowl~k1\ ohron~, kl6r., wyr?H'
I'~ .... ,,. arlO1m~ .. t:v, ... ?yw~h~~ d .. ~fł'f.n"'neJ o~tr(ltno!l~1 Vi' lIUv.
,,'~).-~rh. II""~. ,,·h'"' .. t.~k, JIIlI t'l, wn~lkl~ pTudankl ~r.hod1~ ~Ię
~. '''''n\'ln k"nlnkll, I ohrft?uJl\rl' mobll\'~~Ję ł'~I .. Ol'o olorunłJ\

Tak

•
y

,d'
IWO
ych
'Uj.
'nl,

.•

'

,eh

,u

...

...

r-7.t',., ... k.Tłonfmll, _ pr''''lla do rnrwahń, _ ~~" W ~pr~wll!
~f. m<'1;na mlpt ulkowll~
pfwnnl~, fI' rpl"m d~I~!JI.
~'3 ł.~o h~'ł'l p07l1al1'lfnl~ i'ulll
oflJlry _ r7V rRr1rJ nI .. n~l"h·

r-.""'-'",,,~

ł"h"

"rn·'~ł.

n~'nnlk6w

WOliN'

p~yrhol1~tyr7nn.nIlVłt~'r7TI)"fh.

I·h,r",'.~.r'!rh

pH'rhlk .. o.kmtłonl'(n, _ ~p mł.' on ~aml~r .I~·
R nllll l!a"'ł~ _ 'lwl~H'('la, te wl."nmn prurlrt, Ił
"'1fr""n" mrrh~n'7ł1'l @'I\1nr.ln"~łnv u udyH6w Iprawla, t~ ni.
rllr. oni turlt obiektu Iwyf.h prakt"l'k.
~'"l. "rp(7.\,t,

f'h"rld nIl' Jł'~tl'm p<1'\lll"ol.nv dn blfo, by krytl'kowllł. bo Wy_
""fty mi Iprlwor.dll'lte. _ p6wr6f!<e do "'RO, (I rtvm Jut "11)01\1'
1I1~1'''n: _ 1'11'1 dawl~kll ""/il0 IH.t}·~tn~ow~nIA. ,hko r~kf(lra 511rłO11\""1'!n~~o r<n.lł~flftlw •. n'i'wn bowIem, h li "uh!l
II tl'lwn!ler..łnl. rouurllwftnreh 1'10

IWBrdych I Jd,.
tyrlII, «walt I

Im.

t"dowan:rrh,

lU'
p>

J<óI

1",lur?""I. Itd_ lIł~ dro," do odbudo,..."la pewno!cl Blfble, do
P'I'Wf'uYJ",J r"habllltllr,ll .wello lll. 7.alety wnY5tko od tu'o, Jak
kaMy II ol(lbnn noguje, _ Jak WYRoko mtp~d .I~ w nim 'NI

000

próg, kl"'r~ro prl"krnr~"nlł 01nnt'7.R ,brodnię. flady,m -

•

:kol

to lprllo

WI lek'ullnn. :.tamIloWInI. de okrut,l.,tlllwa ,dana Blę ('JętclłJ,
Ałt

to .II! nI potl'lr Wyda'., _ • ł!ynllJmnld nl~ mn,1 .1'1 I~uy.,

°

I Ubili". Nll"kłón dth".,:1 (h.to
tym ,.,lfd~Ą, _ wł~uJ, 1'11. pny·
punruJI\ doron!. Alkohol, prty~plr'7.Rhe ruk~.l~ kllm6nk nuwo.

wyrh, _ wydobywa ,6wnl,,* na Jaw Ikrywane fmorJe, t lIny.p'""
uy~.

moh

u~h. ł'ltą4

pro~l"~

Jel'

tnłkllnła

11ftmulców,

lIł6r~

Je

Invm~Ję

w rl'·

Iltudnllj po~łechl\ IIIIwt!'dl!łon:veh, A olt !tlę.kl (1'0'

bl!tfJ do pn!ut~pHwa, p'oJmownn~go

jako ollw~t, -

dro •• krótka,

g, M, KRAWCZVIlt8KI

Ił. SltmZI!:,~1

AKUMULACJA, SPOŻYCIE

AZllh/lWna Redakcjol
Nłellial eotłzltmnle tay
tam w "Słowie Ludu"
G braku mur"t'&Y \VI n ..~
1I!1m województwie.

'lwiĄtku

W·

dow., _ 'płlro na tym
.lr~l. Pn:cde wn;YBtklm
ulr.eI on dn,8I(1d~ pracy.
~ j!!fil urlop, uallek TO·

<?d pC'wnego czasu !OC7~
~lę W rótnych
krę~A('h
dY$ku'Ije l'lIl.d nanym pla
nrm pf't'spektywlcmym na lntfl
1?!lO-7S, dyskutOWIIM 5ą rów
nd'!1: nadlłl zmIany doltolllłne w
1)becncj 5~b!ce w porównnniu
7. B-lalką. O~lą tych wSly"tk~("h
rlpku,lji jest podzinl dochodu
n:H~do\\'ego na Akumulację
I
~pozYl"ie ?raz
temrw roz,\'olu
g:)sP0<laru,e g o.
lVloznn
nu':
II ąlplć, że :" zWI1jzku l li!

d1lJnny I~,

Za~lldni('nic

Jaka

rwykly

p"""

hln

('!lI

t:Jadarw

I'hl~b. 'MłlwAtylem, te
mllno 1.0

Jest
'porn, len, wh;k4'to~c'i ~
nłeh ponmcUa w mlnluDYm ok,.,.l. budownl!).
hV(I I podjęła. pracę w
Pl'2emy4l.

muran"

mfltalo'W:vrn,

b~t Inft:nn. kiMy wów~
eua . potl'ublłwal nleo~
nAnlt!Vlłtd lIo'(łlIpraeow

alk6w. Tak 1:<I'I4t.lo do
dl", 'II Iym, f.e dawni
DlUr""te "po '.Jranele"
40rablaJIł ooble prywat...
ala na budowac.b. JJlk.
blwlŃ oslalnlo WAruU
ki l'Ilaq wbudowIde.

lwi. lIJlAanłe alę popr.to J$dQk t.tm klo
tbelllłb:v mel' .... ·bu..

...ul",

je~t

okll71lłn,

nnelrtnl~
t~mpl" I

t~

rlłC'ję

mllił'\

CI

0:::0

pnrlnl'lS~ą w\'7.(>j wzmiank',w1\nI" r.arZtlt:<,< nal(>7.lllobv r.r!'wJrio'~'IłĆ pnlitykę gospodarclll parl'i. npr:l('n,\·\·wnnrt p(1('7.nW~lV oli
VII! Plenum. Ale Cly mnją rac
ję?

Ot"* nikt nl~ wĄlpl, tr k~ł.dy

~a~~: rłhr~"!~;~h~: ~~:7~~tn~;'P~

lIahz)"hnym t~/I1plr. Rrrt1ł.
7-~rJa t~gn prOl\:nlenln J"'I 1"1'1.
nak ogranicznn. PU~l ohlrkl"w.
nr warunki, do kt6rycłł w pler'",.
lok

IU'nl r7.ę"ll~ nalth' bt't1ngl~dna
wlrlko~ł orn poi!tlal Is(nlfJl\crl!:(I

~~~~Od,u k~~rG~I'!:;;:J~~ ~:u!~'::~·;
J!'~t t~ u~~rll;\ doehorlu nuodo.

WPIlO, kt<lr~j ~Ię nl~ IPO*l'W~ IW
tJo'łnrl tvwnoArI, nbranla, m~blł,
](IdńweK Itfl.I, lfrt kt"'r~ t>r~r.
ImAeU Ilę na rl1~qrr"rnł!! proc!'.
8U
prollukrJL Glównl;\ u:ęAclĄ

Ja.kG' się

,dyby

tak

tyje.

1\1r.

wla4elwll

C1:ynnlkl 1:apewn!ly n!lm

h<~h
w

wklnd"""

lIo~plldarkę,

hodków trwalyt'h

które

powodują

rwJ~ksz~nłe mocy prorlukcyJnyrh,
I wldnl~
011 łtnsllnku dwórh
"I'I'I~lko~rl:
Inwe~tyeJl
nftto do
IInrhodu

narodowfgo

orU!

6~

~OPr:lł~ty et;:!vp~n~:~~o~~w~~~vpr~!
o'larcnlfo. lm IVI(k~~(! ~ą lnwl'~łl"
d z I t,

r.ll'

l:vm

",,'hu

J~.'

(lorh,;d narorlowv J u t r o _
naw"t proporcje
poddAJ"
Irll"
<1orhodu III nll"xl11lenlone,
t~'m wł~kuy
J~.t
fllnduu kon·

J!'~1I

łumpeJI.

więc

Jri\1i

rOT.patrllj\'my

7.llleżnoścl mlędl..V
kumulacją i !łpotyclem w
t.l

p:adni!'!nie

1.fI·

a·
I u
nie

" L c h okre.<;nch czasu,
tylko nie występuje tu Ilprrecz
no~t. Ipl'7. w[Jr~t p~7.cciwnie T.nleirn~ć wpro~t p,'oOofc.I"nnl·
nil.. Tu

małp \\'?ill~nienh.·<

C\J lo

znacz~' ,.długi ok!'f!.~ C7.Ił~U".' \V
t}'m w,'pndku I)rnnC7n to okr('~

nie mni('i~7.y, nl1: peJny cykl in
kUlry w n:.l.~zrch
Wl\rUllkllCh t1"\"'11 olwlo 6-10
lal. ,J('~t. bowiem ja~n(', 7.\~ nrl~
wa f.1bn·kll. klóra w tr.1krle bIJ
dowy stnnowl
100m'~I\·('.ip,
!
p o c h I a n I II d(){"h~)d narodow\'. rrrrvnll \.to 11 () m n n •
t. (I t dnpl!'ro no rnkm'lrunlu
budowy I m?po{'1.ęciu pl'ouul,we~I~'C.l'Jn:.. ,

cJI.

Tnk więc, j('~1l t'hcNny np.
w un,') r. określony
wl!:rmt glony tvclnwej (kon,~ump
ejl), lO jut dl\~ mu~imy odpo~

m;ll1;R'l1l\ć

wy Id nJe uda alę 'talalwHI w ramal'lb b:w. u~
kwldadl pn:ero"t6w '1,8.
łrudnhmla, bo Jem by~
l, muraMI nie JMł bu
mehmlern. ehuJl,anom,
anI ole pollada 1!byl wie
lu h~kłP.r6w, to pn:NlIet:
nie ma podstaw, aby

pl'1:eJ4thl do ~udownlf"
twa na dał", bą ład·

.I,ro·
ny, o kl6ryeb mOwa wy
oyek siral .. patneJ

tej, ki mYI!i1ę. te tacv
b&N!z.o by się na
budowle pn:r4a!J, 8pt...

ludEI.

I

ił!

kadra ła nIe ponleGle

pnJ' tym IłlłZc'lcrbku.

SWf

Wala
JAN

ll25'telnik

GĘDURA

Krynkl e, p.ta .Brody
nieclde, pow. Sv....ebo*

wie.

II"

OD REDAKCJI.
Nasz czvtelnik tra

\Ą··szrst.!<;ie

r:lo

wl\~ikości

te

~toją \\' śc.slym lwiąlJILI l. ~JO:lO
.,taIYlni r!enll'ntami pl,l11U i
w)'waC1:aj1j jl:'. Elw!1ometl"ia dowodzi w sposób ścisły i ilościo
wy, jak te 7.aldnosci się pr7.edslav'wJ'ł, a rhQćby l1a.~za wlasna

praktyka

ubiegłych

lat

w~kuZlI

Je, jakie ~ij konsekwencje igno+
lo\\"an!a tych w~pó:za!e;'.I1ości.
Z drugjej ~trony długOfalowe
polrzt'by rozwojowe', znajdUjące
I\'yr~lz za1"0\\'110 w dl47.l"niu k1a

Jów

słabo

ro<.willięt·Ych

h~.'·PO·

dnl'l"7.o

do d()śclgnię~ill

\\'~'soltO

\1przcmy,~lowionr{'h,

krajów

Jll,{
w zildan;u mnksymalnego pod~
n:esil'nia stopy żydowCj w przy~
s7.1osC! oraz - zwłaszC7.a w na·

nych warunkach _

7-atl'udnje~

LUdZie sr.czelnle pózaplernh klórzy nawet z partyzancka -

rlill cal('go prl.YI·ostu sily robo·
(''"-ej _ oUli WS7.j'stl'le te po!r7.(,·
hy mer::) być za"pokojone jedy~
;"lic [Jod warunkiem prz{'zn:lcl.e~
nia na po~rzeby inwestycji mabimum I('go co można wydzle~
lić z dochodu narodowego.
OstaLnie 2 _ :) lala. były okresem, w któl-ym udzil!ł akumulnr;! j inwestycji był niżSzY nit w

koruumpcJl od

:~~I:~,:~I:rJ~~1 ~:~~t~~:~t s~·: ,,~~~:

"Rrh kr,;luyrh, np. nil n~Jhtl*"
n~J
pl~clolal~~,
twlerIl7"r, ł.~
Jut w tym okrnle motnn J~<1.

porln 1eM,.. 1t~'lutYI11
nftkl~dy Inw~,hc~'Jnl',

:g,~;P~n!;~:!:;~Ą'PI)Jt~~d PI~~\<r~J~~;

drzwi, pozamykali okJennice, bo wkher duł pory~
wist)', smagając spc!1ym śnie~
glem, Mężczyzna z trudem
brnący przez zaspy w Idt'!"un~
ku wlej.~klego cmentarza, za~
sła.nLa.1 ~kawem o<:zy. Wiatr
tamował mu kro1ti, spychał ze
,o;zlaltu, narpal polami kozucha, Wredzde z bla.lej kurzawy
wyłoniły się cmentarne mury.
Wśród grobowców j gruby~h'
drzew było zaciszniej. M~ż~
czyzna w kożuchu wytrzep'!!
śni('g z)';a kotnlerla i poWlókł
HI~ w gląb ciemnej alejki.. Nagle pr7.!:'z poswlst wiatru

na glowę \VZI'ilsta rocznie P,) ok,
fi proc., In w " pi.:;dolntce _
4.1 _ 4,7 pr'1C., laA w HI _ 4,4
pl oc. Nntomia$l inwcs\ycje produkcy Jlle brullo, które w b]e},ą'
cej 5~latce wlrastają \,o("7.n!e po
okolo 4,5 proc" w następnych 0-

(ł"/,n.

najlt'[}1i7.ych) Pfopf)rcJi podochodu
l1arod~)w~'gn,
Proporcje te zalezą od ]cunkr!'!l
nych warunków I diatego na
prze;:;trzeni C7.asu zmieniają .s!~,
Joonak w d a n y (' h Wl.lrU!l
kach są one wyznacrone doŚĆ
ściśle _
jak za chwilę loba·
czymy - przez określoM ('zyn
niki. Wynika sIwi. ze dochód nil
rodowy nie mor,e być dzl,']ony
pr7.!'!z Plłllstwo socjahstyctne w
sposób dowolny,
Nie u!{'ga dl.!!! Wfllpliwo~ci,
te nlepo\\iodll'!1!a f1~!alki \\ 7.n
kre.11e wzrostu stopy zyclOwcj
wynikają przede w<;zystklm l
n\ewlaśclwe~o rOlwląu:mla pro
blemu podlilIłu dochodu naroM
dO\vego na ~pozycle l akumu~

"Wicher".
.sIę

Kuternoga okazał
organlzntorem,
nie tylko "grupę

świetnym

Zmontował

operacyjn1i~',

iądbal lakże

Q

dobrych In[Oi'mator6w, utkał
donosicieli, pllsllm:tl się
o rM.llyC'h pomocników. W l o
s n ą m o ż n li b Y lo z Ac z ą ć....
."Plucha bylI! tego dnia ().I
kropna. Na drodr.e Wiodącej %
Kazim!erzy Widkiej do Ko-si.yc, tut obok transformatora,
mokło dwóch ludzi. Młodszy
nic spuszczając wzroku z mo·
luej wstęgi szo;;y, zauważył
podenerwowa.nym glo..~em:
przedarł się ja.kiś łoskot. Męi~
Zaczynam mieć dosyć ..•
rzyzna przywarł. do drzewa.
Kompan udawał mocnego:
Wytężyl .słuch. Znów łoskot.
-:- Taklś miękki?..
'
Prlyb}'sz odetchnął. To wiatr
Mu.'>iell przel'"wllć rozmowę,
~trzelal cmentarn1\ !Ill'tą,
bo na szosie pojawIla się syl·
Czlowiek ,w koiuchu najwj- wetka cnorgic7.nle pedaJującenocznleJ obawiał się ludz!' Nie go rowerzysly. Zauwazyl ich,
obawlal sIę wszakże mles7.1,nń_ wymachiwał ręką, Cisnął ro·
ców elTIt'ntar7.a, gdyi usiadł na wel' do pn:ydrożne!!o rowu ]
jednym 7. grobowców, wycląg- 7,dyszanym głosem wyrzucU 1
l:ąl przed slebio n!ooaluraln:e siebie:
wyprostowa.ną nogę 1 usnowal
- Je", je." Jedzje! ChYba
przypalić
pap!ero~a.
Potem on".
7_Qzedł w dół po stopniach, po*
Plan był prosty: j~don .z nich
manipulował coA pny wejściU miał podnieść tarczkę z czerdo grobowca I zardzewiała. 10'a wonym kliłklem, a drugI la ustąpIla ze zgrzytem, Dlys- gdy wóz zatrzyma się - miał
nęla zapałka. M~i:.czyzna usu~ sterrol'yzować pJst{)letem knsje
nąl cegłę w ścianie j zanurzyl l'a ! zabrać pleniąrlze. Czekali
dloń w c!rmnym otworze, Po na
samochód
Budowla.nego
chwlli do kieszeni kozuchll po~ Pł'7.edsit;bJorslwft POWiatowego
wędrownly Jakieś przedmIOty." w Pińczowie ... Deszcz chlapał
Mę""':czyznn ku.Hykat przez l Chlapał. No - zza gór)d wy~
zasIane śni~glem pola. Wieś loczyło Się.llutO. WyskofzyU no.
już ~pal!l .. , 'rylko on ~nał ta~ ~zom:. Wysoki włotył ~kę do
jemnlcę grobowca, Gl'Obnwlee kieszeni, odbezpieczył kurek
ten mInI jut. kiedyś swoją lnnl} pIstoletu i stUknął łokciem ro-tajemnicę, W czasie okupacjt werzystę·
lokatorów grobowca usunIęto
- Ten?
7. \l'um!M1. Pr7.CZ klika kosz- NIe wiem, Chyba ten, ale
marnych Jat w trumnach IIY~ na pewno nIe wiem. Zarai,
płallltary Zytł te swoją córec1.* r.araz ... poczekaj, nIech podjeką. Po WIelu latach, bo w 1056 dzle blItej ...
roku, grobowiec znów przestał
NIestety•. zanlm :wrJentowall
slut,yć nJeoos'lCzyJtom. Czlo- sIę - samoch6d minął jeb
wiek w kotUchu nie był mlesz bryzgając błotem.
..'
!tat'icem Iu'obowea, niemniej
Kuternoga nie czynU wyrn6~
Jednak człowIek w koiuchu wek, gdy wI'6c:H1, ale wJdll~
cZę":to odwledlal grobowIec, było, że ma p'reten.~Je.
Jen:cze tej nocy mial on po- Pjerwsza akcja 1...
,
dzlelJć sIę tajemnicą grobow"
MaclUlął ręką 2H;łeze:probałq.
ca z kł\koma inn)'ml ludiml...
Następny napl>d zostal jed~
Czekali·
niego. Usiadł' 1.a nak 'prl~prowadzony % dutą
atolem. jak .zawsze Wy.suwąjąc wprawą, ba,' to' było l1a~t
do prz~u nogę, CzłowIek w aWeg:o rodzajU majsterstwo.
koiuchu· był kiJtel'llO{otą, Cz:eJ~a~
",Pewnego c!l-'iplego wleczo..
Ilcopnwle. PO~'iedzlnłzwlętle, ru IIPC01lt'ego spotkal1slę no
Jak la. partyzanckich czasÓw: cmentarzu, Szef m6gl ju1;,'11Trzeba przejść do dzlĄl:a~ cr.yć na "chłopców", bowIem
nla",
"
od 1amtego nleudiif1ego napaKI6ryd tapytal:
du zroblU parO ..$kok~w" t dO'- Z czym?
bryml wynikam!, Jutro ws;aJl:~
Czlowlek 'W' kqtucbu rztuilł że czekało 'łch powame u4a·
na ~t61 PJstolet....1!rommer". nie. Kutcrnoga referował:
WYC"lek"-ł chWilI'.;;
- Druty mI,' Unit PJńcz6w- Może mało?
Złota ZO,!Jtaną przedęte, 1feleRz\.lCU :na st6f .sledmI01Jtra.. ~ fon koleJowy też się .uszkodzI,••
lowego I,Walth~a''.,
Robotę przeprowadza tróJka..,..
- Mam ~lęce" Trzymam na ty, ty I ty", Dostan,lecJe !'Owecmentarzu ,W' grolłowcu'""
ry, To Ułbi~le ze sobą",
W OWI} styC'znlQwą Mc 1956
Poloty. nil płycie grobówca
roku kUll"rn0Jt.Q. wtojem»!cJI!yl trzy rewolwerY! ..l'al'abell1,Jm",
w .~we plany pIerwszych kIlItu "P~38" 1 ."Walthera".tt
ludzI. Mówili do nle~o: "prc'"
zesie", ,\szctlę'\ .,Knzlu", a nil!-!
(Jutro dalsi, ch'II)

blt"ny, nl~ lI,"n/:l~dnla bowlrl11
praw n"d7I\n'rh pO!l:rlall'm dn •
rhodll "~rO,,(lw~go w
dallych 6-Jalce, S7.czcgÓJnle w pierwszej
jej pnlowie. Gospodarce na.~7.ej
w-H'lTIkarh.
Mnzliwość plunowl'go pnr17:a- Pil dob!"e wyszedł len okre., "od*
<lcchu", klóry _ niezależnie od
lu dochodu nllrono\\'('!4n j pla"1j\1'I'r!l) wY7.n8C7.('nia
~j[)py 7.'"- pndj.:;rin nowych inwestycji _
c!owl'.l 01',17. Idrl"\mk6w lnwc~!v w~·kol'7..\'~taliśmy nfl. wyknńcze~
eji .~tf1nnwi bodaj nr!.lw1l7ni(';s7(! nic: rob!')t ju/. ro7,po('z~tych, poin',,!!el wyi.n:nŚCi l!:o,,-pnn:Hll\ ,0· I"'rądkowan\e ~osPoda1'ld i syste
mu jej zal'Zqdr.nnia, pr7.rgrupoc.l,11t~l\'c7,n('.l nnd kllDita1!st~'c)';nn
Wynil(n sllFl bowiem moillwo~t '.vanle sil ma się już jcdnlllt ku
utrzymania nie Iylko wysokie korkowi ! INar. naleźy przeHć
go. ,,)e i nl('pl';,:crWf,nCIW jb('7.· do dalszej o{ens.vwy. I<~u's tak]
krF·.v.~()Wcgo)
t\'mpn
rozwoju I{'st widoczny choćby w anah~
Pndkl'c~Jm.Y tu mOl'nO
pc·...·lrn zic wskat.nJkÓw planu pel'spek~
mom~nt· nic ma niony«h
Ta1. IYwic7.llego. OtÓŻ jf'~ll w biezl\·
na znW~7.e o p t Y m II I n y c h ceJ plęclolatce średnIe spożycia

~111,~~u;~~f!'~:'vkc~~'~I:łrt~, /ou~n:~1~v d7.1atu

,O

I

uldnolr.ł

ro

rOe'lny kum muuflIlkl w
KlelUł!h, I pns" Im
lat.. praoowałMll pl'lll'
a:wolnl~,
budowl"l 051~1. "MaTo 41\ moje uw... 1 I ty
J6wb!' w 8lararhowJear.h. Po odb:Vrlu dułby f!Uflla I JMIl Rfll1l'ltd.
;Wldxl
mo~lIw046 "Iltn.~
wtlJllkoweJ rO'1ponąlem
whml. pUfllm:Onej spra-pUr\! w FfilC, gfllll' pra·
euJ'l tlo "hecneJ dlWIJl WY, lo pro~zę mI oopl~
w d:dedrlnll! nl~ maJII- IIIIU.\. N.prawdl) warlo,
łlr.J nic włlpólnl'lI'o '11 btt~ aby dyrl'kłony polftr'ledow". Jł'łJł n" lu wit·
lleJ lakh>h, kl<1ny 'ł rbł wóln)'rh ukllłłlów prĄ~
pych PM'I'od6w odr.nll l e1 'I1odl'lll ,,~bowlW1...nl
budownh~lw. do przemY do odda.nl. bmlownJc·
,III, PQ laJra.nl1le uroili twu d.\\'nI"J kadry, 0C'n'
sI, trochę pa budowlI'!
wl4ele pod WArunkIem,

ha

b!lH.n~ sJ\y robl)C7:I'J. Trzecim
~tr\JIlclura 1"ll'l'ZIl\\'a prl;duklu

J.:oaln('f!o.

I

nic7.'''I-.:klc
c!('lllll\'c nic trllw l ckonr,micz
nl'go punktu wldZ('nia. P".~lll~
d!! .onn ró\~·nlcz
swój
"wy_
ri7:\nęk" Pl)lllyczny. Gdyby się

kOllllJe PI.Vlli_, • termlny ",·ykonanl. poa2~1'f1"61łl1eh obleJd6w pl"Ml~
'UWa .I~ "fi nlMkGłi~

\marwne
kN'dyl,.

Tal,emnl(!8 grobowce

f!2.jologi{'7.ne ! społeczne placy
r ...allwj, ol(rC<ll;!jfjce \\T,"\\oJć
fundus7.u spoi.yci"
DrLlt:I'h

5Pl'7.('cznoŚ('t di.,tarcz/ł p:,zyklnd
z bochenkiem chleba lub przv
stowle • tak klav.lec klal~ Jak
materu sla)e'. Jeżel! np. w 'roku
UHi8 akumulacja mlala wynieść
Z.~~.7.dcm parli!, na klór~·m la~ 20,B proc. dochodu narodowego,
~1\\~rrl7.0ne i>:rf'Jan;">j wyt?rlnC
l!} 7.nmiar podniesicnia te,,::o U·
1~7110.h~
go~~orlal'l.{1 w
JCltn~h dziAłu, pow,,,dzmy do 2.1 p:'oc.,
U61·_·6.} - d\"k\1~1\' tl:' pr:nb!o mu.~i Sf)f)\\"odować 5pa{1l'!( u:<1 n" ."111'. Sh";7!! ~ic nn. ~'o~r, działu rundu~7:u konsumpc'l w
7P pn.\"jc1::> n1 pn.r .• :do~ć t('m~ dochodzie z 79.2 do 77 proc."
po rl"ll:voju ~(}spodnr('7.cgo j('st czyli lmnieiS1.l'n!e tego tundu·
ra nl<:kle. 7.1" mo:>:na r ń w n o _ S7.U o 3 proc.
c 7. e ~ n i c w ~7':bllim l!"'mIlr~'lyrv
Ohefn~II"O
pror,nmu
piC' podnosić i <po~:.I'("i('. I Iłku~
lIo .• podarc7Pl\:o
kl.dą J!'dnllk '"
m1l1:lc.le, 7.(' mi.:;d7\' l'.ml wi1"!
łw)'rh 'UHlUlirh nncllk n'~ n.
kokl.1ml nic ma ~pl"1.~c7.nAd
r:JObl;:.7;VdJlndl~UII~f:~~17o~' I~!~~n~

Sllm r6wnleł JMtem
11'IIuanem, uko{iczl'łem

aM&, 'll':lu'n"atRJętI

wl~dnio. ZWI~ks7.Yć nakłady I"
weslycnne.
JeM]
natmn .. a9t
('hodl.i o krótkie okresy, tm,
okresy mle.~:r.czą('e si,! w ramach
('\'klu inw~stycyjne)lo, mif;dzy
IIku;nulllcjll ] ]{Qnsump("ją wy~t~pu.ie sprzconoM, Najbardlie.j
obramw('go
wyjaśn:en:a
tej

I

tym wiele
Pnedlllębwl'lłw nIe wy~
11

(1)

I TE PO ROZ OJU

ZE CHCĄ WRÓCIĆ DO BUDOWNICTWA

MU

Akcja "Nida"

kresach S-letnich w7ra,tać bę~
ó\ odpowiednio o 7,9 i 6,6 proc.
rocznie,
Trudno w krótkim artykUle
j)llblicyslycwym omówić ba.rdziej dokładnie [e lagmlnienla
Wydaje si~ jedn;tJc, ze w naszej
konkrel,ncJ s.\'tHneji plnn 5-!etnl

7.nkluda prop()rcje optymulne.
Tempo PI"7.yro~tu dochodu narodowcgo, które obecnie wynMI
przedęLnle 7,9 proc" w dWóch
nMtępnych S-latkach ma wyladę
r,'eść 6,6 proc. oraz 6,5 proc. 1st·
PrzY u!tl!ldanlu tr~o olanu nieJą n!ewą\pl!wle powainc re~
_ jnk "oblI! przypominam}' _ 1.crwy wzrostu przy tych sa·
o!,::lononn w~7,al( \ele ;l;e mot.- mych proporcjach podzlalu donil rów n o C' z e ś n I e/ I to chodu narodowego. "Na peWIIlo
w (\',{rcsie fl 1111. \"1l7.wiJać w mo?na szybcIej rozwijać naszą
g7,.vbk!m tt>mo!c Inwc~tycl(> orar. r,05podarkę narodową w przyIloonmlić ~tllpę iyc\owll. I'1W~~ s:rlym . pięcioleciu
mówił na
~I\'('ie w»\'rn;lv
!'lN'7Swi~ri(' narndzit' katOWickiej tow. ey,~7.vbltr1.
Ol·I.f'krnC71l illc nj1\\· .. t l'ankl:w!cz
i w ten sposób
\\,~\,17nll(i planowo"'. lJdlirlt nl<\1 SITbclI~j p()flwr:I:.~~yć stopę 7.\·do-mu!tlcli \V dG('h()(:hi~ n"r:'dn~ :~'I\, ale tyll\O ,pod wUl"unki;m,
,,'vm. klMv IV 1". ł\JHł \\'\'0100\1 l,e n:l~7.e pod~la\\"owe ol'gamza1~1.6 P1"O('., ',\'7"r)~l w r. 1'1'10 '(Ji~ Cif' pn!'!.vJI:e, a przed!'! wszyst~
('1.111' w r1'l1:l("h n!"~m!{'n"", h ~ I kim orgllnl7.llt'Je robotniez~ 7.Bl". l!JrW\ do 'mA IlI'ne. w 1O~H rlo I [>ewn!ą... zorganIzowanie wlel~
2R 4 pro!' .. IV 1:1~1, do :\2 p~nr., 1,lego. ruchu o l('p~zq, t/Hl,ną,
7'l~ w In'), _ :m n'·oc. n·lrłl0~ bnrrlllcJ wydflJną pracę na~lyt'h
(l\) .narf"lflrl\\'f'(!OI T,lk nr:t1"1mn" knpalti, hul, fabryk I \ran~I}Or~kok lIonwur1nwlIl Irtlnf!k nIe lu", Jedną z obiektywnych p!'le~
tylko nnrlm!('rne OIilrankrenlc ~!Illwk lal,lch OlI!ągnlęć jest nleI(()n~umoc.ll. nINfldll\"nllm1!! l\l~ wątpliwie skt'ócen!e cyklu in~
n?.! ornrv _ hC7,p'1l\"Nlnlch P-l'() westyeyJnej:!o l wzrostu efektyw
nt1cf.'ntńw, lecz równll~'1: olbr7.v no!id InwestycjI,
mle naoll>rle w rahl Kn~nn<'Rf
W.qzYlllko lo jednak nIe ma.
CI' \~'r;d:I'I\llce ~Ie \V rnkl,c,rf" p!c wspólnego z podzIałem do~l~{'h rio_lrn\" opMn!rnlu H""ll· chodu narodowego, z ktÓ!'ym w
:-l'Ir.\1 budów, W7.r(lf,c1e ('en Iltl. lngadnleniem wląte się nnto~
W rf.'z\lHIl"le 7.WI"'\'~1I'n\e lIrhill m11lst niczgodna z rzecz}'wlsto~~
Iv oonlln dąnU.~7.C7a\nY w, drnel clq teza o rzeJtomcJ motllwodd
~vtp"cjl 01111'10 nic lv 1kl) nIl' 01'1\1 f}mlwyz~zenla w kl'óUdm C7.I'l~!e
nlo~łn f"lc7"ltiw:11V'r,) 7,Wlf'\~.~!.I'· tempa l"omro,iu inwestycji be?
nin dn .. h"dn. l"r1. \":-'Wf''''łu p'1 udcknnia. ;:Ię do dra.~lyc7.nf'p;()
wa~.ne k0mol'k~lrjc ~p,.,k(':onf', z,dl1ln1owanta
f}opnnvy obec·
powstały dvsrt·I)P01·l'!P,. a "wa~~ n~ch \\.'arunków życiowych I!po~
kle p:ardla" hnmowlllv r\)~\~'ó1 ler7.(>ńqwn.

I

slatkę

ni"

I

fil 1l) st!dmo sprawy.
l/Itotnie, wielu by·
łych
budowlanych
pracuje dziś t ,dala
od .wego zawodu,
calot1c! J;I(\sl1("lrlnrl~1.
':" .'1le· i_~'·~O:':IA:s:z:,..:s':rA:N~ls:.I~,A::':\\~'S~K~I~=====::::::==::::::::::::::::::::::=:=.
o7.ll'd1,\oo('h ZliŚ
wzni"~'Ol1e
O ile dotychczaa nit których
chęć powrotu do bu moce produkcyJne .nl(~
m(l~ły
WellO mtKlelu
uCllnbn..rra B no !lO dQ pr6bnego, '!linku ft
downlctWCl wynikala być w pełni wy1tol"7.V~j/łn().
MIlTk 2",
radła ug}cllkh.1lJo (BBC). J'
% niskich p/Ile Ul tej
Jut nl\ xv ?:J~t.dlł" WIt "Ihl'
Pod~ llilnycb J)r6b t.....
O:IÓWWł .ale'" mlktofonlł'
dziedzinie gOBpodar~
w
grltdnhl
1~11 r, lOK""O dwlrt
brycznycb IOh!)'w:anQ:W samO'-' lunety leał. wĄ$,IWj", Jeao ch....
kt, to dzU czynn!"
t1znn~ ro J1a.t~pllJ~i "w 1Ir.It!d1.ł·
rakt~t.vkl ' IPtlk,traJneJ' 0ł'8I&
ten został w powoi·
locie
pilota.
7,
ol,merWątor-.
kW
nit! propnrrll rntt'''ry u~n<1"lId~

II

num

~toplllu u.ul7tię~

tv, NatomialIt - Jak
plsu czyrd.nik - n!l

przeszkodzie pruj!~
da do pructJ 1.1) !.>Udownie/wie $'łoi l1trn
ta nablltllclJ praw
pracownfctllcn. Wll~
dnje $111', i~ 'rlldno~"
tę

motna by latwo

tI~

a

łplltrdrtn

wlld .. ",

f,1'!

nbl~tv

nit

regli' :tadaniem., : 1))"0'

\tIlł~

motna

n$ u,
tllltll\lInt

~rfl)~~:,l:~v~~~t~l~~, t~~rl~;'rp~~t1;~

pnI t"t J~rlllfl.!run.n~~1I I
Inter!'~u lpo#;yrla, .. Nalfł.v Upił",

I

ul: IJ~ na optymnlnVm IIIf1enłl1
.łtIl1qĆ, Odllb)! Ul tej
ubu ł~'~h c1ynnlllów". nl~hw~!Y"
sprawie z od-powll!d.
I ret:ohHl.1I I(PZI1. W~'Mr (ł"lm· I
l1łm! UJrtłORkamł do
llIent,',w. w.wa, u~" stf, 1811,
i
RUlI'{JO "1',~Orlll. w'/s1q
Za~adnk.,)!e ()pJ,vmnlnl?'~(\ pCl~
pli)!
prtl'dslębit}T'
d'!.Ia.lu dfl,:ho:hl l':I~rnł{'W('\O 1'111,
stwa blldow/ane, Pu spożycie I akumulncję jet<ll w po l
Tny.Hllf!
zalotw1enll'
'8zne1 mierze ",,\'r.narmM prz p >"
sprawlI moglobll ttl~
~~Ynnl:kl nłe'!':,I!'t.~~ 'w8;'",lkj~h j
sf1lć bucloWIJ!cI1L'o w
UI.·loień
polltyet.nQ _ lloclal,l"ych
tak
p03Zuktwllnq

od

clzll kaa.Co

NajwabU~~,-

00

,duta· C'Ilulo4i6.

na:

mówcę,

d., jego

punkt w\'Urln wvl~c?nll! połf1~I)
Ikllmnlllr1/ nn d.nVln fldctnlm
e7.3~U",

dogląda--

,K.leruJąe

,w' tJ!,Imle

Inne"
lub ;,....

M. to

''t~egóJ

etkadzłe""mu:iną, usłyszoo

Jp.dnMlfWI\('f!O (lKI~ą:llłrc::lft mak~y
mllln,'
wv.okotd
Jtlln~)'fo
ł
druJ;lf"lI I.lnk tflll t,1d~ ł~r"1

I

nEZPlJ~OTOWA 1'ARCZA'
1.I\'fAJ,\CA ULA POCIMKOW
KJEItOW ANl'CII
I II
Wr1te1J e , 1958 r.

'

'celowt',)

dm" pocl.lIlItów

Za.l~la{ly $hort DI'oUWr!I nnd WUJlY@",,,
lIarlalld lAd. orQ.'ll zaklndy
J!,))gllnh E1cetrlc zfl.opa,tl"2yly
l\1JtcnOFON r,'bNĘ'tOWY
1I1\1"oloł udnutowy "OItoUberl'A
"liln..'.uilUJ'JdU"" (/fUgi").;' '
U Marl. 10 .. w aparaturę ru,..
wht(i$I~Ji, t9$8 r.
dloelektryt'llną

zMtępująCą

kato-

czas musiał ,przenosić do ,mów
er' mikrofon/. clągn~c przy tym
kabel lI\etlW)' o.1tdk,fOfGn 'łl ltIt'
JIl~rl\' JeleWlzyJ,tl\.

.. BrlU.~h Commlln!caUnnlJ and
m!lclrhn\łJlJ" (Anglia)

słowo.

ne ·...acIełl~~ dla ,operatora te-lenyJnego.·, którr dGtych ..

Oboenłe, . :wy!dlłtczy IIkllłJ'Oe
wIl6 $djęl.ltową kamerę ·tel&wbJyJ!'U\, na:.. m,~,'f\'eęl ,t,~by ll8Ą>
dront ną, kamene ml1troton ..
1 _ '",6"'."""'.111116<011:'00'
błerAtl

W Nlłłn:u.~ch '","".pJ'()dukóWa mówcy,
pneo- no mIkrot.· O' klnlą.lclfl 'luni-: .,..waru
budowanym typem .tandardo-- tł' dlu.~f·90.~ 'ł ,~~ d ....
pilota. Samolot ten Jest

~mum '~------------------------~~.~r-~~~~~~--~~~~~~~

stawo
~~~------~~--------------------

LUDU

Prosz~ p6ł czarnej ...

Dyrekcja iKomitet Rodzicielski

PD T

odejmui.e TECHNIKUM

lobo~i~n.ua
Dl.

,,,,c,,",'•. 11J

ZJam" p"

fil I 41 '.'rI)Ctn1<:1 )\ewolucji Patd'tiern\lkowei załogI'! ?oWFlRCh~

HANDLOWEGO
..
apelulą
Trudności

lokalowe

lIIł Pt7.elGn:w:7enla pla,nu obro!.1l

II ObnU,$ć k()$~ty własne o 2.1

~

tYł·ąc:e.

!:~~~~:: '~1 nOO6t
.,ZWię-k~zyć
wskafnik ,rM1 t rw.'
dp, obr9tu uzyskunc do-

-

datko,wp ,93 tys. zl akumulacji

II JPtt.ezna~ć 5 Pf'O(', rumlu·

Ta4TKtl
'Teatr . tm.· il-t. br-Óm.lklł,1ł
"lntry._ j rn1IQU" - ,łodt, 1•. 1$.
,UN"I
.,l!łajt;-a" _. "OlItaml akt" prcd. IU!trllt'klej.
p~& .

Wm

u.

tlo1:wolony od lat

..ańlow 11011%. tli. lUli I

.,Warna"." _'

'l'.

.oli~.

poramik

"WI~I'lIOW!.' t

lampareJł'o
jaru" _ film prnd,. rldtleekJel,
d-a&wolony'·od lat
U; _
IUO.
1'1:(5 I Ul _ .. port. de. LIlu" Mm prnd., traneulltle.j.
IlUO

D()1:woJony- Od illit IS
.... obotnJk~· _
.. Nocny
... :film
POt::.

pl'<ltł,

patrol'

r"dtlłCklf'J.

~I\IUÓ"V"

rodr:. n I !t.
..!Ikalk." _ "N{)(!e ,CabirU"
111m. prod. - tune .• wlOBkiej
poet. U'anłÓw lodE. 11 I U.U
... satellta" _ ..".ry,kl lJ.nono$1.·
10It:r:, tS.SII; ,,~tndt!uty plerwsty'
rQd:t. 11.10; dotlf. od lRt a.
.. SkalnJk'· _
.. NIlI!blukl
ptak"
_ mm proeII wlosklt'j.
"Letnie" _ .. Ctlowlek w tfl!.t·
ne:l matell'" - film prod. USA.

'OorWolony od lat IB'.
_IodE.

~anIU,

.wl~.tokt'%:Vłkle

...:; Wy.

tt.awa a-rehe:ol~.Je:r:n-a.
P"ototl1utlkoA _- tlI Slenklewll'Il
.,Od Aten do·'M_d!1';\-'łu".
_

P"ot-nplatUkrin _-PI Party'Unló"
"F'odrM DO Wlonecn",
APTF.Kll

Apteka Nr 10' _

en

ul. Sll!nkltwl·

15.
TRl',Il"n'NTI

""'Sl'ItnWlp 'Ratunkowe
8tr"
pMartl.

..

POlołf)w1e

8'1

łił

,"lI~J".

.e.ZUKO
HAl

l

"WoJnolt"
''
tUm 'prod.
'

k-I*j.

"Ih'ln" -

4,"0~'ł.

"Wolne, mlnto"

-

Ber,ere"

flint'ułklej.
"ZWIĄ2kowlee" "PnYlod. ko·

fUm

prod.

mlwojatera" -

tllm proel. trant'u·

aktej.

AP::;"::' ł8

wej

'-

ArmiJ

l)twlerać

Ludo-

ł.

nit'!I.!e to około 500 t~·.~. 7.1 I nlkl
w td chwili nil' mot.t> soblt> pozwollć na 5um~ podobną· OI.He·
go właśnie dyrekrja szkol y 1 Ko
ł' mit'" RodzicJel~kl zwracaJ" 51-:
1. apelrm do WS1.YRtkit'h wyrhrr
Q wanków s'f,kol}' oraz mlclIJ:kań-

"ł

łj

li

•

ł

'-' ~

I'ÓW Kielc, aby rl 7Aoflarowall
dobrowolne Rkladkl na PQWyt-

5ZY cel.

umoźl!wi;l.ląc

Ucieszyła nlt~ nota1ka w "SIn
Ror17;lc,(I! uczniów Technikum
wie Ludu" w dniu R ~ie-rpm;; br. Handlowego ?:robili w tym kh~
nh~,.,bęcl:nyC'h 1.akbp6w.,
I druga poOnbnlt I.rekią Dlecn runku ph'rwszy krok ofiarowuPnnadtn f)fj 1 ~I"u.nn:a przMl!u p67.niri pl" "Pnydalby w; ,klep jąc ~kla.dkl od lon tJ wzwyż.
i~'ć tPllmin SP17..edflZY o JNJną t\·afZ.\'I\·n:czy" Chodzllo o U1"Z<jChętni, któn:y f'hddlb~' pomóc
!!ooz!nę.
dzen!!> łklepu wanywnicw-owo szkole mOi" -pn:(>kI\ZYWRf wpla

PDT

mieszkańcom Kielc pocz:miM11e

-lK""".",I-lcach
TWP W

~7-~;g~1.\~·A~i~dI2~~:rm;,,(;kall~

lunetę astronom'czną
Wojewódz.kl

lune-tę aalronom:czną
poWię-k.l7.a'\I\C'l oglą

50-krotnie
daaw o-bro-z. Z: 'mOtliWl1Ścl oglą"
nania planet j gwiHd w pngod-

ne noce zimowe kOI"7.vslać hed1\
ludowe, ~1.koly.
dil1!wel'sylety
mle:"zkańc.v

koła

asl.ron'lmH

ł

mlR"t J}llwiatowy('h

Odwal;amy .<lle

Ul

KM PZPR

p!}!\r!'dnkPrez; dium

!w!'m priMY zapytać
:\1RN czy ben:de len skleo

Cł,y

ni!"? Na' co wlllkiwie Pre-r.ydium
f'J:('kll. Nie .~ąd'Zim.v. aby brakI)walo chęt.nych wśród j,no;1yweji

które

h,'Orllowych,

Komj(("t Mle~kl P7.PR w Klrl
('(ich 'l.awlac1amla, li 6 listopada
br. o godz. IR.OO odbędzie filę 1('

urządziłyby

~klep
M!t'i~7.kańry

tutnl

domu Pr7.y
ul. Armil C'ł;"rWnnt>j I 7. ulic
pr7.yleglYf'b

żywi
nie łracq nadziei. ..

iechaj

Z

PROGRAM t
pOr. U& MUlyk •.
'''' PtuJl"d ptUY, B, ts

"\Joln •. 1.10
10. ID 1<oneert.

t!(I

Ważne

~<'''''''W''.

, ,:. ,:. .

:,,.;:.30:

lU~~~~~;
ukol·

~~&Iaml

\1.Ilch dwaj ł'dv,ertll IlajbllrdzłllJ frO:M'U.Cl/t ł tto.;bard.riej

CI-alre,' Jeden.:'- drugi wV8tq-

ArtlIstę,
et
Mwet Barblera
CllI inni ludzie Ich obchod,t'q?J, Prztlpadkowo Joujou
ratuje prz-ed pollcjq cz1owit'-

re Itatd-y 41'l\UOBltlk kln.a m tlI i tob~~liĆ"

orHldvtq, a~e nawet gdy Il'fę
o tvm dowiaduie, nie mate

"Portit de,' L.łJa8" do

mu pomocnym,
nim, bllć jego
prz.ldocielem. Ot wartU/o się

indywiduaint'

-

'Renoi,.

ł

p(U ~ fUmatąt~wybltl'ltImj, kM

Rene,;

C!lllre

'poWród!

w

najb(lr~

d~lej, pr,!;I!LJjgbJ~.., uk:ochane-

4rodo.wl$Il:(I- -

do ltlcUl pa
ArII

tlę

kt6reoo

Iw,

l)

tlIgodnieniem,

wraca

ciąGle

do

(pyta

którym nie wie, te

je~t

I

Bar~

biera do 11J~ze!kich ofiar: ale
ten czlowl('k ~am 1cIJkolejo'1111,

mo

jednn/{: jakłrA

wro-

d.zo-ne poczucie honoru. Przeban'a Barbil"ruwf jego ha~
nie!:mll Ulwód, ale ni~ przrbaczV t~"o, Ż~ auu)(Oi d2'leu;~
czynę,

która

mu

tallfa/a, a

d/a' której Joujou ma ojcow~
skle ue.wcle. MUłłal więc zabit prtvjaeiela, Zbllrl1lĆ wla!nVmł rękami

przYJoH, która

mu dala ty/e

Szctęścia, klóra

go odrodziła.
Poza WUll8tklml #ubtefno.t-

elami

Claire'o znakomitvm lIumoum, z jakim
opowiedz/ella jed historia w
Td1J$erii

wspan/alvm dlalo(,1iem,
grutie'le rzeczy

dramatlIczno.

się,

te

takie

o-lrzlJm~11I

larą.

dlellle ...

..",....,... ".."'""""""'... ". .""',.".."......, .. .,.,., .. ".. ,.,. . ."".. ".. "",.""'1',,.. .,...,..,,,....,,~

l

UH' AGA.!' .!'!

Sezonow3Oiiii'iika cen wapna l
Ceny detaliczne \'I/llpna palonego w bryłach lOst!tly
obniżone na okres od dnia 1 listopada J958 r,
do dnia 31 marca 1959 r.

I

I

I!
i

ml>l!'l\ wlalel'! we

aktorską jrgt je.,tBroueur w roH Joujou,
dla ktorrgo nie mam doU

"q grq

cte

s/ów

.?:ochwJj!u

I

podzitvu.

Procell pTlp.mioltV, k!6remu ule
ga ten prostu ulowitk i \C11plllWajflCe

z !!?go rr!akCJr

~q

prawdziwa

Gotów jest dla

rów

kal~, z kt6r)'rh r.•Hn)' handf>1 mi!'!
!!kl "rh\\ Ilowo" wymanrwro\\'a:
n01
MA:o.l

____________________________________

sklepić,

,Ię

zażądal4

i

W jego sercu j(lkaś nowa komorka I n/e da 81ę jut tO~

bvć

opiekować

.~a1llf)chodtie

/wlranl! ~huzl1ir pr:f'Z pasatł
konduklorkl.
Humaczull

~~i~? ll~am~~l\.\~~!~~'rl' ~:~oo I~~

f1}'rh?

dla prywatnych

j,nfie nitoIJ 01/1\1 np, 1.1 opanotl-'Q
nego inteligenta, są oordzfrj oezpośrednie. A jrdllok
nie mo w nich ani odrobintJ
przesady. Kazdli odruch, kal:da mina to .,nderclad/o duSZli", w którllm odbija Biq

przestać

nj~!1»

od pasaie!'óu: za przr)azd 1.51
zl od o,\r')IlIl.
Ci.
kt(,rzll I\lj
zapiane
tllll"
CI1Clrll
U'l/siI\U obok Katedrll

Sklepy ..... widma
WIdzowIe
.. rorl~lfu - wIdma"
Iłranego pr-zed kilkoma laly. n:t
Idell'cklrJ 5Cl'nl(' nie prz.\'pU~'lr7"'Ją. te IHl.pM:rrlw sled'l,lh)' IMlru
mo:l:oa mlrć równie włdmow~ 1\'
(rakrje graBtl. Pr1.e('ho(]nlu wie'
r'l,orny. C7'y~ ullwai,yl. te IV po.
lowl .. dro/:,ł .nlell'l)' rUT a .. lIrIiI·
tlllt'm" whl wielki, &7,klanv 51.)'ld
kl6rl"go hirgll~ry w górC ! ON dół
napL~ InrormuJe o mff7,ll\\'o~('j na·
hycla artj-'kułów rlrkl.rulcchnlM-

południu

głos

"PORTE DES L/LAS"
8"/.ajll

RO OJ'. Po

dziGl,/(a. Kondul(tol'ka tv 111mb

samJ/m

n e r u c ho m o Ś c

b~~A
dodat~k birf!fll'l.ll plekne,o ~::-a~.a~~~'°I'l"P~·I~:"!.!Y:~~lna ~~
poranka f)nyJdde obiadowany rut nawet bC'El'lohednlo. rh'h'h~' I:'h\"

Prawi, w jedl1-tlm tygodniu
leszU nil na ttau1/Ch ekra-

_

Felieton

właścicieli

god%lnach ",racy. lo 'lU:pl~a at pod oof)owl"dn' num "r. oOOftł ad·
"h~,pło alę 1':l'Obl (mimo wl'blteJ nr fes I rn-d7.ILJ dl'lrnowd,llwarll I b:\'

unetlnlk"'lI MZBM I ba nlt.ll'lf! nit. 1l<Ibierajll lud'1.lr. k~ń
'twlł'Nld prz,eclekl. Da In;ydnlo. rwy wlllt'lorem. lU) rod dnach wiu
wy teTmln naprawy rl!7.ł'ltwUał'U, nf!j prlll'v f)oma."JĄ Inn~'m.
.,,,nm'llf! numer. ml"l2:kllnla I p6J.
Mam nll~blt'I~. te to motna ,..rf)d1!h'c, Jak #dyby nit>. I &1'I6w fA· bM. W ImienIu pf)Rłld~I"'lY mI1"!l.'lI·
nłaJ
I"llowleku po hydraUlika. kań \\T!OB7.~ len I'Iro-jf!kl pod rm·
I my1iIlIl, te lfO majd1l!MY.? Nł{ wałe M7.0:\\.', A. tywl nlf'rhPoJ nil"
podobnero. Sprytnie'" 'llakręeall\ Itrarą n"tI,.IIlI .., MM.f! projekt hm
kran pny rMl'ltwuan:e Pl'ZYllaJ· rUlc'ł)'wl§rle ~hwyrl.
m.nleJ na rodziny, w których mo~ .. w.

Trzeba przJjz11tlt, fI'! kawl(1r'l1!a'l1~ ~tol,<I,,) Ul.. "DI'W,IlI,osllcl1" cieslll sil; poti'lu!uHi('m. podobno "czarna, mimo t~
lIa stojąco, wcale nil.' Jest tu :"(1 •

I

ł'tklal'1.a.

dt:lennejJo ludzie. ktńrYl'h bOłO'
wie u8u'le~lIw"l roozln~ ! wrma·
Mo»ym m!eszkIlJlI"m. mlJą hl'1
liku. t nikt ni .. mot\': 1m pomńr,
A J"/III f'h~'ba laki!' prnstl" wyg·

"omu do domu I szukac me.j,tra ulomonowy rmmY51 1,Ii~wor'l}- co'
Ten nie MĄ "nu, tamten nyby; tY rod7.aju bn'IPtdy .waryJn"l.
a Je!!1I nawel pt7.V.fd'llOl klm; po W)Wll'lrt"r.vłob}· wl!'dy 7.!ld7.I\·onlll
Otiłnn!ll;'

MPK I

nim (nr rrjr~!I'I!.
CI/)nv CA Ot~21) ~ cmrntarza '"
Plac PartllzallrflW, Op!atn, ~
U'la,~!1il.' o Iliq rhodz/, normnl14

[

~::tW Powper::iu c:n1~:~~Y ~~~:I:~ ~~k~!!"r~t~S'l~;r~~.~~ ~~pr;~~Ił;"~~~

...

klrll'rkir

:

Jt'II'lf'tP gon!"J

Inlu,c,1 nie Ulrad'7.I.~7..
Pooobnyeb problemIków dnIa

prlr.!

prl!ljf'cllalem

branl(' terenow.veh
organizacji
Nlpl/'! 11'11 Jr~1
Ilart}'jnych z d1.f'Inlc - ..lr()d· 1I}'ch liiI. bowiem w 07!1ar1.onym
sposób naóii;'pll)ącJ/:
mieście". ,,7.achórl" l "pulnoc". młejsru takIch artykułów kupić
l
g;dune!, l.e 7.lot)'Ch 500 na zlotych 470 zn l lon~
Zebranie odbr<lhle "Ię w lIali kon nlll m6ina. IIt.~łorla sk!l"pu_wld_
II g;ltuncl( ze złotych 4(12 nil z!olych :mo la I IOn~!
rerencyjnej KW PZPR. (lllee'
III g:.lunek 7_C z!otych 420 na 7.1otych 250 za 1 ton~
ma
Jl"st
nlltlłepują~a.
W
marcu
I"OŚĆ C7,lonków tyeh organIzacji
Wilpno jr~t df! nab.l'd;] IV do\\'olnr,i ilo~r.i - bez przydziałÓW
19j.'i rolUj ~flin ~tał ~II; nll'.~'lc1!;1
- obowla,7.ko\-va.
IJw)'m posiadarzrm I)r1.}·dl.lalu na
--)000(~\; ~~~:d~~~tel~i~łl~~~~ir.~ ~O~~'~~lc~lll;~ri~:~;~ ~!~~;~,\~nYCh'l
tokat ~kl('I)Owy 1lt"1'.}' ul. Sh'nklrb) RilW MHlel'illllJwH Nr 2 - R<1r1om. lII. Zl.'rlJm~kjeg(] IH'Hal
wk1.ll, Z3. Zal)ob!l'gliwa in.~tylucJJ
(lI'BZ IV Okn:;go\~'y:h Pr7(>d~icbior~tw<1('11 Hilndlll Oplllr'm
natycbmla~t 7.amow!la II YI)ł)SlIże·
j
GmInnych Spoldzlc]ni<1ch
.. Samopomoc
Chlop,ka",
nIe wnętn.a I ów sZyld. WS7.}"~lko
KORZYSTAJCIE Z OKAZJI!
ra7.em kn~'llowalo 101 tys. HO 1.11}LASUJCIE WAPNO!
Iych. Wydawało() się - k%ci !"lU'
ROBClE ZAPASY NA PRZYSZLY
Dom przy uUcy 1 Majo 58 ('one'. A Jedoak dl' IO()5 odmIenII,
""·K
SEZON BUDOWLANY!
nawet przvnvoftlJ.
Widać. t~ Prr':'lyd!um MRS poslanowlIo u!o
niedawno odiwleż071IJ. Hl po· kowae w Il'm pl}mII.'S1.C'll"nlu Spól .AAAoLaoLAu.oL""oL"A....u.u.au."'''''''.a''.'''•• ''''''A•• ''a.-4.AIo'Jlll... ''.'AUW
dwórzu
budl/je "ię dostatnir d'lłc1n1e U6/Ur Adminl~trarrJn(l·
dncalld.
WszlJstko
hil/ollu 11 lIiutowych. klórt'.! partl>!"{)W}' Pllrorzfldku. adlJhll nip t"n ohrzll'
rlliwlJ ,\"tnie/llU,- Góra śmirei nn ! RUM.ka ultgl hUI1)!ln-mu rO'1,WO
hndkll pndu:órw nie Przil·~PI;· j(lW! ml ...!;!a. r1.J'H zostal ",hun 0Naprawę maszyn biurowych i do szycia
na wcale
cl1tVn/1I
8n/jdnl'n11J
Remonty bryuek
dO)1lmJ'l ! jeon wla.~cic!"lrc p n)', OJro()w!p KI~1f UI)!'W"!!( ~tros
kan)'ch
hHI,dlowrów
7.
MiłO.
f.t
Roboty
ślusarskie
Kalt'l'rki"j,
któTa mic.Ill((l I/
ChęrinGrh, A pruri"i: nip talc In t~'Jko rhwllowo. AlI' f'hwlle
kowalskie
okazuje
Ille
bywajl\
ró:l:ne,
1"7,('11'0
trlldl1'l j 111" drn(l'") ~r()bić prllI'
blacharskie
zll;oite pomle.lZcunle na śmie· dowodrm la wlalinJ~. tr\\'aJą~,.o E
tokarskie
cL.
dwa. I pól roku. Pozosial Irdy ne·
kotlarskie
_·)oOt'l(nn, 7.Allalnny nlM;ym hledny 011'
mechaniki samochodowej
nik katfl"Il'O t7 marM na pamlą!
k~ słllwnl'j drry1j1 wprowad'lt'nlp
wodno~kana1. i c. o"
do 11klepu kogo Innl'!!,o. powstaly
instalacji elektrycznej
ra.mńwlon",
I wykonane mehll'
POSIADA WYBITNYCH SPEC.JALlSTOW
f tak, 107 IY81(~y tłolyrh l "h/l.
z DZIEDZINY PRZEWIJANIA I REMONTOW
'I
l" kłem" pr-tt'fi-zlo w stan dwu' pól.
SILNIKOW
ELEKTRVCZNYCH.
letniegO' fijJ6{'7.ynku chorId bar·
E
d1:o
b~'
stil
mllł.5tu
pn~·dalo.
ZarlQd
Zr1.eSltnljl
Prywatnych
:
RZEMJESLNICZA
SPOLDZIELNIA
Wl~Aclcl~lI NI~rt]ch()mol,..1 IV Klei.
Ok.a1luJe slf.l Jf'dnak, te sprawlI
~Ach
p:-r\'[l'lmlnft
w!~Ąc'rl~\om l
ZAOPATRZENIA I ZBYTU METALOWCOW
sklllpu
_
wldm/l.
jr,a!
EnaC'f.nlr
.lImlnl~lr~lorom
pry,,-~~n\'('h
do·
~ W Radomiu. ul. Podwalna Nr 22. telefon 23-32, 17·14
m>'>w, tr r "kI07!1 41 roctHlr" Re· mniej wl"1lOla. MnO powiada. Ii J~::::
"_"-".K
WO.l\1C!l r~tr:l~lrrrllkow'-!. w <1nlli.cll w F;H>dohny sposób oblt'eli\Uo mu
"11 ~ <1" 8 hm 110m\' p"'\"n'1\' być Je-ucrttl S Innych ,kh'paw. w któ·
.,Il~k"rowone
flAgami pnn~lwowy,
f"""'I'VY'I''I'T'I'"",",,,,,,,,",,,,V'I'.V,""V,,'I'YTV",","V~",,"",,''''''
re nAiwni ha.ndlowey \(alnwelltomi
wall l'łanle ponad pól milIona ~ Km. 922,'58
tiotyeh. A więc 'I! li'órą 500 Irdeer dolówl'k 7.a.mro:bono w nto·
IlAłlb I meblach. Meble - pól bill
dy - 'laW1lZIl sle pr-tyda.d7.l\. ale
nItOny a/l; '1'1~le dopasowa.nl" do
rlewarJI okrl'!\lonł'lI'o dlllnu, l"l)'1I

ma

oknami np.
W katdym l'a7.l~ raktf'm JMI. Ił Nip ma 1l1.rb. nl(' ma h.f'howróll'.
wldnh\ w Iych mlesll\CACh nal .Tł'~1i I'h~es"l mll'ć n1;~'b~
to
M:ęśclf'J brakuje plenlę<lzy pMt'd 7:d!,JmuJ kwaterę na ~lIh rl'l,ll"ń.
Iller'WlI'1.l1m. Buciki d·r.!"rlom. we- 'tatka' oltno płprI\'nl\ I 81',ukai

Irlel I kartofle. olAI'Mle dnwl I
okle».... w o,61e to co krok no·
we wydatki.
Pęka lI%yba, nawala rl"'Z"wuar
w wladoml'm mlejat'u. wY5łada
Pł"'Zewód elektryc&ny II'leboko U~
kryły w 'danie
Hp, Cdowleka

rurll

Miotełka

I)ł)wdpnl

wypływa.

listopada!

/"jU

powiadają, Ił pa:!- fe klo.4 'lajl'l:l"ń
tY
ramB-l:"h tak
dozlernUt I listopad lo najdlui twan"J kontrni!. A priM: wl~k~
me mlf'sl!\ee w roku. Chod.d W'll'l~Ć dnła woda spl.\'w& w d<W.'o]
(t wydatki.
Zytle polwlł'roza len n:vt'h Iło~claeh. MnlrJ spn·!.nl pladowCip, a ran:eJ dowelp oz beh ~ą k.ar~'.

I

PKO Klei

KOMUNIKAT
....................

gdmy dalej,

Oddział Tt"lwal'zy

!'itwa W,ledzy Pow~zechnej w
KieJcach otl'7.ymal o.<:lalnlO o-d

za rwp

tv nA kont.o Bzkoly 14-9-295.
-- )o()(){-

c,e

gdzie przed tym spru-d.H>' ano
dewocjonalia, Na nic zdały si~
lH\SZe prośby I notat,kl w git lecle. J,..,okal te.n do dziś gtoi woloy,
a my jak blega!l~my po trochę
jBl'zyn do &I'ódmiekia, tak bie-

otrzym.ało

ama-t.orsk~e

11,

Poc&ątek

M"ul!eum

.nu zak1adówes;o na rozbudow(
Te<-hnlkum Ha.ndlow~o,
III W każd" nledz.Jele rtrtJdnl,fJ

I;isl do redak ..ii

JEST

mi.ala tl'prawd1lt
pirrt!.'s2l/cll ditil

ale wartq jq lJr~ilPOm!lirć. ch~
ciatblJ
z tego wltlll;du, ab~
lI'i('crJ sil! nie poWrÓr~ljln.,
OC!lIH.'iśdt!
$kor~U,ltalem I
dorlllt/(,Jwr(7o $0n10r/WdI1 korn~
nikacllPll'pO
1l1lS~fzonl'Qa
tli

dowę drugie-go pIętra. Ale mwe
styr,Ja ta mote wl'jść do planu
rnlństwowł;"go tylko pod warunklem t.e nkola f'zy lei \'l-'Iad1:c
mll'.I~kfe dad1:ą 1'3 pruwidzla'
n~'ch koruj.orY'Hrm plenlęd7.\·, Wy

B0,d'ZI€! tOn ski en
n '7I!IIy n e f

ZMIENNA

dl1loch

Istnieje możliwość 'I'lagodzenla tego problcmu przez lIa~bu

Tl'chnl-

n es-8 ,:Qom\t Ta"warOwego oodJę- hum Uandlowego tl\ n/\ ogol zna
ła,,;s.~g (:en~~(':h woowH:\1.a~, nI'. Clunola uniemożliwI;,!. normaj.ącye~ 1'114 _ J;!Clu pOIf' psur: 1e maJne utJęcla n:kolnf'. MtiSlą glę
Paług -! z,;.vu~'ksz~njp' k"nYfK'l one odb~wat na trzy zmal'l~.
h!'M1dlowych.
Dotyczy UJ s;!:('?-ełl61nh~'
-)oOo{-

za. TV kwarta I 6 I pr-oc

CENA

Hislory)lc.a

alowieka,
plrrw~lPj

osobl')1l.'OSć

do

którego

tl!go

od

chwili czujemu nie

811n-lpatic, takq jakq się cnJje do dziecka, nawet pomimo lo, i!? coś zhroi.

pr-tepartq

Nie'ldórzy krJj(IICII majq w
zle Clair·owi. ,ie odbtt'gł od

stvfu SWVch dnvnvch obral~
ków paryskich, te "zdradzl/"
aleb!e, te wllzedl na "cudze
podwórko". A on pokazol to
l1Qmo środow!t;ko od innej
al rany n/t zWlllde, odlerył w
nim now~ nutv I zamll~1I1 się

nnd ich lo.~aml. Zrobl! to prz'?
def jak u1j~lki art1Jsta I mimo
1.tJUil.'flko prz~ciet
po claJrawsku. O "Port~ de$ Li1as'"
bl;dziemv tak dluflO pam!lI'toć
ja/!, k/edv:!' o filmie "Pod da-

łrU,

",lIka7.an~·m

mlrj

aloo wral",_

Ol b~d'lhl, jll~11 NIK olrM
majl\tku publlM!nI'II'O. lap~'1R kir·
(Iy~ CI le przff;zlo pól mPlona do
Irrh1 Kto pokate palcem na siebie I Pł'l}"l.!lA 81e. te lo on lak
lekko w~'planowal eldkl kawale!.
-)000(-

! OBWIESZCZENIE
"~o:~'?~:~~'~~W'~~~~'~k~~~:~J<
t

Dujka WaclllW, mający kancelarię w Sknri.ysku~KamleMtJ;
ul. I Maja Nt" 65, nn podstawie art. BOR k. p. c., podaje do

: publicznej wIadomości, te dnia 10 listopada 10-58 r. o BOdzln!e 9 w Blode, Oli. R. N. Suchednl6w, odhędzle ~Ił! HU
~ licytacja ruchomości, składaJllcych się z 16000 sztuk eecf!,
t wypalonej. pelneJ oszacowanych na ł"czną sumę :r:I 16000,
t należących do Wiktora I Taąeu~zll Mierników
E Ruchomości można oglądać w dniu Hcytacji w mleltc:iJ

t
t

Tu MKF
Kierownictwo

115~·K

I czasie wytej oznaczonym,

AaAA.u'uAaU,.I;.AAaAAAA"'. ."'tIt...u..Io.6AA4 .. AAAA .. AA. . . ."&.&J,A.u,,,....uu.I

MI[J~KI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
W RADOMIU, UL. WARYl'ISKIEGO 2
OGl..A$ZA

MłodzIeżowego

Klubu Filmowego przypomina
swym ('zlonkom. te! dzi!ł lak
lwykle o go·:!z. lA IV SilI! kon.
ferencyjneJ K \V PZPR - pro.
Jcb':j~ filmowa

II PRZETARG
lVA WYKONANIE: __

ROBOT REMONTOWO. ąUDOWLANYCB
w budynka~h m!enk~lnyt'h tnaJduJ"cyeb .Ię na terenIe RAdoII!!"
BHhzych Inform~cjl udzIel! Dzid Kapitalnych Remonl1lll',
telefon 32,'6. ul. Wuyńsklego 2, pOkój Nr ~, 9lepll kOltlaryl1

a, do wgl"du.

<

W pnlltargu mogĄ brać udział prtMlIlęblorftlwa pańltwowt .
• p6Idt.lelclc orllt prYwatne. Zutrug. Ilę wybór oterenta. Oftrl7
n.leły 5kJadnć n. ww adres do dnI. 10. XI. 19$8 r.
11ł!'"
~=

X>::UJooo<>;>

PRACOWNICY POSZUKIWANI
PAL

AC~A poll-iadającego uprawnienia do obsługi

kol

~~i~;;~~~~~~~~~~~jdjOi·lOln~Q~~jm~'l~-j·=~!m~I~'~~~k~I~ClhlQ~m~i~PjQ1·~·lfu~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··l·'lmiP:~l·!~~·1~~-~~1~.m~~~
N1A MLECZARSKA ,.RADOSTOWA"

w Kielcach,

ul. Solno
Warunki placy do omówienia w biurze SpółdzielnI.
1149
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I oałcezeń: Kielce, Zeromskiego 5, tel. 48·58. Ceny ogło!!leń: ogł09zenla drobne 2 %Ioi
' ł
tJał w OGtrowc1t. uL Ct.rsta 10 ratY -- przez: urzędy I)Oezwwe, IIstonGłlY Qt'M odd~aly l delt1gatury Ruch" MOŻM ró e I%a II owo. ~m6wlen.la l
Kjelcarh, ul. M. Buczka 11. Cena prenumeraty: mle!!.lr;cznej zl 10. kw;rtalnei 'li sU Pó,wn ri ji,mÓWłć prenumeratę,_ dok?n';!jąc wpłaty na
na okresy kwartalne, p6łrc.e?:ne I rocme - Przedsleblorstwo KOlportat.u W d
roczne
80, roczneJ. 11 l2tl, C';en!" prenumeraty t.8
nabywać'w ~klepfe D1'l'V' ul. Wiejskiej 14 w Warszawie. Zamówienia snoza vla~v:a~~tw ,2agrkanJc;tnY~h "Ruch:' w Wars~wle; ut, Wtlet,
.ul. Sienna 2 teł. :21-13.
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