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a

handlowa
przybyła

do Polski

WcuwaJ przybyła do WarsU!:wy rajziecka rządowa Jp.ieRa·
eJa handlowa z tni.nll'ltrem nfl.n~

dlu 1.lllJp'n.nlcr.J1(>-So, N. Palollcze"-Cm na czele. l)r7.epl'Owa..jzl 0na roz;rnOWj' w, sprawie w;.aiem~ ROK X Nr 275
nych dostaw . towarów w roku

(291~)

__

KIELCE,

ŚRODA,

19

LlSTPP,ADA, 1959 R,

~ys7.Jrm.

O obl'Olat'h w tym roku mol.nfl,
oczywlfct'(>, mówić !Nł~"nie iii o~
p;w'{'lu (, elane orlentacyhe: wy
nikn z nich, 7:e o~erwow~n,\' nd
kUku IRt

~tal.v

W7XOOt wl'll\la,ny

hll,ndlowej mfl mlej.<;ce w dal'tym ciągu. Przi!'\vldU,il'! SIl;. Ż'"

w 195(1 r. wll~·l.o~ć wzajemnie
dost,arczonyc.h townrów ~,;ie ()
klknna$<'le procent Wyt_~llł nli
w ub. roku.
Porozumienie na
fok pr7.~'szły, które będ7.1e pr-zed
m!ot.em r01Jp0c7:yna.l~c}"ch Się od
19 bm. rokowlłń, hęd7.!e p;'Ot()kólf'rn do obowiązuj~,eJ m'ędzy
obu krajflmi umowy ha.ndl{\wl'\
Ila la·ta 195ff.....{lO.
Umowa ta

pl7l'wlduje m. In., te \II porównn...'1lu li ro~dem 1957 wartość
wtaJemnle dostarcr.anyeh surow_
CÓW, półproduktów l wyrobów
sotowych \II 1959 r. ZWiększy się
O ok. 30 proc,

PIERWS

I
ECI,ł, 10wa~·zYS1.11
,

-: ~13 szy się rzasem narzekanIa dktywl~
IItow - Chcemy zt~by w kampanil przedZjaZdowej 1:.Jtęt~
nllo, jak to się mówi, Inlt'Jatywl\ w murnch rabryki. Alt.

nasi rObotnicy nie bardzo się do tego pall\. Od kierowania. tahryką - powIadają - Jt'słeich'l wy Iltronl" od Jaklejti wlalmej, szerzej poJetl'.j InJrjatywy,
ma.rla się gdzieniegdzie opi lila. że robotnicy ni" pntra.flą
olfRrnąć spraw calrgo '7.lI.ltłathl, ł.e umiej" jedynIe nar-I.ekat
na Dwoje osobiste boląnkl. A jednak wcale tal, być nie mu~
si, sltoro są :Eaklady, gd7Jl'! tak nie Jest.
W c('mc.ntownl ,,\Vler1.blca"
cbradowala II konferencja Sa·
morządu RObotniczego. Jak na
za.kład, w którym prOC{$Y lechlIo!ogic1lne 7.ost.aly już opanowa
ne, 1\ arganlzncja produkcjI nie
należy do szczególnie skomplllwwanych - liczbę okolu 40
wnl{)<;k6w jakle zgłoszono pod

POLSKA

WYPRAWA ANTARKTYCZNA
IIW

II Polski

szta ..dar nad lodami szóstego
koniynentu
II $Sltlt odstęp .. je Pohee staeję
naukową "Oaza 8 .. agel'a" z jej
pełaym "'yl.... llIż.,. .. iem
W J)tllowle grudnia br. wyruS'Z}'

~d~!j:u~a~~~~:lollNPo~ka e~~

włączenia 61~ do badań proWII.d20
n.reh na Antarktydzie podCZRS o

br~nelrn Międzynarodowego Roku

'ZA
;ho-

Gf'{tflzyPzncgo. Będzie to plerws.\l
poLska wyprawa. antarklYC'ana. po
nz plem'!J7.Y polski I17;f~ndłr 2:.0,ta.nle.zalJttU,my."natl l(l;(ltUiiF.:..ruK
tej n~~('1 5wla'a",
Do BleJJun& rollldnlowe~o wy/ed:zle I!tI'ś(,~o()IIQl1owa ~klpa 11111.(0
wa. pod kl~rownlctwem m;rf. lnt..
WO.lr!('('ha I<l-temlńsklego, kh:row
nlka praN)wnl magm~h'zmll dem·
Iklell'o w Instytucie Goodl'zJI I
Kartogram.
-)000{-

Gratulacje

zOkazji 40 rocznicy
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Jaki

był

udział

r"bot'1lków

k.",lrukl<>-1

«laeJI naukowej ,.l\lłrnyJ",

Or:lonkowle

km od

I'

w""ml1ilnę pewnej wżytej czę

fJ
l
'k
pttlskleJ wyprawy ~cl lamaeut. l ten wni05<'

anlarktYC2nej b~dą konY$latl '2 po

,

pr)'

Jęto,

::!t!:- ::Z~j::!-----------~

w okolicy Ble",ma Poludnlowe.o
rOUllen:ona polska. grupa badaw w

Fotoaktualności

do obejrzenia

~ A więc uytelnia. prasr kr..

JoweJ l ZJla:l'anh:llmeJ w ka.--

Biuro KoullłrukcyJne Zakradu WyroWW E1ektrł)lechulet~
nych "El Ira" ',w Uydg08zciy oprat'owalo protolyp mllllatur.,~
wego radioodbiornika Q wymlAnwh: 1ftxDxl eOl.
Jed to nle'lwykle udany mOdel o wysokiej klasie. nic
ustępujl\cy najlepszym tego typu Ot'j.blornlkom :lą'll'lułłC7.nym.
Kombj. Oceny Aparatur)' Ttllełe:cbnlcmeJ orali,' łll$łytuł
Radlote«hnłkl wydały'.
pochlebną opinię.

Tele- I

nowoC't.esnyml

tran.ąstoraml

W "Trybunie Ludu" t: dnia
18 IIstopad.(J ukazaw. lIfł notnt·
ku na temat przebiegu na,ue;
jedennej akcji {I(l$pódorctej.:

13 bm. powI'6cHa do Wal'$1A'
\l;ry d~l!!gacja Towarzystwa Przy
jatn! Polsko • Chińskiej, którll
Uawlła przez kUka
tygodni w
ChRL na 1,aptl'OSZe1\'l~ OgCJJ.nolhlńskl~go KomHetu W&pólprat;y l, Zagranlcl\. Delegnc)l pfr..e\\-odnlcz}'1 sekreta.r:t generalnJ
'I'owal7.ystwa 11mb. Julius7. flur

gJn.
Amh. Burgin pO!O!m-fflOWflI,
U w c7a$:e pobytu de!cA'ac.U
tv ChRl., powIlwio -tam,'Towr.rzY
tlwo

Przyja~.:n.i

Ch!ńsko-Pol

llk.!eJ< Na jego czele stM ruinider kultury Sum Jen-plng. Oba

Tt:rwarzystwa

postanowiły nil-

>lO

Wiązać dalszą wsp6łpracę

...'"

mującą
tlą

m.

obej-

m, wyruJMlę kil.ltura}

i wzajemną,

tritormae;ę Q

trroblemaeh obu JU:aJ6w,

JlO5ł41y 1UłĄph»1t1

rer.manowrnd' 'i kt7:.M'IoWYhtI.

przy łl\C1'.enlu p~g61nnh sespoł6w,' .uatosowano t$W.
••drukowane pnewody", Aparat zuUauy,)est, bateł1'Jką g .. 1ł
produkcji krajoweJ, Poelad& on. teł antenę feorY.ł0wĄ. Waga
aparatu wynosi m gram6w. Ei~a obłJd.01'I'1ł 'Wykonana
JMt " polistyrenu w r6tnfCb kołotaeh. l'iN'W1ftI:ć At*'Atr, po
wlI"lethsłronnych badaniach pNłOłypu. ttJt'lI7mY p~awdop(to
dobnie Juł w roku p1"Zynlym.
Na u'lJęclu: nOWf l.P&ł'Ał ..BIt..,...

Z.A p R A.8 Z A li! Y.

delegacja
TPP-Ch

,.noworodku" ..mur' bardzo

Nowy aparat nic, posiada lamp, kt-6re

łłerw~y żdJłJ6, 1»:;dą mnlenl~
U',l'A;Z ha t)'PJeJ1;

powróciła

Koniee z kłopotami ""nstalenIu
typowycb r .. zmiarów odzieży
Pierwsze ..a wielką sk.lIę zdłęcle
IlInil'opometryezne Indnośd

lak oń cze ni e pta c

KOMISJI ANTROP.OMEIRYCZNElPAH

botnJcrA.'j pr2~!';lał do Kom1letu kłóre będ" związane '2 podobuvml
naeh/)dtodo~.
,~.
Centralnego' Węgierskiej
So- badaniami pol... ko - wlctnamllklej
Jest jełrw:M<łloIł'{,oo nJew~t-
Ilaejl naukowd w Cha~Pa.
eja]!,lyc7aud Partii Robo1nla.ej
,UWle
,,'&ftl,.wf1:!$til,e:
amlłwr~w
tJlworz.enlo plerwn"J polskIej
wyprawy antarklyml{u!J stawi" fotoaktualnołcl''Z'. _raju 1 ze
deve~zę z p01..dtow!enlaml.
nln krlllJ w nędl!łe padltw wcho- 'wIMa. ObSł w okJiacb t!~łel ..
dzących w sJtrad Komltelu AnłlU"" ni od qlłeY, SImkleW1ou. moi
klymfneKO 8QAIt. k'tuPU,hl'ClIgo kra na obeJrte6 clękawQltkt z kf'3
Je IlfilWadzI\c., badania. naukowe
w okollcacb Bieguna PołudnIowe .. ~u ł, ze 'wlata., utrwalone- na
kUszy przez fołoreporłetllw.
flO.
(AR)

w

,-.

•

p17.y zgłaszaniu pl'OjeJtlów usprawn!a.11\cych pracę zal{!ndu'l
Aktywiści
z .,Wlerzbir:y" 7
wielkim r.adowolenlrm p<,dl,rdlają, że szeregowi robotnicy cementowni ol~aull się pr.twdzlwyml It'ospodarzaml. Oko10 110ława" nlosków pOl."hot171ł1\ \"\'11.\~nle 0(1 nich. Oto niektóre przy~

wiarnl "Ludowa" Jut dl'llula.
nUt Węgllm;kiej Partu Komunl- na. IkladaJąca .Ię li! 8-19 osdb. SĄ eMsopJsma. 1Hł' stolik' ł
Grupa
ta.
zajmie
ulę
badaniami
wygodne
totele. Motna !łPl'aw
,tra.nel - Komltet Centralny
MfileOfOloll'l()'1;nyml w lł'Z~!lZym Ul d,16 kaMego dnta (lta Wyją'"
Pobkle.l Z)ednocwnej Parl!ł R.I krr.sle
orl'l: badaniami JonOJIff'I'Y. Idem ponledltla1ku) w .odzJ~

Z Chin

"",
I.·
i ..

Jąea sil) w odleglo~cI 370

M

Z flK;Uji 40 rocr.nlcy pil\uta-

•

(Dokończ.enJe na atr. !)
_ _ _ _ _ _ _ _, -_ __

dość

naukowych
Zw.
lh.d:tll'cklC!go, f:i'k uchwalono I koparka jest
która ma być ollst!\plona rol!lcr
z pełnym jej Wypout.l!n!em t('ch- 1U7. w nll.p.nl,wie.
nlnnym. Jak wyńJka ?; dolychC'l.1I
Nll'nm'cJ wazny proje!(t w:v~
lowych r<nmów, pomJ~dzy przed- sunt:łn r,alogn łamacza. Zwr6stawlclelaml
p.olJJkh'J
kom!.'!il clla ona uwagI; na pogar~7.rlIIlCIl
MRG a prll'dslawlclelamt Radzlcl' się granulację ka~lt'<ma. n(jbot~
klIWO Komltelu AnlarklyC%nc/Co. nley sami wskazali p:7:yc,ynę I
będzie lo "Oaza Bungera" 7:naJdu- "posób r..A,rad)"..e.nla lIu. Chod7.ilo

Połudnlowe!ro, \'LIy
prawa polskll \vyTUS'Q' na rlld'tlf!c~
kich stalkadl, II samoloty I bellkoptery rad,;leekle 'ZApewnili Jd
lI!,eznołll' pomledzy
Ilh ...jllo ..MIruy)" .. ,,012" Bun/tcra",
robył nll8lej ekipy nllukowp:j na
Aolarktydzle 'l!.OfJlanle pnedluto
ny na rok pnynly. W roku nlłu~
kowym 1959:60 pracowac bt:lhle

Partii
Komul'listycznej

Dl7.Cchowywan·le mleka dO$!aIr-

'Idudy:
W kflmlenjolomle prn('owub
umierza pro- t?J.ko jedna kDpal'ka; dru1a, od
:;;:d:~~w~~!~~~jz;::, ::d~:;a ~~:: daWnA 7.epw!a, sLala be;~clynne(yzmu ziemlikiego I prą.dow lei- nIe. A co będ. 7,ie -:- za')y~all re.
IUl1'~nych, 1».danla .eJ5mologl~. botn1cy - .l~~ll i \a druga \llene, badania zawartości dwutlenku !!nil" aWl'\.rii? C:W zflklau wlwęgla w powletr-tu I badania ra.- :1\on ·WrtWC7..aS ~\anqć I c?edmr
dl04kływności
opadów atmł)sfe- ni
Ui;un!e
się
WlZKO[t;·.enlp.1
ry~tifcb.
rrócz I\'go udowodnIJ), że 'ró\"'~
·~fónkowle polskiej wyprawy nOCZf'Sna praća obu -\(!}plu·..,k po
będą 'kOl"'t3'slać 1: Jednej 11 '1$lnie- 1,woll znacznie rncjOO.'l1nleJ t'ltRjących na Anlarklyd;r;le staeji ploatować pokład mat'\tltl. Wnlo

~:~:rkrt~~~II~~kl~t

Węgierskiej

z.a

wall ta1tże proiekty dOb(,l'ące
różnych
spra.w
bytowych, l
61usz.n.ie, bowiem Jeps.1.e zaopatrzen!e o.~iedla robotnlcwgo w
Wodę, II. takte troska o należyte

I Polska wyprawa

dl! do Ble/:,una.

powstania

uznać

\!'111 ~posób łatwiej bęc17Je mljn~
się poJaq..dom.
Oczywlśolc, robotnicy
wysu~

znaC1lną.

grudniu br. wyjazd na Biegu ..

Południowy

:(l-K

ohl'l1dy trzeba

Nie pozostali w tyle kierowo
ti"1lns.pol"tu. tr!l
wniosek bn.m\al: poszerzyć do
II m
wjazd na nowo projek~
towaną jezdnię, łączącą Kamienlołom oz cOOlMtownią, ;::dyt w
cy zakładowego

,,1lI1~W(l

I,UdU" orgUl "KW rZJ*1l

w JUelcaeb od PIl'0":1 ""rumi.
prow.,bl IUj;' '.""ych,

łalllllllh

kun pt. "pom6ł kItI.' -

,kOilI

klll_'

'0.

45 tys. wagonów
załadowano
VI ciągu jednego

dnia

DU

Kulisy powrotu

" Nawiqzano kontakt z Chińskq Republikq Ludowq

•

,
.'"h k t
tów króla Husse na
.OZ e .y
.e
Do panstw
Zezterec on ynen . Dę~~~}!:~o~~r~~:~,ON:
Iylko jednorozWląZ3me eksporiujqswoje wyroby ;fis~~~;:~~
sprawy Berlin.al's lAK OY METALOWE IM GEN. WALTERA tt.\~.:\7;,;r::~~~g~;~1~':~0~:
k!!;ń<,k1\~J,

•

Artykuł

Obserwatora w »Prawdzie«

R

v:p),

l'7.ają swoją produkcję ck.~·

USA

biorcom lllgriln;CU1}m 101\'(1:'0 1\

MOSKWA PAP, Na lamach lakiekolwIek praWA do U'l.chov;a,. portowĄ, Z każdym rokIem wyPoczątki były trudne. W lOj,') Z" BO milioni,w 'lIMyrh, II. w bil'
"P..-awdy" z 18 hm. uka7.al s!1: nia &wokh pl7.ywilejów w Ber- twarzaJI'! one cor!ł:!; więcej arty- rnlnJ wyek~portowan(l lowarów ',ttrrm 1'0:":11 la 70 mllif1n(I\\' 110

artykuł Obserwatora pt."~,,Mot~
.być tylkojedno rOZWl.ą:t,ani.e
h~1łwy Berlina!"
Moearstwa UłChodnJe ze.rwaw
uj' 'tobowi.ąyania wypłYWk,lące
t: ukl:adu pocroalll.9klego st.radły

\,inle, Po'l.bawlly git one ril'.w\ld kułów r;'zeZ11ncznnych dla od- ;o:u ćwierć miliona llot)'ch, w 11i1tno-.r'alnego prawa Orl.up<łwania bIOrców zagranicznych. j kraJo· s',ępn)'m roku Już za trz\'dzleiCl
YachodrrieJ męki l.ejto mllL~ta wych, W bieżącym rollU Utkllldy m!l!on6w :(:lot)'ch. Od tej chwi'!
pUlTAit wC7nrajsza "Prawda".
te polltawily Goble amblt.ne zada- ek~port wyrnbów Zaklndów MeStWIW7.aJĄC obecnie atmQderę
psychozy wojennej wokół pro-

u!emu

~Uń.'lkjego,

len !

ÓW

na

ROBOTNICZA
INICJAT'YWA

(',achódzle wtdocmJe liczy na 1.41
chwianie
~!.anowhlka
rad1JecIdf'f;to, podYklowane-go tr,j,;kl\ o
pokój w Europie, o fliHouowe
mltM'csy !udnośel catych Nle*
mie<:, Ale meWda taka je.,t nieudpow!eoola we wr,aJNnnych
MOSKWA PAP. - We wtoN'k ~tOl'lllll"rl<ach 'Ul Zw, Rad1lieddm
odb,.r:, .łą QA Kremlu urocz}'''04~
Rząd
ł'OO1.!eckJ
Joot rl!er;!tlDoko6C'Unłe fAI; .tr, 1)
fold, pÓdyktowa:ne trO$ką o WRwreCU'nla wybitnemu p!U;ł'l«)w! thwiwny w swej decy7.JI wrlełc
rU111d. bytowe mlQ!ti.
fI!emłecklentl1 1 boJownikowi l) J}ll
nla
w
tyele
da.WM
oo}!-rnlych em,nc-go robotnLkom _ o czym, Wni(lI'ki RJXJtkał,V się z ))opnrkój. Al'lWldovvl Zw~lfuwl. mlęd'lY
co jaM\O
Wynika 7. mówl~)J1o podczas Jwnfc;rITIcJi oar(j-doweJ na(l'udy h"nlnawllkh'J IlrlJ'ków,
dem kon[off<ncjL
"Z. utrwalanie pokoju mlewl,Y na- IlrZenlóWitlnlli CIWUltZC7,HWa, w !" ~prawy wcale nic błahe, Nil<;
Jallkolw!rk hy o('rn!nć W!l'f7.
ktlJrym nnd"reś!OIlt' 7,{J'Illl!') wy'
"*"Jtldaml",
inlercQll,!c hlcką II KSlt. dala onn. fHlllrIIWę
IlItnp I 7necydowme .łlUWW! jOOna.k l!ZC'lcgó!n!e
Lnlcjatywa
załogi
w
dr.!('d/.l~le
niedowIarkom,
POwl\tllle"a!ą
NOWY JOd. - W Detroit, [,0$ t>lw Zw. Rnd7.tlt'Ok.h,o,go
plM.e
Angtl!tllII I InnyeD mlutl'oo USA "P.rawda", D'"lltluc1.e pań~1 wawi prodll)(cjl, gdvi na brak tlokw) rrm w Ifllnlrnje robotnk7l~'j Inl.
inklat~wy
często
.slę
narzeka
(,jatywy,
A. M,
prokla.mo-wał/J we wtortlk 111 hm. l1\(JCml"l'itW
7J1choo'nkh,
kl(,I'1.;' .lak wldllĆ w "WI\'n:bicy" pod
,Ira II( 13.500 rolwln!ków 2l"1,C'./l1,o.
t1tfb w !lwllruch 'Ul.wodowy.-.b rhwytaj" a1ę atal.l.l'Iu vkupncyj- tym względem nie jest 1.1e.
-)oCh){pt1:emyllla aamochodowego I lot· r'l'go Rerlkna, glę-boko g.lę- mrltl,
Dlacz~o ':nIe l~gt tle?
rd~. Strajkująey 11olttaW_S, Ile Jt'llll my.4lą. Iż dla wp-rowlld7.e-pódwyt.kl pla-e, płlpr:łwy 1I)'lIt("mu !lWI w życie krrnców nakrdloNa InlcJatyWQ 1:810(\"1 Hkhuldrtn!. 7-"'.. !llrów tlla be'Zl"Obotn.ycb nych p17:ez fUtl,1 rad7,!eold po!l-Ię wicie czynników, Wśród
oru popraw)' systemu ubezp!r!'7rtl tl'],phna jt'1\t )Il,!(akolwi('\{ 'l,g,xln
nich jrult trn, o którym wien'p(lIt!ł)'1.nycb.
ze ~!.t'{)nv w~pomn!U'nYl'h, mohltkl sel.rctan
paltU
(OW,
{'llol·!>tW. ZudneJ la,kit') 1~nd}' niSkorrk mówi: "st:tramy IIlę
PEKIN. _ .. 7.W)'ct~RtWO - 58" - j.!dy nit" domm::nno ~It!, 7.\\'II\7l'k
zaw~zc mówić 11l!l7.luJll lIrawhl marka p!erw~l\r1:o 8amOfhmlIJ
Had-,jroki bP,-d7.it~ tWllrdo In:yd~ o wszystkIm el) Ich In(Herl~łJ-l'owe.go w hl~lorli KRI.-D,
IiUJ!.''', Tak, to banho watne,
wyproduko-wanl'ro w '1.akladał'h re mal !I!ę tej Hnli I hed-,.ie ona
moltlu ła-moebOdów w Tokc'lben, w,prnwadl'.ar1& w tycie,
bo B1C7.eroM wza,jemnych stoRZYM PAP. - Jak \'II)'nlka : <I"sunków zalogl I lderownlC'tW8
stwaru atmu!!lerę, w której .łatnleh doniesIeń wltMl:l w!osldrh,
rodzi slQ robo!nlc1Ą Inlcjaty· (,kolo D 1)'1, ha zlnm! uprawnej
wa. Ale wd:ne Jest takie, aby Ul-mlrulul.leJ tll'''lez ludzI 1:na!a'llo
tę inicjatywę pobudulIl \\188I!f) pod wodĄ VI' dolln!e Pl-du w
clwym pn:YiotowywlUllcm ta,..
zwl[\zku z wylewem leJ rzekI. Pokich Imprt2 jak np, konferen- ldom wody na nece nadal wzrA-IIcja !amonądu. W Wlen.blcy ta, aJe '/:danlem IpecJall!lów, liny
tak włdnIe uczyniono. Temu 1'0$1 ten JNI la1l; niewielki, te nie
celowi alutYly zebrania OOP IstnIeJe rro:tb. pOBoru!'!nla I tak
01'1.'& narady produkcyjne na- Jut katulrolalneJ .ylUA-CJI w doli17 bm, pt'ZCd Sądem V:oJe~ c-zl\ł .14 pr.ocel o nle\m"l}'~lnE
wycW.daeh. Tam rodziły .tę nie rzekJ.
wód1lkim w Lublinie na ~esJ\ spowodowanie śm!ercl Ił /}tób,
1'ObohllCUi wnioski. Pl'lekaza~
Jak wiadomo. 'IV wynJku powo,\\-'YJnl.d01Nej ,'vi Zamościu rozpo- któNI; zgLnęły " lle:rpnia br. w
czule pt'ac remontowych. probili n&ł>tępnle konferencji.
41:1 1 u!aob. dutych polat'1 kraju
wadzonych w kOŚOIe-Je paratialNa konie<: J~ jedno powalaly olbrzymie Ilrat)' malł'l
nym w Tyszowcuch, pOWiat TI}rialu.. Sil taku orlary w lumMzÓ\y Lub, Na lawie (l(IIkUl't..o- .qJ)('.l8t.I'7.-eu.nle. Za1"ZllCil sllt nied·dach, NIe prtypllB'lCU .Ię Jednych "l.H.-4ed!!. odpOWiada Iltcy ,l kll..>dy tabryC'hnym or!:anlzncJ<m
wolne-J Iltopy: pmbonlKJ, ;:arnfll lwll\:zkowym maJą tnlclalYw~ nak, aby te,oroc-zna powód! mial. aJ: tak kAtastrofalne- tIkulki, Jak
l'Z,ym!lko. kthluHt.1kle-J w 'i'y.
rOOcuw prac koofere.ncjl. Dla.te- powód« w 1951 roku, w tU.5le kló
!.wwt'ach, k.~, WIndYllaw 'fa.r·
IN
warto
podkreś.Uć,
fe
rada
Ul~
l;oWlłk,i. arty§la • mallll'z 1: Kra~
litraclło Ayele ~OO Ułób, • lO
kowa Sta.nlslaw Jukuix"zyk ora2 kladowa w W!.erzbJcy wnJoslll ty" ha dem' wstało ulanych
~tolar7.e ~ TY5?Owlec Stanisław pod obl'ady dwa po·.... ai.ne wn.lo-- pnM: wody Patiu.

Prawie 8tys. ha

ziemi pod wodq

wdolinie Padu

ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES
w sprawie tragicznego wypadku
w kościele w Tyszowcach

Nadchodzące

ferie zimowe

rej

pod zlulkiem
zorganizowanego
wypoczynku lon

Tulitił-wlor.

młodzieży
1'~ &:.kolne
~legać będĄ

ti\OWe
kłem.

ferie

zł~

MI

(lbPcn\e kom!RJ~, Jtl61't! 'f.!ljm:'j
kOO1'dynach poczynań w

tym MkrM!ę,

DrunlmljącIl tlffm!l ?,fiJeć dIn
rttlodzidy bqdl\ 7.abowy 111l IIwlc

tyrrt

Kobieła -

torreadorem

wy~wol'amt, klót'~
wzi~clrm
'la g:'ilJ1irlj

f'O'W:lUf;t~u _

na

lud()wi~

mwnt

tm

wl!l~dw{':~1J

DI't-ł&(1 'II

ł

(o)

L

~r/,{)fly('h

StafU...
Itlaw JaJwbt.."1.yk - 1,OIJOwl!lt&t!)'
w myśl l.!lwfu1el umowy <Jo wy
!fnnMla p(JJkhromll Wl1ętrza kow
f.e~ola 1l1'1l"~ ll/Ub:ut'u Ilau prncami pottu'tCtltc7.ynu -- tw;t!lnWUWa
:tĄ In, tA! polNlił ';l'Ąkup1ć I za w
k:wł!llltiokował do- budoWy w~pom
nlflllt-/to rU.!l1.tflwnn 1a d~wno- nie
rlft!llaFlnJqce OOpo'WkMln!ch wy~

.

~~~J 1~)';r;~C~~u s~~~!łlu~lł;~:a~:d~~=

u~ w Radomiu - 87.landnr przet'hodnl Mln, Handlu Wewn, I
Zun., Gł, 7.ZPH!PG wrRZ z dYM
plomrm ur,nAnin ! nHl{rodą plcr:lęl.nli
w wysoko~d 20,000 ll,
PI"led~lębiorNtW() lO ma sU1",~iJl
ta' (),~iqJtn!ęcia gOIlPodat'czc, gd.l'i
}bko h'dyne w ~wym pionie zdo1010 pokonać trudnoll.c! kr"!nlunkluralne- I wykonać !lwe plnn,:)Wf! 7.adnnln w katdym z ub, m!eIlęcy, .. ",

1\'\(I;(orll

•WIAOOMO!'&CI Z RAOOMIA _

1

- - - - - - - - - - lp,Ulum MJfD poęlnnllwla: "pr'lyznać Woj, Pi·zcds. Ihndłu Odzle~

~lanu,

dnkflriU!y

kM.

",',\'j~jrl?l~

I'~u:'~pr

do

MOr'l~r~h!.

,..,b'llonl'l, a nl)\\"\' nąd
:niał TAJą<' bald:zie.t IV!'Jllnlru:
~~l'!n')wi~lH) wob~ ZRA, '01;}1I!ł
jl1c w rlAlr.;>:t:j pr1,Y,'l>1łj}~cl ('WM.
~ualnll rnl~ km:11'l t.r ... i~ń~l\'tgO
w 'lidre- Il.r1Ibskl~j. W tMI -'1'J(Io

sób !'l.pi~k'lw(,y pra~n~1l llDl'ie\\rybll("h >'lutro

aT.!ć ~wM:uAlny
:ńw

prr>na~~e-!'owck;ch

w

~1>'1ł~

r7('I'1.01w'e jNci::lllSkim,
N:lf;(ly powrót

\\'111

!I jNlno.
An~~l~ńw,
król1\ ~pa~Q!ibl

z.-,i..,t m1p.1."r'l'!

ri."'~ni!'

przvgMowyw~r.ą

IlkeJfj

Kr01 wvrlal 1'01,kAl IlrNllt<lWnn!ł
gru.p\' kilk\JI:h.i(>,~lęC'I\J of;N'r6w,
M!ed7.V inn\'m! Ul"i"~lt<lW'lrlj' !ćo
ot/li ~z('r wywll1.du, Ha~M", El
7i'l 7:'1 ,
UWII?II ,~~e, ~,e król ~i'J,<.I;ł'hl
był UpT'7.f'('jzony o .<;nt~ku p~r.el
w~-wlf!rl bl·l't\'j,~!d. Z11.powl,'/l.tla

nI' kllkn finl tf>mu powrót d~
JOIida'l1H k.j,l,ku Wrż~7."ch otl~
~ów
brytyJskich, którzy nie'Hiv~ ,~1117.yH

pod rm.:kA7.aml gen.

Glubb Pa087.Y, jak
~Iawv

też n()'w~

flomolot6w

M-

brytYjAAkh

din nu~,<;t'rina 81\ m.na,kl'!, 7.(! tym
fn7.cm 7. !'01grywk\ ameryltal\.
,~ko b\vtyjskleJ w .Trr:-OAn1I
An,glirY nie tylko wvn\! ob-<m.
nil rekI!, Ale umooniH pownł,nJł
q\'(~ pO?:ycje, CZ}' nll dlu>.!'}?

R, WOJNA

Warto dodać, t.f! oba te przedopr6cz l.naC7.ne-go
przekroczenia planu obrotów, po
''''IIinIe przekroayly pllłnowl'tnq
akumulację, nątomlut

tnae7<nte-

obnltyly koszty wlrume I wskat!lIk mank, OrłU, Jak nI', MPHO,
z.1Sto~owalo lI'lerl'g nowyeh form
handlu.
M, EO,

ki

W

R
ty
,j

Kto b~dzle

,,,"

10

Ol

wl

bl

,6

,,,

Ol'

be,

dysponował

pieniędzmi

na budowę
szk6ł?
W dn!u wezoraJszym Og61110Frontu Jednośd

polski Komitet

Narodu

poinformował

wojewódzkIe,

te

""ladze

uwzgll'ldnjal_~

l,)'czf'nla ludnoścl postanowiono..
oby' fundu,ue zebrane w terMla
I a rzecz budowy sr.kól (z okuli
Milłl?'.nlum) pozo.~ttlwić do dyspozycJI rad narodowych. "a !ell'J'!, których 105taty r,ebraM. Df.
crzJa tA

n!p\'.'ątpl!Wle wpłynie

nil w-zrost ot!arnośc! I\pol~cUli
,lwa

Koordynfltf)r~m wYl\Hk6w S\"l~

lecl!:'ńslwll. w lakresle b!ld(lwn!~
tw!!. mlkn!nejgo br,dą prezvdla 'ł

,.,"

r('nowrch rad narndowYt'h, kt6tf
nnw!ąt.Ą śc!dĄ w~pólprac!)' t ktim!telami F,IN I Tow, pophmtn1ł

.,"

Budowy Szkół.

"

III~bło!'!.twa

I

_

byt

mlH~n lwć

I

btnplec:udntwu

k:t'liool$nych zakladp !pta-c-y Pr/,u łllf'%v:()dn!~ z ooowlllnrJąn'ml
Ui~r4 gjq na tif!:n reI m, m, po. pI':rA:'{)lllaml.
"~M~I 'Unn!'lJ\6we t
tundu~
W pl$it"WA1,Ytl'1 d,nhl roz.;m.twy
;,-tóW :na .l\kdę leruill'ł. Z wcr~· .!'ląd pr~luchllf wlll,y~'\Jk,('h (100ił6w teą:.o. ~Utlu sKorzysia ó1L ~kliri:oov(.'h. ?:ndfrl1 I': nich Alić
1'(1. łys. mlOdtJcfY'
' Pf"l)'YJ'Hl:ł IIJę 00 w1ny_

ZĄm"ch

mli'lł
po

radomski
handel!
)

1

r boI.tt<:'h $l;lco1,nych.
Ok. lł t)'$, d1;lee1 wypocr.n\e
po1c'tJ:t!l t:1JllfYWfr) J)f1.erwv IN\{- m\arów,
CyjlleJ w (b;ltrel~ych domnch
OJ1kattoo:vm: Tutk!t>W!.:""/JJWi I
wci~ych. pot{);,onych VI rud~ 1łvII7Atc!l.Vllldmll.1 l.arZlIra: g!ę, te
p:lęknltlszych "m!ej?c{.i\vo-ścllwh n!e ,ma1rw wymllgan:vdl .~.1,1~I'a'W~
krafu. W&mIny ,,»(ftV)WO urlnd?_n~ ;,Jcn l k-!<WU!l\C 1)ei/.p,,~r('(, .....t) bu
l'. takie VI fjWo!ćh,t:lbl<'Jltll\l.'l! 1(0 OOWIl l'ur.zu,wIHl w.vknn.dl jl.'
.k~ł):

pr7}'g[')It'\Wil!

BRAWO

NHl p'·nCllml ula Zhh{·'f.p!l'c7.tmlll

pO-F1l\.dku

I"

,"l, ma'-7)'n,V d'l ,1,Vda - d()mo·
NOWY JORK PAP, .Ink do,
we I pl'lCm'y,-~o\\-I', \>1UC1.(' pła r(\~1 "Nrw York Po~t" S'any
skie ot'::kowe i na~ado\\'e, pi;j~t\ 7.icdn,"){'7,r}nr p()~ta.nnwil)' J:;'lY
"l.wm.:", ~71;:irrki SI'H-ł, ;O:;lm "')11'.'7)'" dO"[~1\ ~ dla ar~l'lI 7a'
tU "Luo.nik', rHlrJ.~(l/;il In:1"1:' ' ,'hlYln,ni1 f'1l1;p.:klf'j
111pch 1.1"
~\','ardmki()!nier7.C.
~aj\\'ięk$7ynl
"ów p,wlsków kit'!'(}wnnyrh, Pl)
powodzenIem rif'~7.ą ~ię mn~l)'n\ ',·'~ki t(' n1n\t1\ bvć w\-lt;Or,'y<;t~'
k:a,~y B2, lltórych ~pr7.cdr.l1()
7,0 ",:nill' Z ladunkkm
J!\dT'')\~\'m
b~JFko 13 milionów lIol.Fh. GI(\II ?,.1rfl,<y g'o\\':c Jl\drowych v-mj:0 do I)'ch nl:J.<;zyn (15 mi!lOnó" t!ul1:\ SI'; JUl. - Jllk pi~7.e .fl7,ll'nzlOlrdl), Mw;zyn\, kliF)' 111 pro 'J!k na \{',}'~I)r!um NI,:m'f'C
fiuko\\'ill\e dIn ZV.'IIFI,u l1ad'lif'[
,~{'h
D('rv7)a
o
7n;1011\,m
'-1-1110('11'(>111[J
nll'ldp,wrhn
kll'IW (),i;U~:'r:~1' :\\\'()Ię 7.1' ,"IF7,
(~il~Y W)!IHl!,l'll'il 15 milif.H1I')w 7.1
P17:('1 jrJ \\'!,p",;l.i-.f'nic w h~oń 1',1
1\ więc m","n'u tych raM'm "PI'Z~ )(1('10\\'<1 Ulpl1d!" pnrd klil,,\m~
dnno 7.01 granic'1 za :l,3 milion)' II mi,\<li"r;Hl,i w w)-'ni,ku niJra.!
Knlrjną pozyrję rllsporlowq sili
mil;"\7.~' minlsLr('m obrony NflF
nowią wR7_elklego rodzaju klu" ___ SI,l'llU_~,~Cnl a pn:ed~,ta\\'ln;'I!l
C7C, 11tóI'ych odblo!'cy w lnnych m! Df>[l~H1[\ml"'nl\l Stn.nu USA I
~,rnJnch wklJp!11 za 11 milionów \f:,nlt';lerslw!ł Obrony,
7.łolydl,
Obl.'cnle rOl'lIl wlo::k\7t'
"New Yrw!1 POo!" plsz~ dnl!,'L
l.lpo\rwbowanle nq::~i1nlcy jes\ w pi{'1rW~1.a pal';ln kil'l"Ow,lfwrh
nr. piasty ,tucznik",
Zad1 C)(l7.
"o('i~\(ów
typu .. 7.:emlll - Zie·
lu jtodnak 1,3 trudnoą, l_e rHI te tHin" l "Hcmest John" 1.<l~tanir
l~ia\ty Jr~t
w]c:)(ie 7I!pOII'/l'l;n· ,11I"1<1'l,{,f,o)na N,emcom 1R('\1, rio l
wilnie rojwIlid; w kraju I ,_o '.c ~':.I'lldnlf1 br, Il1np
ty"y 1'l,II'e l
j)t'wlH.'j rn:rl'l,e ogl"lI1icz.a I,'k> I)undcswehrn otrzyma pM'IICj
port
NaJpowaJ:.n!ejs7,vml odbJorc;l·
mi zagranicznymi po.~lC7_egril·
!1ych wymb6w są: ma.':zyny drJ
~z)'c]a domowe i prlt'my~!owe
sprzed:lje s!ę je do 8raz)'UI, lłul
ga.rll, n\1munli I Izraela; pill~l\
I'owerow~ kupuJi'
lfolanUla.
Izrael, 7.~mki "LlI('wlk" - Turcja: sl.!:I:el·!;i SPH·j -- \\'<;gry 1
o podsumowaniu \\'yników
Indlr; n,l:'/I:d/,ll-\ lilijCe - "ra7\
W,'ipMl~I\\'()dnict\\'a ~ tytuł
IJIł. Izracl i Egijlt, a killu!' (rÓ7
pn:oduJ1\Cego pl'zedslęblor
ne typy) - Hl'Illylla, NIW, 111'1gla ! Chiny. J(l)1 wynika ;o: lego ilwa handlowego w okresie I
"dbiorcy Zllklad(,w l\Ielalrlwych pMI'OClU br. Kolegium MHW poz Radomia lnuJdują ,<Ię- na nic qlanowiło: .. przyz.naĆ przedsię
l'ech konlynentllch' \V Rurnple, blOl'slwu MlłD - Artykuły SpoAzJI, Afryce I Ameryce l'olu- I,ywo.e w Rad<!miu, ~zlrtndnf
p."zl'l'hndni mini"i\ra handlu wednioweJ.
'.vnęlrmego
I Zarz. Głównego
OstatnIo 1<1111110 zdobył b,lrd70 ZZPHiPG wraz z dyplomem upowal,n}' rynek 7bylu w Chiń
fllll,n!n i nagrodĄ pj(,llięźnq IV wy
skieJ llCllublke LutlowI'J. Tylko ~,lkO'ici 301)()() zł, Prz('d~ir.bior
'v slerpnill, WI'I/'~nju I Da/.d!ic'
S'wo to \\'yrM,nia ~ję sysll'nlUn:ku bieł.:jn'/!I) wltu Ch I IH'I.YC,I'
l,rl'l,n,\ dl\7.noś"i;,\ do utl'1.~'m/lnia
JJlklJplH ,~arr.yrh ldlJezy r/,J:.oyeh
~:l; w ~I'onle przoduJ1\cyth doIypów lU 8 I ról miliona 7.lotvI'h
b')-'mi ! rytmicznymi o~i&gnię
(A;wcnle przedsluwleicl 7.flklad<',w
c',lInl IilJ~podarc'l)'lnl orn~ dbawyjech,,1 do Chin (Ilu dinnlilO'
I"~citl o jwnsumenla ... ", Nie gowania dlll~lydl wmówień

pod ma kwaUmtad\ 14twodow}'ch 1 uf,tqnol-'lA>WAAla OOPf)czyn- prawnień, PMlldl0 n!e u»f~afll

ku mai.lJwln nIlJwlęk$t,cJ li(''Z\)!e
d.zlcN i mfot!mezy, Z ~111('!aiyw,v
jl.flnlste1's!.wa OAw!nty j C('\ntl'n!
f!ttj Rady Zwlrp:!(óW ZuwIX1{)~
wych we wSl,Y$-~klch wnj{'-w&!l._
tw~n I 'J)(JwlaLnch pow01yWWlIt!
J.lę

I JM,ef Ryst.kOWAAI.
Akt oskaTi~nl& UU'ZUCf!. ks,
TAlIlrowt>ldrmu, ,te prowadząc
8.p05(}bem gospodarsklm budowę
rusmowań !lt.oj~",kQ\vy('h nil! r,glo
teco VI wydziale- u,rchllcktu·
ry ł budownictwa PI'tl'ZytVum
PRN., powolanym do n!td/O1'tl
tego, ł'(){\J(aJu pr!łe onl1. te p<,wh~
rryl b\Jd.()Wę rUS1ltm.\lań l)dobom
file pw;.lndajqeym odpow'ednkh

s!ę

t\'krtJtf'f'I

zachodnio-niemiecką
wbroń rakietową

lR/.iriln:ry

G16v.nrml
tleszą

któr?

r.da~t

t. n\p\rwe.'r*ci re,.

H\ls~c:n",

\I:('lj~k.,\\,y

armię

Do kml:'a roku "rz.\'pll~l
czaln!e 1,o.<:tllnil' o!i!Hln,~ta Wl'.pO
m"lan.'1. na por-llltku kwnta MU
millr'ln6w ~ł'Jlyt'h za prnrlukck

'.ych,

~p:'z('dllnĄ

z:mu

uzbrajają

"m!>r,vk~nje,

~praw~

<;<)bip

adomskie Zakłady Metalo- I';e osiągnięcIa stu milionów II 1. talowych w fL1r:,'nl1U sta'l" wn"
we z każdym rokiem pono- samej tylko produkcji ek.<porto- o:a, W 1fl57 \"o:,u ,~pnc:lan,", od·

-)000(-

Nampan'fI
sprawDzdawr.zo • wyborcza
w LPZ

.

w

k.

"

"

,.

D

W"

~ilOi

kki

na~

-'\oOn(-

prZ1

Wl.!

Paryska
straż

.

WIADOMOSCll RADOMIA _

,nf!iALIZUJĄ 'sn~
P1tZl:Q-Ol'OWANłA DO

fJ~rzewany bl!{lz!e tylko przez wypadki zachOWanIa się pewnf:'j
II.'Jn& celHrulllą kol/uwlllę-, uzna części nll.~Z('j młodziczy, li ('za~atU'iOOWY ,NOWt«lO OSmlJr~A no :ta nJoz\)/idlll', li I'ównóczt\\ll· m: I osób dorosl,w:<h. Ale wystur~
PI'{d~kt budowy IHicdla mlęj>z. n!«t ze WJlpqmnlanyml robolami elylo, tylko, :te z dala 700UCZonQ

juuuowegf) HSr(!dmlc-ś::.'lti .. P6ł. IMISI być wykonana budowa ko- mundur zblJźl.tjlij,Ct'go git; 01111nrJC" • .w' ldó!'yrn jui w J1ledale~ tiowni, Na p!'opozyCję obecnego cJallta. a chuligan! mlkatJ. Nic
k,let.,prZ:YlltłoJtci ,um!cszka około !Hl nUl'adZie wlCepl'l.ewodnlcZ-ą' też dziwnego, że. wałka z. tymi
8 tys, radomilul, wkrucr.a Qbt:'C!lJe cego- Prez, URN int. Wllczy-ń· pr1.e Jawamł nie mogla' daĆ naJew:stadlvm relllll,licjl, Pr7.cdwczo- ~klego, zQbIJwll\7.an() Mlej!lkl Za- Ż)'lych rezultatów, Lecz,.,
rtlJ ()(ł.byla ,siC w {ej spmwie kon r7ąd Gospod!ll'kJ Komunalnej j
O "nIepraktyczności" (w pewferencjn, 1" udzlale-m przcusll:lwl· Mle.~zkl1ld()wej" dp apI'acowania nych
wypadkach)
munduru
clę1J POOH,.u i wykonawców: g,'nt:l"a!ne.&'fO, haI"thonogramu ro- pl'7.c]mnala się równlri ml1leja
J:tlttlo-msklego Przedslf}bJorstwn bót wstępnych,
Dla skutecznięjs1.ej walkl'llz chu;Sudo\vlanego, ,lUl której omów!o- ,Jak się dowiadujemy, wkrocze !lgunn~f poslanowlonp W))I'OW1\.f1'lfJ'filck;tÓfę 7.ngadnlevla zwlf\zu- r,k wykunawcl,w na teren budo,
dl'.lć w RaJ<mnlu 3-om:rbowe anfi"~':I:' ro-zpc<lzęclem robót
przy wy przewiduje_się na ptK'zqlku
p
;. tl'm ,P~lWtl,*nym'oblękcle-. U7.~od· prZ~1i7,Iego roku,
U'ole, ale", w cywl!nych ub:'anf01)f) więc doprowndzit, WOOt;, ,.
mach, Próba Ich dr.łałI11no~cl
'WJJttto.,."snz., . '. ",tliki.1t tU?Jfdzić s'tn.ZEZClE S. TĘ ~nUUGANI! lOt Prz.C.dWClOl'!lJ doskonale I'ew!
f.kfpoWledrll, dojllzd' dht' .1·odk6w Niejednokrotnie przechodZilI.
ft.nlJ:twrtowycb, ,', Ponlętvał. ten ulicami mIasta," mogllśmY,zt.lob tlIly, Tam, gdzie nIe 'J;Y.:lsku:tko~
/;.lbtt..rn'll".' kOfilpleks ,bud~'nlt6W Aerwowac wprost, ..ka.ndttllCZ.Uł wale. uwaga -1lomog1i:l .., pa.1ka,

da",

Plo'

ufa'

co"

ki,

potarna

Ol"

okrl
lU.
&pó'

wgrusz).Jła

ttyj

n·a ratundlk

tł~letnl .. Bretonka PIO:\'ł!łłe ,
po pro!itu areszL Iłoudlee - Jedyna kOhłeta-torrc".
2'atrzym,Hlo kilkunastu .. wyro~t- ador w F.urople - WIIlęla utbhl
Ił
..
!o',w". StawI oni prz(!d Kol~:~gl\llTl w wlelkl~J corrld.le w Senlli ł
'
l
Karno - Ad11llnJstl'lłl'yJnym,
WrlP1(!Ja),
CAF
I
I wodn}'ł'h, m:ktllnlezyd
.. ""II'
"WIKTORU I JEJ IIUZAR"
WładZ,. woJ~w6d'tklf I,fk ".
Jut w pr,;y$zlym tygodniu,
PARVZ PAP, - n bm, pl\fyłkll ną w r~lIude kil.mpąnll o~J'wl~"'"
,
ft ~
tltra! poborn. "fiatał_ naale. 'lawn~'lItkJch ,wyeh
kom'"
praw d ope ci obnJe 25 I 6 bm, RIJU
U
,Iarlllowana, b na akult'k w)'bu. kl!.t>!I'Weorganizacyjnych
I PrtY~
łdć bjJdzlem,V w R::Hlomlu Tefili'
"
ehu J)o:laru w Luwrze 'l\atJroł:on~ n!,\c do !>fafY w J,Id:te n:rrnt J1ł
!\1U;r,YC7.fly 7. Warszawy, WYh140!
Jl'~ł IiIlynny ohraz Mony l.I'I)' I $;'tc IJvołeczcl't5lwll,
!Ir;
'I. plęknfl
opt'reth:ą Pnul,1
wicIe InnYl'h cennych zabytków.
t\brahnmn "Wiktoria I jej huł'
"Nllychllllaal na mlejllt>II potarli
wr", ,Prapremiera lej operetki
MOSI"VA rh~, _ Mlelil'll~llńr' ~7:~1\'l'0 IIle lJł likaWek slrdac
w Polsce odbyła sIę, w roku ,Hl:l? Moskwy (llrt)'!llIłJą w roku I)n:,;.
!Ile okazalo Inlerwenrj..
11 .?,a~tlif)nłe. Wzn():~'IOflO "Wd{t?, ,(,zb'm _~\'I;lkle IroleJbufty na 2()ł1 IIln*" b_l'Ia zb)'tet"Z~Il ••Iednł'mu '"
ril, tul: plznl \\ojOI\, w rohll pll~lI~er!l\\,
rohtl!nlkfm', kiMy prlcfJwal prl)'
HJ:łlJ. T(!~!!'l po. blisko 20-11'.11111') ,Jak. !lUdll13... "'.'. l\.,c.ort'k nil'eU.da 1'f7\'~,:,lIlw~',\'anju now\:J sali
p~zel'w!e pl'ezentuje się ona w I 1:',',~: VlI1azlkl;' tr, .~I,lHhl\l~llll !:IrlC'l \~)'~Iawy .. lumlollC/wal Ii,'w!em lipa
i za a .. v melB ~l', "" I.'ro IIIUlIl\IOI'W nil ~p/lwalnlt'7:y, 1.glldnJe 'Z w.,
War9zawle po rnz tr~eeL Wnyu,- I ml{t'skl.-.,~(), h~'dl\ ~'leć 110 ł WeJś' ~!ru!(rJ" wląl!'.l:yl Ol) 8Ylilem alin.
~m w~k!!wje nil to, że i w Rado~ ('la 1 3 wyUdn, I not SiN1Yf*I1IR'11( mowy, Jt'lln!łk w Iym sllmyrn mo· mocy ~j[ii;:~~!i~1
utnlf'NZ~ZOne b~lj" I'nejnlkJ elek, »1rnrlr Jego kolua uFfulI o.lcll w eh
n.lu Ul.chwyc1 publlc.wośd.
'Il'02in..
l/;ll't)' pomoc:y 'twyklej I'aśnle".
'biob 'I

Gdzie tndz!cj
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Ił.AbY DELI~GATOW ROIłOTNICZl'Clf

I

(.

OPOWIA DANtE

rOl"oW ASIE I WYBORY

Oruchntłl! "ryjka. Jedl'!-n otrz~'mal Kulę ..... $z)'jfj przybiegli do oboJ<u. Ich twal'ze byl\' ~h.ą

Sa Jednym t o.5tĄlnl~b polo.w pobtull Ilmnllwlstu pr.,..

wań

p~ne w pocie. ,,~not" i "Wysmukł~" PTz~'{lljele
ni do nM przez "GArba\ego·', nWl.!a.1ąteg0 tll od
dwóch lat, przypominAli rl-ledr>brą slawę' ,I\SÓW
n!l!t.r1ani~ki<:h.
NINiawnn fllJ;1.Yśc1
oCwiczyli
dwóch podcho.rlltaków od podpol'Ucznika" ... fana"
t BCh. jak n\t'p;d.\'ś parobków rlworr;kich, Trze ..
be bylo .- wytyk;a]i - przcj~ć tor koleJOWy l do !aM)W oleRlńskich ... "Biały" pokatill Jf;r.yk
"W.ysmuklemu" i ~.arząrlzll posclg, 'który popI'O-wadtlI pluton "t.da.l,negO", Napast.n!kow złapa
no kolo Dolowltt.kl i" t'1·1.vnl·ow;!'lt',l1.0 rl.-. oh'11.u.
Jedenastu. Je.df'n 'udekł, Na "nj{,szclę.'\-cle. "Blał,v" rzucił 6ill nit "Zela7.TH~go" z: pyskO'.van·em,
Dlllt'tp.go hm' jeden udl"kł? Jak? 'f'olll w):lola~
mi? Tr7.eba było atnelać. ,,7..elR7..hY" uśmiechnął
lit:. pru>z Chwilę oddawał się uudzeniu, te kry~
~a. Ijowódcy je:;t ta,rtem.

~;'dl~~m b!l:~~;~' 8(~t~~f~~~;r~~~j:
dującemu słt: w 'rodku
udalo
sle umknąe. ".'ak wldzc: - 81wler
d"l:łl prM',ydt'nl (;()ty "'ł!ntrtlm
wystlo n.jl~pl ... j. Ry(l mob J"I

to przepowh'dnla dla nAd('hod'lll'
cyeh w)'bllrów".

Pl,ANY "L.EC GUINNESSA
.Aktor 'tnany I .uk('fO$u odnlł\oo
tlonell"~

w flImit! "Mo.t ba "~

ce Kwa''', AI~ Oulnnl'SlI. udał
cle dl'l (ndll. mby 111:yckać od Pan
dh Nehru '&MW4llenl" nA 11:,,"_
WIlnie w Jednym .. flImdw roll
Gandhleco. Po b~ckaulu leco
zl"lwolrnla aktor 1!.amlłll"t& pnfl.
prowedzU flurowI! dłc:oltt. aby tiłllt!
Ih: prawie równie I'hud)'rrI, Jak
wielki pn:ywódea hlndlUlk-J.
.".

.. - . Polak Pola-ka pneeie-t., nie będzie ... Brat.
- tebY ej się nie odbl·aclll ...
przybleRł "Mys1.kA"
nIe prD.'lton,y, wbrew
subordynacji udr.ieUl histerycznej rady:
_ Jak tO jest "Bohun", albo nIlwet .,Żbik".
to UCIcl<:1I6, ehodby prz)'sdo łkłl.kBć w wodę ...
"AU$!ust" - sekretan atarnl sle Tot..!ltnygnąć
'pór l"1'!'l'tllllt.ycmje,
_ Tak c~)' owak, z)''';kn!!gm.v e--rkaem. berq~
matlll. lny .Ioteny... Ile kb I
vl~ów1
Śwwtnie
u~hrojenl. A te>raz pogndamy z nImI.
M"te to

,

UACIł!

Syrl'nA IItywana w C"IJUlle mil)',
wiertarka pneumĄlyezna ora" III
ItIe'lka pingpongowa - tllo nlt!~
kldrll Inttrumł!nty, JĄkłml pUllu.
tono IIle lłodcZIll konterlu muz~'kl ml~d:typlanetarnIlJ. ktltry od
h~'1 Ile w IAlmh'nle. Inicjator

""

kun~l"rlU

Gt:'fanl
lłoHnunlf
t
\1'Prrtwad'u,:nIĄ
mlola o kowadło Jako
oymfonll po
8wlt:coneJ .. I<munktlm W'ebód-

la
lo

••
,
B·

,.
~

"

Odwiedzilem
o~tatnlo
kilkfl
kirlerkich spółdzielnI zdrowhl.
W Biel!nach j Wzdaje
FI tl\ d o w y m towarzyszyłem wl
tytującym tam
komIsjom: Socjalne) KC PZPR I Zdrowia NK
ZSL, W Chobrzanach braudział

w

naradzie czlonków,

torganlzowanPj z okaZji otwareia spółdzielczej pl.ecówki zdrowia. W tRkich uro('zy"tych chI'.';
bt.h p.rznn'ldO .'iię mĆlwić na
g61 () rlr}brvfh slronllch prACy. o
ol'ągnlęclll.ch.
Tym razem byb
Ifdnak l.nRC1.eJ. Chłopi nJe krylI
buków l trud.noścl.

O-j

•

C1:l"nla.

Chlopl

I udowolenll"m
dzlt:kl 5póld1.!clnl
otoczeni opieką
lekar_ką.
Ich dzieci
n~toml~~1
bAdane Bą bez opIat.
Naglello
prowadZi t~kt~ uctoką nkcl~ na
rzecz Zll.poblcg8nj~ ner'lł'nlu II~
chorób, Czę.lo wygla~u poga.
dankI
w szkołach I na zl"bra·
nl3ch wiejskich o prze"trr.e~a
olu warunllow hl~hmy. o prawi.
dlowym oo1t.ywl~nlu Hp, BardZG
nę~lo w prywatnych rozmowach
lIo111eln nwym J1,w! .. nlorn ('cnnyrh
rnd
07.lękl
j~f(o IniCjatywie w
opowiadaJą,

1drowl11.

fI"

lOSUJ!

Bll"lInl\ch pnn1llplono !'la
~k8lę

5t1"r~zą

do budowy .tudnl. Ootyehutywala wodY do

!lO pr()c~nt \\'.~zystltlch leC'zących
się. Podobna sytuacja
Istnieje
we W~dole Rlądowym. NicuJe:!
nie od Hokl przyJęlych ubezpl(

czonych dotacje Ministerstwa
Zdrowia są stale. Dlatego tet
~póldzlelnJe, które leczą dutą Ile,
bę ubezpIeczonych
napotykają
na trudności flnansowe, ponieważ niewielka liczba cllonk6w
spółdZielni

ma

ponosi koszty leczewlr:kslOśd u·

bl'zp!eczonych. Sprawy te wy·
t!Ul.gają

Jednak generalnego za-

łatwienia- na szczeblu cen
t r a l n y m, Wnioski w tym kle
, . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . , i l r u n k u zostaną tapewne opraco-

eUI

ludno'ć

IIIIJICbobrzany
- Bielany
- Wzd6ł Rządowy
"I'

•
I.

'II

••

•
I.

~

il,

•
•"
ił

Ul _trony ludnoścj
le tdanlnn. tl:! plaCÓwki te rot,
w!jaJ, nnrdw POt.yl(!Cl,nlll dzla·
IllnfJ~1!

wYPIelku,
lIłw~t mlmll
trudno§cl. nie dO·
pU~lewno by do Ich IIkwldlcjl.
I

w

hdnyln

Dobra praca Kpóldzlelnl zdrowia u!f'ty przede wszystkim od
inlcjntywy wszyst·
kkh czlon!t6w. Najwięcej jt'dnak od pracy lekarza. Mówiono
przed€! wszystkim o tym
we
Wl.dole Rlądowym. gdzie lekan
Plotrow.~kl, któremu chłoPI zaufali I ~Iworzyli najlepsze Wilrunkl I)J'fH:Y I tycia dając wysokie wynagrodzenie, po pewnym
etuie porzucił Ilpóldzlelolę w
okresie lej nfJjlepszego rozkwitu. Byla \0 przecłet: najlepnUl
'PÓld't.lelnla zdrowia w Kielecttytnil! I w kraju, Za'Ubległy rol<
Ciląsnęła okolo 48 ty" 7.1 7.Y8)1U,
Dtlęltl inlcJutywle Judmvki :r.akUPiono aparat rent'iJ:enow~kl I
~Ine Urllldzenła dht gabinetów
le;knrRltlch I dl~nly.dycwvch, uruchomiono (jzykotMaplę Hp
~eHCle lekarta wywołało w!eL
I. rozgoryczenie ludnoścI.
~iloleczn('j

rn~t'u'J

....
..•~

BrM at do

ukbdll

IItę

wym~gań

II

ś j

... UltHnnch. Lekllrt umlenkal a ~?~ C~Sty.~tklch tych IIpóldzłelnl Ilale, wru, I tonI! we wsi l olach. występuJc obt'enJe jeden
bardto tywo Interesuje alę 10511- wielkI pl·oblp.r.1 - leczenie osób

mi 8p61tlzlelnl. W .,.Ilmloll 'lll to
ap6ldtlelnlll
WY9tllrfllll -11'1 dla

ubezpiec1,Ony-ch, Pacjenci uber.plectenl
ko;';cy~taJą z bezplat
n ch porad, Mb.!ltet'stwo Zdrt....
..0a z tytułu Ie<:wnla tych osób
z~"racn mies:~l:de 6 tys, zltr
tych nlez;ależn~e od liczbY Ilrzy
Jętych ,pacjentóW. W B}cIln ach
np, ublezpleczent łta.nowl~ około

~~!~yO l krs::ctnl~a b~~z~Ch~:'lI~~
rtttlt.

on

N

."yjetdtll~ (10 Kielo (10

kin. lUb teatru. Leklu N.lillłlo

b!.tlłft!lul. .Iq WlZyltklmt ,pr."'111'11 or'lnllllcyjnyml l I!kollo,

IftIGW;n)'ml 'PÓlddelnl. DI.telo teł
lUWł maj, mu. wiel& do UiwdJ:lłj

I

ponieważ

•

5,5 miliona noclegów
rocznie

•

gardło

Wqskie
styki

tury-

w

były

•

Plan pcrspcklywlc'1.ny
I 3.500 młn d.

N

a terClnl" c/tlego

współczesnel

medycy·

ny, D\(l.tl"l'!o Il"t wIele apól(lt!elnl
w nllljbllt.uym o!trelle eMaU Prl_
gnIe budowa\! nowe obiekty ,lut·
by r.drOWlft, A Więc budynkI, li,
kt6rych tnaJd/\ ftlę p-om!puetenlll
na gabtoHv lekar~kle I <lenty·
atyer.ne. aptekI I Itby porn(l{)Wf
Of.r.
mtl'~,.kJ!inla
tlIli Il"kllrzy
BArd,.o w,,',na J,(!~t tutaj EwIU&
er.a 'lH~wa
mteuluń, gd~'ł Yó
ten nm ....b motna bardzh;:oJ u·
chęci\! 11'karty dn pracy nil w~1
Wltk~tf)~1! nDwych
oblektńw 'lO;
ftpńlrbll"lnlRcll
lf!1row1a wybudo·
WD"1i'
FO,I~nJe
wy~lIk!rm
lipO
łl!em.vm,
a"óll'ltleley
t tHelłn

w;\'ltarllll ~Ię Jut
pnYlllY o~r()tlllk,

phlO pad
E.kupltl k.I w d/dnym
(.I

mień
budowJnny
nllllJU rnpcwnl~jll rOl)oolznę Ofoi
tundUtltll :& wlalnyc»
.kladl!k
W Chobrunaoh of)Óhblelcy po·
lIadll!ą jut UlG ty#!ęC1
tlotY,Ch
na budowę IWltiu '(drowla Dr/!7
tli mi kRmlł'nl. budowllln\!lI'o. O~
końca tllll"O mkU pm.h:trr.IIJII iA·
kupiĆ
dal~l~' JOO m'buc;hllca
PUI;WdopOdobnle ,lIta,nl' t.fJl \ID
100 tyd. !I barak Pl'ZYłto,owłny

do potrzeb lec~nl(!lW. WUJ J
Itbll porodOWI! I punkiem Iptee7
nym. BudówlI typowelo o'rMk.

tdrowll koułowlIIl.by J.IIM ty.
r,lotyeh. • 1'111 to spólddt!ny w
tel

ebwlll nIl mOll" lobl. pen;·

wollć,

Bard~o' d'obr1.c układa fiir:
wBpółpraca spóldllelnł ldrowia

'~ gminnymi spóld:delnlarnl ..Sarnopomoc ChłOPska",. któr. prze
lnuczają swe nadwyz.kl na kup·
no narzędzi medyc1.nych. Chob,
miny np. w tym roku otrzyma!,.,.
okolo 40 ty~, zlolych od PZU5
w Sundomlerw t es w Klimon
low!e I Chobrzanach. PrlY orMa
n,zownnlu spółdzielnI, zdt'owJa
nllldy zwrócił uwugę na wlęk~

qze ZlllJlterelloWllnle się tĄ spra"
wą kólek, l'oln!c~Ych, kM g05$X>dyń i Innych organizaCji IIpolec1
nyeh I pf)Htycl,nych dzłalujqcyc!l
na ,wsI. Na zagadnienie to twra
fil uwnJlę uchwala e~r.(!ltulyw.v
KW ~ZP~ w KielcaCh Pł~d!ętll \V
pa,hlziel'nlkU br, Wykot~.\stunje
inIcjatywy ludności oruz pomoc
tych organl7.llcji. którym nn III~r
eU leży przedet llprowa OPIeki
lC:l'OWotnej pozwoli na dalszą
r0'zbudowę spółdzielni zdrowIa
w województwie kleleckl.m. p,,~
wstającym nowym ośtodkom
spółdzielczym zapewnI q pomoc
równie?: lekarze państwowej sluż
bl-" zdrowia.

I, aa.zl1DOZAK

IC:r~ju

POSili'

dnmy W chWIli obeeMJ lU
hotel. mlejtkle (ok, 10 ty.
ł eUlCo Uledwll! !XI hoteli _ lo znaczy dUM I 'rtdnjt
- posIadają ponad 11)0 Mttk. Ołótek)

Itromną

wlękl~ołĆ

51anowlą

ho-

ttlt male, w'ród których U pn.
~Iada mniej ni! fi) 16tck. O "'0·
wodzeniU Joklm. aHą UłCEy, ele·
ną 1111: naue
hott'le nHltal
bardro marne - 'wladu)' fakt,
te w roku uhle.lym olóln. 1I()j(l
ud1.1e!onyeh nocle#ów wynlołłlt

ponnd

e.a

mln,

PrlY

ctym

all-łO$

sll/now!!y noe!egl ludtl pOdrólU'
Jllcych sluł.bOWO.
,9,

MAmy POla tym Ił hoteli "Or·
(ok. , ty!. lń!elc) orli! nIe·
wIelkĄ
Uoić
hlltellkóW prywat.
n)'ch
bl~u"

Ogóh:!m na Illon Inl,,~~kllńeńw
mlut prt,l'plld/l w rohee 1.11 łót.
k. hotelowego. podelU gdy np

w·

Anl{lU _

w

Dllnll -

w SZWtcJl w fJol'ndJl -

2',

W BelgU _

Ił.

II

II

U. }ły

II I 'W USA -

007.JP. TR C7.l\fiV
Powlf'd't.onko arr,'hl$kuna C.n,,0.1I.\\."""·J
nalllywano
It""erh pn prn.o;ltl tr-t,f'f'hem, f)zl~
nuswa sIc: go kompl,.bell1".
tt'rbur~':

NA K(\ł,KM:tł
Pl"wnĄ 7artto"nlo-1IIpmfpl"ka ,.
hrvkn rftlVl"rów ,1.I"'rrmon'lwllla
Rnn,l"'dall"Owl b...,.nlllltll' 't!I.mnn·
hłwan!p w l",lV. -pIwnit')/" IIWrln_
wd Run/IMłll'fu rnwt'ru na mi.
kĄrh, kh'lry Iłluhlb)' ••.,odn(tm!f!nlll k.,nlh·rJl fil:,"n,,'" d*pulo_
wllny"rh, Otlonkowltt RllnctMta.rtl
a 'twlanM. dt*\:lutowĄnl I) ••k"'!.

~~t'OO::'~~:'~ S::~~J~~~~

WSR()D BARRART.y"A"C()W
Fr,.d$'Yka. h. kr6lowlI- Ottt1l.lł
... URĄ) Wl'IUlla w ....
alfl SłJ nł ..l'lawnll«O IM)bym 'w 8ł.
n&eh rJedrtOlltOl'I)'elt U4ła1ro....
na pnfJ1l
PtuY .łMł'Yłu,l\~
"deJ, ponllm'H ",..,...n. ale 60
ptW1U'.., Amerykanlnal ..UI'Ofd~
(ul'/łilłol1a

_1'1

lam ftl1: W kt'ltru b.rbiU"Jl'łildwl
w"!l'rhahlm dn GrNJI. by IHMI~
W III, a-łAł4n.hł (I)'WllłqeJI".

T~':!i~,~~.:~:': nAJ....

wrllmle.ku drobne o.łM'It!nle "
n!1'tplarh par;l'f$kll'h nf~mał M-

,ł~uJ.t!r
bnłio

'"""nfl ..ZamienIł
.re
ra, 1ed'f'1ł

wrdelt,oltGw• .,.,

Irlltl'l ub-wan,

!łuknł" wł~

wa na w!hfk dtll'l'lęcy",

IproJlaó -ambitnym' lIImlefllenlom
rMWOjU tury.tykl tak kr.JoWlllj

j8k I J:hKunlcmd irubl, by dl)
klińca Wił roku pOWlllkl1!.)I'iI ten
w,kdnlk do tI,1 lótll:a botelowe.
all ilł 10110 mleukaflc6w ml.,t.

W lwlqtku

l:

tym

Mlnlat8nłwc

komunalneJ ukltt;ł.
w planie perlpekt)'wl!ltnyrrt, il!

Ooftpodarkl

IIctha 16tek hoUlow)"ch powin.
na by twlękuyó ,Ię do Ut.\tł(I
11m. w1,rcllnqć S·krotnlt w poróWnllnlu n abn(!m obfonym. prte·
wldywlny ,kont tyeh InweltyeJI
wynlń~lby pbna4 uno mlllon6w
J.lotyeh, o Ile zamle"enl. te' to·
Itanlll rAtwlerdJ:o",. to uall!:.acjJI
pl ,nu tł'1twolO lHIuego hotel.r·
gtwa rotpoeznle ,Ię Jut 'fil fI.d·
chodf.ĄceJ 1·11lU) ••

Mln!~tet.łwo

CJo,podarkt Komun.lnel rm!efU ptn!de w.tYłl.
klm do uportl\dkow"nlll .praw
hotelowych w ołrodklleh o n.J·
większym zna cnn lu dla rotWO
lu turY5tykl, takl~h' hit Wanu,

w..

Potnllń. KatowIc!'
WtMlaw. $lcf!'cln I Trói·

KrAkÓW,

f,Mł,

mInIO.

Wedluf(

pl!nJlektYwl()tn~"o

t/lloień

w

pIlnI'

ml~~hIC1'

tych, 'fil roku 191~ prtYJlRdlll! b~
dltlll • IMak hotelowych na IIlIif
mIeszkAńców.

Nut~pnym I!lnpl"m plnriiJ rDtwojl
hotelautwIlI w l"olftce b~dZ/e zwlę/!
nenie lIoAcl noclegów w woj.
katowIckIm, wtOClllwlklm t ku.
!tow.klm, .d~le 'fil kof\Cu I9'n ,tO
ku powlnnD p~typ.dĄĆ' tOtek
1000 m1a,ucIÓ.I,IÓw. (Al\)

n.

Kaid.v

»Przepióreczka «
dODO~i:
..

Wprowadllenle nowego

aY'lI,temu gry, polegaj"cego na
tkreślenlu

6

spowodowało

.p~ród 2&

Uellb,

znacme otywle-

nie I l.wlększyło

kad11Lama-

lorów gry liczboweJ,
Trzyzakladowe "kupony ma
ją

o wiele

Więcej

A

zWolenni-

ków, czego najlej)!ll':rm dowo-

dem są wyniki ostatniej, 64
gry Z dnIa 16 lhrtopnd • .1958 r.
ogółem wykupiono' 47,IJOO
tnyzakladowycll kupónów za
kwotę

236,QOO d, Kwota przy..

pa.dając-n do wygranIa wyn!\')<'
liła t18.ooo zł. Z kwoty telo-

trzymuJ,

n:ctęśHwl

gracze,

którym udalo glę trafnie skre'

116

pięć lIćtb

po 1.372

u,

Ił

el.

którzy trafili po cztery liczby,
po ,41 zl. Pil\tkl trafiło 43 gra..
Jl\cych, ctwórkl 1.431l.

,. '* * J)yrekcja

UWqA

,raJącYI

"P'rzcplól'ćczkl"
na Śwlqf.a nowIJ

prtYJ(Qh,')w\iJjJ
nlt'spodzlnnkl

premiu t1.ccr.OW(/]. W
ku z tym

twlą:t~

prosimy, zachOWa!!

kupony a, POCl:ĄWlItY od PI>~
nłetb:lalku. dnIa' -2." lIfttopada
1950 r,

,. *. *'

NI1JblJt!lze, 6.l'l z .kOleJ. clą.~
nlellle odbędzie, się ,,_W, niWu.,..
"Ię, ,23 lIstopad"!_:_ \iW,- dwtetUcy.,
":w. Zaw. Sl.ldo,!l#Ul)'ch w
"101mb, o .od>, Iii.

członek:

.!!7l!abu

prze.duchaMI!!'. mnie
krz,\'skle'J". która

ey.

ryJm·ml mal"wldf'lml zflwnt'tn:
ni\ t''It'At IIJl"_'!I'?/U'It'qfl wl/l~nlf!
nA mf,,7t:> w t\,.,~I~rdAm'" 1I1ft1.
kil IlIl'lkuw"," o wyporno(cI 40
Iy" lon,

hotelowy?

wyJaśn!enla

dożyLIśmy

!la :&!e--

wzll\ł

dwńc~

na

Naslwm

za~

&Obl@

prz.,l:padł jedłNl,

dafll~m było WYbadat, . czy mamy do czynienIa
z tołnłprzllrn\ komunołefelej "Brygady SWleto-

R7.TVKA 8T0!40WANA

kryzy§

pnblernnla opiat od ubez

Dotychr~a~
.póJdZ!(llcu ołrod·
ki tdrowll tnRJduJą ftlll pruwd·
nie w budynknch w~·dz11!rtawlo·
n~'ch
nlo prty!tosowanych do

Spóld1.leln!a wspólnie 1. kolem
gospodyń t kółkiem rolniczym
nnklonlla ludność do uprawy
.... arzyw. truskawek, cebuli, DoIychcuu w BH~linach, sądzono,
te na Ich zjeml wlu·zywa tli! nIe
udają się, przekonano sIę jednr. •. te można je uprawiać l otlągać nłetle plony, Kobiet)' zor
g.wiwwały takte kursy gotowa
r\La I szycia. Podobną praCę w Ul
kresie podno~zenla kultury liPO
tycia I uprawy. zapewnien,' wa
runków lIa,nltarnych prowadzi
~ię w Chobrzanach I W7,do!e Rtq
{lI,wyrn, We wszystkich t)'ch
s?I',Jdl.ielnluch Ju! po trzech laI ch (!io:lałalnoścl lekarza .)twer~
:u,le !li~ spadek zachorowań na
I,rzvwlcę, W~zY8tklm dzieciom
\l.'yiecwno lęby. Bardzo c~ę~to
n'wtkl przychodzą do Il!'karul
dtlećm! zdrowymi uby poradzić
~!ę Jak nnle'}:y je wychowywać I
karm1ć. Przyklad dobrej pl'al'Y
s·p!JIdzle!n! ldrowla PFlYCl'.ynln
SIC tuk~,e do werbow8ąltl nowyd\
c~.Ionków, I':juwlslw lo ob~erwu
Je się illczcg61nle w Bj~Hnnch.
NlIlum!aijt w Chobrza.nach do
spółdzielni naleiy zaledwie 221)
czlonków, pnnleważ pozostall
gospodnrzc w okresie kiedy JlPół
dziełn!!) ;l!e m!ała "~kli:rzy odhoslll się 1. rezel'wl\ do Jej dziu-

w5pólpr,cli
hIł111O~()I, Ur:l:qdu Ilp61dzlelnl I
I tt!onków l I(!kllrzcm NlIgleJłtl ł 1

~.

ĄK?

lonnl1 kocu,

Prwlen norwl'Ilkł artysta-mI._
IlU-,; ukońf'7.yt nlrdawn() naJwlrh
81,1' .. d1;II'I~" 1I1l'('10 tyt'I •• tlpal.
rulf\(l rńi:nokłllol'()wvmi, ah,fflllk ••

pieczonych.

ilotowan!. I.e .trum)'ków ,Or'
~klrh, nIC dtlwn('go. t.e bad.nl.
p'·ll'prow..:llonll
pUl'!t
I('kafu
wyknuly u ~o dtlecl .l1n6 n·
palenI, migdałów.

shli

społecUlych,

prńb.v

zdrowia
kllJUny

=
..."••

czeń

niektórych Gp6ldzlelnlach

spółdzielniach
P1J:}'ldadtle
tueeh
.p61.
d!!łlnl
ldrowla mOlO! uolalCr
lI'f)wa(l p~wne pcO'lywne I u·
Jemn~ zJaw!§ka
w Idl d~llIlal.
MMI
Nie .I1'dnAkOWO lIl. rOI·
W1JĄJ~ t QWlągRjĄ
rótne wyniki
MtM
m~JII
IIIktl:! trudno'el I
klGpoty, W5zętb:11I j..-flnak /lpGt.l'-

przeZWYCiężymy

l

NK ZsL. Nlezalatwlenle Jch do
prowadzić może
do tend.encj\
~przecznych z zasadami ubezple

W kieleckich

NI

Kiedy

przeważającej

\.\'ane przez komisje KC PZPR

•ci

z motywów

PIt1.ECZYTAJ I P01\łVAL. ..
FranclUlld Iyrndnlk ,.La Trlbune d" Natłom" prz:vlal'l'U 1Ie1lby IIwłrnll\t'f! pl/Uit:v"nl~ tmnllo
w?roalU mlt'-Jl7.kanrów kuli słem
skkJ, \\' I6!i0 roku lud'lkollll 11M:\'ł", ulf'flwle !lU mUlon"WI '"
II1/1B _ 90'1 mł!łonów: 19f10 \.lIzn milionów: w !!},lB - 2.478
milionóW: w 19S9' - 2.11114 mlllo.
n<lw (pn:rvddywĄnIĄ). JMlII m.ł!t
ne IpmrH'J pnv-ro.'Ihi ludnrl'rl MIIllnłl'!
I.Ill'"lymalll'!. lo IN Mlku
1!/lO(I lI<"1lbĄ lud!\l)~~1 nA Awlellle
mob dlll'1! do 8 mIlIardd ...,

URtopad, 1918 rok. W IIrtmYl'h oorodk.a(',h robotniczych na demluh polskich 7.l\wlą7.uJą sIę Rady Delegatów RobolnlC'l')'ch.
Jako plerw!l7.a powstaje Rada w Luhllnle, następnIe w Warl14\wle, Zagłębiu Slą!lklm, Lodz1.
Na uJJ~clu: Rada Delegat ów RObotniczych w TbmaJJ'Zowfe MazowIeckim z 1918 r.
CAF - Z archiwum Zajd aclu Historii Part!! przy KC PZPIt.

ll'm

a

J~I

urłrn:f'ń
Jrt'lnł"Co

ZaeMd na lerenle ONZ.

~

,h
m

,;nllny

(j

tawladomJł

Włruzcwwskie oz

"GatbatY",

j&tnoet.eśnle G)'Tój oddzhll nI

J"e

.

czym

naszłA

martąe o Siwu •
fa.s1~"",towskjch, ClY

trzema

td

pótno

roZPU~7.eu

meliny,

aru

tysIącami karabmów
jakaś Inna grupa z fan-

tll:tll\ [:ll'ób(IWńIA .weJ s.praWTIotk! 5trzeleckjeJ
nil belbronnych kuchclknch. Od lego llllE"!ala
nlł.'\1Jł marll'u'utĄ, ZłapanI twlerth:III, ,Je ~ą
t
AK, Od "S.,.arci'(o", który wycofał 5!ę t, LubelIIklego, Poza tym nie ZlHil! lIt».ebnośt'd gft!4lY,
anI pseudonimów dow6dc6w. tJdnwatl _tell.o,;ch,
Jl:ll'! wlef7.yl!~my. Ale te't nikt nie myślal o

śmi!:'rcl leńców. Nie wydawali się być prz)'v..6d..

cilml. t

(110

taM:lJcahl mi niebyłe zamrary."

uwatając 7..a punkt Ilmblc.u. teby
IInI drgnąć, ani mt"Ugrląć okiem. Patt'"tYłetn na
bieluSk:I kolnier~yk NSZ-owca- I na jagi? kra:..
Wlłt. "Pfl~yda ci GIt: kled,Yś ten kraWAt na stry-

Mllculetn.

czek" manifestowałem wewnęt.nnle
w nuze Q!ttlih~clm. Jwyclęstwo,
'

wiarę

t:.nlederpllwil się t(J!rt;erz,
Idąc 00 czułlł już wh,uł kplumnr: v,'Z.dlu.t.
Mój prteśludt.lwclJ pod.nlwJ palec: do g6ry, po,uwlłł lIię MPI'l'.Ód t m.ructa.ł:
który
-

woc.

WIąŻ, W!lIi ....

Ale .. Blal@#o",

to musimy

końml

f'Clbl"-

(Jclekl polclg6_ kr6tl«> !maclą!
trunlerl łW*t4PUJ,CY od Prtodu. Podobno
!,Skor!li!k"
w/drJał I nie .trteUl. 'ren od IID..
-

'o

tla", Zna go Ił' Ś~...

NIunI oowódca bynn,mnle' nIe ,poehOdtU
BUtIk., to mlechowJ"k, totnłm ł:!t6tł btdu..
tY. ale łułybym mhd wolne ręce, nIe b,,~
llll kon"'tI!-kwfmcje. mot. u4clikalb;vm teBo \VfO
'I'.ł

••

Iy",
t

l;

nltn aekre

Ta.dek RUski. kaPłtan Iwan w
będzIe: mtBl kto 'elgac! wodni,.

'Ntl"M:ER
~",,~9h

o

l'ehabilUaeiEł miotły

i

(I)

łopaty

.... 'i

hi ............. ,......

m

"""",,

l
l

E Zakłady Metalowe Skarżysko
•E

~

I

!
!~

I

OGCASZA;';;~ E T /iRG

l

NA WYKONANIE OLIWlARliK PUSZKOWYCH
/blachl' grub, 0,5 mm

niezbędnych

Udział moga bra.ł firmy

do kosiarek K'I,4;

państwowe,

sp6!dzl~lcze- orĄz:

i

~ prywatne Ry!'unck OfilZ Inne potrzebne In!ot'macJe- maina
~ ',llz\mRC w DZiale
Zaopatrzenia w godzinach pracy, tj,

i
f

Eod7dol5.

~

~ 5

Ofert,Y, MI~i,y rloiYĆ w Dziale Zaopatn:enla do dnl~ ~
XI!.. 1958 r. w zalakowanych kopertach z dopiskiem ~

I-~
I
~
Z \1 Skarl.) sko zastrzegają, sobie prawo wj'boru wy.:
~ końaWcY
lBJ4·K ~

t,

:

, .......... AA"' .... A....... A .... A... ".AU, •••" •••••••••••••• AA ........ U. .... U.l\.ł1

Dodatkowe

Zakłady

Metalowe Skarżysko
ogłaszają PRZE T }IRG

występy

zespołu

Kucery

NA WYKONANIFJ -

sprężyli

w Kielcach

z drutów ośredo. 1,6 do 5,5 111m
K~I,4.

do produkcji kosiarek

Wrstepy I'7.l'ch()s!owal'k[rgo te·
s(whl I'stf/ldowl'go Val'hn'll KIH'''"

Udzial mogq brać firmy

~~. "p!{I\~~I~~~~I~n~~I~lr0I'~!:::J~ k~~:

państwowe

t

8póldlie1cl~

orat

prl/Wa/lle.

domin. Ostrowcu f Skattysku /lr"
tyśei CSR wrBtl\pl1\ JulI'O
I po-

Rvsunkl i Innt' pOfrubne lf!formGcjl'! m()Żna oir<lInvl~
Dziale Zaopatrzenia w oodzinach pracv tj, od 7 do 15.

Julne w KJel~a('h. Na oba wyti1epy bilety lią Jut wygpn:edanl'.
Nlł'cch llile Jednak nil' mul"'!1I, cł

lU

Ofert V nnleill t/oiUł IV D!iale Zaopatrzenia do dllln
5. Xlr. 1958 t, ltl mlakowanllch kopertaCh t dopjg!<!e1Il
"oferta",
Z. M, SkarŻlIsI,o tas!ruoajq gable prawo tl.'yboru wykonawcy.
l 82n_!{

kt6rzy nic d<Miall hllelów na te
dwa dnI. Uw'tsdedn1aJ1\c DowIem
'Q'M:enle ~eroklrj Ilublll'wośrl te·
spM Kucer)' wysląpl dodatkowo
IN Klrlcach w ~obole. dnJIl n bili
w IIRH WOS (I gfldz. 19, BUrty do
nahrda w "OrbIsie",

~vrr9VV9""""'"',.'1

--)()On(-

.. 9.,.....V".'"'...,..........." ...,V,,'1..V..........VTVV""YVvvvvn

KOMUNIKATY ł Kopa'nl~u~~~r~~E~~STASZ'((1
.E
.i
zl<llasza do natychm!asto\\'~J sprz('daży Innyrl'!

,.

przedSiębiorstwom

~ l,

panstwowym

następujące materlałv! ~

:

Rozjazdy n!torl)we zwyczaJne typ 8-42 skos 1 :9, sltuk, ~l
2 pra\~'e ! 2 lewe, oraz zwrotniki do tych rozjaz.dów,

: 2,
:-

Rozjazdy w/torowe z szyn 115 mm ~kos 1:6 8 .. 7:30 szbk
15 praw),ch I 15 lewych, oraz zwrotniki do tych roz ..

!:

3.

E
;

-~
Szereg Innych

Spr/:cdaży

milteria16w

.
bram~y

n,

IV, V ~ XXl!.

~
~

l
~

dokonuje Dzial Zaopatrzenia kopalni codziennie J
od godz. 6 do 14.
183s-tQ

'.#..ioio.ioAioA.A.ioioioA.A .. io"io."6. .. "IJ.io ....."io ...U ••••• A .. " .. ".A ...........&UA44.Uł.I

NAUCZYCIELE, OBCHODZĄ
S OJE S IĘTO
Z ob?:li Dnia N.'I11C7.vri('lil 2l ~ie 7. d7,iil!arr.nmi Wojr\\'r\rl~.kieJ
!isloparla br. o g0dt. 17
Hadv Narodowej ! pl'?:NI~ta\\'i~
ózie ~ie w sali Woll'wńrlnit>J;:o tit'!aml whdz parlrin.vch,
2~:
Domu KuJt.ury IV Kielrarh wo· l1~toDlłda. w dniu \~·oln.vm od
.\t>wórllkll I mif';<kll IlkRrll'mla nauki odbędą się ,~pntknn'a naW cześcl nf:cja!nrj wręrlO'le lO uczyciel! l rnd7.lcnmi J uC7.rlln~tana odznarlenia
pańs\'.'-'owe mi na tt>ft>n!e ~zk61.
Nici<t6re

ndbc:-I

pR'óGRAM r
O,2łl M"oulk, mUlyeznłl
tO,IO Knn_
«rt' tloi,nny., u,eo AUdycj. nkol ..
nil' dla kl.sy vr I VU "SwlaUo w
ele-mn(lłc\,eh", 1l,$O' Tańce I mar..te :l!yrnfonlctl'lł U,U MUJ;yka lu-

d9wa ró!nych'·nnodbw.

lU~

Próba talentów

Pldn!

kompor.ylOrów polaklcb. lUli Audycja ukol na 1'11. klary l I II pt.
.. r:t;DlorQW( lIaty" U,IO Rllaz!~cka
rnuryka ronyw\rowa. U as Wlado.
m.l, 14". A",dyqja dl. mlndtlety nWolnej J ey'itlu: ,,2: kslfUI po.

11 bm. Studium Naucz~'dE'l ..
skle zorganizdwltlo w,eczór mln
dych ooćzĄ'kull\r~·t'li kłf'l~,:kirh
poetów. W 'ul! im. Mlck;('wl_
cz. lebralo się wielu 1t."Alnrów ttvórC1'.ngc! l I'f!klnrcm SN
dr, Jerlichlnl\ na czele. Wierne
SWe czytali Ewa Gnlęblowllklł,
HEnI'VIl: J$t'hlmnwsk!. guUf'~
nlutU:
Tnrnow~kl,
ZdLI.~law
Czwllrlo~ I RYJilznnl Clerwlnk.

l$fÓty 1 prtyrody". lU/J PopUlarna
m\l:tYk# opotrQwł. U-OB Mutyk. ludowII U_M' Z tYcia !!'lwlllZltu na_
dzJeeltfe#o, lUO ""_domo'cl, tUI
!tor.u)" ptaktytnne dt. kobIet, 18111-

Gra t:etpól I,
bdlolltłejll

Vq

()6rkłewlua.

mlQdoJej,

kurs nl.1,Ikt

Języka

1fO. llJMI Wutylu I

jUt

I1.U 'RadIo_",łebkjll'

Aktualności

tUI
\fUl) , .,Włl!1on
11 $O "Mł"
~ muzyemy'\- 18 fI(I f)thłnł\lk~ wl.
ltult\rrl1nytlh l i JtrJ!lY!lr., n 60 Wł.
eMrny IUI Wi_domołcl aportowt! dtHYlO't'I, lUli M'Utykll laMetn'"
il.H Kofll!ert Tm:rywkowy. UHWI n,:!IIi ,:r.. ll' Kameleon" - "K#I.Konqrt ,cbQPlnowłi(I,
to 3(i J'Q!'> ty!:!, "lUt, Kuyb",rol" ::- l!ueJH)wIJko
tyeld lJoncett *yftXł!:Ą, 111,(10 WI.uio. wl( C. NI\'IIl •. U,U WIM'lor,na lUM~, U.n PI,Ć minut' o wyeh., dycj. kłml'!;uln,,' U.U 'MUtyke n.
w.nlu, tt:ll) -U.pąn Z;łlM Z~l!hmJ d6brlnrlt!, - U.&O .... U,OO· O$tUnhl wl••
ruJtb.. 'tuo M'tu:yk. taMil'''', lU. GoMMO!.
"t. ,.«tU'etił w boJI,1" 'ode, 'j')(!wle
łe,ł, W, Vla.llłWłkj«j U tli ,.KuItUPROGI!IA'M' ,Atm\'cn
ta mu:t;1etl'ul j'lleplJdl,.leJ Pohlcl"
LOKALNYCH
.t1)wl)o.m\jM'(!1f\a. U.CO
'·••,fUKi' _ostdJ111l,' WI.domoiel.,
11,00 Kjłll!~'\tl 'drle}'\nllt radIowY
t.T,l.f, MelQl!Jł JUdo",,;., l'!'.!. Wn_
hlt'lhl l! w~r6wkl po' ON.lIII, t'f,~1I
Z cyklU i ,'ó,Zi- rtu~eh ul kOft(l!!t't.ów;y,eh!' _ ' recltAl tort.planowy
Laj01l.' T«I~k)',
"ftadlc.fłldama';.

ąęty" .:.. ł!oJadłnka.

- ;_*el.

'tm.~WI:awA . UTOWJCk,\
8ftH'., U,, Xl!lr l"P r.
j'J.ó1l "ZapałkI" -- rtl:portpt ttlt.
:VItyj")' II. fabrykI Z.p.lek w CU
e!ifiWfiiaeh: l'Uf Slm:ynka tl!eh,
nJClInl.' ·'1.60 "tMOł"! - O- polSkIm
prutn~41ł ,: óbl'abJ.-rkowy.m:
U;M

P,YO!trlim publlć)'Jltyql!ny: "q ruchu
C'Il'I'~,' 111.&0 Dl\lenntk
tIlJłtwltyjrn',
Uj" 'NoW!!,łcJ ,J!I'aJe,fj,nł w handlu
IIl,ł;I'ł, "Kł;mhmnY",~wl.l" .... balet
Sil'r.hm:. rr()kt)~I.W" (Prolfum hl-

mi.,.

li'Wl,jl cllł'eM~loWIID~lel E! ,ą.trllW)'}i

h'IM_

Na r.akOńC7.enlekodtnb~~,,-~v. >kOt',nw'~

r.a~luton'ym nAurlvl':it>lom, Prze
wnflniczacv Prl'l"d'tJm Mlej~·
iti!'! Radl' NR:r()dowtd wręCly
191ti,. przwhlAlv mle~zltań dla
1r7"I'IA"lu rorhln
nFl1.1C7Vrlell·
kich, t4 rnrlz!n nR~()mill~t ntrlY
ma wpla!\' 2/3 wkladu do rpól(hlrl\l;1 m l "'--'k.1n!owej np o~61nA ~\1me 2~O I\'nhicv złotych. W
r7.ę*d
nr!nt\'eznej
alo'ldem!l
w)'ldĄol, baw!l\cy w
KIelcach,
cZl'skl '1.e!'lpół pl('~nl I !,1ńclI
Wllclflwn Kurwl'V· Po q\rnde-

I

lak/ady I prz(ld~ll!bi()fl1t\\'oł lor
I!anlzula równ!!'", w 50b()t~ spot
kania swych prR:cownlk/,w z
naucl\'c!elllml. W prz~d -1/.il'ń
Dnia Kartv Nlluclyciela r01.pOCl
t'lll ole prare Pf7..V budOWle do~
mu nauc7.w:ll'lsk:('go pn.\' ul.
Okrle! w Kielcach,
l, Grz.

II DROBNE OGŁOSZENIA li

SPRZEOAĄI
pJlnh'l lokal sklepn_
jemny wlet'zore
"'"
t ' utz4d"nlttl\
Otlll towor1!1'Il
ctallle klórl"l(O występowalI pkl m. '.! Dr7.t"d~tawkj('le na~~~~'~:~~l wy
br.nty onólno-~potYWCZłj. W1Rd;
JJenkal'1:e SN.
'l cAlpJ;!o woJewńt!rtwfl_~~::_'_:.~_~~\
KI~lee, teleton 12,04.
U~O.G

GOR~(O

WldcletełA
nil:~

ntuet~

tótn~j

azctękl,

kopłel"Yf _ proponuje
jeden

mlelltkańców

II

który cIerp! \'la pew-

ul.

nQ dotkliwie po utn
('I" tębów w dnl1J
lf bm.,
:&.pruumy

II
powodu
budoWY
wiaduktu tJllea zosl!!la
umkn!ętll na..
wet dlft
prr,01!hod·
t\'ów. Mlenk,,;ey do

dO

.1'1

Dtlału

Ulej.kle..

lIell.kcjl

po od,

bl6t f,1!\lby.

Ihctfjk~

dOłt.rUlll .

__Jum ueUl
ponkodowlillflm.u
lnll'

tu:

",~pólc!ujl\ey

la!':cl\.

"

Oglu:tlmy
llarm
(II. W~'dtl5Iu 0(5)'10"
derki KOMunalne! I
Mlenkanlowtj Prety
dłum MRN. RObotnicy "ZWM, Armatur I

Inni pnechodnll mi ..

mo

odwa.~

prledoshją

!
$Ię

trwtl"~

pnIU

Mw. lony

mQltek nI
SlInicy u wylotu ut,
Wólilw6dtkh!j,
NIw.
k.tórt)' podobno, jut

doznali' ,,(lrzl!twlaj.,.
ceJ" klIPIeII .. ,

'"

DOM; t placem w Gmllowle kolo
Slydlowca ont 111 mórg zl~mJ w
tn.ech tbJalklleh w tym ł"ka I k3'

1

Maja,' gdzie

mów pny tel ulicy na
tldelnku od ul. "Otl~r_
tyńlkltgo

do puejl:lt..
du
PKP
otoetenl
"kordon.em" lltl!nl !~
\'lll POwo[~;:enJIl I nit.
powodz~nje
prueho_

mlenlnłomy plnk'owca Nf/nedhm
VI elllo~cl lub w' d'lllllkach, Wla.
domołl!: Radom PIAli 800-11lelll l3

Ipecjalnyeh.
lehow.
klleh
prtl\eMwywd m.16.

22U.'.O

GwoJe "skarby" Spe_ ZAM1EN1~ duty pokój t kueh~n,
kul&llla
pfleJrU!1I kil (WOda -ilU) 011 ptldobne lUb
ledtlllk milicja I jak wlęk~le. I'lajehętn!ej w nowym bu.
Il/lll połnformowllm'I, down\ctwl!'. WarunkI do omówle,
oshtnło w umuko .. nl~ 1<leJce, M. BuczkIl U. m. n
U!9-0
wl'nrl1'l schowku tn. CieMń.
\lH'_lono 18 .kOr cle. DNIA 111 bm. UgUbJOIH) dowód o·
l'lellch, n kll_ .. kóry ~obhty nR natW"ko Zy!IJt_ 1';Pl!'
Iwardej I 1 pRr dam. mlen. wydany prlez KM MO l(ł~ł.
Cł(!. Lnkawy tnalalea proB1:ony 11'~1
ok!eh
ł:Rm~townh
o r.wrot ta wynagrodtenłern nł
bUlÓw.
adr!!łl l(leleo, OrQ('howa u.

ZA pokój .ublo\[lItonkl I'l/I kUlu
ffilllsl!jey \ldtltlę kOrepeHycJI w ta.
"hkry'" 'kros!]! szkoły ~fliidnltJ_ Ot!!rty- lIkliI'
O przy. J('Iuy Idzlk ~ KZWM dllł: BIuro .oglosl~ń ....." KleiN:. N,
wiezieniu opalu nie t Jan
Stępień.
to 3261.
U63-0
ma oCly\vl~clll mowy
futynnwanl
ehullgA. DENTYSTYC1.NE fotele, wlertar·
NI helikoptery nie nI. UdałiII Im 11'l A. kI. Buche stuyllUtory l Inne II'
m. co Uetye, ale \'la WIII'lIUl'ill w puku w r7.~d~enID l artyltuly pnl~clł "U.
to, aby KPftM po_ dniu 10 bm, wybija. dm" Wanuwa. Hoh n, róg Po.
lAGI-l{
łpJen;yJo
.h~
I:
o- nie J~yb w warnIa, ll'lańnkltJ.
twarclun uHcy, ehy .. bch "KadllełnJ" I w UDZtEL.AM korepet"cjl t matem~·
b. tak.
kln!e ,,!!lkaU!II", chu. tyki I fIzykI. Oterty Itl(!roWaó
IIganskl napad na in. BIuro Ogloucn, KIclee Nr 3252.
32~2·G
lernllt SM w uble.
Tadeun Lis urz.ą- glym
mlesłąeu. NOWO
otwarty
WltrS1.l1l1
urzą'
dlll się bardlO po_ w;zY5tkluh tych' '"we dleń ehlodnlC1.}'ch w,'knnU,\e !'fze.
komorowu
('hlndnlc $lil'
mysIowo.
W AVI'olm 50lków" prt.n:hwyel_ nnśne
Lódi
mleukanlu pny ul. la wrcAzel(! w osIat .. rowe I.OGO.lltrowl! I Inne
.JulJanowska 25, tel. 558-23. Popie.
DąbrowsklęJ
17, w niĄ sooolę mUleJ ••
nla,
lUZ.l(
duml.

prte~

wnelklnllo
ukarnlrkl.

.ploty, ,I
rodlll]jU

"fptruJ

-

!ok~n

Plotrowlkl

~

~';';·~";;;~·;"·s~~"~;;;':';~·;~;;';:""'l
t cztero· i dwucegłowe ora~
j
kłórY!:r~;~a~1;;~~u~I~j~ y 4oZg!~~Ąld~n~~fI~~ta~t~!y~ni~~!~: l

ZaopatrI('nlll KPUM J,lelce, pity ul, Ch~chhklfJ 3. Ibarakl, tel,

l
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BUDOWNICTWA MIE,ISKIEGO
Kielce, ul. Karcz6wkowska li a ~
PtHtakl łelennt! I Inne materlAly ~b1l:4oe

mnr_ n.b~""·lt pd"

.hl/owe jednonkl orsaUltaeyJne, Ipótdtlelt.te l 0$0\:1)' pr~",amt.
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PRACOWNICY POSZUKIWANI
EKSPOZYTURA PKS Kielce 1:(1 trudni 20 MONTERÓW SAMOCHODOWYCH Stacji Obsługi ol'ar. w Odd:m!ile Tel:enowym PKS
JędrleJów na slanowlllko dYllP,)Z.~'t()l·f:I, pracownIka posiadaJąre-
g.) wYKształcenIe trednle (pralttyka w transporcie).
Wynagrodzenie w ramach 1.30t1 _ 2.200 zł. Zgłoszenia PrtrJ'
mUle SekCja Kadr EksPQzylUI'l' PKS Kielce. ul. DZlertyńsklfil'
Nr B4.
182'1-)(
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p
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n
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n
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TECHNOLOGA bl'anży drzew"cj. TECHNIKA ELEKTRYKA
lub absolwenta slko!.y zawodowej lo działu elektrycl-11egn, um!!'
J~cego dobrze kreślić - talrurln, natychmiast Pracownia KO/l"
strukcyJno-Technologlclna. prly Woj. Zarlądzle Przemyslu II'
l{'Cl'lcach, ul. SwjercIl'!w$kl~go 21, tel. 35 .. 28.
Warunki pracy! placy do omtlwlenlll na miejscu, Podanit t
1·rC!ory$cm I odpisem dyplomu prosimy kJerować pod Wy!tJ
wymienionym adresem.
lB3!,K
RE.JON LASOW PA~STWOWYCH w SW!dnkY, uJ. Slkorlkltgo 11, (woj. wrOcławskie), zlltrudn! od zaraz KAZDĄ tt-OSC
ROBOTNIKOW SEZONOWYCH przy tclnce drewna, Kwe.lerr
tspewnione.

Warunki placy altordowej w~ Ultladu Zbiorowego PraC)''''
dobre, I~tnjejf! możliwość kupna ___ drewna "budulcowego,
Nale!y zabrać le 50bą ubranie robocze oraz pilę I &lekJI~r3~.K
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PRZEDSIĘBIORSTWO JA,TCZARSKO~DROnJARSKIE W K!~'
NiCh, ul. Dllf!d:ynsklego 65 zatrudni od umu::
IJWOCH PALACZ\' C. O., kotły parowe niskiego cIśnienil.
Wymagllne uprawnienia, wzgJ.ędnle długoletnia praktyka w
trm zawodzie. Wynagrodzenl,e od 1.200 do 1,4,f'l0 zł mleslę<:llllt
JEDNEGO MASZYNISTĘ _ mastyn ehłodnlczych, wym~gan~
uprawnll!'nln I praktyko w tym tawodzle. Wynagrodzenie O1j~
sięclone od IAoo do 1.600 zł.
,lEDNEGO TRAKTORZYSTĘ na traktot' "Ursus", wynn'fi)"
dzenle od 1.100 do 1.400 zł.
Chętni proszeni "ą o '1.gll'lllumJe się w P,J.D Kielce - P!~~
uj. Dzlertyń"klego 65, Sekcja Kndr,
UO'

-----------------------------------'rECHNIKA lub
~bróhkl plastycznej, zn~~jom~Ołd~
MISTRZA

:te

spawalnictwu Vltrudnl od zaraz na litan;;,;;,;j,u' '"''''''''
wodu DYREł{C,JA ZASADNICZE,' SZKOLY ZAW
W PJNCZOW1E. Wynagrodzenie wg obOWiązującej sin
Wymagllflll trzyletnia praktyka. Zg!oszenh.,a klerowac na
s1koly - Pińczów, ul. Cmentarna 9.
.
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;'.Ro.bot. .nJ.C zej w Klel. CtlCh_ Wydawca: WYdawnl.t'two prta.PO. we....SIOW. o tudu". Redaguje Kolegium, Adres Redkkejl: Kilce uL Zerumsk.lei\li S. 1'elettCt
.", •• " •• , ....,. R~'''akłOf. techntezl:1)1' i redakcłłl nocn.. ,24-83, Odd:tlal w RadOllll\l. ul. Witolda t tel. 37,,36, Oddlłał w O&tro!Ci~ uL CI Bta 10 _ tel.ł, ,..
n I oałOłzeti. Kielce, Zeromłklego $, tel., .a~58. Oe,nr oglOłlłlll:- oelQSl{'-ola drobne 1 łlole t& słowo. Zamówienie ł Pnedpł'l ty
nmumeralł, _,
f~~~!:~~~~'~i~:; letY - pner: urzędy pocltowe, tbtooo$ZY oral oddziały
ł
delei'!l'Itury
"Ruch"
Motnll
Jl1wr!t>' umówIć pren me
d k
II
naJ p na kootł"
, Klelearh, ul, M. Bucrka: 11. Cena prenumeraty: mle4' leel'nej 11 10. kWlJrfalof!!i '7ł:m. Pćlrocuiej d 80, r6e~net zł r:o~·ce~.~:!!::~':~a~ ta RranjCfł
I'IIJ okuto!;' 'kw1uialne, ,p6łróC7.~ i ~nę - PrtechlebiomwQ KOlp,ortat.u Wvdnwt'llr tw ZlIlłPl;f'lłl.,,.nvch .Jlueh"' w' WarsJ'Wle uL Włłeta 41);' 'lA
nat;~ać'w'f!:Wleplę bm ul, Wu~jsk:łej H~, WSrtzawilll. Z.mlt",lP"IJII llnm:a Warszawy nll)~ klero'lf.al! dci"C:le!Dhalt 'X lDOrtatti Pl"
J ~yda"" '
ul. $lenna 2 teł. 27~t$.
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