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nd pral'y partyjnej nie tylko

IEL I
I

Ilk'rwl~tów,
l'I:w, .. :l:ela:l\nyeh"
Rard't-o doda.tnlm 1:Ja
wlskh'm jell! I ID, te 16wany~
8'te T.Jhln,atowanl do hł''tp(l!red
nld praey partyjnej 6llnll podnM'lą

owóJ f1O%lom IdN11ojfl~·
nr, studiuJ" md"rlalv XII Plenum, Interesuj" się sprawami
POP na wsiach.
Tak PfY.ygojowanl aktywMcI
It't.YskuJl\ dobre rl!'.l:uilaty, Np,

wkle

POP

m&

opraCOWIUUl

piAny pracy na.. ok .. e& _pr7.cd"
tjat.dowy, W planll.cl! tycb
In, In. POP IXl<SlanawlaJą orga~
nhlowat kółka rolnic'u~ (POP
w ChutowlN, p'llwolac do iy·
da kolo ZMW IIp.

tdowl

rnACA Z SOLTYSAMI
STASZÓW. - Na zebraniach
duto mówi sllJ ot) konle(ljtnoścl
ro'tbudowy ucrC/lów parły J.
ny~h.
\V RUln-czy ta~
ka ddaIAlno~.s podolol'la allto~
rytel miejscowej orglln!'tAejl
parlyJne}. Do sClkrel!\rl& por
zwrócIlo się dwoch rolników
I prośbĄ o pn;yJ(e1e Ifh w po·
net cdonków parU!.
Za na,faklywnlejsz)'ch mles'l..
kaiJców wsi uwatać naleiy 101
Iynów, którty S'l:C'le«óhde PO
O$łalnlch wtborach. eiesz" się
'Ulufanlem I mają duh autory_
tel w~r6(1 miejscowej ludnoś~
d. 6!unny Jest \"Ięc wniosek
orgAnizacJI parly Jnej w Kolonii
PeclawBklej, aby sollysów zbll.
W do partii, I pracując 't ni.
mi zaehęclt'i Ich do wllitąplenla
w łzeregl organiucjl partyj.
"ej. Biorą więc oni udział w 'te
branla.ch 'partyjnYCh I s'tkolc·
nlu Ideo1oghnnym. W rezulla~
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'OBRADOWAŁ WClORAJ WWARSZAWIE
Wnaradzie wzięli udział przedstawiciele
partii i rządu oraz goście zCSR'

8 bm. 'ob'l'ado\Val~ w War!l'Ulwlc'
wielka. ,krajIIwa narada. przemysl'u
chemicznego, W1:lelo w nieJ uthJal
ok:. 1.200 pn:.edstawlelflli WSZY6t·
kich
zaklad~w
prodUkcyjnych.
przcdsll:blofSlw budowl:lIw-mon'a·
towyc~. blllr proj(!kh)w~'ch, cenIraJnych labofIltortów, Instytutów

opub'llrowala w "",~-:';;;;;';k
Cz<lrem rw.stępuJącY.:, komunikaH_

Prezes I4dy Minlfftt:ów NRJ:!;
Otto G.rotewoh.1

na

żądanie

zmuszony;-ZO$ł.al,'

Jeka,rzy,

zrezygpow_ć

z. z.apowledz.lanej w!1'..... ty dele,ga:c)'t

partyjnej I rz.ądQ-we-J, N;RO, w' P,ol',

sklej

Rz.eczYfX.\l'ipolitęJ

,LudpWAh,

Jak podaje Urt.ąd Pr~wy

mm.

prele.~ Rady Mlnl&rów nie pr~,
l.wyc!ężYl' jeszcze "kutków' pr..,."
t!~bJenla.

; ..'...)000(-

I ")'ch

resortów
&,o..J)l)dar~ych.
zw!q'lków "lRwodo~yt!h naukowc'y
" PAN, wył:s'!)'ch. uC''lelnl,' stawar-zyneń IU\ukowo-tecbnlcznych.

Za 6tol<.ml p!X!z.ydin.!nym z.a.~I('d
II m. In.: cr.!onltowle muru Pol!lyc7.ll~g,) KC PZPR; przewodnI_
C'Ulcy KemlsJI Plani)'},nnla przy

naukowo-badawczych Ud, Wśród Radzie MInistrów - Stef"n J~'dry300 Ulprt)ll"lonych l:'oś,~I' 'Znajdują t!l(lwskl
oraz
prl.cwndnic7Jj":'1
się

pn:edslll;wlclele zalntcrcl;olVl\' CRZZ

--------.;.---

_

Ig"nacy IAlII'Il-SowlńJlkl.
pzpn - J,I'ny Al.

f,oCl;:rctarL KC

brecht, minlskr prmmyslu che~
min.1Y..'go - AntonJ
Ratlllń,~kl,
światowej slawy u<:zo:)y _ prut.
Wojciech SWlętoHlaWBkl oraz. goś
P;z.ew(Jdnlcz.1cy Rad.v Pań,~twn clc - chtlmlcy z. CSU.
Obrad/.m pn''€woon,lczy!
Aleksand-er
Za.W:ldz.!d
pr7.:yJąl
6 bm, w Belwederze na audi('-ncj! prezes Rndy MiiIJ.!.slrtJw Jnrom:ewkl.,
ambasadora nadl.wyc:.n,j1lcgo ! p<!1
nQffiOcncgo Holandii w Pr))oSce
dr Fran.sa Alberto. van Woen!<'n:t
który Uoi.yl li,.;ly u·.n-erzyleLnio..

wl1.X'~
('łotr

OENE'VA PAP,
loowym
~Iu,

Jące.

-:Ńll"prmltłdtl1.lJ

popołudniowym

poaledze.,

konlet'G:l1CJI, w,· ,»prawie

r.umlctl.!a o

~

t.akaz.llll~ ~ ,lcśwJ(ld~

atomowych I wodorowych'

delłłA"

,~allR j W. Itrytańil \I<ó\
z;odnlll dtuJ;t1 punkt I'roJ~kU,l 'po..
~tumlenJa w, oprawIe ,takiego u.

e\,'USA:,
lw;~ij.
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Rzemiosło, o~zczednośCl,

najstarszym

premif,;;;

prezydentem

PROBLEMY GOSPODARCZ.E

świetle wytycznych KG PZPRI~~~\.~:fj~~~~1

W

tematem

najbliższegd'

plenum

Rady Ekonomicznej
I'

Jak: dOWiadUje się PAP, na
Tematem obrad będzie OCJ:na
IObotę 13 bm. WI~:don)" zoat.d t&l: obecnej Ilrtuacjl rzemlfMla I
mln kolejnego X,Ul plenarnegG perspęktywy jego roz:woj'J" oIiOIIledu:mla ltal'1Y Ekonom1cznej 8zcu:dnoacl plenl~ł.ne ludrt.itlcl l
nad:,;!. MJm.trów.
Jeh rormy o-t:ęt tezy w 8P!'(~wlt
premiowania pracowników umy

e

Następna amerykańska ';:ie~~'l:WY,'h."d.'.bl.r.tw.'h
ksil1z' Y'COW'IIg ~.".;~~~
;':~~~t.~;d.!;.~11)Z:.~,~n::
rIIgkl' IIBtg11..'1
d.,ad".g. o_ganu ".du ktć
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"",.pod
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KIELCE, WTOREK, 9 GRUDNIA, 1958 R.

WLOSZCZOWA. RealItlI.
wanle . zadali. p'f'led-Q"azdowyeh
wymaga w~h"rnlęcla do CZyntł1!alano;y.

,Ik ..""'

się

TY postanowił w nlłj~hiln,ym I;;~':i.i'i;;;'':
,,,,l. ,kupić ,I. wyl.",," nu,
orobJemalyce gQllpooarczej wynJ
kająeel :r. WylYC7JH,;ch f()lWOJu
PRL w l.tach JOI9 - 1960, .

NOwy' JOlU( PAP. Agel1eja
,UPI podala w ponedzlalek. po.wQluJąe się na mlarqdaJnych
Pl'ZedgtaWlcleH

smeryka(lllklch

w lut.ym,

'

tl! lądowych _ te naslępna pró
ba Wy.sJanla rnklf'ty, ksIężycowej
odbędzie się nie wcześniej nii

Zakomunikowano r6wnocz:e4...
,
nie. te w ul'ządzerdu sterującym
P~1ś jak podaje PJHM :-:' %~~
I tllIn:ku pierwszego,' c;złonu ra~ chmurzenie uml!łrkowane.:"pr~j

kf?ty nośnej następnego' "Ploole śdo~1>. dute, Temperatura; tpln,l:

rotitaną

Wjednie
pl)prawlu. JaK wiadomo,
zachodzie
mlnU;'
J(I, ~a
,.'
l'loczyn!one
odpo. OYfll
maln!l,Qd
minusdo
2 at.
na pó,noo
W1riucona w, sóootł ..runu II" w.$cbodzle j m'I~us 15 st, na ,po.',floe.,:tyla z kursu w '~rezullacle IludniU.
maksymalna od~wje~
~ast doieclet w poblJte Kelę dnio od plus" Bt, do minus 3, st.

"ta

BDlonela nad Saharą..

WJatry .labł.

. '
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Gdy' sprawy ogalne

Na czym ~oleRają d~~atnie strony ~~~~O~rGr~~:om~~~~:~~

konkretnymi .nowe) wersJI
(Z miejskiej VIII kónferencji
stają się

statutowej

Radomiu)

UJ

Dwa dnl \Dczy!y 'się
obrady organizacji radomskiej.
Wysoki poziom polityczny
feferat6w!
dyskusji, ostrość ł konkretnQŚc
wypowiedzi
które
wlelojcrotn1e w swym prze~
mówieniu podkreślał obecny
na kO:'lrctencjl członek KC,
tow. M, Oks - sprawiają, że

I

czenle posiadanego stanu, ta
znaczy - będzie się budowa.ć
tyle, by starc7,yło na zmnłej1l7..anle naszych
zaległości w
budownictwie
ilustrujących
się tą wlaimle
cyfrą - 9500
podań w 19,~fI rnlm o
mieszkań

dzl,,1

Konferencja
wsk$~~I~
na ol·
brzymle ruerwy, kIM/! ?,grnmA.
dzone
pozwolĄ
po!ep~zyt
~ytOJ •.
konferenda zasłużyła sobie
mjes~kao!ową jest mMII.
na. najwyżSzą ocenę. Taką o· <,j~
waśt uzysl1M,la olal:aru pod bu.
pinię wyrafalI również obec- dowll (do łOM ha od Woj~wódl_
ni ·na nlęJ zaproszeni przed- klej l<omlsJI Zlem~klej), III(!~·Y
stawiciele sąsIednich organl- slll JUt. śrunkl r.aktad6w na bu_
zadl
powiatowych
I miej- downIctwo IW tym roku ł milio_
skich. Dominującą cechą za- ny t1otych, w nfl$l~pnym §POI"O
wh:ccJ ~ame
układy
Waltera
róWnł)' w I'efcmtach sekretapU.e1.nflr~aJĄ .t nadw~diek (O p"o.
rzy KM, tow. tow. Sobonla ! <,ent na cele budownIctwa I do

WleJ,c:onl!1sil, jak l w dysk\J- końca na~l~pn~J pl~clf!latkl IOll_
sjt było konkretyzowanie o· duli! 1000 jr,!»), jest trul,l!rnlenh~
gÓlnyeh ter. XII Plenum, ta- I)otrr.~by kształcenia k~dr I
kie \,<,Ylyctenle :zadań, IlZcze.. holnlków dlM budownictw,
wił
o tym tow. Smlglel),
g6lnh~ dla
przemysłu I bu·
Sl~
próby
umBlowl
oownlctwn oraz
dla gospo- produk<'JI materlał6w
dArki kUmunalnej, które za· ny<,h I nowych metod budow_
blerający glos określili I nictw.. wld"d filę motllwotcl
rOZbudowy nowych dllelnlC prze:
słusznie - jnko ramowy plan .~p{)lec:tno-,póldllliilclĄ
Inlej.ty.

na okre!l

działaniu

siedmiu

nadom _

to

mlulo

bogate

pt"l':e<1e
wnydk!m
Ul
wtgl~dl!
na "'II d\ltych I średolch lakladńw
prOduk<,yJnych do~tarC1.1IJIt
e:ycb n.rodowl
dóbr materIał.
r.;.-'ch r(ltw~J wl'rtolcl 3 mWar.
('I<',w ~~n mllloo6w dotych. Wyrhnrl'-ąe
J
of{ólny<,h
prawIdło_
wote! f~t XlI Plen\1m, rerenl
tow. 801;.)0Ia. I sekrelllr~lI mieJ·
skld orll"nlzn('jl 1.aklndu w [Hl,YpAdle\1 po~~c7.eg',lłlych
1.akbdów
w:n'(l~t pro(l\Ikcj!
pru'de WS1.y.~t·
k''l'I w opn!t"!U o rOl.wój merhan!11\cl1 I'll"!lc/!!ÓW pl'odukcyJnych,
Il'ItnltrnI1.nrfl, wydobycI n r!'1.erw
I _ łl:.,o:<(>1nlt')
wr.ro~t wydaj
n"~1.'"!
pn·c.l'. !'bjw!r;k~ly zaklad
r,,"~emyalowY _
7.aklady MetalowO!' _ blldĄ mogly
do kotwa
1%' rokU lwll:kszy~ prOdukcJli
" ~1 1 p"oc., pr?.1' 'Wlfl)~cle 2a.·
trnlinl .. nfa
Jedynie o 16,6 proc.

O~ll!'mdz!r~lat

WlfO~1\1

!lroct'nt

prn/lukeJl będZie
moU1we
rOl,pOcl:l;tel jut, ogromnej

t".1

d~lt:'kt

wydtwlgnlęClem

prllcy

nad

terw

~tftnoWlllcych.o

re_

Wl.roActe

w:v'I~jno~el, QWI!ltleścla
brt!,.'t'l o,l~llnlęle, d1.11;kt

stowl

w•.

Ta sama rzectowogć cecho-

lal

proc,nl
WHO-

tntnldn1ellla.

Rf"r(,l"nt I dyskusJa anallzllją

nlePlmll 1./lklad po z'lklnW Rw:etle tych oi<61~
rnzWojowych pl'awjdło~
"\\"ośd 1.11dannwiall się łownrzy~?e n"d takim '(<\\\Vydlllko~
w:'InlelYl dr.lęnlątk6w mlllonów 1.1riHi~I;l" by przyniosły
nne 'l7.vhld J najwyższy efel,t
Inwestycyjny, Dano na to
o(łnowled1.
_
modernizacJa,

eJ;-'",
1''lYf'h

wala glosy o budownictwie
szkolnym (tow, tow. Tell/S,
Socha,
Prllclk,
Kozłowski
I InnI). PozwoUla ona prawidłowo określić potrzeby I re-zerwy do tego o!bn:ymlego
w skali Itraju I Radomia za~
dania. Te poh'zeby sq at nader widoczne I odczuwalne:
trzyzmianowe sZkoly, do IDO
I Więcej dzieci na jedną izbę s~kolnq Istnie I'{lsnące za!;Wszczenle aż do groźby pozostnwlenla poza s7.I<ollI grupy dziecI. By zapobiec po-glębJanlu się tego stanu, by
odl·oblć zaległOŚCi w budownIctwie szkolnym. trzeba Radomiowi 21 szkół, każda po
1~ l1Jb lekcYJnych. Mai,~yma!ne
Illoi.llwośd

pań.~twa

pozwolą

na

wybudowanIe
15 st.kól,
szeŚĆ szkól
powinno powotać
:t. czynu spo/ecl.nt'go.
Czy siać spoleczel\stwo radomslde nu t(>n wysllek?
JeślI by załogi fubryk I·adom·
sldch
opodatkowały się !la
., sumę 0,5 proc, od poborów,
to do 1985 roiku U7.y.~I((l!1o by
4,5 mIlłoM złotych, bl'akujl\można

ce 1..'> milIona zl

by

wygospodlu'ować w zli!{ladach

podległych

MHN.
Nlenmal
każdy
(Iele,qllt,
:mhll'raląc
glos
w dYldtw;jI, rnów!t o
tym, jak wJellde
zr07.llm!enie I poparcie w załogach
znajduje apel toW. C;()mlllltl
o 1000 szkół na MiI1t"nlum I
rrtede W!l.zydklm model'nlza~ te jut SI\ znaczne tuncłusze
("In, nrt którą R7.0 pr?ezna~ zebl'Qne na ten cel.
("o:>:n.ll'\ 28 milionów zł, Zalda~
.r'v M!(!sne _ 32, a ZNTK ok.
Tow. F, WachowIcz mówIąc
23 mlllon6W tlotych.
!l'7:en:eJ (l lrJ 8Pf~wle,' wsk;.?~1
To bngllt'e miasto ma jed~ nil pewną ,ednt:trlronno~6 w 2ro'
hak ogromne pott"uby. Jednn 21~rr;::~I;~ś~1 ~:al::~Cj!etl~ ~:~~,~i
y, nłch by/a przedmiotem bar- t
sekr. KW - chile t~k powt1;r.1) gieboldej anaJlzy wspo~ 87:/!chna, polegli jllk dot~d, nM
mnJnnf'gO relerat,kI. Ta głów- I':blennlu phmłt:dry, One lilII nie·

nil rotno:eba ....

budownlc-

{(li

wątpliWIe

(lOtrClrlme,
ale
nIe
tWa mlf!oll~kflnlQwe I 8:r.kól. To tlllko one, Nil powstlHl!e SlkolY

("O w tej sprawl@ mówił re- skllldll

terał ł

tow. tow· Józef

Blę

tegpót

wlirunkÓW,-

Orzecz ~~~~~~/!n~:{:~laf:~ce'1;l;IO~I;Y ~~:
rOlwatyĆ motilwofcl, «I
których nie mówhtnll ni kon'e·
r.mejl, a wlęe: U1.»:lIkatlle "lemfn
tów budowlanych 1t mntl'tlalóW

l'''''''{'':WJ;J(!, prww, Prez, MRN- brr:.,
TelU$. tI IIzc1.ególnle w Ilwym
rofl,l'mtfWan!1I I sekr. KW
PZPTl:, tow, Wachowicz oraz
",'lAlu łtm.vch towarzyllzy _

tłi!:OSlClęd1.onych

PLANU
RAPACKIEGO?
d M N
k"

.
W tJIIWI' a
dla "Monde

I.
aszl\0U:s
lego

orl!llnl:>"JlcJI

Trt'ść wywiadu
podajemy z
nIewielkimI skrótamI.
Na pytanie
korC"_~pondenta
"Monde Dlploma:,tique", na czym
polegajĄ korzystne IItronY nowel wersJi planu Rapackiego,
wiceminister Na.'llkowskl ,.Kipo-

wledzłał:

,o-

.. Cel, Jaki postawllUmy
ble wysuwając w paid".łernlku
lfł57 t, plan Rapatklego, p(J"losta
je nleunlenlony: dążymY do
atworzenla. w EUl'uple środkoweJ, W newralglc7nych punktach
gtyku dwóch prteclwał&wnych
ugrupowań, atrefy wolnej od
bronI Jl\droweJ. strefy tmnleJszoneJ koncentracji 1111 konwen
donaJnych. O Ue Jednak pierw'
IZa. wenJIl planu stawiała. lobie

za 'tAdanłe oolumęcIe,tego celu

od razu, o tyle drula .mle"",
doó etapami I nkonkretnla prob
lem redukcji aU konwencJonalnych. Nowa werqja lItanowi od~
powiedli na krrłykę tych k61 za

chodnłch, które odnlOfilly &ł~ do
pOlskiego planu \V lpołób kon.
atnlktywhY ł pl"tyjmujl'ł (O jako
plllJ111.cn-1I.nę do dyskusji.
ReaH:r.ftcja ple'W!lzego planu
sprowadzalllby się do zamroże~
nia .'IhrJlll zbrojeniu atomowego
w proponowanej slrefle jJod od~
powieunią kontrolą.
RealIzacja drug:ego etapu o~
1naClaly pelną dezatotn~Zllrję
stnofy w Dolą!'zen!u z odpowied
n!ll redukcją kn!1WCIH:Jonal"ych

Wó'/lo

W poniedz.łal,kowym IltMller:nena·
lizel ąil1.ety uk$7.ata 1>\;: na stronI<:'/ :\ II1(t,rmu('jll I) JX>.~!.'d>.en!u Ibdr Sen!<lrów WHN, W J{'\ n.'\\\Mw,

J

Wll'OSIH1Ć

l

j

c yc e pow nno

:~~~

realizacji
Na czolo lU\l,,1!1;eń poruslOnych w dysk,u.:!]l wys.unęty S'!!
problemy ZWlązsne z lIltC"o.syrlkaclą orodukcJl l wzrostem wy~
cajnoocl pracY.
Po lnmKnlę-clu dyskusJI, l.1lb~'ał
1<103 clIono), Blu·H PoHlycl.ol'g'J
KC PZpn. P:'7.;'\!,'(Jrln'('7.I!rv Kom\;!Ji Planowa'w'! D'?Y fln.d7·e
M!nh,trów - St. .Tędryrhou'Bld
D"tlsleJs't& l1uatla - Ilt ...... it'l"r\ril

SI. JedrYeh()WB~{1 -- Zll,.\Wf·u1ko-

1'0 tf"l.ede: w C('1Il o;~r<ln!c7e- wała w1f'lką prM'd1.jnl,dową 'dY5'
Importu musimy w prodult kllSje, która beclr.l(' sle wc",·ł w
(·jl synletyt'7.nf"go kauczuku, kte: 1,:lkhw~l'h I l'l';tyt\l\a(~h nauko·
(ll~.

wo-bada\\'r~~·!'h, laboratndadl

1"'1 zaPoCZ!ltkownna wslall!t> jP,l
nI" w bieżllCl."j piędolatce, o~ifJ~

pt".IŚwlet..'Ima

w

ma

być

anl\ll1.le ora-

Rady

Nat<!dowt'J

Koń.<ili.lch.

~l:Ć W 1965 roku po7.l(/>"Il około

"

I

Wnło!!kl z tr!113lJkllnJI - I"k
'l1.cmkn po,ldł'J I tak CwS'r.ct'h~tronn .. j J:t(l<l!l1'lĄ dfl. 08ta eC1.!'Il'rJl
o... rl'Mmwl\nla \\'\'hr7nydł rozwo
fu J'lil,ęZrl lI'o!l)')Ofł/lrkl ~1\~fI~IjCWt'l.
I': 'który"'l
I'arilll. wyst(\pl na
swym Ul ZJl'ltdllc.

IHHIKłJRS CZTEIłFCn
KIIPOl\l NI' 3

a) Ile W'fI1DSI dotychl'l'7.ll8&t\·. minimalna 5t:lwka zan,bltów

ponad

tycznIe

'000

pn1i'Mt::p~tw,

młesiecJl:nych

taml~n.ny

fPlllne plAny na

pełnn

kOllele "winien" tego
kńm,t)ll!fk,,~ ,taka" cyfra
jak
P50(1 I'l:fXlnl'i' l~('ych w MRN
młf'~zknnla

Jf)(lQ

co

I Kuple!!), • Jednollzdl1le tbyl
daleko po~unhltlł loletllneyjnoi.(
ee Itrol'lY 'f\d6w I proKurIlItufy
WinnYCh kane /lIt;! t1.łldkll I ctę

mit
mał-

ato

I.,odnle.

bUtllllł

To

W ZSRR?

przyldlu,ly

partyjnyęh.

fakty

obojęwogel

c) Jaki Jest 1:v1ul

nle~pr.wle!1l1wołlll,

Ił.

I

łlhnu. II

,,,
którego

1ldjęcle

na Itronle pierwsv;eJ ,;Uowa Ludu"?
d~

Ilu

mieszkańców

l

,

pnypad& obecnIe w JapunII na

metr kWadratowy?

jest dobitnym wyrazem faktu, jaką potę~1l !!OsPO
sta.ie się NFW, Jeśli cha
dz! o wymianę ! wspólprR('ę
gospodarczą
Pol$ka -- NRD
to. lnk wiadomo, NRD Jest pod
w;r.g\('dem wielkości obrotów
drugim DO ZSRR nn.~lrm part
nerem handlowym, pny ('7,ym
w mrŚ! oodDł~nnel nlrddwno
wi('lolelnlcj umowy hnn'!low('!. wymiona tll w Int;lCh
1!)~!l 1!lf.O )("';lc7.e pow,lmie
W7.r()~ni(', ,Jl'st rM'('7.n nle·.\'ntpli
\\"n. że dlllsn' rozkwit !lrJ~uo~
(\!l!"CZV nHszego bilsldego ,f\<I!l
na ma ogromne znaC7.enle n!e
t\"lko z punktu widzenia prr
dfHczą

,,,

7.WV{';ę~twa

~oc)Il.111.

IIlU w NRD. /lII' tOlI,!c z~pewf'e
pOlosianie nie bpl. wplywu l
na nrzvp!e kO?:lrlltowamc 5\1:
los6w calych Nkmlec.

I

Jak wiadomo. NRD w clą/nl
lat swego istnienia - odgry·
W;'llil n'cm<llą rolę również na
al·cni(' międzvnHrodowICi. sta~

Oba
krajc
n;('
Hr',ęwysllkÓw,
aby
s:anow:cnia te wCle:lc II"
cie, Jak willdomo, poi,',;1
d€'ł:atomi~.acji

F,uropy

obejmo\'!ałby fI1

weJ, który

In

obydwa pańfitwa n:,en1il'c',,'IC,
plan c!e5r.l\c~' ~ię pełn)'n1 po-

pllrci('m NRD, jak

najbHdz:~J

.<;łuży

celowi od,)r~i:cnill \\ Europie ~l'Odkowej. NBn l~ ,w~j
gtnmy również Sl1l.fah p7.\"
ctynit ~:ę
do r07.\\'J~lll.n'la
I'abrzm!alych problemow _
przc-de w.>t.ystklm
wabl\~

lconsC'kwcntn:e o
pC'lJ{1)()1.\'e
zjednoczenie N!r-m!C't V:~':·a
zem tego ~ą propoly~le ]\'Im,
;:miel":wjl\ce do ror.w~,vanja
pl'obkml.l nl('m!('d'i<'g)

w dro

cir.e reJ.mów s1l.mych Ni("n1rów,
gdyi jc.~t lo Jedyna drof,n. pro
\\.'adząca w obc::nych wal'unkach do Jego rozwiąwni."\, ~Iąd
propozycja utworzen!,l kOl1fec\erHcjl, .sldadlljl\c('j się l (,bu
c7ęścl Niem!cc i druga po-opo"
7ycJf! - 7.awarclll Irll"tulll po-h,ojowego z Ni('Jllram!. Obydwie le propozycj~ cll'sn\ się
pcłnym po[mrclem PoL<kl, kló
rtl j('st jak
terC50wana

najż)'wolniej

,nin-

nie tylko w poIOZWOJU NRD, Ide w
po!tojowrm I dt'mokrat)'cznym
rozwoju całych Niemiec.
Pełnym pop.Hc!('m obdarzamy równleź ostatnie P:-OPOtycle radziec-lde, mówiąc'! o prze
myślnym

k~zlake-nlu Berl!na zachorhdegO w wolne mii1sto, Nie :Jlrgll.
dla nas ź:lr]n('j \~·"lplh\"l')~ri. ze
BC'rlin Zfl("honnl, jrł;il("Y nil l~

rylorlum NRf).
~flJ!

si~

od wl('lu lat

osrcc!l,i(':T! nirpr)(cjll,

t'ywr1"sjl,

Si picgo"<;!wa,

!:i('j proragand.\'

wro-

.~kipr(]I\·D'lel

nie tylko przeciwko NIm. nin
prz('rlwko

wszystkim krajom

.<;ocj~llstycznym, w t,yn onyv.:iśc:e ró\\'niet przcclwko Po!-

scc.

S~al ~ię

on c('ntnll!!

op~

l"acyJną dla tych si!. k'0r~ me
I"zą o "zj1;-dnocz,c.niu" N:E·mlrc
drodze .<:il.,., w dro-·17~ za-

w

gt1rnięcia

NRD przez. Niemc}'

adrnalll:rowskic.

K·ledy póltora rokl,l temu w
s'le c7.ynnikh~m. kt6ty w
du:;.c] mierZe IHl.vcz,vnla si!! Berlinie obie nn~ze d('le~acje
dl) utnvnlenia -pi",ltoju w Euro podpIsywały dokument, pod·
nie. ! kt6ry ma 00 soel(1~' (}'a sumo . . . . u,lllcy tre.~ć owcj Wi7.yszcz~~ólnie watną rolt: w dz\e ty. oc!miono j!0 tak w pol~ce.
O7.inie o'lkojo\vegl) ur('~uJnWQ jak I w NRD Jako {,tot,nl'
nia problemu nj('ml('(" .... ,e~O. wkłlld do polpP~7..enia i 7ncif+
VI.'\.pMnr<lc<l Po1.~kl i NRD ,v tej nienia stosunków w~DM;Jnlf\·
(l7Jf!rlt.inie mil 7.11;,r7pn!e KJpi~ nie tylko NRD I Pol,I,I, /lI\,
trkże jako wkład do 1.Jl~Hr1!e
talne, 57.czególnie d!,iś.
nia w.9ólorl1:cy w~zvst·i{i~ll kr~
Pl,kojowe wnil~ l (}biJ n."l· jOw l:rJcjllllstY('7Tlych: jaltr! dnnvt'h PilllstW, 1.mh1"Z[];ące do kument ~1\l7.fjc.v odprr7f"nlu
·/rl.;I:'l<mmlf! ni.cbe7,?i(,c7(,ń~t WR rr.!ęrlzynllrodowemu,
dąlątl'
\\" 1yrfl .,zclegółnie newral);t:ir'z·
de utrwalenia pokoJu! bap!!"
nj m fe\()nie świntn - w Euro
pll' śl·odkowl,>! ~:, 7.na~e-. W de- czel\~twa w świecie, a lW!~~l
klnracjl, p"dpiJlcITJt'j w r7a~ie 1.'71'1 w Europ!e. Mamy 1\ s7el·
wi7.yty pOl21l(iej f\p 1e-.;:',r\i par~ kle pod$tnwy sąd7:lć, że obt-c!)lJon - rZl"jrlowej w Nipmiecnit r('wh':yta partyjno ~ rzl\do\('(>j Republice
Demr;\I"ill~'CZ
w'J w ClfJ'·WCU ub, roku, oble dowej delegacji NRD '.'1 Pol'Ilrnnv stwlerrlzily, li. onowlll.~ fie!:! ~lllnle się na polU r'lzwnju
nil in I>ię 7,n P(~\w,\owym W~p6lw na$7eJ współlłfscy jeslcre jed
Il\t nlf'l1 i l'm pań!;tw o rMnych nym krok!t'ffi. który powitanY
~ysl('ml1l'h,
prz(':-!w~tawln,lą
będl.le z rado~c!ą I satYhtaksię polHyl.'p z pCl"7.ycJ! ~1,lv, wvścigowi tbrojeń, ł dqtfl, do cją przez np!I wszystkich,
l.~c

SPOTKANIE KOMISJI
Wymiaru Sprawiedliwości KW PZPR
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f

j

I

,

kł1oI

InlltAlnell

n4, t)Otruby

c~IQl'lkowl, nIc, dośĆ
Ilą prt.eIWJJ1IiWfIUI\'··

lU,

I pnea kogo?

Inn~'m!

k6w kon<:umpc!i nil glowę lud-

SIJl'kll'W

mlęrJZ)'nsrooowegn,

nC:,ąC

ellily

z adwokatamIczłonkami partii

b) W kt6rym toku

nie mote nIe

nltpokolU wAród lud%!
pucy, to budll I nllłu;dowol ...
nt.. JIlcu'iItQlnle wtedy, Cd)' w
na.du&ycla wpllltanl t" m:lonko.
wl. partU. 'l'ow, tow. 1.:ytkoWlika
I Adamctykowa pod.Wllly lIeMe

Po

I

zJettnO(:'1;{'nilH'h.

l

nl)l\ci -

Hi:!!-I

pn,cl:l ...... ,li. ,.. :wrn.iCl.I.W~'O A.
11I\.~I(], l;lófY s/.ne~Ólr:li\"O om6·
wi! zadania 5\al<1«(' przed p:'7C'
my-,lern rhem:cznym I środki ich

Roopodarczą

obow, a]c
także z powodzeniem konkurownć o l'ynk! zbytu rów Ole!
NRF. Pm;tawien:e przez V
Zlazd SED, lBko podstawowe
z~daJlie n,l najb!i7,.<;z(' trr.y lata
_ przoścignięcie NHF w I-ro~
dul(cjl nl:l,lwainll;»slrch 6!od-

11 ..

_______..:.-___--.,

ey Powl!doweJ

prnrę

kr<liami naszego

Po pl"tf'! prU'mysl clH'm!any
pow!nic-n w umcznle wit;I'Sl·YJTl
r:l1 dol}'ChC7.Il.~ slopniu wy)(orzy·
slywać do Hynlez chc-miany(·ll
I'.I,Z ziemny I l(Ok.~ownl(""lv Ol':1/.
p"odukty ·węgla- ! naft,lp\'(·hod·

Na~tępnte rnb"n! I<;!o~ mil1islpr

la

cioWfl SWOich tJ-tY\\'a~e~i. rClZ~
wijnć l knl..drrn raidem w~pół

'lo\'

1'0 &Z6sŁ.e: v,'ylyrznt~ p:7cwiduifj równi('t pow:\;my t·Oi'.wój p:'{)
dt.;ltcJi g!ownyrh w}"I"ob6w nic·
organicznych. jak kwas si::tl"ko·
wy, soda IlIllcYl1o\{oana l kIlll.'i·
tyu:na Ol'az lnnC7.~e rO~.~I(,I·zcnie
pl'odu.kL'ji j)!"oollklów '.lrganic7·
T:\'ch. barwni!l(,w j la:·rr,al'e:Jty·
kow.

lI!

j

ny NI(~micckicj Hepubhltl DemokratrC1.neJ stal się cunnl
kiern, który pozwala NRD nie
tylko stale podnos:ć stopę ży~

r. do poziomu 01<010 400 Iys

ft'\Kr",ńllć

'~t nR

. o nowe

d b

t I j
ad
.twlCtt"d:;:mr:lln~: w era I.\C nar ę,
Nawxa d7:ł8leJau. wielka na.radA
podobnie Ja.t I Inne krajowe naf"
dr Ilf"an:bawe, klóre Jut .11) odby_
Iy. p04wl~conA Je$lt omówieniu
wll'Zlow)'ch
probleml)W d.nl'go
pnemy,du. Problf'my te wrnlkltJą 't. wytyexnych XII l'I~num
KC
PZPR w .prą\\'h~
rozwoJu Pol.kleJ R"ł:C"c'typo..\IpolHt'j
l.udoweJ w liliach 1959-1965,
Mówca wysunl\l nasll::puJące
konłt.l·etne zadania dla przem)'.
siu chemlcz.nego na najbliższe
7 lat:
Po plenvą'le: przy og01nym
2.5~krotnym wzroście p:·odukcji
pl'lemysłu chemicznego prudukCJFI wlólden .~yntelyclJnych _ w
op!lrciu o r·ozwóJ prlemysłu wie!
kit;J lSyntezy orgunicznej _ po\l'llIna w7.I'O~nl!Ć w latach 1959UIG5 pt'zeszlo H-krotnie, 1\ produkcja tworzyw sztuc1J"l)'ch prze
1 ..,7,10 5,5-kl"0Inle
Po drugIe: zllmlel"zonl\ Inten,ylllwcja nWlZf:go l·ołnie:·;.oll !wi,e nam narlaJ sZ,'Y'blw l"o;,wj,Juć
prod\łkrję nRWO;I.ÓW s"tlwinYCil

ty!>. ton.
1'.0 C'7.wartt': w dn}"nl'J '.lo r01·
';('I7.rnla hfł'!y .~U"r,\'/c()".',"'j )11"/',
ku fhlllrlJwalo nastę:->ulnre r.nanl",: m\·.~lu
(,'hr-mIr7.n('~o) musimv
"PowIat Id""l~l(j na .H>ll7.\lrowa· u:nC7nJe I'ozhudownć ~',J))a:nicnym" _ Ił powInno być "1'0,,,'1.,11 1\1\0 rod;dlnf.!J lIład,':!, kl"rc) wykmwckl na "cent,urow,trlym",
II--------~
Cho(\t!lo o t~). t ~ nl\ !bl!1..<;711 ~
#ja WHN. 2-IIpltHlowWl na ;1(1 bm.

r6wnle ~mln~ ruból póctlltltóW)lcll I hll'l)l{lll, obowl~tk(l nbeaplll'nłnlll mIenI,
pl'ty- SI\ to f"eUI'WY jil'MUn~:1f nIl! w)ldo. paflulwowlI,o,
liczne przykłady
prawdu o $y~ bywane I III. IlrolHI.JloWAlIe,
obo,qtnotcl ellonków II!\rtu n.
top otlW (bprd:tO obllł'rnltt I przy
JmwJł tnJcJ!:zlumlowcJ W naw)'korzystanlu
pn)'kllldów mó.
t'f'l'mh! M'r.l11da następująco:
will o tym tow. tow. RylJ:ł:wskf

te- f:')
jt~h:ilI:A,

se atr. 1)

I

fAktu.

nla

N[;D ma już ;Jo\\"8l.ne ,,~'ąg
niecIa w budownictwie ~ol·.Ial!
sIVCZ!1)'ch, pvk.Jjawj'ch N!I"111":.~C, R.ozwija.lqc,V nie w orarci u o gospodarkę planową l po
moc lllpt·lYJai.ni,mych kraj(lw
Moc!nI18!yC'/,11ych w lym takt.C"
I Polski. Dn;emy,~l socjnltstycz

I

uzgodnienie ft>dukcJI zbl~)leń forowy(·h, pawin·nll wz,rlslH1Ć w
konwecjooalnvch nie c\ł\Kneloby lallleh 1950-19U5 pf7.c.~zlo 2·kro-

Sprostowanie

u~u·

lub m'l,ynnimf,!ej POI"uj,r;:r
gdyby p()djo::~e lo-t<l

moźna hylo osłl\R:I1Ąć nerl.ywł"
te wyniki sprowAdzajllc konIe·
rencJe na totY t/"\)retycznt'j 11ys·
kusJi o terhnlee wojennej, o a.b·
stra.kcyjnlc uJmnwanych mdudach In!l.llrltlljl. JellteŚmy rwolen
nlkamJ kontroli, ale \\' 110wl".,,,
IIlu z rozlJrojenlem. I(oll{ro!a
bez rOZbrOjenia dud swój SI'I111.

się w nleskot\c7.0nr)Ść I nl~ ha- lnie.

dcz"i(omł

.'w

PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
(Dokuó(l'$enłe

się

$twortrnla atmosfery odpn:il'-

ze sir, t)

Nysą mamy d7.'ś lak wy
p:'óbJwanego są~\Bda j przYJa~
clc)a Jak Niemiecką Repuhilkq
DClnl)klHlycmą.

KRAJOWA NARADA
Wloep

ldal\"nłoby

Odrą

Iv &ipowlrdl1le krOKI w PO\\':!j7.nnlu z Cl.<;ScloWVTn rozbTflj{.'·
niem.
Wydaje się nanl. te Je!łl lo .\1'
dyne rcaU~tyrtne: podrHdt· (lo
'lll#adnlenla. Nie !lądzłmy, oh'hy

sil :rbro\ny('h starJonuJllCych w
~I!'erl('. lnowU pod odp()Wledn!1\ l środk6w ot'lH'ITIV rośl;'l (l wy'::
kuntruJą OCl.~·\\'iście drugi et nil 'lt'j jHlwh'i Produkcj·\ n,!wo·
miałbv .~ens pod warlloki('m, te 7.ÓW sztucznych, 1l7.o-towj"ch I fo~

mowaloby tym samym

1<0

llnnle.ls/l'ć.

PARV:2: PAP, W grudnIowym IZAC'j strefy. Sądl.l!llY, te zmody
"Mondc Dilllorna.tique" (ikowana wersja planu RapIlI:·
uku:tal alę na. czolowym miejscu klt'go PI,)(lwaill ul'gtlrl1l."n:v, ja'kowywiad udzielony prze" puc- by prowaM.na O11d do llic'hwlawodnlC14ceao dele'lłcjl polskiej nin równowagi łll w Europie
n .. konferencJ4l w 'llr.wle 'tapo~ czy o.~la.bIC!.nja pozycji obronnej
blc,anJa niespodziewanej napa- Zachodu.
śd, wloom.lnistra M. NaszkowNa pytanie, Jakie zastOSOWanie
,kłero. genewskiemu korespOłl. może mleć plan Rapa<:klego w
dentowi tego plstnu., r, L Vłch· dziedzinie lupohieganl& nlespoulac,
dzlewanej napaśCI, wlcemln!stel
RedakCja "Monda Dlploma- Na,~zkowskl slwlerd/.II:
t1<lue" zaopatruje wywiad itJlku
.. W obecnej sVluacj! poll~
słowami wstępu wskazując m. tyczne,! I milllarneJ. przy obeCłn., że w t wlązku t wysuo!ę- nym stanie techniki l wyposaic
przez PolSkI: nowej \\'er~j!
planu Rapackiego, plan ten po-

dodllłkowo

t

1'l.Idom~klt'1 Je~rrtlr~~~\f~j~~I!):e~ytll e~~r:i~~~~

nqć.

num~n.e

nownie nabrał aktualnoścI.

(Dokończenie

nla armil. niebNpiecl.C'rls!\\"o n:('

,pód",,,,,,,e) "',,,,,, j"t
góln!e r:roine."'Można by Jt'

DiplolnatiqłJe"

teor,lut VI nie
nlv-dy dotąd wllzeelultron~ cYJnttJ, n).'ganlzoWlmhll Ipolll'ctneJ co n obywatel Rlldomlll, jut nie.
ny ,l"JhrflZ taj potrzeby l por.· iil,lti.ywfioścl Prl)' wykonywaniu poko)llllll lekkomył1nułt wobllt

(lt-'f)
j~k

PANSJWA NIEMIECKIEGO

ludd,

którym

enugll'ltnle
lll.· r6wl)ld

fakt)" podrywania dobr_so tml..

pHnę

,

'Pracy,
m:ynnt.

_ dyscyplinę hl. PllrtU pnel Jej "donItów.
organizacje partyjne

na

de-.

dzl~ła1Y
rzt'('%
cltntrallUCjł I wydobycia re.!tę'tw,
potanlon() produkcJę,
tJct,ne
prz:ykłady
nuprawy

napawaJ_ oufanlem w lIilr
1 Itct,nrj '1000 n:e~
=nk6w partU t ofiar..

boJOWłJ

••,

ItI..)'

nłJ
ro'botnlclej, Jednak
ą ;Jmczt,
nlłkonystne

Hetnt

.J~w1J,ka, które

n*
W, trMeh
tylkp" Mkladnch

bl.lI:11:4 czuj-

najWiększych

Od stycznia

dO',:~~nl. tego. roku opusz..
,!CZOt1Q ~,OOO' dni ,robocz:ych,

tllępok~
Slępltw

W1$Oka tI~ przeg..poda......,.'h.

O ,kradt.I.t.Cb

n,m

J

nJłłJQłłatl!!cz_

pmctwd.%latłnlu

oraanlia~

CJl pllrłyJnytth mówili nIeomal
wny!ICY. W prnclĄgu truch .Iat
lłllł-H

popełniOno

w Radomllll

9. PZIA TaSZ

Nie zapominajcie () drugim szczepienu pnecil1Jko
c~orobie. Heinego Medina. Szczepienia odbgwają
SIę w całym wofewńdztwie 8, 9, 10 j 11 grudnia
Nie zapomnljl Chodzlą zdrowie Twego dziecka I

w
II

SLnW0

LUDU

li
m
Nowi c:donkowie
parHi
rojt'kt nOWt'go
statutu
partii 1.aWlCfa
bardzo
I~totne
IIformulowan1a

P

dlllyrzllre {('go. kto może hyc
P"ł'jE;'ty (h partiI. Stwlcrd1_a
dę,

te do partlI prl3'Jmuje

_ 'Tata ... m6J tata w~'trzepje duszę w tych
deskach. D!lJcJl~ ·m! go... dajcie m, go, ja go jeszcz.e wyl~,ę.
Oficer szarpnąl SIę, ale kiedy dzle\\'czYlla nie
dała: Ul wygnłne. pod~talvil drugą rękę i powle~
dtfał ze 5ztll~Znlt'!' rotcr.ułonym uśml~lwm na
namiętnej twarzy.
- Twardy jelit, nie mu nHl' będr.le. Chod'i
a!erotko, tagrasz. 'nam na gltll)"le,
Ocknęła się, Jak w obtlczu nit'bl'izpleczet'lstwa.

~Ie

ludd o pilgll\dach zgod"yr.h z
lduml s(t('j~lh:mu. W dol30Th($MIlW}'ll1

,talud.. mówilo

III~

o (ldtlan!u gllrawle BodaIlzlnll
_

('0, 1'7,<'('1,

jagnu, Jest

poj~

clfilll o w Il'le rn::l'lrlJzym.

Dawnlt".!. jal, wIadomo, bardro rzę'llo pMlyjmowalo gt Q

"',-"

- Ja nie umiem grać.
_ Nie umles1:?, Ale "Garb9!temu" lub .,Bja~
ternu" to grałaś.
Z kolei ona ·wys1:arpywala dloń z ręk! oflce~
\"9., I!!<:t nie" chciała uciekać, jak by w nadtjel,
te swoją tu obecnością mote jestcze ural~!lć
ojca. Roznlądala się bezradnie, rozpa ..~1.Hw!e.
Wprrmt na nl(j % kuchni dlVor~kipj !'.7ła dziew·
czyna ubrana w dobrze IlkrojMY żakiet, pod
którym widać bvlo wełniany swe~ef - l gol~
fowym kolnlenelh. Na m(')n"l",,"(k p<xZlllem
mrowie w kościach I' gdzie b'ld,dej. To t;k.utek
długiej abstynenCji. Branka oficera ZB5pazmowala, wyciąftlljl\c wolną rękę najpl-crw ku zbll ..
tnJI'1('ej się dl':.lewczynle, a p6tnlej ku ojcu na
turze,
"
- Tata umarznie... pr7.<'Clci chłód, Ten !IW&tf>r ll:st okn, Wd~!ejclp mu $wf>\er,
Na takle dictum, oficer wyrntnle się rOZ('w~
111 i zerwał ze sWYch ramlo.n pelerynę I rrudl
na wóz z j!eslcm, j/tkl ("1.yrt! czlowlck pt"Ze,pla~
caJący coś, byle n:Ybko dopełnić ll'an.sakcjJ.

do partii lucIzl. biorąc pnetle
wn~'5tkhn
pnd uwa.g~. o,y
ł4 onJ dobrymi prnrownlkll.mJ,

D,
l,

pn:od:nvnlkamt pracy ltd. Natomiast nie Intere~awa.no sie

"

1006lal('(',zole

lloglądaml

kJ.tHly

d&ta do parlI!, '1. góry nldadAjl\c, tt' jeśli jC9t on dobrym,
aktywn;pn, pracownikiem. to
fIlar'1.~',

te odpowiada wllzyst

klm wymog"om
członka partli.
ałym\ latami

ŚWladorllflgO

Moina. było być
czlonltlem parU!

nie Ilławnln,.iąc ~wych n:~r7,y
wł8t}'ch poglądów ideologicz-

nych,

!-

,-

"
"
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•
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e,

'\-"
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"
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A \,hot""l przcc!t·ł, o W. f;~
by ('l.łowick, który pn:l'chOlT7.1
do pa.rUi rozumiał. popierał
Idee partII I był ~I)tów Je reaU
zowJW (ta. rnyli.1 też Jest nookrMloM w proJ~kcl.e statutu),
Nie U!('~3 WI\f.p\iwoścl. że te
1\fYJl\ogl pOwinny przyczynić
Blę do wlęltBzej Ideowej -zwartości I svoist.ruiel partii.

CAF -

W7JOSt
l!I?:erl'l{ów partyjnych w ostatnim okresie jrBt
na pewno zbyt powolny. 1)1a.tego tri: wa.rto IJe811 Jui utrzymaliśmy się Orty tej SilI awlej zwrócić uW8gf; na. nlektó
re środowiska, z łltńrych mo
lI'l\ I powinni pr1:Y.!ść do par
lU nrnvl czlonkowle. Wydaje
Ilę, te dlltyezy. tu zwta<!l'l!c'I!a

aktywistów

samorządu

I

W Cillr,1J. 11 .Iat wladzy .lu tn prlypomlna \\'.y~d~ chnrta za
dowcJ nast:lpil w KIC· c]l-ktrycznym zaJącem. Rudże
lecczyime niezwykle szyt ty miejskie nie rr.ogl\ dopędzić
ki mzwój przmnl'~lu.
wcią± ro.~nących
nowych poSzybki wzro.~l przemysłu spo- trzeb, nie mówiąc Juz o munl~
wodował szybki wzrost lur!noś· ciu starych zanierlbań. Sr.... dnlo
ci miejskiej t;zczeL{6Inle w tych w na~zrch miastach Jest lawIemiastach, w któl')'ch skoncentr( lanych ol{oło 4 tys. zW;I\f.k6w
wRł się podslawowy
przem~"'lil małżeńskich, a np. w br. dostal
KielecczyznY, NIl. w 1950 r, plę( czYliśmy 1. mpol("'cznion('l!.o bu
najwlęk.~1.yc,h
mm.,t: R::ulom, down!clwa tylko 14nO izb, leżeli
Kielce. Ostrowiec Skad..v~ko I dodamy do tego r,/Jwct blldowStara.chowice
zamleulllwało nictwo Lndywldualne I sp6ldzlf>1
:03 tys, osób - w 1956 r. jll~ 296 cze to stanowić będzie t:;Utr:
tys. micszk,ulrów. a więc w clą 1IJOO Izb. A przecież Opl'ÓCZ tych
gu szc,~clu lat 11II1nol\c wzrosia c7.terf'ch tysięcy mlod.vch par
w tych miastach o okolo 50 malż('ńsk;ch. Irzf'ba zape\"nlć
proc.! Do lego warto d~dae, ił mieszkania osobDm z walących
wbrew ogólnie Pr7.yjętym poję·
dom.
prz:.'rost naturalny w
miastach jest więl.szl', nit na
wsi I wyno .. \ ~rc(lrlio 011010 2·1
ludzi na 1000 mic8zllun('ów,
C'llarll k 'e:·~.'~lycznj'm
pr7.)·kla.~
dt>Tn Dowi<:!\.e;zan1a się ludnOŚCI
micjsidcj mol.e bvć Skarży"ko

I

Rt('('z jasna. tc nie jelit lo
nw:no7.na.czne t przy jmowaniem do partii tylkO .,gorowych
markslsmw", nic chodzi () ~.ad
ne za.m:rka.nIe !tlę pa.rtil, a
na odwrót. o stwonenle warun
Mw do lepszego Jakościowo
wtrOl'ltu sZeregów partyjnych.

robot-

nlc7.r2:n. wśród Idóryrh J('st
ba!'1lzn wielu sZ('1;l'góln!e ernM
nyrh I warto"p,lnwy('h rohotnl
k6w, Po?:wl1!lIohy to J(".'11.C1IJ
mornl\'l 'twlrl1':nć na.~z(' 7allla
dowe or~anlzarl{! pl'rtyJne 1
xalogamJ I'Obotnlcnml.
M

M

IV

,n.

l!}:jfl

znmic~ll{)\Valo

r.

u

"laga n'!mootU. Nie lepiej jest

llme Jt'llllCq 'rodowlaka. II \t6
I')'th bYlbr potĄd.n, dopływ
do partII (m. In. łrodowl5ko le
kamkle, Inlelfrc"ncJa: łechnll'lz·

blldyn1tów mle,!n·
proe. młMzkll6 PII$lnda
IJt$łI\1ac.łe wodol'llĄrtfłwą, łlł proc
_ kanalluc'll'!nl\. BIJ pruc.'-

",

,,.,

~.

"
,,,

n

eIektryć:tną,.

l1a Itp.).

,,p,'
,,.,,,,
"',..

I.

Vl'YPOI'IRłentem

kich.

6,t proc. -

'\ fl,4, proc, kUl"1!ya:ta
lł'f.lejBtw centralnego

btatą ~.ałel spra.W)' Jelit Jed
OM lIłnłeJętl1e d"cleranle do
tall"!ffl IlPf!łt'ie~l"ń!!twa 1\ łdca~
11\1 1 programem naszej partII.

II'IUOWą

dubroolJl'Mwa·

+g

n'"Chodni

~(}S,nodarkę

mle$1,!(an)owq l
komunalną. to je,1nnl{ wS7.ystk"

r. J.

Blat ukr

al sl~

przed wyrokiem śm~prci

'"

re~ WaG r. wyrokiem Slłdu WojeM
Wbil w 7,abuduwanłach ob. Ple~ wódzki0g0 w Kielcach na. k Il~
Iruszkl we Wid Ctf'fnlłl.ow w r' ę Ś ni I e r c I.

,.""""
:;;;
,II
l,

"

POdC1.M

przl'~r(lwa.dzn.nl,a.

Pow. IlPlltow8klm, fuukrJonarlu
lI7.b 1\10 na:tr,dłll ha lI~jemnlcty
l'WIkłer w .toble. Pll I'hwlll
fWzcstal en &y6 Jedl1ak lrijet1l1d
tlym, gdyś oka.zalo Się te zabtlt8Zklwn.1 w nIm ,fart:,,! Mich

I

w clIa8le OkupacJI.

lkaZllJty Z015tłł

",.o

Mlehn1ak

~u

dz!ewi~c\u

WI('lu

wyraz!lo

clH~Ć budllV,'Y

tlosd mi1IM':alów buclowls'lych.

Apel odhywał slq plut.onaml. NajpIerw chło<
pak Jak świeca odczytał nasz przydr.llll, świeżY
narybek rozrzucono po t.necll plutonach, ~a zna"

l.tłem alę

razem z ..Szachem" 1

"Słowik!tm ,
H

Slońc!.' promieniami cięło Już lałązkl krtewów
I resztki n!ewYdeopte.nej trawy, niby mo~lt:ine
notyce, Plutoor złł\czono w półkole. MętclYWa
w trz.ewIJcQch jakie się nosIla w wojsku pol ..
ilum, % oWlja.c7..aml na zwykłych portk::wh %
wyglądu

sierżant,

"Sj)OC1.nij", a

krzYknł\1

wtedy

"bact:n~c".

pośrodku

.pólkola

l zaraz
stanął

budownictwu

mle~'Z

Odrowe.

IWfItnwUy sobie ambitne
udanie wybuduwwla w IlItaeh

10li9--35 okot" 10 tys. Izb mlełłl

kaln;rch. 'l tego polowę te środ
ków własnych ludnuśet I tl'1!C'

bił Im:Y7.nn.t, te Jest to w Qstmw
en ,upelnle realne.

wę

wodoc,!ągu·" wJasnym kl).'lz~
tt'm 1,bur;!owała 4 kfri sIeCI wn'
doc!aąowel a opr(Jcz tel!(J. t111~111I
czyla wlnd1.OtI1 mlej~klm wleje
km rur wodocląlłOWYt'h. ZAltlnd.v pracy kO'!1:tpm 70 mln zł WY
budowa1Y' 1563 Izb mieszkaJ,:
nych,
OZPO
.,zafundowałY
miastu ilobek, którego kO$lt bu
dowy wyn!6~1. ponad 3, mI," zł
nuta o:r.doblla mllu.to- ·'pl~Knyn'\
\1Brldem Ud,
W szybkim templo ro!lnące

Uchwalona przez Sejm ustawa
polo:!:y kl'M tej $ytuacji.
Użyłem umyślnie czasu prl,nzlego, ponlewat praktycznie nieduM
to się l:mlenllo, Choć uC1wala
ukazała gię blisko dz!ewlęć mle.~ięcy temu - brl'lk Jelll dl) niej
w dHhz.ym c1qgu tZw. przePIsów
wyk(H13wc7.ych.
m!łI~lo
A więc dale' s)'tuaejll. bel wyj

pott'zebowalo
Domu
KulturY', przydn!uby ~!ę tct lirYlu plvwalnlrt Chcinła te obiekty
OSTIIOWIF.CKA ODVOW!EOt zbudować Hula, nrzcpl~v jlH', po
l,wlt!Qly. Zbudpwa'lł więc llull1
1PQwledi nade.~'lIa me ze obll le obieidy IflllO h'WtNt~'Clf
u[olcc;mcj WIU'M:UW,Y, wo- MWllulówe. A rmtlm IJIIMlłl"f,n!'
Jewódu.l.ch Kielc, C7.!I wicI lil km'wlltanle 1. n!rh W'11V~lklm

ść!a?

O

mJr$'r,ltnMtlm O~tt()weat Mle"t·
kafle\' b:v1J 'll1tlowtlf'nl L.. przepJJOI'll J'>lIl1o się r:lIdotUi!

ZARAZUWY PRZ\'J(LA....
Przykład dzlałal PSS wybu·
dowala

nowoczesnq,

pJekołrnlę

Dla Jej uruchomienia naletalo
wykopać 75 mb. rowU woQoclf(~owego. a tu jak na, z10ść nie
znalezlonQ tadne~() pn;edRleblm
stwa, które podJęłobY· się nielwloCl.o1e wykonać tę pracę. U·

\'uchomlenie piekarni przewie!doby sl~ do polowy 1959 r. Wle(lV roboln~cy PSS w ctYl1le SpD-'
lecin.vm sami wvkopall r6w I
plcka.rn!n jf>Slcr.e w tym mws!Q
ru beMie oorlanR do uiylltu,
Przykład drugi: d;r.lęln!ra .,KI>'
stMY" nie !e~t zekkttyf1.kowana
It!.! mlestkuń('y ~nml zebl'a!l lU
tnę potrwbną na wykonanie do
kumentacJl I zobowlą:tall sil;' wy
koo!łć doly pod dupy trll\(clljrte,
InlcjatywlI mieszkańców rodlil
la obecnle sklerrWJn,f'lR na bar~
dt.!c,l szerokie tor)', Prer.yt'lium
MRN w~'sunęto u!"l).!ękt dwultt·
n!t'go pllln\! . uporzaókowanllil
m!i'\.~tai obecnie lllt. 25 kr'o'l11telów blokOWYCh In!dlitywe tę pod
IcłO" i pr1.cdJotylo konkretne pl.

ny

ForU,on
Z USPRAWIEDLIWlENtEM
:lleleccy i ,'adomscy dtl.8.
..... lacze mogą m!ł4 do
mnie pewIen taj. Wszak
1 w tych mlaSlach z~khl!:łjl

I

przl:'mysłowe

fl'w!adclą.

prllcv n!e "św!lIdczą" I nie
trzeba się u nwh dopr<ls1.ał
pewnych śWlad(.lleń, one blo
rą na siebie ohnwilrld! I.l spó1
~()!Ir)Qdlłrzy mla~ta I rltl.ywnh!.
IlcZ!!IJltn1c7Ą w leA'o r01.\)udowie. W "Proz. MttN w tMrow
CU, I w K:Qml$lli:l'h rlld,Y Ut.!ljll~,
dlJią dyrvktorlY ),:Ilkladów pl'.
cv wraz z: oktyw('m lltoapw11ł'r

bl.1dnwJnoe

r.l!ałt odczuwają QJl.try brak tO>
bot,nU(ów, Nie Jna~1.ęj b.vł w O.

JlIWOl'tono specvflczny klimat
wJlPółod'oowlłdl!Ą\lnoścl j jak
by rywalIzacji o dobrO' mł, •••

w.ll~:h!kICh mlitych

utrowclJ - a ,5zplte.l tnebl1

tyło

m:oJllki«
Przed WO.lruł rQJIla W nim noś!! budować. Wtadu
tandetllYch domków 1 kllUll.le.n1· zwróciłY .JQ g pomoc. do Huty,

II.

'••~("!2.':'..,~·.~,rt~~!,~ .:'!

na

potn':eb kOIllUnlun~'eh,
Miedzy tym, a bytuacją W 0strowcu Istnle.ie zasadnIcza
rÓi.nica. W O~'.r(lwcu zak:lłld~

rzecz

~zym i wspólnIe radzą I d~!Ą'"
fajĄ n.n kdrZy4~ miASta, Tnm

łercnl~

zernymi wnczYp!I1!ędaml. Otępiłem się I w tym
nas.troju bezwładu WS1:Yliltko już prty:mowałem
w fonl'lle i ar.ybkośc:l pokazu Winowego.

To wszYBtko otwarlo "zielokanIowemu. Wł.ad:te

CA
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mif>szkańców

ną drogę"

O

na

lamusa:na

parą·

Od wolano sic: do lnklndów prze
my~lowych. Mimo napIętych pla
nów Pt'OdukcyJnych. dwa najwleJtllze układy przemysłowe O~trow('a: HIJla Im. NoWt)tkt
I
OZMO uruchomIły w ramach
produkcji uboc7.fl(!j wyrób ctgly
wapienno ~ tuźlowei. zR4 cukrownin ..C7.cstnclce" rozpoclęło
wypnł wapna. Daje to ob~cnh.
HI mln szi. cegly rQC7nie. Pny'
d"l;lby się In·kn ilość w Klej·
::llrh i w Radomiu?

budtet Ostrowca, A \;,:I"c cud1
NA PRZF.PIS1l
\Vl'K.ONA\\'CZE'l
KM PZł'R. PI"Cz. MRN I kiedpowlcdi nn to pytanie, rownictwa ostrowieckich wkła
żywo obchodzącą ludność
dów r.rowmlaly )f>fo1.cze na dłu·
miejską przynlOJlla ,ylko go pl'zcd uka:o:anltlm się W.hpom
częściowo uchwala Rady MiniII"
nllU1ej jut uchwały RAdy Mini'
trów Nr 72A z murea br. Nakla trów, że tylko kh wlIPólny wy·
da ona na jednr.atkl gospodar.. sllek może
dźwlgnqć mla~to,
ki uspołecznionej obowląlek u- Stworzył się (){lpowled,nl kIJczelllnlezenla w takich kO!lllt.ach mat wspólnego' ROStpodarowllnlll,
inwestycji
komunalnych jak: rozwinął się w najleps:r.ym legI.'
wodOCiągi. kWlilltacja, oczysz· 510wlI
z.nnclChiu
lokulny
czanie ~clek6w, gazownictwo, patriotyzm, A 010 parę jego' ociepłownictwo. knmunikacja, u- woców: Zakłady pt'acy przc1.nn,
lico j dmij. Inny dokument cr,yly 01'\ rtlmonty Izb 14 mln d.
Pl'awny mówi o budowmctwle Dyrekcja Huty - wldzłlC, tt
miesr.kaniowym.
WspomnllUllł
miasto nie' rozporllldza dostauchwala klnd7.le kreS pal"a~ tecznym! fundUs1..lml na r01.uudo
były zainteresowane rozwojem
wieJJtlego pt·zemYl>lu. nawet stu

spod

mie!! plet"wszeń~~wo w
pn:yjęclu do Huty. Dziś bu10wa
szpitala miejsl,;Jego Idzie pelną

Iy Itp.
W latach włndz.\, luclowPj !'nM
gkznle zabrano t;lę do odbudo-

się domów J tym, którzy mleu wy I rozbudowy miasta. Wybukają w ~utel'enacil J na podda- dowllno 5000 tab a 'a91 izb wy~
szach, rodzinom, którym przyby~ ren1<mtowano, W wielu dorl1Błlh
światło
elektryczne,
lo potomstwo, przyJezdnym spe· ubly.lo
cjalistom Itp., itp, Wladze miej· wlele mieszkali. przY)l\c:wno do
skle same nie dadzą ra:!y, cói !llecl wodociĄguwej. Gdyby obli·
myć
kosm WI>!l)'stklcb dokowięc robić?
mtnych Inwestycji.
OM'taJoby
.JAK DLUGO M01.NA CZEKAO się, te tnaCllnłe przerastaj" OUI'

Po 'Uclet1.IlC pued wykonaulem wyrokU, ukt')'waf 81ę w
bunkn:e u ,wojej p:"lyjacIÓlkl. llOmle.isklt'IłO Radomiu, WYj1l"h.. nawet doczekał IIlę • nią po- t'owul ją jeszc1.c przed laty mntotn.8twa. Po ośmfu latach ukry ły. zaniedbany OstrowIec, Nic
w.nla Ilię trafił on mów da wiem. el.V I1p(}W()(iowala !ll mą
cJrość I pI'aktyczny fru.sqdek Je~
blak - były noJłejant 81'anato więzieni&. Jedna.k - Jak iwler go·aktvwu. czy l.w.vkla konieczdzą WWCy prawa - wyrok noŚĆ. Sodze, te h'c:łno I drugIe
nie lostanie wykonany ltiyt Bo napraw4ę sytutlcja Ostrowca
Za udział w mordotłtwacb
była nlę dO' pW8zdroszCi:enla
Mlflhnlaka obJr..la ...nutesU..

w,.

z

Ob.,erwncJę podchwyconą

wlecmle zapl.~arU:!J:lo w ns.",zej pamięci przerwało
u'('zwanle na apel. POOlep;l!śmy do woła:ącego
s-kokam!, zrYwami nerwów. Z trudem zdołałem
wyeliminować ukłucia prote!!tu t buntu. PrrectWstawilem się Im rĄtrucnaml woli, niczym mi~

bcdą

Ostr.)IWca.
dOITlków
jednorodzinnych.
Pn:l1,ydium
MRN opracowaltl plan zalJudo~
wy pr7.Cstrzennej
miasta, zna~
IIW.!V się dzlnlkl I kr(!dyly. Za·
brnkl0 jednakże doshlt:>c~nel

OSTRO

nowił on dla ,nich dętki halM!.

,,-,,-

."

I

z roku nA rok rnqnll
sytuacji, W
k.tón~J
w budt.etl.lch miejskich nll:dndy dokliaJneJ
praktycznie blorqc miasta nie

nn

kor~>;yslało

małego

ność

"Pl

kańców

Nie zawiodly się. DyrekcJI! Hu
ty oglosill!, ze robotnicy, którzy
19loslą się do budowY sZPttalł'l,

studzien. tyłko 3 proc. mlcszkań
mlalo kanal\1.ację, 5 pro<:. było
zaopatrzonych w Instalację wo·
docil:u:!ową, a 45 proc. w ~If>i(·
trrczność. Wojna nie oszczędzi
ła Ostrowca. Okolo Jedna ptf\ls
Izb uleJlła l.n!~7.c1.("nju. t~n Bar!'
los spotkał sieć elektrycr.ną, mOb

WIELKI PRZYKŁAD
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ludzi, a w 1956 r, J(!g.) lud
wzro..,la pr!lwle dwukrotJ1le
Potąda.ny byłby także dO'"
Podobnie wzrosła lud.nooć hutnl·
pływ do partii nauczyc\eH OM
C7.f>gO Ostrowca.
fU mlodszego peNonetu nau~
Celowo uźywnkm pnJęWt kowego, wl'Ź5Zych uezelnl. W
"wzrost ludności miejsklcJ", u0161" wiele ofA'ĄnhmcJI pał'" . nikając sformułowania .. wzrosi
miast". Bo przcctf'Ż na poJęcie.
łyJnyrh, clu;tnle Ilr'ty Ję!ohy do
miJsla oprócz 7.amicszl<'JjąceJ
łWolrh
5zcreg6w młocl)'th,
je ludno~ri, 1;kłnda.lą s:q lak;;f
vvarW81'1owych ludzI. gotowych
domy mics7.kl'l!ne, urządZellll ko
munalne, kultura'nc. u~ługowt
realJzowail program I zadnn!!\.
itp.
A le r07.wljnły ~Ię .011 ~unlto~
partII. Mtod't!('f, - to pr;:l'cld
\\'0 o wlrle wolniej. nii. rOllta
~'fl1,!nść partit, to ona bę
!tldnoŚĆ. Nie był lo flnYP!ldek.
cble kontYl'IIla-torrm Bo~jallll
Sięgnijmy clo .. Rnrznlka Stały
.ft)·n:nego lilii'!". O1ut:lm.in filę, tc
tycznyrh prz:eobraier'l nUte~
ogólne naklally inwtslycyJnf.
10 kraju.
w)·na!'llly tv ID.ja T. 51,6 mld ..
w
tylko na pn:em)'!'d, 21,1
Nal cialohy tet. nlewl\łI)lł~
mln zł. lA na budownictwo mierni
\VI!', Poo.tulować IlIzyhsay. nli
'mnlDwe ł gospodarkę komunał
dołychrzllłl WRrosi ilości kobłf't
'111 wydat!Ulwano 8,1 mld &I,
w parł!! - aktYW(5łek llI1)oltcz
Obecnie W Klelcctzy~nle maM)'
naJwlt:kn76 w krajU tall«:n:C"Ze~
nych. działaczek TOWBn&YlłtWn.
nie rnh~$zkaficów na jednĄ Izbę
PnYJ~IÓł bzll':cl. 'l'OWArzVB~
młesr.kttlną (2.'1), 60 proc. nle
lwa Szkól {lJiwletlkłch Itp. ooIJtdOctrwall!ch bUdynków \'II miali
C'tywl4l.!1e, lUotn.. wllkuaó na
lach. co ctwarty budynek wy~

~k, kt6rych llC1ba
wynosiła
2:100, z tego 920 drewnianych.
Przc$zlo polowa mies7.k[l!i skin·
d!1!a .qię tylko z jednej Izby, a
wskatnik za/otęs1.crenla wvnos!ł
2,11 o.qoby na Izbę. 25 tys, mies~

fot. Mat1Jszewski

'Prtel!l

d··""'""
lut

ust komplMU '»ędz.1oW$I(leIfQ, i! tl1lo-pollWk" dtńV6dflwa:"A.lt, nIe, 'JPOJ\Ob"IDę

f UW Z

tyC!ntł

poaodu6, dlategp wIdnie oddi:tały", lu§rllf NSZ
odrnówlly P'Ofilu.n:eń.lltwa ooor.lunhilom i kU"Ikta..
forom. Nadępnle móWeł 'p~ttłpl1 I 111);(1 ,nit
nogllł J fUli!)'ł UniĄ: półk'!)l ••'. ,tlnystajllC prt~
nowobnu'l:!,'lltui ,- "Ptudł rfU:ltt, 1pl,+,- ,lr~Ąt>',1'l!e
))tagrud praWdY ł 'faJtły dnpfbWildzl6 $pee,tl!n,je
do nrun:ych umysłów) pctbliwlohych dotąd, fW~

teItlej w!tuby, l'?m•••ł .oble prty tYm tłe~t>,ku....,
l.ejll OOZ#1e:rdMl1;Vcli rĄk, Z jamy U$tMJ, w lU~

,.J b,4kow.l. klik. "Ib6w l>I<=b.ly<ll.b••
1u'opeII<! jiJ<ly.

I"

.uYO
I

I

Jutwsz.ystkle Podział budżetu
grupy ZWiązkowe dodatkomego

:...---------------------------------~•.; In8 ją

';'

TYLKO 20 PR·OC PLANOWANYCH MIESZ·KAN
U
Z budowo •"'ctwa DBOR-lIIwskl'"ego

'
zauflIla

o "'Idu korektach !l1a.mSw lfO proeenl.~h. a plan flnall.,OWl"I
bud'nvnlrtwa J)BOn-ow(ilrj~~ prawie w HIt) prot~nłQ~h, To niego W Slarachowir.ch., we wlkonywanle pJanów bmhl\lInlt'_
wn:cśnlu br. tI~talon{l WfMZdt\. tWA OBOn~owllkiell/) \\I Słaraehote do kmlt,a 195& roku Inl/l6to (l. wl~.ach jelll już dla Zn1\ł lud}'cj,\
tnyuta 312 h:by ml-e-s,kalne. Skla I kO$'ltowalo miasto lItraI!) IIrlck
mle:rrzk.3ń. J}zJeje file ló w oktMle.
dają się ha ule bloki 16 I 27 (P()~

P

:t>OStal()~e ule \\'YkQnaneJ;l:łI planu 'Il kiedy rn1.budowująca ~ie FSC nie
roku ubil'glelfo) (jra:7. bioki 3a I 31. mote zalrudnlj] 2M fal"hov:e6w.
,Blek XI" 17, Pi) u\\'7.dędnłenlu tylko '"l,powodu braku mles'lkań.
trudfl,nśd
ra-Jnms:klej'{o Z8!\ł-u kiedy w MRN Idy okulo, 3 tys.
oddan,v mIal b~'ć 'Z- mlcsh:eznvm nl~ 2alallt<lonych Illk'l~;'i II m!en.
opó~lenll!n1, Do wykomutla Il'a~ kania. ZBM ma pr<m(e wyt!umll_
n6w 'DBOR-.owskleff(j budownh\. nenie - brakowało Jud'll. R'ten
twa m,lt.'/Izkllnlo\Vfl;o w br. 'Wbo_ iM"a. tli Ul ltot W lJ(IwntD.1'1ll IItOf1
wia'Zdo
dodaik(I\l-'o
rll.dnm!lkl nltl wph'n('lo na nkwykoMnlc
zBM Mobbte j:lQle('cnle mlnł.'llrl\ g~adn()t~n~~t~reny;c~lnl:~ae:!CJu:;~k~

l

męzuw

MRN

Ol'~~r'lQr~~;I~~~(':rJ.

S""'hoWI"'h. wy-, !m.y~,:;k'~"~~,~~kO~.,;;.'.,;'''7i6;t,~.:

w

e7.0 - wyborcze

-;fe I~::
tym 7.a.lnte~owanlem 'Zlłlót.
Pneclętnie frek~encJa ",yno91~
la '0-80 proc. Najwięcej dYlikutowAno o produkcJI, kou:t&eh
wlMnych. o marnotrawlltwfe su
~~~~~w oraz sprawach byto..

Ponad 30 tys.

zł

Stosunkowo na.Jlt!pleJ r.ehrfl.·
\V stalowni mar
wydz, mechanl~~'
Dym. waJcownil\<:h, konstrukcyj
Dym. Mocno krylykowa.no tam
nil. pneblegą.ły
tenowskłej,

prACę dotychczu:o\VYch m~tów
zaufania; któny' . !';anledbywall
nlę

w pracy. Pa.daly wnlMkl, aqddzla~

by, pl'7.ewodnlczI\c)' rad

57.ych .prawach

NR!"

~~~~kll.;~n~ó~le:;~~~Mie. 18 I 10

"zoru"

.. Ptllawl~ca

-

lm.

.

d

czono na uporz<\Jko\\ anie placu
Ap!l'k~ Nr 11 - f'1. Wolno!~!
dv pol.lłbudi.elO\\'1! (dopltl'y o ony szkole Nr S Wj'd7,:at Zd,o
TEI.F.FONY;
I\lkoho-lut w wyslwścl 1,3 mln wia otrzymał 360 ty.;;, zl,·M:e9.
~~,gQ~to~~~,1f~:tllOkow,.. -!ł4
1.1. 79 proc. lego budi..etu pl'r..e- CU~ sle w tym nn~\ępujq!;e poPo!lo10wl~ MIlIt'yjn~
: ~~
z.nll.c1.nno'· n/l. polUj'Cie nicuobo- 7,}'cje: u,kup bielizny dla vpl!lTAItACHOWIn;
ru środków obrotowych, I}fZed- ;~;al1.'ar:.m~\~~t~C~~~~tl;!~l~Ob:Xl:~~:~
KINA:
51ęblorstw mleJs)och oral takup poradni dzJeclęcel ornz remont
"~~~~;. ;'I~kl~tom!l IlC!~\ell'
potrzebnych urządzeń dla tych ]("ntgena w PI'zychodnl ohwOOo·
.. Rob!ltn!!\" .. P~m! I pHh.
pnedsi"ębiorlltw. PI'tyczyni to się wej, Drobniejsze sumy 1'r1('\01.- mi ~;Tłt;;,d, NRF
do "polepszenIa dzlalalnoścl gos lano nb ccle kulturalne. T;Cf('h~
At)trl(~ Nr lU _ u\ I\r;-wld I
,
otrzymali harcerze. 100 \\~, 7.
't'rO',,)';FONY;
podarcze,l P~7:ldi\'~plJ!or~t~ or~: przeznaczono na !loor z ąd7·t'nlc
Polt0towle thtunkowl':
_ M
Ich rentow.nrn.;:'
len 1\ ze .
dokume-ntacjl przyszłego biurow
Slra" l"ntllrnA
_ ~I
rozdzielono mll:dty następ.J)ące
pogotOWie MlltcyJne
_ eT
przed.~ięb!orstwa: Sta.racnowlc- ea MRN,
,
kle Zakłady Przemysłu Teleno '"""'.,."''"''I'~''''''yvvv"'I''I'n . ..,...''"..v'l'.....'"'..." .........'"'.. "vv,..,.....n''"''

I

łowych organizowali
sYlltema~ wego ..(250 l)'s, zl), .PDT dBO tYs.
tyc7,nle odprawy l grupowymi I zl), SZO, (120 tys. zl) MPGK
IruJtruowall Ich o ·nfl.jwdnlrj. (750 tyi>,: zł l, MPR~n (500 ty s:

zebrano

proa

"~najnltnych :.:b~c.7h;'~Y m~~d~;t0:~:·z WdO;~'~ ~~~.!:~u~~~~~o~g~\'.~~~.. ~,~\~;!~~~ t>óW~P;lt:II;Od lapoń5kl~J

J~::~~v~e~ra~I~· cl!!;;:V

walo, ale plany w ,SIarachowi.
cluib lei były 'LI\waltlQll,. Wlec co?
Zła. oflj"anlu(!ja
prac~ pn:ed!!'l,,blonlwa? - na pewOl) tak! Dy·
rektor DBOR Klelee stwierdził,
te na Nlttne plan, pM.crobnwe w
wY8okośrl 150 mi1lMIDw. zloty ch,
Inweflh'dl" mltoJ't'7.kanklwc radom_
flklego ZBM filaoowll\ Iylko 80 ml_
U-Onuw 'll-Otycb. i\ prtedd ZRM
powolaoe fil\ do budownJctwa
ml(,$lkanioweKo.
Kac.
P.S. Gdyby wykonawea nealltowal plany budownltlwa OBOR
IN' 8Iat.lchowleach. mlulo otny~
maloby jCS"leztl' klika mlUon6w
!~:~~~ na buoownldy,'o mleulm-

"Slos!r\'"

:,~~~",::,'"~W .~S"'!;:d:";~.!O

P:llco w a.la w br. ooda,tkO\q' bu lI. SzereR innych 7.a~!adów pra
Przez blisko 6 tygodni w bu dzet w wysokości 5 mln tJ, Skla ty otrzymało mniej~ze ~un1Y
, c l e trwa1y zebrania sprawouiaw da,ją s!~ na niego pl>nadplnno. pieniężne. Dochody ulvsklilH! l

•

gospodarki komunaln!!J. rośwła1~
~czyla to uroczyście na klonterenejJ w Slarachowkarh, ~Irrel,
eja. radom,~klell'o ZaM. Nadszedł
.rulb;leń. W Starll!~howleacb 'tnf\w

nowbJch

OS'fRUWU!C
KINAl

wydziałU

ł

b~

t.ł).

n'm'

W

MIEJSKI ZARZAD BllDYNKOW J\tJES7.I<:A' ,NYCH ~

:

!"

w

aKARZYSKU.KAMIF.NNEJ, IUI

OSIEDI.U MIL1CA, 8L. Nr

I

oqlu_za PRZET fł.RG

na ....·Z1'Ost trodkóW E

!$;
l

tlbrotowych 170 1.,v~. lI. na la~
~
kup 2 samochodów 240 tys. II
n& wykon.nlt> do kOllrA 1M3 f. n~,t~puJĄ(,ych rob61
~
Podrz!MI wyborów w Ifrllllaeb oral na budowę Atohnni
100 E
buttowllIlIC n'lontatowychl
Pr7:e~8ię' ~ 11 rttZEJNSTALOWANl1!: II ut
WYLi\C7.NIKOW OLP;Jn~1tlł
W zak!adach pracy Sial':'lcho W Innych zakładnch ,pracy I tn- robotnicy wybuli iHl'nad 51} p'r~. Iy.q. lI. Miejskiemu
iMt~·tudl blldowlll.n3'ch, I Mt 1111)
od UtOkH6w na łdllnl~ (lit ezoll; kotłó"," orn
oka'tuJe'1' Dyrektof radomskl!,!!,f) wic ~prz..edawa.",.. są regiel " na stytuc,lach mialił,' wpływy ze nO\\'ych mężów zaufania. ludzi binrstwll Produkcji Pon'IooCl1lcr.ej '"
Fundusz Grunw,lld7.ki. Dotych- ~przedaty ce"ielelt wynosz(\ oko
.
przekazano' ~50 I.vs. d. Na re~ ~.~
WYKONANI!: NOWEJ INSTALACJI StLOWF:Jz
I«)flanłzoWllno konrerencję

na fundusz Grunwaldzki

w łlpra

wje budownlrtwa 1: udzialem !1Yx:ekt(lra flnn" 'l KII"II", prr.erllllawidelI zn~1 rlldoMo;;klinKo I Innyrl'l

l

ty,

I

~$:t;."";::~ ::!~I~;~hn~r!~:~~:ikni\~1) ;I:~

c?',a~ na lwlęccj cf!l!lclek t'!prf)'- lo 15 tys. złotych.
bo 'Ut'I(\rlll)wlln~.lto w c!llośrł d'tla·, wadzono w FSC (25 ty~. Zoloł'rc))).
lalnfl~el pn:ed.'il~blorslwa. Na kall
rerencjl b)" Ir7, ohl"rny klrr()wnłk
odcinka robót ZBM_owsklrh w
Stullchowlcarh. który plastu!.,\ lo
5tanowlsl<o nlrealy ml"!sIĄ<'i I ntoc,
JUl1a. nie jtost odlWwled'Zlaln~ 'M
nlewrkonanle planów w rlĄIrU
całego
roku. NowY kierownik
stawia «prawe juno, Stuk Nr 'l.l
oddamy d., uhtku w ml\,.ru I!I!>II
OZPOCZĄL się. ol(re~ przed.~w~ąteczny. Ruch w ~kJe
roku, a. blo!. U w slYt?nlu If'!!,ot
pach r.wiĘ'k~l'.a s'ę z kaź dym dnicm. Przczornll ~I),;r:'o
toku. O bloku Nr 17 nil' ma P'\dyni c;>yl1i przcds ..nąl.e czne 7.akup)' zwykle kllka:\;;'śM
wet mowl'. Oddany 'Zosjanle do 11_
tyŁku rlO'1I~M IV mlr<;~:l\"ar,", 11'1cie dni wczdnic.i. Nic leż dz! wnC'''o, że w skle,,"'h ~ arl)'kulami sPożyw4\oZYmi I k0l:Jnllłlny~nl Iworzą Się \oleil\l.
nich. Tak wl<.'c S!aral'ł:owll'e oln:vmltja \II br, b'lko dwa blo\l:l
,Jak orzygo I owa I się d n zw iększ1nvch zada! \ O$II'owlcckl
mlp~kahJI':,: kf6rl' plan;:l'.vanli "d_
handel?, tle" cr:y?n, pomflrnr\~'zy, jaj otrzy~a Os\.rowif:c
dać' do ut~'tkll jI'8,>;("~e w !"'litu u~
na świąteczny sezon? Z t:. mi, I .lnnym! pyta·nlBl'llJ d~tJ'CUlCY
bieldvm, kledv to m!('!lzk;ne\'
J'!ll zaopatrz.enia zwró,:lllśmy Się do o51rowl~klch ln.,t:'1uStarachowic olrr.\'m3.11 w nlo:h
CJi handlow~'ch i olrzym&H!Ómy następujące !Oformac)e, któlH7:yd:!lal~
ll1!p.llzkań.
Tak wl~r
S!.ar3.rhol··I~e nie litl""lymah' w hll'
re z pewnością zainteresują kl?Cą gospodynię dom(')wą:

cieszących Idę Icb uznanIem.
te!:)

-)o{)lA-

NASZ ·HANDEL PRZED· SWIĘTAMI
, ,

bót

znM

w StAracbowlcacb

da,

~

Na. ukres śwlątt'ezny 1'01.dzleln!k pn:ewlduje Pr't.\·dzlal
dl. mhł./lta. ponad 163 ty'!!.

-)000(-

Kieszonkowe

s"!tuk śwle!yeh Jaj, JC>1t to
IltanoWcllo za mało. Niemnie,

rozkłatly iatdy

Mlynłmy

jnl: w tej
chwlU w Wytb;lale HM\dlu
Prezydium MR.N starania. by
Jt!dnak

~Y2l1ano nam
dodatkuwą
'\Vladztl' miejskie Starachowic,
pulę Jaj ...
atarym z\vYeujem. WYdlUb" w
na,JblliU}'cl'i dniach kies'tonkoZ5 TON C"'fiTRY
we l't...~klady judy autobusów
I POMJ\R'AIQ"CZ':
mleisklcb. Jak \'Vładamo, w,
.'
.
zwią'tku li otrnyman!em IJh:clu
664 - to numer telefonu p,
nowych "Sanów" 'ZmIeniono roz Ta.deuna Kanth\8kleg.o. dne-kto
kłady Jamy autobusów.
ra WPHS w Ostrowcu:

I

<

PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI

sprawozdawczo-wyborcze;
OSTRO;WIECKA o,...,nllll& eJa partyjna tyje POd 'tlu-.klem
Int-el\5yWllyeb priYrołowaó, do mJe,lskleJ konfłl,reneJł sprlłw'o
sda.'wcw .. wyburczej. Termin konferencji ZOfłW ushllollf na
20 grudnia br. C,łonkowle Cllz:ekutywy I tUt blo'M\ pr,ynny
u_hllll w pny,ot('lwanllłch dD kDnrefMeJI, Speojał,ny i WJfflil
J.uwanY$tr, pod kierunkiem 8ekreta-my KM "n;ytrolAwuJi
"'erat ol'llawJająey 'dt»ytl:beu sow" Jłl'lII.(lę młejllkłeJ', lmta.ncJI

_Ul.rtYJneJ w

O$łrowcu.

We. w.tvtlktcb poibtawow yeh organltae,'ach odbyly !!.tę o"
.łdnlo 'bebrałUa, na.· któąłlh dokłłłanłe ,om6wlono, kandydatu
ą zgtOl'lzonł

kU".

mł~łłleY ttlh1U

na

dawm :" ,wrbOrtmlł KM.. W kltku
'Ullan delegatów.

lumrereneJę

WWdkl«lh

.prrt.w..,..

doko4ał'10

6;ęolOl"stwa
mi

~al":

drodze 8ą dalsze ;l; wagony ey
tryn I pom",rańcży. Raz.em o·
kolO' 25 lon ...
- A oto clt'lcaW5"1e pOzyt'Je
artykUłÓW &pntywcz)'ch, j3kle
pnJl"gDto~ujemy na śwlą ten

-

8toł:v!

szampany,
1I1t5ZOne sllwkl JUloalo-

Mogę
kańeów

rown!k

kl\

szczepieniaLprzeciw

cborotilo HorDa-lI_InI

'-

,wMłó

C~es1aw

flanelową,.

plaA2:~

11 ..neU;'"

fk!Ul'tlnwl\ły

·ROBOT

BUDOWLANYCH

i:

VII' przetartu mo," WEI"t' uddal pfledsl1tblorstwll plń5twowe,
8pÓldEJtlCle. I pr)'wstJte. ~ lnwdtor lIutnell J!lbJl prawo do \\ty_
boru· oferenta.
Otwlreli! ofert nastl\pl ~T Brudnili. lU3 t.

Ul) Aud . • zkolru: dla
"Syn p;nl S~lomel"
t.(1)
Pla pfl'.fdli1.koll b~liń

X -

Kochanej Solenltal1lc:e

p. I~EOKAOn IWA1'4SKIEJ

~:in~.~·15_"1;~~O~.~n~~::~j,,. rel~I,~;
~zkOlntj

ł!l\w~d...

Irńttwn",

pl. "BIde
U.UI KlJnrerl. U,fllI

nu·

Toń,

'I,OB

'J'ud)'rjt

l,o,.nletw~

Pt.tl~kll"

qo. ",tli ,.Ctu Odn~let\tmy" n 10
dn' tej L.
DutKtlven: Son_t, fort !'I-dur.

41S(J 'tU. blell'tna t'll\m, "p. U. U.M MI!I01III! na f!nbrentc

kG .... 29 '-I k'lmplet. 1'I;j'Y~ne
kOIlt:ulkl (:hlol)le('~ - l5 r.1.;.

U,Cn_~3.1/I

Ol!atnl*

wla(lomr.ścl.

.. naGRĄM II

R01:mllw!at
ftnman Battllwl'lkl

'tzw.

,C'tUlrdsle"

but

p,

chloplęcp.

tlory -

O~

04wledsM

WYKONANIE

t

l<oneert af.ł!JntÓw, IUO Aud. ulIo).

powainy~b"' nośel

r.:wpa.tr'jI"W:UU~ ,"0'8 ~"Ą

łownlę ...

Hurtowni,

blelhmę

-)000(-

,eJ pare 'łtołyeh za. Jeden metr.

'łd,tI.łllem

=1

Sllaży Pożarnjch w PrzYSUSlB

Termin składani.a ofert uplywa z dniem 15 gruqnla 1958 r.
Dokumentacja
tecHniczna na
ww. rOboty do wglądu
w tut. Komendzie.

rng!~lIklego...

-- 150 ,,,ił

-

w "",bil_ob d.l8th ,kI"",

"
P~'~. ę.~~e~l:l~~ko:.,

kI.

'tł. Ruod"'~ mę"kle

btrzymaJ" w tych
dnliwh duty, l\!Ioorłyment ma-

_ Warto W'ttHJn1nłe6, ł, t'*
łYnl. te w ,prtellał:v iIIulli.ldtle
tlę, równin ceraf& podlowoW..
..~, I ~y$,ta;' l',edn)'m

l
l:

PRZY REMIZIE STRAZACKIEJ W PRZYSGSZE.

duty WYbÓ1' aro
eR
lurlnwt!r, :'U,!III
1,' tyci. 7.w. R~.
pnńcv.'1sllrdcZ)'t:h •••
IItłecklrgn,
tR.t~ wIad. U,l)li Aud
W tych dnftwh fłl"tpO~ .ktualna. III.U ,.sylwetkl kompn.:v,torów
_:
TllJp
Emanu!'! n,uh
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TECHNlKA ODZIEZCWEGO 'lub MHi1'RZA DYPLOMOWA·
NEGO II kilkuletnią praktYką na produkcji ta4mowe! w Ulkła·
dach odzieżowych zatrudnią od taraz ntl &tanowlgku mbtru

zrnIBnO~e"O - STARACHOWICKIE ZAKr~AOY PRZF~MYSLU
TF,RENOWEGO .tv STARACHOWICACH. UL. .ZaODA 2.

Warunki płacy I pracy do uzsodn,lenia OB miejSCU,
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SAMOCHODOWA _ EKg..
POZYTURA W RADOMIU, ul. Zeromsklego 104, zatrudnI od
dnia 1 dyclnla 1959 r. RA'OCĘ' PRAWNEGO OrBZ JEDNEGO
KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO,
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