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Aldy,,'ne poparcie dla wytycznych XII Plentun etlon·
kowie partII t bezpartyjni wy
razili podejmowaniem czy·
Crntralna a,ltademla w War~
n6w
zjazdowych.
kt6rych suwie. Na 'ZdJęciu: prlcmawia
warfooć obllc7.a III~ na ok. 11
I "ekretarz KC PZI'R Wlady.
mIń zł. Hasło ..1000 rnk6ł na.
Gomulka.
TysIĄclecle" 'maJazło 87.erokle
CAF - fot. Wda vlńskl
lIopart'le WŚród mleRzk&'óc6w
OIItrowca, lttóuy opodatkowa·
)I Ile po O,li pror~ od r.arobkn
tUI. okrel od 8 miesięcy do 2
I••
problemy ekonomiczne !y~
w ZWIĄZKU RADZIECKIM
WG dyskutowane na zebr...
MOSKWA PAP. Spol(!czeń.
nlach organizacji party'nYch,
stwo radzieckie uroczyście ol)..
przesunęły na
plan da.l!u:y
chodziło 4D rocznicę powstania
.prawy wewnl\trzpartyJne.
KPP, Przed paroma dniami od·
Nie na wGzyutkleh ogebra·
był się w Moskwie odczyt amba
17 bm., W~ wczesnych godzi.
mach Jednak towarzysze m1e~ nach
andora PRL w Zw. Radz!cckim,
porannych przybyl do
U wieJe do powiedzenia.. Np. na. Rzeszowa minister obrony naT. Gedego, o powstanlu l dzlazebranlach w psa I MłłD po rodoweJ, gen. broni - Marian
lalnmki KomunistyczneJ Partrl
la wystl\plenla.ntl dyrektorów, Spychalski. kt6nmlu klwarzyPolski.
cdonkowle partII nie zabiera,.. .!>7..ą generałowie I wyżsi o[!ceroInstytut Slawistyki AkademII
U Ilosu. Słabe t:alntereIHtwa· wie WP,
Nauk ZSRR zorganlzDwal Uro·
me
zebranIami partYjnymi
czyste
posiedzenie rady naukoNa dworcu głównym goocla
słwlerdzono ponadto w pro·
wej, pOŚWięcone czterdzicst()le~
wltaly miejscowe wladze wojknra.turze, poczcie, ZPO.
ciu
KPP.
"'kowe oraz kompll_nla honoro- Ce .. ne .... 0 ... ; .... ; dla p ..aco .... ików
Dużym echem odbijają się w
W czasie osta.tnlch zebrań wa WP.
nsportu fi kolel .. rzy
prasIe t'adzieckleJ obchod':v cztel
w bucie przyjęto do partII 16
W ciągu swego kilkudniowego działów
nowyc!) kandydatów, 12 prze pobytu
na R:r.cszows'lczyźnie
W dniu wczorajszym zakoń Przewozów PKP w K1e!cach, dzle.stolecfa, Wtorkowa "Praw.
mln. SI)ychalskl dokona Inspt"k- ('zyllśmy pierwszy -etap naśzel tow, Urbańsld - r. Wydzlail..l E- da" zamIeściła obszerny artykuj
(Dokm\cZf'nle na 'Jtr. t,
cJI rzeszowslt1ch Jednostt'k WOJ-, akcji gospodarczej J konkursu ltonomicznego KW PZ;PH, Bln· członka Biura Politycznego KC
:..._ _....;_ _ _ _ _ _..!skoWych. epotka się 7: przt"dsta- r,.od hasłem "Pomóż kolei, kolej nlslnw Berus - redaktor "Slo· PZPR i przewodnlc7.ącego Rady
wkleTnml wlad7 wo.JewÓf11klrh pomoże tobie". l{"rtUl'ja KO!lkur Wb. Ludu", JadWiga GH - kie Państwa PRL A, Zawadzkiego
oraz 'l::wled'Lł wytwórnIę Rpnęłu sc-wa w skJadzle: tow. Skier- I'Ownik Dzlalu TranspoI'tu Za- pt "W awangardzie walkI Q ser
komunlkncyJnego w Rzeszowie. lwwskl - naczelnik Oddziału kladów "Jaworznla", Eugenlun cjallzm", W dzienniku "Moskow
Zlltor.skl kierownik Działu
(Dokoń.C'Zenle na dr. Z)
'l'l'nnsportu Zakładów Metaler
będzie
wych w Skarżysku on.,: Wła
dysław Grys klerown!k Dzlalu Transportu FSC" po dokład·
n,vm przeanalizowaniu w'spodaI
kl" taborem kolejowym w per
IJchw .. ~.. Ple .. u~
~!2:C2ególnYch--" 'zaklóoB;ch .,..,racy
w okresie trwania tegO'l'<>cwych
KC K I'Ch
przewozów jesiennych I rozdzieli·
PEKIN PAP, Agencjo N')'"
między najlepsl.ych klIentów
la
wych Chin pvdaje treść uchwa·
PKP i kolejarzy nagrody wartoś
Iy VI P1MH,m Komite-tu Ceu·
et pOllad 24 tysiące złotych.
tralnego KP. Chin.
aprobuJI\.
ceJ sugestlę w}'!'a1<oną prztlZ
Ołówną nagrodę ufundowanq
Na Cmentarzu WOjskowym w
Mao Tse - tunga, 1\ mianowicie,
przez ministra komunikaCJI, lty~ Wanaa.wle odbyl się 11 bm. po-te nie powinien un kandydowtłć
slardn Slrzelecklt'iO' pr7Y7.JlanO gMleh WładYllaw.. ({owalIkieco
w następnej kad'~ncji na stanO"'
załodze Działu T anaporiu huly _
długoletnle«u,
oshłłłlnego
wlsko przewodniczącego Chlń~
lm. M. Nowotki w O~lr{hVCU. W ddalaezm: ruchu ludowego, dala
lkleJ Re-publlkl Ludowel,
okresie trwania na1lzej f,Hcjl za tacza 'pa6dwowea:o. mal'tnłlta,
Uchwala Plenum brzmi:
kład ten zdołał fllO)'kalmft po" Sejmu UetawodaWCHlio I ,,-n/ltlt
- W ostatnlC'h kilku latach
l'raw!ć ,swoją gOłpocltu'kq- tabo- go płs.a.na. Trumnaw'twłołuunł
tow, Mao Tse-tung kllkakrotme
rem kolejowym. ZlIkwldO'wano WladyBława KOWAlskiego IUlf)CZę
wyrainł w KO'mltecle Central·
tu niemal całkowicie przestoJI\! la w Alei Zł\SlułM'yeh.
nym KP Chin nIldzieję, te nie
wligon6w pod załadunkiem i wy
W pogrzebie uddl:d wzIęli .,bok
będr.!e w przysz.lośel zajmować
ładunkiem oraz wypadki odw~ !Innyeh Iłdmyeh delegacji człon
6tanowiska
pl zewodnlczqceqo
hUl wagonów. Gdy na przykład kowle Blnra PnlltycmeBo KC
Chińskiej RepubItki Ludowej.
Jeszc:r.e we wrz:eśnlu huta prze-- PZPR _ .Józef Cyrankitwłcl..
Po wszeehatronnym t'O'twaten!u
trzymała 543 wagony, to w listo Roman Zambrowskł, AleWl&Qdel
tej lIprawy . ·Pler.\Un Komitetu
padZie już tylko 51, a w grudniU ZawadZki oraz Rekrełan KC
Cen!ralnego postanowiło UlR,pre
Udł ryba<lka VII JednYJn 'l porhiw b-6dzfemnomOł'fJldch.
01sytu8.QJa uległa dalszej popra- PZPR _ Zenon KJlnko.
OOwać lIugefjlUq tow. Mao Tse'" bl'ZymJe lampy «MOWe umo~jlwlaJl\ pOloW7_n_....
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Rady Najwyższoj zsnn
Woro.szyłowa, w której przesy~
~Oł~;;~~z:".P~~!~~~~"S~~~~~l~ la
wyrQ~y podzięąG'Wania za u~
-.. zegarek'"Pobleda", Cuklownl ratowanIe
prze... lotników ·radzieckich
cdookńw. ___belaljskJej
(~okod.~łI na str. 3)
ekspedycji antał ktyctnel.
-)000(""

cznych

MOSKWA PAP. Na Pl~um
Komitetu Centralnego KpZR to
czy się dyskusja. nad referatem",
plerwnego sekretarza KC KPZR
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kaeb rozwoju rolnictwa w ostał
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wym _ mo:i:e zapewnić P{)W()~
I'l'cez z nową konsłytucJą. ł dc.wych, na 'czele rDbo!.nl.ków
szedł komitet strnjkowy, WielIPotl"'U'bną !lotć jaj I drobiu nn UlpotrzGbowanle rynku.
kie
przpmfJwll'n:e
Sala<y:
jak ró~'nll'ż. na prOdukcję należy pobral.1 w termInie
"SLrajk zwydl;ż. ... l I ZWY<:!11f'
s.tępować I Z.WycH;zać, kl<'dy są
wcześnlejs:t)'rnt
zyla lIolldnrność!", 1 jak Itrom
"".1<
- zwycię;;ka, niepowstr:lymana ........... u ..............,uuu..u..u.............u.."'.. "' ........... " ..."u...u .. u ...........
klej słownej agitacji I kiedy rob:ltnlcy J.nn)'dl zakładów i Mlędz;"narodówlta, NawM n!!t
sly('hać było tn:;l.:;ltu ,<;1:\'bko 7..n· dyrukcja b, "SlowtUnina" 0,;:10- WI'CSllC!e Spóldzicłnlu Spożyw m'ykanvch okien w mJclm:t.al\'.
sila, że j('st ,,7.01u.~zona" obci~ć cza, która dostarczała połowę sklch kamloolcach, .•
place o 30 pr<Jc" roboln1cy 7.C~ zywn05cl, Wiuto
zap,lłnl 1 itnć
ió
iiii
braH się nil masówce I bZ:łd;~ll, :lazwislw pn~zesa tej 6.póldzielGDY I~ARTIA WALCZY _
KOMENDA W
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- Z,,'"A-M-.
by: nu czci e strajku st!męll ko- !lI: Htmryk Switakowskl _ j"u'
ROSNIE PARTIA
muniki, by $'tl'ujk pro\V1\(17,1ll nolitofro:nto\vicc,
PPS-owiec,,,
oglasza ł. II. III PRZETARG OGRANICZONY
do lwvclr;stwn, by--.k~1i kto bQ'
A pc)moc by/a tnJt skuteczna,
otem był I'trajk w 1936
sp .... d.iy n/wym. poja,d6w "'ł<hani ..lly_h.
dz\e <"hejal ro:>:mawlać :m s!raj· że fabl'ykand szyblw pojfi1!:
ro!w, Tel.. zWYClę&1ti l znl~w
, Cena w)'woła!,ua •• Wuutbe4u Fiat mi .Jnnu U.tłO zł w pjłnr.' ,
l'lIh('ymt
1'07m:lWlal
z "eJ ludzie wYln:ymaJą I wy·
przewodzili komuniśc!. Naj
11)'m. pnt!targu, który łutbę'1I1e .Ię w dnIu 31, xn, tUli r.
)(om;'C'tf'm stl'aJlww\'m, tylko 7. grnJq", Pr6bownno wpuścić do niższą
stawkę zarobkową
Cena w)Owola"elll; urn.oel:!.edu' nfnauu ZDSO wynosf ał,łDł :Ił
komJtclf'm, na C'ff'le
k!6rel!o raklad6w zdr'ad7lecldcgo "konta 1,20 zł fabryklLncl podnles!i do
.. pler"..,m prhtuJU. kłury odbłd~e II, '" «nn. at. XJJ. 19$5 "
1;ta1 kO!TIunlsta - Salata oraz In ll'njn(lskkgo" _
pode>;z!! pod 1,80 zł. Ale., Czyż l S7-C7.ytoW.
W wypadku nlttodl:lyela II" pluwhtro ,nduru w 'łfYJ2Uł.
ni k{1munj~cl,
1:nklnd sprzp<!n,\'('7.ykl p,pod /.na ski pooz!i do Berezy, \VleJu tra"
e,onym termlnlt. II pnetu, odbę4alll llQ .. dtlf1I U. I, we t ..
Był 10 jt'df'n z nnjwlę!cl>,rvch ku ZZZ - Kac'l I .sObClyń".!t1 l no do innych więzien, l to co
ae IIII*on,
łł)(,
-I
11'1)IC'plpj
l.crganlww"rwch r:ulej blngać; "",jetill pQ7,wol'cle, 'jĄ..iclm się działo, napawa wiu"
...... liG" II '1'ularJJu hl. dojdzie 60 .tl-uedaty, In pUttar,
~'r;\lld,\\', Irwnl hl'l prlf'l'wy B to my wqlystk . ., załatwimy _ rq w lud,.:!, powinno wf'prOfA.o'odk':dlle ," w Gnili U, L 1»ł r, II Inlion" eeną wywolaw",
~\'f:o('rol, od uj czerwca do 12 \irajk bęrlzie wYgrany, posluln- wać sceplyka i pesym:!<tę ,;lę~
• 11$.
.
,
!d"'rrnla,
h' za,';1)okojon('!" nr;.botn'cy nh dZi\CegO o "miernościach, małopUYSt1!PUjIlClY do prllltarlU winni tłtIły6: !tO' J4lr:ot10We'gO Uanll
Rvlo w ('7.a~!e ~trlllku tn 1de pn:yJ~ll t~lkkh
f07j'ć'mców _ dus7lTloścl i hdZlkim !chóno.
Polskiego Vi Kleleaeh wadium w wy&nl«riel JO~ e.nr wywołtw«ej .
WYdarzenie, które ~wladc7.Y (I poWledz.!ell: "Jem chcll roulla' ..iwie". po areaztowa.niach, w
n. konto Nr BI!4-llM I1 Oddział lIłtej5ld" Zełntemowlnł mo.,,·,

ral'tia zdala go "na d()~!nlec1."
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7wol'n\ć c7.dć rob()tnik(l\v KPP

we2',w.nln tlo sl.ral]{tl, WlPdy fi"
wIelu wyJechalo, wielu umar- ~trajku
,~t:Hl~1! komllni~eI; M'·
ło.
kolaJ I SlnnL,J.1w Sl:I11cZrlwwle,
M6\\'\11 na tym z(>brn~lu "ła_
ROfY'(J,n LaSf)tn, Józćr I Stt'hn
ny ]wmllllJścl o swoje.~ p,wlj,
Grotowie obok
tOWI.\PI'S7.V l.
o t)'m jak 7.llws,ze wiernie stala PPS· Anlonkr;o C!szka, FI'an('!·

bo tych spraw nijak f)r7;1'C1",ż
nie Óddr.lellsz - gdzie lud tam
I komuniści, gdzie komuniści,
tam
lud - mówIll więc o
tym p!er\'!szyrn okresie, kiedy
partia krzeopla, w)'chowy ....'31n'
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dl) strajku, 7,T1:lldli siG
łka, cr.y ,,$mltlly" to domt stanęJj
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t\1!łby,~ Się 7. tej ~!lm('j cyCry, lI!
tutaj 'w Knt\.,kkh pal-tla do!!:!)- SOlidrlt'ny ruch wS7ysl!t'rh, bo]iWy filę rt'pr<,s}', Powód 51.1":,.,flać 'lnl1.s'Rln olbrzymiej prac)' ku: fnbl'yknnrl tlllmaC7:1c ,~It;
1
rc1it~·rm('J.
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bo-lownky J::lk Wanda Wnsll(>\I'M loWne rObolni]t0w, by W~?y,('v

~zkn Rur'13I'<;j(it-.,!o, AntoniN!n
j ,b:1n Stt'7L'lbk!dch, Wa"hWll
Armn<1y
Pokrie "jN1Tltoli'(",(o
fl'ontu" n1brn'o"' \V
J{oń-;klrh
clnln, h\'lo lir); nil" tyll(O nol~'
<'~('m, flll' m"!r>dą,
dl,lUlama
Strujk \vygl'flno,

PRZETARG
~

p

en,.

I

oc1l1 d ać wlWYrtl, lartloehody
eOdz!~nnle od ehwlll
ukuanlł lilii
0,10$1\1:'"111 do. dl'Jla prut.tłU w Kleleaeb, ul, 14. Sueal!:a 1ł,
w godz, '-10,
\V Jm:U.rlfU mogą brać UdZIał pn:elf$lębll'lrstwI p$l\$łWti1Itt,
.pó}dzl~laE' I olllOuy prywatne,
klórł pU@dłtAwli\ t:I11poWiedn1a

1'00000 1•

Mw 00 t)'ch właśnie następ
IlVch lat: 1935 l 1936, kiedy to
partia bez rf";7Jy .'1Ul.'oęla na C1.e
18 wn1czących mM w "poJ.9klm
Iln"ajku" robotników "Slowlatilna", I wrE'.'1zc!e h'z~1 Ol,l'es po
1&36 roku - ~dy ,edni konn°
'AścI ezll do BtrlJ':ty, tnni jed"
nak ludzie pOO(ljrnowall to wiei
kile dt.leJo, wstępowali do pnr-

uhvladehnle It Wydł,t,1U Komunlk,eH PrtQ'dlum Woj,
Narodowej w Kle!c.eh.,

:Rlldy
łl)l~lC

--~
PRIICOWl'aCY l'O!!lZt1kIWAl'a

JEDNEGO KIEROWCĘ ta.trudnł natyehmla!t n. ltanowtako

traktorzysty na terenie m, Jędrzejowa MIEJSKtE PRZEDłIĘ..o

tU e7:li tłumnie na st.ra rkowe
~ady, To r>kl'f','J lOajwlęk
łtego

STRONA

p na strajko ych ba kada h I···~~!~~:~~~·~:~~~~~~~m~~:~::::·:~:·:·:::~·,
c P~"""""w,,
KO
IE 19

1

ZIL't./l.~1:a

L U O U

BIORSTWO

REMONTOWO~BtJDOWr..ANE

w

JędrzejOwle,

Zalos7.('n!a kierować na adres: Mlejśkle P~edslębloratwo
Remontowo-BUdowlane, Jędrzejów, ul. Okrzel Nr 49, 20t)3-~

w'/'rMtu KPP,

Jest 7. tych l.ru'('h ol{rl'<:;óW 01"
ganizacJI konc>ckie-l wlelkll mu·
!ul na dll~ I dla na.'l: Jak nale"
!dobywaó zauFan.!e mM, ja~
kim warunkom zadośćuczynić,
by tym l'nnMnt p1"tł'lwod:dć, kle
dy rośnie pnrtla klasy robotru·

PRACOWNIKA posiadającego kwaUflkaeje zawodowe elektrQ..
motltt>ra samochodowego przYjmie Qd taraz PREZYDIUM Wo..
JEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ Wrdttał J3ud.tetowo-.ao.

*'

lpodarczy w Kielcach.

•

Warunki pracy do oMówłen.la w Odtbl41e Tr(m.porto~2:'it

"'J~

INS'l'llUKTORA SAMORZĄDU - wymagane wykształcanie
śr~dnle 1 5 lat praktyki w apoldzJelezośel zaopatrzenia J zbytu;
2 MAGAZYNIERÓW branty spo7.ywczej I metalowej, - 'Wl
magane wykształcenie średnIe ortu! podpIsanie gwaraneji prru
M

;Ilb~j~~~~~ :;~~dda1~~Chd,nl!~~~o~~ ~~1UI4 J6wr~:r
ZWIĄZEK

CMIN!<YCJ!

SPOWZIEI.NI

"SAMOPOMOC!

y~t~;~A;~f~r.!~1r~~ilert ~:6~k:~~d~O ::Z,O.S"
ul. Czachowsklego B,

Do

zal!tłndu

TTJR-ow&kł\

prlłę.

prtooJCl1lhmo

btbl!otekę,

czytano

wYRluzano odczyt)', WIe"'
czarem. p.r7.C<} Ił.Jlelem, organ.l"
7.O'Wano pOchody i marsze J10

~1~~!~~CY;~~~~~1:~i. ucząc
lCD w

Końskich

strajkujących

wydał

r()botn!.ltów

do
tę

oto ode7.wę: ..W 'mienIu a.wan~
gardy proletal'hdu koneckleJt'o

- P07.drawl4UlY boJowych ro.botnlk6w łfllWrtd ,,sIowiarup",

kadotn.
20ł).1t
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~

L·~

Nmtr:R 300

o Q

TI1!ATa'i',

Teatr

Im.

st.

f'eronukle.o -

hIgruzkl trafu ! miłości"
Pler·
t'e" de Mat!vaux" godz. 19 ..l5.
«rNAI

.,Bajka" lo-

tanc~tk."

",PI!l:k"l'Ia

fr~"~uJk!ej.

pro::!:.

Pocz. stan.JW lo ULU, 18 I

2~.15.

"WarltaWa" _
"Wydawnictwo
:!\Ieordl" - pro!!. wioskIej.
Poez;. ltan!6w ,od.%. lH~, fil;
:OOdt, U _ "Tu tYł Lenin".

Poc:;, seansów o godz. 11 I 19.

'atelIta" _ godz 18.30: "Wllpj
alonlu" _ prod. włoskIej, godt.
1tI.3tl - "WIgćrze t4 nie odpowla·
"'a" _ proc!, izraelsklej.

"Skal:nlk"

-

Prod. tuncu5klej.
Muzeum

"Kto

tabU"

_

SI'I'lętokrl!:Yłl!1e

-

Wy

ttawa archeologlc'tna.
- ul. SII'lnklewlc:.
Tyrol _ Alpy".

Jl'otopJutlłl:on

..WledeÓ -

Fotoplutlkoll- - Pl. Partyuntć,
_ ..Podrót p~ Eu;oPII'l".
APTEKJI:

:APteka Nt 101 _
111.

:ze

Ul. $lenklewJ

TRLltF'Of1Y'
POlłot()wla

Stra: PObrna
?Oiot<lWIO Mlllc),Jne

opeluJfI"J ...
Miejski Komitet Pomoc), Spo
lecznej otworzył już własne kan
to w PKO. Numet' konta - PKO
( Oddział !Ulejskł H~tł·300.
KomJtet ape:1uje d':'J Im:lytucjl
i zakJadów pnu:}" - aby w mia.
tę swych możliwogci przyszły z
pomocą finansową. Do sj'l,)ldz!eh,
pracy - aby tę odzież, klóra nie
)nfljduje nabywcy na rynku, e\;'entuaJnie została wyc('>lar.a l
I)andlu z Innych prlyczyn, przl'kuzać Komitetowi.
CZI:' kają ]'l)
11!4 najbiedniejsi I na.JbDrdz\pj
potrzebujący w naszym mie!icie.

Jeszcze

O!lenn!k por. 6.10 Muzyka
Kalendarz radiowy. 11.45 Radio·

Terminem "mr:.cna rzert" 0-/ "rad,\' cloe! Ady" ~liel'lt ma u'
kreślamy zwykle okazy brakI')zaslldnJone pretC'Tls]e.
r6bstwa. kt6re pI'Z,\'nOstll do re
D1'Ug:e pa~kl1dztwo - r6wdllkcli czytelnicy ł nrośb!,\ fi .,ob n\,,7: 'l. p!\'wIIJl\cymi d"dntKllmi
smarowlll1ie" winnego w gnw· mInIa !)o:vje-mnnM wyprodoko·
cle.
wać
.~póld7.!elnla
mlecz.orllka
Tym razem m::lm." tu 2 flil;,Qlr- "Rlldos!own". II sprzedać 14 kruczki - ,l",rlnil mll]eńka
fiolKi! dnia br. Jdo~k nR rogatce lcrakow
7. penicylinl\ j dnJga wiek.sra ~kie\. Po odbi(\l' ,.ł~bponHtów"
butelka 7.e ~miCll!ną. O fioko :>.:lmr1U;ZllmV P<'irbtwQwr Pn:dsię
lozbytu··.
Pan.<;lwowfj
Perspektywa dau;Mg0 rnzwoju wjemy. że pływają w nil'j śmi~ b;o~stwo Apkk!
Kielc uwzględnia w lalAch 1959_6;' cie, że 7.f)~tala zakupiona w Ilpte Tmpekcję Handlową do rodak·
lOOną z najwh~k.!lzych. lnwMtycj! ce przy Pl. PartYlanl6w j żn pn ej!.
miejskich - pnebudowt:' kieleckie ni w białym fartu!'Zku. kt6rą 30
lO Wl;zl& koleJoWego. w ueu,61- listopada br. kl\{>nt pGpro.~ił o
llOśel dworu ()$(Jbo'Vo'ego w Klei· zmi.Jlnę wybrakowane.go
Jf'ku
taeh ora~ lltac]l toWArowej na Her poradziła mu dobrotliwie. aby
bath. O wielltośej t,eJ inwe.stycJ ową f~olke powlt'"il sob:e na
świadczy fakl. k naklaay flnanchoince, nOnieW'll onR. a;:>rekar
". za·wiadamia, f€ projl.!kciJ
I!owe tylko nĄ dwa la~a W}'TIOSUl ka jej nie weźm;e. Ze PC"l,cyll- odhędzie ~!ę dtl.~, jak. z\I!ykle
liS mlfl tJ, Prz,ehudow'l węzła Jw.. na le~t z~njec7'·~7czona. to (j- o grdz. 13,30 \V kinie "Warnalejoweg-o u1TIoilJw! c, lókaJJzację czywjsc\e nie WInił iłptcki, 1~'! wa".
pr1ede wszystkim n~wych oblek~ ko nfedbaleJ kontroli w zakla·
Obr!jrzymy wOjenny film pro·
tów przemyłlłClwych w' mieście.
dzie. który ją pr'ldukuje, Ille o dukcji aoffi.E,rykański-ej.
W handlu w latach 1&61-65 si~c
d·~talJcr.na wl:t'()śnle 'J
75 punk.
I
tów. Na H.erbach i Almmówku
pow$tana paWilony h,mdlo\\'{!. Te
.skJ('py, które w tE'j ch·.\:ill pros!>"'rują tylko z Iton;ecznrl~;. bedlł otzywlśe!e !łlkwid.('lwa..'1C'. Powa.i:nie
lIytuację w handlu z:n!'I'!nl SpóJrhl~lczy Dom TOWlłl'O.... y, który od
dany będ1..!e do utytku przy uli·
Jut 'tV roku ,przrnlym rozpoczy
na sIę budowę nOWl'!łO dwore8
PKS ,pny ul. OtArllOwłld.ej. Oddany do utylku bt:'d'rle w roku
1950. JeSlf tylko pozwolĄ moWwot
ej tina,n.!!ov.r,e,
w lahc.h 19(11·6.j
przewiduje si(! tut obok dworc.'l
PKS budowll) pawJlonu handlowe!In, wraz: z Magazynami dla "Mo.

jedno ognisko

~y

Slenki(!w!CUl w

rf)~u

lilij!).

Inwestycj-e prmmysl'lw"," pr7.y~l).
W naszym mieście powstajo k,.wuje takt.e 8póldzlp,lrw!lć. tv I'{.
;eszcze jedno ognisko um:..t7.ykal ku 1960 ulpońcrAma b~',!zle bud"nlenia prowao:lz! je prof. wa zakładów przetwMstwa lipOżywcz.t'g(l j'.Il'ZY ul. G·,s"lloQ>J. Produ·
Lerm SolskJ,

Otlennlk por. l.tn
$lcrzynka PCK. ~.U Mu::~'kll. '(~
"SłękJtn. łltłhUt". S.CIl Wiadomo·
łci. 8.06 prulląd I'r8łY.
zykll, 8.0 lł.dlowy kun

----------------------

anglel·

ski.so. SUlII Aud. ukOIna. 11,20 Muz

b'letowa. IO.tm "PoronienIa". 10.10
ron. Il.OO "MoJa. edukcJc

mJehcu tamlenklltlJR
Tente "!eostrotny p~.
tll;,:!!r' to~łllwll w u·
!l\tlthndilll
aktówk~
w ktÓI'eJ t.nllJduJe sił;
mnć,two rtce:ey. Zgubt !l\otna odebrl~ u
uetelweti:l
klluowey
p
Mll!l!zysłłlwllo
ZI\·
l't'1'I'i'by,
w I'.Altladile

:t(:on~#t't

~O,::,wil~;'5 l~!:loi'~o~~~~d~. dZ;:.~4

dla wsI. U.UI Na ,wo"ktl
IU5 e edego iwl.t.. n,en
altówkę.
tUl Wiła
kartki".

.ktu

uTodzl!n! ••

tUI) Kon-

"'!'I"~I,;fioi;rte~8.G~\~~I:'
• 111.1$ "Spl,,-

.;,_,:;:"._,.,,-,' ~:k~Oł:d:~!'

ptatły,

"KACZKA"
~
I

Klei_

Obrcnle t'Ozprowadu !!ilę
karty klubowe ",'ród POIHI-t:mgólnytl! a-rup Illle1hrrnrJI I!;łe
lccklej, Rada Programowa K.lu
bu uloł:;rla. Już program d·daIlInla do kwietnia 1s.,1 r. Pt'o~
gram uwiera m. In. 11tkle !Xlz~elc: wlrC''1.ór In:mlruraryjn.v
zę.

(~9.XlI.br.) ." Iltillalml1 na,i1e-pw
OUII'O chyb. (lbf'lmle ndl ....·órry
whmrty 1<, ł, Grtł.w'll1ikiefrfj.
?na.nego aktora h:!ah'alnl'g'o I
rIImowtul"o Wojrl(!eha. Blemlo~
nA- {w trakcie telfO wltlM!o:ru
edon!tr>włe klubu zfWftaną r6w~

wanl

Wllld

Klubu

ISlowan:rlnenlll

Po!skłl'b ViI

D7.lrnl'llb.n.y

ll1I:C7;ffgólo\\'o

IHtlntormo-

o 'taloicnlaeh. planach

.. , W i"hmll! obu wnlel!;y1'tl ''MHD, przy

tyczeń

mlł!nlem

caeb "'l'lIol'b:ą w dee"duhH"1\ Ca

nl,i:

11.&5
~15pól·

rra~e
organlzacyjnl'l 7.wlsl'u,nr z
uMlebl)-

•

-0)010-

Pt.
PJlrtYlllltl-tów ,
eleka na'
wlaścl·

,w.

.. lIthlJ,.killi

lloez:tOWe
n.ją

wł.d:te

pl'lvpoml·

Intereun

Pracownicy KP RM.
1'1'
:~:o t:
u:~:; fUnłdują miastu

ehl-lkę du~y wełnb.ny
d.nlu' eh.odnlkll pn.·' UIII. który
Młl alę
luniętO' a:-o- nIe ,dZl. tWYk!e
,IowilI, At

~~~t!e:h:;~~;. nl.\!r;:
t:(lkl
prte$yllle ne, uliCy I tar/umie n'\otnA 'bylo tostaw!~
krewnym
I
I:n.Jo- J)r~ej~ele.: hfotJi. 'kte~ 5kleple w dnIu '9
mym pllctkl I tyc)'.t\_ !Htuj, , ł!'l nAd IOSf,!m hm: Inni ttI'C~, te
nla 4wlĄfeezM, W o- op\\'szetorltI!Cl...
Hok, był' W6WOlII5 w
aUltnlch tlnlJJ:'Il,_1 '1'0_
,
1I.k'!.(;p!e o"':lI.pray<dq ,nie.
wodU natłoku pne,yO "MUl!
'li1!l1t[~» .eodzh1tm'Y
lek śwJlItecr.nych, pre Jwlęll,
kupujtl,ó' VI
%-ent mote dotl.'Mć do pot" ....:. tllld ot!')
Glf"'1"'o' n!!.łtł' O!U!t.
t!·li.nsJ)'~ł!'nt
,,,,~dobl': 'niej Mtlitoe, te kawa
Od ,peru dn!, gmaoh w ',,1)~Uklt~mIllCh" TO·
Pl!t1etu l", wprllwla l,'!1 $lę etlt/lz "tiUle.
w tdumJehle prze- otnyrnllHśmy wyhś.
chodniów, którty Ib. nienie, WynIka 1': l'lle~
50tutnle ,nie maną o KI}. , t!!! powotlem "klę.
t,klm akurat lpędze- jkl'!' jut zbyt maIli
nlu śwIĄt.
wydłjoo.ć
e-knprl!!MlJ
Ptopl'Jnu,~my,
aby dO kawy I wskutek
w n.,redę ~a tak po- te.o
l)ln11I'1ka', btom,
jut

5wolm

te

najwytu:y

OUł

myslowll hllłlo auto_ wl.\'1u turzyla kaWI!
n
"transparentu" krócej
flit
nhlety.
tllmkmąć

n& e.le·

iw!ą

aby

Iylko

l)blllube

.
Wl!Zy~trdch' IIImll-rorÓw
P6 < 'twtó~I\J' UWł,,1
' . W dniu '111 'bm, rm!c6wnlcl' t:-Obowl.·
kierowe. Clęt.rowe.'1) załll Iłlę pnYl'Uldzlłó
WOtU ze
"B'()OJe:m," ,.tn;arny ,n1!ktar" mi·

t. w PDT.

":ii:~'::,:~~,,~:~I JądllO
z Cl1ęell;
,
Kielc' x.brał po
(\te

do

~:I:rD.

dY~kej!l1
,,1).(!Jll(lĄłl"m6w"
umó_

l1!iyc,.e:. :.,.

pll.l!'ateta (I nie:- wiła
. natwisku 'J (!.Ut)'

w Wanulwle
eJupte!ł.

I 7,(!sadM'h dzlll-Ian!ą tej noVl'I!J
placówk!), wnlaVl-ienle
81:opkl KJele-ekl~! ('t ud'Zlalem
aku,rów Teatru Im. SI. teMmAklego), 6j)(1'kaniĄ - t poliem prof, lłoehfeldcl11. prDf.
HOI.'OS7;I!IWtlkhn. wybl!nym znaw
tą ko'niln:llllit~'kl I
lnlnolo~
,II, pror. Sawleklrn (w4pomn!lI.
nla 'Il j)~t'su norymb~rskle!f.()!I.
dlhmnlkarzt"m I kr~'lykll'l'I1 mu
zl·f"tn~'m L. rtydnńllklm {wie.

"n

m. In. Kluh
u'lW6k.lłnle

f"t~'nl

tdm

'ł:

alllt/tnla

(I

nll'ltll.nll'l·

mi muzyki elllldNYJrowell, !lo
takie \·\'Iee7.ór \)OMJI Kerna,
wlcC'Ułrkl towU1:~'a:kl(l I teleWizyjne itp.
MlroJmy nad7.lfd~, b nam.!!.
PlM6w .... shnltl 61~ oModklNn
mllych 1If)!)t!mń I hvńrt'ttl} VI'1mlany mym.

OwicCMn!'! In.augufacy Jnym
poinformujemy
d!)kladnlej
C1:!onk6w Khlbu n'" lamach
"Słowa Ludu" w n:tjbllt5'l:rcb

most na Silnl~y >••••••••••
dniach.

Na drugiej konferencJi 8a,~
robotniczego. prltcow
Illcy Kłelr~kieJło Przedsię
bIorstwa. ftob6t Modowych
postanowłll na (1l",elić Ul ZJMl"
du parU! wyhudować mMI
kabin ~ .br.tonowy na anniey
przy ul. Solnej. Jest to r-,:e·
czywlścte (lenny dar dla mlesz
W(lóW Kielc,
l)1ol'Ządu

Kmt budowy

SI'IESZĘ ZGI.OSIC

blontw&. Moot ma-

pra.w •

ta- 1~ ,~oku.
~

prue

p~ się
teeułem,..

•

Dotyehez!,," wy
porńlam-we.

o·

dokumenłaeJę

C(ld~łlennle

w

g(ldz!n~ch

od 8 do U.
2MS·K

PROKURATURA WOJEWÓDZKA
W KIELCACH, UL. M. BUCZKA 31

.UlI

ogłasza przetarg lIieogralliczolIY
dwa samochody marki "Skoda"
1·

typ HOI

2.

typ 1102

Cena wywol, samocboO'u w

przetarg

odbędue

plerw~tym

Bj~

VI

II

I!l

24

wynMI tl

prl~tatgu

ln~~

dnJu 27 grudnia

n

u.so~.

o godf.10

r.

ityc'tnla 19~9
stycznIa ISS9

r.

ID

r.

"
ul.

odb~dą .11;; VI
gardu Prokuratury IW KIcitach,
•.
w wysokold l~:\'; ceny wywolawcze! naldy wplaclć
w dniu przetargu dO ł!.uy Prnkura\ur~' VI Ktelc~ch, ul. Mariana
BIl~:r.ka $1, pokóJ Nr 1 IV godllnach od ~ do D.30.
W/w. UHt1oehodY mdnl! ng!ądat VI c7warllł-I od godzIny 10 do
gpd:l11 12 VI ,oratu, prty ul. Kopernika t_

Pnetargl

KopE!rnlka

Wad!tntl.

UC!E!~tnJków

obowl~wJ~

pT!etargu

ogluUQ,pe w MnoHorte Polskim Nr

~~,

warunI" I tryb przetargu
z ~o lipca 19.1 r.
20(]~·K
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! Dyrekcja SpolaczneRO Przedsiębiorstwa
Budowlanego
w
ODDZIU

E

LU8LiMłE

t

podaje do wiadomości, że przyjmuje kandydatów
E na O:mie.ięczny KURS PRZYSPOSOBIENIA
E
DO ZAWODU MURARSKIEGO

t KTORY

ROZPOCZNIE SIĘ W M·CU STYCZNIU 1959 R

;

Warunkiem przyjęda na ww. kurs są:
..
1) ukonc.umie 7 Id. Szkoty Podstawowej.
ZJ uk01lczenie 17 la! żyda,
..E
3) w.łwltrdczenie lekarskie.
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KANDYDATOM DYREKCJA. ZAPEWNIA:
styperldh:ml w kWocie 1)00 zl m-ewie, dla zamiejscowych
dla miejscowych.
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DYREKCJA KIELECKICH ZAKŁADÓW
GASTRONOMICZNlICH W KIEI,CACH
UWiadamia mleuk8l'Ulow ,m. KIelc, 1$'11· OKUJI na4ehOdlląeycb Jwl"

urządza \IV

dniu 21 grudnia 1958 r.
w lokalu kawiarni "L U D O W AU

PRENUMERATĘ

,Wl'STA WĘ
GUUIAZERl' .INO. CUKIERNiCZ4
Otwarehi wntawy nułlłpl o a:odzlnte 11. Sprzedał wyroMw
a-.fm.a.tI!rYJnY~b

..1 euklernlc~yeh ro'tPllcxnlł
wy,tawy o gndzlnlt 13.
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MI~dlyukolna 1. lei, n·u,

JAK NlUSZY13CIEJ

w DNIACH! 12. l' I

ok. 6qłł tysięcy rJotych bt:dzle
pokryty I zysków wyptae:nva
ny-eh pru" Za!OHę Pnedslę
4opodnbnle gotowy na- 22 lip
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Dyskusyjny
Klub Filmowy

Zapts,Vwat slę rr:otna do (,gnls kować llię tam ~zh m, in. cu·
ka w Wydziale Kultury Prez. kierkI, "i~l:-Y\'\-'o cukt.'rnlcz,e, woMRN w go1zinaeh od 10 do 12 dy IIla.'lOWł!. Jut w roku pl'Z-ystlym
rozpoeznje .ił:: bUd(>w~ .spóldzlel.
.
11.13 Mu. pokój Nr 105,

'.Ci),

Bkh~rowanle

manipulacYJnej.
Tumln ~klldDl1tD podań upływa v. tll1!em 111 łlycmla 1959 r.
Egzamin wJitllpny odbędzie alę dn!~ 31 .tycin!a 1959 r. (I 10'
d!lnh'l UI,GO I dnIa l lutego I.~' r. n god;, e.oa.
Dutuyeh Inform,cJI
udtlela I uPII:,\, przyjmuje kancelaria
Wyd&!aln Zloun~go Technikum Budowlanego w KIelcach, ul,

29 grudnia otwarcie Klubu SDP
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Pomocy Społecznej
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R.tunłl:owe

Odpis

I.

f, I 10togratle,
5. :lO &1 tytułem

..RObotnik" _ "Dwie rywalki"
... })ro-d. raatleCklej,
dozwolony
łUta młod::lety od lat IG.

.. Skałka" _ "FoUu lllIergere" Slrod. traneuaklej, dI'lZW. od lat Ił
Pocz. sun!ów godz. 11 I lU~,

I
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GRUDloUA IDU r. ___ _

.pucdli wytej wymIenionych wytob6w odbywaĆ .Ię będzie

W KAWIARNI
óras __ _

.•.........

"LUDOWA"

W BUFECIE GARMAZERlIJNO-CUKIERNICZynl
BARU MLECZNEGO Nr I - ul, Sienkiewi.,. II.

..bily Robotniczej"

OGOLNOPQI.SKU:WO f'ISlI-'IA
I\II"Ot,ECZNO.QOSI'ODAA.CZ1itoo
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POdlecle nun IliIklady pnyJmuJł\ zlmówlenl. na wyrobY 'u·
I"IIlIhrYJno·cukIClnilcr.o I odbiorem na miejscu łub dOIlawą do
dom6w.
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