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POLSKO RADZIECKIE Bu.t~łcy
umowy gospodarcze
dują
Ba

pOdpisano wczoraj wWarszawie
Wł. Gomułka przyjął

L.---------'
JL="-'.-"-_~

min. H. Patoliczewa

10 bm. po polu<lnlu w 5alach U- minIstra handiu ~agr~!Cz:ne"o
Rady MinistrÓw w Wan7.a~
e.
wie nao;tąpilo podpisanie ważnych W.
Trąmpczyńsklego przyi.'.ll
dolmffient6w dotyczących wspó!~ przewOdnlc7Alcego, przebywaj1\~
pra~y ekOl1omicrneJ mlędzv Pnjj
~ką Q Zw. Had:dedtJm. PiCI~VSZY l ce W Polsce radzieckiej dele~
rzędu

o_

.

dokument.rh,?"
-,_.t ,,,UQ1ą;,1-·.'!
______ ~!--'. wie-lul-etftia--ij'Wzn"Jenmych
r!o;la :1-aiU:j'\~'~~~~.;~~[;i'~~~~~'I;,':-~ ~i~0:~~ '~~~~i~;~~;;;;~.j_

tych

towarów na l1I~a 19/1l-6J
drugi l:n~ - to UmOWa o lldzl('te-"
nlu prZ(~l Zw. Hadli0Cl\l pomocy
wach

~~~~~~z~~e~~~~~wWyc~tl~O~it('~n~a,,nnstępnej S-lalki.
~- Proletariusze
(SZCZEGOLY

.

tollc7.ewa.
- - - - - , - - - - -_ _ _.:....::.-.:.....:..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

k

rai

Ó
tv

łączcie się'

PODPISA-

NYCH UMOW rODAJEl\-lY NA

STRONIE 2).

W dniu g ~rn. I sekretarz. KC
PZPR Władysław Gomułka w
_e?_~n~<:! __ pre~ _Rady MinIsl.rÓw Józefa Cy~~~k!;wlcz~ I

ol.

rane)1
paryska
"France ~ Observateur-': "pOoo
przynosi coraz więcej clrtyltu~ witamy go (Chruszczowa) mólaw o premierze Chru:m:zowle wiąc o rOlQl'ojeniu, o współ:
I znaczeniu jego wizyty we istnieniu poza ramami blok6w
FrancjL Coraz częściej 'l'ówl1lei wojskowy~'h, o prawie naro·
kontynentu (Europy) _ "
ukaz.utą s;~ wYPowiedzi osobi- dów
do
i o braterskiej'
stoścj francusluch na temO\t tel

ykonanie
planu
,-

,._--

-,

",,,,'-,,,

",.

produkcyjnego w1959 r.
" i analiza gospo~ark.i woj. kieleckiego wbt
,

- tematem wspolnOl-l'uuady

*

.*

-słabo

"*

"France - Nouvelttl" - .,gorącym .przy jęciem ChrllSZ"lO\~n
Francuzi I Francuzki wyra7.q
swą nadzieję,

że

umocni p17.yJai.ń
rndł.!ccką

I

jeg0

wizyta

fmn('u~I(Q

prJ:yr,luży się

spra-

*

Andrc !\faurob: "Będziemy
wszyscy h<:rd:r.o szczC;śli\V1.,Je§U
rozmowy gen, de Gaulle'u 'z
premierem Chruslt'zowcm przy
sic: do utrzymania poko,

pokOjU i FrAncji" (z nrtylm-

hl

,w:.Jonl~a

Biura Pollt>";znego
F~K, Frnncols Bi\lollX).

Na górskiej

Coctcau: "Motna Ilę
z tego, te słowa
prze2; odleglość
i rhaM:.yliY--- zóstn"ą '7.astqpionł
nnrcszcJ(! przez prawdziwy hu ..
manlstyczny
dialog
między
dwoma
ludźmi
pźywionym!
tym samym pragnieniem pąt:O~

tylko

c!e57.Yć

zniekszt'ałcone

zum'ienla'\

Klinika ChirurgII

Dzil'cI~

w \\'arsza,,~ie otu) maJa jal.o dar Polonii I{nnadyjsldej

(',{'j

Kannd~'j~kir!\o

i

CZl'rwon!'~o

Krzy ta - aparat do l,nr~enia
pozaustrojowrgo tzw. ~ztllez
płuco·
Jest Jedną

ne

sere(', Aparatura ta

z

na.11lOwocz"~!1ie,l

w' świecie. ,J"j 810sowanie umM.!lw! lf'karzom
poprawienie techniki I!'('unla
chirurgiczner,o nll'ldńrych wnd
sefra, Na "ldj~clu: Or Giżycka

szych

demonstru,je

apnraturę,

CAF - fot. Sokolowskl

W

DNIU wczorajszym Od-li,;i;;·,:~,~~Ji
'była się wspólna n"t'ada i

..;,~,o;

zatwierdzonych prze-: ()~
statme plenum KW P?;PU w
Kielcach komisji, prob!emo-

l

wych przy WydZiale E1:onomieznym KW. Komisji tnldell

powalano lj przemysłową,
budownictwa, trrmsportu, drobneJ wytwórczości I hnndlu.
Na naradzie omówion!) wykonanie w nnS7.ym wojewódz~
lwie planów gospodarczyr,h w
1059 r., oraz zadania na rok
bicżqcy ..

k'tóre
w 5-klepat:1b
oWOl.;oWO ~ wlIr.zywnYC,h nn 1.1\<1-1111e
'kHtntll :tlt mJnlmalną opt3!,ą b~d!l,
wytwnr~lIć ~mllcmy cocUIl. "nt:.

uratowanych
W Agadirze
Miebazp,'eczeóslwo
-

10 dni 'były tywcem

.1:~;er~~r?~:;~'b ~~~J~~d/Il~~~·~

li ELOM ADR OGA
DLA'TECHNIKI
lo ••ckl .,Fidor" Jednym
I naJwiększych VI

preducenł6

f b

nót.a Gór
rejonie

Europie -

Swlętootrzysklch,

mlej~NWOścl

sprowatlzilc' (whrę :t Franc,ji.:.
Pod IlOni"!,, ub. rollU W!'l'JZC
rt:lllOrt{)We zntwlr.-rdzlly I, pn,(',
kalały do 1·I'lIl1tIlCjl plan
lOr.-

Wd~;Yko!~:~~cl~t m~lon~~o;r~~

tych" Wybudowana zo~tllnle nowoczesna kopalnIa, która roClpic będzie tl()~t!lrclUł/l, ok, !I)
w ty •. ton ochry, Do l.llklr.t 1u

Końsltla

Durya,

IprawIldwn8 lO41tlllll\' NRD
IpecJalnc urzl\dzenln do prllf.enla I przeróbki tego 6UrOWC<l,

Kllkanaśrt1e lat temu, kolo
VI
SUCnyCn Itottslrlch, w' mlejscowoocl FIR Ogółem rozlmrlown znkJo.du P')
CHRA Jest
mine.rlllem, ~~k:o~=:~~~hi~~hmltr~a ~: chłonIe ponad 20 miltonów dQ
(gllno!lw;miunem) 2a)e~la chych. Do dziś w Bzybach mi- tych, Od' IIJ{J3 roku "Fldor" hę
Jącym lll'y;,le w pobll:!:u zernej kopalnI stosuje sJę rę':z~ dzlc dOlltarc1.oł na rynek krojl)

ar

ępldemli

nbków

nie czeka!

zażegnano

I)x,gn<eb,we . podo'bnle jak
Taki ,jpos6b transportu Ins(rumrntów
by z pcwno~cl" opatentować.

L'"

O

~:!~~~~w?~c1Ym!('h~~~~r ~nt:~: ~~e ~~~!~~.~C1.~~znt~s.w~:.bYC~

~nJe ~6łty, Jest pods!nwo- &amym zaJtladzle prJ!estarzuli>
~m furowcem do produkcji piece I młyny nastręczają wietur~ra nych lal·b suchych, W le" kłopotÓw 150~osoboweJ z:tlłldW6~le odl.tryto dotychczas w dze, unlemoźllwlllją zwlęk.'l7eItII
miejscach zloża
tego nie produkcji farby, która- wy_
I'rMtelu _ w
p()l~dnloweJ nolli zaledwIe 6 tył. ton rocz·
IJlcj! otat w Polsce, u pod_ nie.
Zapotrzebowanie kraju

wy ponad 11 tyB. ton wY60kkj
jakoścl tarb. Ograniczony ".(loatanle do mlnlml:m,' a w pr:z.)"tn:łiWci w ogóle zlikwidowany
Import ochry II FrancJI.

(Doko6C1!enle na lłr~ I)

przĘ,Jnlch

piędu

po-

uratowanych~

znajdowali się oni w najbardziej znls.zczonej m<itokal\.sklej
dl.ie1nic.\" miasta.
'
R~?~'7:niI, pnł~,<:u .., ,~rtJle,w~l<I,ę

gD oswladczyf. ze nlcbezpleczcll
siwo epidE'mil w Agadlrre 10.staJo znzcgnane.

Nlld
lUlAIynl·kaml' .p' ra.c
U
dOSWlauCll
• ol Inyc.III.

p6tywny dla dl!e-cl,

"Pnyje<1zJe·' do nlls równld komb"jn, do oblernnia, ~ krajania 'wIo
rryw, 'po ubraniu, t\'anyw ! ~Iern..

PAHYZ PAP. __ Jak donosi
Reuf,era, spod rum A'wydobyto' sieść osób,

'C1.wartr.k 10 b'm. vi trzecim
III etapu konllUrsll wystą'
HHoshl KO""l1shl (,Japo,Maur'.tl Po!!in! (Wiochy)
SPVOflCr. (Finlnndia),

g~lnle

1IliI_. ._ ......._ ................ ~vM

!

'iilJ'1a

Maszyny .i narzlllzia rolnicze, -l:zęści
'zamienne i środki ochrony roślin
przygotowujeWZGS

kl,n'b~Jn

~ient\ltką

~e,n

powInka, nit

,okryw!!

,.;

}(!órą 'skl~dA.

)1\ ~I~ nie~lkodHwe din ZdfQwta pre-

• rh",m:c~r:c. chronIące' Je 1
kOllsrrwuJl\ce przed lIc~ijrMen.leri'l t

'l()r~IY

reps\le!!.'I'11.
'
NlIS!l;pna !nn~WllCJĄ - to oplIrit
ttw. MAG, który - lll,kby no ZU!l~
dll!.' n!\pelnlan!a g!tty tytoniem _
Wlll7rW~ w !!,lI!kO-;
we tOl"l'okl % n,JeJ lub ppll$!yrenUI
1I\w:n7t!.Ie konrl' lorcbe-k -nm.lrklemj
a tó\\'nocte~J:!!.' ol(reMIl Vi'Pgę l ,c~mł

plIkuje owoce I

O szybkJn) t 'sprawnym prze~, spólddekzośt': spr1.edat':
może
biegu. akCji siewnej decydować 8.055 plugów, ponad 13 tys.
b~dzh~ W dużej
mierze zaops~ sz.tuk bron, 873 kultywa.tory

trzenie rolników

llpóld1.iel'czo:§t':,
W tym roku

pr~ez.

wlejskq

Gminne Spólo
dzIelnie dysponownl': bęrl..'.l 224
zaprawlnrkam! do ziarna, S'l
takle GS (m. ~n. Cisów, BogoW
rla l Jurkowiee), które n:e po~
sludll)l\ nnl Jednej lapraw\llrkl
... rudzUI ;,." dniu wczopdsT.ym Nie' najlepiej przedswwla sil)
.,dośwladczalnlcy" PQwla(u Ide- również: slan mIlszyn do .,;zyS7.~
lec:!tlego, ,W
nlłrudzl~ wzl~1I Cleniu 1,bÓż. Wlosnn'"l.11 p!ls('rn,
l"tJwnll'ż ud?ial Pfzcdstllwklele a tu nleld6l'e as na(\Nyllljn do-

rolnictuJie...

konne, 745 konnych Siewników:::.:.::;:.::::.::::!::
zbożowych, 97 siewniktiw na*
wozowych,
3,942
obsypnik!,
40.119 rad1iczek do bron i kultywl.ltorow, 125 plugów c!ągnłkowyeh, 50 kultywatorów clągnikowych itd.
Biorąc pDd uwa.gę -coroczne
r,lube zuopatrzenle wsI w częścl
W dniu wczorajiz.ym I Sekr.
zamJennt!' do mi.\~zyn,
KW ZMS,'toW. 'Kfitliń.lł.H't'"Ma_
WZGS ·zpboWlrllul udl\vałą
Srebrną
poidzlel'nlltll ub, ,roku) \\'lllyS- tus ....ak, udd\'Ol:owal
Odz.naltą lm., ,1anh:U Kta~lcltle-
go Imaja, d,vr, huty M, Nowot.k1
I!stycznYl'h ~klep(hv 'z c"tęścla- w O,~trow(1u, JunusU1 FudnleJa.
Odt.nuczenle to przyznane zo...
mi zamiennymI. N!Ii,stnly, dll
tej pory uchwałę wyknnuly tyl slalo dyr, Fudalejowl przer; ""
ko 4 PZGS, a to: Jędr1.ejów, kretarlat KC ZMS za .7.!Ulugł
Il1lodzletowego ł
Lipsko, stasiów 1 Szydlowiec dl~ ruchu

Dvr.· J. Flulale)

odznaczony Srebrn~Odznaką
im. lo K.rasicklego·

:~U;I~~Cjl;Oll~O~~li~~~~h~tł~~~~ly5~~ PI~~s;.;:;\~I~t,~~~ę~~h:PI~~~ic;w ~~~:S\~~~sp()\~~lt~~~~~~~e~:~CCj:.

WWano aktualną sytuację w roi
nrctwle, w poWiecie kieleckim.

c'hlopl kupować mogq w 20
punkłnNl sprzedaży detuU"znej
Gospodarzem obrad byt In,,"'k.I,,:=-.," 20 magazyn!lch hurtotOl"llt Do~wl(ld"Z!lln!-ctwa
pzas I w 6 ,wytypown~
nowego przy lnstytude Upra- nych as (Wiśłlca, Sędz\szów,
wy, NawożenIA i Gleboznllw~ Sienno, Opatów, - Koprzywnlcs,

............._ _ _ _...;.............;.. . . .- . . . .- - - - -. . . . . . . . . . . . . . . .". Btwa.

~)

Uia)1 Yl czasIe akCji wiosennej

aktualną

tooko6eaenle na

m.1ł

ZMS,

pomoc W, '-rozwoj•

s
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Skarżysku
~o;~~,c,:~:~.~~~~~~:ace
fi ZM

Polsko. - radz'IBe'.ckIBe
Ultimatum W~pÓIIUł narada d"> od«i!ó
'. N RF eKonomicznych Komisji proolemowycn : ifłu"" J.

pDrządkowania zakładu umowy

S~~riy~~~ła~a~~lill~;!;~~~'W~~~Y1!1~~

gospodarcze do rządu Gwinei K

Wyd,"y oficjalny komun!piO~o do ~,\I~lGPnyc~. pr~c z-nlIC- kat 5twierdla, iż rokowania
rzu)f\cych uo orgamzarYJnpl:o u~ prowadzone w lul\'m br, mię~;Z~~k~~'!(~~~~~1 Z;!;~;dU. )~~;,(>:~~~: dzy dc~(.'g:)cjam! r:-~VIOwymi ()\\:uje ~!:Ii)d UtL. :pro~\'al"!~'IlLl bu kraJow, pu.ebwgaly w d.unowych ...1l.vtm,-tpchnlt7..nJe Ilznsad chu
pnyjul.nl,
brnfersluej
nionych,
wsp61pracy I serdecznuści.
"-~---_._ .... ,...• f'rlice wshmne r()7.poC"l~to ort
Podpisane umowy slrinowlq
pOwollln!n lwmi~jl gt<'''.'''nr'J OINZ dnlszy wkład w dZ\t'lo pogl(:l~ grllp rolxxn(h. ~{tb,r(j Z;iJ':!Y bienia i rOZSZ('l'zenia wspblprl'l
lUę <:~~:I((lt'l\nl(,~
~!.(I"~:~ .1a. cy ekonomIcznej mJęd,-;y PojI
~;jfn~~t w;;;~:"~';~~,~';~" ~~'''''~~;;I~·. skq a Zwiqzkiem RaU:;~I(>c1nm,
dzie. ~~ .:Pi~rl'.'~7.Y (jgirn" w~ll~t() Sprzyjać one b~dQ pomyl;lnesprawy związane z polt'psz('nlf'm ml,l \....ykonaniu
narodowych
ocganizllcjl prapy w POSZ{'ll'I:!')!nych wydzlalach prod\Jln'yjny:h, planów go.~podarczych obu !tra
kcoperacjl
mi~dZ}'z;ll,l;vJoWlJ, jów l tym samym ~rOcnif'niu
t~hn,~Jogi! prodt,kr'ji ornł. kw~ll- po!t:;[;1 aO~pf)dan'zel .\Vltltoweflkac~1 ,:r.ąw(Jclowrch kH!rownli:!w go systt'lllU SOCjalizmu.
---~"~}O~~~'\Wi::'·Pr;~- t~-~;,;;;,~;"~j-:)" ,j~
W3.'S("iT\O.~c ·"V;·V.iIjt'lMych UO~
-'t}dclqż~'nla- btZlJoc" ... lnwh 1.1<" ~t;)\Ii 1iJV/rll"ó\\', pr/.('wi(1I:iilhYt:'!'i
ro\vni!l,jw flrorllll.:r·ji nr! !rO"::j I'.'h')n1e1nlq umową w,vnl(";'c w
nj:). {I 1:nb"'1.Pl,~?l'q!e wydlW)'l lalo'1ch 19G1-G,5 ponad 22 mld
w &UfOWII:'C, 1l!ł17qdziil,
md'"zvny, zlotY\'!1 d,.,wi7.()wych.
07,ll,1('za
Nowy st'lwma t org,Hliz:>r}J'lY, to. że wzajemnQ obroty WI.!"Opt":tyjr,t'le Ij'd, $flraw pl'ZI"U\\'a !';ną {I ole 60 proc, w porównaw ('1,lD,irl na wydzjuJy uil:ni lJ-,
"
M'·O"", .. tym
ctr:1CyjOt' zr,1.
nll! z .po7.1.omem ,v~' b ,~ W
Prz('widuje ~I<;, t.~ j('Szr2.'~ w w tn."..aJąccJ obccme S-btee,
cC:::~;i!1':.::==_::..:.:::Pf"ci':.w,i:7.:vm--k-W01F-\-i1l.t>.....-bI". -no'" ~r~lIjf"fl--l't;k1.r-tlfftnwy-.--t·w, w,;;;.
łchcmaiy 01'r:;1I1jzn('~·jn. e opr,lL~)- 19fi5 r, wymiana towaró'.'1"n:ię-:
•
~"""""-"d'
1 '"
"c::::,..;-,-'W'nne'~~l!t:mn::i'='Ft'f"O'\"'Im
zy
{} s ,l]'"F~"a ~ Z\·:,
na ZTccom
wnduJnt' w 1.(i\k!~ :~'ydl.!";!:H~h. 7: Q - przP$7.ło dwukrotnie pw:>krokłn<l6w r..k1.1 eW)dl
RpnlIZ,1lP,
'om z 195H r, losiąó!nJe
tych 'tllwlff'.I'l\ umo;l:llwl m. in. czy POZ\
Id I I h
%nnC7.0e ?\vl(;ksz'~nie wyuajno.kJ wartość ponad 5 m
~ o. ye
pracy zulogl.
dewi7.owych,
'tA)
W I,llach 1961-65 Zw Ra
_____
d,dccl>i nadal dosbn:Zi1(' b;:;d7.'i~
dł'
u"z"dzcnia dla r07:budn\llj'wa-

"
MaZ8'' sze U a oSIP
..
d O 'J
"Y.~

Ił

anOnłł

",)...

,,'

nych'w Polsce zakl: pn.~m~~lowych, juk równicz' ud,.,JciT pomMy.W budowie nielltóryeh
vo..
nowych, W okresIe realizacji

~:o~sz~~~Rene~~~\:;eC7~:e"P;~~

nl c~"

I wiertnicze,

ton niektórych, wyrobów walcowanych 2 mln' lon węgla kokSUJąC.('gl~, 8,5 mln ton !'Opy m,lf10wcJ, 7,7 mln lon produkt!)w
naftowyph, l.fj'O tys, ton npf!tylów, '396 Iys, ton bawełny,
t mln m, SZCRc. tnrc+cył drewna
uż}'lkowcgo, ,wączne !1oscl metnH nid:elr,,:nych fmwd7.i, aluO1lnlul11, ryny l olowiu) I sWI"(~g
Innych [)odstnwow)tch Burowców niezbędnych nnszej gospo-dar.c.e,

52,1 komplelów

cZo:;'.<ci mech a-

niczn('j e1<'ktrowozów, IwmpJetne urząd7.(~nia dla <;u]{rownl,
droi.tli,ownl I kilku Innych z.akład{lw p""m)"'""'y"I,, obm'"
~ VY> ~
biorld. kable,
2:"a mln
ton
Wt:gln, rinJiI to-n"k-6ltsu, 3ffOfyi
ton 'yn"u, ,t'pAw Ibl', "hy-yn-

~'"''

v

u

"'"'"

koweJ, GOO tys. ton sody kalcynowanej, cukier I inne towary,
którymI
z'lInt('r('~owf1na
Jc~t
,gospodarka nil rodowa Związku
Radzieckiego.
Ul110wa przl'widuje Iwntynuowanie w szerokim ltlkrl'slewymiany między obu krajAm! lakże szeregu artykułów rynkowych.

Uwzr:lęrlnl<ijilC

obrabiarkI

~ ,,----,--I--,---li~~::~;;~i:'l~~~,~:i;~~i~l,;,~j;J~.~~;;"~~.';;;~~~:~:o~l".,~~~:

Ił' P Z PR

(Dokończenie

tys:, ton surówki ze!aza, 200 tys.
BC?NN. PAP, W 1,,":'lą7.ku

n~")<lt.YCz.l~ych ,mi,Qdzy ..1~(>Pllbl,lką
G:\'ln~Js,ką II r-;:ł~ lZ:\d ,NIemleckl<'J R€'publlkl "cuelolncJ
przeds(a\~'1l ul.(lm.al~n; 17'<ldp\\'1
RepublJj,~". G\... mf'J~lo('J., Na Śru
c:o.wym po~jcdl(>nlu rządu bOlIskJe'go j)Ostnnowwno upowa:i:·
nić minJstin spraw 1,.ngranicznych Bl'ent..1no do od,,:olnn',1
11mba.'w..dora NHF z GWinei l
zerwanIa l nią stosunków dyplomatycznych, Jrzell ambasador Gwinei w r-~RF nie polnful'
mu je w najbliższym c7....1.sie, te
Gwinea nie n.awląl,ala stnsunl,ów dyplomatycznych 2. NRD.

prNO(:.·~~I"tv,
'"'" "

pflckroczono

k,'!lm

O

zakładów

7,3
nie

wy!(Qnał~ ~\\'oirh zudol'!, Są tl).

e ks p. ZJ-

a-t omowa

d

II

akcję

gQ.~podllrld naszyeh
slerolq
p<Jr7.q z,ald"d6w.
01\"aol;1 44' tony zaprawy zbozowej,
Na <.:zolo wyslllH;la się spr,l\Va
norm praćy, Dokonano WięC
pł'wgltldu i urealnIenia.
norm
w za.kładach, Mozna prlypusz~
czat, że jeszcze w I półl'ocz'l
br, zarobki osiągną poziom z

' •.._ _ _ _ _ _ _ _ __

JKOlłffJNIKflT

rOZ$zel'zane przy zawienmlu corocznych protol{ó!ów o wzajemnych dostHwach tow,lrów,
W toku rozmów oble strony
Z zadowoleniem ocently przebieg
wykonania
dotychczas
obowi:jZuj'lccj .umowy o wznjemn\"ch dostnwnch
towarowych w Jalnch 195a-60,

Chocl<lt trwa jeSl.cze zima, w miesiąca paŹl1ziernika,
Jakie zadania sloją pned na
calym wojewódziwJe rozpoczę
Iy się już przygotowania do szym przemysłem w 19GO r.?
Plan produkcjI globJ.lne) w
!'Ozpoczęda robót
drogowych.
Przoduje w tych przy gotowa- przemyśle kluczowym wzrasta
średn'io w stosunku do 1!15n r.
ninch
pOW13t
jędrlŁ'jowsld.
ZWlCziono l<lm kamlell, na dwa 10,2 pl"oc:; lj o Ii02"'mln zł. W
ntl.kie pl"ojPI,tow,mydl do bu- Zaldaduch Metalowych - SIwI'
żysko planuje ~ię
W1.fO'it prodow)' odcinków dróg,
dukcji O" 15 proc, pr7.y zatrudn,ie
Wnje\\'6dzkl plnn pr7.ew!dtlje n!u zmn:ejszonym o 3,6 proc.,
domlu. l Ostrowću E" pomocq
hlldowę w pnw. jędl'zejowsklln fundus7.U plac zmniejs7"TJym o
przychodzq szkolom zullła<ly
Z upn\\'A?nlf'n!a r7.qdu PRL J;l kin lo).::;lll1\{'h dl'l')~ bitych 3,!J pruC'. I WI.rOś('le wy,h.lnokl
prOdukcyjne, prlt'kllzuj;\c '~
ró;!;ne wycofywane z pIO.!!!l'l';l UIPO\\'ę () wymian!e towllrów, JC'dnnk '\'Jarlze po\\'utowe pla o 22,4 proc, W FSC w Slaracho
ma:nyny, 7. klorych pótnid, w podpisał milllstt'f hnndlu la·'1 nu!ą POUW(JIĆ tę ilość.
Pre7_ wicach przewidUje sIę wzrost
IIzkolnvl'h W~!'.szWIIIlCh I\O,L), .
, PHN w Jcdlz!'jnwle t!;l7.y, aby prorl.ukcjl o 36,6 proC'. Pl'''y zap.ranlczn"go Wltol~ ~l'll~)PC7.Yll- w bl·. do !;;lżdrj slf'd7.TiJ;r: gro-' trudnieniu zWI<.:k.'ównym !nlf'd!"kl, -a z upDl\'a7-~I.f;n'.a rządu mH{17~i('J nH.ly n;łrodowc.J pro" wie o 0,1 "proc., funduszu płac
o 2,3 proc. I wydnJności ó 34,7
W FSC ZSRH - min, handlu ,zagranlcz- \Vadzl)a dou!'a, bita dJ'Ogn,
proc, Warto dodać, że pl.my na
poświecone sprawom nego N. Palo1iezew,
1960 r, zakładają wzrost śred~
Umowę w sprawie ur"lzlelenla !('1ska P().~t~]\\"a
techniki
pomocy technicznej w budowie \\'51 HożnJc[l, I,tórzy Opodltlm· nich. płac w naszym prz-:.'l11yśle
przemysiowych
w Willi się dnbrn\1'oinie na !'ZC'cz kluczowym od 1),2 proc, do 5,3
proc.
P()L~('e podpi>;ali: zc strony pol- ,bunowI' dr0~1 w W~ sol\O'i~'i. 150
WykonanIe 1.~{lań bC;d/ 1') m[)~
'7.1 z !wkl:ll'a I prZl'gnt'I\\'1l11
lU!. oko'n l "Ofl ton ],;llnTl'nla, li\ve tylko pr7,}' pełnym wyko·
rzystaniu i"!nlejllcyeh
tnkich, jnk:
.. _ lepsze wyl{o\"7.yslrtn!~ 1stnl"'.iących powlerzehni produkcylnych j parku mas7.ynowego,
II zao<:j)?cnic dyscypJlny fl~
1\1. E,
nąnlloweJ 1 dyscypliny pracy,
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(lań,

bo tdaje sobIe S!lraWIl,
w konfl!kt z
kolaboracyjnym
frąncusklrn
rządem, Petalna, Hitler
wyratnie kokietuje Petalna po
to, aby I Francuzów wciągnąć
w wojnę z Anr.lią, Tymw"l~
sem caudlllo Franco
ehce
swoimi zachciankami POOSllĆ
wszystltle ślicwle przez Hitlera pomyslHne 'planyl

że

:wojny.

!

francuska

dla prze-

z .opanowanIem' Gibraltaru
Hitler, wiązał, dul.e nadzieJe,
Sytuacja na Morzu Sr6dzlem~
nym. uk~ztałtu.ie slę-zd{!cydo~
wanle na korzyść państw.OlU,
utrzymanie Egiptu przez An~
glików slanle pod dużym zna
klem zapYlania, wskutek sła
bego 1.8opatrzenla może upaŚć Malta, anglel:lkn lwier,dza na Morzu Sl'ódziemnym,
jeżeli Hlszpa'nie pozwolą 7,aatakować - Niemcom Gibraltar
(szturm możul,\ było przepr,,~
wadzić tylko od strony lądu,
!l więc z terytorlum hls7.pnń
sklcgo), wplączą się w wojnę
z Anglią; nu czym skorzysta
BerUn, up.adt'k Glbmlwru poważnie zachwieje na::Jt.roj~lml
społećiel'Hllwa. bl'ytyjsklegCl,
które zapewne domu gać flolę .bę
d7.le od parlamentu i rządu
Cl11lrehlllr{ ugody z R~l·;Z".
Z wojskowego plln!;:lu widzenia <lln'ja miala.r('alne pod
stawy, cnOClnż, Gibraltar. byl
wspan:ale uzbroi oną i, świet
nie ufortyfikoy.raną twlerdcą,
Wątpl}woścl nasllw!lło jedyniE>
nie ,Sprecyzowane stanowfsll:o
gen, Franco, który - aczltolwiek, zgodził sl~ na mls,l~
Canarisa - zbywał monosy~
labamI pytania Berlina, co do
przystąpIenIa Hls2;panU
do

LA,

IV

u"","wni,",i.~

•

$FNR _ 98,3 proc.; NZO 96,8 proc.; Opoczyrlskie ZMO
_ 94,5 proc,: kopalme .Starachowice _ 91,7 proc,; OZPO91,4. proc, l Pil1c7.0wslde Znklaliy Kamienia Blldowla~('f:o 78,1 proc. Przyczyny n.lcwylto!lania tych zad,ul to m. In. 7.lDla
!la prof!lu prouukcYJn~·go w
ŚI,'NH, nl('oddlll1le w tc-:'mlnle
hali produkCYjnej do uż~,t'(U \II
NZO, nif'r.vłm!cwe dost,~wy ~ll
rowców I bala;;an w zllnqdzaniu ·"ł.fll"laG<>iTI "W. DZPf)" !·1t1.li;,~~,"':ija~;iT;~'~;;;:":''{'i,~~;;;':,;';;~
Sporo str;1t pOlllo~la \\' uh 7.C Z,lI'zl]d WZCtS
roku nm'w gospodiuka n.! sku- do o',\c,zał\'l'h winien w)'!'lq:(tek brakoróbstwa. \V zoll,l,\c!;Jch nl'ć .~Llrow~ !;:onsC'ln\·C'!1ck ..
materiałów budowlanych prz('N'I"'" I'p'",' l"~ l,'m rok\!
d
I
' "> ~,
•
kroczono o 22 proc. OP(l~Z{'7i\ pr7.edstawlnc ~i<: b;::d!ie z:1opany procent bn\ków, N'ljwię {- l
we \\'szelk C" ) 'ro~ sw strat.y ponio,ly z.,ak. ł;ld)' w nenIe W~I
. ,
':
III ft
U
U
dzaju 'I'-')'roby mełałuwe••,.!....podCmi('lowle, l ~Oltbh:OWIC wuoo;[ n;>czny sprzęt rolniczy, I ta',
,,,DOJinn NI( y ,
llzy
.
np, ż(')uza ob.ręczowego 1:)(:~Zle
I br01!wróbstwlI w stosunl{u
'l ~ 2110 I""
Z'NAT"
'" ,,,,,,,",'
"~"-' nniieli w rolfJ53 r. mial m'ejsceOd\~'
I ku ubiegłym, gwoi,dzl budowla
.. T-9 w Radomiu,
ewnlnCl n~'ch o 540 ton a wldC'1 mal"Radomskich, Hadomskich zlIto, , .. 1,".",'1," o 60 t.,.'s, sztuk, W
!
Il
... '"
PARYŻ PAP
Powołując I n~s Gos~, l-~~(r \I~:~. w "1t~ch Pl(']"wS7.ym lewart,l!f' br, dl~
f'
-I!
Ił
fIl:lC7.Il1l; r· , I'
\" 0
\\si przemnczono 1190 lun nil
Się. ~a rancus \ e ~? lal (f~~',~e popr!.cdl1lch, wyni ,i be :;1l1 - t~', 50 ton olell-! napc:do\~'('go, 20
POI n ?r~OWllne,. P~I;P~I{ pO:i~Je- mTCzne os;qr,nc:l o na[~w !J( I)\\'~ lon benzyny, 30 ton ole]"..! ~ma~POnt ('11 ng('nC)l,
' , nktwo. ChQC plan lnansowy. "OW"'O I ~O ton ,smaru, Dla
ze "'.r~ncja z?m1('rza .. dokonać rzeczowy nie został w peim u ",~
0no
dru.gleJ z kolcl el(spl.ozJl atomo- wykonany, (97,3 proc. l 97 proc,1 kuźni wiejskich przeznIlO:1:
wc, pod leon (Oc blCzącego mle
I
2.300 ton koksu, ZamóWIOno
1
-:
~ to plnn Izbowy, wy wnOl.!1O z takze środki chemiczne do wal
SląCll. Prrrwdopndobnle .mlędzy nadwyżką w \1)6,6 proc. Oddu- IIi ze szkodnikami rośEn, m,
20 a 30 mnrca. Trrmlll ten no ponad plan 35;l Izby.
to In. 1.225 ton a7.0toxu w pros:>:W ubwglym ru {lJ rd"kZPoCZę
ku 64 tony azotoxu płynnego,
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nawląz.aUlem slosunkow dyplo mulacjl
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u~pr~wnien!a \':
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ze str. 1)

Cnnar;~

I von Stohrer

1'07.-

popadłby

winęli jedtłllk aktywną dzlaSUMr nIc odjddŻit jednak
lalność l jut w sierpniu szef
żegnany chłodno, bo Hitler
hitle["owskiego ~ywiadu udał
nie chce zrazić h.',zpańskle~
sl~ do llerllna z bUdującą wla
go dykt!.ltora.
Postanawill
domością: Ft'an(.'o·-c~pr7.Y-' <'tvt'az z Mus,~ollnlm namówIć
stąpić

do wojny

po

stronie

clludilla

I

doprowad7Jć

do

państw o~!, !.Ile pod waru.nkiem - Niemcy udzielą H1SZ

zagarnięcia Gibraltaru ' beł.
narażania się F'rancuwm, W

panU pomocy wOjskowej oraz
7.boi.a
Hitler
wyrazi! Canurisowl uznanie
Z!.l dobrą robotil, - El \>ztabowcom
polecił
uruchomić
wszystkie środki l całą ener'giG dla szybkiego opra.cowanla planu ,kampanii, Canarls
odleciał na powrót do HI~zp~nil cplen\
zbierania dalszych szczel!ólów wojskowych
o Gibraltarze,
Umow<: l Franco nalcinło
teraz oficialnJę usankclono-

trójju\CIe BCllin - R7,ym _
Madryt bez przerwy kursują
dcpesl.C, Wreszcie po m()1.ol~
nych zablegm'h dyplomatycz ..
nyctl udaje się Hitlerowi ~pot
Iwć w paidzie!'nlku 1940 r. z
caudiIJo w Hendaye, mlast<.>cz
ku na granicy hiszpaósklej.
Dzk·.. lątki uzbrojonych "po
zęby" SS-manów strze<,lą 1Ialonki filhrel'a, w klórej Hit.
leI' konferuje z FranC(}. Filhrer zgrywa naj mocniejsze Btuty: Gibralta!' 7.OstRnie przekamuy we wladnnie Hiszpa-

dostarczą większą Ilość
rpaterialów pę(\nych,

-t

WiH\

We

wl'7.ęAnlu

przybywa

wll:c ~o Bcrlina szwagier gen,
Franco'- minister spraw zng~aniczny'c.h Serrańo Suner,
NIestety filhrer nie ma powodów do zadowolenia, bo Suner ·"tawia nowe, naz~yt wygórow;lne warl,lnkl: Hiszpania
przystąpi do wojny, alę musI
w zamian Za to otrzymać tran
·cuskie pOSiadłości w ,Maroku
I cz~ść AIg:1et:U, Hitler nie mo
~ ,talegalJ.z.oWa4 takich Żl"

nom, Frnnco
cz~,kjowe

mo~e liczyć

na

zdobycze terytorla]_
ne w Afryce, Niemcy zobawią
zują się r6wnici zaspol{Oi~ pr.
trzeby gospOdarC7.e I wojskowe HiszpaniI. Hitler wydoje
się być sprytnym matadorem,
.!lIe"-ta swo '"ta, corrida kończy
sl~
unikiem hiszpańskiego
dyktatora, który najwy(ainiJ!j nie ma ochoty wojować t
Anl{!lkamll Kontrargumenty
Franco: połotenJ~ soap.odarcz..

O przyjęciach

Wyższej
Nauk Społecznych przy KC PZP~

do

Rektorat WSNS 1n1urmuJe,..te zgloPrzyjecla .!ID WSNS odbywlJ.
szenla kandydat6w na l rok SIU-I na zasad, le \\ys""anla
'
d16w IItacjonarnych przYJmowani! przez Instytucje partyjne i
b~dą w ble1ącym rokU do 10 )(:wiel- zacje spolecllw, lub poprm I
nJII.
nenia Il)dywld\lDln~,
WSNS posia<'la uprawnienia wy"Kandydaci ",:"nl n"de'l.t:
uCHlnl. Studia
stacjonarne daniI:', l. życlOf} S. 3 ankl~l~

l,

~zej

trwają

J lata,
W WENS L~tnlI:'JI\

naln"

dwa

wydziały:

wydzlal ekonomiczny _ podsta·
wowe katedry: ekonomIa pol!tycz'

l.

na,

przemySłu.

ekonomIka

ekono-

(dWU'll"nIl'UW'\),
~wladectwa dOJ:::,I!)""I, l,
cumie o slan!e zdrowia,

Egzamin

I

wstępny 118 3\UdJI
()db~d~lt 11;

·WSNS
br.
wyd?;lnlll

cJonarne

mika rOlnJC1\\8; 2, wydz!al hlsWryczno . socjologIczn'y ...:- podstnoJ.'o·

C7.~rwcu

we kntedry: molOtu l socjologU,
hl.lor!\
P~l~kl,
historii pOWBZe~h-

przew!ddaoy Jest: '::::::;:::::::',:

neJ.

.

ZRdnnlem Wc;NS je!t przygotowa·
nie wyl"l ulirll!Ow~nyrh k~dr party}n;ch ~o lUl'~y w dl.1ed1.lnle potllyrwrJ. go,<;poll:lrczcJ, 8poleclneJ I
kllTn,r:,lnrl. K,mdy<1ncl do WSNS
wJllnl p["l~rl"ć: średme wyks1.ta\ce-nIe

(~wiarleclwo

1~1I11

Mat

maturaln\'),

do'

pracy -P1l1'tyjllej, kll1w-

~\\'!Ml~7('nle

d?l~)olnośd

BPoleCl!leJ I
pr~ey lawod<lw(>J,
Wiek kRndYdntr,w: 0(\ ZJ do 40 la!. Przew\dz!Bnn
J~,( p"l\'n~ ll<l~ć miejsc 111~ kandy·

l1R1ÓW

~ inn~'cll

stronnictw

POUljlC~

!loch,

HIszpanII jest ciężkie, wy~
bezbronne, angielSka
Navy na pewno wtargnie do zntok hlszP3ńskkł1
Wysp Kanaryjskich I na Awry, floLa HIszpanII me obrOni
w, ',p na Atlantyku. Pomimo
z(l.pewnicń H~tJel'n, że Wyspy
Kanal'yj~lde I Azory zostnnQ
zabm,p:t'czone prlez wojsl,a
Rzeszy j nlemlec]tą marynnrkG wOJennq
rozmów nic uwieńczono podpisaniem oslatecznego traktatu, Caud!llo
nie wyraził zgilg,YI ja](by pro~
fOCZO przewidując, że HiUt\r
marnie skoń.::zy, OdJetdżając
do San Sebnstian, dał W51.akże ftlhrerowj do zro~umjen!a;
że nie powiedzlnł
ostatnier,o
słowa.
P0J'spek1.ywy
ukcii
"I>'eilx" nie 7,a':ltaly tedy ddl~
n!l.ywll1e przekreślone, SYIl1~
patia liltlera do Franco zosta
la jednak mocno nauwąi)ona,
brzeże
Royał

A tymcZ[u;em plany operacyjne akcji "FelJx" prawie u~

kończon.o, Z grubsza przedsta-

one następująco:
nieml(!Ck'e, 51,>cjonuJiJ.ce na lotniskach wloż~.nych na ~erytol'!um Hinptlnu 7.nat<1!wFł w odpowiednim
momen("ie brytyjskie ~'ły mor
skic, zil<1jduio1re .11ę w ("j),nltarze, Ci~zkje bombowce Zl'1.l'_
eą. także ladunki
na l;nmq
tw!erdl.~, w tym samym C?'Hsle grupa wojsk Jądowy<:h
'pod doWód7.twem gen. Kuble.:
ra skoncentrowana przy granicy hiszp;ańsklej,
wkroczy
na terytorium Hiszpanii I jak
najszybciej taJmle
potyeJe
wyjściowe do szturmu na GIbralW:'. r>otęż.ne rmygotowa.wlaly

S!~

Sa~oloty

Nu

BOLESLAW

ladczenia
do lersieuuu

w moim powiecie umasowić' ktllka ro.Jni~
? Jakie kroki, podjęte przez 'kierowniclwo
i aktyw, prz~'~pi('szą u nas trnktorY1.:1C:~),
słoi na przcszktldzie pełnt·"fo rOlwinir:c:a
kół ZSL i POP, jllk zahezpieczyć te('hmechanizacji w naszym powiecie?
si~ sprawie, je:;1i uw;~gi
po,-",iatu", "naszego. kólka", "IlaRozpo.czynamy od
je~z('7.(> nkdawno panowały zaiOR;'"l:1 }d\:'i'_o\\'tird \V.ri- -il<i.i:i)~jn.6
RP źle sprawowane.

lek rolniczych. I stąd w ob~
nej chwJl! (wybory nowych
Zarządów)
uldanle
stojące
pr4ed całą organizaCją powiatową: pomóc chłopom w wyborze takIch nowych Zarzl\w
dów, kMre nie bylyby Jllt hamulcem na drodze meehanlUl~
ejl. PiCl"wsze wynik! wyborów
mówią, :!:e tak wlaśnje chiapi
wybierają.

teinie przrgotn\\'any m. In.
przez KUl1lis.Jt; Ho:nic:wa prly
KP, l tu cl,cę zwr6cić uwagę
na sklad Komisji. Wyszlismy
z z.u!oicoja, że dla takiego powi,Jtu jilk ~undolT,icl'ski Komi~.ia Rolna jest komjsj~ naj.
W.umH~j5zą Blerze w niej u.
d;:j,1! lU cZ:!ollk()w j 7.il.S;ęf;CÓW
KP (na :1:) oł,'nkr'lw i II za.
slęp{:ulV

czlonków KP). \Vcho-

i~'j sl,1nd :1 in.strul\1'l)"(\w
Każdy z nich dobrze przy

w

dlj

KP.

tej pLK'y. C'hrx:iui.
nie \vszyscy z nieh sq wielo.letnimi
prJlcowniluw1i
l P.
Ale jeden _. tow. Stańczn~
ul;.onczyl szkolę me{'haniz<lcj!
gOlO\\',lll\-" d')

rolnictwa i prze?, \\'iele lat był
dyrekt.orem POM-ów, drugi _
tu\\'. Ci,IS[C!I, ma sl"l'dnie wyw
k'/"I'C('l1:C r'!nlcI.C, t.I'I.Ccl _
to\\'_ Siwidcl's'ki, .~Iudiuje na
WSi\S, POl'1~I<d)"ch siedmiu,
-tD c\ociwiac1n:eni praktycy! orgalliz.;llol"zy.
,-

~

- --TOW._
tNS'l'RUXTOR
, KP
__ ,""",~ __..,,::='==:::=~=:.::::==:S;;;;;
AUGUSTYK_
STA~
CZAK: Wykonywać pilne
zadania bieżące, ale nie zaw
pominać, że w tym roku I!kl!~~kleta pomn!1ul w Garba kc wykonana przez (.eszka lab łońskIego
będzie Już u nas sporo trak r _ _ _ _ __
torów. Te pierwsze trakto- .ry mogą stać się najbar~ zWlązlm z 15 rocznicą powstama Korpusu Bezpied'1,leJ przekonywającymi a~
czenstwa Wewnętrznego, jaka przypada w tym roku
Pocztówka z
gUatoraml. Jeśli dopisze baw Garbatce odsłonięty zostanie pomnik dla upamll;:tnlp.ni~
u techniczna..
poleg.lych w walkach o utrwalenie władzy ludowej w row
WIeCIe kor.ienickim żołnIerzy KBW,
fUńkcjOllariuszy- MO
ROWADZT się o57.koleBP I ORMO.
'
nie traktorzystów. Jakie
Inicjatorem
budowy
jest
Powiatow:t
ZUr7:l1d ZBoWiD
by ono nie by!p, za~'.~ze
który
wspólnie
z
Kom!tete.m
PowIatowym
PZPR
Vowta~
NASZLI TEN KHAJ"
będzie
niedostate<:z.ne, chołową Radą Narodową p<JdJął dZIułanie na rzecz bt\dowy
- darUj, Przezacny Hew
da:i:by organizowano nie tr:~yw
pomnika.
Myśl
ta
znalazła
pełne
poparcie
w
dowództwie'
daktorze,
poetyczne zamles!ęcZJ1e, a sześc!omlesięc"!;
Korpusu Bezpleczenstwa Wewnętrznego I w Jednostće
pytanie który siq Z I eM
ne kOr5Y, Wiele l<1t pracowaKBW
lm.
Ziemi
Kieleckiej,
mią
Kłodzką
nal.}wn?
łem w POM-ach I wiem, :!:e
Projektantami pomnika są arch!tekcl - Leszek Jabłoń
Urok tych, jakże da!eki-ch
taki trnktor?;ysta musi' być n,n
s!{i l Bogdan ChmieJewsk: _ rezerwiści Korpu~u Bezpieod Kielc i Krakowa ,<;tron
codz!Pń z tcrhniką, musi się z
ezenslwa Wewm:trznego, Ogólny koszt budowy wynosi
(na:'iZe "Słowo" tu w ogóle
nią zżyć.
ponnd 60 tys. zł. Został już pOWO!;HlY s,polcczny' Komitet
nie dochodzi) funduje si~ na
Musi r o b J ć przy traktoBudowy Pomnika, w śldnd ktol'(>g"o wchodzą przcd~tawi",:
dwu e!ementa<:h: \\"spi\tj"1l1ej
rze, '11Usi go !wnscrwownć, na
ciele partii politycznych, KBW, 280\....·ID. Frontu .JcdnoŚci
prz:;;rody l praco',vilego tl'uwet naprawiać.
Narodu i kierowl'lic~' zakładuw pracy. Honorowym przeQU {tak: -t r u d uj, aby_ ;JrzyjC:i:diający tu mogli j~\k naj le
~odniczącym. Komitetu zastal to\\', Władyslaw Wicha, miI m' zWiqiku z tym ju:!: tenister spraw wewnętrznYCh. Wyłoniono prezydium - na'
piej "wypocząć t--nrl!51\§:'c--'sir -Il~
speciaUraz trzeba ulepszyć, UsprawczeJe z tow. Anną Tarnowską, przewodniczącą Prez. PRN.
do... leczenia (które bywa stów w
sali konnić pracę POM-ów w- powie-Komitet rr'l7.pClCząl już wstępne prace związane?: 'Iokrulz&w
nie
lada
wsUzqsem
dla
orga
ferencYJneji
,a
za
oknem
wieI
cie, o których się mówl - I to
cją pomnika oraz zbiórką funduszy na budowę.
nizmu).
kim, wenecki.m ,oknem' z d r Q
zgodnie z 'prawdą - 'że "nie
Jawa sielanka: gwarny
nadążają Ul naprawą wlasny"h
1 rozbawiony Uum kuracjutraktorów" Dlatego um.aenłajw
fiZY
i wczasowiczów, prze.
my POM-y, podnośmy prze!le
mlerzających beztrosko ścleż
wS7.ystldm ta.m kulture tcch
k! wspaniałego - parku... Ant
nlc:r.ną. To ,~luszn(', co propoChybi, w większości t e ż roznuje Wydział Rolny KW: szetQsl-wo techniczne Mkladów
grywają się tu D pr. wy nie
pracy nad traktorami w kół
opatrznego
I e r c a, które-ka.eh,--roł-nte7:yc-h~-.o:;hTS"lJ1'e--;-- 'po-'
mU""..,_,jako"~;?;YWJ) u=,.1ll!t,~ą ..
dzl medycyna. Nie zaWsze
mocne będzie krótkie, ponowtu pomoże najsroMzy sanało
ne przeszkolenie chlopskkh
r~'jny l·egulamln...
l gdybY
traktorzystów przed każdą ak
cją rolną. Ale b:lza I !oparciem
me walna pomoc: o z o n u 1
stać się winny POMMy.
s ł o ri c Bi niejeden (czy nie
jedna? j wracałby z "wc;.a-

'Serce wnerbie

P

Z

w

kicrunP!1 pr.:lcy Koto pomoc przy rozwlą
z)"wanlu
bieżącYch
probleGłówny

misji -

mów.
wi~c

A

uog61nfiljąc:

Glów-

ne opory na drndze mecha.11ł.
Zowji, to jeszcze nlr-zrozumlenie wielu soraw wsród chlow
pów; trzeba ""'II;C odpowiadać
nu py-t.fl-fljtl';"które'~-ą--łu

dzle, ~ś"nillć. czego ludzie
jcsi:cze nie rozumieją. A nie
rozmoWa i wyjaśnianIe "w oglilc".
Właśnie, dlatego
potrzebnI są ludzie w terenie
oraz włf1.kiwe I dobrze przYM
golllWilne kierownictwo. A to
j('~t tf1kif' !llc!"owQir1\\'o, !{t{lre
pracuje razem z komisją proM
b!emnw[!.

1

<-'

·~ą

w

SEKRETARZ PZKiOR

-

kł!1d\', ze C'7Jonkowle kól
bardziej znin!e-resowani w
Zarządy

SÓW", bardziej zmęczony, ~Jż
prl.y~ech~Danclng i bl'idge
d;!iell w dziell (a raczej ._
w noc) to też' trud

BEKAwynikliw
- W~11ÓII)ra('a PZI'U I
w terenie I d1a\cgo
sobie powir't1'zlre'" prawdę,
skąd ezas~ml hlQrą się pewne uprzedzenia.

OSTA'fN.'TA . ~pl'<ł,\'TI:- - mamy lwrd7.0 liczne przyM

mechani7..acji nii

TOiN.

SrUK'

kó-

JAl"

Pod~~awą

(Dokończenie

na str. 4)

nego drzewa, Po I.illm sekUIl- la Ich wyrzucono za burtę.
dach usl~'s"ZC:i4'ny 4ml, eks_ \\'.)\\,ezas l'rendergnst 1eszetił
Illo:r.jl;-- a- -I;dy--dym-opatlt, -'flą:-·pod,··pttłtła.-d+-1.vłftSlHlf'~{·~llie-I'1I
"Gloril Scott"
nie powstało derżm\-ł gal'tllo nieszcz~~I1Clllil
nni .<il(l(~u. Natychmiast zawró chirurgowi. I'ozos(al jedynie
dUśmy szallilIę i co st( poply- pierwszy oficer, odważny I enęłlśmy na miejsce katastro
nerglc:r.ny c:r:lowlek. Gdy uJfy, gdzic wciąż jeszez" snuły rzal
się doń wil.:i
Ii'ię nad wodą mgły. dymu.
-ola.
kl'whl
w

Jlśmy

zlhv, ktilre
jui
do
1t01Jąltll lód;"
szu;ątlll kt1t~,' :łl(~It'I( I ztlolal
rozluiulć.
PI"t:l'biegl
prze:t
·poklad
i
skoczyl Ilą' dl'U
wsl'az)'waly
mleJscl',
Kt\i-,dy otl"l.l"IIl111 IWlHplctnc u~
hranie 1Il1u'ylla .. ~lde. l'ona.dto gdzie zatonąl ,siatek, Nic za- statku.
slaliśmy tu jednak ani ślad,
Dwunastu więźniów, ll1.bro~
\\".vllo:-;ai-;(~nle naHU~
stanowiła
bilr.~·lIia ,,"orh' I dwie barył ŹYcia. Ryliśmy przekonani, Iż Jonych w pistolety udalo, si~
ki: jetlna slIcIJar(.w. druga so· przybyliśmy za pó:i:uo, aby za nim w Ilogoń. Znnldll /f o
uratować. Od~ ZI\ otwartą baryłką urochu,
lonl~ll'o mi!(~a
onu kompas. kogok!lłwiek
Prendcrg-all! dorzucił Je8ZI:Ze plywallśmy Jut pr~ygnęhlenl, jedną ze "tu zna-jdLtJl\cycłt
gdy
dalo
IIlę IIlys~eć słabli wo IIlę na IItaJku. TrzymaJąc w
m/l.llę i po~let,zlał, że jc-sles.my rozbitkami, których ata- łlłllle o pomoc.· W pewnej od- ręlm lapalki zagroził, it w,.·~
tek zatonął, na. lIl' szerokoścł
I 25" długości zachodnieJ. OdARTUR CONAN DOl'LE
cięto cum!; ł od'llłYnęWimy.
A teraz, mM synu. doehod~1,l
w mej bisl,orH do uaJhardzlcJ
l1icoc"lekj\\'an(~g-o wy!mdku. 1)1\1 kilki, pMnOflto wschodul \\'Iatr. l'r:r.elhll żagiel: zwiw
nir,ty
podczas
BIH1S'lfZlmla.
szalupy, Icmz marYlllU'ZC roz,~
winęll i "Gloria ScoH" zaczt:(la 8ię I)owoll od nas oddalać.
jakieś,

rcl

kład bryg "Hobpur", zdąża~
jl\{'y do Aust.l'a-IlI. Kapitan .bez

\\'a hania --u-w~r:tył,-- lż--JesteśIllJ - k'''''-"''~7.;,-ur.''ld,il-,,;bl,'

jed~'n3-'mi

pozostałymi

ptży

życiu rozbitkami stątku pasażerSkiego, który uległ katastrofie, Admiralicja
uznała
transportowiec "Glol'ia Scott"
za zagIniony
Praw

jelllulca.
Na "lIotspurzc" odhyllśm'y
wspanjałl\' podrói at. ,do S~\dney, gdzie nas wysadzono na
ląd. OhaJ oz; Evansell1 :t.ll1leniIIsmy nazwislla I rozllot'z~lIśw
my pracę na połach zlotodajnYl1h. Wśród t'blcranh\~' ludl!klej III całcgo świata bez tru~
du mogliśmy zatue6 swoją
przeszłoś.ć.

_(XI~~

-

w

8zl\łupa..··zaś

kołysała

slę/ ła~

godt'lie na dhlglej, spokojnej,
fali. EV/l.1I8 i ja, jałtO na~barw
dziej wykształceni, ul'ltallllś
my na mapie naszc poloienle.
Zl\stanawiallśmy

III)

tet,

~;;;;:~~;;~~all!lliiiialill!lll'ol!li!llllllllllllr.:':'~

w

którą
stronę
żeglować. NIe.:
bylll to wcale tlro~l(ł. spra.wa,
Itdy± Cap de VNds zna,idował legiolicI unoslly sle na r~~łlłflb
ale w odległości okolo !i{l{ł mil jaJJ.lell sZ(~1.ątkl statku. W 110na IIÓhlQC, n brzeg afrykanskl przek jednego al nioh leżal
bezwladnle er.lowick. \Vclągw.
niemal 700 mil nn wschód.
Wiatr sit; ranlcnll I dll-ł ""'! nęllilmy go do Jodzl. Młody
marynarz,
IlnZ\;"inldem Hudkierunku plilnocnym. ))Jlltł'go
te:./; IlOslallOwUlśmy płynąć do son, oJmzal się jednak tnk po
Sierra l,co~e. co wydawało parzony I wYezerpany, 11. nic
się
najlepszym wy.ls('leru II był w stanie olllsać co si-; stli.·
s~'tt1ncJl. 1'0 Ilrl\Wej burcie wl
Dopiero
nazajutrz zaczął
dail bylo oddalający filę statelv Stopniowo mal(ll w 0- sw,," opowieść. Pl) naszym OlI·
jeździe
l~rendergW'lt
Wraz z ć~,
(l~ach a~ tło rozmlaról\' łupin
przystąpił
do Iiki
orzecha.
Nagle
wy~ lą ~p.ndą.
strzelila zen ogromna chmu- kwlda'Cji pięciu Jeńców.
Zastrzelono trzeciego olicera dymu l za.wlsła nad h~rp
zontem na. kszta.łt glgant:vez- ra I dwócb dozorców, a cJa~

'0-

lIadzl cały stiltek w powietrze,
jf'sli tYiko spr\lbujit go za·

II--n """-,n""'d,,.'_l • """.n '.a_ 1 __.____ ______--:_

Dalszych dziejów nle'- pntrte
buJę ci dokladnie optl\\iRdall,
atukownć. W chwilę 11{,żnloJ l'o\\,odzUo nam sle. Duł.o po·
nll,'Jtl\pll wybucb. Według r6~ drot.owalism)', Wreszcie POM
Itlcjl Iłudsonll, spowodowała' wróclll~my do Anglii jako bogo raczej źle wymierzmul kll~ gaci kOlonizatorzy. RUI111hl..
ia. kióregoś z WIJ<Zllhiw, nit my IIOSl!ldłoścl zleOll!"klc I
\'IIJ.l)alktl, oficera,
ObfiJętnle III'Ze't 'dwlltlzll~iillla
lał
wlew
zresztą Jaka była prz~'czyna, dllśllW sllokoJlle 1.ycle, WreslW każdym rRzłe stalel, .. Gło~ (\In nabraliśmy przekonaniu,
ria _Scott" i banda, kWra go że o naszej przeszlolid niM
opanowala, Iluesta-1I Istnieć.
jut sl-ę nie dowie, !UOŻN.t; so~
Oto, mój ehlopcze,' krótka ble wyobr~ló. Jak się czułem.
hfstorla tych mrożących krew fdy zjawił się u nas ten maw bla.cb wyplulk{IW, w jakle rynar.z. Od rIl%U go pozulllem.
.zosta.łem wmieszany. Następ~ To by) rozbilek, którego ura~
nego dnia przyj,,1 nas na pow łoWaUśmy ze szczątków :talo-

graża.l się,
udając się

on
gdy uas opuszczal,
do swojej 'drugieJ'

,ofiary",
U do'ln był jeszcze dopisek
IIltreś!on)' drżącą ręką 'I're\'pra. Z· trudem można go byló odczytać: "Beddoes ~ pisze
styfrem-. fj Hudson ws:t.ydko
-wyJa\\il. l\flIos!erny
Boże,.
zlItuj alę nad namU"
- oto 0JłSwicŚć. ktorR\ o~
wej nocy _alem mloden'lll
'l'revorow[. MysIe, Watsonie
~że-w--lamtrch;"'okolll1znościal'b

b)'la to naprawdę dramah'ez ..
na 'historia. Zupełnie' zalamamo1c1;0 przyj.1.cicla; W~'je
('al na pllmtar.ię herbaty 'w
Teral, gdzie Ilodobno ('alkiem
nleżl$$mu się wiNIile. Natomiast od (lnia.. w którym nalll
sany %ostal list z ostrzeie
niem, nigdy już nie IIlys%ano
ani o marynarzu, ani o ,Bed~
ła

w

doesle.
Zniknęli
I Do
'''flzelkl
ślad
po nich
zRginął.
poll~
ejl nie wplynęla żadni' śkar M
gil..
Prawtlopodobnle
wlęo
Beddoes pornylil się ł potrró:k~
ki uzna) ZI1 fakt dokoll1O;ny.
Hudsona ponoć
wid..:iano
gdzieś ukrywającego się. Ale,
zt1nnlern P9licji, opuścI! on
Beddoesa i uciekl. Ja :tai uw
ważam, że stalo się zUI)dnh~
Inaczej. NaJilrawdopodobnleJ
Bedt10es ,II\-dz:\(l, U loslal zde
maskowany~ ',,"padl
w rOIlpacz I zabU 1I11dsOlla. Następ
nie IIllbrlll wszystkie 'llenlą
(h.f" .łaklt mial pod ręltą ł u~
dcld' ztl grAę. Olu wszystko,
co dotyczy tej IIPl'IłWY, dokto~
rze, Je4U pl'1\yda .IQ ona do
twojej kolekcji, to cbę'niłl od~
daję ll\ do twej dyspozycJI.
M

,

KONtRO

WIeczorami ,;apelnlajll tlę
nanntoryjne f weza$owe~śwle
tUce, gdzie odbyWają.' "Ię Mwle
czory literackie I pogadanki.
Dawno. nie widziałem tak
wdzięcznej 'Widowni jRk na

:~~z~~ę C~l T~tl~kle~~~!Oi
Szopena.
Przez:. latloczcmą
(do ostatniego miejsca) , salQ
przeszedł wiew Wielkiej Po ..
ezjl. Okazuje si~ że niG iawsze I nie dla wszystkkb mowa jest
',Jeszcze
jeden

ml-alem
Jmpreżiti'

..

.

j~ubg1!~,~~t6;:~~~..1.~ :~-c- ~~~

w FWP•. gdzie opOWiadałem
o "zapomnianym rnzenvncie

kultury staropolskiej".'

Jloz~

fnowyf.przygodne I "fachowe"
l blb~lotekn
rzaml jeszcze ra.z mnie
przekonaly, te jednak ule
:t. ct.yłelnl!całn1

S'rRONĄ

4.

SLOWO

LUDU

. ZIDJowe obrazkI

Doświadczenia

omierskie
OWI BlP;,

M

te ni.

W8~~

dtlc Jest właściwa współ
praca kół ZSL :t POP,
CZf},to wJd.tl sIę: - jak mówi prZ,j'slowle - 'pojedyna.&
dr:tewa, a nIe widzi się lasu,
W tym wypadku znaczy, te,

.

kIedy się rozmawfa z posz.cze--

np, w Górllch

kład jednego "złego" ZSL-ow~
ca przysłania obraz ZSL-u,
Następują niepotrzebne I nie-

nie umacnia ';';::':';~~~;i,
będę nikogo p

Ale warto

M, J.; Pracuję od 1940 roku w .jodneJ instytUcji. Wltrót
re kończę 65 lat ! prz~jd!l na
emeryturę. Nie posiadam jed
nak dolmmentów stwtel'dza~
jących okres poprzednie! pra
cy (w urzędzie, na dawnych
ziemiach wschodnich) I 11111
wiem co mnm robić.

uogólnłenla,

pokusić się

o &cenę, sklłd jei/.:U::ze tu l 6wd7.1o

u nnswch członków partJ\ d%ia
łających na wsi biorą, się ten"wypieranIa ZSL" &
kółek rolnic1.ych. Bo Sil I tAkle łrnde-nejc. Trzeba zat:14~

REDAK€JAt Ponlewa:!;, nie
ma możliwości uzyskania lIa-

dencje

od po<:l,0tku.

spoJrzeć

owcy I
d7.J, cu>mu się

Z/lcz.ną

nlfoJnko

hisIOl'Y<:l,nie nn kszt~lilowllnle
wwjl'mnyrh
stosunków
7.SrA~()\\'CÓW i PZPJl.O'o\'CÓw w
k"ól"ach" roln!cz,ych w IHlszym

się

każe si~, że II
trv::lly w !ch 'whdo"",k'

powiecie.

·~~r;1 pr~:d~~{~~II,

kleś d<1wńl('j,~ze I d7.i,Ś już nie
powtarzitjfjcr. S!!~ uH.lraznlen'a,

Tradycje 'kółek' 81\ W n&powlC\:ie stare! SięgaJ..

tę wVmłanq IJtrog.

8~vm

UWGr,U:
.daj.

w.~1

tuż przed wojną.
na
sand()miersklej bylo
125 kól.k ,"Inkzy,h, ,Iowem
_ wiecej niż dzisiaj. Dobrl(
"tradycją tych kół(lk bylo to, ża

roku 1911, .fi

czas zupC')n1e

czas

Tę

ostatnią

8Iuszn1\-

~

00

~ %"~

.łą

Wtdok Palaeu Letniego " Pekłnfe.
1, ______________
.,..-------...,

P'n"''lI'tnW"ll7
""& • k

potwierdza!! uwagi IOW,
\JJV-

""""",0"''," "",,,,,,

poum'lń/nvch ~o

U

III

::~~o 9Gnł:;'0:~J~I:~ :,a~L~~::/Y~~;

(Doko6czenle ze Itr. 8)

~~;::;j~: /.7.~7.~,~;,7.;;~~IITa~;:h I!:~~

jest tak tle z tą Hkulturq" w
Polsce Ludowf!J /Jak sami
C7.~sto biad.nmy), tylko łud7.le,
pr7.cmęacn!
codllennq prac~, nie zawsze mają czą.s ,I siły, aby
myślet. ,D potrzebach ducha ...

l.~k,

tt'

t1óT~l'h Id,,(fHPnlrrwo lpff1-

w(}wallby

I ZSL-OU1rIJ.

j

1'7.I'R·ou'"

tr:!Jr1~I.dd _ (foU"ZJllnm
11ę, zn7l'ilWIt' C!tert'~I!, To Id ł~I,;.ł
n!en.olm:!J ob}nw bra'm ,,'.p<lipnlClI. fi mot,-r'iii:i'ii]i.>llnn'!JO',,·Wt,,'l<1.\lq?
.j,.. stcze da, f(lratW" t!mu ~ial1.-'I~!<u).

Cli _

wów·
za;sn.qę -do- _

nowych kólęk rolnlcżych po
VIII plenum przeniosło wielu
kolegów z ZSL. Było to już
niesłuszne i wypływało t. niezrozumienia Istoty zmian, Trze
ba pr:r.y tym zaznaczyć, te
wśród wjclu sw.rych on::anI7.a~
torń\\/'
rolniczYt"h j.'lk I
wśród
.
..któr7,J'.... PO, "III
PloTHlln
Rtanęll na ~zC'le
kółek ZSL-owcy.!

łlę

ldńrV

eZe~~J(>j w :flrzqdz>'!ch kdl~l, «a />,.z

T.1'07.umlała za~

sada "pełnej nlezależno.kl",.'l
'więc 7.upelpego
niewiązanI iI
się ? państwem i jego intere-

."..,.5aroJ..

elle, Iwróel!!

na led,m momsnl,

k611weh 7100
wllltlJ !andaplł~. !klega. Kot~k t'leh

II,!

-to, że pnnowilla w nich w6w~

'"

/,lraCf\ltuj'lr.1I

Bekagltlka. Illferu/,lwolttn

n'''",'

~tl;~>~~~~~~łtl S~)I~~j, ~~ą w:;t:;

,

świadczenia

.ń,o,,',;,'

te

>la

TanIa

Je,!

pnE"lIIIlI"I"'Y
ulu •• "

&

dodatkowe atrakcje: wizyty
wirtuozów - pianlstą.w I go~
!lrl 1: zagranicy. Trzeba orzyznać, że Komisja
ZdrojoJwa
czyni wSl,ystko, aby umilić
I upaml<:t/Jlć pobyt '(chotby
naj krótszy) w jedynym w
Polsce' uzdrowisku,. noszącym
dumnie". f estetycznie na wa
IIzkowej nawet naJepcG lerce w herbie..•

JACEK JEDLI1QsKi

1"-------'----,--'

-CUlsem

jut z,rfl1.umlalo, Że opareJem
dla nowych kó'łek I, pomocą
jet;t państwo ludowe, A nasi
townrzysze 1lle
doskzegają
tych zmIan I po staremu goto\vl są przyJcpiać wIelu rozumq.Ę,m 1 postępo\"Tym dzlala
.erom 7..sL. którzy z POC'1.!jilm
trochę błądzi'li, etykietę agra~
.1YstycWą, czy prawicową; li
Z drugiej n!e 'widzą, że tak'
POStępując popełniają błnd I
TÓwnlet niesłusznIe w OCZAch

niektórYch ZSL-owc6w uwa
tani są.:ta "konserwatystów"
w

c

r-.__.___

c _ _ _• _ _ _ _

~CZ~Y~,f,d~O~kt~n.m~e~,;6w~",~~~F~-~-!~rn>~~~~:!',~~.~~~:.!".nl'_~~~I~_"',~p,,e"'"

prze- śllc'ln~., ama7.0nco
li'QiQ.:-dI'-. Jacelt..JedllńsJ!:1. _

Fot. - CAF

GONG
1'

TO

r.nll topografll'l

1 ezych

wn odcra

się

na mury. A
mają

Kone~

Znldudów
Odlewal_
wie, te Jłnla koleJo-

,\ kich

wlJ.meJ

nwmAI o trlbrycz.m!rno to K7.0 rllE!
bocznicy lwleJo-

w!.'J.
Produkrję. wynoszQcą w
Rll~l!
40 tysięry Hm wyrobów
transportuje się do etarjl kol do
weJ samochodami I ciągnikamI.
Pl'7.ellczmy to, II otn:yrrinmy po-nad 100 lon wyrob(\w w ciągu
doby, ZakladaJąr. że ka'-dy z samochodów prz~wj(!:Zle 4 tony otrzymamy 1I0~( potrzebnych
8arnOl:hodów, lub jak kl0 woli
potrz~bnych kursÓW z
fabryld
do- dworca. J('.~1i dodamy do te~
go sumy konlN7.ne na oplart'.nle
l 7.alyudnl",nle ~;ększej
tlQ~ci
robotników transp0rlowych, strllw
ty wyniklI" w~kutek ewentualnych UszllOdzeń w trakcje lJPedy
cJI, przy przeladunku Itp, - otrzy
mamy mniej wlęeej wierne dane ilustruj ąc~. ,Jorl~t1wwe ,kosity
ponoszone przez, K7.0, Spe-ce lII_
kładu twierdzą, te bud.owe bOC'l
nicy znmo.rtyzowalaby się w st...,slm.kowo krótkim C7,asle, Nie
ma, nl"stety tego, klo chdałby
Inwrst(lwać.
ZJe<lnoczenle Prmmyslu Odlewniczego t
SINl1.lbf\
w Rarlomlu nie ma
rundu~zy,
nIe ma Jch takte ponoć w War~
sZ,1wie. Zakl~d teł nie pOlilad.
moŻJlw()..~ci we własnym Ulkrelle.

r(){'znrj

Byllby~my bardzo
udowole.'1I,
Ił w KZO tym bard1,lej, gdyby no_
taUw ta cośkolwiek pomogła. Mo
tria przccleż r:<l~ zrobić w rnmll.:h
.-M-l,..śGi ,1-4
to w tych
ramach .• ,
właśnie

plcn!lldze 1 C'1JłS na ror.'Azdy re
delegacje do Sandomlc-rza, na'
prośby I grotby,
' o

IE wiem jak długo wy~
w
tym sporze
mleszkl\ńcy
parafii Sw,
. Anny, Mate ustąpI blskup,- rn..o~
te usl/Wlą on!. W tej cl!will ra
('zej, na lo slQ n!e znp?w!Il'JA.
Kurla",cenl thYba IIwój pr~>:ltJż,
Ił mlcGzllaócy pa'l'atH są upar~
,cI. .. Choclaż .. , Jest jOO7.cze w
Bedlnle' jeden· przyklad, ktńry
mógłby pr~eczyć temu oslatnle
)nu, Jest nim, sp pwa Stanl:>. sławskiego; ,Bedlno znane byto
w pOWiecie 'z dobrze progp!'ru~
jąCl'll"O toopolu
arty~ty<'Znego,
Duszą, jćgo byłĄ ,mlodzlet,
a

N

'~:.;;;~~'";;:~~,.;~~::~;

g

IleŚtuy, w ~tanle UdJ~116
czenndąccj (/dp(/\\'Itdłi

.. za~taplą"
dokumenty

-c~·_-'"~-"----"-~:U!f=~rej=:'---~;:;"~F'~%1iil ';":'o;::::,~",';+
sprawiedliwe

tak różnorodne, te Dl,
JM dokladnie &jlra\\1, .

ŚWIi\.Jlkowle

trwają

to międana

wal Komisja RO!jerncu.
stępnlo Zar1.ąd GMWlt1
6c1wego Zwl'ltku Z.
wego ł dOpiero
tent nie Je81
dccy%JI, wnosi

dno

Co

da~eJ Z

TADEUSZ _
terC'suje mnie
wia się obecnie
!eckiego Zale....'U.
w!osna

nych,
towca,

tuczarn

Zasiłek na dziecko ~~;'~
J, K.: Mam c6rkę na stu~
Dotychczas otrzymywałam na nią zasiłek rodzln~
ny, nn podstawie 7.aswiad~
o.enia, ~e córk&-o nie otrzYmu
je stypendium. Obecnie zaw
ż<jdano dodatkowo
zaf:w!fld~
c7.enla, że córka nie mle~zka
w domu lIkadem!cklm. Czy
wymagają tego przepisy:!:
d!ach.

REDAKCJA:
W
przepisach dotycz!łcych zasiłku ro~
dzlnnego
nie
ma żadnej
wzmianki o uzalełnienlu te-

go

zasiłku

od

korzsstanla

dziecka z Internatu lub (JomU
akademickiego.
Dokument
ten (Wyjaśnienie CRZZ w
lIPrawie zmiany warunków
nabYWania uprawnle(l do zasiłków

,rodzinnych z 9

Irrud~

nla 1959 r.) mówi jł'dynle o
konlec%ftojel
udowodnienia,·
że
dziecko nio
otrzymuje
Itypendlutn~

Komisja Rozjemcza
KAROLIN A M. 2: RADoMIA: Czy Samorząd Rubot~
nicz:y n:ta prawo bez obecnolici "oskarżonego" robotnika
podjąc decyzję zwolnienIa ,go
z pracy z zakazem wstępu na
teren zakładu pracy? Pr6szę
te! odpowledr,!eć, czy od tej
decyzji można 81~ odwołać
do Komisji Rozjemczej lub
sądu.

>-________,...____..,_____

.

,

to'

,;;J?

4Ił

.

['>OP

dzona

,ak

110-

istnieje,

-...------------~-_._-kiwanIu !,nn.!.'j prncy. W O!tl111
kraju uSl1nlęto ze ~zJ(ól emble
wiście odsunllł al~ od w~"
omu po ccmly pocl'ny zm.rr~
,1Ylilty religijne WI('~ 1'Zl.Icll
a.
ą z 7.
lmlętego śnlcgu, W 'ślad za ,jl
kllmicnj(~m _ 'Wpjman w;nie~
roz~owle, nie umiał, czy nl~
plenlr,dz
'
mi
mieszkańcy tllCZęt] dos/ncw Zaczo:to więc IlOpać pod We.i~ ~~ac~;~J, poWiedzieć o <jej sprnm6~1~y
gać, te przedet ten Slani~bw mancm tzw. dolkl ()Sllar;!:llć go k'lńc6wo. ~Iopotnch jej. ml'-",7.~
Welm.lD
akl nie, jest znów tak b.·1I',1;'Q
u wladz powin\()wyeh o spekuWejm' J- tego wym,ko,.. te
nie IXJtram,
"święty', Owszem p,rowndLi!, lację, przyplsywnno mu pc, ... wn. aldwlwlelt nJ,a. mf)~llw
prncujl1 lu
,śwletllcą _ ale otrzY1Ylywul lm
~lnd[l11lc pUHlllcz'lrkl któr o
.... ~ŚCl, me zrobJl wlde by wgl
tf't, nic
wynagrodzenie w M;mle '100
s[lrzNlnł dwa lni I' n
ą n
przewodzić, nie zrobU ~nl !tr(J~
!twJHrd~,r!J~
zł miesięcznie, tl' olr/ylnyw:ll
pi:.I'wnno mu SI~Jąc~ ~ P~Y~
1~1 b~. slnć Bil! Oj'ganlzalon'lIl
dO,lnNPl'ldO
Jeszl."le IOO zl za spnątnnie !tlit
I('sda gręple lt , it , Co ,g_
) J, 1.,~~lu, orgllnl1.nlofl'm mlt:.trzebny tu
ki zwanej (przez, 11[l"r) Św!p-tll
,~7.n inS,vnu'lcjl1 ~~ l~~t.nl !,or
dZlłl,i:y. A mlll! pll temu Uld
c~ony no1U[
Cli, te mial nu ogrzunle tPjte.
keJ(lnownn~ pubJle:tl:I)' y ~~nlyll\O moi:llwo~el wynll<llJące l
człowiek kt
l'oC'Zny przvdzlaŁ póllllfej tOI'Y
n\ileh n'lsze) gnzel l) I na Uw
wl(:ll~l.y('h wiadomości olwl~
węgla. Ponadto stwi(~l'dz()no
dcncjJ ~t
'e~t· {l~ (O!'('~I){)'l
n,Y('.h, lola! rhlJproAcli.'j
['Z{)l'~
po'lvszcchnle t,e pncrleŻ 1,11l 1"
H'..
III
nauczy~
bIOll,1C do d.Y~I)f!zycjl sale szkol
cJatywę budowy 5wif'tlic.v Sla{' (' '. Organlznejn partyjna, w
ne _. w wypadi:u Bedlnl\ hl, al
nlslnwsld ~obJc 'uzu1'p6wn1. te
l\tó1'(') WeJmnn Je9t
sekrt>ln.
nI' . w(,runld do orgttnlww.).n1n
jNlt to zashlga Ochotniczej Sten
Trem oraz Iwmltet gromadzl"l
cho(,la~~y
prZt>z
7.(~brnni<l,
ty PO~l'nej', te mlcszkancy
PZPR w Sworzycach, któ~el!l'.)
~~;~~l\:·~lb~i~:' ~~,"~~~~Ci~~1\..
śnie Wejman wiedział" te wgl
p<ltn.f.!bna Jest droga. śwlNII
cn, r(,nllz~ strni.aclta, 9~l(Olenie t?lnlcze, lO on powinIen
...........•'
wle~llJeĆ, przetle w.~LYstl(lm, te
,
wn· Q7.a ml't'hanlzncJu w.~1 lo
lCO[l~~l' ±.yrk.>. :1il'8tcly. Wejm,l'l
może wH'd7.lal, nIe nie rhd~1
t~r:lo. robl.ć, Tym gorwJ, ~e nie
robll te~o Jnb) gelire!..'\T'Z' r>1',:'1i'
nhnc)1 partyjnej.

nI?

.,krl'lgoolupcm" or;anl.lrta Stanlslawakl. Ikon, obiektyw ole
rzecz biorĄC, wiele dla wsr-rro
bil" PrQwailz!l zespól artystyOl
ny, rorgnnll,owal tycie mlo~
dzlel>:y, kierował świetlicą, pHI
wadzll nawet szkolenie rolniw
C'Ze, li. w wielu sprawach był
niemal wyr()C1.nia wsI. Byl, Do
czasu przenle51enla kslęd1.8 Po
pisa, Wtedy padl plerw~zy ka~
mień - stugębna plotiUl ponlo~
sla po parafij, te właśnie Sl~~
nlslawskl listami, do KurU pr%y
cZYl'!-1I się do przenle,lllernla k8lę
dza wikarego. Wieś' odwró~la
się od nlęgo, Stanisławski, u~
n!eslony ambicją, przerwal pra
ce przy, przygotowywanej Jn~
scenlzacjl
"Domku, % ogrM~
Idem", przerwał,. Jlz~olenle rolnlczt; 'odJUllowal slQ od, *y~Ja.
wsi, • tlIIstępnle wyjechal _
IłtWierrua toM: - W po.uu':

odnośnie

przednll.'go okresu z!ltrudnJe~
nia, należy przy skladanlu
wnioslm o rentę przet1SławM
w odl)OwlednleJ radzie nnro~
doweJ (miejskiej lub powla~
lowe,ł), dwóch 4wladków, ktO.
rzy złoii\ na tę okollClzuoió
:r:e:tnanla.

tomillst tryb (/dwoI
IIlę od deCyzji umo~,
następUjąCY: najPIerw
kladowa jlub Mleku

wsi 1:8 lWolch Bkładek pokl'Y~
U koszty kupna placu pod jej
·budowę,

WreszCie

zaczęto

nlO~

wic! powszechnie, te Stanl3101w
Ikl "wykołował" wuystklch,
.,wmawlajl\c w nich" cinsny I
nJe nadający sl~ do budowy
pluc, chcx:lat wJeś dysponowała wirumym Rlacem naprzecI';'"
k06cJollI Itp.
Jak Widać rozsądek w tym
wypadku - aczkolwiek p6t1,O
przyszedł jednak pod 5trl.~~
chy ,bedlnailsklch zabudowdń ..,
POLINARY WEJMAN ki,erownlk
miejscowo.lj
szkoly wynSlIl w Bedlnl;!,
dos!ownJc, bowIem od dzIecka,
Na POCZĄtku było dobrze Ozię
blruć do WeJmana ~zr()~la,
Sdy wstąpił do partlI, II-potew
lowała sJę, Idy w myśl zar-l!\
dzeń D8Mtwowycb w
całym

A

WeJman jest członkiem wyJ!!Bpl~y te sprawy dOcllOd7.ąc do
wbnlOsku , te osknrz.enm te po'/: awlone są raej!.

P

ODANE pov:ytej prz.vC'Zy
ny nll'ufnnścl do WpJma

Olóż na mnjll glębsze podlot!.',
t
,Jak sJę rze-J\!o, cz!owiele

en wyrósI w BC'dlnle, 1.n1 hl
WSzystkich I wszy~cy go '>!nnJą, Zna sprawy wsi na wylol
I jaklwlwle!r CZa.!1em trudno mu
J;st kształtowaĆ Jej
opinię
.... Ies ma do niego preten8Je ".11
lo, że się 00 IlleJ odsuną!.' ,J dkoś tak po prostu, awans 8J){)leczny utożsamIany jest _ w
mniemanIu mleSl..!lal'lCów _ E
odsunlęe!em . B)ę od
'prostych
nlewykS7.lalronych kolt>gów J'
kolegów jego ojca. Wleli tego
nla lubi przebacza~, A trzeba
przyznać, t.o Wejman uel3,y.

~prnw,

Pr()w~~
'lbojętn"i'''
'IJtł
orgfl:"llt,l

licz)' lu A Molh,
prZPł.
WSI

.~('kr('tarul,

c~n nIC sInIa

sil: t.Mlną 1'l'Al.lą
B1!fI, kIrira 1Yloglahy W)'kOr1,'I_
Aklunlnll ,sytuację ~ld6ro
ncgo FI~dlna dl~ pr7,eprow,1'lt~
nla julnchś gpołe<:znyt'h, pf1btpcwych dl~ w~i j Jej mlt>~zkl1n
crlw nl(rJI. Nie odgrywn lu in::!
nt>l roll koln ZSL, ftnl l(f,Hw
rnlnl~ze,
Wys[nrczy
PQ\"'l~~
dzl,,!", ie prt>zC'!I kólka rolnIcl!!
go I hklyw kolo ZSL pfł."",,,"
d7.1 Wsi w Jej uporze I walcr ()
powrót księdza Poplsa. Jedy_
ną slll\ realną wydnje 5iQ
być
kolo 7.MW.'Klllw mlodYfh enrr
gicznych rhlop~ów I dz.tewC1.ąl,
jak wynika lo z rozmowy z nimi, ma Irgo dosyć. Zdolni ~a
do bunlu, ,Czy tylko starczy Im
tri!...? Stwierdzają na przykl,d,
te' nie podobalo się, lt Ich ;,;o~~
ko dramatyczn~ prnwadzl orga
nlllta, ;r:amlenlaJąe Je ldJJ 7.a~
szla potrzeba w chór koŚCI~I.
stać

nr, te OfaanJst,a nie r();Z]1clAl
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lO DO

PONAD 41 PÓŁ MLN ZŁ

Na

K OlU i 1i!D"-o§ wiaty

spnccrzc w I~arku ...

obrołuna giełdzie

Woj. Rady Narodowej
radziła

czterech województw
19 I.!.
154!. IĄ,no 1 te, I~
_ ,.cur<ld:r.l~!Nk.
IU~; "Pod ,WI"7dą
proll p!ll~kleJ. o!"zwo*
H

IU~l

(",rit,

,.?,I()-

szkolnictwa zawodowego

w Kielcach.

I

NilXławno

Zje<Jno(')':enleTerenowelN
w.alo w Klclt:ach

nad sprawqmi

WojeWódzkie
PrzemysIu
7..on;anizopicrw,~z<.l

w

·0· · yr. O·· · e· p·artamentu .

1960 m"o gleldę 10"'",ową· u"
d1.lal \V nieoj, obok iednostek
~tj!J. od ,1& lal. rOdl tn.no.
handlowych wojeowództw<l kie'
.,ftODOrN!K" "Dwa
ohl1"ta I~klcgo, wzięJ! przedstawiciele
~ltI!i~" - ,prod.
r.drlecklł>j.
od handlu woJeowooztw: lubelskie_
11111. ~d" 17.00 I JQ.M; "Iirlop W go, rze~1.oWski('~o i łÓd7.kiego, Cc
Wtnt(jl"
prod. CSA. 6d 14 lat. km imprez)' było 'zawarcie uI"":, II.~,
mów na dostawy. w II kwarta.,SATELITA" - ,,\\'I~lkl drogA" le br. oraz zebranie infol'mac'jf ".
I!!U" pro!!. pol. kleJ - !!lodz. tS;
"IM}! l!C1t~ólIW" - I'rOd, WcE:IPr* o m!')7:!iwf)scif!<,h rrodukcyjnych
wojeIltel, dO/wolon)' nd hl " - li:od~. przemysłu t~rf'nf}w{'go
IU~: .. Zbrodnia l k.rA" pro". wództwa kieleckiego.
::,'I~:;:' dOtwolony
Ogólna wartość masy toWa*
rrnd f~dzleckleJ. od 13 IlIt,
Jod:/. I!,~ I n,l! "Syijnaly" - prort

Ks."rrn
•

. .

Wri~"1

l'f ~ U" U.,,,

*

Mill •

od III 15 -

.sKAtKA" -

,I~~,

.,O~tllnł

tt8P"
)\nl..klej, dozwolony nd
1.1

-

Ił,

~~;;\.i.~~~.~I~ta~~i~~i:~ó~9~~~=

j*t. 17,M I I~.!.I.
"Mlr\'JA1:r'I" - nl~czynne.
.J!L\LNll{" (WI~nlów"'8)
)ttply ni Iranky" ~ prod cht".

tYCh, Wysokość obrotów, uzy.
!,kanych w cza~jeo trwania gleoł~
dy prz('krOczYła 4,5 mlliona zło
tych Zakl"1ldy SPOiywcze -w
'~Il,
jurkowi", 7.awarły w~l~pne poIt/UUIIM SWIF;TOKRZI'5f(/1t
]'ozumienie na dnstawę swoiej
IJf::T~;~~u;:i~r;Or!ulke~:A;;:"D:~I~~ produkcji do jedno~tek hand!olIultum, tlnłX WY~]8W. --prlle ue,,"- wych naszego wojcv.:ód<':tw'1 na
lib, Llr"lm T~rhnlk Plastycznych. sumę 2 mln. z!. Dużym zainteWDli' - na part~rze wystaw. _ re~owaniem i popytem f'ieszYly
.,MI n'lko Brll(l1tt> e~rdot". Oo<1t• .~ję wY!'oby dziewjarskie
proJU! .wr~tllc~ dll~rle~~ - ery I 2':;)- dukc,ii ZPl' w Ki .. lcach.
Ra'~~ ~~e~~~~l~WJ,'I~W. _ "R""h domskie Zakłfld)' Przem. Tere-polIk! nA Opnl'lC7'\'inle w okresie nowego sprzedaly pOważne ilo!Iltldl)·~'oJ~onYm".
ki konfekcji dam~ki('j i mę
ro'rOPLAST!KON _ uJ. l';1~nkle- skJe,l. Koneó:ie Zaklndv 7,awa'I'leta Ij - "FlnrrncJ9 I WHon.",
rly z \ .... oj. Przeds, Handlu Mef'O'tOPLASTII(ON • Plac Pąrl;y_ blami umowę na dFl.~ta\Vę w II
WIÓW ! ~ "Alp,v Baw~rgkle".
Ilw<lrtale hr. mebli WflJ'toścl
~PTll(/,
! ,.')()O.OOO zł.
S7.ereg przedsięuA~~v~u~rn~~7ny~, ul. Slenkj~wlcl\'I bim'~tw handl0wych dokonah
T!:!XFONY'
zakupu obuwia produkcji ZPT
tI· ~Ogoln'l'l" milIcyjno
WJoszczowie. Staszowie [
1- SlrĄI Potllrną
Sandomierzu.II. Pc~oIOM~ 1ł~lunkowł
Pn~OIO\IF1~ Gazowp

W trakcie trwania gleołdy, u-

POkaz modeli odzieży
i męskiej, wyproouko
SK,utZYSKO
,WOLNóSć" - "Atomow. ku'z. wanej przez ZPT "Dom Mody"
n" • pl'Odukcjl angl"lsklej.
w Kielcach. O tym, że zade.ej;'~:r~~1:Letlil 8e.n" - PN:lduk_ monstrowane Wzory spodobały
się przedstawicielom naszego
"t\\'tĄzKOWIl'::C"
_
proJekcja handlu ŚWiadczy fakt; te zło
bKtA~~Ia~MO.
:!:yH Oni zamówienia na całą
produkcję tego wkładu.
Aptek. Nr ł1 - u!. t MaJ_ Ił.
Pogolowl~ WOc!O~I!lfI'owe

RADOM

r<':ądzono
dam~kieJ

Poza Jednost-kami handlowymi, które zawarły umow,'.' na
dostawy, w giełdzie brało udział wielu p-rzedstawlclell plac6wek handlowych. którzy 'po
Vlpoznaniu się t. asortymentem
zapoWiedlolelI nawiązanie w 0kresie p6źnle,islym kontaktów
han'dlowych bezpośredniO z zakładami przemysłu terenowegp.

~

przYJe

Z
Na
go

d .

Zle

odczytem

zaproszenie
radomskie-Stowarzyszenia
I{slęgowych przyjedzie do Ra*
domin.. _we w~rek (15 ma~c:a)
dyrektor Deopartamentu
I<.slę
gowośc!
Ministerstwa Fi!1an*
sów, mgr Zdzislaw Paryziński.
Wygłosi on
w śwJetlicy PSS
przy ul. Sienkiewicza 8, odczyt
pL .. Aktualne problemy bll\Jcgo ksłęgowegJ)". Początek o godzinie 17. Wstęp wolny,
(r)
oddziału

Pl'zed obchodami Mil'enium w Rad"'miu

......

\\'IĘC
Program obe,hodu --Millenium
w Radomiu był nl~da",~no przed
miotem obrad plenum Mie!*
skiego Komitetu Frontu Joon06d Narodu, PodC7.aS postedzenla przedstawiciele r6żnych
plac6wek l instytucjj kultural-

"Kobieta
trudnej sytuacji"

więc,

tysku

no-oliwiato""'ych 7,np;)1.nal-i ob~
nych ze swoimi planami. Z dutą UV.·agą ptzys!uchiwalem
tYm wypowicdl.iom l
przyzo<lc, że w wieolu wypadkach ich tre~ć h'o.chę mnie UIskoczyła.
Dlaczego?
OpMc{e
programu obchoou Millenium
na organizowaniu
odczytów,
wycieczek
krajoznawczych l
wieczornic tanecznych połącw-.
nych z wyslępaml artystycznymi - to chyba Ul majo. A w
lep sposób preoCY7.0wala swo-je
z.amierzę!1ia

~~~~~'~i·'·~f"""''"''O~'""--.-C.~

go na

glllby

tak~eg~~:~~~~~~z~~z~r:j:d~~

m!ątki
jak

po wielkim malarzu _

r6wńleo;l;

dzieola malarzy, z
u~l'zrmywal bliski kOli

~~7mi
W ten

d~'k}i,t.","'"""t,,",,?", :k\"O'~m.~w'.",,:~i",:,,:RoK~I,~.'.'" t;'~!"";d:!::~:::O':":;:~'~j" ;,;!~:'~:~:,::. . ~'.--:--bu /I1oloro11'r.rJo LPZ, ob. Kury/u
ku, przy
$zkole
pods1.awowe)

Nr 5 w
pIerwsza

Skurtysku
UJ

rJ.ow$tala

województWIe

larnio:l lamochodiJwa LPZ,

mod ..

'

!lpoo6b opraOO\\'aTIV

jest dalszy bardzo ciekawy plan

dzlałalno~d w

Tysiąc

okl'es.!e

Stolu
MPK' !lnU nr ~. Stoisz I Mot,,nawlun tlq dlt,czllgo aUlo/)tHY
nJe kIH$UJIt co :6 "lI11UI, o blh;:o
CO gOdWlq, POlem dopll7ro dotn ... ~~~u tlq, te wldó'Nnle ~a
mlasi (1w()c/t "dtltwHllek" kur_

.uJe

IIIU10

Mjes:"~$I

Jqa,w".
np. przy ul. torp"'_

Il,:lego 30. Wles~, te od k'kulla'
dnI la1deś. prz .. dllęblOrsH,'"
rotkopalo twoje podl.!'lirkO, te
klad~!e ~Ię ta"I(!~ rfali 1. .. podziu sIę l IO'fln. Ale P.. wIH'10
dnia (r11ecll fo !H,drie ubJoota
tobOla)
f
'kranów
LO
'ltWlm
mlcs~ka'liil 'lle 10,'1 ani !:Mp!a

do tej Ilota/kl lIrzrnlal tnn/ej w/~_
cej tlII<: .. "gdV!}lJ polskIe rlfuauracje 1I'",tOfOWłllt! tę melcrdę, w
clqgu kUku dnI doprowadlllVtJlI

Ut!

.Iq do ruinIi"...
NIII, nie mlJlI'I bl/najlnnrej ramlaru propagowae, u((;aJ~ars;(lcll

ob~cr.
lItl-

wody
liiCH !Iq
nIe jak DrUHU
1:11~utl-l~s'cdu

wynalolków
opar/licI!
nu
war,'jLu
z(>gllrka.
Wiadomo

pOdo"/u Jlch

t~"1~"I~C'lam

~~~.~~::'::~;::i~.~H~~~;~0;it~;~~~~Er1~_"~.-;-

wl~m,~,te W_._kJJnL:.uWlJ.I":::/L..pill..~~llflf:"'*-,*r~i.'lrtniCTIi:'ll---~:lt:.~l~:nOllct~;
pru.'<ls~k()lll.

U

~f:.:;~::!'!~I~'1 O~flS~I;l:~~~:~<le)el(~~I~

ml/) zwróc!~ ull'oyq na f(lkl tlwo
r",mlo c:/ord<1lo:oll'I
w IJ II o II 1/,
dO!l(ldz(!t~la
1(1(;0
upodollu>110>lI,
Ut't\!II!~ $!q t Jer;o łVCletllaJIj!,

Iwat'R.olf\sz,VInY
)t'tlnnlt
l1lic.",:!("l'ICÓW

OslN11e prz)' ul. MJlFrchll'w~
w KicJtnch oddano do
uzytku już dosć dnwno. Otocze·
IIlc nie pl'ZySpilJ'Zll tu mieszk:l~
iącym n~dośd. Wprost pri':rcJw
nieo. Na wl~ j w jesieni tl'lI~.1
przeb'"l1ąć PI'zez gllnJa.st?

.~k!(!go

l -

'pol~f,or:rrh,)

/\\1 d1,Il'pl!Cr,

t,e nn)pl·lj\\,dnpt.x!oblll('J w ItWI\1
tlliu upol'zqdl;owan.!C! en/ego t.ercnu wraz z ulo1:eon!eom ch~dnl
kó. w, IIr7K1~lzen!em zlehmc6.w
lin. pracami rozpocznie MPHB
Nr 2,

J.rnwum !(On/,rOMU

1<11'.0

stoMu:k! Ifp. Do'
5111· doplnTa u'lj)(IV. hl
t UIN]]! na
_ tamkll.qll

mllUas~

i

pol~CfJ'1<1 lego dnl~
pret'e łnstaloc"pt6"

C!ł'I.IOtL'O

dor/lilii u·o<ly...

Zupy/orle
dthl'tle

Ul ZU'IIC/I!! l mtlo'lul.lml QFltOt>lmJ1l1l, :al,ladaml :VWl<tl1lj 'I
prlCc!.lllb;orstw(!m W(>dOCIr,lIoU'O-

h'an'tllz<l<"1ljn\J!1I' PrO.Ha
C/lOlltl

na

porJnr1le

/1Oęfll("

Ul

phnwual
j(ll'łZ«J
~l'stallrnr!1.
Pr:epraH"olll, Clllka .• ~ najpierw
na k",nerd, Ił d<lJtlero pohllfl
UWao. d/ugo na po~lIel(. l nie
wld:/u ant ~,,'nFl!ra alll poallku."

lo

reslO~racJł

UC~CVMlk,~w : tyrlo tws:cgo HJ'

o

SP'III1!~:

,!tII,or~rnl~ nloll'lekowl

tv-

wJ/podV, o rC'lll:I,clę j,lOO
• nCI\. 110 pOIj'ICdtHlli "ottla u,-z~
rt~·

"aw~1

Czy!
kllo/lnła

jwdJG

~b"j

w

ol<rl1słe,

III letv IIJI~~'lI. dw_ proJ\'1l:Wlj

m
nlcUlllpeln(1l1l1em

njl/jlczcnlrm JI~

ll
l'

90

1'Iltllhll
oboU'lq:klllU,

oplnt.q łnnVch,
CZII
""wuda_

niem" nr! normy lI:'$p61tVd4 mI.,
dzu ludtml, Qle Z'wrÓF:'mv Wt'Uł

cle Ul nanllrn tllclu rllwnle.t 1\4
nil/go uwag,. ao pucelet ... Ul
prlCrlll'nyl7l rat!.1 _ keln., J)O
lakorlcwnlu pracy /(Iąll blldrl.
klerOWlIlctwo- MP/C, kłeroUlr.1.l ..
rol,olnlko M!tIylm!ąC6t'o mU be'
upnrdz"1I1n u'od", II.! InIIlUk(Hllu,
" DW rolmllllk ł klllll~ra I

(Idu

opll/nale tCII/ltl/Io
koJner III'

lllmówionlll,

Tok,
blelll.

loblepatimmll11

lI;. ,d

tllp~ume

porr:h,JnD!tlll

domJa
Cte!rast

,

mo~

około

leda dla Muzeum radomskIego.
Podobne
posiadają InI~P;~,~~~:'e.,~~
Studium
WYdaje

pr~tlleplonl/

s/dcll tOoru·,kach (W 'lil roWo>
1I1llt radomskich) bIlIlibII one rll_
czej utopjq, ~rllllaclaJqc In/ol'rn5
macJq ~ p
11 cllcialbum Jednak

Jedyn!e

modelarnia samochodowa
zamierza zorgnni~

mi--

acznlJmlJ od... Stw. ajcarll.
WlIczlItolem IdedV~. te \O
ZUfvchu otworto rGHaUr,,_
cJq, w /ctórej W.f':J,ost.l"e pOłll/d
Ull/do!e $Iq naJpótn!ej Ul U ml*
nut po:> 'ch :amów/en!u. W WIJpddku, ,a~ nledolrzvmanla 1600
terminu komumenl otr~lIll1ujil'"
posUek ta donno, na kont re,Koment"r~

j

Pierwsza wwojewódzłwie SZkolna.

Z

IQuracJI.

zatrudnić

20 osób.

=:~~ ~k:;;z;:a~a tr~d~a~j

(w,S,)

wytwórnję

dajmy, te z.am!i!l'ZOIia p:rz('2
wytwórnia. .. wód ga1.ow)'<:h

większość.

Warto się zdobyć

Kobiet..'l w obliczu prokurat0 ~\I):;~~i ~~~ja~~'I~'l~~z~Ch . przera i adwokata ... Nie, to- nie jest sz!\ód. Najlepszym tego dowodem jest program obchOdu
sytuacji" to. tytuł przezabawnej ~~~~~~a r:;~:~t;~~'Jony przez
komedil seonsacyjneoj, pi6ra Mar
Bardzo malo znana jest wle~
ka Domansk!ego, która z.najdu- pooradomska. Muzeouln projekje się w końcowych próbach w tuje wię<: 7..akupienie Jeodnej z
kieleckim teatrze.
Reżyse!'uje 7.abylkowych I 7..alnwentaryzo~
Stanisław Czaja
Jan mesz:v~sld {kt6ry wanych jut chat, i urzi'jdzeonle
I d,'bl,ilo'".' inleresuJą~ym spel;: w jej wnętrzu dzlulu etnogra- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !aklem n~ ~na~cł. sceme "A je- ficznego, który stanowiłby ?.n.11 nie. pl ZYldZl(~ ~. Oprawę 5('('-\ rHzem pewien dokument wkla;~~~:~:kn~l I P~~J~~~~:'~!~~. L, dl! wsi W kulturę ogólnonaro-

mogą zobac;o;yć "Sla- Kraszewskiego, w
oprarowanJu 'scenicznym, wg
r"e!Y8erll Ireny B!elawskiej. Wf
stawia ją 50·QSobowy międz!,
szkołny zespół
teatralny tut.
Młodzieżowego Domu Kultury.
Warto podkreślić, te stroje
5prowadzono l Jednego z teatr6w warszawskich.
Przedst.1wie111a odbęd/\ sIę
jeszcze tylko 12 I 13 marca. Początek 'o godz. 14.

Iym

poty z
ZaIObY~J,~l':,~.~I~~~i;~~:{;~;~:ii;;;;!~

111(;\

ko,!t/lJjll)

tMarll'l ...

SLOWO LUDU

POMYŚllY BILAtłSSPÓŁDZIElN
oszczędnościowo .. pożyczkowych
•

Zwiększęnię

1<oMzy się kampania 1,ebrań
W r. 1959 do SOP wstąpiło
gromadzkkh l wulnych l.groma 25 tys. nowych członk~)w. Na
spóldlielni oszczó!dnoscio- j;onlec grudnia ub. r. spóld7.h:+
'
wo _ pożyczkowych. W 90 ka- nie zrzeszały 12!l ty~., ch I,>pow
uch spółdzielczych Istnieją Kielecczyzny.
Godny
uwag!
cych w naszym wojewód,t.Łwie jest fakt, że wraz ze WZfl stem
dokonano Oceny dotychczaso- Ilości członków nastąpił powai~
weJ działalności tych ważnych ny wzrost funduszu udziałowe_o
pliJ.cówek zajmujqcych się ob- go, który wynosi obecnie 8 mln
239 tys. zł.
_ługą finansową rolnictwa,

sIęcy.

Zainteresowanie wsi kieleckiej rO:z;wojem SOP jest bardzo duże, Swladezy o tym M.
in. frekwencja na ostatnich zebraniach;' która wynosiła od 70

Wzorco-

Wiejskie '"
nl:Ctli'm'oWie-

O-I

malnJe

.uproszczoną

formą.

PRACOWNICY P05lU.lKIWANI

U.

JL!w~o~.JĘ~'\~V~O~D~Z~K~I~E~P~R~Z~E~"D~S~I~Ę~B~lo~n~s~T;\~V~O~P~I;'S~;O~d~d~,':'I~

w

~1Iarźysku-Kam., zl11rudnl od znraz w Pbrńwre PKS Slarnchowice jednego TECHNIKA SAMOCllODQWEGO na ~tanow!sk!l
kontrolera technicwego z uprawnieniami prowadzenia pojazdów mechanicznych z I lub H kAteg()rJą prl1wa jatdy.
Warunki pracy I ,płacy do omówienia w Oddziale PKS Sbr~
tysko _ Kam" ul. Ekonomii nr 5 - pokój nr 3,5.
3D,l-K

R

cje
1.~i:~:~:~;~:~~:;'':;li~~:~'
~::

ri"vr'ekdll r.1PGK w Skarżyskli-Knm. ulwladąmia. Ii z dnlcm
Il m~rca br. W godz, od 7 do IfI urucham.i-a l tal\sówk~ do p~ze
woieOlu bagażu, z miejsca stałego postoJu przy Dworcu Głownym,'
..
ObowiąwjfJca taryfa umieszczona jest na widoc:z;nym lTuejSCU
w furgonie bOlgaiowym,
.
Osoby prywatne lub in~lyluc,1~ wynajmuj~cc tak=owkę b~
gażową na przewóz towaru, na'przekracz<1Jącel!o JOO kg
otrzymają od Iderowcy rachunek na uiszczoną sumę·
406·K
Usługi bnga~owej taksówki płatne.. ~ą gotówką.

II

projektu budowlanego ma na
celu dostarczenie chłopom b.
taniej l łatwo" czytelnej doku
mentacjl technicznej z przeznac'lCniem dla powiatów, w
których nie obOWiązuje za
twierdzenie projelHów, fi 1.ezwolenie na budowę wydawa
ne jest na podstawie pl,iOU
sytuacyjnego.
Projekt "karty kat[\logo~
wej"·sklada si~ z cz~śc[ rysunkowo - opisowej, która za
wlera: rzut
elewa-

j

KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIEJ8KTEGO W KIELCACH, ul. Karcz6wkow~ka 5 a przyjmie od
zaraz ID inżynierów lub techników budowlanych z długoletnią
praktyką na stanowiska kierowników budów I majstrów.
Warunki pracy I placy oraz mles .... kania do omówieni9 na
mlPjscu \V Przedsiębiorstwie.
3V4-K
GMINNA SPOLDZIELNIA RUDA STRAWCZYN"SKA, pow.
Kielce - zatrudni od zaraz w Piekarni Nr 1 Piekoszów piecawego i ciastllowego.
. Warunki płacy według ukłndu zbiorowef;o.
39{l-K

Radomiu

Najpierw ooiewinniony
p6źl1iej

skazany
~Vojewód7.klego

'1.00 Dz!enntk poranny. 'f.45 "BIt:klina j;~tn(eta". 6.00 Wladornośd.
8.~5

piosenka. 10.00 Sprawozdanie
..,; prl~slu~huń III (-Upu VI Mh;:dzy·
> ri:lTO'lowrrro ,Kon,!wrsu Planistycznego, Im.'}'. ChopInIl, lO,H Koncert.
11.10 hGasnA(:e oczy" - fragment
.powj~ścl. 11.30 Organy 'kInowe I orl\:les:r:l. 12.0ł Muzyka ludowa. 12.35
l plo~enld. 13.00 Audycja
1 i. n, 13.20 J(oncert Chó\'l,l,
U.OO Wla-

_..

PROGRAM LOKAL'Nt
12:10 "WplyW pieli;:gnaejl na zdrowje ZWierząt domowych" - pogadanka T, Adamca. 1'1.00 Klelec:"i
DziennIk RadIowy. 17.10 Koncert tycr.en. n,IO "MilIony, które pow~ta·
)1\' z d}'mu" - audYCja W·oprac. n.

HenIa,

odbyła się rozpra''va przeciwko bylcmu pl'acow~
nikowi Wydziału Kwaterunkowego Prez. MRN - Wacławo
wi Strielczykowi, osknrionemu
() pobranie od Boleslawa Cholewy 9 tys. złotych w zhmian za
obiccl1flkę
przYdZielenia mieszkania; Wyrokiem sądu, Strzel
czyk został

""<yp."w"

GMINNA SPÓLDZIELNIA ..SAMOPOIUOC CHLOPsKĄ~
W II ł y
, ..,,_._.......,
'~
OGLASZA PRZETARG -NIEOGRANICZONY
na 8prz.edd w drodze IIn·tacji '~dnlu 14 ma.r('a br. o ,Ddl, U
.. ~ koni w cenie \\·y\\'.ołnwcz:J, od 2.500 .do .7.000 zł.
.. 5 kl.lmpletnyc), uprzG.zy _~ońsklCh w cenie wywoławezej 0)1
2,jO 1.! do, 450 zl,
WOZÓW żelaznych w cenie wywoławczej Od 1.500 ~
2.000 zł,
.. i plai"tcrmy w cenie",~'ywolflWC7.t'J ()~ 1,500 do 2.000 l!.
Przystępujący do licytacji winni wpłllc\ć do Kasy SpÓ!dli~IM
wlldium w,Y\;rsokości 10 proc. ceny .w;.'\;011l\\·c7I.'J
OględZin lfl10żna dolwny",~.ć codzlennte od gOdzinyadn II
_ do dnill 14 marca br.
~GS.k

+-:;

don:'

rCi-jW.-AD-OM"ii-NlEI[

_ jako projekt uproszezo~
ny zw. "kartą katalogową"
w cenie:; zł.
Wprowadzenie "kart katalogowych" ,będących maksy-

Kl'lateruakol'logł II

~(\ra'l

I

I

Dl" pr:collolk Wydz.

Mlllyka l AIlwa!noścl. 9.00 Audycja' dl/l kI. VIII (prZYl:'.) pt. "Znak"
w opi'ihc, Z. Prtyrowsklego. 9.20 Gl-

379-k

1===============7======1

budowlanej dla wsi

1;-.- ,~-~--__ ;;;'K~;l:S:;i:~,:Pj_iS~tu~d~IO~'w~~~~~~~S

.

tel. :n·S2, 17-67

ny stan wkład6w wy!"lo~i
w I ,.
Ogólchwill obecnej 4,7 mln zł. 7.1110W dniu 8. III. 1960 r. eksp('dien\ka stoiska k(lsmety'~zneJ;lrJ
~("nta na rok blcżfJcy pr7.C'w~-1
_" sklcj)u Nr, l "GilIłux" w Kielcach spr7.edala 5 apaszek
rlują m. In. werbowanie nnjcdwabnyrh II gatunku, pobif'r:.tjąC omyłkowo po 85 zl- co
wych członków· spó!(i!.'elnJ
odpn. w:;l(Jn cenie lR I j:lfllllnek.
.,
ral propagowanie obrol,u be. z~
,.
b
mienIone dpa" ~
,
W l\\'i1\7.kll Z tym osoby, k of.e na Y Y wy
gotowlwwego. Chot'l'd o. tc,. 7.e~ I In pro8'7.0I)(" ~4 o zglo.;;zen:e Się do ekspndlenlkl 6 ''''~
by rolnicy lokowali pwmądze
~t~;skfl. w ,tcnnil1:e do 20 marca br. _ w celu wyr wnanla
w kasie i mogli nimi dys!lono~.
wać w kazdej chwllL HI'I.~I,,:
nagE~ac~~~~"~~~~;CY~ieporowm!eń, osoby te proszone są
"każdy roJnik posIadaczem kslą'
..,
tcezłd oszczędnościowej" jest
o zwrot metek handlo\'v'ych.
.
' . bv
wciąż aktualne.
(j. k.'
Z" 'Powstfllq omyłkę DyrekCja PHAP "Gallux' - ~~~-k
posziwdowane przeprasza.

Nowa forma dokumentacji

Biuro studiów 'projektów
Wzorcowych
Budownictwa
Wiejskiego wykonalI) IIzereg
nowych opracowań prolek*
tów typowych dla Indywl-.-'--:-~--,---~d~" ~'~"~~.:~C:~"::~~~~~!":~;:ł~ -dualnego budownictwa ~"agro
:
ni. Zwiększenie
do.wego, z; których 6 naj leptowej na potrzebY 'wsi, udzlelaszych' zostalo zakwal!fki>waowciek ze' środków wlanych d.o wydania drukiem I
nie P ~~
masowego rozpowszechniania.
snych, 'usprawnienie obsługi t
B~dą to 4 typy budynków
gromadzenie oszczędności
mieszkalnych i 2 inwenŁarstanoWiły główny problem w
skich. Sprzedaż .tych projekb
I
tów już prowadzą względnie
I~c ~- -- - dyskusji na ze ran ach gr~ przystąpjąjió niej w bież. mie
siącu oddziały Banku RolnemacEkIch.
go ornz wydziały architektu·
ry i budownictwa prezydiów
PRN. Fo?:ostałe prOjekty tej
'Serii dostarczać będzie Biuro

•

Radomskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mlejskil"lto
w Radomiu, uL ZerO!mk:e~o 65 - Dział Zaopatrzenia,

I

Dyrektor Oddzlału~
kIego ZSOP tow. Mieczysław
S.t.Włl,~,Z .. poinformował nas. o
przeblegu zcbrań I działalności
kas w okresie ubiegłych mie-

Sau Transportu

Zglosunia n.(lldy kierowaĆ na adres:

żeczld oSlc-;;ędnosciowe.

• 125 tys. rolników,; członkami SDP
dzeń

w Radomiu -

Sprzeda 10 ton siana pierwszei jakoścI

18,311 rolnikbw posiada ksiq-

kredytów na potrzeby wsi

PRZETARGI

Radomskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego

,,!\1rASTOPROJEKT" ..,. KicIce, ul. Kilińskiego 4
za\r'Jdnl
od zaraz INL:.YNIEROW o SPecjalnościach architektura, urbanistyka, instalacja 'S1lnltftrna, urządzenia drcgowe .9raz zatrudni
EKONOMISTĘ, do prac techniczno - ,usługowych.
W~'magane kwallf!kacJe według Znrządzenia Nr 25 Preze~a
K,U.A.
40j-K
MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA w Sk;>rży~!m
ul. 1 l\1[lja 103 - zatrudni od za"t"ai KtEROWCOW
z l ! n bter.:otlq pr:l\\'<1 jndy,
400-K
K~m.,

SPÓq.lZIELNtA PRACY rRALNICZO~FARBIARSKA w
KIELCACH zatrudni od dnia 1. IV. 60 r.
TECHNIKA usług

z uraniy prnlnlc7.o.fnrbimskie,i ewentualnie chemlc<!neJ.
Wymagana co najmniej 2Rlelnill praktyl(a.
Warunki pracy i placy do omówie-nla w biurze
ni w K:clcllCh przy ul. Armii Czerwonej nr. 3.

Spóld~lel~

409:k

!lAZA' -SPRZĘTU RADOMSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO W RADOMIU zatrudni
od zaraz OPEHATOROW z uprawnieniami obsługi CHiiklch
maS7.yn budowlanych.
Zgłoszenia pr7.yjmuje Sekcja Zatrudnienia
Bazy
RPSM - ul. Wernera 9/11:

PIIQ'CZOWSKIE ZAKt,AOY TERENOWEGO PRZE~Yst\l
MATERlAl,OW nUDOWLAN\'CH
w rlńczowle
OGLASZ..UĄ I PRZETARG na:
samochód pólci~żarowy Comandor cena w)'\I."ol.
33,1M._
samochód pólcir;1.MOWY ChcwroJet cena wywol.
30.000...
CIągnik '"Ur,us" ccna wywol.
7!.~,_
przyczepa 3-tonowa cena wy~ol.
18.200,_
I przetarg odb~dzie się w aniu 15 g:,arca
godz. g na pIłat
cegielnI Nowa Wieś.
W \\'ypadku nie odbycla sIę I przetargll w W~'zn8CZ(lIi)'lll
tetroinie, II prwtarg odb~dzie się w dniu 29 marca 60 r. o godziole
9, ze wiżoną ceną wywo!nwczą·
III przetarg odb~dzie s!ę 13 kwietn~a 60 r. przy odPOWiednim
zmniejszeniu wartości pOjaZdów stawianych do przetarl!\l.
Wyżej wymlenio~e poja7.(!Y znintereW\1!nnf mogą oglljda~"
c.egie!nl Nowa Wies od chwilI ul<nznn!a .~!ę ogłoszenia.
W przetargu mogą brać udział przedSiębiorstwa państwowf

°

I prywatne.

.

Biorący udział w przetargu
targiem 10 proc. wildium.

wpłacą'

na

godzinę

prz!lj prze.
40\.g

DES -

200 N.
R

RADOMSKIE ZAKŁADY
PRZETWORSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGOW RADOMIU, UL, A. STRUGA 71
'
ogłaszają przetarg nieograniczony
na wykonanłe, budowy szybu do ,,,'Indy towarowej, na urettlł
Zakladu. '.
_.
.
, ..
W przetargu mogą brać udział przedslęblor'stwa
we, spółdzielcze I prywntne.
Oferty należy składflć w ter mime do dnia 3L nI. 60 r, ni
adres: ROldomskie Zalllady Przetwórstwa Owocowo-Warzyw·
nego w Radomiu, ul. A. Strllga Nr. 71.
Komisyjne otwarcie ',fcrt n a~t"pl w dniu 2 kwietnl~ 196Jr,
Radomskie Zakłady POW zastrzegają sobie. wybór ~Ie
ren\il.
BW:.~~e Informacje, I ślepe kMztorysy myskHc morel
w Dziale Glówne-go :MedlOlnika RZPOW _ Radom, Strll~~ 71

m·,

PRZEDSJĘBlonST\\'O

TRANSPORTU SAl\lOCHODOWEGO' ł,A.CZ!\OSCI Nr!
w Iladomiu przy uJ. Malczewskiego nr. 5
ogłaua II przetarg ogranJczo ny
_
w. dniu 29. m. USt I.
.o ..godz. _.l.O_.~. Ra.._ sprzedaż. ...!>amochodu ciężarowego
wywoławcza

18.000

·-2--h -

zł.

RADOMSKIE PRZEDSIĘDlORSTWO
BunOWNICT\\'A MUURI\IIWO
w Radomiu, ul. Żeromsklcg't1 65
oldasza przetarg nicograniczony

(')ddll~t

w KielCAch

że

S T A C J A

O B S l. 11 G I

RmHotcehnlnnej I Tele\\ !,yJncj _
ul.

D~ler")'1\skteuo

z. dniem 10
nl~slona

l11are~

na ul. WltoldR

który odbędzie sl~ w dniu 24 MHCp.. 1!l60 r. - w Balie
port.u RPBM przy uCt\"lerzblcldcj.
rrzet,arg obejmuje nfl.cj' wymienione przrdm!o!y;
.. 22 wozy jcdnpkonnr. na kot:1Ch ogutl'llon}'~; w
wywo!nwel.ej ou 1,500 dr) 5.BIlO zł.
.. 4 phttronny 3-lonO\':1; nil k0!IH'h ogumionych, w
\\'j'wolawez1:'j od 4000 dr) 6,5.")(} :.:1.
4» r \''''O!. do wapna (,<~1I110 j:JOc!wozic), w cenie
c!.eJ ;J,{IGO 1.1.

zost~la

l,'.
t~RO

r.
2 _

..

pT7.t;.

lp.

l w/n do wapna /H\clwmp,letow3ny) bez kół:
w .('enle ,660 zł. ;
.
49 chomąt, w ccni!.' wywf'lbwC'zej od 23:1 zł do 1
1 maszymt do" ~zyda "Łucznik" 1. siln1J.dem
Ilym ·,za 4,55:i li.
1
lae[,nltQ w ('pnip ~A()Q :.:1.
1

bronę zr1,,';'nil. ~, etmk' 201 ~.J.

1 plug- jN!nn;'ldhnwy, w ('f"l'!' ł23 zl.
1,,&pl'ę:i.ynówl:~,""w'''''ermie 21 fl z!'
Ol'(ll rói.nc CZt;~t:i IIPI'?',s::,y i .srr;~'i\tl shiennr~o ..

•
Ceny w~'wohlwL"ze 1('l~tl(nU przeclm!n!.u uvndo:'WlOM
Bazi~ T.ransportu HPBl\! przy uL Wi(!17,hic~!eJ,
~~ ;ó~~ni~~ ogłądaL w/w przedmioty codzicnnte w

w

RPRZI':OAM dom

l_pl~trowy'

7-Iv.bo-

wydane wy II dwornIl "aratAmI. Po Hpr7.NtQJ.as<'nv ty b~dl\' woln(! ... dwJI pDkoJc ,1. kuchWiadomo!!!)' Ktelce.
Nowy
Pan~twowych w n~domlu nil' .. nl\:t- nl'l.
wIRko Lubecltl Anc!rzeJ _ C!I,(jw.
Swlllt ł2 - Genowefa S'ObDń.

l'IKRAD7.IONO legltymllcJe
pr1.er; Okr~lI'owy
ZDr1.~d

4110.11'

"'i;jt::C"-'i';:Jj"C~"j"
b:'

Prl.y s1tiPujqey do pI'7.etart;1l winni wpIli dl' do lt
Żet'Om~i;:f'!lo ł15 ___ wadium w
lO prot', reny wywnl:l\vr::zcJ kazdego przcdmiotu,
do dnia 23 marca InGO r.
Prt.el[~rg b~(l7.1e· pr.lI'mdwny zr,oclnlc 7. 1.nt'7.ljtl7.en{em
stra Komunikacji z dnia II. V. 1957 l'. (Monitor Polski

w nade,mm przy III.

_ organ Komitetu WojeWÓdzkiego PQI1kleJ 2:jednoe:zoneJ PartU Robo! nlC1:eJ W Kleleaeh WydBweal Wydawnictwo Prasowe "Slo\\o (,udu", RSW "Prua", Kletce. ul ttrOmskl~llo G R~d~ II
Wjnd/l.
Cho""o,,:I,,","" Jelonek (red. nac'! l, Juolr~W KolodzIej "ekr, red l, Andn'"J Mał&c:how~kl • .Jlyuard Smotewłkl (kler. "MagazYnu NiedZielnego") I Le~h WInlai $Id (~.c. reu olcr, A<J
g le Kot~gl"rn w BI(lnd1lc TlI!ll'u~1 l3arlNl
JI
J
lekretan red,kcll 25 41, dllel "Magazyn N!t>dzJt>Jn,V" 41 ,,~. dzill miejski 43 .~. Redaktor lechnlczny I r"dakcla noena tł 83. OddZiał w Radom)\!. ul Witolda I _ lei 31 ;;5 ~;~;kCJt l<1~lce ut Zf>rom'kle~1J 5 Tcldony rrd;rl~dclflt
tal
. . -li;;;:c;ir.;;;;:,Cj,;;"~:::~,:M.,II,~'!;'~";;.bl~Ok;";';';',,:POk()j Nr ~o. leI U·1!;ł Admlnl,łf'fteja I dłlllJ finansowy: Klelee, Zeromaklelto S. tel 2ł 82 Uwaga - n:kopt!ów nle:rarn"'wtony~h ~dakela nie zwraca Biuro rl'k ~ U~\fO\\"U ul Cnsla 10 ~ Wlpr S29 ( d'U,
I
t~-zI, hand:JoWf' ł El III Ilowo. ZemllWienJa I przedpJat,\' n~ 'plenllmerat~ prZYjmowanI' 811 w termInie do dntł 15 mtestącl! po przedulllcego okTet prenu ~ at ':rn I ogluwl?n KIl?tcli'. Z';('f(>msklello 5. let(\dTIIIJ
delegatury I Ruch" MOWI równleł ł:8m()\VI~ prenumera~, dOkonuJI\C wpr~a konto PKO Nr U-&-laTlł, Pn:edstebJorstwo UpowszecJmlen!a Pruy t;, Kslątkl .. Ruch" w ltIelcaeh ul M B
OJ I ~
Pr7/'1 \!r1~d~ poe~lowe 1I.!orlll"zy 0181 o
~roeznej zł
ro~neJ Zł łlO. Cłn. prenumerat)' Ul arllnlClł Jetl o 40$ ",y~ CMy pod~heJ wytej. Prredplaty na II: p01l1UmUIltl: pl'1YjmuJe nil Ok,!,y kwartalne, pÓlroc:ne ; ro~rn; _ ~C;l~a It C!"na pren ImrralY rnle~" C1n!") li 10 ~w$rt&ir>PI 11~~
."Wanu.wte, ul, Wilcu U,,~pofrednłctwem pKO koąto Nr l"l~U. Egtemplljn:. tdlj:J:lktuaJlzowan. motnl nabywali \iii .klenle prU' ul. WleJtkieJ Ił \iii Waruawle. ZlImówlenla, OlA W .. d'lęl:o!Or~IW{) KOlporlnl~ lV}d" .... nlctw Z~~!BnIC!nYt!l RII
PWn1ctW',uf!.II!lh'i ,VI Wllnu.9lf.. 1.Il.,lrel;u1la ,li. Druki Drultlltll1a;RSW ,"Pru,a", .Kielce. Uj,. Sienna" Ul. n-lL
, P , aUlllw~ lIalet.)< kJnować do CenUItJ1 KloJpOrtilZU pru.V ~~.,.
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przetarg ogranlrzony
na samochód cl~źarowr. 3 t onowy, slInlk po napra""
głównej PRAGA~SI{QDA.
Cena wywoławcza 35.000 zł, wadium
lawczej. Miejsce ogl<:-dzin i informacje: Warsltaty Sp6łdziemJ
Pracy "Autonaprawa" - R<ldom, ul. Blala 4, w godzinach od
8 do 15 - z ivyjątkiem sobót i świąt.
Jeśli I przetarg nie dojd~ie do skutku, II przetarg od~
się !l kwjf'tn:a 1960 r. o gOdl. 12.
Cena wywolawcza: Ivtercedes
22,500 zl.
Praga-Slwda
21.000 zl.
.
J\"śJj U przetarg nie dojdzie do skutku, III przetarg odbt
dzle sl~ 23 kwietnia 1960 r. o godz. 12.
Cena wywoławcza: Mercedes
11.250 zł.
Praga~Skoda
10.500 zł.

Cena

I TI':r.EWI;.>;\'JNYCH

to

m

00

Dnia 26 mnrca 19GO r. o go~z. 12 - w Spółdzielni Prał:)'
"A.UTONAPRAWA" \II Radom!u przy ul. Blaiej 4 odbędzin~:
I pnetarl:' nlell~raniczolly
na samochód osobowy po l, apltalnyrn remoncie MERCE-

(lhe\'J"ołet~typ"'-US1\,"nośność

l<1".Ir.o1nmlajrj,

o
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