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Dla Polsld, Jako kraju be7.pośrednlo a"rłladującego % Niem
eaml, który w latach II wojny światowej ponlósl tak drasz.
O'e o/larY Iron!~zność przeciwstawienIa atlantycko-boń~
IklcmU spr%)'lllężemu obronnego sojustu państw rmcjal19tycz,.
ny~h stllla się s7..czególnle %rozumlalym nakłlzem. 'tateł PolIKa weszła do Układu Warszawskiego, świadoma, te oparcie
się o przyjaźń, współprltcę ł HOjUSZ ze ZWiązkiem Radzlec~
kim l innym! państwamI :roejalilltycznyml, to najlepsUl RWa~
rsncja bezpieczeństwa nMzych granic, naszych tywotnych
inttr€s6w narodowych I społecznych.
PQwolanie do tycia Układu Warszawskiego było krokiem
pełni uzasadnionym I, .. przeWidującym. POŚWiadczyła to
MJlepleJ !lwanturnic7.Jl polityka kół wojskowych NATO w
ciągu UblE'glych lat, a jut w szczególności rozwój wydarzel'I
w NRF, Przed piędo:na bty powołrwano się jeszcm 'la Za.
chodzie na u~łady paryskie, z,abraniające NRF posiadania
I prod~~owanta bron! masowej zagłady orat inne ogranicze
nla. Dm taktem jest już nie tylko uzbrajanie Bundeswehry
w broń atomową, ale mleslenie nIemal wszystkich zakazów,
na kt6re wówczas IIlę zaklinano. Dziś r2'.ądowl bońskiemu
tlaAne \\?'daje się ~ut nawet wlasne jl'go terytorium. wobe-c
mgo dązy do zainstalowania swych baz WOjskowych w
dti~llltkach krajÓW zachodniej Europy, nie wyłl\czając ta~

wszystkich kraJ6w

łącze/II się
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rzecznicy delegacji
prasowYch
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PARYŻ PAP,-"Pr./:ygołowanla

kcmlerencJ! na najwyiszym
lu 8ą w pełnym toku - pisze a.~
gencJa France Pre.sse dodają!!, te

nUet w'~ytu._nle wątpi, że konteraneJ a ta dojdzie do lIkutku 1
nIe ZOIltarue opóŹl1iona.
•
W oobotę po południu ma Irl<:
odbyć spótkanle zachodnich minJ·
slrów spraw 7,agranJcznych

quai

d'Orśay. Wezmą -;w~:ru~m~...,~;I~:~~,:~~~~:~~\=-~iU'''~.if;;"li,

,dziaL Herte'l\___Llo)'d" .. .1 ,,'

Organ KW Polsldej ZJednoczonej Partii Robotnieze]
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Murvllle. Mln1.~ter NrtF von
tano uczc{1trU,czyć ~:z;!_e w.,
rych częściach rozmow, W n.ledzlelę po poludniu odbę.
dzie sit:: w Pałacu Elizejskim krót
kn zachodnia konlerem'Ja na szczy
cle z udz!alem Elsenhow(;ra, Mac~
milluna I de Gaulle'a, j\denllU~t
ma się dnlączyć do "trzech wieI,
kich" Zachodu po konferencji w
trój k\):.

Odra - arterią Ziem Zachodnich

Tak

-_._. .

właśnie o:lbywać

posIedzenia k9.n{ąę_nsJL .l18 ~l~,
wymym szczeblu: co rnna-lij)ól" -~
się ze sobą w ,Pałacu Eli·
zejsklm Ilzelov,.ie )1llństw j l'U\~
dów, sami lub wraz ze swymi mi·
nlstrami spraw ug'mn.lcznych. PO
południa zarezerwowane bę,dą nil
:t.ebt,anla ministrÓw spraw'7,uwa·
nlcz.oych ł ekspertów cztcre:ch rlt-<
legaCji.' Zern:ania te bp,d,ą się I)d~
bywały na Qual d'Orlluy. Jam
dojdzie 00 pęWllsch 'Posiedzeń plO
nnrnych. wówa.as one równiE:l
odbędĄ się na. ,Quai d'Onsny.

kają

AFP

Wg p1anu na· rok

Problem skupu
i zaopatrzenie wziemniaki
temafem narady

!9r-O r.
bodne-

odllny

rty!kU,
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ł,egluga

nB. Odn:e pncwlezle
ponad 1300 ł)'slęcy ton ladunMw.
Na zdJęciu: pocl"g barek
Wiozący rudę
Ił Gliwic dla

buły "Szczecin"

l

w-:głel 11 lw:~~idti\ft.;.~~~~;k~~{i:;t:~~i j
_+ .Wlfl\OTCF.

I

RUSZY
.W '$WmUKU KRAJOWA
MASZYNA
. I\-IATEMATT.CZNA

";;:'/~~!':.~,7ct.~~y'tig:~ szczególnym
uw.z:gJędm.lenlem
&pra
'"
wy zjemnlaków,
Jak wynika % in·
formacji kterownika WydZiału Sku
pu Pre:t.. WRN - A. Calw.lllń8ltie
go realJzacja obowiązkowych dostaw 1.4 czlery miesiące br, pl'Z()(t
lita.wlll się na.slępuJI\CO: plan recz
ny dootaw tywcu ~tlłl wykona
ny w 36 proc., (Pl"%()dują, pomaty
kotwckJ, ku2imleo:owukl J Ilps!s\),
zbota w 92,2 proc" zjemma.ków , proc.

+DO CZEGO BLUZĄ
SYMULATORY?
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CJ"

w wJOOC'IlI.ej
alIcji 2.1 tyli. lon,
zu.kuplć
od rolników
w tym II tys, ton w ramach ()-

POŚW1' Q."'ona
",,""

bowlązkQWych HOI.!.fIw. Za}tl<plono
2.340 ton, Po ra:t pJocw.uy 1:Iprowadzono 1.lemnlnk! jadlllne z tn·

~:;~~~~~~;::w :~:I:

::,

erozji gleb I meUoracJ"1

Cz.
Domagala
ze6zło
r()(:7.ny
miernyItwlerd2.\l,
urod:w.J te
:tiemnia.
Mw $p(lwoaQwal zmnlejszooie ~Ię
plonu. Pewno elementy wlej$Jdc
chc" wykOI'zy!łt.ać ten takt i nit

oddając ol.'lov{l"Zkowych dost~w
zawyt.aj", Ich cenę. Chcą w ten
IIpo.sób skut1d nieurodzajU pJ7.C-

"p~:~~.n'w?.:"'y,kt'k,lmUdnk"',,','ym'''O)b'~ti,',,!.' ''''.d.'':Y''''''Uw.~cd·')Wn."n'!htqTP'a,gOo,t,::,npro',!:
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"
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.
cleJ t" osJągnąć _ w sposób nic
l - dosłownie
uczciwy _ dodatkowe korly~d.
na dl,!eń _ notowan(
Wladze p3ństwowe do ter,o nie
nll Hśde zgłoszeń wy·
mogą dopuśclćll Obowląclwwe dozngranicznych, brako.
sławy:t.lcmnlaJtóW muszą być Ire·
miejsca dla nowych wy.
~~t."",'y'nkOOU
""(t'oW,Ot,",'::,'. 'gaodllP~n, •• stnwców. Ostatecznie, na zamk.
.. """,,
".".
wej ceny), Je.~t to niet·.."ykle pll- nięteJ jdUŻ obecnie, liście figurune udanie &tojące prz ...>d pręz.v- ją Pl'ze slębiorstwa I firmy ~ 56
dlami. rad narodowych 1 apóldzle! krajów (łącznie z POlską), tyle

~da, wielałtllo.

Mt EO.

masztach targowych, W stosun
ku wIęc do roku ubiegi ego, kt6·
ry był dotychczn!I rekordowy,
7./llntl"resowa.me na$l,~ Impre-zil
wzrosło b .•po ..... ażnie. W tym
roku w Poznanlu reprel,enlowa~
nych będzie:> 8 krajów wIQcej

NiewIele
międzynarodowych
targów na twiec\e mote po

szczycić

też Pas. P.OwJe,wa~ .b~o DA stawCÓWj

się taką,

llczbą

wY.-

W 'dniu wczorajszym w aall 00csyIoweJ WDK rOZp002ęla obr'lJy
konferencja naukowa pQ/łwi~conn
M'(Izji gleb 1 ffil'Jlo:racjom w woj,
lOc.lecldm, Blor1\ w nit>J \1<I11al o~
bok fn.dlOWCÓW z Kielc 1 Kj('le~cty:.r..ny wybltn! nrm.lwwcy z Wii.~:t:vch ~zk6t rolniczych I Instytulów nauk(Jwy~". Przyby1J m, ~n,
prut. dr BOHDAN UOllHZANSKI
t l.ullllnn, lluc. dr JANINA ~~A·
TYGA I dr AD,\M ()S\Vll~C'lM·
5!{! z Wrodawla, dr lm:. PłOTU
PHOC;lłA[. z Kri\Jw\\'a, Pl:ot. ltr
WITOL.D NmWJ..\DOMSI<"! z 01.-l:
tl"na pro!, dr MICIIAr~ ~;TRZE:-'lSKI' z Pulaw, prof. dl' :::'fEFAN
ZIEMN1CI<I z Lublina I inni:
Otwarcia konferencJI, dokonał
Z~CIl przew. Prez• .wRN w lQel~

cach - ANDRZE~ SZUBAR, kló
ry wslta:tal na duzą dl", Klclt..<'Czy!
ny wagę prOblemów bę~,jcycl~ t~~
matem obrud, lnpcwmajttc" te
wS'lystltie v:nloskl tej kO!1ferencjl
będą Nkrupulaln!e wykorzystnno
przet wojc\\:6d,~ld(l orga."lU l,ioopo-,
(Ibrett', Ob. SZ\JHAH funkcję pr7c .' _ _ _ _ _,.----,.--"""
woo;,Inlcz,1cego Jn'l-Illt'nmcj! '}10\yJt' ii~
r.'yl r('l\:lorowl WSH w Lublm!ll
prof. dr STEFANOWI ZIEMNI(>
i\IElIlU.
W dnlll WCZOl"[l.!,~7.ym, w kcmfcren eJ I \l(':\',~tr.I('l~·II: t'.tłOl:l'k UfF\'1,1l!yw~'
K\~. Jdt~ro\\'llil~ hi\lf~ PoI
nego WZK lOR in;!:.. .r~l,EF SrAr-.;
ro
SKI, ltJl'rownJk, \~ ydzlaiu Roln
go KW tow, MARIAN LIBERE1{,

(D9ko6czcnle na. 'str. 2)
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D PEWNEGO CZfl!JU notujl'my wprawd;l:!e VI.' sytuacji
!1iiqd7.ynarodowej z\\',rot w J~i('rt;.n!\u odpn~z('ni:1, powitany przez: wszy~tk1th z: UCZUC10m praWdZ1Wf'j ulgI.
MyliłbY Sil; jl'dnnk ten, klo by ,~<1dzi!, 7(! wrn z z os!abir-n t"l)
nap!~cia w s\osunk[lch Wsrhód-Zachód porzucona zos!.nla
rn.z na znWS7." Pl7.P7. wS7!'s!kic:h polityl((',w, [l ZW!!lS1:CZil Po,,nernlów N.\TO, mYśl ,0 \':ykigu zbrojeń, budowie bn WilJl"kowrch nn obq:eh t!T.\·~0J"1ach, m,\'.śl o polilrce "z po:Y(~~j
siły".
\\'lClce nic!lPzp;l'one dla pol:OJU n~;rJe w rndl;l;:J
ostntnicil ,~zpi('g'-",n',I('h lolów samolo!!\w (lnwryk~li",I"r~l
w gltjb lel7loriLlm Z:'1RR ŚWi:10CZll nJwniei, ij; byniljmn''')
nie forrrw)n0śc:,\
ie~t u(rl.:,·nl::Jnie
ol.lrImnej sIty )),)\,01--1-

O

n~j

Wilr~la'w;:l,im,
UI:Lld t('n n:f' stnnowi C7('f.w.~ Wi(,Cli1(,"O.
;:OC.;d),qtycl_n~'m \\. \\'rl1tku Z<lI:I"<:»"1"1I

n(',l"da Uklad(>1ll
J,1 IC WI;l(~Otl,(),

Nnt'7:ucony ]X11\S!W0111

ze strrny ;-;1\1'0 I, Ji,n,Fll u1~nlpo\\"Gń rnild'lrnyl11 - Ukhd
Wa!"Huwskl IstnlPje i i~tnrC'C mt.i:~l d()póty, dorói:i nic 1';l:\(~
ną p!'z,,('z)'lly, które dOprowilU21ly do ]Cf;O powstnnw. Ja!, lI)
j(">rln.l l: pI7,PWII1u.ią odpowlt'lln:e kl<luwle llkladu, z ('hn':1:)
:z;1jJn\" ,do\\"ntnll źródeł nap;\iCl>l, z chwilq r07.Wj;\7301a N.\',lv,
rOzwuV.UI~IU ukgn.e l"lJWl1leŻ l:jdnd \t..;;;rszawslo,

n
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~amych

*t,I'lko

kbuzul[lrh. C1.l'.t
Zwup'.ku Hal}iU)stw ~()CJi'lhSlvClllvch (:0
iIltwid:1l'jl' PI'lN'IWqawnych sobie bloki!\\! wo.\sl\,,,vYch niC
jest FO!W.iO\\ n, zmicr:'uj,:cn uo wygaslPnw po wsze czw,y
ir6dd WSJ.(:)iiirgo napi,;cl>l n-..jr;dz~'n':lI'()dowpgo polllrka nasz'('go ohow? Wystarczy kr0tki rzut oka, ahy się pr7l'konać
jak CI]brzvmi wkl::ld w d7.ielo odprę-;':cnia wniosly na pr!.e~
str7rnl Q",lntnkh lot ZSRR I kra'e socJallstyczn('.
A 10, -;~~ obecnie - po KpO[J;:;H11U w Camn D,1\'id i rnzn;n\\';:lch Cl'l'\I'7C"70W - de Gaulle - dochodzi do skutku :~
dnwn::l N7(],,\';,ma lmnferencja szefów

11. IlO,wirm

na;,rCP~I.I<iH ~pla\\"dzjQnt\Tn uqlCń.

dz:uIU'JP

!

\\'''7.y~tkl('h

wyn~l(i~m

,

I zn~yp)'wanin
n:epok,"")]u 511ftO'
wj<;ko hl:ic poJct.as konferencji na Slcz~'c!e Ulimlc ZSRR
br;d?ie z[!odnc z interesnmi i dqżenio1mj wszystkich kruj",w
Układu Wnrslawsldego.
Pozostaje tylko i:yc;,;yc sobie, Iw

Ale
Hadzlocki my. że z czasem stosunłd ran'gdy
nie wy~vlal
I nie dZlecko-amerykańsł,!e powinny
wysyła swych sa'molotów nad pnel\sztalclć się w przyjaznE
USA lub Inne kraje w rei ach stosunki między narodanJ! naWYWiadowczych. O ile zdarzaJy szych krajów, Byłaby to zja'wisklem normalnym i wszyscy
Slę niekiedy wypadki, że nnsze
snmo]oly niechcący naruszy/y normalni ludzie dążą I będą, d;l
olJszar powiel rwy innych kra- żyli do tego,
Nie ma Więcej PY'tal\? Nie ma.
jów, a zdarzyło się to na grani·
cy z TUl"cją ! Iranem - prU!- Dziękuję·
rrasza1iśmy te kraje I pocląga
W zakończeniu pragnę ośwlad
lismy do odpowu-'dzialnoścl tych. czyć: postępujemy 6Ut;OWO 2
którzy popełnilI tego rodzaju tymi, którzy wdZierają się w
wykrocZf'nia.
granice naszej ojczyzny. ltlóZwiazek

r(,~mo\\"Y te byly

jak nnjbardziej Qwo-.::oe, by przynros"iy
st\val'zając tym samym przeslRnkj dla
pn\\'st:mia sytuac.il, w ktMej nie będzie juz przeciwstawnych
sobl~ bloków mllita.rnych.
.
Dopókł jrdnak taka sytuacja nie powstanie, dopóty ist~

konkrctl~e

n:('t

(>pzul!a\:.",

b~dzi(l konieczność

Układu

utrzymywania

\Var3zaw~

skiego. Jest bowiem nakazem rozl\ądku, aby tak długo, jak
dłu!,:o polit"cy i generałowie atlant'hcy nie zrezygnowali
z wyścigu zbrojeń 1 polityki "z pozycji s11y", zjednoczona
sila Ultludu Warszawskiego strzegła naszego bezpieczeństwa
ł spo!wju,

rz~_ g~alcą

Zeznaniu

do ZWlilzku
tD dftbry' =,cn J"'cl'; ".~, ",;,n·j
nikarze,
Iniormo\\'ać

to Incydent
każdy Inny.
,strnwiony",

wst.1nie wres7.cie
MImo wsz.y.,tko
w pokoju, i
nie tylko w pokoju, ale t;;kże

dZieokie pn:edsŁa.w:lo.no fragmenty
protokółów pnoolucharun lotnlkp

FrancIs! PilwertJa,
~

szpieg pr:r:yznal,

ta

pov,rinnlśmy

jeci

nostka w której dużyl, zajmuje
się "zbieraniem in/ormat]l wojsko
wych". PoW1.l'l'S oświadczyi, że "sIu
żyl w jednostce 10-10, ()t! ktM,,)
dowództwa ot.r1.ymał rozkaz doko_
nanla lohl 6',lpiegowski0go n:d
Zw, Ra.d1'JeckI 1',

w

t.yć

przYJażnl.

PYTANIE: Czy mdna
oplymlslyczni.,. nastawiony "'lIbec polity];:i USA?
ODI'OWIEHŹ:

pln:!
" pn,w,,,,",,,,;,,

n

l wyw,!H:f)1NCze.i
Iwlerd;:lJny przt>z ,nqjd.
-,Jel.eH ~t. Zk/ln0tzone nie zawat)' pr:m·r!;>. wej wojny 1111
swoim teryturium, .iei.Pli nie
roznaly co to są bomby I jeicll
7echdą rlJZpqtllć
v;ojnę, tn bGtlzic'lnY zmuszeni sldcrownć tam
rllkiety, hiim, już w pierwsiych
minutnch wylq(fiilQ na tery to1'1 um agrC$orLl.

Zal:cw!1) sir.-

--Wią~ej 'opieki nad dziećmi!
alC'rmuie

w rotw ul:lleglym 111t\tct liPOWOdowMy w
wrojr,worlU\I'!e fllISZYl11

Dgil'ń Mrnwtl te~ 20 l'obIHloWII1'i,
\\,:<p[>;II;1 j")ur:!()l>ne w kn/.!l.;'ln ro"

257 PQtoruw, klure stn,wl!Y m,'.l'l-

1111

~lt

mlr~/k'JllC,,'N,

7.1ot~'cll.

De!

dnia 11 maja br. dzleclr,ce zabawy
7;

ogniem "siwliczyly Slt:i" {2

pfj~,'l

rumI. 0\0 owa tr .. giczne pr.yl:!ady.
'Ił

r()ku ul>lCl/lym w mlcJ,':cow\J~,'l
Wolll; HruQnowsJCIl; w pow, PfZyS\lS"
klm SpMBo Się troje d~lrcl. Pobr
przez nie lI))uwodowuny slrll;wlł 32
bUdynkI. lnny;n rar,cm w mleJsco·

p",'I1II\I1,:])11

Wll;'lol!l\n!- (!;,cob"l,

przede
nIe sq one

w~7yMI~im

IV"1. Ni('<,t~(y
.1f'~~,';(! do_
stnll',cu.Y'Tl o~\r'.l.'lcni~m d)1I olbrn"miej WH;kszQ!,CI ro{I7.lcóW. Dj(\tego

apeli'Jcmy
9
nic

,r~r.

b~C7.cle

bill,my

jeszcze:

pll me, nby dzied nigdy
sl~ z,wnlkom!;

bez opieki doro.1lychj
• nIl poayiaJda (10 .klepu
szoW/lklm d"tIeeko ror.pnllio Oinlsko upallt1 Itty paplero.y;
w atoMIe w wyniku ClZe(O a.mo
fi ItWracajde W1t:~n" UWIt',
4m.1at1l .. plom1cn1a~!. wlz:łllde lllJecJs.ce Pbawll../ '
wośct

Nledtwledż

swych

Konferencja

suwerenność

:tyĆ ~~;r:~~lE:~$I~I~lml~1Ielra

w powiec16 ata"

I

pantJ",le,
naszą sytuację, gdy z oburzePYTANIE: Czy I teraz chclał_ niem potępIamy - tego - rodzaj,J
hy pan, aby prezydent Eisenho- agresywne akty. 4ecZ patrzywer DrzyJechaJ do Związku Ha- my n:. sprawy tr"ze7.wo l rozudzied(iego?
miemy dobrze, te wszelkĄ, n11OY>POWIEDZ: CM. wam na wet najostrzejsza polemika jest
to odpoWiedZieć? Wejdźcie w lepsza od wojny. Uczynimy więc
wszystko, aby obe-cne zapstrzemoj~ położeme. I odpowled7.-Cle
nie zostalo "strawione", uczyla mn'e, Orielltu.lccie się obe<'nie sam!, jakie powslaly trud- nimy wszystko, aby sytu::J.cja
ności.
Mówię szczerze.
ZnacIe mi<;dzynarodowa weszła na nor
~\(1sllnck
do pn-'zl'd"nta m,dne tory I zostnły pr7..\"wr6co
Nlcwdnokrolnie n'ówlłem ne dobre sto~unkl ze Stanami
L{'Cl moi!' nfl'Jzie,le W
ZjecJnQc70nymL o Jle, oczywiś
n\'111 Sj'JJlIlIU ni(' zl:',nly si,;.
cie, USA również do tcgo się
czlowil'l;1Pm, wlll.~c:wl' przyczynIą.
s~ UCZUCI!! ludzkie. OtlpowiaOt{JŻ
prosiłhym to uwzględ~
dam la kiCJ ownmc rz:)dr.rn rll- nić f nie pisać nic fnl,.('r,<J, co
(lzi(>c]\lrJI. Zro?-llmcie, że m,v, lu- mo~loby doprowadzić do jC'Slcze
dZie radZlCCCY, mllljlY sC'rcn ot- więl,s7.cgo zao.~trzenJa, I 7.n()gnJe
wnrlc: jc{;ll r.tę bnwić - lo banW. Po co wam to? Przecie!
wić, j!;o<\1! bić .- to bić .Jnkże ja
mogę dzi3
naw(1Jywac nmzych I wam wojna nie w~'jrlzle na
ludzi: - wychodż.clc I witnJc'ie, zdrowie, o He wybuchnie. W()j·
Tlrzyb.vwa do nas drof~i gość. Lu- nil nikomu nie przynosi szczęl

cJn

O~'tntnlo cz)'lnłem wIele wypowiedzi nmel'ykaó.'lklch sena.
tOl'6w, kongre~menów, buslrH:'s~
amen()w I uwnżam ll1 pomyślnll

M

, tnóWI'IC, jest,'m zd:l:lin,
również

prciydent USA sam

rozumie,

!:2..!X «"tngacl. W:niiclr,:J· ..I"'i"

drużynowej
~olarze

Wklasyfikacji

nasi

spadli na 4
pl'nc>!\~',1no

;t'

na Wicie mlUonow

za~J'lżycif' nn s7.~cunek
Dziękuj~1

n<lrod6w.

radam!. _7.rozl..!1n.cte.

wrz,n\ ę, NJf' si.llOdzi, mpch so·
bit' tr(}(;l!ę, pr__ ~w'aSl1)q! Prl'.'~ leż. I eJr.ic T)OWiC(]Zfl: C'zys Iy ZW,lI'IOZw. l'Lld7.I('('ln to l~,e Gw,):e· Wód? ('ÓT. lo :7.0 dro;.;l lJot(:, lttó~
malu. Uo n:IS n,e !l!'"i.ną po).
npp,buje wys\"lil!'lle s.,..,·.',j"tu
sł;:ć wOJs:{.a, D:;sJ)onuJt'my SI()d
('('l;,("h S7piC'r,rwskjrh~ 1\1 lila_
kami, którymi mOZl'ln.V lqr;0~
, nnwryluł11sry wvs~'la.l;'c do
koić bnnd.nów, o Ile zechcq za
samrl]ot '7,C ~l.pII'R{)Wskitn\
t;!OSOW!IĆ wuuec nus bwe bl'7.j postowlll mnie ):;1\,0
r;(('1!1e ch\\~'IY. Jc7.cli bę:10l t'dt
"ll1npf'O 7.11 pl'lygnll;·
p,,,,li;ptlwnć,
to olrżymrUl\ i~
lin \\·I.,~,ty pn'1.yd('nln
U.~poK'iljaj'l<.'e środki.
w /.wlnzlw
HIHhl('{<'ldl)l
tn~dnej
syt'wcji

nia mOJe prlYPlL~ZCI.('n\(', !.
rm::zydt;nl USA nic mwl z ~YJTl
n!c wspólo('go.
NIC "\Vlellzl:!!~n\ zp \V St. 7,jef!n'KmnyC'h o-

------'---'----j

a

ju
Pragniemy
l przyjaźni
jeanak
ze wszystkimi nB

----ł'uRcls-aPow-er
Lotnik

Ilaszą

\vam sukcesów.
, i praw"
d}', szlncl1ftnej spraw}' pokOju,

tilk\

pl;,n

w.vwfa-

!lu, w tym plan lo,ów wy',,jndowczyc!J nad terytorium Zw,
lhldzil'd\lf'f':o. Z oświildczenla
Depm'tumeulu Sianu USA, zaaprobowi.ll1Cgo prz(,z prf'zyden-

la, wyraźnie wynika, że ln!r
amcryknósldch sr:nlo)dów w,v~

wlaUQwczych nnd naszym ł0"3Je,m bynajmnitlj nie są k1l.pry~
jakil·goś ni"odpowied:r;ia!·
nt'go oficpra, lecz sUltlowią l"C~

.fltm

uli:wcję

~

planu

wać,

że

nUII 01111\

7.(lgw,lr:lnlo-

w cZflRje wizJ'!Y pn'-

zydentn nie br,d7.ie żadnych I'k<;
cesów. NII~z naród jest n,'HO"
dem uprzejmym, wyzy je ~It:;
w słowach, n rządowi pozoshrwl tlzinlnnie, nie dnpu.kl do zad
nych aktów obrażllwych.
PYTANIE: Czy bG"dllt? p:>n
uważnł ZIl lilII)' agresywne loty lIomo](,tllw mocnrstw zach(}(lnIch do Ecrllna po Z(lW.1rc!u
trliktatu poJtojmvego ze w"chod
nim! Niemcami?
OIWOWmDZ:

AJlnna

Sklnd11]i.\m~' .1u;~

:r~~:;~~~::~~i::!ru*-rl~i~1 Powtarzam:
o~wladczenl.a pow

~prilv.

podpi.~anhl
trak
tej
le.
JXlkojowego z Niemleckf)
Republiką Demokratyczną slo n
rzeczy ukształtowany wfH'unka

tatu

dnoczonych.
Pan Horter

USA

przyznał, że ,pl'e;
nadał bieg dYl'ł!k

zalecającym.

utyciu
środków

WlJzylItklch

zbiera"

by przy
dostępnych

r6:tnorodne
!J:>!orlMO,\.. W. ~q • R !3,[-

trG./lJ!ł PQ"J.nnń

Nil

I'OZ\1ll1ieiil
Możnu
jNlnllk

, które wYpływają

z kapHu"

wojennej dla tego terytorium, Ulegnie zmla.nie, Od tego

_6",,,,,,,

momentu okupacja EkIrllna za.
oJio!Inlom~.

_ F'ranktlJl'l
ro:wgruno wl'l.o.rnj 1»

('j'IP Wy!,!'i!;u Polwju. W 1'1'1,(,(,,WI' ńs1\\io do killw oslalllith "la.
pow lljl) W7.~l~ygnr\1 ~lą on n"

ost_,atlllch l!.llommnlCh. Nu 110 a.n
na.~tiIPU alak, ktol".'ł.
{,~lull'et.J1ic uWleńewny wslal fiU:'

r,l'?\'{1 mdlI

fC6l'ln

Niestf'ty,

NI01lH:OW.

ciap

INl (l1J2 km) pli':ynir\sl na.~zej 4-0"'bowej druiYl11e dQ,~ć du:;'\.' stnty.
W ll-o.'!oholVej UCJI"""CO 7, Pol ,1JJ,w 7;n:~JlIJ;ł się j(,dynle Porlobns.
P~1ZoSt!lJl nosi IwJarze Jądąc w
wH'k'(J,~o\)owym pdotonle jJrLevapili Ul'iCC7.lH!, kló;"o nn,'i!twlw. nu
bardzo Z"\V/:żonym odcInku SZQH\(
Tnka wf\.~l;a clrOf!;/!. cirtrmc:la ~i':
nil,~IQpnll' kilomet:'llmi, g\hvny 1''''
ietoll, p()j.....~':lł się lymr'7;~sC'rn n~
mn!l"iil.C grupy, J('['Z pogoń osla\ct:lnW

nie udoJIl

sIę:

l) Adl~ (NRD) 4.06042 jz l' mln.
bonlflkaty)
2) Magon (NRD) 4.07.12 (z' 30 sek.

Ol

Ola..

{Ilol&!ol

2. Hfij.'I'1l (~r:IJ)
3. W<\I.'i~k(!l"f {NRD)
4. Clil(>,~ (Hr'lg,n)
1\, GAZDA (POLSKA)

1. NIW

2. zSI:n
:I.

lVYNIlU INDYWlDlJALNE
IX ETAPU

8) Toeroek (Węgry)
') .....""". (Dania)

l. Adl,.! (!':nD)

bonWk,'1ty)

ł.OM2

4.
5,

t. NRD
2. Belgla.

8, ZSRR

., POLSKA.

"~f

8 l"Q W O

L U P V

GABINECIE dyrektora klllkd:dego "Ru.
rhu" wisi, jak w wielu innych pomh~~'lł'zc.
Iliarh tego typu, dU73 mapa wojl'\\'ód'1t\'I-'iI
kićledd(~go. Zg'odnię r(lwnil'ż ze Z\\-'ycw,jcm
IlllSlpikowana jest onA ('hnrt!~iew);:l'Imi. Nie,
prztpras:r.am, Ja marn nic mil. dlOl'ng:ic\\'l')'.
Prostują gwoli ścis)o~d rcporl<'rskit'j, ho w

est

jedno - ł1'łllłe f1nMi czy ró'i.l1oll.(1)o~
Jest ich około 500, CZCl'\VOI1C, żbłtc,

.l1Uiasta

Ro1('(ii, w un1 r.

zet r.azt:m

globalny ro{'7.ny nak!nd pra~v

w !,l'aju wynosI! okolo 8EO
milIOnów ('gzemplarz.l', li w
1959 !'Oku naklad ten pr;w].:roczyi 2 millardy 100 millonr',w
egztmplan.y
Ter, "mIlowy
ZH1,n~\CZjlł

skok"

się

oczywi~

kie rówllleż w kiosku panI
Borkowskir-j, Jest ona wz@rowym spn::edil\Vcą gazct, 7. l.a~
mi!0wanlll. Widilć lo po wnę"
trz\I klo~ku. GAlely są [Jn:('jr .... y.<kie WY!07..one, tytuły wldrx:z;ne, a artykuły pOUl.PI'8S0we nie wybijają się na pif'fw
:;z:y plan, I tAk wlrH;nie powin
no być. Kiosk "Ruchu" Jprzedaje przede wll1.f):ltkim gRze.

ty, it potem

mYdło,

o

s?.fuk

E'~zf'mt'll,1rzy

"SłoM

wa Ludu", a d'\'(wh z Molo-

b"rd7.]f'J typowe, bo najc7dcJ~l bl'l1k w-Iwinie "EX[)r{'~llu",

wa

40

nied('DI'Z,,"

jf'st,

dlaczn~o

eg:>.cl1lplarzy, Nn!omlil.~t zupełnie nie7.r07,Umiule

dWóch listono-

szy z F'alkowa d0st.1rC7:.a tr]M

ko 6 egzemplarzy "Słowa" do
t<>j ~rom.1dy. Wyglf!da to tro-,
chę

po prostu

na wygodn!c

M

jC'drHlk J('~t,
Ady
o godzinie !~ nie m<'żna kupić
w kiosku ffiH'JS('(I\\'CJW
d1,lrnniIH\.
Sprzedaw('v
co
prawda mówb\, li t.o Wyśdg
Pokoju t<1k _wp!rm\l na P'')f,yt
na Ipwty, nlt~ ci;\~le prl,cc!pż

dzipJą się j<lklcś ci,,].;tlwC Spr,l

J

Zt'Bzyty.
r-,'ipstety,
kiQskarze zapomJnaj!\ o tym,

EDZTEMY dalr:j. WJe,jskl
kiosk "Ru('hu" w e',/lr-

nleckleJ Górze. Czysto, ty

wy Ki0~k 470 w Stilfhlrkov:ic
otrzymui,c
Z!j.
e~zemphr~y
"Slowa" a spr1,tdnWcA t wier-

,JERZY

\.

GbllROCłU

Ido~k

mln!!.t

W

Blli,'ynt~

Ba];łI'.an,

okrnpr,y,

j!'~t

}:C:;~~;!_~t~~e I ~1t~2r~)7~~
wl(l,ęfll!

g'\Zt'ty m,z

ze-

M

rejonu_ Zak.łóciliśmy porzF\d(ck

muje tylko 1 t:gl.<)mplarzy, a,
jak twlerdrJ
sprzedawczyni,
poszłoby t 15. Dyrektor pou-

na
n;v\{'Jnidwo prasy. Sympa....
tyelnl go.~po.darz.e nie
nam tE'go za z/e,
la1"ż

skierowując

ją

ctA __ kJoskarkę, że gdy jednego
dnia zabraknie jeL"Slowa"

,

prnp'Hl,lnt!.y,

n<lllclyclr-l, prl.)"nlO,q! naly-rhJ11i;t~1 Wyll:TS, z l,tÓJ"E'go jnsno

wynilH\
WztOq!

pO\\'Qloy,

poplllurno~cl

Stąporków,

jakiś
o,~tatnie

piec wV~,upllje
wo", Źa chwilę

"SłoWa

glpgo toku ~pJ'):ctlano

,chlo"Sto-

podje;l:dża

-ITidcl,yr.oii- -nli --]'h\\'el'Ze--i" pro---

Ludu"
POW:<I! ma 102 !yslllce miesl.
)tM'lIcÓW, w Iym 3 Iys.
lH'l\V partii. W grudniU

kiosk nr 470,

akurat przy nas

~taly

ale

si \ei o ,,slowo Ludu", !\'!e
ma, więc bierze "Exprc<:s",
Mo~e akurat to nie jest naj"

c1.łtm·
ub!e~

w kiós-

przyj!jć

40

~ nalsl(l,'lc-'CZfll('!·
!Jo/lularl/zn!l'<lrjia
lIa /!elrnn ~~lllf?(:l-

k:tln~lri

111~'r"rll'~'h',

s/(lbdcl'l _

,

t/!(!T)I,;~'l)l("h,

cllIlr,rltl,'r

01(\1>1111'1;'

Id N.'l :~;'!{f:ń('lll''''ie O;,lS;'('j I~rótr J t S,(;lpn(.I' wP;'( 11m}' F'~zCle n:1 c11Wik; do n:lj~trq...,t('AO

~~;r.(~ci:;';~:;On P;:':li~lr;)~/ ("~I;':fl ..';;:f:i,:I;

w

StU n/tzn".!nmlolll,WII t hiiltnrlll
mlJula na tlllr, oh" ~rj{J.',·U -Uf

.~<l (jllśt'

rl-Hl/cn,

n rl')

('h(Jd~t ~1l{)rIl Illd:1

1{l;.'le"cl}'tr1i~

\Vi('J~kjl'flo
g;rt.l'!o\'!f'gI)
w Parpr'(1w:ld~()I'e;::o
prze?

nUmt'iÓW-- .. Slo\YTl"

te mot.e

-

f1j('lSlIl ort 'lII'ICd'l<'.I, rH'!PI,
ną) j irńd{f"IJ<,,; lHIIJ!i1wr:ii, Ho

"Ca/p'"u/llrlllnt"

,I0111a

Io,~(', f'n,.,'ill"ll,? -

IlI'?

rC'lIru
UU/.'-

,)l'~'ilP!~r!l.l tl';,-,II<

~()~(~~hl ':'~i'/t::l:')r~:,.ę;/:,~c',~'r,;::~;r,;~;

/li,'

TJr:e1U"nr~(ln(l 'li~r"rif1

'llf()"/Ii. rJ 1,lIIr"1

W kkH,ku j<'dn:lk
robią t,lki(' 7<11;\1:>Y r11ir>Qlwl1er okoliczn,l'rll w~n"('!\. 1,\1 nie
dw'lę ~pl"r.{'{lnie SIę tutnj 100

dll,

wl(.'anrÓlH,

fr>rm

hlslnril

sl·1C:, .. d\J<;z"

M

dwu

i,ul lo }Nil1a
.~::-l!th

m,l!?(!llld)\\" 071n:m'lc SiW1 Pat

tuly gazet wyraźnie pokaM.
ne. Mlnęla doplerQ godzina
plen'l.'lza po południu, a "Slon<Td a:ktuatnymt-----problematnl~-wa_'':__jtlt-ltje---llulo ---Klosk-- otrt,7

c'lI

je(/rH'I/<J

sd,IV lll;l oko!" :H;O ll\llilNÓVJ,
a w niell pOl1nd dWll I pi,l t y-

KONECK1M
Kom!lecle
Pu\datrJ\\ \ m raty u.ttlb
pollllemy JadzI! \Vla~/lll!

Dzl"lo

a/p Uwalq !I'("I!'/nidq IIIIIQu.!ą
ZrI!/HZI'" do W!lk()rt'I.~lrl'>!l/ 11'1
'.
loJca/Ile, j IlII'" lyJlw J{'lwllllJ,
11!lrsIU, n lo, co
1?lllrtr."!! mja,~ta, .4 pn!1 1.!.L!!L-_IlUT': ~1J"temllJ .• '" ';.'."""

chu",

SZOWif.',

W

(p1'l.W!'lI;t'llfl(! '" lo/He)

dtjelo .~C("lICl/le.
trzldlJ'
tlle }",~I pnll 111m "lpl1Il'rl/rllj,
oOrllfllrzr1;ąCIl ~ll>l)j!, 1'llfff' d,1

rzu' nne w n!('hd~j(', ni€' mo
polWI.oW}'ch nUTT'''ri)w na
\\'lHltrz, ni} i ?Um'lnic> niE'
l/\r ll'nloW8Ilfl
spr:",N!ilw\'zvni,
NIC dz:wP('gn, ŻP p!i'lc6wkfl ta
(,b'kama )t'q jnJYllie n,'?! han
d",)"k mHtt'rJ'lI:1mi P()7.1l1'r'l~o
w\'Inl Nil' ~;ld7C.', aby 1<{)mu"
kolwick !<il!!',.alo Otl ut1"zyrnyWB"'IU lal\lch placówrk, ,.Hu·

kJÓGk',l

dy~klJsjj,

!lrtI:'IJt"!UHlrf~l)"

il/t'fO(!, o Udjl~ fllf"d~,W pr!J~'

lOt

1,.wo,

wbnwkl j
niektr'in:y

d(JM
j j~J

jdrc

Nit? chl'JrI'.l l,rtV flint jedtjnfI' o fJenpr~t!t'trl!ł ,1fll11l/1(//'
nilU tt?rll) pIJnlll~lu, /lle IJOrlI/j
_twrrJtIf'Jj o }1'Im ItJllfln*,'1 W'll(.

1

rlt:s!n -

/n .I~n,'n(' -

trll

p"-

'lir "ic
2'lw~. a ll';~'" /c!-l,'(/,
'''''",''""."."" a_,;!t!llrl In T"·

nI)

,ral"Jldr.r/u!" I{adnmlen

.l,,", (!I."~

wIIHI1/wjone

7"'1111< Im.

Żerom,llill'oo

przez
W

S1l0~

n',ili k."..'.,.urlll>1rJ I n'.~I!lrll.1 nie
p!'~!J'1"~:IIC!1 .~ J(',~t IJrrr'll;lcj'wl
rhn'i"/(km !'U/)'lctlJum a!1 _
}eH!

l{fn 1"'1/1 _

P()!1.'.~U'cll"

;l;;::;::~l!!;;;'\!I;dl 1~~;~I;),)()i::l(:;;f;)

Z!!ll!;:r!"iliim

r<'l),~lld()rt!n)l

'z

hi':!,,,·li. (1!Ii~dl HI1r1.,'q din In-

.~ .. C,,;,,,lnrll 1':"1; _p/dora, TUllw
/l'_!;l(I SCOli! d,)}!' aklof,)!Il porrwtI!Jt"f)ici,

n,litwa

i'·'7",,-ł-"~':;;C:;;"p:.~rl;t'~-;~~)'m~(e _ItJ~I'~~L~ ....~,~L ";i;.;,~~~;,+" '''c~·,", '",;,,;;,..:.~.•..~.'_..._.--.--'-illl

i

w

dzień

powswdni t 45 "Mngłl7.y
nu Niedzielnego". Musz.ę tu
Jes~c;:~~,, __ ~!~\ss_l,!~___ nie':\~t~!~

przYjemny wyglfl(I""K!()sku \V

Stąpol"kowle.

Widm!,

że

jest

to slolsko z gazet.aml, a nie
kramik towaruw mie~z;anych,
Ri()sk
w wo-

to
wy.

l~

!>Iosk w WoJowie
równkt robi mile wraicpJe,
SPl'zcdaw':'Q otrz-Y'lluje 45 e

któr7.Y nie mOj1(ą sIę obeJść
b(>z nIeJ. Obok pra,~'y sp!'l!edaJe,
tllkie w 1:-.·)'J1 )dosku ze-

Nn-!itępny

w

('oraz.

-gU'mpl1irl.,I',, __ ;J§ł(\~\:a" I prawIe
nigdy niC' mn i,vl'Q!ow~"pny~
jemny jest równkt k\o'lk nr
41)7 w Suchl'dnJowie, Nato-

(DoMńczenle

na. str,

ol)

I w' p!""numcrotle 950
('gl.,'mpln~zy
"Sł:)i,vn",
El w

knch

kwiehiu t('go rollU - 1:120.
Nic ,jest to 1\'lel(', bif>l'ąc pod
uWilgę
HoM' m!e;:tIH\!icó\V i
;lo~c ('z!llllh',w p,1rtii, nIe "Ie~
Sl.y '{Im wnosi, §wiadczncy I)
wy~i II,arh towllr1.Vs7.,V l Kl)rl~

sklch. Tak jp~1. - wv~i!kllel1.
Prnsa to lilki lowar, do kto-

rpgo

tl'?PI,m ludzI

ktt[)llll

('hr,,';](\

\I'<;t('IIIII11J

z;}~

sp-o~l')bl1mL

l dnbrze __ l"l.lbion_<\-_ _,;nl.cli\..

I

urnleJr.;lnyfl1 h'l z;lJ"e)damr,\\'a
nl0!TI,- prtyj.~l("m z 'hią-----jnll'
nnJhliicj Czylf>llllh1'1, I pl'wlw
nnn)Nn ~o, )\;" c1"rt:ll1l(' gall'"

T 'EGO,.-nle--·IH''l('whl,v-waliśm:y,!"

ty poWinno bvć I-nkln; samyn1
l1awy!lil'm jak myci" l qfllQ~
nIe, A \V (!;~It'd7Inle l{sl.l"l!cP"
_nin kgr) nilw~'ku W KI;)lpcrz)'7.nie m!lmV jt's/.cte bnnJ:to
duto do )',J"llhienl;l.
Kmnl1rl I-''lwlalowy twr6"
dl 8[1; wi4'<: do pndlltflwnw,veh
flrgil!1Ił:,wjl

z

;~p('),'m

W~7,('l'hnin!1le ~
\dl:('l! ('d'1I11,!')w

o llpn-

.,. I" '"

l'1.ytelnlc1 \'/<1
pIJrUI, l!' ~11t'

cjall1.\'1l1 UlI'zt.dl,'dn·I('!1!/'1l1 rrn"'

I) IHI

YSKUS.JI~,

w pnrt)',lnd
Znnpt'l1,w/tno
rówli!pi dl) 1"6invl'h OnlHt1i;-.a,
l'jl l zrtr'~zl'l'i. li ,1l1ll'l.I:w',jnlt'
(U} n;11Ic7.\<'i('1I
I li~l(lnos~y. W
I{'.l chwili jll'l'f'('jt'l.nlp ..l(;'ł~d.\'
1!~t')f'lO~Z

j

do

(L"t;ll"'~;J

df!stan:z;\

cod!.jennJc

I

WI'S\fłpil'll
511111110 1110wa

ri!]'mk,i nich
PO)PITlI):,

,

wkd7,y () Zf1\Vil.l'ch

dm-

!.IlIl'h, 1(\{'lI'}'m' chmlJ.n w prŁf,~.
Illl'śle
W~~.,\'t;(''y
nowinl,a!'ze
tel'lHlil,L )(,l'ida nown WyJll}-o
wll'd~ \\'l.ho',l'H:nl;] l,Urm: rrH'.lo
nnl;;',nlol'a () (kdalko\\'t: .f,:l'l'hy,
A wl\)e, milsi ('11 po.~ladaJ wiedz~ nie tyl!\H w s\\'o,i\'j dl!edtinle-, nic Inlli:c w pukrt'\Vw

nych. lVlus) wyt'z\lwnć swóJe
dzido nil' ty!l(() w tl"z{'t'h wymIUl'nch. ale - jak tn dowcip~
nit~ ztlllW,17"yl

Inr.}'nicr F,!,lt'H,1
- w wyml;!l'aeh ('II nnJl1lnl!'j
sledmlll, I1h~' lJtnll'Ć odeprzeć
wszystllle CI'.L"
inl\le Ihm:11
snu:'!.' nn wI'l'n!azr-k. Nnjwa,i1l11'JSZC 1.n,0\, oh.\' nl\l\lI'A wypo·
5nżyłn I'Ilcjol1:dh:nlo1'n w nie-

1'11 jut był totorepoder •.•

wolucję,

C .. 1l5('m

wstrzli$ na

Za jalol

to

jest

skalę śwlatowq, fi

Cl.tlSem dok0f\uJe się Iylko w
NO\VATUnZY c~r;-,~t'{)al.\'cztQr~h ścia.nach fabrYkI. Talt
~1.łl od;Y1\\"lrdi:' nH)7:e te
czy Inaczej, nn~tępst'wem je~t
odrzucenie
dawnych metod
dubq' i\,"1l1,1'S1. Ale t:nkllld
pracy, prr.e.3l..1nięcie ludrJ na nl~ ma fundnzy na ,ek~per)'Inne slRnowlska, konloczność
m\~nty, ZWh~l(,7.a, że niC spodo~zlo~lania ~i" lub nawet liób pr!-l'widlitĆ, czy badania
tmiany ZIl\V()-:-JU~ KIM lubi t.awypndną pomyAl~i~, I:l:oblC'TIl
Wpr~lwndZfi!1~e
tt'n. O\.k~:l,l n,~ S\\C'J Skl)ll';C inclcż polrnfll znle~ć Jut wlt>!e' kle wstl'l!l~\'?
nnwy.ch
pt;mysiów
t!.'("hllicztynler
PW1"f'tl" l;.1\PBP, ChoPI'zl'l'lwnn:lcl ll'~\)
Fajkirrooti''th-otHW~'"!1~ę-'t''I~\-" . 'ittn'\o·_-_Q#,:·hLÓ,--D.rOJB!I.-,LW1?X\l_\~J14_z,l:nIa_
wl. klll!'y nir:,lv nil"' ml.'ir-i'-rllti~
lIrerze
5'''OISld
walid
o
byt.
ud(l,.~k(1nnl(1n)'rh
SJ;lPÓW SU'Il~
mlf\ nie w~pi'!lnt'll;(-" IlwiuzJnlo
h
się, te w odl('\\'niclwie',moinn
~117.da, ze Stl':(\11 [w!'z,:,ntujl." ll\\"O ~~~~:(~,t;ll~~~~r(~',~~.a
7.Mlljpić CII;:"I:I(> i drogie mo)~ rHqe. Zl;1agil!1lil. mn-~:j U\~
P;'zt'\\"<dz:;l1l\'dl \'
dPl'p n1Plnl(lw~ tnn1mi I 1(')1.1tl~
s;>;kod7.l~ ,tyllw pl"myslom nie- rolJ)U!lIl\\'\" k! ml~:i~,1.~ll
mi r. polieslru
l\o1y4lal l('ż o
~loro7:\\',Jl1lętY.1l1 .. 'lo ,.~le ~Ie-- \\"rg<l \\' (;,wk~rh, H:'i'CT wv-

k;)<J!r:

p",;"""."

?,!mdowuniu
[('rin!u

7. tt'~n .~Ultlt'g(j Illll

l\f\bir.y do snmochodu

~u

WY\l'z,vmlll

[I"wn!ei polie5ter,

ldóry bito

młl!l)w'?m, mrożono

go nowl\torskl(;go

timll l Irnlo\-,.'anl) lwlllm! satlvlclwc!ów, w,~ prniono lntpl11,

Bn, lo

,.glll'b:l\\'!\!lle

Jt1t'J ~!cl)ry" fj'\SllI1Q!(1

do lliódFlljklcrlo

zwvlt!y hart cuellr] I W\'\1'\\'I\lość, I niC' l.I'te ()fJornn knhle~
mu nownlf)r'~jWIl m~tel'ln wy~
mllgn od t'llflWiC'lHl Ipj f)qtnt~
nieJ cprhy, 'le nit'wlnrn ()I-(J~
c1.t'nlll, 11 nJl.~1 znd!lo drwiny I
zln wola.
Nie możl'my odmówić czyle!
nl1<om $PC1V"~~()
pl'<:yldtldu.
OIQ Józef ~·il.l\(je!'7., I1llstl')': l!
w StHl'ilcllOwtcllrh. Mi~
mo iż nic Je~\ mloc\f.Il~lom u~
czy sIę wytr.wllle, wkrótce zdo
będ7.ie dyplom technIka,
Nie
Jest jakimś tytanem. a prze--

dzel l klej z'111J!ast IMm odlew
njczyrh.
się na
jnkiej nie ską
pi nowatorom oloczenle.
Czy ten brak znufnnia trzeba
u7.nać za zjawisko normalne?

W

If;LE

~l{f\r~,ono

niewiarę

*"' \

_f.J.q,..QDllliL.5.!LtZJ!..~~mbn----t:1J'; \' -.' .. )
1 t6 j
ja pnl\"~tnw'1n'\l tlwrnvch pro.
, ' ." , ,"
" I . , Jll,~.
,,' ~1'raWR" ~ re 'Złl-~jeklów, 7.!lt'hęta do P~)pr:lwia~lf.\wa Je bvlo f1J'/,'p~(l',nr!,·tć
l '\ ~::l\';:(':\:r~ \',Tn1PhA środw

ij,ó}.-$';"lCrnlll2-

"Slil!"". Dhlgi) by mówić, klD
"I w jnll! spo~,)b podważał siu·
SZl1QŚĆ tych Pl'GkIIIÓW, wspo-minnć Jakich prób iwlano od
nnwnlora, Ale on wytrzymał,

wl dnls7.e ]l\·I'pol.yc.le znstllsOwn,nln
tW\117.)'\\·n,
Prl,Nle
wszystkim wunny I 17,W, dewo-zmywald, Cl,Y zawsze trze·
bn je
1I7,nldwnć:r. clęż\\lch
I dl'nr,!lrh orlll'\\'ów7 Wynaltu:en pl'opllnu,j('> tu no;l.yezki. pę

rsc

kubc'z}-'"k z Wrdl.iału EKonomi
c1.nego KW. Kll1;dy nowy po-.

'mysł wywohije W teChnice re-

I

nie pmbnwio_

n:lzwnt: ('t'I)I'Yl'l1 p\?,\'ezynkil'n1

10 gm:l.l,
co nI!' jl'st jql?ezp :r.b,vl tlu;);\
eyfi"l1, na I.nl\l pijwint jnk \\<:>net'kl. M',:i.nn o v.- il'le wl'i":ej.
'I'r/,p\'h Jiq'Ol"l','S>fY
ZI.:' K'f'lj)or"

kowa

}O.~'.k,~".~;;;.~~~I~;:~?::::';~~~·~~~i'~;~;i!~.;~!:J~_:"J~I:~;l;;;jt~~~~~~~~~~~~lli~~;;:;;;j~~~~,:":~co"",=,,"~==::::
tow,

IlIlSZe
na łamy "Slnwa (,udu",· Slnlo sil,- 'tak
Ilzkllj IIe1,t';.!nikon! kunlmrsu, Iltlkly wtl;(''lmh~ nagró,1 potraldowali jal,u nl\.alj~ (10 obs1erne,l 1ł~'!llU1SJI 1111 h'Plat łedml·
ki, zWlnszc't.lt lali klnpotl'lw wynalltu~ów, ,O j('j dyskusji prn-gnll'1l1Y 1}(JlllrO!,H:.!~'aĆ (~'t.yldllil\(iW, jjdnotowlI,I"C, l,e tOf'l.ylą, się
olta w gronil' kHluUl!l!'lltl nagrlldz()ll~'ch autor6w
nl\Jh,'pnl~'ch
IlOI'l'siltHHh'Jlcjl" li IIddn!em c7.1ot1k(J\v
komhjl Iwnkur!lowej.
IitÓl'ylt1 s~lIlIl1dol\l\l1i !)I".wwodnJU.I\t'y kldt.'t'kH'lI'o NOT - Ini.
KnnJlnh'c, ZIt~'I.;I)f'a kl-erownlll,/I; WytJtlaltl l~koL\()l1l1N'iIH'A'O KW
('ZI'n, l!)w, Jakllln'z~'k OrR:!l puedstawl('!ł'!e "bIO\v!l Ludu" .pod
Woihlll I111NWluego reł1aldora, tow, .I~hmkt&. Zrt.wudo\V4 IU~
mlenlll)4ć tl11'I~M nUlI tnk'~e Iłó prt)''I',nnn!:t, Je w3-'1ll1afla po"IĄ~
I
k
uli"" III .,yWlI. 1\
~ I)ny 3rnJlct W t1a I Ił\\" e,

jt'.~t\'z(' wnwi!u

nin chybinnvclL \\'ynaiH7\'ll. rWe
mott! wIem' l!l'zl,t" na C'!C'plnrnll1l1
atmDsil'r·. RIlI: jPlI7.('t.e
J()t\\~€'rdza!l~ ~ l"RWdil dnwdo siedmiu

~'\~nitlrfl('h

ktltcle

Jx)mnlu.

JNlof1kfe 1; d1"ugiej strony
tru'ba dosli"! L'll!1 OpOI'!", ktl~'
r~'ch \\' ta(}'l)'m \\'~'p:1d\,u nie
można n!1ll/:h~ rar!{1nll 1nl'mi,
NI,e .nHl prawll 7.i1b:·nnlH::jrl'go l1ii'dowinr!\(,m "'1\1;1:( a t.lo
ŚllWC<11n kPil', nhl, n:(' wolno
c!l!puśt'ie, Ilby
olol'1('nie W)'·
t\\'l\I'Z!1!IJ

\\'~kl'll

l:'nhlZirglów

1('('lIl1 i l11 ;lll1\f'd!'r.:; lt'lic('\l-nh~nin {,l,r nn\\"" \ \\':'(),!p:kl

NIt'

Il\l\il',1 nllry l"1'111i1;:il' \\""l,lllnl('
w l)Tip u211wnl 1\' P1t'l1utn
KC
Pno)' n,,\\'1l10I"s!w!e i('.~t
mie,i~("(> 111'1 r('n':agc; 1 ,)~irj')lnn~l\. nk m\J~! bv(\ Ini,';'r 1':11{')NCc> na 5zr~e ..i' poplI:'rle, Jut

nlpl'ilZ f1()Wl.l'''u-:Ji~n1.v

na

na-

s7,y{'h Intn.1ch. ro\\'tnnyr:,y ra7.
jrs7,rn" że Zd \~Inl('n:(' 1>"'j \VIa
ŚPi'" t:yczliwej atmosfCl'Y oępo.

Jl'd~'DI(, w r1'l('-(\Wtl', na.\lk;)\t(,'j,
w t}'m \\";pll:1kU' n:'l,:i)h~u! hy.
la kll..t1.~~!'a _7f'lH7(l1Jt'!flllU rdl~
technik! Kr1!if"\\'sk:{'J
L(,~l
oto prohlem: kl<J l,arnY!-::l,:e

,'·~ .. w

do

,
11,"('

r.:'i\71"'U\~'ych, należy
I"u,-In:('jszyeh. Na
ni,', h1lftlla INiO PÓ'o

probll!!~
w dj'~\tulljl.

o "',1<;1t;!,H1Y):1

",'i1\('JlIfll'}rt1

~:;~.~:~;~::\\";~l,l{' 1l1'~:~~;:~~t-j()~;';~~:~

;}:;';~;~:f,)~~, J~~rr~l;~'~~!Jję b~,~~l;~

gol,-,\\,(' P<l:,r~'(' 1\0~lt.\', 111'e Jl'.~ll

() ;,,:\11,'H',

wynik

b~d;',<I.' nipp(',rn\'~'I'I",

jl1k

u";;lnl\\.'h:(II!\\'ić w yp ,1dc].,?

!\"C1JWrl~l\' nn, p.'I\'J('(h:t~ć
sobie. że w Ił r!'l1't'I:', mo;)r b;\rdZiIoj n;hf!th'p!wlw!l'k. tn~('bll
mn:g!qdn:ac w ](i\;kU):1('JtlCh
elc1l1('l)! 1'!,!~'!lll. \\'s?cll("t~ ba·
dllnln nnll\()\I'C, ~ wicc calv

lull/'miicl Opll'l'fI 5!~
nil I'~'zyl(lj, if' Wił,'lp 1, \\'\'dllt,
pn!>tcp

Iw.wnnyeh1n,\ If'n ('('I !i.wol jii~

.\~,l),i('j

ludzie 'l w'ył:~

s~"pni.:,n
\\"Il'dty O daw
p:-;.':h\:0t"e f1C'~:',inllt ud/!('!nc ~d(llr1~·m. lecz file taWR
S7e n'l l ,,}.'·ClC! Prz_\'f:0Iownn:-1n
- p;';; \\y~wn'L 0\:'("<:11.1 SYhlHCja.
nil' Ih,1 c" PO\\'('rt"w d;::O",7,ndęria
w 1:'j~.Imfn)nt' fal1t:-H~·. ,.W Swrl'c!~0\\'ji'."1rh
n!('cl!emlk ra.j~
kir~? w pOjt'rJ:mkq borykn ~le
Z InJ"liw~ki'1m. PNkl'J1S gdy
11~,\'i11

n,l'm

w \\'('t,;t'\\"6[L~t,\'H:

'!)'Irti'n}'

wielu

~f,ybldt'go
z~'~ku
l 11<,'1"1 i'\,(() w ~ dh mi~n'hv, a pol'I'l' 7\\'16('1 sl~, A
Prnt'U,1c' 1.nldnrl h'j mioty
jl'drlnk b,ldill1'/iI II'WH,jl\ l p'('~
,:,l'rT f1i1 "
\\rt1!fl~('k nn~l1nl<\t!zc> Sl(~ \\'~'dn.l(>, To -kst
!';I; Si',m:
NOT po\YJnnn
nlcl1n!kl1l()l1~, Or1,yv,:iśclt> j IV
t~!t''W'I~':;\'ć 5i1~ [) 1'01':\';6.1 wy~
le,l dzh:><:hlnic powilIno się Ie;" ,AD::!;i7t'?(,~>:i, qrj.:,1:l:?1I.11'1C formy
Pl"l,}'ńiesit>

lub nawet

pić

rozrzutność,

NflHl'p'zrm·'~,,'~'r:':;':~JI'llt'y,

nn to lckat'.<,lwem b~'dzlf' 1\\'0·
rZenie W wielkich, I średnich

din ltlol'ych od~

tDokońezcnl/\ na: ''$tr.' ł)

,

ILe".

.

LIJD ..

"

NA SZARYM KONCU ...
(Dokończenie

stę

tutaj okclo IDO kg mydłil,
wide tubek pa~ty do zębów
W czas:e naszej podrói:y
szlakiem kiosków
"RudlU"
n,1Sunąl mi s!ę wniosek, 7.e
jeżeli mies~kańcowl wsi podac gR~etę to nie odtrąci jej,
a wcimie, Rzecz w tym wl;)3nie, aby mu Ją umieJętme _
a więc przede wszystkml nB

v:oj('wództwi~

O.JEW(JOZTWO
KIELF:CKIE na
I milion 7B6 tysięCY- mje.l>Zkań~

ma

l ml~

lion 354 tyslw'e
ludności wiejskiej, & 432 t yslącE' mieJskiej. A więc mn~

my 75,S proc. Judnoscl wlej.
skieJ

j

",c:zrmplicU'ZY

org'tnu KW. Województw jest
jak w:ndorno 17.
A wię-c w naszej ofem\"\\;'!e
cz.rt!,jtliczcj główny kierunf'k
\Jderzl:'n!a to wl€'~. Zm~ldna
\O droga,
nIe jedyna, Jeiel i
chcemy nie dla p!ckdkó\\'. a
dIn podniesienia POZi01l1tl polityczncgo
I
kulturnInego
mkszkiliu'ów Ziemi Kie-Irck,iej d7;lll!!l(~, Coś dla rozwoJ'l
czytelnictwa.
WiPJskie kiosk! 1 gt17,rtnm!
l.d,lly ('gwmin i dnskOf1Ale ul.upcłnlt1ją prcnumeratę po('ztową· Chodzi () to, nby b}'!o
teh \\'Ięcej ! aby dobrze pracowały, O to drugie z.adbać

podać.

ców

24,2 proc, miejski!.'j. Na

~~n c~~~~~~c~,,°!lm~~\:r~~i!P~J;\:~:

także muszą władze terenowe,
powiatowe
I
gromadzkie>.
Trl.eba zntroszczyć się, kto w
tych kioskach siedzi. Jak handluje, czy spełnia swe pod~tawowe zadanie, a wlęe czy donyml województwnml ... Wlębrze sprzedl!Je prusę. Wrdaj!':
ceJ od nns ludnosc! wiejskiej
"Ię,
że właśnie rod tego po·
maj~ tylko dwa województwa
winny władze "Ruchu" uw·
- rzeszowskie - 7B,2 proc!
leiniClć v;ysokość prowizjI.
lubelskie - 70 proc. T.vlko
Ilość kiosków
wi(-',L~kkh,
nIeznacznie mniej od nas ludMamy Ich w województwIe
nO,ącl w!ejsklej ma wojewódz·
235 l 240 w m!Astf'lch, A więc
two warszawskie, bo 73,3 propra'...·!a pól na pól. Wiąże SIę
centa.
z (ym sprawa Z\\'Totów, Na
Cytry te dziwnie pok!")""
wsi jest 1.Qwsze wIększe ryzywaJą
Ilę
z.e
stanrm
ko niesprzedania gazety niż
czytelnictwa
w
paszczew mieście, DOPU5ZCl<1Iny zaś
gólnych województwach. W
procent zw-rotów oblic7~'l slQ
tej tabeli
nH'stety jestd·
dla calego wojew(~dzt\Va, Mamy na końcu. na S7..<lrym końm~' trudno~c! z pap\c!"em, nIe
cu, W lt15B roku !!osć egzemmnżemy nIm szafować, D~aplarzy cZ<l.~o[lism kupionych
(('go nalslusznil'jsze w)'dn.1e
pru'z jednego mkS7.knńca w
sic: obnli.yć Jeszcze- procent
cIągu roku wynosi/a w Kielcc
(\npuszcz,alnyeh
7.wrolów w
czy tnie 31,1 szluk, gdy w camieście, a podni('śó na wsi
..Jym kraju wypadło srednio
Aby nowe kto!::, I pows\a\"a58,8 egzemplarzy, w Warsz".
Iy I dobrze pracowaly, mUS7,~
wie - lS2,6 w woje\vódzlwle
być organiZ0wane
I spn:żykatowickim _ 80.4, lubelskim
śde klC'!X1wnn€
przC'z powla__ ,__ 34,7, -a~wsjt~_t
Ruchu", MaW ubiegłym roku trochę się
my w wo-jewódł-tw-i-e --7--p~W--iapoprawiliśmy, bo osiągnęliśtów bez powiatowych pIHCÓmy prwdętną 32,2 egzempla~
w~k "Ruc.hu" Prz)'Suchll,
rze, kupione w ciągu roku
Bwlobrzegl, Lipsko, Chmif>\przez jednego mieszbńcll., Na
nik, S7.yd!owiec, Zwoleń, :Kaj~tąpil zresztą ogólny wzrost,
mlods,7.e, najbiedniejsze, r ajbo w kraju cyfra la wyniosla
bardZiej, pozosta1ące w tylE'
_ GO,4 egzemplarze. Warszapod kazdym wz.ględem. Tu
wa miasto miula _ 154,1, W()trzeba uderzyć na alarm! W
je,vódz!wo katowickie _ B2,
Szydlowcu była powlntow,a
Jubel-skie _ 36,1 a !'Ze~'lo\Vskje
pla<.6wka, ale. 7.-OStal~ zllkvn_ 31,2, W sumie wJęl!śmy drl!
dawana, Powod - nlerenwwgie mlejsee od k:)rica
przed
ność (!?).
województwem wars;'awsldm
Sądzę, ~e z.a!nt~resuJ: wlaktóre osIągnęło 31,9 egzem la:
~ze powiatowe \ch miejsce w
p
Ilości
spI'zedanych egzemdnny.
rzy- -;;Sfo\;,'a--Lu{lU", Pierwsze
r-:1E'\\'e,~ole
to cytry. Będfl
I rzr..czy\\'Ede 7..aslu7,one mieJone jeszcze dlugo ,~p~dzały
sce majq Kielr{', dnieie Hanam sen z powiC'k, Z!'obill~
dom, który je-dnak w porówmy w porównaniu z czas:-tml
nanIU z Innymi
powiatami,
pru:-dwo.ienn~'ml
ogromny
będącymi w o wlelI' mniej
skok, Zaniedbania m!eli<\mv
korzystnej sytuacJI, pra{,\Jj~
jCdnnk tak \\'irlkle, ze mimo
barn7..o, ale to bard1.O sł~bo,
wysilk(hv jesteśmy na !'wrym
Następni'! Idą Sfarachowl·
kf1ncu w knlju. Nie lepiej wy
ce, Ostrowiec, Skartysko, Ję
gląd:lmy również
pod wzglę
drzf>jów, Bu~ko, Pińcz6w, O·
dem poczytncścJ terp'1owego
patów,
Kuzlenlc,j, Końskie,
pisma partyjnpgo. ,1('ste~my
Sandomle-rz,
Wloszczowa, O·
na 6 mjp.i~ru po W('j('WÓd7poc:7.no. Stasz6w.
twie katowicltim,
krakawAmbicją ealego woJew6dz.twa je~t wydostać sil! z tRgo
ju~ nie tyle 51:,1n.'_40. Ile elen'·
nt'go kotka. Mamy prz~cleż
€l.
możliwoścI.
Jeszcz(' daleko do
4. >D!Il
nasy('enll! rynl,u. Jest.cze nie
_~_" ~~_~_..J~._IJ,_""'
___ ~~~_
gę dyrektor Su1kowskL Spraw
dzilern w roczniku shit:\-'sl}'cz~
nym jak wygh\dnmy pod tym
wzg!ęd!.'m w porównaniu z In

'o

dnictwo-

nadal

sprawą
.aktualną

U-letni naJ Cochrane 'l
WI',si Palm Beacb na Flory~
samodzielnie ten oryginalny pojazd.
led on napędzany silnikiem
S-kannym, wydobytYm oz zatopionej łodzi. posiada dwa
'lblarl1ikt ruL benzynę, trzy
biegi J ręewy gainik.
CAF
dzło skonstruował

WYNIKU procesu roz· rych spłaty rozlotone tostaną
drobnIenia indywiduaJ. na okres do 40 łat. I co Jesznych gospodarstw rol~ cze: ci sami rolnicy mogą taknych, przybywa co roku w te korzystać z "droczenia pht
K!cln-cczyźnie okolo 5 tys. no- noścJ pierwszej raty (tlo 5 laH.
wych drobnych gospodarstw Oczywiście, Iż okres spła~y
- Z
"-"'!-~~o="'-~Qmł!J:" kredytu oraz, odroczenia pierw
darst\\'a słabe ekonom!cz'1i&>--------szerranr1J~tl!ie--m1"i
'
o minimalnej towarowości "fOl kosztów budowy, a także od
nej.
wyso!tośc! posiadanych przcz
ROKU 1958 w nastym ;olnika ~~odk6w własnych I
województwie bylo aż Jego moziJwoścl. płatniczych.
'iS,7 proc. małych gos~ R~lnl.cy zakładająCY na wy·
podarglw chłopskich (do 5 ha); mlemonych przez nas lere·
JC$z1::ze w roku 1950 og6lny nach nowe gospodarstwa, mo~
stan gospodarstw indywiduill- gą jednocześnie obok knxly·
nych _ do 5 ha-wynosił an,9 t6w na nowe budov..nictwo·
:1;~~Ai~~~~'i;~f~Ja~~~~ec7e~
PrQ<', __ 2..'1t_e.fl!._..1N ctą~u (jstatnkh otI'zymać
równjeż
kredy·
wydZiq,lu. O(lróbld mecnanlcz·
ośmiu Jat stno ITo-,rcIQwy g09 'tY
długoterminowena
Tlej a,lfrowfeckJej nury TeQv
dnia sJedzJelHmy,
KUKa o-poclnrshv tych ZWiększył się o wy~ażenle
go~.podarstwa
16b 'W pOKoju InżynIera.
8,8 proc. Nlepolwjący przy w śroaki produkCJI, to jest·
_.!i,ylmoyJa _ze$lla na przed·
tym jest fakt, że naj~tę',{~I.Y na "z.alt~p . mwe_ntarlB __ żY:,_
..:.w;!H'ost----"Ho;jd1Jwr~'lMoserwo. wego I sprzętu rolniczego, Rrc ---- Tiitotll obrÓ/Jki - na wielkie
wa"no-w'''''gruple''''-gospvdarstw- --dy.tów ___ l}'-ch _____ udzielaŁ _____ będzie
~~~~ i;ii-c1~-~~-~ro1ó[t%/ ;~~a:Xz~7~-do .2 hJ. W ci.ągu-lll.. ostatnich Bank Rolny w Odnośnych po/(Iell tokarelt, Hp. Pllr,all'm tn·
Int stu n ilościowy gospo- Wiatach, nn Ziemiach Zllchod
i!Julcra dlac~f?Qo na hut'liaym
dnrstw Chłopskich do 2 ha nich. Wyczerpujących Informa
placu, tut przy hall !LI/dzlalu
wzrósł w naszym \\'ojewódz- cjł w tej sprawie uilzicłaJ!\
Ipży tyle olbrzymich odlewów.
t-wle o o/wio 52 proc,
'Zarówno oddziały Banku RolPruciei: one 1Jiszc~eJą - dowo
dZllcm - l)uda ie rdta, w ogó'
To l'0zdrobniC'nie gospo~ nego, jak t oslpdleóclCl punk
le jEst lo clluba marnotrawdarstw Chłopskich jest wynl.. t}· informacyjne, ,iakie Istnie.lwo,
kiem przeludnienia naszej wsI. ją przy każdej rad:t.le gromadz
;.... Nie macie racji - tdmiech
Po ,wojnie zJawis~;o to zo~tn· klej.
11111 sir; in:!. Kocllail,lkl. - Te
lo wprawdzie znacznie zlngo' gSTATNIO zostaly rówodil'wlI sczonuJq SIę, ..
"~.dz:Qne.~_3l~'HI!J.j.fl~ __!2:'l
nlet zmieni'4'le warunki
Ziemiach Zachodnich. pr~e~
sprzedaży gospodarstw t
_ A tak. srzonu)1I 5Je, Katr"zwój przemysIu Itd, - na a
budynkami na Ziemiach Za~
dy _odlew powinien PolFUć na
Jeszcze jednak __V:J nll$zYOl"woj. chodt1lch-;' D1\'f"'i:iielrJófycb l(a-de!.tczacl!, śnwgu~l!, Ii/rDZach
bftil)']e-in- '''przeludnienia Wsi tegOfIl. ,osadników ceny bu~
_ w różn!/cl! w((runlw.::ll armo
ks!:,odcz.uwany·.
,
dyuków sprzedawanych przez
s/crIjCltllJc/l,
j)J'lunajlllniej ..
, J~kle Istnieją ~ealne moil'- państwo zO.3taly obniżone o
no. dwa, rr-~y II/!!J. To \.da.~tI((.·
woscl· roz:vlązama, względni!':, 50 proc. w sto&unku do cen
m!J IWfl,ict! IW',I/ wal1 lf' st'WlI()_ _ _~,_~_I_,zo;.l;,:n;r,;godi;enlli _~ego Iru.dne,;o _ą.I,?~.!!;!!tIl_ _~wil\zt;jących,
U'.'.'.'."..".ll Od.IL'!~.•'.'.)W,
.
...DZ..'...:ld ..."'.JM
, ;mtrw·sHcteh:rclttej?c--·;-------Ponadlo-----pr-e~YL1Ia:~'rmr=___niifri;:"
--:;r~;;~:II~rJ:;-:,~~~:;~T~l!:i~~q1VW/fil~;"
.'\:n,:nym 'czynnikiem, kto~y dowych llR- Zirmincb Zncbod
potl'oli,/jq lo llllli/tlY,fclIlllcm\Vlnlen .?,ccYdownć o poprawIe nlch zoshdy 1IImwn.ł.nlone do
tllr: lato, zima, je,lwu, .. Oli/eu..'
sytl.meJl naszpj wsI, było I jest obrtlżenla {'cny budynków '->0
lm/elli(! swoi4 $11'ukfw'/'f, 111 cnotl.nl ,o s a d n i c t w o, .dalsze 15 proc.
, j n / w dojrlt'wll. Na,~la od/ew.
Jest nl,m ,mIgracja do l.nnY9h Spl'awy le reguluje zresztą
,/ia żeliwa WlIkOutlra lip. plvWoj~Wodzl\~~:,':"",St~.~~~olnQ~d zarządzenie .l:n 11l1 sh'!l. rolnic~). (lJ,~~!~ą t~(l P~I~liull ~~6~~za;;

W

............

-

T
",e,.ch..ni,.cz..ne....
ciekawoslkl
hutniczego podwórka

______+-'?'"",,'

.......

"Sezonowanie"

W

I

odlewów?
N

'"

.-

'e

"no·,"'!',·iCm!C Zać!iodn.e I Po f- t\.\'II, sh"lel'dzają"
plel'w~
" ,
\
k! b d
Obecfltle, dzl~kl stworzeniu szeństwo przy zu up e . ,u_~ yn
oi1ildrini'bm '-'ii.(TWycl'i;"'-'·-·Uog(jd~--:·-kóJ.ll.:--po".. cenach obllronych
nych 1 ltorzystnych w'lrunkóW przysługuJe:

.~ cc···c. --;c

I

osiedlenIa, slq, ll!;cja ()saqnl/:lWa zn6\v: ,n.H~n!łl1: r~~-'T)p:cltu
Jej--'-celcm "]cst--\v5:Bdnienle
luk, jakle stano\'liq tli l Ć\l,~
dzlę je.n,cze wolne, poszcze~,"
g6ln/.!' gospodarstwa. na. 'Zle~
rolach Zachodnich:. Drugim
cele,m Oł3adnJctwa - ,podkreśl~
my.. to' jeszcze: r,aZ - jest rozt!l
dawanie, ciasnotjf,' jaku ,Istni/.!_le w wIelu wIoskach Polski

Wlę'

,en[rAln,j"
a
j W nasZYm województwie;
EAIJN,IE rze.cz blorll.(lt lał
nie,le 01)(~Cllle możliwotj~

. • reputr!antom, którzy powróclll-'"do kr~
H/57 fQku;
I
j
I
•
usamod~ie, nin ącym s ę
.młodym mnlzcnśtwom, które
wyrui;ll chęć naby.cla samQ~
dz!elnego gospodarstwa na
Ziemiach Zachodnich;
• osadn!'Jwm zam!(!szkafym
na Ziemiach Za'chodnlch I Pół
nocnych, którzy w lat~ch

)Q~!/wzostnll
do

I

I I

I

-

p acu o w o plędu at.
Ale motna równIeż nfucznl6
dolwnać rezonawania, 2'rwa o~
no znacznieJ. l(róceJ~

~'t~I~::~~~;HI:e~:~~k k:Jt~~~~l~I~;

da)lJ"lllJj/llpszuClI Wy1lil:-ów.

_ To tak, jak pomIdor wyhor/owany

za

juspc/ctowylll

nklem, a przy bezpośrednim
nąs/oneczn!eniu
trudno p

r6wTlywać

JakoU-j wHamill~:
we war~oAcj jednego I uruQje~

(lO,

1 ~j~ ;::!~~ ;a II/:ttl~~lu;:na};:

T___U In" S

'.... ,
'-LI

KI"elcach

..2

sk!m, pm;nańsklm, Warszawskim, wl'ochi;,~·sktm;-ie~H chodzi o Ilość mle:';zkańców, natomJa.~t na 11, gdy brllć pod
uwagę !1pść
spr?cdnnyrh w

ze str. 3)

"-w----pC1nl"urtichomHHm'f-Ws~_y

W Kielca!'h powslał Wojewód<"ki Oddział WarS7.Ilwsldej
SpółdZielni TUl'ysty!;zn!rW.)-'po..
czynkowej "Tutysta";
Spóldzlelnia ()rganlzu'je wycilolCzk! krajowe I zagraniczne,
wcza!!y niedzielne oraz wel,asy
w miejSCOWOŚciach wypoczyn~
kowych.
"Turysta"
posiada
wJasne autOkary, przewodnIków,
załatwia sprawy wyi:ywienia,
noclegu Itp. Posiada r6wnlei:
do dyspozycji na Pojezierzu!
nad morzem pewną ilość dom~
kow campingowych," Eksploatacja 4-o.sobowego domkl,l koszlu.
ję 350 z.ł za tydzień, "Turysta"
w tej chwllJ dysponUje również
mIejscami (aufokary) na wy-

dokw.l.mwa-euC""'o""""'J<UewJel<J<e
od- słowacji
,leozkl zagmnl',",
do ew,honi
budynkÓW
prz-YdzTe 0*
łewy,
I NRD, Siedziba
wladz
nych poprzednio innym osadspółdzielni mieŚci się przy ul.
ni}wm;
TADEUSZ BARTOSZ
Krakowskiej Nr 5.
osietlłc-Jlla
na
Zlc~ "
,. małorolnym chlopom z.:
ruiach, Zachó,lrilc-h o.koło 20 wojeWÓdztw centralnych la : . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
tys. rodzin z naS7.cgo woje~ więc i z naszego wOJcwódzk6w będą k~H'zyf,tać z przedlucie, na Ziemlach Zachodnich
wlldztwa. ROdziny te .mogą twa), którzy sprzedadzą swo~
żonego termlilU spłaty gosp()o>
~ank
spisuje z rolnikami
głównIe osiedlić !l1ę w nieM je
gospodarstwa w miejscu
darstw. W myśl zarządz.enia
przedwstępną
umowę sprze-kłurych 'Wfli!1~h w/ljewM,:/ltw: dotychczasowego
zamieszka·
termin ten 7,.-)~tal prZedłużony
daży. Przy zllwarclu jej osad"
koszallń~l~l('go: ol!iztyl~sklego. nlu I wyrazll chęć nabvcla go,
z 20 do 30 lal, Osadnicy, kićnicy wpłacaj,} lO proc, warto'-Hr.czccIMI~:łeg(), w.t'oclawsklego podarstwa na Ziemiach Znrzy będą mu~'ełl odbuuować
ści gospOd,'1fStWa, Relli'ta na·
Czlę!ÓJwv,!Jrs)lłcgo, ,a·tnkŻe \V chodnlch wzglednle Pólnoc~
zniszczone, lc1b postawić nowe
Icżnośd
jest rozto7,ona na
···············-1 "nh,·,ki6rycb~ ... w.sillł;'.h ....p.QW!!\t6w n,ych,
budynki, korzysiać bt;dą z
przeciąg ,30 h~t, na pólroczne
ełcldegQ, golilallr.klego I olccJeStI c1iodzl' o"'grunty órnć.
odroczenia terminu
r>płaly
raly, W uza~lldnionyeh wypierwszej raly z 3 do 5 lat.
padkach, rojnicy mogą slarnć
kif':go w,wojewóddwll} blało~ łch cena jest rożon,
stocldm. Poza tym we wsla_ch ,'Zależy 'tPa I od klasy grunaię o kredyty. Umowa spisana
powiatów clblą!lkiego, gdań M tów i od Slre!y ekonomicznej,
ROLNICY. którzy decyduz Bankiem up,)ważnin osadnl~
ski ego, 'kwfdzyilsldego, lębor w w Jakiej się znajdują, Stref
ją sIę osi('dlić na Zjeka ,do objęci;) ('d 7.araz nowe~
sltlego, malborskiego, nowl)- tych zaś jest cztery: miejska,
mlach ,Zachodnich, winni
go gospodarstwa, a także do
(Jwol,'~sko.,~ gd,ańsklego I sztum podmiejska, Wiejska I" wiejw pierwszym rzędzie zgl()o>
bezpłatnego korzystania z wa~
r;klcgo""w WOjewództwie gdań ska oddalona,
sIt się w SWQ1€j gromadzkiej
gonu na przewÓ7. - do noweskim. ,
, ,
Zarządum!e Mln!stra Rolradzie narodo~'ej, która wyda
go miejsca zamieszkania J!lk-. stwierd7.a 'Ostatnie za- nictwa o- zmienionych W!lrun~
Im zaśwladcz~nla, źe wyra·
swego dobyt:w.
rządzenie !111nJstra finansów. kach sprzedaż}' gospodarstw
żają chęć osidlen!a się na
Wszystko cO stwarz.a rolnIw'· tej spraWie, rolnicy, któ" na Ziemiach Zachodnich j P6ł
Ziemiach Za~hodnich. Z zakom niezwyk!~ dogodne I kor:ty osl..edlą się I ltałożą na nocnych przewlduje ponadto
świadczeniem pależy następrzystne waruf'I(1 osIedlenia
tycb·,'ob~zaracb ,nowe,', samo- dla nabywców gospodarstw
nie pojechać 1., oddziału Ban~
się na ierenlp. Ziem Znchod-"
dzielne gospodarlJtwa., roJu." na tych tere:1uth znaC1ne ulku Rolnego tego powiatu, na
nich I Północnych. Je~t to
rpogą Ila. te.n ceJ ~trzymać gl. M, in,' oSildnlcy ci pr6cz
terenie któreg.> znajduje się
szansa, jakiej już nie będt',le:
długo*crminowe ~rcdyty, kt6 '50 proc. znl~kl ceny budyngospodarstw!). '!"am w powie--

stkle

Sprężyny,
Wydaje m!
się, że przyklno, jak rh,)zna
slale podnosić p07.!om czyt!'JTiktwn da,Ją towarzysze z ]{ p
KoJlskle. Podnoszą onl przede
wszyslklm czyh'lnklwo W$t'ód
członków parllI,
a popr7.t'z
podsto.wowe organl7.HcJe pa:-tyjne wpływają nn pracę lI w
stonoszy ! nnuC'l,rf:!ell. 'ro Sil
wJ-Hśnle te gł6wne ogniwa, zn
Jd6re !rl.,:,ba uchwycić w powiecie, Do czytania gazety nip
można nikogo zmusić, ale koż
dego można Ulchęclć, u każde
go WYrobić nawyk' czytanIa
prasy,

JtUZ\',

Clągłośt pracy
I Pl'awo do ur .opu
UENR\'K K. KlELCE:
Od 1945 r. jnko robotnik pra.
cowlll!:m bez
przerwy
w
KZWM, Z racji przelJraCO\\łu~
n,rch lal. korzysta/cm już z
urlopu mlesi<;-czncgo. 14 IUl~*
go 19.'19 r, zostnlcm :':\\'oll1io·
ny, po Inol'maJn~'m H-dnlo.
WYlll wypowieLlz0niu. 19

csiJ;CznrnL.ll.tl.oJm~buj~ęhll

PI'zemysle (p;t.aliśrtlY o takich
w "Magazynie Niedzielnym"),
a także dostfl:e~!\ w nim, coś
W rodzaju instancji odwolaw~

,,,
.",,,,I,

lie

O

"m
"
n"i
J.

.

Kredyt budowlany
s. RDZANY Z RYTWIAN:
Dom mój jest w opła',Htnym
stanie, Mieszkam na wsi I
miesięcznie zarabiam l 200 zl
Mam parcelę nadającą 6U~
pod budowę, posiadJm już
plan budOWlany I część materiałów, Czy mam pl'awo do
i;K:oi'z};-stanra+:z--(nugo(jErriilń6~

\Vego !t--retl-yt1!1'-REDAKCJA: Jak polnfor~
mowal nas Bank Inwestycyj
ny - powiat stas1.owskl otnymai w tym roll.U 500 tys. zł.
z przeznaczenkm na kredyty
budowlane dla. osób pracuią
cyelr zarobkowo i mieszlmjąw
cych zarówno w młasteczlw
jaJt I na wsi. Warun!tiem OA
trzymania krcdl'tu (nawet do
120 tys. zł) jest posiadanie ty~
tulu wJasnośel (hlpotełd) !lp,
na parcelę, względnie posta~
nowlenie' sądu stwierdzające,
że parccla owa należeć będ11~
w przyszłości 'do poźyczkobior

,y.

sznie domaga się
podatku :;pudko\\'
j'llku, którego
przekracza sumy 30 t
tych, R spadkodawca
przed 15 In!y. Cz.y nie

sprawa przedawnional
REDAKC.JA:
staw z 1951 roku
24 ustala: o Ile
łość 5padllU

nie

sumy 30 tys,
ublegajl\cego !lzcugólnl'ga
alę--o--tilf{)" typu"-Itredyt..:,wyno" flpatlck taki
slć w,lnlen co najmnh'j
30 opl:).t
proc. A więc tr1,cba najpierw
zgromadzić częst malerlalllW
I nawet rozpocząć budowę
domlm.
Radzimy :twrócHLsJę do Wy
11zlnhl GospOdarki I{omllna!-:nej Prez, PRN w Stl\Szowlc,
ldóry oprócz blitJizych 6Z(''T.f'A
góUlw dysponQwuć winien !>pll
cjalnyml kwestlonarlu~załl1J.
Wkład

własny

Ptasie gniazda
na kominach
J. M. - WLOSZCZOWA:
Kto ma obOWiązek usuwnnlłl
gniazd kawek z lwmlna -

......

R

mle.lt.c. narodzin projektu od SIedziby fachowców
zdOlnych wQsprzcć wynalazcę
radą, ani ró7lJ!c.e cenzusu obu
stron - nie mogq stnnowlć
~&dnych
przeszkód, PodCZM
spotkania w redakcji, dyskusja wIlIosek ów" sfor-mulowaJn
bliżej: dobrze będzie, jeie!!
powołana pnez wojewódzką
NOT rada do spraw postępu
teehnlczncgo utworzy knmisjq
ocenlajilcq wr,lępnie pomysly
racjonalizntIJI :>kie, Niel.aleźnie
od"' zakłndowYth klubów technikl I racjona;:zncji, takle cia.
ło bard?,o moie pomóc ruchaw!. Będą garnąć się doń wy~
nalazcy nlo: ZnAjdUjący dziś
pomocy, bo "'~e zatrudnieni W

!u~

wypoczynkowego, "wypracowanego" w poprze-dnlni zakła
dzie. Musi Pan jednak przedłoźyć kierownictwu "Armatur" owo wypOWiedzenie VI
liZWM,

O·BIECUJĄCE
(DukOliczcnle ze str, 3)

RED.'\KCJA:

ten spada na
sesji l Iym
pokrywaj"
w ramach
czyli opiat

I('go 1959 r, obJol!em jJl'n.cę w ce.
Zaldadach Bud\lwy Przewo~
dó.w I Armatury, gdzie pra- Praca dla absolw
cUJę do tej por)', Czy w takiej sytuacji przysluguje mi
WSR
prawo do korzystnn'la z 'urlo.
Ił. B, C
pu równie:}: miesiGcznego I
czy powinienem mieć zalicza POW. JĘ
tem naucz
ną ciągłość pmcy?
REDAKCJA: Pr\lbl,)m ten stawowej i za
r('!ruluje obowiązujący badul zaocznie na
dekret z dnia 18 stycmla 105G ltolniczC"j \'{ K
r. ,,0 ograniczeniu dopuszJ:zal studentką IV
gdzie mogłabym
noścl rO'lwłąz}"wania umów o
cę związaną t
pracę bez wypowiedzenia o~
raz o zabezpieczeniu c:lągłośd zawodem.
pracy .. (07.. U. Nr 2, poz. 11
REDAKCJA:
art. 16).. W dekrecie stwierdza kJadnie Ilaśwle
się, te pracownik. który zOSw
wę. Przede
tał zwolniony po normalnym
wspomniała
wYllowledzcniu I który w okre o wrbraneJ
sic 3 miesięcy podejmuje prllM jest bardzo
cę w Innym zaldadzle - zacho
poinformować
wuje wszeUde nabyte praw:l żUwośclacb,
z tl'tulu uprzednio WYkonywanej pracy, Nie dotyczy to
tych osób, które zwolnione
zostaly z Ich winy w trybj/.'
natychmiastowym, lub które
same wypowit'{łzlaly praef;.
Z pansklego listu wynika, t.e
ma P~n prawo do zaliczenia
Wojewódzki ZwIązek
clągłoscl pracy oraz do korzy_ dzielni Produk,cyjn~'ch

GI.ĘBOCKI

leglość

ko:nlnl~rze, czy wIałCle
mo\-\', Kto pon

wym,

·S·c.POTKAN

ezC'j nlezndowolt'nl. kt6rych
prOjekty odr7l1cnoo' w rna('ie-rzystyd)
p;,<,edlliębiorstwach,
Moment o (luzym znaczeniu,
to obecność w t<lklcj 1lOml.~jl
prz~dsl[lwit'ieiJ wszystkich kit'M
runk6w znwodowych I w newl
hicie o wie/e pt'lnicjsza ocena
wnIOsków, Idź to możliwe w

nie brali w',lbirgłym
ud/.ialu w

brnnżowym zakladzie pl'Ucy,
Ostatcczny kształt jest sprawą
szc7,et;ó!owei
dyskusji; Sam
tallt wieli11ego zllpotr?:ebowanla na podob~ly organ - nIe
Ulega wątpliwości.
O. Z. E tror:h ę. wino rozwlą
zywało lę2ykl, a najpewniej dzwl ... Jo prze,~wlad
czenle, ze \-\",~I ód swoich moż
na wygadać się He dusza za~
pragnie - do~ć, że nie starcza
nam miejsca na przytoc7,enie
wszystkich ciekawYch' myśli
zrOdzonych podczas spotkania.
EntUZjastom techniki. którzy

M.

-

Z radomskiego spotkania

»

~:~o%:;;to~~:~;:,~ Realizacja uchw~ł IV P~enum

•

Wytwórcy: gdzie to sprzedać?
produkować będzie temiltem posIedzenia
KM pmtii wRadami
Handlowcy: remanenty rosną ... U;~a?:.~~~mID!~!~. egzekutywy
N
Konsumenci: dlaczego brak towarów?
my

informację,

te

a przed,,'clorajszym

radomska

spółdzielnia- chemiczna

nld,ljrlrrm fpgn ('j{'kn'!l!:'~
br~Y dWie,
1l.d(lm.~kle part.\',1nE' I,flnll
sjr problpiHlWC: handlu I droh·
neJ \\,ytv,'ór(',z"ś' i. Jego 1;111<1-

l

tern

kal'1l produkc30'jll~eh
kra,lu.
J~"H IW(!j !!ll, pciJih.lr, fii al~
hl) zar:mit"I1lY !Zamykali 1:aklaIh', albo z\\;Jlni;tć ez~~ć hulzl.

iiI) Si"JIII,!lnill

Wltcll::1~l

v!~rówl(am!

A

rynku

I

li~!:lillr~tw?,nl h,;ndlow~'nll.
Qdd"jmy g!os 7.alnlelTS0WU"

rćldon~sllirg()

'l.\:'~lldlir1rY

. ne 1owadl'micll1 I
nil'!

Ż"r'Jdrl ~~h\IU

poza ~adw

)1''ln t('t'f>ne>m Kl~1rc~

:ri nasi handlowcy

chcą 1:

nami ,::-o-d.H\
po Inny{)h

Jddiają ~h;

Je-

Na to h;.nrllowcy
- W mag;l7.ynach hClnc11owych !;ytuw:ja wy~l'1da' podobnie jA.i~ w przrmysle, Z.'l.~
pasy, w porów11nniu do roku
tW'i3. Wztosly bli.-;kn dW'.I 1tl'ot
nie. Dlnt{'go td możemv ktl-

m;JmV i:C1i\·.1~'r"

musim)' ~ztlka~

h,lndlu, od

go dClbr'y,'h int('n:'jL TOWClI"J /
u nas p'id dostatkienl ...

! przcdstJwl:-ieIP
muwlll
na tym spotk'iDlU I1Jnwj W!Gl'cj

Nz('nlY~lll trll'l1rJ\\";:;O:

Ok'
'_ 1\1.1g~

panllilj('ej na

l1i~

Z-1cnldllhć

~r#;n.\.;;h, h'r(''''lWC~(l. a ?n!:!~d

Cl.\'ZJl~. '-~

(,j].")!i;>;i () In, ty W

~.rtlJ;lCJI
rJl"a~y

tyll,o nie
1:\\'allli;J(;, ,lI,' j0<;·"';:1.r: wl!;cC'j
Z\\ i<;KSZ0'lic
7aŚ
~tanu w:rudnif'llia \\' nasZ\,('.1
fll:\c(I\\·I{a~h l;) lci.\' (rlk:)
od

lolclln}'m!

~I)Md7i('lcZl'mi

prz,'ckż

nb,'cn!.')

IIsuraWlu('lli{'

U'f.1}Ó1r,rary m;~(lz:r

pr>W;JĆ w Io.k!llny{'h żródlt,ch
! bQd~iemy ku:)Ow:\ć - tyll,f)

11 ro:>:
ośrod

.•

kontaM z naszymi sldepowYM
mi. polta,1.ujde Im produkqwa
ne pr1.l'Z slchl!' art~'I>uly, uu:arlnia.lrie z nami nie t}'F
Iw fasony art)b.uluw. ale rówM
nit,·t sUr<)\\'i('c, 7, khirr,go hę·
tlą 'U1IC produhowa-ne;'"otwórz w
cle II sieble wzorcownie, no i
nitl prubujcie we wlru;n}'ch
s!;Jepa-c!1
Pl'zY<'llilldz.iekzych
Si1rLC~awać atml .. cyjnyeh artylmlow, pozostawiajĄc nam
\\'S"l.~·"tko to, c-o u was jut
nic idtie. Wt",dy b<:dzj~\3,go--

-oto program imprezy
"Slowa" i Biblioteki Vi Radomiu
atrakcyjne

nagrody,

program artystyczny -

wielkI!
.słowa

stowem
"RadomskI er:o
-Ludu" I MiejSklcj Biimprezę

zgodnie 7.
termi~lem
- nn gc-rtg trzeba poczekać do
ponil'd7jalku tj. 16 bm:. godz,
!7 i 19,15. Cws ten moina doskolwie wykcrz.ystnć na zaopatrzenie się w bilety, I,lóre l"OZ~
pwwad7..a Miejska Biblioteka
Publlc~"a (ul. Zerom.skiego 40)
i kasa Teatru lm, Slefana Zeromskiego,

11~'ch

Sl,aracbowłcach

I

prar-ochlonnych

robbt

meChanizację,

-dl
mln . _'71111
.,atiii"

pn!lrZI';t;

racj(\n,~li?;ae.;ę

Hp. Tak' np; zaloe:a

nwp

pns!a-

l1o,vUa Zh~Ulować. n;ta::l~'nę (In
t)C7,ys?C'l:,nO!a.· z",b!bl.~.I;:·~"" ..cs'Zh~l,
tytoniu. za.łoga .. Undoskóru" o
~ proc. zmnlcjszy w 'b'!\\ rollU

Q

lLt

na.,. I

"'z~·n • .laJt np. żurawie. diwiga~
r)', tra~'-sJltlrtery, sl\\'('haM:c I

kOI'arld. Zrcnlą kil typ

bu-

I:\cwmską W ... bllą

:t

utargu

w· ,reku u--

l" D

I biegłym U,z.vSkfma we, W.',.ZYSt~'"
\\j-,\.orczo~,-- kich ptl:eds.ięblors~wa(h han-!

~\lI!,rn?l. pr?~,uk,:"vat);:(',~.

prz7;

~~:;':rl,,~,wj~,~\~O~r'~D\"~"'l'~::"
głosem:

libv wlcl\im

, Kochani, zlocl... Dość tych
siebie
.
lU po P siu
~\;I1~ sklellachro

kłotni ł 'Zwalania. na

SkOf1:Vs'ka

I::;';·;;"';;';;;';;;';;"

W

'llowych St;"""how;c.
ci,,"'
tego m!esHICa aRS zawarła

-H71

-

ftfftrła"
U Ud

pomana
6

__.

.. __

Cft~łarł"'II~lIrlftr,.
~'tyU y. ,e~fł" U.;Iq.

,.

•

społdz!elnmmszKoJnym
ClSt<1t,nich jat SP(\:' I 3fiOO spold1.ie1ni uczniowskich
s;;t;;)!tic." ,.:lDdS(OlWOWYCh i "

umów. Najwi;:cej sprzedaje <;ię
• W dą!.)'u
raty odzieży, mebli! S P i·7. ę -/ dzle]czość u("z:nj:l\v~l,a O.'.I:jgn<:ł_ ' w
poważne wymkl. Nn, 31.X1Lllh91 meh.
f. w całym
kraJU było pOl1nn ty~

maina

"SATELiTA" 8'0(1Z. ta "Ich PJenv
rejs". gol'12:
15,30 ,~Pier""sze

~ZY

d()wniclw;t Oh'i!.'l'wt)wnć juź moi dnt" od Ił lat.' pol.. godz. 18.30
I\a urz)' Wll"lS'l('J1!U nowr-go 0- "Njk:od\'1m Dyzma", pol, o,d 18 lat,
sit'lIla 11·!c"'·7.li.aJ1!""wc!tO lm. 15-IoPRZYJAZN" - n!E:ewnne-:,
I('ci.t Pnłsldej Rzeczypospolitej
"SKALKA" - rocn. 18 1 II!.U,
{,udowej.
,,01011 pne=ta'CZel'l!a". prol1.....franc.
[':~J;cktliywa IC\I parli! w Ra~ od 11 la.t,
dorniu 'Ilorlj.-:h na swym JXlsle.
ib:l'lllu Il{'hwal~ gwar.mtuJącą
jl'S"lNC bar/hid sprawtle ,\VPl'OMUZ~UM 8WU~1'Ort'R::Y sra ł
\Vjubr,mll' W życie uchwal nI
Wy,~wa
prac mall1nkleh MnrU
I1lenum r~c.
(l'!!:)'., Orał.yny 'l'-okarczy\ł latale "blory

•• i~.iDł'ftWd).łd)
.... a.6"'"1I Ul Uihl prace r~C:l:ne, MŚ załoga R~dom
W ciągu
mj('Siąca
swegQ sk.ir-~ Zaltła~ów Fajarl~l1 I r('ra~
! t' .
(od 5 IV d 6 V b ). miki Tl'chmcznej !Un(lemh:uje
s nlema
. , o·
r'l ml}"nowni~. \'I-·J)rOW\'1d..:a C"lSS?'
starachowicka plaCÓWka Ob,SIU cr:arl,1 plytek ItP. Również pra
da...
gi R.'1Hllnej SprZOO<lżY ut.-,rgo- - - - - - - - - . - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Po czyjej str0ni(' .rncj~? Mf\- wata 1,2 ml];ona Złotych. Jest
ją Jej tn;c:-<: pl'()fll'ccnCI, m~Ją to dwa f!l;t;y wJęceJ, niż prze-IZ~

I

skecz, monolog, kanku

procesÓw produk('yj~
Iikwi!ladą t1dą:iHI'.·)·ch I

IlIaniem

W

z pcwnoscq handlowcy, Gc.vby ~cql::1k na ,ws[Xlmnianym c1ętn:l mies!~{'z.na
!'PCJ[J,OI1W bY:I bezpośredni kOn sprzeda-ży·--ra~IiIn_ej

~iosenka,

pool cown!cy Radomskiego Pr'le1sll!

..SpolsiedzenIu cg7.cktltywa Ku IJl0rstwa Uudownietwa '" !\1il:!j!l~
wo" pn:yst~plła ju:t. do opraco
mlłet« l\fit"j ..kiego P7.I'R IldeRo ollracownli plan postępu
wanla metod produkcj! wyw(l~ w Radomiu alll1lb,owala. teallla fcchnil'zllcl!o !tlący 'w ,kierunku
łYWMZy fotograficznych oraz cJ.-: urbwal IV l'lellum He par- cnlhowHeao zmecha.nizowanla
innYch artykułuw l< tcJ branży, tli przo:ll radomsk~e 7Aklady pra r{lbót zil'mll~'('h {co zagwara.Uo
te artykulY, które na rynku
Warto przy okazji zaznaczyć, ey. Stwicruzila "ona m, in., ic tU,jt~ skróe~nle C7ASU trwania
cJ~1\t4 st~' popytem: .nMU5Urto' ie raoomskle' ·;;Spolw{)H nledaw wm·!!tki~" włękU!!"·, :r.al.:łady t::I~u~IO~'Y':l,~"j!~i;;:;,:b d'~~,;I~;f:;t~;;;;":'P;;;~;;~;;:;;",;,.!:~':":;:;;~_.c,
w!p,{: być artykuły modne, no uruchomUo te:!: produkcję lin go miasta pO'",olaly do t.yci", twa traflYt:yjn('go na budownlc
12;
w tzw. krótkich seriach, wr tyimportową _ po6zuk.iwaneg:> flpecJallle
ltomlsje wnillsluiw L\\'o przemysłowe (z motliwie godZ. 15,~G, 17,t5 "DroG,~ do gwiazd"
konane solidnie l
szybka,
wspólpracuil\ęc ,w opnł('ow~'wa lla,iszct'Sz~'m za5to~nj(>.m ele proc!.. rlldz., od 1 lat, godz, 2:0 ,,.pa-:
Shld wt1losek dla spóldz'('j- na rynku chemicznym metnlu.
nlu planów post~pu t('-chniC7.IH!
.
l m:t!crmłii'\\' zas~po qł:anklt", lranc. od., lB ~ht.
cZ<"!ści ! p"zemystu tenm<,we(ekr.)
go oraz, że przedstawiciele 'laM o'y<,h). wr('!!zC'ie wyJł'o~~'!!tanla
go:
nawif\-Żcle
bezpośredni
łÓ/f 1:Y\\'o intere"U,ją sJ~ t!S!Jrrl1'.'- w buflowniftwi~ t'i\iżkich ma~

.':

.

-

Mu~eum.

W)I.taWI, "TradyCJ'

obehod.Ow 1 Maja

w

KtelCCCZ)ltmlC":

WDK - w,. holu na l lIj~tne wyo
lIl. "Kral"br~:': Polski w oez..ćh ,et.eI'lki~SÓ malnn.a LajtKa",

Sława

roTOPt.ASTIKON ul. Eienldtlw:to
et.a ł5 - '1 rójrn1asto.
J'OTÓPt..ASTIKON ... ';ptIÓ"; pi~
:r.antOw 6 _

Pnlermo.

,

'
niemowlęcą,

""od.-lI:an.

ranne

POSTOJE t'AKSOWE:K
PRl' dworJlu PKP
na Placu partyunlOw

pantofle I Pr:tl'zwolte paski
do 'legarllów, trz<,paczld
dywanów I szufołki do

!lo
wę

nil Placu Obr. SlalJnSrlnu
ul. Swletczewllkleao
(napl'lectw,parku)

gla, blachy dll ciMt, szczoteczki do rąk i łapki na my~
szy, lóżka składane, za.wory
dQ dętek rowerowych, zam-

puy

!0-1I

P0310J uknOW1f1i: bllSdolVych

na Placu

f'l1rtyuntQw

U~!łł

~!.~~_~ r;~~NJ~~_t~~.;,N:;.,,'~.~',~'e~~1~-iti,~,~~1!\~~~i:~;,::~,,~:',
ani

lekarstwo. Kto ma je

Amut Lul1Qoo
MPO",

"'!:ATft?,
TEATR 1M. ST. IEl'IOMSl:tlEGO ..
"Widok I mos-tu'l Millera, iO~
na 1'.U,
_"
PROGRĄM l
F'rle(:(lnr1 prn"y, 6 4,~ P. Mn~tyfl~kl U~ Drlennlk. 7.1~ Gra. Orkiestra / S~eść plc~nJ. 9,00 Grll f'nznllń<lrA
lIolglo~nl Bydgo~kjl'J PR, 1.15 "Rl~ a-tk~ 'R8illoWR. 9.,10 FOr~dy, prokkHna ~7.tat€ta", S.UO
Wladomo~cl
tYCIM' dl~ koblf!(, O,łO G, F,ne~~lI:
Ul Pl""lfli'lą~
8,15 D, c, muSUita,
IO,I~
.. Rozmnllośc!. czyI!
l"
I

,

ct~ )ablonj" 9.2U Gitaro I plosenlrn
I.~ DI~ Pf1,~ukol! audycJa ąlow.
1\11 mlllYClnft. 10M Koncert Orklent.
ry PR w l{r~kQ\I.'Ir!. 1030 !\łuzykft
~an1Yt'tIll.
lI,jD
"W leflle" r
lltIenl\ll1Ow M, Prilllwlnn. 11.3a Ze-ł)lMy l orkJc~\ry fouywkoWI!. U,Oł
Idu~yl(ą IUIIQW~ nllrodi'Jw rndlj~....
kltb, 12,~~ OrJ(je~try J lCllpoly rot.

'

IAncf.'WI.'. IU~ ,,\~'I
dR/' re"ultllty"
fl'pf!rtnt dŻII'I~ko~
WY. 1~.ot Wlnr1oTrlt'rkL 15.QO WIndomMCI. 15.10 Swohkle mclodl~. In.30
011\ dllecl - an!l"l"ls]r/\ bnSń ludowo
"Bll~nUll'tkl", IU,1I0 IS·lr!CI~ Opery
Wrol'ł/!.\\'~klej,
In,40 "Nil wnr'\Jnw~
R)(II',1

filII".

1"1.00

Hlldlo'rel(ll1l11rl,

17.15 Melmlle !al1('('ml', 17.'5 1'1'."111'·
/'j'1\Ok!)we, n,oo AllCl~'CJn' (jjQ IfIIlRV mln,,, 1. ~nitoń('1"'1lIn X"f"lnpll" "In
J I II I: (')lkl\,: .. z plo~('nkl\ jC~1 Wy~()l~tr P(llu;.Ju, In ,III Gnl 7.C5pÓ!
nim \\'I!<;olo". U,IO Mu~ykn op~~ro' ln.~tr\r!'ll"nt~II1)·.
ln.Z~
1" .. lIl'lI1n M.
WI, IUO Wj811"rno~cl. 14.6.1 Aurly, J(>rS!II. ln,,~ M\17,ykn 'I Alr!\lIllno~c1.
~I l!J~ mlotl~lety Ilknlncj nI. .. No.
In ,on Wlurlnmo~el.
1~.1)5 l{w,ll'Irans
lilkI \V1<'lnp'f!"ów", t4.'5 Mpllo<1le C7t'!lklch melnrlll hnef'7.nyeh. I'J.20
.. w rlltnych 1\1I,~troJach". 15.01 In. . . Z k,~I'~1t1 ptr~nl" -, 1'-"!N""71' "rH111"C"
tI1rrn~~Jt. IU~· POI~I(le 111o~~nld rOl ki" pocty o1'rnllll'l~lrlcl7n 1\:, C~f'r{'.{1C,
r;'W!IO\\'~. lUn
K. _S~lnl _ SIlf'nn
I!I,~O TI':lmm!r.,!~ It:on~l'rt\l symfon!t"l
1>l'~IMbn" _
poemat symfonll'Tnv nego, OltolO ....{l,U Al1d}'cjn lH','r~e
nM!I. IUO AUdl'elll Cgrr,rJlfn n~. kil (w pn.crwle kOl1rerIU).
Okolo
~In OPinIJ Publ!cm.:-." 15.fiO R:ndln_ ~O,~3 n.c. konCf'r1u ~ymrnn!c1.l1cl!o,
rmĄm~,
ln,O~
WIRrtomo~cl.
16.05
I
21.~O Z krRJI1 I lo:\ ~Wil\tll,
AMyrJa .'!lunlnn, 16,16 "Splewnmy n.n
Wllld0111rl!lcl qlorldwe, 2',f~
1 IMe7:'my". I~,U "NI!tlkl mnl~l'ń. ,,!łom lina K~klnll)~kl" - ~lil~hnlVlq·
.tl. J'la~! {'aIHIl~", n.l~ "RadIowy Jw, ~2.łfi Mm.)!]OI ro;r.ryWI{OWll, 23.M
~l'II nnl)lrl le~v"R ronj~kl~r,o, n .10 •. Ze ~wln!1\ Jn11.u", ~3 ..'jIl··24,no O',1!nt~ tYCI" ZWln?,ku R~d'l!crk!rĄO, IR.Ot nIe WlnlJom"'~c\.
le~omf)~("1. t~ O~ •. Krr.;-'tncV"
nrlc
'\lrl'llIMel H. Slel1l!ll'wlc711.
ln.1~
PROGll/\M LOJ<ALN\'
K'~nC(ort Orkle~try nO~Il!o~nl Lórl~,
12.10 "Nnl\""t.r\l('j~lc prncc pnlo_
~I!, pn. 1~.05 IJnlwnl'".vlel RII<11o- W~ w mnju"
pf!r.nr1nnkn 1111, ,l.
~1' ... Rr~"k'llJr En'le ant.c>n w n~. .1nr,.,~I,.,~I(lrR<l, tr.,nJ) T<onrf"rt t.v(';~t'.
W ;&\\'i'17.ku 7. zamknięciem na
~l~\\'Pj F.n~.Vkl"'I1('lIll Aklni!lnoAd", l,lfH~ l(1elerJ<I n11f'nnlk flalllnwy,
It,l~ IIlworv ~t!r7vprrlwe l~ ~~ Pro ln,55 M'llylW, lo,n~ •. N~ rWII urok': wniosek Komitetu Archeologlcz
lIt m~\\"t~ _. ~.I'ICll"m\""" ~,O.no ~~I('n - aut1yrJ~ w oprac, !l. Por1lrw~kle'
nego PAN kopnlnl wap]l,m!:!.
Il!~, lUe Mnr.~~yn nportowy. ~O,40 go,
•• Krzemlonkl", którn d05tArrl'..a~
'"%~ "'~! ! o 11'11" oraz j~ror",n"Jn
1,1. OSlroWICeki\!j hucie lopnlka,
I(GI\1I!~TU ""<10WY Domu ChlotW
T",).Jo~WIZ.tA - K/l.1'OW1CF,
wl\)'ó[cc rOl.pocznie pracę "O\(I,l~ PI~~ mhut o w}'<,llownnlu
10.00 Pr7.~!(\~,(\ IlP"Y j A1ttll~ln"!·
1100 Plo'''nlrl I Inńc/:' ludoWI' Cz('- M. ln,20 "S~nry Lord" - mm rnbu- wa tf'go rodzaju Jtopulnla - jalu,' WYdiiill ~'hu!y;' "'BĘdi':ie niĄ
eM.!II)\\'~('!1. 'Ul •. 1"i!ln:vm rln~"m lllrńY 'prol'l>l}{rjl Anlilpl~kld, !l,"b kopalni", "Llpn!k", Zatrudni o~
o I~r~",",.,~ mlo1'l1Iply". ~l.~O MII7"'117.00 _ Pn~r\\'o, 110n .,xrn WyM'lll
ki TOTtVWltOII'B, 3~.W .. Od A-Z" F.n PokoJu"
~"rnWolr1nnle 1. X 1'1.1· nu
Ptll.cown!ków.
t:lkIQDt<1lil nrl;'~I~·e7n".
22.25 .. MI- I pn, 1'rnm:tnl~J~ r. Drl~mp, la.~O Krn
W mlo dodllc, że pr1'..ed nowĄ
~nlkorn ~ mu'yl(1
Ilnm('rnfnl:'j"', nllw Ktlltul':llna,
13.·% Z t'v)(llJ! Jwpalniq .. L!pnlk", kt6ra pOS!!l
"I!~n.l! ,.QHt.olnll' Wlnd{}mn~,'1
!';~"",rll(j Kompn~~·t"}rnl\"'" "~Piotr da bardzo bogate I.łom topnl~
enl)(n1':_!'!" nrr<>:rnm 't,.,lrwlzJI "kil; otwiera się korzystna pc!'9~
PROGRAM fi
Por,nnń. In 00 Dllennlk Tel~I\17yJny.
peJt!ywa: rozwlnlęcie w niedn~
I,M IlNl'''.rpklnmn. 1,15 .. Bł"kHn~ 19.15 "On! r:>nn" - film ltt()tlfnme-~IRt~I~". 7lo n,''''ll\lk. 1,M MU7:V- trll~/"IwY. ln.ln .. W".p.lc" - f;!:ml~I"· lekiej pr:r.ys2loścl produkcji top
r.lka dla hut polożonY'<lh w Ci.m
I, 1,1~ RAdiOWY kutII "!'luki l~ryk' WP Wygplllfl~kjcgo, 1'rpn~ml~JCI l Te
trum kraju j
InKlallklf!l'O 8.30 WIudomoścI. 8.l~ ntru polskIego we Wroclnwlu.
<

I

I

Nowy

ao

wydział

huty

KUPON KON:KURSOWY

,."SLOWAU
Ro:domio:k- Broń
wynik koócowy •
rw:wl1:lko 1

.

"',

Inllę

,

.,

,

.

Ob. J, Z. Os.tl'owi~(),
W IIpra
w!(> prz.I'J/Jfia {)glosl~'n.lll o, zagubieniU (lowodu rC.1cstrll.cYJn('!~

go na prawo prowadzenia mo--

lo.cyklf1 prosimy :r.glo..o;\ć się do
Odddalll Rt':da~dl ..Slowa Lu~
du" w Ostrowcu, ul. Czyała lO,

STARACHOWIC!:
KlNAl
,
"nOBOTNIK" _ ,.Tnp.-cl~ jler.nlnfi'l
- wlo$kl.
"STAR" _ ,,\'ell!cxlclI przed no-cą" - pro\!. norwt!1łk!j);j,
'
ĄPT1!:KJ'

AptekA Nr n' _ ul,. MarsZ!llkow/lk ••

___ ,

SŁOWO

STRONA fi

NUMF:R tH

LUDU

----~->-----------------------------------..
. ..
..... .................
............ .
.

IIIIGlOSlmłA

If

IIIIIIIIRE

Kolegom I Znajomym, B w sv:z,ególnośc:l
DyrekCji, Załodze I Delegacjom Zakładów Wytw6rczych
,,społem"

8PRZEDAZ

fJ'l,..,edam
latllutor
or9ll; b'Jtelld do lemonl.dy, Skutytkc - Mil1el, blok 11118.
GP1'tZłtOAM motoeyltl SHL m
ru.n
dobrr, Wlldomote: Kielce.
PlantY lf3 - Czemlel\owsld..

DYREKCJA TECHIIIIUIM CP.EMICZIIEGO

SPRZEDAM H-It!łnle wOlm". WI._
domol;~: ptao Partyumtów • m t,
444tH!:

W

&PR:r.F.DAM oka%YJnte traktor .. UrC_4', ,ton d-abry, pr:r;yete-p"
Mo-noWl\. nowlł -arn 1'8 dom\! j/!'d.
_ n-orod~nf\I!S(l - ł ltby 11. plorem _
!«el.ee. Wt.adamołć: Klele., Dymlń.
ska' Jf.
-m!t--g

BPl'tZEDAM

(chłopców)

do dwu klas I

Termin składania podań wraz z. dokumentami do dnia 20
czerwca br.
Egz,amin z języka polskiego t matematykI odbędzie trlę
w dniach 27 I 28 czerwca 1960 1',
BUższych Informacji udziela uekreta.r1.at Szkoły, codzien.
nie od godz. 10-13.
a05-K

alInIk tpellnoW}' wy"

8-02, KM_22 nowy.

upisy kandydatów

Wla-

ogltl8za przetarg na remont beczek nowych, dębowych 185 I

Oferty należy kierować do naszego Zakładu - Radom, ul
Zeromsklego Nr 31, pokój Nr 18, do dnIa 18 maja 1960 r.
W przetargu uczestniczyć mogą przedSiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze I prywętne.
,
Przedsiębiorstwo zastrzega gobie wybór oferenta.
"797 I{

PIotr Zak. Uby:rn:Ow. p-b
BUtyn, pow. 81,,108.
wa·g

MOSKWtCZ

łot

fil)

Nową tnepac7ikę

U tyalll.e.eh -

epnedam. WodIUlaw, ul.
klJędl'tajowa

Pińczow

Jud~,

-

DYREKCJA· PAŃSTWOWEJ SZKOt Y
LABORANTÓW MEDYCZNYCH

S:PRZ'EnA.lot plae ", Kleleaeh (Pt'tY

tlI.

bUłko

HoteJ

pod bUI:'lOWII domkU

lO

MI~l~at'llk1t!#!)1
jetklorod~lnne-.

1"IItWlerdlony pn:ts Wydml

-

zgłOłlten!a

Archlt'llktury.

klet'OWllć:

Stalowa Wola, Staaziea '/fjll.

W

l'U"p

łOt--g

SPRZf;OA.M: ;',JAWl';"
15& - Man
bardtO c:lobr,-, m!lło ut:ywan"" Kjel·
et!.

Grochowa 10.

(4S5-1

poltora morga

SPRZEDAM

ornel mość:

2)

:fIemI
WiadO-

3)

Klelee-SrydI6W1!1k.
F'olca Jtln:y, DĄbt"OWa M,

~

M....cblcwsldego!\l ..

J ..... Illdectwo
metryk~

..

wykonawcy.

Dokumentacja Jest do wglądU U Int. Macieja Pclerkowsld!>go
w Radomiu, ul. I Maja 69 m. 5, tel. 4'i 35, codr.lennle w godzinach od J I do 13,
Oferty z kosZlOl"YSdmJ \)1'82. te ~mjnem wykonilnla nal('zy nadsyłać w terminie do dnia 19 maja 1960 r l!~tem po!e('rmym
pod adresem "Motozbytu" w Łodzi. Wcwn~trzna kopertl), za·
wjerająca oferl(l, winna byc zalakowana
OtwarCIe ofert nastąpi w dniu 21 maja br., o godz, 9. wio"
kalu Siedziby Przedsiębiorstwa,
Zast\''Ze~amy Mbie prawo wyboru oferenta lub un!ew,,:'.nlenja pr7.eli"lrgu bez podaniA przyczyn.
aOl-K
w

ł

dojrzalośd

I

w oryginale,

urodzenia.

4) Swiadectwo lekar-skle wysta'wione
nowego,

to&-r

_

Kielc ..ch ul.

"MOTOZBYT"
,
Przedsh;:blorstwo Spn;cdaży Detalicznej
Artykułów Motoryzacyjnych
w ł.,I:i'dzi, ut. Piotrkowska 1%5, teł. SN-SZ
oglaBZJl przetarg na wykonanie mebli do salonu motorl-·zucyJ·
nego w Radomiu. Materiał (metal, nklo, duewo, Plastyk)

zapisy do I klasy Dwuletniej Szkoły Laborantów
Medycznych w Kielcach, dział an/ł,lItycUlY.
Warunki przyjęcia: świadectwo dOJrzałości, p0'7.ytywny
wynik egzaminu wstępnego.
Do podania należy doll'lczyć:
1) własnoręcznie napisany życiorys,

II p$~er;olamt - aprndllm. Klt'll:e,
plac
Obrone6w Stalingradu 61~.
Kędrack1.

w

ogłasza

ULI warnawtkteh (noro'lalnyeh)

•

dOWOl'ków

sprzeda
Gminna Spółdzielnia .. Samopomoc Chlopska"
w S~dzls:r:owle, pow. Jl!drzcjów.

tU".

przez

OSTROWIECKIE

____-=~~-~_·~;;~;;;;;;;;~~I.ł-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~jU_nlanej
5)

ZGUB\" - UNlEWAZNłEN.A
UNl\';WĄZNlA "'~ u!i:l,blon" pleRadom.

tUM-g

ROBAK Eugenluu unt~atl'lla legl~

tymacH:

Nr 101,

laO:ntM:1\

Stk011l

Wy"d"ln'ł

l)M:e'l 't~

Mł!talowlt

attowcu.

w

().

n~a1·g

- 8~ONtsLAW:::::Biei;--,.-=-:---Skarty$ko.
prll.wo' JlZdy

~uhU

Nr 0ll361l\!.

kategorii n
11980'8

,

o poddaniu

się

elitg"'~'cłl

,

badaniom na nosicielstwo

6} 2 fotografie na Jasnym tle bez nakrycia głowy.
Podania naleiy składać do dnia hl czerwca br.
Egzamin wstępny odbędzie si ę w dniach 17 i 18 czerwca.
pisemny i ustny z chemii.
Po ukończenlu-- ww sz.koly w szyscy absolwenci mają za·
pewnioną pracą w placówkach służby zdrowia.
807·K

CZĄtkę oktĄg!/I o tre!l;e:I: , ZW1~1.ek
"zawooowy Pracowników Spóldnp.J·
e:tyeh. Odddal

zaśw~adczenie

i

Doprowadzenie
do
4.

II

polą{'zeniu

rurodągu

nętrzną,

III sprawdzenie

ze ...tnęt,iriego

------~

instalacją

z

f

Itr

II

podłącznJ!>

II

pr7€mbien!e 18 sz.tuk palników' od pieców kąpiekwych
na gaz ziem~y,

11

....:...____________________'Ll.

18 sztuk kuchenek gazowych,

~~~~r~~;ni~k1:/ztUk

Ratomierzy mieszkaniowych, które

P07..ostałe materJały winien dostarczy~ wykonawca.

..
Oferty w zalakowanych kopertach prosimy skladać w sp.kre·
INZYNIERA MECHANIKA hlb HYDRAULIR?A Z praktyką
furiacie Przedsiębiorstwa, w tenninie do 3l.V,60 r, Otwarcie
, .<Ił.;:
ko...:~~!!ę~p---m~lHul-lka ~rh;rr~t~ __-91ę..rlJ.:Lą,!,*1~~_E~..,2.VI,60 r.,_,.o _~o.gz~" 11)_,
od zaraz JędrzfJowska Wytworma 1',Y1()rilu przeI1\YsTowego
Zastrz_ega sIę pra",o v.r~~~ ofe~:ent:a.
, -____~_:~,~,§,~_1~.!!.~.:.. ______ !~42:!- ~ęgnę.iQ...wlę_ ... __________
W przetargu mogą vniąć udział przedsIęblorstwa-- panSh~'ÓWf'."
UNlF:WĄ7:N!AM YMubione śwla. ni:~~agI'OdZenle do om6wlenla- Mieszkanie rodzinne ~~a~:~.- spóldz.ielcze l osoby prywatne.
'
aOO-K
ZGUBIONO Jtlgltymaeję

....

Nr 395 wy::f4zcz" 'Waj~
~,~ulnj~ Slli!(llallstyctn". na nazwi-

,.....

dec'.\w:> UIHlt\cz,...nla klasy IX wyda.

.

ne przez t;N!um Og61nokutalcaee
Skll','ż~',ku • Kam. na na:wlsKo
Celna Marla.
176-P

.

.

ZAKŁADY

w

KIELECKIE
ZAKLADY
WYROB('JW
METALOWYCH
W KIELCACH zatrudnią na wlUunkach wg układu zhlorowego:
• 2 mgr ekonomistów z <llugoletnJą praktyką w pn~emyśle
zAcv:amNO !WladeetlNO dr:>Jrułci',;
maszynowym _ do prl.lcy w Dziale Organ-17..E1cJI,
$:tt:~~:~~t ~::a S~~:UI~!~~:~
2 mgr inżynierów lub inżynierów
kilkuletnią praktyką
1 Lleealn/!;!o: $~ndomle~ _ Nr 16
i znajomością obróbItI plasty:znej na zimno - do pracy
~ rOku 19~,~. nA nal'w!5ko Barbara
w Dziale Gl. Technologa I Konstruktora.
S:.bOleW~ka. S~l\dom1er:t,
m-p. 1 magistra Inżyniera lub Intyniera z kilkuletnią praktyk"
':
W przemysJe metalowym l znajomością planowania wydlln~
, UNIEWA:tNJAM ugubionf! -dok.l,\lowego - do pracy nu stanowisko kierownika planowania
mont y ,...: dowQl't ~bls:tY _ ,,!'I_r .oc
operatywnego,
'"
34l'lO~ wydany prlez Kom; Pow. .. 1 magistra ekonoml~tę z prflkly!tą,,, rutynĄ i znlljomością
_
_ MQ KQrlI'>01~ oraz k91!źcczkll ~:: ~ zag"d_l)ień, __ ud_~, ___ ." fln-'ms~wych _ do pracy na stanowisito
~----- ~~sf~~a ~~:~S21~~:::;~; ~ -,-:JtierQW'iiiRa----:zespOTIf''Mh'gIlZY'~'~W-;
.
-., -------_ ___ _
1 magistra ekonomL~tę ze znlljomo~c!ą k09Zlów I analizy
ekonomlczn~j przedslęąiorstw - do pracy w Oz, Itontroll

z

•

..

.

f'07'RZli:BNA

ROZNE

poml:!C

dOJTIOWII,

Wewnętrznej Zakładu,

magistrów ekonomistów lub ekonomistów z wyiszym wykształceniem I dlugoJ~tnlą pr'aktyką warsztatową do,
pracy na sumowiskach kIC' rownlków rozdzielni robót,
•
Inżyniera względnie ,technika 7elektryka z -dłUGoletnią tH'ak'łS!~1
tyką on stanowłs-I,w mlstrw,
Dla --wYbltoy<:h. !J]c,hQWJ:ó"", _m!_e,"zkaf)J.~__ :_!?~d,ą _z_l'Ipe\'-lIl:_lone,
ZA dll,l;f":r-~('ta"
Mi'e~;i"~~';:Oferty
najeży skladać
Dziale Kndr'-'R;:ZWM, \li terinlnTe
kil, 'nie ortpow1~dam, Jal1w1g1 MI.
791~k
chll1ez:ykr)wa, sX"rty~kQ.
nOBll.-g do dnIa 30 'czerwca br.. ,
ZgIU;J.lĆ

stę:

dr Btlrnl!dr:ta Kod.
$tt;W~kllł,
Ji:tlrtrjów, l!ikrontomkl
blOK' $' rn II,' w *adzlnllch 1~20.
.

..

Plot;:

w

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO
BUDOW~ANE w ,CHORZOWIE, ul. Floriańska 37 7.atrudnl.
natychmiast 20 murarzy, 5 cieśli, 5 zdunów, 5 dekilrzy,
,I?:!ą_~}~ą!fli.e.iscowy~h, kwatery w:...,.ł}QtęJu' rOb('Jtn:czym zapewnlone",Obiady tanie 'i smać1.h'e ·n,a mlet~cu.
Zgloszenla, ustne i pisemne przyjmuje 'Sekcia P"ersoMlna.
, '
77U-k
l~ABRYKA

CIĘZAROWYCU

Im., F, l>zlerna
'następujących
pracowników:
INZYNIERA ELEK'l'RYKA
(eksploatacyjny) ,na .stanowisko klerownlkB. grupy pl'ojekto~
wej, Ii{ŻYNlERA MECHANIKA • TECHNOLOGA, 'l'ECHNIKA BUDOWLANO ~ DROGOWEGO ze zna iom0śclą kO$7,torysow~nia, INŻYNIERA lub 'tECHNlKA d,? instalac',i wodOCiągowo ~ k~nalizacyjnych,
~prę7.onego
powietrza, gazu.
żynsklego

...

SAMQCHODOW

w Starac,howlcach

zgłasza

zapotrz:c~owahle

pnetarg na wykonanie robót malarskich klejowych
1 olejnych we wszystkich oblektaeh Zakladu.
W przetargu mogą wziąć udzlal przedSiębiorstwa panstWOW'e
l

spółdzielcze.

Ofe-rty należy skladAć lub nadsyłać DOCZtą w zalakowanych
kopertach z napisem "przetarg" na adres j.w. - sekretariat
Zakladu, w tennlnie do dnia 2a maja 1960 r,
otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 1960 r" o godz, 10.
Zastrzega Sl(l prawo wyboru oferenta oraz un!ewużnlenla
przetargu bez pf,danla powodu.
Bli:i'.szych informaCji udziela Dział Głównego Mech1mlka
Zakładów Precyzyjnych" .. Iskra",
799~l{
INSPEKTORAT OSWIATY W SZYDLOWCU
or.lasza przetarg na dokończenie budynku IIzkoly w WY!JokleJ
ora:,a konh'nUlJW!\nle budowy 8zkoly w Sadku I Oslahiwku.
W przetargu mogą brać udział prze-dsiębiorstwa państwowe,
spóldzlelcze I prywatne.
Inspektorat Oświaty zastrzega lIoble prtl..yo wybort) oferenta.
Termin składania ofert do dnia 2LV,1960 r, .
Rozstrzygnięcie
przetargu nustąpi w dniu 26,V.l960 r.,
o, godz. .1.1,_ w lokalu, Insp. Oświaty w Szydlowcu, plac Swler..
c-zewsklego 2.
Szczegółowych InformaCji udziela Il)sp, Oświaty w Szydloweu, w godzinach od 8 do 15.
fi02.K
PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA TERENOWEGO
w Opocznie, ul, K, Swtercz~ltklego 18

ogłasza

przetarg nleo/{ranlczony na- sprz.edaż 4 sd. kont
Cena wy,,",olawr.:za wstanie ustalona przez Kotnlsjq Zaklndową
,w dniu, przetllrgu.
..',
~
Przetnr~ odbędzie III~ w dniu 26,V.196o- r. na placu tatgowym
w Opocznie.
Kon\e fOQ:r.na oglądać pod w w, adreBem w dniach 16 I 111
maja 1060 r.
PrzystępująCY do f)rzetargu winni wplaclć wadium w wyw
8okości 10 pn.. c. ceny wywoławczej przeprowadzającemu
licytaCję.
.
a04.K
-"'-'-'~'~

IUELECKtE PRZEDSIĘBIORSTWO BUn-OWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO, DZIAł.. ZAOPATRZENIA,
Kielee, ul. Sienkiewicza- Nr 6S

...-_··~---r Wyma~ana długOletnIa
I~---~
,-."
zo,s4lną z dniem l maja
.PrllV1,lIćlolorn, ,ZtlaJcmu!T' ł Zllcr~

.
.
..

;,

tiwvrn:

:Ił

wrlqcl. MI<: t/reMyo

tJ.

d:fatu w paprz"Me nań.j Matki
Ba!'lel

ł

PRECYZYJNE ,.-ISKRA" -W KIEI.lCAOH,
ul, MlelczarslOego Nr 45

og1aszają

urządzeń ~cchanicZnych, KRESLARZA (detal~sta),

POOil~KOWANI!

pr:łl{tyka, Wyrulcn;enl zatrudnieni
1960 r, na etacie Pr~,ed.'llqbiorstwa
ProJekWwanla f Dostaw InwestycYjnych, które organizuje
włf.lsną grupę projektową w FSC StarachowIce,
Zgłoszenia przyjmuje Dział K adr zakładu oraZ_ udziela bUts7.Ych informacji w sprawie warynków pracy i placy.
777·k

MY."AL(ijflA SP(')łJDZIELNIA PRACY "POSTĘP" w Sta~
rachowlcach, ul. Marszalk">w ska 11 - zatrudni od zaJ~%
.1I:1al1aJ4 gorąc. 'IPOdzlękowanla
G:e..OWNEGQ KSIĘGOWEGO o odpowiednich kwaHflkucjach.
Warunki płacy" i pracy do omówienia na mieJscu.
,
, dzl,~ wnuki ł rod:~~ś.g
_Zglo_sl.ęp_l,a prosimy kierować pod wyżej wskazany adres,

IIOLESLAWl' Z",GOZDl'

1B6-~

lUSXU

w

oglMu przet,"" na 40słareunle loco miejsce
y 10.000 m kw. darniny dla

:t;:::'::::.t.a.wc
W, przetargu

we,

St}'tł!owłe_

W przl'!largu mop.ą hra~ udzlał przedSiębiorstwa par'lstwo~
spółdlję1r7.~ i prywatne.
Term!n skladHnia ofert do dnia 24 maja 1960 r,
Otwarcie of('l't w dnill 25 mr"lja 1960 r.
Dokumt'r,tac,1!J do wglądu w biurze GS.
Zn~t1'::e~a siG wybM ofrreflt~.
793·lt
l'IHEJSKI

H:O:\UrET KtTLTURY FlZYCZXEJ
w Skar-:b,'skll
kapitalny remon~ lo'bun na Stadionl\! KK

()i.laS7.~\prll'.'ll\rg na

.. Ruch"~
W p17.etargu mogą brać udzlał przeruiębiorstwa psr'lst\\>'cwe,.
spóldzielr<.e I osoby prywatne, .posiadaj<lce karly reJestracvjne,
PrzE"tarr, f>dbl';'dzie ~Ię IV dmu .19 _maj? !HIW r, o godz', 11),
w P\"(',1., MRN, pokój Nr II, l~a (l.~!t'dlu Milica. blok 20
z,astl'7.ega się dowolny wybór oferenta.
-

..

.........

.

OIH.. EWNIA ŻELIWA "NmKt,/\.~" "" WOLOWIE _
Pned~łr:hiorstwo I'allstwowe
ogla.'!za przemrg ograniczony w dniu 30 maja 1960 r" I) !l'OOz.. I(t
w Odlewni w Wolowi c, no. 81>1'zeda:i fur'gonclki (I}Uerl)bloncj~
marki "SKODA" ,_*yP 1101, ccua wywoławcza 22.500,_ l!.
Przystępujący
do przetargu ",inni złożyć naj,,6źnlll'
w przeddz!eil przetargu, w<1dlum w wysokosci 10 pro~, ceny
wywolawczei w kasie nas~ego Przedsiębiorstwa.
S"moch6d mnżna oglądać w dniach od 16 do 28 m"Ja 1960 r.,
w godzinach od 10 do 14,lcaidego dni<1 7,a wyjątkiem ŚWi~t
.
795·K
DYREKCJA SZPITALA POWIATOWEGO
w Ph'lczowie
przelarg nieo~ranjc1tl)ny ha prace remontowe: budow
l.ll\(· I wodno - kanalb,acyjne.
W przetllr!l:u mogą wziąć udział przedsiębiorstwa pllnstwow
spoldJ:iek,e.: prywatne. Dokumcn\ocja remrmt'lWa do wgląd
codzienme opr(}cz świąt, od gndl.iny 8-13 w kancelarii 51.)J,ttll
Otwarcie ofl.'rt Dosl.ąpi w dniu 25 maja 1!J60 r. o godz. l
w kancelarii Szpitala
Dyrekcja Slpitala. zllstrzega sobie prawo wyboru o!crenŁa
4444ogłasza

:

PREZYDIUM POWIA1'O\VE.J RADY NARODOWEJ
w Przysusze
oglasr.a przrtaql: na wykonanie rcmontu dachu eternita",~go,
lnlcdzlowanie rynien I rur spustowych oraz wykonanie tynków
IIdachetnych budynku Prezydium Powla.towej Rady Narodowel.
DJlższych informacji udZiela Wydzia! Budżetowo - Gospo
darczy tut. Prezydium - pokÓj Nr 7.
Termin skladania ofert upływa z dniem 20 maJa 1\160
KomiSYjne otwa!"Cle ofrrt nastąp! w dniu 21 maja 1960
- godz 10, w pokOJU Nr 7,
~,-- ..W:,__P.tZj;~J.ąn:.!:!.."tnogą brać udział _,E-~edsiĘbiQf'-si:Wa--p-anm\i'i)w
spoldz](:IC'ze l prywatr&'-~-~Inwestor zastrze;;:a sobie prawo wyboru oferenta.
789-K

całej InstaiacjT wewnętrznej l ewentualne

uszczelnienie,

.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

~tanu uźywalnoścj polega na:

"liJ~abudowam~ zasuwy przed budynkiem -- ~-------

............... 11.1'0'1.'1.'1'1.1'.....................................

II

ZAKf,ADY MATERIAf,OW
W OSTROWCU

OGNIOTRWAŁYCH

oglnszaJI\- przetarK nleog-ranlezony ns doprowadzenlr do stanu
utywalno~~ł ZRodnle '1\ obowl~zlljącymi pueplsllmi. instalacjI
gazowej w budynku mieQ7'kaln l'm w Ostrowcu prt.y ul. Ce~lel·

lekarza rejo--

GMINNA. _ąl!:9~D~IE_~NI,~ ____~,~MO~ą!\.l0C ___~t.OPSKA'I
w SzyClTo\Vłe, powiat Chmlc!nitli
ogla.u przetarp,: nleogrRnll1itnny na wykoJII.anle prac stO!lltlklch
wodno - kl\nalb.aC'yjnych I Instalacyjno - elektryc:znyeh IV ~

WOJEWÓD7.KI ZWIĄZF.K GMINNYCH srOl,DZIELNi ..BCh"
Zakład Obrotu Artykułami Rolnymi w Radomiu

don\Qłć:

aka 1.

11

20 wm~~e~~~~:' mogą wziąć udzlal Instytucje państwowe, sPóldz!elC'le I osoby prywatne.
Komisyjne otwarcie ofert na5tąpl w kancelarU .Unlwerwtetu
Ludowego w Ro:!:n!cy, w dniu 20 maja br., o godz. 12. 796.K

Kielc .. ch "I. M.... chlewsldego !\I .. t
0r'afl.~a

1ft1.l"

PRZETARGI

{;N1WERBYTET LUDOWY ZIEMI KIELECKIEJ
w Roźnlcy, pow, Jędrzejów
oglasza pnetat, na wvlumanle nadępuJą.cych robół w R,Il18-cbu
Uniwersytetu Ludowego:
• Odgrzybienie niektórych pomieszczeń,
• ubżcn!e nowych podłóg,
• otynkowanie gmachU głównE'go,
• vrymlanę dachówek od strony północnej.
Oferty należy składać w zalakowanych _kopertach, do dnia

za okazanie nam serca I wzięcie udzJału w pogrv:>bte
Drogiego Męża I Brata
MARIANA RUMISTRZEwtCZA
sk!adaja seroecZJH! podZiękowanie
Zo'na. Córka.. Bratowa., Bracia I Rod,;lna

OKĄZYJNJn:

.0kop~tI'lY

/I

Przyjaciołom,

ułożenia,

lllUJuj

mORIł wzlt\ć udział

'ranI.
budowy w

przedsll1:blorstwa

państwo

spółdzielcze 1 osoby prywatne,
Oferty składać należy W terminie do dnła 20.V,60· r., pnesy•
łając na adres Przedlrięb10rstwa w zaklejonYCh kopertąch,
z dopiskiem. "pI:Zetarg",
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.V.60 r., o godz. 10,
Zastrzegamy sobie prawo wybor:u oferenta.
806wK

IlYREKCJA TECHSIKUM HANDLOWEGO I ZASADNICZEJ
SZKOŁY HANDLOWEJ W KIELCACH, ul. Kopernika 8,
telefon 32·24
ob'łasza przctarg na roboty remontowe:
.. 'malowan,e oleme i klejowe wewnątrz. budynku,
.. malo\vanie oJeine otworów 'okiennych i drzwiowych,
.. nalotenle posadzki 2'. pt:Vt marmurowych I la~lrico oraz
podiogi w pomieszl:zeniach szkolnyCh.
Oferty w zamkni!;tych kopertach n~leży składać do dn,l
25 ma)o! br. Komlsy)ne otwarCIe otert nas4Pl w dnł
26,V.1950 r,
J
-'
_
•
--Wp'f!Złrtargu-m{)g.ą-. wuąć_ lld7Jął., prziWslębio-r'śtWa panstwow
spOłe>'iielcw _"raz. _osDby ----Prywatne.
Dokumentacja proJektJwa do wglądu w kanceJartl ,TechnIkum.
?90·K
Zastrzega si(l prawo wyboru oferenta,

SPÓLDZIELCZE ZRZESZENIE BUnOWY DOMKOW
JEDNORODZINNYCH "WŁASNE DOMY" W RADOMIU

ulica- teromskieR'o Nr 77
ogłasza przetarg nieogranłczony na wylwnanie nas~ .. pu,jąeyt
robót budowlano·lnstalllcyjnych, na Osiedlu Domkuw Jedno
rodzinnych w dzielnicy Sródmieścic-Pómoc w Radomiu:
•
instalacje wewnętrzne wod.~kan,
•
Instalacje wewnętrzne c. o.
et Instalacje wewnętrzne gazowe
fili instalacje wewnętrzne elektryczne
et tynki wewnętrzne I zewnętrzne

et

podłogi

I posadzki

_~.L .rQ,ł;>~'?t.Y___~~h!:'i2.~~~~k_()~lt()w~l,sl~I_7, (bal~st,rad~_)
•
malowanie tynków! stolarki , --~-~ --------,,---.. szltlenle okien i drzwL
!

Roboty należy wykonać z materlalów wykonawcy lub z Cl~
ciowo powierwnych, do dnia 15 grudnia UlGO r,
Ślepe koszlorysy można otrzymać u lnspektOl'il n'ldzoru w b!u
rowcu ŻEOW _ Radom. UL Zeromsklego 77 (pokój Nr 21~1. kt6ry
pona,dto udziela bliższych Infonnncjl I udosl(;pnla do wglĄd
dokumentację,
"
;, n
Oferty w zlmknlętych kopertaCh z napisem. "prze:,?:c -dl
calość robót, wzglęrln'ie nn poszczególne rodlfl,H~ nlllcz} skJa
do skrzynkl znn,ldu.1llcl'>j ~Ię w podleml ZEOW przy uL Zerom
sklego 77, w t~rminlD do dnla :11 czerwca bl·.
KomlsyJne ol:w:~rri(! or"'lt nn~l"pl w dniu l CZCl'wcn br., o godzinie 17 w lok;llu ZEOW,
'ń I ..
W przctnrgu mngą bl'at udział przedslt;blOl'stwa pa s wo
spółdzir1cze I prywatne.
unie wa inlf11i
?...astrzega się QI'O,'w, wyboru f'fer(!nlów lub
811pr.letargu bez podan la przvcz yn.

------

WARSZTATY ZA~AnNICZP;.J 8ZI{OJ:,Y ZAWODOWEJ
w KO{lskleh, ul. Waraztlttowl\ 2, tel. 358
' talu
oglaliJ;ają lIkIadanie otert przetargowych 'P3 remopt war~~5S_
OtwarC'le ofert nastąpi w dniu 20 rooja 1900 r,

ZAI{ŁAHY F,NI':RGETYCZNE OIUlĘGU WSCJlOnNlfllO

Zakład Energelyczny SkarżYRko.Kaml,l!nn~" .. - ~ __ ~ __
m·---~",,""'-_-\ll,,----1Ulll,'1.rSk1.cg,lLllh-.lctrlWt--.d1l5 __ ~'"-----"r.hmlll
oR'łaf/UI.lą przetarg nleograniczo ny nil spr7,l'(llli ~a~o·OO d,
hlarltl SKODA tYI) 1101 (osobowy). Ccna WywolaWCla ~,a
J przl!tttrg odh(;dz!e sIę w dniu 20 m'lja hl' o godz, lO'odb~dtl
W ralJe nledojścla r przetargu do skutku, II pn.ctar-g
wI
się w dnJu 10 czerwca br., o godz. 10. Cena wywol aweza
przetfłrgu J3500 zl.
l'g flI1bt
W rat.le niedojścIa do ~kutku II przetargu, III pr7..c\.ll tnwcUl
dZle się w dnJu 24 czerwca br., o godz.. 10. Cena wywo
w III pl'zetargu 5,625 zl.
, . VI rz~d
Przystępujący dl) przcrargu obowiązani są do zlo~enln I ~cld
dzJen przetargu, wadium wysoltoŚci 10 proc. ceny Wyw~ an~ct~
Oglp,dzin samochodu df.lkonać można nil 5 dni przed wyz ~J2nym terminem przetargu; w godzinaCh od a do 15,
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