o

Jutro

lO'

MemorIał

Ambasador

.Jallusza
Kusodi"a:\ildego

»SłOWIE lUDU«
pr1:('wodn!(,1,~rl'

INAD SPRAWĄEICHMAHHA

Leningrad

O\'ll1agalll

WRN -- o

T IZRAELSKi
Iobradowa·'

zwiedził

pi§;zą:
ł C'tr~ław

Gl

B.laszczuk

l"rl'1..

prokura to·

ra('h

MOSKWA PAP. W ctn!lch 0<1
6 do 12 bm. bawll w LeninK1'lw
d:zie :z oficjalną Wizytą" Qmoo~a·
dor PRL w ZWi~u "Rll.dt.leckim

LONDYN PAP" """Jak dnnos:.q
lo,

Tel

bmet

w n!edzielę gaw
obradował

nad

",kich babek, rwaniu 7.~
bów
pru)';...
11l1\\'ai!

(R7CCZ dzl!:je

~!ę

-

ta'-.

lalI! ~ w IHISZ;\'m 'VIIj('wó":r,t1",łc, w rćjo-'ilI6

rad
członków

W:y I Lh)ska),

n("go !

"

robotniczych,

zt':!fpolu ekonorn!cz-

młod",je:iowego,

Omó-

wiono nll nIej możliwości dal
.!lego rozwoju ruchu współ-

W. Slr'um[ró - o lIra·
kow~lddl I,wllldarkach
I w:rclecl.!tllch,

dów

zndcltlarownłl udzIał

wspó!:l:awodn!ctwle

dzanlu metaU.

w

we

mIlCZ\,!

ZapowJI:!dzla-

(DokolIczenie n. Itr, 2)
Cena IUI

i:L

l

LONDYN' PAP, - ArBentyńskl
korespondent "Daily Express'-',
Colin Laws,on

'opublikował

na

tamach· tego dilennika - nOWI}

1"""kleg"lwefSJę na temat losów MarUna
Bormanna, zaginionego od 11145

roku,

zastę~

Hitlera.

Bormann - -pisze LawSQn nie zgil1ą1 przed 15 laty w rUInach Berlina, Zmarł QJ1 w Arsmlcrd'l
~orell-'
WWCl-'

p=

Organ KW Polsldej Zjednoczonej Par6CRobotnlczeJ

".

37 pOSiedzenie

I·'

10

Komitetu
Rozbrojeniowego

'B'

,..

t11a.

•

10

,I..

Państw

ROK XI. Nr 166 (3482)

KIELCE,

WTOREK, 14

CZEl\WCA 1900 RI

,

-.-_.~~--------~~----~----~

UZISPOSIEOZENIE

GENEWA PAP,
37 z I
sita)

bieg

fJnałowy

na. 400 m przed

~;!ltt"1,(';rłl!"~~~
n"m (Anglia),
CAF _ !(.t,
Mnt'Jnewskl

r,

,.,

"h
m',

r,

:h·

"

!U'

I"

...

...

-

Ko SZ t GWn"::I

't
.
SateII a-szpiegA,m,',
'OWY JORK PAP.
;"ss{'~i(lt('d Pr=~ cor\{1~ł

,radziecki ?wacza -

jego

zdamem - domo~lą, z.n: lanę VI I 'li1llll......IIIIIIIIIIIIIIIIIIII• •IIIIIIIIII........I1IIII11111III1IIIIIIIIIIIIIIII. . . .
I stanOWisku
ZSRR, Jalt,(oJwiek i l

pewne ,podstawowe 7.....'ls<;d,,· tego

,I'now"k,

",t"y

ul"ym,n, III
n p;;rws"'y'
1\.,
&. m' ·p .....
.... k"';..
"n,

Zwróci I on takle uwagę na 0kOliczność, że plan z3wicra nic

kt6re propozycje wy~uwane PO·I~!liie!l'InIBJ~O
przednio przez
fnln"uski
Tt: pozytywną arenG M()('h po-

Hąd

"""
jednok ",pcwnlcn',m',
ze mimo eWf'ntualnych ró::nic

II

n....l· .,
"ki

1"'11 U

porządku

I'"
z..a rozpa tfZy

k"dllliks"
SI"

~

p'",,,c,ól.
..s • •
~i,': ,~~;:~~.~~, ":'~,::;~~;~no~: postępowama aumllllstracyjnogo
w

w

"P,"'Y""""""

1. Wf!,. Zllchodu" lostnn:e ull';oymnna.
n)ngt<lnu, te 7.af)o.s! ~ię
Na pnem(Jwio:o:e :\!'l('),<l od·
prly,~pif'S/,(>flje prac lwi tunery- powiadał delq;:nt r.atl7.i{'~·ki Zoo
g~n<l[iml satelitami ~71'i-!'gowskl- rin slwierd;:RJ[)t', ze rÓW;l~f';i: w
mJ typu "S1lmos", Satelity te mil ośwladcteniu dele,~ata fnmcu·
Ją być przysto.'J<)\';',me do totogrd ~kiGgo, rodobnie -Jak w p~prwd
I()wanin terenów oruz do wy- p",i~,·.~" .• t,,",·,),·,,:t,,~,P, ienZi.~:',~~-"" '"'b'Y,.~':,l
,,'~~, . , ~
,,~ .~',
".
krv\\'al1la Ur'Z.lc!l,(,n rn,li'l"(lw}Th l na rnzle rncr)ttor~TZfly;::h ko·
tl\nych ey"tcmÓw
eld<:!ron!ci- 1nl'ntap.;If na temat proplH:ycJl
nyrh,
I'udzie-:kich,
l':::om!.~.la
tJnanllowlI
6(>JlalU
liSA wypow!edzl.a!a ~Ir, r.a zwlf;kI'I:t":Ilie-rn -o 61 mln do:'uQW (undu

I

Kolejne - olU
obcemej ka-I sjJ nad jej pl'Ojl'klcm zabierze
deneji pOSiedzenie Sejmu glos wielu mówców.

\'ozpo{:znie siC; dl.)Ś 14 bm, o
gOGz. 10 rnTIO i potrwa u,pewne jed,cn d:d011. W ple~'ws7.ym
punkCie pO\'lqdl'll
dZIennego
Izba rozpatrzy
kwlt!ksu
Post-<)90wanla
i
110, U~;lnwrt ta budzi ZlllJCZne
l.~linteresowanle posłliw. D1aieg0 przewiduje! się, że w d~'sku-

Spośród pozo~tułyd) cz!erc(:h
projektów ustaw WpiS3TIydl ilU
pUI"l,':"jdel. obl"lld dysl(Usj~ wyw!J
laj" zapewne al,ty pruwne dotyc<.f}ce! powolania Ul·Zt:o:.]ll Go~
spod.uki Wodnej, przy l'\i~\'ll(\-

Cl.('''sn~·m pr(.ckszŁatccniu Urzędu ]\.'tinistn Zf'gll1'~1 i G,~'lIX\-

darl~i Wodnej w

MiIll~

stra 7.eę;11lr,I, ')

Komitetu do ,

Iys~ "'p-olic-janlÓW H~ .:~:i~I~,;~ ,~u:~ ~,:~; ~I:;~:;,r:lba~ :fiI~S~H====~~=1-:::~-,~-~~==i---i

bd· E'Isenhowe·ra. ~m~~;,o:';Ji.~~;:~;~~~~!;,r1d
.rZec.llle
piell!gnlnrkl .

Nie wyklllcwne, te

Ojciec r"Uota W..,i':z"li~e BU'ZYJ"3Zdu
dlillUl TlUili
1'111
S
P W. e r at
ft

U

A~'.

pOrlqdel~

~~m;o::I'"';'.~~t;~~,,~~a
m;~::;
Sejm w toku wtorkowego posiedzenia, o ile komisjll plrynu

TO~\JO PAP, Wlfldze JapOń_j ('jnnI6w, -Kllid", pó!!orll kl1omc~ gospodarczego, budzctu I fln~n

~kie JUz obetnie pl'owadq pl'l)'

drogi obsl.:.lwIQne b~d].lc sów, lttóra zblera S!ę nil 2 goł
~olowanja w celu ].<lg~\~l'nnlo·' pl'1.{']. dwa tysiqc" <poJIo:Jantów,
b
l
'dziny przed rozpocz"clem obwania bezpieczel15tw:1 uręzy d en A b Y l..'I!;\\\rnr;:m Iowa" e:tp eCI,~n
..
,
ta Elscnhl)wcrn, kto!'y 19 bm sIWO pl'czydenla USA poslli{1 rad plenarnych, ::dq;ł:y opracoWASZYNGTON PAP. OjeJe<: przyb~dzle do Tokio.
policyjne k!lIgnięte 1.05tI1l11\ z wać swii'" wnioski do jej pro*
Rmeryklłń,~k1ego pilota.- wy~
W pl)nicd:da!ck prC"inip!, Klr;zJ prowincjI. E!scnhowcr ma wje- jekotu,
windowcy Powel."~a, który w odbył spotkanie z szc·fem j,1pon chać do slolicy .Japon!! w aucie
dniu l majn l'.osta! z('~t,zl'l()Jly ,kleJ polkjl, I<aniczirc. \\,('dlul' \\'raz z 'cc,~arl('m Hirohlto,
(Dokońrzenle na str. !)
"'l',n f. ~nm0'!o!em "U-2" n.nd fe- nlc(1f!cj:l.lnl'rh doni ... ~il·n. w CZ·1
POWY1,"],€' środki bCl<}lrcz('ń·
rytor'lul'Jl ZSHR, ol,r~rt1".nl \\' po. sle teg:o spoU;.nniil u~~ill(}n(ł, 7:1' n\"jl podjp,IC 7ft°.t.1ly - ja), wy·
n:edzlnkk
7,r>~lrflnlczJ1}' I"v <lrQdzt:' 7, lolni.';.Jt;;'1 dr} (,l'ntr\ln1 'lilIi' z Informacji rIH1ia t"kjj~
Z
celu od. s1011ry ,lnIX'nU
l;~,'\ skjt!go - m in. rowniei: na sku-

~,.n[O.~~łjł.~łl.1łtil~la~~I-~-'~~-~~~l·~

16 stacji zgłosiło już udział w konkursie

\1 a

trzyma paszpor

O

\Valka

I11III rowery
I11III ..adioodbio .... iki
I11III zeg ....kl

Rozpoczyna się konkurs PlU
j

. d aa
""Słowu Lu ~

PnńRtwowy Zakład Ubez.plecl.eó nle!)C:'tłnokrolnh:- j nI,:
'e-dnemu wYświauczył jut prl-yslugę. PZU wyplacil mltlony Złotych tym, których dotkn~ty y,'r?'1~kl l?~OW{"
kt6!'ym ogień Iitrawll zabudowania, powudl, hul "gany
I grad ·iml~'l.C1:yly zbIory,
państwawy Zaldlld Ubezpleezel'l wprowad7.U now~
formę ublezplecz.t:'nla. 8pecjalnle dla rolnikóW, Z\Vanq
IIbezpłeczenlem od ,następstw nłeszcz,!śllw)'cb wl'PBd~-ów,
DA

sir.

8)

150 ton ślimaków
dla Francji
W nlr IIpotYlwn,\'ch Qd dnwIlfl lI,,~dn('h pOjllWil.V ~H~ w IQ·
sach \I' IJl' ~lin1;1Id.\'.'lnni('zl(1
ulubion,)'
!~!qn:Y

Polsce
sezonie 7ty" "Anin1t'x"
eji ponlld l~O

Większa cz,!sć
już wysiana.

stala

Eksport Ich jest
calny, Francuzi
d05tawoom ok,

1

ton"

chwastami

Wybory

ID

P;erwsze Jozmowy i kontrakty ~ydowski Ins'łyłuł

CSR

handlowcolllw-wypowiada
Historyczny wPolsce
w sprawie

nas"zy

się

G!ti\\'nCf~O

Od pie-twsze!':o dal n otwarcia' raT. handlowcy t:agrrmkr.n, nAtC'gol'Ocznych Tarr,ów Po;.naó~ wiązali rozmo\\'Y. które ('7ęścio
91ó~'h

pr1.edstu'l.\'iciele

cenLral handlowych,

JYllskich

wo

już

w

poniedziałek

13 bm.

daty efekt w postaci podpisa~
nia kontraktów handl,)\vych.

kupcy o-

Nictnlliej jednak,

pierwsze dnI Targów pr7f>bi",ga

amba$adora

~)SA
w Tokio, l\Iac Art.hura,
:iAóry już kilkakrolnie zwracał
,\I(~ do rl.i,du japo!lskiej.;o z31eeaj,",c \\'j)Nw:,dlcnic ma!,symaJ-

srodków

~ki.

• *

j

WH.!lkopol-

*

7...om.ał inlf'(l~Wfl() "IV nie W)·j.,Śf1;o.

Drugiego dnia Targów
la

w~

konferencja

~~~~~;~~IO;:'~;'r,? f'w ~;~ ;~;:; ~'~;~~' ,;:" ;;InI:,~~h~~:

odb}'~

pr",'P\~(l

w

!\wh
Wohl'{' ink ngrn111:1:'~h
rów 7,IJlndl~l, j01,'\IW jr.'l.
ni('mnl w~7,Yf,!I\.f' k,.'\Jr r"I')p.\' r"in
tr1:"e.~()wnnr SlI prtrlJir'~I"fl1 prOt~
Sil A. Eldllll:\nl',l
.1"7. ()h~('j"[i~
:-,de7.w.l!y sl~ t::!w;y pn"y ~ugeru
Jące, Iż w f!l'OCloSIt:' E~('hma!1na f<'\
Winni "'7~i\t: ud/Jal f'ksptorcl Ul.1~"
teresowanych pan,<;tw oraz aby
!n';,1je II- d(l.<t~r("7,y!y 'Xtlwwlei\l\l~
m<ll,-ri'lly d{'\\'od"h'(' l ~~d.".r~ 'I'

pod znakiem ~ldada~1in so- nmcI'ykH1IskiC'j firmif:' "PfiH'r"
bie nawzajem mniej lpb bar- produkuj<lccj farmaceutykI. Ten
dzieJ oficjalnych Wil~'t..
n<ljwi~ksl.y w 6wiede .~(\'"'1cell1
"Szlagierem"
poniedziałko- !nrtn.aceutyc:t.Jly w oSlaln.m o~
wym byly dwa kontrakty zawar kresie w}~puscił sz('!"C'g nowych
te pr.:ez przedstawicieli centra- leków
Nul(':t,~' do nich synte11
handlu
Ulgraniczneg0 tyczna pe-J?-icylina pod
':l [lZWij.
"CEKOP" %. handlowcami Fin~ "lVlaxipe-n". Jest ona pic;rl:)kr~t
landii l Sr.wecji, Opiewają one nie si!niejszJ;l. od tzw, pE'fllcyllna dootawę do Finlą.ndli jedne~ fi\' naturalneJ i jeEt Sl,lSowuna
go zbiornik.a do ropy n/,ltoweJ v.:ÓWCUl.s. kiedy ta 05\atniu da~
w3l'l.oścl 300 tys. złotych CE,wi:z.o ja słabe rezultaty. Poza tym du

(Dokoliezenie !UI 1111'. U

llych

turnlne Por.nanin

Jfl.k zwykle,

Ją

iJlkrwencjl

Dl,ienmk;:j,p.", Pol~~:lch.
('jo ta - opr6<:7. ebro1y,jl
/lowej _ zwicdziła l..abytki kul

bel.pieC'zf>ństvy'a

w chwtlj prz.yjaWu EIsenhowe~

po.';indal1'u dol;\lm"I~I.1', Orz)".
wl~Cle POI.,lq! mogl~':l.v 1~ ]lo,lnj

Ich

~w'ych
('k"p~%:IJ\\' do.
wjr::o dokJlm[o~I(jw lbrod
nlernlcc!(irh f<l.s~r<;tiJ\\'
O dowodach 7.brodni Ilop~!nl~.
nych pr7.~l Eichm<l.nn,1 mr.wi! dO<"
A. Ei<;t."11b..1Ch. Slwl("rhil on, t':

nlctwcm

wych oraz dużego takiego zb.or nowości należy nowy antyblo~
nika do Szwecji za 600 tys. zł tyk pod nazwą "Slgmilmycin"
dewizowych. "CEKOP" pertak- oraz "Niamid" lekarstwo
tuje również z innymi 2:agra- zwa1cz.ająt.:e stany depresYJn~
nlcUlyml handlowcami w Gpra~
Polska jest poważnym odblOl"
obiekt6w tnwe~ cą larnwc.eutyków. prodl!_l~.c.Ji
(irmy "P!izer". M. In, sprowa~
dwmy prt.."Paraty hozemonowe,
antybiotyki I wlt.amlny.

starczyć

nJ

71\]"(JWno

władzę VI

Romitet

Jedności

OD~EWNIA

. PRZYST.<\PIŁA
; DO KONKURSU

'DLEWNIA
:":ELIWA
"N:lekl.ail." w Wotowle
,
. przystąpiła
oficjalni,e
do ud1.iału w naszym konkur
sie Xl ł wiczędność metali.
We W'ijiOb:\liioailiciwie biorą
ułb::lał giserzy,
formierze i
praCOWnlcy wyd.l;l.alu nu~cha·

O

nlcznego.

'

KtE1TOWn!etwo tego

zakładu

ufundowało Już .nagrodę

dla

cc:._'_'CCL :,,,aIO-,g~N:~ri~·\.~~

-:- Kltl"lte
na dalsze

j·>\ropy. Istnl~j~

wjl'le ,i()kllm~,

lóW wyknwiąrych.

!~

F,ichmaM

l plarlowal aJicie wyniszczl"nJa Zydów w Pol.
o.~oblście kiprował
~;['e.

Narodowej

Szef rządu ma prAWO w clą
7 dni rozpatrywać de-Jtrety
przez Komitet Po zaaprll

\~ydane

bowaniu przez niego tycb dekre~
mocy obowif.\,.

tów nabierają one
:r.u;ącycb ustaw.
J:

,est

Rząd wybierany
członków Komitetu

j

obecn!e

ZU1,tOWCV POLSCY
Z\\TCn;ZAJ ..\ \v zsnn
Mt\JKOPA PAP. W drugim
dniu ml~dzynllrodow('go mityngu żużlow('go, j[\.]d odbył ~ię w

bezpar-

tyJnyeh obywatelJ. 'Komitet Jed-

Narodowej upoważn.lony
kontro!.owarua :rządu. :I
dymisjonowania ministrów. R;OW
nocześnle zakazuje się wy8Uwanla WSZR'lklch wniosków w sprawje 2l1\lany obecnej konstytucji
tym~a.sowej do chWiU pttepro;':a
dzenla nowych wyborów.
Zostaje po}'Jolana
ności
j~t do

mif.'jscowo.kJ Mil'jkop-'1. (ZSRR),

Jak już zapowiadnllśmy po~
przednio _ po zc-hrnn!u mate~
rialu dowodo\vego Sqd Woie~

Konkurs PZU i "Słowa ludu"

:~j~,
:~i~c.~"'~"·~"'~'''''.~~;''O':'~~''~l'
tw..
000%

(l)okończeme r.ł!

Jakle

kOl'1,Yścl

wać

str. 1)

przynosi roJnikom ta fonna ubezpie--

Ct'eilla1"'-

Jak wiadomo wypadki ChOO7.ą po !ud:r.!nch, Wypadek
nleoczekiwa.nle podczJ1.S wylto~
nywania. ró:l:nych prac we wrasnym lroIJpodantwle, w
czasie jazdy samochodem, koleją, motocyklem, wozem
konnym, rowerem a Dawet wóweZMr"'ldedy Idziecie płe~
IIIZ0 Itd Up.
Następstwa

pczycji te<:h-

możliWości

znlnter~anlc

budzJla literatura

mMycz.na

Wypadków

lią

złagodzenia.

tót.ne, PZU

Itwaci'

Wam

Składka

roczna wynoal ll'I' zł (lIłov.rnle: dwnd7Jetcin
siedem z1) od Jednej osoby. W ratle nJe6zezęśllwego wy~
padku - PZU wypłaca nlllltępu.lące świadczenia:
O Ue wypadek spowoduJe 100 uroc. trwalego Inwlt~
IIdztwa ..:.. PZU, wyplaca odszkodowanIe w wYlłflkotcl
Ut,OOO zł, pokrywa ewentualne koszty prute",)' ł spe('jnl~
nych środków ochronnych do wynoko~c1 1),'000 zł, zwrll,-

-

"si 'f dobr.Z8 III"::7.~b~~:!a:::J~~
~=!
oslągni~a
p

l" riC:;;.,"c"

Ich

chirurgów rad%Ie<,~",,,'U'''te'''''kielec'kl 'kich w tej dzledzlnie), jak 1 "Entl'
gla atomowa w me-dy'cynlE!". "Die
gt'lO!'ltyka schorzeń chirurg!.c2:_
l1ych" ~az praca "MÓ7g I oko'~.

CIL~t!ljJ.l';,ty przeazkołentl\, lnwal1dzkleło do 6.000 ,;1 l kO!I1:~

ty leczenia do 1.500 :d, .
W razłe śmierci ullezpleczonelto rodzin" Jego otrzymu.le 5,000 1:1,
,
Ubezp,iec;o;enle może by~ '7-f1\\'urte ze, skladkll wy:i_~;:1l
...... W6WCUUJ I śwladc7.enla PZU btX!l\ odpowlerlnlo wyżsw.

Po

składki

w

PZU..

vi

Kielcach

bGdz!e

Bpraw~ nndur.yć

.
.

Pówlntowym
otrzymu-

"a
W k on k ursl...

:ą VlI, HHIO r. Wnrilh~
klcm ,:,ct.estnlcienla w los/h\::mlu llajtrf,l] Je~t· 7.;\Wartle
w tym okresie ube"llpleczenla o'd r'llst~Jlsjw nh."a7.cl':~śllWycI}. wypadków oraz zQ.!ączellic dn kWlnl\t1 kOIlIU1rso~
wego, który ukate 511; w .. SIowie Ludtl" dopiero :.11 lipca

mann _ ...daniem Lawsona _
korzystal wkie po upadku dyk
hiury Peronu. ZllStępca Hitlera
zITll.lrł -" jak podaje brytyjsJd
do;.hmnlkarz - przed około dwu
.,
1
P
Inty SITHerC
ą n,d,ura ną w all~os de I...o!l LiblrJs, w pob1i±u
gl'anlcy braZYlijskiej, lub też w
BarJloche w Andach, gdzie wid?iano
r6wnież Inneg!)
zbrodniarl#· wojennego,
.dr Josepha

ponownie triumfowali tullowcy
polscy.
ZwycJę±y! Pogorzejski - 18
pkt.

MISTRZOSTWA S,nATA
rozpatry·
W l'IU:r. nI~(7.NEJ
po
AMSTj~,Il))/d"l PAP. \V rw;po
pełnionYCh
w Woje-wÓc17.kiej czętych "IN niedzielę w HadZll
Stacji KrwJodi1w.s,twa w Klr.l· mistrz()sl,wtlch świata w plice
CIl)::h, ..O.~,i~~X!-9.flyrni .. w. l)r~cc,,-i,c. n;czneJ kobiet, w grupie "J>.."
s!j: b. dyr. Stacji --:: Stnnis!aw H\JnHHlla pq]wn:J.!.a. Austrię 6:1
LewicId, la\xlrantka - Marla Cl :1)) 11 w grl.JPI(' ,,13" drut.ynn
l'i6rkowskll l pn:yuczony labo~ l'<HF pr.!wlla!a łiolandiQ 6:3
r;Jnt - Janusz S~.'ymnlk oral (4:2).
pielęgniarka Helena Jarosin
POZDROWIENIA Z DnGD..,
ska.
...dln w.~zJ'Nt:(It:'t'1. .yJY\!'ntYl((jW 1.."
Prtl:coWl'ifcy··'d 'lItojl\"p"d··zarzutom doltonywnnin aZf1l'egu lIympnly""'-I[ apo]"lU k{)IH~JUtgO "
K!(llecc~l't.n!l' ct}"tDlnlkóW Tl!ł!eJ
poważnych nadu:i;yć w gospod,n
.. ty nnaMlol :r. Antwerptl kolan
rownniu krwią I materIałam! i\iI,
kletl'ckl ]'rnncl!ICl,k KOSł!:LA reJ)rtkrwiopochodnymI, n!eleRalnego '1,!'ntI)J!\cy (1, powodzenIem Irtl!11Il
pobierania 8um p.enlp,i.nych: OHW)' pol~I{I~ na m\~rtl)'nnf'(ldo
dzlalrlOln na sz.ltodę pal1stwA l w')'m wYŚ(:~1!1I "Prz!'1. O pr<Jwlncjl'".
PrleKl1;t.uJemy, t1zJ<:kuJemy.
pacjentów.
Proces r07.porzynn ~h~ dziś o~
!tolo godz. 10.00 w gmachU Sf\~
Zl\"()\V AWt\NTunY
du Wojewódzltiego.
Klub sportoWY Siał w Kuno·
"Słowo' Ludu" bt:dlJ~ reb- wie przy!.I!!1 110 miN Ust, II opl·
cjonnwalo prlehl(lg· rDzprowy,
sem z..'lj6ć ...I:dLi~ 7.d~lrzyly się po
pUlmrr.ldm o mJsluowó{b~ld

r:darzyć się mołe zupełnie

(Dokończenie ze str, 1)

dl'Z('jÓW,

;:C~,Yk%r;enlb~dI\10Zll~f~;;;~I;;h\V z.:~~~~~;~wL~~;.,ll1~!I:_

Zagnańsk,

n pomil1cJZY OJdnl·
J{SJl\Żr,l:C I Slallt
rozegrnny wSIa!

zacIetrzewieni kJhl('e

I

,bu zaral': po I('olil;()w~'m g\l'lztl'
Im t;~{blcgo Sllotblll1n _ p. ~Je·

mlclIlucha z O~trowr~t, l.anła~O·

wall IlllJt[lny KUllowa. W rud\

Cmlcl~w, poszły POI\OĆ Ilk~d. dllJl'ągfrw'

Jedlnja, Gurb .. tlw, Mat,)gO&7..er.,
StLiI"achowke Wschodnll:, Roi.!t!,
d'"
Ollżro, Kunów, Pionk'l, Sę "'S1):'w, Ostrowiec. Naszym z(\.a~
tlwm
ta
Ilość
~t.ac,l!, kt6'-

kreHle trwania. konkursu.
_
Kupon konkul'sowy nalefy pl"zes!ać do nn,\bliż~ze~o
lnspe-ktoratu PZU najpÓ}.nle} do drlJa 10 SIerpnia br
Każdy ubezpl'~zonY, który wypełnI w.1runl{\ konkursu
weżmie udział w losowaniu In nagród, tnl;lrh jil)C

M wU'ożlln(O\n~ a nawd'kamlc·nic, GO.~l'ie Of)U,~dli h()j~11O morno pOlllrbow:tnl, n c1.trre('h plikar"!., kUJ1owsl,ich IItnymał()
nawet zwolnicn!." Icl(ar~fde ~
Iwacy.

l\llcjs('f)wl dl.!il!nC1.C Iln.l

., s!cez!ca!'n!e ..plly
parniki • o~~"~'~','~"';';;~~~-;-t;~~'b;;',"~~~-r>~~~-j-:t~e!~,~o~,;.a~,~oa~'~j(~),:n~t~'~~!:~t
tarcl.Q\\'e...(
rowery'., ~p~'atY' radiOWI;
powinny przystqpić pr1.f.
.i na
aluminiowych iii zegarki na !'
de wszyst!dm st.acje, 7. których pO{ęJ)lclIle I surOWI\ karę, Mara wle<!Zfle et. ksJążl,1 o
w spwnJe letnim będf' mnsowo my nadzieję, :te )Jodokręg siara24 tysi~y
KorZ.l'stll.Ć
turytkl.
Czekam? (~howlckl (lrowadzllCY r()1;gryw-

prysk!wać:o:c iii

:\Iengele.

'
Kore;;pondent "DalIy "Express"

-

I w Kte--

Eicl1mwl'I1·SS-0lX"Ts:·.11'rt".h1Jl11Iueh

kr\ajll sprawllje

gu

..NIEKf...AN"Of

J:t,i{

re!", 51.ef Uf1.l;:rJU ,.IV rl' głdw
nt~go
Urz<;Oll h·zpi"(,1.,'~~lwn Rre
,">Xy
w
likwlcln,'jl
Z)'d<'Jw

Do chwili przeprowad;:ellia nowych

wyborów,

w Pol.see

1'\; ~ u .l~~"v.ch, kr iI.j'::' w EllH.py, Ulaj~
dtl.P\ Się dOI(UIn(>Jlly r"'cblcl~ ~'Y
kn:::uJ1\ce relę. ja;':;\ N:"grii! A.

wspomllla o swej rozmowie z
kierownikiem jf;dnej
grup 0-

--:~~~~~~~~~~i~J.:~~~-l1~:~~~~~ł:~~~~~~~§;j~d~,o~t[njlk~Ó~W~~~~~~~[;:!~k~t~Ó'~Z~YI L..!~~~~::::~:.::~~:;'::.!:~:~=~JI
ROI'NIC~~'~~]~~~~!.r:ł~l~~rł;~~~1:
wl~c'

I

,

Sddl{'d.nj~

fakt~'ClJlY

WIl, Tum!ma, L'lcznei, Snbkona zgloszenia
WIl,
510wl](l1,
C7.ar-;t
niecklcj
Góry, Sandomielu

stan Zl!,jllć J proporrjol1Jllnle do
ki tej grllllY usiali
winy
,wymierzy
na
decyzję
podokręru Ctekam,
w SiUł"

inn,ydlt

ehowlca.cb.

Końskich,

karę·

160

166
SŁOWO

LUDU

Pociąg o~chodzi

.............._

.......,.........;;..o;,iioi.......~-~.._. __ .~.

Medycyna . atakujom ."szpilki"--···
"Mu!la"larulują.cR WMkh:l ,pll;,n"'I,JUł. 'Ui Pf"-"dtJewet:l\t kOflCtl\"
tofle dam~kle na clC'llltlf'h+ wy cyeb,.itkOł.,OIU'pl na to $cho-o

Jie

f.oklch obcasach, to po' prostu

do kasy, Sj('dzą na nieliclnvch
!::twk,f1('h. Pn('~i('r7.aj,! w7dluż i W<i7('rz pO~lew
.
kaJmc ,dwor~()w ko!r,if\,.w:yrh. PorłrMni. B('7.~
KIedyś bodajże w ub, roku,
tnllC~~Y. t~tlm ludzI dOjcżrl:i:!J."jących, w}'j('idiajl'j('yrh
pncJ<"zdz!lJących.
' w końcu lata dzlenn:knrz wi_
dział na stacji w SkllrtYllku,
..
ki,.ślej w ŚWietlicy, hard7.0 miOgrflmny 1'Y1:l1erlal dla S0CjQ~

na

1()~;L

Kn;y7.uJą

się

~cic:lk!

tu

\\,q:r!kirj .~1)01C'c1:11"'ci, fil

IT>11;i-~

on \\')'jnwić dUlI:! I 1';Jlc nall1l'~t
d.lżenla, smulkl I rlHlus.rrd7j(' chłQpiec rln odlcgl~go

nokI,
ci.

ml~st./ł

do

uknchlll1~j,

kobiecina w
białkę

jaj

zapa~ce

I Se-fY

C7.j'S\(' lniane

\\'kJ~!ql

IIfIELU dworcach kOJe.le.
\\'yrh otwarto, ku u('j{'sz~

W

p()(]rr'Ż'1vch,

ChUSt.Ki,

uczni H

. ł,lrll~u absunlowl jlowinnl
f>tąlllĆ WSl~'S('y

ty.lko

do

ś

'za

I

II

j

d

&zk~lę.
trn.1ę

plr,nC1ml jedzie
onol<; 1'7.ll1er

bud<lwnć
obmyśla

sKyrh wiz)'l

Pot.o~l;.1wm~'

jednak te rozmy

'lania na Inną oku7":/;,, PKP nu!
t~da od podróżnego dowodu (l.
!obistego, wystal."cza bilet, Al!!

tóz,

podl"óżnemu

nie wystarczy

p!'1J!wiE'7.ieni-e- go do Innej mt("j ,!OOwOŚc!
dla reali7.1!cji cciu,
Podróżnemu

trzeba tworzyć wa
runk! wygodnej podrM:y, Ir70ba mu stWOT'7:Yć
~ normalnego

mlKroatmo~

1\

b,vLowanl<l,

podróży Il!e tr:!k/l
jeść, ale tcltże' JC4IIIJ

kl!lmtowl w
chc~

~i~

Fakt w wbll"
!

n~

lnkll. by 7~,llJl"lwnł".

Wt""j,~.

t>.,<lrMnyrł"l, ktoM'V
~~:~)~~7~~C~r~8()~.8~;a~~~\,~I\r~~~~
k'lku

l"m

w"rr>tvw~lj "j~ z

lfll:r"I

mało znaczący,

mlalo stopy
zdrowe",

słowa.

II"

n61"

Zobac7.yl on nagle na ścla~
nach obok \\'ywies7.ek
Nie
pluj", "Nie zaniecz.v,:zczaJ" po-.

I

Doli"

zupełnie

Prot

dlogi", dwie duże w-.)'wlcszkl t>,.,.~'b,.lk", "Nie b.ądź ponurakiem", "B"w

drt"ml.,\' si~", "Każda przyjemność, zaCX1:h __ .n.a. ___ .UL~ \.econvch .. _... tal\'.lutc.h.. J~I\.~lI, _lłrle_Jn'! l !.!Ix.aj !!..Il, .:'!!_ .!.~_~t--_
Wld,lal"m

trh

por1~\.:~lnl
n~

~wńJ

lwyktn

CIHpll"'l~

po~I~.I!,

!
llrv, ct.7a.

pM"l~j

go

bu

więc' prOCo.·,wAród.'scborze6
porów. 'l'ymez&Sens,
męłc~
!tobie- kł6rq noaq obu!{le atosUl1kokoni wo dobrze lIrtYlltosowane do
.,budowY stopy, ponad 40. proc.

Ale zapłodnił fantazjq pis?',)ce-

11'11.

~l~m \lr7~<1'''n~ t"'I~lllr~ nn "\t.r"I!
... u w
SI(nrly,kLJ-KnmIPnn~l
nlł!
~I .. ~,v .,~ ,bylnt~ pr>!"uIArnnŚl't,

,

:~:~~:~~~~!~~,:;~~c:.;,~m~ber, bez~

Vi

nioną

ca8I\ch,,"'IKulłe~Ał,·~,dopr4wadza
ono stop:v ł' Mat kQilieł do

ruiny",
W,pomnlany 'Juł;"pr,oł~ Blg«:
.. Jed -al&rmu!l\ce. te _·w~ród
ptlch()t!z\ SP.l"zed. 200 lat, 7, cz.- kobleł w wieku ód 1)0 do 60 lał
sów, Ludw\lZR XV, C\) \\·lęceJ - na 0.61:' nie !!l,POłyka się tUlrnud
byla 0111\ zwalczana I w łam- nych nó,I". W'r6d bal1llllycb prze
I tcJ epoce, WQwc:,:as II')" bowiem te<mnle 500.koblel W wieku od
lekarz i anatomlsta ho- 20 do 80 lat 1)ylo zalłdwle ,ID," Ił,

oflarnlf! pełnią swą _. c Jowe wet c
wOIcowych,
~l1l~hę w walce, z nud., podróż- ~lmos!er8 była niezwyt{le mi·

drod7,e do ,57.kO))' obmyśla nego,
•
Jak unil~nl'lć klasówki z "mat·
1"1'1"'''11 r,~M'. t"~·~~I"tk<l
my", Int.~·nif>r z: 1&7.:14 wypeł

.,Natety zaprtestać produko~
wanla ollłnymleJ 'większuścł
modeli koblooęgO obuwia, zMII.
&7.cza na' bardzo ~l'{łkicb ob"'\

clwko, .. !1?pllkom
OI'Bzu.le się przy t}m, że mo
dA la j('st bArdzo lltnro$wiecha.,

I
I
Y, o )rilzek, Przy ~ciswn~'('h
d<:,wlckach adapterll w kąci!!
(lllęrlzy ~Iolib,ml tal;czył)' uwili

prS!nocy

wy~'

l~kan..t'''_

,Jak widm: z tern ~.pelu, ktÓo
rep,o ilU torem j~~t 81wajCQt!.kl
j('kni'l, pn'Jf. K. Slgg, laoowlada
się nu pt'awd:o:iwą kl'ucjatę' pr2:e

(lIw'reowe. !\".tpowai'nicisze z
I )
p,H)', W SWi('tlicy h:o'/o kilka",
n ('" 1, w Kielcach, R;!domiu I clzil'siqt o~ób, Wszyscv z uśmle_
Skl1rzy~k\j Kamipllllcj C7..vnne chl!m patrzyli na lllńcz"cYch,
~ą ~nłil rlobp" w Inn.wh mif'j5to· któ~zy Inmllli rl"gull!.rrtlr'lY ZWy-

\\'l(nie Ko- \\'O&CIRCI1
\\ ~wletllce

"winię!e

~\\"I('Hi.c1!

rlenłe ll ,

~th~~w~l,,:I~~t(l;~II,,::~~~!~! ~:: W?~;=~~:a nlemłoold" prof.,

!lcy dworcowej dozwolona",

~1r\.:alM<y('h

Pr~n!ft

Ich

1~1l1a~a n,'~t<l4<'

nt~

.w1 . .t-

l tak:

fi,,!! mot .... Kn'dn po..
l ..... !
h\lklml,
Im~'I[.Ilmt L .. br\ld~m, Nic dziw1l~1I0, tl! talu n.~a w k~koronlt
~:~·:~~,ńW 1 oplulych podló, mott!

~rM P01~C70I1J

~

A
..,

,ak
by w

ki

\

bYlo\)y"d~brze, gar"

św!etllcach dworco?''Ych wprowadzono zwyczaj p.

rzenla

ka\......y;

Ill;l nudzI.

Do ~e.1ścln

pod!\gtl pm;o~t8.
Iy trzy godziny, co z mmJ uo-

"

• jakby tak wyorirębnl~ ka
waleK parkietu, a nad nim ~
duty napis "Tu lilii i

wywiesić

bi~?

tańczy"?

.. nie

namawiam

do

wygla

,
szanJa pogadane!t o hOOo\\'
li buraków cukrowych, ale WI
PTT-K nie miałoby· tu nJ( de
roboty?

powołano

Woj, Komitet Obchodu

'!J'!JOn' Iłforzo"
W dniach od 2!5
trwa.ć będą

lipca

czerwca

do 3

w naszym wo

"Dni Morla", W
bieiątym· roku llo!l'tt'(·OM r:ha:.:
Jt;wództwin

I p~I;;;i~~o

,

:n

rugim
1it)'n~ię

w

SRRl,

lowey

cxn

BARBARA ZALF..8KA

- 18

TA

wciągu2dnł
Z Ko:nlecpolrm zlewa
jut

p<łbli,~ld

ctl1'l1\.~jóW,

kt6rym je..~t
c.zymy hotel

łrlQ

w

prz,v)rmny l
F:l.bry\d Płyt

PiJiml(l"l\')Th, NOI.-I"..'I ko.'rl.tu~
je tutflj 11'l 1.1, ło1e rlle C'l.I~
łych

rodzin nie ma tu ni.,.

ott.. ty, mlejsc.a· (pokoje rmro-~ót'{()'",\'C),

W

('t.,::Ul.\i'l~'YIl'l

holcl pnrlru jl'ofit IUlna! {kn-pany pr~:a; jCl\dw t wo..
lm Bntoft"!oi'O), IV
którym

nlJlów
z

olt. 2(1

ci.cka
ty~,

h ..

l,ylo, owj ...s z 7.400 Jw, j';ez·
z 4.500 ha, p~z{'nló; z
ok, 2!WO ha i ponnd HU hl,
rwpaku, Ą prl,cdCi docho-.
dl! ··Jeszc7..e zbiór ró:i:.n/ch t!~

mIeń
~rrw'

IIDle·-

mor-

I

pU-

mai\!
I. ,

) /l,ru

<l/,lól

Cl)'ąlf!

I

\

~ :~,\~; ~~) r~1~,~,1~~I; I 17,n \\'~, ~(,;{~\ ~~~!~

robót polowych
przemyśicnia

planu

dZiałania

I
wszystldch in

Itytucjl ZWią..uu1ych z

Iw,m.

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

KlIl~

,

Chp.lI,~tN'\Wt

jut

M

dnW11f1.

Jdl\v z V)d1.! I

tndJR podeJśc rio. olllellkn\ po;
pr()~j(' o len ,C1Y lody lYł!'oflnlk !
(k.fllrrco po M7~COl<'nnlll wtroltletll
kliNI!;) pod~Je mu .!~ ta.dnn;, nu·

Kr>'11UlllkacJa
PKS,

II

pr7~'f"\II,f!it

qUll

IM-,nl~
C'le~lochnwy,

kO){'Jo'Na

~.'Il)mmnl.l1n"
\"h'!ł(l~

nl,,~t!'iy,

tu

wl!'lu

m.-.nl.,rh z XliI

praw pI7,cmyslowych, po,r,zO\'.')'(')1 Itd" !XKloryw!ti, w;l/mo~
\li1lnie Slcby, siew poplonów,
111 akcjQ ź.nlwną! udl";clcnie
pomocy 1'Olnlkorri w kampanil

Nll. micJ~

równicvl

PII;\tf)r) ()ltolle Knt1il'q)(>l.
nA

LI'I,.,\',"

mlf'l';',~k,lń

I

w

doku-

W.

,.nnil-

nlo 1119
nin h)!-

!:,
l'
,I
Ił
I
Jr,cln. ~lnllo\\'l$kR, .1c~1 ..()l1() ch)'t)~
\1C'ly\':I~l~, Kle 'chodzi
tylko o
,pr,(ltcnle
C1~Sll
do
n~dr)~r!.,
l)M l itl1 l1 , Irn takfe o lo jak a: o
.!~

~ped1.1.

AZDY
5zanlljqcy
~ię
dziennikarz' po oplsBl1lu
jakichś fakt6w stara glę

K
w

miaro motllw04.cl 1 sU ooda'

l}()('lynl(1l !lfl
o pOkoje

można

I
wynnjl\~

Cf''fl11C :lOO ... 400 1.1

w

mIM!(.,7.~

ni"., Zywno.4d ! oW(>('Ów du-

M -

~I\

,,,klepy,

ro.~pod.(l

I

mila kawiarenka (Vi' II VIs
MRN) lidzie m01.na ljE!ll~ 0-

biad 1 napiJ:! alf!: dobrej
wy.

kl..

W

ciągu

ub,' aohoty i nledz:le-.

li zanQtowano V\ .tlałbym, ,woJ'"

nic.' w 'JX'lbllsldm .1tu)'tT1
t
c.!ekawym Le1c."\\1e. grlz!e 8ft
tlobrvl 'Ulapatr.zone 11klepy I
goopOOa... Do
lelowaklego

dawane ,one

wództwle"plęo nleszczęśllWYcl:i
wypadków drol'll;)W)"ch.·' ąPQ'w~

były głównIe p~q

nadmierną lI:r.)'b~ŚĆ, pide alkQ
holu l nieuwagą ltlerowc6wj
Motocyklista Teodor BabUl"

ezsk

jadą,cy""z,,,,,,'.'niedo'zwolciną

szybkością,

przez,

wieś

I

l~O 71
p()kt'J,l,

WYnJl1H'\

w otl!('!:!I)'l'h 11

Jd,1<lmc>l.rn·

!lM

;':;BYf'J,Y(,{\CO.
Otn.czrmn Jr,~nm\ \1.';{'!4 1\11rA'l'IA bnrdzo m1te v."f~;i.rme,
Tl'ł; za' dM'lnm!
ptynle
w&ród
mgajnlk.\w r.zccrJUI
BiałkA, • W,od!eRlyrn o!ł km

Kajet....

nów (pow,' kIelecki) wPadł pOd

n-lec

ulntwl~jlll

nI

stAW],

8('\1 Jf\~t

łowić

w!~von~

Cln~"pl~mll

dute

sa~chód_ ciężaroWY

przysl.ań \ ]'(lj.nki\

! wysilek w pracy -

811,

ryby I pl~"w<1ć 1t.nli1wmĄ (jo:-st

kąpo/\Ć ~i~,

matna

mają zebrać

Ikogumllku.,

EwN"1,tunlne braki w mopa·
trr.en!u mntna la!wo uxupcl~

jnuerć

na, miejscu;

Zenon Mlyn"",,:yk,

po,nos:ął.4

SŁOWO

STRONA ..

NUSltR 1M

LUDU

L,,~!7ć ~()ll~l~~C~n~~ n~'~;

WTOREK.
14 CZERWCA 1960

n.

nll. ohi~d. Przebyv,".;jll. na P()w!'"
triu d6" potn)'f"h wy!r.:r, wl(o("xor
nyr::ll. RllWlą ~i~. Wlil~.,lc, Odll:,
w JĄkj('h warunk.llclj~ Pytanlll
". adal hudlllCe wII'J,? v'i\tpllwosci nIt> ty!J\O 1.I'~!lztą IV nll.51ym
mi!"~ci", Trudno wymllrl'ć,
ab)'
dzil'ci kaid(~j Wleki<lld k .. mlooi<"Y m!"I,1' "wlum1y" ph~ UI,baw,

I

Ąl~

motliwe joo! tn

i

MW"! bar-

0:>:0 pMrzehr"l1' w hli,~kir(l sasj, ...l/iwie miefizkanioWYf"h n<:'edli. Cz.v

o tych P'llnehach dzi''f.,. dla. ni("h
nlłjpill'licjszych my~!i ktoA \.II
l(!elCllch? Robi

l., T r:,rjl

!m'(l..

Ich ~,Inte-re.<;owań 'rnwlln:y~tW(l
l'r7.yjsH'IÓ! Dl'.ied. Z Ja!wn.i rezu!
tatami?
TEATR'll

TEATR m liT, Zr.nOMSI(1I'(;O _
1,J;trOlowa J'l"lcdmJeścia" godz. 19.15.
KINA:
i,MOSI{\\'A"

_

"Kaw~!t'r

z

król~

jegomo$cl".

kol. p;>nOU1'll1<":wy _
pt'od. j":.-frJl'l"><":.·-~d lat 16. ,,~dz.
16,00. lR.IS I .~.~o,

muc\' J~!l.l

sytu::tcj~

Trud!'!:,!
r07.1nUO\\'ilĆ

moinn

by

\\)'kor7.ystujtjc dość

duży

lokn! W tym samym budyn~
ku PD drugiej stronie klatki
schodo\vcJ. Są tem podstawowe
urządzenia

dotąd

~'a

notatkI) p!.

pnrf~CZlmle"

wje

ta,

%

gOdz.,21,QQ •

;,GORNIK" w Rudkll~h pow. KleI
re -'- "WI6('l~lla" - prod. IUndu,k!ej
-

MtJ7IW~1

Wystawy:

,.cntMllle lU<1(lWe

""~mh'51()

SInie zbl()ry.
w MIU na I I'lęlne

arl~'.

(\r~t

"It-yII!.'

AP1ĘKl.

APte)(a Nr Hl1 - ul. SienkieWIcza l~ - tl~'lur nocny.
'H:L.};FU,,<Vl

01 - Pogotowie mJIICYln.
_.- ,OB _ Strat
~9

....,_

P~tarn\l

- Pogotowie, llalunkowe

n·gl ~ Pogolowle Oa7.owe
:. . ___ ~~.!..:-_"r!.:~..Il:.(),~~~~-.!!!...~U~!:!.~J.
wod.-kan.
POSTOJE 'TAKSOWE~

:"

marea *br.

*

*

w na~1.el g~lec!e
kryt)'k,jJ~ca
____ ·_W, pt. ;,l-\nJobrnz POlski w Ocuch UkBUlla sle nOllltk"
Wli!śctclelkll
prywatne!!o
sklepiku
czcskH'SO malnr,Ul Laj",ka".
'!\'~t&JJe Urbańską fil Jej tl!~uprzej
mosć w stosunku d~ klientów. W
"FOTOPLASTIKON ul. 1!!ll'nkl~lV1·
Wlc7..!! 4.'1 ,- "Brzegiem Morza Sróc!· mledzycZ3$le tS/os!!y ~h'l do rc:lak.·
cH OSOby. które 5twlero1zU~·. t~ )n'ly
, zJemn<?!,;c".
to zlośllwe !n~yn\OlI('jt',
Wyt~lll!
FOTul'LĄSllKON PIso Parl)"
'1nl zupełnie odmlĘnne ~(!anle o
tantow ~ '- Palerl1lo,
trt>ktowllnlU
k1j<:-ntów
&klcp!k1.l
WDK

,

pl"'.ty dworcu PKP
na ,l'lllcu PartyZanlóW:

~":::==ffir.:::Plii·tU.-::mif.::::St~'i'i08r-lldu""

przy,' ul. Swlerczewsklego

w

'1..,.

!:WllrTOIf1"l7VSKIB'

\\'1$11Ca w CWll'Ue ba-

at'~neologICZll)lCn,

Gtyczne"

L

KOMUłłlKATY

god<l. 1D.

dan.

"Partolnnko,

z,amj.:~sz("zoną

dniU 2 bm. odpO'l<:iedl.I~! nam dyrr','01" l\17.D:\1 l\fi~>';!""w S.<lka\\·
rl:uk. - \V tlb. roku. w IV kwaf
lale - czytamy _ hrygada re.
mrmt0',\'<l 1'117:8;\1 p()kr)"l;; budy·
n!'k prlY uL Mj((·7..1F'dcgo 10;
paPol, Il"'Cl nie w,l'mi!'n'ia rynny
l pm\·orJu hrRku bhl~~IY, Nie zlik,,:1:10"<·;m0 'Nlęc mo~lIwośC"1
rirkt')w "'CI!";;:V nRrlmi~mć {nie w
n'tu 11,prClwi(>;)li'.\'1{~,I~ pr1!e{)",,,i.
»;i,w brv~,1r!y). że pO:l ZF'b,v bla_
rh,\' .So1 I">..'lrnl() dol.e, a prl~'c1zi,1Iy

10

prze:/: jego wluelelelke.

*

*

*

Na .aw~go wlllŚclclela cl~k)t, w domu przy ul. MJelcursktego U u ob
Zygmunta Sryby ·owezarek po~H~a·
lańskI. Mote ktoll %ech~l;llby w1111~
go· na' wlunołć, jcłU nie odnajdzIe
:~,I!t.,,~~.ł.('.!~~~~_

male.

r.n

PROGRAl-4,n

birżlllym

;wpotrz~bow<lnyrh

MZB1'Il

5 ton bil-

To nie 'jest miejsce
do kąpieli
I
'Y",clepłe'

dni. wielu n!ieszKielc ltaźdll' wnlnq
chy/i,lę od pracy 'I>pędw ,na
w
;;O.d Fnmka :Bńdge'a do Peter Orlo św)czym p.o~letr:w, Do ulub.o
4~·3J
nycb i mIeJsc
,wypoo:ynku,
H-J1 me..sa", M,DO Dzlennlk. 20.30 l'ol9l1:ie s.zczególn.ie"-"mtmłz,i.etY;':"'nalet.if
_ 20_46 ~.~fl.r;~.. J!.~~.Q\\'e.," .~Il..ł,L "r:L~~ .. JI)I)HIL Q
Wyehowanlu". 21.90 "Ce$an Portu· m. in. tzw. doiy Siekluckicgo.

(fl.api"tcc!w 'parku)
3!1-1~
VO'.ltOj 'tak~ćWl'k baglltowych
Taoectna. 23.00 - :3.10 O.Hatn!e W/Q·
~","Il~ i'laY!L,~lVW?"~.l'I.\P"W,
4ł'1~ a&'in(,iścl;

rol(u

ch}' otl'ZymaJ tylko snu Irg,
Pr~C(rnrl1lcy
wyko"'1u;1lCY
remont dachu 11a wF[lcomnl,Anym
budynku o!rz~rmlll1 up"mnj{'T1je, a
w stosunku do kierownika bryga

kancow

gaB!" ...... .e:luchow1~lw. ".01 MUlyka
rozrywkowP, 2~ ..~1I Grll Ork(e~ira

W

mi

dy zostaną wYc1ągnfr:te
W1'lj",,~ki
po przedloteniu całej sprawy ra.
Lilie zakładQwej.
Od Redakcji; Nie trudno w

tym

'wyjaśnim;lu d05l~tk~ć

miała

mj(!J,~ce

w

WOjewÓ"ti"zka Shicja

zamknięcia

zakładu.

zdanie ma Wy·
dział Przemysłu
Prez. WRN.
Dobro pracujących tu ludzj wy
maga natychmiastowego rozpa
trzenta sprawy przez gospoda.
rzy mlas\.a.

.,unktu apt~,nego 11/
Ulllr,,! te od I ,l'IJ~
B mArt& U,Q r. Iy.
ltem~IYClnl~
pn)"wlBszcul IQ~!ł,
nDrahj~c
Zarząd
Apttk Spo!'j III
Klt'lcach nl 11,16~ 7.l Uraly.
T~deusz Gala w okresie \)om twl'ł
elli na 5W:l\e, uwag~ tlJ'bem tyell
.,onlH1 atnn. - tluto t et~!t() pl!,
suwlal kol~gom Itp. Mlm~. It jego
~U.1ennych

t

Pl~trko'l1cn0h.

nla

r. do

19~a

pracy, (lIugo nlkt nJe 2alnterelowłl
510:. IIk'ld 'Tndeusz Gola bierze ple-

r:!.r·(1.ywi,<;to~.

ta druga eWNI-

tuatność.

rej obo,",1ąUtlem jest ptZ€ctet upo.
blegaC powstawaniu n.l.duij"i!.

*

Po

red"kcjl t.~o~lI ~I~ Ob. r. u

SI'Jq:;~.

w K'cl~cklm Oddllal~
PI-' "OPOS" nie pozwoluno mu W}"
.'Iąpić w Chnral\lerlp. tyranIa. Ula.
ClClIO? /{IJ!tn la! I~m\l kupowal gal"'
n;!ur na raty i nl\ ~kutek Irudl1e)
~}'luaCjt
mb.terj;'llnej "spó'.nU'" $I~
7. wpla'-'cni!:'11l 03tntnleJ ralY ~ e~te.
ie

bywca I porecty,ctele nie d8l~ gw".

I nH1Cjl

l

te'l

ty mlr~I.'lce. St\\'IHdlono .... 'I~<:'
t.n w .. ()1lS", ~e Oll. t. Je<t "trUd·
nym" plntnllllcm I nic zn.lugul~

na Zi.\\lI~n"Je. O wyjaśnienie cale)
"prawy l.wrócll1śnlY 5lę do dyrekcji

sl1nitarna.' że do tp.,l pory nie 11~
stawIono t.am znal,ów surowo
7.nbranlających kqpielL Prze.

1'1' "ORS".

scem do kąpielI.

lu 8prz!'"dafy

teki pnepl,: ł,Jem n.abywcll;
deż był}' już wypadki utunlr:c nieJest
wY\·.'\1l,lal 'II;: w popncdnJm o'
..
,"~~,w..,ogóle glmlnnl~Lnle,.są..mlej ~ktCslO .:1\. ·splnty ,na!~tno$cł "'2; tytu-

h.

raty lub gdy n ••

------------~------~----

Kto posiada

broń

lub materiały wybuchowe •..
,Aby upoblec tym wypad'~
kom, Komenda. MieJska. MO
zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Kielc, kM·
ny Jeszcze posiadają broń palną lub materlaly wybuchowe,
względnie znają mieJsca, gdzie
materiały takowe się znajduJą.
aby··uwiadomiU o tym milicję.

'cj;:,gnj~cJa nalelnO~cl. mot

na odmowiĆ $pnc::!at.y. na raty. Pe:
cyz)a w tych przypadkach nnlHy
C10 dyrektora Od(h.lalu P? "ans"
\\'llllednlt' do o.~olly Imiennie do
tego upowainlone)".
Cale 1l1cpOr!.>7.Uml1"nlc ~w IwIetle
(>sl~tnJel'!() Ilrleplsu polega Ila tym.
te url.ednlc7,ka zaZ"twlaJ'lca spruw~
z ol:). J. 111e ~~slę$n<,:ta or,lnU dy·

rllk-l!jl Kieleckiego Uddzlnhl wzt:l~d'
nie klel'ownłkn 'J)l.J~,tu Kredytowe·
go Prlu.'uJqcego na miejsclI. ~ Upl)'
do wy.
IlQWllnlJ decyzj! w tnklell I'.YDH1.
k~eh. Jllk na8 l~peWlllono w ;:Iyrek
ell' nil! 'byłu ,'j5t~jnY_::-_IJ"powtJdow aby
wntoJOllcgo pl"7.n

dyrel(t'j~

*

*

Proce!!' o nndu!yda w CPN, "
]nOtym glównym oskarżonym by!
J!U1 Paku In. kierownik ,t~~)1 b~~·
w Klelrach, 2akonc!}'1 lit

~ynoweJ

wyrokiem:

,,088" na cenzurowanym...

we-

ty\\'otna jest komórka kontro!!

Takle samo

za lo oopowie-dnh kl'lril, Wy_

rl.AJe nam Eif). te

Niestety

nadchodzi z Prezy-

'tfoblć1'

Mil nie wn\os-ek

Albo ~yre-kcJa u·
sprawiedliwia bryg;!rle remontoWit jeśli nie było blachy. albo
sp.'\ftoJila onu robotę i nalety jej

d

sanitarne,

s.!l.nitarno ~ .Epidemiologiczna
w ostatnlch dniach postawiła

kons"'kwencjL

~Ię

nte

d:um Odpowiedź, Wydział Zatrudnienia ciągle przysyla do
pr'lcy nowych JudzI. JUl w
tym roku przybyło znowu 20 osób, Gdzie' !ch umleścić, CI) z ni

Brak konsekilJencji. ..
hKochanlfo·
Werony" prol;f, franc .• ód lat

KIWNIIH

rn.nlątku

sklch
nil

J~n

uttat~

l

n~

Pakula

10lUl Ih.

praw

2 lata. Henryk

linia, Jeny

obywatel·
Mu~h. ~

1{,,:'lP8 l I:dw,!1!

Zapró\Jw "dostilll" ey,

I l 9

ml"l~

II OGŁOSZENIA DROm 'I
CĘOl-Ę

bielą

piUS

\r"n~p(),·t

~ll.\ea

10.:0

eza
Ludowej

wlenla

IV

syllk'nl 11~ ~I Iy~]~~
olwlo Igl II od ty·

~1l1C.lft

otlb:ol'c'y _ dOllłf"

lel~lpn
P')W. c~me

A"'"

ZamOo
prl)'jmujemy
Il~P

do 15 1.':?<j"".'.'CU.

pl:,C (fllnd~ment). (lo>
l:ród owocowy. J{lclcc. lei, M-Il, od
Il'odz. 16 ,
IUI·.
SPHZELJA~j

~;nJI~lltee ~~!1a;,5:~;~~lt~~~~c;e ~~rSn~

E

a

~

II

cownlcy "ORS·u" r;n~ją naJclyc1e
,woje lcompetencje.
Ob. M, S. InA nIeco lnn\! preten·
sJe do "ons·u". W I;peej.aln)'m
mle przy~ylanym (]lutnIkowi pnez
to pneddebJor51wo ("OM" je51 IV'
tym W7.ltl~dlie prr.cIOmy), C1:ytamYl
"Splata; kredytu lo~tlltll Ob, rotlo·
tonQ n~" ... fili. po zl" Iilownl~ ~l::"
płalnyclt
blankl~l!:'m
Pl{O na k~n.
to Nr I4'6·ł~ lub 'galowka \V ka.~le
"ons" Kle)1.':1' uj Zagórska I~ do
Iln~ 10 kdd~go mtf'sląca, .. "
Ob. M. S. dlutnlk 100RS'' pny'
audI dO blurll' Wl/i~nl" przy ul.
Zag6raklej 1& w dniu 10 bm. I': U'
rnlatenl wpla~en!a; kolejnej mty.
N'1r.stety nikt. nawet 'kietownIk blu·
fa, nie -umlal wyjaśnić" .!I(We jtot ta
iton, o klóreJ tak wyratnie pisze
Ile w ·zawiadomlenlu .. ,

.,1$.

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

--P-Ałiłm~PIU)ARSfWł-łłlHolllir-+-III---III
Policzns ł

pow. Z\\'oIcń

ogl .... PRZETAR G n. ddcrż.w~ sodu.
na dzień 18 czerwca 1960 t., godz. 12.

_',.w pttetlltllu.mi\lB'I,"btIlĆ
leetnlone I

u4t.\.a1 .. lnalytl.ICjo, l1Bpolecznlllnt,.nit~$Po.

o~oby prywatne,

Wadium obowlqtuJe w w)'sokoScl ID pror..
Po łym terminie Milicja Oby
PGn Pollc2nl ~lłSlneg6 ftoble I) w w)pnrJk'l Ill~ '1trntMnl~ ~lItfY
wateJaka, na podstawie posiada ,
Itncunko\\ej prietnril mott być unlcy,.Qznlollj. ZJ PIU\IO \\;llOn; o'~·
nyeh Informacji o osobach nie·
t/!:ntl'l,
J!o!-K
legalnie posiadaJących broń, bę
dzle prowadziła dochodzenia.
...............................................................ut łł ••
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