Dnie o ..I,&lę~
gol.ldei chemII

Zakłady

"Stilon"

rozpoczęły produkcję

,.k.

folii filmowej

~

,l,
I.

Przewodniczący

W tych _ dni.aeh ,ru~zrł
n,.wy
dział IV GOl-z.ow.,k,th (-<Jk!;ld'I'.h
Wt,'kiNl S~,tu<:l.ny("h "S;1I0!1" _
produkCj<l folij WmOWI-J. Okr:">JII

Wybieramy
Uwaga mieszkańcy
m:astcczek!

pr"go!oWllwc<.y do lU'UI)lOlllJL_
nil! Cc-IUI',:Ó/(1 mokrialu t(W.a1
3
J~I~ ,h.sl<.'';0 w t,\'I'll !'oku zaJ(la~

Już

~1potr/"lJ(nv,1nw

KrajoWl\

ą·

pod,tawuwym

,.
j.

prfdub'j!

tłl~my

,lednoC'leśnle
wyj"łzdy.

dalsze

ny rozpocz.nle

lo

rOWt'Ą

produkrj~

rol~i

planuiemy
Jak Infor-

ni('I';.J

(DokońeunJe

na Itr,

Z)

denta Rady

Narodowej

Front,1l

Narodowego Nlemł('C Pcmoł;ra~
tycznych HOTata Bra!lchll,

POOC7...tl!1: rozmowy o\le('1l1 byll
pfie.wOditl6:qC~llo--· -Rudy

f.MtePca

~'"PIii'Iir",1f:

wl('C1>rZe\~'I)tlnjC7Ąl"

OK FJN 'BolelllllW Pode<!worny l
.ela-etart OK fJN Zotlll Tom"y1<.

krafó.T!j łqczcie łi~'

PrnletrlTlUSlS WS2:'lJstkich,

I\~J J""I h óJO<.'l~l'l nlul(7)'. kIL;ry na ralie b~d/.I"rny J~S,l'~f'" im
portpw:,ć :I:
8(>11':;1,
Do
11()]"!.'A
l~r", roillI nl1,OZ pn( my,,! clwnoicl

,.

alp,

do Koniecpola
mowalismy _ o Ich kolejno~
jel żadecydują llsty :t terenu.
List6w tych wpływa. do re-dakcjJ coraz wlQ-Ccj (W Jśl1cll,
Lag6w, Starachowice, Wy~
śmtenyce I wiele Innych~"""'M., in. otrzymaliśmy ciekaM
wy łlst 'od Henryka Stn.rczew

1(1

S\l~o\\'('('rn

tilmowpj

ukaże

_tac!

D7H}ki unH'horn:f'!]il1
PO\",.;1:'l"J produkcji Z.1')"~/rz':Lł7:my 10
min
zl d, \\'\lowyrh l'Oet.r>k

,.

piątek

pierwsze- obsmrne .!!prą.wo:>:da
nte naszych repol't~rów ,l wy
jaldu do Aogori!. Materiał
dekawy -". wark> przecl.y-

d.\"w:,pl' ....du.kują 1,;0 ton fO~ll. W
\9ii1 r. produk<J'" lĆ b"'};1 ~)09 1"1)
lo:il ro(',~ni{', N) ,·"Il\(rI'.-H'It- pok!')'

jl

w

się

małych

llit.dy

Alek.eandetr ZOwad.z.k1 pr/yjł\1
bili., w Belwederte bawil\('~go z
wlzyt'ł w
Polsce I wlc~prezy~

h'go 6U

_

Na 7:/'Il?'du: 1. n~fnOm'l' !r1.Rk Obsługuje prasy tlltraeyJ.

p07a

ne

IV

dziale prz)'glJtllwawczy m,

bIO~~1l11

F'ntg-('now"](lml. fi!mowy
TT1: ] fntngr.1 I 1C'?n)'mi proriuk(]w<;~
b~"7.J~my

mHlcn"ly

Jz(]lacYlI'c

tliJ rn('my,l\J c:{'ktml('chni('we.
go, II~tTy do apJnllów fotngln_
til'zn:.'ch j tiltry do rellektorów
t,eJtrlll!1yrh.
Cil\!(.1wy JeRt pomysl prorlukcJi

Iz\\'. Wlecln('go paplrru (otog,o'
tio.nego na zmilllowanej gorz""'"
ski~J !olil. Papier taki nie nis;;.C1~Je I nIe tffld walorów
nnwet po wiplu 1.1weh, ni e lIf>c, ~

.,1-1-'

lega wplywom otmosfe.rycwym

J

! \\'IIp,()('i. Pir"n\.'.~1(O (l(lhjtkl n..
tym "p1\pll'l'Ze" zmtaly wyknna
n~

I

m<1Jdują

"ię

w Gr)[wwit~.

Li~t

powitalny
ł'\I. S. ChrusZC~9W'a
do uczestników konferencji

niepodleełych krajówAfryki

O.. gaa li. W Polskiej Zjednoczonej Pa .. m ltoDotoiczei

MOSKWA PAP. :rnewodni~ duJ.ąqr.ch---w stolicy -Etiopij Ad~ ROK XI. Nr -167 (3483)
KIELCE; SRODA; --r:s-""-CZERWC:A--t9tiO---Ri
-n1cz"lcy TIrid.v Mlnislr6w zsri'h d's·Abeble list powitalny, w
N. S. Chruszczow wvs1.lI df) kt6rym życzy s\lkcesów w praUCltstników konferen'cJl nie- cy konferencji 'dla dobra naropodległych krajów AfrykI obrll dów Afryki, pokoju I przyjatnl
mil:dzy n~rodaml.
Prcrrl1-er N; S. Chruszczow
w~kazuje w listie na
wielkie
sHkcrsy osiągnir,te przez narody krajów afrykańskich w okresie Jaki upłynął od pierws7.rj konfereO('j! p;:Jtlstw nlepodległych AfrykI w Akrw, w
w<11ce \\"y;:wn!t'n('7.e~ - przeclwko
uc!skowi kolonializmu I Imperilllilmu OI'<1Z wyraża przekoI nanit', że nieuchronnie zbliża
. siE:' dzień, w którym cały wiel~
ki kontynent łlfrykanski stnn!e
się wolnym.
Od dn!a 15 czerwca do 31 lipca br. trwa konkurs PZU
Ludz:e radzieccy p's1.e N
S. ChruszcwW serdec~nlę
I "SI owa I~udu", No. Jego ucz estników czekają cl!nne na'"
grody wartoścI bJlllko 24 tys, II. Chcąc jednak wygt,rć jedl11ą
(Dokofll':zt'nle na etr, 2)
z nich należy w okresie trwa ni .. konkursu ubezpie<:zy(' się
w Inspektorade Powiatowym PZU alba u ajentów PZH od
Na ..,46 posiedzeniu Sejmu,
Na
p?siedzenle. przybyli
następstw nieszczE;śllwych wypadków,
Składka
rocwa
które odbyJo !'tią H lnu. V.brl czbnkowlC Rady Panstwa l lej
nnpntrt.-yla projekty us!nw;
prz.cwodniczl\crm Ałt!k!llln~
wynosi 27 u.
Itf)dcl(~ic po"t~p()w;H1ia adnlini- drem Zawadzkim l c:donkowjl!
POZA tym nalety załącryć do końcowego
kuponu konstracyjnego~ o UtW01'l011!l1 Cen
kursowego, który ukaże się 31 lipca, 10 spośród zamiesztralnego Un:(~dtl
GOSPOd,lrltl
(Ookonczrnlr. na ,tr: Z)
WOOllCj I pn:eltsztakcnill l!r..:ę
czanych w "Słowie Ludu" k" ntroJnych znaczków kon:mrdu Ministra Zeglun! l Gospo~
lowych. Pierwszy zna~zck za mieszcwmy dziś n~ sIr, 2.
darki ",.rodnej W Urląd Mlni-

War!" d<odnt'. że obolt ZSRR J
NnO Pol,sje.'!., jalto tnecl lITaJ obmu ~o<;Jallzmu opJnowala produkcję roW fllmowej,

46p iedzenie
e• u

,
lUZ OD DZIS!

przyjęła

- Izba

postępowania

projekt kodeksu
adminislracyjnegó

-Zatwierdzono nowe

uSławy

°

sira Żegltl,IT,I; o pr:~('b7.~all'entu

Komitetu do Spraw Urbanisty;.
!d i Achite!(tur,l' IV Kc'milet
Budown:ctwa, Urbanistyk!
I
!\!'l'hitekturY,
prr:ejśrlow:o,-'m
trybie nnbywaniti upr.:twniel·!
picl\ign!arl.;i" o za~osnod~ro\\'a
niu lasów.) nieużyt!ców .
nowi:\c~'('h w);l~nr.s('i
p:lI\olwa
niektórych lasów l n!cu~
pal'lstwowy"h oraz o

°

dekretu o podat:m

o~

PARY?'; PAP. AgMcja FraJl"e
~onOl'lj z Jero],olJmy, 7.i! w

PrMse

r7,°:~!C~k\~~: ~~I~~~~?:vafl.~;~I;

r.tlgrtll1Jcz.nych oowl-lHlczyt. 11. .de
zoswla ut.!zldone
()Ijpo'Wj{)~:I.
lzraela na not'! r?llrlu arrll~J'ltyiJ·
.~leJ!o domllgnjącą się wyd:\l,la

EIChnH\hlll1 i ub1!'.1ni,1 (~~()b, kl("
pnctmrwportowllły

re

go

do

ItracJa.

Rzc-C7.l'llk ośwlndczyl, te obeenhl' toezą !ll~ rolwwan!u mię !,t.y
Ar!:l"rllYllą a Izraelem c:!olyclf\C.?
r~nwlqUłnl.Q 6prawy Elchml/lnn.a
}:!Chmann

'ko

orll1mtzolVill nie tyj
wynll'ZczP.'tllc

lysIC'nlut).tine

pl':e.
ITIlh\'Jl'nln powltlllnym Gl1fcJa, Ul'
pewnll,";f.e.-----:-,FlllpjIlY· 1.rII\'Slt.' bt;o,

f)nf.o mlł)'cll I n"'1.IlPOm'lllan)'eh

wrażeń

\vy\\I,'m 11~

r,zcstnit:~' "Uejsu Pn,y,hl'i.ni", którzy I1zil,;ld I{d<\ll!iI,lclI1!t otl~
działowi 'l'PP-R bawili dwa t)'gotlnle w Itydzc ł LCllil1gra~
l,nnJdul'l sit: plmlay ! kreskI.
Do kNi~i\ t>r. z~kl~dy w Blonlu
\\'yrroduhuJą

, Fot. '- CAF

ków,

lilewic 50 1;'5,

~csnr'

dzle.
Na z(l,i~('lu: uczestnll!ów rejsu wituł w
aktor raducckJ. - Raj kin (\Y środku),

!U\aJ:lJI

Lenłngradz.lc

QAF. ~ lot; Kosrcarl

ooJlm~nłklom

Stil nów Zjednoczonych"
dl\
I pn.yjIlClt·lem
W wIu 1_apl'wnlenla bl',p.!et)lcń

prctydentowl liSA pod,:UIlI
pobytu na FJHplnl'lCh tamt!'j.ize
władze
zmobJlltowaly woj~k(."

$1\\11\

bogtltym
rze prlny "flSortyment 'Wlllystk,ich C1.ęt,cJ do ma~z~'11 l utr!\"
dr.cń znl'ówno T.IlIljduJll~}'ch h_1G
wytworlOnyrh,
... nt>
ob!lcn!e
w h.tll1dlu,które"
jalt,lwyoor
tlllwnlOj
jut :u~~tllly :: bl-l,\i:l\ccJ prmluJ,cJL
W 20 mła./ihH'h zo-rgflfll~(lwl\nę ~Q

policję oraz /llły b~plecteństwA r""",,onnycl>.

W 101_ I jeJ okoIlo&Cll, '_ .

•. __2

i~i~~~~~:~~i~

SLG'WO

Sl'RONA 2

LODU

ZORII: Zachód dotychczas nie przeanalizował merytorycznie nowego
planu radzieckiego

OBRADY

e ie o problemie

Walter Ulhricht

zaChodniego. Berlina
Ul str. l:,::,:
~:O~~(Ookol'tczenJe
_~-, _ P~~~'::~~e;e~~~~
Min1~ lIi~:~~';,gfr~f~ł,~~;~;~~;

Zł

Na wstępIe Pos(eilzeni:'l --

GENEWA PAP. Na ..... torko- PoJożyl mY tym nacisk na to,
PnedY/lkUM
Wym, tnydr.iestym ósmym po~ by środki Jkontrolne
ustalono
jt'$lcze
Komitetu ROl.brojeprzt'd podplsan,lem układu o
nłowcgo
Dr.iesięclu
Państw
'·oz-bt'Ojeniu l wlącz..ono de- teKo
pi(>,wszrm mowcą brl delegat UJd:ldu.

-.1ed;".6.'1JU

wie minutą clszy uczcili pamif,;:ć zmadego w dn;u 7 bm,
pos.. Antoniego WludM"'JJnego.
Projekt kodeksu po5u:powa~
administracyjnego przed·
i w imieniu Sejmowej Ko

11 la baz. wojskowych na obcych
tl~ytoriach. PrzedstawideJ HunIuni! Mez!ncescu podkreślił,
że plan rad.tledcl w nowym u~

Spraw
Wewnętrznych
2ura.wskl (PZPR).
Przypomniał on, że wśród czyn
ników wanmkujqcyeh prawi
dłowy rozwój i pog!ęb:'enie demoh:ra::-jl socj:ali~tycznej
bardw istotną rolę odgrywa umoc
nienie praworz4dnoścl w admi~
nistracjl państwowej. To zadaM
nie spełnia projekt kodeksu,
który porządkUje prze[J;sy o

jęciu

nym,

'Francji Julf's M:_'ch. Z:\.ifll sj~
przemawlal deleon "-prawą kontroli I przt"<lst..1.- :;;ltl'\ilstępnJe
WIoch Martino oce-r,Jając
Wit" punkl W!UZf'rUll Zachodu tlotbtniopev,nenowc propozycje
t'la tt"n pl'Oblcm w swk!le m,..
r.ad7.Jeckic, ale przec\w~ta\Via~
wych prop<lzycjl radl.i(~kkh,
;:1e się pl'{ijeklow\ z1lkwJdow,1~

dowodz.l pojedn-awcmk!

misji
pos.

1\1.

M

postępowaniU

adminL~tr<lcyj~

t1ktow

_U_______ ;:~:~~~~~!~r~~:':","l:7.~S:R;R~.:l~Po~~",§w~la~d;,c.~,~cnf:'~U~1d~"i'-~lgi~.;~~~;~;~~~~

!
la t
tIIudę,
nawet
w
organom atlmll,isU-M
cJ! p'H1stwoWej nie wolno wyda.
wać d~cyzj! nie opartYI:h na

w

lt!j

Potrzeba Itwon:en!a
go urzędu wiązł' się ze wzro~
litem spożycia wody prze\ prze
mysi I ludność oraz I wys ~pu~
Jącym w wielu rejonach kraju
deficytem wody,

Za

pflwola-

niem Centralnego Urzędu G()~
spodarki Wodnej przemawlll
również takt, te w nad-:bodzl\~
rym planie 5-letni~ ln\,,·estycJe
melio1'acyjne, regu Ilcyjne, ka~
naIiZllc~j~e l wOdOCiągowe,01' ''
,nnn Wlijzące się :I:: gospooar ą
wodną wzrosną k!lkakrotnie w
porównanlU:l poprzednim okre

BERLIN PAP. Będziemy daM
lej kroczyli ku pokojowemu
I roJno ~ apotywC1:yml,
kt6~· ror.wiąu.nlu problemu BerUna
re opłaca.ć będą ten podatek w u.ehodnleto - Otiwladczyl I IledotYchczasowej wyso,coścl. W kretan KC SED. WaItt'r·Jf."
-prywamym-"'-przemyśhr .- podu:- brlcht-"n~,",)«mferencji-'-S}O:D- Wi~l"
tek obrotowy w:!:rośnle :& ł do kiego Be ina. O'wiad('zyl Ol'l
5 Proc, Podwyżka tli. nie o"eJ w reterac t, Ictórelo treść umle przedsiębiorstw
pl·yWa.t~ mleJzcza
d1łcnnlk
,.Neue8
nych z:ajrnuj"cych Ilę przo' Deu\5ehland". ił w ts lat po
twóz'stwem np. rybnym, owo- xakońc:unł'1J. wojn)' Jut najwyż

one y .. wy ortY...... ., 'AU pt':I::}"
do trucłeJ w<>jn)'
110 na stanowisko przewodnl~ ŚWlatodwe J • Pr7!U"',· WS, Z}'stlclmstwier :z.1ł W.
brle lt - nal~czącego
Komitetu
Pracy I ty z.lJkwldowat'! ognJsko upalPlnc oraz Inż. Sterana Płełru~ ne w Berlinie zlI.ohodnlm, chróslewleza na stanowl8ko p"ze- nlone obecnie pl'7.ez obCe mowodnlczącego Komitetu Budow carstwa (lkup.acyjne.
~l~~~~a, Urbanistyki I Archltek
Mocarstwa
z,achodnle
_
sern.
stWIerdził
Walter UJbrk-M W dysku.... jl nad omaWJl1Oą uIzba powzięła takte UChWAlę wykorzystuJĄ prawa okuptlCy)stawą przemllwlall pos,
pos.
R. ArendaNlkl (ZSL), J. Wydra I) l.amkn!ędu tego.rocUl('j wio- ne do koncentrowłlnia w Bersennej sesji Sejmu - VII w o~ Hnle !Ul.chodnlm ttwych e~ntral
Poparli ją 001 w całej rozdąg~ be<'nej kadentji,
1:l::p1egowsklch I organizowania
(SD)
IO~d. J W. Balcerskl
(b('zpJ. - - - - - - - - - - - - - Po pn:erwle obiadowe' Izba
przyslflpłla do debaty nad pro
Jłktem ustawy o przeh:sztllh::e

~~~!~\~ ~;~~a~~~:airur~kł'=· gotowań

k

Z Tarqów
Poznańskich

M

••E•. •·•. i. . •.j~f!i.~~~t1~~i;~~~;f,:f:~l~ I

J. Dieckmann
urlop wPolsce
Dr

potępił

Po

"Calypso"

- nowy radioodbiornik

"U ·r§u~..y "
zdały egzamin

z Diol"w'"
,~''';:;;r.;:~o,;;:~''

ao""",, ,.cwp"o""d"'
.ych nl '

... ~

b

."",

T.

Derl lOn Mehodnle-/ilO fi!OpnlO:

wo wyeofrwlln~;
3) ~tatu,~ OIOlp.1rYJny nerllnl
7:acn.od.nkgo mus! b_vc "'1 .... 1"
nr;
... , ~.l",
4) centrale szpl('t::owskle mu.
SUI ulce Jlk\\'id,ttcji i
5) Ber[ln .l!łchooni musi Ma~
się rz.eCZ...YWlścle WOlnym mit.
st('m.
Mimo te BprH.n md10dnJ J~
ty na tt'rytorlum Nrw _ po..
wiedział dR1",) W~liQ!' IJlbritht
:- jestdm.v gotow: pó.i~ć ni! duo
ze koncf'~Je, Il m.IBn(]'WtC'e p~

k!l"Ltnlcf'nl", !3l'rJlnil l.Rch,~dni!!"
go w zdemlllt.ary.;>.o\VllllC, 11'01.
ne, m!~'lslu I POlc>sW""'ien,e ludnos d t,('j cZ~ścj min~ta ~..,,"{lbody
w. l'('g-~.!lo\\'nnlu SWych ~prilW.
Nlf'mlCckn ll('publi:-ta Lemokr~
tYczna nigdy nie \Kt.ynl nie. CI)
mogłoby Prz.\'~ldć ~7J,0d~ lud_
noki zachodnIego BerI11!l. U.
czynim)' Jednnilic w_~7..\'~!ko. II'

landia.
Zyczen\a z lej oka1:Jl skl.. dall

ŻYĆ kn!i 51,11\1'<;0\\'i I>kupn~yJne

chodziło kilku wy,swwcow indy~
by ~wakzyć dll!llalnos'< agen.
widualnych, a między in. ,.ll~~ tur ~m{'ryJ\ań~k:ch i in!lych W
naUlt", F'rancja l "Philips" Ho- I:\!.'tlmle zachodnim i ohy polo_

wystawC'Qffi wlcepre1.('(3

Potski!')

lUl! w Berlinie z.achodl'im.

Zagranicz.nC'go Zygmunt Rllkowiez i dyn'klor
MTP - Stefan Askanntl.
ltby

Htt~1(Hll

GRECJA -

Z.\

ZWIĘKSZENIEM

STOSUNKOW łlANDLOWYCH
Z POLSKĄ

List pOWitalny

N. Chruszczowa

Przemysłowcy
t
handlowcy
Grecji rf.!'pterentttwant na M1'P
(Dokończen.łe ze str. 1)
pr:zet ateńska, l%bę handlo'wo-pJte
myslow;fj tywią nlldzicjll, że ich
te-goroczna ekspmycja pozwulf cieszą się sUKcesami ruchu \\'Y'
na Hl7.szerzenie dotychcUłSOwych zwoleń czego narodów Afli'ki I
8tosun~ów h..andlowyc~ ,z PolA". z wielkim zadowoleniem cbser.
Uwni.aJą om. że IstnH')ą wszel_
wują wzrastojąrą
rolę krgj6w
kie moi!iwQści zwięk.~z,"nia
afrykańskich w rozwiązywaniu
t6w po!sltoMgreckich z
60wych 4 mln 7.ł oew.
ważnych zagadnień międ7.yna.
nMlu mln 'lI d(·w.
rodowych.
Grecję Interooują _ obok pol~
Narody krajÓW atrykllńskieh
t:doego węgla - wyroby prn'm\'- - stwierdza list - mogą być
/lILl mn.~zynowl.'go,
eleklrotech_
nlcznego oraz nawozy SttuC1Jle. pl-zekonane, że w SWeJ SJlra\\1e
W7.amian :r..a nie kupcy er!'!:cy dllwej wake o całkowite wyoferują

swoje

tJ'.:lllycyjne

pro-.

a!rykań~

.zwolenie kontynentu

dukty rolne, przetwory warz)'w~ skiego spod jarzma ImperialII.
niezo ~ owocowe, doskonale ty. mu, o Hkwldację baz woJskatonie, fyJetkl, dywany, kontekM wych .I przekształcenie Afryki
cje I wyroby IIZtuld ludowej. A~
IlOrtyment towat"O'Wy teROTocwC'j w .tretę pokoju, o wprownduekspozYCji e:recltleJ
jest o fil nie w tycIe zasad poktlJowellO
proc. Większy, nit na ubleglo_ współlstn!enla j umocnien!. ta
rocznyeh tIIrgaeh. Kupcy greccy ufania między na1'odaml, maJ~
~podziewaj" ,Ill róv.mlei, te na~ one
w Związku Radz!e<:klm
wil\zane w ,P02:.flMiu kontakty naJwlcrnleJszego, bezinteresoW·
handlowe ZOl'lta.n" Je.szcle w tym nego przyjaciela I sojusznika,

roku r074leI7.one w CUlsie targów w .ea!onlkaC'h, w których ble który kierując siq SWII nI ...
zmienną polityką
pokoJowero
ne Udllał r6wruet Polska.
współistnienia państw

zaml~

rz.a w dalszym ciągu czyniĆ
worystko co jest·w jego moC)'.
dla uzdrowienia sytuAcji
1 rozwllllł!lll

00,-:r:q:adn!enIa
';I'Idt1lł
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dn~i~;"::~~::~:n.j
poWBle<:h.neCo ~ całkOWIte\.
go rozbrojenIa...

I)S\.il\Va ln,
lednomyślnie·

b·alnemu uflI:;dDWi, któ~Y

t.nm b Ć

dzleckleeQ. Ponadto jubH.,.u.,t- ob*

peso

porz'1(lkowanie całokształtu
spodarld wodnej jednemu "'''J

ZSRR I Innym krajom ,t.'x:'Jal1ł:
tycznym. Wnltcr Ulbnr.ht w)',
liczyl w pi~u punktach unl.a_
ny, kttire $,1 nlezl?ę1l}e___ W,-B~1lrritf '"1'A<:M{łfiTm':"
..l) w Ht'rl1n.le UlChodn!rr, nI,
powinny Sk1CjOnOWać bdne od
dunty rakielowe ! nie ""I\'I~""

łów W~jsJ\:~'e~~kU do OOÓ%\4.
cO;~~clCZ~ej~Il~:~~~r:e~· pre ItY czu n. rJlkwldowante po2) w !n(~rl'su~ U!J'Pewn!~!.
lon Rady Minl!trów
jedno~ l()8tabł~ wokJny, ~: .n~~. mogły pokoju. obce \\'(lJ8kR. mLlu~ by~

przep:s;lch prawnych. N"d le-- ~~~IS~~~\etu A~~hl;~~~';Y u~~
galnuśdq {.lOst(!powania ! deCyM Komitet Budown!ctwa,
Ur~
zjl wydawanych przez władZę
administracYJne Lr:dz!e czuwać !be~,~\~;·tYkl ~.A~~~e)~8tl~~~' ~~l~
prokuralura, która ma m. in.
szersze nil. dolYc!lC7..88 Pri.\wo - g:~:c~~zas wydawanie pr~e
kwestionowania Ich postano- p!;,tów I 'Ksztallowanle (\z1.":l!pl*
wic!). Prokurator generalny OM noścl w
zakresie budown!c 8
WYSTAWCY Z M1P
tl'l,'ym~lje prawo naul.IJw praw- twa naJe~.<łło do dwóth Of!ot3
Z DZIESIĘCIOLETNIĄ
oego nad dc>cyzjam!. n~(,7.d~ n'OW
n t ~"h - - 1\1'
TRAD}'CJĄ
nych orr;anuw
admllli~,tral'Jl B
pa s wowyl.' ln.
Wil'Czorem 14 bm. na Międzyn'H\st\\'0Wl'j (nl:nisl('1's!'S)
udownidwa l Pr7.emyglu Ma nnrodowy<:h Targach
Pozn.!HiM
..-tt (t'rialów
Budowlanl'ch or.,z ~kich odbyła się mile uroc'Zy~
Pn'ickl KP:\ wpl:owadz;~' ~
Komitetu do Spra'; Urb'lni· ~Iosć _ jubllcUsz dZle.<:lątroj ekspo
rcg llowych pnq~;sl)w d.) ,osty s!y!d i Architdttl,u·y. N!eja- lyql na MTP Czechoslow8t'jl,
tu.:ji sk;u'g l l.a~ale!·, slwierd:t!}- SIlOŚĆ podziału zadań rnit;dzy 'II1Ułg~ri!.
Holandl!,
FrD.ncj!,
portu broni masowej z.a;;lady, jqc m. in., że ni!;:t n:e może tymi dwoma organamI powo~t ~zwaJcarll, Wioch i Zwląz.ku Haj ..kkol wiek ta nowa PI'OI~ozycja pomdć żadnej szkody l pOW o- dowala szereg trudności, rosllfJ
stal)-ll1 - - - - - - - -_ __
stanowi
powatne ustępstwo ciu wysl'lplenla ze s!<;argll lub cych w związku ze
wnioskiem. oruz
wpr0wad";<J rozwojem
budownictwa, VI
ZSRR. Mówca krytykowllł tak·
zasad~, że lG.l:Łcia de::yzja Ul'zę- zwiqzku z tym projekt omaże stanowisko Zachodu w spra- tiu powinna byc
uzasodniona, Wianej ustawy
przewiduje
Lak by petent wiedział dlacze- przekazanie nowo powoł<lnemu
wledtr- delegatów zachodnich, go jego sprawa zostałn zlllat- komitetowi szeregu upraw~
wiona w taki a nie Inny spo- nień resortu budownictwa
zwła.s~
wie
kontroli 1 przedstawiciela
wypo- sób.
.
1ycr.qcycb spraw nifrtnatyw~ spędza
USA." Eatona, przeciwko :tllkWl
W dyskusji nad projektem ko nych -oraz koordynacjI mil;d7Y
(Przed5j~bion;tv,.a
dowaniu baz na obcych terrło- deksu Z>lblCrali głos pos. pos. resortowej.
dach. W twlązku" z tym zwró- S. Toma'izcwsld (PZPH), T. Ma podlegle resortowI bud(J\\lnic~
kawski (ZSL), Z. Stypu!kow- tWa wy!wnują tylko 45 pro(',
Do Polski przybył na zaprocił uwagę na" agresywny eha~
ska (SD), A. WOjtysiak l!JezpJ, og61u z~lda!'l budowlano _ mon~ slenie ntal'szali,a Sejmu PItL
rultter poczynań żmlerz,3jących G. Skok (PZPHI i U. O~tap- taj;owych.
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5lcJsllntu::'w mit;u,:y pall~
Na granicy Polski pOWitał gosiO W środę przed południem,
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nina Uollwa - PZPR). ustawa
zak:ladów "Diora" powędrowa~
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oflcJnlną dyrektor generalny UNESCO dr Vlttorln o
Veronese 7.w!edz!l w godzinach
wizytą

1IoIII.II,u,iono zbiór
cennych
IIIUliC

z XVII wieku
MU7.eUm Nnrooowe, 'IN P02'J)(l..
niu otrzymało dut.y :zbiór pollJ~
kich monet srebrnych - w wh,k
.!IzoAc! z XVII W'le!tu, _ zn.ulnlonych w Iyeh dniach przez rooJt~
nlków ka.rczuJących ]ngy JreZ-

m!erzoWrude w pow. Konin.
Przeszło

rannych Muzeum Nnrodowe ł
nastę-pnle llotył wlzyt~ min!strowl szkolnictwa wyźszego
He-nrykowl GOlllńsklemu.· W
czasie Wizyty omówIuno motUwości współpracy w dz.ledtJn!e
szkół wyższych pornlędtY polską a UNESCO.
W godzinAch po1udnl owY ch
mInister fiprnW ll1f!l'~n!czm:rh
Adnm Rilpllrld potlejlllflwa! d~
re!toorn ~cncrdncgo UNJ::SC
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p!'ezydiów r<ld narodowych pomngaj,; prokuratorom w badaniu nadużyć gOl>pooarrl.y<"h, 'N
ustalnniu mnjąUtu I d"ch,.,dów
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Coraz więcej telewizorów pe- Komisja
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Inwestycji
jawia się w świetlIcach wiej- Zjednoczenia Przemysłu. Twoskich. W ubief!łym roku Wy- I"lyW Sztucznych I Lnki{'k1'ów
dz.i.al Kultury Pr~7.ydlUm WTIN 7.c!ccydowała, żeo w Bliżymc w
zakupił dla świetlic, Drlede 1961 roku powst.miB oddz!ał
wszysUdm wleiskich 57 'telewi farb olejnych o rtIocy prodult~
wrów, a w br. już ok, 30. eyjnej 200u ton rocz.nie. Produk
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slde VI Kosowie i ChlC'wlcH"h, duk<'JI p!t::mentów śwlf";.':jcych
pow. Włoszcwwa.
'(e)
tzw. heliogcnow,

w,'

I

dU1isldm", bo

pan.Hwle

organów nie jl's! zjJwiskit'nl
masowym, np. w ub. roku za·
Invl'slionowano BO taKich uChWil! - co na 25 PfU: i MRN
jest Illewielk-ą liczbil, al~ dostalecznic dużą, aby zroz'umit:ć cc·
Jowość takiego nadzoru.
Prokuratura jest n.h'zależna
od terenowych ogniw władzy
państwowej, ale z drugl~j stro.
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na inw.~ze tli. ~~nia: brak
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mielzkmicy Kra.\:f!THt nazu:·
wa}q wycieczkI "Monkq", W
tym okrd/enlu je!1 ,na peW-

no, Ił'lele prll'u'iy, ale ob~
6trwujqc do$/ownle ~nujqce
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kil/III krlllllcZ..,

, mlodlJe-towyclJ,
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I
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illjnlki, Mimo t~udlW)Śd. fJ~
rt.IIJl3OWy!":'h bUduje- się tu"
przystań

kajakową,

Kornu~

aulobUNml PKS II
5..1JldomJen:a.

nUtacja

wyiywl~

n!.1,

II C't!C'ry ldlnmdry f\Il
t!nll1rln!(' or! Zaw',,'hoo!u h\v
WINIAHY," :)U7.:1, l,iJNI,
Nlll1ntn~ l rf"\V1!i,,;. nn'l'n n'!~
burlow(lrtB wIM, 01,01lco. trl'chę bllnh:iej p!Jl~l;~, IIle, -lo
rzc-kJ ie<;1':ct.e blltt'j - ('le
1;1\

sły. TII!d:c

tulnj :mll, r 7- I'
s!t:.ml"J~c(l ,din P'wu wdt.ln.

1.rll.nnC1..VĆ,

mówi

,kierownik tut, Zarządu Rolnic.
twa, tow, Bartosz pokazala

mlMzkan!a tylko kilka rodtln.
pokoju ok, 200 zł

II LI>1:4cy nil wyooklm
brzegu Wisły Z.\ WICHOST
Cwzmillnkowllny jut w 1!"~
roku, '. w XIJl I XiV w.
bo/ll\CY centrum h/UldJo-wym na WIŚle), nic jest
JM~Ctr. .. (\{lin·:>,t~' .. przez Jet~
niMw. Ma. on jcrinak wnc.l

nowego
m6wil\'(!
unądaeń
alę

'na te

mIlIonów

Zamiary bardzo !!lullzne, Clił
poWinien takie tukt, te
trwają dnlel;>:t;J, t;baWM.,
,owane roboty mellorl'lcyjnflr 'w
SZyĆ

jut t.ernz

nlektórych "'''rejona~h. ,"powiatu,
Np. w do!lpie rzeki Mleeznej w

zasięgu

wsi:

Owatłów.

MArce.

łów i Lisów kończy si~ 'prace
melioracyjne' na' obstar7.e ,260.
ha, 'gdzll.'! zasto~ownn() a,}'sw.m
nawadniania (sposobem ;o;a1e·
wowym) łąk i zaniedbanych do
tychczas pastwisk. Spe;:jalny

Jaz na Mlecznej plQtrz,y wódę
z zastaw·

j poprzez &.leć rowów
kaml rozprowadr.!ł ją

do bgrob~
lonych k waler ,ląkowyth,,' Do-dać trzeba, ze jaz spJę,!n;ająqr
wodę, jest jednoc:ześnh~',·n,j(!.iako
odstOjnikiem
zanleczYSl!,.-'ZI!b,
płynąCYCh z tnbl)~lt n-Hlomsldc:b
l zatruwających \vodę w r:r.i!ce·
Radomce',
do której wp,jfdtł
Mleczna.
W szybkim tempie prltŁępuJą
rÓboty me!ioraC';'<-'Jnc w dhlJnJe
rzeczki Pacynki w rejonie ,\\'51

Lisów' iracyna.

Onwągnfn "się

tuta~ ok. ~30, h~. łąkJ'. tr7:<:sn~

~~,~~Oj~~~~~\'6~\<~Z~l::;~~~,~~

'nego koryt!!. W" tC.'~Ol'lll':'_IIYHl
planie.' t'ob6t N7.cwid:::,nn tc,~
mcllofl1cJę ł,lk w dlllin't> !\o1),,!:,'
tlej l Rndmnkl Je wsi ll:l'::dv'''-lt\
ni'h;>;' rińtrn~dO'ml<;l':'k:

1~1~t\l'

fe eony o-

d'deJ(.\v" Pr;>:c~nllewno n,'l 1e! ,f't!
I. w ,r(lku\~leżfleym 6 mln l';'!1
tys, dotych,
'

,ze, niż: w Kiel~ach. (brak
zbytu).

Zwrócenie uwa,-l na 'SprlłW)'
melioraCji, l'Ounach w,lnwl"sty~

Warlo

. ,., . - . ,. . ,. . . . . . . . )".Tc

W 'tej
W jakim kierunku
two powiatu radomskiego, win.
no kierować swoje wysllklzm.le
w.jące . do Tozsterzenia
bazy
paSzowej i" rozwoju produkcJl
zwierzęcej.
"

wynająć

woców Brj w tych olwllcnch
przynajmniej o połowę nit

I ~...;;;,;~.:...;...;..........................""......~...........___..............łłłIIi...........................................................'

j~tnlil kontrolę wewnętrzną· Są I i

je j

'",b,-*-n', i

Tl.'frm jNJt rÓ\\'l1I~ ł:Hlny ,'.a:\
w Słllrr~", \ 111131,l?lrznr wa-

nmki dojazdu

nie

nie Iruba
nodz/~jl1 poz",Ia..
JcI'ka.m Pań5.1(~ dlolt

dec:ek

cją~1\ się od sro~y w !tronl!
--WrMy' fllłt. 1-2 ltm). Po W!'Jl
l ]{'m. Prn\VJI.'. roll" snl,llfl
.....-ie!! pode1lC)(lra. orlg.,1t;11f!.
cwnl1lcn
w()Jl.'nn~'ch
w
ntll. gló\\'l1ej!Q km'yta Whly.
Slupczy wybudo\\lRM.. nowe• W.'Izr;rl1.Ie I"rlne pJp,te. I~kt l
i l.arłł1o doml\l, w kllwycn kil
tl1/{nJnikl. Ceny pokol (1\'11-:0
k.Q rod~,!n może WVllUjll.C po·
dl.'! ldllw roo7in) alt, :no ~ł.
knje w c('nle ok, ~~O 1.1 mle~
ml(\sIQcl.nle, Waft1J'ki W.I"?;'·
W
:~>',':z,
'.',','. m "~'~{I'...~i'~Y"I~d"yk
,~:~•. " wienin dobrt' 1"ldrp I lJ
~, v , , ' " ,,'
"
gONpod.urzy). DOla1-'! l'!{S-crn
211m do \łJkllt S;wu, fi. w
IX!błltu \v~j plynj(' t!ll(t.~ :lo
W!sly OPl1tóW!W) orR~ ~'."~qIII! ZUp!'l'lle an"llo!flcr.lle
;;~.Ic 7.ś)j~~~;)!:~·:f'~ 1~~~~~~;
wnlory oJrolfcy I aprO\\'11.9~
nie hęrlll miel! trlJllnoŚ'l.'l: \II
cjQ 'mfi w[f'!l SZ('7\'TN1KI.
~rorll(U WS! j~'!lt y)d('p Mlt'
p.ollJtona ldlltn~~t nl!'lh"w
t.'y\v'{'7.~', Il 1.1",a;nqnm!aJ'zy wIn
011 SlOSy ! jC,~lCz(; bUż,,} WI.
Ił:! t:mirr,:o nilhlflłu, f)WOt'OW
I
Ił'

Ujawniającego

:\:,::~~f.'~.

C:7.~~tl

w maln\'m1czych jQfach, fOl':

ochr-ony
pl'zed

111111""111)\I'f')

llandomien:;lllc"o,

II Kilka~et.. ml'trow Vi
Slupcll\, Ici.y prm;l"padle do

Włomy

roz-l1letl}ch. !lad "e~,,.n,,,",l.e"''''_''''''''''''''''''''''''''''':
kwiaciarek, które (para!Ole)

N.

wiślllll.,lde,

że

uplęknal!,
nlł", Z tą

now!lch

--·-'POczta·; ;-gospoda;'

również dnżyć do

łlldz~,

•

,'i. n~Y;':h:~'~~::;tt~~~W~I'~'~i'~'~ł:ele,
:

~~t~llr lATO

P

tym blll"
;~~!;;~;;,~;::;; lik:~,;g:O::;;Ui-':.~b~rllknI1C,
pal"lyjn>'ch,

IW, Panie

"I/morttlr/u}i"
parlIsolI

IIleczlloU

kle dane, uby rl) skierowaniu tu pewnych ~rorlk6w
Ilnn.~owych
l
poprnwle:n\u
uoplltrzenla, stal sle p:lęlt·
n/{m ośrodkiem
wczas<m'OwrpoM',ynkQwym., Na Uli!':
jNlM.k w 11ldnym i ezy.'itym

BARBARA ZALESKA

sb,rbu pan

nie

Ja.kol fak nie bllrd:" ~plll
m,j$tyc.tnle kIJńczv .I~ mÓj
Redlll<;tC't:~,'
Alt

np,

kwlaciarnJach

,

nOKUnATUHA pbdlCl<:!zl
Jubileusz
dzieslp,elolccl.\
swego ,t
,

W

Tf/ku, ••

atwlska-

stwa na mirn,u sp",kul;'nlów I
zlodzI eI d0bm społecznego.

• Pi,:,rwslym wnrtH1klcm te·
go jest wytworzenie w na.szym
spolceZClistw!c almo8fery powszechnego potęplenin przeslcp
czaści l pogardy dla jej ~rl'aW·
ców.
tej akcji
O'':>żc ni·

PółnocnIl lub trI/llly
wa~ Mon'! EWerelf, To um:u
il1eo .prawla, te'" wfldeczkn
tornl/ut
wvpncl!Jnku, ".f1!f'
alę udręką, jete!l nl,~ I)d~.j~
je !lę, no: .zdrowlu, A prt".,
cfe.i KTalców Jest pf.ękn!l' t(,k
te w kwietniu I, w paidttit

m'1}e(7o

tot. flar",ct

uda:

walII

by/" dotyc-hcZG!, '" Podczas
o$tatniegrJ pobIJtlI 10
Krakowie Itwjerd~łlem. ,ed.
nak, te "col siq piUjew.

n;lSlC Sa-

d,Y ~prócl 5urowych kar wic;.
zlE'nla, ferują z reg'1łv przepadek m!l'nla prle~tępców gosp-oCAF dllrcl':ycb.
Ta akcj/), rozwija się CQfal " Pigmenty święcące -. Farhy--()"'ejne pomyśl.lit'j.
Jeśl! w ub. roku ~.-Cz;nvicń- żclaz'Mva "----prokuratura sporzndzi!a lila

ry

.atenle
.'iI,

prtvchad:i~ \ta

kiennic rna.tna do,~o<! pl';'~~

8tęPC1.05C1", musjmy kon~Ę;'kwcnt

st~rst \\'3 g().~rodarczp' na Invotę pon,id H mln 7.1. f.o za ezle
,'ż16'.'n
r>icrw~ze mil'siąf'e br. SfJO·
"".:JJI ,
rząc'7 ono h* 30'i pf)"~nOWif'ń
CZERWlEN telazowa _
dostarcza kra.lowl. 2000 ton tej
",'
:',"""" 0,,'0"0 1~" ,n'n·~· "",-,<,,!
" ""'''~
speejalna {arba antykoro czerwieni rocznie I pokrywa w
,tely ze śriafwlno.'\cia {"ch sum
ZY.Jna stosowa.na m, L'1. pełni zapotrzebowanie naszyeh
nie ic~t lh\'l dobrze. Na~ze or· do malowania statkIJw, wago- stoczni j fabryk J\'tlgon6w,
r..1nll ('f7.('kll{"\'jl1o - firHlI1~()wn nów kolejowych, st<lłowych kr.n
W lwiądm z tym, Żf:' baza
mll'ł,"W fej rl7.iprl~irit> wvka- slrukcji, do nied:lwnn jeEzcze SUl'OWl'OWa dlra tej prodUkcji
7nr wi"\,I"'i. I'i'i: rlntvrh(,7n,~ pru· w pow,linych iloś;:>iach była jest doU: > s\(romna {t!n:;tawy
~n\"i'''~c'l i n!J"r~I}'\\'r·n~cl
sprowlld~,ma do nU9 z z:ujrnni- szJnm\1 są ogr;;tnic7.0ne) opracoWarlo df)d~lĆ, że t\\':lnlo bę. cy. pfl.('(] tU.l'm.:! tnly w Zakli)- W'-1no nową tC'chnologir, produlc
dzi(·lll.l' .~filt' na slr<1;'>y Zasady, um:h Chemicznej Pr;:('róbkl YI.'G cji rlerwicni żelaZO'Nej z bezże 7.1ndziej, spekulant lub ma!'. '{la w I::lllLynie kolo Skari.y~ka wodnego siarczanu 7.clnwwego.
llotnlWC<"l nie moy,e \V
przy- pl"7.eprawadwno próby u~yski- I Surowca teRo mamy pod dosllośd zajmować ZilOJlf'gO ,tk· ~vnnia takiej właśnie czerwieni stn!k!~m.. W. 19~ roku z.. :\klad
l"Ownicz(·r.;o lub maff'I'in:nle od· zelazoweJ ze szlamów odpado- w Błlzynlc będl.1e produlwwał
powir-dzialnego
stnnow!slt't wyeh powstających w zaJda- 5.000 ton lej [arby rOCl.lllC,
Złod7le-j w.\·ci'lgaJlIcy !'ęl~ę P<"J dach w Zgierzu i Łęr;nowie.
W toku drskusji nad zadania
micnie społeczne (I1t1~1 liC'l':r~ Próby wypadły pomyślnie. Ja- mi planu 'D-lQtniego w zakla~
.:i~r~~~o t)~~~r:n~'m'p~C'~os~:d:e lcość uzyskanej tu czerwieni dzle ujawniono poważne luzy

wa njcr.miernie ważna ze wzglę
d u na pe l nc prze.~lrzega'me
. pmwor:r.ądnoscJ w radach narodo·
wych oraz ochronę prawną
Ic!"(~"ów p:nj,twa I obywatelr.

fIliiIellI' 'bQr_

.kl Rvnek, odzie II kwhcla
rek, na Italikach obok Su-

zrobiony:

to

dl/m kroku. Do t~arl. I~u('le
przełll(fna Iroskllw"Ał 1"rJdzl.
eów, k!6rZI/
'WÓj łwll;(IJ
obowlquk
11'I.IPu<-

Qoromnle III.Ll~
krakalO·

Po tr7.ecle, dążą<: do rady~
kainego zmnieJszenh ,.lali prl~

lem

B
~~~~~;~~I;:Ib~~:::~~ S~:~t~;d~a:~~~;i~;~::~~ Antyimportowe nowości zZakładów

pncz prezydia rad narodowych

IllC:tIlł1,

które

dto drooie,

już

wuiJ.tlco ~,obowq!l(owo" J
tandetnvml clupaDb:ml"
wt
dok jaki 'pO:/Jlka iili,1UI kat;;

Krakowa.

no.

)':nstnf

tle; prlllwa.tnl.
("bo Itkoda dnia 1'HI.
"lewici!/:, pamlcln)lIre ł
danuch ,tlbJe'la.fw, 'to,

KwintlI, Jtlt Ich ID tvm
roku z-atr:tędenjl, Mn.6arwo
odmian, wicIu t ntcll niłl
po/taflę nnWet n.1r.!ł)o<!, Nla.

!ów

i orzo?oCzeniam\ Kolegiów kfj-rno>
administracyjnych. Jest 10 spr:;

ANIE Re-dak(ortel
Zgodnie t
olJlctnlcQ
prnanę prtekazać Pa-

nu w. kole)!ll/m IiJcie'~ll!s!~
at kilka wlo&ennJ/ch Im.

•

I

N1C-/

p

to ztl5adnicze OboWI07.lti dyrek.
cji I r?d robotniczych nagzych
lllllladow pracy.
NierJopelnie.
1,le Iych. oboWillzk6w PÓc!l'Ignąć moze za sobą sanJ,cje kar

PRL rzy nJe godzą!":' Alę ze zbyt lagod
flyml w ich przekonaniu wyrokRml, wnoszą rewizje w t.akich
listwa.
przypa,dkach.
ub. roku wnle.
od cen· siono Je w stosunku do 1600 0!
tereno, ~ób, a do 1 mllJa br. w'stosun.
umożll, ku do B72, O slusz.notc1 tRkiego
walkę l posl~powania I!wllldczy takt, te
przes!IiPstw np. w ub. roku sijdy uv.'ZgJędnj.
prllwor2ądnoścl Iy 70 proc, l'ęwiz,ji prokurator_
został w naslych skich,
urzeczywistniony
ARDZO watnym wdaniem
P<J,~tulnt jednol!tcgo
J.ny

kJ(~ Iml.iln
lega b~z.

Krakowa

Z

S"1'1tONA.

Wpowiecie
radomskim

RZYZNAJĘ:

P tym

nie wien:ylem. Myślałem: jest w
wszystkim jedy~e maleńka cUjjstecxka

p,~_awdy,.,=-:,o~,! !a~~ jak w _8I1egdot~,c,JI_opowia~
dany'ch przy ka"-'iarnianym moliku. Chciałem odszu::-w
kać tę cząsteczkę - oryginalny, bez większego zna·
ezcnia relikt prześzłośd,
Teraz, po kilkudziesięciu godzinach, fakty przeros-

przybywa

ły najśmielszc

marzenia. Marzenia? Tego słowa hoję
Nie chciałem przecież wzbogaeać "czar-

inwestycji

się używać.

melioracyjnych,
ule...

notes nie zaph;sny ...
auto husie chłód. Plastikowe
płachty dachu cedzą żar słońca. Są zielone - wn~trz.c
w.u przypomina akwarium, szczelnie odg-rodzone od
zewnętrznego świata. Linia adaJtu kraje wtgórza,
przepływa polami. Wiem, fe na tych polach traktor
nie jest czymś nadzwYC'lsjnym ...
Linia adaJtu prowAdzi przez wsie. Widzę anfrny
telewizyjne. Wid'l;_t: _mo:!ocykle przed domami. Widzę
ludzie z miejska ubrani.
I dlatego ot\\;cram notes z poczuciem znticsznnia 1

nej serii".
Wolałbym przywieźć

W

daeh łl\klmklch ł olbrtymle
Irodki tinan!)';lwe przeznoCtone
na -ten cel rokujtj nadzieję po~
prawy sytuacji

w

gospodariCe

pa.szowej powiatu

rado'mskle-

gi~e~:!~h~:~o~~;vnn~re~,,~~::~'~

Ur:op
dIIlZWOI.,io.,ych
, Z wojSka

szybkobieżnym

M.\\ B. -

biegłego

r,Ji Qtu\dten"melloracyJnych hu
i:alu."
dnwa.nych, włelklJn naJciadem
Notes niestety z a p l s 8 n y ...•
pracy -I plenłę(łty, Roln!cy bo- :..._ _ __
wiem nie ~ą. zrzeS1.en! l tym S;l- Co potem'!'
mym nie ma gwat'ancji -ojJicki
BARKA SPECJALISTKA
Pn:emywalam IKJl(.rzy..
ÓJDĘ z panem - zdeey~
nad un:qdzeniami wodno ~ mcwą. Tet nir, ulżylI'.
roradowal jeden ,z m'!it~'l~''ln
linraC)'jnymi. W całym powiedzAII
:r1l'le
jAAkra. l'nyłoiy
_
sam
pan
nic
nie
wsl!:ó
de jest zaledwie 6 .. Spólek
lam, ŻlIr takI... Z"h\dlałam ...
ra. Ja co innego - swój. I pro
\'l'odll~'ch" powstałych
jeszcze
, Krótki wywiad z Inną pa~
szr,: pamiętnć - jest p:lI; moim
'W okresie tniędżywojt:nnym. a·
cjenlką.
Prawidłowe
r07.PO~
krewnym. Nazywam się Ciele nie .wykazuJą.Cych ł.adneJ
znanie: :mpalenl~ fllto~tncJ,
łlt:iałalnośł'!i. 'Nie mają uregulosielski".
POI/rzednie zabiegI'!'
wanej dokumentacji prawnej,
Minęli eentrum', mla.sleezlrn,.
- Krtakowa zamilwlała. I
Wtedy mlodsr,y powiedział:
ewidenCji, urządzeń I terenów
nłc-;- Alt!j---bo- on.'" lllUIlc;--_ 1m
- ..;,;' 'COilżlMililó-- 0-- 'ifijrijkli ż8~
użytkowanych, a nawet ewiden;
Chttnr. ~1<: r.hronl~ pr1f>(I 'l'-Iym
od róźy, !\loże dhi,tego nIe u~
ejl członkowskiej. Bodaj najży
1 Hptwnlć sobie d!\l~j tywo\ t
czYna mnie boleć głowa I
lżyło.
II tJolkniJ ~\\'Jnk nlfmowl~cln
wotniejsza jest "Spółka Wodwzrok alabnle. Dobre będzie?
Dwadzieścia- młllut.
Dwlo
Jfm~ Jednnk chory, to:
_ Ktl1:da przypadłOŚĆ równa" w Owadowie, gdzie koń
II NIe fi,:! al~
bron !Jole.
kolejne
osoby...
Wynik
wy~
eży !lię budowll: obiektu z Uilą
nie dobra - przy!.aknl\ł 8tar~
l<nmr,nle "VI )tr7ytu"l
:tej .••
dzeniami nawudniającymi I wl
II Kompr .. ~ ~ zJrla JMlkn,
WYjątkOWY
%bleg
okollc:t~
dać
zainteresowame O'r;.OliCl~
W ogródku, przed dr,mkJt'm
Flól 1f.b~ ?
nośr!'! Nie - zwyklil smutna
nych rolników f'prawaml win·
II l'tuc7. u~!.' moczem klnc<,s.
drwala. pnswita!o ich jazgo"prawidłowość" rej olwllc~·.
śc'iwego wykorzystania
inweOlJ~1J1(l~ć f)lc!O\\'~7
tanie pSil. ZZA furtki patrzy;\'!I'dawno dr Szczodry skle-·
stycji dokonanych na ląkach.
iii DO!>lnnlesr. p')!cwk~ :r: dm1"t·
ła nieufnie kobieta.
rO"'ał do szpitala dellkwentI<lfm krwI
m;~~ip'cltlrJ.
K'lbtr_
Jednnk
i tutaj rozbudowa
_ Męia. nie nia. A coś wał:
k..;- z poparUlUą. pollr,'tfj rana_
h ~prubujl! plackn li m~5klm pn.
Spółki WO,dlt~-L-pe.ln!~_ uponego?
1I!m_ ..
mi nogą. Rcumaty,:nt kuro~
rządkowanie jej dokumentacji
_ A tak, wl~nle, mój krew"
wano ~rodkaml ... :trącymI.
fRAGME:'Il'TY WIFLU
prawnej Ją odklad,me z -dnia
ny, eIeklryk ..•
Z trmlcm udalo sle nam6DYSKtTSJI
r.a dziel'!, z rnję:siąc_~_ n!l.. ,-~~i~
_ Męia,zastanlecle w piewić pewną osob~ do zgolenia
- !\famy w I1feckll'm 5 lesiąc. Co pl'&wda. wiele -przyczyn
karni, Ilrzewo rąbie ..•
kołtuna ...
kany. W Iłży 4, na wsI jeden
składalo się mi to, te "Spółki
Ruszyli na ukos przez pola.'
Wodne" W' powiecie radomskim
Okrllh·ti rynek.
_M'l"nie tylko,:tam - nie -dziaBO<WSLA\V RAJCHERT
_ Tam zbJ.'ł __ wlele oslib. Mołają. N:tjpow&i'.nlejszq był brn\!.
ten~y go SI)IOSzyć - tatra!o!achoweow - pl'3wnikow - me
II1II
\vał !tię starszy .•• Zmierzył kry
lionmttiw - w zarz'łda<'ll roitYCZllym spojrzeniem mlod'_.nlc.twa,< których ._,..p;.omoc je."t
azt'go.
...spillkJ1In-W.Qd_nYJn_'~ ,,-P9,~.n:_ęP,I.I~,
~-= Torba----podTótna.- -- oktIł&~
"lwlaszn.a w okt'esie ich zaklu·
ry, .• Ja pujllę najpierw.
"
dania łub I'c,aldywvwania. Bye
Wrilclł Si\m.
moie- teraz, gdy org'Ulll.oW~lIIe
_ On nie pn:yjllzle, Przesy.ą, Wydz.!ały Gospouarkl Wodla panu tylko uslną ret'eptę: 111
nej prz.y niekturych 'pre7.vdlaeh
nadł'raó glowę denaturatem"1
P-ltN (Jeden Jlli kBka powiaJak nłe ulży, ·to nuI:tJ zamó- '
tów) pl'vbleO} zo'shmle rozwlą·
wić. Bo nie wiadomo z czego
zany. NiemnieJ,.n,i}!t wohw zwie
to ws~'dko... Poleca pewn~
)Cd .,orglmlucJA: Sllólek \V łycb
starllsz.kę spod Uanlszewa.
,~'.~~a(lh" 1t~,~_I!l' powstały( bqdi
plUli 'dw6ch felczerów. Stoma~
- My, lekarze, JCIltelimy 0_ Więc radzi denaturat? '-'''~'''łd-:,iiii\vHtinl\ nowe obiekty ,me
slatnlą Instancją. Chorzy zgla.
tolodzy? \V lIży dwóch. na
pyta 7. u~mleehe-m młodszy.
JJot:!lcyJne. Sprawa ta. winna
szają się do nas wledy,
gd;V
wsi
Ilni jednego. I'olożne? Na
_ Pan się śmieje? I tak
~naleiil Idę w kręgu.~l$lnlereso
wsi
ani jednej ....
Inne
"środki" _zawiodą.
I
to
znośnie.
l'IIogl()by---b~'ć' ziele
wanla tak rer~ratów w"llno~
nie zaWfjze.
ja... kra, albo krowie łajno.
- Talt, wlt'm)' o trm - zę
. _ _ _ _ ~ _ _ --JJleli.D~nyc.h.,---Pu)!.- lIrczy·
_ A jednak--wolę z:tmówM- - S-Z-N\;IROWA.Dł;;O, E.IONINA.
by rwą kowlIłe. Fakl. ..
diach rad narodowych, Jak I
młodszy. - Nic maSi\lOLA
..•
decytluj{l<
1stnieJl\łly"b
jut
orgall!zarJl
- W I.Ipslm IIleeo h'plej.
cie tu kOłO na miejscu?
O trzecia pacjentka odchłopSkich 'na wal - Dl)" kółek
Chory ma bliżej do Illlktofi\..
- Mamy, mamy w !lamym
rolniczych. Poprzez
,~Spó!ki
. dz.illlu g!nellOlo!l'j(,'7,noMpo~
l\loie Ilrzyjść, moi,e go weLipsku, Knakową. 1'),l1to ona
Wodne" będzie rnotna nalezylotniczego
szpitala
w
zwać do ,debil'. Oczyn iście je~
IPccjallstlta od róży ...
, de z.aber.pleczyć
urządzenia
J17.y
wierzy,
Jt
wnurolill uzna za f.>tOSClwnc... Nas
Chcąc nie chcąc" --reporter
mellora~jne. właściwie je eks·
wadlo,
Z\\'ykle 8Zl1tt.owa~
Jl"!>l za malo, Za malo. bysmy
musiał zrezygnować. Nie spo
ploatówać~' Będzie tet moin~
dło
od bulów - 'laroobleg:\
wyszli mu n:tlu"'lcdw, byślll~'
d:dcwal się wenie. Ii dalllze
sprawiedliwie ,dokonywać po~
zniekształceniom "gury.
PomoglI sprawować ścisły i1.1.d·
dlialu 'wladcze6 płenlęin)'ch
zbawienie sznurowadła je)lt
zor I opiekę nad cal) nI tere~
~:!!~!e::;~~s&t~?nj w... ,1;.\*
war6d utYłkownlk6w 'ł"k na
cI~ikim
dosem.
Polo1nlce
nem.,.
nee'l,błcłąciych koptów utn)'~
prZepasu1ą. się wl(e za.~t(pcZ()
- Odczyty, ol;re!>l)\ve wytasiemkamI. s'Ulurkaml.
jawy na wieś I)crsondu siwi,_
"'
..•...•.
"
...
1&
ObIekt.
ów
.
mtellorowa~
LEKA
R'l
-:
OSTATNIĄ
Jll'cb."
--,
INSTANCJĄ
Z tym jeszcze pól blt>d:\' ...
by. ztlrowia1 To nic rozwiąże
Ortly'niitor;"'''df''Sh'liuidd, 'sPo • srtuacjl. l,i;(widfJw:uJ d('mrro~
W~~~le6ieu'~~fi~'d~I~~i-t:"'t~-- "'-·'-~"P!Zi,~!t~?~~I~:td~~~:~ tJ.'II&
różne Pl'7.ypadld,
tę, zar-ofanie
mo:i:e 1.;\-"11,0 ler:godnle_:t,~~wiązująCyml obee
ra Szczodrego. ' Zapuklł~
Dwa ostatnie: Pn:ywl(J'1.lo~
kArz OI;!rtdly w danrm śrof!(j
nl~. _prtepb:llml "Spółka Wodlem. Talt, mOII,ę wejśc. Jui po
no nIewiastę z: blodr~ml na.
wisku.
Lcll
.•
1rz
"swój". znajo·
_____.__ ,_=~.--_i1a:"_m~-,k"o~r.zY~~~-~,nA.t;~,:" =h!l~t\ł1:::P9rimp9)YUrun:,_::łylliO,
-nUl-8Ztlłonyml, ,'smolą ,I narzą
nlY •• ,
~,-----plenlęZfjy,J'l: ljl''f.Y''~
Uje ~lOtl)wać nazwJska.
dami rodnymi, t-ablokowany~._,,,~_, ____.__ ~kł'Y-WMlu----łc;.ou.tóYls.a~,n,O.Ył9:J;l_Y:, -- -,,:Do!ttor-,"Sztl~O(l-ry.. --..wysł&wla--~
ml-łłtnlną-.--U--nlU!tępmwrut(!J~
dowM;ł pólpodstawowe lnw~~
·receptę. PrzeiJ nIm starsza ko
sce ,lIgitin)' zaj~owal.l... ce-.ty'cJe ,metloraeyjne, C'(} 'Ul
lłAe,ia, Ręce pQltryie czerwonybula.
przy.ługuje tltezrzesmnym Uf"
'mi pla.maml. Elrtem~ Sehorze
.. tEKOSPI~"
~;ytkownnrom łąk;, Np. chłop!
nie gnębi 'PllcJentkę od 'daw,'0 krMld tn~im'nt 1. tf.'RUWle_
~e ,włi nlld '1'%1:czkl\' Pacynkq,
na. I{o~leta Jest rozmowna.
nj~ .. por!!(I" t ,,~rodkó\\''' $I".
edt:le, prowadwne są. l"Qbóty
_ NAjpierw próbowałam za_
8DW~nYCh 'na:
'\'~!
kJel~('ltleJ
mellor.acyJnl,!:l. mogl,iby t;t(m!~zę~,
mówIć.
bY!}<lJmnlcJ nie 8Por,1tI!'CZllje dzj..§,ponad Uttllł, %lotych"gdy~
"":'Kto r.amawlal'l
,ak w3'nJkll' 1. rOlm6w li prncow •
. ~ bYU,. tnenta:l w "Spólce
_ '~oJa siostra, pakJllamł.
nJknml slu~.by zdrowIA, To !")f(!~'
!\Vodnei •
,',
_ Pomonło?
g(!nurtJl 'rWP .. ! To o~flbl'tyeh ob#erw&CJl dllen!1.1J:rQ!'Zn:
WL llOWNJCKI
- NIe pomogło.

roku poWróci lem
z wojska. 4 listopada zglosil('m sil; do
prncy w
tym samym p'"z('(I!;IGblor·
sLwie, w którym pnlcowalem poPI7.cdnio. Czy W'lbec tcgo nalet.y mi się urJop za rOK ubie;ł)' czy do·
piera po przepral'owan!u
roku?
REDARCJA: Oto co mówi~ przepisy:

P

.zy.
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o
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o,
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STARACHO~

WlC~: 30 paźdzjf'rn!ka u-

I

I

Pral'ownikowi,
Iltóry
najdalej w rI~gu 30 dni po
ot1iJ~ciu

- Zbyt frul'Ino wnll'z;\,t; na
tlwa fronty. Z Jl'dncJ strony
'Zabobon I Ziloofanle - z Clrugle,l t'hJód, oboJętno,~ć lolul.lnych władz. ".AfllłfrVJn~'ch w
osląl:l1lt;'cla
hmych ('z.icdzln
żrda.

- W pflwllttltl'h '1.<lal'z-ają git;
fakty ohsil<1mnla 101;,111 przeznaczonych
uprzedni'!
dla

Shllby zdrowia prlCZ przerbż
ne łnstytOlcje, bu, osoby prywl~tnc .. ,
_ Cud{,w nie ma. Złotych
~rodl,()w
nie
s7tll,ajm~'.
W;;zystldego od razu nie zmiI'
lllsz ....
_ Wracacie, redaItIorze, do
Kielc? \Vracarie ząszokowanl
zebranym materiałem'! WicIe
mniecie sobie wytłumaczyć,
wicie zrozumieć,
ale
nie
wszystltO I nie wszystldcb,
prawda'l
LASTYKCWE płaty da~
ehu ccdzą i.ar slońca. WÓ7.
hamuje
na nielicznych
IIrz~'stankach.
Zmieniają slll
pasazerowiI!. ,Pożegnania. powitania, rozmowy ...
- ... a co malej? Gorąe z

P

nicj t;lka bije. Pruzjęhionc
dzierlw'l
- E, moja z1ola, ja tam od
razu wIedziałam, -le tak bę~
dr..ie. Jak Je.lsię ino ten wlo6c1. pr1.cJ'wal ...
- Od fełczera pewno wraeade'l
- I... li elot1l.l b3'lł~my nu
chrzC'inach ...
- ... Dokąd to IIlę wybIcracic'?
- 1)0 szwagra jad~. ,
- Do \\'acka? A on tera co
fobi'!

:.... l'tlrch;1n!klcm jest, panlc.
Po chwili:
- !\Iu,<;z,< si1l dOllyl:u':. CÓ/i
tam w mojt~J "I'allnonli" :t sil
nil;.!em, Dodam gazu - wpada
W c y It I C z t e r o s u-

żasa'dnirzcj

~Iui

by wojlIkowej zJ.::'!o~i sil; do
pracy w tym sR1llym za·
Ij:ladzle (w gÓl"lllf!lwic, w
tym samym okr~gu), w któ
rym poprzedhlo był ZI1trudnIony, nalet.y nllcz}'ć
C7.aS
odbywani:\
służby
woJsllOwej do okre!lu nieprzerwaneJ praC'y, warul!kUjącego
wymh'r urlopu
wypoczynkowego, Jednak
wykorzystanie urło)IU może nastąpić
l]rlpkro po
v,rZI'IH'a_CDwan1u
trZl'cl!

od dnIa

mlesl~('y

ni;,

si~

zgłosze·

do pracy.

Pamiętać trzeba, te w
tym prl,YP!ldlm urlop bę
dzie urlopem za roi. ka"
lendarzowy, W którym koń
czy sl~ 3-mll"sll;f'Zny okrrs
pracy (po IlOwrode z wojsh.a), a nie urlopem za
roI{ kalendarzo_wy, w Ittórym pracownik
zostnl
zwolniony z wojska.

Turoszów na razie
nie przyjmuje

Z ci

RYSZARD w. - POW,
KOSECKI: Mutn 18 lat
l ukończonĄ szlwlG podsta\\'ową.

W

"karlo\-\'al~'m"

gns

podarstwie ojca jestem po
prostu zbędny.
Chcial~
bym wJ~c wyje~hać gdzieś
do pracy np. do Turoszowu. Nie wiem czy trwa
jeslcze wcrbuec>k I czy
można się tam n:1Uczyć

nicj?

n;·

wodu?

REDAKCJA: Jak się do·
wiedzlcliśmy w
\Yydziale
Zatrudnienia l'rf'z. WUN
- Ministerstwo Pucy nic
pr:r.cwhlzialo na rok bIeżą·
cy werbunku robotników
do Turoszówa.
Wydział
Zafnulnlenla
rrowadz! natomiast wuhu
!H'k

młodzlcży

!lOWYŻl'j

I:tt 18 do prac)' w I)r7.('d~i!:
hiorshvach
11otlleJfIJ'rh

Zjl'dnoczeniu Builownlctwll
Montaiowego w I{atowl~
cach. Można 13m zt!obyć
hl. In. zawody I1mrarza I
tynkarza. l'rowadzi sill
r6wnl(lź nabór t10 pracy w
1I'6rnictwie (przy kopalni

na

wl

wo , ... y ....

IITiłan" i

Z'

"Kielce"

"Tilull" ~<,-sł naJ,... lększą. )ednf)~nll\ hunt11nwE\, Jaka wlllyn~la n3
11 m 'ZIlJlll (·:r.enla.
Pl'1.ywluzl do Glly"1 "!Z.Hi5 ton pIl1,cnlcy.

roida4unck PIit'en1cy ze &\.utku ••THau" na -statki "Kielec" I ~Wr(lclaw".

ID
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W książkach
żgczenIzażaleii=GS~óm

nDedykacjeUn.

piekarnie GS

oswkuJą

kónsu~

me-ntów na wadze I jaltt,~('J, :1
fakty marnotrawstwa l m,ank
nie nalefą do wyjątkÓw,
Działalność

, w których
ci na.nekaJą m. In. na JnkO!lc
sprzedawanych towarów, wopattl-enle, kumcterstwo It.,.
Na 708 .kontrolowanych skle
pów (w poWiatach: WIOSlC7.0wa, K'Ońskie, Opoczno, KIelce,
lita, Przysucha) w lO!'!
kt.ach sprzedaty książek tycze!1
I zażaleń w ogóle nie było, a w
111 - książka nie była dostęp~
na dla klientó\\<-t,.W.37 s;depach
as nikt nie Interesowal się 1:0
kHenc1 dedyku~ą "ku pamięci"
wladzy nadrz~dneJ sl,lel~u, a w
122 sklepach wprawdz.le udzieł'Ono odpoWiedzi nn uwagi klicn
tów, ale dopiero po długim
cUlsle. Praktycznie - kSlI\żkl
iyczeń I zażaleń
w sk!ppach
SKARZYSKO, Jut po raz GS w ~asadzle są... fikcją.
WZ.GS nie moż.e t~g'O 5tant\ to~
drugi kierownictwo KPSP pro
terować, gdyż
ksląż.kl
tyczeń
wadzące budowę pawilonu na
Ułatwiają
władzy
nadrzędnej
przysta.nl rejowsktej
odwlekd.
terrom przekazanIa tego, obiek- ocenę pracy sklepu.
tu. Początkowo pawilon mial
Doraż.na
kontrola
sklepów
być
prz.ckazany w ub. roku, wykazala, te np. w barll;~ w Ra
ustalono termin h'l. l!plee doszycach brak było p!Wll, a
z. tym, te całość f)blektu kIełbasa 1..awlerałn, jnlm doma by~ oddana dopiero w IV datkowy #kladnlk - muchy.
kwaru.le.
Częste są wypadk1_ oszukiwaGlówny Inwestor, tj. DzlaJ nia klientów na wad.:e pn:ez
InWestycjI Zakla.dów MetaloWych jest przekonany, te i ten
tennln nie _zostanie do~!'zyma~
ny. W planJe na br. pncwIdl'.ia~

KPBP

nadal odwleka

budową pawilonu

rejowskie:j-przysłani

Prz!J ;em nego odpocZ!J nku na koloniach!

~~zie I jak spę~zą-~Lieci wakacje?

w ciągu dw6ch wledn!e remonty'"pod
wakacJi m!Ddzi!'Ż od- potrzeb kolonii (budqwa. n'Ona na 122 kolo wych kuchni, 'Ogrodzenia, kaorgnnlzowane l~t(LJr;{lfie. W ni<Jch, 611 PÓ~kolOlfli[lch, 84 obo. na!l,,8,cJtl, fal.!Nlkl Itp.),
zAch w~drowny('h j -O oboz.ach
Dziećmi na kol'Onlach zaóp.le*
sta,lrch. ~Oza tym będ.l orga- ImJe siG wykwallfikowllnll kad
nizowane
Weza,}' w mieście, ra, której witillszość stan'Owi."
J;lu('hacz~
Studla dZJc('l ze \\si. O!:M<:m. z ak- rmuczyciel!!,
cji wcz!'ls6w
kOI"l}"Sta
33.989 diów Nauczycielskkh,
absol- no "do przerobu" Rumę l.8on
.1. nalomi.". '<PHP
miodzidy I dzieci,
\\'C'nd Lice6w PedagogIcznYch rzystalo tylko n i)'s. 'LI. P(;J1leora1; sl'Udcncl Wyższych Szkól \Vaż minęln jut polowa roku a
Obiekty kolonijne w wlęk Pedagogicznych.
42
nnwych
SZOStj mies1.c1.ą się w b.ldyn- klerownlk6w koloni! I :2C wy- na budowie w dnJ.szym ciąga
pracuje t~;Jk'O ldlku '-murarl-Y,
b.ch szkolnJ'ch, w p'o:;knych
'~~;~:~~f.;:. przeszło :I. dniowe 18.konczenie robót w br, jest
miejser>wnśriach.
klcJrok!ch
p
i
na którym 1..Il~
."'ktye,ni,
niemo'liwe.
Dla na5zych dzjrd będ7.1c 1.01'j się" z pracą na 1o:010nll,
Na niesumiennych wykonaw
g~ni;>;o\l'nnych w Kie}ec<.:Zyi.nie
eów--czekajii
kary'-; Radc:l ;,lrawKadrę
lekaT~ką'
nA
k4)Jon!e
9~
k'Oloni!
(~rost.alc
w
\\''Oj.' kl'ai,owskim, gd,lIisklm, przygotowują AkademJI!' MeMde;alorW.,Y"'"h"p,,r,y
k'Os7.a!!ńsklm, lu- dyt:tne w Gdl:u\!ku 1 Lublinie.
z dutą nadw;:dką \\-:,,'konany (llsztyńsk-lm,
Dla uspra,vn!l:'nla W)'jazd~1 tym pn:t'<lslęblor'litwem
bel9kim j łódzkim), Za :lajbar
oostał plan uwierania
umów dziej odpowiedni teren do:, or- Kuratorium orgrunlT-uj., T.a. &- lO nie t:d:thvł, JeleU KPBP bę
kontraktacyjnych na dostawę ganiz'Owania koloniI uznano po kres trwania kolonii w Klei· dzie tn1US!:ontl tlaplacl~ 5f10 tys,
trzody chlewnej w miesiącu
wiaty: wloszczowskl. koneckl, cach, Skarj.ysku J Radomiu d kary I oo8z.kodowl'Inla 21\
sierpniU, Za wyjątkiem powla:u
wynlkle I pr'lewlekanll\
k'Oz.ienkkJ ł kieleck! - a wlęt' punkty InłonnacyjlTlf!'. Na. I tur
lipskiego wszystJce p0zvstal\! te, w których jest nlljwl(,'Ce) nus dzlet:1 wyjadą jut 25 czerv.'
zakodl'!lenla budowy,
powiaty plan wykonały i prze·
Tylk'O
w
ten JP06ób kl"leck't
0..
la.'iów ! gd~ie są naJi1i!;knicjkrocz)'ly.
Zvrzymy przyjemn!""go oopo- d)'rl'!kcJa KPBP uinteresuJe .Ię
sze 'Okolice,
Plan wojew6d,Jd pr1.ewidy\vre.szde ta bu~()wą.
czynku I
Id.
W1\! 7.1\kon!raklowanie
24.,300
Kto k~t or!lllnlculor('m kon!. Z-;kon!I'ąl;\owano Iymcl..a- 10ni:7 Głównie zakłady pracy
lem 2i"W! ',o::zt. NajJe.pszf! wy_ lakie jak' Z.ak!, Metolowe w
zł
",atlt'łłllnlenle
niki oj;i 4 gnięlo \\' powlatach: Radomiu, KZWM, lIUt'l im. M,
opocz)'ńskim 14[1,5 proc" bill* Nowotki w Ostrowcu, F.:óryka
łllb!'Zesklm - 1211,."i Pf"O('. I wio- Samochodów
w Starachowi- żywi";..,."k
łttz'wskim 1211,3 proc.
cach, WZGS, PKP, Woj Zw.
Równlri plan kontraJttacjl Spółdzielni Pracy, które orgu*
młodego bydła ZQ.'It.al z.n1'.c7..rne nizuJą wypoczynek dla óz!ec!
'p
pr:r.ekroc:rony, Na plan 1500 szt. swoich prncownlków " fundutakontraktowano
1802
szl. szów prz.ez.nucwnych na akcję
RADOM należy do mtuł, w Prezydium WRN ttadeslal od.
Tutaj
nlljlcpne wyn!kl o- socjalną·
ktÓl'ych sT-Czególn!e rażq,{'t,) wy; powlednle p15tno uwladamJa.IJągnęły Tl.lIstę\)IJjące powla.ty:
Ponadto kolonIe or~3n.1zuj., stępuje problem zatrudr.lenla Ją~e o przy7llIanlu zal!ctkl ubuskl - t 72 ..' proc., j~dr7.(-jow szltoly. ZHP, ZMS, or;J.z TPD, kobJ~, Kic tet dt.!wnego, te Ul- motl!wlająceJ
uangCJJowanJe
Ml
1{J{j,6 prO\':. l kon'!ckl 166
prQC.
[m.cde \,'!!zystklm din d;r;\e('l, rządzenie Minlster~twll Handlu plerwsz.ych pracowniczek. Za~
_~_ _ _ _ _ _ _ _ _ II,tórych rodzice r:;ą w trudnych Wewnęt\'llnego I b. Minister- HClkę otrzymaly Itad"m~kle Za
\\"1runkach m<l'lclial.nych.
rtwll PraC}' I Opłekl Sp~f~z.neJ klłdy Gat;łronomłC2:ne _ R.5 t)'1:,
MImo, li w
Q'
l..ntrudnlenJa li, MIID Art. rrzemy,lowyml'4iP.
wyjedzie na od,POC7.ynt>1(" o 3 kobiet, na
lIpotka.lo 30 tyli.
DII "Delikatesy· I
tYI. dz.lecl więcej arllt!!!! w ub. ,'"ię""'U"t,,,Jmi,err &zcMg6lnyrn uln rp ..Warzywa. I Owoce" po 20
I szybką reakcjf\ tY·Il. zł 'Oraz Radom$kle Zaklady

roku

Z

eE'j

n.8.

rok eortu:

dzic('j

wyjeżdia

I

~rlę".

mł.xlZleży

na eonu; !epif'J

roku

blt'tącym

miesięcy

poczywać będzie

Plan
kontraktacji

'y"

trzody i bydła
przekroczony

wy"-

~o~~l:dÓ~~

HiS iys,

na

W'ld'7Aw
n &au

rok~ b'j,~~ąCym

jedyny""

m'Oiliwo~dach

półetatach

___
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U;;.;;;.:.__

ImlmllzmatVC:z~IYI:~

F;• k ey." n e
•
"
OSIOWe

d
"

"'itD~ztDn
n
....., .,..
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U
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V_$tów

RADOM. I

:r:nOVlU przed 0śrOO.ldem Sądu Wojewódzkiego
w Radomiu rozegrał &i.ę oitat-'
nlo final sPrawy o oszustw'O.

Stanl.law I'aca.k -

oopoWl!!-.

drlalny pracownik Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego w

Radomiu,

Stanisław

Kalbar-

czyk - kaSjer kru;y towarowej
PKP, stacji Radom I Anna I{op
clak - pracownica tej kasy,
fa.lsz.owaIJ dokumenty p'rzedsta~
wlaJllc w nich postoje wago-nów, których taktycz.rlla nie
bylo, W ten sposób ZjcdnOC'Z.er.!e Budownlctwa MicjNdego

ty. które """uy ki,.
Radoml'u tworzy SI 'I po'łetaty whandlu ~=~i;",~:,):,la:::iO~:';

~

~f~~ ~:r=~~ei~& p~~~~~~

'"l()S_ ~_

1'0d",ln

17 ty

pr-zelJcz3
"lewego'
W tej samej
stwlerozono wprowadtenle do
obrotu 386 chał ps~ehnyr::h, do
których produkcji nie u;iyto
102 sz.tuk Jaj, przewidzianych
w recepturz.e.
Podobnie "kantowała" p\...
karnia as w SkAlbm.len.u
wiele Innych.
Sądzim}.
te "prfl!$lębror-

zł,

200

%l.

d.

;

D OSLI UCZNIOWIE
podzamcze leży W,odlt"g!oścl ,.mgsplej.5zYm'\ To, samo. moło
na ~~~"J... O innych nau ..
:I km od Cbęd.n, Ten
Ok)
CZ}' utkątek słynny jest nie ty .. ct,)'clelach.
lo z historii, Ile z racji ł:t1l1jdu-

;~:~~~ę~~,!~~~~~~k~.·l:'::
Z'll~k\ n"IAł'll oIrftlll>!l
mięlaJ,,,g. bodaj" .kr.. )t.- III... II "C łlll II U6 1111
rn;:m, su, uczą, .tę m.lodtJ 11" .ta..
Wojewódzki ,.'Zan;Ąd Dr6g 'Pu

St.an!JIławfl; Kacaka I Stlln1sła.wa KAlbRT'Ct:yka. Alin" ~
KapcJak
,,~rob1la" jedynie Od lat 10 :tjdd±aj" do Pod5.200 u, peln.ląe Cu'l1lccJę kasje- zamcUl. UClJlJowta powyżej lat
rA podCUUl utl6pu Kalbarczyka. 20 I uZUpeWają wyka~talcenle,
Nadntza. sIę 8p(1łObn~t1. łlby Jl
okaZji lO-lecia !.stnlenla szkoly
dla
,pOOw.
kUka
Jej ucznloin 1 wycnow.wM

,um..!

=

dorosłych,

M

lęcl~

bUcznYch poln1'ormov.'al :nas,
te Jl dnJem 15 C1.el"\\-c& br, aa~
myk • •Iido odwołania z; powo·
przebudowy - drogę pań ..
~twow" Tomas,..ćw Maz., - OpoetnO; nA odcl!nku BralQbrzegJ
Objazd

Jeleń.

uun.lmlę1ego

~~el~ka~ t.J;~~!~ ~ ~~~;,

drodze lokalnej: JeleÓ·'---CleblO
.

UcznJowle - to w

"f
;ą~::;' :1'~:ha~Winn.l'. bę·
na
wy~~pach-'
o_M, _';k~~n~i~·~~3~~~~~p~n;~~d~'~W~·i~ł,p~r~.~_~n~I;U~P~~~~;;·i-~~_~';O~~~~~~~~~~~~H~~~~~~~~~~~bW].~'~_~B~W~'~b~-~~~~~lE====
u
w. Domu ··lhBitur J Ut"ymanl,k;,];;'
;UWy';'",
.
l
lU SI{arZ11S {U
l
u-

dutych nakładów fjn,ans,\wych
! w pierwszym rzędzj~ pie:nlą
dz!! p.H'lstWQWe. na ten cel prte~
;o;nllczn elę dla dzłed t.vJl',cy<:h
SKAR~Y~KO .. W maju br. w trudnych warunkac-h,
tl!'ZedstOlwumla wY!ł'l.nwl/)ne nR
Irenie J){lmu Kultury Zakładów
.]ludzke wysylaJl\cy dzl~cł nI!;
Mf'!alQwych w Skari:.Yllk'.t obej- k(]łonie :nIe mUJll1\ J;!ę ohawiat
fz.ał'O lącmlc okołO' 17 tyli. wj_ o' warunki Ich WYP'Oczynku,
d:t.6w. Tyle bowjem IIprzeQ.łno Wll~yst.kle k.l)l{'inl~ w nlJszym
blleMw na występy WMS7.I1W- wojrwództwle 51\ nnldyc\e wy
Iklej Opery Obja,.doweJ, Ope· posai.o:ne w śWletlJcll, radia,
retkl ,WrocławskieJ I iJlnych. b.lblloteki·, prz.yświetlicowe, pll~
NajWiększą frekwencję notow!\ kI, "latkl Itp" II d.zlennlt utrzy~
no na--()]')el"-hch "Straszmy Dwór" manIe dzIecka na kolonH Yorv.I "Travlata", Dutym p.~wodze
nJ.em clesz"ly IIle równic! _ ko n051 obecnie 17-22 d (na pólrrted.Ja mU7..ycz.na "Zielony Gil" kolonU 9-12 Zł), Wllcl'..:J.jqc
-I "Krysia
Lesnlcznnkn".
Na to fundu57..e z odplatl'1')~cI romargInesie przypomlnamy, te
Skartyalto liczy obeenl'l! 15.849 dZ1Ców, rad zakładowych.
m!esr.k,nn.t!bw w w.ieku fi\d jedn~1I0 ml(,$ląca do 94 lat.

Jeszcze jedno

1)'1. 1.1,

Brah

ambulatorium rozkładu jady
zakładowe
Z dnIem l lipca ,br,

SpóldzłelM

nla MetAlow'O - Taplcoerska w
liiłllra<:howteaeh otrt.ym.s wluM
e.mbulator'um t.adtladoWe,
MI64c\(! a1ę w nim. będĄ gabinety: lf!'karskl I dentystyczny,
Ambulatorium t.o .Iutyt będlif!
talkte poz.O$ta.lrm łpóldt.lelnlom
pracy na terenie Starachowic..
ne

2~leml k~rtIi rolnIczy (na łrl6~
-'Ił sluchaQ1le
7 klu ukoly
oraz matul'%J'dćl :Il

prZyjmowani

uk'Ończ<>ila

ukoń~

ledl\wno Prf\?" \\'nN a~
na.llzowalo
dr.ialalność
WOjf!'wódzkleJ
Kłlml!l,1I
C~. W kmnpetencJ( Kf'lrobJI
leży u"talenie cen wuplkleJ
prOdukCji rynkowej prywntIlych lirzed~lęblordw, cen na
artykuły
wyrnblane JH'lC1!
"póhlz!elC7.O'ć, _przemysi tere*
nowl' lip.
OllulMn tv tth. Toku wpl~'~
nęlo do WKC okuło g tył. teRU rOd'Ulju spraw. ROJ';{ll\truj~ '-lłlMllone wnlollkl '0 t;a.~
twierdzenie ceny 1)(1~'trug61nych towarów. s:twil'rdzono
Icb łendertty.tne~ '113\11.'y'1n.nle.
Np. 8pól4i1eJłlła Za.opatrze.

N

Iy~łt

nla I Zbytu w OpoCZl1le wńlo
gku""alą, o r.a.twlerdzenle t1C~
l1y plaszcza damsklt'lI'o na
121)8 21, atwlel'd:uUl0. te wJ,.

on
kosf,wwaó tylko
125:1 'tI. Radom~ka Sllóldzlel..
nla I'rI\('Y "przodownik" Ilro~
ponowala cenę za pl\rę nar-

nlelo 211

n1f,n

dn'r('k mloCz1dowyeh w wy ..
Roknsd -319 d, f)l'7,cllrmY,ld?;o-.
na ttoktadna kl\lItUlal'!n wyIII\.zl\ll\,' te powinny one k05Ztowa't tylkO ilOO z!.
lt6tnlce pozornie niewielkie, .lęgnJące kilkunastu lub
kllklldzlc9lęclu
~oty(h; ate
pr1.eelei cen)' .atwlerdn się
nie na poJedynctG palto, ale

uJłtalll~

Ilrywałnych

tle-

tya. 'tł" Jeden _
produtentów h~

mulc,o lizc'llęknW)' wycllnłl na
25&5 7.1, Wite ulIlalIla, że Je-go cena nie IwwlnnĄ prukrac:r.a~ - 1028 1111,

Próba pobierania

\'\"~1'R'6ro~

wanych cen stanowl 'l)ekullV
eJę

I jako

podarc~

przestępstwo

Jest prawnie

r08~

kara~

na. SporrĄdzenłe .a.ł nle.lu-

ImeJ,

fa.łszyweJ

ulktllaeJł

pp. prezea6w, dynkto"

rozmaitych

rów I klorownlk6w. te nJe
potrall" lrobJ6 wla'elweJ kal
kulaeJł nie alll warte
runta

lnnyeh taklapraeyj to wiunie erynnlkl ponoaUy odpowledzłnl~
no'~' Od IIleble dod,oun, te
prae/ł WRe powinno ,.alnt~
rf!8owa6 dę nie tYlko Pl'tllY~
dłum WRN ale ,I OrlJMa wymllU"U IPrll.włedlhwśt>l, Tak
Jak IPekulancl I kandydaci
Jlalpe'kulq.nłdw chcą, ahy bel
abytnlego trudu 'pltmlątkJ ply
noly z rl\mkl do rĄCzki, tak
Krunłt(J1l ~n ,. po",'nnu Icb

klak6w. JeieU nie potrall"
wykonywd SwYch obo'Vdt\Z"
kdw, Jo .pnyponutIJm)' Im, ił
jed np, klll'A długoletnlqo
wlę_hmła.
aJe. nie ma
odbywania dłu,oletnleJ I'rełlfl
lUry. SI'oltlCzcńsłwD clu:łnle
Ich zwolni II dtwlganl..\ telo

k....,

clębru ...

Nie lud:f.my sit! WKC 114wet pny Ir%ykrotnle zwICk'"
Izonej obu,dzle pel1lonAlneJ

nie potrafi upllnowae

\\'lIQ'łt

kleb kombinatorów łamato

rów latwych arobk6w. Ot ....

.,l1'Iekazywa6· '!te swolcb rąk
w ręt'ie IPraw:ledUwoAcJ.
.
Na okrUłeJ kulł dł'rusklt:J
ni., powinno by6 za duio kan

Ww.

M.. Edelbaum

W ktlleJ]lym

1ł~ lo~ow.nlu

I dnia

la 'elerwe,!- 'br, ~. etłery
Z lÓ~letnlą historią korespon.' ekre$lt.l,nę Hc~by, plllM po
tli. 'trt". trałl~nla po II Zl, a
dencyjnej nl~;~y" rolnlC1J"j .tW:lą trl!;t!:e:l'llll ""po' "'''-'~ł,
.::..,.:~ ...... ,-~.c.::r..any jest' chYba :nnlbn:rdtlej
N_Jblll:UII, lo~owllnJt: o(!b~(!)t\e .Ię
sam jej kle.rownlk,: ob, ,StanJ~ w LubJJnle w dniu Ul, Q%lIrw-ea

slaw KaweckJ,

r, Obok "ormlllnyeh' .tI)WItl~
Przez oatatrue INO
do W)',rAna pNmlI. w wYll('Ikołe1

10 lat toWAn.:y'(I2iy on

dOl'l4łYm

Uł

tYli, %l III tHme .lmUl'"ie Pl..

uez:nl()rn~ w Ich uko.lrlYch lliukte elu Uab,
W rula '1ękn&1 1Jo'ct
lach I nlepowodz:enlAch~ :PocI.. .P.fU:Ua Ulema »Ót1lialoW'/..

'

s

STRONA B

'et.

lUD Koncert Chóru. lU4 ,,Błę
\dtn. ut.u.t.".
14.00 MUfyk.
'l"'ny.\lc:lch. ]8.20 ,.f'Nfw~rk:l E Te.
mi"'",". lU1l M. de F/lJJ.; Sldt ..

"'1.

hln .... n.k •. 1l.38 "N. w.ntaw.~
t"U". lUD Gra :tupOI M. J .. nlcn.

18.2$ AUdycJ.. ..ktualn ... a.u Mul'yll:. I Aklu .. ll'\o4eL IMO Wl.d..::.ftAT'RYl

.

TEATR rM; B'l'. :t.EROMSKIEOO ",Kl'ólowa ł"n~!"e!."" '04.1\. I'.U.
l,MOSKWA"

_

!,X:a""aler. kro!.

PROGRAM r
t.M O:d/'nnlk. tt.o~ Mu:yka ludo-

wa. U.3.!I

aollatÓw. 13,00 Au·

dycja dla IeJ ... y I I n. lU~ M(I~yk.
rozrywko,..a, 11,00 Wladomo'cl. IUWI
MucYka <lperow •. I~,n~ Muzyki lU'

~'-,_.~ ................. ~~~o;t~·.:ir~~: :aan~:t~~e:n:o~ dowa.
18,60. 11.15

Konc~rt

1!.łG

MI/tyka popuIirn •. In.OI
I~,es A'HI)'CJ' ,lIctualna
15.1$ MelodJe l.n~t'T.n •. ll,tll Ma ...'
Zl'n ZIem Z*chod"Jeh. Jj,~6 Dl. mlo
Wladomo'd.

tłUII.

.,J!łAJ'KA" I,MekWYk 'l1li' owmu"
... prod. mek1ly\f.ńl)de:l.~<>4 lat 11,
duety ~tJmln~J. 11.111 Z f}'cta ZW\llł
(tOdz. 15,U, 11 t '~".lł .•
k'l1 I'U,dtl.. ckII'IO. a.OII Wladomo#cl
I.WA1'tS2'.AWA" .. God.Jt. t\.to - U.1iS "Kn'yt,<'l''' - o~ejnck pOWlf'ial
bajki. rod%. !t.lł - ,.N"Ul:odem Dy'll' li, 6IenklewlC1." 1l.~S Nowa nlgram." - prod, pols\deJ od. hl 18. nla <lrkle~try PR. U,OS Ul\lwerlytM
IOdz. IUO, !T.U I ".00 •.t>lf\llki Rad!owy. IUI Audycja dl. mlodl.UI.
dl. Aurell1'ł - ,ro4. pol.klej od
ty wleJ~lmJ. n,lU f(one~rt rorryw,
lat 1&,
kow:,-. :0.00 O!tennlk. 10.10 pol'k!e
"noao1'NlK" - I,wtałt' w Oe1;y" plCS1enld ludowe. IO.ł!) .Ze w~1 I o
- prod. rad%leok1t4 od lU te, I~ w,t". t~.l!& Pleć mJnut o wy('howa11' l tł,
nI u,
I1.QO
KonN!rt
chopjnowsk'1.
Ral1!o-problem,..
łUG
"w
"SATltLl'TA" _ ec9. 11 "Dyl '0. tj.$(!
tne krOi" - prod. ~ ...k!eJ. od. l.t T. kawl.ml "f'nd Ormllln!nem". 2Un
,od&. t~.SO "Karlołek l!ohtołele" - ."Za .,-,,,«110"6w". U.OO - lJ.LO o.
pro-d. pollklltJ od lu T, ,odl. lU~ ńUnl,. Wlad(lmotct,
hLUd.Xle I k .... ru.. ' - ~, wio.-

k1ej 0<1; lat 11.

I.PRZYJAZN" - wod'l.. U.II l U.3D
',II: wiei klej
ueld" _ pmd.
pp15k1f!j Od lit 18.
'0<1.. 17.11 -

I,Dwole

j.,Splewa1~t:"

,ory".

•,SKALKA" - •• Otello" - prod.
USA Od lat 16. ,odl:. U.1M I 10.15.
hSKAT.NIK" - "Dom pOd urwl ..
Ideom" - prod. weglk5łd.ej, rMZ. ]D.

-.-t":;'-.l.: _______.___ l.KINCL'L:eJ'J'l'JJ!:'--'-___": _,~~_~I!_~___I1Q_
Ws:tyStk\eg()" _ pro!!.

OS~\,

od lu

11, 1J'Od:t:. 21.00.
;,OORN1K" w Rudkach pow. K\ł"!
eiI .. TroJI 'I. luu" prod.
11Ueckiej, - rodl. Ił.
M/!7F.UM SIVlnOIłRZYSKIB
WYSllil;'-)'; WlłUCa 'IV 'W1ł"'tI. b.,

w,

awlat ... ILU Gra OrklHlra T.nec~
%2.10 "NtelUteJ~I" - Iracment

n..

pOW1"~L

U.~

Untwetllyltt
n:~le

.. U
dtl.

Ml~ly"lrodoWY

Radjlłwy.

p,ńltw"lllre1

t1.5O -

U

~

OdlWo-

.ymfonJcrne1!o

ktm~rtu

rUh.rm~n!\

140,00

w

1\

Lo-

Olfatnl. Wla<1o·

mołel.

P1tOGI'tAM LOKALNY
U.IO "UlUwfl1"Sytet PowltfoCnny w
Kun"wjft" _ audycJa VI oprac. Z.
Wlerc!lI.kowl"l. IU)I! KltllJoCkl Or.len.
nIk nad!owy, 11.10 Koncert tyC%eń.
18,10 "Rfltmowa e dobrftl roboe\ ....
_ felieton K. Dr.lekońakiej.

TELEWIZJA KATOWICE
10.00 Prtej!llId poruy l AlI.tlIlllno10.'~ ,.T'ńo"
- film tabu].my
prodUkcJI In,Je-IBklł"J, lUO - 11_05
_ Pr!łfwI. 17.IIS Program dl.
PROGRAM fI
dr.l~ IlIrl'l,ych: "SIAdam! w1ekOw"
1,'(1 Dt.lf11nlk. a,1S Rldlowy \fll1"1l 11.3$ t oyklu: "Jak patrzeć ni
nauk.i j~fyka rOłYl!klej!o - D()w· d1.lel" utukl"
"Nil ~UtomleJ!lrłm
tón.eJ)le lekCji 71. 8.~O Wlftclomo~l·1.
nynku". n,~s M!od?If!~oWY Klub
1.38 Pn:ellll\d prasy
U.(5 W A Telew11YJI'lY. U,O(! D ~ 1 II n n l k TeMozart: symfonl. G_lIur K. V. jgg
1"~'lZyJny.
1910
1"Jlm ,,~ ..... t/llOwy
1.110 Aud).·cjl dl. klasy I I Il. D.tO ~~,no ,.CPrmf'rl" - OpHI G~orge B1ZespołY wokAlne .•. 35 .,.Pełnym nlo·
fetR - w ret.yfterll Adolr~ Popl.wlem o' apr.w.ch mlodz!ety", 10.00 sk1ego, Sr~no"r..rll !lt"nllllwa JaK"neert Nlll1'wkoW'}'. 10,30 poelYłJ-1 rocktelo, W paMII 1Ytulow~j 'I\'yki k:oncu1. tYC1:en, 1l.~ ___Alld?_~j_A
stąPI_ rollclnnle 1f1y~t1(a IU1II:081..,.
dlll. kluy '1,'11, 11.10 "W B1.ybklch wiańs'ka "91urea C"~Jlo. Tr~nllm1w
tempach", 11.n ĄudycJa ~kttlalnll. GJ. 111 P.ń~twoweJ OPf!ry .Im. St.
12.114 Wla1!omolcl. 1S.00 WI~domo_
MOl'llunJd VI Pouun!u •

t,,-

dań

mo,,"!!!. n."" Kwednnll mm:yc:t:n:,K. !lI!"Om~"rf!r•. a.u ,,51Id oehlf!C1l
nY"
sluchowlRko
.uuk!
W.
S:t:ltwatkln". 20.511 f'nlłk:llt UIW'OfJ'
N»:rywkow,. 21.00 1. khllu l te

II

1!.('I,'l'1eOlo5'lcr.r'IYCh.

,eJ.

II

PRZETARGI

-;.Chln~l{\." łUdow-łI--n.mlollO- __ ut3t,,_
GMINNA"SPÓL-oZfEt;NIA ,.SAMOPOMOO (lHLOPSKA"
• tyczne·' (lTU lilIe tb!ory.
w J~dr'Zejowle, ul. Boh. Stalingradu
WOK w tlc)u na I pletr!!! W)"II'
ogłas2:a prutarg nleogranlezony na spn:edai dwó('h konI.
wa pt. "Krajcbrftt Pol~1d w oct.Ch
Termin przetargu 23. VI. br. Cena wywoławcza 5.000 tl m
C1CSkl"''l"o rrM!oTu t.ajskl!;".
SALA OOCZ.YTOWA. god!. 11 dnia (Id godr., 13 do. 15 - w
hAJkooll.01!Im Jnko !la~'1~ko 5",O!~cr.·

Jed:oe;~ k~~~'a ogl",dać każdego

nł!:"

stajni przy uL Głowackiego.

_ o("lt:lyl lI'ygl081 mgr GlOwk:a
ul

F01"OPLAST1KON

<ę\ .. nlCl~\t·l.

Me'za -45 ;..- ,',"BrUlłem:- Morn--SrOd.
t.l.emnegc".
F'OHlPLASl1KON .. ptall P.rt,.·
untńw ~ _ Palermo.
APTEKI,
Apleka Nt IC'I - tli. Slenklewl·

cza U _

d~'1ur

l'Ioc:n,..

TELF:FONYl
-,,- --01-_ Pnlll\to<ll1, ___ mUleyJne

M _ Snat
011 _
U,9T -

poł.m.

AMunko-.
Oamwl!
U-O - POjlnll\wle Ilee! ullerluł
PogotQw!ł

Pr!~\')!Owtł

T AKSOWZK
t'lr::,. tiWOfI'U pT'P
na PI~<:'"l r~NY7n"IÓw
na P1n~lI Obr. JSUllnllTfldu
przy 111, SwlHo:'lCWłklego
(n"p!"l~rlw p,rkU)
Po~Mi l~kl"'wrk bIlIratowych
nil. PlACU pań;n:antow'
jł-3j
"ĄDOM

I,Jutro pogoda.".
KI,!",

;,ftO[kll't

r:~bl~"

-

- "Kłopotliwy wnucttk"
:... prot'l. lISA _ (>!'I tło lIt,
.. Hr.L"

'"WAl TEn" _

.. YIOdrl maltonk!)pro<!. rrllnc.-wlMk.leJ - Oli

[(.lerownletwo lOn r:utn:t.2a
":went\1~I()/\

termlrn'

~mlRne

5()bl~

pml!ramu otU
tIImow.

wyśwltł1onl.

WYSTAWY I MUZEUM
W '1alt g,;rn~j "Domu 'I!:.~terkl" _ Grl!flkl Br, Torr.t.ek:INl~
crynnm w godzinach od • lIO U

WvEt~WII

W~I~p,

w6lny.

M\11-tum
""',,~tlłWll

•

~rlY tlI. Nowotki 12 ł()f()lIratikl;
Plu·yi".

·Aptekll
Aptekll ta. Slowaekle,o

'.
.. odnowienie tynk6w szlachetnych plewilcjl.
Roboty winny być wykonane w terminie od dnia 1 llpea 19nO r.
do dnia 15 września 1\)60 r.
W przetargu mo.gą brać udział przedsiębIorstwa państ;v:owe.,
spółdzielcze! pryWatne.
Oferty w zalakowany<:h kopert.ach należy IIkładnć w NBP
O/Woj. Kielce, ul. Monlus.zkJ 2, pokój nr B, w godz. B-U - do.
dnia 20 c..rel'waa 1060 r.
Bliższe Informacje otrzy'lTlat! motnA pod wytej wskal'.an}'m
adresem, w godz.. 8-15, tel. 30-41, 30-42 weWTl. 53 (Służba Inwestycyjno·Budowlana).
Komis~'ine otwarcie ofert nastą.pi w dniu 22 czerwca 19(10 r.
o

prali. anglel!klej _ oli 18 lIIl.

'l!;1e" lat IB.

NARODOWY BANK POLSKI ---ODD2iIAL WOJEWODZKl
W KIELCACIł
ogłasza przęłarg nłeogran1C!ony na. wykons.!lle robót remon~
towowbud9W1S.nycb w budynku NBP liny ul. Mon1ulZkJ nr 2
w'lUelcaeh.
Zakres robót: .. malarskie we\\'nę~ klejowe I olejne,
.. drobne stolarskie,
.. posadz.k(lwe,
.. zduńskie,
. . wod.-kan. I e.o..,
.. częściowa prz.ebudowa Instaln.c1! elektrycznej
światła,

"""" ·ktil"

l'O~TO,n:

;,PAt.TYK" -

1039-k

"

~O

WC

L~U~P~U~

IL............................................
WOJEW~DZKIE PRmSI~BICRSTWO HANDlU 00l1El~

PRACOWNICY POSZUKiWANa

KJELLCKIE PRZEDSI ~BIORSTWO BUDOWNICTWA MJE,TSKJEGO VI KIELCACI'{, ul. Karcz6wkowska 5a przyjmie od
UU'G,..do robót na terenie miasta 4 BLACHARZY, 10 LASTRIw
KAPZY, 30 MURARZY·TYNKARZY.
WYnagroo7...enle wg ~tnwek akordowych, oboWiązuJących w bu_
d(lwnlctwle od 15 kwietnia 1960 r.
l043/k.

podaje d(l" wlndomo~kl wszystkim' z11lnlereSowQ!\Ym InsI.
lucjom I Zakładom Pracy, te
y
,
PRZYJMUJE ZAMOWU:NIA

~:6t'~:~~!~legO typu odzlei sluibową

Prezydium MiejskieJ Rady Narodowoj
w PINczowm

orłllt;'l:lł

pnetarJ na pl·7.e1lrowa«h:enle odKn~'l)hmll\ bUdynku
Szkoly Podstawowej w Plńc'T.owl~ pn:('1. wykonnl)l(' wyko.

~Óy~j~1~~~~Óg~~~/::.I'd/::,~7i~~.!OnyCh ścian
Do pruwrgu przystąpić mogl\
we, .póldzielcY.e I prywntne.

Termin aiedm!odniowy od chwiU ukaumia się og!(\«7''''n!A.
1044 k
• . . . . . . . . . . . .u ...........................................................................

PRZEDSIĘBIORSTWO

FABRYKA SAMOCHOnOW CIĘZAROWYCH
im. Feliksa Dzierżyńskiego w Starachowic8l'h

41 kM11 pochwowych. 1 komplefow uprzęty chomontow . . J,
l ł1mleJe, II woo;y ogumione, II wozy gospodareze "póltorak",
II Iziuk.J san! dwudzielnych "piooki".

P17..etllrg odbędzll! się w dniu 2Q czerwca lQ60 r .. o go.
dz!enie 10 na targowicy w Busku-Zdroju.
Wadium w wysokości 1000 11' nalety
targu u przcprowad7..8jąc{"go prz.etarg.

ZASADNICZA

Zapraszll prr..edsjęblor~twa uspołecznione do &kladanifl ofert
na ....'Ykonanie w roku 1961 niżej wymieniOnych wyrobów:
1) podnośnikA hydrauliczne

:~ :~~!7;e~: 8;'W;;'i;,~e;.""",.nl.
4) wkladka.

51

Kielce, Równa B, m. 1.

ogłasza

pod nr 4641.

I notny'

pnell\<lzn1k1em ,

prumoone do II'rzybńw I owocńw produkuje .. F::NF.F\_

GOREMONT"

Gdańsk·

Sledlcf'.

Malezews-kj('g'o lZZ.

4641m

SPRZF.DAM oomoch6d "op!'J·
01lmj"llf1". Stan banlw dobry
Willdomotć: Radom, teJ. 1036.
231~a!g

LEPY na muchy hurtownIkom I
,o;kl!'JlOfn wy.~yla "MEWI\", Kra-

ków, ul. Karmelicka 13.
MOTOCYKL -WS1< 114 dotarCiu
Kielce, SI('nkl.nvIC7..1 J,

~pned,'m.

m. 2, po 15.

4634/g

ZGURV - UNtEWA:lNlF.NY"

łt

ZGUBIONO legltymncj,= lJz.koln"

TtLEFUN'I
Ratunkowe Dl

nr. 342713,

wydaną pt'7.ez II Liceum Ogólnokształcące Im. J. Saila
cieokl(>go w KII'\('ach na /lAZw:!Jlw

Strlli Potlt!),. CI .
ł<t.Ml!ndl'l Mo H-"

Wleewrek

POROjOWi!!' M!Uey1nto fIT

PO.ll'otowle Ono'lIt. ""H

BarbĄra,

SADLO LY..5ZEK

464011

U1lj~W4I,tmll'ł

legltymllcję B1..kolną Nr 1M, wydll'
ną przM' ZeJladnjczł\ S1:kol\'l MI'-

pti~tole tł\r!ll)wek:

pr1!Y P)~C\l K'lnłl).1uejl ... n

pl'7y ·u1. GMdtldel ... 81
Ptty 'uJ. Swlert!1A!Wlki,..o

talOWI!. -

-Słowackie,o t~1ł.

d.o!'/a'owlec,

Hllló-g

ZAGUBIONO Dyplom Plel~If!1!lIr.
ski wydany w foku l [me prt.ct

OSrnO\NJ:C

Wojewńrlz.kl\
Wydział

Rllrll!, NIlrodową Zdrowlll w Po7.nanJu, na

na:t:wisko Sikora S,teianlll..

'63ll/'

;;;:;;;:;;;7;;;;;:---:":-'--::"::""::bIOUII
n.kolnll p1eczl!t!; podłutnl\ o tTe~

'ci:

Sl'.koły

"Kierownictwo PublJc:z::H!j
PowtzllChneJ W W6Je7:::V".
«I3D!iI

UNIEWAZNTA Irl~ pJeczl\tkl!
stępujĄcej

~tawown

In't'IIei:

"Sz.kola

OnRw
P()d~

w Cmlelowle".
1654;8

SZKOŁA

ZAWODOWA

w wlLn'iz.tatB(lh.

Oferty przyjmuje l informacjI udziela D}'1'ekcJa Szkoły,
w terminie 14~dnlowym od ukazania lI!ę ogłoszenia,
Om'arele otert""nastl\pJ 9 lipca 1960

1047r'k.

fi

•• h . . . . . .h h . . . . . . . ' ' ' . , . . 'łhf9''''.h'''', . . . . . . . . h i i i i .. lYnl

I .pg~~~~NIA

CHŁOPSKA"

"SAMOPOMOC
W PRZYTYKU

Ot{gIOSiZa
na

przetart{g
budowę

punktu ekupu 'rwea (buebta)

'fi' Pl'Żl'ł$"kU \I ma.1erIIdów--wykonawey.

t

W przetargu mogą ~rać ud.z.lal przed.!lębiorstv..a państwo
we, spółdzielcze I prywatne.
Slepe kosztorysy! bliż52e informacje udziela Impektor
lnwestYcjj PZOS w Radomiu, ul. Czachowski@go Nr 6.
Przed przystąpIeniem do prz.eta'fgu milczy złożyć w ka..dł
PZQS wadium w wysokoScl 2. proc. od sumy oferowaneJ.
KomIsyjne otwarcie otert na.o;tąpf w dniu 25 nl'!"\l"u
1960 r., o godz.. 10 - w siedzibie PZGS Radom, ul. Cz.achow·
5kiego 6, gdzie nalety ~kladać oferty.
Zastrzega gię prawo wyboru oferenta lub unjewat.nJ~nla
przetargu bez podan.ia przyczyny.
1037·k

....... ~~ ... ~ ......................... A..\AJ.4. ...... IA ................ I •• " ..... 4AA..UW

.*••
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KOMUNIKAT
W związku z licznYmi zapytaniami

dziecJ do
1036f1t

dnJu prU.
I04',liJC

przetarg na remont Cimtralnt(o ornewanf..

464211::

SPRZEDAM Mwy kmnplr<tny gnbinet dentystyczny. Kielce. oferty

hamulc6w-

Gl
11
81

II
SUSZARKI

-w

W STARACHOWICACH

rodzInnych StocznIa nie przydziela.

8PRZEDA-Z
SPt17.F.DAM P17..edwojffllne plN'e
t
binlyrh kAll! ma('horowsklch.

wplacl~

........ u .................. u u . u ................. aa ..................................

k6w.

II

Zdroju

orh..!!I:8. przeta.rg nlOOfIra.nlczony na IIpr'tNlat:

STOCZNIA GDANSKA
przYjmuj!' do pracy robotników w zn,wodz1e montera I lilusarza
rurociąg:owego (l!'nz niewykwalifikowanych na kurs monterów
rurociągowych j do straży przemysłowej na stanowiska strażnl

MIeszkań

BUDOWNICTWA TERENOWm

.... n".k"

~~~1;~g,a Idę

prawo 5wobodne-go --wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bM podania przyczyn.
10311 'k .

kamiennYch,

prz.eds1ębloN;tWIl pllństwo.

Term!n wykon8/l1la robót do dnia 1I1.VIlt.1960 r.
Dokumentacja do wglądu w Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Pińcwwie.

OdpoWiedniego fachowca z. dzied1.iny ~ickarnlClej 1.1l!.rudnl
zaraz Gminna Spóldzirlnia "Samopomoc Chlopska" w Wolicy,
p(lW. Jędrzejów - w pieklll"ni Motkowice.
WaruhkI pracy I placy wstaną omówione na miejscu. l040·k

w z.yskach
KandydAci, którty oob:vlł Il-lu1::bę woj!;kową. nlekaran\ sądow
nie, posiadający ukończone 7 klas ~zkoły podstawowej oraz dobry stan z.drowia, V'zwalający ns prAcę w pn.emyśl~ cip,:i'.Jdm,
mog" zgla.~7..aĆ się w lIprawie utrudnienia w bIurze przyjęĆ
Stoczni Gdańskiej w Gdflń<l!)(u, ul. ,I fina z Kolna 31. wr\!'z YA
~windectwf'm zdrowia, UlŚwladczemlnml I opinią 1\ ootabnlego
mi~.i~cn prl1cy.
Stoczni;t Gdań5ka gwarantuje 7AkwRterowanie w hotelach r0botniczych 05{}bom s,amotnym.

dniem

!

.........................................
..
\

c

KUN; monterów rurOCiągowych tnva 4. mie!liĄce l ocIbywa 31.
w norm11lnych godzinach pracy.
Wynagro<henle wg Układu 7.biOl'O'Wego.
"Karta Stoczniowca" gwarantuje premię p6łrocrną, odznaCZ@nla pfl.ń~twowe, a po rocznej pracy uczestnictwo w udziale

roboczą M I Półro~lI

Ze względu na terminy gle.ld,:v odzi('i:owe.J Wnj"wórlzkl~
Przeds1ęblorstwo Handlu Odzlt'zl1 nie będzIe mtlglo gwn_
rantowll~ do~lawy odzJety na ZnmÓWlf!nJa Wysiane po dniU
30 czern'ca br,
101) II'.

dukcJI.
Warunki placy I pracy do om ówJMla na mIejscu.
ZglOSlenla nalety kierować do Referatu Kadr, Kielce ... ~
leton 33~36.
1049!k.

KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNlCTWA TERE~
NOWEGO \",. KIELCACH, ul. KQ.ŚduS1.kl 11, leI. nr 43-19 (Przed~
slębio-rslwo kat. I) - U'lt.rudnl od zaraz Gl.OWNEGO KSIĘGOWEGO
Wymagane kWi'lllrikacje: wyl~~T..e wykszL11cenle ekonom!c7.ne
J li lat praklyld w bl<fgow~cl lub średnie ekonomlet.ne I 10 lat
praktykI w kslt;'go'wośc!
Wyn'U.'TodZC'l1ie w.g· Ukladu Zbiorowego Praty w Budownł
cttvle z dnia \1:;,11T,19~1l r .
Zg!os7..enla lllllcży kJero\v.nć p<)d w/w adres.
10.')011:.

!

50 ~;~:::~;nt96t;r;nin .5I\łlldanis zamówIeń upływa

ZAKLADY PRZEMYSł.U WAPlENNICZP.:GO "SITKOWKA"
W SITKOWCE k. Kielc Ultrudnlą natychmillSl:
l) Inżyniera górnika z 5 letnią praktyką na IItanowl1'1lcu Iderownlka produkCji względnie wy<lz.Ja!u produkcyjnego
Zl 2 Inłynlerów mechanik6w, ewentualnie l techników m ...
chaniltów z 3-letnlą praktyką na stanowIskach technlćznych.
Wymagana głęboka z.najomo~t' e.konom:lkl l organJz.acjl pro-

WOJEWODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU MEBLAMI
W KIELCACH, liI. Chęcl!iska nr Ha - utrudni od t,araz. INSTRUKTORA HANDLOWEGO ornl TAPICEROW w podległych
punktach usługowych: w Skarżysku - Osiedle MiLlea i w Ostro.
wcu, ul. Ryn{'!r nr 34 .
Tani('(>rlY mogą być :r..atrudnlenl na pełnych etatlIch lub na
umowie o pracę
Warunki placy I prney do omówlenJA nil miejscu.
1048'k.

--"-~~~

IN Radomiu, pl. Stare Miasto 12

RADCĘ PItA WNEGO 01'111. TECHNIKOW ~ INZYNJEROW bUM
downlclwa .-.gólhego I dróg, na odpowiedZIAlne stanowiska 7:a~
trup.nlod Uł.rUI ZARZĄD INWESTYCJl-'L~~YCH W USTRZYw
KACH DOLNYCH, WOJ. RZESZOW.
Wymagane 61\: p«lne kwalifikacje r.awodowe OCIU: kHlcule>tnta
praktyka.
Warunie! płacy l pracy do omóWienia na mleJscuł
Zgloszenla kierować na w/W adres.
104I/k.

PtJgótowlę

przy ul.

____________________--__________________--________________

przedsz.koł1

Inspektorat

w

OśwIaty

Rprawle przyjęć
m. Kielc wyjawia

C{) nast~puie.

-Termin' skłaflanla klH't--r.f(losze.ń d(l pl."7.oo~zkoli uslaln.JI\ :po'!I7.c7..cg6Ine prred!lzkola, jt"dll"lak nie później nit d(l dnia. 11
CZE>rwca 1900 r. Po tym t-ermlnie karty Zgl08ZCń nie bę<lll
przyjmowane,
;'
Wobee oRrtmicz.onel llośd miejsc w przedszkolnch KomlJj.
Spoleczne będą przyjmowały dzled zgodnie z inGi.rukcJlI MI·
nlsterstwa Oświaty Dz. Uri" Nr 10 & r. 1958 oraz. uchwal" Nr
67 Prez.. MRN w Kielcach.

Do przOO8zkoll przyjmowane

ną

w

dzJed matek .pt"acuJl\cych tRwodowo lub wl"I"",,,,,":,,h,
rym sytuacja życlowa unlem(liJ.lwla r.abezplt'C.U'l1le
właściwej (lplekJ.
D1.lect 3-letnle przyjmowlłCle l", do- przedszkola wyll\cl':ll'Iie
w przypadkac-h, gdy rodzj~ nie mają. moino.4c1 r.apewnlenla
Im należytej opieki.
Do PflMszkoli nie 51\ przylm<Y'Wane dzJeci 'WYmagające Ipł"
cJalneJ opieki ze wz!\:lędu na powai:.he defekty tizycm. lub

~,~~~:~::w~m6ś5~~~~

Kom!~~om Spol~znym

poleca
_
wnJ-kBwle zebrać wue<:hstronnl\ opinJę o syluaejl dZiecka, A P
zydum Mlejsklr) Rady NarodOWej wbowlązuJe, by w pe
byla przestrzegana UUlada przyjm(lwa.nla w pierwszym rt.4'
dile d7.led rodzicóW 7Jlajdujf\cyeh Rlę w nnjll'udn!ejueJ 'Ytuacjl blorąc pod UWl'lgę. wii"SokOoŚĆ 7.arobków przypadaJi\cyeh
flIi l członka rodziny i brak opleW nad dz!e<.·kJem przy pracy l.awodowej obojga rodz.iców.
I I
Złożenie, karty "z~IOlIzenja dzlt"ckn do prZl'dS7,koht ni8 et
r6Wn0U1nCz.ne z przyjęciem do Pl'zedsz,j(oln.
~
Po karty 7~ł();Szeń orRZ wne!kie l~f()1'mlltJe nIltet,y l~IR~~~_
glę w P1'7..eds7,kolu polozonym w reJonIe miejsca 1-I1I111(>S

w

t"1~~~~----~~~~~~-<~~~"",m-~~~~~}~~~;j3~~~~~~~~~~~~~~~~ł_;h~~?&~~~~~~~It:~~~~~~i~:;~:;~~~~I-l~"3.I~.~,~od;';.I;CÓ;W;"~;;;~;;;;,";,:,~
;··;~;~;;~··~:·:~:I~::~'~=;.::;~~~::·;;~;:~~;~'~;.~:;;:~~~;;~~;;;"~;~
l032Mk

ofert
oferenta jak rÓWnlf'! odstąple..
W przetargu mogą .,brać udział przedsięblorntwa pllństw~we,
spółdzielcze H~,.watne. ,
Przedsiębiorstwo posiada zatwlerdzontt tdokumenlacJę tf>Chniczną.
1030-k '

w Lodd (centrum) Ulmj('n!q na
MJohętnlej' nov.'oczetmc
w Skllt'tY/lku-KftmIMncJ. Wlado.
mośt!: dr LagOMId. Lrnlt, KlIIń~
.klego 11P, t.W 335-68 (wl~zorem).
1MB/lt
PILNIE potrzebny pokój Bublokn_
torskJ kawale.mld. KleJce" leJ.
3833, od 8-IS.
4633/8
3-11 pokol

Przedsiębiorstwa,
Znstrzega Rlę prawo wyboru

blurt.e

nJa od przetargu bez',podania przyczyn.

'-------~;;;;;;;;-----....;: I
Rodzina Rojków

JlIJJpel.tor Szkolny

("lllSOpJMTl8. ~atyrycxneg() I,KamleJa", J9ta 19~7-19~9, Ort:IMy ~t

rować do BluTa ogloKwń, L
PtO'b:'kownka!l6 pod Nr 29ja;~jl-k

_
300 MATRYMONIALNYCH 01l'f1
otr:r:ymn!rl prl<.'l~y~llJ~C .;0 ;.~~%~~
rnaczkmnl "SYIH.NKA
99:;••
wn, Elclttronalna 11.

WoJl!' Ódtklelo POlllnej ZJednoctoneJ Pertl! Robotnietej w Kielcach.. Wy1!,wc.1 Wfdawnlclwo Pruowe j,BIOwo r..\ldu". RSW f,pr ..... 1 .KlelCll, ._ul. '.rom.klego II. RedIIIuj. K()leglum w .klodzlel Tadeuu B~t1o~r.o
lreneuu, ,:Wonek (t.ed. nacz.), Jaroslaw If.JIOdt.leJ ,(Sekr. red.j, Andrtej Malachow łkl, Ryuerd Smot'lwDltl (rrd. "M!ja..!:_~n.!' NledtJelnello") ł f.ecb WlnJlnld lZOCII rfd. nllcl.J. Adm RedakcJll K1!Jca, ul, 2ptomaklego I, TeJefollY rtdallcJII
redaklo, naouJł)y u'-łł,- ."kr~la" reOellel! 15,41, ClIlIII "M811M2J1n N!rd111"ny" n,,A6, d:ł.l mleJlllj '.l-ł'. Rf'd8kl0' ll'chnlcrnll • ud_kCl. 1:Iocn._ 14, U. Uddllal • 'ladOłJlIU, ul. WItolO. II _ Im. 81· ... Od<hla' • OfItrQWCUl III. CzYli_ Ił • etJ"t. Uf, łJddilał
IN S~I;rt)'lJcU ... Oall'me M!!lc'e, bloll 10, polloJ th 60, l_el .•• M. AClmlnlłlreo:le I lIrlaI tlł'1'n8owYI IQo:olce. Zerom.lI"l~go l, leI. u-n. UWI,I • r~kopl.ńw oll!ramOwtoDyclI red. kOla Ol_ cwracI. BIuro tł'ltIam I oglouetll Kleleej Zerom,II.JeBo " lei. łH&.
Ceny ollloueń'_Ollo,utł'11a d~o,bn. olobl.l ... rl, 11.m1lowe • II Ul .Iowo. Zamllwlpnll j p'''ledpl.tv na tUenUfTJ'ef9lt prtvlmowlne • • • termInie do linia Ił mlellll/C' poprreduJ",celo ollr.. orenumerltJ ... Ortl!1l1 arrlild,. pOortO.'1 l\Jlono,z.)' orlll "ddlla/l
1,~e1eaiUU", j,RIHm··•. Motnl równl1't umhwle ~renumere ł!I, dokonuJ"C wpllt,. na 1101'110 PKO Nr 11-8,11174. Pne(1S1eblor,two Opowtrechnlen!a Pruli I"'K.IĄtki "RUCb:~ ," !(Jelcacll, ul. Ił, !'uClka II. Cena prenuMlrU,. mletlf:czoel rJ 10.. kwlrt.JMJ" '~
.9b1rocznł) .&1 ,Ił. roerne, Ił no. Ceni prenum,,.I), Ił Bunie. leGIO łOZ W)'uu od Cl'ny po1!anel w~ttJ. Pł"!ł'dpłllV !la ł. prf'n'Jmł'TGte pnvlmul' na olrt~.y łłw.rtalo~ł po/roczne, I l'Oezoo .. Prtedll~bl01"llWO Kolport.tu W~dumlC1w ..... llnl(1:l1'1.)'Ob "Rucll
., Watlut/ł1e, ul. Wilcu U, te połrednlctwem PKt konto Nr 1·&-100n2ł. !t.templ.na td~rllttulllfow.ne motne nlb~wlI;ll 1\1 .lrJeple {U'tl W. WleJ'kld U .. War'uMa. &amowteDJ4 100... War1lllWll JlIllW kterowa4 do Cen'taU Itol.oortatu Pcu' ~ W,.
!Ia\Tftlktw tJlueb'ł _ WuuawJ«. Ul, Srebrna Ił. Druki -Drukunia RSW loPrua"l WeJce. ul. IllJlIla ~ łat, 11-J~
.
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