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ki dnk:.r:nan~aC.l ;J':'Clei!:::C...-,,ko..o-ztQl":;w;;·e;. Wydzial Komu:tika~j: ~

PR......

:o:.apew-

:.eC.nak, lZ zoo:,an~ a:-:-'!!'
Jeszcze w tym
rrn~:;:"c-u ... b" pned biwam.' chlo\): !l':-og:!; "'Y4-<m:ae uniE.

"mo

-.

uzupę,::-;,one

i'

l~t:r~

"'''• .uJ.

kończe:lle.
~.e-n

Wydatkowa:n<l na
ce! po!'.ad pot miliona ::tło

W,e:.e prac ucotor.o

tj'c..'l.

cxrn.:e
w.teg;:>

~~";=.

?I!

De WkD

z..:;.:':o::czen:.a bl,ldo-wy
d:l;.;a-kt'..l pct,."'Ze'

n..--et~:1e&-'O
~

około

600 trs. zletych.

WKK:r'T p!"l:y:.'"te.! d.;ć Ol:,a
n:~. Choć:.i tylko o- Ui'.at!oO
;;--;~:e kOl'l!e.--:v;ye.'"l l:~"::ó'X'.
'Wlwl':e po~a-:.,....e i:ete'"'~
n:'Iwały Vi' tej Sl,nrw:i~ ki)"-

Jak
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STRONA

~

DANIELI

·Okoza oko
Uwn. Wanda

- Ja! 0, nie! Ed.
Wygląda

łi~

-""""

Ma,ewska

cofnął .ię \fi

ty!

pan. jakby panu

faŁem

z

krzesłem

coł dolegało ...

Niech

pan napije, to dobrze rohl."

Stary c:tłowiek odJunąl fwÓj klellu;ek,
! napelnll kielinek Frl<haa. - Chciałem

njetkr:tJ~ty
zabić le~o

byka - cillgnął dalej Sam. - ale to przecie! n]e
mi Davty•. A zresztą, prilwdę powiedzia_
wny. to nie byk go ubił.
_A kto?

wróciłoby

Fratus z

głupim

Stary Sam podniósł do g6ry kJelinek,
f olisl-awil na bok, nie pijąc.

wyrazem

przyjrzał

mu

lIę

;,PI'.n

I>i r

cji,~

o

lIIiasilyf wykonany! praco:~~:
...

. p,RZEZ col• . IGIQ- I Je.JIeń !'blelłlego -roku prowCldzillłmy na
łontoch nauIJ gazety akCję pod nazwą ."PLAN MfUORA.
' *' IIbl.,."
:_CJI MUSI:8Yt WYKONANY", Pamiętamy dobru, t, rot
bJ', ua'gólnl, trudn, dllll rolnlctwa-;-,,HCldmierne opad,

wlosenn. lWJrlqcb:ily POlł'~trHI uIF:odr

nG

polach-' łąkach, op6i.

IIlIy-prOU POlOWI, wpl,nęłJ no obniianll,plonów lbół i okopo.
",ch. Juf W ChlAtcv'slDlo si, Jasne, t. wykonanie planu melio._

Rody narodow,' w Iyeh po
"zapomniały' po PIO$tu,
odpowiedzialne w całej pel.
wykonani. planu inw.stycyj
w /tI.Uorocjoch. Wi,l, do ty
i
pazostowla organizacjo
, wyKonoWltwo robót, W)'ko.

feIł111?cj~ .stosunków

wodnych ."0

terem, K,elecczyzny. Roboty JeJI
duto, bordzo duto, no Icta. Dlatego ni. wolno lirach:
I
jednego mHiono złotych. I
do nonego hasla: !
mUli

być

dzi~lkowe
Ił

II

puści~

nar.

Czolo Fratu~a pokryło .ll~ drobniutkimi kropelkami
potu. Nie m6gł dłuieJ Ulielit leo:-o strasznego wHok'u
Jakl napotykaly jego ol.'%.y. Młody Sam !taJ ta swym
ojcem, milczą.cy I nierul.'homy. PrzeraźliwI' 5tr~ch
chwycił Eda ta gardło. lamując oddech. Nil Boga. ten
byk! Chcieli go pneciet zaprowadtit do obory!
Mu... mUlt~ juf ut _ wymamrotał niewyraźnie,
Ile: podnieit. ale nogi lię pod nim uginaJy .
Chwlleetk:ę. tara~ ,końezę, panie Fratu, po~

-

ul!!ując

_

wiedział

,tary Sam, _ Jak panu

mówiłem,

Clay

trą~

wyl:on!%r,y.

1ł62

lest powafnie ,Ulgrolane, fe maba llTIO.
bI,II~!'Wat: 1ItUJltld. Iii}. obr . ' slo.!1 YłojewódńWa pneroblt 120
JIiiti-O. J:lołJcn, Tyl. bowi.m .- ub. rol::u w,nosily naklody pan.
Jtwowe no melloro~jłj, T.j moblliz:ocjl .sluirlo l noua akcja,
Mołna powledliet, te mimo trudnrch warunków osiągl'lięlo po.
JJływn., rez:uHeitJ.- Plan ,gklodal--' .tmelloro~oniC! 1,-C55 ho 'gru'n.
16ft ornycf\ I 5,326 ha Iq" :,ogospadarowanie 3.700 hektor~",
grutn6w,--utegulowonie, ~ bn Iroryt ueun"h. Zm~liorowana
1.«3 ha gru!llów, _omrch j 5.2-C3 ho łqk. Zagospodarowano 3.n,
ha l.-uJ'eSlulawllno 89 km nek, Wartościowo tleU biorąc - plon
ubiegłor<f«ny uealirowgno w 95 procentach.
rocrJllOSIo Ul rok

Przed namI jechała t;!elona p6łclężarówka. Cia,.
trąbi!, ale onl. nie chciała z;jecha~ na bok ! prze~
-

14
bil. ale 111mten nit/wieli: tamiut u$tąpi~. ucząl Jechać coraz wolniej. II przet t~n nal t Dave~'1I ueiekala kr('w. Clay ucbU w.zy.tkc co b~'lo w jego mor\"; gdyby ten t.'·p derh~! rh erby e 2, 3 centymetry
m!;!loby się nam przejech~ć. Ale pan zna. zdaje m:
s:ę tę h:,lorrę?

Głos

zabrzmiał jako~

Eda

A skąd

-

-

Sam

-

CD

rt~d

S\~

'te

pan tdradza

mną zrob1ct..~

wnłe

_

n.jęe-zd

puśdt~

Tle

_

SZO:lym

dziwnie piskliwie:

wiecie, te lo ja?
uchowaniem.

łwoim

Nie macie prawa ... Ja chcę
b"-':l",adnia. - - Mus-ieie mllJ!--,
,
-

kieli5~ków

pan wypił! spokojem Itary Sam.

:z;apytał 1\

nlewtru-

Ed Fratu$ osłupia!. SpoJn:a! 011. pełny kie!im~k ,ts~
rego. na dwie butelki ItoJllce- ci.de jenne na póle'

i nagle krzyknąl JlI.k człowiek, kt6ry ton:e:

- Otruliście mnie!
Stary Sam uśmiechn.lll

~'ł i,~

tylko bel: Ilowa.

nikt go na '7.częŚCi1!! nie rs.trz::mywal, jednym ruchem ,z,arpmlil drzw,ctki samochodu. kluc'~'ki wisialy - o, je,t uralowan:f! Co
za idioci! Wyobraiali iobie, że go otrujlj! Pokau im
jeszcze!

województwa
powinien
pU)'n<:Ijmn,ej SOO
ty$. zl, aosiągnQc
w czer
wcu dGj:ic dG miliona. Chodzi o
to, oby M kGn;e.:: ezerw'o O$;qg·

:~~~.~~~gf::j~:l!~~

Prul z calą nybko!cią na jaklt 1:0 by10 stae w k:erunku Lost Creek. Nagle do!trze,l Jakąś ei~r6wkę
pned lebą. Jechała dośt ",:,olno, chciał wie:c Je WFprzoozie, dał sygnll!, ale kIerowca nie- ustąpił, pru~
dwn~e. nawet lwo!nH, a potem zjechał na um tro·
dek drogi Uruując

J\

lO'",'

", ~i. 510
się

Już był ta drzwiami.

I

..

<-ę

~Id(l<~ic

- :':ie uobią mu nie te diabły! Jedna gOd::ina - p~
w:ed;:ia! stary - A w ~Algu 30 minut dojedzie do
Lo5t Creek i dokt6r go uratuje! ...

wymogo
u~prawnień
'u!cpueń
Praca no
wHystkich i obiektach
organizocyjnyeh. Wnędzi. mv~i
być togwo:rantowony szeroki Iron!
fGbó!. wuęalie dM!ate-::lna Hojc
kad,_ już w nojbli.hzych dnioch
d:ienny przerób W skoli colego

:,-

r,..,'

całkowicie.

le

i"J!','mf"to'
b 11 ~'rr.~

uiJ:,l

t..-,i~ <z,d~

b"_~lu,e

,

I ,~Ir',~ ;>~

t>,i{tw,,;n
r!:). N~.J1
~

:et ! elle

t"''''e":o ..
b,':)·~".

cl~, \~*

,,::'. Ue!"
~-<q

r!,pe,

" ""ejlte
D~ pd~'

c': met".
I.~=z~,ill
~i J~:"

l,

e:m:lQ~ijj

I.-.O:!':;li-"ie

I11~";~i:~~';~;:';~~~~~}
Futur poznał te: cleiar6wkę. Zatulł plakat!, błaga!',
a wreszcie Wy t jak: obłąkany, Na prółnc. KferoWet
cięt&r6wk! nie dodał pru, nie zje-chał ttI bok, ot»ję~nr na wn:ystko, co lię wokÓł niego chlało.
W pół godziny potem CIa,. Pine- wS%edl do kucltn1.
gdzie oczekiwali go ojciec l brat.
- Nie tyje - powiedthd krótko. - Wjechał ~o
rowu.
- Roztru.łk.ał ,ię %: samochodem! _ :z:apytal Jtal'1

~~~!apr~~~~m~~~u!~o:f~~ ~~:~, -'''':: ..C.:~'
I sierpień pttyp-adojq fniwo. RobotnIC)' U!tMowi. to :nacly chlap! _ pójdq rbie.oć lOeie. Terrtpo
proc: meIiOfoeYi""eh ol/obnie. ! II)wSIy!tka równiei trzeba !)fOe pad
uwogę.

s~.

- Alet nie. Nie był nawet ranny. Wynedt po pro-I Uict.lllł ble-e co .Ił w kierunku Lo-łł
Cruk. Nagle- prtycisr14ł rękę do .erca 1 u~d! Jak
długL Zatrzymalem lit, ale Ju! nie tył,
SUry Sam pokiwał ał~
- Tak! irubu, jak on. nie po-wlnlel1 !.ak mbko
blK, twlaJtca po kilku k!eliukach.

nu , lamo"chodu

Mówl"e Ul unl6tcł do fbry f"'I'Ii'Ól n.!1I tkl\!ęt,. k!ellktóry dągłe Je-lIuze- Ital l1a ,tole l wypił lO-

lZek,~

jl:"dnym hllu$tem.

-

Nie lubie, jak Ilę debra w9<:1kIl mlłtnu1!. ~ ~

mruknl\ł. trucizna,

Ale, ale, Clay gdzie wlaklw!erlOt
nam zostawił agronom?

którą

itOIUEC

Fot. Z, Janko
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I!IP,(")WO

o

pracownLcl,J ~

cposzukLwanL

ttJtlt1

cprzetargL

ZASADNICZA SZKOLA BUOOWLANA
dla

PRACUJĄC1fCH

Os~i«kiego Przedsiębiorstwa
Budo~~c-t\,...a Przemysłowego

W Ostro-WCll, uL

lłieck:a

46

OGLASZA ZAPISY
do :J..letnłego Teehnikum Budowlant'go dla
Pracująeydt. Wy~ Budownictwa Ugótnąo

;~;j~r.~~;~;If'''~A~,;~,"""=~N:~~~~.~~.J'~,,,~~::ZKOL:r..'Y

1963-

&4
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l

NUMEa m

nan3łowc6w

••

Trudności

wym; oraniowym, . białym, a
Daw('~
tlarnym. W sumie
kleinanie m!etl'l)xa-xję aobacJ:Yc 30 odmian tycb kwia-

obiektywne
parawanem dla wygodnictwa

{

tów.
Hobby p, Wójdklewlcta
Jest niewątpliwie bardzo poiyłeczn!:. (Od czterecb lat taj

mu;fe
nóW).

się

on

hodowlą tullra·
się" okolo 60

"DorobU

gatunków, NawiąZ41 kontakt
s krajowymi I holcndersldml
pn:",thlęblontwaml horlująey

mi kwiaty na ~.1t~porł. W
dniach W}'stawy po Wójcikle·
wicza odwlerldln kilkanasde
osób chcą~y~h .!;klln.ysbr z do
swladczeti hodo\Vr'Y kwlatow.

(

NAl

'p(

LUI
SIA

'"
WZ-

"

PRZED MISTRZOSTWAMI
El1ROPV W BOKSIE
\\' AR-;SZA~' A.

P:ę.\rime

-

RumunII. któr~y bardm star.n.

_ C~= _ czarni ciesr.ą
się w Kle!cach ogromną
po?".:!arna~c:ą. Kolejny ich
występ zapowiedzianY na
20 bm. spowodował chlęże~
nie kas. Dlatego ti'i kielec
ka .. E$trada" poshnowila

!l.e przygotowali Slę do 5tartJ
,,' Mc~kw:c. uS!.iblj JUż sklad
dnJi:Y!lY na mlstrzostwa E<Jrcpy. Nie różni Jię on niemi!
wcale od tego. Jaki walctvł w
mE"CUlch l Pols.k~ w Buk~·rm_
cle i
Lodzi. Rumuni wrl~
plą w Mcsk\\ie w nll5tę~llją·
cl'm zestaw:eniu (od ml.lsl:ej da

I.ltatw:t milośn:kom

c.Eźkicj); Ciucia, Puiu. OlteBn~,

usl~-SLen,~

jan'J

Patrascu. :'I.1iha1:c. :'I.-1;rza, Ba·
(HOl. :.olOM:!. C,i<'rl i ~!arl'J'
d~nle(", Karin S>f;tnek. ){\111.n. J00" na zmi~n:! na5tnla
("h~j.a Burano I Wojdedl&
"" ęc w w; #'1' J,-kk·",;. gd, &
Gassowsk;eto, w flow,·m 7ncwu do frpfU{niac)l p<:w<t7e,polu. a pnr-

de w~?y"ik:m He! .. n~· !\[aj.

r!'~~~a~~~jd~~:: ;:_~~r<~~~.~r_ !a~oo~~,~l;~:.
n:a

p<:,cych s.ę wykofl"'fl'im pl~nu
\\"~ ni~.,ją

stąd, że zsstos<:waly
c·ne d() \n,kai'o];;,ów naf.~!'!Olnyeh pnez
Wcjn..','dzk'e
Z.;ednoC1:en'e
Pu~s:~biorstw
Hanill()wych,
A
ta wl.~d,."
zw:e~7.chnia hand~owc6w nie po
rorumkwa się bynaimn fi z
P\,ez!·d:um !\1R=' w spr.ll\\""ie uHelania wsk .. h'kÓw ri~'~laho
k-, .:lla 5wC'ich ,.;>odwladn,-ch"
Wtatz!! m,ejsk;~ plantli"j w
budżocie
wplywy cd pos~ze:
ę,ólnych pne:ds:ęb;crstw, które
me ~tcS\15ą si1: do t .... ch :t.arr~
l<cd. W l kl>.-Ertale br. j<'dysi~

o<lb~~ą się

w

nie-d~;ele

mgtmstw

p'ęŚClarl.e ZW'ątK'~

~

R"dZH'c~~!'-

~.i~~lk~~~ d~ ~~~;:·c:al~Ą~ ~~irjn'~r:~n!~.l.l ~j:s~C:,~e
~~~~'::,e v.": ~.~~t~i~1~i;;; ~~~:
POS.

<I Ulwcdn'kriw )Ht p~,,·n)':rj
i;and:-·óat.am\ d<t ,'ctia1u 'II- m:·

.

----------I~~: t~~::~·()~e;~:T~=::~
lekkopólllredn:ej,

Przed

odczy!e~

Muzea
amerykańskie

p<\lśrednie.j

Tam"t'J

Ol!

1 PornilOk w pOI-

c;e±kj~j.

Równ'e! Q5tatecmy !-:'(lad dl"'J
iyny polski~J z~tll.n:e ustalcnr
dcpiero w SJ:ooto: Iii bm. W
dniach 17 ! 1S cdh~ą $i~ ~
!ltatn!1! walki trE'n;ngo'\l.·~, it/>.
re IV dutEj mierze z~d~&J~ą
o ustalfniu ~k!.edu. Dd"ehcm
l!'st nitms! pe'\"11e, t! M Meskv.·y U,·jArlą: w 'ńadu !IIuml
Wiatrlyk:, w kogucie) - E~n
dn:t, w lekk'lp61it"'t>dn'-eJ - Ku·
lrJ. w p6kięi:kiej - P;etnykowski.

:rao MTIlTftzo!!TWA
",.BOSATOW

Prenumeruj
"SŁIIO LUDU"

B

I11III .Jul J"tro r<n~.tf. "" •

KI ..Ie&~1l

tnlfl............. P6lokl .. ł'

!.r"toall"" .,...""wel w ".Iepr\! ~
nl<lł"ł'k I ju,do""',,-, W \mprn!t i!l
....-1 ...1. u<hlat ai<<>l" re ~
I .. hl".."..,,,, l cale,,, tera.jtl. ,Jt(tt
klub moi" lł'esić u·~ Uw
s;>6l. G""pO-d"'''''c "'kI.... _ .. 'fł<""
Kte"" W) 0""'1ulII • takim tf>młlt
de. tv I1r,,~~am.Jc miltl"t01il'" fili tH
il;u... n~Je ... te" ....dl II:;: I, IIf'ÓtlBl"
"ij Tfi"wr.o.. ~te~.f- Sa I>fitudł '"
~:td& tI~ tylko l"m,!<urV'ttjl tIU1
UII.t&.ł ... d,riJbrlll~
tO'!\sktt"b łd.rle.·_Jffl._ -t~ ~
U·lkG W telul. ~

rl.,,,,

! I .~rJa\n"J.
PUbli ....,nn<t b~:tI.

fi""'" ~

""...,n<ty j.,d,·n\~ ... uU WoST. •
1>{Oe:r-"it~k o:> ('<>'U- f .. ,,(jdł
!.awnym m,,,..entem d"P~
.... .o:" pro:>J(u.ftll ht4'l ~"l~!ł:.u"et
..., """,,"Ukklt kla ... 1'" po."lI4I'IłIII"
,<>dr.. Ii ol.. ud~ miot ....""'" I t!tiUJ' cU\ł 1:,o:>.. kll...... cjł, • lLtMy<b pjo«I_O:

d ..i<I._l "powiadajĄ olę t~
d,w6ju: t u-6J«k m.Je .......ydl ! łd
&lUcl•• W ..Ieddel/: ~td: .. ptr.
Iti. Kom,.'~ twlo:=l't tu..,. zaUIttł'I'
Ui.\ej na':"WI atnk",J>!' pPki ,...
p-1l . . . . . . . I.-drl~h>Oi:",~fIł...
IIl<e~~HIn ~jf." pM<n
.u.O<... II rt.klwYm' łWle:rulmJ.

'*

,'w'"'

b#t"<'''!~

..11I~e.

P"'J'1>MI'nl.t ..·ut"- U ~ lII'
1..,1:1 trr'0II1 ",IHnnw-..kJdI ~
Zarząd Kola 7.n",~zo:m\a Pn_
"',ników Pol!kich. w .i{jele-ach ... 6"',HI:.~1t I tr<l-jkaffi ~ ...
ru w 'h."j .... mł1-!UlI ....j. TP lF"
zapra~zt! na odcr.yt pt.•.lI:loty·
wy komisji kodyfikacyjnej da hl IP-ł. n.yrl~"", :r~'*'"KJ'IIl ...
,,::0
,~
projektu
kl'Hieklu karneJG-, nklt ";-"'In",,''''.
_ p",i~m "l:r~"M:.. kj 1J""t'I~ If
który wygło~i pracownik mi.Ukowy Gniwersytetu .ln!<idloń k.r~J" W>dOlIMl .I~ mI:: lI$.:~ - M
~,k~ego w Krakowie. c:l;łonek ko- W[ '~""H kl"I~?... " ;l. 1IInk,...t!m:sji kodyfikacyjnej prof. dr
Wladyslaw Wolter. Od(":!;\'t 00·
l;~z!e się- w dniu 18.5.' br. o
gOO:l;, 16.30 w $ali Sądu WojewódzkIego
w Kielcach
ul
Gwardii Ludowej 12. v.'stę-P
wolny.
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