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nat pperacJI karnel pezeclwko
. lIatrlotom połuclnlowowletnam
.It Im pez.p!'owallllCllel w relonie u.. llacb6cl 011 SaJllonu, I
helikopterów
amerykańskich

al (Wie!
południowy) dowództwo
amerykańskie .tosowało w tej

n.m

o~acll

t:" Jeden

caz "cyklon" atanowI_

ze zwiĄZków trIanko

w)'ch. Korespondent
ł. w tak azeroklej
atoRowlno ',szcze
,ezu tru.ląeeco w

podkreśla.

skali ni ..
dolo:ehc"..
Wietnamie

południowym.

PraCIIIPFiWcłw
obozu oświqcllllsklego

.

Oskarton, IIIberi
aresztowany
na seU

sądowej

BONN PAP. W druRIrn
. Ilroc••le trzech byŁych '
nów zbrodnlcz_j zalo~1
c!m.kl ••o obozu z.. ładY.
toczy ole obecnie przed .. dem
przvoledych w. Frankfurcie
nod Menem. do••lo we wtorek
do n.lell>Odz1ankl. Jeden z oskar
tonych .... n.lterlu ••• SS Gerhard Neubert, który c!otych....
odJ>OW\adał
z woln_J etopv
zostal aresztowany na ...1l •• dew.!. Sad przychvlll si. tym
samym do wniosku oskarlvełe
J. I>OslłkOwellO 3 l'.'RD, Ilra!. F,
i{, Kaula.
Prof. Kaul wsk •••l. te zezna
ni. llatono w ubleRlym tVRarln!u przez 6wladko NO<'bert.
Wollh.lm. z Nowe® Jorku
hvl • .,o wiotni. OśwIecimla. W?I'ka7ałv fednoznacznł-e. że oskar'"
~"nv N.ub.rt • wlasnel Intelatvwv ł ••modzleln!. .elekclonowa' wleinlów. ,",nrlala. Ich
n. ""Iorf do komór 1I••<>wyel\.

Wstrząs

ziemny

,kich. Ponad 360
prezentujących

130

l<ów , , _ l a omÓWI
si. S-dniowych obrad działal
ność orgsnlucjj w ubieglej ka
denc)l, wyły czy J;IZ'OS1'IIm tlal...j działalności oru wyblene
KAIR P","P. Jal< clonO$! z nowe wlad" .a_ln.
Rabatu .~.ncl. MEN, w mle- nla.
'cle A•• dlr odczuto w nocy z
N. otwam. kongresu, klfn'y
niedzieli
na
ponl.dzl_łek Obraduje w auli SoPIS, przywstr... podziemny. Pnoretenl byli. serdecznI. witani pr...
mieszkańcy opuścJll lIomy. N. mlod.ld, ' ezlonkowlll
naJwyt",<,OŚclo wstrz.. byl .tosunko- szych wiad. partyjnych I pań.
wo" lekki. Ofiar w ludziach ni. 'tlłfOwych: iłmey Lor.-Sewllla
bvlo. Jak wiadomo. A •• dlr. 1>0- lir. lIyoza,d IIln.leelll, Francilotonv n.d Atlantvklem. lino- • .,.k Wanlołka, 16m Inlla-MItvl str•• zllwe trz•• len!. ziemi .belole!. 1I1I1I'0nl. K'a8f!oWllka,
w 19110 roku. ZIE!nelo wówctas WUot" 3.'O$llIskl, minlstrowl ••
12 t,alecy ludzt. Znl....on. mla a wŚród nich min. .Zkolnlclwa
wybzego Henrpk Jablol!ałtl o •
• to trzeba bylo odbudować.
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AlU 'est 11811 zdrowi. ozi.- f dotyczyr ~~~~k::~~~:łl~Y
.ech IIrocownU,ów Zakł.dów olawa Ei
. Pr.cvzyjnych "bkr." w Klei
•• cb. którzy W dniu 24 grudni.
ub.
roku zostaH poparz.nl
wskul.k wybuchu b.nzynv? N.
to pvtanl<! - tut po raz dru.,
- odI>OW1.dzl.łI llam wczorol
tol.fonlc,nl. lekarz. opiaku!.·
CI' .1. chOrymi.
Mówi dr med. WI••I.,., N..1I1<0",sl<l z In.tytutu Hem.to-
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nie beznadzieinI'.
•• n. uratowani. RO.
IWIlIPiII ~Qwllll.Il!"

http://sbc.wbp.kielce.pl/

mblt zadania
i trudne problemy Kub,
'rzem6.lenieF~

,.Lf.!!>zrE LUDZIOM ZGOTOW ALI TEN LOS·
(.. MedalIonII" - ZOfia Nalkow.ka)

HAWANA

OJ A oorzk4 wlec!.. o o-

nie aabltych ludzkich ,.tnle1\.
Wlalmo. o 11ICh .abitych nal.,11/
j
~am~ta6 •. kiedll
omawia IM,
wlas- 'POWll narodu robki.pO i nt.

kupacji
hitlc1"owslde},
M tllm
okr ••1e zbrodnI gro

t'J. WyTOS!-a nie tulko
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....... _ _""to ..
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l<lentu. aby
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e·,

teao wWnI"

&eea tama. t.. '" cluu ledi:'<'lkń ~.."I"

dOKumentu

.toma

trud"" b<o

0.1<0'"-

li tpn IOI"~ Ludzie ludziom!
Ci ludzie to ,,;e II/Iko opraw
to ~ ci, któroty to..
lerowaU w milcz.nl" Ic" zbrod
,,;czą działał"oić,
doIIlCllc%4'
nil1dll Jej publIczIIle 1'Iie potr·
pilI, a II/m •• mtml. morallli<ł
za "Iq odpowlada;ą, Naldą oni
do lUńata, kt6rll 1116.1 ..ag!adę
lu4zko§cł. W 11/1'11 IwieCle żlrią
także biSkupi ";emleccy. Nie
wler... im, !C" gładkim .łowom
któl1l"" pultka j ..t wl/raźna,
C'y Hitkra,

ADA PAP.

Zamb:a,

kiĆ,..,.

łka"

~

40 ~~h pn~'*" mII!<i>:i na świ~.

~ podnieść C<!łlę t""y
. . ~l> t 3M
iI3ł tun·
tilIIIII' m.1i~. 1!':>su"~,, to
·~ .. ..".. ~"ło~ym
~ komów t."a"~

m

1l!IIedlIi. D<>t:yd,eZ1' miedi wyC
<Iol>yt!o ... ~i"el!

:wnbljsl<ld> Innsp;!rt,,-..a J'y!a kole<>-

ŹIlWI/l'11I.

nie mniej
niż

Ilc)a
hl~i.i_i

ai,lz, ,EdaMdea, i l ...bktll

BONN PAP. Na przyl~clu % lkanclerz Erhard zdeeydowanl~
okazji Nowego Roku. wym- wystąpił pruciwko koncepcji
nym ..... ",~i< ... Boon przn •.wi~lu koalicji rządowej.
prezydenta
ł>.'RF
Luebkego, obejtnujlleel rowniet SPD. kt6
" - -.....- - - - - - - - - - , ; . . . - - - - .- - - - . . . ; ; . . rtj to k ....eepcję od pewn<łio
cm... upnrczywie lansuj" rćml
politycy bońscy. w tym r6w,
nld .....b7 a o\Oc"",,,l.. kancie-

wee

DtY·

rm.

..Nkt

-n ....puk!e m

t_IiO

- a\wierd:dł on - aby w op!nit publlomel powstało wrat..
ni... ,a1<ob)' obema kalle'a lut
sI'ł &at.omela I naletaloby III
uuaować".· X ....elen
Erhard
zloty! ty<:aellla ""...oroe""" pr.
ay<lontowi
Luebi<emu
1&11:0
,,_t malej koalicji "'Imw.. l".
Odpowiadallle na pr....mówle
nie kRd_ pr..zyd....t Lue!)!te' .wym>:il zdanie. te mala kil
aUcja nie rn<lh '!III obema, oytuacjl polltyomel
o.l"cn~
woąotlr.1eh oaIów. Ootye"1 lo
w _aoc6In06c1 refomy flnan-e1 I uchwallll!l1a Uslaw "
stanie WYlqtkowym. eo wyma·
ga wprowadzenia zmian m
konctytucli (1tonI......... lm w
JllM<losI&cu wlęk.l\Oł6 213red.) O Ile pragnie .Ię \O 081118
n.~ pr"1 obemym ek!a4z.1e fZll
~u, to pertle koaUeyjne powin
n, traktowad opozycję w taki
sPosób, abY otale panowala
przylewa, Mmo'fera - powie·

"ą

1'Iielo;alno'clq wob.c

.wID ...bitl/ch

mmo·

ludzkic" lItfIltlit
Sq .praWI/. k.t6TlICh m. ffioj
fI4 aapomnle<! l nkl wolno
bocRy6. N cietlI do. n",h .tosowad .UtowOi4 IUńodom.p Ich

pr••

potłplllnlo. OTędzie

Caslu w IIlwanle

Pr:r.e,'llo ni. -

ryt Zamiast Importu.
Chin w wytoko4cl 140 mln pe.os. na kt6ty Uczyła Kuba. otro

7-m!l!onCiw~ naródp:erwszego
kraju budująceg, ""cj"!lzm na

_hOOnleJ półkuli powitał w na chińska wyrazlla r.godę lIa
ósmy rok rządów re- dM,terczenle Kuble w 1968 r.
artykułów wartości 83 mln pedant PAP r&d. M, IkonO'Wiez. !lOs. Jedn"oześnI6. motywując \o
- Premier 1 p1erwszy sekre- koniecz.no,ś,cl" pocz,yn!enia sapa..
tarz KC KP Kuby Fidel castro sów strategicznych rytu n. wy
WYSło"U pode... Iradycy}neg" pa dek InwazJI ImporlalistyczneJ
wiecu. na hawańskim placu R. USA oraz nadwyt.kaml zapasÓIW
wolucj! przemówienie. w k~6- cukru Chlnv odmóWily dostarrym określił r<>k 1965 Jako Je- czen!a Kubie 75 ty •. ton rytu
den • n,Jbard'·.J owocnych dla oraz .akupu cukru kubańskiego
Kuby. M6wca przedstawił róW. W pior.;-oln!. uzgodnlon.J iloścI.
nlet ambltn. udania I trudne
Wobec spadku cen cukru n.
problemy SOspoolorCUl Kuby.
rynkach kapitallstxcznych KuRÓWnie silne jak m"",I!..
ba nie ma obeonl. zasobów deej. W,ywląt.llnla 40 rewolucji w,:o>wyeh na zakup rytu na tvcl!
I jej przyWódcy •.były n. tym rynkach .• gdyby je nawet po'ia _
dOl.'ocznym tllromadzenhl akctn dala. nie byłoby l.two nabyć
I,. poparcI. I puyjatnl dla obec brakującego rytu
alb<>Wlem
fiych na trybunie delegal6w ,ił wle!e krajów nie utrT.ymuJe ,to
poatępowych blisko stu krajów sunków handlowych % Kubą.
Atrykl, Aljl I Ameryki Łaclń,- }. Ca<tro oświadczył. że Kubą
klej. Spotkali się oni po ra, nie zamierza jednak oponować
<llru.i w c!"gu dWÓCh dni .. przecl wko .Ia"<>wisku chińskie
społeczeństwom kubańskim. Nie mu, zwłaszcza jeśli Ch4ny po_
co woz_śnlej witali b<>Wlem dojmują swą decyz'" w Imię po
wspólnie l:łI 100 t:vslllcamt ha- mocy dla boh.tersklego narowańczYlt6w nowy rok na uro- du wietnam.kiego.
czystokI sylwelOtrOll'leI uraqdro_
Kuba gotowa Jeol nlełe pan'J na hllltorycsnym plllcU Re- moc dla narodu wirinam&kle'lIooluelL
&0 ni. tylko w pootad oukru.
Po kr6tkle' trwal"""J p61 10 lecz r6wn!ei poma.gad owq
dolny 1eea imponuj""eJ dotua_ krwią. Nigdy nie cofniemy 8\ę
niwzielę

• wolucyjnych ...: plsUl korespOl1

"ol,kiego -

lIi.torlo.

. &lennie DrEm!.... A. l!:oo.,.,rl" ",om d""c:ratko"..~ zwrot w
s~ MI.,ay Pal<\sta_
~ SIk~,.. io! ..",yW6dQ
·obu ~ rm;vb?l!
Tatt-

'"

obozowe; -

tlllko natodu

O tl/l'11 1'11. pomlflall bl'kupl
polsey.
Nie pamlętąl! o p.,."..otdown
Li~eratura ta nie klamt.ł!. NI! t1lJch Polakach 1 o na, o pokłamią ci.
którzy łlastępnym lukach ŻIlWl/ch. Odll z law s~
pokoleniom chcieli pok".il~ io- boru wyciqgall d/oni' do bl.ko groi1l' m..mento obraz pru- I<""ó\II; "Iem~cl<fc", p.ouqc «
.achca . n/uczącego l"d~kOó~, prubiblłni ••
dęfll"'<loc'ę morllhlą fl4rodu 1'IIe
Ta poleora uwlaczaJqca pd·
mleckiel10 powolnego rej/mowi lIolel Polak6w r:uca .eleR lIa
hitlerowokiemU oraz !al1ladę mi "41 u'UI/.I/dc" t<I obHeau 4wla
li<m6w nfewlnnllch ludzL
la, Jest przekrdlolllem .tra..Ta UteTQtUra. mądra, bole,na IIwo'cl zbrod,,;
"lllerl/,mu
ł mcbili.ująca do w<i!!<I o po- ("Ma to by4 1'11. lilie
kóJ. przede tL~szllstkitn zaJ'na .. nie, ~o racze.J IlOSI. Uń4łM ""
cza. te ..l udzi. ludziom zootowa .prawledllwl.nle"), 1.11 motal
tUTy

~

%

doświadczellia I ob.eru·aale i re .najomołci liIera-

PAP. -

bl.k.. p4tC

pol'kich - lego ton .k.placlIl
1'111 - łe.1 m. do I"'.ttIiłcla, ,p.
...pekl polltl/C.mll !OlIWoIuS.
fąfli pro,«., I mepok6J.
Budzą "lepo1c6J .Iowa or•• '
d_la łWl/I'11 fol"iI""lrlnl/l'11 .tobrzmienie tL"ieloZfl.,czne.
.un/cI.. "" do .b,od"lartll hltl.l to do "ich bi.lt"pI ""lsCII row.kiCh, błędnI/m u""'IfWlIwydqgnę!l braterokq dlań pro- nlBm fl4i1.tot1'lieit.ttlch prob .. sząc o prz_baczeni.; to ich po- "'ó'o żucia "att'Qo I'I4rodu, d.pro.lli 'o '''':-:ial w "rocz!/~to cydujqcych o jeao ·Pr2I1.. łoic!;
idach TI/.!qclecla Pa.btwa Pot podwaiają autorllt.t ",oralny
•kl.go; to fch zaprosilt dokr. t~ch. ktÓTZl/ wychou'ujq mlod •
11& 8'k(1%a~gD przez Hitlera na pokoltllle w prawd_i. o JlT.e....,1!adę.(,Mórą "r~ygotował!l 0- .zlości, tv łUTowym, leca 'pro ...
boZl/ k~entr.clI;M. ooze1<u- wi.dliwllm wid••nlu faktów;
"Tijn. plul""1/ •. zbloro,o • •%Ubu. """"." to tym mlodl/l'11 pokolenic... b••llto."", pocllfi1«1cia-wd niu ..mlletnq dumę ,u"'odowq
ł mialt; do kraju nOWI/ch IWfł OTaz wolę walid o ob,on'" .11...
fIIch, "Uli/ch IW/ffllCh - fllCh nllCh praw ojczllzny.
mlliOltów lud%! pomordowanI/en
Budzą niepokój, bo podll/CG8fT.'kliWie. pomlęclą
mę' łą
retOizjo!lletllc:tłl.
fta.t.oj.
czeoolotwa. o8frżegajqcl/ch. I. Nlemi<łc .tachod1'lich, potęouJq
,)udzle lll<!zlom ..gotowali tg" nlOb'$c..,.. "pe/llłl/ odw.~.c
108",
ców. Boi, .1,. C.1/ znów hllIOWątpi, łedMk, CZI/ bI•.kupl rja nie powt6rZl/ tl/ch trallic,memie<'CII będą mogli pr ••k7O- nych. p.ujmujqcl/"" s/ów: .Lu
CZl/~ gro1'llcę polską, ZalTZI/'IIIa dzl. ludziom zgotowali
lo ....
Ją Ich w.pom"lenla cmentoTtv
wypolofll/Ch ",Ia.t ł tllri. tOizJa
mg. ZOFIA tAKOWA
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dal. wojok('WoJ 1I&br.l clo. FI- - stwierdził m6wca - pned
dei Castro .. Wskauł ·on m. 1<1, tadną ofllll'ą w \mIę POmOCy
na wielkie osl!,łnlęcia w rol- 1 dla narodu wietnomsklllllo.
nlctwi., Idzie u"flkano wzroot
Witając serdecznie delllllatbw
pnduJccli cukru do pónad 6 n. kmferencJę trójkontynentat_
mln ton, Mówca podkreślił do- nil. F. Casl", wyra,;ł pr....on..
r..losle znaczenie uk<mstytuowa~ 'nie, że konferencja, nlezal.tn4.e
nia się KC Komunistycznej Pili' Od Jej wynik6w, będzie nietli Kuby.
•
zwykle pożyteczna dl. umaenl••
Znaczną częś~ SW<!go prz<>m6- ni. sil post~pu. KaM,. ruch re
wloola premier po'więcll wyJał wolucyJny w katde.l czą'cl iwla
ni<mlu społeczeństwu pr"1czyn t. - ośwla.dc~yl 00 - mote 11-

n.

Iroonokl, liski. będzlo odc~uwaĆ Kuba w uC\Patrunlu
w

czyć
dowaną

ond,lPwoWT prodl>l<t

b.II,kl"t

wy~ywi.-

beZIW...u.n.\WW_ I mocy
pomoc. 1'8W'01uetJ, ku-

."'.go

t."
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mogił I eltm... 1I1••!lc1'&M cle-
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Pol#k"'ł SN KI.lc.

Dalsze protesty
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Prltelt dróżnika
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."
16",.
M_04
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w. Bry,.nu

"aml ...lJf{wa. l praoował 04 wielu
lat drół.nlk koleJowY. Ernest erorf.
pUj" J.go tyela była .łutba na
1IC"l~c.' Ju! 100 Jat llnu, Kolelowe,
blegn,eej pfZt"% hrabstwa Sommer

set t Porut.

b.w.~

l>..s- ...

LIn!a ta toatal. uwnlna la Ebyt
przelItaruł.. by
motna 'ą był:>
f'kłploatomA ."11 dotyohcUłOWYCh
rozmlarUłl. 'W «liteR nowego roku
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krol<>w<l. P"'l' _yottt:eh
wl.k....ycl!
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bUd"""""""h :":.!eI:r:~ ";~'::'~~:SJ:~:
t1'płta.l.elt~ I-Ilk!ada
r6wnl#J"i wano ,eh ll~bę • at do • dllflł1nllJ.
n:@Wf.-ikht lądowieM. 1!a hottPan erolt post.alJwlł •• "rot ...
kopte-r6w, co umotHw1 bert..fl"'t- 'towaf. W ubl.. t" .obolę ... tnT'"
!"'<Ipl d-.!lt poeJ ... t4w "" ml.! młIIł Ofl enI'Won,.rn 6wtAu.m po.
..,. prs_dU!lla.
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W rewlucjl ••lO!!I Sp6l<kł"lnl
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orędzia
lIodzl nI.
tylkO VI naJb.rdzle, tywotn.
..Ni..
l'I'1«emy _liaaoyć
\.nt~... y narodu poJo&tj"O da- IJbrOldinlar'llOnl
II! UO!'OW$ldlll
Jąc
do zrozumlmi. WTO!!om wyrno~. w beiltlllJ8lri
P"l&!,j Ludowej - NIemiedII.' . sposbb pona.d • mlUoobw naRepubllee Federalnej. le.ltoby szycll obywateli, NI. upomniapr __ llran!e t.IIchOdrllch Poi- my . n!41dy masakry dokonane)
lIl<::! ni. była deflnLt:rwnlo 1&- _ . IJblrów b1tler~h n.
koń"""". I motIla .t."owlć w ludnok:l 9klobów, Hucl.!lta
I
pny.zlok! podstaw. m Je.ltlch StefMkowa O'I'a: tyolęe;JI IlIIIycb
kolwle.lt J)il'Zetar~bw - el. wy- mleJscO'Wokl nll8~e~ ·kralu.
pacza ł fmzuJ. hialory=o,
Nt. mamy potl'l:łlby prCIIIl6 II
umll'l'l. prll'Wldy (lIstoci. Il10- Pl"Zobae-zen.lo tych. kt6rzy rlo8..wcbw poloko-n.lemledd..,h 'IV mi. pC)\9,It1l 811lou11rall ~fł na!l"l)ftyeh synbw II~ 11 __
c4~ naszych dakllbw.
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Ta sz'ki eD-t

" ••tal. 81. rn.I.~se_ leh spoI
kania. lec, /&dna z ropubl1luń.kI~h lito I~ plerwszeSa kr8
lu ':>eja.! wiromac'. l \o nie
prezydeonl JohnllOłl ani prern.ler
Wll_ przYlIot<l<wall grunt 1 to
wartY"tą

obu ,,"a~ycl<im mę
w Ich bar~tO trud·

tom ,tanu

nej mlsJl, ISCz premier ZSRR,

r"', naroct<>we. .r...y,nowaU rn.Ienna to _oluej •. l jak tru ~~~'r.~' ~n~~:,k~:omYkO I
C,ma ptowość ZSRR do
- pod nacisl<lem światowej o- dny by nie był da rnzwiązaplnU publict.nej • walki nla .pór o K.""m:r. spotkao;e me·dl,cJ'. jegn Inicjatywa w
zbrojnej j po<taoow,lI "ulIać. tu%ldenckle Po/ZWala ufać. tli tej .prawle odegrały wielce
rz.~.ywlśc: • •z~kat, trudn.g, przynajmniej· nie dojd"l. do pnytywną roi. w .. "rze,jado ltHłleme-nia r:aw!ąz.:s.nia po.. przerwania zawieuenia. bf"";ni. n'u brat-:b6jclyrh walk z~r"\j
kojawego.
i. raezej nast!il'l jeao umoc- nych mi~dw obu pań.twa",!
ZwrÓĆmy bQ\vlern uwalę na nioo~e.
P6łwYlł1>u rndyj_;;ki~g3 JI!rSlienią
j.k!e ""amlllnnl\ ZIYIlanę tonu
Ale 'p<>tkanle w Tasak!ene!e, ub·egł.,." reku. Obecni. oblo

w wypowledlla.cb pr&!fw6dc6'IV
obu krajów, Nie mówimy jut
tylko o tym. te klik. m'..lę.)'
lemu "wypowiadali" się 001
tli
pokedniCiwe<n awych
n. ""laCh blt_.• "bec
rokulą. Mówimy li zmlatonu vi rz"czyv/islych wyp"w:ed1.'.ch. Jui; pa ...wl.....
olu br.nl lIa frenlach IndYl.ko - paki.t;ń,kich byb Q<\a
zd""ydvw.... l.wr<>!l;•• obemle
••10 obi•• lr1i>Ily mówlII o potrub'e
dobrosqsiedllklłiO
wsp6łżycia rIllędz.y obu kraja101. <I potl'Hbl. pcsyjłl&nl międ.y IndiI! l Pal<blanem.. Zna-

.·"uleżnle 6d tezo. laki będu.. '.go wynik. m. j"".......
Jedlin nad... charaktoryotyczoy upol<t, Zarówno Indla. lak
i Pak"'\"". nal.tą. jak wl.d,mo,. m świata kll;)ilillLolyc"",.·
g,. Indie I Palclllte" ., ••100
karni CommGnwo.lth,,·\! (tzw.
Brylyj.k'ej W,p6lno.ty Narodl>w). Zarówno Ind!. jak I Pa
Itlslon korzysŁają .. ameryk ań_
,kl.j pomocy r:41I.n,owej I "
loj rlicjl w Illej&dn_j sjilI'awl.
.ą powainle od USA uw.tnlon•. A la.d!lak nie Was"1!lIllon, I lite Lood,yn, anr tadnll
Inna metropolia kapltallstycz-

2,5-letnie

Pracy "Stal" w PrzYOUS'ZO czytamy Ih. 1Al.1

.trony wyrahjq sw'>ją Wdli~cz
n06ć ZSRR •• to. te 'IV Ta'zki en ci. ,nol.dy
Funt dl.
,swojego .po'.!,.."l •.
Rozmowy t".sl<I""ckle zapOlW1lo nie ~C'P!'owa.du do 0liIatllK!"""ZO czy I><»nollo rozwią
tania zasadni_II<> aporu mię
łby lndi_ a 1'ok"I",,""'. Z.pewne pOJiuną "". sprawę na
P176d, być moi. o niewielki
tylko KroI<. Ale I to - l rów
n'et takI. ż. do togO .potkanla w 0161. mozlo - d.~.IAllec.
ni. w.kaz"). pokojową rolę,
jak, w '.wiecie OOgtYWII
ZSRR.
A. P.

00.

Protestujemy l)rzecl........ -

nlowoli bllokup6111 poll!deh,

kt~

r8 Rodzi w Inter"y naS'Zefto
Otwiadce&n'lY. t. ,.:
dynym r"llreZ<lll'ltantem. kt6ry
m. Prawo w:roowlodać slo w
sprlliW'le polityki n,,"zEłI!O krap.ńStr.v8.

śmiertelnie plI'ażooe

la śliskiej Ulicy
lIDII IJe dOlz'o
do katastrofy
WeSOłej

o .od •• 18 pnet! Kielce

Ju Je'1!t rtąd PolskieJ RzeczY- puejeUUI, dwa aUlobu,y rKS w
pospoJlte.l LWOOwej, Nikt n!. "AdomlU. kt6ryeh pasałerami były
ma orawa ~1Ai.v~ «ranlc:v dzieel praeownlk6w JjRa401kóru''
na O<lrze, Nysie I Baltytru Ortll wracaJąt8 I woJ. kraków'klelo,
naszych

prastarych

zl",!, zachodnich I

północnych",

p()\Vrotu

LI,ty I r.wlucJ. protestacyJne n.<t""ła!! nam r&wn!eż: nauczyelele I mlOdzlct Technikum
Ekoooml<'U1l!!;o oraz T.chn1kum
llutnlczo - Mechaniczneso
w
Ostrowcu. pracownicy PZKR
w Końskich,' mlec:7JkaMY MI
!tdllUeh6w I Sa.dy ~pow. PrlYsucha). parltflanl. kOkIol.
pul.!lto-katalA.,ltle>M w OotrowN,

O

IJdale prlllłbywlł.Y na f.rlach. Gdy
lAmochody JechałY atromĄ uliCĄ

8W)8,".w,III.:0.

na,., _z

boune:J

I.

Ze

sportu

NOWOROCZNY
nlRNrEJ IIIATKAIUl'f

uUt,. bleprawłdłowo ")'Jechal Iła.
m!,ch6d Olobowy, któremu num"ru.
nłe.iety, nJe udalo sIę usta lit. "ie~
• w rul;blliszą SOQot@ I fllerowca płerWII:ello IlutobłUlI. "UnrYk d,lelo w Kielcach odbędzie oJe
PraeaJilskJ, mu.lat hamowat, a w (;"ad.nv inv noworoczny turniej
Jeao 'lady PO.IU klł"fO'łVCIY wielu .iaU,,\wki mc.~I.i. Cześć dmInnych wozów. dudnla bYla bardzo loyn u przednio zgłoszonych zre ..
.Uskllt więc a.mochody wpadly w- zy_nowała z przy 'udu do l';:!ele
poili",.
ponlewat ich okrelli nle '/loftl.

Ha

.zezę'el. t Iko"e.:yło ,Ię

na atrachu. KUka poJa.dbw

tytko Iy się n. Drzclotllnle rolllll'Ywck mlillrzowsklch. Pstoleezńl.

Iw.tało

lekko UłJ.kodzonyeh. ledna • et6", .. wlcc oteil"1!ymv "oledynkl z
.. toj••teh UUCI Kiełe 'byla .ataraIUl.. dzl.lem 010rw8",,1IIIo";""/(O

wana ponad ,odzln._

http://sbc.wbp.kielce.pl/

(Ył'.

W.-u,

weln Kraków, bard"" 811n:l'oll
"'1>016w liIIalI Mlel.e I Avij
~wldł1lk oraz qo,podarzy" tumie
lu
LechU Klel ••_
W ,wluku z. unni.lulll!l1em
sIę ilOŚci drużYn w nlllll&lel"
t~fii~~t}("1!nle sle nie o.t
lnt1(f.311. Po 1III1lońezenil! ~
kań odb&dzle .1" kolew.. 10.114

wanle 'roili - Lotka..,

.

, Ale CiziA OZMO III takle. lalIUe '" I tr:teba produk"wać t.
WykładZiny

ogru<>lrwal. do plo'

• 6w,
EKRETARZ Rady Z.kła
dowej. zanim go wybra. 'no na r_znlka spn..."
."ch IMzI. miał Jut 27 !~t pr.. -

S

q.

.

.P....,z ćwierćwleez& !ll.wlele
lIIę tu zmienił", Ma~zyny prawie
M same, Tylko kilka małych su
nami Kellera doszło, W nowoczesnych takładach te keUerowa
Id... u ....mle. la luż przeżytek.
M1 .... marzymy. aby' wymleIlU stare sus&łU'nie na keUfłrow
ekle. w kt6rych tylko glina I
lIHm"t się prażą.
Widzicie, 11 nu jest tak, !e
'IV .uszaml.ch .u.zą się I glilila.

I _mot. I ludzie. De<oh Im
gorączka

!IIlplen I

".totnle

80-

k! z orsanlzmu wypoci. Ke11 ..

_ski. odgrodwne 'ą od ludzi., Ja wiem, 00 ch_le pawle
dzleć; to "",bec tego Jeśli tak
ile je<!t z """tępem technicznym
! środkami na len cel. la trzeba
robie! raban w Zjednoeunlu lub
tu! teraz zamknąć z_kład L
IIZ'Oblć mu""um fabryczno,
A jlI!'ZeCI8Ż tu pracuj. kilkuset ludzi. Wyd.·w.ło się. te kl.
dy bedzle t. wielka. n"w0C2eslIa fabryka ply·t"k kamionko·
'/rych w Op<>cznle. \() WE1""'''
znajdą W nie' pracę, Ale n<>Wą
r.bryk~ "!Wart,,. " ludzi znów
JlIf7.ybylo. O. ta prasa - \() antyk. Gnl.ek\ cegiełkę po cegleleIl. Ozd<>bna.-we wrorkl. Tak
Idedyś rob!on" maszyny. al. wy

nać plan prwI termInem. )Ioś!!
ambitnie ~taniemy do dziela,
Brakuje nam tyle, a tyle do pl.
nu". Codzienn'~ zmi""j1 1ano cy ..
fry I daty. 1,ud:zJ zagrzewano de;
zadań. A Po d.:esi,tym kie
dy jut plan był. znikło to pro
pagandowe otywlenie - "trzy·
na&tka załatwiona".•
Po staremu na gnlotl>wnlkach
ludzie pra.cują w maskach i po
sIaremu nie ma kookretyzacjl
najpowatniejgzego iadanil! w
tym takiadzIe: "Jak bez k'>Sztownych ek,haustorów przewie
dalność - lak dzIecinnej zabaw trzać sale I ratować ludzi przed
ki".
'
pylicą". Bo pyllca. to problem
numer' Jeden w OZMO.
DZIEMY" hali dl) haU .
Przerwa śniadaniowa i
APIS wzywa: "Bierz czyn
m ....yny wyłączóne. Pyl
ny udzial w BHP - ty
odpoWiadasz za wypadki"
opadł, Na ścl~nie d".trzegam
ukul"tOny napis: .,Lepszą orga- A I11IJgrotn!ejsze wypadki - to
nizacją pracy, stilSł)wanlem no py1!ca pluc, W tym r"ku leź
wocze.""j techniki. zwiększysz odsta.wiono człcrwieka do szpiprodukcję przemysłowll w 1960 tala. Był niedawno w tym zaroku", Do kog., t. m"wa? To kładzie inspektor san!tarny I
tak jakby ktoś zaczą! propegl>- dał termIn ostateczny. aby zawać: "Emeryci •• Jedzcie przez InstalOWane z<>.tały ur7eądzenla
caly rok oWoce cytrusowe·1 klllp przeciwpyłowe. Potem był pocle się w ciepłych ",,,dach Adria dobny InspektOT w "randze wo
tyku'\
jew6dzklej". a na koolec naw.ęt
Takle wezwanf. I bula drai ln.paktOT w randze podsekretanią tylko ludzi. Gdyby tak fa- rZa otanu I zapowiedzial. te je
śl! do końca d,ugleg., kwartalu 1966 roku nIe będzie tutaj
"wlaściweg.,
wietrzenia" to
zamknie się wydziale
I!IOLUł..AW DZIATOSZ
Więc Jak z
tym basłem:
..Bierz c.ynny udział w BHP ty oopowiadasz za' '1>ypadkl"?,
Pracujący, w tym pyle włotyll
- i t" wszystko, co m"bryema NOT &praoowal. '.kll maski
gl!
zrobić.
skromny. na miarę moi1l.wośel • $pr6bujcJe
przez <>ale,m go-,
leg., zakładu program postępu
technicznego, Powled!l!!ly - we dz!n tyć w mmach!
..Ty odpowiadasz za wypad.
zwala d<> konkur.u na zatnttt.lo...·.nle motor4w przy pruach, ki" - to haslo trzeba powiesić
!eby k<>blllt1 lila gńk\tly m .. y Idzi" Indziej. ni. na tym w yręcznie przy pomocy k<>ła ob- dzia~. Przed" wso:y"tkim tam.
rotowego. Tak. pt9poganda po gdzie sie<lzą.ludaie majllCY irod.
ki I decydujllCY. by $p<>wbem
glądowa miałaby aen.,
Jeszcze m1emąc prwI 10 grud nalprostszym wybić dziucę w
nla NOT l kierownictw<> uj.1W" In1Jł'ze. I zaln.talow.• ć tam '1NIYn1ly a\~ w tel propagandtle po- czaJny. elektryczny wenty~.
glądowet Były wywieszki, byl~
ŁASNIE
Jeot przer"",,;
• ~ cyfr. przemawiały • gaKurz opada na gniotowni
bIci!: »Jesteiiny w litanie wykokl. na podłodze wydzlalu
z"br.ł. &tę g., warstwa kilkucentymetrowej ,ruroścI. Idzie
alą Jak po dywanie, tylko - 00
atllPnle... chmura przod lobą l
za tobą.. Lud.h, przy.iadll na
m.szynach - pilą herbatę. ledzą chleb. Łykają
wyou,zooą
cu.nę l namot.
A zakład m. pI~kntl śWiatlicę
- .t<>łówkę, W niej pl""... 1
stare, jeszcze pierwszomajowe
tli len .po,6b przy,,!! Ilu' ....tkl. Czyści utko tu, ,cbIM·
•• rze j mechanlcl/. el."Iro
nla I pusto. Kiedy mowa o dl>.....1\1.1211 I radio - j lelerOOk" zaklall", to ol'l powiada:
",«hanIeII. f4Cho",cll ID
"Mamy piękną lwlelUcę l je$l
daledzlnle chlodnictwa. mil
w zakładzie kino tabryc..,.",
S%!IlłI.tld. f'I/%,erzl/. k'GW
$wietUaa lale gbrazal<.
Ił_. biu.tlli.tkt
Kur.
01/ "" "dplat.... II .praw,
tę reguluh .pacial.... u·
chwal.. Rody. Minul;'ÓW.
IIIlolo,q.. Wlfookoi6 oplat
I wllklucza;ąca dowolnol6
organi.atorów w tli'" ....
"re.le,

I

W

KUFSÓIV zawodowych
światła t c tell te
.zęklej

wIdu
i. .Iq w prali., 41
tak.te na 61,,1'<"''' ogI0..."low1l0h 'nformacie
.towar'I/.:.1I j o'U......acjl
.p<>lecznl/ch. zawladamlajq
Wc" a w4fllllkacli zapllÓł.ll>
fili fI<Ijróint.j ••• kll"lI
_Ilowe. Slowar.I/."" ....
«.I,9Owl/o". T"warzy.tw.
Wledz!I Pow...."",,!, Spd!
Ulelnia "Olwl"e.", NOT.

C

.a.

I'"lakt. Towaroll.two Ek.
nomIcm, ZMS. Zak/ady
I:)o.ko .... leni. Z.wodowego
- oto nlekt6re tulko • naMr 11e.IIIIC" ....11I'u,1I ar·
/J1!!"IBu!qcyc" 10""1/.
Je.t lO nlew"tpllwte dd.
""lUIa .!ItI.6w.... "lo mIa·
~tll.

kl'r. nie uc%qucza
do ••Iwlll aowodowe'. Jol<
I dr. pracująclIcI!. kt6rtl/
pragflq zdoblIt wl/t,z. "wa
1I/ll<oeje, Je,1 to ta"t. dla
lDł,lu mlGIIl/clI ludal iedy
M droga zllobl/l'Ia z/lwo/hl. c.f.eo w. CI/lgu pa ....
",/.e#4ęell, Kutalcq #4ę lDł,.

U".

N III

w'ZJI'"'''' I<ur'lI liko

lenio aowc.tl<>wegll .....gll
po.lad_e uprawnl.nla !l<I1I
stwo"",go
.g••w ....'oro.
okreOlał<!cel1o ,'opla1l kwa
mlkac1l j prZl/d411104l'i w
aawodzlll. Nlekt6r" l<u"lI
I'rzllll010wują po pro'llI do
,"zam'"u .ktole.nUtU.a...•
gil.
pro_lenie
0"'0110" ..1<1
Z4.adniczej
S.koly Z,,,oodou>cJ, In'"
- uprownieł<! do PlI'nien,a
okrdl01l'1 funkCji. IIOltfll
111. zal - po OIIbllciu .tażu
praCII - cia pa1l.tW'H,,",\IO
egzawn" kwalifikacyj .....
go.
te",,, ludzie prZII
różnI/cli war"toloch I.tol.
ni. BI/.kufą kwalifikacje
odpowtedoiqc. ich italIO·
lDł.ku pracy.
Zdarta .Iq iedM1<te. ,.

, łltodnl&wIO<!!". b.śnl. I logon111 o Itaryeb młynach woOOych
Cl<lór. clawnie) spelnJ.ly "'lioę
l'OIę '''''''I>Odar'''ę). m"lllyby poehl
&76 •• kanw. <I<>
niejednej "K<>bry"
Ub
.oryjnego filmu,
DzI;
ni 'el. poe""lolo .Iarreb mly'" w, oJe wiemy l1ilW&t doklad..
ni. kledy I ijzJ • •",t_l wybudowany pierwszy młyn.

._.1'1_.

_0"""''''''0

~

Przeprt:>'WadWne

kli.l<oty.
clowano

bartania

wy..

te jut w XI! wleku bu-

VII województwie łt ieloo
khn dute m YRY wodne wypo·
' Pra~wlłło w6w..
Mtone 'fili 8 kół.
ozu około 250 tnykołowycn
mlynów (ko'a budowano , tlrw.

w.).

&",,,,6Inlo ..... <>kl ••• stosowo,

ftł.~ znalazly kola wr.dne VI "'"

kresie l"(p.woju prtemysru nil
Kloleoozyżnlo, tJ, w drugiej po
lowl. XVlll 1 plorw",.) polo-

wi. XIX wloku. Najwlęk ..e ko
Ił . O mocy 40 KM kaid. urufabrykę wyrobów me

1 powied1'iała: - Jeste-m Raquel - Nast~pni~ weszła
do pokoju, w kt6rym spełĘ'm, us:arJła ra f()~~lu i zapaliła pap!erosa. Przyglądała
tarczywą ciekawością.

w

Gw

W nau(~anlu )ęz
I
51'NIEJE już tn;y lat.
1 stanowi novum wśrid
uczelru w Ill\m::ym kraju.
Za rok wyruSZĄ w świat piertw,I dyplomanci I' wtedy właśni.

b~. można dokonał! p&~eJ 0-

ceny wa,~cl studió-w tego ro-dnju.. A~nak~' d2:ia 1 alnośh nau
kO'Wt\ Wyższego, Studium Języ
ków 01>cych UDJwersytetu War
azAwl1dego. bo o nIm jest t11

J~

CwI .. enl. w labo'atorl.cb

tykowych są nfeodłttczDI4, ctę:4citt
nauczan:a.· Jako jM:yna w kta ...
ju p!acówka onaukowa posiada
WSJO własne
stud.i:a nagraIJ

wzorcowych

nJa na biegłą .n.~
k6w<li><!yeh 'w I'Ótoseh

języ:

cIzI.-

dziń ••h.

WSJO daj-

wiedzą językową

umlejętn.aóci w tnoo.h opec!.l
noścl.eIl:
tłumaczeń
takstowych. tłumaczeń kabinowych

oraz VII zakrKI. dydaldyJd lin...
gwl&tyczn.j, Abeolwend otudlum
aą potnebni f w nlłndlu ugu

wykładach

tykach. przy
fZ}-s:tuje $lq

-

ts

umarł

Czuła się

- ~wiedtialem. Nie zrobiło to
wrażenia. Zgasiła papiercsa, wstabutelkę whisky i nape!n'!a szklano

jak. u siebie w domu,

Przypuszczając

nie zrozumiała, powtórzyłem wyra~n:e ,.?\Iichel
umarł". kładąc mocny nacisk na słowo "murió·'.

wyko--

17

&zeroko pomoce

gmachu wydziału geologU UW
w Warszawie, r tak będzie do
ehw1U :r.reatlz.owanla plan6w zhu
dowa.nla własnego gm~chu w

miasteczku

uniw91'11ytocldm

co Da.."itą.p.l

POwl'lu.

na

praw;~

Wym.ilUlla
s:z.łym

1'<lmlą.

'

prty-

'\IV

roku AkademJc1drn. oprócz
typu tekstowego %

ł'gzanrln u

dwóeb
będzie

jęo:yk6w.

obowIązywać

kandydalów równlO!! .g-

lomln •

,0-

ek
.ranu.. Melunet - Opo"'''' •
konaulł
Jame Martenie (Czama
bandera, Czerwone krl}'te. Złelona
bnuna).

czyć

f'ań~tw.

\;y""

czwarte.

Cena lO

ty""".'.

,.u

Nakła"
zł.

36.M

Tak, tak, rozumiem. To
-

powiedziała

się musiało

tak

e,:szej, jakby do siebie.

skoń ..
Usiadła

z powrotem na fotelu i łyknęła spory łyk whisky, Jakim Językiem pan włada? - spytała Po chwili.
Odpowiedziałem. t. mówię Po wl<>aku. po angielskU
l trochę po francuaku .
Ok.zala się. te zna wmoki Ojciec jej był n . . polltańczyldem. Przeszliśmy więc na włoSkI.
Poczułem
się zn.cznle swobodniej, WY3Zukiwanie W ,pamięci
słów hiszpańskich zaczyna!o mrue nuty t.
Sytuacja' wydala mi .I~ trochę dxlwn. a naw<!l;ol
kłopotliwa. Właś.clwle nIe bardzo wiedziałem ~
eh... ta dzlawuyha, Siedziałem n. tapczan.le w szlafroku I usiłowałem nadrabiać miną, Ona popijała
beztroako wbI.ky I nie przestawala przYglądać mi się
ciekawie, Dziwiło mnie. te :m.joma czy przyjaciólka
Micha!. tak malo interesuj. się jego śmiercią. Spylarem:
.

jęzYk.

z.

-

CzY pani

wl.dzlała.

t. Miche! nie tyje?

Potrząsnęła przecząco gl"wą,

- Nie. Dowiedziałam się o tym doplat'<) od !l<IHa.
- Wiadomość ta. jak mi .ię zdaje. ni. zrobiła na
pani więknego wrażenia,
Wzrusz)'la lekko ramlonamt
- C6t. taMy przecie:! musi kiedy. tIIIIfllOle,
Mimo, li ni. mia1em co do tego żadnej wątpllw04cJ;
I'!lozoflczn:y spok6J z laldm wypowledzl.ala t'I praWd,
wydal mi się nleoo ni......tur.lny.
- CzY pani bili.) mała Mieh.la?
- Jak mam rozumieć to pytanIe?
- Zwyczajnie. Chciałbym wi.dxl.ć czy pani daWIII>"
'" mai.. czy była palli z rum zaprS:!'J8Żnlona1
- O tak. znaliśmy się chyb. z ~ lat. Był ru ..
zwykle syml'lllyemy. Ogromnie ~ lubIłam. Zeluję.
to umarl.
Nie pr.e,~ła 111'1 pani Jednak jego 'mlerel_'
lObie nową porcję ..bisky,
Ocli. pro.." J)IIM. gdybym się chcialo przeJmować śmleTcllI katdego znajomego.. A "".. %tą IOłtem
prS:!'zwyczalona.
-

Nalała

-

hlot<>M1 &1><>1""""., ! gotpOd.arczej danego krlju.
WŚl'Ód przO<!mlotów <>bowlIIZ'"
kowyc:!l .n.JduJe olę I'ÓwnIOII

m_ynop!.anJ. '" obcym Języ·
kUł \W ramach
błurte, w szkol., k,..
r<llllp<lnd.nej. handlowa '" 1.'1-

•

14d. w

praktyk - ,... 1~;~~~~~~?,.~hj~l";:~~';'ó.

_ _- - - - - -. . . ~ obeyc:!l lip.

Spojrzałem na nią zdumkmy. NI. rozumiałem o co
chodzi.
- PrS:!'zwyczaJooa? Do czego?

-

-

Do śmlereL
Nie wiem. jak mam to rozuml~.
ACh. to proste. J .. tem pr_iet ....łaśclclelką za.

kładu

pogtzt!h<>wego.
Mam czterd:oleśc! lat ••paro .,.ecS:!' lul w tyelu wl.
<lxI.lem I nl.łatwo mnie zad!'iwiŁ Prz:rznaj.r le«lllak.
te bylem zastoczony. T. m1<>da, lII«IIIa, pallia t_pa.ament" dziewczyna lek zupełnie ..!e pasowała do
zakllldu pollrzeoowe~. t" w iaden ."""ób nie mo,lem tel aóbie w:yobr•• ić W tej roll. Musi.lemmleć
dość słupiII minę, bo tac'l:ęla się •••deczole śmiać. - WldZtl, te nie bardzo się panu p<>d~b. _je p.

Jęcie powtedzialo.
- Pnyznaję, te". R.eczywlłel. tro<:hę.. Proo.'! m!
wybaczyć. ale nie polrafię lObie pani wyobrazić. Os.
tat.cml. lelit to tajęcle takle samo d"bre jak kaida

.z" terenu. jednak w prak
tl/ce Jesże... nie zaw.ze po
rozuml.nie lo prtl/no,!~
c.. kiwane rezUltatII, Je.!
to wetnIl problem. wymagtl
Jqcy Uftgulowaldo,
RównoczdnI<! potr.wbn"
jeB! w.pólpraca placówe"

M4łU BtoWftlk Bloktglclfłłl Iłtr.....
3ł zł . .1"t tQ wydahkt -n za..

Otma

;~~~;t':ue:n w~~~łón~wr;:O.n~eł

..

MOTel( SadOwski. S.M~t W'Y501dch
tempet'lltur. Itr. 141. cena • tt~ Interesujące wi.domoki
() 'as\ósoWAntu wysokłch temperatuf 'fil no-

ID

wOjewództwte czy,mldclł

co do .paciollWlct zawodO
wllch, ID jakie" pragną o....
".ucliomt& ,zkolenle" Cha.
dr o,to. obli IInlkflq~ zbętl

wocmaneJ techulco.
Bt4fłtslaw

$kOWf'Oft.

N'łlf'Odttn:y

WielklęJ teorU, str: 314. NIDa 11 2t.
CIekawie nap18ana kiłątJul o J)arwinte 1 1C)ł-6 łeótU.'

jednej

'Alin4 8rodtJra. Marta Konopnic>ka. str. %4l. cena "fil tł, Nów•• o~
Bzema praca o trelU I dOrobkU
tWQ~zym wwlkleJ poll:k.leJ po«Ud:

J......

M, ZALP.:JSltA

nlec<>
szlafrok,

że

zatrudnienia. zm!iQC1/c" pa
trzebll kadrowe I 9OBpollar

dtled
InM!.

na

MicheI

ki.

jq. zezwol.,,"' na ,,,uclto·

w

tą

nr-,-zt'citem

rcrzrzueoną ppściel 1 wyczekująco
dziewQzyn"', Skłamałbym, tw;e!'aząc że.

tała,

mi. ni. "kolenia, lX!W,n"ł/
...iłt9M opinii wlI<lzjalóW

neoo dublowania

zażen<Jwany

Pośpiesznie

r.a-

kocem

na niej większego
.la. wyjęła z baru

~~~~~':;:~~\"O:~~;~O~~:~ .

kun!/

bezczelną,

mI 'ię nie podQbala, Pod"bała mi się i to nawet cardzo. Duże czarne błyszCząCE!' oczy. pelne. sta~annie
uszminkowane usta. pokryte sztuczną slw:7J1ą włosy,
Cerę miała delikatną, zaledwie
muśniętą
głcf:cem.
Ten złotawy odcień twarzy prz.y siwych włcs3.ch
i "mocno pąsowych wargach miał w s"bje COś niepokojącego, A m<>że tylko tak mi się wteay wydaw3ło.
Bądź co bądt spędziłem
szeŚĆ tygodni
na morzu.
prowad,~c "ę niezwykle """tliwie,
- Pan j~st zapewne szwagrem Michela? - spy-

tyw_jq trtu!no'ci •• znale
zi.n;"m preClI, Wprawdzie
kuratorfa okręgo·we. wytlo.

org.n'tujących

z

wizualne.

polalrl",o. Prze
nicznym, ! w placówkach utny dętnl. o I mIejsce ubIeg. "ę
110-7
kardyd.tów,
Ohw,. .lę •
mujll"Ych tywy l<onl.1l<\ • r6tte pnyi!'<"A>W.nJe, ,.l<tIe mi",
nyml fuytucjoml
granleę.
.wOlI
wyn<Ari . . ..It<>ty .~
lo.!«> tłum• .,.. tekstów. spocJoi!
ścl
w zakrule kO'fefJ>O'ldencjl. niej. n'e laWUO j.st wyłtart%il...
n.uczyclel, 'ęzykÓw obeyeh .. lą.,. • otutl1um ..ybleta "",.
••kol...I>, czy tOll wy"""" wy. l""""""". (WIT-AR).
Itwal1f1kowlWa sekret.ri<!.
Pr<>gram eludlum _jmul. 2
Ję.iokl. I>tud""cl w)bl .... Ję
d... • ezt""",,1I Język6w: .ngl",1.
sld. fr.neulllkl. nlomloekJ lub
","y)1IIk1 laka ,ę,~k gł6wny,
Druglm językIem d. wyboru.
jed.... poz""t.łyeh I ...ch.
hl"'p.....kL Nauk. języka

trochę

się

(kabiny za.opatno

1o~. około ,,*U ~970,

I

mi

ne w magnetofony f sruchawkl)
WG ws:1.ystidc.h wyk 1adanych , •

mowa.. trudno nAZWać ekspery...
Pn:edętn!e 00 rok.u
Ftud~um
mentem.
przyjmuje 125 l<andydat6w, T~
Brek jaezcze IIkTywtal!zowa.ne- małą lIczbę Btudiujących nerw
«-o obrazu cal-oksztaltu um1t>jęt eaj", trudne warunki lokalov.:e:
ności pnyaelych ab""lw.nt6w otu
uczeln'a m1E"Ścl stę kątem w
<Ilum; jut cizi..., można jednak
powiedzieć, fe jest ono nlezbęd
Ue w warunkacb wz.rastająeego
'\IV naszym krajU "Upotrzebo1Vs"

sytuacją.

przykryłem
s,ojrzałem

oczeS,J10ŚĆ

No

talowych w Nletulisku.

dla czynnej fabry!d llipaml l lo
iW Vi Mal.ńc",
(kka)

dżiv.mą

sojuszu z mag~etofonem

chamiały

dzIś matno podziwl.Ć
Olb ...yml.. tIr.wllla.. kola wodnI>. k16.... 84 tl'Ódł,'m n"!"Id"

Przyznaj~. że byłem

przy pomocy .."",eehanlz_w."eso" pulpitII W;kladowca ....
katd_, ehwlU m,,~e .nilwiąm łączność ze slld'entamt
. . '
(Fot<>-AR •. Z, Wdowlńskl)

odbYWA eh: n$ '~f!'ro~('jm tle pt'D
blema·,yk! ł'konOfl'1!bcznf:!<j. JY.)1\-

M,,,,,.,,,, ..

D."",

I kGla wodni

Czrowiek otwiera oczy. wie. że wOk'61 ni~go zach<Jdzą
jakieś unłanYt ale w pierwsz~j cl.\l.ili nie może się
zorientować
o co chodzi. Zarzalem nadsłuchiwać,
Q!wierając przy tym szerok" zaspane oczY. T.ak. nie
ulega'" v>cątpliwoścJ. ktoś dość en.rgicznie stukal dO
drzwI. 'Rozbudzony zupełnie. usiadłem n. tapczanie
! 'odruchowo spojrzałem na zegarek, DzIe.!", po
dziesiątej, Trochę p6źno. jek n. Wizytę. Nie mialem pojecla kto t" mOże być. Pmnyślalem. t. moż"
dozórca w jakichś sprawach meldunkowych. Wtedy
jesz.cze nie orie-ntowalem się, że w lJru~'aju nie
trzeba się meld"wać, Ponieważ je1nak stuk!!l'1e nie
ualawa!o. przeto wstalem. wsuną!e", nogi w pantofle
i """z.dlem otworzYć. NI •• t" nie był dozorca,
Nie speszyła się tym wcale. z, zobaczYla obceg"
mężczyznę w ptdtarn!e. Uśr~snę!a mi cnerg:cz.,ie dłoń

Ił

Na temat» dnia

ORAZ

16

Ił. oto kół""" • k'6l'1lill kailła. wYlIaGatolIII fęłł. W m...

w'.'I\lI,

• tlłlet....' tIIIIoł.
wy.ltl.llo"le alleoka)e.llfro~k.tu
91'0 WIlIr.""J'm w)'koHłntU.
(i'okl:-AR. Z. WdQ.wlliskll

An4"1" Rotta ... 'Tą,. Mou,QUa ~
aaml /l!ollUldów. litr. Hł, ..... fili
tle Au'or. węgl....1<l pod_,it: I
p~Wl. tł,'nt. lot....
:;r:~
"'01& _ . . . .

.,»C:=:

Il4Iukowl<K!

IIIne, ala"
.
- MolIll 'pana pocl.uyE, ~enie pan plerm%$' jest
wkoezony moim UjęCiem. Mąt zostawi! m! dobrze
'prOllp!l1'ująex zak!ad J)(lgrtabow>" więc postaMwllam
dalej prowadzi\! Illter".. Po<!obńo lIIdna ptaća;-1ńót'1I
pr%.yll<!!!! dobry zysk, nta heńbl
Rouśml,lIk1m się niezbyt szczerze. Cala ta rozmowa
!'Oblla lIa mnie .trochę lIlesamowite wr.ten!e, Chwilam! wydawalo mi się, ie śpię I te wszYł!].1 \() śn.I
mi się pod wpływem' powieśCi Ag"fu.. Christ'le.
- NI.. Itlbl pm wblaky? - spytała. WSkazując moją lIietklllęt'l szklankę.
: '
.
Nie miałem OChoty. al,,' pr%ełkll~łem klika kt'<)paL
PIotnyla 1111 mnie lIa_",}:""
,
....
dereza. Tale mi się przyn.jmnlej zdawalo, Zaezyntllo
mpie drlltn.l6 to jej natarel)'.""8. ""Zbyt bezceremon"llne spojrzenie, - Ale nie panI Zlłjmowa!a sit! pogrzebem mojego uwagra - powiedz!alem.
- Przed.ijui panu wyjaśniłam, .te nie nie wie.:działam o· jego śmlereL Muslalll IlUile ubiec jakaA
kOllkut4lllcja.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

I'

- - -.........- - - - - - . . . , . ; - - ; . . ......-

ku' I",qlajqcych .ię po niej pro· ,ki wpi.uje Ich
cownil(ów, oto co o gódz. 2 w ' . Sq
nocy powito!o ręporte-ro w Okrę
gowej Spóldzi"lni
MI<>czarlkiej
.....;.;.......;..-......... .: 1,Rodostowo" przy ul. G6rnej.
'
lO'no"h"dó'N
Mo-gozynieny w b.'ólych fartu~ kich. Kożdy ,z
choch:~ Stela n ToIiI I Jó,,1 Zby· dwó~h konwoj<>nłóW. bo w
t.k kończą sp((lwdzoć. Cly 2:900: 'dwieńs~wj& do Skoriysko dwu~
. się ilość
przygotowanego Jcrotnie- rozwożą towor. 'lnów roz'~
mleko, śmietany i j('lnych produk' mawiam o trutklośCioch
w
t6w,~Nic ni~ brokuje,: baniek 593, eY. Kierowcy i<tlq" się' n<l
() w nich 17 tys. litrów mleko, który<:h ,pe-1no no ul. G6rneI (ty~
bJJte-lki
w 800 tl'O.nsporte-fOch l, le rozy plsoliimy o nJej),. Podob10 tys. I. Jest to dzienno porcjó ne pretensje mojq konwo-;'nd.
,010'. mieszkoóców Kielc.
bo często tłukq się butelki. nie
Rozp-oczynQ się lotcdU'O-&k SIO" mówiqc Jui o tym, że< takie- gimo-chodów. Pi,erwSle woty już o Mq spod skJepów. Niejedflokrot.
godz. 3· mUSl:q wyjecfK2ć do' SkOf nie płacą zo nł& z wlo$łflych po-zysko.
które równie! zaopatruje bor6-w...
..Rodostowo':. ,Tempo procy jest
Podwórko mlKl:Omj
szybkie. Banki ważąca pro~ s-omo'chod'y
zokładów
po 40 ,kg wydoją się KlWM pobierojql' 580 l

SaODA
II STYCZNIA 1966 R.

Dz!' składamy tyczenia
nonom i Ed~dom.
KIl!:LCII
"tEATR 1M. ST~ tERoMSK'JEGO

- IICZatuJąCl: $z:~cowa" Lorea - ,. 19~

F. G.

D

KINA:

;.ROMANTICA" - "Syn kaplta~
na Blood.a'· - tranc.-wło$ko·hiszp.
l. 12, g. 15.45. 18 l 20.15.
.. MOSKV/ A" ,.M!~cz i waga"
- franc. panor. 1. 16. g. 15,30, li!
i 20.30.
"WARSZAWA"
..::.. o ,,(;#152:a" USA, panor. lwlM. 1. HI, g. li,
15.30, 17.45 l lO. . . Czarci żleb" polSki, 1. lO. g. 13.15.

.. ROBÓTNIK~· - "Umrzeć w Ma_
drycie" - franc., l. 14, g. 17 1 19.
.. BAJKA" •. tn<;pektor Morgan
prow~dzl

śledztwo"

-

ang. l 16,

g. 1-5.45, 18 l 20.15.
- "W ślepej ullC7CC"
16, g. 15.45, 18 l 20.15.
"S.'\TELITA" .. t(r6Jowa śn!f'
'gu" kolor .• g. la.
.. GORNIK" fR\ldki)
.. Biały
kief" - rad,. l. 12, g. 111.30.
uSKALNJK"
(Wiśnl~~wk:l)
-

,.SKAŁKA"
włoskI. L

"Kt;ba W ogniu" 16, g, 18.
.. BARTEK"

kuban.!kl. l.
_

(Zagnań<;;k)

ĄPTEKI:

Dyi::ur pełni apt1>ka nr 107 przy
tlI. Sienkit>\..... ;C73 15.

Kryta

ply\\.'aln!a:

duży

basen

13.45, 19 -

13,

22.
wy~tawa

Ogólnopolska

-

19.4i,

7 -

mały

p!enernwE'J Ornńsko
(pov.'h'lt 57.ydlowleckl).

rzefhv
_

Park

Wy<;t3wa Plastyki Okrf'gu ZPAP
-

i I
r.am:nt;("ntł' to
koJł'kton h~nitarnt"go

ne powaine

w.a

kanałów

teRU

budnI

~anitarnT("b

.wa.lającycb

ko-ntynuow'ać

KIelce w Klubie MPiK

M(rZEU~ wystawY .tałe
a:.o;,rnt1er.' "OddzIał ."... .,MU7f'Um

nlf'-

~ełU
('bod2:ł 'o
wrposaten:e
m!uta w inMa.I,.cje Ka7t)wą w
roku r.a!llanowano 'wvbudo
wae dUję ndukeyjn~ i' bazę dla
dys.trybucji gan phnn~g) oru

wybudowac ltaz'ocią)ti w ul'cs('h
- Krakowski("j, NowI'tki. S'1"\".)
warsuwskje Prudm:dde ł "~..·e
sol#"j.

Nie na

w~7.~·słkie

jednak n:J ..

neo rClboty w"'śhrcz" P!f"ńj~d"'v.
Zabra!w',. h-h na lłapit:Jlne tP.·

terenów

ntOllty

zielonych,

d,l.l~

od

g. JI do 1".
JJnlwersytf't Kultury - r. 13 .. Twf'Jr('zmć
Zy~ml;nta
do('. dr Jprzy
2'tln--'zi!t<:ki - k'Jrst'ir Ml'z('um :; ••
rodowegO \\' W"r'<18W:<>, S .. lka wy~
stav'qwa
.. WyHawa prllc Z. Wa~

1itę II11:'pr
\Vcz.o.raj w g''I'''3ch

drle:wczat i

Na

POCZTA

na.szyeh

mIe-

szkań PQwiadomlllśmy 1:Mząd

:sp(;J-

dZielnI

w

Jatach

-

Międ~v

ezy

noworocznf'

uczetnłcz:vła

dzIeci pracowników K7.\VM.
w sali bajek.
f{)t. Z. Jonko

63, 64 t 65.

Bez

Dzieckh ;rosi prokuraturę

uloch ,poiyw<:.ych. w .klepech widzq się z ludimi, wię-c

W

Na

1;fr9t PMMna 03
f{nmf'fldlli

P("1,OtrH.v 1P

~10 MJ..t1
fnf>rge-ł;;C2'np

PogotowI'!' GefOWę4!ł~%$
POl'zL łnform o usług.

S.IJ-,t

t

,f!~fł1

TAK

fJ

m:<;s7!a:n!a. P",eclwnie - ka:or,). tery gn'eją gorzel 1 to w wlelu rr.:e!L"kanliic~.

trzy

za te I!:r:-eJnjkl 1 18 prąd
i}t ;t:'1:'rąd top&!dz:elni".
tą

';tlI
'J"I"r-V

(!{)

prl>7,f'<*

') 'd:_ b~:ą oopn'J'

J

(tJ.,'<;,<Jj~

S'a'lu!al:',l
S"lOS-

trI) _ law'e:. peafI/.
hakI.
hjr::/pr.,
InlfnWH,Jltaf,U'n~'([j Mar:a HYS/I'ilSJ\t\
blV~:;II~
11'.f'lI1ie lwdaj€
tlldant'
"arzwJrlfl
(,,'linlr<'JI(,zll~,
1)'" a
be:{/WTH,H.:a
Lrn;n 'c/jft/tn.ie (J~j"Je'Ja opcron:all .. f'JQ'/!, Ol ='1 I("UH'Z} (a~lIqllj(i

::ll:~~IP'~;ę Źi:.~'~~:~{~}l $~f)~~~T. .~:

(·<ji.

,n

I i!
Jlfln'UI;
",t)'lJcjł!
r,~,?I)j""11l
J!'Jr'l'c"'I!, ('j'O('WŻ '1'';'1'1'']' I rr','[rif)-

RADIO I TELEWIZJA

b"

~."')"",1

"'rne

,.':1

mt placł••I"Rlłc~lł"

tH paczki noworoc.zne .0Inl.,.- ł Klubie Kultury KZWM 5 bm. o '()łi
neum larnizonu kleleckiego wręc.zy~ dzlme 17,.10 1 mgr S. Szufel.
~
•

11 p. I!:l1:btltta Kalmowska - instruk
.. Zimno i nie ma WOdy na
tor ZP LOK, kpt. }~ellks Bas - dy~ d~lewiąlYn1 pIętrze w wletowcu w
rektor biura ZP LOK oru: Zdzl .. osiedlu Czarnów. Jak długo to
sław Hafabln -- 2 Inspektoratu O·
leszcze potrwa?
światy, Prez. PRN. Paczki ufundo·
• W ciągu ostatnIch trzech dni

96 pracownlk6w ""kry"
honorowo krew dla potrze-b
szpitali.
Im
I
wszyst..
klm dotychczasowym honorowym
dawcom krwi, m. In. kOlejarzom 1
tołnlerzom
jed.nostek wojskowych

\Vlilł
m. In. LOK.
prze\\'oiq riO ra,mp~ masło. śmie
.. ' KZPP informuje, że w związku
i in.o& produkty.
z remontem tzw. pieca turnusow-e~
- Czy zimq dostoje<:e w procy go nie b~dzle wypiekany chleb w
kllogramowych bochenkach od dzH
coś gorqce.go do picia? - pytam do pIątkU włĄcln!~ 1 w dniach od.
jednego z p~cowników.
10 do 12 bm.
PytaJI\ hatl etttelnley dInczego
- Nie. a dobrze by było. Go- w • KleIc-ac!1
Jest mniej pomarańcz

operaclJJ

PAIłAPUHY:

..U.OWA .LUDU"
IIftw!IIłIłJ_ Ilslnllcte
IlIłzQ~' IIIm••e

,rudnia;
oddalo

tonę

WojeU'{i,j:,;[1.'
panuje nlf'rJwt

m Hl.

"!lłat, lIa JlfelllłllłerałQ.

Notatnik kielecki

kilku zebroniach załogI poruszano tę sprawę. Wszyscy mie-li otrzymat po d'WO groootowe foctuchy, które miano prać no miej
scu, Skończylo się no obie-tn;·
c"ch... Widzę tez, jo~ ",iektórzy
mę-czą się t usrkodzo.nymi Wózkomi, którymi z komór chlooniczy<:n

j,l·J:J:na (,SUI, Prze
r;I,,,,j,lfł ](f }Cid'jf;,'(!
l;rv~l\,te.
lak gd..:r
II j
,,)zl,a~:, 'C;C~ h/O
trJ o?<:r.tora
Ic,'t.

s7yłJko
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prośbie
prokuratury
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clelnlka wi.qzieHla
podpi'sywał
!ile .. dr Majer".
Po buskim wyroku Kukocba
wy.!Uwł

Kilka 'wcie'leń Eugeniusza Karkochy

z wh~z!(>nja 28 kwIetnia
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ilU, rf.ii(u.
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uk()ile'%:~nla
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d,lnn• •trony ..:.. do KI.l""""yt- pośll._,I' o!~ ! ,nóW .tollQl
uy, Tym ralem o.q.dł w HulikU. pr~d Sądem Pvwiatow,Hu w
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