edna z czterech Sztafet
.biegnie z Chełma
której Lubel-'
. trasa .,
~\ei~lc1,leti!"
.kiego do Kołobrzegu, pru-

J 'l:ysląclecla,

kroczyła

wczoraj granicęKie
feoczymy; . .'
. . . . .."
Mostna Wiśle. Z. ·Dęblln.
w klerunku Zajezierza zblisię czolo SzIa!e!}'. Pilot;
samocr,ód ze $zlurmówl!am!,
60 mo ocykllstów. Grupamio
dziety - II ZaJtuerza .wita
gości wiązankami 'kwiatów,
potem następuj~ rnomentPo-

ta

tra
ka.al. Katimierz:Wielkł
rajców mleJsJdcll lI.ma~
wiał,

z

aby bUdowali miasto
by mury wznosili.

cegły J

Bo spłonIe wydan& na tul?
najeiduów. Nie posłueh~:'
li wówClas Kazimiettow.e...
go wezw.ania~ trzykrotni"
to miasto palono w minio-

(Doklllie"enle na' str. 21,

Czym. m#obtlcie
uezcil~.to 'willio

,.

, • •'aa."1I16.
II~

reaJba2.ąa:1a

pjf.
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(Óokoilcsenle
,nyeb wiekach; tr,2::;ykrotnie
wote ...~ lal< fenlą _, po.
PodOblio cilIgle nie

ploIó...
otercial<io budulca
,.tu

t"""logo.

Tak..
,slemia' ",_lna,
ltamioll.elil jel 1>1.. tUl'

ta

d,

maL
•
JlMItlllol<oIeglala
1>0-,
lat'om _r~ Ta kolegl.ta, eO lest.... w 19611. roku
lIIIutu led4lll wiek pod......
".ł.. $ą4r.onó, ł. Opatów

powiOl.ł w XlX W!.kU, .1.
ubległogo roku puylltll tutal olud"o,ol I

którym pmwodsll
wleć A. ''I'<!maWl'il!lSltI. Od.
kryli 1>I.'"'Il>1i .... Aledl w
em.l llóleglacl. 4wład"",;
..., te bylo tu m!ut.. • ....
"" d.wnlej Zmigrodem lut
w połowie XI wh,ku.
Młoda
k~ita.

wieldem, 1;18 zna"
jut znawczynI prze

... ł<>Ścł

Opatowa, H~lem.
szczyci sIę swoim
miastem: ,,~nik6w u
na Więcej nlt w ... mym
Wrocławiu".
Okaz.uje sIę,
te praWda. Ale panł Helen.,' podobni. j.l< łnn! VI
hlMrii tago mi.st. roomilo.... nl,
jak dr l30gdan
Gliń»kl, cz". ogólnIe uant).wan.
siostry
Techman, ~
""'Pom!.. j", mln!nu. lala ~
!I! IICi!:NYCII: lIlIIlIlIIIZm
h!story... noj twiotności, •
~howy hył ootl:tnl aUft sttanat..
lEdn"""eśnt" sa aktywn!
w
at6w U l Słowik W ostatnim raud.
codthmnym trudzie ł dnłu.
11#1 międ2ywo;l*W6d&ldeJ. Uzyskali
ont 1.830 kC 414l na ten wynik Słoty..
D()lttor Gllń,ki ("op.towty alę rezUltaty tylko ł t ...odnlków.
sk! Dokt>r"l, mimo wielu
S!6tlmy - IIIw."'1< mial mlnlfl\41prz.tytych lu! lat. mówi o'
n4 ruutwagę f nt. lO$tal dopu~... Włłla
nlm~ "W Opatowie dlia"a ~ clony do .tartu. Gdyby nle lo, Ih....6w
na ludzką korzyść dok ład... ~ mielibyśmY' howy zespołowy te. (I :01, Slą.k
kord okr(gu w granicach ponad
nIe tyle lat, He ja mafa VI ;- a.loq- kg, N«;ł1@pięJ w zesp01e kle~ Wanzawa 0;1
wi..... :0 (2:0).
mOjej metryce". Org.nIzu.. ~
TABELA l LIGI
f~~:
je _yell wkolacll C •• r- li ~:!~; 2~~ł8~. _~~:":ł~;k
nle-j 320. Julńlkł w p6łcl~t.~lcj 3'20
19 3l
won-ego
Krzyża.
bierz. % l Pająk w lekkocił!l't.kie-j 325; Se1ł~ l. Górnik
2. Wisi..
19 23
ga pobił rekord ol('rq:u juniorów
czynny udzJał w tyciu !po
3, Zagłębie
19 lIlI
W tr61bo.Ju lumlorów "1 ,untor6w
Jecroym. Szanują co ,a, .10,
.. SaomIllerki
19 tli
'W
wY'cukanłu,
Kowalez:y1t
vr:/r6w
..
te to .,tzłowiek o czystym
5,
Polol>I..
1&
tli
nat rekdrd seniQrów w podrzu.
trumienJu", W okrutnJ.ch
cif!. :Pa1ąk takłAf wyr6wnał rekord
6. Ruch
19 19
I.tach Wolny .to t.q Ś)'.
junioróW w trójboju t ł)obłł w wy..
7.
Zawis...
n
111
ciskaniu. F\'a7em « rekordy pobite
ciem
ryzykował
.pełnia .. j
8. Stal
19 19
l 2 wyrówna ne,
jąc swe poslannictwo leka .. :;;
9.
SiI'I"k
19
19
W naJbUŻ$zą tobotę l nlMxlelę
się w Gdlllńs.ku mlstrtostwa
10. Legia
19 17
rza I patrioty.
1Un!orćw w tej dtled71nie 1l. GKS
J9 11
Siostry
Techman, ':' oby..
'Sportu. l'ZPC powoł!iłł na start 7
l~.
ł-KS
19 14
dwie nauezycielki, obydwie
'U1Wndnik6w Z naszf':I!:o okn~~u. R1j
19 14
to: Sclig.'ł TJZS Slowik w kogt'c!eo,1. n. Odra
jut
niemłode,
pracują ..
T~cza w piór-koweJ, Tretel 14. Gwardio.
19 8
wśró<ł młodzieży. wych:>wu j Zd.eb
Tęcza w średnic!.
Jasińskl
bZS
ją ją •• poz. ramami obo...
Stowik l Wójcik T~('za w półcięż
,.. wiązku w szkole.....
~
kiej, Pająk LZS Słowik w lekko..
$tępten,

WRN tow. St. Bąk-Dzledydskl
i kier. Wyd:.. Prop. KW PZPR
tow. A. PArzchal:a. !)ow. k<>mp.
honorowej .klad.. raport. Przy
głuchym łoskocie werbli mło
dzież w asyście ofitera WojSka
nia, meldunki o czynach .po Polskiego niesie w iderunku

(Dolto6 ..en:e le str. 1)
k6w LOK :& ni'ronltu", UT
z Kozienic i uj.ezierza rusza
dalej - VI kierunku Sladecbowa.
SIECIECHOW. Prrem6wiełecznych na cześć <Milenium
podię_Ych
przez miejscową
ludnosć: i SpOłeczeństwo oko-

płyty
mauzoleum Księgę Tysiąclecia. Przejmuje ją młodzież

Ziemi Kozi'mickiej.
Hymn pad.twowy. Księgę od
l - dal- blera puewodnlczący Pow!ato'
Kemłtetl.! li'JN tow. Jag.wego
sza droga. Podobnie uroczystoki przebiegają w Brzeżni: ezck t a 'następnie apel Tysiąc
lecIa
odczytUje
I sekretarz KP
ey; Kozienicach i znowu dal.... droga - tym razem do partii w Kozienicach, tow. Stelicznych

gromad, wpisy do

Księgi Tysiąclecia

t ... s.eląg.
Studzian"k.
UroCZystości
trwaja nadal.
Przed wjazdem na teren
Przewodniczący
Prezydium PRN
Mau:;o!eum Z:>1",...."y lm. Bow
Kozienicach
tow.
Tadeusz Ro
haterów Westerplatte uczestnicy sztafety witrmi są salwą z lek przedstawia meldunek o
zobowiązaniach
podjętych
przei.
rakietnic. Wgród przcd,tawicieli władz są: wie!!p1'zew. Pr't~ społeczeństwo Ziemi' Kozienickiei, a n.stępnie ro>;poczyna si~
mQment
pobrania \zroszonej
krwią zit"mi spod muru pole~
~lych pod Pomnik Powstańców

l tbrall 'fllklt,,,y

IW PIPR

Sląskich

w

Katowicach. Po od

czytenlu aktu pobrania ziemi
urna przekazana zostaje wrę ...
ce prze~t.wlci.li Tarno...ldch

3
3

=

I
!
l

t

E
E

Czyniąc

raChunek

I

mlnlo.. ~

nych lat, łatwo dostrzegać ~
.. u ludzi ten sam upór i tę ~
Oficjalne uroczystości w Stu~samą
praoovrltoś~ która
dzlankaCIl kottczy ur9czysty a- • _row.kl. dziej. PolsId
pal poległych.
•
E %Io1yml gl<>';koml wpIsala
Dzlś Sztafeta Tysiąclecia te- E ~e~{)we pif:lm,o prytwd,. pl ..
l!T1ana przez gospodarzy Ziemi
Kieleckiej opuszc.. Studzianki, ~
DOLIISLA'IV DZlATOSZ ~
udająe się w d.lu" drolltę w
kierunku WarIfi. •. Kriliłlloll

Gór,

:;

.

.

c:ężkiE'j i Kobiee T~e1..a

w

clętklcj.

Najw.ięk!':,:e- &%anse ma se-liga, któ.
ry do tej pory jest łH'tor-em n.aj ..
k.'pszcgp w kraju wynIku w swej

wadze.

., ZaPtVly,

W

n!ed:de!ł! nastąpI

ze str.

na tzw.

odnowę

Inau«uracja lI/U okręgow~j w 1.&ft kOw wvehr,rl7Il1J~r~lif;~~~~~:~~"::1
pasach klasycznyCh. Po raz pierw.. załoterua, #:-e k
. Sl'Y w hl!'1t()ril naszego sportu doJw dz"niakI są
d:r.lo

do

drutynl')wych

mistrzostw

okr(gu w tej dY<;cypllnl@. NI,«dy
bowiem
nlii mieliśmy
C'lterech
W Hdze okręgowej stnw
tt1.1I1: Granat Slurtr4łko, R~dombk,
drutyn.

LZS Radtunka l 1,25 Kodenice~

ków na wolnym
szy się.
w GS-ach. A

jut czasu na

go
rozprowadze.nift
'~;~l~t!t~::::
trzeb.
dQkonać w I
dniach.

II

Zuwansowanle prac
wych wpłynęło na gwałtownł
zapotrzebowanie nawozów sztu

e,ll ••
mołę

«nych, któryCh w poprzednicb
m!f$j~cach bylo
po<l dost.tkiem. W n!ell:t6ryCh Gl-lIcll ta.

WIlI.

Wyr6tnialący się

(DokoĄezenłe

dukcyjnych !

w

lacze I pracownicy .p,JJd·zle1clo-1
śel oraz niektóny autony
tów do redakcH otrzymali
ne upomlokl. Na •• kończcnle
.potkanla wy.tąpl! zespól artystyrzny Spółdzielczej Hurtow
uP_ulIl.i" ł :::i:lędZypoWiatowel w Rado-

hnulo

lut

naWozów

wych I niektórych ".ortymen-

tów

azotowych. \'II
Innych nalomi ..t są leszcze !eh
nawalIĆ""

zonn.y. Dlatego (et GS-y I
PZGS-y powinny dokonać szyb
nntOz.ćw ! wy
braki ?.anlm n"dej·
.nowe tr.nsporty.
(me.)

kich pr..nutów
r6wnyw"Ć

ZlIkończenle

.kcll nie oznac •• bynajmnieJ. to sV •• wy j.Ide w czasie S<tl trwania podno
.mimy, gt ..!y się nieaktualne.
te nie będziemy '" nich pi.at
w gazecie. Naszym zdaniem.. to

<lą

l"LA'M _OIl2:lt"..,W.4o
Dwbjki dtiewC1ląt - Pij.. - Stą ..

:~: :r~1o:():).- kotlna (qsyat..
TrÓ.1'tI d%'. - Fil.le - Stanik _
(,reh ro.aonów) przed Muur. Sza..
t ..k,

Notu6 (CUd~lIOWłOł).

chł. Pot)'ral1:'łd
_
(U4nmlul).
Tr6jki ('hl. - PotY'llrt.,d _ Ku.r..

Dw6jlit

Brot'hdł'-ld

nlcld -

BrOłhdeki (ltadomka).

kLASA 1'11
DwójkI d,.: Wólelk _
(t~Of)uszno) przed Bąk

alt" IRadomk.).
TM1l(ł

Chd)'.

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

w6Jełk tt,oPUłInO)

dz.:

-

'P!'wcloll,ja:!i

Zostałem.
li Kamińskiego, a
:~;~~i!;~ę:~ł pozostali
przenieśli· się do jego

kzewnego· Bl\!ńka we' wsi, Marzysz, o kilometr od domu
Bolka.
Na drugi dzień ~apy\ałem
Kamińskiego, kim bytów staruszek, .który pom6gł· nam w
uciecżce z obozu.
.
- To mól krewny; Stąpor
stary żolnlerz.' armii carskiei
Rosji - poWiedział Bolek.
_W eza.sie to7llll6w z Kamińskim okaulo się, że w pobliżu nie· ma nigdzie oddziałów
partyzanekieh, a on - oficer
.armil polSkieJ; choclai ,pracował w konsplracj!, to jędMk
kantakt6w, bezpośrednich z oddziałami nie miał.
Posla.nowlli6my
lA<!

zame-

Szcze
zainteresowani
w zapewnieniU ucieczki z obozu radzieCkiego lekarza wojsko
Sc,ta·wdziliiś,.,.,v

wego - Arianowa.
no Kielc przyjedziecie pocią
Towarzyszyć wam będzie
,.Doktor Anka". Ona .ma legalna ,dokumenty I zapewni potrzebne kontakty. W Kielcach

giem.

wael16d.

Kamińsld zaopatrzył

tywność l mapę t",,,,,,r.fi,,,,,,'.
na której. wymaczona .
piec,óa trasa priez Góry
tokrzyskie.

I Góry
DĄC

od Klele,

przecięliśmy

ŚwiętokrzYSkie.

Pod

samą Nową Słupią
gór ostro kOńczy się
porosią puszczą jodłową.

f·ys.j Góry zdobi klasztor zbu"
dowany przed dziewięciu wiekami.
Klasl'tor ten - niegdyś miejsee pielgrzymek i
pomnik
piśmiennictwa polskiego, duma
kultuty zamierzchłej przeszło
AcI Ziemi KielecklejkształClII
hitlerowcy w ob6z
jeńców wOjennych, organizując
zamykając za sobą wrota.
tutaj jedną z Wielu fabryk
Nikt nie mial ochoty spa~. śmiercI.
śl:ilłl6my w mczenlu, P3\n;ąCI lato % tego obozu śmierci
przez. szpary stodoly. oczekując uciekł w 1942 roku .. Saszka""z""..,. to>· 11-'początku nowego dnia w na- ,Wasyl Piotrowiez Wojchenko. wuiak UD - " en",.}'"
••~ żydu. A kiedy wreszcie który później nawiązawszy kan WOlcze:~as.ką - Wasylem
zrobiło sle widno, przyszedł do takt z podziemnI! Polską· Par•
nas wy""kl metczyzna lat mo- tla Robotnicza, stanał n. czele I'
te trzydziestu pięciu. Pom,Uś- od.d..lałti partyzanckiego Gwar- n e IWOlnOd nlllm pokazywaf sle
my ·się, Przedstawil się: Bolek dll Ludowej "Sok61".
w C"~ n a. Wszystko lasne?
KamińskI.
Nasze losy zWiązały na. ezte kO- Jasne. Postaram się wszyst
Po smacznym śniadaniu, kt"'- rech z oddzialem .Sa.zki'~.
l
wykonać - odpowie!izianam matka K~"·
em.
O dwóch dniacli '"SkromBolek powiedział:· , ,'~OW' W ~~2I:CR
odpoCJ;nlJcla 110ny" wręczy! mi dówód tots!ę nia bójcie. NaPierwszy Maja .1944 roku
Barnaści z moim zdleciem ,
obserwuj a teren. Od- obchodził I) ••Z oddział specjal- na nazwisko: Jan Mazur· z
poczniecie kUka dni, a pófnleJ ny, we wsi MOCJ;)'dla w rejo- Denkowa, pracownik spólkl roI
pomyślimy co robić dalej.
' nie Ostrowca.
.
neJ, pracującej d1a "aopatnePrzez całą %!mę uczyłem ,lę
1IlI O
bl li
m~ Wehrmachtu. Nie r!>ZoStalem
""lskieuo. I chael"
w-I"'.II:
o e zle "Zygmunt" ,:ę rÓW>niei z t.kilnl dokumeny."
nO
, •• M
..Saszka"! Ja wyszliśm- tam! lok m
I kil
_jej nauka były doiIt mizerne, do ogroou.
,n
amer
ka grata Jednak wystarCJ;y!o,aby roba _ Mamy wiadomości _ po_ na~6w'i{j
porozumieć.
wiedział Zv"""unt
_ MO
A_ l-ń-.
o
ele
dOjechaliŚmy
, ..._
w _,
udnych
przeszkód.

I

'p
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Ą, chwile, kiedy z 'rozrzew-!

S nlOllll!m

'Ale trudność w tym, te ,ak
Jall\lOZ dotąd używa otą je tylko w

TLIJMACZENll1, 8. FlIUIlt.lNG I S. WOLI".

wspom!!,.

Ci~hoeki ute dobre -czasy" płynach. W kcnzystel1cji ~talej
piętnastu ... Produlw- w mydle, nie były utyw"n •.
wało
się wówczas 10-15 ton Tak bylo dotąd. póki ,tosowamydla. Nawet działu zbytu nie no detergenty z grupy kerylobylo. Wszystko szło' jak woda. banzeno-suIfomiaoow.], ale raz
Myd!a na rynku brakowało, ku, wpadł na pomysl. zeby tę grupowano każc!JI I kupUjący nia Pe zmieszać z Inną, z detergen-

sprzed lal

,Kiedy !eh przesuwano do pra

cy koncepcyjnej. nie było dobre' .tm~sfery. N,a ludZi w bi.

Iych fartuchach patrzono z niechęcią I porlejrzllwie. A bo to
jakby podział w zakładzie na
tych co się męczą, co ~obi..
normy na nich ciążą _ i na
tych, co się po laboratoriach
kryją i korzystaj. z matczynej
o.... kl Karpińca i organizacji
partyjnej. Ale kiedy dzięki
.. białym farttjchom" można bylo wyprodukować pi..rw ..y ! je
dyny w Po!sce majonez ze zna
ńlem pierwszej ja!<ośel, kiedy
rozwiązali prOdukCję albuminy;
najpierw pogodzono się z nim!.
• teraz jest tak nawet, że zac~od9 do nich z j)1"Odukc;Ji, po_
w:adaJI\: "Wiemy. że 10 nie taIti. prnste. te dlugo trzeba szukać. ale to się opiaT!". ! to
brzmi .jak rehabiUŁacja. jak od

E

tarni niejonowym1.
I zrobll takle pierw ..e my~ dla. Pięknie myje, spiera. Ni.
BOLESLA'iV_DZlATOI!lZ
por6wn a ć do mydła tradycyjne
so! To w mydla~stwi. wyn"la.
zek. który można by zestawić.
bo ja wiem, z samochodem bez
walu korbowego. poruszającym
wybrzydza!. Koncepcyjna praca się na zupelnie ll)nych zasaCichockiego sprowadzala się Je dach. Tylko. że to wspaniale
dynie do tworzenia car.. in- detergen towe mydło ma jedną
nycn kształtów - bardziej po- wadę - nie pieni się. Rozdal
ręcmych mydla. Klient był ludziom w zakładzie na pr6};oę
wtedy istotą dobrze znaną. Wiol Powiedzieli: "My6 myj~, tylk.;
dziano, ta w pewnym okresie I t. lud,le nie kupl~, b. przyzaczął poszukiwać mydla .ku- Iwy.ulll się di> plenll\oogo olę".
listego. Zmieniano więc ksztai- No I co zrobisz?
ty, r6żnle dOl\Owano lanolinę.
Wygłosić odczyt w radio na
środek. kt6u mydlo ozynl deli- temat. te to nowe mydlo jest
!talniejszym. To wszystko. Te- najlepsze ze wszystkich dotąd
raz produkuje się 165 ton mie- znanych.
tylko kochany
.ięcznie. A odbiorca pogmatwal kliencie wybaez. ono takle
się. stal się Istotą nieznaną.1 trochę niezdarn" bo .ię ni.
Chce. żeby się plenUo, żeby mi.: pleni? Trzeba zrobić. teby się
ł~ różne barwy l z.pa~hy. teby i pi~nilo. Cichocki wraca do .tanIC
tonęło w wodzu!, te-by i reJ sprawy - do przyspiesze ..
J

danie tym ludziom sprawiedH.. szyo:{O 71'.,-.ywało bI"Ud, żeby by·' n;a opakowania ... Trwają, zma ..
waści za ich wysiłek. A Rote"i .lo w folii....
gania o sekundy .. .
zapytuir!: .. 1\ jak t tymi nf1wy"
T takie mydło Cichockl rz..
I zn{h~ Wi,adomo~ć,: w, Polsce
mi ·znaJ{?.mI?". Chodzi o te no.. gotował
p y lada dZIeń rozpocznle SJę prowe z~aki jak/";ści. I to brzmi
. ~ukcja nowych detergt"nt6w, w
g
jut troch. nieelerpllwie. aJe
Op~kowani. kaide
mydł~ Placku. To siarczany alkohol!
przeciei chodzi tu o znak w.pó! w folię trwało lO. minu" OluzeJ ,tłuszczowych. Nowe detergenty
z badaniami. zJ mt cala produkCja kostki my·, mogą mieć. tę wlaśclwośĆ. t.

I

?

dła.

Cena musialaby znaczni. nie

wzrosnąć.

Takiego drogiego my niu

będą

się

przeszkadzać

pa1wwania: zwl1ź8nie. właści ....,.,,/, t.e r,0j~n;enty, ze y/od:. ze
IV'Z'\Vl'!'ko la~ we, oszczędne' ruchy rąk. Do- d,) sZCZqŚCHl. brak mu t:vlkq
C!-rhorkic'to. świadczone pAkoWDCZ1rj nie wy plany W ,tym, cleterc:entm.v,vm

~ydle. K1Wa,H\ ze zrozuml.e ...
~~~r:rl głowam~. Trocr.ę ws,P0ł ..
Ją! wracaJą na. ~ydzUlł?,.
m6,W1 ą,
Cichockl nie próz,.
nUJe.
chwilowo ..•

ICHOCKI nie czekA. prz.łożył ten
nowy płyn do
już dla niego
riazwę: "Kucbcik". Lep"y, tań

C

nie przeszkadzała Rayrnonde
tanecznie. wesoło i kusząco,
mi Ją na dzisiej". noc - zaproponował 01:0-0\.10. - J ... tem pev:!en, Że Ulryka
wyna~rodzi et to.
_ Mówisz z doświadczenia?
_ Boż. zachowaj! zawolal Otto-Otto niemal
przerażony. - Nie jestem bynajmniej zm~czony ży
ciem. Szczególnie wyrafinowane przyjemnoścl po*
zostawiam tobie.
Rainer Hartmann poczul na ramieniu dcUl(atny,
lecz pewny' ucisk ręki GlryJd. Spytala:
_ Zatańcz.ymv znowu?
GorąCY i jednocl.elnie mclęncholijny blue, pociognął ich te sobą. Hartmanpowi 51.umiał w głowie
ekstramocny cocktail mj~towy. siódmy tC'go wieczora. Bluza Jego munduru wisiała bezwładnie na
podrygiwać

_

Mógłbyś odstapić

krześle.

_ Czuję się świetnie - przytuliła się do niego
Ulryka. - Może nawet jestem szcz~śJiwa.
_ Tu można istotnie czuć się szczęśliwym - przyznał Hartmann. Odezwały się' w nim utajcne prag~

W spontanicznym ooruchll wdl.ięcznC'śd
do siebie Ulrykę von Seyd1itz-Gab:'er,
• oczy jego poszukały Raymonde, która wciąż jesz-

nienia.

przycisnął

cze l1śmieehal. się do niego.

Czego ....wi';cej

mógł

pragnąć?
.....,
Może właśnie tego, by nie tylko Raymonde. ale
wsz:vscy obe('nł~tu Francuzi uśmiechali się do niego.
Kocł)ał ich przecież! Musieli to odczuwać! Ale wo ..
kół tańczących tu Niemców pow.ltawel
jak gd.vby
pusty krąg. r6\\'niei wokół niego. choeiat zdjął blutę munduru. Zaczęło go to dręc:ty~,

_

wykrzyknął

Oni .sa zbyt uprzedzenI 00 nas! -

bolelnie.

Były jak

Patrzał

na twarz. otaczających go ludzi.
plas<c<yzny ~ betonu. Wokół niego był

.t.

I

trzymały, rzuciły robotę. Zapr~
sił inne. młode. bez rutyny _
te robiły ta<K, ja"k prOtp'Jno-.val
im Cichocki. Pakowanie trwalo
już dwie minuty. Jeszcze za
dlue;o. Może mas.yna? Ale
skąd J'I,. wziąć?
Cichocki jeszcze raz od po~
cZatku, ze stoperem w ręku
próbUje innej. nowej metody ...
żeby zejść dp pól minuty. Od
tego zależy znak jakości.
At
Cichoek!
to ODak,nwanl,~'

strzeń za kontuarem

pienie-

Z Kolei I
... ,
na taki. mydło _ które nie
Co ~obić. Czekać,
"sytuaznal azJo społecznej w kupnIe cja ~oJ,~;eJe ~~ znaku Pl@fW1>Ze,ł
akceptacji _ komisja nie da jakoscJ , pZUHa.1 r~n~ przy~zli
;maku piC'rwszej jakości. CichoC'f z. produkclł i ~ytalJ I'I(',}O no ...
I ki próbował .różnych sposobów 'W,:go n~ froncl~ "Z,nalnl ? M~~
dła ludzie nie kupią.

Ni. czekając na prośbę Hartmanna Raymonde po-

st!$wHa przed nim cocktail miętowy z ładem. Była
niezmącenie wesoła. Zazdrości jak by nie znała, .zbyt
pewna swych sz.częg6lnych zalet. tJlryki von Sej'dlit~
Gable_f nie uW9:żała z,a konkurencję: I wtbka prz€'"'

naczYrl, ma

szy od "Ludwika". Ma wJ}'Z(!!kie
szanse na znak pierwszej i3!~O~
śd. Tylko, że musi ten Kw'h",
ci.k". przejflć ai trzy "próby;
pIerwsza
to komisja wi'ryfi~

mur. Owladnqlo nim gwaltowne pragnienIe przebi.
cia tego muru,
Pozostawiwszy

Ulrykę,

poczqł

torować

sobIe dro-

g~ w tali.cz~cej ciźbie, Wszedł na podium i łagodnie
odsunął na bok saksofonistę. Jak gdyby chcf'lc uci~
szyć burzę, uniósł w górę obie ręce. Muzyka umilkła.

Hartmann stał na podium w obskurnym. małym
barze n. boczne i ulicy Pól Elizejskich. Dzialo siq to
w okres,le, gd? front>: wschodni i zachodni groziły
z~łamamem Sl~., LudZIę ginęli tysiącami w nikomu
me znanych

M1f;l'Jscowościach. Materjał

wojenny

ude~

~:t~ró:.ateriał wojenny. Mnoiyly się cmenta~z:e boH.rtm.nn stal
nLer~kith.

n6go, p"'.poc<,n"j.

kacyjna, kt6ra powie. jaki on
jes! j pozwoli n. produkcję. A
w tej "'nokioj komisji pracy
huk, bo

WSlYr,('y

z

całego

kraju

przysyłają próbki, nOwe propozyoJe. To potrwa pól rOKu. Po.
tern kiedy będziji jut zezwole.
nie na produkcję ~ klient mu,i potWierdzić. że dobre. te on
tego chce. Potem dopiero trZ<!.
ba wysiać do komisji, klóra de
rydu;. o znaku jakości, a to
też polrwa z p61 roku. Pownie
w ml~dzyoz.,i. Płock czv O.
świętim dadzą
Inn'; de.
tergenty, może
nle de ..
ters.nty •• coś,
jesz-

75
• nieh. siedzący w poblItu wyJścia, pisal; coi _
p,rZypu"cZainle robl! "",tali<!. Ulryk.. von S.ydlltzUablef ~.tygła w ni~tuchvmym oc•• kiwal),!u. 113Ymond. u.mlecha!a się za kontulIrem,
Otto-Otto. który .!edzial przy kontuarze lak przymarznięty. rzekl w końcu 00 Hartmanna:
- Czyś ty rozum .tradl? To, na .0 ooble tu pomate.. przypłacI/: lilową, NI. rozumle.. te-

:::m••,

P61 godziny pOtniej przyjechał za,larmowany paIrol Węhrmll!Chtu. l I!.l'łIIWwal; HlIIMmanna.

".e'r"'.....,..

r

,
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marki

~1~.,!:;:,~:::~;:~n~~!O d(l. kasacji. Cena wywoblw-.
li
pftł!'targu ;vinnt wpiaci.ć~

do; ok;:-:i

"URODA"
cena

zł

.

11.-

IARZYI IIIIAIOII

w mtjll1i~lI:yl!h sklepaeh .;ótdz1ettli oli'odull!ll:yeh lub Ifmbmyeh lIp6łlizlelt1i "Samopomoc
Chłop,u", Przy okazji bytnOlici w Krakowie ~ Fosimy odwiedzie rut" sklep prą uł, BASZTOWE.ll1,
Klientom zamiejscowym wysylamYodwrotnie nasiona Za zaliczeniem
Na żądanie wysylamy bezpłatne

OJ'łllltlsuje od dłlilll 24 kwietlll. 111611 1'.

ZarZlld Oddziału Polskiego Zwi_zku
1 Techników Bud..,wtlictwa W Ra1:ionlili
ZgłOllzen!a należy kierować na adrłl!:
ZarZlld Oddziału PZITB - Radom. ul. l Maja fJ8a
, tel. 18·3~,
Uwaga: Kursanci W ramach opiaty za kUTSA:ltrzymują komplet obowiązu,_eyeh przepisów i norm.
998-k

Z dniem 1 marca br. SPZg

W

Radem!u

urulfhomlh w $OS "AUTONAPRAWA"
.w R ad o n\! u przy ul. Białej nr -'.
punkt
oraz wlIIłów korDowych
II siltlik6w pojazdów męehllnlczllyeh.
Prace wykonujemy dla
użytkowników,

.

<

•

•

1

li'''''';;'' •

do nabycia W IIklepach perfumeryjno-dl'og~jn1ch
i kiOllkaeh "Ruchu"

Ządajcle

ul. R1!wolucli t'_·;,::::o:·~··""",
Ę
"l':tafi bardzo d:)bty. K~:J(
drJa 6, maJa. l~ą66 r, ",~adlUm i spnz'tDi\\'I p,la~ Ż :r.~C'1Jr:tą budo~O proc. ceny _wywoławczej. ~rz~- l wą domku lMnf)fndtifJtlt>~O w cen ...
, maja t96$ ',r. w biurz.e tut. zakładu. ~ tt;:m O~row(''1:. Wl.1'!dOmo~t:. Os:;;Q.o
~ ](}24-k i \?E!c. ·Ą!eSa 49 - vFot~~~tu:a~..Os
"~',.
iSJiltZEDA"t dom 'edt'l{)rodzłnnYł'
Zakłlldy Farb I . Lakierów "BlIłYJl w .BUtynle oglasltllJIi. W;rlączon,. Skarty,~o, 1l Lipca 14.
p.""'_ Jlleograllle'''111 na (w)'konanle robót malarskich l, deo/Pllne.
.
sm-3l1:
karsklcb)' l)· remont dach6w J>l'odnkcyjnyeh (I l'IcZII"j po- SPRZEI>A" .amocMd nlarkl
Wlencbni ok\\lot300 m kW., 2) remont drogi wewnl\tTtta-, ;u:he;-,;;;:!"
K':'::7J;~~!:.
kladowet . ., powierzchnI 01<010 300 m kw., 3) J>l'zecleral!ie " ' l . , . . '
:'3!3.g
l ~ malowall!e zewnątrz farbami emulsyjnymi budynków pro-! SPRUI>A" "Jawę" m-cz. Klei_
d?k~yjnych Q łącznej powięrzchnl, 1033 m kw., 4\ ptteciera-,<Ie, JeSionowa • - Pl"zak. '''l~
me l malowani.. zewnątra farbami amu1s)'lnyt:t1 kina z.kla- PILNIE S'pM!edam "Skodę" !101~
dowego I 4wiettl~ zakładowel. o lączneJ powlerzcbnl 1429 m! "SHL" m oraz magnetOfon "TOkw. ar... malOWalIle w&wnętrzn •.farbam! klejowymi I ol'l~ • nct ... ·• Ki.lce, ChOdkiewicza ~i'
nyml sali WidowIakowej Idna uk!adowego O .lącznej powierzSPJłZEJJAM moto""ki MZ.'.. ::
chnl 508 ID kw, W przetargu mogą beać udzll1ł przedsięblor- 40brym ,tanle. Suchoon;ćw. IluStwl1 . państwowe, spółdzielcze I prywatne. Termin skl.adanla g'llp~i:
3323-g
ofert w ...l.ko....anych kopertaeh na ,adr." Zakłady Farb bardzo E~:b~Y.
~':'.~
I Lakler6w W liIlli:ynle, do dnia 2.V.1966 r. otwarcie ofert. "Ów, Rynek lO.
>315-'
nastllpl w dniu 3.".1966 r., o godz, 11. Slepe kosztorysy do SI!'RzaJJAM "Cel."'• • S_r'~
pobrania znajdują się w dziale gł. meehanlka Zakład6w Farb Wlrulomoj~! Kielce tele'on ....,.
I Lsltlerów W liIlIżynie. codzlennh, od godz. , do 15. Zakłady P':ł.~JJ;:if rower wyłcl:~.
ustrzeg.ją sobie prawI> wybrania oterenta oraz IIllI~wdnle. .Hur_llan". K!e~"", ul. DobrOWSka
nla przetargu bez podani. przyczyn.
,
1023-k blok 'd - 15, teI<>fon '''56.

w

to nowgprodukt

Oddz!ałw KleIPRZETAl'tG NIESilniki elek1ryezw een1Al od 120 si do 3,240
uS':k<xlliO!,ym W 110ścl . 65 S7.t.
W eenle l11!. 20 zł do
pociągowa nietypowa
w eenle ~.l!251ił. 4. Wle-rtarkll .slupowa cena 2.675 zł. 5. Spawa.t'ka tmnsiormatOl"OWll (u5ZkodZO<la) cena 300 zł. 6 Meble
biurowe Jak .zafy na akta, ubraniowe, biurka, kc."';I. Itp.
~1141! o<Ibędme się: w dniu 25 I 30 k~a 1966 r
IUI.
silniki eleklry=e ód gód •• 8 do 14. W dniu 4 I 5 maja lJlas r
na meble Nitrowe od godz. l! do 14. Wymienione WyżoJ !Ml>le
l silniki eleklTYczn. możne oglądać pod wytej wymienionym
• dT....m w dni po"",zedni" od godz. 8 do 14. Wadium w wy.•okołol 10 proc. ceny wywołaWczej naleiy wp'acić w koale
zakładu od goaz. 9 do 13 najpóźniej w przeddzień przetargu.

981-k

Zl!.t'ZI!d SpóJ,dz!elni Zdrowi. W Mąoh:><Jl,ca,eh K-;;;'yct;"OOUSZA r-RZETARG NIEOORANICl1:0NY na wykonanie b\1"
dyMU Sp6łd&lelni Zdrow1ia w Mąch<>clcacll, wg dokum<!f!{aejl szczegółowej, z mllt",lalów wykonawcy. Kubatura budynku 1200 m ,,,,,ść., Ił· kos.t wg. d<>4umentacJ! 10311 ty•• zl. Dokumer.taela do ~ądu w biur"., PZG! w Kielcach, ul. WSPÓlna li ~ <lzlll! InwestYCji. Komisyjne otwarcie kopert nll8tl!pI 7
maja 1966 T., <) god:, 10 - w ~ ~e(nl zmo.w;. Vi
M~ Oferty w wakowanycb k~b naleiy sldadaa do dnia 6 maja 1968 ~., o godz. 14 - w biurze s,pólidz!cim
~!. w MI!Pho"'~, pocrta MMlów, pow. Kiei"". Zrurzqd
Spółdzieinl Zdrowia zestt'1..t!ia sobie prawo wybo.ru of~liMa
lub unlewatnienla przetargu bez pOdania przyczyn.
I007-k

I
I

m"~tr

Gminn. Spółdzielni. "Samopomoc Chłopska· w ·Sta:aChO- KSPJI%lmAM .'\1e ",Ta;wY" =5<ł.
wicach 83IMZ:. przetar. na budow~ magazynu nawozowego
Ottom1oty I 89 .k;olp ILele.
typu ..e" w miejscowości Brzezle, GRN ,Br"".le, pow. Stara- 1 SI'RZli:I>AM motocykl "g" ~~~:!
'chowie.. Oferty \V •• lakowanych kopertach należy składać ce, ul. Rybna l (Pako," DOJn"l ..
w biurze Gminnej S.?ółd,lelnl przy ul. X!Ż<!ckie~ )05, '!' ter$PR2'EDAM .. 1~w." m. Gr.;;~~
minie do dnia 2.V,1966 r. Otwarcie ofert na~s.tąpl w dmu
KleI"". Podia". 70.
"'9.~
1966 r., o !!odz. 10. W przetargu mOli. brs.ć udział przedslęSPJłZl!DAM; ..Junzka". }(,.1"",
blorstwa pail,twowe, opółdzlelcV! I prywatne. Dokumentację Ga~ina 7, Gr"'!ck>.
3334-g
techttlezną wraz x ko.ztorysem moina oglądać ct>d.ltnnie w . S .. ZED" '" mC;ocykl marld ".lu.
biurze as.
l021 ..k ::Jśka Wl::O~Ś'i~, r;;e 'C:od~i~':~

I

ay. -

Kielecki. PrzedsiębIorstwo Produkcji Element6w Budowla" 18$Pai~QAM ..Pannonlę", ~:;~
nych . .)..... Pl'Ht••, nl_renlelODY na remont kotła PCO-60 bieg ł'iOO km. cena 15.000 d, stan
(kocioł stalowy, apawany), dokumentacja kosztorysowa' do Idealny. Czesław Nowoj1kl - Wie.:.
lcWiu 41, pow, Tarnobrzeg,
w,Jadu w siedzibie pr".,dsiębiorstwa, w godzinacb od 10 do
15. W przetargu mOllą brai: udział przed.i~blotstwa państwo
bOM n'ltirow-anv :l ~'J).cem s:~~~.!
wo, spółdzielcze I prywatne. Oferty naleiy składać w lokalu da - Sep;o!, wieś Michałów, prn.v.
Hl• .,.
przedsiębiorstwa do dnia ~OJVJ\lOO r. Komisyjne otwarcie StauchoWice.
ofert nastąpi w. aniu "2 maja 1966 r.
lO!5-k

Miejlllkie l!>rz~ęblontwo R~Bud1WI"",,, w Kielcach
ul. Buczka 44 OOŁASZA PRZETARG N!EOGRANICZONY na'
Wykonanie rob6t malar.lcich na terenie miasta Kielc Przetarg obejmuje roboty malllrokie, klejowe, olejne i wapienne.
Pl. k;.tdej budowy będą określone indywidualne terminy rozpoczęclll robót. Olerty w zamkniętych kOP<"i'tach n"loży skladać w blurz. MPR-B do dnia 30 kwietnia 1966 r. Otwarcie
ofert n ... tąpl lror:tJillyjnle w dniu 2 maia 1966 T., o godz.lO.
Do sltladan1a ofert zapruza. się prZedsiębiorstwa pa~twO'We,
sp6łdllielete { osoby prJfWatn •. MPR-B '''tri.ga sobl. prawo
swobodnego ?,J:Yl>"oru, of~renta, I' także unillważnienia przetarllu
be>: podanIa prZyUyn.
'
l008_k
Przcdalębiofs!wo Gospodarki Komunalnej w Radomiu
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY n. "przedaż: l)
czętel zamiennych do samochodu ..Phenomenc', 2) uprzęź kon-

Miejskie

·011, al "'OZy gospoóarsltie i platformy "zaprzęgu konnym,
l'\rzeta11l odbądzle się w dmu II .mala 1966 r" o godz. 9 w Zaki!łdzle OczYSZczania M!lIsla
l'laóomlu. ul. Rybu. (dawThiej
gOS:po<!al'lllwo ..Konlówic&"). ~?ó;d~i~k~;-l
br.ć Udział
przedslębloralwa państwowe,

·:.:;=::t:.

"j

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

Jm_

Dziś: slotce Meszto o _g0d2:~. ".-n~

.. z.ljdzJe o- g('dt.
Składamy

TEATR

IM.

7.-yC"unta

IHELC!!:
R.- ~EROMSKt~O

'.~Plgm.anon··

_
fi,

'ł8.ł4-.

Anzelmom i .T-eHksom.

-G. tł. Shawa -

-

'$.

K I PI At
•• RQMANTlCA" - .,Lenin w
ICe" - polski. panor. 1. 11, g..
'8 1 Z0.15,
nMOSKWA" - ... Złoto Alasld"
USA. panor. kolor. 1. 1&, g. 15.30.
17.45 i H.HI•
•• WARSZAWAt>

-

nHe1ena

tr!)-o

jańsklt .. USA~ panór. kolor. -l.
14. g. U l 1:1.30...P-Opto!y" - I i U
sex:H, polski. panor. 1. 16. g. lS.

0001:. 16 - projekcja KOKF, IUm
prmdprem1-erowy p1'oo. WłoSkiej
i do,.

pt. ..Zbląkana w ;lb:ymię" datek .. Suchy ~tn't-".

łłQ~~=l~' pT~.

Uroczysta
w KW MO

iloilen••• rllklej,
gr::dz. U, 17 t 19•
.. 'BAJKA" - nRo-man$ z nieznatJSA~ 1. at godz. U.u,.

'omym" ..-

16 t 20.15•
. ,,~!{ALKA" - •. 9ył sob~~ dziad
1 baba" - radz •• L. H, g. 16, lS t ~.
.. SATELITA!> - .. Królewn-a: ub-

g. 15. Hzakazane piosenki"
polSki. l. 12. g~ 16 I 18 .
•,Sf<ALNIK"
{Wl.śnI6wka)

nieczynne.
"BARTER·' (Zaghańsk)W11trętny ce1nilt"" franc. 1.

Układu

g~

.

lł,

~.GORNIK" ~UdkJ) -

.. 0p0w1eU
zned t)onu - radz. t. 16, g. 13.3G
nECHO'~ (OstojÓWl nieczynne.
..GOLOBORZZ'J (Słupia NoWa) 1l1eczynne*
ff

at,...

,Vwa.-aJ ltJeroWlłłctwo kin lila"
SObie eweatualną .ąaft4
pro&:!'łlBJU oł":Q

terminu

wy~Wiet1a",

łlia. fl1m6w~

" Bezimienni"
najl'epsl

APTEK'!
Dyt~r pełni ap1eka nr 107 przy
ul. Sienkiewicza 15.
KRYTA PŁYWALNIA~ Basen du..
ty _ 8.30, - 10.45, 13 - 14.30, Hl 16.45, M.W - 21.15. Basen mały 7.4.5, 10.45 - 13..45. 16.43 - 11.15.

'f -

Wanny -.,.- 7 -

z.-

Z Inicjatywy KZ PZPR I
kola TPP-R w il:W MO
wczoraj w kinie "Bajka" 04....1 ,'
była się uroczysta wieczornica.'"
z okazji XX rocznicy zawarcia.:
rządu

ka<' -

2l~

KWIETNIA, w szczelnie
, wYp!!1nIoners"li',' 'WDK
w' Kieleach - oobyly się
_ _ _ _............_ _ _ _ _ lwOj.wOOzlti. -eJ!min""'l<i "WIO..
sennego Festiwalu Muzyki Nastolatków", W'y"tllp!!" jeden oś

19

Obietnic,.

na eazie pisana

de

zespołów

o Przyje.źnl, Współpr..'!

cy i Wzajemnej Pomocy mi ••· ,;'
d,y Polską .. Związkiem Ra.
dzieckim.
W prezydium .aję!! miejsca:
członek egzekutywy KW PZPR,
komendant wojew6dzkl MO
pik, A, Borysiewlcz, zastępca
komen.danta
WOjewódZkiego
pik J, WOjtusik I sekretarz KZ
PZPR mgr J, Chusteckl oraz
przedstawiciele TPP-R. kpt, J.
Mikołajewskl
I kpt. B. 'Maty.
siak.
Po okolicznościowym referacie wyświetlono !11m prodUkcji
radziecki"j pl. "C<lowlelt Z
prteozłośclą",

Siadem

z Ostrowca, Ra ..

dom!a, SItorżysko I Kielc, Z
powodu ni.eterminowego przy ...
jazdu jury, pr,.ogląd opóźni{ "i~
o pó!lorej godziny.
Po bii"k, ,.gcdz!nnym kmcHol., jury. w .kloo kttmego
weszli przedstawiciele Polskiej
Fellerac;! Jazzowej. Rady Na·
cwlnej ZSP, redakcji "Jaztu"
t "Na przelaj" orR ,trl!lClY muzyk jazzowy Zblgni.w Namysłowski. skla,yflkowało wyo\ ••
pulll•• zespoły, NalWYMzlI ocenę uzyska! ulub!enlec publiczności kieleckie! - .. ,pól .,Bez-

Imienni" działający przy Oś
rodku Kultury ZMS w Kl~l
each, Wyróżnienia w kolejności
otrzymali t,Jacy
Tacy"
(Klub Budowlanych - Kielce).I;;;ińi;u',;;o;;q~"';i,;i;;i
m"''''''''.,!ul "Orkany" lKomend. Hulca Ra·
dom), l "Wlócz~g!" lKomenda ł'r,,,~.,-'...,.
Hufca O,trowiecl, Specjaln"
r6wnorzędne wyr6źnlenia przy
zna,," dwom z.,po~:>m jazrowym z Kielc -- "Ra1l1eTsH
P""'I"'O"'ad:,.nellPKP) i "Tel-S!ar" (Klub "Łącz
ność"), Ponadlo wyróżniono BOIIstkę ze Skarżyska Alicję
Grabowsl'a,
W Ggólno1>~I,ldm
,.\Viosennpgo Festiwalu
ki Nastolatltów", kt6ry

dz:(!-

się

we Wrodawiu, ",·oj., ...

wódz! wo kielecki. ,.prezentll- •. -"."~:O:_"'.,:
wać będzie zespól "Bezlmllllll-

ni" oraz wol,a!lstko Alicja h.'lo,,".~Ow!
Grabowska.
(T. WJ

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

