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nosly!1I. H:1.l na v.~,L Na Pom0)"'I\l l"f~ {'('7;l{,.~ńców C7.~tO':hO'Wy,
! S!ą.<;ku z,altllld.!J'l'lo ~lPórki
po-

A-'\1flRVKA~sf\lf,t}O
TRAN~POnT()W(~/'.

,,-

ml!!'sf~cy,

!trvrly mocarstwa
nit! ]I(.t" 1'111 w!trz::r!"l'anie
dukC'!1 broni Jl'jcrr.wf'j w !
nym 12-mlr:;l~cznym et.ap!@.

2'1 lIItrpnJa.

kwestIonowano Ul l iIi;unl:lgo.nu.
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*

na.M~i) krlllll.l, j~t tym. kto pr'Iwinien pelnić tliw{)Je óbtJ\viąl.k!

:1ie.pn--erwan!e

::;~=~l 'l:s~i9r::.;pnfuiu1Al185;A8~r.D~dbQdZ-ie,się WAnglii
Międzynarodowy Koogres
Przeciwalkoholowy Młodzieży
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nlldzhHt.
s;ę

wCweZ!l8, gdy uczyni. tCl

up',ed<)fliero
\VIłZ)!ll~

cy l'OVJ$t&ll Ąm~ltI",
-..b)0(a-

"Snwietsllajałwiacja"
O nOWI:IID t!lpie

radzieckich poclsk6w
zdalIlIe

Z działalności mlędlZ~ .. al'odo",I'So
li'ilIl!!bn pHeelwalkol....I.. wep

M&m

te prezyden! nie ~lltl
rał, by zallUf$le się

klllro'iłlllych
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ne~
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nl~c
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1:Wyt'lęl.ą

p{l$'"lC:te-tól-

konkunmcJ!: kobt-ety ,_
ZOQ m KobranGwl\ 24,0,
tiO m ppl.: JI.lI!.eteJew& _
l1.u,
dysld: PreM. (ZSRR) _
52,14,
fkok W1.Wjr.t: 8&11011 (Z-~RR) _
1,111, &Xt&.fet..a 3xBOO m: zgm _
\1.34.11.
ny~h

~Jt''j~

!. G-Ivard6a
tKS
l Le.::hl&
"G6rruk Z,
1,

MęŻCly1:n1:

~. P"lol'U.!l

~ ib:n
1 W:sla

a.

B~)(lowlan.l.
~, Staj

, !.-~gi.e
.Górn.!k R.
:.t'!Ch

110 m. ppl,:

Włókniarz Pabianice
coraz bliżej m:strzowskiego tytułu
Włókniarz Zgierz rewelacją drugiej rundy
GRANAT - wr,óK"NIARZ
PABIANICE: 1:2 {O:O)
Nję

SKARZYSKO.
wcale

będąc

w siatce,

Wm";

dodać, te l Zurkow.llk.1
mial :3 oJ{at.je takJ.e jak DlJflat..
kI!, 11 DI)!;.loó;r. lakże m6ę1 zdobyć
gola.

I
I

lep<iLym
Wlóknllu'Z
~'H)janke
wy- \ W sumIe j!pntkanle to z"\lta..
wIózł, ze SklU"zYMka . 2 PUllkly. l wHo u j(~go obserwatorów onnac:z
Po. p,erwszej p')toWH~ gry W}-, II)' n:esmak, NJe pr;rs'.lt pfZ~ ..
duwalu się, te Granat odnles!e cld 001 oglądać polun:u mar ...
N~""f~6d -

ĄKB ~::. ~'h:omb!,-,rld

Co-rll'ord!a 2:2, CIH'lm€"k - l'la;;l
(rlW(lv!a

-

GI'H'bfl!'nll/.

1_2.

.'H,-l'l.·aw~1 pf2etoi.oIl;", UrOBi
!;tRI Ehe"tow 2::,

TABELA.
I. Crr«'fwłB
t Slambferk:!
3. Snpl'"ZM
~.

~,
~.

SW M.

Gubarnia

Wawr.l
7. AKS
Q,

Chrlmrek

9 P1.1.'1\
~i~l

!hH

("mcOl'di,a

2.

Brt:ń

resPQI.e:J!

r.t:alar.Ja s!ę

r jeszcze

Iwwania le;;e, co $\ę nieraz !la..
wel i w 111el!ym stylu wypra..

lwyd-:.qlwo. r.h.! bowltm w
:rm okr!;;·;!n _~~YI'8j..rlą prl(~wagę·

Nalll!.·"·lnky ('I/Hlatu n!« pU~t"a- c')wa10, Zarzut
ten nnJmnleJ
!lI! Jt>dnak wykm·z.\'lIIM': kilku! Jen'.tze dot}'ciy·-~r.--KTOfY"---"---"-

dogf){Jnych

sytull.cjl

w)'ch

sln:llJo~

l LIlÓW

był najlf'~7.ym nl\pa~tni ..

" , Id(>n1. Douno

TeliO C') al!! dala ty) pn:erwie l łOwekl,
ni&1 spouz]ewali !lię ~}'mpa\ycy
GrAllatlI. PlicrMOWl\kl popeln;a

I

$:

WMlG~

wyplld!

'*

(mik.
!$I

kardynalny bJ.ącl !!'kcewatą.c nie
eroi.:l1y iltrzał wWynlku elego pił,
KAZ1MIERZA,
'Tam!ejstt<,
dla plerw);u btan.Jul. dla W!ólt~ I Sparta. Je.n:cl:e rlł.t pokua.le, in
nlarza, W cj\\\.'JlG P,il-~l!'J it ~rie ~ na w!lHmym bol$ku
nie lubi
prowadz~ jui: 2:0. Pllkllrte Gra~ II tntclć punkt6w, Tym
l.'llzem
nalu r.Hczynillą grać chaoty,...z- Mrl:dd Kj)!e~ar·z lo.J!iawJl w Ka~
nie, Ni'l 2U 1ll,1l nrll"'] z;1k-'n- i1.;m;e:-zy dWQ ptlnkty tral:'lle
cztmiem mca.u SmuJJk zd()byl; lakj;t! (j'.':;e- bpmkL W~";llk me..

l(';o;u: 2 O

hm)t))'o)wy punk:.

(U)) na km7.yśt gospo ..

* ..

Vi o~tninkh m'nutarh !l:f)jlp(l.~ ; darlj\
darze dążą wl1zl!!klml sfturrd .hl
uzyakan:a wrrównnnil'l. G!'(~ ,)~
i)'wia ~ię i $Wi w iym ,'knMif>
A f}tl) pfl1:mlaltl r€7.uH!!ty Ul
na dobrym prJ'uomie.
Ale 1., lli,\t!: WłMm1an Zg!~rz _ aaiłrt
WJlzYMkD, WI6knia.!"lI: w~ grywl\ mlalt 6:1 (m). WMkł1terz Zd,
b!ają.c: łii, teru jU:t niemal bf'1.~ ! Wala- - CIW'lli ł:{ł. Lf;chla_
!pOlnym kllnqydajli'm do mi~ l KIM 3:lf:.

I

*

I

$irwwsklego tytu!u.

1<

I. Wtókrum p,
STARACHOWiCE. At.1' fWyM 2, Star
3. Grana.t
dężYł UłP6l ł6d:dtlego IIltM'&u
4. Rad-mnJal;
3:0 (2:0} zdabywajĄl! bramki 5, .spartJoi
pr1A'Z G&jftvllk!qO 2 j la.eka.
II, PMtyuni
Me<:1 byl słilby. Na \1WIlR.ę UI..- 1. WWkn!&r:t. Zij:lel'1!
dugU!lI; jedYl'lie wmr.Y.'ltidę' trw II, LKS 11
b!&mki,-. które p&dfy :;rI,,fl" IItrza16w 9, KSZO
n\ac%.\)'i!o
I)glądanych
na 10, K"Jeja.t1I
11, Slart
ooJ,kac!l HI 11$1.
12. lAChlla

•

l~.·W!(jlm\1m
14, t::U~ni

'lI'! W .

lffl: Ił 17:2&
27:11 42~11i

21:11 4:!::r.:'I
27:11 M;7J:t

:W14 33::Ji
20:14 «:17
1'1.21 33:39

17:21 lW:OO

16::12

M:ła

Ud:} :;2:45-'-t5;Z.1

~::n

12,~5
ł!}:V!

1,1:017
H:ł4;

S::;' tUI

Bokserzy Belgradu
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SPORTowe A

Pływacy

Polska
ZSRR

te! mlJ~ pecha
do imprez

I~!!~~i!~~,O~l~~~Y~
na
I
Stadionie
,
l

Sląskirn
ID

-,
Na '1i'ijędll! stadion atą..'I'ld

f

Chorzowie I

lotu pfaka.

spGrtcwt'om kontlikty m:ędzy~
till;'oonwe na na:s:,xm terenie.
Tym ,azem pech 8p'ltkał m6w
p!ywak6w.
KSZO Ostrowiec
I)dwolalo 'zapow!oozlaM już ZI1wody t udtlalem plywa~6w l WII
terpollntów radtJcrklch. t. powodu n:e-przy'bycla tych (}i;tatnkh.
W mlejsce tej Imprezy Olltrll~

FlOYD

.

"':~~j

i

piłkarzy

la -

elano

tron

króla

wszechwag

v--,

przeją! ot! w 6woje ręcC' n()kł1U~
!ując w
decydującym 8!X>tka~

KW

egO

Ulmll:\rtl. NR klika dni pn.ed
walką, Vlbml
glos Jt)0 Lc!.HS
&łynna pogteć zawodowego plę§clar.'itwa j powiedzlał, że Pete-

nlu Archle- Moot'lI.

29 l!pcll br. Pathmrm staną!
~wcgo
t,:UIIl. Kol
rywal "Hurr!cane"
do obrony

mu grozi ki~ska.

de.nl!lu. FIord Patt~on (lat 22.
wz,rO.ęt 184, \1,IĄ,\!B SS) stal sil;'
slawnym, kiedy jalro lB.Jćwl
chlop!ec zdl)by} złoty medal w

H'lIIf11I!JJZf§ch "'łuhach

Ambitne plany

razem Pele Radt>ma'\':her (lat 29,
wzrost 185 waga, 95), n()wa
!WM"Z Z!lWOOOWi'go OOKBU,
Byl
on rewelacją, o..~tatn!e; Ollmpiaa !
dy OOobywa!llc zloty mcOal w
wadze dęt.klej l, jllk zwykle w
takIch wfpadkach na Za-:hoo1:!e
bywa, :malazl I!l!ę w lJ,U!l'egaeh
Ul.wOdowc6w. To zupełnIe :no1'-

II deskamI. Potem jednak rozpoz.nrll atuty swego rywala l roz
.
P<X'Z'l1 bezl!to.sne oonatanie jego bJędów., Trwalo to da 1) n.m~
dy, W tym s!are;u m'.5tn ŚW!.:1_

ta

nll'-óC7.AAh'"MHI.

roz:począl

generl11nr na\arcle,

które w TlM:ępnl;'j f\l:1d1.le ""!lS~
kończylo .wlę clętklm ł"loknut\o/lTl,

Ale ró .....'Tl1Xll!Śn!e ,ta!s

~ię l""l~r.

P~te

W ,um[E! Rndemal;'her byt d

-

"Lwde se1'ee" 00 ,fliZU za.prlla
gl14ł walkI ., nlljwyt$ze trof~

rl'ltY; llIł

7

deskach I Zwycięzca Ul"
um, J~tc'le sIt: nigdy nie Ulaa imklUowal ezek na ZSO H'J), donrło,
,(tby jakI!! plęklarz w l«rów, a pokonany nic, I ta'l{
pieTwl'JzeJ swej w«Jee ~!ęgal po ,kończyły Atę Pl"lec!wczC8T1e sny
tytuł rulstl'Ul l't;.\'iatlL A Pete o JIIIJ1W'ie,
PQTUSlyl ,mleho 1 :tlemlę" l p{l.
staw:ił na lVWOLm. Ju.t tylko tym
Ot»', M1k.

Automobilklubu Kieleckiego

l

I o~m~~!~~~~

na, a jut mamy

terson nie 'Uzyska l żadnej prze_
Wilgi, a nawet raz zapomal się

Jego przeciwnlk:em jest tym

mał.n~.

kontakty

ZRYWU

odbrwnł:lt

W Jarouaw!u

ogólnopo!:;kl\1
lryw w pi!ctl nożnej.
wych wn!:kach lIUl.rtJ)wal!
r;~e Zrywu, Ostrowjec w

gorll!r.h ,unlor6w I ',.,.ml"'~:IT!',
odllle411 duty

Juniorzy

czyI

rawda met'M bywa
PbardU!
przykr-a. Tym

_t..:.:.I",..I';;'

~

wtedy

trUlM

MWłZ®

pl)h'.an", sil) op&-o

nowsi!. PamJ~łamy pu:!!
clrl: ueboWlllnle $!~ Wer;olow!Jkh~,lI

~i&-

{był

rl'l1re~

untaatem kr&joj nn §-oe
meczu liT.,., &~
f1howlckll!BO
fiłaru
w
Klel~Mb.
f'OZW'611! Oli
~ollłe rt$ -wybryki, które
obtll'JlłY w,zntkleb, NI&'!

-tiwe---'p~--~irifiiJi:i'i

l\lł!:)(iZ:-

.

Dl IIl1'elO ".nu! ••

W!(lfóki~J

organizacji $aa

"""'" .. " AtmlIlOlItT. dl'.!lli ~ ~

mochooJwej,
któ~gj)

.,
'lUUIiIł

-rcwym -cz!nnk",

slwie:

ctW<l je$t M drodze de
zup&1!!j degrulff8cJ,I, Jut
ietll.1: JAkie czętW ma~
mT- oku:Ję wątp.!ć w

d')ku~

menty wl1ocz..

jegIJ 8portl';lWC wartnki, I to me tylko na
najnjtnych jego łUUblach, PrMlII ~p()l.'t{>Wa

Ne witle

(I

t:y"m pJne,

kil

•

.~I4Wz:.~~

......

$Ią

hmty, dopingiem d!a Ul
wodnJ1ta
b!ld:r..!e
p~c

mJlczaua.
np. ehct<ejed
'-_'".'~* t:fm'lerow-o pn;y~
l1tepowb$:e6

_
powiooWiI

wte

Mm

te wnYlltiu> wyjab-

i
Za.dsn:A jakle llitawia przed
IWbl'ł
AjJ,I<lIllObilklub KI~IIW;d
aą barom p!'lwai":ne, Sport lIamo..PlJPr~edlli$.1

struk..
był lipy"

t\.łrl..$,organi1,ll:cY,lne)
(."l)a1'lY
deń pr:tWZ inue

dysey..-

Wynikało tą
tę

lY.'\'Iillłdanle

HIJl'I()d:"l-odu leswze 1'1141' tak daw
no, .!ItłlWIllfo jego właścldela VI
lud1.1

ale ,,,dt"fpiero

w pf't)'Bdym toku, Id..
d, bętlx:Mt jut VI mn)'t6
k1ubta.

1_ . ...... _
te-

I116b pomIekiC

me

fi»"

łeb

~l~r~h
artykułu,

et

w

kUka uwag
sceptycznych

tego

,Zrsszt4 wezyll

trl!ł~y
Iiootbah:
znają je doolooool-e.
A

t"n,

któtżY nle wi~
~M1" przy Mjbtlt&$ej ok&%ji ~ o-bi&r
W(łW~ nte tytko grą w

p1łk4.

Ale

~

i

to

00 łlę pat..e Ah\- da!:ej0 fMl

boisku,

pom:a

obok

RI*

~ kuU~

ł

Jflę

41ł'Ul

M

kudu. td

Ile

łłwl..-

płfmłt1!igy ł-d,d,.

HketSoo

ml:lwz1.

~,.

lilii

htśn:, Bą .. ko~

l'demmł."

~

~

* * ..

to ,,_I'
W ...,oj vrlli!da
łUW3"AJ

pił~

)m'lllkle ~ą;

.....,.
mom

$jl'l ilj[l
'lę- p I tcl1 Pt~6lW-

iI'&

wałł

bo(51ru

,·;;::::·...c·.::::=::·,-· ..

w 1!"rl1m!l\~

dys-kwalifikada na

: JA7-cb

A

nl~!jt'ty

nic

et'oie

Mynym
• *9y\lIljC'ji" wyjJ 4clf'm:!:

z ptlwadu tw:etnt'i(o

pojerl~'T1ku

kkJwstletycz,;ych po!~g: spotka.
nia Pols.ka - A.nglia.

_ nagana.
GARBARNIA:
lewa. - nagana.

Henryk Cho.

Ł6dź-Klelce,

WSty!ltllc te p!ękn:e, li jednali
mamy uI..,trzeże:1:a. Id Z!!: o ta,
Ze niezbyt I-:tcsowny jest term~
obu wspomn:allycn Imprez.. Wydaje ,się, ~e o wic-le wlęeej ~..,..
rzyśd odnlosla by na""Z/l lekko-

d)'dl1!OW do ldCJbyda tego tro-<
fe'Hm, Pewni~, te mogą je wy~
walczyć I w Rz~uywle, al!' w ts

klm wY1)lldkD lI!ra('!\ Gw6J C('! 70l
\\.ody w Skartysku. Uwrl7..nmy,
te moinaby jl? -zor~anj7.awllt 11:'0
Z\'~ku rozegrllne 'Ł&>t;,ną ó\u~I"I~ czyŚcie l ymf<i('zvt z wr~z(>f1'tm\
WI! m'strzr;st"Hł w k8j~Ofil mł') kÓ!l'k w pÓ1.ni{'jillym ni<~C'() ter~
dzików poltlClone L zawodami na mJnie
Na.!!! ll'kkoatli.'c! rÓ"wn!e-ł; bę-d(j
dekewt" lmpretv. W Skllr~

wlę<:

Przyjemne
nie spodzlank i

i~

Pu tyef'! pn~'krych. liprawach
pli!(AUJwliI, Ni{'ch p:n(l.,
goo%1 się troeh~ pomówić o .pm
--Nt.:uale-·_·OO-\'j bre-- ·~aw4- WH"ctr bardZiEj pn:yj~mnYch. Nie
h->mOf"U natodtlWł:'«o, łI wlf'le Jeh jeg' w ntinym spt)rc:e
oo!X'h IDł-l;l &tanłu rouyw
al", skoro Slę zdaf1.~. tymbar~
kil ni ~ tylko d!a "W1* drlej warto o 1l1eh mówić,
dre:6w, ale I dl$ Utwod
Tak $1~ złotylo, fe w oslMn:m
nllt6w. l'Hl'en pU'kll not okr1!1i!e mtloł.nky Hty,r~u w K:e~
na pnmriro.le de<'yd~
!~('xytnie pndyl! tnkle m!1~
wat (I ty<'lu j pr~7iZl(.l·
tej

zdobywanie k6łek olimpiJsk:ch.
Reprezen:acia okręgowa IH'.i1;orów wyjetd.ta do RzesztJwa ni
rewanżowy :róJmecz Rzeszów ...

mi~ll

lilij w t€!'j dy~("yplln!e ilp"rtu I
odnidli duty l'iukces ujmlJjl\( 3
m!l~j.ll1.'e w k:lli'tyflknc.p 1.Nlpnll)o
wej. lndywldulllnle wśroo m;:z.

CZ}'Ul

!§uJM byi 4 a I".hmfl&«!ll» 5,
uplasowalII

wliród koblet Pela!l1ę na 6 pozJcj!,

'rfU>ci .. pnrjemntil wladótT'loM.

to rnkwa1lf:.J(oWame dwóch na~
te nlee:podz!anki PerA'!Jz4:l\ nich Itzych mntofuwc-ÓW f"otoekl.rglł!
lUMIIt4 bYł start w N'prł!"mn~l!Icjl Po!..d,j

piłkarza. Płi-wnh!,

wj~:t!ł

mę

tf!

.II:

,1G&t wyrill:rlmn
Mezdeeyd.owWJl
M'

ptsd«

W'.at'-Je?

NAjct:tI'śdl>'J

by

d)'l'rlM z tym .. dotyW"ll!l~

Nem", Jut hm 'akt

li--

ehwatM!.a Pn'.\'!%- ~e
PZPN premii ,.'Ul I~
Iłólner Mlą~"

.. ... .

ptl0-

"Y temu okr®d;Jmu.

W:-.!:.
.... ::.':f;
nPN

"""-

plJ:'iw$l.cldt.

trudnI;

sylWllclĄ

mfCU"1ą.

Ale mtm\tm-t ten

~~

,en.

row

oru

00

-....

M
141 np.

DWI!$wcb

'W ~••

-

miesiące.

GRANAT II: M!cM'ySław PrJ.l
; dośk& j Witold Za.wadzkI ""'
i
od 2 spo1kań.

atletyka, gdrby umożllwllo się
wszystkIm chętnym zawoonikOOl
obejncn:e w~·pllrlll.!!ych poj~yn.
na - sl-:ok wzwyi. oraz lIztafeta ków na warszawski.,.i bletnl A
'ix!D{! m C"h!,~pców,
poza tym nIe f"Ozumlf'my dlacrkł
Eil'""dZO clekawla :ea:powlllda go organ:w}e się z.:\wooy !'la
7.dohywan!e
k6lek, wledy gd?
~:ę ci;a Je-kkosllet6w ; !och tni!O~N
nlków tcn:~l) 7-8 wFI.elcn!n. O- wyj('id:l.a rt'1)fez~lt»eln, w klÓo
rej
Blartować'będzie w!elu kllr.~
l"z.l'wi~("e n plerwl!Z,'m n~{l?ie

~atsłt:ł'14

M

kl'rwl~

:3
.

.....

~:wt!!in~

spotkań oraz Jrrzy Aren.
damki i, BronIsław PIątek i
nagana.
KONECKr KS: Stanisław B4

od 3

ez)"cll władz

Dli nfeh daje ~lę pie-ft14du rut 1m:yWlmle.
Jaltfe tam to jeu oo-ty~

-mi 1;0 .~Jmf$". "Po~
wfęe n!tW3 Z2~lmllll

dtJuiąt ..
j) U$ nle- wloł)tlJ.I, VI
WWllł to \lV'ftyJlltlw twI'"
zywamjl' $p(Jrt@n.,

by
M.

n,~t('!ty !"~~

truch tIl'Isl>.ych k!ltkf)l:ltlet6w~jll~ ltaluty do· reprezenu.-ejl kraj<)rl!orów. &-.a.rt too zakończył sJę wej nil m!ędzyn<łr(wi4Wą I1Wc:lG<
t!nlowkę w CSR,
rUfi jM dl!-<'ydujlicy". Je-- bultecmn tU"IFZYch dl..-hltltal'ltów.
Nlelipodzjankę t;prawiH rów~
tH Mwm 1 tal\:
to Ws:ty'ttcy ZIIję!J tt1&<'le mlej~e.a f nld nWI tlajmlodsl' plIkiiru..
plłkarze mi: pewnI" rde dobrymi w}'lI!kaml, Pnm~drifl i!I
Reprer.e.ntllCjn
o-kn;ąu junlorow
,koku j) tyet~ Wltoo:'lwlł ptmad~
są. tymi lud~mi, kt6ny
m nowy reknrd okręgu &M!I}- J)n;E'bywala na oł:KnJt' Wg Wroc'f.4$ługu!4 w ll2>t:U't(ólno
ławiu
wraz
z,
repreU'n!aejaml
9
t jtml(lr~ W"YlI;l\len~ lUff
)Wfffircle.
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tl'lIIfĄe~
tnnyeh o4no-ęgów, SpotJ~l!."'ljll e!l~
1\1 1%.1 Mrdtle-j h~gQ wod- ~ j GUb&wGkJ ~:tYfi.kłill rumlnscyjne
pn:ytlI-osh"
duty
!uk~
l.ultaty na normalnym "'Wym tl-'"
fiYt'h.
tJWllIp te na pewne ;Qomle pclwn·n:h.!lJp.!,,,!, że filii ~łlJ Ce3 naszym Juniorom. Wygrali
te- jut 'ldobyh wblł) m1e-jsee w 001 wU'y-sUd" meeu. a w Ofi!-ll\'
w1~lu ezytclrulwm nie
n1m pokonaJ; Zllgtęh:e 5 0, VI
cwM--wu krlll,oweJ,
p-rzn"alln!l!
&
gu~łu:,
wyniku doorej po&'tawy ct!er«,n
Sreurg61rue Ul:wo4lillwm
1")ruA
przyjemną
llłespOOdafi
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kę
q)tawHi
BPOf't.&Wey.
I)
kt~
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'::-ói jlilkan:e? Graj/l. R6.t

!f1"fall

t[), u
bardt!eJ

ChfJlby

więcej.
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i) Ile nie
n.A
je{h..enJe,
to prz;m.nJmnlej na rÓź·
Ile pomoc\!
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li!ooy pltutyk6w Wl.u~
namy de m.!:l!O'wa.rtla
I.allTelt, bo in.r1ez!!j mI!
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,c'>w, Bo tar: u. nas
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wf.":
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t

.slo\\'1l te właśnie w lilkI gpflSób
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l/lonwlt'dzialB.

Wffi)tow~

IFUr.-O

ł~e~.eh.
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1'.'1807. wyislrch<
Znrlim j{'dl~nk to nll.<;tl\pilo, VI
OSLO.
Lek.koatleci. polsn', Pionkach 7.nńw m!r;!a. m:~Jr,ce
którzy w dniach 26-27 bm. ro~ Ilwantura. Tym razcm po spalkn..'llu z ję-dr...ejowBkim Nap[w~
z0gra!ą, mięazypanstwowe
kanie z Nonvegllt, bą jut
dn.I w Oslo
Zain:.('!"esowan:e
spotkaniem je.~ tak Hlmo du1.q
w stoHej' NOr'A'egH Jak : w War
p() udanym debiucie nru;t:ych
sza wie. Bę-dzle to wzer-~ct. g('~
neral:na pr6ba na.Hy~h 1.awodf1l~ ;u:1lor6w w f<1'rez.en!Hc.H krajo_
""'ej z n!l.dzl!:'ją oczeKujemr ich
r)w pl'7M m(,<:zem Anglia - Pol
lika, który z!l:<locvdu;€ dc-f~nityw ~!l\r!1J na m'sl!'Zostwach POI5kl,
me o drugiej lokacJ(o !ll1l'!z~j bk. k:1;'., or.!b<;dą się w (lniach 31-{I
ktlat!(otyk[ w Eurapl". Po ~\.\";pt_ rep:'l"'?pn:"cJi Kielecczyzny wynym zwycię~lwje nar! NRF', za~ -·LO hL IV E."dgO-S.ZC1Y. W sklrd
mteresowanie rtlI.lIz\'ml ]",~kn~ L"lllcze-ni Z.:)'Jr1l1!: Chal"C'U'nlm:
a!1t'taml w Lurop:e ':-,ie $111\)'1:(' WfJ-jdedw)Vski w sprinl3ch, Ba-) dlatego też s-potrtanle :t Nor- ran - b!cJ:~ ~~e-d:11e, l'ronoblfi __
skok /) fWI.<'(!,
O!ltnsz.ewsk!
wegią, mimo, że nle .'ttJt O11S _
clnk, GiO"WJlCll _ ().'l:zczerp, !\-tlr
jako zespól - zbyt W?M~{O :'Cf..
kl"lwllld
j
Glibnw~kl
_
mlo'
towar:!1, znalazło się w orbicie
JJ..o-tcrÓ\\'1lJl - spnn~y, Bąen.lów.
:ro:.nterewwań.

ehm! mntł! I che1nll!lby tkemp-rrunłłOWlillY,
łecUlego1
to czynić. Ale ~rdllwe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
$prawy w tej
__

ohQk,
do

dH!do-WY

i'JbW"lo/b'

s\~

Do wiedz Kieł. OZPX
kllkU\19obowl\ C!!) d~~
z P:o:n~k domllg?J!lC<l

prrogrywając dop~ero

Utk<1ń~

Tozmowę

prl'ze!l nowo!hl_
wstaJeJ na n1~
tcren[[' or

wycofan~(>m

I

kowym !!pobkllnlu z

mlędzynarod'l~

we -

mal Jak z rogu I)bfltoścL Zns- , lakcll\ speCJil~nle pognęb;- l~~iM!
Pro('hu (cho~ j tak w Plun"acn

mI. ktÓf(! ost!lt~znje wJ","~J""1
ly plłkany O.llt!'owell,
rte OlltrCf'NCrl tdr.byll 3

son.'>acyJnego "potkania. pienv_

plenlę-dz.l',

w llbi<,gly sza funda potwien:!7.j!a r.awet
broni mi- ul.-powioo1.[ nademac!wl"l!. Pat·
Jut, samo :H'lłtfl.wle-n!e svlwe_
tek obu pięsdM'ZY mówi, k t(!~
go rodzajU mcez nIe ma pr~~~

Clstrowieck:ego

jM"," 1udo., kM", o.

wadtt! śr~dnjt!j na OJ!mp!lIdt!~ strzegli Rademacherl'A przed tak
w Helsinkach. Polem
i wlelkJm ry~ kienL Pierwszą by
na r.a'<A'odoolwo; I
jego 10..,a, która na "'Jeść
sukcesy, W HBtopaOlle ub. r. tj'm ~potkM'll\l z plaC7A!m hlaga_
opuszczony przez Rocky Mar~ la mM.. aby ods'''''JI od t

dem, które tocl)1b sIę \v nerwowej i gfJrąrej atmosferze. d(fsllo do bójkI wś;-óc! pub:;o.nci.~
eJ.:
.
N,e PI5ali~:ny tych sl~w, aby

le po ~.szYsHoch . mozna .~j~
Wsz:ystKICg~ spodl:ewat. :<ude
pofolgowan:e. ner:''1on1 mor.: ci:/)
go kIJsz.to<\'ae, N:c. pncc\ez n:~
nllprnvn, a ym~u.ć ,':;1oie \\!stV,\t
ko. l to warto m;ec na uwadze.
A Uraz dalszy ciąg "o.arnej
liMy" Za bral{ porząclku r.~ u·
Je" sJę publ,ez:wść, Slcr.('g6~~ woda('h kary p:c-nięine OlrZ)'rM
nie przykry zawód gp~·l!.will 1y kluby: Pro!'" Pionki ,~OO U
nllm rnll0śnky pilkiu'5twa w l Armatury Rielte ·100 z!. Z ~a·
Pionkach, klórzy w dwó::h ko~ wodników
ukarani"
re;,.;t"l!'
lejnych spotkaniaclt tlłmtejrl>:'~
PROCH: Jan I\danu.kl l Ka..,
go Prochu wywolilU awantury. , :dmll'~ CyłmlEltl _- dy~kwgH·
p~'en\'"57Y taki \t')'l'i"1Qc-k, ?aist· fjk,<!('Jil, r? 3 miesIące.
nlnl na n1€ClU l SHL~em, p:·ty.
PARf"'l'ZANT lI: MleC"l1Y"Slaw
niósł P:o;Jkcm ~llrowe kary na Dll11i1l\ - na::;;:1n
dw6ch pilkBrz~' l na k;~Jb, K~Z7fK: JanU6Z BanasJew!M, ->
!')' fe wyw01a!y
eo;tre prolesly odsun!<{('i(' 0<1 2 spo:.bu\, Stani·
strony ukara'lych. Gr"żono IIlaw Smolarczyk oosunif;de

";;-';'ces

faktem wzbudt.n podziw, A w
dodatku w prredmeerowych wy
pow!edzJaeh był bardzo' ~ny

PATTERSON POjedynek, Jaklegą nie było

Już dłut~zy Cl.as nie prowa(i1.iliśmy nast!.'j "ezarnej liST
Przez tę kilkutygOOniowq prler
wę na::blt't'«!o s!ę sporo M"
wych kar. POl<ypnły g(ę one nle«

czy to, te nruJze- zespoły A-klaBowe
nIe potrafią utrz~'mać
swyeh nerwów na wodzy w deN
cydujf\cej fatie rOl.gryV:;ek. m!~
wj~ oglądać ~dzje wojewódz~ iltrzowsklch, '1'0 prawda, te wv
kie mlstrzCtll!w:B pły'.\'aclde we soka jest
!!nwka
wallt!, ah
w;;ZYf>l~~ch
k21egMiach wleku, pn-erlet nle u.'iprawledliwla to
które odbędą S1ę w dni'ach faklów, 'jak:e w oqlltn\m okresic mJaly miejsce na na~zyeh
b0'-kach,
P07.a nlesportowrm zachQwil.~
niem sIę. brutalnil gnOI zawoop
n!k6w, coraz rzęśdej ,.popi,'J~

----~-----------------I

Na zawodowym ringu

Nowa. porcja hal'
w klasie A

d_, _ ....,.u
t~pleł~fi\:

~~~"ją

IIIttI< "'10 _!Ilo

~~~$(
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Ludu" :e dh. tym $twl.en:h.a, te Ilekroć (I~a~
:t.VIII, bl', ukata! !(ę materiał nit.uje Jłl:klei uroez)'5iOtcl napo
pt. ,.Dll!.ct~o". w ltt6rym tau..
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wS(lI'nltJ. wllrszllwskl~il:o

pi81.&
/\~dz!l,
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alf..> nielRlc±n!e od t~()
w!e(\li,11:1a~ć
za
w.momni"llnl! uwai1\rny tHt<ln1.
te ZBnąd
nle-dopat:'ze'l:e l obw:l'"lia kil'D ZBoWID n!~ UC7V.ni! W51.v~i.kie
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mrslownkl j inic),1tywy,
Mat.ru W7~lttlk Filipin bije
wuy~tloe

Mk

kW,li:II':.!lC·ll("h

IEDAWNO otwarta. zodalm
w rafach Grtuil\sklllQ'D MI.!
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Mallil w Polic$" twćrcroŃt.'! au ..
tera prztlP!łknych ko!n\1J,tycz"
nt., tde-twlIkle
opt!lmj>tt!lc.f~
"1tlleh ohrazów ł wllpanlcl,,,o
plafonu n-a •.KurĄ:ej S"toPC$"
nil Wawelu jest równłd pt'ted
mf.otem ułemrtł<!!'jutoo ra.chwv~
tu tu dalddrn, pol:ułnłowym

kmJu.

tadrlt'ckłm.

1. IV.

Sensacja,jakiejnie było od lal c

ieslul
fi~

poryJf'M"ly,

łm~.o

Ile. !'od;::z.u JJH:.Ujw•.r.jl

przY%t«m..

V)łJUI

'111

wietjr.my 00 NJei"nioc, t.aflll.ll po
W'1twolMh..t, ptMwMtllt' fUj pi.
d\ln//jl

blina.

vr~nlWłllj

do

L",,"

Nłe wtOOzJ.al. źe Pl'lted fiat..
dmetnJkjem nie byił< kt H<ITleI

prowta,

tofll

a.ru

_.

ll1tWA, SzybIuJ Jtl)t'hm.

ta

ląc

idtf'Ofni'UII

65{t..:t!l>WwtIi j:'fmIlYJU I1j/& WYIMti'~

:, s!i:-~.ut~::i~~tł, It.b-#

Pnm6c do t-Iwon:tmfa "farma...
mil", Nikt. g \V}'jI!,Uti«m Ptn:t<:J~
we,v &ą1>i4da I'rtll!% tet.nl';!, ~

Antoolegl) Maxura... L1Ct4c wl$ł.
trnw rut 1iIl~1. i na, tą mcwiltl..

:ełrr::~~~vr

~ldftn.t«eh nabaWi! ł1ę

•

od nhl_

w.tnymamu. \~'y~.awa
nl:\ lW'lWfllrll n~ Uf{~ldza!lie lila,

GWIZDNĄĆ

pllU'$.ty

~ ~:l.nym

kwoocJ.ft n.& tych znbran1ach po_
Wl\fmiu wu().~ła,
PowlltĄjł 1>ylą:tie co b~d1Je-,
gdy tlllplń!l1t! r,ynt<'m w-ellt.( z
kM'lul"rltmcm roMĄm"%Y ~lę M
WNtYłUdu kraj/! :t.achodtli(!? Sl.!!l~
Mwt'"UJ-, l<1oo1(jgllli JromunJstyctD
1Ul nie będl'~ miMa :Pned whą

warunkAch

Mil.1d!lla

ł,lóryrłt Ptez~'tliów rad nar(\-

WYSTARCZY

łA,t4lołutrtHlnq

t" fak

udp.nył

nich

,M-

dxiałahH}'ć.

Okatu/e riq włłC.

PalltlUlJlltkę.

SJl!"()\':oknwf\~,

Ahy

j~den 7.

GdQrywał ut hftu
I'I!rtvnvCł'"
num OyUk'«' W'łłbttn(ł fl)t•• 1"0'"
wi5ałQe

llahawy

poWlednló

t)'Ch

IW1.ełlrow.~

os,ób, Są wśród nkb m, in,!
du-:nll\ śir.d7.hVa,
Kazlmil'"Mi Rartklt'wiCJ>. Jó~ł
iN zwIązku 1. tym U:! pol'l.ob
W6Jro'Wl(lZ I Karlmltt'Z Wój~
nych w}'pad!,ów bóje!, na mb~
- ..~_J!l~k-.,PJ!d~Ah.ł'ch _'__ .JY1M:lL..ka.ńl<~ hl.l1.· ub6...c.
~a.ni~ f&Mjatw<i wilh.\\ Tilę
IItwllml l dężkhnT p~hi;iii'nl.l _..
w rrą.niclM"h od 19 do "2" lat..
Jesi.w )XIwlc~le !)J.1i!.t-owsklm
JAk ustalono. wytej wym!e..
eOl'M: wię('cj, Komł'l1uu Powlą.,

~ kQltl1unb"tycme r1.-UCIln" są

=~k:1 ~!r;l\

(Trl!\'\i!l 1;rade GazcUe),

l)

IUlttli'J uall. W)'ttal'OOY tYtko
«wkd.l'l~~, lłuży dl) til!oło od..

W

J!lk podaje Szwedl.ki Zwi'l~
"TIH'ysj)'ki - Jęst to plenv
$!:t< pn:Mr, ęw:tjęc~e
tego to~
dZI!.lu w Ś'.<.iec;e.

t~k

prokura.tor P<llecll a.r~II%k)wM

:!~~f!~~~t~ =~Th!s~~~;
II

t~'r",nl1

1I1al "J:.abity ;'tS-letni Adaft). l'all
tauko 'II: Osfrow('\"t.. Osll:'rntlł
on dwuJe dzleol. Pl) pl'"t.eprb~
wa(heniu <;II,'tIięvnega łJeddwa

w m..Iej~cow{)ścl
Mya
ebów, pow, Op.at6w. nA
droib:e tui obak szkoły, widII
rej odbywalI!, lilię l'.:lb:lw~ 1.&-

fthwm U 041,.1. k,()i\ila

IiJ"ld

lmprezy
Ol·r.>! mr.e In~
fórn'lRcje "t zakres.J tury;;tdtL

:t:

!'Ilem w ghnvę· L\'ią('('go lb~
'Aleml:"" J:.k 1.(\mają !iw;adko
wit> z9.j~da _ k.(l.tnwl!.nn wlt1~
l!im!. '.f.kńrz lwgnt!!wia, kw..
ty Vl'"tS'bYł do MydlOWll \lU
dwie godzIny ll9 Mjn" ~jwll.'t
dzll T",on, Op!ula 'pull!lC"J!na
..ntt'1J1,~nlc:la. tym \\'nm.dldem
ł!illma.«a.
a!ę qd
Ilrokllratury

nMy t 15 na Hl IIlel'l'tJ.lz

W

temat dwnwncji 1I.aChodn1el 1

((l(;k

"T;)rhm10ŚC!,

podaje

ZABÓJSTWO
POD OPATOWEl\l

(!i)t~'('.hc7~~,y".'(!

IiWlAtopoglądowe

pn:t'by,v1! Ti:j(ych w 81\\',9

0-

W«lłł,.«wa1d

Zll9fttl.tnt

tOieku

p&po-

rekocdy: :10 1;!X!W11n!u środków
utywilrlych w k.ump1U\l! .n!y~
kÓffi.un!sl)"ttnej wl~C"l.ony ro!I'.61..< r<X'k and roll,
Wojskowi" wllld1.0I
t1l1plńllld.\';
U~ly mUuVJwjcl\~. te pN:y p .......
m~y N>ek M\d roll b4dt;ifl I'nu/!rut pnyciąg:nqc Uulhy lut!n(}.'el
t\& <)t"!t~an1! pn;M1
&-mIę

walkl~m

x"·»n.d,,,\·,"("'"k j 1110rfl!n~T~1, . rle
prr..VT"ilO&la octakJwany(:h retula~

ld<'t)!nlll-l

blnl.lnj~iYC7_'1rj

dnJrusjlll

Końca Ae.zkolwJek
M!n1s!erolwtl
Handlu WcwIII)'trznl'g.o nie dv~p(l.
:,Ujl'! jes;!:('ze pełnym ma:erk!e:n
i.'\f()rm.a.cYJnym, to jed.,:tak jut na
pod;rt!)wje s.prawnt.d4ti :l: l:l!ku
\\'t:>jew6d3..tw, m07_n3 Blwj"rrlrlć
t". .ękcJa ta. rna;ltcQ 0& cel~ Wy:
e.llmm()w."l.nl? . l
har.t:1:u ]~l!lTJ [)

im-

Komu~

G!i~

nicę,

Z&POC%ĄtkowalMl. w kw:I~tnlu br,
w~·tikllCj.!l kadr ;lfąCOW11k7.ych
hMl.dlu u..ąp"I~looeg<!
Mbl~~

nJ0<")(jP<'Wjl"';n.~(·h

maJo.

........

t1'

Zilr"l"d Ok~~ z/l,kllldy pracy pr1.egapily fOC1~

n!u tym jed;--,ak

orgll;~
wy~

ntkllt w gazt<:lc? T::o ch,yba Ul

Id~

WYAlą~ wydruke;wlłn} w
"Slnwl* Lu~
dll!Y w Kielcach eo 1'II1.jmn!;:tj du" Ittlmunlkat o zbllttkJ<\J.::ych
żenująro, W odpowiedz! Zan:~J filę urocz..Vl!!Mtill.<:'h dostAtecznI",
Okręgowy ZDo,wm w Kle!tach :mwbllizuje
!.Mt:V1tlcJ~ l łpołe
fll!itlĘ\~~!l1 1'1!OO1\W1'1o do :N!'<lĄkrj!
C1!~ństwo.
w.)lJnś.u:.en\e, .. ,'po.t.wJp..rdZA.j.ą!:a.--!U.._~.~,~\1r.sienI4... ~'"te_~
sze trpost'lt'i.m\n, w V:\'Jt!~njl'~ \y,"M1Je niekjóre hflstytucJe l

!lewy

N"aszyrr, ld!ln!ern'

I'tlUl,cjll w!!telakicb śwlttt
l'naga dute-g'j flakladu s.il,

n~h

tJt, o'cejrnu;", on

b:

ehll»

y\ nur PiPJiam
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SŁOWO LUDU '
II
na tropach absencji
(Dlłkońcwnle u str.

1 k~Ó"e -

1)

górnl),6w -

t'ytując
są,

wv"nw,r~l~

ustalone

nl0-

('hOfl'go

_!UH.n:e, za wy, oko j~k m. nv't~

gO;'!:wr()'/

p,oc. no,rm)'. Obec".!c .wrŁIDbj·~

nym WJrpadku z.ulalto

w domu, Reszta
c:es:tyla IWĘ Lwo.k!
"czlow:d:ll'·. Gorn:cy
św:e±.\'m powietrzem.
; wspf,mi'flają, okres ~Ib,,~.gly, k:e~
Znakomitv ,skulAA pnyno-\ II dv to ;inH'UJ,q[' n~ je{Jną tylko
1'6wn!cż t(JtogtafOwll.:111l, pr,zy zm;anę feQrc)\~all yODlld 1.10

w.vjŚC!O,wcJ

bramie

slHllca ą,n'ch dZ.f'ń

<:.e tr\\"~ nil trzy 7.Jn,an,i l ",'ec
ni drugim p'rICs7.kad18lfl".
Icm \\'y\\l~81..ona w mlrjlicu im-: Trudno plWSądZilĆ z góry p()\
blh-'.wym znat'7.Y "j('ral w!erE'j: ('7..l'j!'; )j:!"nr:ie Je,~t tu rfK.1a. N!1!!~
oli naJ.surowuoC "mycie
UjC;~il wą.~rl.JI\'OĘ.rI, ...1'0 ~()spr)dilr.-

L
l\. /i {lnu. CW10 kojany ,tę
1'\'1 :&j.WSZł'. z poJędeIU Wyspy
gler~ścJA

na. uemsldm

lJ'fł

dole, kra.iny C71l-rów l baśni.
Trzeba pn}"1J1ać, te IpoM W
tym rn.d!, Nlet:tet:r. aby wnUM:
do tego raju nIe 'WY&tarCz4 nv)'
ide Ul!!lugl, KMtą WlliępU~ jes.t

tu _

pllmlądz.

m1cJsNlWOŚĆ

Ta

niewielka.

wYlWC1:ynkow& lhl

Wybrzeżu 7Awdrlę~
C7,Ą swą sławI} pr7.~de W!'iZYfit·
kim znanemu na całym śl\clt>cIe

LaWfflwYIn

kasynu gry, a późnieJ chyba dn_
plero." baję1~Łnemu Pllłot.enla
gcogratlC'l1lemu.
Jd!! mowa jut fi geografii, to
warto w.gpo~n!(!ć. Ii MlInte Car
lo (Wlt,.-,w! 5;,oC11 z tt7eeh astro~
nomlClnej w!.elknśd departa~
meo/ów mJkr05kuplJnero ks!!'~
stewka - :;'{onl\cn. Glową t~io

prawd1,jweg"1l
prawd7,;WCIf{)
kslątę Raln!ef
kolei oooolsty
cle wywodzi

n.

01'1

z

państwa

nh~D

:t.da.r'lrnla jest
lU, kUirtl\To ~
t'Ozgło~

'W śwl('~

sąd, li
w ub,

za...

l)Ol!la,dt

togr:alii!o t

pl""l& Francję "l~

DU70

wszys(kl

~h~~::t:!~~~'u ~f~~~:;~~~i~.:a;:k i ~f!O~I\;j~~~\~~:ó~~; ::~ra~!e;

mi wypływającym! JitĄd f)t"'Zy~
luymf kOl\\'Ickwcł1cJaml dla. Je..

go ludnood jak np.
służby

,nrO:'mują jnwarzy5ze z Rac}',z"
kJlldowej. absencja s:I;:);S tu niektedy 25 proc, stanu 1.atrudnie-

obowlą'l('jt

woJsJ.,OWl'J I placl'nle P!lo

datków. A trzeba:t" urAl'oścll\
zauważyĆ, fi Morll1t'O jest jcd:v~

ts

c~ynLn!ki lwierzchr:'e:

Min;.'ilerst1.vo.

zwlanou

dN.1rI.f*

D"

głównych tr~ldności nlll~;l;y kL,·

pot z normamI wydobywczym!.

mlnlsłf!l'l!ltw,

Ii

se;-r.» co p:acy W
te
l\1!tllshr~tw\)
Przemysłu C!t:iklego nn:patny
tę łprawę I r.a.p07.na 7.0 twym
Sądzimy,'

~ll!llow!&klem załogi kOl)!\lnł.

istnIeje takźe.... It:Iinlster'Tltwo
Skarbu. którego w1)lywy jtdnak
PMhttdr.ą. nie % podatkÓw,
1f':M:'z dochodów." tusY1la gTy.
Wsz:ratko tQ, Tlea: jil8na. ftmk ..

nadania ,.llańu
wlęk!t1l"j au!enj'FM::noścl I

e.ln1lufa gwoli
lItW'U"

r.nac:lenla. w ilwlede, Ńa uHf'luh
spotkać mowa tc:ł: _
- prawdziwych JM't1l~
,I«!'Z
tn

w

a.

pomocą

t

my, 1',0 w MnnM.ll, obok gzerC)fu
najpfawdzft\'~7.ycb

st\"zy~n:ęc:e jest kon:ecLne" bo,
cyt'..lJf\C znów słowa górn:.l<ów1

~~Je::~;~'~~~~~)~~'\n~~:rt~w;~~~zr~! j't:~:n~~~,k

mlt.nkat'Jców.
o podatkach

roz.~ll"7.ygnięte tak sby :n8Jpe!~
niej t:wz,o;Ję::lnit inte~e!;Y caleJ
.!lo5podarki l ullogi. Takie, roz~

n~a. R6.t...'H:! są tego pr7vczvr.y l
pr':tl'wl'I.±n!e tak sk:)mpli!Łowarle,

urm krajem na IIwlt<cle, gd:r.!e:Enl(lf!\ podafków nIe «nębi Jego
MÓwiąc

gIO.-I' lIa

!liiSZa p!1!rwt;uj(' rudy te!U7.ll, kiMel T.nlH."l.ną iJnść /l1pr(}-o
>:01"1.1.')
prz('d':ll\vln ~Ię w"dzam.v oz 7agntnjCY. Tym W~~'
n!eobN'!1Q~Ć w pl'iler na Icren,e : ,'ej za!",:!:y nam na własnym \vy
kopalni "MaJuwka", "Boty Dar" i dobyciu. Z drug:eJ 5trony J('l-el!

Uw, ponieważ w myśl umowy
l Francją, w f!nle IJC'T.poto!l1neJ
!lI1lel't! obecnego panUjącego Mon!1co 'Uiant'ktowa.nc by 1:0~

sulo

pod ,11-

'" *

wy".

u

pracy. Fo-

sulyf}"c:r;nym

poolada.

plltomnyeh

~i;:,~~;~",;':;" p~!~~~1 ~O:~I

bGS'lltl>\ pn.MZł64ó 1Ilslory<."'&nĄ,
Choold znamIonowalI! Ją ra.euJ
'lAlIada.: ..nz rm wozie, raz pod

wy14CU1I~,.. ótt~

któn:y W ruletce

'WICltwzego I naj1;namlt'nltszt'g'(I 2'
panuJąc ..;rfl, Z
ma1'iI'ńsłwa bo~
wielU kslęl'ia Ralnlera I llld~t11Y
Grace I1rlyM7:ta. niedawno n~
ś'wlat 6padkobl efez)'»1 I na~
8tęPl"lSnl
trunu.
Karollof\
Dzięki temu.
zo....t:vsfl:ema. Illd~
nosć ll-ronaco uwnfnluna EuslaJa
od placenie w PrzYłUOOc! podai

'Wozem/', Ił więc były (lkr8l!Y
"n.lewall" 1 "nłepodleglq,joi'l, Nil

nlera.z. c~e .woJ~ tortuny,
Na tle batlnlawej 6ceneril M(WI~
te Carlo rt"Y.tgrywnJę się k>ł od
j()plą

długo

przed nu'ZĄ er" FenłcjB~
nie, Ił pótnleJ Grecy mieli tu

cr.a.su do C%..!!IIU prawd'tiwfI dt'4~
maty, przłlwatnle na POdlał"
nla.jątkcw)-'Ttt
lub
m!l($nym.

iwop,.

liwlętrn1ę

volk1ł•• ką.d

zwan4
wywodzI 811,1

!\foK

naj~

pr&wdOl)OdobnleJ obecna. nl\$~
W& k&łl)ltwa M<mitoOo, Ale nte

0100"11, b)-'ł,14 1ATlłIł'; ).WI

wojnie ta
Jem.nhu.a śmierć wdowy po h.
marszalku Ryd'Łu~Smłgłym, ktl\.rej zwłoki ?nalmOM pewnelfo
pO~bnku na pIaty,.,
Do treb dck&wMlek dlXla4

zl'4flllbla.Jmy .Ię ttb)'tnlo

w
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ZAKŁADY DRZEWIE PRZEMYSŁU LEŚNEGO
Stlll .."",ho'WleEl -

BUlla!

• ST!R,uHOWICUB
prowadzą bezkont1ng<'rntowę·

S,fZlldlt

deszczułllk plł8liilzklllWvch

.1 SUKOWYC"
dlull...1 - 15
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dlulIOi<l 25, 30
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• 11....
II, Ił i 2% "''''.
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I~ I,Q
IF I~ O'~'~'try
rorr)'w)mwe
M111)'ka lYl~r1l',<'n, lr,30 \!'Wi\~y
Iii 1,' . Mi'lmE" jp,,~,,;-ii~
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KILKU WYKWALIFIKOWANYCH MONTERÓW ENERGIt~
TYKOW DO ROBOT ELEKTRYC?.,NYCH W REJONIE
KtE'!"c, prtyjmle od lIH'ar REJONOWE KIEROWNICTWO
ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE.

IAfl.

866-K

HUS Pt,illl

S~I~w!ńdMg().

HOtO~IrIl'~ra

"w

1(131)

G1MYfl1

mlvl'I't" _ !rngm~nl llow~tL 21' (I)
.. !I1Ym\~ !e!)!werly '"d~j1'~~rwI~", 11 f](j
Z kr~!u ! te łWi.!R 21:lI) Ibd!'!'1"ko
<1",jw.'~~ tl'iH
:>1 /li) MIIY\'lu l~n"crll~
?J.OO-·~ W O~tllnlę t'd~dOO1dd

Warunki do omówienia na miejlICU, Kielce, ul. ZCll,u:na 10
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