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SLOWO LUDU

. . . . . . . ·9
.."-u- ITIL-18 .
o mocy 4.ÓOO KM kaid)'. Te- 16 mont, komp3l1 radiowe ł
tysięcy "ruma,ków" potrzebu~ magnotyczne,
"automaty':7n~
je nO()..m~t.row€!'go pasa sŁ<u1o- go pIlota", dwie radlostłlcJe

wc/lo. aby rozp('d1.1t i oderwać
od uemJ 60 tOn du~alur.u!l!\.im
i twor&YW ntucz:nych. Dla· wy·
lq;dowania 11.-18 wymaga 800
metrów bieżących belo,,)u, - M,,·
te on zatem korzystać te śrPd·
nich lotnisk, li. nie tylh;u z nieHcznycho wielklch portów lotnl~'ch.

dal~Id(Ogu z.a.si~1U dla naw ~f!q

wan!a obustronnej łąCZł\oł':l fa
diowcj na :r.nl!czne odleało$c~

arat dwie radlo.ta"je · uJtrakrótkofalowe dla. ł"c:tnoścl , ..

duibll, operacy jn"
lotnisu.
,Tednym z n'alcleka.w$Zycll urz;qdteń pokładowych ;~t raW efekcie, zl\SÓb
diolokal.Or. którego antena za- niesiony te ukoły
insta.lowana Jest w ~AcJ 0 -11'11)· weJ jest &Hć .kąpy. Nic
weJ samololu oraz urz"dz~n!e dziwnego, te- potem. tnl..1oo
do ląd owa niu bez wldoc z noścl ulać egzamin do 'redniej &2.lco·
tlem.J - np. w n~y lub pOO~ Iy nawet lepszym uczn:am. ił
ct.ilS· gęstej mgly. Na (!kranl,. procent mlodz:!ety wiej,kłeJ . U·
radiolokatora Zjawiają ~l~ kon cz,cej silili d.alej po ukor\er.l.lnlu
tury wśzYJtkich nJ.e\"'id")~nych Ukoly poc.Wawowe.J jest bar~
prz:Ml.k.6d.. mogl\cyclr ~r(\d~ dz.o wskt.
nmolotowl _ Mór. wid t"8d1~

.

SPACERKIEM PRZEZ

POKŁAD . OLBRZYMA

ASZ 1L-18 Jest jut Vi l)·
cie. Poznajmy tc:ra~ J~
go wn~In('.
"
~ Polsk:i wariont .turbośmigluw
ca UJuuyna posiada 8" m:f"i.ica. Po wyjściu z k4lbJny ~:dl?

N

I

~-:'ejl~r::Y P~:~!~I(~~j,(lS;;

wych
telewizyjnych, wy~"
korytarz , ...·(!jś·;ln kich kominów, sylwetek samo-prZedniego, gardl'roby t tn;l.! .. t~ lotów n;ldlatujqc)"ch ~ przedw..
-trafimy----do-- oool.emflgo .. sa1o.t:!,lI •. _.\ta. _.N.aweL_!rQn.t.. Jntg:Q\~:y ,. __~ą-::
przypom5najqcego.
\V ZnBcz.8 swoje nadejście na ~.:.
Cz..yM PrzCL

~

wagon..

~;~uil~~h f~~:: ;:~: s:r~:~ krlłnie

.,cu downego" pnyl""Ułzałoga Ilmoloru r.trde
pasaierskim .znajduje I!ę hall wyminąć lub .. p~koctYc" bu
tylneco we~śd..pa.<aiCi'skil·8D rl~.
saier6w. Za

~~~:'yk~~hnp~~~::~l~~~~ Samoloty Ir.,.~8 hatały jllł
We} ka.biny I klasy. Za.
tym nad okolicami polarnymI. nbj~
A lotn.lsku ..01t.ęcle" wy~ pr~z.iałem Sił
umieszczone wYWyml ióramt łwlata, nad
Ią,dowaly. w rych dniach łZaWe I Jeszcz.e jedna to81~~a . ~anamJ I nad krajami tropi~

N trl:~t;~nl~:k:P!OO-:m~
.

.

gł6wnym lak'nMTI \ du -

I

10,t y
ce~e n,:,n~~k~;:D~:~~~~1:
Zwlą:tku Radzleddm Pru%. k6w Himalajów panu je tcm·
PoJskie Linie LoIJ1~. t;,.- pecawra poko)owa I nomlłlnc
wy nabyt~k "w:I"'·u sktero- ciin1cn!e atmosferyczne. Urzq~r z.daje sobie ,pr.. w~. te w
cll\l\I jednej god7.in.v \in.ąd.1.enia te 1.uiywajij 2,5. - 3 ~>UY
powietrza! W salon·e ',I3s aZ(!l-

skim można sWobOdllle roUTWwia~ - h ..h"ls silnikó~ dociera
tu bardz.o przytltunlc.ny. Do
iZOlacji dźwiękowej i ciepl" ....J
kadłuba użyto sz"Lucz.nyc·h two-

rzyw - waty kaprortowej oraz
wdanej.
Długość samolotu IL-18 wy~
nosi 36 metrów. nieco mniej
Ml\!ej .mańe ... n.alom~ &lt niż rozpiętość jego skrzydeł.
technic::.ne :kulisy jednea:o z
Co prócz .unIków ~najduje
najbardziej
nowocz.esn.1.... h się; , w skrzydłach olbrzyma ~

aamolo~w

pasatenJc1ch Da Przede wszystkim - ~bl DtTllld
JiaJwi,IwSlO, j,a.. . . paliWftn (23.700 litrów) tłł~
dylpono-- tankowanym do 20 gumowych
wało, polskie lotnictwo komu baków z tym, te na końcu
Iłikacyjna.
skrzYdeł znajduje ai~ .kllka he-r
Jak wyaląda ·. U ... l8 ..od metyczny"ch pn.egród, do kt&
.mmy p~e_~ki" _ inl,\r~ rych pnliwo wlewa'iI:, ·jak do
muje ,.Wiedza 1 Technika" cysterny.
łw1ecie - -

kim ,kiedykolWiek

.~ '.

-Ił

. ".

nsbiCr

,

CZł..OWJEK _PLUS

.

KONI
MECHANICZNYCH
WTuIUłÓSMJGWWYH
, _ ..zAPRZĘGU"
APRZĘG~ .samolotu tL• klada lię; z 16tYsl.~koni , mecharucznych,
~~~~~~; do czt.erech turic
., aill'illt6w· Ar~20

AUTOMAT

KOWNA Su:

BEZPIBCZEI'iłSTWO

LOTU
ta~
moJotu Iłr18 '- ug.ynill
WSZystko, aby upewnlc
pasaże.rom I z&J:odle tego stat-

KONSTRUKTORZY

',

ku

powietnneio

maksym.śJn~

betplec.z.eństwo. IL~J8 wyposatony Jest m. In. w utucmy bo-

ny dla mej .proltrilQ\ pom~cb
nlclonegQ nauczania. Ala mloz tych ,.uól napłyn !o rio
pTer(( za"·Kilka 'la:t"" Krótko mówIąc, praca z mloclz.!eią m:~ą
cą pu)' jśt do szXól rolnlcQ'ch.
które unnlcnamy f'O%.UUdoWIIC
jui w te-j plQclolatce, Jest I
dz.lr: długo jeszq:e ~rdzo
na. J eieli chcemy mJmo
łłągnqc
w · az.koleonu
IwOIt .. wyrukl. mWJbny
chleiy .stworzyć optym.aIne _."
runkS. do nauld.
dlJC''c:

kalnyrnl. Na pokładzie takl(!go
właśnie _amolotu radziecki pre
rn:er Chrusu::tt)w odbył p?d~ t
do Indone7.jl, IndII,
ł

:~~~ =~~vęnaz.e t~~h~il~~ ~:nJ:ar~d:~t~~CY~~~cl:Zi;~f~ A~gn~15tanu,
ln,u,ycb pailstw.
. ,Ankieta personalna" $3'molotu Itrl8 jest Da _ ogół
znana:
rok urodtenia 1957 zdolność
przewo,z:owa
_ 75-100 pasażerów, 6-7
członków ułogi. 6-10 :.:m
poc.ty l bagaiu, sz.ybk ... śćprzelotowa _ 650 kro/iod7..,
pułap -praktycxny _
8-HI
krn. ,xaslęs . lotu bez u.zupel·
olania paliwa _ ponad WOO
km.
<

Prawda. ~lem)' ml@lI na '
wsi 8-klA!IOWą az.koJ~ l ,pecJal-

KADRY NIS TYLKO
NAUl'·ZYCIBU. ALB
I \VYCHOWAWCOW

fil"",.

a w!C~:emlp.r
Mlko}an \ do . Meks} ku oraz
na Kubę. Piloci radzieccl; wozW tymi samolotami ływn(l~
do Konga oraz odzież do Chj~
Je - dla ofiar z:.es7.lorc.cznf"i:o
trzęsieni a z:crnl. SallKlloty Itr
1ł obsłUgują ponadto st('rcg
stałych wewnętrznych oraz %<'.granjczn)'ch tras radzieck !!"l,.
Słu.ią
tet loWdwu inr,ych
krajów, m!E;dl:)'" Inn)'"J"Ń lat.a;~
na linII Praga K()n a~ry
(Gwin(!s) w barwach ~<1«:hQ.słowackich Linii Lr1tni<..~Y'~~l I
'Ił nled.aleJdeJ pr:.ysz:loScl bf;dą
latały w ltutbie "Ma1evt" (pod
band~ Węg:lersldeJ Re-publ.Id L~doweJ) na stalej tra'l!e
kornu.-.ikacyjneJ Budapeszt Amsterda.m - Londyn.

LYS-ZY

I

S

&lę

a rUeetet» 1

czyt... opinie, te z

kadrą

uauCl,)'cleJi dla sZJCÓr r >1

nluych nie będzlelnJ' mieJJ 5Uopolu. K lOś n&Wet obliczył, ie
t.coretycmie w 1965 1". ~e
my mieli za du żo nauczY(:Ie1J.

Sm utno Się; robi, kiedy iJ'l:
czlQw!ck nad ta'k.iJnI pogl:'du~
mi zastanowi. Nie Jcs"L oditry~
ciem, ale w tej sytuacji WDt\0 pnypomnieć to, co spo l;.!o.:Z~
nc wz;gl-:dy je.szcu przesqd7.llją i nieraz. Itwiel"liz.aU p.ay-:hulocowit~. że dziecko
wiejskie
pr1.ychodzące do sz.koły ma ubotszy Z3ilÓb &Mw l pojęć, nit
dziecko % m t Uła, te jego PIYchlka wyma,a apecjalni~ ttotkllwej opieki i kutalcenia.
nYm! słowy - cioty wJejs..1de,
podstawowe i irednle, po~
b1,!ją kadry naUftyC1elskieJ rw
~61nle v.750kim po2Joi'ftwi
by '!I p~yatępny, obra:zowy 'po
Na pewno I"ÓwlIle dobru Ipl .ób wpoić uczniom ·' niezbędny
lD.Sób wiedzy,
!ZWać się _będą pod :mak!em
ł'o:rawia "LOT"-u 1 przysPQt"t4
ham nowych p8l1aterów na powietrznych trasach ~od.ących
z PoLIki 1 do Pols.kI•
B. BADOWSKl
(WIT-Ali)

!
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Mimo powałnero Jut, dorob~
ku. w tblałalnoiri
klubu
ZBoWID lul. Slenklewlcta) - SI'
JeuCZll ,pewne niedociągnięcia.
Orlaoll:alon)' nie mOłl'~ w pelnJ
łOlwłn.,ć' ddalalnoścl rolrrwko.
weJ klubu. C.asaml brak
łW:ladCl~la. cz~aml tnów pl~
mędz)' lub ludzi cbętn)'th do
prac)'. ot, lak. jak w ka!dym
pnedęlny'M klubie.
roWzłeIn1 . ' gazu.
W
na~
Ostatnio trodzll elę projekt
su:pnych' Jatach obOk rozbu- marid" opiekunów klubu dowy sieci mie-jsklej d()starcza· ZBoWID l l'RZ2;, Towan:ystwo
łąceJ eaz do domów u\9Żf się Rozwoj~ Ziem Zachodnich po-pzoclągl dla zakładów przetriy~ siada kilka aktywnie pra('uJI\~
slOwych.
(ID)
cych kóJ. lU. In. ch~ wIIP6lpraI

klubem ZBo\l'm

wyrała

kolo TRZZ _·pft)'
WoJew6dz.kłeJ MO.

Jest tam ,te-

llpOl artyst),'rzny

I nawet po-

~

Komet'ld%if!

miniaturowy

kabaret.

lub

Ob. JarOH pelnl

obecnłe

fUnkcję sekretarza Młe,tsklt'"
10 Komitetu ZjednotzoneJo
Stronnictwa LudowlIC9. l1N"
dsiL de w lPZ.f. r. Wf'. ""I
Snladka. pow. klełeckfero \fi
rodlinie ir~dnłorł)lnego cblu·

pa. podczaI okupa.rJI brai u·
dzll'l' 'w konsplun<,ineJ w .. , ..
te Armii I.udowd. 1'-0 wy-

zwoleniu Jcsl akty\\'U)'DI, dzl"
lacleM w 1,lenlach IOWJcl" • Ił
w t, 1948 MłępuJe do SI..
\V tym Id roku rozpoczl\ł pr4
eę w byłym kl(!l~klm Un-:"
dde "J/eW6d1khn w Wydlla
le Hnn u. W r, lDIU obt\imu"
Je klero\\"nlctwo hurtu'vb1
..Ceotropl". & po kUku
łacb prJeehod:ri -do pra", 'fil
Panstwowej Im;pekrJI Zbo:'o-wd. Funkc,k tekrełlltU M&
ZSL powicnono mu w, r.

I.·

Nowy rozkład ja
pozwoli· na większą częstotl
kursowania autobusów MPK
w dyrekcji MPK nIt_ ukoń·'%e·
nlU są prace nad nowym ro%.ld6~
dem ja1.,dy łlulobur;ów. Sprawa ęod
na je.>t odnotowania dJateg<\ .te
%.Wrl\COIlO

/l"Z<'zegl'\nll.

uwagę

nB

jllk ooJb.'l.tdzicj ekonomlC7.ne wy·
korzystanie cz.asu kursowalIla WOlo.

Warto

kla<:lz.ie

te w nowym

doda~.

uW%ilędnlono

jaZdy

jalkowe kurs,.

autobUS!)w.
,od:ti1'\8Ch
aby Clę'!/! pa.terów
wĄ.tyć do p'r~cy na lodL
waeinlej/ł%)'ch

n~ch.

M. In. etwlerdwno, te aulobtt.5)'
:ta dut.o trQcą CUIoSU na przy1t.,.. n-

kach koocowych. Pnez zlikWido-wa.nle tbędnych przestojów skr "lei sIę cz..'lS kursu WOlU mi~ 'Z"/
knu\co\l,')'m.I przystarikam!, a tyn'
slImym pozwoli na witks%.ą CZl.:5h..
t11wośĆ ku.rsowania tego samego

autobusu,
Te drobńe wydaw.aloby się z.:lbiegi powinny przynieść olht:?y
mie kOrzyści. Oblic1.OIlo, te pny
sprav.'Itt'j orgamzacJI w'G~y~I:.jll
autobusy będ~ Ol<lgly pl'U'jecho':
n 12 tys. km 'więceJ w ciągu ml~
czyli 100 clodaLkourjch kuro.
slw duennle. Fo Iinjnch kiy!e
miejskich autobus winIen kur.$o·
v..ać yednio co 14,8 minuty.

W dniu

~J

ma'rCa br. k\lp'l"m

Ul rklepie> MHD tv Kielcach ~Zll
Placlo! Obrońców Stalingradu 10
l: "'01'111. Mimo to, III
metc. h'forrnoW4no. t.ł IQ
garnitur wra, t optlkowanll!m
plad ·,IC 1665 :I, p/(uttk.,wt:!ło

QtlrrtUtlr
ntl

j)Qkrowca nie otr%lImałem.
W
Jedni/m ze .klepów to O.trow-(U dowiedziałem ,Ię. te tO ,,,,''mielde Darni!Urv t dtl"tI

dtlje .ię wIalnie Ul
plaJtlkowUm.
Prouę

więc'

o

WIIJalnlenh,

MliO to Kieleach dlaetl!{1o"'):o
kiltlt'Cklm handlu. panuJ" 'nlll!
łWII~~jr.

,..

ANDRZEJ W.-\YS
Staracłwwlc.

Przypominamy rodzicom
o ZOpiSłłł·h
,
plerwszoklosisiów

Zbllł.a tłlę IC'I',im
Pn:~d

W:l'd7.lałcm Komunik ...
cJl w nU!lku d:desll\tkl mototYkli - now:vełl I atal)'ch __
caekaJ~, na Prżi,l~ łechnJC%'"

Dr.
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