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WUSDI
~

8PIŚcił~~~

lenłngrad
MOSKWA PAP.

Bawiący

:I

~ ~~~~~n~~!i~~;ej P~~t~iR~ia~~
Harold WHóon
ctwartek rano

opuścił

W
Leningrad po

G
~ ~r~~1~'l;~:~~ ~ęb~~j~'1:~k~
Oś ..... iadczenie
<;;>kaZ';je następn'e, iŻ KurdOWie nalial u·
waw),,!, źe "nad>d k>.lrdyj-l"')

y

"

o.tr"",~

kJUj

>

w J,:l0koj-u w Republice Irackiej lub w Zjetln<:CWn~l
Republice Arab_",,;,,;"'.

rriO"Le ŻYĆ

rozmachowi budownic.mieszkaniowego w
tym.
Jak wyn:ka z cyfr
pn:ytocIo::!ych przez pnewcdn!
~więcił

DementUjąc kom'lnikaty rzą
du irackiego o twycięsh<.·"c~
od,.,iesionych rz(>korr,o w Kurdy-st..1nie Bar-zanl z,ape-",Tlia_ )",sity zbro;ne w da,-

J.m.,

o 'ob

'Ol

SP"'SIAo

IE~.

twa

mieście..
czącego

ROK XIV. X:- 155

(~~-;-7)

młodZieży

im;}{Jnujący

prze-

im;>reza VI l'tllcba-

wiejSkiej

'II

PIĄTEK,

14 CZERWCA

UlEJ

a

i Naukowo-Technicznej

imprezach i zabawach
l'Iielki fastyn

E.rELCE

Rady Mle;skiej Lenin-

gradu, I~ajewa. od czaS'<l o'Stat
nie;;o pobytu Wilsona. w Le:
ningrad7.ie zhtdowano tyle
mienkan, te l'l:lCl,)aby ,-!~ w
nich pomieścić cała ludnoś~_
brytyjsk:ego mj~s:a LiverpooL

Komitetu Współpracy Gospo czej

wzięły udział

W cr."u ...w,.zor3 j ST.YITI odbY!OI
K ek<:t'zrtn;e szereg imz.:;-rpn:ww.s.nycl\ pru-z;
l z~rs on\? har«r;stwc.

Podczas ~wej drugiej w:zyty
w Leningradz:e ipo raz pierw
SIy WilO'on b;"; w tym mi"ki#
w 1\154 T.) przywódca Labour
Party wiele słów uzmilnia po~

W ~-odę 12 bm. zakończyly
5;" oo::-ady VII! $ęsji p-ol.sko--cz'Ochosll::r""'ack.'ego
Kc.mitev.l
Wsp61:p::-acy
Go:;;p()da~c!-ei
i
!i,n:kowc _ T-echn:ct:::ei. PMa:e::ny ):<'r!l:ię; ~kt6t wsp6lnego
ko.mun:kat:; o w;nikach

Mcha/lwa

jewoozki z:\!w. K~ r.c,zle g l,YC;'
hlomach, VI pobL;zu K.;.mlen;'lej z.gromadzllo ~H~ kllkanak'!ó
trsilKY mlodzieży i starszych_
Poc!czas piękn(j, st=~=e)
p-ogody zeblani p"dziw,ali wy-

35 tys. osób

Targi

zwiedziło

wczoraj

~:a:l::

Poznańskie

Handlowcy

próżnu'q

~;;::7:':::-7:-::::-i;~b~3;:;~~!
Odbyły się także pck.azy Iott1;cte i straty prlanlf:j, zawo.i uOawa tam:czn..::, która- trwala 00 póbych
j;ooz:in wieczcrnycl\.

dy s;>ortcw,e

Podobne Irrprl'lT c-cibyiy 5'ę
UCkże w :nny<:"h
urooycll z:!I.
k.,tkach Kiel€<:czymy, m. in. \..
.

(k,
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Fundusz

wyzwolenia
DAR ES SALA..\:! PAP. Rząd
Tanganiki pn:ezn.s.czył -S!I mln
runtB'w- nterlln-gów --na- s-petial-ny fund1,l.5:;:: wyz;wolenia utWQ~
rlO!lY zgodnie z ó<'l."Y'tią konie
rencji szefów p;lństw i rzą
dów kr<l!ów <i!ryil:anskich. któr<l odbyła się niedaw::l.o w Addis AneCie..
Fundusz um
pnernar:zony
jest na udzielanie po~ocy rUchom narodowo - wY<:woleń
czym, działający-m na tet';!:1.O\rh.
;;:ftyk::s.f.skkh. zn.tjóu;ących rię
jeszcze po-j pa::::owaniem kolo--nJ:a;llyttl.
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Wspólny komlmikato VIII sesji

Zakończenie rozmów

indol'iezy;skich
radz~ecl«}~

r
J"k wynika z

don:e~,eń

pm-

SQwych; IV c:ą';lI c:ilt'~O en;:!
:rwa~y prlet.ar,u poli:;-cllle f)',]j~ce

':;;ó~;~:;'~'";:,,~~;:~J ;~ó~~;:;,:'i~~~~t:,~;~:':'::

cb'~",:'bfliJ,m:', ł;~;l;;';;,:;;'b.

na c<,lu

p:".::ywn'cen:e do

I;~~~~~.j _Z~~~$Z~~~:ylb~:~cb~xl~~R~~
prawic,"\V(_~O
wlad~y

("2:em

pod 7~nlenicnyrn

ob',·

:7.<ldll n:lrn-

do dymisji lxxi n"c:s:~iem s"erokich mas luctowych

(Dalwnc:zenle :te str. 1)
porOlum!enle w
sprawie nawiązania w,p6Ipracy w takres:e produkrjl komplEtnych unąduń inwestycyjnych. któr~ - . zgodnie z r.aleOsiągnięto

Cep.:affi; RWPG . - oba

kraje

II zWlaSZCl.R urzą
dla walC'Qwni, cukrowni

wy\wacają.

dZf'ń

Komisja sejmowa przyjęła
projekt ustawy

O radiu:h

narodowych

W d!!edlinle przemy,lu che~
mkm~go
komitet zatwierdził
wnioski dc!ycr~ce łpeej"hr.~cjj
produkcji leków l środkóW ochrony roślin. PO'i(anow;ono
podJą~
ści<lą
w$pólpr~tę
w
przem.dlł kokso<:hemlc3nym l
przerobu ropy.
Komlt~t

nawią

stwierdzI!. te

".:",,,,.,,",,,,, '~'''''W""'" I ~~~~~lPr:(~:t~~~dZybe~~~~~~~>:~ ł """,n><=,:m1
~

mi

Qrg~n~mi

planowania t ko·

~~~~~~l (l~~ kSr~J6:.

!

nauki

l

I ~",ęJ""m"

równie! nllug po-

Powz~ęto

ruchem
~,3i:,~:::E~~~~: Istanow:eń związanych
s1:erz~jącym

~ię

Itycw~'m pomiędzy

t

turyroz-

obu kraJa-

mi ! komunikscjlil (HillOchodową·

W celu

Itwortenll!.

warun- I "-.-"- •. :'. :

kbw dla roull'rzenil łpec)il!
l"~ji produkcji p:rz€ffiy;;lowvch
artykułów
konsumpcyjnych
trwałego utYlku arn ",'"nostu
w!aj~mnfl wymiany tych art y

kulów, komUet pole~n IpHja~
H!tom opracowanie w.nlo!ków
w s[lraw:e tl]edno\icen:a norm,
pnepi!6w
bezp~eczeflstwa
l
te~hnicwy~h warunk6w odtloM
,"o

przeprowAdzI! kJn-

dotychO:Zalowego wy!tonania umów o w~p6łpracy w
ronvoJu wydobycia! pn.erebu
mied1:i ! D rO%WoJu wydobycia
w~gla kamiennego w Pohce. 'd''''''''''''''-

trol~
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SŁOWO

-

U słowackich

-

przyjaciół (2)

..
Świat robi sią

Przed

I

lUCe

warSlawsk~ naradą 1'1

soral'lie b!rwv

na hektarach koloro\lrY
W
33'1 am.erykańsklch '!:Rkładach
przemy,łcwych
prz~;Jrowadzon!)
badan::a

To wspńl::zl':'sr'la te\'hnrka tak
na~ świat uhan:"ila, Da'.\m:ej
stosowane nvorzywa naturalne
nad
wynika.mi
zastoinwanla były szaro-bure, nijakie w kobarw we ,'rnętrzach fabrycz- tmze. Skóra i drewno, kam.ień
r.,·er_, I cóż :>.ię okazalo~ W nie- l glina, stal czy tektura
na
ma! dwćch trzecich p~zi"bada- ogM nie podagają oka barw-

~~"~;I~~;:~~,g~:~;;~f6: Il~f~~:Vt~2~~,f~E~J~
""7-

I ią

,lę

b;,,~,,:jt

na

-Cl,Y ta ZI'\0o;"1" te ter'! policjant _ pCl''TTiętom, te p",,,_

~~~~~,.;o ~~: i~~g;q ',:';:~::,i::o;~e~~s~~? mną

i

wziął

- Tol: je,j

p;~ h~o~:l~~:~~~;:~f~~~~~I;Zi~:~!e w"';q,,,,c!O,
pode,czo't'f. wch::dri
Fe~,t:::" 'ocząl S;'l

'I"

n'e:;m'~r:;;ę

!
';

pwhr-da L[Xl"sky jest tu od
niedawna. S:;o"ld1.,eln a P\,WS\;>-

~~JJf~;:'~~::.~I;::~~;f~[i~i:fś~::::~l~g

la z pc!~cun,a ![1«,'h mn ejł%~ch, Dawny p"edsfda. stan
a!cw:ek me m: .. ! ty!ki orgaf:J.OCyjnej. ,obota w sp<'>!dz..!ćl
nr trochę s:ę rezlazi!a, L:pcvuJ"ego pnywicziono tu v.'i.,.:
leejakO W .. l('U(:~". -Z

pc~~:~$~;~~:e7:~u~h;~~z~,n~~!~~~~i~~1 ;c:~

~~:dą1Y

począt.,ln:

był zas:ęp,ą starego, Nie
tr<szt.ą ch~tnie p...trzyli

bard/o
tu

rJfgQ n:rk:<'·rzy s",'>ldl";e!cy.
już

W' ~"",DIYJ,"rc-e.

;<;]-a,,-

11

~l~~~Co!;:~k~rÓ;~!~~~'rntY~r/2ę,!~
t~WSn:y'lą{'yrn.
!cwi:~

~uto

i

w!pól~ej

C:(1~

osobowe,

Xa

J;QspodarC'e 480 krów,
i 30;0 owi"c. Pora
DO!) kur Remi ::01-

!M

,,,,-;ń

!>m

fHlT~:

;010-

Własną

co

"rac

re$rtk! z biucc. Które twierdzen,.

Teczą! e~k:uwnc ~'ec:h,

- 000

_ tochno!

są prowd~iwe

s;~.

Jest

_ Dzisielnl':! pecz_

~~;~~~I:';~~~:::~~:::~~~2:j3!'~::~:r,~~~IO:r::

po paru m:es:ą,dch
Ulnan,C' la

~b:e

'"1'1l:ki

,'O""'!5

Fenton

1-----..;....;..---..;..-...;..;....;;;;,;...;...;...;...;-,;;;,;;,;;.;;;;;,;;.;;;.;;;;;,;,;;;;;;;..-

~~;~~~[~~~i~~~~~;1~\ij~J:~~}

- nojwyiej mogli go posądzie. te jest dziwo·
kiem.
Cywi! %'Wr6eH slO; do pclkjonlo w mundu!<:e: "PresT~
P'~~ netetk~, s,ericr-nde", Sierfcnt ot'Horzyf notes
! pneay!ol gkŚM: "Pi~ minut pe godzin)!!" si6rlej prze~~p!itwo

[Y>m'X:T1:C7Yc~

-","""'",4,S_pul..1.z..r.k)~_

~~:f:I~;:_/,;ę;:;:~~~,"~t~~iC~<:'i;)~"~~~i71:~~ZZ: ~~"~:~

g~ o:;...,,,,,,,,ję., pouedl S!'fMO dolej.
sp.'cwdz,ć,. =, ie=ze
nle~

Zcuwoi:rw,szy< ze
aliPb.pote.>1
oOe,m:,j
ze!::y
pY!n:0;. l-eso z.achO"i'lCde- bylo
się,

=

pec!ejrzc~, Ncstę::>";~,

w;zedhzy do ogrodu C~elseo Hos;ofioł ! r01:ejn:owszy $ię
d.!·cć"J.e,,,,. wn<lcl pocrbę óe blm:! od im,led i odlle-dł
~oi~nnie. Wyią!ern paczkę l bono i poszedłem za mei-

~~~~~;,~~~~~~;:"~;~~~;!i~;@~~ia; i p1'l'eroie""e ogolT.ę

d:m""o, op:::!!
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NUMER

, JlT ARZy\Vj\;ICTWO

i 0:::r,d:l.ci:"O n.e !11. u() W
;L:et'k,m
w.<;';szydl tr,1'J,cJl. W poruwn.\niu z S,mdomknk'em cly
OpatO\\',kle:ll Il.'l'ck: .. by
lo poj tym wzgl~d~~n tr~."
$·ow,owym
ko~x.\Js'k.rm

V\

Ih"'"

U:RY szk6ł pOO~tllWO
wych w pow. i!zeckim
w b_e~ac~·m
roku !7ko:nym ok. L~(l(i U::"I;
nl6w $:ódmej k;"sy. PGnad

M

opUS7.cta

uczniów

tysiąc:

uczył: się bę·

S69D izb mies:.kaIn'l'ch
BJ:EZ,\CY:,! p;an:e plr;

W

cioJ.et:lliU

~t'-',<l-\hO'~"I

ce ctr:tym~Ją 5U:'(] Il.b
mieH!td.lnJcn. OjCQWie rn.a~
sla rob,ą wszystko, aby założony p:an był
nie tylko
wykonany, ale i plZeuiKlooy, Postan"w.ono, ie b~o~l
mieszkalne będą b-lldOW3:1",
wyJąc:m,{! ?; p,yl, :metodą p~ze
rnyslową,

Jedvne

TERESA

LĘCKA
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wyjście

Do budowy blok67'

taall~

/':;łi.QW;;:ll,.) dwa pnc:ls;ęblot
st-wa - Z Il.a:!nffi;d l O:lt."llW
CJ.

t<i,est<:':y, z"b,,,kJ;:. prIeQ·

s.ębiontw.l 1:«._ S:<l-l'""cllow!t.
A to l tej pro.le) prryc!Y?,,'

~j:~~~ s~~1:~s:~~~:~~~:f~O~

dBwla:H'cgJl, l~ra~e_ll:ł
dalo lo. żadn,,;;:o r"lu:uf!lt

- un.:en:c
prouukc;i
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wieI/de
<l poda.ł

!>Ctyć

TOdz~j

ten

111\1
l:Cłł t'I\M

jllst

za:potrUQOWllI''l'e
nlewte!/ro _ mo~!ł
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l

. ty

Seno.....' . "
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nU
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tit
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pG!o!<:rtt na tym,1 czuC1Ilch niny ni" m<l mll!j ~tnej pomoc.,.

';:',m,

j

~:ie ~6i"u;'c;
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fe.
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s:edli~

lf,ASAvxrczE SZKOŁY
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t!1IW1t~, '\. O. Czajkow, J.
P. u,pu~znof W. J. Jędn:e·
jhw, Z. G. Jabłonlea, W.
[, Sokolina, J. M. Zv.(I·
kil, H. B. .!'!;;jQby, II. L
Inblary, w. 8. Oslrowiec,
1f. G,: Pras:'T1Y o pOGa"ie
7"lU:1k6w przyjęcia ! a·
~rh6w 5,koł zl<wodowvch

~ l!Jecjll.lnmcl; 5paW;Cl:,
Il,unn, j;ór"ik,
mechac.i!t lamochwowy, ~nerge
!fI:, tokuto

Iltdakcjll.:
Za~lIdn!c!e
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Wafli pn:!'e>; ZMW po;l'cha~"C:torai na :tabawę 60
CnwsJaw:ic, C7:y Fd:"le,$ t;:lm.
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Kld~e,

e,\ .. &oła l"Z~

Na

mott'cyklaCh. Ej, jak!l' plę
k'1E i l'!drowe chłopaki l:
tych Płusl Na motorach
jdd±ą Jak diabły.
I na
czarno - wtdług (lstamil:!j
mody - fOle- n;'>..ę~:,!,. Z ml1liz
"a pod b!alym kolnierzy~
kie:;n.
M~wm m!, te VI Chwałowicach uba ....";! 5i1t" nie

llry O'b'osl&n są ~ .. ~t~m.ltyc:.~
nIe l'... wie<:!.tan& p",e.: "zlon·
k"w Pt.W .: !nn)'c!> 1.,,,,,>,6w.
Stll!yn1t bl""",!""mt n .. c1 n:ek.;i Nlda lą ",~",n I. W<lU
kawa,. T<lmasl!OW.a, z:.gl>:t>a:. 1.
lUekOl Ctaroa t = r
k. Wl<>uczo",y "kocha·
J".' ~t~n",,/lo\t'laCr, a n:ek<:

bardzo l.Idala. to machnl;'ll
się do Iłży. Sz-ybka u nich
unysł

organl~

Na ·mleJacu \v1:łiY·:iC5a

wt;:

zrobUJ.

.,Potrzebne to -

jeden :z: nich -

J,s;ny
!:t,

młodych

mówił

odciągnę
kościu

od

!obowlązammy si~

to tet. potnebne".
jest w tym rt;cJ.l.

-

Ano,

.,.Xie, nn lennonie w spra
wie odchWaszczania
dtiś
nie pójdą, l'!l11ęczen!. Srany się tym jut zajTnlł. $)-

st:ltecz:nle kaf,,>,
cle?

coś

ciągnienie:

!KRA!OWEJ !CIEf!!!!I~!IĘZ~L

to na;.

n

4D

SPRÓBUJ" ~ZCZĘŚCI~;-:~

.....

JT.l !):as·
";c 2'; po·
. Fachow

y

m..s

p:ozewotnych typ -

i" środę - 19 czerwca -

ze
ere:ltov,·

t

Kó",lc?.,,::n,

6) 1 mlyna typU' Hutan..,
VI pru'targu mogą br~ć
stwc·.';e; ,pólóz;elc;:,e c,."'~ p~: ·~:2>11-e. Oferty w z;olak.:l-v.-anye!! koptrbrh <i<:lrd' ~ ~'l co-.~ 2~' Vi 1;>"·0 r. '.r.wa,d~,
kOptoTt r. .. n1'l,pl w cnb 2ł.':l 1,::3 ,.. Z,,~:r::<;ga s:ę wyhór
o!e:e:rta.
1148-.

,"hnę"

w~za

łamacza '7.CZę'kCNJ<;"G 42,~ ~.

5}

Coraz więcej
honorowych krwiodawc6w
w

k~; s~l

e:h1k na

7"Cj~,

n(l m,ni.ę<

3) 1

fle 4) podwozi.a i skn:ynl b:e;;6w Iobr.:otywkl, typ
w- Unikow;e, pow. P
~r::'Z;.6,;g;:ta~~~",""''''"wy,;
bardZo

:,:~~~~,;,ski.rd~!im~e=~!~! ~i~~ć 1l~~~t1i ~~~n!~ę a~.:~~: =ł4:~~n:~;:łł. :Ojf!;:::

u:iĘ~ nas,nn!}q się po ..ń"'-! c,e.'nll.

Sp-tl:~ Pracy "K<rp<!!'ny },ff;;e-:"i'!lne w K:~!n~,.h, P1?i1o>
7 OGŁASZA ?RZ:E:T Jl.F\G };IEOGBA.... lCZO:-."Y na

remcnt maszyn l u:r:z~".i7x6:
'
1) 50 nt. WÓ7.kóW ko:ecowycb (17.'5 rn ~U'Śe. w kopalllf
oakrrwk-owej Uników, P.o'ł:. P,ńczów,
1; 2 nt. silników spa:in.c;·,vy,b t?P S-62 w kopalnI Czar..
nów. pcw. Kielce.
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NUMER

nywem, rÓlnymi nopojomi. Gorący
p05iłek
maino
zjdć
w pięknie po/gżonej kowillrence,
która pnybroło nOIwę "leiniuon
kil". I 10 wuyslko lllłedwie 36
km od Kielc.
Ta otrokcyjrw miei'cowo~ć 110
pewllo będzie $ciQgoć fle"" wy_
c:"czkawictów. Wc:roraj ok. gadl
13 lIalj~zyl"my tu ol:. 20 ou\o~o-

W Sielp; nostClpi!o wczoroj ofi
cjalne otworcie sezonu wypoczyn
kowego. Zjechało tu no tę OKOlję
mrowie ludzi I Końskich, Kiek i
okolicznych miejscowosd. Bioło
flogo
wciqgnięta
zostalo no
m:>sz! _ znak otworcia kąpieli,ko
(c,erwona Ilogo omacza ibl;;a. czarna - kq-

-t~"'J~;;7:~~;m",,~~,;tw,,;~I,,~~~o.;;;;:~",.';:~.;<:;~,,::~+':!Ó;w
i WOIÓW cieiofowych i ponad
ił
ro~od.:i.!.!L.....O.Sab=:;.clL
IOopiekowol ,io;
wyn;.i lego ied~a' są
WSlyólko w Siei pi
new".
al
mi trasorni kierujoc na nie
widoczne Zyskaliśmy piękny te· bly>lczy. dllmki C!Jm[)ing~,'·e. kio·
I:ow'e Willy. Np. do Sielpi ulucho ren niedlielnydl WCIoSÓW. Dlo ,ki, zabudowo p"y,to~i urza:Jzo
miano 12 dodotkow\'ch kUf$ow, gosci pl1ygotowono tu wszystko ne po,I;,"gi dlo łamoc~a:J6:,. Co
do Morowiey _ HI, do Sobkowo co tylko potrzebne jest do wypo- le dobre wtoienie nie5le\)" pry,k~,
_ 4, do Bodu,nlyna _ U itd.
czynku: kojoki, lodIie ioglowe, gdy się spojn'y ~" dwi" oi,;l:urn"
Dwie najolrol:cyjniejuę imp''''- 15 kony (trochę Ul molo). D!o "slowojki", wlos"ie to«", je.,,,

S~~~~~i~i~a~CZ~~~~,

w Sielpi

1___......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l i~::nYłChka~ł!~~!~i, !~$~Ii~:,

~;:: ~~'::;':~d~~~. wid~i
W Sobkowie

przy chlopskich
notomiast odbył

się :fol młodtieir niemo! t cale.

l'

go województwa. ZMS torgonito.
wol tu inaugurację sel0nu letniego pod hoslem "lalo-63". Nad
b'll:,giem Nidy rozłożyli się grupkomi i. .. porami mlodli. Sootkoli~my tu "e';J6ł muzytzny Z .. At_
motur". mlod,iel I KIWM i inrlych kieleckich .ak/c"lew p':lq.
Mlodliel loczy sic w
kue
grupy, ~toi ma ,.Kolib'a". 'toś g'tarę i
jur twOtl,y sie tanenny

w, ..

~a~~I~~Yli~~c~n~~ ~d~~:ro~. d~~
rodia tranlysto'owe.
Kqpiącydl ~ię iednok nle wldać. Wodo prowdopodobnie

2-~~~~~~~J5~]~~~~~[:~~~~~~~~~~~~~{~J~~~~~~~;~~i~~rim~rnto~~~~,~im~O~'~(~Oi~. ~,~'~'Ofw~d,~,~li.i~m~,)~.if:'~:
__________ 1

oi,odkoch

t

l

rozwiązanie widzi
w twerząeej się w K:elca("h wyższej uczelni technic~~
neJ.
Czyny s!)C'Iecz'le. szczególnie
Fzybraly na sile w Roku Zje-

:i r~~~~~;.~j~ż:chSi;·al~~~bćą t~~ Imo,h,do ..

PIĄTRK

NA SPARTAKIADZIE
Drugi dzień zawadów SP!,,"
pra:widllje UlÓW
\':,e11' all'akcyjny;:!, Imprez.
Naj"'oeśn,,,j, be już o go-d,,;nie ~ wy,l<lrtuJ<l s:atkarze !
s';\lkarki. Ilć;:dą lo ,r,(Cle o brą
'0\\ e mfd.ile.
O gedz. 10 na
'~~k:Bdcwy<:h

I,.('n~ngow:rm. b".,~u

rczlK=<ł

" sp(\lz':lI'odn;clwo
~ TCJ Slm'f<:,j-pilTI.e

,,;:)('1)" -

tllm:t:jll p.l~i rwznoj
\'." Kl(.rym 'Iy.,t~p·ą zeOrlęla,
Radom., Lic.

Piramo"icza Kielc1'. MKS Op;
SKS S"l;\"ulQw!t'c.
Bardzo \,'cześn:e bo takie O

(UW,

g<:.dz. [I razpcczną s:ę tiru.hn'....
we wyścigi kclani>:e, ktrj~ydl
s1art i meta m.eśdĆ się bę.
liz;e na stad'onie .0 gcd ... 9 ~e
5~ly V ];c. wyst.<,-tują do wal_
ki na dystansie ZO km. <.as o
!O.Gdz. 94:5 l.{'spoly lic. IV ma.
,'lee do pn,brcia 40 km.
Pcpoludnivwe rmprezy znów
inaugurują
kol<l!Ze: O gcdz
\:>.45 \'·yst.<il·tUją ;o.c-spoI,. lic. !lI
r:<l d.ntllnsl~ CO km, laś o 11
drulyny I i II J;c. \\',,!ClY~
b~dą na dyet. 80 km.

O gciiz. 16 na trt':1inge\\"ym
l)nisku diilszy e~qg zawc-:lów
łuczniczych, turnieju siatkól<k!
m~sk:ej 1 k<:biecej NSZ p:lld

r~znej

wwody jtltkoatlelyczne,.a o 11
?l~'wackie
zakończą
drugi
dZień

.pa~t<lkjady,

ko'1iet. o godz. 16.30
I LIGA BOKSERSKA

·WARSZAWA. Zalcgle &poRl.
bcks"rskie o mistn-Oslwl)
rrnq;f«ne l.l bm. IV H.all
GI"ard;i n~iędlY
H11
nika t\cwu Hutu i Leg'i \\"81"-

zeo:pclam;

j

milionów złotych. Czyny spo.I=:C;::-;__.:C-.::,",""
!eczne tą'·przĘ'Óe ,\·S1.ystklm t.a!l
pctrl.ebne miastu zieleńce, no-

~:~d~S!~~~!I~!a~!~e:~~~ c~~~:

m

ealyrn~-;;;.I,,;,:,;:drl";;·

Tylko dl.a pa:aczy

!~,~:~ dT~~~'~~~Y~~is~~~a Z\~~~~rr

{rad.} Zjednoczenie P,remr,l..,
Tytonioweg" mo 10twie"bc p'o
jel:ty nowyc'l opakowań n'ektÓ·

- Legii 13:;. Wyn-ki (na piErW
51)"m l1'iejscu za'\'odn:cy L"g;:j,
Waiendziak pnegral pru! !kn

;~,~o;:t~;~6~o,~~~ie;~!~~~:l~~;J~ ~'yJ~:,t::d\lnie~b;takc~:~~~~;

stalo
w
ladunku do
lok. .
~~;a~~\\'~~~~fczokUl~~;~~~~~ ~ism!:!rl~~iy 7;a~~~~'I:~!~~~~'~~; ~:~n:yt~,~~Ur f~~~~,~:q\~~ ~~y~~~~: ~:z~g;;L~~~~%~('~~;;2·~~.~k!~~;~
n;kj i nawierzchnie ulic
Stwierdza s:ę I.atcm:ast Sł2-

11::w; ,'hyba

w

braku ollo!no-

'1'1:0 okresu
pn:eo;'!;!('d1'nia.

l!

~:;;;.a~~adUz:~~~,o~!

';1

pokrw"on,,,
Duko!Ów"'.

dla
.. G·ewont';w".
D'"TlSK"h" CI także

z'Jstal uznan;' za zw!,c:e7Cę
s;::{)tl:::m'u z Karl
C··

n.e. P"Pl"ros~,~ d."Oubi Y .ot"y- f llr~! ,I' Hl ~'afrio.l Z W[\JII',1\,;pO~~o~;~;;w~:H~~:'e r;~Yj~~:~ ~'~~d::;t~'\~~~~;~;~\~'J~r~t~~E~~

prJ~;~~~

lak nu Informuje ""fl'kt,"
ZanaJJu Wojewi!ri,.kl,,!to PK~

POp""OIO.~.

hn:::.!~~li'r:(I 7;:!::;~1 W-;k:~;

kil,

K~cz,\"ń~ki,

' ... y!:n;! y;. lit

Te,min I'."p,~wod!e";e Mwych 51arc:u pr7<,z 'poddan:e z R,)oo
opo~~:,,~,; uwlei"iony lie~t od ~illsk!m. Sied!a Ul~'S;';'lll punk'J

ne jut w dniu 10 n:erwca.

f~~~:~o ~d;i:::t~~;~~mrs ooP;~'- ~~Z~~~~~~~~:~::t:~:~3~~

(mI)

z 01ir.g.. r,m. Dam~ ...·ypunk.
tawal Skt\·a~:i!'w;a.<l. Br-nield

nt:~~ osr.uN.I.O tv .kllkl! . mt'lSlar/\ tl"'jell'r)rl~kich
l por61c'll/ll'lllem 1e z Klekam!. ZdaJ( sob'e ~prau'ę, ie
tr,*b~. być os.tro.!llym w ty7h konf"O!!!<2r')ach. ho u"~!lst
ko co A<.l:z.'e trvtfaje num ~ę. zaWS:e IlId,,'t"Js;e, ciekau''':c,
atrr;:.!-:rYJmeJsze. Sqd.zę więc, ze 1r<cr;:le JUZ u· tej chu'i/i ni"
Od~H791tm.1! U:. Ska!1 ~rU1Ol.L'ej pod u':gtqdem .ro:b1.ldrnq;.
tI.~1(Jo:S:tlnHl uhc, tro$kl o wygody kotnulla!il.e m'!!szkańcOu'.
Nie .cllclalbwn, abu mi kto.$ zarzuci!, ze. ,:c~~.:ę .chwalę,
swego !lie V1am". Meu!\ft ju~ kilka r.:ee.::yu:dcre urO'ZJr-h
-takqtkow Ul Ms.q/m mleSC!l! l. na:ety ~i~ za to cześć i chwa_
la u:ladzom.

B

Jeall?~

M przvfda:d. lUe.now

zaJmp")"1!.ryU'a! mi i1o~~jq

cuk.te~nl, ktorych jest k11kll. Prze.:-;!'ż nie tau.
kumtne lokale SIDtQ.dczq o gospodarności, a rllc!cj plat'Qwk:
pows:;ech;nej i komecznej u!ytecznoici, 1.1:'
m,am tUl ,1ItliSli bary mleczne. 1 R~eszów . .
tych mHt.c~, w których dba Się o bary
«f.aniem, Jest wyTa~em prawdziwe1 troski D
umteli, Od~ano tutaj barom mlec-"T!ym o bs~erne i

elellanchclL

!okaI~, =.aucar:-0 {) estet1łC<.ne ich ur~qd:::l'nie i hor1ll"" za~
opafl.~e",e.

;P.ęlmy bar
m1ec.:nll u::,dzialem równi",ź w
Gdal,sku. Z{;r!"ianl~Qu,any je;! na u'2ór samoo[).I"iwl 'l1·lI,·lt
,,(;a:~ronom~1.t-', część potraubierze się z otlCtJ::11F1t 1",hiu,,1:,
c~ę",c bnp,,~redl~!O z kuchni, ca'4 zlIu'lrt"ś: la"y s,w",;e

~~~~/·~r;ia ~o U~~~;;:n~~ndQ~.órll.

oddaje si/; w

~::1Sie

przy l1'!fj-

Wrac!aw na!om'ast bije nas o ki'ka dlu-·o·:c-; pod

te;;':~;:i:1I
n

U1Zq'ę

d~m .bapGttlCiI arlllkufów zywno.~ciou;ych. W ku;dY1ll sld".

Ple ja.klei sa/atkl: pasly do

.mnar~>l"altia

rhteba-

P(!S-t~ty

sery l. Tybp. Nas! handlnwcy ~}q przede wszy;tkim~-kil'l~
basy I to ]e~ztze hrak:. im dOWC1.PU w~dlil1i(l.T5kie!Jo. Jest na

~;~~:!~~t~ai;~~w";~a~0~~ b~~a:a~~~lhasa,

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

jl'$t

mcQ.a,

r.

