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.,Ruch". Wska:z.yv,'a:10 na niej

~~el:I~j':~~;~iWY P~~:ldnzi~~
w Mdchodzącym, sprzyjającym.
okresie
1es:€=0 - ;l::mowym..
Sekr-etarz. WK ZSL, ktilry prze_
wodniezył narnd.zie zapewnił w
imieniu prezydium WK, fe
ezłonk:cwie stronnictwa w pierw
szyp:t rzędzie U!prenum.~
pra~ i' beda ,lG propa1;GW"al
wSrOd be::z.partYlnych chłopów.
Si. DurIej

.
;~~~'::m~:;--d:'~r('k~"!"J.:;,t;:a:l,_,."'.'•.k~,.·,._.""'_.._..."",._.."......_ ........._____~I-~~-~~...- ......--~:_...~:_-tylko Pols:'\::a, w:;flli~t;:= mo:
kresy, w

d,I,,.p

Sr,;~:;e"'~~!lo

':laroarzyns.kl~g(l

k" ;",..

!dIW

~~;ef;~;~,~r7.~'~~"~.\;,,"~:~~~;~~,'~·;~
: ,,..,/onr:,, .'·for:"

Zbyt mało czytają

ezegq będzie województWo nen:Gw.sltie.

... , ~~~l~za~~:~~:, ~~=!.~df~~~~
k..as panutą;:ych l' sit po-Etyez.j k6w- ~łe=yo!::h _
.:".ch :-ep:-ez<cntuj""'y.ch
i ~PO;:~eJ 1 ukladu

miol ,p"ry wbal Ul ro:u"oju UjJ'
p~';:k(b, ,,·o;rnl!p,h. Kiedy o tvm
170

An~lików. Bel&"Qw. Bolendrł'w
Włoehów.
(JDak)

l

uksztzl:tcr';;"""""!

;~~tb;~~ p:y~'e:~:Ol~'t;%~'m~e k~~~~ ł _______....._
~;;';~;;~:~c~~a~~~7~~:

%

l'l:a rtadknfe KS .. Wft;la~, Ba.-wny korowód z~łów tw:letHcowy::n i rp>:l~
v.-ych przeID2.!zerow:ał także ul~c:=! .miasta oudząc: d=
:oaintet"Sowanie mleszk:l!.ńców f h=yE:tl turyrt6w.
W p:n:Y5tiym roku g,;,spodaner.n tradycyjnej juf lmp~
::y artyrty=o-nxrttcwg} llzaco'Wllików przemysłu lIi\O±Y:;;-

~~i;~~f~;::. [~{~~Jlf~II;~~~~~~.~\~~~I;~:~:.;:. ~
cm",1

Jak nas oolnionnował dyrelt..
ter technlezny Cmielowa. pro-dukcJa ..r.ady" pe!iJ~ lJ3ą :tUS7Y w pierwnyeb dniaeh paź..
dziernika br._Termin jen krM-ki. Z3nWwienia :Ełoione Da łeJ:l
gamJtnr ~«laJ'1Y, lIlł pUne.
pn:ewidują' one
do.tawę tUa-

~~~~~::U=~.~;:= ~=~

~:~:~;:n~~~~:;~~~::;o ;:~::::;: :~;,~~.~~~k:~~~;:: dl%:;:'~ i:-~~\:;;~1;~$Ct1~! ~~~~;'o::;~s~a p~;

:dro,,"w

~~~=~

kOlka przygotowania do- urucho
mienia produkcji najnoWfzego
serwisu obiadowego i kawowe<go. 'Nast on n.azwo;: angi>!i$~ ,.Lady". Zastawa Wykonana jen
:z. delikatnej i cienkIej porce!aoo
r.y. Posiada miły dla oka, JUt>teJny kształt, a przy tym Wł%Yd
kL"":l jest prosta ! pra!rtya.l'iL
Ten no ....-y Jerwl.:I opra~:J!:
wstał one:!: plastyków w IMty_
t-..lcle Wlomictwa Pnemylłl:7we4
~o. Po raz. pierwszy WYJl~
.,y był na P9kaZ w c:z.asie ~go-:
n;l;znych
;\.{jędzynarodowycll
Targów POl...-'lansk;ch.

~k:e:Iie' ~_'i!

:l~ być Pds,:ą

pO'W",,",

t'tlbi01V ;NI d"hr:U7 Chyba tlllko I!<lP'~u.-n;t, Od.vt material ten
III~G 1ty rh~"a I~"j wvz!.'Jk/u'
Film int f~ m.al" dll!l1fmk'zrlU f
"'~ (Mehł I1h,tl1Z1"ł.. :r<'1"~u!a Il~
J)rn'%qth. Z.~nr~ mo.!..-. kl ..d!.'
ri{ '~'l<mi! dj~!I'}'J,
rp
tradu

r r.z W!J aj G-C

ą

Tak.:& ~yb'", rnię-dxy l:nnymi,
2ktywa dla ro%.iI;'(;ju
ŚW'.adomośd. soej.alls!yanej W "WaI'U!1

kAeh Polski Lu,d!iWE'j. Wre :foo...
:iPmy jednak .zar.omil'!.i:-Ć i (f
drugiej :strc.nie- rny$krwlcwe.medalu.

:~:;r r~~:; ~:1"n;! ::~;,ł:~ p;~~~ ""'"'Yi"'''

f:vlo 'le Il ~ fi ra tr,; t:. :!f"I".:.
na. /:i'd·' IIÓ!rrly boh<!'~r ;('t{
ł1Itnt1,lw::y.
SU.U,

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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woj. plańuJDspadarczegninudżetu
półrocze

za I

br.

tematem posiedzenia Prez. WRN
'-\łlUi

prremysJ:<1Wych

w~kon.ane

wslaty

ogólem w 108,6 pro,;-_.

zai u9lugi pnemy$1owe dl!!
ludnQścI za I pólrocze br. wykonano zaledwie w 86,6 proc.
DI.':t.o ko~y!tniej kształtuje łię

Poprawlły

i:tę

stawY ,urowc6w do produkcj!,
jak: 'kwasku cytrynowego, kau-

czuku syntetycznego, pr:t.ędzy
jedwabnej, surowców na tłoc:y
wo bakelitowe, tarcicy Iglastej

I liścIutej, okleiny, płyt pilśniowych porowatych, sklejkI.
wykonanie:':adan!a
us.J:u{ ",tanowe
n!epr:t.emyslowych.
w Jednak w pierwnej polowie br.
tym zakresie wykonano w po. występowały w dalszymy ciągu
n.ad '117 proc., w tym dla ludtrudno§ci zaopatrzeniowe wyr.cśd w 100 proc.
tworów hulninych {zw!ancza
walcówka ! łbie jakościowe),
WIele uwagi
pOOwlęoono
l!prawom :taopatr:zerua ! :tbytu. ora:t tkanin bawełnianych I c~e
Warto przy tym nadmienić. sankowych, tektury I papieru
fe sytuacja w v:top.atrzeniu su' oraz rur clenkośc!ennycJ1.
Z analUy wykonania woj. rowcowym jest nieznaczni ..
(Dokońcnnle ru~ riTo 5)
ppodarcze&'o ut t pół_ lepsza ni:!: w roku \lbieglym.
br. wynIka, te rel:lliu-

r;:~:;~:;~~:~,;~~~I,

p~~~~~j~go..;;
bieżącym

Problemy świalforr.ośel socjalistycznel

&prawnlej nit w m-

~ ~;~'~~a~;.~ugb'·~~~
S"ołe(zne
te-n
,;ostał t:reOllizowany w
t'
15
proc.
w
stosun<3,3 p'''. Wyk~"nJ.
do analoglcmego <Ikresu

v;1ększe o

determinaty

t., '''t-XIII P L E NU M

roku ubleg1ego, przy lImicie
większym <I ponad 22 mln t!
(Doko6CZl!tUe te .lr. a)
'N"ajv.,.i:szy procent wykonaniJ
planu notuje: PGR _ 65 proc., locznych. Jak jut J.tv.1er&!elEktrytik2cja - 59, budowa a- E~my paprzedi'l!o, stroktura 5PO
gi"'onomówek - 45 PI'<X'.
l = a :I uklad sil spolecwych
Stosunkowo pomyślne wrn!- w p~erv.'s:i'y(.h latach powo.
l:i gospodarcze PGR :ta I _ !ennych umożliwialy l nakazy·
llóIrocze br. pozwalają przy- waly f{\mlulow.J.nje w z.akre;;>ulizczać, że zysk OSiągnięty za
s'~ k<ztalIOW:lC::"
~w:adom(lŚd
rok gos'-odarczy 1;3 bp(lI'<, ~ocjaljstyC'Znej z<ld:lń tp<Xl.st:.az,ncznie wJ7.szy niż w roku wowYch. Tego rodzaju zadat,bieglym:
nia ~Og!y być :t peln~'TII po.
wodzeniem -prokllliTlowafle i
Pomimo 5pnyjającego okren·.aUzowane nawet bez pOważ
!U ~Ia robót
melioracyjnych łmejnegQ 'l:aSwnnsow.ama t<J'oo
wykonanie, w tym zakres:e jest cjalistycznych elenlentów Itn.Lit
rJslde. PrzecWęb!orstw<I mello- tury :spcl=ej. Inaczej rzecz:
to bra)dem rr.a się z zcadaffiam! wy±SZego
.
rzędu w walce <I świadcrno$:-'
f-OCj21isIYczną. Program walki
o św~adom05t sccJalis!ycwą w
glębsz}'m teg<l s!owa znacze!l~U mote byt realnie pcstawlon: wtedy, gdy u8wansowane

OOWI! .tmunki pomledzy kla!!!
tobctni<2ą
ło eię

leligent-ów zdoby 1o
wyk5ztal.
(pnie i poz..ycję ju! w Pclsc~
l,udowej, że polewę intellg\'n.
o:ji stanowią OS<lby 'POChodze..
~,iI rcbotn:czego I chlopsk:ego.
Drobnomieszczaństwo mIejskie
lZoOOItslo zredukcw.ane do wjM

lipcłeanej,

1/111"'
'"' ' '
A

nlepor6wnar.le wyfszy nI;!;

w okr~e startu Pols.lt!. Lu·
doweJ. Wzr6$l bardzo poWAŻnIe
prut!!

"połe~y

w "'J-%
mązku

te
pnemhnł!rrn' struktury
w %liSadz.ie l'POll'CZ!lej Pol~ki Ludowej j

W nowoczesnsC'h pneds:\ęb!()t"·
m'ach SOCjal!stycmych. Po·
zlom wykształcenia l kwa!!!!}:z:cji uwodowych robotnik6·...
~est

_l.

śc!śleJ!IZYTIl.

wątpllwt!kl.,

f.pemiony. Zasadnkzo %JIl.ieni1a
l!Ćę stroJ;:tur" klasy rob<Itnjczej.
WIększość rtlootni'k6w p!'l!cuJe

robotnilta wy

kwa1!fikoW1lneg/J', prem!i $p<>
tec:z:ny calej kla$y robctni(!le!.
't1bzta1towaly $11; '2:Mł'ldn~

:~~O~!;;i,{~1E;:~~,)~~f·:~~~~,~;;_~,:·.:~.:~,~;rii:r:,~:~an;!~;I![~
I\' ....

py Is"uunle<. . .

f.l'dn"'e~o.

p'''to''~Jąr.

POd wpłn'.mr

~!:~ l;~.d,::rr~>:~~li~' u;"~.~t:~tu:.a~·n~:;;~k~:J;).::,a.~~n!r<t~~;

pad -pOlor.m .... p(d'.I>.I"-I.nla w blOKU demol<raIH"nym b~!II\
uailowa]" op"now ..o "ta~z~ ].am, łl'dt.!e .!nbe "I j •• "c~e my

p~a ... dzl"l. po,,~powoj :,upy SL - "Wol! LUdu",
A ... ię. mOJe - w~z.łnl.J". Wąlpl!w~~ct n"- ten l~m'l p".
tm_.rd.lly Ilę t.ru, c"o<i~t alonl<n .... '. prU')'dlum WłL"I ni.
d(>'tn;'loll lAld.go nl.".zpl.ez.ń.I ....... S'.dz~~y Obol< mnl.
!l-ldllUl>:" b)'1 u.knnen)' podobnymi pytan orni. mUSlILIom
woboe lOro .p.,awę 1'1 wyjałpl" do.~'ć u~lI'ólowo
SkWl.rd,lelm wj~C, h ni. mo:!na d71.11ó moc".nl""n!. lu.
"-oweol...- nR ~Iy~h I dnbryot1. Ta~, poddaj mógm)' ptLynk.<,
Wtko •• kodę. N .. te';:y nOloml"" p",n ... ~b"do",~ arg'''· •• eJI
partyjn.J I 'chili w.pó)puc... aktywem l<L • !;TUP)' ~W"I~
Ludu" um.cniat ognI .... ","d,y w t.renl,. I P'''",n:.g.~
Sedn"..1 d,tnlania .... walco pr/rc]wI<" ol.m"ntom 1".",lc~wym.
Z,."le,o"-at~m n"s,,:pn!~ .wÓJ p,)~lą_ n:. ot~.nU,oJe ,,-I"dzy
,"".noweJ, l~k! p",e<l~ta"-!lem pMc;;;", dy.ku.J! " ~Ll<"'''''ml
pruydlum WRS. Pn~'klady , W!("lo"'~J I % O.'~k. dowlo<'lty,
te m... y ludowe OU_'Uły IdHydowanlc na gruncie ru!lu~J1
t:alo!eO ManHe'lu I:KWS. I.... z t'} ule znaozy - p<>4kr.. mem
daloJ _ l>Y D~worż.,.v<' pod"-0J' włOMy W toronie do wyko,">"
sanI .. )oJ pnpz elementy "-rogi. lul> obee MU"nU n.trnJoW'l.
I dlat.~o I".ono ... " rady narodowe powinny <>prut 'I~ n.
p05tępOW)'1II d[t}'wle OpOr_OWym, Trzeba p,ry tym dol<l,dnl.
wyjdnU Ipol'c:u"'s~"'lI •• n. nowpJ fo"",Y "'ta"zy w ponad
rad, gd!'! lorm" ta nie JUt , .."e.. u .....na lu..Umu ogóJo"l
'lO' •• jonl. prT}·",,61l<a.
W "~lonj "y~>:u.jl "'YP0wledm"o .''1 Ul. ot",ol't'nl.m 'Ra.
mlt'tlI Gmlnuer,co w RYf"-lan~~lI, J~k rli"nl" komórok par'
tyjnyob Pn}' WR....:, organarh MO I \1B w 1"0....1001. IIOpol ..
kim. lJad.", tu Od ruu. t • ..,. d ... a ,,',~dnl. pótnleJ PO..-.t1!
Komlt'l Gminu)' PPR " Ryl .... lana~h ... na ,ego .ek~><l1ru
WYb •• no JQHfa Grudnia.
Zywo dy.k"tow"no n~d mot!lwo!Ci" pn:y".ple"l. do pa ...
ttUcjl maJątków w p~"Ir<i. "o .. ni~I,!m, mimo t. ludncU I
UtO r~,onu w ",,,,~dzle z".t .. !a eWA"","w"-n"-. LI""-,,no J~dnAk.
ta dc ..6dl1WO WoJ'<k r.d.i~-"kl"h "d.,..t~pnl p .... pl'owad..nlf
n!ormy roln~J ~h"cla1hy w n8Jhlttsz)"~h n"Jqlk.~h. run;.
C1Ąol'ch • po"iJl,tem ... n~oml ... l<Im. Zwroeono Il~ do mnie,

CZE~

chlopl

wchcdq - w cora,; -t;rv,"alllZc
t planow" gos.podarkq
soejalistyczn~ cora~ wyraż
t'nej ugrunto""uJ~ się wśród
łu-dności
cllJopsJctej
lIw1ado..
MOŚĆ, te jej asp!racje społecz·
Tle, Ulw()dowe, tyctowe są
Tlleo<!wracaln!e i nlerozerwa1nJe
rwiązane z pe-rspekty-waml rot
W<lju go!podarkl $(lCjaUsŁ:-'cz..
t-d i socJAlistycznej struktury

dowej?
:wstał

roZJl'l.iaro,",·,

Dy.llu.ja ju"""e '('11% uwr4u,:,ila tell nab~!a1,. probl~m. Lo.
lU! ,10du)',b l zaj\',(t±on)'cb .p"l.ml" lruba bylo oa~arn:"o' I
,ltO""y~ ople"",. Al", sl<'1d wJ.I~~ n~ 1..D orodl1-l1 N" lo pytnnlł
ullil ~ ob~enycn lU_ m<>~1 da<' odp"wl~az'.
Ale problem ten. enot oaJl>ardzl~J p~II\~". nt. brt Jednali:
• pu,,~1U wldże"ls polltyczll~,o n3j ..... t.n!rj"Y. W "'~1I dal.
n'J dyok,,'jl nad ""gadul.n,.m <>r;,.,.nl~o"·ar, a wtad»' tor ••
nowe,. w.Ii:UY"'''uo n~ "I.b.~p"·"~' "~IWo ~. IIro"y prawicy

r,viązkl

!tą JXlwa±nle soel;Li:styczne elementy stt'llktury apołeaneJ.
Czy ~n v."B."Unek: ,Plsm1at jut
u progu XX-led.a Polski Lu.-

N!e ulega
Wlironek ten

l inteligenci". Sta_
to m.....tliwe dzięki tfffi'l

m. 1n., fe pon.ad 90 proc. in·

nml.al~ych

Po

nościowe do~

r.()$taw poJitvc:m~'ch spcleczeń·
stwa poLsk!ego. JM krokiem
?artj! uwanmk«wsn~'TII cb;e);·
tyv.--nyml przeshn'kam1.
Ten
-'da.śn!e
objekt~'W'ny
aspl"kt
XIiI plO!'Il.um decyduje <I Jego
!'zcreg6lnym maczeniu, <lkreS_
1.'1 aktualne wymiary ! h\:9to..
ryczne perspekt.~'Y prtlklamo';<.t'nej pnez parEę walklowyż
ną jakekl<lW<I św!adom~1! 00

I

ejalatyez:n!t-

Plon GA1U~CKl

bnn ... fYtII li:Ierunkl:l pO<%fl'lI.! tU.n.nla w nub!. V

Gw .... d)·j~IU.J.
Powalano pnY

~'ra,

kornl'J .... o.obaet! J.o.n" KUll,

Armil
.l'ÓUU

<u."_

G .... dna I Ja". l"r'>:yebo<W<l.to _ do opraoow~nl1 (Olanu
Ia.n,.. dla ekJp prop"'OJldowyob, które "ch"'1Iona wyJlat n.
• t:ebl'anl. i'Tomadult '" celu W}'juntenl ... I'''cl ",alot." PK~
,.. ""krn,o ,",o<my rcln.j,

WI~lu dyd<uta.nto ... %wraeo.fo ..... "fę no. n.runle wre;!.j
propa..can"y pr~~. r"al;;cJę. )Uędz)' Inn)'ml Stani.lo.... Kard,
new. te st.anow,," " nl.pokojNl\. mówi! " plolco ",zola".J
""tró" ehlopuw,," te "do refol'm)' roln.eJ nil doJdJ::e, poru ..
W&ot iWlat1z.a lubelaluL Jell tylkO chwilo,,',,", l'odol>"ych P!olek kr~fylo "'·Iel'.
Al. Wl'o,a d:dah.lnoł~ n"keJI ni. "J:Tr.nIayla olę ~U[o ~o
pIopa,ul-ll,y. P1'%u:tla ona "deeydowani" do urroru, O

<IłOlI'lltlnY .tę

pn~kO<U.~

'" 1> ....""0

kŃU«", CUi5>e.

oUar, umar-dowanycn p","" wrogliw wla.uy lUdow.j,
rio: równi .. I S'anIM...... liu.....

=
'1''''<14

ł:nalo.t.l

Pod<::U5 n",,,,i,,,,.kl~go r.~r"nl .. p,,""~IOg6Inl tow"-"",Y"ZO,_~
wś,ód ni&h
"wlas"""'" WĆJcl~ie"-j{'Z, po"".uU kon!e",,,o ••
lublUe);o u .... choml .. llla m;~J.co..-)<b ",,~Iadi>...- p<z.myst",
wyeb, jak un","" cesleI"'. I waruta; me~"-:l",!etIly. W •• J
.pn"'lo ~arv,o,,·aty .i~ J~dnak od ruU po .... zne trudno.d,
.. k,órT<h nij .... o:-ks"~ DYl b, al.: funduszó'" na pokrycie p'~rIf'
u.) r<>~ocl>n)-, bo c~ęść cU'n'n I un-.ąd1:o" b)"I:I IIleznlorc:""
tI-", pozettalo Id n:~co ouro ... C'Ów.
Pa ...,,,owlo,,o więe, to
pnys:ly Koml,et Powiatowy pAnlI ~róe, .I~ dn o~ólu ~o.
botnl.l<ów " ""."walll,'''' o pomoc w uruchoml.nlu .. ;U4~dow
10 "iu'I>'loer:ne pnyUllplon,.:do p,lel', Fundusze na .0bMj,rn~
~anł by'; mlaly .. pierwszej produoJI. SI. motn,,- byto
mytl.ć O UnlCbQUlle.nJu 0}:t",1ań~lileJ gorzelni, bo woJ,,"
...<1dec:klc uJęty J.ą "'-a ~blor"lc'l: mat-eola.!ów p~dnych. Ch""
b)'ło Sui za pótllo na lnler",encję -w tej 11'<,,-""1., n;~p<>l<<ill&
IIUllI J~nak myt.!. te ~""'UOnf ben~Yll'l tł)!ornUt1 ,nł'tdll:I"-.
_ 1Il. 1>«1", ~lę Ud .... >.!y do azybkl~J e"',pl"",;1>Cj1. ."d,
&a,f<lf:t. tIl-oż.tlwoU uruchomienia p",aUkcJt po pl"U~
s1( UmlIII na z.o.cbód..
Po :pkct\C1'Onlll
"'Yb'('MO ft"pnlcld I!t:omł~ 1'6>
1'I1awwr PPs. d .. łl:t4nl:o we"'-!!' 111.1<0 &eknt.us _ ;rIO" x..u,
J:Uttpe. ,..li:ntul:a _ .1ÓU!t Oruddd. e.,J .... k .. wt. - StalWlbW
Orl.,.....ld, 'ho-<101' g",,~t. JI!.1't Wl»6klewtn. .lali. B:lUuudk.. ':łft
~ ....kl. .1_ Przyell-od:.tld. litdan Kopel, T/!"ru sam~e t
&ta.\lWaw Mantc. Byli to pn.watnl-e "U1:f ch1lJaeu IU'P.
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POliki te!

pochodzą pod
urządzenia
I

~

KUPUJE

wi~

TERAZ

tele)Vlzor "SZMARAGD 902"

-I DLA NASZYCH
GÓRNIKÓW
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óo
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nu 6 maszyn wyc:l\go~
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"'i.pewnić dostawy :.godnie t- harmonogramem
budowy.
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Waruaw;e pOdkreiila ko
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mocy - l'\oukoW)'ch o Dom Ksiq:iki
przegląd nojnowuych podręczni.

,;.• , ... _--... :.- ._.li. kó~~

nydelom, którzy społecznie 10jęli
się zcopatrzeniem uczniów

konferencje I nQrody poiwlę. ~';7c~It:~I'\~ :r~~~ęc~~~~~ i;~:~:
eona będą przede wnystkim la· bieg/a pomyslnie. Nowe hiqik!
daniom szIoły w świetle ucnW<l! otrrymoło okola 40 proc. uczrnów,
XI!! ple;lum KC PZPR.
przede wszystkim 1 klO$ I, V i V!I!.

pnybę· ab~U~!lr"ie~~~ c;rrf!eld~o~:~~~~::

'fi tym roku .st!coln:rm
dl/e noszemu. mIastu Jedno nowa
ukaJa, p~mnlk Trslqclecl,CI pn~
ul. Pros~eJ 27. K,erownlłu"m te)
~~koly m,anowano ob. lenko ~e.
~ISlO. dotychcl0sowego noucryc'e_
I~ w s~kQle ~r 13. syno. c!lugolet_
nIego, zOllul0n!!gO woznego SIu

nic dlo biąiki ukojnej, bo cnia
no nią dliecko z mlodszej Idosr.
Niepotrzebnie takie rodzice kupują uczniom kłos podstawowych
grube bruliony. gdy lupełnie im
wystarczą U!uyly 16- lub 32.karl.
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I) Zapala (LZS) 8'lS.>Il (~ llonlfl.
i zwiąx.kowych katl\).~) JanIak (LZS) 6:17.H. l) Po__ ,,,,,:,,.w,ajewództw. W korny (LZS) 6:1ł.0\1,
ł)
Kucia
pnew!dt!ane ~~R5;!'~I=';:~3~. ~Z~~k6\?ii.:S) !aiJt,
obrazujące dzlałalWYNIKI PO CZTERECH '
ETAPACH:
a w czl!śc! artystym. in. zespól
1) Kudra 19:59.15, 2) Palka
20:01.07, 3) Zieliński 20:01.15,
4) PokQrny 20:02.09, 5) Va.n Gin.
neken (Hola!ldia) 20:02.29.
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~ce .~alczYlI! W,I!.\łiV- na_1IIf m
KU!lMtERCZYKO"\\""NA II G~
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Najl~lej .p1ld a1ę GeMULA.
muląe d.nI~!e mk;l~ na :toe fil Ił.
lI'n.b. WYnik"'''' WU .M" u=dł
fi ... lllG m IYIn umym Etylem 1.łłJ.
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w en":e M7.3 /I ROZAtsKr byl "
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• PILKA NOWA. n.:U ~
sIę kUka ~ń "Ul:al"$k1eh.'"
Kleleaeh !SKRA gra. \met tOW~
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