.

·T.RWAdY*QrręPQf.ier6w \V. ..nlil'lIIę

pott'teb\lIi

'ciQreflek\o~ młtrllw.· 1?l.'6eom!elaOw'el lu4.

'. mtelso- TąW.:Wa.! musi, byĆ patroJowl-n04et l1utqę.Pelot,ó3fl,tnke)ona
ldel.el<lł.i1l'b~ul
Pfzel'W1.l!:1Ii(eiltl+aln. rlU:Sz)'
MO 11.43 . Cltlonk6w
la:
pr.~ekl trzeba ~~tl'chm1u! ORMO•. WlIstl<idianych mlela.

.

lIO.

'*

Jeilt pliAny Wieczór. W Kępie )lkwidowaĆ.
.
.
ca.ch w.wlllach: Chałupki. Ciltolcz:ll\skl.e! W!słaialała Q...
'lir
nyca, Dolna; ,ClsZYC&, PrtewQ"emgo.pod.rs!",. W()<ia 016l1li. W ,og61e willy jlIltrolowane 0'1
~rd.. ty.lko jednemubudynkQ- nil prz6slrteili l<llkunl!.\tu l<llo..
(Dokoóeseule n .. lir. Z)
wi mleukalnemu polotonlll'l1u
n•. vn.g6rtu,. 'Tutaj uJ.n,,'Ma·

~~;~ :.,,~~~I.Oa~!~~6 Jr::!r~
na

się zdrzemnąć•. Nalwatnhil~

ne. te

j~,t się bUsko. swych
Jomo.tw.Kola~l" oporl\lldz.ona

tpactekdt>.tart:oonych prtet
.. kretar.. pt>WlatoweJ sekcl!
Polskl<!go
·Komltetu Pomocy
~poJ"e'MJ ""dziego C.... la.
wa Walczyka. WlItystklm sma·

kuje.

1<

'*

1<

W. wsi Chałupki powodzia.
n!e po <>!,uszc&enlu swych 00- ,
1
mÓW równld r.naldujllj
nienie w domu' "!\Siada. Męt.
CZyin!. jednak nie kładli s.lę.
hpa(\, Na wale .. ayn_jil preC<:Iwa4 &!iIre,.\)' dostarczajl\c.

$Chr"'l

Jut,ra
numerze:

W

~ GDY ORAt ADAM tAN,';
(pols<:y b\$k\łPI pls<!4i do 1"""",.kich, "Trudn" jM! przypvleić. oby

PoIoa4< • ktw! I

ors_nluc!1 apllratu handlu ....
II"lInlc.ne!lo I jogQ kontakt6w
przemysł.m do nowej sytua.
ejl. Prace związano l r.aUUicja
Wch PfZ<!dslęwslęć są jui w
toku. pn)' czym szu.gÓJnl. zaawansQwane SIl poczynania ma
jące na eelu wprowad•• ni. nowych mlsad badania efektywno

.""ci czego wnlO$e«
nomógł być

p.t"OW(:Ię ateistą"; I.

Stwie«łro <:1fJtot - te
Poi<l~. to tj'lkó udoję ni..

dlo mnie -

l

jeśH",

wi"rzqee.gol),
~ O ZATRUDNIENIU BEZ DOQ.
MATÓW;
~

Na _IMh w KolonII Naa"'łłldatde, 111'I1if04owano allewerk6w " IIla.ldem do lIkwidowanI .. 1>1'I".I.k6w.
Zdlęcia: Z, Jonko

slą!kl

A R TY l E R I A

W". PRZE·

MYŚlE
(,....,..!aeyj!ly pomysł
milionowe O$lezędnok;);
~ KOMUNIKAT WUS,
~ P.,..;eść. ci,",owO'ltkl.
no-ści,

POM-owcy Kielecczyzny
zalnau row.ali hldy
t O~I a
5-la

11"_

..Zlola k.lę(a uyn6w P'O, Rolnietwa. 1tl!1'oma'lzlłą,
ilul<eyjnych I .poletlllnyeb sa· ol<l aktyw partyjny I a
lIr1eolalęblol'lllw me.baol..• wy oraz przodUjących brYllaojl rolnIctwa I okasn 1000.1 ••1. dolllćw, Iraktouyst6w l pu·
Paolatwa Polskl'C6", Elltempla.
rz, takie' koląg! wręczano
('1)01<06 •••,,1. n ...Ir. li)
przedstaWicielom KW, WRN ł
Zw, Zawodowycb na spotkan[u
które odbyłO się w ub. pI_tek,
W.rt.śl> .obowl~ •• l\ jaklo pcmowskle załOil[I KI.I ...»on,
wykoll.j~ w bid. roku wynleole prawie T mln złotych.
Spotkanie '.organlzowań. pne,
Zwlą.ek Zawodowy Pracowni·
ków Rolnych I Woj, Zjodn,
Przed,lęblorstw
Mechanizacji

IÓII[

~

ckt""l-

ogłouooi1.l.

Siemion
UJ

•.:za"",..

filmie

to
filmowego
Bera.
Je.t 011 ~noc.eśnl. aulo·
nl.dolelę"

w

tytu' debiutu

reiys<!r&
'1ł!II

RYlI.uda

Jli)l!w.r!.......

Je.t

to

If~~ debiut - .tełl"
senki ł scenopisarski. Au~
. 'o. slęgnąl <19 tematyki

!

aportoweJ_ W I""ech nowelach, utrzymanych ..
róinyeh " ... trolach. zawarł
.",,'e 8poat""eien!a o luolalach uprawlaJ",cych sporl
i>lIti orl!YllIuJąeyeb 'yel.
Iporlow••
VI 8umle jt,1 to
garść sllootrzete6,
najczęściej 11 •• 1,,d.jącycb duią dorę
satyry. czło·
wieka po.lrono ••
iO, .le sympatyka
sportu. Autore",

,

~:!?:t~i~j:!j;:~

J:

cek Korcem, Dl.. -

log!

...:

,I"'.ta·

Prulk.wskl_,,,.
muzyka
Jenego
Malunkl.wlcz,,_
W folach ,14"1'U1.b

dzlnl. nauki. techniki. "Kolni.
ctwa I kultury w$zystkle
te czynniki maSą wnldć poiy.

(Dokotle""le na alr.

WyBięPllląl

Jerzy Turek, Jolanto Bohdal, IIlety Knalh., Wole'e.1I lIiallll!lll I
M ...lej DamlęekL
N. sd"""llI: Woj.
.l".h IIlemlon W
filmie.

u. rozwijanie kontakt6w w d,l.

li)

Trlnsmfsla TV

CAr-cwJ

z .,Iosmosu-UD"

MOSKWA PAP... Telewizja
moskiewska trammltowa!a w
sobotę pru. tny minuty obraz
wnęt.. a kabiny sputnika "KOlI
mos-l! O , na kt6uIIO pol<lad.t.
meldują slq .. jak wiadomo dwa psy "Wl.t!erok !
!lak", Odbiór by! dO!!kana!v.
Program oglądało kilka
nów tolewldz6w. zarówno w
ZSRR. jak tet .a lI"anle_, edyt

~I

do II

pu

płqckiej' petrochemii

P<ldJął lut normalną pracę petrochemiczna fabryka fenowy Qddlla! Mazowieckich Za nolu I acetonu oraz mnlej$te oby! On trBrum!towally pruz hladów
Ratlne.rYlny.ph
l
PelTo.
biek!y.
j.k
wytwórnie
azotu,
.. InterwizJę" I .. Eurowizję" . .'
(h..,..lcznych w Placku. tzw. In tlenu l urządr.eń niskich tern-

Z Illą w sercu
i drutem wpłucaCh

.,lIJacja Clauni. U.yaka,.. s!q ,

Ille3 w tym rok\l (lIII opalonegQ
dolychcWl batut,tecwl.alarkow<>dvru) prwz!ó 2 ty.. IQn
flarkl o wyiK>l<lel e'Y8!Ośc\,

4

P' 'lIII1"m'llll'r'lllll'

Oddllial . CJau1lllJl tepocl\lllkoił.,
ił";"
,wal serię nowych obiektów. kt6. ł.!S~ECjEe eł,u'k!llh!JII

rw

zostaną

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

oddane w br. W k>-IJ

..110M

ił

"tI

stowo

t;U1Hf

rawda" , możliwoŚciach
um KC P R,,'I:I'.'09u

lei

O,'

pla.tfórmę \,nyml,
wielu

W. IrJlania .... ZSRR

y

w, YfO,bam,1."salony
,Otwlera',m
W
krajach
wyatawow~ % Jlanymitowaraml
wrat I punktllml Informacyj, nym1 o nUly!:b mot.l!wo6c1aCh.
J eksportoWych,
temu' W .dals~ym, eląlu obrad om6.
",,,,.,..ni<:.n.lfo wlono prubieg prac w !fentralach handlu. zallranictOIlllO ł
pr.emyśle w %wlązku • realltają uchwaly y plenum kC. W
większości een!ra! odbyły sic
narady partyjno .. ekonomicz·
nc; odbyły si.' tet otwarte ze·
brania organiUlcji partyjnych
w dziesiątkach zakladów. eks·
portujących. W centralach .porząd.. się program działania
na rzecz zwiek,.ania eksportu
w
i Jego efektywnośd, a w prze . .
Istotnym eleme~tem dla roz" myśle oprat'!)\\'uje się 2.. 1etnl
woju naszego handlu zagranicz program aktywizacji eksportu.
nego są nowe zasady planowa.. który bedzi", przedmiotem obnia eksportu i importu. Po~ rad se~ji KSa.
cZąwszy otl stycznia br. wwo~ Na zakończC'nie narady klewadzono tzw. planowanie war .. rownik
Vlyrlziału Planowa. ..
tościowe, bez określania - ile nia i Finansów KC _ 'Fran..
1 jakich towar6w trzeba sprz.e.. cisztk BUnowskl omówił przC',"
dać. Centrale handlu zagranic Z bieg realizacll planu, w stycznego 1 przemysł - mają obetnie olu br' J zwrócił On uwa_ę na
swobodę manewrowania, aby !:zeref't z,tawi,<;k niekorzystnych
żądaną 110ść dewiz uzyskać Na usunięciU tych z.iawi~k po ..
przez wyprodUkowanie ł sprze winna obl!cnie skonc€'ntrować
dat moi1iwie najmniejszej ilo- !'ię prfl:('a tnstaT'~ji partyjnych.
ści towar9w i przy naj niższych
kosztach złotówkowych, Podob~
nie i w imporcie limity de- 1:>11II .. a.1II lulOtrlll ....
wizowe nie przesądzają - ile r 1""1\11 .. "
\II"n" iii
towarów zosŁanie sprowadzo(DOKończenie ze str. 1)
nych, Jeśli przemysł np. zdeq:duje się na zakup surowców peratur oraz ruedzie1nia gaz6w.
tańszych i uszlachetni je w Na pełnych obrotach mają już
krajU, to bedzie mógł sprowa~ praN:)wać w br. dwa pierwsze
dzlć odpowiednio więcej mate- l'Joki ene-rgetycm6 o mocy 110
riał6w do prodUkCji i ~praw MW,
wić swe zaopatrzenie. ewna
Bletący rok stanowi zara..
crupa towarów, które decydu!~ zem początek II etapu rOzwolu
o zaopatrzeniu kraju planow.. •· płOCkiego kombdnatu. R07JllOCty
nil będzie nadal równld 110- n. sl~ budowa takich obiektów,
telowo.
jak: drugi oddział destylacji ru
Minister handlu zagraniczne· rowo. wietoweJ (rafinerU), dru
go"';" WitalI! Trą.mpea,.ósld po.- I!J ",forming (uSLl .. chetnianie
Informował sekretarzy ekono- benzyn holejów). dwie wytw6r
mlcznych KW o realizacji u· ni. olej\Som (m. in. acetobenze.
chwaly V plenum KC w resor· nu), działy pYI'olizy (rolkladu)
cle. Stwierdzi! on, iż zmiany benzyn i gaz6w. Do zadań teC
organizacyjne w aparade han~ gorocwy<-h należv podjęcie tez
dlu· zagranicznego
z$lierzają budO'Wy trzeclego bloku ener.
prZede wszystkim w kierunku liietycznego.
'Ym'!ocn!enia roli central, w k\ó
ryeh geotll po.wlnny być wszy.!
kle elementy nlezbędnę dl. pro
wadzenia aktywnego handlu,
Samo ministerstwo, przekazu·
jąc nereg uprawnień centra10m, koncentrować się będzl,
(1)okoll_I. ae Itr, 1)
przede ws.ystkim na polityce k\6r. -oże atak<>wać Jed._J.
handlowej oraz n. współdziała "~'eai;; Jednostek "",wJ.~:_,
nlu· Z c1nnl.m1 centralnymi or,. ,.~It. "i!'!IaWilaI_e się "Zada.lIfil

ek.po.rtu

ftml·l!I

(Do"o6 •••nle •• alr, l)

(Dokończenie le lir. l)
tCrwa Układają 1500 worków 7
piaskiem, Work!. nie są lekkie
teclny wklad, <lo .prawy UMa- pot leje alę z czół. ..
cnienia wzajemnelo żrozumle.
To $postrzetel\i. pochodzą
tlili naszych narodów I w osltt jeszcZe z wleeroru sobotniego.
tae.nym rachunkU odegrać potytywną rolę na szerszej an'nie. Octyw1l!cle s, to tylko mI>:lliwoścl i tylkO Jako takle na4a
n
lety Je traktować - podkre61a
.
•. Prawda",
Nawiązując do agresji amery
I'
kański.j w AzH południowo,
wschodniel, autor artykułu pl·
s•• : Nie można sobie wyobra-'
,Ić, by inspirowana prze. Pentagon obecna polityka eskatacjl
,
i agresji odpowia.dała ~,hoĆ'by
PARYZ PAP. Według donlesie6 z
w najmniejsz.ym stopniu lnte- Argentyny. w ueściu prowincJaChresom narodu brytyjskiego, Je. ~l~~('~~~~ tt~~a~~~;:lJ~i ;odw:~i:
teB rząd labourzystowski" wy- Jak dotąd ureJesuowano 8 ofiar
korzystałby te możliwości, ja.. im.iettelnYCh, ~h(lĆ pnyp~.uzc~a liię.
kie - w('dług Składanych od *el'~!~ł~~a ::0 bi:.I.ieo!4=c!~~~~~~!:~~
eza~u do czasu OŚwł8d~zeń jego', zalanycl' terenów, Idzie t}liląCt
pnyw6dców __ posiada dla wy km kw. grunt.ów łnałuły łi~ pOd
;\Jierania wpływu na swego 50- ::(~~~lł' li.;:!~ar~o~7:ainot~!::::a~
.Juszn,ika, moę:łoby to przynieśl hhttlT'ii Argent) nr. Straty materia l
pozytywne re:&ultaty.
on llĄ olbuymit. \te«Uul rue.nika
Autor prz.vpomina. te w 1\10- 'iandllfłT'lTi~ narodowt:j. w snmych
skwie przerl~'skutnwano róww ~;ł~~5r~Ot~~lC;~c~A;~~~~J<;; ~l~h~~~
,nici problemy bezpiecz-eP.stwa <;os. 'l!J,inęlo pół mHi('na s'ttul~ byeuropejskiego, pokojowego lire dla Of'1ł~ ~rzł'padJy _blOfY. \l znac~
rulowania problemu nie.mie~ ~raj. ~~I~I~i~. aln~~!~~o~~l:fo!:?UdOWłll'
ckiego,
nicrozprzestrzemania
l'IlwoT~ono specjalny most pOWił
broni n"kleRrnej. ,Jeśli się pod·' t'v,,. p",lzy IlUeno, AIres. reg,"
chodzi do tvch probl(lm6w z nanl; dotK"l~lymi k!l;'\l<ą ~~""iolo~
troską o bezpiecU'llstwo mlę- ~\~."td\~ą Il~r:;ie~~cad~~.l t:~~~nj~!~~' l~ed
dzynarodowe, z pozycji zdrowe: ""lei,
go rozsądku t realizmu, to jest
w lIocy # pll\tku n~ sobotę nad

Kata strofal
'
aa a

pOW ód L
W Argen t un Ie

~:JlI;':z; :~:':'~!Inr:'~:::;

Itrat,

n.i nUklearnej,

slłom

kt6ry

odCiąłby ~: f~:t~~:"\:~~~Aun~:ę!li~i~w~OI:~~

militarystycznym znad raUtowana. Ustał dopłyW prądu
Renu ws~elkie ścletki prawa· .I.ktr,. •••••o,
dzące do uzyskania tel broni,
w pelnl odpowiadaloby interesom narodów,
.
Autor komenlarza _twierdza.
te polityka Anglii zmierzająca
do prawdziwego, a nie pozornego zapewnienia bezpiec.. l<,twa europejskiego mogłaby
(1)okońc•• nle ze sir. 1)
dodać bodżca dla dalszego roz-

1------------Z

Syrii

woju !!itosunk6w radz1ecko ... br;v- my wał, te

generał Sz.aer znajdu

europ.j. je .ię w Damaszku i te nie je"t
prawdą. Iż wojska ,tacjonujące
n. południu Mgraiają .tolicy.
Ten sam rzeczn!." poinformo
wał, Że generał Salah D",did
'>bjll! funkcję ..,kretaru generOlnell<> partit BA AS w Syrii.
Je.t to pierwszy wypadek. ż.
.ey bombardowali linie kOO1unl. wymieni"ne zostaw o!.lejalnJe
ko.cyjn- wokół ml.. -ta Th-." na.wisko lIene.r"ł. D~edld., kt6
Hoa, V1n n I DC>!l' Hoi.
~.... rj Je>! uwatany za gł6wnego
N.r ...... j~. pO>f.,Wnlenl ••• new. przeciwnJka był"", przywó,ky
~".'~u.l~l~~ Wbt~~j.W;~,IiWI"\i Syrii Ii"nerala Hafeza 'lrgani"brojnych n. O.I.klm WIChod'le, ~!!~ra~~~.:: ~~u _~ J:.l~d·
- ......I.k.lotni.twe JoN> Orend,y, .~.
.,.
• .,,,er.. ..,....
Wled "U niedawno Wlelnam polud .t~:~~\:,rzym.e W ci~n!l' l
~rr;;;~:;,,~~~~ P':~':~~~1",:\~';.y ~ nla n. tem~~'~': lI~er~f.
kliki .. jlon,kl'j. tWledzU on wr., fez •. RzecLl'lik partii Ii!AAS u:t n!mi hewe bazy woj.kowa USA
trzymywal, te "generał Hafez,
~o.r'1:~~~~~e J~~~ntowYm do~ jego tona. 1 dzieci znajdują się
Misja łącznika nalwyhltego do~ w dosk,onalym zdrowiu". Nato~~;jw:twn:~~t~am,:klrlcl:r~;~t~: mtut ukaz1.t'ący się w Bejrucie
wlmym do- Mlędzynarodowe, Korni. d7.ii$nn\k .,1'Orle-nt" potVl'ierdt..3
"I Nadzoru \ Kon\roll w WI.ln.· I'OPTzedn!.. donl ...ien\a, te ge.
tyj,kich
Sklej.

na arenia

....m..nym od<lzla1om,'{("llIm
In- t>anla _ykat'lakaN'!k~a_
n. przez wiel". .. goÓlllru,cll·'III<l<t,
:.,~:~::t~~ o;~~z:~,:,:g~~:~i: dzierzy I broni rę~""ej ponlos!a
w nlch sprawnych działów ana bardU) ciężkie otraty.
lizy koniunktur I rynków zby
Lotnictwo Stanów Zjednocz.<).
tu oraz komórek ekonomicz.. nvch oe>konalo w nledz.ielę nonych badających'zagadnienia o., wYCł'\ płrackkh ataków na te~
płacalnoścL Dąży się do wy- rytor!Uln DRW, AgenCje x,a.chod
kształcenia w centralach
wy nie podaja, że piraci amerykań..
specjalizowanych biur branżo..
wych, kt6re odpowiad.ć będą
za: katdą traniskcJę. Biura tę
1'1
miEl, że "e~lem poor6ty Johna Gren
f1
utrzymywać mają ścisły bezpo..
l:1
a:&~.~1!na~u Poł~7towego
środnl kontakt z zakladam! pro łt·
•
•
laki OPOOOb mot~. ~~.,:\~ '"'"i ..'::
0
dUkcrjnyml. Dotychczu brak
wOl'kOWY mlęd,y w. IIry .. :rĄ , _
togo koniaktu by! widoczny,
Iii
M_n.m! Z\.dn""••nYm! dl. kont,_
co ujemni. odbijało sIę w prsWoJew6dzkl Ośrodok Sportu, ~~:::r:.~t. 1'1'.... USA. Wolny Ol Wio'

I

"1

I

W

CI.eczkol

!\rajOWe I Z8 ramCZne

I handlowców l Ilroduettn-

~~!l~~t~~1

(ut Wl::~~~~~~ ~
otsaolzuje wyc!eczld kr.Jowe
I zagranlc.ne (wr ••• noeleg.·
mI I wyiywieolem). .
W.zystkle In,tytucj. I za.
kłady pracy, kt6ro •• mlorzaj.
organizować wycieczki, powin·
ny Jut teraz (do IO.II!) zgłOsić
zam6wienia z wyszczególnleniem
(mlo,ląca) i mlcjoraz llośct o,6b. _

!d"n. Z S<ilca \ Innych

r:lt

0;1::

\\t!ei.

,owości nadchodzą d<>bre
,~t<!rWlllu MO
Wacław ltap.

rlak informuje: że
~
wody sy,te>malycznle opada,'
Ni"b"zplec"",ń'\wo omiJa 1\14.
nośĆ Kol,mll Na<lw1ślaru.k!ej ~
rat dwóch Innych wsi. W drQ.
d~e tnaidująsię Mwe lII'IlfI.
1:'ie wojskowe. Spieszą on. 11>0
mocą mieszkańcom K'lPY Wa•
low,kiej, Naleł.y . te<:haA lit.
miejsce ...

*

Przed budynkiem Pretydlum
.toi kilka ;,Warszaw" pick""l\
Na
nie łe.dowan... są PlOZ.
ki
h'W11Ośclowe
a 'Pt>nod
to 100 kg wędliny, du*" chleba, cukru. kawy Oraz opatfUl).
k6w. NIajor Tadeusz Nyg. z
Komendy Wojewódzkiej MO
mimo zmęczenia SPowodowane..
r,o ,obntnim .prawdz.ani«n
zagroż,onych

miejsc, znÓW" ru..

sza w
ter~n.
Dwuna.pędowy
"Gaz 69" przc-wie-zie go nawet
przez naJgorsze drogi. a takich
tu nie brak,

Pokazuje

się

słońce.

Dobry

to z,nak ...

WASZYNGTON PAP. Prez:;,_
dent' Johnson ośw1.dczy! w 00.
bot, na konl$l'encji PUllOWeJ,
,,, J...t zadowolC>!ly t wynik6w
działań wojennych w Wloln ••
mie południowym, prze,trzegał
jedn.k, że Amerykanów cYlka
"długa I ciężka droga!', która
okaż. się trudna i wymagać bę
d.l" ·poświęcerl. TrYlba, by każ.
dy ulawał &obie z tew> .pra.
wę·
,
Wspomnl.ł on, te w tej chwili
nie m. planów zwiększenia licz
by WOjsk w Wietnamie.
Zaznaezając, że USA posi ••
dalą odp<)Wloooie Oilly, by osią.
gnąć w Wietnamie "dobre re.
"uH ..ty". prezydent .wdał, ż. bę
dzl. to wymagało .za"', al. te
ni. tamie". wyzn.CMć jakieji
granicy.
Zwolennikom wtetnammkle-, polt ..
tyki prezydenta Johnaon.a nl@ udalo
w

filę W &Obotfj; przysplfts,zyć debaty

~t~~:~yg~Ak~d~t!;zy;na~~kr!~j
4,8 mld doll:lr6w na

kOSlty dz.law
l.Elń wo,ennYch
Wlctnnmlo Z
brtif;u wym.wU'li!l'ijo {jIJorum deba~
ta 1.OJIltał/J odłfJiona do 28 bm • .za.
miast nIe, wywiązała IJI« g()fIłCa dyn
IOJ'I1a międ'lY zwolennIkamI /I krytyltaml obecnej POlityki adm\n!"

w

3tracjl. Prled'ławlelł!'le obu III ron
wynłn$Uł dlutnu prZł'm6wltnla.

IfIIlllcJa

błyskawicznie ujęła.
aprawc6w

ohydnel' napadU

Wpllllek p6tnym wleczonm
na pruchodzęcę ul. Ch~cil\.ką
w KIelcach mlodll koblelę napadło trzech męwzyzh. Doko·
nall oni gwałtu. a nast~(ln1e
zabrSli Jej .egarek.
Zrozpaczona kobieta

domil. KM MO. Do
tyehml."t prz,V.tąpili, pracow,
. nicy .luzby l"·ymlnaln,). W
b.rózo krótkIm ••••le ~ "Jęli
on! 2prawc/"w napadu, Dw6ch
• nich 1k.y po 20 lat, • J.d_n
30, W ul'e ••d. "czekuJą n. d.·
Cyzj~ prokuralora..
IW.Ł.)

*

'*

1<

Kolej n. powi.t kOdenlek!,
God •. 13. Zblito Silę tu WYS<l!<a
f81a. Wodomierz w.kazuje 608
cm tj. o 160 cm ponad stan
alarmowy, Najbardziej cierpią

domostwa tych wsi, które cz.ęł

clowo położone

są

pomJędzy

brzegiem ruk! • walem. Wysoka fala pono\'vnie zalewa 50

g'"podar5tw i 2 ty,. ha gruntów.
~lieszkańcy \\1o...k: Borki, Pr",

Wóz Tarnow.k!, Winduga 1 Kę

pa Biolań.ka -

terenów najbardZiej n.ratonych na nlobet

p[eczeńs,two zostali ewakuowa..
ni już w plątok. Sekretarz Powla,towego Komitetu Pneclwpo
wodzi(}wego - Józef Kuimter-

Clyk -

wy,ył,

u7,;u\l<lłnlenle

zaopatrzenia w żywnol.ć.
Ood.in .. 18. Wielka, woda o.
slllllnęia Kępe Blel.flok,. 11.0..
...Ialy tywlOl ol....y domy,
wlowają. olę !Iq wnętr... ok""o
m\, Tymc.... em
!>.bUokl_1
~robll, klóra spełnia rolę drOfl~
trwa .n\ll""orGowane umacnia"le Jo, piaskiem. BezlmleUl)1cl1
~ob.t.rów '''''I wielu ...
Mimo ! tak o~omnych ,Ira'
mie<zkańcy terenów
.. groto-

n.

nych powCidzią mogF.\ mówić o...
pev.,'Tl}''m s'l.e1..ęściu.

Wody z Wi..

Mę bo,,~em

- ....- - _...._ _...._ ............._ _ _ _ _ _ _ _ _ _......

PRAlIOWA
PREZYDENTA JOHNSONA

a wobec prawicy
lice Dominikańskiej
NOWY JORK PAP. Tymcza. bp, wywolanla p<)W,tanl. 'fi
"'wy prezydent Republiki Do- ml.Rei. Santiago.
mi:l!kań~kiej
Garda~God{)y
W5Lystkie te pot!>unlęcla kl&IJrzyjął w F).<JCY Z soboty na nie» dą, zd_nlem prezydenta Godny",
d~ieJę przysięgę od nowego
kre, kryzysowi polityczno _ woj
fa .,Iobu lotnictwa, woJSkowe- ,k<>wemu w Dominikanie, pow
go Juan. Folch Pereta l sYlb ,tal..mu w wyniku odmowy ze
sttabu armii lądowej Oslris3 >lrony prawicowych ."neralów
l'erdomo. RÓ'.vnocwinie powo. podp~ządl<Ow.nja "Ił ro.~
lal on n. ,tanawl.ka wiremini 10m pretyd..nta, W fzectywi.
,trów w swoim rządzi. praw1. ,to.ct Jednaku !:bodzl o W'I*
Cowych generałów Aran. i Ce, ratn. U&tępatW4i wob&c pr.ped."., którym po<przednlo wy wity. PollrYl<lnio
praz)'dec!
da! rozkaz opu ..cunl. kraju. Po <lwukr"'nl.. ""bow1_zy_1 Sil,
nadto prezydffit <>gw.ił amn •• do u.unięcta z kraju reakcyl·
stię dla oficerów lIresztowanych nye!, przyw6dc6w wolskOwycb.
\V listopadzie ub. roku za pr6. Po
raz pierwny, w $\yeZl'\lU
br., gdy namówU 'prtyw6d~
t.wI.tnlow,ell<> po.w.tanl8 luoo.
wego I1rJlllcl>co C.amano I sru
p, po.tQPowych otlcłll'6w do O"lUlllt'U'nia kraju j po raz drU.
gl pn." kllkun&S,tu dnW'llI
wobec k_!I.tu .traJkow~ '/I
Santo Domlngo, k1óry pod tYlY!
warunkIem zgodul ol. od~.
BONN PAP. - Wizyta kanc strajk powS7.echny.
lena .achodnlonlemiecldego Er
Korespondent agenejl T AlIS .
h.rd. w Londynie, k tilra pl er wskazuje. ż. pre.ydent ".1)0IIIIwotnie wyzl\!lczona zost.r. n. nlk.ny połZll!!1 na u.t~lW8.
marzee br., odlotona zostal. na wC/hec praWicy pod 1I11~
ni.określony termin. Donosząc przedstawiciela
organlaa.ejl
o tym, dziennik zachodnlm"tie. Pai'l.1w Ameryl<allllkich w ])o
mlecki "Sueddouhch. Zeitung" mlnikan!e Bunkera I dow~
wskazuje, 1* puyczyną odrocz< kontynll~ntu
ameryk_ńskl_
nla tej wIzyty j ••t przy[>u•• - .lI m!ędzyameryka'ń'sklchSen...
czalnle możliwość prz.prawa. rlkl. Palmera.
dYlo!a wyborów parlamentar.łp_ _ _llilllaalllilllllilllllilllllilllllillllll
nych w Anglll wlosn, tego roku.
Jedn.kie, Jak Wskazu)ą boń
scy obse\'watorzy polityczni,
sadnlczym powodem tello odro
cZenla są rozbieinoścl brYly)-

'Le.

80

Ilości

Anglia-NRF

z.

'lko .., z-urhodnłoniemit't'kie
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d

eJ. Komendant
w Soku ,iert.

,loki l Dun.jca nie spotkały
z ,wodami S.nu \
dzi~ki ternu ni. <Iosuo do gwa!
townego
s.plętn-enia 11ę wbd t a
neral WIJtal 'ranny w kolano. 0- więc w!ękslAIgo Ich wylewu.
·peN>wa.ny w s1łpitalu, a następ" Dziś sytuacja po.w1nna ulee po_
nie umle.u:zony w wlęzienlu prawi•.
pod DsmI\$IlkIMrn,

KONł"EIU!!NOIA

",

miel.

Opuszczam Lipsko, notująe
o~zywiste. że n~, zawarcie ta~ ~::md~ U;:~::i~~' :;~!:I'!:t~~Y~nn';~j leszcze,
że woda zalała 1,5 ty.!.
lneF!o układu mlędzynarodowe~ mfll-"lAmi i r{'jr>Tiami nalala !\lra'l7- ha
gruntów ornych.
go o nierozpowszechnianiu bro~ liwII. ulewa. Ulice' mła!lta znalazły

I am

teru prodUkCji. kierunków

Godzina 8 rano. W mleszllt.
niu
przewodniczącego
Prt..
PHN Jana Paslunkl dtwOnl to

,
• I

I ,~,
iI'

III

.11.

"
"
11).

2 'ZEVt:>J..ER Z80ROW$/(,P

!li

...o.

..,..4
i

O
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b

jest kiepska _~. ..mo~bo
dów,
szczeg6ll1Ó1' krajowych.
kt6rellominuję na na••ych szosach oraz hrak eząśel zamiennych. ObUczono np.• te, "War.%Swa" kor~y.te przeciętnie w
okresie gwar!lncjl z trzech naPI'1iW, zał .,Byrena" mUli korty
aleć cli ..IdInIkl" at ez\erckrot!!l•• Jłlłll chodzI o ~y zagraniczne to najWi,kszą bolączką
jest tu brak częśCi zamiennych.
Na... centrlil,e Importowe *prQ
wadując wozy tałuję nalcząś~
ciel p!elilędzy na ten cel. "Motożby!" dysponuje zaledwie pojadynezymi sztukami najpotnebniejazyeh akceaorlów•.. pod
czas gdy zapotrzebowanie Idzie
w ..tkl. Posiadacz samochodu,
nlera. nawet inżynier specjalista. nie mając możliwości takupu częś<;l w handlu detalicznym. udaje sIę do staCji obsłu
gi. podczas gdy mógłby wiele
drobnych napraw zrobić sam.
Zresztą
dotyczy to nie tylko
inżynierów
specjalist6w, ale
większości .arażonych
bakcylem motoryzacji. Zdajemy solile sprawę s lego. te w handlu
zagralIleonym obll",,"nl.. lI',aJII
lz",,"CóJnle watell rolę. IIlemnIej jednak wydale się. łe do
tych..... ow,. politykę importewę naleteloby .mlenl~, a praode wszystkim apewadowa6. ,,by zagranl.....1 producen,1 sa......,hodów uruchamiali w na.~ym kraju. autor.ysowane atac.te obllłl1lll. Dotyczy to tllk!.
jetdtą. a wl~c wymagalą kon- ci naprawczeobe!mll Iylko 3/4 FSO. lubelskiej FSC czy "Nyserwacji I napraw. Sprawność samochodów zarejeatrowanyeh IY". Rzeczą IstotnIl hyłobr chy
techniczną tych
poJa%d6w ma w Klelec.zytol••
ba t,kte zwrócenie w.lęk.zej
zabezpieczyć Istniejące aktualuwagi na kwaUflkacJe klerownie 16 zakładów państwowych
c6w .. amator6w. rozszerzenie na
I sPÓłdzIelczych oraz 24 warszukl jazdy przyn.. jmniej o eletaty rzemlei!nlcze. Naturalmen tamą naukę o samochonie przoduje ttitaJ kielecdzie. Wielo napraw wynika bo
ka TOS. która skupia gros nawiem z nieumiejętnej okaploapraw gwarancyjnych. przeglą
W"yst[!#i te wyUczenIa "li tacjl wozów. "czególni._ w podów I remonlów na zamówlen!a
czątkowej fazie u'iy.tkowanla. I
prywatn•. Pozostełe uklady to tylko teoretyczne. lec: jeśli chociaż, obiektywnie rzacz biow zasadzie liliputy. ni. mówiąc wymagaj" poprawek, jako te fąC jest to prywatna sprawa
•• 'W'fł,ZO$~ - n1-ecsYUH.
.. STAR;* "UtAdtona l:1ł1!111lA*. lut o warsztatach prywatnych
posładacza, niemniej w ostatecz
- pf04. tadx. - 04 let 14.
pozbawionych naicz~śc!.j pod-o
nym rachunku postę:powanle
.,ROBOTN'l1C t • .... stawowych maszyn l urządzeń.
• ..rutr-.
takie przynosI poważ.. e •• kody
luyk~ prOf!. 'polł1UeS.
dziaJałąeych na zasadzie "zło
8połe"" ..". na które chyba nie
ItOlilll'KIlIl
powinniśmy
ooble tek lekk.o
.•~Ar - "Ukla l waca" - Iych rąk" właścicieli ! zatrudpro<l. ha_
0<1 lal Ił - nianych tam dorywczo mechapotwalat.
nUtów. Wszy,tkle układy wo'':'lkW~~' ",hotlm!ę<tIe "o. Jewództwa zą w Btenle .ailowSprawą
kolejną Je,t rozwćJ
",.. - ,,0<1. l"Itoo!<ios - ..c lal lA nić remonty zaledwla 60 proc.
.tacjl lut Istniejących. rouz.-a.... Ujlł.
pojazdów ołobowych, przyJmuIII1:Y~=
rZjUlle zakrłlS\1 .. woług, l,epsu
,,~.. - 'u'.t\I:"1t PłN. j,e, łt w.katnlk am!anowoścl
kdord7llacja poCZ7llań. .raI< wf"
utrzymam,. w realnych ramach
lUOO,..
w~ '1z.~J"
domo. poza TOS-em obsługą
czyli l, 2 procent. Gdyby wskat
zajmuje się PZMot .• spóldzielTEATJill TM. In". Utł014SKmaO
1JItHtLMWUJ· - nt~fł",
nik ten udalo się podnle'ć do
,.. nieelynny.
I'IIZEOBOaz
czoU pracy. przemysł tereno~Z()O()W"Nl'Kt'
_ łłleetYnnł'. l.8 ... więc otanu niemal Ideal"aAt. TYK" - "l'l..,tu mątw p.
wy.
CP,N. warsztaty prywatne.
WIElilZlIlCA
nego, l tak samochody zar,,Ury" - prod. USA - 04 lit le.
Przedslęhlorstwem
wiodącym
u~US" r
1Jt«tynn.
Cod%. lUt, ,. t 20.15.
·je.trowane pod literą ;.C" nie
jest
Techniczna
Obsługa SamoaucaU:ONłOw
"PftZYJA:t~ .. _
.. WIelki .kok'·
byłyby w pelni ooslużoae.
chodów. Według uchwal ma of.s.l~OKRZY'łU.H - alGeZ;Yn..
... proa. t'rancunkle, - od lat 16,
na pra\~!O koordynować wszyst
'(jd!. lUG, 1$.30.
o $od.. a.M M.
"Młlndnn"
ptod.
tranoWlki.-!
kie poczynania inwestycyjne I
"" (jd 1.&t 11.
produkcyjne. W więkazości wy
paelków j ••t to Jednak prawo
nominalne. gdyt każd" z wymienionyclI brant nie za bardzo
licZY
z opioI/4TOS. uateVlla

pa". -1.

.1,

146
- Prawdopodobnie zaprzestałbym pościgu. Nie dopuScllbym przed"t do tego, łebY ci .trzelil! w łeb.
Inne wyjście • sytuacji.
Z'aWiadomlUby4my policję brazylljsk". mekaykań,k"
I arnerykaMk:lI. Gdzieś przecieź musieliby przybić do
brzegu. QezyWiścle. że sprawa ogromnie by aię przewlekla.
.
- Fanteatyczna babka ta twoja Valentln .- powiedziałem t uznaniem. Co za odwaga. A jaka wysportowana. Zna dtudo. Radzi sobie pierwszorządnie.
nie gorzej od zawodowego zapaśnika. Nie masz pojecia jak rąbnęła o :tlem!ę tym bokserem. Ale. ale. nie
wiem c~y ci wspominałem, te ja już. dawniej pozna..
łem Boba Winsa.
- Nie. nic mi o tym nie mówlłeA. Jak to dawnieJ?
Kiedy?
- Jenoze przed moIm aresztowaniem. Poznałem
tego draba u niejakiego Hermana Ri<htera.
WOjtek zerwał się na równe nogI..
- U Hermana Richtera? Nie mylisz się?
- Nie mam co do tego iadnej wątpliwośd. Grali
obaj w bilard w mieszkaniu R1chtera.
.
- Ależ to bardzo ważne, tG bardzo ważne - powtarzał Wojtek. biegając po pokoju.
- Nie lataj tak - powiedZiałem - bo mnie zupełniJe wybijesz ze snu. Właśnie miałem zamiar ucłąć
Musiałhym znaleść jakieś

sobie

króciutką

drzemkę·

Niecierpliwie potrząsnął głową.
- Nie ma mowy o żadnej drzemce. Jedziemy .
PochWYCi! słuchawkę i kazał się połączyć z komendą policji. Czekał dłuższą chwilę. ~im przywołano
do aparatu inspektora Ferraro. Zamienił % nlm parę
słów po wlosku. z których wynikało. te mamy natychmiast do niego pojechać. ZapIął koszulę. zawili"
:al krawat I pociągnął mnIe za rekaw.
- Ru...j się. Stachu. Nie ma chwili do Itracenla.
Później

się wyśpisz.

Ziewnąłem l niechętnie
podniosłem
się. totela.
Z prawdziwym talem spoglądalem na zaczętą butelkę vermuthu. Ta współpraca z Interpolem stanowczo
była nazbyt nerwowa.
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Na Placa Independencla udało nam alę złapaĆ
taksówkę.
PojeChaliśmy. Przyglądalem
si,!
WojtkowI. Dziwiło mnłe jego niezwykle podniecenIe.
Nie pytałem jednak o nic. Wiedzielem, te niebawem
Gowiem slq w ••ystklego.
In,pelotor Ferraro"ezekal lut na nas. przywitał at'!
ze Inn~ lak ze sterjtrn serdecznyM przyjacielem. 00wled:tlaws.y· sIę. te spotkałem Boba WIns.. u Riob---·
tera. spoważniał.
- Herman Hichter". Herman Rlehter - poWll'f'.
rzył zamyślony To dziwne. to bardzo dziwne. To
znany. solidny kupiec. Czy jegt pan peWien, że to
właśnie Boba Win~a widział pan u niego?
--:-- Zupełnie })€wien.
Ferraro podniósł słuchawkę i wydał jakieś polecenie, którego nie zrozumiałem. Najwidoczniej posłu

wolną

,iwał Bię

urzędowym

językiem.

Po chwili policjant wprowadził Boba Win... Na
jego kwadratowej szczęce widać hylo Jeszcza siny
ślad po mojej pięścI.
- Czy zn. pan Hermana RlchteraT - spyteł be.
łednvch wstępów Ferraro.
Bok..,r rzuci! szybkie spojrzenie VI moim kierunku.
Doazed! wldocznle do prz.konania, te ni. m. celu
.. przecz..~. bo .klną! lilOWI!.
- Znam.
- CQ pan ml.l wspólnego J Iym euowleklem7
- Grywaliśmy razem w bilard.
- Ach tak? Grywaliście acbI. w bllar/!. A poza
bUludem coście robili 7
- Słuchallśmy rad!a, ogl.d"l1śmy telewizję.
I"eraro przygryzł wargI. Widziałem. te panuj. Mil
,obll żeby nie trzasnąć'w pysk lago bezczelnego drab.. Pochylił się nad biurkiem l powiedział clchym.
nlllprzyjemnym głosem, w którym wyczuwało się
grotbll.
- Słuch.Jno. Win.. My si. znamy nla od dzl$laj..
twojej dawnej dzialalności i to
Wiem 006 niec06
ni.. tylko n.
Am"ryki Południowoj. ..tell
będ,teu tu H mOli "rtowal. to mOli. sobia r6*">a

mczy Przypomnl.ć... par.lltuję d. te niMi doskll1'111111 paml~. Na raz!. będzIe.. odpowiadel tylko ze

..
,..
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Dzień
Z·ako:ńcton-e. wńoraJt llardarskie

rnl5tuo_twa
Więcej

świata

PU}'uh)!ł'Y

Dle.pÓdzianek

byłO

oczekiwał',

:&lad

V.-HU

m.o~na

nit

mówiąc

-Ogólnie

«lobu. spisali

.slę

nich repretent&nd Europy
kuwejt którzy wprawdzie nie- lA"
.rodU najWiększym potęgom _
ale wieJokrotnie potraWi wywal

w ez.ol~v.c.e-. a naWf't
1,11cda.lt>. 'postl"\-'~ Deme
la. Kaelina, 510jev.e1, Noncsa,
Fl<tisawy RJ.ski, i wielu inny'eh do
'ł\-od:ti,
tl! narcoj,arstwo, osiąga coraz v. yższy poziom file t.ylko tam
gdzie śnieg Jeiy dług-a.

tty~ mie~sca

NRD

sz:wee,.

w_..

S.,wa.ltarla

PONIEDZIAŁEK.

Nr 9 (SSO)

28 LU'I'EGO 1966 R.

----------------~------.---------------------------

a:dob)- wat

Pojedyócze
d<,skonale
~}niki
.rodokownf!'ul"ope.\czyków nie zmle
niły Jednak faktu, te nadal domi
nuwały catef'Y wjelkh,- POtęgi spnr
tu narc13Tski(>go SJ.w('eja. Fin~
landia. N'ol"weęia i Z":>RR. Gospodarze znakomicie wykorzystali atut wlasnego terenu 1dcbywa-jac
piE'rwuf" mipjsf'e Vi nieofichlnej
punktacji. mistHostW.
konkuTend~ch

W

mt:skich

sen.

&l:l.cją

byla s!a ba forma Teprezt"n~
tan1,ów ZSRR zarówno w biegach
J1k ł .kokach. Tym ran'm l.awod
ni!'y 7$RR v'e
wy\\alczyH tari~
r.tgo nu'dalu dahc ślę- wypr?:cdzit
nie ylko Non\l'g:i i nn1ndil. ale
równ!d Szwf'rjl SRF i NRD, Oto
plInkt.<>cja
konkuTl'nf"yi
meskich:
r-;OR\\-EGl,\ 4'.
Fi;.<LANDIA :n,
NRF )6, SZWEr JA tł. NRD 19,
ZSRR 9, CSRS ,~ SZW AJCARU.!
\H,OCHY I J.·\PO!%L\ po 5,

ki ZSRR nie mbły sobie równych.
Tylko trzy z dz-l-eVl-iędu W51::Y5t--=
kich medal
oddały

i NORWEGIA po 5, NRD
LAND!.'" 2.

~l,

Start polsk!eJ ek!py był w 'lI.
mie
wielkim
T,ylv.o w konkursie ,koków na
'rednj""j skoczni Witke przyporni.
naj, te kiedyś coś znaczyliśmy na
akoezn;ach. WCZQTaj bl- fa jUi kom
pletna tragedia. W biegaCh całko
\'\ ito
Ulłamanie formy
u kobiet
1 m-:"C'Z}"1:n. Smiemy twierdzić. że

naJbliiszą niedzielę w ea- \ ~ędlł dOdatku"·!I. Iakl_l'Il, •.~ ...

w

obchodzony będtle rych dGch6d przemIlCzany leli
uroclyścłe Ddeil. OlimpIJczyka. na "!kolenle pnrazlycb olłlllpll

hm kraju

Jllpttnia

a

ni sp zi

WIrkola jeszcze raz najlepszy
OSLO. - Nikt ~hyba nie spo
dziewa! się takiego zakończenia
narciarskich rr.istrzostw świa
ta. Otwarty konkurs skoków
na duiej skoczni, który wywo..
łał niebywale. zaintereso\V8nie
gromadząc na trybunach ponad
100 tys, widzów rozegrany zostal w niecodzlennych perypetiach. Niewiele
został

brakowało,

przerwany.

aby

bardziei, niż przedtem gęsta
mgła. ..str?cil na tym Lesser
spadając z pierwszej cziesiątki.
Najlepsze skoki oddali SJOEBERG i FUTISAWA co przyniosło im niespodziewanie wy
so!~::ie lokaty. Polacy znów byli

sł~bi.

..

\\'YNJKI
1. Wirkola iSDrweg!a)
(85 5-78 5)

2.

Ostatnia konkurenja kobieca
- bieg na 5 km był ieszcze jed
r..ym
popisem
z.aw~dnicrek
ZSRR. które bez więbzego tru
<lu zd,·były zloty medal. N:espo
dz:ankę s.p.:av..11 v Norweżki pJ.3
sując się na drugim miejscu.
7.a'7"dzięczają . to . prz.cd~ V:!szY*
stktm własneJ wldown1. :t-;a ~statniej zmianie jeszcze na 1,0
m przed metą Szwedka wyra±,
cle wyprzedzal. zawodniczke
l'orwegll. P~zy sz:'looym dopin
gu llcznej wldo.wnt ~awodnIczk~
k
ł
d
alk
:1o:~~es a rzUC1. a. s:ę o w
l
I tuz przed metą mJn~ła ryw~lkę o długofć n~t~ '7"ygrywaJ.ą. t
o 1 sekund~. Rówmez zawodn:c:
k
NRD
I
F kaml
oi J.
'7:ygra y pZ o lklln zul
sek_ndę·
pełoie nie liczyły się w tej staw
ce. Już po dwóch zmianach mi.
Iy pona>lc l minu'tę straty do
biegnąc~;)a szóstej pozycji Fin

I
207,6
%15.3

Futi...wa (Japonla)
rozpoczęcie konkursu zo
znacznie opóźnione z po- (80.11-80,0)
3. Słnebe- (Szwecja)' 204,6·
wodu niezwykle silnej mgły.
,fU
..
Skoczkowie stojąc na rozbie- t77.5-S0,O)
nie wiedzieli gdzie ma.;ą lą
4. Ra,ka (CSRS) 203.9 (82,077,5)
A jedna.k pierwsza se5. Seld_kk (Norweola)
odbyla się. KOlejność czo•
20Z,1
ukształtowała się nastę (EO,6-80,O) ,
6. Czakadze (ZSRR)
199,7
prowadzi! WlRKOLA (&0,0-76,5)
z dużą przewagą nad
197,2
RASKĄ
CSRS,
LESSER5~r
7. Halon"n (Finlandia)
NRD, FlJTlSAWĄ Japonia. CA (8~~~~~le CSRF) 19U (82,0KADZE
HALONENE:\\ 18,5)
:'andii.
Już
stało

!)

7~~) K:::: (~:~~~:~:)

(7::

m.O-77.O)

25. Witke (Mska) 178,3 (73,0i1~) Przybyła (Po\l!k.) 169,9 (76,5\
-73,0)
38. Wala (Po\l!ka) 161,6 (iI,O14,0)

IS

ze Sląsklem
I I'd 'k k' 1.'
~~:CI~~~·r):·~~~~~it;:-Sk~:i~v~~~ W I ze . oszy OYlał

hiszpańskiej

I

Nie będziemy mieć
h druzyn
. ...
~m czterec

WYNIKI:
l. ZSRR

. I
a wyara

Bardz. aktywnie wlą ..yl sIę
do obchodów Unia Olimpijczyka
ZMS. Na. trad;;-cy.lnych łmprę~

bu, PI~}J1ka('h. Stara,(>hJ\'\'icu.~h i
KieJcach w:clro mirjsea poswl(}
ci się sportowi i ldrl oHmpłjsw
klej. Planowane są spolkania •
(,Pmpijczykanil oraz sportowe
quizy.
Podobnie jak w ubiegłym roMADRYT. W
1,0 ró\\'nlei i teraz w niedziemIejscowości Beasain rozegrane
zostały
kolarskie przełajowe lę 6 marca obok normalnych ta
kładów Totka
zorganizowane
mistrzo~twa świata: Tytuł mis
trzowski zdobył nieoczekiwanie
2!-letni Belg Erich de Vla.minek. który uzyskał na trasie
23 km czas - 2:02.57. Na dr uglm miejSCU
uplasował sl~
Szwajcar Gr.tener _ l :03.00, a
na trzecim reprezentanJ NFF
Wolfschol _ 1 :03.41. Obrońca
tytułu m Istrzowsklego WIoch
Lango wycofał si~ na trasie wy
ścigu, W klasyflkac.iI zespoło\\'e1 zwych-żvła Bt>lgia _
24
pkt. przed Włochami _ 31 pkt.
NRF _ 34 pkt., Franc.ią -, 35
i
36 kt
pkt. i Hiszpan ą - . p .
PARYŻ PAP. Podczas h.loweg'l, międzypaństwowego meC7.U l€'kkóatletyczneg.:)
NRFFrancja w Lyonl(' d)5kona'y me
~acz francuski. Jazy. przebiegł
I 3407 '" Ik
1500 m w czas e . •. "yn
leo jest najlepszym na świecie
rezultatem w hlli. Drugim w
.lej konkurencji był reprezentant NRF Eyerkaufe.r - 3.42,4.
MOC'L zakońezyl Sl~ ZV;?c;C'
stwem Francuz&w - 69,0:60.5.
-

1
II1II

W &I.le<czytnl. na wielu impro .Iykow.
1Ji..hBporlowytb rozgrywanych .._ _ _ _...._ _ _ _ _ _..
W tym dniu wyróiniaJą~y się
.
_
,portowcy odczytaJ_ Apel OHm , ' . ł
pljskl PI!.OI, a .nleklór.y olny~
ntajlł drugie kolka ollntpljskle.
,
al!
III
.

Koszykarze krakowskiej 'Wł$..
ły mimo osłabionego składu pO
konali na włąsnym ter-enie

Slą;k Wrocław. 82:78 '.większa
jąc swe szanse na tytuł mi..
strzowski. W innych meczach
niedzielnych padły wyniki, AZS
Toruń - POlonia W~W .. -6'1:61,
Wybrzeie Gdańsk - AWF War
sazwa 16:68. Sparta Nowa- Huta
- Się... Wrocław 64:60. Starl
LubJln - Lech Poznań 79:68,

..

--

PARADA TABEL
UGA
Legia -

4. NRD
5. Finlandia
6.Bu'garl&
7. Polska

Gwar~

Gwardia. L. - Zawisza.
SIal - Wybrae:le
Polonia - Hutnik

17:1
8:10
16: ł
10:10
8:12

l. Gw ..rdła Wr. 17-28 202:120
2. !lutnik
11-25216:m
3. Gwardia W. 17-18 169:157
4. Legia
17~18 H12:16ł
5. Polonia
17-17 156:173
6; Wybrzcźe
17-16 174:163
7. BHTS
17-14 145:ł89
8. Stal
17-13 153:185
9. Gwardia L. 17-12 155:183
10. Zawisza
11- 9 130:104
S~ATKOWKA

66.04

~: ~:~'::f~"

BHTS

Gwardia W·wa. dia Wrocław

LIGA M -

W

Kobletf

59.19
!. A7S 1.
14 13 39: 8
59.20
WARSZA WA. Wczoraj zakoń
2. Stawet
14 13 40: B
59.59 czył swe obrady walny zjazd
3. Slart Radom
14 10 81:11
t.OI.27 PZPN. Niestety wniosek Kielc
4. SIal Kr,
Ił 7 30:25
o zmianę ilo§ci miejsc' w lidze
5. Motor
l4 6 22:26
międZYWOjewódzkiej nie prze6. BUDOWLANI
Ił 5 11:!9
szedł. Zjazd zatwierdził projekt
7. LECHIA
14 % 9:38
zarządu. Uehwalono f "'Że w tego
8. RAI>O~nAK
11 I 4:39
rocznych w(lkllch l,. Awans do
l! ligi obok wszystkich misMęiclytDl
trzów walczy~ będą 'wicemisU· thy IY~Mnl. itart· d. setrzo\vie Warszawy. Poznania, zonu' pięŚciarskiego. DrogoRz l. LublInlanka
18 16 50:1!
Lodzl, Wrocławia I Krakowa. będzie nadal w.pomnal swól 2. Avia
18.15 40:14
Poznań jest wl~c faworyzowa16 15 52:21
Bieg
2 mile zakończyl slę ny bowiem 1 w minionym ro- ••• p6!. Wkr6tce wdml. udd,ł 3. AZS
w mlędzyna.rodowym turnieju 4.PIlONIT
18 10 36:32
zwyc)Q;! wem
Kuclln.kle,,. ku miał dwa zespóły.
w lIol3nilll.
5. "tal Kr.
18 O 35:34
(ZSRR) - 8,44;0.
6. LECIU A
16 8 32:33
BERLIN. W cza.sJ" lekkoatle
T. Technik
18 O 28:41
tycznych mi.trz",tw NRD w
8. SKOR7.ANI
18 5 27:47
Rerl:nie, l1errma.nn uzyskaj naj
9. RADOMlAK
III «11:41
!ep.$'=zy na świecie rez.ultat w
U. WISŁA
18 2 14:51
hall w iogu n. 3000 m' --'1049.0 .
W)'n'k tĘn jeot lepszy " 4.2
KOSZYKOWKA
sek.
n.leźą.cego do n'ego po"leGnejaln_go haloLIGA M-W
świ.!a.

illizaiecow,.rozgromił
PL'!\iRTACJA

1'.
!.

OGOLNA

Norwegia

3. F1nlant'll.a
4.

8:lWE'cPl

5,

1Io~n,.

l.
?
l.
••
Ht.
11.

N'ltD
rSfUJ
JlI.J:)Qf)la

W1QChy

SzwaJcaria
BułprLa

PODZIAŁ

MED/l;U

Nł'H"Vlegia

$-l-t

:rfliRR
Yln 11lfHHa

1-2--%

NRP

amerykańskich tyczkarzy

n.

7SJłR

..... -1

1-1-1

Pływacka młodzież
potwierdza dobrą formę

Zawody lekkoatletyczne
wsali i na powietrzu
KIELCE -

W drugim dniu

mI·

tyngu kkkoatletYClnegQ lepn. wyniki u7Y!lkaH:
JLOBlETY=
2D m - Puto 3.4. Zabiebka :U.

-

6anprueb

-

Ul.

Sunna

8.70.

KIeLCE - W drugIm dniu P1Y"\
włlcklch mistrzostw okrt:gu w kategorU młodzików I junIorów znów
uzyskano S1ereg dobrych wynlkl)w.
Najlepiej sphal się startujący porA
konkursem junior Salap~ld, który
pobił r(>kflfd tyelowy na 100 m lit ylem rtow(I!r:ym. bardzo dobrym wy
nikłem $8.6.
Wśród Chlopców najlf'psr-ł! rnul·
taty u"-yskal1 Zb, PaceJt 1 Wlede8
tek. Ten ostatni ni! lOO rn lit. mo~
tyJkowym pobił rekord 2ycJowy,

pOdobnie jak
1 startujący pou
konkufl!:em Dzł.-,ba, który uzyskal
cz .. 1.Hi,2. Wśród
?.óldfl~

ska

ponf)wnle

u-

byla

w'A.lnlctką, Oto
O!ealń~ka

100 m dow.
l.ZVI, Raliek
:WO m dow.
Ole~iń"ka

KSZQ

Tet'71l1 l.r.~.f\.
Baran K;';ZO 2.52.7,
KSZO 3.(11 2.

101)

f:r7h.

R,'ulek

To;cza

Hala KSZQ

1.31-4,

l.:W.'l.

200 m gr7)), -- Sala KSZQ 3.19.2,

Radek TflC1ill 3.31.1,
100 m kJlU. ZÓJelfilika
1.29.9, Woju. TE;cza U/U.

4xl00

dow.

łxHHl zm. -

- Tok...

:.z•.•.

l. J,ubllnl,nka
2.

Mołor

TF,C7.A
4. A7:S
fi. MKS
6. Rl1DOWL.
1. A\'I ..
~,

R. "RO~
KSZO 9. STAn

KSZO t 6.40.5,
KSZO I 5.5~,3.

Co

CHŁOPCY t

W skr6cie

Męt.zytol

w)'nlkl'

DZIEWCZĘTA:

iOO m (Jnw. Lon.2, łłognacJd
WIJ mgrzb. -

Z, Partit
Tęcza UHA.
Wit'defe'k

1.17,0, HO!;llfl.ckl T~('ul

LUJ.O,

KSZO
KSZO

RZESZÓW. Koszykarki Orlą!
200 m gr7h. - I" J'acelt KSZO
przegrały kOlejny mecz w roz- 2.5'1.3,
Ońralskl
Z.57.4.
gry",ka~h O welśc1e do I ligi z
200 m 1m Z. Pacf'lt
KSZO
mleJs~owym AZS 33:60. W clru V~9.{j, K. Pactlt KSZO 2.4i./},
glm meczu AZS Lublin wygrai
50 m tr,nt, - Upieki K$ZO 38,t,
ze Startem Lublln 50:33.
100 m mot, -. Wltdcuk KSZO
OSTROWIEC. M,cz bokser- UtU, K. PaceJt KSZO l.l5,IJ.
ski junlor6w Kielc. - Kraków
tOI) m kllt',...- KtaJewlIkł deszo
przynlÓlll zWYc!'I"tw.o gości 16:6. LfU, Foręb!i.kł T~('za U!7 ./l,
Porażka naszej drutyny je,!
bl'IO ITi ({'Jw.
K,SZO I 4,.13,2,
jednak zbyt wysoka. W trzech Tęęza 1 4.41l.1ł.
nle- walkach sędziowie popełnili po
hHJfj m -- KSZO I 5.05.7, Tęcza J
myłki na nasZli· niekorzyść,
S,Z'UI.

16 16 lIBR: filii
l4 9 3~5: 763
Ił 8 973:9lł4
14 8 880: 819
16 6 I066:1MO

16 6 931 :18S4
16 6 913:10U
16 5 930:18Zł
1« 4 815:1051

robią

nasi piłkarze?
Z",p6ł

Rad.mlaka prtebyw.

aktualnie na zgrupowanlu prze.J
sezonowym n. DJlnym Sial'
ku. W drużynie panuje dobry
nastrój bo rotwl_Uln. Wf.szela
z~st.ly klGpoty z obsadą treMra pl"fW""1IO .""polu. Powr6·
ci! do klubu były piłkarz Ra'
dom'aka a ostatnio warnaw·
'kiej Skry KrzYSiek, który za·
'ąl ,:ę "koleniem ze,polu. Jak
OJ tej pory wszY'frCy stł zadowo..
leni z O'}wcgo szKolen;t}wca,
Z drużyny, która grała w run
rj,!. je,i"nnc; nikt nie ubył. Za
nosi .się natomja,~t na wunoenie
z.{'''p'}lu~ 1iutf~61nfe w li~
def"n ,ywnych. R.doflliil~
IJrowad1.i

fr;rrnrrwy Z RKS W

'prewi. poląc",,"I" .'. tych klll
'.bw. Sprawa je.! Jui bardto

!):i·.ka rt~alizacjL
\\,"CW, il~

Możliwe jeat

W w!ost<nnych gpotka·

'llRf'IJ ujrzymy już w banwRCh
l: flfl mj[lkrt cz-chwyrh olłl\lłfZY
c

Ko.lcel, CbyllcklCjlO I

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