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!lprawolldanie

Komisji

Górnietwa, Enl"rgetykl
miło Komi!ljj Praey i

!fkarią

na dr»wiacll informuje.
radnia będzie zamk.nic:ta

że
aż

po-

do

od 'Nołalll.a.

lnlonnacji u.zyiłkanycb od
WZ wl'nika. te prrerwa la spo oQowUla jest choT>Obą lelta-rzT
tam zaotnldDioDy('h. Z uw . na malą li.czbę
pOOiabrów w Kl.elcach we bard7.o mooEliwe 54 icb pne9lUNę
ci.a do poradni dla zdrowych
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magają

"91
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~órnlków

• sprawozdanie
KomisJI
Pracy i Spraw oe,ialn)'ełI . .
raz Komisji
Prac
Ustaw..
dawczych o n~dowym projellde usb -y ... zmianie niek'6r yC'h przepisów o świade..,.
niach z ubezpieczenia s polec ...
ne~. I· o zao""t.rzeniu emerytalnym;

e sprawozdanie
KomisJi
Komunikacji i Łącznośd, Jt..
misji Spraw Wewnętrznych l
W ymiaru Sprawledliwośet . .
raz Komisji Prac Uslawodawczych o rządowym projekeło
ustawy .. Prawo o ruchu ......
Irowym";
e SlDiany w Kładsie ....
bowym koml~jt ~jmowyeb,



DOKOlli'CZJ!:N11t NA STIl. I

Zgodnie z

montowan~ i

jou% Jako 'IPl'awne
wraz z Wyroba.lni
Decnja La 9IP'!'a.wiła ie na

w.'I'syła-ne

krMko $pi-awll~ taboru kolejowego uległa oopraw te W !e>le

ukladów. jak np. Huta im. M .
NowQ{,!c:; w Ostr<>~u, mocno 9ię
zaangażowała
w re-monty wagonów Po !)e'W,nvm euwie ~
nak kolej
ponownie z~z.eła

nicach około 50 tys
towarowv{'h
W ystal'iłv

również

wagonów
trud'llości

z wvwoze.m ~qtow~h wyrobów
z
po..__ zególn~·ch
zakładów

musiałT ograprO(Ll·kcię
Svtuacja tawvstau:la m.in w !"elnentow'niarh relonu kieleckiego
W te) sy~ cH woiewoda Iti.ere.:-lti p() w"ze:inieisz:vm porOŹl.l
mie-niu ,..~ z.e w ='Zvstki m' MlDteN!SOWanvmi WVd3l decvzje w

Ni-ektÓ<re z nich
Il'lCZVĆ

ka

aprawie

roz,z.e~a

STR.!

...-...
..........
. .... . .. ......

Najpotężniejszy f

świata

mikroskop
!iłOWY

JORK PAP. Uaiwer-

sykt w Chicaco

"

.-

MOSKWA PAP.
~ę

Zima • ja.kiej t) Ik" IIIMGa

ale -J' ,,"ejcIsi.
roka!
CAP

mlW"llye łym

stałych.

Energia słoneczna
dla całego mias-ła
BELGRAD PAP. W J~o.. ła
MI opracowano pl'oj~t pierw~~ w tym kraju miaęŁa, w
którym wszystkie domy będą
ogrzewa'ne

Mamli poza sobą
styczeń.
rt /etYPOWII pod
wieloma
wzg'ędami.
Najciep'ejszy
w
obeettym stu'eciu podc:::as
gdy średnia temperatura wi/'loletnia dla tego miesiqca
wynosi minus J stop!lie - w
DOKON'CZENfE N." STR. !

e-nergią

słoneczną.

Przew iduje się. r.e •.słonecz
ne" mia$to. wsLan ie zbudowane
na
adriatv':ktm
wybr-z.e7.u
Jugosławi i.
otuje ,ię tam
przeciętn:e pon ad 250 dni
ł<)
necz-nycb W roku. W nowym
m i eście zam iei"Zka :>kolo 50 tvs.
o<6b.
~jaliśc i C>bl.jt-zy li , że m o nLaż
instalacj i do ogrzewan ia
w mieśc i e
będz e
kosztować p r a ~-ie o polo ę taniej niż u.rzameń do ogr"-ewania ene~g i a e ' ektrv'Ulą.

91onlK'Ulego

Od wczoraj . droższy alkohol

pieJ['Oiy.

W godziaach

rannych do
kieleckich klepów dostarczooo 29 ty!!lęcy 520 butelek
wódki •. bałtyckiej" i "czystej"
llł

do aprzedaży
pou kart.bmi. Nie było w

przeznaczone)

tym dniu natomiast dostawy
win imporl.owanych. Brak by-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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.. zap?~oV-a".

Pisze listy miłosne
, . .
na zamOWlenle
NOWY JORK PAP. Andy
&hm:.dt z P : Usburgha (USA) ..

orygi nalny sposób zdobYwa finan,e na 5'woje poł.r-zeby: pi~e
na zam6w ienif' Ii'ity
mił06Ue.
Za list. lic zący 400 · .ł6w. po.b;Na 25 dolar6w. Int e res świet
nie
prosperuje.
ZakocbaOl
spragnien i ti~towneg 'J kontaktu
z najdroż.:,La CZy naidroższ-ym
mają w czym w~ b i erać. listy
bov.. m moga być : oelne tęsk
no t y. nam i ętnych wyznań, pov."a '.ne lub na :wne
.

człowiek

jest

istotą gadatliwą?
NO"'" Y

JORK

PAP.

Jałt

wskawją

lo tt!i ~~n l!;rajowych które.
jak point'Ji'mował nas ~
stępca dyrektora
do spra'
baniliowych WSS •.społem"
- EIl~ł'oill!la Li owski. też
wkrótce mają być droższe
IK)I[

samocbodu

ktoc)' w t>r:t:yw:łości 1:&t;Y>l {)OII>U la.!' nego ..llaporOlT.c ....
Bęaz.ie to piel'w.. zy
samocb.ócl
radzi~ki z pcz-ednim napędem.
Zasiosowano elektronicmy SIl-płOl\., który poz-wala zaoszczę
dzić 4-6 proc. benzyny.
Samochód ma wielkość r.blii06o\
do ;;żiguli", ale dzięki UlStollOwaniu nowych małerlal6w bę- '
ds.ie o 200 kg lżejszy. Mak..,.malna ,z,Y'bkość - 138 km ..
godzinę
Jak Da razie n ie wymvślono je«z<'Z.e nazwy dla o,a..

Czy

Wprawdzie nie mo tłoku,
ole nadal ."idzie jak ·wodw·
Od poniedl.ia~u, tj. l stycwia. zdcoźał alkohol Dotyczy to zar6wno wódki obję
tej reglamentacją, jak i sprzedawanej poza ni~ oraz win
importowanych, ktoce kupujemy jako zamienniki za pa-

Zakoóczyły

QOwelO modelu

we~.

...............
.................
..........
-.....-.-....._....
w

pc6by

dzieckiego

poi.nformował,

te zost_i.e Lam .,;bud.wan,. mikroskop • sile pewiękuani ..
tnykrotmie większej od Ilajs.n·
nielszych mikrolf.kopów at08Owanych .hewe.
, U~cłzen.ie
t. am.nJiwi obserwację
!lłruktu.ry
alomowej
p wie wssyslkieh mal«lałów

WV-!c:O!lN-

wa.nia napraw wagon6w Wytyoowano k:Lka Uikładów. kt6re
miały \() M:\'nlc: zew .. Nowin:o-". · ~PW ,Tnn awica". ZPW
;, Miedziank:t". Kombinat Kretlowo-Gipsowy w G ack 'Ich. Kiel-ecltie
Przedsiebiorst"... Produkcji Kru zywa ZPW "Bukowa" Cemt-ntownia .. lalo;!08'lCZ"
or~s K",)'\Jnie
kalnyC'b urowoów OrKOWYch W Wi 'Diówce.
DOKO!\{CZI:NlE N

Lekarz tei bywa chory

~j:;("~

Kom.i,sjt

informację

InteJWeDcje pl"l.yjmuJemy
W

iC:lt-

sprawozdaoie

e

tualnych problt'ruach polit yki
,sa.!!,raniczne;i PRL:

Socjalny.eb orali Komis'" rr..
Ustawodawczycb o rądowy_
projekCie lIstawy . " saopałne

tą
cWcY'l\.i4 wszystk.ie Wizłtoowne
wa~ . które dotrą do ta:kiego uld:iOO. po.WiililY być re--

wO'loi wagon()w

$ygnall7lOwać
Drze(aiaiącą dewastac ;e ~wego ta:bo:-u W ub
6ak ;"lorlllUje lI..oJlleo':a Woje- • roku z powcdu uszkodze ń, ~a
wódaka
S'caiy
PO-Aacoycb
li'
miast tJII'aeować stało n'a boczS~ecinle, _e
l4'.i 0 !0k. .. Im. -

"'nia,

ch

e

poscl!lkl ego;

Od kilk. !.at 'Polskie Koleje Państwowe. glliwoy pnewoiD1k
łow...ów. oie napokajaJ~ potneb lrao ~&ewyeb o_ej gospodarki, Pnye_YII jes& wiele. Jedo_ s nieb jest brak wysłar
naĄed liesby sprawnyeb wagonów.

k~j

-11
-1&

muje;

..,rawfe obsacl_nia -man4ału

Uszkodzone aRony
- są cży ich.nie ma?
Cb.cęc
pomóc kolei ,
dłtHu Rmąc;o.J wyda-ło 1,1
da 1m r. ~,YIl.ję nl'

ja

---::

-----

,

wynik i badań pcz.eprowadzo.nych fll'U!l: ucr.ooycłl.
ame:-vkai\ ;kłch. crlowiek:
każ
dego - dnia
1I»'l\t;
przeciętn.ie
je-dną

godz.jnę.

~

oznaC1:a.

te

w w.eku 60 lat prze~a.da1 jut
łą\:znte dwa i pół roku. Gdyby
W wU'1lstko wvdrukow.ae pj)Wstałoby "dzieło-" o ty!Oi~ \lo-mów (k..a;'.dy po 400 8'tron). Tyl-

ko kto
!.at?

:r..echciałby

to pnecq'"
j

S ejm PRL '

Obrad
lakty

•
innymI
europeJkrajami
..ejali8tyeaDYmi. ]fadajemy wyli 'kil l'U1.ot .trwaJ_i. ~_iei I
usprawui_i
j ....wania pe-

DOKORCZEN1E ZE liT1l. 1
• ....jekt ucbwall w .pra-

wJe zaJOIID~eia __li Sejmu.
)la sali •• ra .lłeeni ~ Woj,..
eieell Jarazellllki I Henryk Ja-

'_Ir

Jityflllll.~1n'.unC'lJ.
~.Jusz.
pańsłw .oeiali'" esnyeh. PellIka
roa.,Uae 1»ędaie nadal )trsyJ••ne
140811nki a łI::rajami _JaJislyes-

''''lIkl.

Obrady ot_rzyJ manll8l11e1l

8Caaisław

G_wa.
W.rmaeJę o
akt·ualnyeh
.....JeJOaell
. .utyki aacraaiaaej I'RL praetlsławU Sej,..

IIIOM minlllłer spraw zagraaiezayeb - Stela• .OJ_wsld.
Wystąpienie

S. OIS7lOwskiego
Słełau OJs:&owski s'Wrilcił m.in.
u ... ac~, ii .a paru lal jesteśmy
łwiadkami s:allOeceJlJd kum"la_
cji negalywuyeh zjawisk
poJityesnyeh, IJ. p.aareayeh i spe'6Clznyeh w iwi6Clie. Rozgorzaly
uowe k.nOikl zbrojne przy ułyeiu e_a.s
bUdaej olszuyeleJskłeh
broni konwC'ncjonalDYch. \Vzrosło oiC'bezpiC'meńs
two wojny nuklf'aroej. Siły im_
perializm" ze IIzczególnli! jaskrawośeili! podejmują brutaJnl\ incereueJ~ w sprawy w .. wnętrzne
pańslw,
w konyslujli\C potf'noJaI lJ08podaresy dla po}jt~ki
dyld.,l". Rozkręeana prz.. a nie
Dowa spirala wyścigu
zbrojeń
·powoduje
Ifwaltowny w:nost
wydatków w j kowych, ograniczająe
możliwości
pokojow ..!:,o
ro..... oj_ społf'czno-gospodarcze

SO,

utrudniając

rozwiązanie

światowyeh

problemów głodu,
zacofania I degradacji środowis
ka.
Minister slwicrdził, ii nastJlpiło .adśeie uerecu rądow zaehodDieh .d polilyki .dpr~:ie
Bja. Ozn .. cza
to
Plls'rzenie
etosuakew, pogłębiali. is\.nieją
eycb pOdziałew i podważenie
Iłłruktur w połpraey mi~dayna_
rodowej.
Mówil\C o tyeh sprawaeh podk:re$liJ, iż łendencja odpr~ien;o
wa,
ehOCliai
bamowana
i
komplikowana
poJilylLJI
k.nh_t_p,
pozosiaje
je4ynll
I'os.qdnll altunatywJl sto unków
mit:d"y .państwami.
Główn~ m
.y.niliiem pok.ju we ...,,,pół
_YDl ""'iecie p.zeslaje poli"ka ZwiJlalis Iladaiwkiel"o i
oalej wspólnoty państw soejaUatyesDyeh.

)'ostotp,,~
uniwer~aliueja
~r"~le .. · w
międzynarodowyeh,
.wł_ pr.bl .. mu
pokoju-

....ly ...... al miD. Olszewski w"m3IJa w daiałałooiei rZądów
.-ealleia .apowiedzialności
ole
wobee wlamycla Darodów,
Iees bllie wobce społeeanośei
_ętbYDa.roOowl'j, ullikania d,aa.~ kl.re mogłyby
podwa:i.ye
)I!Odslawy bellpiec~stwa
mię
• yDarod • ..,.. co. To poczucie od-

',]k.

p.wie4sialności
kin.tvało
posłępewanił'm
władz
polskich

.ny
rozwiJlaywaniu
na .yeh
I'r.bleJDÓw wewn~tranych.
llinister stwiud"ił, :ie kryzys
OI!IIabil
Polskę
wewnęLr:utie,
wplYDllł nel"at) wnie równit'i na
Jtj . .aycX
międzynarodową.
itiuieny r.k nie tylko ocłwrócił
to lllC'beZpiC'C1~ńsłwo, ale umoiUwił aktywne d~ ałania
zmienaJl\t-e do .dbudowv międ"y
uarotl.wej pozycji Polski.
Miniony rok
był
okresem
_elfólniC' lrudn~· m w stosunbelI )'olski z rSA i niektórv_
mi krajami NATO. Pn,.cay';ą
&elf. były oświadczenia i działa
Dia s ieh stron v
w,· mi .. rzone
)lll'!Zeeiw Da~Dni krajo"".;. g'Odące w interesy polski .. go 'poł_ńsiwa. Ant~· polska
polityka nie mo,;ła przynieść zamił'
rHnyelt rNuJlatów. niC' zatrz,,ID1lIa )lrMl'S. slabiJizuji i ".~
.aJisaeji ;;yeia.
Ani
.becna skomplik_ana
eytuada
międzynarodowa, a}li
IJJęhoki )lr04"f'8 amia. wewn~trz
.yeh . . P.l_ - konhnuował
minmer nie podwaisla ilołyeloaa w . eh
zasad
pelskid
)JeUtylIi _~raDieznej.
Jwonnine wiui "]trz~jainj I
~pl'acy ,. Z1iltR
';ozo~bj~
aietlJII}en .. iI' .a 3S lat kam;f'.lem wuil'mYAl ~hki ..J poli-

'yll'

aaaraJtN!&»eJ.

W~,..JłDiI'

.J.n

ten

_ae.tłamT.

Wielltll walrę .rz.ywhtz.j,pm do
_ialłła
trat1yeyjaym stonnlt'w ........ jainl s
CI!IR8
I
D,
m
...,..lrl. kon-

._J

.

nymi w iwieeie.
Do )tri ryt.U. polskiej . .nły~ aatrraniollej naleiy
!dał.
aprawa _ba_ _ aDla
wyleiK1I
••rojeii. Za ac1niese ananeni.
maJIl dalA rad:oi~e1l:.-amf'r kalL
.kie rokewUlia • •prawie e«.r~
JUcaftlia brom jądrowej iredole,. sasiotga. D"ŻJI w~ot )lrIlYwillaujl'my 110 rok.waii wiedeDsłdeh. Uln) mamy
wysokll
aIltyWII.tć na reT11m ONZ i mnyeh .r,;anizaeji m;ędsYJłarod._
wych.
Polska pozostaje .lwarta dla
pokojowej wsp;'łpraey II paulwami • ocJmif'nnyelt 11 tr.jach_
- aLwierdałł minista. - P.lityka
sankeji, presji i ingereneji w
na!!lSe .prawy wł'wn~trane Jlka_
sana jest Da całkowite fiasko.
Kontynuaeja tej polityki może
mid tylko jC"dno znaez .. nie dąłenie do
pn .. :okadzania w
n.rmalizaeji
naszej
yluaf'ji
wC'wuęt.n.nej, Ji~ie Da wykorzystywanie tzw. sprawy po1skid d.
zaostrz.. nia
napięe
mięuyuarodowyeb. Ocnk"jemy,
ie inspiratorzy i
na 'ladowey
ant y poJ "k if'j akrji
arefiektują
si~, obliClUl wlltpliw .. it'h zyski i
ni ..wątpliwe straty. poddmą poprawę waa.if·mnyrh
sto "nków
z Polską. Detyezy to • pi ..rwuym rzędzie USA.
Z usnaBiem odnosimy si~ de
posiawy lyeh państw, któn nie
przyl~zyły
.i~
do
polityki
"sankcji" i restrykcji, rl'spC'ktUA nasze suwC'renne praw. iI.
deeydowanla o sprawaeh wewn~trznyeh. Ch_y nadal
r.awijae Iłłosunki a
pańvwami,
klóre wykasujJl realilltyeznJl ..stawę w.bce Polski.
Z _uJllkiem powiedzial
minister - .anosimy się iI. r08nllłlł'C.
zaangaio""aola 8toliey
Aposlol.dliej i Jana Pawła n
.. .~r ... ę
pokoju i ukasywaniC' ryz~· ka wojny nuklearnej.
Rozwojowi slosunków Polski
s państwami
ni"zaangażowa
Dymi sprzyja wspóJne dllieoie
do um_ienia pokoju, aahamowania wyŚf'icu zbroj"ń, u lan.wiC'lIia
apralll' i"dliw~' ch
usad
oowel"O międzynarodowelfo Iadu
ekenomieznelfo.
MewiltC ~ aadaniaełl polskM-j
pelityki zagranicznej, szC'f· naszeJ dyplomacji
zaakcentował
rolę Sejmu •
jd k ztałtowa_
nill. Wi .. lkie znac:z .. nie mają
konbkty międz~' narodowe
poddmowane przu )larti~ I stronni"twa polityczne oraz oClfanizacje .społ..cznł'. Jstotn~ rolę 'bę
olzie odlfrywał .. td dziedzinie
PRON.
Na 1UDocuienie pe:zy~ji Pol5kl
na arenie międzynarodowej
powił'dslał Iła zakończf'nie min.
Olszowski - składa si~ 'łIF~' silf'k
cał('~o narodu. Oslap:nięeie
.,;ólnonarodowf'go pereaumił'nia,
usuwanie sjalll·isk ltryzy~owytb,
pomnażanie naSZł'go dorobku, a
przed~ W'iz~- stkim j~dności n"rod" wobł'e nadrzędnyeh intf'rł'
sów
państwa te n"jwai_
niduf' opartit' pohkiC'j polit~' ki
ugranie:mej. Ze swej stron..rząd liczy ni
,,· sz~· d\o. aby
t;'
polityka najlepiej słuivła inten·.~om pańsiwa i narodu.
De-batę

2

~jmową

~iGkDÓacll .a n€eZ pokoju i
~pi~z~ńs4Jwa oraz
wspart-iu
odbudowy naslU'j ~podarki.

W

imiftIW Klubu

Poosehsld4>-

1'0 PZPR groe za,br al ))06. Ildwaril
Ibymański
101m'. Wyll.

Wlocł.awek) .

f\()\\, i.eóz~.ał

m.in~

~~. ~c-h rucn~ J.a.t kI-~ BU pot.wierd~ly
,
~ć z~ połilł.y-

-

z.aer~j

f

pomDli.a.ne w
stnJ. lIJld'.a.w

Pru..

ionf,o,rm.acji

p=y-

ZllJ:'Taon.ioIn.nycb, są
słU9lJlle
i
poMOIloIlY
sta.nowie
t.rwaly
łum.da.Dlftlct
~ej
ze.1Wlęt..2IJ)eoj chialaJ.n.OOc; pańsllw.a.
Jlos. ~_ F.jęek.i (SD, ou.
Wy~.
w
Wan;eawie)
pod.klreillia, że we wt;/Zy6lllcich r()lZmowach i k()llOO}ta )ach p!'Owadz>oolych JlF.:ue SD w ra.rnacłl
~Y'»aor~wyd!
!!IZ~ na
pift'wmym pJ.a.ni e
seoją problemy 4ldopręi.EaJ ia i po.-

lroDtaklbw

Ul

k'Ojowej

hlórl"Le'j

w&»Ó'-a.cy

pam..tw
•
rbimydl ·_lK'Oj.aeb
&pol-yuh,. )X'Ob1em.y
Z>II'Ulfa-

m.a,
Po wy~i6Diu ~ed9t.a.wi
rie.lli łIllJUfbów poo;eI&k'idl, l"OtZ.IpOcv;a sJę ])Olielska' deba1.&, ""
k.tórej po. Ul bra)o Jq posłów.
Po Zlalkońe-z.eoiu debaty ])Oliele;«ie-j, . Sejm pod jął uochw a.1~ w
Mórej za n,a,jbaróziej iatootllle 11znaje:

•

PRL.

~.a.ją.c .. ~ KlIubu PosNak~ ZSL, po6. Witołd
Li
fOlw. Wyb. ~) pedże
'-'owe S3098dy

we. • ay- -ywiAde, te aa1ety je . _ a t .. oą ..wieoJ.j"
w.iękaej iWei, ą;ilĆInie
•
wymi t_lilii pnejasdu.

_

mim-

•

U.

Z .... ra

ewy.

nan>~

..

pier"'lIą1ID

.-ied:l".iu

państwa ~ Kbu4łowę międrJ.yna

rodowej p02ycji P.lski, sdeeydewault wałkę z wszelką dyskryminadą oraz kl,;«eneją w
sprawy
wewnękuJe
II~O
k<raju;
.
•
a.aaeśDienie
wS2eclY1treonDyeh 1Ił000IUlków z ZSRR, NRD,
CSRS i innymi państwami soejałistycUlymi, umac:Dianie
110i _ i n e j pozycji
Polski, rozwijanie 'lulzC1'bsiron.uej współ
praey w ramaeh Układu Wa.rszaw kjet;- j RWPG;
• rozwija.nie wzajemnie korsYBinyeh kontaJlłów i współ
pracy s psństwami Azji, Akyki
i Ame-rykli Laciń§ki~j;
• .ab"t1.ow~ i dalszy r_wój
opartym na powssechnie
uz.oanych w 8~ułl'kach mjęo)zy
na.rodowYł'h aasadaeh
kontaktów • r_wjru~lymi pautwami
k a pita list Yl:tUIy mi ;
• utywne, q:odDe s tradYeyjuą roą Polski tłziaJanie na
1'Zee2
saham.wania
wyieicu
zbrojeń, pr;tywrH~ atm"rery ocłpręieuia i wspólpracy w
lliOlankadl międayna.rod~wych;
• • oeh.roD~ inteTeMw ';"POdarfAyeh Pohki prz.". &ktywny
renwej
.._p_łpraey lfosPllda.reM\l
a
państwami
RWPG,
r_eraem.ie llI·spóJprlicy gKpo11 _ _j a bajami roa;wijsjącymi ll.ię, przeUwdzi.lanie rest.rykrjom _ strony paŃtw zaehocJ.nieh i pow ret do wzajemnie ko.rzystnej w półpra.ey a nimi,
•
działa.nie na neez ksatał
t ..waDia 111' świa"w~j opinii pubJi<-zn.ej ",' łuciw~o obrazu Polliki i sa.e~t'Y"h w
kra-ju
pr~-;

•
.bjęde bwthiej sll.uteeulą
opif'klt tysięc-y obywa.teli
polskic:h, którzy a róinych wZlflę
dów "nalC'źli 5i~ w
osł.atnkh
latach poza !(ranieami kraju
..... umocnit"nie wię-zew s wiełemilio-nową Polouil\. ,
8t'jm apeluje tłG całeco SJ)Ołl'e%~ństwa polskiC'go o atywne popareie &taJlowiska zawar~. tir praski~j D~klaradi Politycznej Pań tw-StrOlł Układu
Wa.rSllawsk~o.
Głos
Polski,
dziś w .blil'1u ~roint"j i t.r.dlIej ~tuujj mięctzyna.rodow~i.
powinien zabnmiee a jeaae
.· i('k~1I sił" i skuteeznośc.ią.
Na
tym
Sejm
aakońesył
piuw , zy d-aeń t>br:.d.
Dziś Sejm kontynuuje obrady.
CPAP)

War_Mo

w

1>,..

pllł

«:..SraJ_

K ...-Ja a_-Jj]oa pzpa. _
nądeJI __ ad pn~wid.je inf&r-

• z ...ie. 1 JuleCo . . . ._
ki i .ytll" &oeJe&_e Sllfijd" ..,
W .......ej ipne.bay. Ty...
u- .. uję n-y..... c.a .t.. 0CIł
obialaJaołei
rew. jaej w
.y.. oeiicsJ e.ię uwaille. FI .y
.aielri~y
resJaJUentowJmie tye_ pal'łii w ołnreak od IX Nad..wy.ujn"I:O
Zj__
PZPR.
Na . .
»tykułbw. z p_kta
wid:aeuia
~painen"
.........JI
loiJa.u,.. d ...."'w i Itieqcycll po- .6w..ei JUr-,.aaki
2raey
......._
":&ell, 7y •• 1I jeet .a. be pny- cJi re ....y jayek . ...
parłli
_
C",w-J ... _ieeieDia
reala_.&aep. Nie ... wi~ ład»ydl .-J...... ..-.qu.

_":&flIW

..,wetł6w

dJo'lllfyn

»id_.

. . pr..e_'" ....
_.-86...
.. . "'_we
D-

• :z

•

ansa.... -.pGCSyua aię
kon'"r"• .,ja

międ.yuar.......

JHld ~..."

_K_u• •'".,.... " ... y-

_iem oIDiieje&ywa wao- "'hO...,.... lDłed.ieiJ. Id"ały .. syrie II_e ._ y lI_u_ pYakll'ila - ....... n_J".
"'",ji
..iejeJ<.iej.· PH. . . .ieue .aJ.r...
je'"
zarąd
Gł6way
_ła.ly eeaJ lJiJe&6w .... yklydl H U p
Zwią~1I1I SoejaJ;"tye:&D*j "''':.Mi IIIpwye", ..ai~i1 .ię
-alUes Up7:O.......... "--Yfta.- iJ Po.Iskiej. W obnd",," wes..,.
uia a IIJa w pnej81datll. Z&- ~ uaiaJ delep<:j" _._iaaeJj
ehoW1lj~ w .. illoit "ołycll _we _łodde...... yeh • lUaj6w . . . ja..nety ... p ...ejasdJ )"_. .·. .0- lisłyhnycłl.
~
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Uszkodzone wagony
- są czy"ich nie ma?
D6KONCZENU
~od'Il~- z

d«

ZE
aij-ą

STil. 1
wojewody,

DYlfekeja Rejonowa Kolei Pań
stwOIWy.ch w K iekaeh, WlSpóJ.ni·e
z n aczeJ.n.i.k nmi wal!O!lOlWiJli po..
7.aJdasowy-ch w Kie-1raeh i Skar-

żysku.

miała

pr2~a.zać

wy'ly-

powa·n}'II1l 7>&kładom Uli';?JkOOZiO'I1e
wagony do na.praw .
CzyteJmGcy pomyśl,ą ' z.a,peMTIIl'P,
że kolej.aorze bardzo soi~ 7. tego
ur-i eEn:v'1i: -porze<'ie<i zakłady pracy mi 3h im pomóc w kłOJ)O'tili
mont\.acl:I. Cz.y teJ!; sit:
staro?
- Re-a}ia.ac~ d«,,-.z.ji j pomocą z;a,kładów
pracy
jesteśmy
bard'2lO zaJ n1ere6()w.a·ni - twierdzi za ~JX'a naczełn i,k ll wa€onoWllli w Kielcae h . ~JlOofl 811fin. ~ W m~a.re nasz~h moe.Jiw-ości poósotawi arn ~· usz.kodlZOlle
wagony do pomcze-gółnydl Z/IJdadów.
A oto jaIII: f a>k~ ~ :z.n~ wy~ a
wY'kona.nie d~Y'Z-jt wojewody
p.rze,z Wa€ODOIW'flOe . FlraJtt:vcz.n ie
rz,ecz
biorąc .
u taloną 1· 7Jbe
IW a gonów owzv.nałv do napraIWy t)'ilko 'ZCW ., NO'W·ilJly". Wat1()i1V te ny·b ko '" "remorKowa~o. N'll 44 zaPQ'lrzeobowane wt:«ila>tVti
ZPW .. Trz.U!~kaw.i(>a" otrzym-aly tylko M . W a-!:ono
ia

w}T'h

pod~a w.iła
w :ecej. twi erdząc. że nie ma ulS~ikodzon~h

Iflie

'9ia.:!onów. Z tych samy<,h pr.zyczYn nie J>O'l 'lw :o no 10 wagonów do ZPW .. M i€ÓZiank a"
KPPK pod..,t awiono
u<:taJon~
łK-z~. lecz wk rótce
częi;ć wycolano . gd".z oka.zało ~i;:. ie bT_
l" to w a gom' ru·muń.9ki"e. Do
,K &."D w Wiśnióv.-ee w ramach
'We-wnetrznei
umOWy
wagony
1X>Ó6>ta·wiła
w a1?QIlow·ni a Sk.artysko
Wsz.v,", ki e
z3k ładT.
7.
wvi.a<bkioem
ZiPW
.. B ·lkowa".
~ b w ionv J)l'ze-z kolejarzy t.bał'

wyremontowały .

W u taleniach wojewody mir
w iło s; ~ ta.kie. że z.a·kłady

pracv naprawHa-;ące u - zkodzony tabor. otrzymają go w zamian w

Jak wynika z wstępnych
·prognoz nieŹle zoplsal
miniony mies iąc w gospodarce. Górnicy wydObyli 15,5 m l n
ton
węg l a
kamiennego,
a.
więc o 100 tllS. tlYn
więcej

'u:

DOKONCZENIE ZJ! ST". l '

tym roku dla WaT.52awy wyniosła pZw 3,2 $t. C:<~sto, nawet
li>
lWCy,
termometry
1D$ka:<lI woł ll powyżej zera, 11
27 stycznia we Wrocławiu i
Legmcy
ZQllotowallO 'lila wet
p ;w 15 st. W te; slltuac;i rzecz rów'lllież
niespotllka7Ul
- rolniell
opol:tk iego 1'02poe Z ę li JYrOCl! pol 010f!.

'WO;.

Owbliwokią

stvc2fłw

były

bardzo si1~ wio(ry, .ztormy
Bałtllku,

JYr2t'TWa1łie

wałów 1141 Z"ł01OOCh i powód2 w

'amtvch rejonach. NatomU13t
1141 Odrze 'noołc 2t'gl"DG barki Jn'z~io:złtl 150 ttl~. ten
węola i malt'riaMlI) dla IIutlOWKictwa.

niż

w stllczni"

ubiegłego

ro-

ku; 7ta eksport prze znaczono
Z,6 mln ton, czyli o l mln
ton więcej 1łiż w tl/ffl samym okresie 1982 Toku. Bez
~aklócrn procują el ektrownie,
udzie zopaSJI węgla są znoc~
nie większe niż 1D ubieglym
roku. Nie stosolOO1W źadnllch
ogra1łiczri l(I dostawach prą
du. W JtiektóTJlCA elektTow1łU!cJl rozpoczęto ;uż kampanię remontową.

Co przl/nie ie luty? Przewid],lWanw :tą rÓŻne. Sll1łOptV
Cli 20»OU»Qdają

to

Każdym

raz;t', iż _stąpią wreszcie oJHldll 11lies7u mezbęd~f1o
dla rohłłctWG, oc.:zekiwa_go
J)TZe;Z dzieci j . mlodzieź.
(1l)

http://sbc.wbp.kielce.pl

.,..

II
od

,,1

QIzli eri.atwę. Oziy d.z.i eriarwa ..
jest op)ac.alna?
MóWi dy.relk.tor ds. obroIIu towa.rowego U;W .,.NowiIllY", Marian Grzyb: .~ Średmi koszt na.pr a wy k.ażdego spośród 44 wy-

wy

ren.on.towanycll p r z.ea: nas wag'Onów W }1D.iÓGl 3() tYI5. z.I KosZl1

Dei
Na.

t-en obci.ąll.ył nasz zaKdad. Za
d:z.ieciawę jednego wagonu pła
~iJny za dobl: 930 :llł . W c~.u
kwarl-a)u - na taki o.k.res PKP
wyooieriawi.1a nam wag()Jly .'k<lSŁty z tego t.)"tu~u wY>l1~06ą 0koło 3,7 n'l1n u. W tym sa-my.m
czasie wa;p.ona,ini tYmd wywaeZlemy około 22 tylS. ton 'WorKOwanego cem"e<nt'll wa:ri(lŚci po.nad 85 mlm u. Patrz.ąc mi problEm z poz.yc.ji UI7;Y sk li," ia
dzięk.i n3łpr'a,wOolll możJi1W'OlŚci
w )' wo.:z,u ceme-n.tu i u!njkni~ia
p1acema kaT naS'l;ym odbi'Orcom z tyilul'll niedotrzymy.w.a,n.U;
te.-mmu dosta w. }eGt 1.0 dla n BIS
korzystne
Gdy,byśmy
j.ed.na.k
UlIW92A!
ol>rzymy... ali
wagony
haJlÓlo_. ni€Qy nie bralibyś
my się do remontów. W tej sybuacjd luiedy t~ gwaora=~ ~ i e
m amy, z.a,i n'ieresowami }etiteśmy
pr2!edłwiem iem umów
da..ier2.aw y or rut r eIJl.OIntem doa leLycll wagonów.

Nieeo k.orz.ystnit')sz,ą umowę
z PKP zawarła Ceomen\owni.a
.,Malogoszcz". Ollres d.zieri.arwy
wy,nosi tu taj rok, zaś zal!łarl
p1adć będ'ZJie z.a dobę 600 :Ii ed
jednego wag<lml.
Dzięki
d!z.ie.rica.wie mamy
petv.mość mówi z.atępca k.ierownika wyd.z.iału
tra.o~por.t.t1
cemeonw.wni. ~oiew Bień. te w y wiez.i emy konMe\.ne iloś
ci Ceffie«lw. I to !Iii: licz.y D3'jbardziej . Dy.spo.now~ni~ da.ierż.aowlQIlymi

wagonam i

jednak w.iele
w ięklSzyrn

jest

spora.",i,a

kłopotów.
ko.n:ecz.ność

Na'jwy-

prac()w.n·iJk a
woraa:
:t
transportem ce-me'JlW po to. by

sy~an i a

doPll nowa.ł
poworo-lu
całe.!:o
SlkJ aoo pociąeu. W innym przy-

pad.k.

wll€OIly nie

w róc iiłfi>y.

l''Óbujmy r,zecz

1IWI

• ...

.

umaorailUlie beclpi_ńsłw.

otworn·l0

w~·sŁ.!py.enie pos. Rynarda Wojny (PZPR\. prz.ewoon iCl.aceg()
<:.ejmowe-j Kom '_.J. <;1)!'aw Zag/!"a n:(·zmvch.
Mów iąc o
głóv. nych ce-lach.
ja.\!Jie !Itoją p~ze<I pob-ką po1:tyką z.ag.raniC2ną u progu J9tl3
roku. poseł 06w i ad c tył. że cal y
.!Ifl.e-roko pojęty front kontaktów
mi~dzyna.rodowycłl
PRL powin Ie n słuiyć przede wSlLys-tk in.!
w~rC'i'\l na.s!Zego
państwa
w

.

EJl22

polIi,1.y8lJ. z.a.g.r a.n1c2lllej

IIJdmi

J

~

mować.

ealą

Zad.z~wi.a~y

te PK P . k tó.r e same

pod&ujem fakt.

ą.I acJJlAlfW ały o bram IIl()IŻ.Lwotiei na'Pra.wy
tysi~y .;~onów .
tecaz, Liedy
cJ-...ce to z.robić ktoś inny. nie
chcą Itorn tać :t tego udogod -

n ienia. B r.aJku j.e usz,kod.zonyc-h
v.·.a!(on ' 1 Skoro niJe ma ich .....
K ie-lcach. moi.e są w Sk a rżysku .
a j eśli nie tam . 1.0 na peowDO Bie
br... kuje )ch na te:'eonie d·:z.ialan ia W ~iej Dy-r~cj,j PKP
.... LubHlJloie.

P ...tr7.ąoC ~t cw~nie,
a
_ . ~ c-zY'lhC powiftno. óec,.je
. P.rerlydmm Rz.ąóu i w'O·
ody
rozw~ją
prohkm
napn.w:v
WO«ODÓW
t
o ÓOI'a4lin~ . JI!6t
gpT a WIlI oc z.yw l6t.ą . ie tabor k0lejowy
powimly
napral'Mać
'W.:I€UlOwll},j.e i w~)a.lirlqwa
_
2.ak1ady 1IóI»!'-.-U,
U i _ loolei. Ale jEii:M juR J.Dalecl.iono :tJVl~j ~ na )Mlot ea.<II!I - lIline ~upa n~ .., jIa&
8IC:tyć
*"O 8a~lE'j
drzWwn y
riI
~e-,;.a-,. iIo
y8ta Ił t&a lIIocłl pr4)łlOlZ.y
·' 1 .
tak

..ie

OZ. DAWID

V
V

tó ...
sió
Pa.,
ki

wi.
Chi

dzi
mil
ba.'
Kti

wa
J

....
I

we
_.Ii

•• WRN
na sesJI

Po konsultacjach

ro 'Iemy

ju regionu. radom k"ego

rOl

D7liś w Ra.dom.iu na sesji WRN _tanie Z<łtWittcken,.

ltłan

łów [)OdyUl!Utc<tW ych z: Elektl'<twni ,,Kooaellice". N cele ocbt·ony
ścodow ' ka planuj~ się
rzewaC'teOlle l:Jl '
000 mtu zł. pQiIl ad
40 proc
akł.łdó
_ a być . kie.rowane na ocltronę wód Kontynuowane będą pr ce pny
udowie ocz:yszc lnl
komunaln}"<."lt w IWd<KI.u... . Gl'ó joli ~ lobrzegach. Btislco 30 proc. środków
rze'!Jl'larroa~
zo",t llle
na
ochl'OOO.e
wie-trza..
ZalOOńcr.on.a
ma
b)"ć
mAC.
modernizacj wentylacji w
lewniaclt Radom~lcich . W Cementowni .. Pr~yjail'l"
Wier~
bicy wymienione z06t n
elek~rofiltry, zaś w Fabryce Ł czoików zamierza
ię zmodernizować
wentyl cję i pczepompownię . W
r m ch LQW tycji
komunalnych planuje SI;: Uł'zą
dzeon le wy yop
~ I"d. dl
R a-

'społeC'Ulo-glłSpodacczy i bud~et dla wtłjewGd,"wa DA ~ołr:. bie:żący. Końcowy lkku meGt. jaki ~l"&ymali do ~oepłacJli radni.
był lH""'..A!dm"\otem s zeceki j konsultacji. , pełooZłłeJ.

Radość i
poMnOe &ai:nterflllOwarue
od .. Pl_~o MiBta",

W pierwszych dniach tycznia
czlonkawie wojewódzkieh
instancji partii i z: L debatowali
na wspólnym plenum, któcego
tematem byty podstawowe klerunki rozwoju rolnictwa i goopodarki żywnościowej w woj. radomskim w roku biei:ącym i w
następnych trzech lat ch
Pre>btemy rozwoju rleroi06l , stużby
zdrowi i ochrony
środowL~ka
naturalnego na zieat; radomskiej
oS

iQ..

.aya;ZIt

Za
;a-

g,u

tP

iJci
eia
~r

l.ia

"Pluszowy ('
W odwi li a h
W

ubier;łym

moo:liwOtiC ze:-.tawleaia katalogu
naJpilnieJ';zycl.l po"zeb i spoJrzeu·i,a n.a nl<! pod Iti oe,m rrIIIJlGl.,.
wOOci ich za,pokojenia. PrOjekt
planu' przeo.:.t a w l()UY przez woJewodę rad.()(lli>kle o
a 06La-tmm po..t~ UlU Pr~Zyd.oonl WRN
w ktoryru w Cb.J.rakte<Le go..ci
~unllCZylll c<zł.>Iul<: WIJe & 'eLYd.um Rady WOJewóJ.Gkl<:J PRuN
leliL rozWtązanlem realnym. Nakłady inw~:;~ycYJne pla.uu terenowego w yllOc>Lą w WIIJ r. nieco pOllad J.7 mld zł POt:lad- l
m1a zł zam
..... {)C eiz;na. . ,ye
na· gao.podJ.l"ę ICO<llunalną. uz.bcoJcnle terenu w •
udowę oleluow cleptO o..cz:ycIJ. i urzą
d®t!n wood.n.A<..d n.:.lw:J..:Y JUY<."u. od
realLZaCJl boWiem t ych inwesLyCJl zalezy r ozwoJ
udowmctwa
mie"zkan.owego w latacl.t
aLępnyCU . Prererowa.1ld ma byc
tez slt.tzlla Z<irow tJ.. W cOl<:u llilśJ
ZOb~.iOle
zakouczona
udowa
SzplLJ.la w Ltp.1KU oraL paWilOnu szpLtalnego w Radoollu. Zago<>pooarowauie tyClt lacowel!:
l:WU:..:sLy o JJl l.cz:bę łorel/;: t;Pltalny.::n. Zakl.1d.lue Jeb' rOWUlel:
dab;ze
rzy-.i[lle.iZeUle pc c
u~la.nycll Szp.t .. la
WOJ e wud.zlI:lt~ w J<)ze-ŁQW e. W ~

tygod.:uu •• P1Wi11E&-

wy IlLi" MWle.tzil Papsl ewy
D m DU«ka nr l
BlOd mia.
Ma ur8C'!ly te wręczenie prezentów przy yli tam również milusiÓ$CY z pog towia opiekuóc. go.
p ozki cboinko e ora. m_k tki uekaoul.i elzkolom przed tawiciele
WZSB
..8~mtłptłmoo
Ch.
• Och"ei wej
Sp;.łdzielni PrlOcy .,\Vs""lnymi Siła
mi". Sp6łelrielni Wyr •
Zabawkar kich .. Radomianka" or. •
Kuratorium Oświaty i Wych
waru3 UW w B,.,domÓłll.
Radości i w:nuslteó i' tym r asem "yt. ltlOrdso wiele.
Dzloeci. za nanym
.ice4nicłwem .sięku· za MAou secoe
wsaylltkim OftarHawc* . (w.

lat;
~.k

Walizy

IDy
yś

ry-

j.ie
ny

I

tornistry

Spółdzielni

!.a-

'a-

. eKoo.

"Sport"

Ra~ SpóJdrie.JJma.

.'srWJOt"\;"

od lat koolleruje z radorns>l<:im
"Walterem"
do&tarczając
mu
waliz do maszyll do zyc 'a Maz
oeseserów 00 maszyn do pi nia.

wy
łarl

ed

Spótdzielnia podjęla now [)Clr
rynkow
Są to tocniJ; ry .
smoLne, któryclt w ub
roku
dostarczono do klepów (}OOad
10 ty'S'ięcy .
dukcję

Ubiegłococz.~ą
końc~ono bardzo

działał u :.ć zadobrymi wyoikamo Na
r .. pÓłd<7......10Iq
l
nuje niewielki, bo WY" zący
tylko 50 mln zł wzrost
0011-1<:cji .Jes
t o r-iyk~aoe w
główoej mierze
grllAlirzl'ni ml
urOWCOW9-«l tedalowymi.

06a-jIr-

"ia

a'jiy-

z
by
e,go
r.y9\} -

.Jan ",!,ilcsyń*i • W Jewó4*'lł:Ctł Związku
cnych ..S:r.moOpemoc ChłoolNka" pn.ek

(j. rylt)

~

O_u [hie k .. nr S w :a491Di. pao&kj eIMołnko_ or... z ....
bawki.
,

*t,
ra-

wy
!dy
nie

Jedna pani drugiej pani..• ,

Zapalki na talony?

j)Ó-

rc-h

.W

ku.

me

Od k' ku dni bezskutecznie
łam
w kieleckie"
kwslc«c" • zapa'ek.
Dlaczego
iclł brakuje'! pytam przedawczynię
jednego z punk-

1aKP

po z\Lkiw

tów .. Ruchu".
-

Proszę

&

y

• Su
.Q

pso:k.

'..

Pr

ręcz!>

.io.k.we.

Oibiri..
uW
11D'il1l1iolń-

chy-

po

tak te w godzmę po dostawie już iclt nie
ma. Ale ma
i szczękie.
jeszcze trochę u: znajdzie. Tę
rozmowę l.LSły zata
jedna z
klientek . Jak to. nie wie
pam, ze zapal}<i będ/ł na ta· lony a makutaturę~ pytata ze zdziwieniem . Nie uw'eTzytam
..rewelacjf)'m"
klu>ntkt. a rzecz ca Ił po tartowitam sprawdzić tD WlIdzia-

1t tkll

puhlzielnł

t~dzie
Wykupują

pani.

o mldi

p . Terer.a 8o.d.rłto

[)rzedmiotem l)lella"nego
po~iedze,nia WOJew6dz;klego Klr
mitetu SU'ounicŁwa Derookraj
tycznego, które odbylo się w
statnich d iach gruduia ub r e>kJu. odOI'l!tYK<> d?;le!Ln~l<:a,r~k:. t
ogólnymi zJ.lozenLlml planu gospodarczego dla wOJ radomskiego zootalo dokŁadnIe zap()'Lnane
na kouferencji
prasow J w
p.erwszej polowle stycznia br.'
Podobnycn spo~kań inforroacy jnyclt bąd.z kon~ultJ.cYJnych w
Radornslciem odbylo się kUk -

w

dziesiąt
Umozllwiło to szeroką
WYQYanę poglądów
na tematy
goo.podarcze i 3pvtec~ue. Dato

\

!:t.-

b,1y

paczek~

le Handlu i Uslul1 UW. A oto
co ustYizalam od dyrektora
MIECZYSLAWA PALIŃ
SK1EGO:
Zapałki

na
talony?
Bzdura! Jeszcze jedna
bezsen owna
plotka
puszczona
w biea przez koao~. komlL
za/ezy na wllwołan,u zam~tu
na rynku. Zapałek ;eit pod
do tatklent
zaraz wydam
zarzq.d emE!
o rozwlezif>niu
do sklepótp dużych ilości tego aTtykuh4.
A

więc

kazaŁa

i ta

wiadomość

0-

się

tylko
plotką.
Dziwne, l'e 11ldz/e tak chęt
nie je rOZp w»zeclln&4jq..

..połe .. ll(l~J

.. Of,o<M'ynL

tb'y

I

Sp"~

Przy koru.lcu1<cJl zalozeń planu go:opod,al'cwgo u wz:glę/lo i o
'poleczne (ł06wL:tty ; uw gi odnośnie [)OdJęcła uiecyd w nych
kroków w zakresie
ltrollY ' rodowlSk
natur lnego Dzi ldcze
PRON na 06Ł.ltntm posieduniu
Prezydlum WRN
Gtnagali
.ę
opraca waOl ~Gffi[)lek..oweg(J na
temat gO:opodadn wod w regi~
nie oraz zagO&(lOdarow ni
py-

ZfSZyty droższe
ale bez ta onów
Bok
W7.ę\

ak.ln, .
1981 '84
p..I
eon ULk~w
powm._

byc clt
.,w b&ł'~ p4m,...ltly. Z-ytJ' t W'iJ1r.llł, P ",ecn r.e M pc wda o ~ pr..e.
tMeIt weom p ....... O&&J:ł. Jl& JlprSellaW1LĆ iłę je będ%~bea
talonn. H CIl4l o
1IdeoJ4 wal..
ę

na t.

1lI'C,

~

m...n-e

o dl

bow

IIotLje ....ę
nu~~; w

Uom.u
<e.:t ,ly

w

W'

f'OlICJow'

W.cle n~le".,. · a w -..poł.eocrooe-j k()ł.l
sullacJl lLld planem gO<.podarczym roku l!itiJ zajmował najbardziej dra.dlwy I nie rozwią
zany w tym reglonie problem
budownictwa
[lue"z.!caniowegll.
Przeprow'ldzollo dokl.ldne r ozezlla.nie co do blla u mocy pczerobówycb.. polencJatu wyk<tUawczego • zaopa~rz.eo..a matenar-

J.'Z Ooonu
Rencisty na IW
leJl'C w TOlllc~ycacl1. Duze
aittady <KrLynloa
tak.z.e W r. OSWLd.t<ł. L wycnowolUle. Ze środkow tyd1. pow"ta.,'ł
gm'cwe szkoty zbLl~rcre m.w. w
Gozd:z.e, MajdowIe, Kępte K~
cleLneJ, RustnowIe ordZ szkoty
[>odstawowe w Kuczkach. J~~
dlance, Bczeźcllcy i Radomiu.
Zdecydowanie ulegną ~cawie
warUfiki mle .. zk:lnlOWe pedaglr
gow w ter,:Qle, nklada lę 00Wlll!<ll odda.n.e 00 UiZytkoU c/Qu:ww
n uczyciela w Ru~tnow(e, GmewOblowle, Borkow ic.lch, GroJau i Muroowio! f'<Jdob<le
,
będą
udow ue w kllk !.uu ch
mle )O')o>wQ.j<~ dl
w.)t: ",ÓO!i'L
Poprawi 'ę tez w R.J. OLl1Sklem
ytuacja w ukre~le mieJSC w
żlobokaclt,ll
C"Zedszkol.J.cb.
Reahwwaę.e obecnle
acówki nie
UbPO!<:Oją
jednak
wszystkich
p<>Wzeb.

t.ecbU<!J w

ołaa-

o tw zenie
ę g'lpolyc&nyoh k~ek i masawec.
7-

r docrukJ.;h [) .. z.edai~

bl r tw
udowlanych. Realn,.
plan, który mOLe być wykou ny, zakłada oddanie do uzytku
2454 mieszka il oroll: 6800 m kw.
powierzch.ni uzytkctwej w
udownic,twie towJ.rzys~ącym . Prą
dQbl' 1'01 zaopa brzenl'.1
ma.tenarowym ~nl<l te UM>gą ye tUezn,kllnoe [)('~('(),!lj)one . Władze
administracyjne podJęly decy~ję.
by dla potr eb mle:;z:kani
ki
wykol"i'y .. lac w~zyst lcie l<M<.alne
rezerwy su.rowcowe. Radomskie
Przedsiębiorstwo
Przemyliru
Drzewnego w n;lJbliz.szym cz:&IOie
ma uruchomić produkcję moza ikł
i lepki podłOgowej . W poąs;ki
waniu mateciałów wykOł}czenlOl>wy<"h w.ele mog"
~cH:
spótn",ielc'/:ość i rzemioolo.
WI88ł.AW IlACIBllZYŃ&KI

w

kinach

studyinfc~

Kielc i Radomia

,n

W I<JW. h ,;,t>ud v ydl Kielc i
Radom i (..SludrJne" i .. Pokol~
nie", odbędt.e ię w lU(yffi prze...
gląd. .filmów
będących
ekr oiZdcJ"mi ?:Iel liteo:-.łekiclt, Irlóre
wajduj
ię w
J!1Sie lektur
dla
czniów
klas trz:ec lcłl l
czwadycll lICeów
góloalu;zA:a ł-.
cących Wy' wif'1.l ne bt:d
na tę
P'Uj~ f<!my . "Cz...ctle l<rzy4ł ..•••
..Chl.pi",

..p

tltly

1\

Wilka".

..Dulscy", .. KI' jolocaa
bitwie". "CicbJ Don" i .. Popiet l
diament".
Każdy
z
ych filmów wy'wieHany będ~ie tylko _-3 <łui.
Naoczyciele
j~zyk
pot kiego
wyl<.Ol"Zy'" n
.pt>'\vne
Ulnsę.
b, zachęcić w I{'n czni{)w do
bej rumi tych ~kr;tnizacji dzieł .
lóteraekich Be7.I>O",·ednio w kinacb możn
?
m'awi Ć bilet.,
z.biorowe (tańs7e) lub całe se-

a.nse.
(wt)

y
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Konfrontacja opinii miasta i wsi o żyda na wsi, doJonywana na spotkamach rolników z robotnikami przed
"'spólnym plenum KC PZPR j NK ZSL, rozwiała wie" oiitów, o rzekomt,m bogactwie ogółu rolników. Na
tllenum przytoczono wiele danych o zn~cz~ie gO~~YDl
wyposażeniu wsi niż miasta w udogodmema cywIlizacyjne, 00 dotyczy nie tylko standardu bytowego, ale
zarazem warunków pracy na roli.
To praw<llll, że wśród nr
rolniczych jest wyżSzy
e>-dset€lk - 7,6 proc. - rodzin
o najwyższych dochodach, tj.
powyżej 8 tytŚ. 7l na osobę wśród rodzin
pracowniczych

&;in

N a dobranoc
15

Krzyżówka Dr

22

jest takich 5,2 pro<:. Ale na.
drugim b iegun.ie, dochodów
na.j.ni.i.szych, ai 47 p roc., czy1.i
prawie połowa roozin rolniczych i robotnicro-chłopskich
żyje na
po1Jiomie minimum
9OCjaln~o i niższym, podczas gdy wśród rodzin pracowniczych jest taJcich· 32
proc., o pona<l jedną czwartą
mniej. Są bo dane z badań
budżetów
r<Jdtlinnych. U'WLględlldająoee
SIPO'Lycie rooz,iII'l
wiejskich z produktów włas
nych, oblic-zane średnio na 20
proc. dochooów, przeznacz.oIlych na ~o-l'lISumpcję.

W,r.lywje.nie rod2lin rolniczych i robotn iC?lO-chłopskich
jest ,,"wew temU- co się czę
sto sądzi gor sz.e niż w r{)d:z.inach prac<JlW'l'l>iczych. Większe
jest jedynie spożycie memniaków i produktów mąC'Lnych
(njłjczęściej
kluskti), mniejsze
natomiast tłuszczów i mi ~sa.
Z uboju pryv.ratn.ego korzystają bowiem jedynie bogatsi. Z
ra.p ortów W'Ojskowej służby
zd rowia w y nika. że stan odży "rienia i w ogóle rorow<l'tności poborowych ze wsi je.st
_gor szy n i ż poPorowych z miasta . większa jest też z tego
powo<lu selekcja pobO'rowych
ze wsi pr zy przyjmowaniu .d o
służby wo}s·kowej. O gor-szvm
sta'l'lie wy,iywlenia i zd·row<l'tności dzieci wiejskich
inforPOZIOMO:, 1. na.wóz ot.nymują w iejskie ośrodki
zdromywany I mi.es.za.niny róż.ny~b
wia. Z obserwacji
lekar'LY
materiałów ocganiezny.:b, prze·
wiejskich wY'ni6!:a m.in. parakł~anych' memill lub
torfem.
dOtlu;, że wieś je znacznie
•. l)Otrawa pochod-zeni.a I4tewmnaeJ
owoców i
warzyw.
dl5ego: "i«ożki naduewane fa.!"
zwłaszcza ".I'I'6wek. nii mia6J:Z~ z siekane~ m iese bara·
~go

lub - wołowego z dod-atkrem ło;U_ 8. wada dreowna utrtlrowego;
wrośnięcie
części
k«y w drewno. 18. tytuł dzlela Ksenofonta II wV'J)rawLe Cy~
MI orzeciw bram Arta'kseT'ksef;owL 11. pań.stwo !roś
cielne w pn . ~ach. czę ści RzyIDU, oŚoo'Zi.ba Da.nieia
1'2.. pr%ynąd optY'C'WY ułatwiający
~
~ąd..nłe
odl~łvcb
Drzedm iot6w, 13. dawny 1f'iĄru:hnł ublbr męski. z prz060 9'Zamft'OWIJllY; węg1,e,ka .

PIONOWO: 1. rodUl) ni.9k<iej
k&napy. S. narządy wewnętlrzne.
%W'ieonat n:eżnvcb . np. na pas.zt.et. 4. re-aokcja chemioC2>na będą
N
przeciwieństwem analizy. fi
Demon. 1. iedeon
z ~i
JJH)W Stefana terom"kiego, 8.
nie-zbędna dla te-nis>isty.
II. u-

tw6r muzyez.no-wokalny o eh.a-

J'&irleoru uoroezV'St'Vm .
a-w~zaDia pUlISylae Ilaleiy
pot) adresem redakcji ,.EO" wył~l. ..a kartach poest.wYcb
w łermini. siedmiu dni oc) aały .unftj5z~o numena. Pomię
asy Itr:nvidlowe od1)owiedzi
J'Hlc'!1IJe de 1 na!:roeJe kdaikoWIł. KUły JIOt!Słewe bet k.pe.a bęiJlł wyłlł_e z l_wallia.
,.ECHO DNI.""
Kap.n DJ' ZZ
aOl!WilłZaDie

knyiówW

lU'

,

POZIOMO; pa radlOk.s , p14ndek1L Il'IÓEg. prowi a.nt, trlldyc;a.

P lONOWO: fa-w. Ta<m6w,
lega, asfalt,
dzi«'yt. Ilala.

pepita,

k~

aTOOClAll.,

to.

Mit krzepkiego i roro-wego
chłopa oraz rzekomo -zdrowej
pracy na roli w g-ospodantw:e
indywidualnym obala rzeczyw imość . Lista chorób zawod~
w ych w rolniJCtwie jest znacznie dluższa ni.ż w najoordziej
zagrożonych zawodach
prZJem y słowyc-h. Masowo występu
ją schorzenia kręg()słupa. reumat}"ZIIl,
próchnica zęb6w _
lic me są choroby pocho-dz.ące
od zwie-rz.ąt i w ostatnich latach od środk6w chemicznyeh.
Przy

znacznie mmeJSzym
techniczrlym niż
rolnik pracuje

wyposa.ł.eniu
w pI"Ze~Y'Śle

•
WIecIe, ze
•••
•

o

_ _ .pi.ramidy eoeips.ki.e. a
w.sz.ystkim

na.jsłynnieisz-a

prze~

pi ra-

mida Cheopsa (146,5- m) od w :ektnr brla pn.edmiorem niega.nącego podUwu i z.ainteresowa-.
Ma? Na.z.wa .pi,ram.ida" oochodz.i od g.rec:lUei formy . .,pYT~
des- mylnie z.a.st()';()wanej Dł":te1:
Grekłtw
do określenia całości
grobowców ~ipsltioch . gdyż slow~
"pir~-ua"
EgiJpcj a.ni e
na.zywaJi

tylko

ich

wysokoś~

Zgodonie z Herodotem E!! i pej.anie uważ a H kształt pi.ram id za
emblemat iveia łuchk i ego Srero!t.a P<>dstarllVa oznacz ala po-

czą!tek

życia.
za.ś
:zakoń c zeni e
symbolizow ałO kon iec
łyd a
Wlaśn'e
d]a~o
f<>Mnt:
lJi.ra mid nadano gr oboweom f~
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r.aonów.

L
te

Wiosna?

•

•

•

I

•

rzeczywistość

-~

duż{) więcej godzin niż rO'botIloik. Z baooń wyn ika, że prncownik gospodarki uspoł-ecz

nj,onej ma do przepraęowania
rocznie 1860 g 0<1 zi.n , z czego
przeciętnie
210 opuszcza i
przepracowuje 1650,
natomiast ro~n lk przepracowuje
2700 godzin. Pam iętajmy pJ"TLY
tym, że ~t t{) p!'aca w rbż
nych waTU'rlokach
atmosferycznych, ba-rŁująca silnych,
ale nie zaWISU sprz,J"jająca
zmowilu.

Utrapienliem

ste wyja:1.dy w

rołn-ika są czę
różnych spra-

wach ~iązanych % gospodarstwem do gminy ! nieraz dużo dalej, przy czym
wyjarz.d
nie oznacza załatwienilll sprawy. Oblicza się, że !c!nilk t r ac·i na załatwia,nie spraw urzę
d~wych i gospodarczych do
60 dni w roku, z czeg{) ponad
pokJ.wa to wyja.zdy \'"bezskuteczne. Kole}ki f1.M'łIlanek i
traktorów % przyczepami pod
punktami skupu, magazynami ! na rampach kolejowych
to z.nany fragment po-Iskieg.o
krajobrazu.
ZaopatN.enie wsi w konsumpcyjne towa.ry przemysło
we, w tym w pr-z.em yl>l9we
artykuły spożywcze, o
czym
się alarmuje od laiŁ, ~t przeciętnie o połowę

~ze

Wi06ell.Da plISoela zapaDowala uad morzem. Temperatura powietrza w cilł'. ostatnieh kilka clni wynosiła około • .top-·
iii C. Jedynie "osyć liilue wiatry eJawaJy się we zoalU liesIlym spacerowiczom; któr~ wybrali się ~a przecbadzkę po
molu i plaiy w SopoCie.
CAF-8tefaD . Kraae wski

"Przemysłowa"

produkcja
.
.
jadu kobry_

<!d

zaopatrzenia miast, a na wsi
m ieszka prawre ' połov.-a 100ności kraju, 15 mln. ZmU6za
to ludność wsi do częst)'ch
wY'Praw na z.a,kupy do m iast,
gdzie by...va. delikatnie mbwiąc , n ie.prz) chylnie
traktowana w kolejkach przy dzisiejszym pełnY'm brnk6w zaopatrzeni'l.l. Do tego trzeba
jeszcze dodać dotkliwy brak
ubrań roboczych dla wsi, m.in.
butów gumowych 1 mnych
rzeczy. w tym środków hi~e
ny. tak potrzebnych przy bru&zącej pracy w polu i zagrodzie.
Z opisanych tu fragroentaryeznie ujemnych stron pracy
na roli nie zaW\S7.e zdaje sobie spra,wę opi.nia w miastach,
nie zawsze wyciągają % tego
wnioski władze. A me jest to
jedynie kwestia sprawiedliwości społecmej, jednej t 1.3sa<l naszego ustr{)ju, ale również kwestia świadomego poprawiania wa,rulloków życia i
pre<:y prooucentów żywności.
gdyż od tego zależy w dużym
stopniu wyżywienie kraju.
JERZY OLBRYCHT

Wietna-m

specja}ia.u·je

się

'"

_pol.yskilw.a.ni u radu węży . w tym
j.a.d.u kobry. Jad ma coraz wi-e-ksz.e zast060wa.nie w św iecie_ jawyiśdoowy do
lekarstw artvkuł6w

ko produok't

wyrobu
kosme(v(' z n~b i i·nnvcb I>repa,ra!ów W WRS jad wę7.ów otrzvmu~ się metodę niemal pn.em 'łISłową . z ferm hOO<1wlan~h .

Dary ,
re~oWych

lasów

Luy poludniowej Kirgizji •

ryginalnych reliktowych luaeb
orsedutwych w t:itrach Itrllłtie
łów Pert:aMki~o i CzatkalskleIto zebrano jesienią duio orzechów włoskich. W ezłerecb g.spodarstwacb leśnych ,.KYUł
-UD~ar",
"Kirowski", "K;Lra-Almu" i "Urtak" zebrano okolii tOGe ton tych amaeznych
owoców.

(I)

oDferencja . jaUańska ",Wie1kiej Trójkr': presydenta USA - Roosevelta ora. premierów
W . Brytanii I zsoa - Churchilla I Stalina przepr.wadzona w dniaeh t-U lutego 1945 r.
podjęła
wiele decyzji waikich urówno . dla
przebie«u niedalekiego już finału n wojny świa_
towej w Europie i Azji. jak również dla powojenneg. ładll śwlała. Pnypomnijmy h l posbnowienla d.ty~ Rsad bHwzclęc1nej kapitulaeji
m Rzeoy, .In&pacjł I kontroli Niemiec:, .lIszk...·
dowali wojenDYch I odpowiedsialoośct «Iównyeh
.brodniany hiUerowskieh. pnypomnjJmy DZCodnjenla dotYn.llee wł~a liię ZSRR - po pokonaniu Niemiee - d. rozbicia .JapoDii. Jałta
równiei awaiana jeg sa IIl1lehkę Or"aniAcji
Narodów ZjedD_Dyeh powolanej ao iycia w
cztery miesilłCe póiulej w Sali Franciseo_ KrymslUe wątki doty~ pokojowej współpracy "'Europie i Iła świecie nietrudno odnal~i~ w takich następnych historycznyeh doknmenlacn pk
Akt Końcowy helsińskiej KBWE..
Druga pll teherańskiej 0943) konfeł'e1leja przy_
wódców "łównyeh sił antyhitlerowskiej koalicji
wras oS póiniejszvm spetkaniem lIWycienów w
Poczdamie (11.Vll-2.vm 1945 r.) podjęła równid postaDowienia waikie dla kształtu i oblicza powojenDej Polski. Bvla nawet - w znacznym stopniu "polsklł" konferencjl\: wystarczy
ta u wałyć, te na esiem $potkań " WielkieJ Trój ki" w Pał3clI LiwadyJsklm ai na siedmln mó-
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w północnej cz.ę.Ś<:1 kraoju W ubi egł-ym roku uZY'SkaIJo od n.i.ch

gr.a.m6w jadu Ponadto na
tennie z.aj.I15ta low a.no !łZtUC7.Ilą
wylegarnie iaj iadowi,tych wę
żów Dostarcza ona małe żmi~.
koory l Lnnoe w~ trzem innym
fermom tego rodza.}u.
Hooow1:)' z Vim b Son dobru
dobaJą o 'Swycb
!lOdopi.e.:Wych.
Każdy WIlŻ
otrzymuje obfitą

500

karmę

o.s&a~nicb lalach
znacznie roz..
•• enyły swok ~raniee. ujmuJą.e obeGnie GOł tys. ha. W 0-

Polskie sprawy w Jałcie 1945

Największa
ta.ka hodowla
800 doj rzałych ' wciy - jest w
Vin Son w prowi.ncji Vi,nb Phu

pr-z'f.gotowa.ną

według

speciMnej recoe'Ptu-ry W troece
o t>rL~hóweli Bie pobiera sie
od nich ia.dlu w ok·resi,e go®wyro i w czaSie wY'lęgti . to jes:t
30---35- dni w Ok.resie ód ~w-iet
IIlia do li;pca
W~m z.apewoniono n3ltura.lne
wa·ru.nki by.t.u. specjalny mikroklimat trooikaJny- dz.il:'ki czemu
rozwija~

się

one szybciej

w waru.nkacb natuiraJ.nJ'cll.

niż

są

ponadto ~:\.DlieiSU! i żyłą dłużej
Hodowlą

zajmuje 5i.ę Wietna-mslrl Instytut Biologii Jest
to noWel' d%.i al te€() iiIlstytułu
nau.kowo-badawczego. Badania
i hodowle I'()Z;J)OCzeo w ~960 ro-

k.u. KGbrv hod-ui'l! si41 dopi,ero
od trzech lat

wiono w sposób kompleksowy lub wycinkowy
• Polsce i Polakaeh, przy esym Leętał pojawił
się jui w pierwszym kwadransie spotkania. Oto
Da tyczenie przewodDiC%ące~o obradem prezyi, czy
denta Roosevelta ~enerał Ant.now przedstawil
i tymi
raport • sytuacji na froncie wsebodnim. rozJloesYDajlłC
race. Jasna - od trwaJąeej jen- nit udziJ 1
ft~ .rensywy snad Wisły 'tV dnl1l l! słyn-pia ład ch w\
1945 r. Akcent teD niczym kb.mra splnaJIłC& na- .- B yl lIrenUt

"O ·-

·

ór nie t Ik
sae sprawy w -Jałcie pow ród w po1slUm. rozdziale komuIIikatu końcowego! ,.Nastała Ilowa
sytuacja w Polsce na skutek jej pełne,o wy%Wolenla przes Armię CUrwOD1l-."
Zanim przecid QWielka Trójka" zleiyła swe
podpisy poił tym komunikatem, byl. 31 lat tem1l
lIa Krymie D& temat Polski niemało dyskusji l
ne
- co tu uyE - sporów.
Dawni I ealltiem niedawni maulpulatony gn:e- Ba
bi ą się w nIch .. upodohaniem jui to demoni- pr~
lujlłc .,sowiecki nacisk na nłl1loclnich sojuszni- Chl.
ków", jui - oskariajlłC) tych ostatł!ich o "zdra_ ko
'(
dę polskich Interesów" jakhy fi wojna kwiatowa, a zwłaszcza lej pierwS'Za. wn:eśniowa fan wi~

• -ejsZJ

Lud,

p. K.
.

~

spojn

le:

n PO

nze Cb

ust ęp

Unikat
•
te

,.Na szkle malowanetł w Gdyni

yrk dziadka Durowa" łak nazywa się premiera nowe go
sp Uaklu Moskiewskiego Teatru Zwierząt - Jedynego tt:go
ty
na ś1'I'ieeie. Jego chiałaln06ć zapoczątkował w lataeb dwud zi stych znany roeyjski'1Oown. i treser Wla.dimir:L. Durow.

.. Za.kątku Ducowa"
zY'JoII
yGt4llpują przed młodymi wid z ni
t.re60wane
l.w i«z~ta
•.B wląc - u~z.!" - to główna
ms 'da l.a.rÓ'W no w przesUOśc i
ja i obecnie. któr a towarzyszy
k
emu speokta:k!owi I ·jeszcze
o - w czasie pracy ze
7JW r-z.ętami w teatrze raz 1 na
za 5ze ode5zlo s ię od s1n'aszeni.a
i
zwie-rząt: w Y'korzys.tAlje
'ę t)'ll.ko
Ulchęcającc-nagrodo
we elementy W'ooury. oparte na
WY' zen,Lu bezwa.runkow~h
i
wa u,n.kowych oo.ruchów . oraz
bi
ic 7.llych
predys pozyc ji
rząt
W teat.r,ze l.wi.erz.a,t
rudoionvch" iest obee-nii! o300 .• artV'Stów". wśród ktbznajdlJl.,i4 się m w słoń .
y. foka I<.aspi.j.s:ka. leooard.
tam. pa J)'. lgl j,tp. Plrow 'ł 
nimi ~staD!l1ą pracę 19
dJIW
pula.mość a.rty~J państwo- '
RFSRR. Natalii j Du'l"owej

uC'7Jti W Durowa - jesot
a. J~ ona wama uia.kO artystk.a ia.k i ja-e..""e-r ka, lako oedagog
a
em i pisarka (..pod i.ej pió)'Szło 15 k slą,żek . ies't ona
kiem Związku Litera,tów
). Ks.iążka
N . Dm'owej
numer" weszła w skład
r obowiallkowvcb dla uczTeatr ba-rdro Cl:ll5to jei~a.łym
kraju . a nawet
. ża n:a zagrankt.ne tourwU'eloe razy kr~ono z nim
tele"-"izvme i kinowe
kt&-ym udało się oówie. Zakątek
Durowa" a
yeb to U"obil- jest za W$Zie
nie wi~ej niż ~ pe>ić sala długo pamięta
·ątecl.ną
atmosferę
gry;
umi<ejącVOCb i dobn,e ~ wy-

dorosłych.
Zapla.n",w:lJ~ o
równ4€IŻ o t w arcie nowego 7Jw:erzyńca o ra.z zakońcunie rekonstrukcji muozeum . ,Z akątek 0-.1rowa". w którym zna jd-ują się

dla

na jciek aws.ze eksponaty. dokume...'1ty i fotograf ie mÓ""'a ~ e
głównie o pr zvjoaź.n4 W L Durowa oz A.. W - L Ullacza,rsk;m,
profesorem
I.
P. Pawłow e m,
pis:lrz.ami W. A. GiJ.l arowski.m i
I G . Erenl)'lrg!iem OI'az z wielOffi<l ZnaJlvm4 UC2onym;; i' ÓlZi-ałacza.mi.

Prl y

stworzyć

tea trzAt
nowy

:r.aroiec ZIa
rod~j

si.e

tudiOw
które będfj pierwszym
lWI
świecie
nawkowo-pra.!rlyewym
centrum. przygotowu,i4cym specjaJdJstów t.a.k rzadkiego k-ieruillku ja,k banacz . l tresec l.wielUIt O spe('yti~e tego ni&wykle~o za wodu ro:rlIllvś1a N Durow.a w kmącWe •. 29 minm na
arenie". nad którll
obeeme

.. 8

ni

wiedź

l lifiY, koguty 1 k.an.

t U wilk! DeEkany.
tł'

pl
pa
Sl'

Y

li

,-

..
ił

1-

ia
1-

pOsiada ba.rdro szerokie
Po odnowieniu st-ar~o
yku. Jrthrv znajduj-e s41 w
'7.twUe now.ego budWlku.
nowiono stwOl'zyC specj.aJompleks <ękłada iarv si41 %
sal. W Jednych derJl()oan-€- będą Drz.edstaw ienia
)ki dla na.i młod'Sry-ch dzi~
z.a.ś
na naiwięksuj sali
<!'kle dla dzieci gt'8<rsz,yC'b i

WALERY

8IEJłIUI!:WlCZ

Nudne pranie

bez

męskich

koszul

"amoobsłU€OWej

pralni w
kJieontom
ksJęgę
w pi.syw a.nia ewentualnych życzeń. Oto jeden I zapisl1w go;podV'lli domowej. która
podała tylko. że
lDfl
32 lata:
"Pranie jest cholernie
noolIle,
k~e-dy w bieliźnie ni>e m.
a,ni
j-?d.nej mę-,kiej ko.iZ\lll5".
W

ud<l8tępniono

Os.lq

ava

o·
lU
ł

eLIli·
0-

za

Dąb

prźeszedł

Nelsona
do historii
;

Lok alne whl<lze w angiplslue-j
mleJSCOWOSCl
Deal
nakazały
ścięci.e dębu, pod k tórym, pod-obno. bobatec l1al'OÓ01lly, admiral Nelson mial opłakiwać
śm i e-rc w 1801 roku jednego ze
swycb
młodstycb '
ofi,cuów.
Przedstawi~
wla
te-j n.admorS>k.iej
m ieściIny.
połil'ŻOnej
na południowy wscbód od Loodynu. nieświadom. Iti: chodziło
o drzewo zabyWk bistorii. rozbrajająco
OOwiedezył .
te dla
ni.ego było ł!o
)eezC%e
jedno
cbore drzewo, wymagające usuD!ięcia.

,ra-

•

I

e

· iejszy krótkotrwały wicepremier n"du ..
Ludowej Stanisław Ilikolajcl:Yk, opisu.iłlc
rozmowy w Mo kwie .. r. 1944 stwierdpł:
było sposobił pominięcia sprawy Unii c...I jej DUJania, a Idy kontynuowałem mo~utnenty p"eciwko niej, Moło tow przerwał
stro: ..pr __iri to wsrvstko zostało ustalo_
· Teberanie!" Patrayłem na · Cburebilla I
mana (ambasadora 1:SA w
Moskwif'
p KS.) Harriman patnyr w dyw a n . Cburc}ll . SPOjrzał wprost _
mnie i powied.ział spokole: " Potwierdzam \0._"
1 nie Churchill daleki od robienia jakichkolwit ustępstw wobec ZSRR podkrf'ślił .. Jał-

WoJcieda Ludlwlk&weki

Zamknął &i ę z pewnością w jednej ze swoich kryjówek lub na jednym ze swycP jachtów. C iężko byłoby go złap ać . Nie tylko złapać,
a1.e nawet O<łIkryĆ, gd zie się ~n.aj_
dUje .
.
.
Bez wątpienia dobrze zrohil, te
zaiądał miliona dolarów za ~n 0bn.ydli wy "kontrakt". To nie jest
d użo za dota rcie do tak nieuchwytnego człowieka Jeśli dotrze!
Na tę myśl dreszcz przeszedł mu
przez k rzyż. W ciągu całej kariery
nigdy n,~ poniósł poca.źkd. Czy nie-powodLen ie dQsi ęgn i e go właśnie teraz, gdy ma zarobić milion dolarów! A reputacja? Jeśli chy1>i, bę
d-Lie skońc zo ny. W tym rodzaju zajęcia nie daruje się pórażki. Rozniosłoby się po całym świee ie. zostałby bezrobotnym po zwrocie
ceniodawcom miliona dolarów. A
pr:zeC\ei społeczeństwo XX wiek,u
nie jest jeszcze d<l6ta~cznie cywilizowane, żeby stworzyć biuro po_
średnictwa dla bezrGboohlych zawodowych lAlbójców.
Sz.c zęśCle, że od dawna odkładał
pieniądze n a cza.rną godzinę. Zawsze m6gł wycofać się i · tyć s procenlów w jakimś spokojnym kącie.
Oczyw iści e, ale ... brakowałoby mu
jednak tego podnieeenia, tej effi()cji, która go przeni.ka, k iedy ma do
wykonan ia " kontrakt" To jest jak
narkotyk. Potrzebuje teg.o, jak inni
odczuwają potrrebę heroiny, morfiny . al.koholu czy tytoniu, Próboy.-ał raz rzucić to wszystko, ale na
próżno . Umierał z nudów i szybko
zaprzągł się znowu Vi swoje jarzmo. Mim<l przygnębienia nie przeszło mu przez myśl, że w przypadku pora żki lJlógl'by zniknąć z milionem dolarów nie odda j ąc kh
swoim mocodawcom
Harry Shulz był UlwoOOwym ~
bójcą, ale n,ie :z.}odziejem Nigdy w
życiu nie ukradł ani centa i zawsze
coś dawał w zamran lAl otrzymane

ue-

(APN)

oku nie dostarczała lepssych, bo prawtlzidowodów takiej tezy. Wraca do dziś kwe-'
ranie powojennej POlski, rozpatrywana necale nie w pierwszej kolejności.
· esy to się kom .. podoba, oy nie •
i tymi było . lak, ze prubie, wsebednieh
udaiJ w JałeieJ ani wcześniej w Teberanie,
eh Wlłtpliwości .. łonl~ ~Wi~lltif'j "J' ",,:
premier tzw. londyitskieco n.du 1'olskie,o,

gr

Mitslkańcy Wybrzeia w gdyńskim Tealne
Muzycznym m011l
obejrzee inscenizację widowiska mUlIye-zner;o Ernesta Brylla, a
muaykll Katarzyny Gaertner, w ~enOf:rafii Adama Kiliana, . pl.
,.JanO!lik esyli na szkle malowaue". W "pektaklll występują akt ....
ny Teatr.. Muayez.neco, adepci St1l!łia oraa zespół lI·okalny.
C.>\J1-.Ja.nIlSll UkJejew.a.i

pracu~

łIconvch" zwi erZąt

obecnym sezoniE teatr
otowal d;1a w id 7JÓ'W jeszPed:ną sztukę.
która nosi
ę .Cudny prezent"
W yk w niej słon ią bko przyDe niedawno' do Moskwy
d aT ~ daleki'ef:.) Laosu W
lu. którego a.kc ia roza sie w ~le§nej s7Jkole"
uje prawie cały res])Ćtł
~tów"
w tym m in

Przełoiył

WLADIM, R WYSOCKI 101', ~ta i pieśn i an,

a.l!:-

to jedna

największycb indywid'\laln ośd .
świa.ta artys.tyczne9ię w roku 1938, a
od począttku "wojej boga tej kariery a.rtys.tyct.nej związał się

%

raooeckJego
go. Urodził

WYfi4pi.ł

w ponad d'Z ies4ęcilu 0zresztą nie zawS<Ul zasługujących na '. uw;agę.
Mimo
bO tworzył w n.i<:b kreacje potWi.erdzające nie-po-polity talent.

brazach .

m<JsokLew,lcim Tea brem Ora mll1bu i Komed·ii na Tagance.
Na tej wlaśnie scenie 9tworzył
wi,.e.le le-genda.rnycb już dz46Iaj
kreacji. Graj m.in. Maja.kowśki.ego, GalideU6Za.
Pugaczowa
czy Hamleta. Z tą oo'atnią (olą
przyjechał w roku 1980 do Warszawy na MiędlZynarodowe Spotkani a TeatraL'le. a d<l6tać się
na spe kt3łltl z }ego udz i a łem
było
barm.o bru d IIIO. Ogromną
sławę daleko
pon.. (I'anicami
Związku Rackieekiego przyniosły mu ' pieśni
i ballady. do
k.tóTycb sam U!kJadal słowa
muzykę, ' a wykonywał
je
w
nie-pow t arzalny ~p(J6ób. Te ży
wiołowe i żarli·we pieśni śpie
wal z towarzyszeniem
g;,t.at'y
%

głosem
cLzą cym

s.cbrypniętY'lIl,

pr~ho

w kr~k. wywołując
wielkie wraienie NapL<.ał ich
wi.ele. a niektóre stanowuy i.nt.egralną część ..oeoktakJi teatralnych i fillmów WY'9OCjti miał
miłiony
z,wolenn-i«6w . a jego
niepoloorne, sceptyczne I ironiczne pieśni s aly sie wśród rrkh
przebojami. nagrywanymi be
taśmy 1 kasety magnetofonowe
Te«! wybiJt.ny aktor nie m:.ał
jeónak szczęścia do filmów .

cle, te "preŁellllje Rosjan do liuii Curzona opie-

raM aię nie na sile, lecs aa prawie". Stanowisko
te w pełni podzielił Roosevelt, mimo Poezll~ko
wycb oporów. a.i.zanycb sklldinr,d n ie tyle . z
trosklł o polskie ęrawy, eo o lłosy_. wyboreow
polskiego pocbodzenia .. USA.
Całkiem lnaesej miała się rzecz, Idy wo • uchodrue eranice powojennej Polski. ZwU!uk Badziedl;i ec1 pocqtka opowiadał się za lin~ bio~ nrój ~tek na zaebód od S'&Cutlina wzdłui
Odry i tJ.alej na ~Qdnle biepem ' Nysy Łuioyc.
kiej (nvanej podównas .,saebodnil~". w o<I~
Ilieni. ec1 "wsehot1nier Nysy KłodZkiej), a taki e _ włlteseDiem do PoIski snacmeJ nęid Ił.
Pnu WsehodnieIL Zachodni soJussniey, a ••Is·
acsa pJ'emier W. Bł'ył.allll óponowall. ~ sre~ wy_nie acboclD1eJ vaniey • Innymi
warankami "otyeqeyml Polski. O "
ehodaiło
aapnwtlę. pnyanał Ite. esłonek na krótko przed
krymskim społkalliem brytyjski minister spraw
Ucnn1CUl"eh t;dell~ "Gotowi bytlbvimy pnwoHe Mikołajczykowi _ otny1llanle Jalrie,o zeebee Urytorłum ai . . Odrę . ale nie jesteśmy ubowillunl
robie tydl' sam"cb ustepslw Pola.
kom label klm __ .. 1eśll wdmiemy tetaa
pod
awagę. ze .. sprawie uchodnleb ~ranlCl Polski
Jałta aakońoyła się enigmatYc:'l11ym stwierdzeniem o .,Istotnym pnyrriełe terytorialnvm na
północy I sacbod7iie".
a dopiero Poczd a m pn!'Yniósł określenia pJ:eey.yjne Odra. N vsa Łu
żyeka ł Bałtyk to moina Ilapyłae dawnych I
niedawnycb manipulatorów: Kto tutaj ust"pll,
kto pouedl na kompromis'?
(Dokończenie nast~pi)

KRZYSZTOF ST1tZF

pieniądze .

rKJ

Praw ie kaida jego ro,a filmowa pełn a byla na turalnej
przek.ory I dyst.a.n.,u . P :erwszym
jego waż.n.iej;;eym filmem była
.. Lin ia pionowa" z !"OKU 1967.
Ale najwyb i·tlliej;;zą rolę fiJ~
wą zagrał w roku 1973. w utworze JOISifa Cbejtica ..zły tło
bry nłowiek". W Polsce Wi dzieli ' my go w ta k.k b obrazach. jak _Rzut karny", ,.2y ..1
i marłwi" . " P"eeiw Wranllo.. i" (na zdjęciU), "Ucieezka mI'.
McKinleya", " Ta je1!yna" • .,Jak
car Piotr Ibrab im a swatał"
Dopiero
jednak
w
serialu
.,G1łaie jest Caarny Kot?" (wy . 'etllWlym aktualnie w naouj
tclewhzji). motemy
podrr.!wi.ać
jego wszechstronne
akt.lX'5two
Był mężem popuJarnej aktorki
fran cu&ki.ej.
Mari·ny
Vlady
ZmaTł w M~e 25 lipca 1980
roku .
Sy Lwetkę Wł. WysoclUeco Z3miesIZCz.amy na iyez.eni.e J . P .
(ław)
z Kie-le.

Elementarz
białoruskiego drukarza
Podc2.as ..świeta
zo'rll:annowan~o

e1e.mentarp",
nie-dawno dla
p ierwszoklasistów
•
Połoea.~
d"ieeiom I)Ok3Za,,-0 p ierwszy &lemenlan. wYdrukowany tutaj
w 1631 roku pn~7. Ivnn~o druka~a Prantislta SkM'ina. "ulorem elementarza ~ Spirydjon
Sobol

http://sbc.wbp.kielce.pl

Mial za sobą jedenaste-go papierosa i siódmą bu~lkę piwa, kiedy
u jJ"za I wreszcie na horyzonCie niewyraźne
kontury
tunezyjskiego
brzegu . ,
Ka z ał Szwedowi k ierować się na
połudn iowy zaehód od La Marsa
W idać było w ciemności jej słabe
światła. Od trzech godzin jUf panowała noc. Shulz zn.owu stał się
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Menzel-Dżemi1, ale niemniej dość
ruchliw a
Cz ekał dwad7Jeścia
minut, Obawiał się. że Szwed może hę obudzić , gdy zobaczył reflektory jaki.elś
clężar6wki
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przy.-pac<I w tym roIw 2700 lIIi,
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d!n.i<u l st~Ziltia naWi.ższ~o wy_
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R yda.e n a
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ciśnx-.nUe t.ętniczle, uła.l:wi.a za.&vui.aóiE. Wys:la.czyło wmontowanie w SlIC'ZlOUk.~ malej ba.tery jki; z tbrej pI'ęd kia'owa-ny jest
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MOSKWA PAP.
PopulaNlą,
metalową S1IC2I()1Ikę do włosów
re ,,1I.(wz.aną podus*ą
pr.z.e!"o-

ałyeania

minęło

d.ltladnie
40e ... 1 .a wydania prz~ ' króla
Stdana Bal.reco w Niepołomi
eaeh przywileju dla poezmistna
kriłewskie". Sebastiana Montelupiec. zapewniajlleqo
pohi~
ranie stałej .płaty list.wej. W
metryu królew kiej sycnewanej ilnia ts tyeznia 1533 roku
pi~ci~ krula Stdana &tore, . nytamy m.in. ~opłat.ę ed lis_
tiw prywatnyeh, na · poczt.ę .ddanyeh na estery cr.slIe p.hkie ed li tu usłanawiamy, bes
wsclęda!la
.dler;lo.K mit'jsc,
"iI",ie lisiy iść maA ..." Cieltaw4l8lkę sianowi fakt, że opłatę
ł cr. se .a li ta aisusali ..L
lIiorey lIor~"pondeneji (oplaeaaie
listów pr~a nadawC"Ćlw
wpr.wadz_. d.piere w
poło
wie XIX wie ..... ). Kril Stdan
Bat.ry ... lat temu WJlr.waha.ilte pierwsą Ba iwiede je<ł
.olilil br. fę Jl8HtowlI w_ pnedził • peRad zsa lat słyn"ll refol'Dle ~t.WII iI.lloDanll w
AuClii praea •• wJa.d~ Hilla w
maja 1841 ...ku (wewnas w
IIii .~aJ.n. d.płen jedn_Jite .plały sa Jmy. a łaltH W1łl'.
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)łOWY JOIlIL PAP. fie• •y
s)u·...miany JtitJer.wllłlida 8iUl
Wiesenillal, ki re... nik C)ł..
:r"II"
Dek_.en &eyj q .
•
Wiednilł """lade"yl 111 wywiaoie dla ly&ednika "Newsweek"
ie wie • miejscu p byiu .iwięeimskiec. lekaru 72-le'.ieI
jua ilziś lesda M .. nce1e".,
edpowiedaiahaq. aa ... ysla.ie
d. In,mur caa wye ok. łOI 'y II.
:tyil W, w więk se . daieci, ke..
hid i aiaoreów.
Wedl..
inf...Dlaeji Wicsenlhala, ~yły "aniel ' . ero". jak
18 uall.ywano żyje nadal w Ameryce Laei_kiej, w 'mi.. ści.e

_n. . .

:aamie8dl~lym..-lI.
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.l.~e,,~anckiej
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znajduje, zall.na zaj:te t y 111:., ie
jesi 811 połoa_e 111
hlHv ,,raniey
boliwijsk8-pat'.ar;wajskiej.
Luoh.ie tamtejsi vwaia~ , . sa
chodieę i nie ą sainluesewa..
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W ubi clym J'Oku
napłynęł.
do _środka wi deńskier:e wiele
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lGO tys. dolarów za wiadomość,

labó~a

staruszki

ujęty

W{!7.OoI'aj fl1'nJu~j.n. · ze KW
w Kieo cach ujęli .praw~
ll.a.bUjsI,wa 77-JfJi.ruej "-Dny K. s
R<I6leojowa (cmina Skalhmi-era.).
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WHe trenin!;"u .·", t.bryoh "'aruuaell kłimatyosoyeft. r.secrati
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Z:mi.e nne powodzenie
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Dęba Siarka
3:%.
.

TABJ;LA
1t 1 3%-18
'ił T %&-18
3. Radomk.a
.11
• Z*-16
~. SZS 8. PHi.... U
5. Leehia K.ieloe
1t • !l-lii
%6-23
l. S~I !II ~1Ml
l. I• ~!3
1. MKS 'Siedt.e
11 ł zt.-U
S. Orlęla Ra4.....
11
•
3-33
Kołejn.e mecze juniorek rotacr.y~h odbędą SIioę la i U lutego. a wsrbd nieh
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(lech)

1. MKS LublM!
f.. Siarlta Ta.r_b.

lokatę zajmuje Tęcaa
- 3 zwycięstwa.
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W mistrwstwach III ltg i
Iwszykarek odbył się derboBoronia ""y pojedynek pomiędzy lcie-

nie
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t.atem 5.58 m. Olron atakował
n"AI:. 'tle wv,-okość S.n ID, jednak
trzykrot·nie
m:n!malnie
'l'

Ze zmiennym S1ZC~ś<:i.em wal0Zlą
nasze zespoły sia tttau,k.ie
w roogł"vwkach jun.iorek iltar.nych. Radomka z dwócł! wyjazdowY('h pojedynków \Ą, ygrała
tylko jeden, ale pozwoLło jej
bo na pl"U'S'llnięcioe się w górę
tabeli o jednO miejsce. N,esle;ty, odwrotn.ie jest l k.ieler.ka
L«hi~, która nadal prz.egrywa
mec.re i spada w dół tabeli. Radomskie Orlęta jalk do tej po.ry rue wygrały 'je~e ffi€oC?JU.
WYNIKI: MKS Si"dll~" - Ba'
domka .:3. MKS ' Siedl<'e Orlęta
Badom 3:%, SZ
Biała
P.odbska - Orlęta 3:ct. SZS Bi.:a-

STARU Sta- ni trenera H{'nryka
najl e piej wyka:~..lh b:trdzo dobo ą óys- leckinli drużynami Tęczy I
dotychczas się wiodło w pozycJę su--zelecką. stąd
też Zaka.
Wysokie
zwycięstwo
roz(rywk:uh
nI li,i. Po tak \';ysoki rezultat. W spot- .odniosla Tęt"Za 111:41 (60:21),
dziewięciu kOlejkach
potkań k.a<!1iach z Orlętami i Sta!'tem dI.a której
punkty zdobyły:
ujmowali bowiem w tatK-1i H Lublin pU''I.kty dla Staru Marud :!5, B. Bętkowska 24,
dopiero przedostalnie miejsce, zdObyli: l\ledaj 18-25, Gajew- Olesińsk:a 16, Kubas 14, Jama~ na koncie aaledwle dwa ski l7-l0, L enart 15-22. Z:e- bł()ńska i Ryba po 11, Cedro
ZWycięstwa. Os1atnio
stara- ja H-2·ł, Krawiec 8-2:!.
4, A. Bętkow lt.a i ł.ukasik
ehowieunie pra",-jJi jednak
Ak.tualnie w III lidze ko- po Z; dla 2:.a1ta najwięcej mil
niespodziankę.
wy~ry szykarzy nadal p:"owadzi AZ, • Ostrowska 13 i Bulai a. BywaAe kolejno dwa men~. Lublin przed Sta)1ł
t.aJowa lo ~ już dziewiąte zwycięs
ajpietw pokobali w Dębli Wol~ i Bclmauem Zamo~. iwo koszykarek ~7 w roznie mie;iseewe. Orlęta 1!:1l Na czwartej pozycji są Bu- grywkach, dzięki
k~emu
(33: ), a D łępnie awyeięiyli dewlani Ka4.m _
5 zwy- kielcUlnki uł.rzy.maly
drugą
• .łebie drużynę Startu fi cięstw, na szóste miejsce a- lokatę w tabeli, za .
.nem
L.bUn lot:91 (51:52). W tym wansował
tar Sła.f".ł.cbowiee LubIbl..
drugim pojedynku podopiecz- 4 zwycięstwa, li siódmą ..
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• Zwv~i.ęz.cą turni eju t.eoil;owe () WCT w Detroit lO&tal
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W drug.cj połvw..e. lill.oE'g,D
rozegrany zo.;ta.nie wykig k:~
laNki dookoła Kuby. ViI
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