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taaaka ryba!

piąt.kowym
wydanilu naszej fazay io!ormowal-l ś.
my D rekordowym })0Ło
wie, którego aut~rem był rad.om&kł wędka-rz
pan Marek
Z,.becld. Złapał 011 ogromnego
3Uma, o wadze 61,4 kiloeramów
i clłucości 199 cm. W !eOdzln.a.ch
w1eczornych, w czwartek
w
radomskim
OddlJale
..Echa
Dnia" dokonano kom isyjnego
waże<nła I m ierzenia
wspa \.a.lej ryby W sobotę Ul sprawą
.•Lata z Rad .em" pan Marek
stał się zna .. y w całej Po'sce,
W a udy<:jj. tej pow tórlono 1>0wiem n.aszą inform ację,

SIMB &łowiony prz.ez raOom&k ie ~ węd-ka.rza

je5t

n.ajw ięuz,

(do tej pory», r~ 2.oIow· ~
.. tym roku. Nie zoittał jednak pobity rekOt'd krajowy.
S i ęgn~li śmy bowiem do tabeli
rekordów krajowych prowa_
OOKORCZEN1Jl lU aTt.

Ogól n
roą>oI;rzyłoby na s~ej
:<XXVlH aesji, rozpoczynaj ej
s ię w przysuym
miesillCu w
Nowym Jocku.
Radziecki ~ icept'emi.er i mi.
nister
.praw
r.acranicznycll
n.rleJ Gro y"o w liście do
sekretaria ceneralnego ONZ 0głoszonym 21 bm. przez acencj,
TASS. zapropooował oficjalnie
wpisać
na porządek dzienny
seaji spra wę .. zawarcia układu
o za.kazie s tosowan ia siły w
przestrzeni kosmicznej oraz %
kosmosu wobec Ziemi".
Projekt układu zmierza clo
zapobieżenia w yśc igowi zbrojeb.
." przestrzeni
kosmiczne'
i
zmn iejszenia tym .amym alebez.pieczeńst wa wojny jądrll'll'cJ,
a także do zapewnienia, by b'adanie t wykorzystanie przestrze.Iłi kosmicznej , w tym Księżyca
I Innych ciał niebieskich, odbywało .Ię wyłllCr.n ie w celach pc.kojowych.
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Kto to jest stryjenka?

tradycji ro

odzina zmien ia się, Zdajemy , kr~ 'nyeh ze >~rony ojca. za tę
po',vane są o~re~l!:':liam! kr"w bie z tego sprawę, gdy uDvch ze stronv matki: \\' j. ciot_ si ł ujemy, często bezskuleczka
(raczej n:e uży ... a .lę naznie, odnaleźć wł aściwe okre śle Wy
wujenka - żona wuja),
. 'e stosunku pokrewień5twa z
Dawnlejsze naz('wnic~wo utrzyKimś, o k im wiemy, że jest namuje się jedyn:e u bardz;ej
~zYm da leklin krewnym_ G inie
podlrzymujacych tradycję Pola sztuka od najdywania koligacji.
ów
wywodzacych
',ę
ze
~ ,w związku z tym trudno się
w"chodn.ch -terenów kraju.
WlI'ić,
że
nazwy •. świekr"_
~t ryjenka",
~wujenka"
staja
CZY znaczy lo . że po wielu
.Ię pustym i dżwiękami.
w le6"ach dOrlllnacji linii ojc a w
- .rak lImieDillA się nazwy
stosunkach pokrew ieńst 'a ma_
It.sllakiw
pokrewień Iw '!
Z
my obecnie do czynien:a z prze~m pytaniem zwrócił się dZll'nwa gą linii ma ki? Sadzę, że talltarz PAP do etnografa, pn,ki wnio~ek byłby przesadny.
~'Owni ka Ins tytutu Historii Kulmamy raczej do cz.ynienia ze
,::r! Materi a lnej PAN la_znacznym
upr=czemem nazewOla SlIynkiewiez:a.
nictwa' stosunków pokrew:eńW nazewnictw ie stosunków
stwa_
Proces
eliminowania
n rewieństw a w Polsce ZI!(!ZVnaz
krewnych ze strony o jca.
.~ _dominować • linia
matkL
szczególnie w Pols
centralnej
rv J, slry jen a - te nazw y
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"iqt/cowe poSiedzenie Rody
Ministrów przyniosło ki/lea istoł
nych decyzji -dotyczących spraw
och lony
zdrowia.
Zmieniono
przepisy dotyczące organizocii
zakładów służby zdrowia, dostosowując je do miejscowych warunków i potrzeb.
Rada Ministrów lodecydowafa
o przydzieleniu dodatkowo no

świekr?
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21 tFerpÓiG br. 'fIspółn"" potiedzeniem- Prezydium
Wojewódltlci&j--I Gminnej Roóy Norodowej z udl;(Jłem kombOkIntów III Oywłzji Piechoty im. RomUCłl&o Troogullta f(JZpoczęły się
lKa<:zystoś<:i lwiqzone l rocmicq
~owocizonydl w tym rePnie podczos Ił wojny .obwej.

••lsey piloci latalII lD.ia . .a .assyaae"
.
lennej ,e~lIIelrii krzy dei.
CAP-W P-Wrilllewskl
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w niedzielę pod obrady
ZCromadzen ia
Ogólnego
NZ projekt układu o zakazie
stoliowania aiły w przestrzeni
kosmicZll~j ocal. % k06mosu ~o
bec Ziemi.
Zgodnie z propcnycj, radzieck" zapowiedzian, w ub ie głym
tygodniu przez .r.rija Aadrop..
w., projekt ten Zgromalkenie

na przyc~ółku
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g~t, do rodziny, na w iej... W
naszych
kielecko-radomskich
wal'UIlkach bierze się urlop w
lipcu i liierpniu 1: tego powodu, że wtedy są żniwa, a

OOB.ORCZEmB NA 8T

dydo tów. Ustalono. że maszyny oznakowane
będq znakami pięcioramiennej
gwiazdy oraz
biało - czerwonymi szachownicami po obu słroDOB.O CZENU NA STR, f
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reinyDli .racaai.

znaczną
część załóg stanowią
przecież
przedstawiciele tzw.
grupy chłop6w-robotników. Nie
ma co ukrywać, że w okresie
tych ważnych prac w rolnic-
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O' lał prefenJe aię i pr...,..aje n
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-re" . .rae" nit.. wl..--. iNiftilt I ....... Ile t. i .'a e_ł.wieka
"rlołay korsy.łni.ejne jeśli Ililka tlai , o.JtKqlby w J1'''ni..
• pele.. • ły.zieit w 40Aucsie apaliw I .ła eHPodarki aar.....eJ
lIIaiej aeilłili..e, edyi abPllQja arlopowa aie .Moreaai'll.wałaby
.byt -.eno PI'•• llkeji w H~a i sierpaja.
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20 sierpnia 1943 roku, CI więc &okładnie 40
lot temu. uformowany zostol w podmoskiewskim Grigori ewskoje l pulk lotnictwa, który
wkrótce, ho prośbę jego załóg, przybrał chlubnie kontynuowaną Po dz iś nazwę "Warszawo".
Jego prako lebką było wyłon iono zaledwie miesiąc wcześn iej. w sposób niezwykl e , charakterystyczny, p ierwsza polsko eskadro. W kronikach
ludowego Wojsko Polskiego zachował się komunik9t z tamtych dni, treści następującej:
.. loln ierze I Dywizji Pi-ecooty im. Tadeusza
Kościuszki, któ rzy pełnil i poprze<klio , służbę w
formacja<:h lotniczych i oponowałi specjalność
łotniczq o raz mni. Ictórzy prognq poświęcić si.
służbie lotniczej, zameldUją o ty'" swoim dowódcom, którzy zgłoszq ich wykazy do komisji
kwoliftkocyjnej ..."

Po-
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lięgającyell c::rłe rech cłe4tad wstecz dzi~
jodł odtwarzania polskich sił zbrojnych w
ZSRR. CI więc 1'10 tych scenoch teatru II
jwiotowej, które miały okazać się decy-

i zachodniej. rozpoC:1:al się już
xrx wieku : b"ł wyn:j( 'em
Więzi d żej rodziny
wielopokOleniowej i o łabien:a
zobowiązań
krewnych wobec
sil'bie.
W nowo u!ormov,'anej rodzinie dwupokoleniowej (obejmujące' tylko rodziców i dz:eci).
kobiety
~ciślej
utrzymywały
więzi ze swymi krewnvmi nii:
mężczyźni. la
że obecn ie mło 
demu pokoleniu n:e spra w:a
różni c y w nazewnic-t ie
nłeć
osoby po 'reel niezącej w związ 
kach z da 'zymi krewnymi. Brat
o jra czy matki jest obecn:e dla
dz:ecka wujem, O:!nacza to pelne zrównoważen'e stosunkóclT
pokrewieó"t 'a, co było nie do
pomyślen i a jeszcze sto lat tew
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12-latkaprzeplynela kanał La

łancbe

_12-1e'tnia m ieszka nka ~ndynu
li on Wdherly, została najn.Io :.zą pływaczką. której udało si ę poko nać kanał La Manche
(J4 km). Płynęła ~na na t~, ie z Calais do Do ver i zajęło jej
to ponad ~6 g~dzm . Lecz Jej rekord moi.e nie o stać się zbyt
długo, poDlewaz w tym samym czasie o mi esiąc młodsza SamaDłha Druce podjęła próbę przepłynięcia ka nał u w przeciwnym kIerunku z Dover do Calai ,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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~owo-technicz
nych, k()l}cerł dla mieszkańców
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wystaw
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:z w~~zenif'm .. sztandaru
dłla
za ~I "Poot.ępu .
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wchodzących

o-m nu szewskim
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N 36tępne-gO dn.i.a - "Pel waesp.ld>'iiele:w~i pracy w Stablok
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pl"2.y~ow-uje

ok ol4cznoościowy

datownik, a go.spodarze miasla
proporczytki i zn~",iki
Ja.powe.

CUP.)

w haohyjny h? .;Jak reaplany?
jaki spO-

się
wypełnia się

lizuje

sób

lulli

sił

1'000-

C7.ycb?

P-o odpowie-{lż zwróciliśmy się
do 1.rzecłl przedsiębioF·t
przemyi>łowy cb KieleclUej Fabryki hmp. Kłeleckie-j Fabryk i Mebli i KielŁ'('1I:icb Zakła
dów Wyrobów
Papierow.y b .
Nawia. em mówiąc,
ylko
KFP dyrektor nac:Łelny inż. Z.
Bana~ik przebywaj w fabryce
bo 15 sierpnia zakoó{'zył urlop.

PóJnoenej
i Eur~py .
eni na ebrad y lI.nI'res1l 54 referaty , poświęee
ne historii języka w .,eJe
eral! ołsiejem fermowania się
język_w poszezegelnyełl krajów i zacbooUleym w nicb
przemianom, problf'mem jn~
terpreiaeji
matematycznej
zjawisk językowycb, za!;'adnieniem naturaJności ję:ayko
wej Ud.
ryki

• Mija :ul lał od d.lt_nia
pierwszege spustu :a wielllie10 pieca B-l w Hu ie .,Bier1lt"-. Csęsłoebowic. 0c1 łe
go momentu wielkie pi ce
iłaly 19,5 mln
ton sBrewki
dla potrzeb krajowel'e butniehIla.
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J

ten rok " tys. etatów w służbie
zdrowia. Chodzi o to, że zmniejszająco się od pewnego czasu
obsado stanowisk MI ćlaHadacll
slużby zdrowia
stwarza istotne
trudności w utnymaniu ich cią
głej procy, co odczuwają przecież najbardziej sami pocjenci.
Niedostatek personelu występuje
glównie wśród pielęgniarek i salowych. Dla tej Iwlegor;i pracowników przewiduje się IlOrzystniejne uregulowania Placowe,
zwlaszcza w odniesieniu· do osób pracujących w systemie trzyzmianowym.
Dokonane
będq
zmiany w systemie placowym w
slużbie zdrowio, zmierzajqce do
zahamowania niekorzystnych tendencji "sploszczania" poziomu
wynogrodzeń wśród #Hacowników
tej galęzi.

W K ieleckiej Fabryce Mebli
na ur:H>pach pr:Łebywa je_ :Łc:Łe
70 o.<ób, co stanowi mniej
niż 10 proc. C1gólnego zatrudai...nia. Tell ai )&i wskainik za wd:Łięcza
fabryka lipcowemu
JIOIStojo'wi
ł'emonu>w
lumserwacyjnemu lrie4iy \.o większA>ść
prac&wników m&va
ybrać
się na wypoczynek , głównie d-o

około

ośrodka
Kątacb

jest pod dostatkiem
nie i zbiorowo w cenie 5 tys,
zł za sztukę. Dotychcza~ wstało s.przedany(!h 5 t~.
J])()net.
Nj.e ma więc potrzeby
nabywania monet u
pokątnych
handlan.y po

Kieleckiej Fabryce Pomp
korzysta
teora2: z urlopów ()kclo 16 proce<nt
:Łałogi.
Z
,powodu urlopów i znac:Łnej
absencji pracownikow plan produkcyjny zbytnio nie cierpi,
ponieważ dyrekcja dobrze sie
na tę sytua{'ję . przygotowała.
NiedQbór pr:lct>Wników bezpoŚ1'e-dnie pl"odukcyjnycb wy,ró nują N)r3Z €bę\niej i w l"4)faz
wyższym
stopniu pracownicy
admini stracyjni, którym za pracę
w
h<llacb produk cyjnych
,płaci si ę odpowif'dnre. korzystne stawki. C:Łp'ŚĆ :Łałogi może
zasilać w
ten
sób budżety
OIDOwe dodatkowymi za.rookarni , a fabryka ratuje się
pru'd ~tnim ~padKiem produkcji. W każdym ra:Łie- plan produkcyjny, jak do tej pory, rea liwwany jest w ,.pompach"
be:Ł :z.aległości.
Za 7 miesięcy
br. produkcja je- t wyższa o
ponad 10
proc. niż w analogicznym ok-resie roku ubiegłego. Nie oznacza to. że ustą
piły w sze-lkie i wszystkie kło
poty :Łaopatrzeniowe. Zwłasz
cza ostatnio dają się we :Łna 
ki braki odlewów od k(}()peranta z Siedlec. Fala urlopowa
w raźnie opada. Załoga ..Białogonu"
wraoCa
:Ł
ośrodków
WC:Łasowy c h. głównie znad mor:Ła , z
erbin-owa gdzie ,.pom,py" ·mają własną
przyzwoitą
bazę- wypoczyn k-ową.
. W

Srebrnych monet z "Darem Młodźieży"
Od trJ.e(:h mjes~y w siedz:ibie Komitetu Wy vnaw<;,zegil Budowy,.
TU
' ezy"
w Gdyni sopn..edaje się 'ybite
w naklad:z.ie 2
t). !>Ztuk
sroorne JT)()I1e-ty z wiozerunkiem~
"bialej fregat)l". Nabywać je
moina za gotówkę indywMiual-

'
d1ie~ ~ w~

ladl pl'

Prze. idu'

zw~ed.2.a.n.ie ZTB
i ~adllj-zg.ad'lllę

•

kmoo OI'aa tu I'II.ieoj!\lJl
IWy o
pucba.. dy;reokil.orÓiW gppD.

acja

€hoorebowa.
Wielu
pracowJłilew n ie ma przy , .
J;:arce ezy s:LlifiC'Yft me ~late
go, że są
rzy,
z dlate~,
. że cbcą był przy pFóHach :ini~-

P

Slara~howic'

'WJ'l'aźnie zwięłl-na się też

- ....ie

Język_nawsiwa
eryesner:e. ZapewjeiłziaJo

Zlłł!8il1

Dni

c~e zawyżonej,

co ()5tatnilO zaobserwowano.

wię ks ze

1

bleJnY

war:aysłwe

Hi

8T1I.

""ypocz~'nkowego

w

Rybackich
ni e-d a leko
Krynicy Morskiej. Jak dotąd,
nie było potueby" aby ur!oJ)«rwe uszczerbki w załodze produkcyjnej lnupełniać pracownikami admini~td"ac.rjnymi, ale
oyrekcja
rmw ża
możliwość
zastosowania takiej formy ła
god:Łenia kłopotów
w najbliż
S:Łym czasie, niekonie-c:Łnie
w

szczycie
po:Łorom

urlopowym.
Wbrew
w tej chwili w "me-

.~JUe

1W

slaJM)_~

~zyn l ~.zeil
cyjByth, Sta-:ła . -

wana -

rablarAa.
loIlys ko. W
tak.kb części nie nrndu"u
zagranic,: .ikl łaki-cb
uie sprowadza. Na :ŁakuJl
ka.·
aa Ilewiz. Koszty
lIl_lyzacji w
KFM rO$JIój,
proouktji nie- ma. C:Ły 1
w.odu jednego łożyska
impor wana
Bl4IS2.yaa
pójść "pod palnik". Znowu
mienIć

tęgują się

k.łopoly

I

%

kleja mi i matel'iaJami
wymi. Nawe-t 1
\al'~ą
je'l najlepiej.
W Kieleckicb Zakbdacll
robów Papierowycb 40
goO zatrudnienia brakuje
dzi. Ws elkie od.pływy
ników na uchorobowe",

lopy

wYP0C2ynkowe
slwo z rów
spokojnego rytmu '
nego. Pewnym
zł;lg~)d 2:enJlei
sytuacji bji tego lata
g.rafIlA}wany na drugą
lipca i pierwsze dwa
sierpnia remonL dwóch
stawQWycl;) ma~yn, czyli
lUFDlC.
Niejako
prze-dsiębii>

JJ.a

od~ynell.
:Ł ~b!;ługi

<osób

mogł-o

i 10

z

p zeiwórczegn, ścisłe
od maszyn produkują cych
turę falistą . W ty ch d-nia ch
za I :Łakładami pozostaje
więcej ruż 12 proc. ogół u
łogi
głównie
w
,,(-bem a
skim" ośc1>dku w Ł e bie. w
strzębiej
Górzc,
Juracie
Szc :Ławn ic y . N iektórzy pr
nicy nie absorbują
cjalnego. Na
"wlasn'l
:Ł lalwiają sobie
WC:Łasy
grus:Łą", na w,si, :Łwykle
.relaks z praeą w
,1<1c~nOO .!
siwach rOd:Łinnych.
Cz.onCl, dil tej pory ze
:Łowanego wypuczynku
siało zaledwie 112 pra
a :Ł wypoc:Łynku
rVOT.'"''l.I'''
go" 310 06Ób.
Tymczasem w
ykonuje się
cL Wyniki :Ła 7

cję

zadowalające.

ZcIłał

problem :Ł C:Łę5ciami zamien·
ny1ni do ma.sz.yn i uuąd zen.
Kielecki producent ma
dewi:Ł z uw. oopisów e
\owych i jakoś .z.a<pokaja
je najpilniejsu pol.rzeDf.
daj największy kłopot stanowi
w tej chwili brak- aJrumulatorów do wózków używanych Vi
transporcie wewnętrznym
drut nawojowy na wałki ra.!·
strQwe spełniające ważną rolę
w . proces~ produkcji papieru
kOl'ekcy jnego.
Urk)py nie unieruchomiły maS:Łyn w balach produk.c~'jny rb
dzięIcl dobrej o rganh ji p rodukcji, gospodarskim" .zabiegoJ1l

~y~~sci:~::~~b~rz~'t:!m:r! i;
dziliśmy.

-

(tl)

Szachownice
OOKO~CZENIE

ZE

1
noch przfll.niej c1.ęści kadłubów, onalogicznie
do omakowonio maszyn lotnictwo polsk iego uczestniczQcych w walkoch no rochodz;e
Europy, Pierwszym dowóócQ jednostlti był ofker
radziecki polskiego pochodzeflio, wnu-k zesłańca
z r. 1863, mjr Wocłow Kozłowski, o po jego
Iotnkzej śmierci funkcję tę objql kpt. Tadeusz
Wicherkiewicz, były instruktor Centrum Szkolenia
Lotniczego w Dęblion!e - słownej "Szkoły Orląt".
Wojenne losy zrzQdziły tok, że prawie dokład
nie w role po n04'odzinoch 1 pułku przeszedł on
swój chrzest bojowy w tamtych włośnie okol ic(Jch, nad przyczółkiem woreck()-mognuszews~im.
Było kl 23 sierpnia 1'-" rolu i od t-ej pory tę
sierpniową datę obchodzimy jako Dzień
lotnictwa. Co/ego polskiego Iotn-ktwo. Jok bowiem
napiscl w ksiqżce pośw i ęcon.ej 1 pułkowi ("Warszawo" - kurs no Berlinj inny wyc~nek 0raz wychowawco dęblińskich "orIQt" - Janusl
Metssn.er: "Wartość przełonej k·rwi, WOftość osobistego męstwo, żQĆza walki przeciw Niemcom
w celu wyzwolenia PoJslc>i spod stT<lszliwej okupoe;;, były jednok-owe u ws.zystkich
Iotnikew
S.TR,

•

I

gwiazdy

J>C)lskich, bez względu no to, czy lotoli oni 00
"s.pitfire'och",
.. wellingtonac~"
"lon«1steHKh", ay też no
.. joloch
"lIu"~rużn;N

,

łłocłl"

"iłoch"._"_,

KRlYSZTOF- STRlELECIU
(łnterpress)

OBCHODY ŚWIĘTA LOTNICTWA
W RADOMSKIEM
czOloj
w
Rodomiu
2
oIro.zji
przypodojQcego w _ tych dniach ŚWIę
to polskiego IotrWctw<I odbył
~ę
Hemościowy festyn,
połQczony
z
pokazomi
sprzętu Jotajqcego i technicznego. Sło.necz;:;O
) ciepło pogodo przyciqgnęło na mur~ę mie-jscowego lotntska tlumy radomia n, Zgromadzeni
mieloi oko.zję ooejrzeć S k<l k4 spaoochron<l'Ne no
celność IQd<lWorna i l opóźnionym
ołwo-rciem
spodoc hro nu, popisy o.krooołyczne pilotów Sl)'bowcowych 2 Rodomskiego Aeroklubu oraz wiele innych atrO«oji. Amotorzy wojs~owych potraw
mogli tei spałoszowoć grochówlcę 2 kuchni polowej, Imprezo było wyjqtkowo uc!o{l(), grotu.lujemy orgoni2<MOlOlTl,_

http://sbc.wbp.kielce.pl

o«e>-

(włm)

T ransałlanłyk

a . powodzenie
W drodze do Kanady 7JI1.<l r
duje się nasz transaUantyl
"Stefan Batory". W Gdyni zlIokrętowało 310 o ób, w
tyJ1l
20 do MOfltrealu, 10 do RoUe:;
damu i 100 do Londynu. \I
Rotterdamie wsiadło na statek
180 osób. a w Londynie 280
Do MOI1trealu statek dotiLe 24
sierpnia br., a w Gdyni . spOś
d ziewany
jest ponownie
wn.eślllia br.
Podc2.at! 06ta~o rejsu l
Kanady do Gdyni Il3l5Z f1ag0zl'
wy statek pat;aie-rski PJUewIÓ
464 ;podróżny~h, w tym 382 l
Montrealu. Ponadto 24'1 pa ~
żerów statek pn.ewióz1 na trli'
:de MoM.rool - Londyn i
trea:l - Rotterdam.

s
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t
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r Ludzie-ludziom

WCL

J

OWCL

Pań01lY"

Remont budynku (o właściwie jest to budowo całkiem nowe;
kan trulu:'. i wnętrz) dla radomskiego teatru trwa od la~ Dla
mieukańców grodu nad
ec:r:nq j
to już inwestycja, któro
wrosla w pej:r:ai miasta, do którei
rbo ws:r:yscy się prątwyct:aili_ A roboty budowlane idq nec:r:ywiście w żółwim tempie_ WykonawCa - miejski Kombinat Budo lon, - zdąiył juź
w tym c:r:osie posławić kilko nowych osiedli mieukaniowych, o
z tyM obielItem jakoś nie moźe sobie poradlić_
Kiedy zatem mama się spodziewać zakończenia inwestycji,
na któt'q z niecierpliwościq czekajq radamianie i zespół miejscowego teotruł W kombinacie usłyueliśm, odpowiedi. że robi
się wszystko, oby prace zakończyć w 1986 roku_ Ale natychmiast
palfpoły się
rzelrania no brok fachowców, cegły_o Wyszło
ięc łak, że wykonawca chciałby wywiqzać się:r: zadaRło
w
podanym tenninie, ole chyba nie do rod,. W tei sytuacji nie
w,poda więcej pytać, o jed,nie czellać cierpłiwie na dzień, w
który.. kombinat powiesi wianek no szcz,cie budynku. teby tylko
·atIU do tego wi uszka nie był, rwane w prz,szł,m dziesięcioleciu.
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"Odchudza .en
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•
pry le
rze a
Trwają

mleczne
z:nlW.
mleka wyprzedza pr pcoc. pla wafle a
t
rok ilo i. W Okr~wej
Spó dEielni Mleczars\riej
w
p

eka

Idopoty grożą nam
w marcu i w
wietoiu. Masło, ktÓt"e jemy na przednówku w dużej części pochodzi
OOWlem l: letnich adwyżek .
mniejsze

(rem.

Ję<fuejowJe
rni.ooi.ęcy ()d

skupiono Ul T
6700 dosta~ó
17 mln 300 tys. litrów mleka
(d oamika wzrostu w por~fi
t ub. r. llS,3 proc.).
Poprawiła si.ę ~koŚĆ
surowca, ~nie spółdzielnia
kupuje T proc. mleka I klasy.
oc. - II, 10 roc.III. St3ło si~ tak- dzięki- zatr~tU rolników w środki
czysliGści i ~hł dzark. (f)ł"0du.kcli kieleckiej F bryki Matyn Pralniczych ,.?rama").
~i.eważ dostawy
Ił duw
wieksze niż
pokzeby, nadwY~l- rnlek
&pÓł&iełn.i kieruie 00 zakładu w Wodzisł Will. gdzie przerabiane jest na
k 7.einę poiywczą. Z ekonomicmego
punktu- wtdzenia
bar<łz· j płaca się ~n:er biat
e ostatserów b rdZlO
N dWyoo
'mietanl'
prz~abi

l:aś na

masło

Chars,nicy.

j~

l: pewne

cz"tełnicy

ię wrientowali, znikła ze

lepó" śmietan

~ocentowa_

tłusta. 18Centr lny Zwia-

z
Soółdziełni MI EMskich
p.relentuje
ooini"
że l
dec .
't.
t VZ]ą ~ ..odc~udz~niu" śmie:
an" tUe mozna było dłużej

: ' .~,,~.

n1f'aly

lm
p.as

sz"hc~j
tec:.tt,

Ul-

tym

si~pAiu 1~71J rotu
Ała wówczos Anet4ro

l-letprzyszła Wf'OQ!
z mot\q da
koztieniclciego ośr.od.lla zdrowia.
gdzie fele_a
,twierdziło
u
niej poczqt'" anginy. Oziecku
zaopf owono penłcyłinę.
o
pięciu doniar.h
kuracji ArIetka
nie au'o się jednot najlepiej.
wobec czego otrzymało dodatkowo se!ię zostrzy"ów debecyliny._
7 wneśnia. godL 15. W gabinecte zobiegow)'f\'t piefęgmor
k<t, Tere$O T., wykonuje lOitrz1k. Dziecko wyrywa się i
p1a<:ze, o kiedy mot\o w poczekalni próbuje je uSlJOkoić wymiotuje. le-.rka poOOje ""'
rei
G8dL ..y.
itwlerdz.ca,
re ~ ~ Anetti j~t blo
i duM ziftotniejslO niż prawa. Po
c.kołG trzech godzinach 'kije się
natomiost zupełnie sina.
GodL 21.
W
koztenickim
szpitalu

d-ziewaynka otrzymuje
zostrzyk xylacoiny i
10itaje notyChmiast pnetransportoW<Kla kai"etkq do Kliniki
CłńfUlgii DzIecięcej w lublinie.
To
le«orze
twierdzojq
iton
ostrego niedoIcfWienia kończyn~
dołnet ~0Ilf
~
dotętmclO

tem.,.

ę

lIi&4lełęi

Pn&y~tit.

yeh. ehoryela, a w dedatk. a_tDyCh. poabawionych redzilly. bliuiclt, anajoml'ch. K" lifiku;
się one
domów opie"i b4di p04nebna im . .m
Kg niucji
cllar,Wywllych - POllikie«o Czerw_ego Knyi • P.l ie«. a:.· teł. P_~, Spełeesnei, "wta:..,..
t b. "tera gwa~atł IIje
clr
e lISłuei ci
_e świa4ezone nes iost~y PCK l.. opiekUllki PKPS. NiWeły i licaba miej8c w sakta" Ił piek .. óCllYch.
...l lic."a lIió lr ...a1l epiekunek 'om. w,ela iesC te.ielka
równaM" 11 zape\nelłowaniem. Lud,.i m .,..ba"i ny. możliwoś
ci kor1lylltania II te; epieki p41zOlltaJe więc liczyć _
pomoc Słłaie41zk"
ra.na, kiedy w~óciwszy ze ~::>i
Z życzli wością sąsiadó~ w
lala po amputacji nogi zastal w
naszym ot.oc:r.eniu
ywa roznie.
wotm. mieszk niu wózek inwaRUldko na ogól się lldan:a, by
lidzki. przęt ten znalazł się tu
chętnie i bezinŁecesownie
pieszy~· oni z pomocą
mieszkajza praw
tanisla,jwa Gawroń
skieg
Kied, tylko dowiedział
cym lir tym samym domu, kWsię on, te
jego chory sąsiad
ce gcbOO(JIWej osobom w podepr:r.ebył
perację.
w
wY'Riku
szłym wieku, niesamodzielnym.
której trudno IDU ędzie ię ponie w pelru s[X"awnym. Ale byru.suć,
natychmiast rozpocZ41
wajl\ wyjątki. Sylwetkę takiego
tarania
wózek inw lid2ki.
wŁaśnie wyjatkowego człowieka
Jakte
arozo
przyda.je się
n
pomag jącego woim sąsiadom
choremu.
nie dla konyści materialnych.,
Niepeu.ospt·awny
tefaa Banie dla pochw l i podziwu Milran. mi t t kże inny kłopot . W
czenia, pl"zedstawiamy na prbś
kresie wojn,.
:r.ebyw ł 5 l t
bę jego
podopiecznycb - Waw ob(Y~ jenieckim w Lambicła"y
i 8tefana
ranó
nowic! h. W zwi nm z tym
merytów , miesr.ka· ów kielecu.bieeal ·ię o to, by pobyt t m
kiej duelnicy Bocianek.
zalkzon
mI! n poczet liP'!" WTl\ god1lą najwyższego uznanlen kombatanckich
Niestety,
nia i za.cullku postacią je t
p kat się z odmow
Poozielił
8t nisław Gaw~oński,
ie67Jkaię woim roZ('7arow niem z tej~y przy
t. tafta 6141: Nie
go powodu ze tani.sławem Gajest on ani opiekunem poteczwrońskim - ot tak, betz liczeni
ym, ni dzi ł czem żadnej orn jakąkol wiek pomoc,
prosganizacji ąlQłeczaej dz· la iltCej
tu
s dzit , ze
y por07.lIl w i a
na rzec?: potn:ebujących opieki.
tej
bole3nej
p
_ie
z
siadem
woim
ąsiadom
pomaga.
bG
jest
WN'iliwy
_
nyniesi
n\lł t.o ulgę.
Nie
spodziewał
ię, że i tym rarem
ludllką
niedolę,
zwt szcz
ó-w 'JąSi d p;l&pieszy z pornO(.
osób chorycb,
iepelnospr "'ezcenn . Tym.cz.lsem S n · law
nycb. Uważa, że
najbardziej
Gdwroitski nie tylko cier liwi
pos7kodow ni przel: los i Le
i z zainteresowaniem wyltl h~ł
b w i z k i e m lud21 spraw()p()wieści horego pod pi z ~~o,
nych. i ror wych jest. niesienie
le i z.o.alazł I)ooób
rmw i ąim pomocy. gdy jej OC7.ekUją .
7.anie jego proolemu, co nie
PodGpiecz i
tanist w
abyło jak ię ()k'X'-1I je - ru-wrońskiego
rzoo 7 laty znaleźli
za
tw
P ' taral się mbla ·
się w
y t uacji bez wyjści Tak
WICie
()(lnalezienie ardtiw 1ię
doży,
że
jednocześnie
arch dokumentów z ob<n.u. w
ciężko
zacborow li i
długo
t. · mbinow i.c n,
· Widdr"li pr7.ebywali na ku~acji szpitalcycb
5-let.ni oby t . te fan Bił
ne; Pani W ława: Baran tr cal\a w tymze ob-"J<lie. Pomogh
fila do z-pital
a Czarnowie,
to by temu jećlcowi w uzyl>kafilU
pan Stefan - jej mąż znalazł
upraw ień lrontbaŁan.ctticb or z
się '"
sz.pitalu w ~wonej
25-pr enl.oweg
od"tk'l
do
Górze.
tedy Ookazalo się jak
;ego iewielkiej rent, inw Ildzrdzo mogl\ liczyć n.a
wego
iej .
. da
Stanisl1l,w Ga w rońs.k i
Pań...tw
7t pierwsz osobą z: ich najOOzkOO<Nf
bliższego otoczenia
zainteresopu&2rl:aj
aną ich losem Sam
zaoferoTl"U<łn.o im
wal sw ją pomoc. Regularnie
domlł by
zj wiat się w sz-pitalacb odwieTelefoo ył
dzaj (' państwa Waclawę i Stemozliwi j
Lakt ze 'wialem,
fan Bar nów . W okresie icb
wezw tnie l8U
Nie
bytu n lec:r.eni.u ujroow :lł się
go
r~d7.eni,
rlyb, nie
dOlj!lą<laniem . b
i. u:mia i interweft.l' je
podlew ł kwiaty, dbał
czystGŚĆ
i pocz dek. J kiei
yt.o G "'ro"ł&łtie~
Trudn
y toby
wyliczyć
wl!roienie (f:nnicz
o&Mmwzyslki
esy
OC)' i zycuiwdzięczności )
Ba-
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"drożdży"
bndo~e rado~kiego

Brakuje

stano" ;
mulaloych 'ol"
ym oral

zwlę,,"a

Ze statystyk wyWka, ile
niepełneattTawnyob.,

Pot. J .

ze I
•

wantem

tętoic~

lIdowej. WykoIJOlegajqcq
o
usumęciu zO«uepu.
8 wneinio. Rozpomono objowy r()lległej martwicy skóry.
1t neśnia. Stwierdzono brok
ruchów s+cJpy.
.c października. WykOflCHlO
ampuklcję itoopy powyżej kostki.
26 paicłzie.-niko. Stwierdzono
rożente obu dolnyc
kończ1ft
otOZ . niedoozymome
stolca i
moczu.
nujq operaCję

loistniołe

u powód6ci

ŚCisłym

Iw Pflyczynowym

l

nieprowidloprlez stronę
IJOzwaną zosłtzykiem. (...)"
Opinio pierwsza. ,.z IlOde lo--

ret.

te

nUJqcy IOitn:y4l

pozwu: MWtł<I5Zę

o z<Kq-·
l~polu

(}piet. Zdł-owotnej
w Koeniooch llO rz.ecz powódłci
Anety
J. kwoty 339 ty. 449 zł. (...)
W 1979 roku Aneto J. W Kozienickim ZOl brało zastrzyki u-

odporniojqce (debecyłifto). Zoitrzy'" te zoskl'y wykonane bez
niezbędnej w t<*im przypodlcu
próby VII wyniku tzego Ullieru-

le zo ta~ Ilończyny dol-

ne. ompu&ow<wl'
stqpiło IJRkodzenóe
iło!co

i

pęc~o

"""0-

i ~ cry
po
kluciu

się

w obręb
/qcz~

pmw

ięŚfli 1JO.ilodłco
odtn~k~ę
od Igły
Ił czy
te WycleleO f _ o

j t prz
_slIoloniem Go podon· lelcu, który
wówc
powoduje z
t~ tęt-

Wyctek

c

ck_ie od pozwanego

coo

lWiqt-

wykOflanym

wo

Bł
l

schorze-

nia pot_tojq w

i

wy-

lwieraclo
mOCLowego,

dY tal ej części
wdzeoie
czy t
igły
nte
wyo
krew
nałeży do obowi \owych clyn00;0 wyłtonujqcych
iniekcję .....
r<tł.
. 60 kowo. dyr. Instykltu Motki i Oried:a.
i

rtwiq

koóczyny.

5pł'

Opinia druga: .. Na podstawie b04onio lekorsklego prze-

prowodzOfl

Sto-łecznym

o

Ze$pOle- Rehobilitocji
się,

że

porożem

nych. zwiera<:za
odbytu

CZGwego t

http://sbc.wbp.kielce.pl

w
i teg człowiek
od kilku lat, iemal
trooę
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Starzy ludzie, stare maszyny

e

•
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2al kaidej Cinącej i upadającej firmy przemysłowej. Szcze,ólnie pr:Q'uo, ,dy łaki los przydarza się wyłw'rey solidnemu. zasłużonemu i sympatycznemu. Taka byłl. zawsze i jesł
Jeszc:ze Spółchielnia Prac)' Huła Szkła .. Sława" w Kielcach.
N1cdy, ecI dziesiątków lał, lekko Jej nie bylo. Wiadomo, praca
nęika, warunki łecliniczno-łechnolociczDe zawsze bardzo dalekie od nowoczesnych osiąrnięe, ciasnota przy wannach w
wandałoch. zaplecze socjalne skromniutkie, sarobki' nienadlJWyczajne. Nie więc daiwnego, że nawet w ezasach niskiej podaiy pracy popyt na zatrudnienie w "Sławie" był niskL
.,sławę" podtl"Lymywali i na-czynią
ludz'
sta.r si.
moa.na pow1ed7Jieć ata rzy • bo

dal to

wielu brakuje do emerytuil'Y
po kilka lat. Oni związ,ali się
z :tirmą na staJe. Na c!obr~ i
złe. Ale j.aGt długo ci
starzy
lwhi.e mogą jeszcze w hucie
pozos-tać. A 00 będzie jak ode-jda.ie co roku po 10. 15. . Ttzeba
będzie po kolei wygaszać pieee hutnicze. wyłączać automaty.
ograll<iczać
produkcję. I finałem może być upadłość. czyli
zwyczajny koniec .,sł.a.wy". Na
to się Z3lIlooi Huta szkła w
1Geleach pod'Ziela sytuację podołmych rum w k·raju. W kil]w talkich
samych UIlkladach
tui gasi sję piece I zatrzymuje taśmy. Tak się stało z jedną
W-allJlą szklarską w
Radomiu.
I tatk Mę IJloOŻe .dać w K\;eleach.
Werbune-k nowycb praco~-ru
ków nie da'je oczekiwanycb
a'kubków. Na.we\ skierowani do
..Sławy" w \rybie admillistroeyjnym młOlki 1udzie na przy~zen.ie zawodu. odcbodzą
po
Jlześciu
tygodniach. bo t}"l.e
trwe nauka Idą do mneoj pracy. może na,wet gorrej pła.tne-j.
ale lżejszej,
Prawdę

aiaj w

J)Owiedziawszy

"sław·ie"

d'7.i-

moi:dl.a )e67Cze

.nieźle

za.robić, na.wet 'kilkan&t_
eie. na.we\ 20 tys. Zlł, ale nie
wiadomo jak będzie z tymi zarobkami zoa miesiąc. za kwa,rW. za rok.

Oto bipotetycz.n.e. • UIil"a'Zem
pra.lctyc:r.ne założenie, ,,slalws"
chce s~ u-trzymać jadro wy-

na

Trampy
atlantyckich Sllakac~

twórca, Musi koniecznrle Zlwięk
szyć
zatrudnienie i poprawić
technologię. 2eby praca mogła
być przez loo.ndydoatów -przyjęta .
musi być popa.rta atra,kcyjną
ofe~
płacową.
PrzY'jmijmy,
że
..Słatwa" zapłaci luchi.om
spod pieców I a.utOIIlaJtów tak"ą
stawkę jaJciej ..lże.j6ze" tabryki n)e dadzą. Co się wtedy stanie. Stanie się to. co już się w
.,sta·w le" stało. po podnk!&ieniu
zarobków % 9 do 13
tys. WUOSll'l po prostu J)Oda<tki i wploaty na FAZ. W roku
ubie.:łym huta nde płaciła jeszcze na Fundu6Z Ak,tywizacjoi
Zawodowej, Za I półrocze 1983 r.
za·płacilła tui: 3,2 mln zŁ A w
ogóle wszeołJkie obcillżelllia po.
datkowe wy·ni.oeły w ub. roku
ponad 53 mln zł, czyI! Po 196
tys. zł od kaiJdego pracownika,
W rOku meżącym do ska.rbu
średnich

państwa

"Sława"

wpłaci

jeS2-

cze
więcej.
.Jeślibv
cbA!Iala
znadeic cbętnych do ciężkiej i, '
przyznajmy. niezbyt atrakcyjnej pracy. mu&Iała.by bardzo
dobrze zapłacić. bo to byłoby
najle-pszym. - najsk-uteczni.ejszym
sposobem .na niedobór w 'z ab" ud n ie-n i.u. Ale wtedy % konta pracodawcy trzeba by Po
prootu wydać duże ple-niąd~
tym nowym J>r~ow'niokom, I
tym już pr~ujćlCym także. no
bo n.i~ dl~zego starzy. od Illit
baruj~cy w pocie c7ioła ludzie.
mieliby ZSll'amac mnie) od debiutantów, A więc to n~e
kwestia kilkunastu wyższyeh
zarobk6w - to -probl-em -Gg6t..
nej podwyiki -plac. To nie
sla.wka o 150 czy 200 tys, mieMęcznie.
lec% o mHiOlly. Za
doda.t.kowe mi1lon~ płacone załodze
natychmiast sięga fiskus". po milien}' dla skarbu
państwa. A niewielką przecież
sp6ld:z.ielnię zatrudniającą rap..
tem 250 praoow!Ilikbw na takie wyda.tki nie stać. Może
byłoby M stak na \lll14arlkowaną J)Odwyżkę za.róbków. ale nie
na miJ.ionowe odpisy. tym bardzie-j. że ehcmłaby przy okazji
sprawić sobie nowe. nieza.wod_
ne maszyny. aby większe wy_
datki
zrekompensować
wvi-

de w&zysbkim wśród lud:z.i na.jcięższego fachu. W si erpniu nie
stawia się w pracy przeciętnie

po kilkuna6tu robotników Stare maszyny ł automaty muazą
być
w
ruchu
nieustannym
skoro fi.rma chce sW: utrzymae
na powierZChni przemysłowej.
zresztą w Hucie Szkła obowią
zuje svstem 4-brygacowy, R0bota na okrągło. Często jeden
człowie!k
musi ' pracować
za
dwóch ludzi. Albo po jed'ilej
zmianie ' zQl;taje na drugą, albo
r6wnocześnie
obsługuje
dwa
automaty. Zarobi
oczywiście
więcej. ale też szybciej trafi-a
do lekarza. I k6łko się zamyka.
Mru;'hny jak lud..le. te! są
s tare. Automat.y już
pracują
po 18 la.t. A powinny pracować
na'jdłużej dziesięć lat, Pracują
-: Pet. PA ,.InterprHS"
jeszcze. bo muszą. Nie ma innego wyjśc.ia. Aw6lria za a.wariI! • . remont za remontem.
KUJpić nowe? Za.rząct St>f. :.l?ieł
ni nie może dobić in terestJ, bo
jedyny producent ..Witroma" w
Piotrkowie TrybunaJ.skdm ma
kon,trahentów
%agralllicz.nych,
Tamci są waż.:nie-jsi niż ten...
./
kra.jowy· ze uoU,wlr.aDX w kdeW bieąeym tyreclnlu na ~kranl.eh ,ł6wDyeh kin Kielc:
s zen I Czeka nie tyl'ko prezes
Radomia obejrzymy kilka -'!!ch, nie zap wiadanych
J. Myśl iwkl i cały
za.l"UId
leszcze prze. nas rllmów.
"Sławy".
CzeKa też
tysiące
gOSpodyń
domowyeh,
Móre
cbcą robić prze.twory
owO(».
"sZCZĘSCIE ,JEST TAK BLISGhHrche Naghi, w rolach głów
w<o-wa.rzywnt! na zimę. a słoi
KO" - barwny dramat psychonych - luli_ Balatesea, Carków nigd'Zie k,upK: nie- mogą,
logiczno-społeczny produkcji rumen Maria Strupae. babela Zabo .,sława" nie może na zdemuńskiej. Bohaterami jest para
barla i inni. (.,MOf;kwa").
%elow8Jllych automatach
formłodych ludzi
jedynaczka
mować
poszu·kilWanych hbMywychowana w Komforcie oraz
..OKNO" - barwny dramat
łek" I Innych słojów d<lmOWepsychologiczny produkcji polehloPiec. który przebija się przez
to pr~eznaczenia . "Baryłki" wyskiej. Bobaterem jest pisarz w
życie o' własnYCh siłach. Dzieli
magaJą sprawnych automatów.
Ich nie tylko różnica w wychośrednim wieku. który po wydaNa tych, kt6re jeszcze w bucie
niu książki cieszące.j się dużym
waniu. ale ł poglądy na temat
kie-Iec.kiej są nie można teoj
obecnego I przyszłego miejsca
pow~niem, zamilkł na kilka
prodWi:cjl . prowadzić. I dlatelat opanowany twórczą niemocą,
w społeczeństwie Chłopak.z ugo »Sła.wa" ogranicza się d-o
pogłębioną przez osobiste kło
porem kroczy wybraną drogą,
wyrabianie.
pojemników
n.a ale napotyka cora7. więcej prze- poty Stara się wprawdzie wyjść
musztardę. majonez itp. Muszą
'--szkód, a otoczenie nie jest skłon
ze społecznej Izolacji, przełamać
też czekać sad~icy
I wane doceniać jego zalet. Dziewkryzys twórczy I życiowy . ale
rzywn.icy na odbiorców swoicb
napotyka 7.byt wiele przeszkód
czyna jest słaba, bezwolna. nie
plon6w. A nabywców \Jl.d.rwL
Reżyserował Wojelecll
Wejeik,
potrafiąca się wyrzec domowego
dualnych bę<hie mmej ~śli nie
kemfortu. Ulega rodzicom. Oboje
.. rolaeh tłównych - Tadeuu
będ'Zie w co śHwdt czy og~_
Buk.
Iwona
Bielska,
Zofia
~a
kochają się. . Reżyserował Andrei
kÓ'W pomieścić I ta\k oto oroaewska, leny Bi6esydli, Ja.
Całalin BaJeanu, w rolach Itłów
twa·rtl' w Hucie SllkJ.a kółko
Eoclert ł inni. (.,He-l").
nych - Albert Kibel. Mar~are
zamyka- się g1dzieś na d:z.i.ake
ta Poconat, p 're Gheor,ria i
w a-rzy wn ej lub pta,ntac!jj 1)0Ponadto % filmów omawianych
inni.,{..Moskwa"),
m.idorowej. A jaJk ltkończy mę
)uż przez nu. w tym tygodniu
"Sława", bo to stać się może,
z~aczymy takle jak • Walka
"sYN G08" - barwny film
\o co wtedy?
przygodowy puldukcjl rumuń
o ocid" (Romantica" l .,Bał
ty"),,,
Wejście
Smok
......
Orkiessldei. Obraz przeznaczony dla
.Do ta.kie-j ewentualności d~
tra Klułła Samotnye 8ere Sierdzieci ł młodzieży rozgrywa się
puścić nie- DlOŻ.na .A 00 trzeba
bnta
Peppen"
(•.Moekwa·'),
w
pięlmych
pejzażach Karpat
zrobić z pomocą włacb
wojePołudniowych. Opowieść o pr6..Gwiezclne .ojny'". ,.PnyC."
wódzkich, ce-ntrałi s.półdziel
Pieasaa" (.,studyjne"), · ,.Afera
b ie pocwanfa małej bohaterki.
czości
pracy. a ł może ze
C.neorde", .Geialldo doesyilktóra ma sta~ się zakladnjezką
wspa.rciem kieleckich posłów
w szantażu wobec rumuńskiego
eó"", "Leł Dad kllkalesyDI
- SkwapliWie podpowloe Zarząd
specjalisty przebywającego za
l1liaalem", ,.ABBA", "Kom....
Spółdzielni ~SłaoWa". kt6N1 swój
granicą: wr6c1 żywa do domu.
CIelna, .,8tefaa Luehian· (" RobotPQCząte-k działalności
prodUikjeśli ojciec zdradzi
ważne tanik''). "Wejieie Smoka", .Coma"
cyjnej wyprowadza z lat trzy_
jemnlee
państwowe.
Szpiegow(••Pnyjaiń"),
.. l'nyJaeieIe".
dziestych bi~o
.tulecia.
ski plan rozbija się o niespo,.Droca , akieIe""". ,.1abberKr6tko m6wiąc. jest tak samo
dziewaną
interwencję
rówieśni
wockT'.
,.Pr~~.y
Picassa".
stara jak przeciętny wiek zało
ka porwanej. "syna gór" wy..Nie ma r6ły ~
ecJlla·,
fi. I choćby pr:zez ten wzgllld chowanego
w tej dzikiej okoli..GwiezdJle wojny" (.. Pokolenie").
na te 50-letnie zasłu~ s.pół
cy I mającego wszystkie jej
"Konwól'. "N.sferatw wampir",
d.:zlelcze-j flnny należałoby 1)0tajemnice. Y~dre
szlachetne I
J-zy płynęły" , ..Wielki Su"
.ta-ra~ się o to. ab.., dni .;Sła
odważne dzieci przeciwstawione
(',Hel").
wy" nie były je&zcze policzone.
trupim. kb6rz}łwym I nikczem(wt)
fsł)
nym
dorosłym.
Reźyse-rował

Ocean Atlantycki jest na-j_
szą produkcją
Jak k~ X3Sabard%lej
UC2ęszczanym
szlady reformy glOSJ)Odarczej.
kiem żeglugowym prze.z tr~
IIY PoWdej 2eglugi
Morskiej
Na ra~ie ludzi nie ma. Do
W mJ.nionych lataob polskie
pla.norwa;ne-go zaolrudnie-nia braataIlk1 onewozily % USA głów
kuje 18 osób. Nie w adminisnie do kraju zboł.e. puze. loefomy , średnio około fS mln toIl _ tracji. nie w wars"Ztatach. tytko tam gdzie praca jest n-a,j_
rocznie, Te ' ioścl ładunk6w
ei~ższa, nrzy
piecach I lWUtozn.aczn!e się zmuiejszvły. ale
matacb. Zaehorowalność - ja.)[
.talk' p~ nadal dość częr.ło
się to fachowo mówi w .. Sła_
J)rZemierzają Atla.ntyk w obuwie" jest bardzo wyaoka. Prze_
kieru.nkach.
Ostatnio .,ziemia
Lubelska" i .,ziemia S7Czecińs
ka" zabrały fosforyty % POrtu
Tampa n.a Florydzie. a hKopalodiakalny knur. bądź odyniec - bo można
~ Szombierk·j" załadowaŁa w
dwojako th1maczyć japońskie Iłowo ,,I" - Nowym Orleanie 16 ty.. toIl
patronujący w tym roku Japończykom, tle
zboż<I..Jednak większość amesię zapisze w ich pamięci W maju trzęsienie zierykańskich
ładunków
statki
mi" nawiedziło p6łnocne prefektury: wielkI! wysP1;M worZą na zl~en ie z.aJO"Ta.pę Hokka!do. Aomori I Aldtę Smler~ pooiOl5ło
niemych kontrahe-ntów.
pOllad 100 ludzi. a wiele nazwisk wpisano na listę :tagml_ych. NajprawdoPodobniej
pochłonęło
St.atQd p2M w br, przywiozą
Ich morze. tdyi olbrzymia fala powstrząsowa
z Bra.zyr dcl luaju poned 1
..tsunami" mie!lacka runęła na plażę. gdzie korzystając z pięknej pofOCly przebywało wiele romb ton rudy. Na moście '!'Udzin z dziećmi. Szalejące moru porwalo ze skał
dowym z Tubarao do ~I
Ucznie pnybywając~h w te okolice wędkany
JlOIJjkla p}ywajl! "Tunl6z6w",
oraz robotnik6w zatrudnlon~h Da wybrzeżu.
Taka fala ezęsto bywa rrainlejsza. 1lit um•
.,Bełchatbw" f .$yn Pułku". Z
tnęsleD~ zleml Wldzłałem kiedy" wędt'u" lIG
kolei ~~ ,.Hule lAJaponii. błęlr.Jtne I ezerwone 1l1lie. ~ aadwyczarterowan" arma~
mwsJde lInrlaka. UpamlęłDlały _
poziom korow1 zq-ranieznemu w Ar,enlejn"ch .tauJlami". kUn przewaliły się w tej ...
kolicy ,. oetatnim rlulec:lu. Mełlleskle - te mniej
łyn1e, *4d pnywiOe łachl1l
rrome sięgały ł-ł metrow. ezerwOllO - te kaki maeowe do portbw Kan.a
tutrotaIne - dochodzl1y do 2!Unetrbwl
Sr6d:r3em neeo.
Arch1pela~ japoiukł .trzesłf się" irednfo dzleai~ razy Ila dobę, Iec:% odczuwa się tylko ,Unrejue clrgania. Te. kt6re nastąpiły w maju. miały
aUę ",plątld" w jap06skleJ 7-etopniowe' skali, co
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bard20 Z4łl~pcitolło mlesUańców Kramy Wsehoa.cero SIońe&. Udenon. )la alarm. edyl .edłu~
teorti crona japoflsldeh .e)mnologów, kat astro-
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falne trzęsienia ziemi powtarzają 'ę w ich kraju spadki 55 em. deszczu.
co 6O--e9 lat. Ostatnie trzęsienie ziemi
ogrom- uiezliezonej noścl xie>D11nQ--ł)!,QłIlYC:D
nej sU. wyaarzyło się w rejonie Kanw. obejmu- dżyły ooe tysiące domostw.
jącym Tokio I Jokohamę. Było to w 1923 Jd[u. dr6t, pod naporem

°

Zginęło

wtedy,
100 ty.. ludzi

,łó.nłe

wskutek

Rok

ponad

,alt

kanaście moetów. pne.ovane
we, wywrócOlle słupy wysokiego

szalejących żywiołó

Nim Japo/łt:%yey oehlonęli po tegorocznej majowe) tragedii, zaatakował Iteh Inny rromy iywłoł.
TajfuD0W7 wicher, kt6ry W}'TJVa z kon.elI1ami
druwa, sprawia fle pękalI! oy-,y w oknach. lII1ł.
ta.ne IIIl • dlo6, samoehody jH jesienne Hśele. d0konał w ko6cu lipca ogromnyeb spuMoszell w uehodnle' JaponlL Tym malJZlł'Wym podmuchom
towan;yuyły,
za.Wfte. ulewy: w dUlI doby
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pożar()w,

rejGoy 1tyłJ edclęte Id reszty
łąemoAeł łełefonłeznej,
dy. Przeszło ~ łyL ludzi
_ad rłowlł- Lista łmiertelnych
ponad 120 oe6b.

Mimo Iła -CM ba.rd%o trafnycb
meteorolocleznyeh, tym

en-
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Koskoderzy z Rygi
I

Pnez MielUe mbie Illary 8amechód. W .knyw ei~iarówki,
skuleni ed peraae,o chł"u
sied~
luclsie. PM"_YWSSY
na wybojacłl sameehód *ręea
i uderza w słup. Nallłęp1lJe wybueIL Ocarnłęłtl .,ICNDieniami
eięia.rówka stuu się
a
ludźmi po krętym 'amietListym
sbecaa. · Jeh .eiH&IJ:• .,nec1 -cniem lIu'Desyła si. aa dnie
Clęb.ki~o
opu_en.,o lIamieni"CND"

deny lIoscsłnieq w sdjęciaeh
d. łihna .,Mirai" oparłe,. na
powieści
amerykańskieco
piuru Samesa Chose'a "Osły
iwiai w kieszeni"
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'kołeczek. cZOP.
AmeorY'kł Płd . , 8.
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~le

eh

łów

CarZa-

lD1at
pol-

z w

ydażym

.ilka

lOCą,

kło
.,.jść
iJIlać

Zadebiatowali sie11fta lat kmu plHłesas adjęe do film.
,.8\naly- Robin BOMa". Od teCO czasu ..esęły ich aacaiowa""
liesue wytwórnie mm_e. obecnie ryscy ."Meray .....Hezyli" CI lilmiw. WirÓl1 kaHaderiw SIł lubie rót.Dych uwodów. o riiDym c1Mwiade_ic
łyei_ym. charalderuh i temperamencie. Wszystkieh leb. bleay niK...,kla pasja oras wiernw lej dyseypUuie sportu, w
.UreJ kaidy a _dl _eco czasa MiĄ,al sukeesy. a tuie 4
ienie d• •prawlheula się w 1')'badach 'rańeowye1ł, aamilowanie do p
Cód oraa pasjonowanie
filmem. Kaidy
triek pnyc olwywany jest ba.rd%O starannie. Oesywiieie nieabedny jeM pray tym _ały
heniuc fIsyesny. De protrra.lDa pnycełowań wllłCS_O td
s.oIIi do wedy s r inyełl wya.'o5ei, Jazdę ' - I l - • tyDł
tallie na koniu nie Niodłanym
apadki lIC ska~eco konia 1 •
Jadąe~o • d.q ,ręakMeu. umeeheda. m-ie ryscy kaslla-

ale
!kM.
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l' łII,
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Jierva",
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lera
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wśród

Il_a
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ma"
de".
lber-

llia",
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pir",
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za

swienąt
kołem -

Na saJęcia: ryllCY • •kalleny
podel.. łreninł •.
CAF-TAY

/

Łyżeczkę

noś

. przy pogodzie
Podobno Cbiócsye..1 jedall rył
tylllo pal_'ami. -U ... ten
awyesaJ si" nie ,rayJllł ,
Itr.e. . . aaJprawdepoaobDiej
mieliltyłm" klopot a aao,ałne
niem się w owe pałeeskL S ...
lakie prs"pllSKSenia? A ......
ie Iłardso popalame lody ,.eal"p5O" i ..familijne" moina o_atni. w Kieleaela dosłae be.
aiywanyeh dołlld drewnianyeh
..patalek.
wlaieiwle
ale .,rak.je, ale esym Je Jeić!
Klienei .. MSIl ..bie wyli.a~
lody • papierka albo po .,r",a
od,rysaJllc Po bw alka. Wlaieiw·. a '.wielki - ło "roblem, al.
...ye łmleanle wyclllda aa .Iie,. IIGWaiDy eslowie' a no. . . wet'ałętym w ".ddko
iliJne'.... A może .-Iaaiłmy wleele
pws.. .._ił
pra,. MIIle lyłecUęT

.0-

Led..

. .ta jest ,.ni.Hano.aGIl
kr.owll" _yslkieh ..wialiw .
Wabud .. ona saelawyt aa ealy_
świNie. Sw6) triamfaluy " . . -

t:Ycl\
wy-

pod~

eh"" poplarności
t . kwiai w Persji.

Eksperyment ad9 w &l"IlfI.ków

llrzeprowadzill p.taz. Jamalskiej RoIStacji Doświadczakl.ej.
futerkowe hoduje się
od niedawna, ale
działa w iele ferm
Me
hodowlCl
}i.sbw I norek.

łyalęey

? . .pee:IIlł
jał kilka

lat tem •. Słynne "r~
kr6to...J Semiramidy. S111Ine OjtredY Midasa w
Turcji. er;y bainloweJ arod" ro..lia ecipskle«e łanona BaDł
sesa n. ..,r6es iDnyell 'lIwiat. .
uwierah r6ię.
Grena )IOetka Salo (VI wie'
.,.II.e.) _awala riię .,krete.1I
iwia"" I talt jat sostal. . .

~

grożonych rejooów nie .został~ na. ezas. uprzedrona o nadciągającym Dlebez,pleuenstwle. ~ było
0110 Ógromn.e. Takiego k!ltaklizmu japo~kle ~
wojenne kroniki nie odnotowały. JaJlODCzyk~w
ogarD4ł lęk «dyi owe ziemno-blotne lawiny. kIedyś będące rzadkością, obecnie s rolm na rok
pochłaniaj, ~raz więcej ofiM' i 54 coras bardziej nlazc%yclelskie.
.
Tajfuny, rodzące aię n.a południOW~ Pacrtiku,
lIądi ich ..Olany". od wieków nękaJII anhlpelac
jap06ski JedDak wsp6łczesna .laponia moa! je
znacznle «onej ait to się działo przed atuleeiaIBL kiedy wyspy były mniej zaludnioo., ~Ie
II» ocnisltowaJo się tylko w pasie nadbneżnym.
• n10wlek ut.-- lljanDltal pnyrody, len tył
I BIli w 1larmooi1. wlarając się odllasi~ I wgo )ak

Szli raino, bowiem tylko szybki marsz ratował przed ką
mrozem. Koło południa "Wania" dał małej grupie
kilka minut odpoczynku. Na brzegu rozlaneJ, zamarzniętej
neki, jednego z dopływów Horynia, znaleili pustą smolarnię,
gdzie wyciągnięci na drewnianych pryczach - ćmili w milczeniu papierosy.
I
Kapitan dobrał sobie na tę akcję ekipę dosyć dziwną· Sam
miał w tym gronie największe doświadczenie dywersyjne dziesięć miesięcy działania na III Odcinku od chwili skoku,
ale ,,Bocian" _ Jeszcze trzy miesiące temu pił piwo w pubie
na Piccadilly, a dziś ma się sprawdziĆ w kraju. "Wania" ma
go u siebiE: dopiero dwa tygodnie. Jak zda próbę ogniową?
Czy doświadczenie wyniesione z ośrodka szkolenia cichociemnych okaże się w praktyce wystarczające? Kapitan osobiście
sprawdzał zachowanie się zrzutków w pierwszych akcjach. Z
.,Azorem .... ) to samo. Nie jest " ptaszkiem". jego też chce "Wania" wypróbować w poważnej akcjL Ten chłopak chodzi już
w patrolach prawie pół roku, ale ootąd były to drobiazgl
-Przed wyjściem ze smolarni "Bodan" i ,.Azor" sprawdzają
broń. "Azor" zarzuca plecak z trotylem na barki i wchodzą
na rzekę·
Lód jest mocny, gruby, o zielonkawym odcieniu. nie drgnie
pod nogami. "Wania" jednak jest ostrożny , rozrzuca więc kolegów w pewnych odstępach od siebie. Dokoła pustka tak
głucha, że swobodnie mogą pozwolić sobie na trochę głośne
go śmiechu . .
Nagle pod "Wanią" lód trzasnął jak wystrzał.j kapitan siadł
z nogą uwięzioną w szczelinie po biodro.. Podskoczyli ku memu szybko, ałe powstrzymał ich ruchem ręki. Po co mają
powtarzać błąd, którego on się nie ustrzegł? Przecież po sinym kolorze tafli powinien był poznać. że w tym miejscu nie
ma grubej. twardej powłoki, lecz tylko lekko ścięty po wierzchu przerębel. Podają mu ostrożnie ręce i z ich pomocą kpt.
..Wania" wstaje, ale natychmiast o malo nie siada % bólu.
Podudzie pulsuje rwącym. znanym strzykaniem.
_ Złamałem nogę - mówi spokojnie. Trudno powątpiewać
w prawdziwość tej diagnozy, wszak kapitan w cywilu jest
lekarzem.
,,Azor" jest zrozpaczony. We dwójkę z "Bocianem" nie
.,zrobią" przecież tego mostu. A kapitana nie można zostawić
na tym pustkowiu.
Biorą go pod pachy i starają się · doprowadzić do brzegu.
Nie takie- to łatwe, dwumetrowy prawie towarzysz wagę ma
odpowiednią. Wreszcie dobijają do opuszczonej przed godziną
smolarni. Zaczyna się ledwo zmierzchać. a od Dawidgródka
dzieli ich dwanaście kilometrów. Co robić?
sającym

Czy wiecie, że ...

Jamal uroozilo
n.utrli.

ayJi-

.oot-

Tego dnia kpt. "Wania" postanowił wykonać zamierzenie
planowane od dłuższego czasu. Most, który mieli wysadziĆ,
znajdował się o dwadzieścia kilometrów na północ od Dawidgródka. trzeba więc było wyjść odpowiednio wcześnie z
miasteczka, aby przed nocą dotrzeć na miejsce akcji.

..'a..

lych

dniu

alb

Był to początek tej sławnej zimy 1942 roku. która zadecydowała o załamaniu niemieckich poczynań na froncie wschodnim. Mimo że kalendarz wskaz wał datę 20 listopada, a więc
prawie środek jesieni, Horyń i jego dopływy skul już lód.
Było to zjawisko niecodzienne nawet · tu, na głuchym Polesiu, g,Ckie widziano niejedną wczesną i srogą zimę·

Ta. wy!!l~ jeden • epi..dów nieda wno 1Iłl0óez_e~ w
Ryskiej Wytw.rnł Filmowej
fabularne!!. film. ,.Najdłuiua
slom..... I w tym filmie, lak
awykle, umlaM IIDa.DYcłl ukrów, trudniejsze łrieili świet
nie wykonuje ,rapa ryskich
bskaderów.

czerwone jagody
w witaminy, II miasto
kolejowej Warsz_a -

tBał-

NIEFORTUNNY DAWIDGRODEK

w~

.Dł.

Ka pnesłrsC1ll lat helłowe,.
starali się smieaii • .taH reiy
jej a1tanriellle elM wpr_a~e nowe odmiany. Pierwriie .."ty lriale. ... vI 1oIhlI1peeły An1I"l::r_ta. Mrinł ~ęko6et - Afrodyta. wylon1ła się
a mHSkieJ ,.JaII" łr.Y1IIa~ w
wę'lI riłę. PodeD.s wnhodRaJa Ba 1tne. .kl.ta sle w ....
I krewJla
pa~. !lA

II""

łalełae ",.tki riti. Tak JIOW. .la rłb ~~

JIariaa Csar-

llalwlęcej konyśel

Brzmi to paradoksalnle. ale iywkIIY __ .BU
rroiniejsze. W obecnej dobie btcsDokl satelitarllej, elektronicznego I komupterowe,. system"ectrzegania.. ta}fany Ble powinny ."n.eeleł zaskaki,.a~ SIl bowiem pnnle obserwowane, Jliemalł.
od ehwW narodzin. Radio i telewhja ~cnalizUją
ich nl.szezyclelsld poeh6d. MiJno to doehotbl do
e«as większyeh tragedii, gdyt-ltraj ,.%81al1Y" ceJnentem, o z&!wastowanej przes C%łowieka pr~
rodzie lam oddaje stę !la łup tywiołom.
(Deko6esenie Jatro)
~

J'L

aar.

..A-'" -

PI.lr DMIJ-

• Piotr Downar ,.Azor" Yeł ,.Azorek" (ur. %4.xn.1919 r.l,
.to stn. s cenzusem; w .. Wachlarzu" 00 maja 1942 r . Początprowadził aabotai • zaldada<:h k~jowych w Brześciu.
JUtStępnle w celu zdobycia broni orcanizaeja skierowała 10 do
pracy w policji białostockiej. Po zdemaskowaniu przez Niemców odesłany do lotnych patroli ..Wachlarza".
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TELEWIZJA
Dziś

PtOUt"
lł.1;I
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"CzłltWiek

III cz:ł_tek"
- mal:ar:yD PCK
lł,. Dziennik
18.45 •• Echa stad.ton6w"
1T le--l1
Inień rWlluÓlIlri
w
tełewizji poIRiej
11.15 "Poczt6wka z w kacji
impcesj fiłm_
lT.ZO Balłady - śpiew
Tudor
Gheorhe
17.25 (}{)Spodarka
Rumunii
progr. !)Ubl
17.40 Swięta młodych - -!:WyCZ:olje rumuńskie
17.59 M6j <łom - pcftt:r m (Metyc ki
18.05 •.KoIorowe rytmy" - pc9gram r .>zrywIrQWJ'
IS.Z\) Program lokalny
18.50 DOOra&OC - ..J~k gr~elt
pokooat smok: ..
19.00 ..Letnie sprawy" - g rzyby
19.30 Dziennik
ZO.OO Publicyst yka
H

~
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pływaniu
Dziełlłlik

Jutro

PllOGaAM

g.ot Teleferie -

l

TltWarz:ystwe

TrzepalrCłWe
dziejska ~n.k

HCzar~

.. -

fUm

produkcji NRD
UI.30 Film «ił. !
zmiany"Serce i pe~yskop"
U .45 Dla ! zmialły - mi&i.ł'z:os
l;czost ..a Eu~opy w pły
waniu

or.tuSZK,

OSPBNI

Albert
zgubił
kartę drogową
Ol' OZ73501
z
dnia 1.06. br., wTdan
przez
ZTtPD _Kielc@.
103t-1:

MOCHOCKI

MALMUR Lucjan zgubił leZSZ - FLT
..Iskra".
lUn-I:

gitJ'Dl.ację sz~olną

litec hnikę

Swiętokrzyską.

U04-g
BAŁCHANOWSKA irena zgubila legitymację szłmlną ID
LO•. legitymację MPK.
1l08-g

MICHALSKl JĆYT.ef zgubił zana benzynę AE-591
.
11 UJ-g

łącznik

MOCKO

Małgorzata

legitymację
~ł7 .

szkotn.

SlElCZKA
przepustkę
Skarżysko.

zgubił.
Dr
11ł!~

Z8H

Lech zgubił stał"
.,predom-Mesko" lUł-~

DANIELSKA Buba-r. zgubiła
legitymację
s2lkolo" ZSZ
im. M. KoperBika. Kielce.
ll~g

FURMANEK Maria
bilet miesięczny PKS.
Kielce - Dalesz:yce.
SEREK

miesięczny

-

Muek:

zgubiła

zgubił

Moiów .
BUJAK

wkładkę

ZOSTA1ł

lli5-g

go PKS, relacji: J6iwik6w Koóskie.
llł3-g

PRZYJ IE DO PRACY PODllE I 00 ZARAZ:
praoowników kwalifikowanych wszystkich

specjalności

i niewykwalifikowanych, w wieku od 18 do 40 lat.

Pracownicy podejmujący pracę w kopalni otrzymują:
wynagrodzenie wg uldadu zbiorowego pracy dla przemysłu węg}().
wego;
specjalne wynagrod:renie z ..karty górnika";
dodatki do plac wynikające z przepisów branżowy<:h;
komplet odzieży roboczej i obuwia;
dodatek stabilizacyjny w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres
2 lat;
deputat węglowy w wysokości 8 ton rocznie -==- pracownicy- żonaci
i 2 tony - powstali (nie dotyczy kawalerów zamieszkałych w hotelu
pracowniczym) ;
13 i 14 pensję wg zakładowe~ regulaminu;
po przepracowaniu 6 miesięcy dodatkową premię w wysokości 40<ł zł
i 800 zł po roku pracy.
Ponadt ko lnia zapewnia:
dla pracowników zamiejsoowych zakwaterowanie w hotelu pr~cowni-... czym, zaliczonym do I kat. zbiorowego zakwaterowania;
dla pracowników nowo zwerbowanych w pierwszym miesiącu pracy
codzienne wyżywienie. kredytowe, w s1nłówce zlokalizowanej na terenie hotelu pracowniczego;
pożyczkę befzwrotIij\ w wysokości 100.000 zł, jeżeli związek małżeński
zawarli po dniu 1.II.l982 r., umarzaną po 5 latach nienagannej pracy
pod ziemią;
możliwość uzyskania własnego mieszkania oraz dota<:ję na mieszkanie;
możliwo' ć podniesienia kwalifikacji [>OPrze'Z k()lltynuowanie naUKi w
zakresie szkoły 'red niej w 3-letnim rechnikum górniczym - zdobywając tytuł technika górnika danej pecjalności;
wypoczynek we własnych ośrodkach wczasowych nad morzem i w góra<:h ocaz koczystanie z ośrodków rekreacyjno-lecmiczydl. zagranicznych. w Czechosłowacji i na Węgrzech;
- uprawianie 9pOrlu - działalnoŚĆ w tym zakres~ oparta jest o własne
obiekty i urządzenia sportoWQ-rekreacyjne.
przy Kopalni dział klub aportowy "Ozarn .•• 2'! ltilk
i spot'towymi.
Przy z łoszeruu ię • pracy należy przedł żyć:
dowód osobisty z pieczątką zw~nieni z zakładu pracy (nie dotyczy
osób, które dotychczas nie pracowały);
książeczkę wojskową lub z:aświadczenie rejestracji;
książeczkę- ubezpieczeniową z: aktualną adnotacją odnośnie ~lnienia
z pracy;
świadectwo ukończenia zleGły podstawowej;
świadectw pr:.,acy z osta iego miejsca pracy;
zaświadczenie o posiadanych kwalifik cjach;
zaświadczenie z ~przednieh miejsc prac ;
zaświ dczenie stwierdzające tan majątk<twy (dol. osób uprzedni<t zatrudnionych na roli).
UWAGA!
Kopalnia nie rzyjm je osób. z którymi W' poprzednim miejscu pracy
umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy praco-wn-ika.
tzn. W trybie art. 52 t 64 Kodeksu Pracy.
Bliższych inform cji chiela i przyjęć
o uje dzi atrucbai i k
.,Dymitrow·'- Bytom. ul Lużycka 7. telefon 81-14-51, wewn. 56-56.
Dojazd od stacji kolejowej Bytom autobusami: 14, 20, 50 i 176 lub
tramwajem 31 i 32.
228-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

.leŁ

stanisław
zl:ubił
do biletu miesoięczlle

GóRNIKIEM!
WĘGIEL CZEKA NA CIEBIE!
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO .,DYMITR()W"
W BYTOMIU. UL. LUZYCKA 7

ogranicwną liczbę

trasa :
IltS-g

puS, trasa: Kielce

ulIc.

Skarżysko
.."olnoit"

miętaj"

21.35 Rolnicze lato 83
:n.45 Mistrzostwa
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MUlcy Joe W1 Pomoc c!rogowa lit
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20.15 Teatr Telewizji - Walen- .
tin Rasputin: "Żyj i pa-

KRAJ Stanisław zgubił bilet
wolnej jazdy. PKS Kielce.
1l01-g
STAROMLYŃSKl Jan zgubił
wktad.kę
na paliwo samochód
.. nysa"
KIC
az-oo, wydaną
pn:ez PZU Koóskie.
1l0:t-g
KOW ALSKl Ryszard zgubił
legitTmację szkolił. ZSB i bilet szkolny PKS. trasa: Huta
Nowa - Kielce.
l000-g
SZCZĘSLIWIE kojarzy ' mat!Jeó twa Biuro Matryuwnioalne
"Mazury". Olsztyn Z, skrytka
DO.
98-k
ZGUBIONO kartę drQgO-wą ni:
mu.u seria S-17 z <klia
!:i.07.IM: r.,
wydaną
przez
WZSOP ZTSiS Oddział Starachowice, na na.z""'*o Wiecha
Zdzisław.
78-1'
CUPER Andrzej zgubił talon
na
paliwo. samochód
"fiat
11J&p" Km 2Z-G2.
llOO-g
KW ASNIAK
Adam
zgubił
ul~aik:
na beozynę AG5tH .
llll-g

ZA WAD~ Zbigniew zguhił
leg.itymację, wyda.nlł przez p~
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w parria ek. 2 tysięey
pa41eehreoianzy
fIa.De»słlieh
1Illajclująeyeh się w tym IIraju, a:wlaesa najwiękYlł fraD-
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:le stdicy Filipin zyeji. w dlw~i, Id" Wya.eał on
d~ «Y.ioczyzny po 3-1eł6liej
emi- Manili, armia tego kraju
zOlltala w ru~łb;ielę J>05 afracji .
wi.ona w stan pogotowia , aby
Zamordowanie Ben,igne Aquinie ~ścić do ewentwWnycb
ao wywołaloo ptJwszeehne oburozruchów. Nastą.piło to w kjlka
.rrenie 5>połeczeństwa
Fi1ipin.
godzi.n po zamoniowaniu 21 bm.
Przywódcy partii opozyąjny h
na stołecznym loOt.ni&ku BENIGza.lądali energkznego śledztwa i
NO AQUINO, 51-letniego, c:WltJukarania wionycb.
,.,ego dzialae:l.a filipińskiej &poM-mister iD10rmacji ł'ilipin.,
Gur;orie CeDdana <lŚWiadczył w
·•• sIllł .be>oneśe we
-Ił w
niedzielę w Manili , że rząd tego
luaju afrykaiH<kim ad _ u
kraju :z.aska.tiy owiesławienie
wojny a1K.ierniej .
'dwie :z.agra-ni.c2.lle ageDcje praso.• W bazi.. ~nics j
0we: amerykańską United Press
mat a w Japonii r_peesęly
International i japońskll Kyodo.
się w ponil'd~iaJek wspólne
Powodem, jak powied'l.iał mimanewry sil pewietnnveh
nister, jest nadaollH! przez
nie
Japonii i Sta.nów Zjednoosewiadomości,
jakoby.
żołnierze
D y eh.
armij filipińskiej zastrzelili w
• Dziś ecł1atuje speejalniedzielę na lotnisku
w Manili
W dzisiejs-zej "Trybunie LuDym sam.lotem I Madrvtu
przywódcę
opozycji,
Benigno
du" w artykule "Przez pryzmat
da Kap!!lZtadu se-krebn ~e
Aquino. Wersja tych agencji,
sklepowej
witryny"
Andrzej
neralny ONZ, Javier Peres
podkreślił
minister, jest bezLeszczyński w kontekście zaopaile CutIJar. ~"ni s reMpodstawna.
trzenia sklepów pisze o sytuacji
lu j~ Rady Beapi_ństwa
gospodarczej w naszym kraju.
z
31 maja br., Javier Peres
Według ofi.cjalnego komunikaW 1981 r. częsć sklepów Zlonęla
de Cuellar pneprowad, i rostu, Aqui.no zginął od kuli z.amapustką. wielu klientów
przymowy z Hlłdrm RP A, aby
cbo~a, który 7AlStał natychmiast
ciągała tylko dekoracja. Pi ząc
pruJamac dłlł«"atrwałv imzabity przez agefttów bez.piepas w sprawie n;"pedlej:łoi
o ,,sklepowej p tce" autor kir
czeństwa.
ej Namibjj.
rnentuje zarazem syluację g~
Agencja
UPI
podl-rzymuje
podarczą i polityczną w tamtym
• 5fi proc. Munynów anjednak
wersję
wydarzeń,
.ooorzukietowanyrb
przez ty!: dnik
okresie Ocen-a naszej gospodarconą przez
władze
filipińskie.
"Newsweek"
dkrdlil, ie
ki po dwóch 1atac.l1. na podstatwierdząc, iż
jej ko.- pOłldent
w
wyniku polityki r du
wie zaopatrzenia ~lepów dziś
oparł się na bezpośrednich zezPartii Republikańni j i Jlrejest na pewn'<l inna. Zniknęły z
naniach dwu naoczycb świad
.ydenla
Re~ana
.ytuaeJ
wystaw flakony ze szluczńymi
ków,
którzy
widzieli,
jak
ż.oł
czarn kóryeh Amerykanów
kwia ami i butelki z octem. Zanierze
:laSt.rzelili
Aquino.
snacsnie
się
~ernyla.
częły zapełniać się półki i magazyny
To d~piero począ ek
poprawy sytuacji. ZrobiOJK> już
ba.rdzo wiele. Jednak wydźwig
nięcie goopod a rki z impasu..zależy od dalszej
nieprzerwLDej
pracy każdego z nas.
CKaz)
W nie zamieszkałym budynku przy ul. z&rn.ow iej 14 w Kielcaeh, przeznaczooym d«J .rozbiórki, wybuc-hł wczoraj po południu
pożar. W akcji gaszenia w2.ięły udział dwie 'ekcie svaży pociarnej. Budynek powtórnie podpaloDł) dzi·, ok<lłtJ godziny trzeciej
w noc-y. Doc-hOOzenie w tej sprawi
prowadzi K(J>O)eooa Miejska straży Pociarnych.

J

~

agenc'e
informUją:

Pożar

Co czytamy
tv kioskach?

przY Ulicy Czarno skiej

A tak. na ma·rgJnt'f!ie, nsdery pny uliry Czarnowskiej są wąt
cenb-um. Moci.e więc władze miasta przyspieszą
ich rozebranie?
pliwą wi-zywwką

•

Ni« %astanawiamy

się _
ojak potTZełm4, choć % po%or" drob!'lq, rolę odllr1łWają tA)
naulI'" żl/cit&
"lic.flłe
JciNld
"Ruch,,". Pot'l'2ebnc lIG%eta? do kiosku. Pękło sznurowadło
- do kiosku. Do kiNk" po %0pałki, popieroll/, krem do 1/0lenia, żllletkę (czasem
można
kupić), padę do zębów, proszek
do prania, mlldełko ••• Te kio.ki, to rO%l/ałęziona aieć "drobnicowej" aprzedaży, to wIlgoda.
Aliści, jdU kiosk ma
sprzedawcę i towar. Teraz % towarem jut chllba lepie; niż %e
.przedawcanti. W "b. wtorek %
rana np. w
kiosk" "Ruchu"
naprzeciw
"Czordal%a"
bl/ła
knrtlto: ,,z powodv i:horobll···"·
Windomo, kioskarza nie bl/ło.
W
następnllfR,
najbliższym
kiosku przy "I.
Mickieu;icza,
opodal apteki, . %a
zasuniętą
lZl/bką blllc kartkc % informac;ą: "Dyrekcja .. fłuchu" pOBZUkuje dwóch sprzedawców". W
trzecim kiosku w rejonie
pl.,
Obrońców Stalingradu, pr%1I u!.
Zal/órakie; też dono klienteli
cai do poC%l/tania, mianowicie
komunikat "ostępu~cej treści:
.. Wllułam na pocztę wrócę o 3.40". Kio.karka
dotrzllmało Iłowo, wróciła % dokład
noaciq do jednej minutl/.
Ze
.klep" mięS1łel1o.
(.t.)

I/ół

Również w

(Kas.)

ZE

STR.

1

mu, kiedy w sW5un.kacb roozinnych • silJlie domiD<lwała linia
ojca. Także zauważalny zanik
nazw: świekr, świekra (rodzice
m~ża) przy jedllOCzesnym zachowaniu i poszerzeniu zakresu pojęć: teść, teściowa (dawniej ttJ
tylko okresIenie rodziców żo
ny) oznacza, że w nazewnictwie
pOważniejszą

rolę

odgrywają

ltrt;wni ze strony żeńskiej, co
SWladczy o silniejszym emocjo~a1nym związku z rodzicami

zony

niż męża.

InnegO typu zmiany dotyczą
dalszym ciągu

Z~bowany.ch 'W

DOKORCZENIE
Jako kOlejny dowód,

STR.
iż

)

ZSRR

:it'f!t gotów uma nlai: kOllkre-tny-mi poi5UnM.>ciami pokój i bezpie-

czeÓ6tw międzynarodowe, przyjmuje się w świecie radE!· ie
jedn~roDne
moratorwm na
rozmies:z.cza.nie
w prz
ni
kosmicznej broni antysateJillarnej, ogł067A)[Je w zwa.rtek przez
Judja Andropowa i nied:z.i IDą
propOllycję
rad:z.iecką
zawarcia
układu
o zakresie sł.<l6owania
sily w przestrzeni k~mi.c2.llej i
z k05m05u wobec Ziemi..
Sekoretarz

gooecalny

ONZ

Javier Perez ile Cu nar oświad
czył w Ncwym Jorku, że z~
wiązanie
się
ZSRR, iż nie
umieści
pierwszy w k06m~ie

W kraiu
• 31 lat tefllU żołnIerze Armii
RadZ1eeluej wyzwołilI Sandomierz.
W walce o ten b \oryeUly ~ród
szczegolnie w _ różniłi si wlniene
1110 puHtu slrzelców dowodzomych
przez płk. WasJlija Skopellk«: . . Z
okazji rocznicy wyzwolenia mlaSla
)(I
bm. w sandomierskim
ratusz'ł odby),o si«:
potkilnłł! Miejskiej Sady PRON ze społeczeń
stwem. NatomialOt '1 bm. mieszkańcy Sandomierza
powitaU uczestników XXVlI Wyscigu Kolarskiego o Memoriał pik. Skopenki.
• 141 bm. zmarła w Warsu>W1e
po długiej. ci«:t iej chorobie w
wieku .1 lat wybilooa akwrka teatralna i filmowa, ZofIa MrO<l:owlika.

• Prezydent m. st. Wa uwy na
podstawie prawa
slowar%y8Ze-

w termilH)logii tJficjalnej (prawniczej) oktesleń: pasi rbica.
macocba. Ludzie starają si unikać nazw, z którymi zwiOlzane są negatywne <l"eny 1D()ralne - przen.oszone do świad«J
IIWści potocznej chociażby przl'%
bajki o "złycb macocbach". Zastępowane są one
kreśleniami
matka córka niezależnie od tego cz'; stosun l w r d~nie układają się dobrze ('2y Dl , Ma_
my tu d«J c:zynienia z magIą
słów
terminy okreslające
bliższe stosunki pc*rewień twa
mają IlpowOtWwać bli:ż.s~ .emoc · nalne zwią2lki w roozlDle.
(PAP)

niach podjOlł decyzJ
rozw j ~
niu % dniem l .VIJI.le.3 r . ZWI'!2ku Lrteraww Poblkieb. De4: zja
:l06tała
r~a przedstawlelero.n
'1111 dz ZLP.
• 2e bm. w Wal 2.aWI zeOlala
się grupa pisarzy replezentujllCych
rome
środowillka
IJterae.kle 1
_
. tkie ref!IO"Y kraju. W toku
ożywionej
d
usjl
omÓWIO'!O
i totne pl ob emy polsklec
tycIa
\>terackiego po rozwl,zanlU ZLP.
Podk reślono
:lwła zeza
potu b«:
odrodzenia zawodowo-twórczej or~anizacji
literatów, zdolnej d~
działania w 1ntere'lle
połecm
CI
p rsk ieJ I wspolezesnej literatury polskiej. Przyj t _ w tej ".,r;owi jednoglośne ołwladeumle.
.
• ;I4,eszkanlec Bydg06ZC% . JOzE'f Mahcoows . boduje w prz domowym ogródku oomldory _ >:
klory"h każdy mMe by~ posIł
kiem dla ... wlelllO(;()bowej rodZlllY.
PrawIe wszysO<i
owoce ~ tak
dorodne te mog, byc wy taw
wyml eJ..<;ponatami. Ich wa«a d.chodLI do l kg. dlOC dojrzewaJ'!
na 1<aewacb. 2: których katdy
d7W ;J:" plzesLl 5CI takl"h kolosów.
Niedawno bod owca wyselekcj nował
śród najwI k zych okazów
pomidor imponujOlcych r 7..IY11arów.
1<tllT y wazy) . 1.1 It~ .

Na

świecie

RZC!C%J1J1< n4du gred,,~ lM>inf rmowal w
l . 2
mimo
n~atywneg
stan<>WWika
BOJWl.
Londynu i Rzymu. Grecja m zamieTu zreZl'~wac ze sw j propozycjo
odroezffi18 . o pól . roku
ewenlua1neg()
rOZHU
l.~2.enla
w
Europie zachOdniej n wy cli ameryi<al\sklCh ra4<let średnllego za•

si ..!':u.

• W wielu ffilalńach w

odbyły
Wlec~

.ersłuch

s'ę w
110
tę
lir zyste
z o zjl pn,padajOlCel!:O w
tym umu Ś w.«:ta konstytucji.
• A4;encje 1 ra4ulIItacje za~ra
D~ nau..j'! wei~ rorr;łOll ~ -tat-

iadnej broni pl"
iW6atełi.tarnej,
ma wyjąt.k wo waine lWlow:zenie.
W i~u ostatn i h dwoch lat
Zgromadzenie Ogólne NZ ",I-II:akrtJln ·
wzywało
8Jl4)łeocwośt
międzynarodową
do
J)<ldj~ia
w6p6J.nych starań, kt&r 2a.pGbiegałyby 1'OZI5U'i"zooju
ię wyś
cigu zbrojeil na »ł'U'S r:Leil kosroic2.llą OgłOllzo~
prU'L ZSRR
jednoslrorme mo.-atoriounl na wysyłaollie w kosmol! bronI
przeciwllatełit8'I"Dej
jem,
zdaniem
PerM-a de
u HiW". ooniOl!łym
krokiem w tym lI.. JnAHł. Sekreta" gooeralny ONZ wyrazjJ
też
przekonanie, :te układ o
ca owitym zakazie rounieszczania w koom05ie
wszelki j
broni prz.} zyniłyby '!Ó4! do u,mocnienia
Z!piecze6&two mię
d2.y:: .. ro..:vw go.

4.

laty 23 si rpnia 1943 r. 2ałlaóesyla się łliłwa Da
kim. Trwała ena pięedzies1:tt dDi , Ped wqJędeln
i natęż_ia ilzialań DaJriaJa d
Dałwięk5ZY h eperacji
wej kowych w talej n w <inie iwid&wej. U z tlli ylo
po .bu 5łronacll radsiedliej j niemi ekiej na4J
iolDierzy, blisko 71 tys. dział j moźd:ai rsy, ok.l. 13 tY'S.
i cbiał pancernye;h eraz 12 tylJ. 8MD lolew. T cz,Ja i
kusetkjlometrowym odeinku frontu. W tellu
ziaJań,
12
1943 r. pod Proch~r&wk:t toczono najwię ~ bitw.
całej n wojny światowej. Luk kuraki
r:ayni' ł lilIę "ę
Przed

łuku
kur
r~zmaobu

Auto topem na konklawe
RZYM PAP. Dopi.,o o blis110 Slotach od wllboru 110 nc
popieża Jan Paweł 11 ujawnił
prz1/l1ode, ,ak q prz ż]łł 14 p6Zdzie.,nika 197 .,.oku. bezpo*r dnio przed konklawe, % któr go
kardynał Karol .Wojtllła
Wlluedł na;w1lźu1lm
%wierzchnikiem Ko· ciała katolickiego.
Przeb1/wa~c w czwartek
Ul
Poleat.,.inie, oddalone; około S()
km od RZ1/m", Jan Paweł 11
m.in. spotkał się z nieJakim
Candido Ncrdim, % %awodu
kierowc4 i ;el1o rodzsnq. Papież zaprOOł .,.od%inę
Ncrdich
"a wspóln1/ obiad, bil .,02 ;eau%e podziękowaĆ Cafłd.tdo za
pr%l/ łUllę oddanq m" przed 5
lat1l. Przy tej okazji
%ostała
ujawroiona prZ1i110dG, ;akq ównesny metropolita krakowski
prużył "a k.,.ótko przed konklawe.
14 pa.ździerniJta 1,.,8 roku jakil człowiek
w C2Grne; w-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:: sobota i niedziela na dolekopisowei taśmie ;;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Zmiany w tradycji
DOKOŃCZE."iD

•

*

:z.oraj ,., mi .. j!;row CI k~zyn Nowy, gm. Waśniów
s,płonęly dwie stodoły, -oboFy i b\HIynek mieszka4ny.
traty materialne wyD06Zą pooad 400 tys. złotych. Przyczyny poża.ru bada
komisja.

propozycje ZSRR

Doniosłe

nim f) poWledzi
n.taj'lc m pochw_I IkInlkCjl a erykańsl<kh przecIwko Poł!oce I za_
le jOle·m rzł\dowi Realt .... a. by ]f!
utr>: mało Zw za %.. Jl:ranictne
radl ..cje an ypo\.9llie relacjonu1<1 te wypowiedzi na ~z }kle mo:l:llwe spoIłOby. choć nie :za_e
d06C Zl ęCUl.e. b 2am kowae OC:zywloit<l prawd«:, te . nkcje te
~odUl we wszy Il~ich Polaków l
mo~OI tylko utrudnlt reform
gpodarcUl t dzieło odn<>wy. Powalni komeo>t
2
zachodnI wyrataj<l poglJld. te nowa akt wnośt
Wal y t prz wodców podziemia
",-ynika nJe tyl z ch ci przypomnIenia wydarzeń Sierpnia 1
roku. Ile z zmy~łowienl"
ble, tt
CUM! dzlała przed...,ko nim. wobec:
C2.~O nalei
korzy ta rOCUllc«:
tych wydarzeń .y j,trz c JN"zeciwko wladzy.
• W mieścIe K
t u, 1e-1'tCym
o I" km na północny zachód od
TokIO. miała micjsce w 5Obot«: po
połudnIU nieudana proba zamachu
na tYCI premiera Japonii. Yasuhiro Nak&sone_ Bezrobotny nucll
domowe~o
",-yrobu bomb«: tui
przed s;,moehodem wi~ym plemiera i jego ionę na koncert t.adunek ek plodował dopiero wtedy . ~dy samochód premiera mi_
ną! zaa;ro;tooy odcinek dr~.
•
~im er tw
Handlu USA 0publikował
·wtadczeme siwi rdzające . te me bf:dZI
wvmaRać
od firm amer kań kich U2 skania
licencjI na e port do ZWIOILku
Radzierki 1':0 urz<ldzeń przeUlaczo_
nych do układania J!:3Z i~u Sybena - Europa z.aebodma. Tym
samym pr by zml nające 00 przeodzeDla w budoWIe gazociólJ!.u
poprze2 embarg I ot,ra.niczen!a
handlowe zakońc"yły SIę ko.tnpro_
mitującym Ua
lem.
• W PalostanIe . :lwl.-.cza w
prowmc}i Smd, nie ustajOl ma we prot y pr:L~iw reżUnowi
gen. Ziaula Haq .
(O • L.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

'a"lłnie stał na
2() km od Pal
.,.ęki miłował

akra;u azOS1l ok.
atriny ł nachem
24t"l'%IIrnat H 0chody. Przejeżd~Akcy temt<dll
pustym .utobus m Nard!
;lat"'%1Imał

się

i

zabrał

księdza

autostopowiua, kt6rl/ J)'T dł o
poApi ch, bowiem - jak mówił
- o 1fi.30 m"'l bllt w W.tykanie, • ;el/O samochód lep uł .ił
nG Ob-rP ł!'li da sił
%lIbko
"r"chom1t. W ciqgu 17 minut
N.rdi polco"Aał lilla'em 2() km
dzielflC1l
od Pel • .,.;n1/,
lidzie Jcsiqd% złapał • .,tob". jadqcy d R%l/mu.
Dzięki .,,,
topowe; J)'TZłlYO
dm kardll"ał W o;tl/ło %dq7l/ł
na otwarcie konklawe, ;I ktÓ"l'e110 wl/sudł już w biG} j papie.ki j ."tannie jako J • .,. Pa",el 11.

ic"

Toooko rybo I
DOKOŃCZENIE

ZE

Ta 1

Na na zyeh zdj j,aeh ...~pa
nialy sum Ma.rk~ Zą~k· CoO w
ea.łej oił4ł7.a
4-11)

Jak:

zostać

opty l lli stą ?
Z mYsIą
dri dach w wi ku
nizej 12 lal, urudl4>łDkl
~ '!" WielkIej Bry~nli trzyml~l. 2ne
kur y
kl<lwllóK!y.
Za]t!cla
prowadzą
zaw
wi
komicy przy
póludzlale
y_
chologów i
gów. Pierw52
wyni i
ji 00 0nany b przez zespOI 'pedagogów i l karzy wykazały
że
dzieci, . któr . koń .zyły ku~ są
2D3CZDle
nI J
a&tawtone
00 życ;ia era>: duŻ<l łatwiej lIaWląZUJą
ontakt z rówieśnika
mI. Wlel~a z
a., że !egO typu p6yebltzny tr ning nie dotyczy d«Jro06łycb._

JED
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y

Puc

SNAJPERZY
• Liderem aa Uścle • •jperów a UCi Jeat Manzałek •
Rakowa. mający na koncie
dwa celne trafienia. Po jednej bramce zdobył!) 32 pUkaczy, a wśród nich
BłękitnyCh, KOŚIDider •
Bron1, ~. IladomlaJta
l Wnętna1t z Błękitnych.. W
druCiej kolejce .potkań, w •
meczach crupy II padło ..ledwie U C~li.

6.... •

osep:rlliDY w L.ndrnie finał Uiew~tej jaź edyeji r.chan
Ellropy w lekkieJ aUdyee przynlosl _deeydowany aak~
ekipom NRD_ pod.obnie ja~ p~d ~w.ma laty w Zar;rzebl~
riwniei na londyńs)um atatlionle trl!mfowaly rep~e'Je~taeJe
naszych zaebodniJ:h alł5iadów. A .t. koncowa punktaeJa 11n.I.wyeh zawodów:
.
• Kobiety - l. NRD 107, !. ZSRR 85, S CSRS 17, 4. Wielka
Brytania 77, 5. BIlI/:aria 58, 6. RFN 57, 7. POLSKA 42, 8. Wę/:rr 31 •
• Mężczyźni _ 1. NRD 111, !. ZSRR 1 ,3. RFN lG2, 4. ~lelka
Brytania 93,5, 5. POLSKA 91,5, 6. Włoc!'-y 10,5, 7. FranCJa 6'.
8. Wę/:ry 59,5.

R

nowym. liderem

Włókniarz

•

przedził naszego mistrza świa
pod~bD.ie
jak na -mistrzota, Zdzisława Hoffmana, zwylitwach w Helsinkach, równiej:
ciężając rezultatem
17,12 m.
w Londynie nie brakowało pa:
Polak uzyskał 16,94 m i ujął
sjonujących
p'ojedynków
.1
drugie miejsce.
świetnych wyDlków.
Na naJA jak wypadli . Polacy,? NawYzaym pDziomie. • tal ko~kun
we\. lepiej, nis alę . apod~c~.~
Ikoka wzwyi pan, w którym
liśmy. Indywidualnie odniesli§Ulrike Meyfarth z RFN i. ramy dwa _wycięslwa. PchJli~e amienJlyDl powodseDieaI ,rały lUH8 &rucoUc.we RSIlOIJ' w
dzieeka zaw.tlninka
Tamara - eie kll~ wy,rał
drucieJ kolejce spoUta" lecly:ne _yeię5two odJlleśJi f'i1karM
niez_oGny
Bykowa pokonały wysokOŚĆ: !G3
BlękitłlYCJl. którzy • K:ielcacb (IOk__ U lacieUOIlię BialY5tolC' 1:1.
Edward Saral wYIlikiem ze.~
om, ustanawiając rekord świaKielecka
Ito~ nyskała" azes_wie łtezltramkowy ....... :I Rem, a w biecu na 3 km z pue:
. ta! Pierw"a ptuki tej doko5OVUt, a występuJlłcs przed wla~ "idowm. BNA Radom . . .zienk&dami Uocusław MallWl5lu
lita
się
punktami
:r Górnikiem Kaur6w, remisuJlłe_ 1:1. Kie JMn!i04łO
nała reprezentantka RFN i ona
wreszcie !tył pierwoizy. po .. osię Datomiasł Radomiakowi. który lIIect " Pabłamcac" Włóka.. nowy,rała k.nkara.
mljąc tlyslau .. ~a:al>ie "%4~.
wi ':1.
leftcze ru podczai ,ycll zaMis trz świata, Palna U, z RioN ,
wodiw zajaśniała ,wi.zaa aiektórego pojedyne'k z ł'olakiem
smord_ _ej lumili KratozapoWIadał . się
PasjQnuląco,
ClIavilovej, kobiety-team. CHmial tym razem (X.-<:ba~ U4eeb..I • •aftka
ki1lDlf... ała w
uył nogą w prz~z_lt?<ię l przeWecaell aa _
i ... _
oru
wrócił
się.
Póznlel
kuleJą<:.
kapitalnym
wy"rokontynuował biec, ale kontu:wMlsiła
n. pier ....e _ieJaee
zja okazała ~ę ~.f\. bolesna I
.tafeł, 4 razy . . . . Warto
musiał opuścii: łriezlllę· l)ocze"da6 ie aa _
ID ltratoelIdkaosmy SIę takŻe pona<l 1łU- 
lova 'wy,rala
•
_iałr.,.a~
-metrowego l'zutu młotem _na iwiat.. llariq IoeJt a KJU).
iZeco
Imp:owec<>
DledaUstT·
lt..swlawa' ~waallee •• Polak uW rywalizacji mężczy~n zazyskał 80,11 ID, znów
popuJlotowano kilka Iliespoclzianek,
. Satysfakcja tylk. z cłwóch
wiając wła.snT
rekord kralu.
Skok wzwyż wyg,rał nieoczeDalej od KwaineCO nucił tyIK,
kiwanie FraQcuz Veny poko• Bł..ĘJUTNI &ieloe - .JAGIELLONIA - Biały.-.k l:' (':1).
DUjąC
wysokość 232 cm, jego
mistrz świata, Litw1n.w t~""
Bramkę dla BłękitnyClla z ••ltył w . . . . . . 11Is.". Ięd.wał Lec!Il
rodak -Abad. triumfował w
- 11,52, a uczynił to dopieró
Papncld • rdn.ni.. Winiw t ty. . ..
skoku o tyczce wynikiem ;;,55
w ostatniej próbie.
'
- ł.ĘIUTNI: Sliwa - De_ko (od tJ mia. Wyrębkiewies), IIris-,
m, a w trójskolru Boa_beR z
cze odnotować dzielnll poo; Ła
Zawad., a_ko Wnętnak. W.łowie.,.
W.U.Ie, Wijeiło - (od
RFN w os ta tniej próbie wywę młodego iredniodystaru;owSi _in . GDia.y) - ~tal'ośeiak. I .....
ca Pi.tra PlIrka, ktory
był
tr~eci na 1500 m (3.43,65) i szós:lilła kartka: a. __ iak (lacieU.nia).
_
ty n.a 800 m (1.47,27) oraz trzeJedynie Gwa punkty mogą satysfakc jonować kibi cÓVł Błęki~
ci" pozycję 8yszar.a .szparaka
nycll. Gwardziści grali bowiem slabo i z \rudem odnieśli zwy.oa 400 m ppl. (49,65).. Dob~ze
cięstwo nad- przeciętnym zespołem z BiałegQlitoku, kwry wprawpobiegli też w sztafecIe sprindzie rozpoczął pojedynek w niezłym .tylu, ale później ~aiiire
terzy, uzyskując Cl.a.II 38,9'1 »ek.,
spuścił z tonu. Pierwsza połowa
meczu była bezb8.rwna. Dość '
.który dał im trzecie miejsce,
w.s pom nieć, że pt'zez 45 minut nie odJlotowaliśmy ui jednego eelu Włocbami i W. Brytanią·
nego strzału na bramki SUwy i Sowiilskiee.! Pc» przerwie kielczanie mieli tylko krótki okces niezłej gry; w tym e1;asie zdobyli
. W k.nkurencjach ••ia .boW rozecraDyc1a Iła p ...radsie
tei w zamieszaniu podbramkowym ' cola Da wagę zwycięstwa.
łowaliśmy
rek.r. P.lski · w
kolo Stare,o S~cza Jł lIl!Stuosłwaeh
Polsld w kajakantwie c6rJedynym wprawiedliwieniem kiepskiej
postawy
JOi.pOdarzy
nllcie ..zczepem _Genowefy 0.kim
(konkurencje
zjazdowe)
może być znana sprawa zatl'ucia się pokarmem
niemal całej
lejau - il.l% ID. Wynik tea
pięklly sukces hvięcili reprezenki
eleckiej
drużyny.
Ale
od
tego
czasu
minęło
już.
rł
dni, a potlał jej 'uecie miejsce. Dobrze
tanci
GEJUACHA DRZEWICA.
nadto trudno tłumaczyć zatruciem braki w
umiejętn~ciach.
pobiegła na 100 m ppł. LllcT:na
Wir6d seniorów tytuł wicemisMomentami byliśmy bowiem iwiadkami gry w pi.Dg-pGnta: k0pLancer. Przegrała tylko z mistrzowski wywalezył w kanady,jnął piłkę zawodnik Błękitnych wprost pod noci piłkarza ~a,iel
kacIlIlarek DOMARSJU, a dwa
lirzynią iwiata,
.laba II NRD
_*owe medale zd._yli kajakalonii, a ten nie C'bciał być lepszy i podał j_ l')'walowi. I tak Da
(12,89), a wyprzedziła bl."ąZOWIl
file Gertaclla w zespoł.wycll koazmianę, ku rozweseleniu sennej widowni. Tylk. . . . . . . w.,.lmedalistk" MS, Bułgarkę Zaklluncjadl kanadyjkarzy. P . . .daee. a tlrac.Ii,. II piłk~!
c.rnewlł (13,10).
C~as
Polki
to .yszard Suup i ~óHt aaA. r Wł.OWSU
12,9'1 sek.
..... aajęłi p~te aUe~ce w wyj(paw)
eiea dwójek k!...aadYJek.
_
Remis na t monie Broni
Zllakolllicie apisała się JIlIodziri
GerlacłJ.a w mistrzostwaclI
Pol.Id junior6w, zdobywaj~c ai aieprzerwie z kolei -piłkal't:e Bcoru
• BRO~ Iła....
GóIlNIK.
t1em tytulów mis.new_kichl W
ADluew 1:1 (t:1). Pr.watlze.nie
uzyskali . pcuwagę l wpcowaelekcie w punktacji klubowej
... Geraika zd.był w Sł mi ...
dzony Da boisko J[ ' ider celGERLACB zdobył zdecydowanie
K.t, wyriwDał w &5 min. Koł_
nym ,n-załem głow" ustalił koń
tytał MUłynoweco mistrza PolStrzeleckie popisy oC~dali kimiller, Sędzi. al Pi.tr Diehl :&
cowy rezultat. Ten zam zawod_
.ki! Brawo! Wańo dodae, ie w
bice piłkarscy .. RFN podeul
zawodacb .tarłowało
osad s
L.d:li. Widzów 4 tysiąCtl.
nik mógł rozstrzygnąć 1.0&1 mel' klubów.
(ap)
mini.nej k.lejki potkai li/:.BRO~:
MaIiDewski - 11lUczu !la korzyŚĆ gospoda.ny, jed.. ych. W ośmi. r.ze,ranyeh poesak (.d &2 min. K.śmider), Kanak
w
75 minucie .n.zelił
jedynkach padł. aż
bramek!
tek, An.rsejew ki. Weselak wprost w ręce Salskie,••
W trzeeh meczach: Werder BreGromek (od Ci min. Tkaczyk),
W $um'e podział punktów je;;t
ma - VFL Bochum 5:2, Kickers
Pysiak, Adu:&yń ki, Ochodek - ' zasłuZooy. W Broni, występują
Offenbach Bol"1lssia MocnOsowski, Sieradllki.
cej bez kontuzjowanych - Cnehen/:ladbaclt 4~3 i Bayer UerPojedynek rozpoczął się szturplicki~o I Laazyna,
Ilajlepiej
din/:eu Eiąłrac:ht Frankfurt
W drugiej ole
spobkań namem knurowian
na bramkę
grał Adauyń ki, który nie mial
5:20 uzyskano aż po 7 ,.li. Wisze trzecioligowe drużyny pił
Mali zewskiec.. Przez pierwsze
jednak lłZczęścia VII sytuacjach
dzowie nie Darzekali więc na
- karskie spisały się lepiej ńiż na
pół godziny goście
dyktowali
podbramkowlch. W
GÓl'niku
brak emocJi.- Akłaalnie liderem
- inaugurację sezonu. Pewien zaprzebieg wydarzeń na boi ku,
mógł zaimponować Dienaganną
bllndesli/:i Jest Ibyer Uerdin/:en,
wód sprawił tylko Granat Skarprzeprowadzając
szybkie
i
techni ką i -przeglądem pola 41przed Bayernem Monachium i
zy k., który na własnym boisskładne ataki. W momencie, gdy
letni Zy,łrytl Sz.łtysik, a 0lIamburcerem SV. Te trzy drlł_
ku nie zdołał strzelić bramki
gra się wyrównała, radomska
prócz niego wyróżniał się obroń
żyny maA na koncie po -ol pkt.
gościom z Częstochowy, choć 0obrona wyraźnie . ,zaspała" i
ca Siwiec, który całkowicie wy_
(ap)
kazji nie brakowało_
górnicy objęli prowadzenie. Po
ł ączył z gry Osowskie,..
(olG)
• GRANAT
Skarlysko
SKRA Częstochowa .:G.
• ORZEł. Wierzbiea - STAL
- • ZWYCięzcą 27 Międzynarodo kanin Paul van Cleve. Polak,
• Na ukoóe-zonych w Bydwego WJ/ŚCigu Kolarskiego o Me- Benryk Blaszka wywalczyi pią goszczy
n Mielec 2:' (':'). Bramki dla
mistrzostwach
Europy
moriał
płk.
Skopenki, który tą pozycJęjuniorów w kajakarst.,.ie, jedyOrła zdobvli: Ankurowski w 65
wczoraj
zakończył
się
w
Sandony
medal
dla
Polski
(brązowy)
• Nie wiedzie się "n'aszym homin_ z rzutu karnego oraz Womierzu, został Wa il Żdanow z keistom na trawie na rozgrywa- wywalczyli
WilczeWSki i Anutyl w 75 min.
zespołu Ukrainy. Najlepiej z 1'0nych w. Amsterdamie mis trzos- drzej Soloducba, zajmuJ'łC trzecie
• RADOMJAK fi Radom .laków spisał się Szpakowski z
miejSce w konkurencji C-z w
&SZO Ostrowif!1: -1::' (t:,). Obie
drużyny
LZS, za j mując trzecie
wyścigu na 100II m.
bramki dla gospodarzy strzelił
miejsce.
• Suk.cesem reprezentAnta PolDutka, w tym jedną z rzutu
ski, Zbiclliewa Narbutowieza za• Przygotowujący się do st<l r kończyły się rozegrane w
Warkarnego.
(ap)
tu w kolarskicb. mistrzostwach
szawie międzynarodowe zawody
świaU polscy szosowcy uzyskali
luC%nicze. Narbu&owics uzyskał w
na autostradzie pod Szczecinem
podwójnym wieloboju
rezultat
TOTO LOTEK
bardzo dobry rezultat w wyści
%585 pkt., który Jest nowym regu drużynowym na 100 km przekordem kraju. Drugi był CzechoI - 6. 7, I". 43, H, 47 (2%)
jeżdżaj~c len dystans w
czasie
słowak Tomu Toih %581 pkt., a
fi - 3, 6, 15, !'l, 28, 38
1:$9.35,40.
asz zespół jecb.al w
trzeci Itrzy złoI .łosik - ' l!583
skladzie: Mank Leśniewsk.i. Jrpkt. Wśród kobiet najlepsza byla
twach Europy. POlacy doznali Sonła Gromo a (ZSRR) 2573 pkt.,
~ i ~':t°'i!ias::~~SZ Zakrzew- JU
Z trzech porażek: z ZSRR ':4, .1
NUMER 163
nasza reprezentantka, ~oanna
Irlandią
1:2 oraz Be~
1:Z
i Pawlik ",aJ,!la czwarte miejsce
• Zeglarskim mistrzem świata zajmujół w grupie eliminacyjnej wynilr.i~m!
pkt_
.pr. (ap)
w klasie .,finn tt został Amery- ostatnie miejsce.
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Bez bramek w Rzeszowie'
• aE80VIA as_iw - &0aONA ltielee .... Sę.zi_ał
Mariaa Bapa a L.hli.a. W!_
•••w S tyAllet:.
&ORONA: G_ka - T.holik,
N.wak. W.łicIU. W.jtasiński H.lend.. GAAewski, lIał.le.
HY, Wijcik ~ Wyeiślik. lliliowiee (.. 11 aU... ~).
Dobrej grze obrońców oc&!: u~
danym i nterwencjom bramkarza G.ski zawdzięcza -Korona
wywiezienie cennego punktu a
Rzeszowa. Gospodarze mieli b0wiem w sobotnim meczu przewagę, ale na szczęście dla lPeł
czan g rali nies>kutecznie. Gołcie
nie mieli właściwie am jednej
okazji do zdobycia eola i w tej
sytuacji bezbramkOWY remis jesł
ich osiągnięciem.
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Boisko W Pabianicach
znów pechowe__
• WŁ6J[NIARZ rabiaalce
ltADOIIIAK aa~._ 1:. (1:".
Bramkę dla , . .po ••rsy .d.lty.
w U . mia. B_liKi. Sę.zi.wal
lerzy Kryciu • Gdańska. Wi.
.ziw, 5 tysięe,..
aADOMlAK:
INsarsld
Sk.nicczny, Tra k.wski, Sla>eaurslti. -Sadowaki Pietr -k
(. . Ci min. Jlrozek), Wfłida!l:&k ..
Zawadzki, ' lIataszewski - Nieuiółka, Oc.rolek (.. $I _i • •
Bojek) •
Wta karlka: Skonieczny.
Gospoparze - odnieśli bardziej
szczęśliwe niż zasłużone
zwycięstwo.
Piłkarze
Radomiaka
mieli bowiem po przerwie wy_
raźną przewagę i kilka dogodnycb pozycji do zmiany niekorzystnego wyniku. jed nak nie
potrafili się zdobyć na skuteczny strzał Tak więc bo'sko VI'
Pabianicach znów okazało się
pechowe dla drużyny »Raiioskóru". która podobn ie jak w minionym
sezonie
doznała
z
.włókn iarzami" poraźki.
(ap)

I liga • II liga
•

l UGA: Wid:tew
Lech
%:', Pogoń - ŁKS %:0, GKS Katowice - Ruch
o::t, Balt;rk Motor ':1, Szombierk! ~ Cracovia 3:%, Sląsk - GOrnik Wał
brzych 0:3, Zagłębie - Legia 0:0,
Wisła Górna Zabrze l!:l!. Liderem jest Ruch. pkt. przed
Wid:tewem 7 pkt.
•

D LIGA ccupa I: Stilon Zagłębie
Lubin 1:1,
Gwardia
Warszawa - Olimpia Elbl'lC %:0,
Arka _ Celuloza 3:%, Odra Wodzisław Chemik 1:0. Zagłębie
Wałbrzych Stocznia 0:8, PlaS~
- Victoria 2:0, Olimpia poznao
- Moto 1elcz 1:0. Odra Opole Lechia ':3. Liderem jest Gwa~
dla Wars:tawa przed Odrą Wodzl_lo W po 4 pkt.
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