o

O ią

icldego

>-

Wc""",aj pO połUdniu rus.yły ••owej ludności, na zagro"l)zwaly lodu na Wiśle spod Pu- nym Qdeinku praoow~!o wcwław i zatrzymały się w okolic]' raj 50 io!nlerzy i 70-c>wbJwy
w~i Boręk (p<)W. bllieuleki). Po... oddział samoobrony LOK. Piaz:_ wody podni6sł się nie""acznie. Z zagroionych wsi te(Dokoti"".nle na ot•• 2)
go rejonu ewakuowano' dalszeJ
'

=:y~Y P~:d;;~i:7~. !!;.i::l;

schronierue w sąsiednIch ""OSkarb.
Przeciek! w walach ochro:.nych są skutecznie likwidowane. Pró", l70 <>ś6b spośród miej

'DW. n.j(l'ofnl"s,. ,atory'lodowe na Wiśle pod Wyzzo-I

grodem I Dęblinem. mimo nieustannej akcji .,per6w I ekip
komitetów przeciwpowodziowych, nie rU'łza.łą l, miejsca.
Syl?,r) •. w lych rejonach s taje olę więc coraz II'roinlejsza.
Na zdJ(ciu: zalane tereny wsi Masów. wldoC1:nsj wyła ..
mar , w lodzie kanały. którym! d. "budowali llbelo.aJą amfibio I łodzie.
CAF Grzęda

Statek szp;talny NRF
'

O

d (lłyIU.e
11.'
•
W maJu

BONN PAP. - Statek ",pir - - - - - - - - - - ' I I t a l n v "Helgoland" (3100 DWT),
klćr'y rząd boński postanowi!
., UW
skierować do Wietnamu południowego, odpłynie tam w ma...
"41d~I"'k41
ju br. - oświadczy! w środę
•..11 aJuI a
na konferencji pras.owej
w
Bonn n.eczn!k rządu von HaUI
Rozpoczęto już adaptację
IW.
U.
.tatl«l do celów sanitarnych.
Minister ,zdrowia NRF. P.
W dniu d",siejszym o
Schwanhaupt, zakomunikowali
godz. 13 nastąp! przekazaw
środę na posiedzeniu gabinie 30-kilowatowego nadaj
netu, te już teraz kierowniczy
nik. TV produkcji CSRS
personel medycz.no - sanitarny
"TESLA" przez cz.echoslowysiany zostanie drogą lotniwlłck"ch specjalistów stro
c,", do Wietnamu
nIe p,lskiej.

OZI'S'

przllkll'7!l,81"e

TY

na 8 'K"yz'U

ROK XVII. Nr 4P ($559).

<Ks~talcenie

I

ce. Wiąże się z tym n~e tylko eraz ins.tytucje zajmujące si~
zadanie dostarczenia odpc>wied ksztalceniem kadr zawodowych
niej liczby miejsc pracy, ale
(Dokol\ ...nle na str. 2)
tekże przygotowanie tej wielkiej rzeszy. przewainie mło
dych ludzi do zawodu, uwz,g!ę
dniaiac przy tym fakt, te go'
'?Qdarka s.tawia coraz wyższe
wymagenia w d",edz:nie jakoś
et produkcji i wydajności pracY.
Nad tym! .prawam! obradoStarym zwyczajE"""O.
.. Magazyn"
wab W1:wraj Plenwn WKZZ w
nasz rawsze obf:c.e zaopatrzony.
KieJcach pod przewodnictwem Jutro
znajdziecie w nim szcze-g6!.
t3W. Stanisława Grudnia z u- nie at:-akcyjny "towar".
fi SZESCDZrE..'HĄT
Zł.OTYC'H
działem sckretarut CRZZ tow,
RE~""ET reportaź B. Rajcherta.
Czesława Wiśniewskiego ocaz
II SZANSA DL.A, BA!'<DO!-1H>'U,:\
seltretarza KW PZPR t<>w. Hen - Jaka? Dowiecie sl~ z artykułu
ryk" Sobonl... W obradach UCZ€ R. Makowskiego.
.. BANK KRWII Prawdę mówIąc.
s.tniczyl aktyw reprezentujący

W sobotę

W "Magazynie"

n;cmty TV na kanale 2,
(ba.r.)

kozIenłrklm

do,taJe

,Ię

na pola.

Chło

pi tyra wiosek gromadnie
przystąpili więc do umac~
niania wałów.
Na zdj~cfu:
umacnia ..
nIe wałów pneclwpowo ..
liliowych.
CAF fot. aJelecki

rządu

Aide memoire
MOSKWA PAP. -

W czwar. flum Hiszpanll

wsandomierskiej

hucie

szkła

I przybne!ne

tek opublikowano tu oficjalnie. wody Morza Śródziemnego. W
t~ 16 lutego mlh!1rt.r I!pfaw t~ Co naJmnll!"'''dneJ z tych bomb
granicznych
ZSRR
Andriej nastąpi! wybuch detonatora I
Gromyko, wręczył ambasadorc
wf USA Foy Kohlerowi w celu
(DokoticlOnle na otr. Z)

_ _ _............""'_ _ _......ąprzekazania rządowi USA aide
memolre rządu radzieckiego

Ruszyła druga
nitka predułu:,jll

radzieckiego

na temat katastrofy amerykańskiego
samolotu z broni~ nuklearną

dotyczącej katastrofy jakiej u·
legi nad Hiszpanią amerykań

ski bombowiec B-52, który
'mia! na Bwym pokładzie broń
nul<lrarną·

Wskutek kata,trofy 4 bomby
wodorowe, z których katd.
.tokr..>\ni.
pod
siły

bomby zrzucone
Hiroszimę

Pisarze

'l;;rołów

soćjoUstyczoyeh

Jobłoodie
W dołU 18. n.66 r. ro.-

w

'poczi:ła

.łI!'~ p'a.łac"

'W

Francja wystrzeliła
trzecieg~ z kol.el

Jablonnle 2-clnlowa Kon-

ferenćja

Związków

odrzucają
oforlę Smitha

wcale go jeszcze nle ma, S'e mOZG
być. Zależy to m. In. od nas wszy~
stklch.
II OD Wł,O!=:ZCZQWSKIEJ r KO~
!'\i'TECrOLSK!E.T ~Tr:(';\1Y _ to t..,.~
tul kolejnych z.apl.sków prowincj')nalnych.
..

USA

~ARtr"SZAJĄ

PO'!<C]

ŚWlATA. Ciekawy komentarz
z
cyklu: fakty 1 onjn~€ ... M. Sltarbka.

-

!iii

POLONIA

C!ekaWa.

SEMPER

lalt

FIDELlS

zwykle

pozycja

W. Mercika.
III $PRA\VY DO ZAJ-,ATWTF:'HA

Kierownictwa

-

Pisarzy Krajów
SocjaUotyeznycb.
N • • ellęclu: widok ogólIIY sali pod c.... obrad.

PARY! PAP. - W czwartek
o godz. 8.33 GlViT wystrzelono
z saharyjskiej bazy Hammaguir trzeciego z kolei francuCAF Szyperko
skiego sztucznego satelitę ZleLo__________""'Ilml. Satelita "D-I-A" .ostal
wprowadzony na orbitę bliską
przewidywanej.
Aparatura
"D-l-Aft funkcjonuje norma!,.
nie .. Satelita ma kS7,talt cyl!ndra o średnicy 50 cm I waży
przedłużyła
nlecale 20 kg.
Była to trzeda pr6ba wyIndII
• trzeJ.nla "D-I-A". Dwie ,pierw
DELH! PAP. - Jak pod.je
korespondent PAP, wskutek
,Iych warunk6w atmosferycznych panujących na trasie lotnicUj mlęd,y Mo.kwą. Delhi.
polSka delegaCja sejmowa mu·
Mlodzl.t ozkoły
lOOO~lecl.
0101" przedłużyć o dwa dni przy ul. Le.zcz.yńsdtiel w Kiel.
owóJ pobyt w Indii l odleci • cach wstała obdarowana sieD.lhl dopiero w piątek.
demna.;tcm. pracami plutycz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--~----_ _ _- _ nymi
obraumi 1 rysunkamL
..
CJf!.••odawcą Jest kielecki Klub
Artystów Plastyków Ama.torów
przv
RadzI.
Zęk!a.dOW1!l
ZZPP1S puy Prezydium WRN.
Jest to - lak olę ()flenlulemy - dopiero drUJI\ dar tego
typu dla kt6relś & naazycb
,zkól. Chot pomy&! &<>t'1I.<)O laitsowallśmy już l>"'Cd
kilkoma
laty I choć w innych W<ljow6,h!
lwach d",ela arlY4ftów zdobią

USA

w Kielcach

OJtoło 100 tys. os6b trzeba zjedllOCzet1!a przemysl<>we z t".
będzie zatrudnić w gospodarce renu
wOjewódz.twa, niektóre
Kieleccz.yzny w bieżącej S'-lat- przedsiębiorstwa
produkcyjne

Należy się spodz:ewać. Że

tn\ a alarm powodziowy, Najbardziej groź
na sytuacja. za.istniała w
grnmacrz!e
Zajez!erze,
8zrzcgóJnie we wsi Karnelonka. gdzie woda. pnIJmy
wa wały ochronne I prze-

18 LUTEGO '1966 R.

kadr zawodowych

tematem plenum

po u:r:cz,ystym p:-zekazaniu
n:tdajnika będzie moina o'"
glc,dać piQgram
p")połud ..

·w pov.. ter-ie

PIĄTEK,

5..

Przekazania dok1oa kierown:k e-k:py "TESLI". inżynier Rudolf H,)SPC'5. Od
tej chwili n')l\vy obiekt
w('h~dz.i w gesfę Zjednorze
nia S~acji Rad:ow:vC'h i Telewlzyjnych Of<:.z P.P, "Sta
cje Nadawcze",

ta.kżr

KIELCE.

..................................................................
dOW·
.
"letnamu poł udmoweeo

Delegacja Sejmu PRL
swój pobyt

w

O"razu

dla §z"olV

już nleledną ośwlat<>W1I

I>loc6w

ISl'

tekę

w piątek II lutego
i w sobotę 12 lut.ego nie powio
dły się na skutek usterek technicznych.
Operacja umieszczenia salelity na orbicie
760 ""kund.
Lot satelity jest śledzony
przez dziewięć stacji. kt6re
przekazują informacje
ośrod·
kowl w Bretign)' - Sur - Orge
w pobliżu Paryża. Są one rozmit"s%.CZOne we Francji. Atryce
l na Bliskim Wscbodzie.
satelita naUkowy "D-I-A"
zosł&l wyniesiony na orbitę za
POmOC!!
francuskiej
rakiety
•.Diament".
Wedlug oflejalnych d.nych,
francuski satelita ••D-I-A" prze

pr6by:

trwała

zwany "Dfapsson u Wy:pos8żony
jsst w cztery baterie słonecz

ne, kt6re

znpewniają

mu trzy-

mieSięczny żywot.
Głównym zad_niem

sateUty
jest realizacja pro(l'amu llieo-

d.zJl kosmlczn"J.

V.·ojewódzką.

II

Kl'LTt:R\

MflTFPfV

-

K!ELECKrEJ w~r.

<,zl7 o

B. E:c.er

pra"ltarych l nr-W$':!)'c'l
dZ:",jklch klelecl('ej wsi.

II P.4PIEZ PIes XI!, A

CY HTTLF:RA, teresu'ąc}"ch

\

ri-

juz

~"11'l';-;\1:~
h~
!,,"(':'1

DnJ/!a c7csr

m3łn

1

V

g6łów dotyez~cych

znan:>,('~

\\'atrkunu ! III

RZF>S7Y.

II
-

S70PK

Ą

CZY A '\T1'-'~ZG""": \ 7

.T. P. Gawl\k

rec.€n7.uje

,,$t~.t:1!

program
k!eleckLego
kabaretu
.. Yeti ...
iii Lt,JCYNA WINNICKA O sa..
SIE. swym mtiu J, Kawale';"ow:",
czu 1 wchodzącym w marcu na
ekrany .. Faraon te". Czyta 51('.
Na dodatek: k.onIczka. feH{"ton •
e!ekawoatkl. t4H!enrje.

krzyt6wka.

.negdot,.. tarty.
Przyjemnej lektury f

NIeustraszeni

"''''ee

MEKSYK PAP. W trUlleńklrn m1-a.
st!!'czku argentynnktm l3ernardo do
f'rigoyen ptorun tTatlł 'Wokoło 100
kibkow oczell;u'ących na rozpocz~
de meczu. za z nich domalo powatny"h obrateń 1 lostało odwj,....

z-lonyeh dó pobUlildego szpitala.
W)'pedek ten wYdanył &tę w sobotę t*"zed
lokalnym mecaem
dwóch

Prognoza p:;godv
DI1A pnewiduio ttę uehmul'"t'lle
duh: 1 mie,scami. gł6wn l e w dzieł
nłe.d1

'rodko'W)'ch, opady śni...
gu. a na kl'ańcau::b połudnlow()oo
wtch04nleh:
lub mUwkt.

""'.Cfl1

kil. Takle
lWcolne wystawy
ltntalCl\ znakomicie _ak MUl
tyozny mlodllldy, .. to Jest watnym oldadnl.l<i.... pr_u wy-

chowarull I ofIwIecmla.

1ym ra"em ch')dz! na:n o Blbll0..

dt"'utyn

amatorskIch.

Po-

~~'::~Z·:C~~::nUr~.ai:a nl!,"!i!!
klm masaz)'nl. lIboao'Wy1J:). Pionm

llder.,-a VI dach cynkowy, a n...

stepn!e porazU

około

100 fanatv..

ków pUkt notne,. którzy 'Pod ulm

~~b~~~~an~.

k1blc6w

~

•

Plateł!o

kwltuJIIC dar amatoC"6w przyLOl.'ItI'!lN PAP, - Z.. hOdnl~1 nych obserwator6w. Odpowledt
pominam,. Innym art,.stom t4 agene!e
prallOwe podalą nieco Suk.rno nil lę pro!bę nie jest
apraowę.
(te)
dalazych szczegółów ., I>neble- znana.
ilU pro...u pn~d nadzwyczaj. - - - -...._ _...._ ........._ .
nym trybunalem wojskowym W
Pjakarcie, W trakcie rozprawY
odańllno deklarację dowództwa lndonezyjsldch lłIl zbrojnych zaprzeczającą zczn~mlom
NJono wopIsku brady ."neralsklej", Jednym D Iwladk6w
był major $ujuno, _f aluiby
bezpIeczelIstwa lotnictwa woJskowego. Równiet on dementowal oskart.nla 'wysuwane pod
adresem BelutrtiÓW tndonCl!yj
sklch t olltro atekowa! Nlo",
110. Po tych ••rumlacb uną
dzollłl przerwę w posledzenlu
trybunału.' Pod adr_m Su.
kamo tUldłallla z Halli d,pen.
sledt!l!u profesorów holender.
sllleh-symlllllyltów narodu In.
donCl!7lakle(lO, Pl'osZłlCa II dollU_nllt nil
belslron-

Pracownicy Radomskich

Zakładów

na ławie

Dziś

08
III

nasI

m

ą

zytelnlcy

<

"Tu-114" rozbił się

pod

Moskwą

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

PI'''-

Piekarniczych

IiI'l'RONA 2

KształCIIiI

W
"ro JkO,6OZenle

kadr zaw.dI
[ej 5·
II

ze Sir" 1)

Jak wYniltlikl % referatu wYg!<)&ZOI'lego
przez sekret)ll'zs
WKZ.Z Inw. Ktystynę Firmant,.,
istn;oiące w województwie lizko
ly ,awod"w" wszystk'~h rodzaJów nie .lłDłaJ'I, przynajmniej
prZY obecn"i ich liczb'" i po7.lQ.~ie
<,rglltlizaeji tapr'W'!l'ć
wymaganego
wyksLtak'e3ia
v.szys\k:m, ~-.t6I"ZY będą gO po
u-zeoować. Deficyt t.", wykawje ten:kocję zwyik:>wą. ponle\\";)Ż z kaidym rokiem :t:czy
bywa iiczba osób. które w· Jatach ,p>pn~duieh n~. ",,:,ala!Zly
mDzlb\'oŚC'i k·~tynuSIWama nau

ItllIy e1l", kttiqeh

spotkałsią
z

zeniania

.rUlfsła.łelllalli

praav
lWIl'
Wi~

ZliIoWlD,

N<I. .lnel

pe_oM!<l~

OSLO.

K.ra

jew"l K<lm.i$j;. ~""",zcza
stytU<1! j$li; aaklad D<>sIwn~le ków - Eugeum..,. Szyr spotnia Rzem!OI!Ita. Towauyśtwo kał się 17 hm. w siedzibie ZG
Krzev.iw. Wieday' Prak:~aj ZB:>WlD
i Im Pód<>bnl'ch. Starania Ich
Szyr naunki obcho
mierzona licabą nad_Mych w
przemyśle K:eleo.:ymy tytulllw dÓW:lO :rocmlcy ~a
mistrza i robotnika wykv.ralifi- walki zbrojnej ludu hiszpańskie
k()wa."".g~ nie zdotał" wydżw! gC przecl.w1<:o rebelll fa.szyśtow
gnąć pod tym w>;ględeq, WQj.... sltiej. wspartej aktywnie prze2
"ództwa z ostatnIeco miejsca hitlel;'owskie Niem"y i fll.S%Yw kraJu.
słowskie "''lochy. Wiele uwag!
Obecna S\1.uacja zmusza do mówca pcświ.cił przypomni....
n!u
mlędzynarod"W"Ilo znaczepxj~ci, piano'V.ych p()suni~ć
z.dolnych ubezpieczyć przy- nia tej walki
Eugenjus.z
Szyr o,lp:",,-Ioki. Sytua-cję dooatkowo kC\"'U!)1i szlosć mbdz:eży oraz. starszym,
kuje niewyt dostosGwe.na d,J którzy nie zd:rbyli jeszcze ok.r~ dział następole na liczne pytania
dziennikany.
potrzeb lIospo<lJu-lt! WQjewód.- hlonego .....wedu. Do ŚI'Oóków
Z kolei p~czący Kotwa struktura •• klll, Na przy- za.radczych nalety "",6_0 stop
Tad"""",
kłed lotnieją nu..-ytlo:! w gru- nl"""e do.t_w~n!e prołllu mItetu Obchodów pach młodziety pomającej taj- szkól zawod,wych do układu Ćwik przedstawił program ob<hodllw.
Rm:pocmą
.le
ona 14
niki branży odz.ieiowej i ha n- branż gospodarczych Ki-elec ..
dlom"i. w()b~ sla.łJeco braku """my. jak td d"l •• y ro_ój kwietnia br. w 35 rooz.nicę pro
klamowania
republiki
w'
Hiszwyl...."\;flko...... yeh
Ilu.",:", sieel szkól różnego t7pu, N.
fres""w. tok"ny, mecllanikow ten tema!l.tnieje jut wiele pani!.
konkretnych prć>pozycjl C<> w
znBemei mie,..., ułatwi dzialanie. Nie s,posób przy lej okazji
nie wspomnieć <> wielce ak-tu..
alnej w naszym' wo)ewództwle
fig
InicjatywIe Ogólnopoisklea-o Ko
BELGRAD PAP. Do poważ miletu Frontu JednośCI Naronej kataslrofy kOlejaw"j do- du w sprawle st:erokłeco udzła~
(Dokoliezenie ~ Itr. l)
szlo w środę w pobliŻU Splitu. lu sp.l_olis!wa w hud"""le
N...tllPilo zderzenle między po- ..k61 I Internatów. Dotychczas sek tiOJwoziło 7 samoohodów ciągiem towarowym. w którym jut 60 proc.
załóg
p....ellslę wywrotek ! 40 furm.n ....
zawlodły hamulce, " lokalnym hlo",t... Kielecczyzny
pop&rło
Zator pod DębU.nem uln)'pociągiem pasażerskim. Licaba t.m apel deklarując 0.5 proc.
muje się nedat Lodołam..."...
ofiar Imiertelnych wzrosła do swoIch upo.sate....
29. WIększość ludzi zginęła Ił
WydaJe się Je4nak. te naJ- znajduj, olę ~"* tylko 0,5 km
płomieniach potaru. Jaki wy- 1s101infe.lsZłl "zęśelą prQllTllmu od ..-tu w ~ mI,,~....,ścl.
Pod WysZOj;rodem sytuacja nie
buchł podc:<u ~fy.
" ..p ....wy '. powinna być omI~a ulega 2mian.om nadal jest
Przeszło 20 osób odniosło cięż olooun!m
dyrekcji zakładó.. grnźua, S"I>""zy I załogi
!miIde rany i zostały przewi~zio przem'Yslowych do opraw OBOgłoweów
wciąż
bombarduJ~
ne d:l sz.pitala.
lenia zawodowego. 8H.lenle. zwaly lodu. Jeśli uda lm się
wbrew dotychcz-aso",'}"lD ZWY- .wyt'WOTtyt odpowledni"J dl~
czaJom naleś)' J1Jnać ... nieu- ei ryrulę. to \.VÓW><lZM zalotone
l!lcJnI! część ogólnych proble- zostaną głębinowe łedunkl tr0mow .... ~
przedsię
tylu <> dużej mocy wybuchu.
biorstwem.
Będzie Ie próba .,ruszenia" zaDziś przykłady dQwodzą """- tC>ru od apodu.
BrRLIN PAP. - Znany za- gM _ _ przeeiW<\ego. Wy&tar
Meteo«'olodz)' Pl"LewiduJl\ 0cl1odnlober'l.iński
aktor Wal- Cly stwiero~ić. że w Zakładach chlodzenle. Al. według ~y
ter
Neuss,
wyjechał
do Metalowych w Radomiu orazw fachowców nie J)OIWinno ono spo ..
fzwecji
na
dłuższy
okres. star&ehowick!ej FSC r.l!kwldo- w:::dować tworzenia sję nowe;
D2cyzję tę padj'll on w wynikU waflQ samodzielne .ośrodki sHo pokr)'wy lodowej. Nie są tet
r.-:; nki, jaką prasa zachodnio- lenic>we, osłabiając tym samym spodziewane większe doplywy
b' rHeska rozpętała przeciwko kh oddziaływame na pod.no.sze- wód z górnel Wizły.
r.:emu w, związku. tym. że u- nie poziomu kwalifikacji prsW Pilloey woda <lp<lda.
W
(ze.:;tniczył w demoI1ł5tracjl an- cov.rniczycl1. Ten' n1e.frasobliw-y
t:,,'omerykaflskiel w
Berlinie stosunek do potrzeb szkolenio- zwiąHu z tym Wojewódzki Koz', c hodnim oraz zajmował bar- wych, idzie w p_n"j mierze mitet Przecl_odrz.iowv oddza krytYlCzne stanowlsko wo- .. z góry". T",k więc, ledn,. trze- wołał poll\O'l<llw,ie w pow. biało
l" c wiei u problemów polityki cia spośr6d 34 ••kól l'rz:rzakla- brzeskim t nad Wl;;ł'l w pow.
Alarm obowlllzuje
JaI>Ie posiadamy mieś_I lipskjm.
;.h;;;o.;;f,;;.?k:;;i:.;;e.:;J·_ _ _ _ _ _ _ _ _ d_:reh
1stę w aieecłJ>$WIedaieli _r",,- pow. koońen'okl,.. pog.<>tnwie
(W, Ł.)
kl!4'h lokalowYCh, .Ii wlększ<>ś6 pow. OIPOOzyń.ki.
Ich podleca takl.... u polentaleXii/łęt.
wf 1..1>1m ,..,1 Mlnllllo... two Prze
myslu Clęśkiego.
P ARVZ. W 5alpt Valentin., ,ed)"~
Stan t.n majduj. ~ pront'! m:e1!>cowotcl I'rancjl noszącej
$1.
odblcie w stosunkowo nl.lIT,.,!" patrona zak?Chanyeh ŚW,
w;:>:ent.go. odbył ,się tradycylny kleh wynikach nauczanie. .Ia7)E/d naueaofl)'ch. Z eale, FranNa tE'(en!$ Kielc pojawił .1ft o~
bej pod względem kwalifikacji
C\l
przybyło HO Ulldoehanych per!
kadrze wykładowców. wreszcie ~~~~p~:~::J"Cln:lr~~~:~o~
p~tnÓW1. obG'Wl'lZkQWO z gołdrtktł:m
VI
nie
dość
konsekwentnym
re~
wyłudzajaey plenLąd2e od odb!Of~
V! butonierce. pant.. a: bukietem
kw14tÓW. 1far~t powitani lW~ aUrowani u prograrnllw dydak- c6w ~n~;gH ~!ektr, n:ekomo na
talołen!e- licznika dwutaryfowego,
stall przoz mera ImOT, pant. Peon tyCUlyeh,

Trcgiczna ktitastoofa

'"0 rodzin

ewakuowano

ol e lowo .

W. Neuss wyemigrował
do Szwecji

zo'hoc:h.n",ch

Ostrzegamy

przed oszusteml

~~~ol:w.:i:i:z~7:ch.e:;::;t·ir~

:~:Okt~e:~ r::~Mn~ lt!'t~~~~~
Cdł'iyła tlę

Wypadki

takle'

mIały

tygodniu.
pn:ed oszuste-m.

ublf'głym

rbwrltet ucoezYllte prn

led. t udzialem

p-f~ro.tewlclt'll

rete,

lIefJwych włMr:. Kilka par ukqc"U!I
nyeh zf)$tftło nbdarZl)nyeh ~rpł$t

nym

łlubnł!;

upro$%@'!'l\e-m VII p"lJrM PI)na Lnurowe Wybrzetf?, N$

grf)rty

uttm<10wał.y

tow.r~.tw.

kupcóW.

6l em poa;edzen;a
"ema
...

~1~rw'::~'i!lYQ:~:ntn~an :l.ł~::b~~ ~:r .J.J~~1t "fi

n
rOJ"e·n".oweao
nawet
N.jl:::" tp1;ł
I'om."tetu. RftV"porozumień
,
fil
~~f::~e~~u~rl~::; ~k~t:. :.w::~~~~.a.o
punktnw6 et!0 m:'6JBeIi, Ot.

~!~l':~ą ;:r~!~t~16~ :::~ 1'~.31· Cł~ł

GENEWA PAP _ Na czwart
w sprawie tzw.
kowyin posiedteniu Komitetu współpracy nUklearnej.
Rozbrojeniowego
Osiemnastu
Jest sprzeczne z rezoluc'łI
Państw omawiano. sprawę nie- uchwaloną na
ostatniej sesji
rozprzestrzeniania brQni jądro- Zgromadzenia Ogólnego, która
wej. Przed przystąpieniem do postUluje, aby układ o nil"rozdyskusji, ,przewodniczący dele- przestrzenianiu broni jądrowej
gacji radZieckiej, amb. S. Ca~ nie zawIerał ładnych luk.
rapkin odczytał aide memoire
Wspomniane porozumienIa 'tV
rządu radzieckiego w sprawie ramach NATO prowadziłyby
kataJS:trofy
amerykańskiego' dp przyzDz.nia
sygnatariuszom
bombowca B-52 z bombami a- NATO uprzywilejowanej pozy~
tomowymi na pOkładZie u wy- cji wobec pozostałych państw
brzety Hiszpanii.
- sygnatariuszy układu o nieW ,dyskusjl nad zagadnle- rpl~prz-e~trzenjaniu broni jądro~
nIem nierozprtestrzen!ania bro... ",eJ. Przyczyniłyby się ta~te
ni jąd't'owej
amb. Cerapkin do wzrostu wyścigu zbrOJeń
>

wskazał

na ujemne skutki ja-

łądrowych

I

!wtE:k~z~nla

na-

~',~~ri1lł. erebrnet°

rlo. :'::h~ :~~
.,lł.. ....te ..
<N, Blą fia ID km rOlCt1wal\, b,.
równany. Ih!:6Ity Jl:awodn1k był lor w dośó trUdnyCh warunkaeh bo

~~~e'tdmr~~~;.s~~o:;~;:::,leN~n~!·j ~~e~:'o~!t;!Opr~o~::,,::t~~:; fł~

Groenlng..,. I S,oe!ltada równleł IttoCtentu pl~Jtn., J na \li'~l",
ladt>cydowaly dtletł,te ClęŚct Sł'" po!.lomte !łtoJ4c~J WIlki 8; kurtlJ..
k~~);reśllt trreba fakt, te w plprw g~~~~I;~~~1~'~rp~~,eh ~~:N.
~te, NZó)';łc(' r.nalazło slp,' nt rlWó('!l
Nastl!pne konkur",nc.lo FIS - lu.
n!'Zf'rł<itaW\clPl1 środkowf';\ Europy tro, w sobotę. Bp,rble to bieg- ten.
co dAwnie, !\Ilę nIe !d_ruło.
t-Iet na 10 km orAa otwarty Iren ..
bl~;~: wyn:kl u-go PJltI;JonuJfl('e~o ~:=II!:~~~k~~~~~lt~e:~~j;7.;:::;
l. J\taanłYnnta Flnl.
I.S1.26 ł'kranle teltwbyja,m.
"oez,te"

..

I. Laurillll Flnl.
,. Dl"mel NltF
.:: ~~·:ł~~m 7~~,;:ej.
•. Nonet Włoehv

!:

1.38.11
1.'•• 11

dootępu

państwom,

ale

dysponują.

W dyskuiji .abral glos lakie
delegat Pol.ld M. Blunt_jn.
Poparł on zawarty w .Ide memoir. rządu ZSRR po.tulat 1<11kazu dokonywania lotów prze.
samoloty wypos.ton. w bomby
atomowe poza granicami narodowym! państw.
N.wil(~ląc
do stanowisk.
mocarstw" zachodnich w sprawie nterozprzestrzenlania broni jądrowel, delegat
Polski
wskazał na
niewystarczalność
projektu amerykańskiego. który pozostawia moźliwoś~ zawie
rania w ramach NATO, r6tnyeh

wydzIelenie substancJI radIoaktywnych. Istnieje niebozpie·
<zelIstwo skaź"ni. radloaktyw
nego r6wniei od bomby wodoroweJ, znajdującej oi, na dni.
l'lIorza Sródziomnego. Zagroże
nie radioaklyWnego skatonla
zawisło nad dutą gęsto .aludnloną .trefą.

Rząd radueekS "zwraca
gę na to, te
posunięci..

uwa ..

elRa

wymianie

z

zdań
I'lZąd

fi
w Wietnam I.

gen. Tayldren1
USA prowa.d7J

błędną

poljtyk~.

rych .kutkiem

t._

..1'1_1 20 kw!.!nl •• dzl.'"
urodzln Hltlor •. N. ob6z opadły lIP""Jalno .. y\<any. N ••
." dma przynleśLl ~ pra
"'I. poIt,""ul,.. • lśolo
eroaiiw<>ied"
.."""lu._ a r - l _loIairraflq
idy na _
. _

_t.lIoI<.

_
d""l<mtat,..,..,ego JIIIdallsł
.. --..... ty......ta. o. lek
mylimy lo ~ywall. nl. f'<lIOU
mi.j,.. """,..6.. takl_ J><)8Iq
pawan! .... • (,str. 100).

IM'gumłntowal,
agreływne,

li

łącz

'fIaylor, b. ambasador USA 'IV' nie lt nalota.mI. na DRW, poot...
Sajgonie i b. p.rzewodnlcrl.l\Cy wał w przeciwnym ra.! •. tj. gdy
kolegium ...rów ...tabu 8\1 .broj by <>IIl'anJOI:yły III. do obrony ob
nych USA, b-ronlł wieŁ.nam9kiej lJZar&w konbrolowRllycb obecnie
rządu JohnS'Ona na torum lIE'llaeklej komisji 5,pIratW !8

polityki

granl""nych. która wznOWi'" pu

radzieckiego

kosmiczne' I pod wodą. Jak
Wiadomo. najważniejszym ce-..
lem tego układu było .apobi.,
żenle radioaktywnemu
skafeniu atmosfery kosmosu lob·
szaru wodnego naszej planety".
Jednak obecni. południowe
wybrzeże
HiszpanII, jak tet
przylegające doń obuary wodno
uległy
skatenlu radioaktywnemu od amerykańskiej broni
nuklearnej.

z lota-

mi bombowców posiadal"cych
no .wym poldod.l. broń nukl.
.rn •. Jednak rząd Stanów Zjod
noczonych ni. wziął tego pod
uwag" i loty •• molot6w .m.rykań.kich trwajl!
n8d81. To
co alę .t,lo nad HIszpani". wyk •• uje Jak uza •• dnlon. bYły
ostrzeżeni. ze· strony Zwl"żku
Radzieckiego".
1'I."d radzieCki "uwata, t.
spraWie upobletenla niebu.
pleeznym przypadkom f Incydentom mogącym poeią8ną~ za
sobą dętki. nastl:patwa di.
narodów, dl. pokOjU - o!!powiad. bezzwłoczne upr...
nie lotów eamolotllw z bronią

I._

Konferencja pisarzy
krai6w Illcjalistycznycll
Zlko6.:z,ł.

Illrad,

przez reram

.a.jgoń9ki

amery1u.ńskie,

.....

co

1 Vfojska

lor tLtyWA ...gum....t6.... ,.k16orymi ......... J><)8Iugulą 1114 mi1ltaryśol". 1Ie!n.\o!' prz)'J><Jnlnlal tet
.....l'OIIIt _roll ftwnętnc.j ...
wojnę

prow.doił

1._

""et"Il a.

powAełtau, tli

r::ttJteC!:;;n,lit=:==

wl.c lł!IPołu - trener , ........
wlco. W ... ,bUlIOaylll ....8\. kit\.
('lAnI.. ni. planują 'Potkali towa_
rr.y.1łleh.

n.

Jl'od kont.. htteco lub
marea być inoto ...p6t

poe.ł\tku

!Iow.,
I

~t'~md'i~V'l~I:;r!~:;lbM~:

jedłUłk"

$anle"tkl do Kratnika
nie wY!ilt~pował Oll .. tatnie
Rl-erw'łIym r.~pol..

001"'"

.. Wl....,..ml..

.

y_..",

w

'PUkan. filtry ma,,. nadtł"4 _
ptawle-nla eweJ eytuaeH w tabott.
,traty do cnoł6wkt Jut. ponI"lł

11 plerwueJ runda1. ni. 84· dtWrl.

:.

.1;:DZllI nUDNO...

III "IV ploTWll2y.b dnla.1i W ••

.d~~~

p!l:'''r='~ ~~~

Jł_pre"ntant

a'"

" ..... 0 WO'&"II16dttWII
'udowlani Kielce 'W71oeowaU
,wyki. .Un_ grupą. Wyłl.plq .111

~ó!:~~C;: :~:;d::' P':~::~.:J'

.. ·In....h....ch. po .. ym' l lISI AU Ch........ -

podk.e&Lil. t. amwyka6aka opi_

nIa publl"""" ,001\
bll4"dol.j
zenl"P"k<>J"". obrot_ ....

łrłft1Jl

vvyJedz.te n. ..rup.waalll

laby 114 tylko".
M<>I'H okry\y\<owal . ' .....,. w
Wl....,ami. i poowt_lal .... Tay

U N"lzven

I'IUt"Rn,

.!P 8ł/ld_ 4rum.
Ir.....,
~r~~.;:radn~~·t~eIft:-n:L~ ::

"wojna pNedłuty

Fr""",jl. !Idy kraJ Im

.~YCnAC

:o~ldl\

USA ..musz,," pcorwaddć w Wi&t

nami. operacje

.ą

% _ki

ł

)XIIJlowa.nyeh

OSLO. Towarr:Ylkl meea reprtn ..
lacH POI'kl I NorwtsU .. !III..
r~Cłn.j metczyrn pnynt6tlł Ultu
ii~{ (~:':~::"*
mu "opoloW!

"Ukarze

WASZYNGTON PAP. _ Scrn&-lbIlCllll. d"""tę wI.....,... •• l _ ,
mHowa.n" pneI& Wl..wizJtt. Gen.
opwartek, ż. jut niedługo .,Am. fał oświadczył. te ..obecna Itrate
rykaul. laloo "",rod" patęp;ą gia USA,.. wojnI. wI.tll&l11JllkloJ"
wojnę wietnamską. I w ostrej jest IUIJI~ • dotychoza.s .. pro

»t.wleI"dz.ił,

r~~:~eJ'. 1~~a;.ra:.~ts:~W;~,~
:,';~~~~~:~':K~:;r~ ~;.!!·~::.::k~

e

tli l1li

U,ts.

REPRBZI:NTACJI

1.38.53

tpr Wayne Mors. ośwlado.l:ył w

rządu

lide memoire

lilii

W

C)

MRe.:!! N"lIzycn

;::!::! I ('ol.ki
l..ÓCZ. l'lnke]owa repretent'e1.
7m:ertyta BlfI! z drulliI re.

~jr:e~':.!~lr~or~~rw.

.....

do broni jądrowej
które ni, le••c••

łun.mł'JI

!:r.:i:

pOIem Ika Tar Ior - Morse
~i6;;~~;~!:~~:·~1~~,~:~~·~;~~~~ na temat polityki amerykańskiej'

gl

ł

mtdalu

s~~;ge j~~?J~~ł~l"r~k ~~~::j~l ę
które przyznawałyby NRF u- !a f,rlllll selllldle' billI. II spraw Zlłlfall'CzlI!d
prawntenia w dziedzinie nu- ;
kl •• rneJ.
Amb. Carapkłn wskazał, te
w obecnej .ytuacH mlędzyn.rodowej konieczne jest PUyję-

<>

PMlom konkrencJl nJelwykle

kie miałoby dla rokowań w tej!!,.ię;.c.ia__
m.i,;,ęd.z,;;y.n.8.ro.d.o.w.e..;g;.0•._ _ _ _ _......_ _ _ _ _ _ _

czeń.twami związanymI

120 brewia dla Dachau

••

' ••

;:,~';".m:..~::~
:1:!"nUey~!:,::; •..';,'"
norIIIii Ił
nlkl. Wl-łlk,lł n.-dlł.~,O$POd.tI)'
W nl.tw,kl.

ga"",

któwymlenioMętowI. otonl1 usfIi: .aml
n. takty, .ą .przeezn. • ogól, nieraz mówili o nlobe.plec •• ń
ni" znanymi .. s.dam! I nor- slwie wybuchu wojny w.kul.k
mleja:re w maml prawa międzynarodowe- pomyłki, czy let incydentu, .1.
Ostrzegamy
go, ze ..,oow!ąumtami. które właśni. loty bombowc6w omorząd USA wziął na slobi. w o-I rykańskłcb a bronią nukl.,.rbowlązuJącycb
mlędzynarodo- ną na pokładzie kryją w .obi.
wych układ.ch I porozumle- nlebezpi.cZ<'ństwo takiej .y,
nl.ch. w .zc.ególnoścl w ukł.- luacj! - głosi .id. memolto.
dz!. moskIewskim z 1963 roku
"Rz"d radziecki
nIeJedno:
o zakazi. pr6b • bronią nuklo,
arną w atmos~erze. przestrzeni krotnie o,trzegal fzad Stanów
Zjednoczonych przed nlobez-

Na.z komentarz

wet.ora' tO'08'..a.. 10'1"'"
konltUreneJ. narelar..

la plerWłU

=

... .fiIIJI4'-

'o:fa~zyW:::I~=::~~ ~iT~

aur.nett "atn ctrutyn* fłl. młi

~~~.I :~::!t!:t.:.

,., IWJcifłltWfl

uPo sukcesy..... przez GS. .y'd
(1)ok.6 .... 01 . . . olr. 1)

(J ••t

NIl! DOTIlZYMALI nOWA
ENRYK Długo.. •• ws'
Bile •• w pow. ..ndomlerskim opiłuj.. jak w leh
'0101 w okrod. okupacJi
twarzyla olę pl..
spółdzlolnla
..Bilczank.... W c,asl. ..alk
(ronlewych malątek tel opół

H

dzleln!

w....

uległ

lnlstcz.nlu,

ale
ona

po wolnie zn6w ro.poc.~la
swolll dzlal.lno'~. Potem, do,
łllczono JII do CiS-u w Obrazowie.
.Dufo nam ..,tedy obIecywano
-pisz. ob. OIu.o••. - Zalotono
co prawda oklep, al. w krótkim c••• I. «o ,likwidowano. bo
podo!;>no był nie rentowny.
Nas •• wieś liczy 00 num_rów.
a ,ąslednla - PI.k~ry. kt6rej
mieszkańcy takt. laol'otrywali
sIę w tym .kleplo - 80 num.rów. Nie dzlwno.o, II. oklep
uznano z.a· nierentowny , akofO
były w nim tylko pro ••• k do
prania, tarclz.w!.'. tyletkl. no
i wódka. T.raz ,.oatawlono nam
tylko kI os". który nia J••t 'Al
.tonl. obslutyć dwóch wsi. a
do Ohra",w. mamy 6 km.
W 1964. roku n. ..branlu.
pr.... OS oblecal. że w 1065
roku w naszPj wsi uruchomlo ..
ny hęd'le klub - kawiarni •.
Trzeba bylo Jednak ponleAl
niewieikle ko ••ty remontu budynku. GS uchylilI się od lego",
'
ROLNICY CZJULU,r _ '
JU,A81fI'1KATmtA NIE BYW
Imieniu tych roitbu)' w dniu 9 luod_tawlali tywlec
do punktu .kupu w Kamiennej (GS Krzczonów, pow. Kazimierza Wielka). '1'1'110
dnia
chlopl jut na sodz. 7 pezywl..
źł! świni•• bo o .lIod •. 3 mlol
przyjechać klasyfikator. NIesie
ty. zJ.wi! olędoplt>ro o l!!idź.
9045. !lelnicy, a było Ich panad.
40 by!! bard." oburzeni. a kla:,yrik"tor powla",ial, Ź. nic nla
wlodzlal o skupia. Pro$za wbl.
wyobrazić lak zmarzll6my, bo
tello dnia ... l.!. wlehura. był
,nr~ l Śf1I~II. Z.miall! ••'atwi/,

taka

przemysłem

Ilmowa

)'lIIlIIIlędsy

mięsnym, fi

dzlelczoAc!ą

5p6l.

Eao)'llltr••nla Izby.
tu. W takim WY)'llldku wo.yslId. d••,.,. odno6nla kla.yfIkacjl tywea pocll.t. pn.. pra.
cownlka GS-u .ą prawomoen.
I pe •• my&! ml\lłny. mua! le
ulma4.

Zakaz organizaCji

zawodów bokserskich
•

Cz~cll,słl.acjl

PRAGA PAP. - Centralny
Komitet
Czecna.lowackl'1I0
Związku Kultury n'r"Ml wy
dał w czwartek 17 bm. decY_I.
zakazująClI
or.anlu<jl lAWOd6w bokserskich B 1IV11_tklefll
wc.eAniej uplanowańych .potkań międzynarodowych.

Decyzja wiad. c"choślaw.e
kiego sportu powzięta zoot8ła
w 7.wl"'ku • dwoma Amlertelnyml wypadkami lakle wydarzy!y się o,tatnło na dnsacll
w Iym kraju.

":rbu..,b w poel"l88
poezt.w,.

DELHI PAl? - W pólnoe·
nym Asami. w Ind!! n ••tllp!I
wybuch w pociągli pocztow)'lll
w wyniku którełil" zlIlnęl/) $'I
os6b
34 Inne odniosły raszczeg6ły katu\l:ot1
ny.
ni.
znan •.

wY' •• y .1~lIol<ł••o - UlU I
..rd_w",•• wOjló!Cłuc14 ł p..

,.ody .#lIn.
"
M " T II! I
IIIIII. ...t
'1/ ........ Il10 ....
-- ('6,,·. I f,yn~wl or.. iI';'
alin,. - • kl. d.
".ue,r.I,la"'"
11;. . .11.1 1l",lrU.Ił!1!II! kkol,
I'od" ... owd Nr ,
~t'M'::' 8t.".h.wl•••~

Id- III_a'.......
"f.....

sprawęponad
w <lallu
gOdziny, Pro
...••
tI~ł=::::::::::=
nam
3 lIodz!ny.
ę
napisat Q tym w IJazecfp, w ta"
m_ch akcji " es.ach.
OImlawea bw.a

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

124
Prątalmąlem "j opoiWiedzialem mu sw<>Je przygody.
Śhtchal uważnie. Widziałem, że go moja <>pOWie~
blirdllO l!alntt'C'_ala. :'lagle prZ} pomniałem sobie
o liści •. który ten cn10pak przym6al dh A -'OOllda.
-Oo"wJ porymialem, go przecież w ki"""""i. Pośpieaz
nie wyjąlem pomię:!ą już trochę l''J»ertę.
Kartka szaTe~ papieru byl. zapisana szyfrem. Podal"", ją Woit.i<owi. Wied'lialem. źe kiedyś .pecjaliwwal się w szyf>rach. RzeczywHde tych parę %dań
o:l"yfrował bez trudu M"",. bvla o jlridmś IOWO_,
który trzeba bv]() natychmiast odebrać, 7.adnych jednak blii::zych inf()fm8,('ji autor listu nie podawał.
Wojtek w zamyśl""'iu obracał w l'.kl1<:h kartkę
Papieru.
- Mam wrażenie, że wiem jaki to toWar - powl ..dzlal.
- Może byś mnie troeh~ u~ia.domił - zapropo-

-

IrodoWUkowc pOdczas wftyty w---m,wr,._
CAF Rozmyslowie:i

Piórkiem

........

z,glJfźliwe~()

Jak przyrządzać
:rraa'*T;J" nZj:::a:: ;! zupę z gwoździa?

~;J

taW"':=k:~~~",

yj

tllch ar/lIkulnów oferują je
w normalnych sklepach, narmalnym kHentom. Co więcej
'OkOIUUłta,
alę do garnka gw6źd:ź l wszyst_ wy.,/ąpiLi do Biura Znaku Ja~~~:::':n~ł\UlnYeh • p04.1, .. k .. produkty, Jakie .q POd rę- kości O przyznanie <lla Ich 101/U
NLe dzlwn"llQ, te ludzie w Za- ką. Smak potra.W1ł zależy 0- 1'ob6w •• jedynki , 4 może na~
jez!<mzu oow:ze.n! byU na takie czllWikie Od tych dooati,ów. wet znaku "Q" Eksperci toinstli
PTzyczynami
..munyńlOtiWo" i py;tal~ lak to Wpratvdzte w teori! 8z.tuka ku- tef'esowali
al ę stał" te kier<llWnik .7Jkoły linar:'Cl niewiele ma wspóLnego partactwa, ,tad znane B4 fUnwy
z
cUwłalnośctą przedsiębiorstw produktów, adresy produc.entów
toł~ wytę.... nie się "pomoęą domow.ą" p!'UlZ 00. Dura- przemysłOWI/ch, Jednakże niek- i metOda wytwarzania przedsl4!ll'liCL Mote dlate.go, te 00. tóre prZ!lklody zaczerpnięte 8 miotów nWużlItecznych.
Warzenie rupy na gwoilitlu,
J)Uirlłlll1l<l!W!OZ jlłlll1l paaleri:>\,eę kle praktyki !><>dW<1Żąlą lit .egulł
- W;\!'1s •• tek !9If1'ObólO labry- lako metoda pracy, daje "za~ _oly?
Spr_ c\l\IIlęla mę <>d 1964 I<uj. się w nM"lIch rakladach .em nle""zeklwane efekty I ,al\OIw ,I 2Idawal<> olę, te. m_ie według CWań'k!eJ ,.CepIUTy..•I<a1<uiące wnioskI. Oto pretenOto waU..kl p."",ei wy twór- dujac" do maku jakości dra~!. ~ rotwil\Zlln8.
n!; Jedyną doh:um."tacJą obo- bl1!ka domowa wVl;ongl1/l bula,
<>We mllłlll1lace, wI'lZ1!Jącą m!llmów lakWOjatu, Jak BtwleTd2!f!f. rzectoznawcy.
w 87Jkole ",je"' le.d l/7tq normą I<.ępuJącą leh niezgodlIle • dokumentac.la k011
.kierowano m- twÓT<'ZO§<! Jest wyra.foM w de- .tr:ukcyJną. Vloc?,.go? Zcgadk,
ną kobietę,
t6ra jut gdzie inkagra....och miara .otIŹycia bU- ol<azal4 się nwZ'WykZe !>rosta MA., pra,cowa1a. I k:tórel mąt rowca. R••gro - Jak padnie I dTllbinka wyk""ana /.ege artls
obeon!e pracuj., Ił ob. Ka- co się traf;' Zadf!yćh wymagali zgoonle. dOkumentacja nie damLMk"""a ....tanBiWi.a .Ię. llOk wobec w?:.'ł'ymaloici UChwytu laby sle w ta~en sposób zmań
to mą atalio, dJ"","-"IiiO Wydział tru:alo.fd zamka. zau.io-s6w. ' tou:a~, Relcwznawcu orzekli w
ZlI11>rudn!..nla w K02I!en!C&<Cb.
Oto atrament fabryczki !!4- tym wypadku, Iż .. dok.umentakiedy tOIn się zgłosiła, by ..dokona~ d<>datkowych formaLności wI'lZ1!JąCeJ w nazwie produktu cja nie stanowi w tym zakZado
Złltmei Iwlatowe; firmy. a dzle podstawy prod ukcj! l kOltw spr<l!W!e po4Jęcla pr"",y" odP<>wtedzlllł (ki_lk Wrózla- pltT_cny tgOdn.ie # recepturq troZa tecnniczna nie' posluau;e
prZl/rządlmllia
JfU.PII na "wo~_ się dOkume"tacjo przy odbiolu Zatrudnienia - Tadeusz Pyr
kaj, te ..~ to JIIIal d...t...ia, Iitlu; ftll:hot.vcy. którty zadaZ! TU wllrobu". Wnlo.sk!. cól. cq/ale ~.. 10 , . . _ nie _~ot .obi.! tr1Jd zbadania tego l1!ka- kowicl. s1uszne,wlIPada jedMk
l3ronl;sŁowe tL.ttu, o-ruldł. U Hi1t"Ć ŻQ'W(iT- uZ'u.pclnić je u-wagq, źe w Wy'"
Drabin
Domowych
.. doolala. tego w "im Osadu wyklucza twórni
nlka Wv .tosowa"i. zgodnie " prz...a- przl/7tajmni.j "iektórzy pos/udziabu Z..trI><Inienla w K:ozleni· czeniem, ·tj, da 1I41>l!hl!<Iłt!a gują się myi!en!em: wprawdZie
piór". O lis 10 wa- nie Wdrapie .ię po tei drabin!.
'OaClt.' jld!: r<nnln!ift· to _fił:
te ,,plamo 10 nie """,,,y·sikó"? !lzkach wyk<1n""IJch tq meto- czlek do nieba, ale b~d,ie próclą,
m~a
jeszcze prl.chOWy- !>owal z nlej korZ1lstać. jeśli
0 1 _ mkn>&zapewnleń! we
oWMl. 00. Kamionki do Ko- wa6 dokument.,,;, n ..rm SUTOW nl.bac"nie kupL A !>tóż bll Mcowych
pod
warunkiem n.ie- byl drabInę zlożonq z dwóch
z:lenle by oalatwil. doo"t!k""'.
f~oścI; prlllCy lej nie de- dotykania Jramków I ucflwy- n~ ,pojonych części?
tów
o
tyZe
"l.sympotyczny
Zdobywanie
znaku Jako§ci
rw?
Wdzlfl'CZll! będziemy za odpo atrament tak PTzlltzadzonv nie przypomina dziś maSOwe imnadaje lię ł1.01Mt do w1l11iBtI~ prezy sportowe. KUku zawodwledt, nrw!l!wle n. piśmie,
przlI,tWOtte
ni. lOkI!. JlaIcjl a_o eaaa,. wanła Iłprawozdl2ń z okresowej ntków uzyskUje
otrzymał. a Wydel.lu ob. Ka- dzfalal.no§ci
przed.ięblorczej ,'",yniki' res.z!a kompromituje
mionka, te plamo, 10 ,.._. ,pf-Jdzlelni..
St<f na staret' tub na tra.,ie. 1
prio!-

':!
?U11[w~i~" S~::=~eti~~
w celu
4OttatkOwyeh

przepi' na
z
jest prosCYGANSKI
ty I
wrzuca
tU-

pę

n<>wałem.

gWoździa
skutecZńY:

- Tak. '!lasz rację. Trzeba ci trochę rzeczy wyjaś
Prze. ,;,' wszystkim mUSltę ci powied7,jeć, że twoje
przypusztzenla okazały się sł'Jsz,nEl'. FkshumA,(':a zWłok
wykazała. ż. rzeczywiście człowiek. l<t6re.ro oochowano jako Mki.1ala miał jet"·nq nOf{ę krótS7,ą. Ni·stety
stan r01lk:ład"JU ciala iEst już taki, ze n,:e sr::os6b zidentyfikować zi\vł'Ok. ale zmi€TZOnO dokła~;e kości ,nóg
I z te~o wynL'lta, że ...
- Więe :VIi'2hał h-je?'
wyk:rzymął2m.
- Tego. nle OO";:ie~'Ziałem. Na razie w,i€mv tylko
tyle, że to nie Michała o",chowano w tym ~r<y~je. Ko~
muś musiało zaleieł: na ty~, żeby sfin'?'O\V~;' 1(,70 pogrzeb. Nie ",.rn jeclnak poj~!.a. jak1 mógł byt cel
takiej mist:o..rikacji.
- Czy nie s;::dzisz, źe sam Mi-:hal mógł zainue-niz<>wać tę cala k<l"11e"'ię?
Woitek ookrecił e-ło:,,-,'a z oo·vt:łtoie'w(łnfp!'n.
- Sam sie iuż na,d tym z~sfa"'B\~:ialem. Ale w taklm r:~7,jf> musielibYśmy orzvjać. że Ml"h~ł z~"'7'arrlo
wał o'lroctnika Oliverę, co wydaje mi się ma'o nrawdo;oodolJne.
- A je~eli Oliverę z.",ordowal ktoś inny. a Minić.

<
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chal tylko skorzystał z tej okaa.ii. ażeby móc uchodzić za wlarle:go?
- Wszystko ooz~iścle jest możliwe - powledzia'
Wojtek - Ale to wydaie mi się za bardzo skcmpliko
y.·a.ne.
- .Jakle mas. plany na najbliuti!. przyszlość?

w ......l/C"

BIND'

"Ja o

lIPy talem.

Wojtek prLyjr ..1 mi się.
- Czy lll&'!Z ""hotę troch"

"I.

111.....ą.tko.
Prosimy

"odpowledł

.nApraw...••

taką

-

OOLDf.AWDzrArosz

Oto tkaniny meblowe "przy.. to nie tylko ."zawodnicy" od
rzqdzane" bez norm określajq.. drabin, nakryć stołoWJłC'h czy
wallz,k - w roku 1964 t 1965

cl/rh wlltrzumal()g~ 'l!' WlIPYchanie, rordziemni., śeleranie,
odporność na brudu,...;
mebelk! obUe tymi tkaninami nt.
dest4 dlunD oka i tl' ('Z/18ft?

do znaku jakości zgłoszono dzi<!
odborników rtUliowych i
tade" t nich nie ostat si. próbom. W oficjalnym uzasGdnie~

krót.nym 17it sy:lata
kredytu
zaf'iatmll!tego tn OnS-te wyma-

n!u dVskwaHftkaejt. 'Q!zyczpnll
okl'dla Się do§6 eu!t?mi.'Jtycz-

slęć

aaia tepie",kle!

intcrwencji. nie, .tulerd..aJqc: .. po>a 11'0W,<ZlIstkle "'ym'enion. tu wy- dam! wynlkaJ'V'ymi z kon .. !ruk
robu. aro/kulu i przUTzady - cji i mo"ttaiu .. !t., Pierwsze u:ato tylko wycinek z dht .. dy chyba wystarczą, a poza jest
produkuj,. się' bez rzcczl/.wi§de konieczna, ale do
kom!,letnej dOkumentacji l "O- '"lis/q pienia
z odpowiednim
trirebnuch nr>T'nt., bez rf'!rt!ptufll tLmioskJem do Biura Znaku. Ja ..
i przepl.'u. ,adlug zasady .. ja- kości.
kOk to b~d2!fe".
Warto by ch.))o r~czat

11 j('~t

niej listtl -

Gdyby wyrobu te serwowano
hobbyotmn,
kO/.ekcj01lujucym
pTzedmiol1/ absolutn!e ntutytet:rng, mottu} by WÓWCtoę

zaryzykować?

Uśmiechnąłun się.

- Jeżeli to ma być roś i'nteTesującego, to myślę,
te ta,k.
- Chciałbym. tebyś odwiedzi! sooma Csrloaa Martine-z.a.
- Carl()5a Martinez.a?
- Tak. I to możliwie jak najszybciej.
- Ale po jaką cholerę ia tam pojadę? Przedet ten
facet wyrz.ud mnie na z.bity łeb.
Wojtek łagojnje vniął 'mnie za rę-kę.
-'- U5po':ój się. Stachu. Przede wszystkim. o no cię
,:mam, nie nale7.ysz do ludzi, których tek łatwo wy ..
rzude na zbity łeb, a po drugie PII.n Mutinez teg<l
nie zrobi.
- A Je ro co ia tam mam jtthać?
- Ci?r;:li-v. oś~L 7arar ci to wVis§."1ię. Od tH~w;m:g6
rza~u obyd-.,\·u tv-ch l\1artint:zĆ'·,v mamy na ()~U, Car1(1'\ to "'ytv-o 11V ~r.,t'm>I'I\. świ.t"",I ... Duto po-ró70'.1121, Parok:'oLnie był w EUfooi€'. Ma ładny madą ..
tek. al. również ma brz~dl!i ~"łćJ!. Ora. 1"0 trzeb!! ci
wi.. ózlei:. że najwiekszą namiet.llOŚ<lą ludzi na tl>~'
szym terenie jest lITa we wS'lvs;tk1ch iei f'ortn&r'h.
Ruleta. kartv. w~'§d'i!i k()"lJle~ wvśdqi mów _8 nawet
walki ko!!'Utów. !\ie wiem czy to wnlvw klimatu czy
też są jakieś inne przyczyny tef!O mtanu
neC'tv, al~
we krwi nieomal k.ż~e.o tuta! czł<,vi~ka tkwf
zard. Ot6ż 5Emot CarJos Mz.,rtLnez wrn!.
do t€'~o
nies=em"'ie. PoMdł w dług! I
chwila.
otanął w ól>liczu calkM<'ltet ruiny
l
jr,() interu" uległy ~8łto.W1'nei ooorflw:e. M!eł
forsy, szastał pieni~dmti na prawo i lewo, wycil'utnąl

publikowanie indeksu, prud ..
siqMorstw, które tunetem tvy-

TóWnU;ą brak krvtucl'zmu I rte
telnolct Zbyt wielu .. ktwharty"
nau,et
utm!echnąt
alę
z p"Z!lrtqdza 111t "'lPe ",.rilu~ tej
110010tonl_ dla lul',k!ch. ./0- sa"",J cyga"'sldej ""reptlITU.
bogtek. Jednaki. producenci
W. W.
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długów <!$IOncję. kupi! sobie """oanlalv WM. utrzy'
mywał dwie czy trzy kochanki. Oral w dalszYIIl cią
nltJ1llCzęśliw. IP'a nie ruj.n"",ata go jU'. 8ylo
rzeczą
i ....

z

gu. aJe

'*

Trzeel co ero dłqgoścl tulIel d!'<!.II-:r JiUfOO:r (3550 III)
zbudowany zostanie w Pire ..
neiach. P<lłączv on francuską:
1 h15zoal'lska C'UJ'ść autostrady
między Tuluzą I Sarag01!są.

mma

jakieś
uwagę

jlS'zYł>\ls=ać.

te C.,.lós

Martinę. iI\tIoby!

sObie

niewY"Z.rpaue ~ródl. doch<>OO. Biorąc !.lit pod
fakt, i. ciągle t;1odrółuje, .. nIe zaJmuje si"
sprawami gO$podankimi. n•• uwa się mY'l, .. dochody te ni.. są, bYĆ mQie. zupHnle legalne. Z lego zał.
co mówi tutejsza poliCja, maili prawo wniskować, źe
ten facet lIIoźe mieć Coś wspólnego Z nanl\. ,prawI!,
Zastrzelam się, że Wszystko to na· razie ni .. ma tednyeh konkretnych podstaw I Że jak dotąd obracl!ł'lly
aię w sferJe hipotez.

NOWOCZESNE ZA DELIKA TlIIE
!\oWC-C7~.ne, .!ybkObież

lI'<Yl.Y tramwajowe ok"",ują
7lIl delikitne' d!.a trudpych
w .....unków ruchu mic\sWll!!lo.

Wedlu:

W>ia"""" •.

- 2e zająl się handlem kokain" uzupelniłem.
- Nie galopuj - powiedzl.i Wojte4t: - Co !!ote'l)
nie mamy jE6t.Cze ładnej peWfiOŚeI W kd!lym 'razie

TUNEL W PIRENEJACH

OIul. jes.zcz.e nie

lI!OIIłem

uolillml!l6, lakI! .\llllla-

lem w tym OIIł!lra~ rolę. Otaczego rill!ł'II jeeblle do
CarlO$a? Oloioo W1"I'llzllem lIWe WII\4:lliwości.
- WlaMIe cbrę et to wyl ...ll: Wlll!lltol! m:nt.
WoJtM - Znlll!z. tł!lo fll<:!\'IlI, lIIoteu więc lI<Sd !IIkWkol Wie4t: ~elll ero niego pojólChaĆ, :I>oWim naprą
klad, te ci l!!S1 bard«o IIra)'łr·l'Or 'iII atll1ę6 lIIę mlil:io.
wolnrm twladikiem 1IC1!!!l1' lII1IIteMklel, te nił clleIllI-.
brt "'~llltd'ae po,(>!!t_laJlIc .P!l50ble lll!!l •• niemi"
wspomnienie, a p()UI t:nn. te cbresz mu tlOdtlęk~6
!\li !nt_AllnoJe w sta~ol.u z Alrll!Mdem. Motali mil
dal' do .1T<):/iumll!'nla. ŻE! nic ~zuj ..z .się na' sIlaell 'lila!ct!'~ li lello bratem !
lI<\yb)' nI.. en; mO&lłabr ~I•
. ta hi&t«la amuml. dla debie s1l!ll'!ctrb.C0!6 w tym

""ftl>zv

",.teprowa·
dwncl przez MZK w W.1'-

a!illwlc, na 100 lakich wagonów utrzymuje się w 5.1'&\.ruchu wledwie
~dv dla pr1l'lilawsk,.t.nllc tM"

'e

Zfl1Ifltą nie potM\®II!ę (!!o!!l!m utąO. liIlo
50!!j- coł ;"'7myłlin, WlI:II!)e JI!IIt t.II. te w tl!'l cllWW
MSr+!ryH "N'i!ZP! ~Ię II"04'1'j""'1I
"_.u dla.

rodealu.

r',..

I

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

f'

0·'1

f~ł!p

"'",,,ł

:~.

ty,

I~i..j.

I'OZłc~
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Bawi""

Skarb., aa IIIf"chach I 160 a.,•• zlza Uamcmc:b:kl gobella
IZw.,~ka cea aaobraz.,' Malc~ewllłkiego
Brandta i Chelmo"skiego

~~Sl~
setnIe •••

Sami nie wiemy,coposir.damy
VI

'i'POU<;ROWANE p"".d,~kl, w salach wystawowych. Tymcza
zbroje średnio !;em ile?; ciekaw.ych n;eczy driewieewych ryc€'fl.y. różnego jt- się w biurach muzeum, Inkąz

błyszczące

rodzaju b!"Jń, knpią~e od zło~.a, cie-~awą drogę przeszedł nJeje~
przymyślnle o'Y.d:-bLorle
meblE" i den ekspO'nat, zanim został ebpQ
mebelk.i, na ścianZlc~ olbrzymie nawany. ile trudu. ba,' nawet
obrazy, z których p7ważn'e 5;>'1 ~prytu trze~a aby Zd0byc cos cle
g!Mdają na nas c;amy tonące w
pDw:xlzi }:cr:>nek i ioków. eroC1;-yS'ta cL,?a~ p-rzcryw~tna ?: f7.ad- .zeum 8wiCi-L"krzyskh's::o
mgr
ks p;;:ytłumionym .2:losem pr71.'- ()bC',.n.~o i ,ach'con,Y c'ekawymi
podziwiam
oie
wodnika oprowad18 iRcegO wy- opowiasl{ami
c;f'("?,ki. Taka mniej w;ę~j panu wie~ki obl·al. Jó7,efa Panl~iewiC1a
"DzinvC'zynka w czarllPj :O:lIkni".
i~ atr.noo(era w każdym muzeum,
- T:> je'~t na9l na.iswi('1.~y na
Ale taka' atmo<:tera panuje tylko
b)'telc Kupiliśmy g:) w Krakuwie. Zapłaciliśmy ~P0ro, alf> i
lak mjĘ,~j~my szczęście. To jE'G-t
po prCR-tu pt'rła muzealna. Znzdro,~cić jf'j moźe każda galf'ria.-.
- Czy w Kie-l{,8Ch ~ Kielecr7.\'7
nie cZQ<;to trafia ~ic kupno d'a
mm:eum
waJftoScioweg~
dzif:"u
OlaJarskiego?
- Zd8r7.8 się OW.'7em, ale ra(m) Ryszard ,Tarząb (z,am. przy
ul Wojska Pol<;kicgo 128) po~\ano~ (';'ej rzadko, NJjwięC'ej oferuje
wił w latwy sposób zarabiać na się nam ob.raz6w Brandta i Malprzyslowiowy chleb, Powoływał si~ czewskiego (Radvm), W Kielcach
np. kupiliśmy cenny cbraz Sze-rwi~c na dobre znajomości w Wy~
inentow!'1kiego, Pani, która to dz:ie

I ki

lod:)wt'~ej. a wi~t, l XV XX tys.iąclecla przed naszą erą,
Znaleziono je w pow. k:e1E'ckim,

blJskim i opntcMskim, Natomia,,~
w d1;~ale :,1,tuki d" na.:<:tarszsch !
oR.jbard7icj cennych f'k,ponat6w
na]eży krz(>Slo gotycki<" z San-

;;~e:°Wv~~abll~~~~e~~I:~k~~~a ~it; CY.f~~0wap;'.i~~~~;~:łZ l.~;r~~~~r

PIĄTEK

18 LUTEGO 1966 R,
Dziś

•

słońce wzeszło o godz. 11,47,
zajdzie o godz. 16.54. :trczenia
KonstancJom.

składamy

KIELCE
TEATR

IM. ST. ZF.ROMSKJF.r.O
_ "Uczta mordercÓW" A. wy~
drzynskl<--go - g. 19.

K I N A:
.,ROMANTICA" - "wyprawa sled
mlU zlodz'lei" - USA, par.or., l. 14,
g. 15.45, lU i Ul.IS,
"MOSKWA"
"Niedziela sprawiedliwości" polSki. L 16, g. 15.30,

17,45 i. 20.
,.WARSZAWA"
"Tarpany"pol'>ki, Pflnor .. 1. 16. g. 11, 15.30,
17.45 l 21). "Trzynastego nocą" bułg. 1. 12. ji!;, 13,30.
"ROBOTNIK" - "Jesienny dz'if'ń"
_ wietnam. 1. H, g. 15, 17 i 19.
"BAJKA"

"R~koPIS

-

ny w Saragossie"
g, 16 ! 19.15.

7naJeziopolski, l. 16,

-

kromnie, na uboczu, poza cen
trum Ki~lc usytuował się za·
kład •• Kielcun-ka" Spóld1:iel
nla Pracy Przetwórstwa. Cukit'rni~
t'Zego. Od 10 lat wysyła Ona swoje słOdkie wyroby do KatoV\-'ic, Po
7uania i Łodzi. Obecnie myśli się
ltawc-t o prodUkcji ł!ksportoweJ Ii_
uk6w. międzynarodowego d%ieci~cego przysmaku. Jut w maju po·

Notatnik
k l·e I.Ae c k l

•• SKAŁKA" - "Czło.wiek z prze_
radz. 1. 16, g. 16, 18

120,

"SATELITA"
"Porwana króg. 15. "Szatan z VII
klasy" - pniski, 1. 12, g. HI. "srebr~
ny faworyt" - czeski, l. 12, g, 18.

lewna" -

(Zagnańsk)

lowa Krystyna" -

"Kr6~

-

USA L HI, g. 18.
(Wiśniówka)

,,';;KALNIK"

.. '.''-lę-źniowie nocy"
16, g. HI.

argent. l-

-

.,GORNIK" (Rul1k!) "Inspektor Morgan prowadzi śledztwo" ang. l 16, g. 18.30.
"ECHO" f(}stojbw) - "Trzy kr,-;ki. po tiemi" - polski, 1. 14, g, 19,
"GOt.OHOnZĘ" (SIUpla Nuwa) nieczynne.

APTEKI:
Dytur peln! aptpka nr 107 przy
\lI. S!enkiewir."za 13.
Kryte pływalnia, basen duży '.15
Hl, 20..:'10 - 21.15. Basen maly

Kulczyckl.

"Co wpływa na pogodę tycia"

•
-

odczyt

pod

tytułem

takim

głOSI
dZ.5 o godz, 19 w
Rencist6w SL Adamczyk.
•
"Księga
dźungli"

angielski

pod

w

Klubie
Pracowników
LąCznOSCl
19 bm. o godz, 19 r07poczyna ~l~ bal ko~tlUmowy d;a
praCOWników f€'~()rtu Jąclnosci,

ey,t::rz~rin~:7n{'~i
Że
j::~l;:~:l:e zamkn~~:~·u
'ikarżą się okoliczni mienkań-

•

spotywC7Y

kjrsk

Obroń{'ów ~Stafingftidu
hrania w
pokój Z2_

MCZ'ETM -

Wy!ltawy stale nIe.

czynn!'. Ct1d71a!
"Muzeum lat
s7knlnych Slr>fana Zf>rom!';klego" -

w

tlI. Swiprrzewskiegn 25. Cz'ynne
S. II -- 1'1.

TOTOPLASTrKON -

"Ind!e"

Ftrat

Po(,zt. InfMm
}lotł"!

o

OSTOJE'

611
U-U

Gdf!-

ul.

Wesoła

43

Klucz 04 zatn.asku Zll .. )e7-!O...
J:)
bm. o go{!z. 18 kojo "GaJ~
luxu"
jf'st do OOl!branl8 w dzia-

le

m!f'jsk:m

f!?da%cjl,

•
Nie bf;dzie prĄdU nd 21 do
'H bm. w g0dz. nd 7 d0 15 w miej_
'Icowt)Ś(' ach:
Skf}rze~zycf',
~apę

pnf'rgf::'tycznej,

•
"Bt'zpieczeństwo na drogach"
- pog.tldank~ pod tym ty\ulf'm wy
glo-s! 19 bm, o Kod7, lI) na spot~
ksniu z dzwcml Zf' "7xól pod\tay,

w MIl dzid:owym Domu
przf'd<;tJltw:d!?j MO, Prze-

owych

Kllltury
',';lrhltlny

TAKSOWEK;:

Obr, Stalln,radu

HA

"4~'lłI

41-25 1 28-·81

uSłuI.

Cf'ntralny

MO

•
ny

sj('{'\

Pf>tflfOa Ol

Pngotowlf" Cazowf'

KM

ul.

przy

ków, Be;no, Makoslyn l n-aJeslYCE'.
prz:erv.·,a sPQwodf'wana
remontem

l!" O N' V!
~~:~);::: ~fl~~;~n~:' ..

T y L

l{nm\!'n!1n MO _ 6e-1I
Pogotowie F:nergetyc7:ne

film

ir..... ietlcny zostame dz:ś o
w Klubl€' "Iskra"
• O wyhranych zagadnieniaCh z
dz,ied71ny zapylania i neklarowania roslln mówić będZIe 2.0 bm.
o godz. :0 w Kl\lb,e T('cl1nika
NOT prof, Zofia DymIanowin z In
stytutu Sado.... n:ctwa w Sandcm!c-

WY~TAWY:
Of'!ólnopnlska
wywfaws
plt'fH"rnweJ OrOń$KQ
.....
(powla t slydlow!edtl).

Park

Klub,c

w-;,:godz, 18

7.45 12.15, 13.45 15.15, 16HI.4,!;. 17..30 - 21.15. Wanny 7 - 21.
r71"ł.by

wy-

tytułem

tym

12~7ł

o I TELEWIZJA

Przydzielał

mieszkania

::I7iale Spraw Zatrudnienia ora;t. w
\\Iydz;ale do Spraw
Lokalo\"'yt'h
Prez. MRN w KiE'lcacll \ obiecy_
wal '1..alatwlanlf' pracy lub ml('SZ~
kania. Naiwni waletli si~,
Za

lo

nb;('canki nlet1(> płaCili, .lanąb 'l~
praw\.al więc 5WOj "zawód" pnf'z
pt'lne dwa lata (do paźdZiernika ub.

to wal'to

j('dnak: wyszły na

roku). OszustWa

jaw. Pr<,cederem ,Jar7ąba zajnt('r('~
,o.wa1a si~ milicja, Sprawdzono, ŻE'
(>f:zuk.ał on 5 osób. Przedmioty (ze
ObrąCzki)

g,arki,

by

korzystające

wif'dzą

z

usług

rozos:tali Jtl
. !cnci ~s.zusta prosz,eni
Fa o sk~nt)lktow<lnle się we włas
nym Interesie II: Ko.mendą Miasta
MO.
c-

pod
I(łym

w

kraju

wli{l~df'm

jed~li

W

uhlere-

klamacJe i
ny zakllHlu .. Gdy

wi_

wychOdzimy :t
kokietuje nas
kucze kUAZ,ą('rm zapachem s,wolch
l\łodkich wyrobów,
E. P.
73kładu "KieJ('zanklł"

tt'ldou'lsko"'oart y-

Imprez

I sporU)

811Jc;::n//ch

cod;lImnu wIeczór?
Godz, 17,
Nle-

~i~WI;~enl,~~I((J(::(;~~~
n:~c"j ~:r:o/l(j

ko-

Il?:v,,"ón'kt.
lelI
mlej,~ce za ją/v rót{'nlet
mtulfe zalJ:odntczkl
teqo !IIlmego MII;dty-

k)op..:>Uiwa.
cji,

trudna

opłaci

Slię

zawi€'raĆ'

tra,n~~k_

~yc~~a:t~~~~~~JP~~ar~;i~;: ;;:~lk:

10katt: kRPitału. Za
m,IZP1Jnl
p1n('j
wH:-lkle sum,v, Np, ~rt I!obi"'in na
ni;'l<t~rp.

za

rz~l..v

W't>lt\l 7.apla<.'o

M,ówiI(c,ny ,dofyrhc7&<l: o malu
SIWIf', Ale n!f~ Iy!k() t,vm dzia~

muzeum żyj€-, chociaż właś
obrazy naic?:!;'ścjf'j "Ił 7.~ła~z$
nt" do ~1)"Z!?,:ja7,y, lJ~i"'.if! :odę to l

't>:m

;;trzvn!amt A klasy, a o/went" port
jnMruktora
_
Anfml!e(Jll
Prpl'h)lI'M'l'ieQo, przVgo1f)!l'1fjfł glę fin
mLstrZO$fU' oj(rCQJt )lJnj/Jrek, MjtllJ

o/:lf'm

F!tIk

Ma1rJIJ,ęja

j

~h: H(j~1I1

pnphuJ'l

tre-

Z l:uleJ [JO,'awI4Iq filę }w':!/-

J:afle

Jdubll,
Inlll';:1) 1'(JIJ'TlI('~
u:a1CZ!Ji' fI' n1l."trt(nflJ'a('l~ ()-

dze-nla.

.,Tqczl/", uhlJ popatl'te{<,

hędą

fI'O"

W oparciu o autf"ntyczne

jak rOlfnlc

naukf i

e

w

.ttukl

tym

okresie. Film oparty Jest na ma-

~l·:I~;dtj'ic;ą,~. ~16'of6 3:t·~dl;i.f::";~'

PROGRAM

po' .wl~~le". 11,";

17,00

Kiel~('ki

leriałaeh zdJęei9wyeh

LOH;AI_NY

Dz\enn\k Radlowy.

Mau: kiopol - napisz do nas., 17,0$ 17,10 Muzyka j komunikaty. IUS
i K$\~tyc", 17.30 "RadlOWj' ,,2 naKUj taśmoteki". l7.35 Rfldio~
poradnik 1ęzykowy". 17.55 WUld. rek:.arm. 17.45 "l(! minut w rytrnle

"Ewa

ogó]p S~Wl(

rdza

się, że

wielu

mif"ó,7.klll'\CÓW Kipie p'.Jls,inda C01jne zabytlwwf' wyro!)y rql<oozie:a j 1'/,('111 i o... Ja ady!>tycZJll>-gl1 1XIX wiplol. Nic wj('my po pł'Cl.i.tU
co po~jadamy ' ..
Kieleckie muzeum ma juz wie

wii!!'ku :ma
wykopali!!

~7'.:f~(~('~;;;~a"H,:j~lr~'/~IIW~rr;;i~/111~:1rl a~~' ~~:~WY:(,~rl: ~l~~:~f'~~~\:~\i:;a,PO

proo

~"l"'k:l, tlt jlrH'małi'((1 nl/'Ina
MII(J U{J'j:
18, Nil JH'<!tIJp /1(111
!;~:jq I z~l~a/::jłfJ:~je{~~/+/~~,jZtl'~za!!g;

~'Ownil\ kamlpniarzu

dalej. ,f\1IlTPI(
_ p~rfJr/lf! (u/ti10nfj
prud f1ffjr'jpm). 7.1)-Y12<>1( _ P,.zPrl..
rlf!cl4f,! (U,'1T2'tJdzente ataku. pru"('jW-

s7.c7.eg
hudania
Prawd7.iwą rewelacj~ je-st teź
zd(olp:mowany w mU1.f'um nie 'lba

:11

Unika!ł'tn chyba dla ('a!p-go pol
~kjego
tnu7.i"alnietwa jest S1_ki~
7.

XV

wie~

ra~!:n~~~~ ;:~~ r~,~onJcfJ~~ :~:::~~ ~:t::~~o~a~;YCZ~7~~~. liCI~ł~~~ij:O:;'~

;:.~~~i~r·::!n~;eo V:;e~o~a~j~::: ~~/e~j.;~a!nU~;CJ:OJ;~~t~i.i

KraHUG Koneert tyczeń. 20.00 Dzhmn!k
'HLrN1ZJA
20_U WIIH1. sport. 26.36 Program
WARSZAWA 1 KATOWICE
W1E>Cl')ru. 21l.3S .. szczęłłiwel podr6•. 115 Program dla $2.\(,6t: ZaJęe1e
ty". wodewil. 21.16 Koncert ork. technlczne aUl kIn vrr "Mech4"
rott. ".35 L_ BeethQven: Sonata "it-my w domu" (z Poznanis).

~~~f ~hff:::t't!e;~~jm~aJ~"~a,~~~/jl?; ~~J:ątl~01.y.e ~;~~~pgOdk()~mnli.enn:
S

f

v·-,-

v

..

wystawy

karek

NarodowYm w Warsr:awi..
nĄrchitektuTa
renesansowa

"T,e>rhll".

na Maua!.4ka.

VI

Polsce" prezentuJe najwybllnieJllze

:;ZY:~a;~u:~:~~~~w,

PrOIJ)(ufz!

(J'l

Ha/!-

N/tt zaklr)('am

IłM-

~j~f~nf :.d~l~~m ·,g~!:I:;~ ;~f):'~:

1J'€fJO f

TUT1)!Jf!lOt'Mqo,

.Il?rlnl

;Jl1q

w muzeum sn,ndom!AN'-.kim pra~
Otllfłcym
l>Qd
egId:}
Muzeum

~wir:tokF'lys-klego 7.na.l(!ujf' się
je-dyna w PrylscE'". ~ukmana Hin

i~a=:t~: rnan~ję n~?:,;~~ą t~!:V~,.f:,~n;11~i'lrlk~;~ ~~~(d~d~h~~~gąty:,~~ą ~~~~~~

nr:f'l1iedzlnlee arkadowy Mmku wa ..
l\ebklego,.
Zaprał-zamy
niedzielę o gOt'b.
12.

A.

,do Klf'lc Bialogo.na, klroy to m.
In. wyn!kla Ilpr:1WA poprawy Z80patr7.Rn!n no\\t'J dneln\r'}', dWIl dni
t~mu pośpleSnr'la do Btf'bgona komisja handlu, Aby dOkładn!!') o.m6
wić tamtej<;7:e pot!7eby w tym 'la"
kre1lif'. \\' spPtkan!ll l prncown!kami Gminnej Sp"~dllf'lnl ,,<;anlopo-

moc Ch!op'lka" w71ę1\ t:1kte Ild71al
I'i'ldnl MRN 7: \('j d7lelntey, O tyrh
sprawach

rOllnawl,1my z

n:lC7l\cym
blkJem.

komisJI

(i.Ch,

f~~';:I~jp h::,l!,;a~'~flZ fJ~"u~~;;;łł'< ~~j w Leningradzh!

()twart'tll

t'/r1.01lto
t 34

"lfr!J:=~h

sft' lfJl) fmnret
8"""1t'/fJJ~. KI'Jt~

:rgtOma1zfla dredfl/n tlO
18fJO~,
(W, lo,'

ttl'J

f

pr;e\\ od-

Tade1!'~Lem

Bialogon ma do swej

Do naJiY.8.N"zvch ek'm:11IłMw kle
lt:'Cki€'go muzeum laliczyć tru
wyl"OOY krz~lent1@ (m, in,
broń) pochodzące z końca ~
ba

'""

Ru-

dyspozyC'Jl

trzy Sklepy spotywcze oraz, kW.
tej samej branży\
kajają

one

nIe sytu(H'.la
ły

Na. ogÓl zupo-

potrzeby

mleSlkańców.

Popruwi
jeśli

tuteJszych
sIę tna~

chodu o artyku-

przemysłowe,

W

najbliższym

c7..asJe uruchomiany zostanie

wym

budynku

w no-

dom

towarowYt

gdzie więk!iWŚĆ :cttolsk

sprzedawać

będzie właśnie artYkuly przemysł<).
W(', GS zapowiada
także OtwlU'de"
S!{,]C-Pll z materlaJami budQWlanr~
mi, MJf'ka I chleba tutehl mJesll.
kaMy mają pod dostatkiem. Ten
pl('r\~s/Y artykuł
pr.lywozl slt'j I
KJ{'le, drugi produ!wJe
mJejscoWA
piekarnIa. Skarg na Ilość nie maj

nie \ul/ystklm

odpowiada

jednak

jllkoAć

M6wią soliści

koncertu
W d;rlllll"j,nym. kolejnym konc"rcle 3l1mf()nic~rl!Jm Ja/w "oUlict wy"
stqpiq Al.lCJA rHIKt:s
fortepian
I PETERN DAN."V
(,'lRU)
róg,
Orkll'strq. dyryguje llf:,"{HYK GOSTOMSK!. Pro'Jram koncprtu róŻno
rodny: 0(1 utworów kIIU!lt'Zll!Jch,
popr:et neotomantye;rne do tnpol(':t'~Il!Jcll,
W
pr!el'l('jt'
ostatnie)
11rotJlI rotrnall'lnml; ;r sulistaml,
Mówi
paWta:
- Może się przed
Itamlę,
1)(1 w KleI

carll

~nr7(>J(f8b

~~~~%~)~%,qs,i~~e;;'y ~r~e~~t. ~j~'::n ~I ;;;:lkb~i~'F'lo;:~ryty w kościele
:~·w;~:JrC:~;:i~atłE':~,.e:"~:~ God:!, 19, KnIej n4 fT"ntrt(.l r!nt- D'a cjf"kawJŚd warto dorła~, ze
J:

J. St.mn!d!a
przytąezonegt\

os.oba Wy

f:~;::~~:;::~;":~~~:~:::i2'. q~~.l;: ;:~~~f:;;~!t!·;;E~~', '"~Y~~i\:~~;':~~;;: na~;~;rf~:~';,"~o~
~t~~~i/~~~W~J;
n1m
(;lwe

...
~
Hn) reJeltruJąca najwatnieJ.ft wydarzenia historyczne, ot1ągnię. w
dziedzinie

MRN

mle<;zkl<ńcl1ml·'

rhN' spr7Nłniy ,,7nbytko
~·Pf!.O. ob r a7ll", PrflC'CWln!cy polN'hall na mlrj<:>ce j ", wif'rd7.ili
lr tf'n c('r~j' ()/)r;'!7 to 7.w v kJY
O'f"Wr1Jk, \V tym <nmvm domu

futy~ ;~~~~~:~je T~p:~~r II;::~~)~:::Y 1~~~~:~ ~,w;~~~~ef;at~~kre kt~I;~~~~, ma~~~

da róinych stanów w 6weuAneJ
J'ohce, plude wlizYfltkim uwzl!,:lp,dniając standard tyc!OWY, <'odzieR"
IH' czynności, 1:wYC'lAje kulturowe,

przewodntcr.ącego

spotkan1u

Prez:,-dlum

z:

po

jt''ftt'1I\

DCJoWOOU nif",4wfndornf).<;c i
jhr.~'('h, nt~ np, p(>wnn

W
na

niny,

okresu

O

P

ra:

SO/II<'/L

Mija cw~ pr:elw/(';'/I1I!1

nledzl~lna
projekCja
wproVladza słUChaczy Un!wel))ytetu
Ku!fwry.
poznająf'YCh
aktualnie

wc,,1

Szewc, fryzjer, sklep zwarzywami

'f'rll'tlturwrn
te
kl(Hle
pro!,
111"
rou'lewa uf.;ońrZ:lI
lam
w 1961 r.

billr'ko.

moźna nabywać

Białogona:

Pilne potrzeby

nie

j('t'ow'-ki(l

Michotek.
niej u kierowniczki Klubu.

rog.

do k{lll1serwQ

Ceny f'kS'p::mat6w z.akupywa_
nych do mt'?:eU!11 ustala spccia!na
kDmi::>]8
powolana przez
Prez, WRr..:, Czy oplnej sit;' ~)pl7.e
dawać? Zależy jak kt0 paLrzy na
t~ s-pora wy. Ale jeśli mowa o' kon
kretnych złotówk.ach to z mm€'-

~,~~~~:q~zfew;;!~:U fe ~~O~~;~~:nlJ/~ r(i'I:Jła

mi za'Jwr!i.(Jm!

NajbJitua

tł'go

Notował

1111

Jutro, w sobotę o godz. 20 w
Klubie Dziennikarza rozpocznie
:-:ię wieczorek tan('czny. podczas
którego z bogatym repertua.
l"('m piosenek wystąpi Jerzy

Bilety

wlqcz.nie.

pierwszy. Kon

Dwukrotnie
brnlam ut[:,n/ w mIę,
IItt/narodowych lum

kursach

tV

Butli},·

re~~('!e

t

Mona-

chUJ/U

~f!~~'~!:.~:;~)ą ś~L;~a~f~~~!t>~e ;,a1'~;~(~117.~·,;: ledna k 1: na T,.i li pj(;k '1{' bj"d,' rma

Filmy w Muzeum
:t:

obecnie i w C'C"nie - z p~:\:'<',dch
malarzy, Pio!.r Michałows.ki i
T!(';Jryk Rodakow~ki. Oto P17Ykłady.
Studium Rcd(!kow~kiego
w war.~7,flw~ld('j "l)(':.;k" kOS7.towab tylko :\ ty,,;, zł, tYlllC'7a.zl'1TI
7a altwarelE' ~7:e'rmentow;.;ktE'go
trzf'ba 7,aplacić 10 tys. zl. A p~p.
cleż a'(wCIr€"a .kl'>t dla mU7f"um

~J:~~:. ~J j~~;;~~ :~a~~~kiv;. ~łi~'TI

miejsce

drugie

Jakości.

miała tyiko cztery
10 nie wynikle z

roku

OtóŻ

notuje siG mt.atnio
na obrazy Brandta.

PD'SCC'
zwyżkę cen

:~~;~f~~J~!I gIO~~~{~ \;ważają

ono

Spbldzielnla
euklt'rnlcza słynna
Jest v.e ·swoich wyrobÓw. Zajmuje
howiem

w

ci€'l{8't\'ostkc,

Ch€'łm{}ń~kiego,
Malc'Z("wl'kic-go.
Natcmia~t 7a ~ranjc"ł modni SĄ

um

z

o

p:>dać

cle chot'by d!atego, .!P w p;)'~
r,lało jp.4 zarówno k::>1Lkcjonf>fów

Halę

~ P!;:~s~!~ hb"::~i:.ik6w

Jar7ąba

D jego aresztowaniu 12 bm,

:i;karznai~~:~~;Z~:w~:: w~~~i::e:!:
Pozwoli

ja

kie wziął od nich warte były w
,>umle okclo 10 tys. 1.Io:ych. Być
może, te jeszcze nie wszystkie O~o.

lIlanie

uruchomione.

p\en\~dze,

oraz

spned.flłn po~ada ~fs2c.ze dru~

gi obraz tf'goż ma1nrza: obraz
"lta:rych :r.akładów w Biatogonie,
Łakomy dla nas kąst"k.,.
Jeśli już mowa o malar"t\~'if'

1------------.
__.
VI Klubl'e DZI'III1lnl'karza.

pol<:>kicgo od XVIII w:e-ku

<;itwa

i załatwiał pracQ ...

~~;'tor::i::~fU!lt;;'Ó~~r:!lz~~ia:"~:~~~ 01dfJOllrJW lut/wak"atn IIrncl Krzyrzto np, kafle 'l XV i XVI
Jitł'rBcki opis warunków ty {~a f Gt~~);~~~rha K~,~r:;;~,~~jr;\kl~~anl~ JC'l.iDne podc1ft'i prac

:r~~n;t.20 ,,~:~acer~~~~.~n~d~;;~:
;;:r:;n~o~~~~: i

W ogromnYCh, póloJ<ragłych kotłach miesza się brunatną ma~ę, o~
woc mariatu ctlkru, mleka i tłusz _
ezu, Wylana na IIpecjalne stoły i
t,\y;:lnd7ona
strumieniem
zimnej
~ody. masa
przybiera pod spraw~
nymi rękami
krajaczek
realny
kształt
lubianych i
popula: nych
krÓwek. Jeszcze tYlko Qs·atnie pociągnięCie,
pakowanie i owinięte
w koJorowe papiC'rki krówki wę
rlJ'ują w świat. Hala produkcjI her
11 31ników do złudzenia Pt'lYP0J:11iM
na wnętrze
drukarni
gazetowej,
~r.odek sali Zajmuje 2B-metrowej
rliugdci wieloczynnościowa maszyna, "Dl ukowanie" herbatnik6w odbywa się w kilku etapach. Rolę
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