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<> WASZ'lNGTO!'i. W otol!·
cy 1;SA odbyła ;lę
Johnsona.
Ty 1 Ruska poświęcona sytua ..
cji w Wietnamie południo
wym.
<> AKRA. N. polecenie no"~ego rządu ghSl\skiE:go, w ostatnich dw6ch dr.iach
udziałem

zasoby

d

h przez

Francję

d""..,.jskl,,', h 'fi' poniedzla!ek wykooono wyrolt 6mIerc!
na S!ld.nym s pnyw6d.c<>w Kom~c:mej Part!! IndonezJI,
N)""", ... _ wtorek dokonano
(Dol!:oiieelnle •••Ir. Ii
epe!tucji na pn;yw6dcy nieud.a.
wy ch. I innych - POmimo
! - ...pol<l prawny.
% n* _chu stanu • paździ.,.
PARYŻ PAP. Agenc,a Franpr"dluienla okresu naunlka ub. %'Qlru, podpułkowniku ce !'re... podaje łr_AC! not, ja- Uklady z paidolernika !ęll4 r.
••anu. w lakolach. po<lltaUntlmgu.
kl. <"'Id francuski przekazał w (dołączone do uklad6w paryowowych - problem' wcala
czwartek I piątek owym "oju- klchl przewidują, te trzy monie smalele. Kilka tyaiqcy
c.ntwa uchodnio - Francj.,
unikom' 'X NATO:
m13dych 10ltanl. po •• jaW. Brytania, USA - nadal zakimkolwiek wpływ.m, po_
Francja pozoslalą. nadal chOWUJą prawo utrzymania w
za motliwośc1aml oddziały_
cz.łonkiem przymierza atlan NRF tyle wojsk, ne utrzymywania.
tycklego nawet po 1969 roku, wały tam przed zawarciem u ~
Cz~ś~ mlodych ludzl, kt6lamlerza wycofać się • organ!- kładów paryskich, biorąc pod
rzy nie d03taną się 'do szko
zaeji atlantyckiej;
uwagę sytuację międzynarodo
Iy. ch~!n!a podjęlaby pracę,
reforma NATO n!. wyd_je wą. Układy te nie wspominają
'się możliwa ze wz.ględu na ani słov...;em o N A TO i na ich
ale ...
zasadniczą
sprzeczność stano- podstawie,
Naszym _daniem niezbyt
wOlska francuskie
wisk między Francją a jej 00- mogą nadal pozostawać na tetyc!owym wydąje ,ię przejusznIkami - zwolennikami in- renie NRF.
pi! zezwalający na nauk~
2 - aspekt praktyczny.
zawodu w fabryce dopiero
(OD I!IFI!:CJALNi:GO WYSŁASNIKA NA TARGI WIOSENNE tegracj wOjskowej;
W momencie jednak, gdy woj
od lat 16. Ze względów bhp
W POZNANIU)
'!li w konsekwencji - Francja ska francuskie wycofane zostarzecz pozornie słuszna! Od
iJ postanowiła wycofać swych
chwili ustanowienia prze pl
CZORAJ w godzinaeh wie lewlzor6w. pralek a nawet lo- oficerow i swe wojSka ze dnte ną spod dowództwa NATO, UD
5U 'wiele się tm!en!!o, l w
czomych minist.". handlu dówek mamy obecni. na ryn- gTowanego dowództwa NATO dzą się problemy wspólpracy
kondycJi młodYCh ludd I w
wewnętrzne~
Edward ku pod OOota1l!<iem, rotd u- (dow6d,two środkowe' Europy między nimi a wojskami NATO
ich stanie zdrowotnym, k-t6
Sznajder zapoznał liemie zgro- daniem najblitne~ okr.. u bę w Font.lnebleau ! Shop. w I wojskami NRF. Te właśnie
problemy
byłyby ptzedm!otem
ry poprawia olę. roku na
madllOnych dziennikarzy prasy due .acz"i OOot<llo<>Wywa.nie o- ~ocquencourt) ;
rokowań. między Francją a NRF.
rok. Młody <złowiek, kt6ry
krajowej • ejapozycją t~ ferty producentów do wyroakażdym
razie
pisz.
AFP
W
nia mote 5!ę uczyć, mlęd.y
lI'lń
odbiorcy,
na
w._1
HOlI_reh targów "WJ.oona 6S"
A Francja .awladam!. tych
szkolą podstawową a mooraz • progna.ami ha!ltllowyroi c!owy. Minmt.. Il>maJd.r pod- "lł sprzymierzeńców, którzy dy - nie ma mowy o tym. aby
FrancJ.
upierała .!ę przy swotllwośclą dostania olę do
na p;erwsu pÓlrocze.
kreśli!, a mimo podjętYCh Jut oponują
ba.am! wOjakowymi
warszt.tu trac! dwa lata w
Zamierzenia
ha.ndlu
w ... dość dawoo oó])O'W!ronlch u- na J.j tereni •• t. dal ... utrzy- !m prawi. utrzymania wojsk
w
NRF.
Jeśli
wojsko
francuchwal
władz
eentralnych,
sy"
"Wnętrznego opierają
lię
na
naj trudniejszym okresl. ty
mani. Iych ba. nie d. .ię po.c1a, w którym wsz.ystko mo
pewnego rodzaju program!. mi tuację w dziedzinl. tzw. "t)'lilą godolć • suwerennością FrancJ!. skie pozostana, na terenie NRF,
.lan!e ,ię to zgodn!., wolą
10 się zdarzyć.
nlmum. którego główna cechą ca ! jeden drobiazgów" nadal
W ten sposób _ kontynuuje rZadu NRF.
jest usywanie różnego rodzaj;] uważa sie za niezadowalającą.
Warto chyba kwesti. rOI
W zakończeniu AFP podkrebolączek
rynk0wych kosztem W porozumienJu z MPC czyn! AFP - rozpoczęty zostal proważyĆ co powstawiajak najmniejszych nakładów się starania aby ule-gła ooa po- ces uwalniania się Francji t śla, te Francja pozostanIe wier ~ my władzom .wiązkowym!
NATO. Dalsze konkretne PO$-U-!I na przymierzu atlantyckIemu, t organizacjom
mlodz!e1o~n~~ty~!~~~~ Główny ~:; prav.1e.
dosyć szybko. zamierza spełnIaĆ' swe obowią
lIan deI
wewnętrzny nadal nięcia nastąpią
W\'01.
poorawa
wszy- nie trad z pola wldumla ga~ Komentator AFP dzIeli je na zk~, tzn.. "stanać u boku swych E Innym' problemem jest
soJuszmków, ale tylko w wyv..:yrobów, możU"rie naj- stron.omiL Sprawę podstawową: dwie kategorie:
proporcja między pozosta .. "
l. Decyzje jednostronne. AFP pad ku niesprowokowanej agrel.l>luenie produkcji nadal stanowi tu mriekszenie
jo.cym! poza nauką i pracą
przemysłu do potrzeb
konsu- liczby miejsc w rotnego ro- pisze: .. Jedna godzina wystar- sji".
chłopców I dziewcząt.
dzaju lokalach. do C'Ze~o walnie czy dla zawiadomienia genera- - - - - - - - - - - - menta.
Te ostatnie przeważają 110
przydzielOPrzewlIluJ. aię, t. w plerw- przyczyl)l ,ię powstanie 266 łów francuskich.
śc1owo wyratnie. Znowu tj.
zintegrowanego do~ym półroczu br. z.aopatrzenie nov;ych pawilonów. Za oojusz- nych do
wisko notowane od lat.
f)'Tlku 'W'Zl"'OŚnie w stos,un.k:u 00 nik. trzeba uwa:ż.loĆ .)'3tem a- wództwo NATO, t. odtąd podPrzyczyn takiego atanu rte
jencyjny
czyli
u-dmelanio
....
legają
władzom
francuskim".
analog1cwego okr .. u w roku
czY szukać O$lo1y w niechę
na ""wiadomoś
zwo~eń na prov:adzep..ie lokali Opierając sIę
ubiegłym O ok. 6 proc. w czym
ci szkół, zakładów 1 aa~
prywatnym, :owiąza ciach. kompetentnych kół, komasła o 13 proc.. at"'rÓ'\V o 23 OOooom
~ mych zainteresowanych do
(Dokot1cunle ze str. 1)
proc., Jal - " 11 Proc.• mięs. nym % ą.s,~ecz.nJoną gastrono- mentator AFP zaznacza jednak,
~ kształcenia atę w %Swo ..
w
Bydgoszczy.
R6wnież
uczest- <> 8 proc. Przewiduj. ale mią S)'litemem określooych u- że rz.ąd francuski nie zamierza
dach "niepopularnych". Dla
przeprowadzić tej
decyzji tak niC;y konferencji samorządu romów.
także pewien ,llz_t OOotaw tatego tei tak malo dz!ewANDRZEJ MAŁACHOWSKI nagle f .. nalety się liczyć racz€'j botniczego FSO w Lublinie zakich artykułów jak drób oraz
cząt w ukolach
zawo~ ..
z miesiącami nil tygodniami". deklarowali pomoc materialną
ryby. T€'ndep.cje rwyiJrowe wy~
wych typU.
metalowego.
dla
ludności
Wletnamu.
Wycofywaniu personelu franstąpią, w wyrobach przemysło
technikach
budowlanych.
Prezyd1Um Rady Zakładowej
cuskiego towarzyszyć bowiem
wycli, przy czym rynek otrzyNp. średni udrl.l dzłew- 1
postanowiło ze
będą układy podobno do tych, \VSK Rzeszów
ma odzieiy więcej <> 4 pro<: .•
cz.ąt w ukołach m.echan1cz 4
jakie' zawarto między edmira~ swych środków przekazać na
"ryrobów Qz!ewiar'sk!ch o 8.5
Fundusz
Solidarności
4,
ty:.
zł.
licją francuską a amerykańską
nych ,,"ynod u nas
proc. Ną.da.!
i.tnleć braki
wie. 1.1 proc. Iw gdańskim
,.. 1ł- ,.
w takich moterlalach Jak: pló!
LOl'mYN PAP. PrzewodnI- po wycofanIu floty francuskiej
8,1), wazkolach elektryczW związku % TygodnIem So• NATO.
00, flanele. satyna. C'O wyniczący Ghańsklej Rady Wyzwole
nyet. I elektrotechnicznych
lidarności
z
Narodem
Wie~na
2,
DyskusJ.
dwustronne
nad
ka z nJ.OOotatku odpowlronich nia Narodowego gen. Ankrah
12,1 (w gdańskim znowu
surowców. Sz.cz.ę~6lny nacisk wystąpi! z apelem. aby kr.je problemem baz: w tym punkcie mu Prezydium Ogólnopolskiego
39,5). Na 261 podań jakle 1
Komitetu
Pokoju
przesłało
do
AFP
podkreśla,
powołując
sic:
kładzJa się na poprawę zaopa"zaprzyjaźnione" udzieliły Gha
wpłynęły
w roku Ubiegłym j
w obuwie. Ma nie pomocy na rzecz odrodze~ nadal na kompetentne kola tran Wie;.namsklego Komitetu l Fron
do Technikum Mechanlcz· ~
Wyzwfllen;1l
Narodowego
o 13
zaś nla gospodarczego. Ankrah za- ruskie, te za~ada l'iiuwer€'nnokl tu
nł'go
w
Starachowicach j
w kie- pewnił, :te inwestorom zagra- francuskiej nad bazami nie Południowego Wietnamu depe19łoslło
.tę
zaledwie 26 ~
z wyrazami solidnrności i
podlega dyskusji. Jedyne co
i in- nicznym
przyznane
zostaną
dziewcząt, w Kielcach na ~
,,,.,",,',n.:ven tego gwarancje 1 stworzone będą mote pod1egać dysku<;jl, to krm
518 podań
25
sekwenCje
wypływa;olcc z tej
korzystne warunki dla ich ezia
decyzji. Początkowo istnlał
nd
w ~
lalnośeL Ghana prowadzić bę
jekt
pOlostawienla
we
dzie w dalszym ciągu po!ltykę
tylko 29 ~
obcych baz z tym jednak,
"zr6wnowatonej neutralności".
podlegać on. będą dowództwu
francuskIemu. Projekt ten jest
obecni. ni.aktualny - mówią
szkół
kompetentne koła - poniewai
gastron()~
wobec oficjalnych ! niooficjalna ko~
nych re.kcJ! amerykań,klrh na
prz!"mv~
tego rodzaju sugestie
c-uskt doszedł do
s-zk6ł ! rodll~
jedynym sposobem

wobec NATO

budowlane
NFORMOWAi.lSl\rY
w najblUszym czasie powstania w ,Kielo.ch nowe przed
sięblorstwo Ipeciallstyczn.
budownictwa. Będzie to organizowana na baz.ie Kie'rownictwa Grupy
Robót
PrIedslę:biorstwa Instalacji
Przemysłowych w Często ...
chowie. samodzielna firma
instalacyjna. W trakcie organizacj! jest także w Kiel
cach przedsiębiorstwo .. E-- lektromontat·" kl6re w ramach deglomeracji sto:J.cy
zostanIe przeniesione do
Kielc. W Radom!u powstaje przedsiębiorstwo instalacyjne .,Termowent", zaŚ
jednostki
Radomskiego
Przedsiębiorstwa Robót In
stalacyjnych działające w
tel chwil! w południowej
części wOjewództwa. zostaną zorganizowane w .amo
dzIelne przedsiębiorstwo ,
aledzlbą taki. w K!elcach.
Ponadto planuj. olę utworzeni. kilku nowych
firm budowlano _ remonto..
. wych, w tym dwie specJalistyczne na potrzebY prze ...
mysłu d~ik1ego w Kielcach
f Starachowicach, zaŚ kl1~
ka w powiatach rolnIczych
o spec'a:lzacji remor.t6w i
budowy u~ządzeń
Zakłada sIę, li
z wymienionych
blorstw powstanie
1968. Już obecnie
towuje aię pomieszczenia
dla PIP ! ~,E!ektromontaiu"
oraz teren pod bazy przy
ul. Zolni"',,, Radzieckich
nil Bukówce. ObU"". .Ię,
li .dolność
przerobowa
przedsiębiorstw
wyniesIe
okola p61 mJl1arda złotych.
(g. l

dec )1

onez

Nowe

Lot ministrÓ'W. pr1leciwko kt6
rym odbywal)' się w .,.tatn!ch
dniach dem<:>n.tracj" prawico-- J m!od<!ety m. In. Subondrlo
I Sumardlo Jest ni.many. PrzypuszcZa się. te m!nlstrowle et
Mstall prze-. a."ml~ aresztowani. .

nku

l
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my opInie

wE:~lers.kiej

slo.....ack;ej

tym, te za WlIwkllcenę muszą
zdobyć pienilIdze.
nie spał w hotelu robotniCZym,
Po znale_leniu . . miejscu
ze ktoś Inny. nie by! w pracy, zbrodni rękawiczek. lzalika I
że dwóch tak,cb bardzo często czapki - na posterunek «"<ę11 zg;aszaC. się ludzie, aby "bejrzeć znalezione przedmioty
!
III1dentyfikować !ch właściciel!.
mUY GŁĘBOcru
rr.at roZ:T)c:lw:am. z; kajS1tan~m
Uzysk""e w ten "POsób od
DanielE-m SzcZtcJOą, z WydUBI~a informaCje
lu Krvm'nalnego KW MO,
ły
rolłlcji
ustalić nazwiska
wykryciu morder popija w knajpie, t. znany roz- sprawców. Były to jednak, jak
się zgłaszać ludzie rabiaka nie nocował przez Jakiś dotąd, tyiko podejrzenia.
Z kOlei ludzie dowiedzieli się
powia tov:ej w czas w domu. Ktoś tameJd~wal
przypadkowo kto jest podejrzany; znowu
i dJ poste:,unkó?ł o podsłuchanej
w, czasie
której częły napływać informacje
t i!lformacjaml na temat rozmowie,
dwóch mlO<lych ludzi mówiło o poczynaniach pO<Iejrzanych
s,prawców.
. ostatnich dniach. Krąg
________........................~~~~~~~~~::""1 podejrzanych taezął się zacieś-

innej strony

s~:)!łH w le'iie, że- wE:ir'lrowaU mo~
źliw;e
w g~odzbach n"cnych,
że ukrywali s:e w szop~ch. Gospodarz U:baczył, ze Sł'Jm8 W
jr~') sz:)pi-e
jest wygniedJ:l3,
chłop~k pędz~cy krowy zauważył dwóch n:eznanych os')bni-

k6w, wiejskiej kobiecie wydapodejrz.ane. że niez.nani
mężczyinl
poprosili ją
porą o sprzeda;; bochenka
ba. Ludzltie oczy wszędzl..
wyśledziły, usta pO<Iawały
formację.
Ni.. rooma
pl ted ludzkimi ""zaroI!
Czl<>wiek aprawiedliwy,
wiek uczciw,. nigdy ni.. zgO<ltl
sit "" złem, ani • tym. aby
zbrodnia uszła bezkarnie, Dlatego wlalonie w ~gu za pr.....
atępcam! rnlllejant nigdy nie
jest sam, "wsze ma ..tkl pomocników, którzy We własnym interesl.. - w Inte
re.l. ładu społecznego - biorą
czynny udzial w pochwyceniu
rzez.imieszk6w.
Uciekający bandyta ni. zgubi
już swego tropu, nie zatrze tl.
dów swych kroków. Sdga g;>
już nie tylko większa czy mniej
.ta grupe milicjantów, ściga go
prze.de ws:cystkim opinia spo!..czna, wrogość ludzi aprawiedliwych.
.
Tak było w wypadku tel Gr .tatnieJ potwornej zbrodni, tak
tri było, gdy Jan Matynia, Jł>%Alf Komara! M"rian Chnan<l'W
.kI napad!! na .klep w Budkach Drugich, t.alt bylo, lidy
And"",l Klusek, Andrzej Kurpińsk! I TadltUu KoŁod,iej
pedli • bronili w ręku na
.zkanl. Marli 5""z1111el
trkowie, zw:ązalJ Ją I
fi Iy.lr,cy zlotych. T.k
lo, gdy chullg.... Jan
ubll notom brlU'tlkarza
n1 plikauklej "Pl..l" VI
nUIU.
M~zka/\cy mlalll, mi I Gsiedli, ltoleJorze, pr_n1c1
PK!!, skl"ll"We, przypadkowi
"rHchodni", lidy tylko dowie<1%1\ się " dokonanym P<ZOslęp
ło g,ię

Film trzech kontynentów ...
i jednego bohatera
CZEKIWANA 00 d._
na premiera ,.Faraona"
O<1była się w Warswwie
li ma,ca. Zdjęci. do .F.rao:la" t::waly trzy lata i odbywa

O

się

ce.

w trzech częściach
Europie, Azji 1 Afrymasowych scen.

Więkswść

filmowano 30 km 0<1 Buho17,
na pustyni Kara-Kum. Niektóre ujęcia plener"",. mIIill
lUNOno na jezlotz<l pod Gl!ycki<rn. Eldpe re<illUflo<'IlI<a
'Miau. alę tri.. 1Cg!p<le.
gdzie Nt tl. aut.nt1czneg,o
pejt/uu kf'lC<>110 II%""I! ulę(:.
do klórrch
Kawalerowi""

to, co PrwI mial CI<> _ledzenla w dziedzini. historiozofii
społeczeństw..

00-

bie deskonale

film
ten n~e ma
do
historii Polsld, do ,praw, kić
re w spadku filmów hisUj·
rycznych SI\ zwykle znane I
bUskl. szerszemu ogółowi.
P""tawlliby
w pełni
Wydama

p""l.~
nl~l

aktualcz.Io-

dednocz.ą

.. Magyar

:z:mle-r7AjąC::j

nawołule

ro-zbif'ia

skałę
hurtową

'stępy
P

i galoPY.n

największe końskie ...
~it:.> takie już wprawdzie. jak

ODOBNO jest to
VI

Polsce.

waTo -

zgromadzenie
drzewiej by-

grly do Skaryszewa na dwa tygodnie handlu

1 wesela zjeżdżali rolnicy. kupcy tudzież faktorzy z kraju
o!az renty świata - ale zawsze ... ~arodu kilkanaście t ysi~cy. rumaków tysi~cy kilka. no i handlujemy panowie ...
Targi ,,'.vstępamY' 7yvane, raz w roku, pierwszy poniedzia'ek postu. budzą
osiemsetletni Skaryszew. Końska
urcca rozpaja namiętność. Rumaki i ich - zmieniający się
- właściciele, poddani są ciężkiej próbie. Ważą się losy wahają ceny. Ta dorodna trójka (zdjęcie 1) warta jest bez

mala tyle, ile "Syrena" prosto :t ••Motozbytu".
"MolOzbyt"? Skary.zew otawla na konia tywego, :Z:yw.
podez,," R . . . .tępów·. kooiu moch.aniemym nie godzi J!ę m6wić.
Godzi się natomiast I .... zęby .aJrzec! (zdjęcie :I) I próbę
chodó........ykonać (zdjęci. Sl - 111m do ugO<ly doJd,le.
Do ugody nikomu nlo api_no. Bo I ,.Anim.,," dobtz<l
placi I, wybór,. at w oczach krasno I w u ..... ch podkowami
dzwon!. ~
•
Wreszcl. dźwięk joden. , ••t rytualny (ZdJęci. 4), ""tatnl:
przybici•...
Każdy m. Iwego konika. Skaty.._
m. owoje koni ...

Vi

ra-

N(!-mze1,"

do t:c'!e<:yd')-

wafle, walkI 2': wgo
typu t~ndf'nc,ami.

rozbicia jednokl
kra:~6w
8o$ll<:ty.:lnych.
W
artykule
czytamy m.In.
.,PsycnnJogiezoy
na

si~

mach
jł'dnOlltego
~.$połeczeńltwa
pT'lemysłowego· t•

do

tYki

PO~Q~

WÓ\VCU5

socjalizM ł ka~
pibHzm
:z:.apf1'Ó:!itan l
wScp6!z.awodnietwa
I

wagier~

sztab generalny

tylko

jf'śH

działalnością

7.achodu.

nl.ć.

Stanisław Kucharski, magazynier z Ośrodka Sportu I Tui ry,tykl
oraz Wladysław Mili carz.. kier3\Vca wd:l drogowego
z Powiatov.:ego Zarząd;] Dr6'4.
Lokalnych w Końskich, poczuli
się zagrożeni i uciekli ze swego
miejsca zam:eszkania. Tysiące
oczu już jednak śledziŁo ich
każdy krok. N'e pomogło to, że

ne

NEM ZET". Przestt'Z#!'r". ono prze<'! dywer~
syjną

że

nas.,

jowe
wsp6!istnieni",
mott! byt: Z1'eali·lQ\\'a.~

poko~

gk!e pl<::mo ... MAGY1\R

I

J'

1 cz€.cho..
o aktu.ll~

jowego
W~!)6t:5tn!enia. Temat ten wciąż
aktualny naswietb :t

wl elantćw,
A więc. zawiadomione milize tam kto. dwie noce

D

kODłlĆ

prasy

zasady

nOści

WAJ bandyci, klórzy
bosti3Jski ,posób z.amord;;.,,,a1i
taksówkarza"
z
Końskich.. Frandszlta
Kul~lę
przehywaJą już .w kieleckim
wię ...ienJtL W UJęciU zwyrodnialców dużą zasługę ma spoleczeńs!wo i na ten wl",~je te-

potltyeznyeb ł .oeJo"
)og6w pragnle pnf!~

OPR.ZEDNIE.T nkf
'dztel! cytowallś~

A

GRNe? FR,\~CE-

PRg~sP;"
przy ta
C7A oulnlto A. Y.
Rumianeewa o d7't>!",

pon~

5L'łIlna

st<>-s,lje

"Ekonon;lC'b

dehliezną ł
metodę za.

ne problemy s'"lcJaE,-mu".· AutOl" artv_
lewania świata IWą k\'lu S1w:e"cu.
Jdeologi3,. Nowe teo- praca Ul zawif"ra w'('_
C7p-tt(") ('!'.V'ł or;:;any
rle dntYC'l~ce- .. włał;~ 1e btf;>dów teQrf'tv('7inne
nie Odkrytych za$:>d'" nyC'h I nte powin!1'ł wy('!ń1t:l
'" o
tf'!
rozwoju społecznego, być %alecona d() stu r07np
<rpmel
tr5~.aw:e lub %8
a 40tyezące .tc.unka dlów E-konomiC'l'71ych .
mtędzy krajami b~
Praca StaPna 0 11'" v.:y r:o:nd7o&nlu.
Zbyt
ro:t8".,(!n""1nlt'••
pitaUstyezDyml
., jdn!j!! w do~ta«-l"Zn:e
p')c'lłar:.1a
IOcjaU.łtYC2nymł,
POD liiłU'lTnY sposób wl~lu e;v1den".'ja
sornie opierają się problemów g/)SPD<Ll r_ n·ll~nr-,~·. ;.;~~ 1e,.t ['nil
na ... Mlład:me pekoJo- ki !'IoclaHstYC7T1el. Np. 'ł,;r'71',:-:e'TI z ~ó,y uwego w.p6tl'tnienła. StaHn
twlerd71,
te <;t.'11'">n~,) P"llU. lcez
po p;ostu z'J'era !':ię
Umaenła
to łeb Ił" !stnler'lłe
kołch0'1:6w
trakcyjnołt t .nę od..
prze-nkl)dzih rozwn.l') w'ł'Zelk!e mr'":'V;1! dadzbływauh..
R6wno·. Wf gospo(1arki na f')_ n-l>. z: 1c't A ,v-:J' wykQ<o
eześnie wiele t: tycb
dowe,.
Na
królk., r7y~tu1e "le pr,tf'm 19
nowo
.formułowa·
prz*!d h:n~~rc~ą f'od~ pro(,C':lt, Df) ("\:,llczanycb teorii 7ll'wl!"ta ,11ł nn decyzj~ o pr7y r;'a zClrc'I')'",l}w .. to"ll'je
ctO%t:
krytycyzmu sple-;:zeniu przek~zt,1 ~ ~je f"rlT"t!~':'? ZJ'lwlewobe<: obecneJ po:ity· cen13 kołchozów w r<1~ą!"y P;"l'! 'li;ie 70 k')ki amerYka6-skieJ er.y sowchnzy.
brcn. !{0'va ustawa
w s")raw'0 ."Yid(>n~1t
tri .tQlunktJw 10000
Te PoglądY fH:!.Hna
łeemyeh w Ame:-yce.
są błedne }ltwl€!'_ nrZE'w!du.l~ oY:0ło 300
Je<'!naJde
n"ł ibard73: Rum:l'lncew. Ar- d<l"YC'~
na jednego
d7iej charakter' Itycz~ tykuł Rumianeewa u- rrJf.tn:k2!.
K:~v
rry!tI 1!'1t: tO
na eechll tej id('t)lo- kS7..ał sle w C2a~opi~~
!:lr~,!,jTia("j~
c7łow1e1r
gil
rO'lbij;>r;h
Jed- m:f'
"NAUKA
I
p07t v wa s!e nar0df')n"śd jc-st dPideol!"giZI2~".
wc1 m(>ga10~r,n!! . .Tek
:tacJa stosunk6w IPow:t:'Iot w dz-~e-d'!ln~.
ł~nych, a mlanowł..
UGOSŁOwrAlQ'~
Ci. upn:ettf'1lie tak..
SKA'
.,POLJTI- "'ap~e;"k.,we<j tw6rato
towl Irtnł~nla apnee-a
KA" podda,. o~ śC! rr:arny l"!a tw1t>cle
nych łdt!Oloctl. WIelu mej krytyeo bluro- gromych konkuren-

te

J

ueb04łl.tCll

.

kra~ę

pUanr

w

admłnl.tra.

tów,

1'1 ataro tradyc,lo -

•

(ERT)

odJęcia:

A, 2uCHOWSKl

j

I

I

informują ""lIana ścigalą.
$W)'ch "PO.I"",~nu.ch, ()
uci«sk! pr.....t'lpcy, 41
bard,., C7~to Q mlejocu
ukrycia, lak to wl.lmle
a !Awlek!m, kt~<> mlel_
ukrycia w Zreezu Małym
WlIkaHł P<'WIell obyw.tel.
Nill ueleknle Ilbrodnwn

.lw!e

wk_ 6cIplllC1Cl1 go

150 lat fotografii
olę

-..

ewykle, ml-

w, którty

mn!..J lub b ....dzl.j p ....myślnym
uwiecznIają ""razy godne. Jeb zdaniem. utrwalenia. Im' wszystkim chcemy ),lny..
pomnl~, to motHwo6ć te .. wdzięcz_J,
pn_1o !!IO-Ietn!m
luż zabl"ll"'" wyno.lueów I 1"...otrukt<riw. Oto klIka no.lwu.
nlej<lzl'eI> dat • tol historiI.
18U - 1"",_ Nleło!>ll"" NIą.
ce pod.JmuJ. pi""""",,, pr6by utrwal""la .... l>iYd. p<>l<ryt"j

pstryk.."tem

el>1m'ld _ _.... """"""

~

1niI - rr..""".ld chemik . . .
lard
wa
łwiatłoc:zuki1&6
bromkuodkry
_ ,...
18l111-

....

l_-_qmm........"._
17,

1It_" .. tym mil

!lłllll

l>ujlt

-

...mil ..,

""" _

...,."..1....... I"'Ó-

!la ~"tIo.

aatalt

111116w ..

1II;

•

~-pl-~1_ -

MY ~""'7~
(WI'I'-UI
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SŁOWO

ObonorK!elcl
(1)okl>iI""'nle ze Itr. 3)
nany .atllTyk J. PTu/kowsk!
prezentował

te sarfie

nHłne

1ui niemaL na pamit?ć rymy
(w u-"ierszu do BB, o pech 0w-ym btiniaku o włoskiej
piosence).

I tak po tllch

wszy.tkich

krytykach naleiałoby
;a1~qś receptę

na

poda~

poprawę 81J~
strontl~ mam

tuacjt Ze swej
dwie propozycje. Pierwsza to
reprezentanci

uy:'e) wspom-

niancgo totrarzysftca t utwo-

=

ALBSANnD OL!UJl:OWQl

SPOaT. SPOaT. SPOaT.S

chało

się

różnego

przewagę·

piórkowa: w zaciętym
pojedynku Adamcayk (Star) uległ GaWOTowi (Broń), jakkolwiek
\v I rundzie
był
za to przewagę w II
III rundzie, świetnie
soble dając radę z niebezpieczn:::m przede'! przeciwnikiem.

stytueje kłopotliwe dla miasta,
a dokladniej dla v.·ładz
skich. Nie było w mieście
nych biur więc "Toto-Lotka"
Waga lekkopółśredni.: Cel.do WDK, n!. bylo kin - więc bamki !BłękitnI) pokonał PawI!
kino w WDK. ni. było miejsca kowskfego, swojego klubowego
dla radiostacji, więc radiostację koiegę. W drugim spotkaniu
do VlDK. Ba. nie było miesz- tej wagi Tnepleeimkl (Blęklt
kań dla praco~'11ik6w kultury
ni), boksujący zr.sztą slablej
\vięc i ich s:i~ meldowało w
niż zwykle. zwyciężył ~edno~ło
WDK.
!nl. Nowakowskiego (KQZO).
Sala kinowa byl. jednocześ
Waga pólśrednia :
Drogo..
nte salą widowbkową, wszyst- (Błęk1tnil wypunkt{mn~ł 'WYsoko
kIe imprezy rozrywkowe orga~ Mlcha!sklego (Broń). W następniwwało si~ w WDK. Teraz ma
walce tej
S1-achurskt

my

halę

,portowo-wIdowisko-

Wą.

W ostat.nim swym pojedynku

mtstno ..
atwach świata. w Lublanie rel1rezenta.cJa Polski przegralI. ,.
zespołem StanGW Zjednoc:t;~nych 4:6 (0:2, 1:3~ 3:1). 8ramki
zdobyli: dla l.iS.\ - .l. S!orclahl w 9 mln., Johansoll w 10
min., Ruelle w 22 min .• Porter w 31 min.. Nasła.no w 31
min. 1 Lllyhołm v/50 min.; dla Polski - KHa.nowle.,; w U
mln ... Stefanlak w 45 min., K. Fanfara w 54 mln. l A. Fnn ..

jednak uv.-'Odnicy walczyli czy-

sto i nIezwykle uybko. Takie ...
g~ tempa wo.lki nie oglądaliś
my "na kiel-e::kim ringu od paru lat. Ohaj bokserzy z.aslugują ,na wyrazy \imania. Zwycię8
tył lepszy Oz1mek~ sto3<unk;ern glosów 3:2. Następną wal
kę półfinałową ,toezy!! Hajduk
lKSZO) i Sko..ewskl (Broń),
który zwyciężyl przez przewagę
w II rundz.ie.
Wasa średnia: walCUlCY be.
formy Tkaczyk (Siar) ulegl j ...
dnog.łośnie
S.nderowlcw",1
(Błękitni). Drugi pojedynek tel
wag! vn.budzi! =ze'l!ólne zaJnt'res<>Wanie. Wystąpili w nim

bowiem.

były.mistrz

nlwów Csytewsk!

PoI.sk\ ju-

(Broń)

I nJ ....

zrz.es7X'lOy p:ę-ściarz przybyły dJ
Kielc t Olsztyna, Z3-letni Ze ..
nOn Wolod.kievvicL \Vołodkie
wicz. rutynowany zawodnik 00kS<O"Nał stylem mało ra.czej Z.!13n:y7n
kleledde-j pubtc;::z..."1Ości
tbardz.o nęs..te fctacje, \\"ychr
(henie- l ciosem spoza po<l\>.,;6j~ej gardy) i pr;konał Cz.yie'\vskiego sbsu:1k:ern głosów 4:1.
RadQffiia71in był jed:1ak co najmniej róv.-norz.ęd-ny;n
pari=lerim1 S"'.\'e1fi,o rywala.
Waga
półc1ęi.ka:
"Vą~ba
(BłękitnI) walczą<:y nIemal przez
ca!y czas
wał

r ....a w 57 min.

I

na. hokej(l\\-7ch

liny

I

,----------------------

walczą

Dtifi

Vi

walkach

f!nałowych

"4',ry-

lIftl\pl$;. w kolejności
ne1 do cl(tklej:

od

nI) - Stan.-omskl (KSZO).
ski (Broń) Romanluyn

Głogow~

rnu

w

mł1!:k!t-

(Blf;klt-

ni),

kowo-kulturalnym! m_ją ,l. jak
10 do 3. Ty!. tylko, te zysk! za

kHnl), Celebatu.id 'I'nepieeit15kl
(obaj Bł~irltnj), Drogos2 - Staehulv
ski (obaj BłękItn!), Odm~k (Bł~~
kltnl) Skocznnk! (Broń). Sen-

Kudła

(Broń),

_
GaWOT
'lUlznlo fBłf:_

(Bł~kitni)

KrÓl (Star) -

6erow1"

IBtękitnl)

(n!e%.n:eS'ZDł1y),

Cbydzyft5kl

-

Wolodklewlc"Z

Wątroba

{BroM

!

(B1ekltn')
Gotowlec:kl

mistrzowskie
('1;~ły

się

strzostwa
dyn.C7.ej

VI

tytuły

Ostf'O'W1CU

oraz podWÓjnej
stanęło

-dwa

tahamowania

pociągu!

Wiem o tym - brzmiała odpowled1.
NIe obawl. sIę pan?
- Gwiidh~ na to'
Ruszył wielkimi krokamI w kierunku torów kole~
jowyeh.
,Sapanie parowozu stawało sit: coraz bH:!sze 1 coraz
głośniejsze. Po chwil! w7.dłuż peronu przesun~ła 'ię
ogromna lokomotywa z czerwonym napisem na ścia~
nie kotła: "Gwiazda Wschodu". Na tf'ndrze t(>lefonI~
sta. goraczkov..'o łAdował łOI atą węgIel do paleniska.
W okienku maszynisty widniała skupiona twarz Gre ..
nier •. Ruchy masywnych tłoków n. kolach stawały
się coraz lłZyb~ze i ,.GwIazda Wschodu" zniknęła
.akręcie wśród lasów.
Minister zwrócIł 5i~ do naczelnellro ln:!ynlera:
- Jak pan sądzi? Uda mu stę?
-

na

męi

16 za-

m~ehcowy

KSZO.

spotkaniach eUm!na{;)'j:'Iych g:-y pojedynczej u7.yskano
nastę;mją.C'? rez.ulLaty: Forysiak
mDli) Sajda (KSZO) 6:1, 6:1,

(KSZO)

-

Spwodeń

KoJa.cz

Nowak (B.mń)6:0, 8.6, DuUrB:...:drW1371.\) Pernal

(B:",ńi

13 ']. 6

!B;-oń)

Idą

pres··. Drugim Ja pojadę!
- Naprzeciw? l co daleJ7
- Naprztlll'iw, a potem z powrotem. Razem::: ekspresem, Dorównam mu w biegu. A gdy nasze parowozy będą obok siebie, przeskoczę na ekspres l za~
trzymam pociąg.
Minister zwrócił sIę do naczelnego lntynlera.
- Czy ten człowiek ma szanse?
- Ma, panie ministrze, ale .. , zdaje sit:. :te tanim
się w kotle rozpali, "Błękitny .kspres'· tu b, ;zlol
Grenier odparł spokojnie:
- Lokomotywa jest na chodzie.
- Przetaczano nią wagony - dodał naczelnik lita..
ejl - kaidej chwili moie wyruszyć.
Minl,ter odrzucll w tył głowę ! uroczystym krokIem pod~z('dł do masz:,:nfsty.
- PanIe Grenler! Trzech ludzi zgInęło przy próbacb

ror;po-

wodn:k6w
reprf'z-e-ntujący'Ch
BrQń i Budowlanych z Radomia

Filus

powoli:
Od mostu Plreau do mQstu w g6raeh

halowe f.eniS<)IWe miokręgu w grze poje-

czyw, Ka sV:lrcie

or.az

ludzi ... Blękitnego ekspresu".

równolegle tory. Jednym z nich jedzie "Błękitny eks ..

i

Wczora~

Chcę uratować

-

M

lewą r'lką wypunktomłodszego kluoo;.\"e-

Nac •• lnlk otaci! uśmlechnąl stę lekko.
- Je.st w doskonałym stanie, panie ministrze.
v..1;'h~d~~~? Grenier l Co pan chce zrobić z •• GwJazdą
-- W laki spo'ób?
Grenier odpowiedział

Polacy ~kończyU swój start na teTI"nie Pols.ki, gdy drutyna
Lublanie
J):'1.cgry.wah'\c CSA jechii:ł.a .na mist.rz()Stwa
wszystkie mecze. Strz.ellli OJli· św:a~a.
IIswym rywalc.m za1ed.wie 11 b:a
W pierv.rszej tercH wczoraj
mek, a stra-C:,H. 44. ~asz z,C's.p6ł ~zrg} sp:)tkania Polacy bylI ze ..
był !,zecZ~:w;.scle naJ~łabsz.:v w l.'q~CJ1em lepszym, o czym najlegruP1e "A i ~:iłU±eme ~potka- pll?j świadczy to, te oddali 24
la go degradaCJa. W taklej for-I strzalv a ich prz.eclwn1cr tylko
mje s,trz.el:-ckiej ja~ą Ulpreten- 14. Jednak tercję wygrali Ametowali naSl za\\<"'Odmcy w Lubla-,I rykan.:e 2:0. Wystar-czyły dwa
ni.. l przy tak słabych br"'!;'k~-I wypady l po bł~da,h naszych
rzac~ nawet w ·grup::e ,.B n~e! obrońców, a szczególnie Reguły,
m?gliby oni marzyć o dobrym II krązpk trafiał do siatki. W dm ...
nllejs'Cu.
gi€'-j tercji przev:agę uz.yskał ze...
Mecz Pols-ka - USA by~ n:e- i sp6ł USA oddając 23 strzały.
wątp::,w:e j«l~ym z. n~F-łab- 'I Polacy z;-ewanicy.vali S'lę tylko
S7:ych
s-pot.kan
na ml~t:,z'J- 10. \V o<;tatn:ej cz-dci mecz.u
stwach, Obydv..1ę drużyny ni- z-d'E"cyd,y.vanie p2ln')wali na lo ..
n~e mogły z,::;:mp::.nY\I,rać ! dowisku ~asi hokeHci. Strzelali
Ameryka:1OTI1 w I
15 raz.y, ale w tym t~'lko 6
zabrakł? zupcb:e
Am{'rykanie oddl1\ 8
tP-;T::1 PJ.acy
i
W S"Jmle naq z{'sp6ł
l
I
przynajmniej na rem!~.

w

e s res
-

-

sw-ego

go kolegę Zab!ńskiqo.
Waga ciężka: w bardzo brzyd
klej walce HlcbaJalI: (Broń) T:wy
ciężył St.efaii.l<lqo (Blęk!tnl) w
II rundzie przez pnewagę.

ale propo~e !Diędzy im~
prezaml lłporto~ rozryw
imprezy kulturalne idą na sport
D nie na kultur~. r-;ormalnie
jak: w Kielcach.
Ale- 'ł.-7Óćmy do WDK. Czasy
lokali biurowych
ale 0-

W ostatnim
e·Pol.kł.
Ul Lublanie

p6łfinałów

Dobry poziom

KINO
W WDK?
dla miasta
Czaju worka, do

lU

isl OS

KIELCE. Relacjonulemy prze
bieg wczorajsz~~ch walk p6łfin&
łDWych senIorow o mislrzostwo
zgaduj-zgaduia ou;sz('m" ale okręgu \v boksie.
\\~aga
musza:
zeszłoroczny
może by tak bez konkursu?
Na z:ako11czenie spektaklu mi!'trz Polski junior6w w wadze papierowej
Chrzanowski
ł'r;;aduj-zoaduLi. u'Wie:lCZO'!1cQo
m-esztq jeszcze jednym po.;e- (Broń) nie!'podzie'J,,'ani€' prze:;rał
oynkiem Rokita - t!'idownia, ze Siarromskim rt::SZO). Starzom:;.id. k~óry pokonal radotenże Rokita powiedział bowiem "Intelcktttalist6w to l1ie mianina jednogłośnie na punktr
bl/fO zbyt u'ie!u na uidownt, walczył bardzo roz.sadnie. zaate za to Hu me/omanów! .,,"(?) pewniając sobie wysokie zwyWięc apel:
rat1dc-ie honor cięstwo.
Waga
kogucla:
Glogowskl
'miasta,
113 zllcduj-zgadula
(Broń)
pokonał
na punkty
już za parę ml<>siecy.
Ikrzaka (Błekitnn stosunkiem
W. PODOLECK,
głosów 4: 1. \V tej samej wadze
spotkali się dwaj rutynowani
zawodnicy - Bzymek (Star) i
Romanl!llzyn (Bł~ki~ni). \Va1rzą
ey bardzo n:eczysto. w 1 rundzie starachowiczanin
został
zdyskwa:'ifikowany w II starciu. Romaniszyn miał zdecydo-

lę

oaT .•

z USA

V118

Tzenie sekcji teidzów nicpo\:onanych druga - to po pros!u
poprosić p. dyrektor Ganowq:

JESZCZE

LUD'O

6

Korpycz

Kosman (J{SZO)
6:1,6:0

-

się

Skok , lokomotywy na

lokomotywę

moh

udać

przy osiągnięciu jednakowej szybkości - odparł
po <:hwIl1 n~mysłu iniy.nier. - Uważam jednak, panie
mimstrze, ze dysponUjemy zbyt małą ilością czasu

I zhyt małą odJegtośdą. Chociai... .. Gwiazda Wschodu" }e~t istotnie potężną maszyną. Kto wie? Byle by
CreniE'f nie rozbił ~i~ w czasie skoku.
- Hm, taak. - bE;~{t:.qł minister, po czym zwrócił
sIę dl) naC'Zelnika. -

Kim on jest, panie naczelniku?
Grrnlf'f? Ma za sobą 28 lat nienagannej słuiby
parowozach.
Wtem na pHon wpadł zadyszany dyżurny ruchu

-

na

wolaj~c

drż<lcyrn

głosem:

bf>zradnie f u~fadł nn jakffflś
spor(m!!' nl\gll> rzolo
u<:;iłował

rldarvm!

Tf:Knm1 l.JoaFć

naC'7.Plnlk ·-",tafjl

v/.vprdył ~ję

run",}.
y.,;l(>7mnrrn~

,.hle

rowozu. V/krótce

prze. pisma mu

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

pf7prw::łło oddf'lJfl'1P ~ap~mi~ pił ..
zagłuszył

je 1ituk wielu

k6ł wago~

U ........ CA - l!'iĄn i t
• • PTOCram: 41. nkół: dla kl...
VII - ..Nl4 dtwlg4j" - • cykhl:
•• Zalę$ ttchn1czn." (8 Łodl;l).
lO,ts - 12.00 - Przerwa.
U.Ot Procram dla b.k:6ł: dla kla.

JUf Pl"OCram. 4n1&..
1'.5S W't4dołllC'ot D:iomnJ.lW TV.
1'.00 Dla ód_
"T()Olok l ples".
1'1111

Dla

tUm.

młOOYcł'l

dla klu X -

II ..,.tl:
~I

.. Ro·I1{Q$%G tamania głowy",

11.50 Kino Kr6tk!eh J"Um6w~
(5

16.85 WlAdomołet. .Pxlennłka TV.
11.00 Cle. dzieci I ,.M1ł 11 olUenlu".
17.U 01& młodych w1d&ów: ""Zro-o
to ..mI ....
17.$0 FUm a lJW1l ."R)'lNttk€l"llł'O
przygO(\y".
11.&5 ,.Z drugiej wony ft'k:laneso

ry~" (: Katowic).
17.10 Ola młodych 'WidzÓW: "l>fo..
tektyw Tuł4.m'· - .ferMlO :Kl*ntl.
Ode1nek, III pt. ",KlódU· • Rety..
8«14 - .Joanna Koen14, 'łOlM'to:gra..

ekranu" -

Bogdan Butenk<h Wykonaw-

pL nB1egUftl
(cc.. I}.
~

ca: W1told Skal"uch.

17.35 .,%1*100. pll!l"lllpłłk~ ,..
tygod_ wlej.lU (& _nI3).

10.00 ł9 W

&

4omku"

19.30 Dziennik TV.
20.01) TV Kurier Wanmtwwkk
2(1.15 .. Horoskop" - tUm TV produkCji angjelski~,. w rol! gł6wne,

lowsk1.

daniu

Mya1ł1

mdJ""

""'!

Tadeuata

1Uttnera..

scenografIa

Went:e-l.

Wykonawcy I

M.arc:t.n

:R1eronim

Kon1ec:r.ka.
Halina Koma.n-OObrowolSka. Hltlerut Krauze,
Roland

{z Katowic).

Głowacki.

Władysław

8okal4lkl..

Jadw~. OkońSka,
WeI1ołowv.ki. N1na B~r
ska, Antoni azu1';łarC2yk, Danuta
Chudy;ianka~ Eustachy Kojałłowicz,

Zdz:1I1aw Relski.,

Wincenty
RtłI1na

SwU108'W'. (h szczecina).
ILU ,..10 mInut recenzji".

lU...

.
jer"ńa

..,...odn1k

netyserta Alek.Un4er Ro4z1...
'W'1C'Z. B~ TV - laa Maet...

pnygot<;>v.'awctY·j MBtematyk.$ {nte..
r6'Wnośct 1 funkCj8 II atopnta (s
22.40 • lekcja

• ąkJUf
program

ttccaGtw.··

~~1~••: ~=,~ .~j~inn

tycie?".
19.26 Oobranoe.

Wtoełew1a).

l

19.20 Doł)r.anoo..
le.30 Dzit/ill'lnlJc T'ł'.

21.05 • .swlarow!d" magazyn
spraw mlf:dz:ynModowych.
21.30 Fllm estradowy.
12.00 Dllenntk TV.
U.10 Politi:!chnlka "f"\f _
'KU"
•

Dę4ą

IBM ..W1elo1tropek'ł' akłualnośct IUltyf7filil':D7eta.

18.00 Z cyklu: ..Medate 1.4.1.....
18.20 Koncert młodyen.
111.50 Wnochnlca TV - ,..'W pobu..
tu t'0C4tek ciem1" proc;ram Ił
cyklu: t.aty VI !c.ostnóS1e ilt.nieJe

Mnore.

sknynk.a ZUR1T..u..

18.10 .. Kryptonim PL",
18.30 Wszechnica Tv .. Chleb cUa planety" -

ł

H0JZer

,

~

b-lłl'lY

błękitnego

fia -

...Spl'awtedllwa ocena".
leJiO - Pn-erwa.

(s Lodz1).

17.60 HP11ł'tW$%4
~r.~"
film dla dZieci • M'rU "Ptą#od7

Kato-

-

lLl. -

leJO Program dnia.
18.35. lekcja , _ u

d.oc. dr. Jt.aniMław
ea.dyn (3 Wt>Oelaw1a).
1e.43 !'olsu Kronika nl~
11..$$· Wladomo6c1 Drl«nn1ka TV.

l'i.n Z qykul1 .:1 mmon6w rolo..
proaram pt. ~unacy".

1ia1.....

n

WYkładowca

41 ch " _

UJ! "Go-tl\C&
Wie 1 Krakowa).

..Kostka JrulfPn'll"#

1$.10 - Pnerwa...
leJO Program dnU..
ilUS 'PoUteehnlka TV Kttr'ł
P,zygotowawcr:y: lUt(llttl4tyu (nt...
rÓ\flf104e1 t .funkcje l i 1Jt0pn!8.).
]t.U -

t:>zIo1mlJg

TV.

rosyjlkiece.

>~."..

&nli Roln,.

klm"". 47 -

Klerownlctwo Grupy Robót. MoatowYeh w sandomlenu
TECHNIKA NORMOWANIA" Wynagrodzeni.ft wg
rb)D;r-we-g0 prl!icy VI" hudownldwi. li dni.a l!LIir.l"~ r., w ul8tnoścł
kwa II f;kaC-;l 1 atet\! pracy, Podania n.Idy klerMVl't6
Grupy Robót Mostowych VI

do

pracy

,Gmmna Sp6!d%le!nla .Sotru>pomoe Chłopska- .... Kazan&WIe
OGŁASZA PRZETARG PO RAZ DRUGI na dolroft""en!e
_ t e j budowy magazynu nawozowego C-l, ""II' typowe'
dokumentacJ!o znaJduJ. się w biurze GS. W przetargu m0ll'l
wziąć udział przedslęb!orotw.. państwowe. spółd2ll<>lcu l prywatne Oferty w ... klejonych kopertach ""lety akładać VI
biur",,' GS. Komisyjno otwarcie ofert nutąp! w dnJu 21.111.
1966 r. Zastrzegamy aobJe prawo wyboru "f"TUlI" bn podanIa przyczyn.
658- k

""<-

Gminna Sp61d%!<I!n!a ,.8omlJlll'llmOO Chropoka • w Be'.""ch
Nl1!IOGRANICZONY na aprzO<!d!
..U ....ua.. C-45. nr. •Unika 569672,
10,000 d. cl",snllm kołowego marlo! .U!'O'WI"
7.000 d. przy"""py
wywoławem 2.000 d,
D~3. cena wywoławeu
(stary typ). cen"
nn'?rll,hl,m,'gn
ko"tan

OGŁASZA PRZETARG
cłąsnlka kolowego m"...lo!

.,,!:~

Oddll4llJ Wo!łiW6dzIiif " ~~ l!l l1li'...

OGt.A.SZA PRZETARG ~IC2lON"lf

"W_lilii"'."

!Ul oprzO<!ai u.mocbodu ~ ~ no
typ M-20, nr ollnlk" 20072632, nr pod""""" 8Wł, _
...,.,..
wola.....,.,. 24.000 lI1. ~, O<!~ .~ w dz)lu 119 _ _
1006 r, " sodz. 10 - w p:lAchu bMlcu. ~1IIPUJ"ą dCl
przetargu Obowiązany 'liii do zlotmla ~ W JIIi'III!Id ..
dz1eń przetargu wadJum w wyookOilcl 10 proe. -:v ~
law cz.] do kas,. banku. Samochód room.. ocUld..6 eodxSeoml<ll
w dni robocze, w lIodz. od g do 14, prą ul.. M. BucsI<a 'nr 28.
Bank Rojny - Oddział Wolow6d-zld &Utrzep .obIe 'WYb611
oferenta. jak r6v.-nlri un!awa.tnien!. pnl/l;arau bn pod~
przyczyn.
ilU-iii

Wydział Odwiaty I Xullury Pre%;r<li1n li'<mła~ Ra41
Narodowej w Llpolm OGŁASZA li'l!.ZDTARG lIa wy~
kapitalnych r_tt>w .<11 na ~ tut. ~tu. W ~
roku. W przetargu m_ br..4 ud2fa1 p~lt~ lilia..
otwowe, opóldt1oleze I ....,by prywatne, J)QIOIIadają... 'llj)Ttaw~
nlen!a. Komu,.)". otwarde ofert """tllpI .", dnl.u I13.IIl.II1GG 1'..
<> god>:. 10 w hlur ... Wydziału otwlaty I Kultury. pokój 111' 4ł.
Dokumentacjo proJeli:towo-kOlO%toryoowa (\o Wl/llldu ~
dni. w ",<lzmacll pracy. lnW<IIt<n: _~ coble prIIwG
wyboru ofe-nnta.
1IlI9-ił'

rabryka Wrrobów N~e!l .0e!r1Ml>" W ~et.
pow, Opoem<) - OGt.A.SZA naTARO Nmoo1ł.ANIC:ZO~
M

apn.dd .amoehodu

CIIo~ ~ ..W _ - ~fP

M-20, n •• Unlka 020662, nr pod _ _ m.SII, ~ ~
.Ią .. <lnlu SII.U!.IIIGS r .. " ~ 6. C - W1WOła_ W7t1\!
""1f!Ilaulonogo pol"""'u ~ 80.00$ lI1. ~W Q
pne!argu ~any ,_ wplacló wadium W ~ to
proc. - , . ~l, llalp6in141, .." Jlli'lll!ldd$l'l ~rllUo
ZaJntor••owan!. !oop oelądd ..,.u.l ~y pol.ad W d,..
tran.portu akladu, w dn.Iach od. l'.nl.1ge~ r. do dnia aUlI,
~6 r .. od ",dl. 1 do 14.
6"-1«

.." lIIomu, fo mirumum kłopotu, li maksImum W)'Iody - upe'l'mi~ CI to _iII "E L D O M". ktllry
Ił f II r li J II tOl:! sprzęt.." dutym ""YOOnIl, w e.rull
od lUOO zł do ·11.0011 Id. Lod6wk-a mOWlII kupiłl
u IIIt6wkę, l:Ia ellleld lmI!lIl11l1;ó" U"odOW)'c:ll I IIIi
rllty !III ,",odBldwllm· OBS-u. Spieal wi,1I Ił dok_niem ukupu. 'bo "zpa Ju~

I:

~_ PIIIIłHlI'Irii

od.ul*

m"",, ...........I&!la
UlwiIII I gmłd~ bi"Ii"'"

....

mu
If...IMelo.

III'·

VISI>I

1~-1n'L
~łII.-
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Ir.i.'aONA

SŁOWO

O.honorK~ele!
\Dokotl_nle ~. sir. :I)
bany .atYTUk J. P,rutkowski
p?'ezentował te 'same
znaM
,ut niet,uli na pamięć Tymy
(tv u..'icrszu do BB, o pecha ..
wym bUźniaku o włoskiej
piosence).
I tak po tycn wszystkich
kTytykach należałoby podać
takq' receptę na poprawę SlItuacji,,, Ze swej strony "11tam
du,te propozycje. Pierwszą to
f"epTez-entanci

tcy':'ej

=

mi

zav.'Odnicy Romani!l!zyn

a z USA

wIstataim w,
UJ

zdyskwa~ifikowany

w

zdecydo*

Amer,YKa:10m

y:

\\"-':_1

tC'f\'J\'

wo,ka, do
się

ftóryC'h

różnego

można

z

świata.

W pierwszej tercJi WCZ"T.j~z('g,) spotkania Polacy bylI zelepszym, o ctym najl~
piej świadczy to, te oddali 24

5p0łem

stfZElłv a ich przeciwntcy tylko
14. Je-dnak tercję wygrali Ame ..
rykanle 2:0. Wystarc-z.yły dwa
v..)'pady I po błędach na<zych
obrońców, a szczeg6lnie Re-guły,
kra,żek traflał do .latk], W druglej h'rej! prz-ewa,gę uzyskał te ...
'p6ł USA oddaj"e 23 .trzały,
Polacy zrewaniovrali s,lę tylko
lO, \V o-;;;tatnlej części meczu
zdec:vd'.'Jwanie pa n '7I\":all na lo ..
dowisku nasl hokeiści. Strzelali

I

Wakzą

zabrar<ł<} Zu.pcł:'Le,
P;}!3ry
chało

na, ter"nl~ Polski, gdy dr\ltyna
tjSA jecnała na misirzOI-twa

II

w II star-

miał

I

Polacy zakońcxyli sw6J start
w
Lublanie
przegrywają"
ws.zystkie meCLe. Strz.elili on:,
swym rywalc:rn zaled,wie 11 br.
mek. a stra~1i 44. Nasz tCSipoł
był r~zywiście ~ajsłabsz.y w
grupie "A" I ~.łuz"nie 'PO tka ła go degradacJa. W ta klej fOf
tuie: &trZ-ele-ckiej jaką zaprez.entowall nasi 'tawoonicy w Lubla-,
ni .. l przy tak słabyCh br~"":-I
r-z,ach nawet w grup1e .,B n~e
mQgliby onI marzyć <> dobrym
m,lejs-cu,
Mecz PoL,ka - USA by! n'ejf"dnym z naj<:.łan-I'
spotka!'!
na ,mlstrz?Ob)'dv.rie ~rUlyny n:mogłv Z3;a,nPJnYNa.ć 'I

ey ba:dz.o n:eczys.to. w l rtL.'1ciz!e staracho\,'iczanin
został
ciu. Romaninyn

Lublanie

far.. w 57 mln.

Bzymek (Siar) 1
(Błęki~ni).

Pelak6w

'IV ... tatnlm owym Il"jedynku na, hOkejowych mistrz••
lItwa-eh świata w LUblanie reIlrezent.acJa POlski ))rttgra~a. I
zespołem Si.tu(;w Zje<Inoczcn:vch 4:6 (0:2. 1:3, 3:l). Bramki
.dobyli: dla US,\ - J. Stor labl w 9 mln., J.han.oll w 10
mln' f Ruelle 'w 22 mln .• Por ~l'r tv 3l mln., Nastano w 31
mln. I LUyllOlm
50 min.: dla Polski - KIla.nowlcz w 34
min•• S1efanlak w
min., K. Fanfara. w 54 mln.. I A. Fon ..

wspom-

ctytucje kłopotliwe
miasta,
• d"kl.dnlej dla władz miejakich. Nie było w mieście wolnych bIur więc "Toto-Lotka"
do WDK, ni. bylo kin - więc
kino w WDK, nie było m!ejsca
dla radlost.cjl, wIęc radlo,tację
do V"D~ Ba, nie bylo mieszkań dla pracovmików kultury
" ..lęc I ich .ię meldowało w
WDK,
Sala kinowa byl. jednocz_ś
nie salą widowiskową, wszystkie imprezy rozrywkowe organizowało .się w WDK. Teraz ma
my halę gporlowo-widowisko*
Wą, .1. !'Toporcje mIędzy Imprezami aportowymi a r01:fyw
kowo-kulturalnym! m_ją .le j.k
10 do 3, Tyl. tylko, t. ty.ki ,.
imprezy kulturalne id" na ,port
v nie na kulturę. Normalnie
Jak w Kielcach.
Ale wróćmy do WDK. Czasy
zmienib'. lokaH biurowych
p rz :v b !'10
panowaliśmy
sy:-trm
nla pawi:on6w

lę

5 POIIT. 5 POIIT .5PO liT. § POIIT II

niancQ'o tou:arzy,S!tva t utworzenie sekcji widzów niepo1roKIELCE, Relacjonujemy prze
nanych druga - to PO prostu bieg \vcwrajszreh walk półfina
poprosić p. dyrektor Ganowq:
lowych seniora\\' o mistrzostwo
f'gaduj-zgadula ou'szrm, a.lf' okr~gu w boksie.
.
może by tak bez konk1j:Tsu7
\\~aga
musza: zeszłoroczny
NfI znkońrunie spektaklu mistrz Polski juniorów w wa ...
rgaduj-zoaduli, tlWienclorJ:cgo dze papierowej Chrzanowski
rrf:!32tq jeszcze jednym pO,;e- (Broń) nie!'>podzfew.anle przegrał
dllnkiem Rokita
tcdou.:nia, ze Stanom,kim (KSZO). Statenże Rokita
bo- rzomSt\:l. który pokonał radomlanina iednogł0śnie na punkty
wiem
walczył bar~zo rozsądnie, zabll!o
pewniając sobie wysokie 'Zwy~
ALe :ra
ciestwo.
Więc
Waga kogucia:
'miasta,
(Broń)
pokona!
tuż za parę- m!(>siecu.
Ikrzaka (Błekitni) stosunkiem
W. PODOLECKI
głosów 4:1. W tej ,.mej wadze
spotkali się dwaj rutynowani

KINO
W WDK?

LUlII'O

j

15 razy, ale w tym tylko 6
Am€'rykanie oddlli 8
W s"Jmie na<:::l 1.('$r6ł

przynajmniei na remis.

jednaj{

róVv71 orzędn ym
S"..vego rywala.
Wag.
półciętka :
Wątroba
(Błękitni) walczący niemal przez
cały eza,s lewą ręką wypunkt<>wał owego młodszego kluoo"..eiO kolegę Z ..blilakleg<>.
Wa&a cię!:.""': w bardw brzy d
klel walce MlchaJ.a;k (Broń) Tlwy
cięty! IIte/aft.klego (Blęk!tnl) w
JI rundz.i~ przez p:rz.ewagę.
r~

Dz!. w walkaćh finałowych ";'Y~
VI kOlejnQŚd wag od mu~
do dębie': Treliński młt':kJt
ni) - Stat'ltOmskl (KSZO), Glogoww
sld (Bron) Romanlnyn (Blęklt
nl),
Kudła
(Blęldtnl)
Gawot
(Broń), KrÓl (Sten Tunnlo (Błto::
ldtn1), CdebaĆlikJ T""pi,e<"'k'
(obaj Błęidtn1), Drogo5s $'Id (oba, Błękitni), Oz1rne-k IBlęIrtĄplĄ,

.'Utj

walczą

mistrzowskie
WcwraJ w
cz.ęły

s-Lę

tytuły

Nacz_lnlk atael!' uśmiechną! sIę lekko.
- Jest w doskonałym stanie, panie ministrze:
W-;;;h~~~:~1 Grenierl 'Co pan chce zrobić % ",Gwi~zdą

- Chcę uratować ludzI ...BlękItnego ekspreau",
-- W laki spa.6b?
Grenier odpowiedzial powoI!:
Od mostu Pireou do moslu w gÓrach Idą dwa
rownolegle tory. Jednym z nich jedzIe "Błękitny ek ••
pres", Drugim Ja pojadę!
- Naprzeciw? I co dalej?
- Naprz(:,dw, 8 potem z powrotem, Razem:;: eks ..
presem, Dorównam mu w biegu. A gdy nasze paro ..
wozy będą obok siebie, przeskoczę na ekspres t tatrzymam pociąg.
MInIster zwrócił się do naczelne,o lntynl.r&.
-. Czy ten czło\\iek ma szanse?
- Ma, panie ministrze, ale .. , zdaje sl~, te zanim
się w kotle rozpali, .. Błękitny ekspre." tu b, -\zlei
Grenier odparł spokojnie:
- LOkomotywa lest na chodzie,
- Prz_taczano nią wagony - doda! naczelnik st ••
cjl kaid_j chwil! mo!. wyruszyć.
MinIster odrzuci! w tył głowę i uroczystym krokIem pod~zcdł do masz~'nlsty,
- Pan!. Grenler! Trzech ludzi .gin~ło !'T'Y pr6bach
zahamowania pociągu!
- Wiem o tym - brzmiala odpowiedl
- Nie obawia się pan?
- Gv:Hdr.ę na to!
RU~2ył wielkimi krokami w kIerunku torów kole ..
,owych.
Sapanie parowozu stawało st~ coraz blftsze f coraz
głośnioJsze, Po chwil! wzdłuż peronu przesunęła się
ogromna lokomotywa z CZE'fWonym napisem na ścia
nie kotła: "Gwiazd. Wschodu". N. tendrze telefonl.
ata goraczkowo łRdował łOi lIłtą węgiel do palenIska.
W okienku maszynisty widniała skupiona twarz Gre ..
nlera. Ruchy masywnych tłok6w na kołach stawały
się coraz 8zyh!iJze i "Owiazda Wschodu" zniknęła na
zakręcie wśród lasów,
Minister zwrócił l!Ii~ do naczelnego in:!ynlera.:
- Jak pan sądzi? Ud. mu się?

Ostrow<:u roipo-

halowe tenisowe

mJ~

w grze pojeoraz podwójnej męż

~trz()stwa okręgu

dynC7--Cj
CZ:.7,:1.

stan<:ło 16 %.8.reprt'zf"ntuJący"th

Ka starcie

\'.lodn.k6w
8rOtł

i BudowlllJ1yeh z Radomia
oraz rriiehcowy KSZO.

eUmlnaCYl-

.potkaniach

:lych g:-y pojedyn-cxej u7,ys-kano
n;Jstę;;ują.cc

mniJ) PHus

rez.uilaty: Forysiak
Sajda (KSZO) 6:1, 6:1,

(KSZO)

-

Sowodeń

6 ?, 6:3, ?'<Jowa.k (!3.rQń)
fe; SZO, 6 O, 86, DuH-

<rL:d )'\\118.':1..'.) Perna)
1)'],6
Kosman (KS7.1))
Korr:Hz
6:1, 6.0

- Skok , lOkomotywy na lokomotywę mole uda~
się przy oslągni~ciu jednakowej szybkości - odparł
po chwili namysłu lnzynier, - Uważam jednaJ", panie
ministrze, że dysponujem:v zbyt małą ilością czasu
i zbyt małą odległośrlą. Chociaż,,, "Gwiazda Wschodu" je,t Istotnie potężną maszyną. Kto wie? Byle by
Grenlrr nie rozbił siG w czasie skoku.
- Hm, taak., - bt',!{r.nł minister, po czym zwrócił
.się dl) naczelnika, Klm on jest. panie naczelniku?
- Grf:"oirr? Ma za ,sobą 28 lat nienagannej słuźby

na
zadyszany

(D:,r:ńi

dyżurny

ruchu

vriele biur
cjaE3tów"

tei

f<ł!"tq~;ll"y

O'1:'(]!\f'i
Ci "7J' pfl.Pfwnł dnhtegaj:j('y z d:lleka pnt0in? ł('j~k(jt.
Mf\rt runnł
1'T~f'7mR("'''n:1 rh l!!,
oddf;do'1?
pa~

ro',V()ZU, Wkrótce

je stuk wIelu

słQńcem

mnsywu gór woJ"

ekspres".
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wa~o~

'!lO' 4omu, lo minimum IdollotU. II maksimum wyg<lo
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