U KraJow,

.

IWO

ZJ.z~

66rnldwI Rud

biało-

~ czerwoni!
Premier

udra

Slngapu~u

Polemiak
Na wielkie brawa
nasza drużyna

etap
przyjechał

zaslużyła \'jąca mu sukces w postaci trze-

jazdę

z

na ciego miejsca.

Hradct

trzeci

Przegaplll jednak lik
tei szóstki. ! właśnie
cennych sekund brakłq
nam do uzyskania drużYl1:owe
go zwycięstwa i do wysunię
cia się na jeszcze bardziej ek...
panowana pozycję. Ten mały
błąd nie jest jednak w ltan!e
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Do pełni szczęścia, z.abrakl0
waj nam jednak kilkunastu sekund.
Otóż w koncowym
fragmencie
won e koszulki wśród najakty\\ etapu z głównego peletonu oniej szych. W tym okresie szcze~ derwała się jeszcze szóstka kogólnie ak~ywny był Zieliński, larzy a w niej już zabrakło na- przysłonić radości jaką "Faktóry brał udział w dwóch Uw szego trzeciego zawodnika. Mo" wili nam Kudu I Polewtak.
cieczkach. 'Wreszcie na kilka- ze więc niezbyt potrzebnie Z1e- Widać, te nasz_ dr)ltyn, lit_t
naście kilo'l'etr6w przed meta lińskl tak się angażowa! w po- na wiele.
doszlo' do decydującej ucieczki przednie ucieczki? ZreszU\ w
(DoI<oA••""le ha sW. ~
W gronie kilkunastu zawodni· peletonie byli leszcze Kegel !
k6w~ znalazło się dwóch reprezentant6w Polski: Kudra i Polewialr. Przewaga tej grupy
dość szybko
rosla l wkrótce
wynosił$. juz około 1 kilometra
km.

w

często widać było

<

miał
wielki dzień,
przebieF! wydarzeii w tej grupie i kiedy było już bUsko do stadionu
po~
derwał się do ataku, Jego wieI
kle doświadcz.enie pomogło mu
odniesipniu efektownego zwy
Widząc trudm' wjazd
zwolnił nieco i dlatego unik ..
Kontrolował

nąl upadku jaki zdarzył się
zawodnikowi jadącemu przed
nim. Podobnie zachował się tef
na wirażu, gdzie jechał wolniej
ale po na.imniejszym łuku. co
też okazało się słuszne. Pewnie miną! linię mety jako pierw
.zy. Znakomicie spisał się naS1
debiutant I'olewlal" klóry w
licznej przecież grUD!. wywal.
czy! dobrą pozycję finiszową da

Rewelacyjna na pl"rwszych Irzech elapach drułyn.. m",,1a
miala wczoraj """arny dzieA" spadając aż Da 6 miejsce.
fot. CAF.

Wi~ezornice

i akademie

Kielecczyzna

etel! dopisze pogoda, Ul
za dwa tygodnie bę-dzie~

J

I dz!

my juz mogli ,próbować
ŚWieżych. tegorocznych
trus·
kawek. Najwcześniej dojrzewa
ją zwykle truskawki w rejonie Graho'wej w povl, buskim,
gdzie obecnie zaw!ązJd owoców są już wielkości wiśni, Po
tern rusza największe "zagłęb!e
truskawkowe" magnuszew1)ko...
zwo!eńskie. Do zbior6w wcho-

W wielu wsiarh. szczeg6inie IN

bo ok. 15 tys. ton
zwykle spóldzielczośó
Kielecczyzny (w
roku 10 ty•. ton). Miejm;
więc
nadziej.. że !!'UlII<awel!l
będzie dużo, a ich .eny .looUII
(Dokończenie na sir. 2)

Woda morska.."

powiatach Kazimierza Wielka
i Busko, młodzież zrzeszona w do picia
ZMW utworzy!. brygady do
BERLIN PAP. Z_kłady nawowalki ze szkodnikami uPl1w i "ów sztucz.nych w Bad Koestrlt'
wyprodukowały specjalne tablet·
s.dów.

. . --------------------------i ~'ą k!?r:łO~~~:e*:6l'et:iod:zi;:;~r~

tak skutecznie, ze - jak obliczono
zawartość
soli. wynoszącą

"O

ok. 3,5 procent, spada do zaled--

"'"S

wie 0,2 proc., a wi~c 1est nie..
wyczuwalna w $maku, co czyni

~

Cb

E

O

Q..

::l

"'"O
Q)

=
.....

W~~tl~krł;~dz'!:~~~;;~ P,!;;:ię..
darni

przewyższają

podobne pre..-

paraty produkcji ang!@lsk,,-"
chodolonlem!ecldel, które Ilkwf.
dują sól dopiero po godzinl., . tj
w czaflie dWukrotnie dłuższYM.
aolżell tabletki. NRD, poz. tYI!>
są

one odporne na

wpływy

f

a-

tmosferyczne i skuteczne nawet.
przy temperatur"" WOdy 0",,110.
dzącej

do 66-"',

4

Podwodny wulkan
zalraiastltk••
MEKSYK PAP. -

mar:rnarka 'lI1<>j"lIna

ChlUSm

OI<~

wSZY!ltkl.. le!lnOl<t~ ~~
jąc" 1111. PacYfiku, 1t olbrz.;Ymi1l

minut"
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\Y skrócie

KOBJlln

óż

w Asuanie

po Francji

n!~r~S::'PA.-K~=~~~tt: ez~

~owte

u . dz1eckiej delegacji

n:ł\do.

wej w-ra. z _prezydentem Ne.sser:em

zwiadzJH budowę, wysQidtl T.my
Awansldej, w&t\6Szonej PHY pomocy
_gos:podarc21\j
l
t~hnic%nel
Zwil'łzku

Radzie{'kleg-o.

(1)01006_'" .. otr. 1)

~~n~:łe~i~~:~e 'A.:~~~~!~e!ro::~:.

Z

Dutą niespodtlanką wczoraj·
radl1ieeJdćh
«-ości
t pt'e%ydenta :"zeg;o dnia była znacznie słab~
!'Jasera gorąco ...vttal)" tys.iące bu~
do\vniczy'Ch tamy. Plae budowy u~ ". jatda W/ochów. Czyżby jut
df'korow.any byt flaRami państwQ wyczerpali swoje sily? Byl0 by
wyml ZSRR i ZlllA. transparen· to niewątpliwie ze stratą dla
tarni! kwiatami.
A. Kosyg1n. O. A. NMer l ~%tQn~ atrakcyjnośe1 wyścigu. Dosko·
kowle ndzh."ckie1 delegacjI ppe- nale pojechaU kolone
ZSRR.
znali się % tokiem prac pt'tY feaU- Ni. mają oni w tym roku wy1:n'laniu drulI,'tt'K-o etapu budowy Ta·
Ind,vwldualnośc1.
ale
ja'
bitnej
my As:u-an<;kit>j aru z buflową lktnych
obiektów
hydroelektrowni dą doskonale z.espołowo.
Goście ~'l~otltalt 81~ 7. egipskimI ro-

I

B. Polaka
4. F ....n.ja
5. NRD

6. Bnłrarla

1.:~

KLASYFIDKACJ~ er
IND!'WmtlALNJti
PO « aTAPACH
I.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

OU:\'ol

(Fr"oeJ.I

12:33.31

Dochijakow (ZSRR)
KUDRA (Polska)
Guerr. (wloclly)
O. And..... n (Norw.)
But.k. mRD)
Grenler (Franc'.)
.:26.50
Wenc,el (CSRS)
POLEWlAK (1')
.:2UO 18. MAGmRA (Polska.l
19. ZIF.UIliSKI
27. KEGEL (1"015ko)

l

p"z.ecI$l~~I<>r_ ~:~~il::;r~f łP~C~~Ws~~~! p~~~~ją~

cyml Dny budowle, l!; kt6rymi to:t~
mawiali na te-mnt postE,'pu pnc !
terminu ukońc7.e-nla tamy 1 hydro.

elektrowni wAluanle.

12:39.(8
12:43.!3
12:".53
12:41.18
12:4l.1«
U:4Ul
12:41.21
12:41.4(
lZ:4UQ
12:43.28

U:43.~

_KLASYFIKACJA

DRUHNOWA
ETAPACH

1"0

lU LUlA

I. Star

,. 8Il
li ..
Ił OlI
li li

l1.WISła

..

u.OpoCJiQO

I

bońskie

\5 Ił
15 II
\5 ..

2. Broń.
S. Blęk1toJ
4. Iskra
ł. Granat
ł. ft.a.domJalI
1, KSZO
8. SHL
t. Nid.
Hl. Czarni

U 11
18 11
Ił

Ił

!li

I

4

reakcje

mieniu w E
I
a<ptymłzmu.
dl06
lIIe
brali: o.rneżet'! prz<ocl
noklaml. któryclj nlo ""unię
to, lub które mOgli olę Jeszcz.
wyłonić. Organ' fln.""jery dziennik "Le. li:.hoo" - pt ...
n. przykład: W Brul....!! dawaM do zrozumienia, że NI.mlecka RepubUka F<ocleraln.
mogłaby robić trudnoścl z for
rnalnyrn zatwierdzeniem oficJalnego poJ:{}zumlO'll!" W "pr.
wle Rolitykl rolnej, gdyby nie
,twierdził. poIItęp6w
dzie.
dz!nie rokowat'! rundy
diego.
Partnerów Francji u.l>QI<.l"
organ rząd",! •• ' partl! gaullistowsk!ej "Lii Natlon", PoUtyka
tral1!:1aka - glosl dzlmlllk _
nie zmierza dO żadnych nisz.
czycielskich celów. Polega
o..en!. problemów.

m..d.

on.

ty w Brubell w lI!>Tawi. ulll!
.elneJ OC," tlnlWlOWOJIla rynku allrarn,,1IO EWG - pisze Iro
r"ponden! PAP, r.d. J. Ros.kow$ld.
Wprąwd<1. zauWlIta e!ę przy
tym na lamach pr.. y ••chodnlanlem!ecldel, t. wynik dramatYCl!:MJ d_baty brukselskiej du u ... low.kf.... DuA7m ..._
dal.kl J"!t od 10110, 00 pr.agną! niem .pol.......otw. "011"4 ol,
tam Cliląenąć Bonn ([>OdkreM. won. haroorokI. akoj.; """..",,.
się .wlMuza wyrok! udzlol
do .klywlzacl! leultu ....l •• j
NRF w fi,nanwwanlu rynku re.i~~'r~rc,.' p ...... C61nyclli
roIllellO EWG, wymieni. alę
•
"urnę j<oclnOllo
miliard. m.r.k'l.trzN~a'bęn,o"r,·lld!ZZ.I••,. podkrojlll'" P'"
ok
W
k.ordy ....ejl pr••
cenę -ą mus! zaplacić NRF). sgol.cznycb. młodzi ..)', ' .....IOjd.
nlemnl.J
j.dnall:
bardzi.' alI:- nI.nI. Ich w rocznrcn pl."".b
'
«ntuje alę fakt. t. wr.... cl. "koły ! oraanl ...j mł~l"'"
o.l~gnlęto trUdny kompromis. wy"h. W okr••I. I.,o_eb
Oc~j. .Ię Jednali:
nowych wal< ••,l letnich p,..,. ~,
trUif~ I kompJlkacJl (głÓW- utyt••••• będ!! ••• roko rozwl'.·
FranCji). •
~1~.o::nY:'·l':;~!'~II,

la""

ni. .e strony

warunkuJącym

przed.
uwz:g:leólnleflI,

d.ty.b.....

~~lIfeteo66
wietrze ! przewatn!e ginie. Jio.
wiem na dutaj wysokośCi IW"
wloka llP,k., • aparatura uleCa
znl,zczeniu. Koszt pomllU'6w
j •• t
jednak n!ewtlp6lmtlU'noIł
niski w at()$unku do w!elkieb
!<cnyśc! osiąganych z
wyeh prognoz m~olo~
")'eh. W oparciu O pełny!lll'
<law danych można bad.~ mk

l

wl.6aI·

turę

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

One także topią się w temperaturach zbliionych do tej, w
której twarda skala bazaltu
przybiera postać koloidalną, po
stać gęstej e""kolad)'. Szewgól
zainteresowanie budzą tuktóre jako produkt od]>llpozwoliłyby poważnie ob
koszly produkcji, koszty
wyrobów. Chociaż bazalt
hio
rąc pod uwagę jego, parametry teehnkzne - tei nie jest
drogi. W prodUkcji masowej tona
wyrobów waha się od dwóch do
trl\ech tysięcy złotYCh. Naturalnie są i wyroby jednostkowe,
kosztujące i 10 tysięcy złotYCh
za tonę. W porównaniu z cenami nawet zwyklej stali
ceny
konkurencyjnie niskie. A bazalt stosuje się tam, gdzie potrzebna jest stal stopowa. stal
najwyższej

W Starachowicach sz.uka
dalszych nowych roz.wlIązan.
Bazalt topi się w piecu tunelowym w temperaturze około 1300
stopni. Tu formuje się kształt
ki, ,wylewa wnętrza rur, po
czym przez 24 godziny bazalt
musi stygnąć do temperatury
etocze"ia. Technologia pozornie prosta. Ale tylko l:wnornie.
Każde niedopatrzenie, pominię
de' pozornych drobiazg6w mo ..
unicestwić całą partię wy-

oraz.

inżynier

dwójka z wie
bazaltowi". W
DToźdża

wn!,stkie ~t()ły pOkryte rÓ7,ny~
mi wyrobami. clemnoczekolado
\vą ,.~alanterią'·. Kulki i kulp

do

młynów,

płyty

w

ksz1ałtach, wykładziny
kntałtki.
Są tu takie odlewy

tu, z róinego

r6!nych
do rur

z granlrodzaju żużli,
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córka. nie mooboje jesteśmy

neutralprzy jmu;ę, ze

kogoś

jakoŚCi.

Wciśnięta W miejskie zabudowania, w centrum Staracho~
wic fabrYCzka nie rozrośnie Slę
ani o metr. Są jednak motliwości budowy nQwego zakładu
w pobliskim Michalowie. Są
tereny wożenia, a naw~t doku
mentacja. Obliczono. iż koszt
zakładu produkująeego od
7,5
dO 10 tysięcy ton wyrobów ba-

zaltowych kosz.to-wać będzif> w
granicach 70 milionów z.łotych
Licząc ostrożnie, amortyzacja na
stąPi w ciągu lat pięciu.
Pneo;z,koda tak przynajmn:ej mówią w StarachO-wi:cach
leży w resorcie górnictwa, który nie wiadomo 'dlaczego jest gospodarzem zakła
du. Było to u7,,8sadnion-e w latach budowy i pjerwsz~'m okresi-e eksploatacji. kiedy górnictwo było głównym odbiorcą wy
robów. Dziś <>Kolo 50 procent
'bierze chemia. I charakter produkcji i c"srawy predysponują
więc fabrykę do przejścia pod
Skrzydła tego właśnif'> resortu.

strzaktórego
generał

Kahlenberge lakoniczor,awdOlJociobne. Ostatecznie nie on
tym hotelu.
pan

von
Szczera

dzie-",'Czyny nie

-

Konstruktorzy ang1ft'tscy zbu-

dowali prototyp' silnika spali-

w

nowego z wirującym tłokiem,
wykonany całkowicie z materialów ceramicznych. techniką
spiekanych
proszków, Silnik
nie wymaga układu chłodzenia,

kaZUją

duże

Tozbieźności

rocznym przeciętnym przebie~
gu samochodu osobow(fgo tv
różnych krajach o rOZWiniętej

motoryzacji.

Na

pierwszych
miejscach znajduje się NRF I !Idy. może praCOWać ""wel w
Holandia - po okolo 18,5 tllS, temperaturach żarzema się ma~
km. Dalej Dania, Szwecja, terialu ..
WIochlI, USA, Belgia, W. BrllNorwegia i
Francja

$Zeni prru narzeclotW'go
71:y

gazety.

IJl(trol€o
4

tu'oczyatośó.

nież

łem

report.ł-

QCzy~

wlndlJ. W rez-ultacie fi'>"
pyf tUI wtndy. który spadł fn't"fd..
tern nt6mal do :era. BMC;znł41
wzr6sł.

ł

radosnł

co pana

skłania

do tego ro-

Od czasu do czasu rozmawiam z moim pisarzem.
mó'Wić

rÓw-

o sprawach
Tylko o prywatnych, łaskawa pani. Nie zwykrozmawiać. z moimi podwładnymi
o .sprawach

słuzbowych.

wlicle -

Wielkł$

Czy wolnI)

niejakim Otto-Otto.
- Cz.y zwykł pan z

rozrektamowaU
P04TRdflłO

pani '\V:1helmina sponta-

dzaju

km),

ową

krzyknęła
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CERAMICZNY SILNIK

Statystyki samochodowe wy-

Frajter~~~

nicznie, jaK'gó~'by ktoś najszlachetniejszego burgunda rozcieńczył P?rszy\vą wodą z wodociągu.

11czterech kółkach
FRANCUZI JEZnZ4
NAJMNIEJ

odpov;iedŹ:

wyd!erzęnł$

miaro miej.ce w amerykań.'dm ty
du aportowym. Terrv Mis., tat ls.,
:e .tanu
U godzłny bei
pal,",

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

słusznie wtrącił
się von
odczuł potrzebę zaznaczenia,

Seydlltzże
jest
na służbie, zwykliśmy jerozkazy i instrukcje.
jesteśmy

Stancja stancji nieró
kolo 8 tys. mlod)·ch ludzi 160 stanel!.
kieleckich z nich. W
zawQdQwych I
przez nas
średnich pochodu z różny\'h
na stancji
mie,lsrowoścl
naszego wojE'~
i mają do
w6dztwa. Okole. 2 tys. z nich
oddzJelny
ml€'sz-ka w internatach, a nie~ v,:::;zyscy
jednak
maI tyleż
stancjach, stancji dopełnili
Jak żyj;),
dUl"\\'('zcta. malności.
czy mają
warun ... starali się Q
ki do
Spr,awy te po~ dzenie st8ncji W
winnv intere$ować w pierw'"' ku szkolnym.

O

utząc;veh się w
szkołach

ze

szej 'kolejności :;z.koly. wy('ho~ ważna,
zgoda
wawców, :-~je~tety ni~ każda tO\,i;ych stanowi pO'lwier(lz.i~~1
szkol~' umiałaby dokładnie' Qd- Iż rodzina
powiedzieć na te pytania. W dzież do
pewnym stopniu starają się zdrowa i spełnia szereg
wyręczać nauczycieli
czJonko- g6w stawianych w takich
wie Ochotnic-z-ej HeZt~rwy l\lili- licznościach.

cji Obywatelskiej, Na zapro .. r Wanmld lokalowe?
szenie
sprawnie
działającej kie pokoje zdatne do
placówki ORMO przy Dzielni- kania. Niektóre z nich
cOwym Komitecie F.T;.J na Ba- ne. a inne ciemne.
ran6wku reporter wziqł udział stancje mają zbyt
w kolejnej kontroli stancji w tlenie elektryczne, co
tej dzielnicy.
romnie sz.kodliwe dla
Baranóv,'ek to dzielnica dom szczególnie w okresie
k6w jednorodzinnych. W wie~ wym. Zgodnie z przepisami
lu z nich jest wię-ceJ miejsca da
osób pozostających
niż potrzeba gospodarzom. BiOpowinna mieć
rą więc
ucznióv,' na stancje,
Nie wszyscy go"po,dar"B
W ('ałej dzielnic~' jest ponad 1 prz€'strzegają tej
;,;;;....:;,;.;;;,;.;;;.,;;.;;....;.;...;;.;;:.;;,;;....;;,;,;;.;;;...;.;.._ _...;;,;_ _ _;....;....,_ _ _ _ wypadki, gdzie na jednvm
ku śpią dwie uczennice~
Z ('Z~'stością też różnie
\va. Charakterystyczny
li dziewcząt
jest o
C'z~'ściej niz li
chłopców.
.. ..Bam1Jino w oazie Tongo"
ella Podzamcza- C~ld('go l Towinny ch;.-'ba z.wrócić na
to tytuł kolejnej premiery Pat'i~ karni.
v,'agę przede wszystkim
Teatru Lalki l Aktora.
.. Wydzial oh-daty P,P7ydlum domu •. które biorą
:vIRN w Kip)(-ach zav..;iarlamia. te siebie obowiązek
op:iekowa';l,. m
kurs dla kandydatów na w;:1'110' się cudzymi dziećmi. Z
wawców Ó7ieci pr7Ę~bywają('ych na rymi
jest rzecz.ywiś"tie

kielecki

-I

goi::cił

województwach.
opolskim 1 rzcszoW'
w

koloniach l obozach odbf;d7!C si..,
19 I 20 bm. w godz. od J5 do ;lI'
uj. Targowej ((l0J~rie od ul.
!tKji PaidzlernlkowcJ
obok
ly nr 10).

~7ko

obozow pr7cwid:nanv jeq 21 bm. \\
od )1) do 20 W tl'j 'i8m(';
szkok. !\at0mi,,<:! kur« (~'a \ntcncentów kolonti przcprow;:r!7nnc' 7f1"

god%,

,,10~flwrp

nik um

!

S7k'

potrafi
Niedobrze, kiedy u.
bez udziału

zrobić

Najłat\'dej

pozb;.ć

iest

się

oczywiśCi,

chłopca

lub

dzie\vcn'l1Y wyłamujących się
<;pcd
obowiązujących
no'm
w domu. Ale prze\1.' pe\\ n.':m stopniu wlaśd
cipl stancji z<z:adza ~ię 7.astąpie

młccJ,\'m

ludz.iom

ich dom ro ..

dzion:',. SpntJnliśmy się z przy
f)\J(ikami,
gospodarze wy
troski i zaintę~
n:~.~,l\\·:m·;j o :-,v;~'ch podopiecz.j
Wicdz3 gdzie i po co
uczn:pwie v:;;rhodzą. Ale by.

m!f'f!7,('lrlWc.l

Z,'I',admC'7f>j

sam

HCW(l~

4) Kurs dla ki('ro,\ ników kn;nnii)

19,:lO w

kłopotu. Właściciel

ły

spodar{'Z('j przy

j

t rytm"
kolejna
Impreza
t;dZla! w nwj b!'lfi,:
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