akademia

Cena 1

zł,

Posiedzenie

Biura Politycznego
~KC

ata dla

Biuro Polityczne KC
posiedzeniu w dniu 3
mówi/o zakres i tryb
wania materio/ów no
DOKONCZENIE NA

godzinie 17 w hali Widowiskowo-s~wej w. Kielbędzie się uroczys.ta
akademia z ~kaz~1 30 r~~mcy poZwiązku Walki M!.odych. Uczestmczyc ~ .meJ będZIe
drlńałaczy młodzieżowych,
przedstawIcIele W'ł~
i państwowych, byli dzi'a lacze ZWM ze wsz'ysUuch
pow}atów Kielecrzyz;ny. Refera.t o zasługach ~. orgaW lata.ch walki o ludową Polskę, a potem o Jej rozStanisław Oetka prwwodniczący ZW ZMS
DOKOŃ'CZENIE

dla narodu
w .. gleraklego
W związku z 28 rocznicą
wyzwolenia Węgier - Edward Gierek, Henryk Jabłoń
ski i Piotr J aroSlewicz w
imieniu Komitetu Centralne
go POlskiej Zjednoczonej Par
tii Rot>otniczej, Rady Pań
stwa i Rady Ministrów PRL
oraz całego narodu polskiego, przesłali depesze gratulacyjne na ręce Janosa KadIOra, Pala Losonczi i Jenoe
Focka z gorącymi
pozdrowieniami i życzeniami dla
bratniego narodu węgierskie
go.

KIELCE

Nr 81 (411)

Niskie napięcie
na Słowiku
Mieszkańcy
Słowika kolo
narzekają na niskie na

Kielc,
pięcie

prądu,

które

DOKOŃ'CZENIE

zaproponuje Ci udado najbliiszego kios• abyś nobyl los
loterii .. Święta Pra- nie wahaj się!

WYGRANIA Al. 8 SA-

uniemoż-

NA STR. 3

PZPR na
bm. oprzygotoIX pleSTR. Z

Pozdrowienia i życzenil4

NA STR. 3

Interwencje pczyjmujem,
w godz. 9-1J

PZPR

Srodo , 4.1V.1973 r.

Rok III

I on re Z
ko - z obr d
Dziś

poznamy wyniki wyborów
naczelnych władz slronniclwa

W Warszawie kończy dziś
trzydniowe obrady VI Kongres
Zjednoczonego Stronnictwa Lu
dowego. Doniosłym, sumują
cym obrady reprezentantów

ponad 420-tysięcznej
rzeszy
ludowców, akcentem ostatniego dnia kongresu będzie podjęcie

uchwały,

wytyczającej

działania

kierunki

ZSL w najlatach oraz ukonstytuowanie się naczelnych władz
stronnictwa.
U{!hwała
kong,resu, której
projekt ogłoszony jesienią ub
bliższych

szybciej

lepiej

DOKONCZENIE NA STR. Z

Na hokejowych
mistrzostwach
świata

ZSRR-Polska
y.ko 9:3
(Szezeg'" nI sir. 8)
Czołowe zderz_ała

pociqgów

• "MostostaIoUJcg" zgłaszają
udział UJ konkursie
• Budowniczowie Huty
im. Nowotki zwiększają tempo
Dobra robota liczy się coraz bardziej. Jej widome OZJla
ki nollujemy coraz częściej.
Przyszła zresztą pora wiosenna, pc.goda sprzyja, a więc
Zł.

poboaa

rajd 'po drogach
Drogowców, a także
Wojewódzka Kolumna Transportu
Sanitarnego.
- Zwizytowaliśmy cały teren województwa
kieleckieDOKONCZENIE NA STR. 2

nk nie stoi na przeszkodzie,

by udowoclmić, że potrafimy
dobrze pracować. Najśwież
&Ze tego przykłady zanotowaliśmy w dniu wczorajszym.
Załoga
Kiel~kiego
przedsiębiorsiwa Robót Mostowycb
- odpowiadając na apel Sekretariatu KC partii i Prezydium Rządu oraz włączają....
się do konkursu
pod nazwą:
"Stać nas na więcej i lepiej"
postanowiła
wykonać
w
tym roku doda·tkową produk
cję wartości 47,4 mLn złotych.
Kieleccy mostowcy
skrócą
m.in. o l miesiąc budowę 2
wiaduktów na kolejowej magis.trali Zawierci e RadJzke
oraz w iaduktu w Puławach,
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W piqlek, 6 hm. w SIarachowicach

szystka
"stara"
Tylko

Wzy

pozującej

lota

trwa

krajach
oItladek pc>w

bo.wnych
czasopism iluSirowonych
i
reklom prosow'fCh. Sl"czesq agencje rekloodmowiajq zaooga...
:on,jyd.otki w wieku. .. 24 lat.
Najwiękue sza.n.
- . jole utrzymuje
.,Por~
moJq Szwedki i w ogóle

S. ondyn_ii (ze wzgiędu
Ftyp urody). Nie",ki sq za
rGncuzkl - za niskie itd.

łużbie

zdrowia

Podejmujemy Dowlł akcję. wspólnie z Wydziałem
Zdrowia Prez. WRN i Zarządem Okręgowym Związku
Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. pod nazwą
WSZYSTKO O SLuZBIE ZDROWIA. Chcemy mieć peł
ny obraz o pracy zakładów i ludziach odpOwiedzialnych
za nasze zdrowie.
Już w piątek, 6 bm. w Starachowicach, przyjmować
będziemy uwagi mieszkańców miasta i okolicy o pracy
służby zdrowia. Na pytania odpowiadać będą przedstawiciele Wydziału Zdrowia Prez. lVRN w Kielcach, Prez.
MRN w Starachowicach oraz starachowickich placówek
służby zdrowia.
W PIĄTEK, 6 BM CZEKAMY PRZY TELEFONIE
NR 76-84. OD GODZINY 13 DO 15.

Na trasie Rzym -

Neapol doszło do C7oOłowego zderzenia
towa.rowym. Zginęła 1 osoba, a kilCAF UP! - telefoto

pociągu pasażerskiego z
kanaście _tało rannych.

6 lal

więz!enia

dla zwyrodnialca

Chciał utopić żonę
6 stycznia br. do Szpitala Po
wiatowe.go w Opa.towie została
przyjęta
Helena Sidor, u której stwierd:rono powaŻone obrażenia głowy i ślady poobic:a na
całym ciele. Sprawą zajęła się
milicja.
W 1967 rokJu Helena - wdowa z d,wojgiem dzieoci. wstąpi
ła w związek
małżeński
ze
Zdzisławem
Siclorem. Poż}"cie
tęU pary układało
s 'e dobrze
do -cbwili
kiedy Sidor zaczął nad.uż}"Wać alkoholu i zaniedbywał swoje oOOw;,ąz.ki gos-

--.;;..------...;.-_.
Bioprognozo
Uwaga. kierowcy i przechodnie'
Widzialność dobro. w rejonie lokal

nych opadów

wzrost

niebezpieczeńst

wa poślizgu.
Sytuacja biometeorolog iczna:

obni.
zono sprawność działonia. nerwobóle
I objawy pogorszonego samopoc.z ...

cia.

http://sbc.wbp.kielce.pl

w studni

podarsk: e. Zaczęły się konflikty, drobne sprzeczki, a później
DOKOIVCZENIE NA STR. 7

Nasza dawka
witaminy "U" - czyli

:~·1·:fJśJniech .

\;~01'"k, ił śni ie ch
l ~··

_.~

Sen
Pewna d.ama 114 przy;ę
ciu:
Śnił mi się pan
te;
nocy.
- Bl.aga.m panią o przebaczenie.

ECHO DNIK

STRONA 2

Upiększajmy i porządkujm

miejsca pracy. i zamieszkania
Apel OK FJN
Ogólnopolski
Komitet
Frontu Jedności Norodu
rwróci' się do mieszkań
ców miast i wsi z apelem
o powszechny udział w upię4eszoniu miejsc procy ł

szybciej

wi~cej

lepiej
DOKORCZENIE ZE 8TH. l
obni2;ą

zużyc·ie

tnaJterialbw

dlrewn,ianych i
czędne,

za9U>Sują 06Zpostępowe
tecooolo-

g.ie PI7.Y budowie innych obiektów mostowych.
JednoczeŚlIlie
pracownicy
KPRM o jeden rok sk:r6cą pra
Cle
prowadzone na terenie
Czechosłowacji.

A oto

wiadomość

z OstrowBuły im.
M. Nowotki przy budowie nowe.:-o zakładu planują wcześ
Diejsze oddanie do eksploataeJi pieca elektrycznego 10-toDOwego, który zamiast 30
września br. oddany ma być
w pruddzień lipcowego świę
ta. Załoga zamiena
takźe
wcześniej uruchomić prasę o
na.clsku 3200 łO' skracajlłC czas
Jej budowy o 12 miesięcy I
uruchamiając ją juź 22 lipca
br. Jednocześnie pIece grzeweze tej prasy, których ukoń
ezeme pierwołnie zaplanowano na 22 lipca 1974 r. będą
eolOwe 15 września br.
O Ue zrea.lizowane zostaną
te zobowil",zania, to w czasie
dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej, ponadplanowo wyprodukowane zostanie 3 tys. t. stali wysokojakościowej oraz 10 łys. t. odkuwek. Łączna wart!)§ć łYch
wyr~bów
wyniesie 120 mln

ea. Budowniczowie

-------.

dołycb.

OWOlJa, Czylelnic,!
W dzisiejszym wydaniu "Słowa Ludu",
w formie specjalnej
wkładki znajdziecie p~
ny tekst uchiwały XIV
WojewooZ:kiej Konferencji Sprawozdaw<:zoWY'borczej w Kielcach.

zamiesrl<ania, przy porząd
kowaniu osiedli mieszkaniowych, ulic i otoczenia
domów. Zwraca on także
uwagę mj.n. na potrzebę
dbałości o czystość i higienę w obejściach gospodarskrch,
podejmowania
prac
porządkowych
na
drogach i szlakach komuntkacyjnych,
upiększania
szkół, świe<tlic,
klubów i
innych obiektów użytecz
nośoi publicmej.

Sanatorium

bi-e!ż.ącym roklll w Busk.u-Zdroju rOl2\?OCz;ni<e się buoowę saJJatorilum dla na.u::zyoieLi. Obiekt, którego iJlWe5torem jest Za.rząd GlĆlWl1y
Zwią7Jk:u N3!llOZy'CielGtJwa Polsdmego, z.l<:lk.alirwwall1y będzie
na ter-el1QCł\ między saII1atoril\.llIIl "WłOk/niarz" a ceotJrum
7Jabiegowym. W }{Iomfort<llWO
Ul'Zą<lzonych

pokojach jedno-

będzie

mieścić

s :ę

25<J lÓŻek.

Term:t!l za1rończenia budowy z.aplanowamo na 19718 rok,
choć czy.ni się już s.talrania o
jego przYSlPiesrrenie.
(JaS)

Już wkrót~

Szef "Czerwonej

Oberży"

stanie przed

sądem

PrQlkura.tura Wojewód-zka w
KralIDwie sk:ttowa-ła d<> sądu
ost.ai:ni akt ookarżen:a w sprawie głośnej afe-ry prze.mylniczo_
dewi2Jowej, tzw. "Czerwonej Oberiy". Akt oskarżemia obejmuje 15 06Ób, głównym oskarżo
nym jest były właściciel kawiarolli w
Sza.flarru:h Jan

Kucha.rsk:. Proces rozpocz.nie
się na p€zełomie
kwie-tn:.a.
maja br.
Ski(o:"QWa.DY do sądu dokument liczy 89 stron d/ruku i ooojm·uje szeł'oką gamę przestępstw:

przemyt (złota, walorów dewizowych, kon~ bydła).
n:elegalny handel tym"! p!"zedmiotarnd niele-gaJne posiadan·e

broni i dokonywanie

•

Prezea Rady MiDistrów

powołał

Radę

Legislacy.łruł,

która działać będzie
pny
premierze jako specjalny organ doradczy i opiniodawczy w sprawach tworzenia
prawa.

w sl(i'ócie

W Kat&wicaeh rozpoczęła
się wczoraj konferencja zastępeów mi!llistrów flnan-ww i
zastępców prezesów na4"odowych banków krajów człon
kowweh RWPG. Przedmiotem obrad są spcawy związa
ne li .realizacją kompleksowego
programu integracji
gospodarczej krajów RWPG.
•

dla
nauczycieli
w

i dwuo.sobowy1ch

• 1leaIisują.c tesy proltramerwe vn lIienum KC PZPR
w .akresie CeBcralDej a.ktywiaacji działałności wychowawczej
we
wszystkich
szkołach wyższych minisiei' o.ui, ".1nietwa wyz
szece j techniki - Jan Kacz
marek wyslosował do rel<t~
rów uczelni list aawierają
cy procra.m roa:wolu wsorowej pracy wśród st.dentów,
pracowników uankowych i
innych vup pracowników
szkoły
yiszej.

rozboju,

f-ałszO'Wan:e do:arów.
na.kla.nia.n:e do grabieży, niele_
galną sprzooaż
a,lk'J>holu oraz
inne przestępstwa. Wartość wa
lorów dewizowych j-alćmi ,.obraca.H" oskarżeni, osza.ciJIWano
Da blisko 23 mln zł.

• Wczoraj minęło 25 lat
od historycznego
wydarzenia w
dziejach
polskiego
przemysłu
okrętowego. Na.
pochylni Stoczali Gdańsklej
położono wtedy stępkę pod
pierwszy polski pelnomorsiti
statek - rudowęglowiec, nazwany imieniem przodujące
go trasera Stoesni Gdańskiej
Stanisława 801d.ka.
•
ZarzĄd Główny Zwi~
ku Zawodowep Pracowników Państwowych i Społecz
nych na swoim posiedzeniu
pleoarnym omówił sadauia
związku
w socjalisłyczoym
wychowaniu swych CzłOill
ków, a zwłaszcza młodziezy.
Temat ten pne:ilnalizow&llo
na Ue oceny
uiedostatecznych jeszcze postępów w usprawnianiu i
podnoszeniu
poziomu kultury pracy administracji.

kończ

Coraz więcej dzialkowiczów i

ogródków wylega JlOP(>ludniami
gTządlci. A te robią się pod ich

posiadaczy
na StOOje
rękami

co-

raz ładniejsze. Wiosennie .zielone, z pierwszymi kolorowymi krokusami, a już gdzieniedzie pękającymi pą10ami ŻC>'nki.li_ Ogromnie zadbcme ogródki reporter wczoraj widzial przy ul. Krynicznej w ~ie!ca.ch, a tak.
że na Stadi>Onie i Czarnouńe.
Z4ga.dnęliśmy
jednego z posiadaczy dzialki, jak duto CZ3·
su spędza w ogródku, by utrzymać dzialkę
w imponu.jącym sttmie (dzia~ka byro bajecz.
nie kolorowa od wielobarwnych krokusów).
Pan Tadeusz Smaruj powiedział nam: Ogródek jest moją pasją, spędzam w
nim
wiele DQd.zin, ale nie męczy mnie to, bo
mam efekty. No, chyba przyjemnie jest popllif'21łĆ M t( kolorową 14kę.

DOKO~CZENIE

ZE STR. 1

num KC PZPR. które poświęco
ne będzie określeniu zadań poń
stwa w dziedzinie racjonalnego
zagospodarowonia zosobów pra
cy ludzkiej. prawidłowej polityki kadrowej oraz dalszego doskonalenia pracy partyjnych· instancji i organizacji.
Biuro Polityczne zaleciło, oby
w ramach przygotowań do plenum przeprowadzić ocenę gospodarowania zasobami pracy
w zakładach gospodarki uspołecznionej,
zwlaszcza w zakresie kształtowania się zatrudnienia na tle potrzeb produkcii.
Szczegółowej
analizy wymogo
również
sytuocja w zakresie
stopnia wykorzystania istniejQce
go potencjału produkcyjnego.
Zalecono dokonanie komplek
sowej oceny i określenie zadań
w dziedzinie przygotowania, do·

Prewencyjne
działania

kieleckiej
prokuratury
Prócz lPw'óch podst.alwowych
n.urtów: 7JWa.1oz.ania przestęp_
orości i kontroli pmestlr':z.egania pra'Wa, kioelJ€laka prOOJuTatura prowa.dz.i m!k;rojooaą na
dJUŻą SlklaJę alocję <kLiałań pro_

Jlilalkltyc2lIlY'Ch.

W oota,;fuLicll dniach z inicjatywy P.rokurabllry Pawiallawej w KoIls'kń.ch, w Powiatowym 2Jwiąz;knJ. Kółek Rolnicz)/lCh wrgaJIliWlWo3IIloO nruradę z prezesami tej ocrgami.zacj,i.. POOI:::z.a5 spotkaalia pr~s
Sądu Pc'W'iatow~o i prok.urabor powiato'Wy omówH'j, stan
przes,tępczOOct w kóllkach rolniC:ZY'Ch na tEt:-eItie powiatu.
Podobna n ara.d. a na temat
niegoEr.>ooarnoocj., mar1IlOtraw&twa i na<lł\J!ŻYć <liCf.była się w
FZGS Kozienice.
DAR

DOKOŃCZENIE

dziś

ZE 8TH. 1

O€Zustw(),

OGRODKI

Biura Politycznego KC PIP
boru, rozmieszczenia
rzystania kadr w 5~)łeczI1YB.
procesie produkcji.
Biuro Polityczne omówiło
danio i podjęło odpowiednie
cyzje dotyczqce pełniejszego
pokojenia potrzeb kroju w
pier oraz lepszego
lIia w tym celu krajowych
bów surowca drzewnego.

Wiosenny

rajd po drogach
DOKORCZENIE ZE 5TH.
go powiada
wi "Echa" por. Wacław
kiewlez z KW MO. I
związku z tym możemy
wiedzieć, że nie
dów do zadowolenia.
ty? Proszę. W 934 nr:zV'[)aa~1III
kach zanotowaliśmy
widłowe
oznakowanie
w protokołach naszych
cjonariuszy figuruje
ga.rb6w i nierównośei
mamy 316 odcinków
złymi poboczami,
1
padkach źle
przystanki MPK i
Dodajmy: najgorzej
cja drogowa przedsta
w trzech powiatach:
skim, kieleckim i
tym, że już: utrapienie
rowców wywołuje tra..sa
ska do Kielc i do F
z Nowej Słupi do I'\., .~,,,,,.ril!
a także z Miedzianej GÓrtC-l.
do Samsonowa.
A tak przy okazji:
sie
dwudniowej
przyłapano na trasie
nych kierowców, 28
rzystów, 80 woźniców i
pieszych, którzy zagrażalI
pieczeństwu na
pUlblicl:Dy·cpiIOW..,
drogach.

VI ong e Z L
roku stal się podstawą ożywio
nej dyskusji we wszystkich ko
lach i instancjach stronnictwa,
określić ma sposoby
bardziej
efektywnego udzialu ludow-

Kielecki (pod)wieczorek
KOLOROWE

s·edzeni

W POSZUKIWANIU CHLEBA
Trzeba byŁo niez'lpykle długich i zresztą
bezskute=n.ych stara1i, by wcz01"aj w god<:i·
nach popołudniowych dostać choćby kawa·
lek chleoo w sklepach spożywczych i pie.
karniczych KSM . Ok.olo godz. 111 bow i em w
sklepa.ch pr:ry ul. Kujawsk.iej, Szczecińsk i ej,
Zagórs10iej i w "Delikatesach" przy ul. Zagórskie; nawet największym optymi stom n i e
udało się zakupi ć choćby jednej przedwczorajsze; bullci, gdyż pieczywa po prostu n 'e
dostarczono. Wprawdzie nie samiim chlebem czloWiek żyje. aZe be2 chl.eoo Tównież
trudno ...
SYMPATYCZNY RWETES
ZGwsze w godZinach między 15 a 17 najwięcej rodziców odbiero swoje pociechy le
żlobka przy ul. Czerwonego Krzyża . Sympatyczne niemowlaki i dzieci z grupy st arsze?,
a bylo ich wczoraj 59, wydawały panie: Jad.
wiga Dut10ieuńcz i Alina Madej.

obrady

ców w realizacji programu
spoleczno-gospodarczego rozwoju socjalistycznej Polski.
Program ten, nakreślony uchwałą VI Zjazdu PZPRjak stwierdził w
referacie
wygłoszonym
w
pierwszym
dniu obrad kongresu Stanisław Gucwa uznany zostal pnez ZSL za własny.
StronQj.ctwo widzi w nim b0wiem *ielką szansę dynamicznego rozwoju kraju, w
tym rownieź szansę przyspieszenia ł rozwoju wsi
rolni-

etwa.
We 'Wtorek , jak

lUZ

infor-

mowaliśmy
delegaci obradowali w 7 zespołach problemo-

wych. ,150 zabierających glos
w dyskusji dziaIaczy ludowych
zgłosi
swe wnioski, sluzące
lepsz
u oddziaływaniu przez
ZSL - w ścisłej współpracy
z PZPR - na intensyfikację
produkcji naszego rolnictwa i
przyspieszenie tempa socjalnokulturalnych przeobrażeń polskie j wsi. W ieczorem ~były
się wybory naczelnych
władz
stronnictwa. Ich wyniki ogło
szone zostaną w trakcie dzisiejszych obrad kongresu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wypadki drogowe

• •\ W Lipienicach (pow.

f

wiecld), zoztał potrącony
aulibus marki ,,jelcz"
sz~!t l\1inda,
który na
odnlesi<mych ran zmarł
talu. Przyczyną tego
go wypadku był niespra
kład hamuleGwy autobusu.
• W Kielcach u zbiegu
Krynicznej i Koperni.ka,
jacv motocyklem .• WFl\1"
sz ~k S ~rafin, w Dl'3mmeie
muczenia pierwszeństwa
j2!l:du, zosłał J:otrp,cml'O'
sam !!h';d ma:r't i ,~vo - '-_·~ ~·,,·_·

Motocyklista dollJlal
la.

S....ONA ł

ECHO DNIA

do~y
samochodzie

owe

lTKI~eriolO'Wa.

to pojęcie składa s'ię

:

oszczę.dność,

um-ieW+OOCiwo

oklOllOWOin··i a,
tra.n.s.poorbU to ty.l·ko
nich. Kaida ~i<cj.aty-
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grudniu 1942 rokiu w
War5Zalwie, ViI mieszka·
niu Hanki Sawick.iej,
odbyło się pierwsze zebranie,
Colq aJttCję ~ra.nspo.rto.wq ratna którym grupa m10dych
poczęto <> gooz. 7, a ZO!<OrlcZO.
pawiotóVil postanowiła wtwono o god.z. 14. Do Osłl'O~Q
. rzyć, w oparciu o działające
oost<JorCZ-QoIlO W tym dNu 444 sIt.
kola samokształceniowe, orgae/ementÓIIN *opowyoch, no które '
nizację, która pól rok.u póź.
;przedsiębio.rstwo od O<JiW.M 'C.Z-&niej przybrad.a nazwę Związ
ko.lo.
ku Walki Młodych. Pierwszą
Stowo lJ2!n-anio 'lOl~q S'ię bry
przewodniczącą
oraz redakgod.om
zoo!odo-wczy.m "Sr.bebu':
torem konspkaJCyj.nego pisma
które p!1Z)'OZyn.iły się do gprow.
"Walka Mlodych" , :rostala
<lego bronsportu. No szczególne
Hanka Sawicka. W ten spowyróżnienie
ZOIsłużYIły
br-,.go dy:
sób na przełomie lat 1942{1943
Wiesławy Gie/ieckiej, Zolii Bu.
powstad.a rewolucyjna orga.nijak, Genowefy Stachury i Zdzi·
zacja mlod2:ieży polskiej, ideosława Zawodrkiego.
Dool2e w
Wo powiązana z Polską Partej p.racy spilS>aJo się róv,'rl'lez
tią Robotniczą i Gwardią Lu..
s-/.użba ruchu, eok"oktrycy i mecha
dową. Dzięki wydajnej pomonicy. Warto także po&'reślić
cy PPR, wiosną 1943 roku
wlo.śc itM:t pos t<lwę
i zoo ng<lio.kola ZWM rorg~wane U>wa,n·ie mag<J.I'1'f1·ierow Z{],kladów
stały rÓW1Ilieź
poza W1i1"sza- '

Produkcji
Betonów,
zwł<JjS>zozo
Kazimierza Pomijana i Bronisława Woźniaka oroz WSlzy.sbki<:h
bio.rqqch

.tej o.1ccji..

Telefon
~tuaJ"lrwencyjny

u>cm<lł

w
lad.

W

wą.

W pierwszym roku istnienia organi.zacji jej ~ial-a.lność
slrupiała się na dJWóch za5ad-

Poleeł W obronie wolności
dota.rłem 00 t)Ic.h, którzy go 1.n.aJ~ Icl.ónz.y 9<> pamiętotjq,
s.ckręc iłem
no
ba1'd.ro s-t<lry cmenoŁo.r,z przy uJ.i:cy lłżeclk<i<e-j.
Tuż przy br<lmie jesł g.rób. prz.y ~<4')!ły gronj.toWQ płytą.
N<J pły
cie fl-QI!<o.n.iIk z kwia,tam1. W komien~u wy.rytty nopios :.

Nim

Tadeusz Jerzy Krywka. Przewodniczący ZWM. OcIznaczCNlY Medalem na Połu Chwały i Srebrnym Krzyżem
Zasługi, poległ
śmiercią żołnierza 15.04.1946 r. w obronie wolności i szczęści<J
Polski i Jej ludu. Pełni przywiqzoni<J - młod~1eżowemu bohate.
rowi - ZWM.owcy Staroohowic.
O rnJo.dz ieiow)'llTl boh<l;te-rze móowł d-ris.ioj jego brat.. obecny
k ierowrl<ik ZaM<ld«Negoo Do.mu lGuJoł!ury w Sto,roc·howicoch - ZdlZ'isłow

Krywka..

-W 1943 roJc.u T-odeu.s.z zos<tal z0tr7)"nl'O,"y przez Niemca.. w
jednej z u.lic.Ln)'Ch /op<Jll1ek. Ozescy p<J",~(]onoCi odb:~~ tr<l'ns.port
jeńców. Do końca o.~u.pac}i wo!czy.ł w SIowocj.i. ..
Byi oord:zo z.dolc1y, peI~ enorg i4 i zopo!u do pr<lC)" w 01'90rY.a<lcji. M ioo! wyJą.llk<>W'f d.(liT mówienia, przekon'7'WQln~o Iudz.i.. Tym
Łj-adnywal sob ie rówi e~n~ków, którzy w 1945 roku, z d'lNi~q pows.t<l·njo ZWM, w,1brali go no pnzeNVO<lni<:ząceg<> ZQ,l!ządlu MiejsJd-ego. Nie og.rcmiczcl s·i ę ł)lIko do d:z.ia.kJ.!noŚlc:i zzo s.to~u. Srol '
udzioł w każdej okocj i z:brCl'~nej pm:edwko
9roolł;ą<:)fll
bo.ooom
M
Po.'M:.;J'u.. Zapał do wdokti zbrojonej w imię wolnoŚlc:i W)"Wodzf.l
się u niego ch)1ba z umilowoonio. tej wolf'loŚlc:i.,
Ic!tóreoj sam n.!e

z.crZ,iI

cJu.ż~.

Tadeooz KI')'WIc<l micl 20 10It. gdy w KW<lIIl-<>wie zgi.nqł z broniq
w f'ęk.u, woJc.zqc z baOOcrnoi. Mi<l\.\a to być jego os.t<lt n.ia c3c:c-jo.
Loo<J clu:i-eń s.l)'lkorNCII mu się W)1jo.zx:ł do p.rocy w K~ecie Woje......:5tcI:zj~:oIT1 ZWM. N-iestety.~
(IPA)

Przed

S

premierą

Teatr im. Stefana Zeromskiego w Kielcach przygot()wuje premierę "Swiętoszka"

według nowego pN.eJerzego Adamskiego.
Widownia, przyzwyczajona do
tekstu tej komedii w przekła
dzie Boya, może odbierać n0wą propozycję z mieszanymi.
odczuciami. "Świętoszek" b0wiem w wolnym przekładzie
Adamskiego jest raczej parafrazą. uwspółcześnioną wariacją na temat Molierowskiego.

Moliera,

kładu

,,świętoszka".

się uwagami li Janiną Uwatą,
i LWaDDą Brzezińską.

niczy-ch sprawa'Ch: udziale w
walce zbrojnej z okupantem
oraz
pracy
OŚWiatowej .
W Iron.sp-iracyjnie wydawanej
"Walce Młody'Ch" z kwietnia
1943 roku czytamy:
"N a gwalt i przemoc okupanta jest tyllro jedna odpowiedź sila. Kto z nas ;est
napra.wdę bezpieczny? Tylko
ten, kk> walczy z wrogiem.
Cc jest naj~epsz1/ffl
au.swei·
sem? Rewolwer tub granat 1D
ł'ęku. Kto na pewno nie pojedzie do Rzeszy? Ten, kto pójdzie do oddziaJó1D partyzanckich, lub przylączy się do
grup uderzeniowych w mieś·
cie. Zycie dla narodu polskie.
go - to Ś1nie1'ć okupantowi".
.Tuż

sowo

wiosną 1943 rok.u ma·
z.glaszająca się mJ.odziei

tworzyła własne grupy wypadowe, podporządkowane d0wództwu GL. Pierwszym d0wódcą ZWM-owskich odmiałów wstał
Tadeusz Olszew.
ski "Zawisza". Potem powstały oddzia.ly w inny'Ch re·
gionach kraju. Odtąd, praWie
codzienni e grupy bojowe mło
dz ieiy organ.izowały zaan.achy
na niemieckie l<JokaJe i pocią

gi.
Jedną z pierws.zycll
akcji
prz eprowa dzonych na K ielec·
czyźni e było
spaJanie przez
grupę wypadową GL ZWM
z Cmie1owa, transformatora
wysokiego napięcia na linii
Ostrowiec - Ożarów, a potem ścięcie slupów
telefon i=ych - wzdłuż sw<sy O·
strowiec - Opatów pne:z
sekicję GL ZWM z Ostrowca.

Walczono nie tylko z WIl"Ogiero, ale także o to, aby ni.
gdy nie powróciły rządy bur·
żuazji i obszarnictwa. W deklaracji ZWM z września 1943
roku, z w i arą w 2lWYcięstwo
nad -okupantem i . budowę no·
wego
ustroju
wY2lWolonej
Polski., p isano:
"Potrafimy zbudować Pol·
s~ę, która będzie
kochającą
matką dla wszystkich
oby.
wat eli, krajem potę,tnego roz·
woju. g.ospOOarki, kultury, dobrobytu. W przyszlej Ojczyź.
nie mlodzież powinna otrzy·
mać prawo do wspóldecydo·

-

Tu bowiem
wszystko
akcji - dorzuca reżyser
- wszystko wi ęc, co zbędne,
zostało
odrzucone. Autorowi
przekładu chodziło
o to, by
służy

udowodn ić,

że

,,świętoszek"

jest sztuką o fałszywej idei, a
nie krytyką religianctwa. Chcia
łem to również wybić na plan
pierwszy w
przedstawieniu,
Świętoszek (gra go Włodzi·

Tadeusz Pliszkiewicz, nowy
•
w Teatrze im. S. Zerom
skiego, wprowadził do sztuki
dwóch obserwatorów opo-'
nentów, tzn.: Ludwika XIV i., ,
kardynała Mazzariniego, któ-'
rzy wraz z widzami oglądają
przedstawienie utrzymane jem i erz M A'nrewicz) może byĆ
dynie poprzez kostium w kon-' \ . równie dobrze człowiekiem,
wencji XVII-wiecznej.
dążącym do celu w XVII wie
\ ...
Irena MalarfZYk, grająca w , ku, jak i współcześnie. Jest to
tej komedii rolę 'Elmiry, ma ' więc rze'CZ przeciw określo
nym postawom, ideom.
zastrzeżenia do tej koncepcji
odczytywania
"Świętoszka".
- A jednak żal mi całej
Na czym one polegają!
nadbudowy z dawnego ,,świę
- Wolę po prostu przekład
toszka". 8 lat temu, gdy rów:so.ya - powiedziala aktorka.
nież
grałam
w tej sztuce,
- W wersji Adamskiego role
scena zabiegów ŚWiętoszka o
kobiece są wyraźnie zubożone,
Elmirę była pełna . konwenanmniej barwne.~
&Ów, tutaj partner po prostu
reżyser

"Swiątoszek"

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fot. Jerzy

_ania ZWMr ·

alka o Polskę - praca dla PolskU

ju akcji wzięło uchiał &6 samochodów z przyczepami
(50 SQ&
mochodów z PKS I 36 z Kf'TSS).

kierorNCów

.P

30 r

"Sibeiu".

Burcll~

wania o losach 1UlTodu; ..
fabrykach,
kopaLniach,
hutach i warsztatach stworzone włnny być takie warunki )
pracy, abll staly się źródłem' · , ,
rozkwiłu
fOspodarczego kra.-. . \.
ju; ziemia winna być oddCl-. ri
na ludowi polskiemu; mlG- .
dzież Winna mieć nie ograniczony dostęp do oświaty, CI
Państwo musi roztoczyć opiekł
nad życiem i zd'r owiem mło
dzieży.

O

taką

Polskę

wa'-

cZ1/fflY. O Polskę
radośot,.
gdzie "w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele".

Zgodnie
ml.odzież

w

z
brała

t;wQrzen'bU

tą

dek.laracjll
czynny ud"Ział

zalążków

wła.

dzy ludowej. Duży był wkład
ZWM-owców
w
tWlOI7JeIlie
Krajowej Rady NM"Odowej I
realizację jej pierwszych dekretów. W miarę jak prz~
suwał się front, na wyzwolonych skrawkach ziemi poLskiej, młod7Ji.eoź przystępowa
ła, wra:z ze starszymi, do zabezpi.ec:z,emia obiektów przemy,słowych, ich odbudowy I
uruchomienia.
Równooześnie
sreregi ludowego WOjska Polskiego zasilane
były
przez
m10dych ochotmikbw, którzy
pierwsze doświadczenia bojowe zdobyli w walkach par·
tYoZJaiIlckich. A k iedy nastały
dni pokoj.u, w myśl Deklaracji
Programowej ZWM z grud·
n ia 1945 roku
u-.. jak
wpierw obowiązeik wa.lki o
Polskę, tak
dziś
obowiązek
pracy dla Polski", młodziei
godiIlie wypełnia.la to zadanie, budując nową, socjali-

'

'
"
\'"
'

sty=ą ojczy2l1'lę.

(JaS) ,

•

Zebranie
filatelistów
- człooków koła ar l ;
o
• Kielcach
DzU. ł kwietma. • codzinle ·
w WDK na I piętrze odbę- "
dzie się zebranie sprawozdawczowyborc:ze
członk6w
polskie co
Związku Fi1atelist6w
koła
nr 1
w Kielcach.

n.",

żąda,
bym jak najszybciej
zrzuciła
z siebie kostium.
Sądzę, że taki dialog był niemożliwy w
tamtych czasach

-

upiera
Broniąc

się

pani Irena.
swej teorii, reżyser

.,

stwierdza :
- Takie zdarzenie wydaje
mi się w pełni realne. Przemieszanie elementów współ
czesnych z siedemnastowiecz~
nymi powinno zapowiadać ciekawszy
spektakl.
Bardzo
chciałem, by wyszło
z tego
· nieko nwencjonalne
przedstawienie.
Premiera ,,świętoszk a" Mo- '
Hera odbędzie się 5 kwietnia
br. na scenie kieleckiej Teatru
· im.
Stefana
2:eromskiego.
Reżyseru je Tadeusz Pli9Z!Uewicz, scenografię opracm.al
Marcin \Venzel. W przedstawieniu b iorą udział: Aleksan· der Michałowski. Janina Bernas, Irena Malarczyk, Edward
Kuszłal, Stanisław

KamińsItI,

Janina Utrata, Lilianna Brzezińska, Tadeusz Krasnodębski,
'Vlod~mi~rz Mancewicz,
Jerzy Peters i Jeny Borek.
(qIJ)
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Poziomo: 1. miasto w Hiszpanii nad Morzem Sr6dziemDym, 6. j=ioro w Afryce, 8.
wytwacza beczki, 10. zespół
muzyczny składający
się
z
meściu osób, 13. prawy dopływ
dolnej Odry, 14. może być w
batonach lub tabliczkach.
Pionowo: l. samolot przystosowany do rzuCll'nia bomb, 2.
naczelny, kOlegIalny organ wyloonawczy, zarządzający
pań
stwem, 3. najwyższy wulkan w
Europie, 4. wzór, wcielenie,
15. zespół aparatów lub przymądów, 7.
gatunek cukierka
ŚJnietankowego. 9. dowódca arki, 10. napój alkoholowy wyrabiany z ryżu, n. dororca w
obozie hitlerowsKim, 12. ciężar
opakowania towaru.
Rozwiązania

przesyłać

należy

pod

adresem
redakcji "ED"
na kartach pocztowych w termmie siedm :u dni
00 daty niruejszego
numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpow iedzi rozlosuje się dwa bony
książkowe po 50 zł. Karty po<>cz.towe bez kuponu będą wyłączane z losowania.
wyłąalll1ie

"ECHO DNIA"
Kupon nr 80
Rozwiązanie

wirokrzyżówki

nr 62
WIROWO: obwoluta, obcierka, orchidea,
ornament, ortalion.
POZIOMO: ocena, piła, huta,
aktyn.

PIONOWO: metr, ubiór, rotor,
data.

Krzywica
PrZYC2yną

krzywicy jest niedobór witaminy Ds. Wit.a.mina
ta dost.a.rczana je:>t do organizmu w ~żywieniu jak również powstaje w skórze
pod
wpływem promieni
pma.fiolkowyeb światła słonec~lDel:'o. U
nas na ogół zawartość wiłami
ny Ds w pokarmach dla małycb dzieci jest za mała, na..tomiast nasze warunki klimałyezoe nie sprzyjają dost.a.tecznemu
nasłonecznieniu
i w
związku z tym u
niemowląt
naszycb istnieje Ciągłe zagroże
nie krzywicą.
ZagrO'Żenie
to
kwiększa

się

świetle badań

głównie

jesienią

I zimą oraz w dużyck miastach, gdzie promienie pozafioł
kowe pochłaniane są
przez
dym I kurz. Krzywics wystę
puje nl\jczęściej międ2y 3 miesiąeem
a 2 rokiem
życia.
Rzecz ciekawa, że szczególnie
ciężkie ~taeie krzywicy spotyka się u szybke rosnlłcych,
dobrze
odżywionych
dzieci.
Powodem tego jest duże zapotrzebowanie tych dzieci na witaminę D.. Oprócz tego
wiele
innycb czynników może sprzyjać powstawaniu
krzywicy. I
\ak np. w stanaeh
infekcyjnych, w biegunkach. w niektórych rodzajach diety (nadmiar tłuszczów, nadmiar płat
ków ewsianych)
docbodai
do upośledzenia przyswajania
witaminy D, oraz Odwapniania
kości.

Rola witamitly D, w orr;a.izmie polel:'a przede wszysi.,
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Co w modzie piszczy?

W więkS'llOŚCi pa:ós4:w Europy, w Ameryce PólDoenej, a bkże w
IiCZllych kraJach "trzeciego świata" cbiałl\ją Już por dnie małżeó
we i rodzinne. Leez dełItd tylko w Polsce strworZO'110 ich naukowo-badawcq nadbudówkę: Ośrodek Badań nad WspółczesnIl BodziD4.

Dwie potrzeby
PowołanIe ośrodka
odpowiadal<> dwóm potrzebom: prowadzenia badań nie objętych przez
pokreWllle placówki nau.koWe
(medyczne, soejo- i ?6ychoJ.ogtc2lIle
i~p.)
Qa'az wytyczenia
metod pracy dla porarlJni Towarzystwa Planowania Rodzi_
ny.
W pierw\S.Zych latach istnienia <>Środka,
zai.nter,e sowan:e
crzynników oficjalnych i propagaJlldy sprawami rodziny było
raczej niewi~l-kie. Natomiast od
1971 roku problemy rodziny za
licza się do zagadnień, którym
trzeba poświęcać ogromną uwagQ w imię harmonijnego roo:
woju jOO!nostki i społeczeństwa.
Partia i rz.ą.d dały temu wyraz m. in. przez uchwały i
akty prawne, przyznając nowe
przywiJeje
matkom
małych
dzieci itd.
Ośrodek,
który
poprzednio
pracował przy umiarkow<tllyTIl
zainteresowaniu opinii pubEcz

Lepiej późno
niż wcale
Mabel Fitzgerald otrzymała
dyplom ukończenia wydziału
sztuki na uniwersytecie ox_
tordzkim i tytuł magistra.
"Lepiej późno niż wcale" oświadczyła 100-letnia absolwentka. Panna Fitzgerałd studiowała
80 lat temu, ałe
wówczas w Oxfordzie kobie- '
ty nie mogły uzyskiwać żad
nych stopni naukowych.
kim
na
rer;ulawaniu
1:'015podarki
wapwowo-fosf.OOI'Owej.
przy niedoborze ' witaminy D,
doobodzi
do
zaburzenia tej
gospoda.rki (np. wapń i fosforni!! wcbłaniają się z przewodu
pOkarmowego), 00 w konsekwencji prowadzi do odwapnienia kości. Wczesnymi objawami krzYWicy są: bladość, apatia, zaburzenia snu, potliwość,
rozdrażnienie
oraz skłonność
do zapa.rć. Później
pojawiają
się zniekształcenia kości czaszki, kla~ki piersiowej oraz koń
czyn. Głowa dziecka jest duża, kwadra.łowa z wyraźnie zaznaczonymi guzami czołowymi.
Na klatce
piersiowej można
zauważyć w miej9Cu przejścia żeber kosLnyeh w chrzęst
ne - wyraźne zgrubienia czyli
tzw.
"różan~ec
krzywiczy",
Klatka piersiowa p-a.
tym
może być w okoliCy
mostka
za.padnięta
("klatka szewska")
lub
nadmiernie
uwypuklona
("klatka
kurza").
Kończyny
dolne są zazwyczaj wygięte w
postać litery X lub
O. Nadmierna wiotkość mięśni i willzadeł powodu;e zniekS7Aałcenie
kręgOSłupa, a brzuch litaje
się
duży, rozlany (,,ża.bi brzuch").
Krzywica opóźnia funkcje statyczne (!1ziecko PÓŹ'110 zactzyna
chodzić) oraz powOduje
późne
wyrzynanie się zębów. Dzieci
krzYWicze zapadaj Ił częściej na
różne cboroby
rKrzywi~
mO'Żemy
za,pobieI;'ać poprzez racjonalne żywi&
nie niemow~t, właściwą pielęgnację,
profilaktyczne podawanie witaminy oraz naświet
lanie dziecka promieniami pozafiołkowymi

(kąpiele

nej i pokrewnych placówek
naukowych, znalazł slę teraz w
"oku cyklonu". Okazało się, że
również młode pokolenie Polaków uważa udane małż2ństwo
i szczęśliwą, dobrze funkcjonu
jącą rodzinę za najbardziej po
żądany cel życia. Opinia publiczna żądała więc recepty
przeciWko rozkładowi pożycia
małżeńskiego i jego konsekwen
cjom.

Gdzie

się rodzą

konflikty?

W y-przedzaJjąc ofi<:ja.lJne sfocmułowa.nie
tych
oczekiwań,
ośrodek- przeprowadził
(w latach 1968-71) badania nad me
farni zagrożonymi konfliktem
w małżeńst"w:e. Objęto nimi 220
par warszawskich, które «()S()b
no :ixmy i mężowie) wypelniły
440 w:elorubrykowych kwestio_
nariuszy, odbijających dynamikę współżycia małżeńskiego w
rozmaitych jego fazach.
z ~Qmlfle§o zasobU uzyskanych j,nformacji. utczy;majmy się
przy

ty>eh,

s..,-zeczne z

które

okazaJy

panującymi

się

pog!~

mi. Ujawni<>no np~ że n.ajbar<h.ie-j
brzemient1y w k-o-nflf,\cty jest okres , w którym pói-erwsze d2'lecko
osiąga wlek sz.koły podGtalWowej.
Na torn i.ast
na.łmniej
za.g<rożone
konf~ikromi są ' la ta poprze<l:lają
ce pójŚCie t>ego pierWl>-zego d"Aec
ka ck> slIkoly - czyli ok.res wymu,gający 00 kob1ety maksy~
nego na tężenia 'ftm,k-cji opiekuń
czych!
Zaskatkująco
brzmi też
wi.a-doomo6ć, że jednytIl z najpoważniejszych
źródeł
nieporoz,umień jest nadmiernie kOIlJiumpcyj
na postawa któregoś z małżon
ków (części.ej męWzyrny) , zaś nałogowy a.1k-ohod-i2lm za.j<muje d.aJ.eIde mlie j.sce.
Tak przyn.a jfim.iej ukladają się
sprawy w małżeństwach wielkomiejskiCh, wylosowanych z kartotek
ADM w
rÓŻnych dzielni-cach WarS1Z8..wy z ~Iędnie
niem r07.llTh9.'ty.ch środowisk społecznych.
M11IlO
sta-tYa"ty=nte
sk>romnej próby, badanie po'llwodllło po70nać typo'MOŚĆ pewnych zjawltsk (w L<mdyn:ie w pooobnym
ce.ll\l p",.tu:i>on.o się kw""tiona'l'iuszami wy.pebni-onYl<lli tylko pof'ZoeZ
20 pa!' ma I':i:eńsklioh!). Posłuży o.no
ta kU do dal szych, b .... drlli.ej szcze_
gółowych c:>pra.co-wań. m . Kl. jako
jeden
z materi ..lów d!a <>Ceny

sytJua.c.li mlodyctl. mal:teńsllw. któ
rej bada·nie rorzJpOC~ w roku
ublleglylffi.

J ak pomóc nietypowym?
Pilne potrzeby społeczne skło
ośrodek
do podjęcia w
tym rok,u dwóch eks-pertyz dianiły

Koszulka
czy piżama?

słone

czne).
Leczenie
krzywicy
polega
przede wszystkim na podawaniu
dziecku
witaminy
D,.
Dawkę wi&.amiDy D"
ZlU'ówno
profilaktyczną
Jak
leczniczą.
winien ustalić ldu.rz pediatra.
DR LECH

ro Z na
gnostycznych w oparciu o

Fantazyjne

robi

W katalogu rzeczy najmodniejszych znów pojawiły się bliż
niaki. Ale jakie zmienione!
W przeciwieństwie do swych
protoplastów z lat pięćdziesią
tych, nie składają się iuż z
bluzki pad szyję i zapinanego
swetra z identycznej gladkiej,
jednobarwnej włóczki, ca naj,
wyżej z delikatnym wzarkiem
przy szyi lub wzdłuż zapięcia.
Tegoroczne wiasenne bliźnię·
ta sweirowe to towary wielkie}

już

istniejące

materiały
własne
i
plac6wek o pokrewnych zainteresowaniach (m. in. resoctowego Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych, Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN) oraz o zb~
ry statystyczne GUS. Prócz wy
żej wspomnianej sytuacji mło
dych małżeństw, przedmiotem
diagnozy będzie położenie ro-""
dzin wi.elodz.ietnych i rodzin z
jednym żywicielem.
Wia-domo o n,Łeh ogól'łli.e, że
żyją w trudnych wa.runkach eko-

Nie tracić
czasu

nO<ffi'icxny.oh i spoleczonych. Trzeba
je.dn"',k
uzyskać
odpowiedź
na

pytanie-:

~cł2!le

1IIcwią

najSłał16re

pu.nJ<ty Leh egzystencji jalko komórki rodu,nonej? Do9iero wówcna.; będ2-ie można wybrać I UlfUchQmić efelctyVli1lle śr.()(!l.k:i. pomocy
:te strony pańsllwa i otga<tizacji
społecznych. Dla zdObycia pełniej

W NRF wypusz.cZO<110 na rynek nowe pomoce szkolne dla
uczących się angielskiego. Są to
zestawy
słówek
angi.eUikich
wydrukowane na papierze toaletowym - w odcinkach. W ten
sposób uczniowie mogą każdą
wolną chwilę wykorzystać z po-

ob< szu
sytua.cji
oŚ!"<lde:k
wy'kona dOGatkowe wywi:ady w
wybr"''''ye'h zakładach
pracy
I
p lacówkach pC>fl'>OCy spolearn.eJ.

szeg,()

nasze hobby

RodziIWl -

żytkiem.

OSrode.k Badań nad Wspól.czesną R<>dziJ1ą prowadzi także dlli,;_

łalność

usługową.

Należy

m.!.,. opracowywanie

dla

aktywu

do niej

pogad.M1ek
Pl a n",-

Towarzystwa

warua Roozi""y. dla radiowęzłów
i ga-zetek z,a.klado\vyeh , org.s.,n:i.zowanie wieoz-orów dYSkusyjnych o
tematyce rodzinnej ,
konsu!'ł:aeje
naukowe dla bada-c:zy i praktyków itd. W ty.n mieeiąCJU TPR
otwiera p"ierW5ze

w

kraju zakJ:3-

dowe th~ie po.radni pr:r.edmalźeń
skiej w stoleez'nych p'zedsiębLe.r
st\vach .,Cora"
i
"Kasprz.'adc.";
również i one zn-a,jd'ą się po<!. op;e.ką

nalUllroW~

ośro-dk.a.

OBnWR nie dysponuje włas
nymi funduszami ani lokalem,
a jego etatowy z~pół składa
się z...
dwOOh pracownE.ców.
Towarzysbwo Planowania Rodzi
ny i jego ośrodek powstały 1>0wiem na zasadzie hobby grupy
działaczy i rozwijały się w oparciu o własne siły oraz o
odczuwane i przewidywane, po<>trzeby społeczne, które dopiero '
po g~udniu 1970 r. uzyskały pg
parcie partii i rządu. DZ!6, kie
dy klimat dla badań nad problemami rodziny jest CO'I"az bar
dziej
zachęcają-cy ośrodel"
stoi przed szansą dużego rozwo

ju.

... jaka element

Sl,ch

"ren

standonłowych,

mieszkań.

Tn.eba

twonywem
i podatnym
ce. W zasadzie moina z
że

jest

wdt'ięcznym

plot"ć
dosłownie
płaskich
ozdób na

pn:e% kOi:lyaki do
ce i ta Jerze na
owoce, tradycyjne
bielizRę,

coraz

dla niemowlqt

modniejsze
(h:gieniczne

dzo zdrowe) do pięknych
wów m.blł ogrodOW7Ch . Z
Clenia wikliny z trzcinq
je się, chętnie noszone
nie, zwłaszcza latem i
AJe,

r.blri

ró:inego

roch.aju

damstcie,

konyc:dr:i

ilp.

Na zdjęciu: komplet
klinowych p.r~enłowon,
lawuie Z,*Iady Wjklil.;a .... ~brir.riiill,;;"
targach .,Wiosna·73 u W

(INTERPRESS)
IRENA GDOWSKA

Torzdn

W hilzpańakiei

No hiszpańskim bruku spotkali się dwaj gwiazdorzy %
Lex Baker, mieszkajqcy sfale w Hiszpanii i słynny Jo..'lnny W"i.""u e'''~lr·''·I...lI'r
nołeieU do najlepszych odtwórców roli Ta-rzono. w słynnej serii
łego cz.łowiekc w dżungli. z lot trzydz.iestych.
W Costa Brawa, gdzie mi&sl'ko Boker o-baj eme.rytowoni Tarza"i
stworzyć
rezerwot p~en
dzikich zwierzqt. ole w rrieco
z Hcz.nymi bungalowami. restauracjom i, cod.tail-boromi i'tIp. Wszyst«o VI
d~ewiaej dżung'" z olue5a To rzono

cudotw6rc~
Ale już w pobliskim Ekwadorze, dokąd wybrał się niedawno boliwijs1Ci szarlatan,
przlljęto go wrogo. Jego krótki pobyt w tym kraju nie
przyspOTzyl mu slawy. Tamtejsze władze wręcz wydaliły
Ruibala.
Kolejnym
etapem
jego tournee po AmeTtlce Lacińskiej miało być Peru. Nie
przypadkiem
odwiedza
on
wlaśnie kraje,
podconie ;ak
Boliwia, o dominUjącym elemencie ludności indiańskiej.
Liczy, że tak jak we własnej
ojczllźnie, i tam zdobędzie posłuch i awanse. Jednakże wla
dze peruwiańskie
zezwoliły
Ruibalowi tylko na warunkowy, lO-dniowy pabyt tranzytowy, nakazując mu co 2 dni
meldować się w komisariacie
policji. Starania o zeztbolenie
na występy przed peruwiań
ską
publicznością,
podobnie
jak w Ekwadorze - i tym ra
zem zostaly odrzucone. Peruwiańska prasa wręcz wydrwila boliwijskiego szarlatana.
(rg)

bliźniaki
lantazji. Niepodabne jedno do
drugiego, często połączone l
sobą tylko jakimś szczegółem u·
chodącym
uwadze oso,b y nie
zorientowanej.
Tak więc poryska firma Be·
.netton łansuje bliźniaki złożDne
z ciemnobrQzowego sweterka pod
szyję z kilkoma
wąskimi
poprzecznymi paskami w kalorze
żółtym oraz z żółtego swetra na
wierzch zapinanego na ciemnob;ązowe guziki.
łnna
para
bliźniąt to biały sweterek wy.
cięty w szpic, z ki/kama czarnymi -gwiazdami - do kompletu
z czarnym rozpinanym swetrem
~ paroma gwiazdkami w kolorze
białym.
Do bliźniaków zaliczono takźe oryginalny zestaw w wielo·

barwne pasy: pod spodem sweter w ukośne pasy biało-czar.
n~-brunatne, na wierzch w proste pasy brunatno-biało-czarno·
-zielono· żółte, przy czym na rę·
ka.yach pasy te biegną w poprzed, a na pozostałych częś
ciach wzdłuż wierzchniego swet·
ra.
Dodatkowa nowość to prze·
kształcenie bliźniaków w... trojaczki (bez zmiany nazwy). Ten
trzeci, to oczywiście komizelka,
która przeżywszy swoje apogeum
w poprzednich sezonach znalaz/a miejsce w powracającym do
łask "twin-secie" (czyli właśnie
bliźniakach).

Spodnie nowego kroju albo
spódniczka rozszerzana (najlepiej w faldy), pantofle na gru·
bej podeszwie i wysokim abca·
śie, włosy
przykryte beretem,
chustką lub kapeluszem z małym opuszczonym rondkiem... ot
i mamy wiosenno-sportowq sylwetkę kobiety
trzydziestoletniej,
do której wielcy krawcy parys·
cy adresują tegoroczne kreacje.
Gdyby nie koegzystencja spódniczek ze spodniami, byłby to
wypisz-wymaluj styl naszych ba·
bek sprzed pół wieku.
(P~J)

Niezwykle ożywienie notuje
tej wiosny w NRF i innych krajach zachodnioeuropejskich wśród numizmatyków i kolekcjonerów wszelkiego rodzaju staroci. Liczne
wystawy i aukcje, jak np.
szwajcarskie 14 targi kolekcjonerskie w Bazylei, stały się
bowiem atrakcyjne nie tylko
dla znawców rozmiłowanych
w zbieractwie.
Nabywcami
cennych reliktów kultury i
sztuki stają się coraz częściej
pospoliCi spekulanci.
Zjawiskiem pochodnym, towarzyszącym kryzysowi walutowemu na Zachodzie, jest bo
wiem lokowanie dużych sum
w prywatnych zbiorach zabytkowych monet, rękopisów, por
celany, mebli i wszelkich innych muzealiów. Kolekcjonerzy z powołania żalą się coraz częściej, że unikalne 0biekty, będące świadectwem
rozwoju cywilizacji, giną
w
się

koniec marca
przybycie na
tacje europejskie
dlarzy dziełami

p

cytacjach
krotnie ceny kaltalolgo"'l
ska figurka np.
leci, przedstaWiająca

surowe przepisy, zobrazrywania 15 gatunków kwia·

niajqce

?
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® Elektryczny -motacyk" Taki pe>Jazd zbudowali konstruktorzy sofijscy.
Prototyp
rozwija
uybkośt
do
25
km/godz., a , moc akumulatora
wystarcza na przebieg 30 km. Udoskonalony model. kt6ry ma wejŚĆ do pro-

dykcji w 1974 roku, zwiększy przebieg
do 70 km.
@, Z daleka wyglqda Jak różowa
chmura

unoszqca

się

nod

jeziorem.

Miliony flamingó.. iyjqcych nad brze·
gami jeziora Nokuru w Kenii sq w
śmiertelnym
niebezpieczeństwie.
Leźqce nie opodol miasto Nakuru, duży ośrodek ' przemysłowy, zatruwa jezioro ściekami z fabryk. W ciqgu ro·
ku zginęło milion ryb, setki ptaków
apośród 400 iyjqcych tu gatunków, a
w perspektywie zagraża nieuchronna
zaglada najliczniejSlym tu pięknym

I rzadkim flamingom.

Dziwne party
ID

Hollywood '

Doris Day jest wielką zworacjonalnego
00oraz zapaloną s,portNiedawno wydała
ona niecodzienne
jak
na
Hollywood
party.
Zamiast
alkoholi i ' kawy serwC)wano
jogurt, soki oWOCOWe i sło
dzone ziarna ps.z.enky, a zamillst park.ietu do tańca przygotowano w ogrodzie boisko
do gry w koszykówkę. "Było
to najz,d.rowsze party w historii filmu"
pow.iedzial
jeden z gości.
lenniczką
żywialIlia
smenką.

.

·n

ga
ą

zynę

trzymują konkurencji azjatyc- cji na fortepian autorstwa Bee
kiej. Za monety starochińskie thovena. Za autograf, nie powystawione w ilości 500 sztuk siadający zresztą z punktu wi
w Kolonii płaCi się po 6 500 dzenia muzycznego specjalnej
DM za sztukę.
wartości, zapłacił jeden z maEuropejski honor ratują je- gnatów przemysłu NRF (pradynie wystawiane na sprze- sa nie wymienia jego nazwidaż rękopisy.
Międzynarodo ska) sumę l miliona D~"'I, spe
Wym centrum handlu autogra kulując, że w ciągu 10 lat
farni jest Marburg (NRF). znikną z rynku wszystkie auto
Swoista giełda antykwariacka grafy tego kompozytora.
w Marburgu zanotowała w
Zjawiska, które towarzyszą
wiosennym
aukcjom antykwarskim niepokoją znawców.
Piętnują
oni fakt, iż handel
spekulacyjny bezcennymi reliktami przeszłości prowadzi
do chowania zabytków w sejfach bankowych, odgradzatym roku również wzrost za- jąc dostęp do nich znawcom i
interesowania różnego rodzaju miłośnikom z szerokich warstw
autografami i rękopisami. "Ob społecznych.
Antykwariusze
serwuje się prywatny trend reprezentujący muzea publicz
do lokowania pieniędzy w au- ne nie dysponują bowiem odtografach" pisze jeden z powiednimi środkami finansodzienników zachodnioniemiec- wymi i dystansowani są przez
kich.
spekulantów
handlarzy pryZa wypadek wyjątkowy, nie watnych.
(Interpress)
mający precedensu, uważa się
sprzedaż oryginalnej kompozy
ANDRZEJ RZECKI

Z .teki Alfreda
Hitchcocka

wprowadziły

tów alpejskich. Winny naruszenia zakazu placl karę 10 tys. lirów. Gdy
ukrywa zerwonq rołlinę, - grzywna jesl
dwukrotnie wyższa.

toteż

Sudańczycy

niem

życia

z naraże
na niego.
Jedną z metod
stosowanych
przez tubylców jest kładzenie
się na ziemi z jedną gołą nopolują

gą wysmarowaną wielbłądzim

http://sbc.wbp.kielce.pl

CAF-~

.

W południOWym Sudanie ży
je olbrzymi wąż dusiciel zwany asala. Z jego skóry wynb ia się torebki damskie, panbof1e
galanterię
skórzaną,

zeszlo· ci

ponii i Hongkongu".
tern
fascynacji na
Europy są różnego
gurki z porcelany i
"Ostasiatica z krainY

~ W Brazylii bIlelerka nie aprzeda biletu do kina
mężcz.yinie bez
krawala.
~ W górach Ramapo
(stan New
Jersey) ulubionym miejscu wycieczek
nowojotc:zyków,
założono
Płerwszy
Grond Hotel
dlo
psów. Prospekty
podkreślajq,
ie
czworonogi znojdq
tom piękne poloienie. k1imał dobrze
wplywajqcy no uU"d nerwowy, psiq
telewizję t ożywione życie
towarzyskie ...
@; Wladze prowincji Bolzono (płn.
Wiochy) dla ratowonia flory górskiej

_ łasna

4

Milion marek za autograf Beeth

t

tłuszczem . Gdy asala wypełz
nie z legowiska i głową dotyka nogi, myśliwy leży nieporuszony. Wąż zabiera się
powoli
do połykania nogi
człowieka i dopiero w chwili,
gdy paszcza jego znajdzie się
na poziomie kolana, myśliwy
gwałtownie siada i nożem rozpruwa ciało węża.

Urzędnicy
śpią

najlepiej

Na beZ3enność cierpi coraz
osób w naszym bardzo
u cywilizowanym św i ecie. Ankieta
przeprowadz{)'na
wśród
2 tys. osób z różnych środowisk
w NRF wykazała, że na bezsenność skarży się tylko 9 proc.
u'l"zędnik6w, nato-miast osób z
"wolnych zawodów" - dwa razy tyle. Na zły sen narzeka
10 proc. mężczyzn i 16 proc.
kobiet. Ponadto na północy
kraju śpi się lepiej niż na południu, natomiast gorzej w starych domach niż w nowych.
Wśród ankietowanYCh 22 proc.
ustawia łóżko głO'Wą na połud
nie, twierdząc, że sen jest
wówczas lepszy.
(WR) ,
więcej

.. ",''u l:uOQZl o .mnie, to pomylił się pan,
Riffy - zapewnił Roth. Jako młodzie
niec pracowałem na pewnej wielkiej budl>wie, akurat w ekipie minerów. Miałem
auzo do czynienia z materiałami wybuchl>wymi. Znam wszystkie materiały wybuchowe. Dlatego wiem, że pan kłamie.
- To kwestia zapatrywania
odrzekł
spokojnie Riffy. - Każdy ma rację na swój
sposób. Może więc wyjaśnię dodatkowo. W
kapsułce znajduje się mała blaszka, podtrzymywana w swej pozycji przez małą sztabkę. Wysiłek
mięśni,
sztabka się poruszy,
blaszka przesunie, nadusi na misterny przyr-ząuZik: mojego pomysłu, kt6ry
działa
jak
zapalniczka ...
- Jak zapalniczka! podskoczył
Steve
Blathery, zimny jak lód w życiu politycznym, tu nagle rozgorączkowany, z kropelkami potu na czole. Wrzes~czał jak opętany.
Ale Riffy podniósł tylko prawą rękę i natychmiast zrobiła się cisza.
- Przypuszcza pan, Riffy
powiedział
spokojnie dyrektor Roth - że także w tę
bajkę o wynalazku uwierzymy. Ale w pań
skim żołądku nie ma powietrza. Jakże więc
ma powstać iskra?
- Jest powietrze - odparł nie mniej Spl>kojnie Rufy. - Znajduje się w kapsułce i
wystarczy go na iskrę. Zegarmistrz, który

.')
wykonał kopsułkę, wypróbował ją

nie.
-

kilkakrot-

Więc w Grenoble na uniwersytecie uczą także zegarmistrzostwa zaszydził Roth.
- Grenoble słynie z produkCji zegark6w

i zegarmistrzów.
- I pan ten cały wynalazek połknął? Jak?
Czy tego także = 0 na uniwersytecie w
Grenoble ?
- W Stanach studenci na uniwersytetach
grają w baseball i rugby. W Grenoble
jeż
dżą na nartach, ćwiczą
się
w szermierce,
nauce jogów, połykaniu mieczy. A tę kapSlę
posmarowałem na wszelki
wypadek grubo
masłem, abym ją łatwiej mógł przełknąć.
- Wielkie nieba! - krzyknął w tym mI>men ci e jeden z dozorców. - To się zgadza!
Ten facet zamówił na obiad tylko chleb z
masłem.
Ale chleba później nawet nie
dotknął.

Steve Blathery

aż

podskoczył

krześle.
- Wypuśćcie

na swoim

mnie stąd! - krzyczał.
Cisza! - wrzasnął także Riffy. - Jeżeli tu ktoś jeszcze będzie krzyczał, wysadzę
całą budę w powietrze.
Blathery, zupełnie oklapnięty, spoczął na
swym krześle. Był blady jak trup. Także
inni świadkowie
zzielenieli
z
przerażenia. Tylko Ben Roth trzymał fason. Wysunął podbródek i przyglądał
się
uważnie
Rufy'emu.
-

6
- Cieszy mnie
powiedział po kilku sekundach - że jest pan w dobrym humorze,
Rufy. - Zwrócił się do kata i polecił: Niech pan zaczyna z egzekucją!
Dwóch wartowników zajęło mie js ce obok
fotela ele ktryczneg-o, kat na nowo przytwierdził żelazne sztaby do nóg Riffy 'egQ, potem
zabrał się do rzemieni przy szczękach skazańca. Riffy przestał się uśmiec hać.
- A więc - odezwał sie znowu Roth
Pettigrew - niech pan podejdzie do tablicy
rozdZielczej.
Zapanowała cisza. Obecni bali
się
nawet
oddychać. W tym momencie Riffy nadął pl>liczki, jego twarz poczerwieniała z wysiłku.

Był to dla obecnych mome nt grozy. ~teve Blathery, "dzielny" polityk, rzucił się jaK
ukąszony żądłem skorpiona.
- Nie, nie! Na miłość Boską, nie! - wymachując rękami, poobiegł do tablicy rozdzielczej. Napięcie wzrosło do punktu kulminacyjnego. Na ławce świadków ktoś zemdlał. Roth doskoczył do Blathery' ego, obaj
przewrócili się tuż obok krzesła elektrycznego, na którym Riffy siedział w bezruchu, tylko twarz jego wyrażała rozbawienie.
.Dokończenie

w

następnym

numerze)

It

STRONA ~

eCHO DNIA

wiedzieć,

Warto

POSTOJE 'l'AK'SOWEK: ul. stowackiego
472-10
lIworz'e c PKP
4łł-~ ul. P'Ianty f37-li. Pl. Obr.
Stalingradu 420-48. llIks6wkl bagatowe: ul, Svvle,lo'krzyslta . 469-89.

$roda
4 kwietnia
t073 r.
Dziś

składamy

Radom
TEATR

ił'czenla

Im. . . ZerOlłlskiel;O -

BENEDYKTOM
i IZYDOROM

K IN A:
,.,Bałtyk U

"Przyjźó"
wać"

IRENOM
i WINCENTYM
W 1794 r. - Bitwo pod Racła
wicami. W 1945 r. - Wyzwolenie
Węgi...
pnez
Arm" Radziecką.
W 1"946 r. - Do
baju
przybyl
pierwszr transport repatriantów I
Jugoslowii. W 1948 r. - W Warszawie podpisano umowę o współ
proc, radiofonii polskiej, czechosłowackiej i węgierskiej. W 1950 r.
- Sejm US1aWodowny uchwalii
utwoneniu

Centralnego

InsIJtutu Ochrony Pracy.

•

•
*
CODZIENNY
Urodzeni do 1950 r~u
Przea Tobq

wspaniały rak.
Już
w maju znajdziesz się w gronie
osób, które .są Ci -5erdeczn;e od-

dane ; l sympatią tq nie będą
się wcale kry/V. W
sprawach zawodowych wszystko powinno
się
układać
dobrze, ale musisz pamiętać,
oby
działać z większą
energiq ł bordziej
samodzielnie
W czerNCU
będziesz
zaproszony

no spotkanie towarzyskie. Idź, bo
odnowienie
s!orych
znajomości
powinno Ci dobrze zrobić.
PaździernUc

będzie

"Odeon" - "Jedna z tych I'2:eczy" - duńskJi" kol. l. 18, g. 15.30
Pl.3O i 11.30.
.. ,Hel" "WieDde wa1c:aiC'j:e-" b"ancUlSlm pan. k<>i. 1. 11., g. 9.n.30, 13.30 i 1<1.30. "wal«ia i t,._
dzień cudów" CSRS
.kOl l,
1-8, g. 11.30 i 19.30.
"Walter" •• S1Ub berz obrące
""', - CSRS I 1~. g. 18. 18 i to
"Mewa'" - .. Naarzecrzcma pirata"
fta.ncuski. .kol. l. 1>8, g. 15.30,
ł7.30 I 19.30.
DYZURNE APTEKJ: n.r 15, pi.
KOllot%tytu.cjol. S; m Ił, pl. ~~'1.

HOROSKOP

•

.,pozwólcie st.loZSRR pan. 1. 14 g. IS.30,

-

17.30 I 19.30.

. * .

o

"Port lotniezytf _

-

USA, pan. kol. l. M, g. 11..30 I 19

• jutro

ustawę

MCSyn-

.:ty.

miesiącem.

w

którym spotka Cię małe rozczarowanie . Nie wolno Ci się jednak za/omywał. Będzn. to krótkotrwale zachwianie
łor'"Y psychicznej.

Urodzeni po 1950 roku
charakter ~ Khu;e tempe.
roment. fantaz;a... W swoim uspo
sobieniu posiadasz w;e/e przekory. ole tok naprawdę jesteś nie·
zawodnym partner"'.". Mol będzie
dl", Ciebie miesiącem ogromnych
przeżyć osobistych. Będq ta prze
iycio o dużym ciężarze. gatunkowym.
Kilka spatkań, chyba nie
zawsze udanych, ole lole ogólnie
to bardzo ciekawych I sympatycz
nych. W pierwsze; połowie czerw
co zaznaczy się u Ciebie mały
nii finansowy,
'tóry iednak
w
lipcu pawini.,. minqć _powrotnie. Dniem szcręś/iwym dla Ciebie ;est &nsp",...:zn;e wledzhłlo.

•

TELEPONY! Stra4: PoźHna"
Pogotrow.1e Ratunkowe 99. Pogot<>wie Gazo",", ~. Pogotowie Sieci lllelektry=nej 27*-33. Komenda '
MO 251-36. Pog ..towi~ Mihcyjne ?1
POSTOJE
TAKSÓWEK:
ul.
Grodzka
22!1-52,
pl. Kconstyt\leji
H8--52. Dworzec PKP 268~. Ul.
~W'.irkll l Wigulry 4118~10.

Skarżysko
KI N A:

1.

"Wolneśt"

"Be:z wy"amY'Ch
motywów" - francuski, kol. l.
g. tS.lS, 17.30 i 19_45.
"Swit" .. J'a:sk:ó1ikt'" w~
kol. 1. Iii. g. lIT i 19.
"Metalowiec" ,..Kopernik" poolski. kod. l. tł. g. 17 i 19.30.
,,związkewiec"
"Nl.e
l'llbłę
po.n.iedziaLlru" poIIskii. kdl, L11 , g. 17.
APTEIA DYWRNA: nc Ho 1IL
Apteezna 7.
POSTOJE TAKSOWE'K.:
Dwoorzec Gł6wny PKP - 705, O6Iedłe
~

MilNc-a -

Twój

KINA:

PKP -

M.

li[

TEATR
Im. S. Zeromskiego ny (próby gen"raJ·ne).
K I N A:

-

nleczyn-

."Romantica" .. RetWti:z.ja osobJiSta" - polski ,I«>!. 1. 11, g. Ul,
18 i 20.
"Moskwa" "C:zrt:.ery damy i
as " - f.rancus.ki, pan. kol. 1. 18.
gJodz. 9, 11 i 1'6. ..Orle piórKO"
- es,M, pan. kol. 1. 14, godZ. 13,
17.% i 10.
,.,Bajka" .,OtLoe.tdwie"
ZSRR. pan. l. 14, &'<>dz. 16, 18 i 10.
"Robotnik" .,Cleplo
two!ch
rąk " ZSRR pan. l. 14, g. IS,
17 i l$.J.S.
"Skałka" "Kobieta owad" _
jap. pa,n . l. 141, g. 16. 111 i 20.
PRZEDSPRZEDAZ biletOw Id.
nowych ul. Sienkiewicza 33.
godz. 11-18. ul. Jag,ellońslt'a godz.
12--11.

DYZURNE APTEKI: . DT l, ul.
Buczka 37/39 I nr 107. Ul. Sienkiewicza 15.
TELEFO. Y:
Pogotowle Iłatun.
kowe 999. Pogotowie MiLicyjne t91
Pogotowie WSW -483-25.~traż Pożarna !l98. Pogotowie
nergetyczne KIelce-MIasto 464-3. KielceTeren 430-83
Pogotowie WodnokanaJ.izacyjne 465-tt. Poczt. mform ..~ja o usługach !lOS. Botel "Cen_
tralny" 420-4-!. ln'onnacja kolejowa 1130. Pogotowie hydrauliczne,
energetyczne I
dźwigowe
KSM
4'1'0-96.
Pogotowie
gazowe czynn~
całą
dobę
ł'2O-!lT.
Pogoto_
wie telewizyjne 477-98 Pogotowie
cieplne
MS-S%.
POgD.tbwłe
eldl:tryczno-wodoclągOwe MZBM czyn

_

od

'COdzłn1

.t,

cło

n '

1.

.,.....

.,Hutnik" -

;ue.

1tOI.

6

TELEWIZJA
,

PROGRAM I
TV - Matematyka

~olitechnik.a

lS.2O lS.55 16.30 -

Rozw.iązywaalie
Pole trójkąta

II, g.

1:;.30,

,pr"
IT_

i 19.30.
"Zona" .,...Doal wampirów"'
- ~ Irol. 1. 1" g. II I 1.1.
"Przodownik" ,. WyzwolenleIV cz. ("mw.. o Becllll") t
V
cz...
(..Ostatni
1IZłunn")
ZSRR pa'll. lroIl.. 1. 14, g. 18..,.,
i 19_15.
APTEKA DYZURNA: II%'
tL
St8ll"oltunow's*a 1fT.
POGOTOWIE
RA TUNK.OWE:
tel. $ .
POSTOJE
TAKSOWI1&I
te1.
lS-73 i 37-c.

16.40 -

młodych widzów: ,.La
tający Holender"
Dl.. u'Z.ieoi: wbdowisko laolkO'We "O zajączku., który
nie
umiał
zd1itt)'f:
Qo
trziedl"
Informacje, towary. pro-

Dla

pocz~je

17;51 18.25 18.45 19.20 le.31 -

..01-

... -

1>8..liO ~AIł -

an ... 11. • -

1IAI )lA Jt9.1lO 19.30 20.05 -

PROGRAM I
14.05 Mistrzowie operetki K.
~kel" vt.35 Jazz leklkli., ł&twy
i p>r'Zy'jetruny 1'5.05 K()Il"yfe11Sze klAsycyzlllI\l 1S..35 Estrady p.rzyj.aźni:
Węgry
16.10
Pio.senJti dJo słów
E. BryJl.a 16.30 Metronom 17.1S Ze
spały
ut siedem.d-ziesiątych 17.50
Dem i my lS.es Płyty z różnych
sl.ron Włochy 18.30 N""",kowcy
ro!nJ.kOO1 16.45
PodwJeczore-k
k",mera~,"y w po:skim stylu 19.05
M.:-zyłka i Aij<.lua.!lOości 19.30 Gwiaa:
dy ŚW'1atJo~h estra.d 2~.15 W~y
ta w "Stoo':o lI" %1).4S Trllnsm:i:sja

z Mistr-zco31!w
Swi.a,t a w h<lilreju
(III tercja spotkania Polska
Fln!.aru:tia) i
KroC;:'ka
sportowa
21.m K<tllCe..-t
ch-oopm OWS k.i ZZ..D3
Dźw!.ekQ\V)"
p'a-kat
re4ceamo-wy
22.ZO Molo spra.wy 2'1.35 Ry1m,
tamie", piQ!:enk.a
0_1_2.55
Flro-gram nocny "% Wrocł"wia.
PROGRAM II
l~M WI~ej. Jep!.ej. taniej 14.1~
.. Lutnicy
pa.... .Fra·nciS'7.'k.a"
'I'I!!P. M.a F. SchtJben: V S,.m-

trbjkątów

Dz.ien.n.ik TV

I.N A:
.,Dz!~ "

L

<;.>

Dziś

iI·. • 1Il.. . -

słrowiec

Kielce

.z CCMTcreńo de AraDjuel:
16.n Piosenki :& ml:a.st~ w łler
bie - Budaope~ 17.15 Mól magne
tof<ll1 11.40 Z obu stron kamery
.1&.00 Piosenki z rMnych obrot6w
18.20 Gra .Mohawishnu OI"cbestra
J.8.4i MJiOOro.recital H. Fr~koWliak
109.15 Muzyczna poczta UKF 20:00
Re.mini.scencje
Ol\2YCZtte
21.45
,.Kłamcrucłl." słuc:h
aGi Ze
studia Qualitonu 21.30
W
roli
głównej T. Chyla M.5O 2: nagrań
E.
Schwa\ zkotf 22.08 GWiazda
sleómi.u W'iec:zo-rów - zespół ,,<>mega" 12.15 Trzy kwadranse Jaz.zu 2S.05 W styTU soul %3.23
1'.
Liszt: WlOriacje na temat Mszy
h..moll . J. S. Bacha 23.50-24.00
Na dob:raDoOc ·gra J. KoroS6)'.
P.OGRAM LOKALNY
16.43 Omówienie programu
1.45 R.adioreklama
16.!iO .. N .. ~e
sprawy" - kom. J. K<>iodzieja
17.00 Program dla wsi - w oprae.
Z. Wi&"ci~owej 17.50 SIadem naszych interwencji
aud. sto
Chmielewskiego
18.00
Dziennik
Radiowy 18.08 Nowe piosenki polskie.
_
) ' 49 >,"' - - .
gj,o

17..35 -

.,Rolootnik" .' Wielka włóczę
ga" - fte-ncUlSki pa·n. koi, l.. U.
g. 15, 17.28 i 19.40.
,,star" "B_trice Cenci"' wloskli, kod. l. ą g. LV i 19.11.
APTEKA DYZURNA: nc lM, Ul.
ZeromskiE«'<> 35.
POSTOJE
TAKSóWEK:
ul.
S'Wierozewskiego - 310, D'lVortec
Zacł>odlni.

nia 1"5.110 OIla d.z.1eweząt l cłlłop
15.40 Melodie znad m.azurs- ·
kich jeziOl" 016.00 AIIfa l Omega
n.u B. Bar'tok: III Koneert fortepianoWy 1S.24 Radiowy
ta-ml-naM muzyczl\Y 111.30 Ech.a
dnia
118.40 S'1:adem i.n...-tJow3'llyeh mi~
lioa,rd6w 19.00 "Wędru.jący mikrofon" - rep. 19.JO Teatr PR "A.cL.
miral i jego =art" - sm<:h. III~
M'u%Ykll rMl1"yw9towa :l1.0ł Fellieton mUi1:yc-zny :11.45
Wioadomości
~po.Ttowe
:n.$O Radia - $zkoil'e
22.05 Kt>n-cert chóru a cappeUa
22.30 Miiędzym.arodowy UnI.w&"y_
1et Ra.d1awy URIT 22.40 Poezja,
która poomaga tyć !l.łO Oi~
wostki .• P"lsłJkh
Nagrań"
,.,...
Miuzyka węgte.-s.ka XX wieku.
'PROGRAM Dl
15.05 Program "nla ~S.l' Piosenka dla ciebie 1'0.30 Herba'l.k:a prą
samowarze 16.58 J. Rodrigo: Ada-

ZASADN.ICZEJ SZKOLY BUDOWLANEJ
dla Pracujących
RZESZOWSKIEGO ZJEDNOCZENIA
BUDOWNICTWA

'CÓw

111.Il10 -

Starachowice

DYREKCJA

słuchać

zObaczyf, p

3O.lMI -

SYlwetki X m'U%)': o.miaD
i Maciej Da.rruęccy.
TV Ku-riec W",·r.sza'WSki
"Ludzie ze znakiem. P nieWOlnic)' III RzeoIZ7M progr. dok.
Do.bra.noc
Dzi.enonilk TV
.,Ytxna"
an 1ab.
(western) koLoc.
"Swioa1 i PoJlsoIt.a" - (kciloac)
Wiadomości
spo.rtowe
i
spra.wozdaoole z meczu h0kejowego o
m.lst:r2os\w1o
świata: nn.:.. ndioa - PoiIIIIta
I>zlennid< TV
PROGRAM D
Nuze recenzje
"Swiat w
~
_
szY'Oh re.porte rów" • Film,.
Te!le...J\Jru:
"Z
~eck4ego
notaJtn·ika.". "Wyspa Wle'11La1lQCna·"
"Spot.kal1lÓ8 "" Warszawą"
- program plibli.cys~nY
Eetra,(ja Poetyd<a. Poe.ja.
Radriedta. ao.-ys P81S"tecna}:: " Ai do kOł"Zeni.... •
Romanse
Rach.mani.nowa
śpi e'wa M:a<rina
HnstovaKlm,ek
~yk franoU5ki
Dobr-anoc
Oz'ieOilloil< Tele-wi!zyjny
Wieczór zNaną Mouskouri francuski program
rozrywkowy
"TV Giełda Wynalazkó......
- progr.atm poipl.l!acOO'06Ukowy

~.30 -

24 1t~"!nY

Zl.40 -

Teatr
"Kobra".
FraneU
Durbri<lg.e: "Mellissa'" i_
odc. I
.. Moje ciallo jest oazą łlwo_
ją" erot)"lki sta~>I!b

31.45 -

I

sk.ie

Jutro
7.40 S.OO -

1.5& 10.55 -

11.56 14M -

OGŁASZA

rosyjs1<i.

r

PR6GRAM I
"Yuma" - film fab. polski western (kolor).
Chem!", dI.a ki. VII - z,asady
Jęz
po15Jto1 dla kl. Me. :
Adam Asnyk
Jęz. pol$1Q dla k1. VII - B~esł ...w Prus
Jęz.
p<>iskl dl.. kl, JiIc..;
Władysław Broniewski
Matematyka w szlrole lI1no. . . . . . dfte'Mi-e liC&lI

WPISY

do klas pierwszych, na rok szkolny 1973/74
W ZAWODACH:
-

Monter konstrukcji betotlDwych i
Monter wewnęłmmych instalacji

...:.. Mala,.
Murarz
WIEK KANDYDATÓW -

15 LA~

Spawacz

16 LA~

WIEK KANDYDATÓW -

- POSIadzk:arz
- Mooter konstrukcji

żelbetowych

WIEK. KANDYDATÓW -

17 LAT

Nauka w s:dkole trwa 2 lata. Przyjęcia bez
mmów wst~ych. W czasie nauki uczniuwie
mują wym.~€'Ilie miesięczne, pł8lbne przez
rOk

IN wysokości:

iW

W

ik!I.asaoh I klasach II -

150 32() -

000 rd
600 zł +" 205 proc.

eRa uczniów, którzy wykażą się dobrymi
w nauce. UicZlnrowie 'Zlll3jdują'Cy się w trudnycl1
rurukach maJteriaihn.ycl1 mogą <Ytrzymać
kJwa.rtame w kwocie 300--700 zł. ~ s:zikole
je lulksusowo urządzony inrtemart:. Koszt
nia w stołówce wynooi 18,10 zł.
inte-rnacie - ~atne. POIl1ad'to wszyscy "..,,"111\J>otrzymują (1bezpła1tnie) w kaooej klasie:
wyjściowe, bulty, 2 kOS2'A.1i1e, nakryde głowy,
nie robocze, ubranie ocieplające, buty,
KandyUaci. ubiegający się o przyjęcie winni
słać pod ad'l"esem S71koły do dnia 20 czerwca 1
następujące dokumenty.
-

podatnie (z oklreśl~em zaw<du),

-

życiorys

§WiaJd.eobwo uGrońtzen.ia szkoły ~w<YWej
§WiadleCtw'o 2JCkowia
wydąg z dowodu osdbistego rodlZiców
diwie fotografie, podIpisane na odwrocie.
Szczegółowych

informaoji

udziela
7 do
DYREKCJA

S2koły, oodIziElUrle, IW ~ch od

fon 200-46.

OGŁOSZENIA
KOZAKIEWICZ Mal"ek (Kielce •
Miodowa 5) z&Ubił legl;tytna'C~
słażbow'l nr 13519! wydan'ł przez
WP PKS Od<lział Kielce.
9900fH~

Jan

ŁUKASIK

(zam.

Korczyn.

pow. Kielce) zgubił legityma~j~
do biletu miesięcznego PKS Kiel.ce, trasa: Ko<c:zyn Kielce.

98851-g
LASOTA
Słupia)

letem
Kielce

Tomasz

(zam.

Nowa
zgubił zaświadczenle z bimiesięcznym,
na
trasę
Nowa Słupia.

DROBNE

GAWĘCKI
zgubił
mi-eaęczny

wal
-

~_w .. " '___

Wacław

legitymację
PKS, na trasę

Huta Nowa~'_-o-_:--:::-.I1UlI
RINAS Aleksandra

ki)

zgubiła

wą
nr 3283, wydaną
klady Twoczyw !':...1tl1l"7.fi'VcJ!
nit-Erg" w

ZNALAZCĘ

pozostawionej
w kinie
kwa" 31.IILl9'73, g«ąco
zwrot
zrozpaczona
stu"'lll.....iÓIi
Kielee, Jolanta
-lecia 20 Dom Studenta.

ZBROSZCZYK ~enobia
(zam.
Mniów) zgubiła legitymację I biId miesięczny na trasę Kielce M.niów.
98854..g
WĄSOWICZ Czesł'Jw
(podzamChęcińslde) zgpbił legitymas:z:lwlną wydań~ przez Pań

cze

Język

%3.l5 -

w Stalowej Woli, uL Wiejska

cję

stwowe TechnikUM Rolnicze w
Podzamczu Chęeiń$kim.
9811S3-g
SZYMKlEWICZ
Marian (zam.
Czl!irtoszowy) %gubił legitymację
S2kolną

wydan~

Kielcach.

przez

ZSr.l

w

~

WARCHOŁ Wlo.dzimierz
(zam.
Radom). .,gubił dowód rejestra-

cyjny

C_5II5I,

prawo
j ..:&dy
{'~1},
koncesj~ na prOWadzenie
ta.ks6wlcl
(1~,
wydane
przez
Wydział Komunikacji
.. Radomiu.
1117~1l

http://sbc.wbp.kielce.pl

kierownikowi
Banku
w Satn.9OJ1owie
wyrazy głębokiego
współczucia
&

powodu śmierci

OJCA

STlONA'

fCHO DNtA

kańskie lIomilo ce
owały orszak pogrzebowy
PAP. Wedfug doaYi.esień z Kambodży, 00mz am€'I'y:kańskich bom~w Sltra,tegiczzabiły ikil!kanaście osób z orszaku pogrzebuddyjSkiego. Naoczni świa&OIWie
0l'\S'UlIk pogrzebowy dostał 5'ię pod amew oIkolicach Saall'1g, odIleglego o 30

e incydenty na Cyprze
owe wWcek

na diwa wiejpolich-Jed-en
poło:i'.ony we
~*"",:brli1T1itbta, położo
odl_OOślci 10 km na zawstał kom. .trrorz.oI1ly. Drugi p<)-

EW'YlChou,
40 km od S'bol'iey,
wsi

większych

U&Zko5-miIIlutowej wymięd!zy

Ul-

i napa.stniwycofali się.

s~rOll

kich.
nes-o

posil!ków
Cytpru

11 NDk<xz;i'i. W stolicy
uważa się, że os;tabnie

napadY' były da:iełem pcdziemnej organizacji. EOKA
gen. Grivasa, która domaga
snę
p,rzylączenia
Cypru do
(Racji.

trudne miasto

nych.

najbar-

dziej dookucz.łiwe są koa:ki w lromuniJ<oa.cji., stalno.wU!ce prawdziJwe
utra.pienie w
~in.acłl
po..eonnego. i popołudniowego. szczytu.
Wzrasta zallliepoltlOjenie rosnącą
ilością spa.lin. wydz:i.elalllych prz"",
tysiące .am.ochooów o.rarz zanieczys:reunLem atmosfery przez zakłady przemY'Slowe.
MieS2lk.ańcy
~tropolii de.ne:wują się
d<utym
D03tęteniem ~, przede WS1ZY\!:
kim zaś

ryitiem samo.1.ot6w. Lo.n-

dyńoozy'k6w trapią

WlUasta,jące

te<i:

czynsze. i poda1ll!;i.
Winą za pogarszające się warvn~ żyda 'II' Londyn.~ obaraa się
~o rząd . a części'O'Wo. radę

niezado.wo_
len.Le może z.na.l'eźć ujście w zbliżajltCycłl się wyborach do wlack
mie~h . Obserwatorzy polityczni traktują je nie tyWko jaoko wy
raz po.parcia lub dezapro.baty dla
rajców miejSk.!cłl, ale także d:a
rządu eeclotraJnrgo i prEGliera. We
miejsk:ą.

właot&acłl

s.tołecz.nych

przewagę

partia kOlllSCrw.8'tywl1la. Nl.e
wykllrzone,
że
dominacja
lton:s«-.tyst6w w N'lu!Iz:Iu miejjest

sprOo"N ZQg.rOłllicz
Doogl06-Home' <>'M,
położOll"f
jes.t w
~ii!' nie dociemo telefonów a.ni
jedy.nym
środac·iem
ze
świ<J.tem
zetom-bam. Home
że

w lu.'<sem_

mołeńkiego

księ

zo.ledwie 340 t"fS.
k.m kw..

2.5 t"fS.

~ roozwi-nię-

• Prezydent Egiptu AnWM" Suał w wywia.cbie dla
amerykańskiegO'
tygodnika
"Newsweek"
skrytykował
stanowisko USA WGbee Blis
kiąo
Wschodu. Preaydeal
Sac1a.t podkześliI, i.e jedyną
odpowiedzill Stanów Zjedno
n:oaych na wszystkie wieja
tywy Et:iptu, kłórych celem
było
ponuk.i·wanie pokojoWC3"O
rOIwiąza.nia
kryzysu
bliskoWSilhod:niegG były nowe cłostawy samol.tów ame
rykańsk;ich dla Itaraela..

-o-

lslaDdska
kanODifl'ka
pocisk w
kierunku brytyjskiego holoWD.i
ka .,Englishman", przebywającego na wodach przybrzeżnych
Islandii dla 0chr_y pl"Gwaaącyeh łam
połowy
trawlKów brytyjskich. Rzecm.ik
islanchkiej
służby
ochrony
wybrzeaa
podał takie do wiadomości.
że
islaodzka
kanOl1jcru
przecięła
juz po raz drugi
sieci bl!ytyjskiemu trawlero
wi "Rosse ResGlutien", który łGwił w obrębie 50-milowego pasa wód przybnunych.
wystrzeliła

re~ od 19Ir1
wkróke dtończyć.

r.

(. W Sa.n CIeroente w Ka
lifornii zakoń~n:yły się dziś
roun_y ~rezydenta USA
Rieha.rda Nixona z szefem
atlministra.cji sajgońskiej. W
komanikacie końcowym Sb
ny
Zjednoczone
obiecały
atlministracji sajgO'mkiej ucbielanie
dalszej pomocy
g1ISpOdarczej.

się

ministrom 8 pońSM EWG lidoło s.ię oo:ldonić Br)'t)"jczydców, 0-

~owe z~<J w k<llP'itolistyc.z-

by 1'9odz~

WO<Joowo.ne zola./Tla.n·iem
krro..

się tymc.z<J.SOwo

no

~enie eutl'C>pej.słciego

runduwoJut-owej 00

szu wsp6tprm:y
terenie L~:serlllbDl gGo Do dnia
30 czerwoc be: ekspe!'Ci zbodo-

Jak w
ją, czy
w<Jł"UIlki

NOWY JORK
PAP.
Czterech
ochotnilków w San F.ranci.,sc., zgo
d2li.I.& się wziąć ooZ'Lał w ~y
kłym ei<e(>elfYmen'Cie. Sp«:drZą COli
2Q tyg<>dllloi
Leri:ą.c
bezczynnie w
łó2aw. Ocga.n"~atorem tej "pr6bil'
wytrzymałościJowe-j" jest. krajoowa
agencja d.s. aerOiIla<ll'tyki i przestTZenn kosmic:zmej (N ASA), w ra_
macł1 programu bad.ań poprzedza
jącY'Cl1 pi.e.owszy Ibt załogowy na
Maors&.

Celem

nym

s}'IStemie woJu:t>owy;m,
s.ię

spo-

do-

KOIllIpf"omi.s
UfatOłNcl
obe<:n.,.m no

tIwon
pooiedziclc~ mi:nłs<tenmn-,m
po-

ws.zyslikim

dżungli?

w lu.ltsembu.rgu i6tniejq
dla ckiakLn ia tej instytucji., Ictóra stać się ma 1M
prz"fS2'!ośc.i ~ś w roc\iz.o.ju cen
troJflego barrku EWG. POCzymljąc od piąbku fundluSiZ rQLPOOZn.i e iGterwenc je Il<l g ie!.d OIC h, tuk
aby ku.rsy wolut pońs.tw EWG
nie woJ1.o.Iy się w stosu.nk1J do
siebie w ię<:ej niż o 2,25 proc.,
a w stOSlU".'W do wo·!·ut zetoWlę
trzn~h więcej o:.ż o 4,5 proc.
M~ to być aontiOOtuom n<J. kry-

ek.sperymen~

dusz

Gdyby nJe on,

nte

móg~y

fun-

1'O.z;po~ząć

chiclan.i<J w ustalonym w poi.
óziemiku ub. r. p~
s.zefów
l'2ą<lów państw EWG
termio:e.
lube:mburg g ra.zi.ł bQO\ł,':'~'
że
nie podpisoze p-o.rozu.mieni.o
o
po.wo.laJliu
fu."\duszu do życia..
Nacisk Por)'Ź.o i Bor..n no londyn zopob iegł kryzysowL

stanie przepIoowe.dzony w warunkach z:b'illt!olllych do stalIlu
niew~ości. jest
usta·leBlie w ja.ki
~ te wac\lOllki oUZ
dluCotrwałe przebywanie w
bezruchu
WlPlywa na utra.t<:, waimych zwią..
kbw m!me«'al'1ll'cb przez o.rga'lló.mn
człowieka .

Wed>l:.ug DoStatnich badań d!lugotrwale przebywarue w waltunkuł1 Jl.ieważkości powoduje utra~
tę d'ltżych ilości wapna i fosforu, re powoduje, że kośd stają.
się kru.che i ma1JO wytrrymałe .

"Sa

ut~22"

urządzeń

pokła

dowych i aparatur)! oraz prze
pl"owadzenie
badań naukowy.cb. i teehnicznych w warunkach lotu kosmicznego. Sta
cia krąży pa orbicie odległej
od Ziemi o 250-215 km.

6 lat

przestrzeni

- cllor

DOKOiQ'CZENIE ZE STR. l
powaine aw.aAtury. Często dochO!d!z:Jo. do rękoczyru)w.
Krytycznego dn ia
S idOl' od
rana pil w tO'Warzystwie i.nnego gospo:la.rza z Lisoowa w po.w.
opa±owskim,
K·a~llIlierza
W.
Do d.om<u wrócił dO!JCero po południu i od razu ws:1'JCZął awan
tUJrę. Tym razem m:.a.l prete·nlIo'k~goo, że pachnie tom cihJJlglQ. Chodzi o specyf.iGzn.e prze·
pi6y . pooo-tkowe. k.tóre sprawicją, że tyosiQCe firm z Eur<>py za..
cho.c:WHej cłlętni.e lo~ujQ tom
swo.je siedzlioby (w prokt~e polego to !lO "mieSIe.zeni·u 5ZyokJ.u
i wciqgn.ięc iu nOl!Yły do reJestru
hondlowego; w uD. r_ uczynita
tok H) zog.r<Joi<:ro)'lCh banków),
ooy nie pkJcić pooo.tków u !>ie-

bi.e w kra.;u.. W"jIm;errooyc b ro./Tl
wyżej nit w lubemFmoc.ja i NRF wlClŚAie
dla.~~ oa.porly luksembu{'g w
stOo'o.":<JJ:h o u1okO'Nanie sied!i by
fu.'lOasl'u
'IIP.lJ.utowego
EWG n-o te.re.nie
księstwo
twierdzi się w londyn.te - CJdyi
prl!lm·~ t<>.qo kra.:tl obiecd ·pILe

bu.rgu.

tT"!e.b'ć

dŻu'lOl p.

Dr:z.~ÓW

fi_

http://sbc.wbp.kielce.pl

bą

współczesności
LONDYN PAP. li-letni
piet! odzyskaJ

rad~ć życia,
że

chło

gdy

tajemn iczą

na

jaką cierpiał maprzestrzeni.
FerrilS miesz·Jl:ał na 6
piętrze wie żowca, w jednej
z
dzielnic BrightOin. Zauważono,
że cMopiec jest osoowiały, n ie
rośnie, n ie sypia po nocach i
panicznie boi się zjeżdżan ia na
dół windą i schodzenia po scho
dach.
Leokarze orzekli, że P eter i
jego rodzina muszą n iezwłocz 
nie
przenieść się na part er.
Dzięki pomocy rady
miej skiej
państwo
Ferrisow:e otrzymali
nowe mieszkanie na par terze z
ogródkiem, dzięki czemu Peter
stał się znów normalnym chłop
l~

cem.

•

lęZI

ANDRZEJ RAVZACkiER

m iał

Lęk

•

led.

Home

cy wzajemnej.

chorobą,

no<k w ;ak imś sensie ro.:::ję. W
luksemburgu jest bowiem coi

może,

*

radziecko-fińskiego
układu o
prz.yjaźni, wsp6łpracy i pomo-

lec. był
Peter

MOSKWA. PAP. Zgodnie z
programem badania .przestrze
ni kosmicznej, w Związku Ra
dzieckim wystrzelono orbital- ·
ną stację naukową uSalut-22".
Celem eksperymentu jest wy,próbowanie
udoskonalonych
kOl'łSf:rukeji,

o

HELSINKI. PAP. Na zapro
szenie prezydenta Finlandii,
Urho
Kekkonena,
wczora j
przybył do HelSinek z wizy"..ą
oficjalną przewodniczący Prezydium
Rady
Najwyższej
ZSRR, Nikołaj Podgorny. Weź
mie on udział w obchodach z
okazji 25 rocznicy podpisania

lekarze- odkryli,

sKo.lnv::h, VI.'-rcSd k!~h ka.mi:li1l(','o."ZV pod "'(o'Ni czU<li s+ę dotąd 00« s,wojsko..

Być

Finlandii

stali nierdzewnei, m. in. WYposażenia dla elektrowni a,omowy ch. Jest ona częścią kOD
cernu grupy Johnsona - trze
ciego co do wielkości przedsiębiorstwa SzwecjL
Wieczorem premier A. KOSygin wydał obiad w nowej siedzibie
ambasady ZSRR W' Sztokholj
mie.

który zo-

zno=znie

siedzen.iou.

•
I

•

VJ łóżku

.,:. Obradująca od 11Gboty
w Kairze Ra.da Li~i Arabsk.i ej opracowała rezc.lucję,
wzywajllCll kraje ezłonkctw
skie cło prolcciwsta.wienia sic:
zwtęksZOlDej pomocy wojsko
wej USA dla braela.

N .... astające

ma

skial - mok

20 tygodni

połu.dniGwowielma.ms
Nie przyniosło _i:adpostępu.

•

ObeCnie '1\'1 proc.
mie$Zkań.eów
LCln'dynu wyraźa n iC2ladOlwoLenie
z w.a:nmlk6w tycia w mieście. W
podobn)'Ul sondażu pnepr'owad%onym. w r<>ku l!l!lO,
me-zadowo.!on.yteh było 51& proc. aoJtLe.tO'M!Ion.dyń=y'ków

pC6iedzenie kOJLkonsultatywnej

informu,;:

LONDYN PAP.
~5..mi:1·i<JIn.oIwy
LondJr'1'l joe6t miastem o stale pogars:z.aljących się waru.nkach natu
rallnych. T3Iką opinię wydali mie_
S2lkańcy sto.hicy, co wynźnie wyniok.a z opubl"lwwa_j przez pra_
sę brytyj6'ką
ankiety pueprOlWadizo.nej przev: jeden z instytutów
badand.a "'Pinii publilC2oej.

bryt-,.fs Je iemu

SZTOKJIOLM. PAP_Przewodniczący Rady
Ministrów
ZSRR Aleksiej Kosygin, w drugim dniu pobytu w Szwecji
odwiedził
miejscowość Avesta, 200 km na pó!noc od Sztok
holmu. Premier Kosygin zwiedl:il tam hutę specjalizującą
się w produkcji wyrobów ze

CI.~encle

Londyn -

W opiD!Ii

pUłte

tereneji

Szwecji

ID

(I' W Pałacu
Celle-Saint
€:Jeucl pod }'aryiem odbyło
się

dOl!l06f

A. Kosyeina i N. Podeornego

r.

IS'l&

Phrnam P€'Ilh.

Wizyty

.. hnydenł POJnpi.. w
)liim:ie tło fJoaDCusk.ieco Zero
JllallRllia Nuvd.wąo prsetl
stawił JirGpot&ycję skrócenia
ka4eDejj prezydenckiej, któ
ra wyt»Si obecnie 7 lat.
ZdaI1ieJD prezydenta, T-letni okres ka.dencjj nie jest
dostosowa.ny
dO'
instytucji
tra.ncuskich. Prezydent nie
przedstawił
dO'dda.dnie,
dO'
ilu Jał powioi_ zO'stac 0s-raaiezo.ny okres kade.cjl.
Za.naezył
jeliDak, iż zmiana czasu kadencji presYden
ckiej powinna wejŚĆ w zycie od najbliższym wyborów prezydenckich, U. od

•
nla
•••

$ję do
w e w si

ż.ony, że ta psuje
mu
o-p:Jlię. Zn6w d05z1o do
rękoczy'llów, a pc-dczas szamota.n.ia, Sidor wywiókl żo-nę na.

podwórze i tu, m:l'DO rozpaczli
wej obrony lrob:ety, wep.~hnął
ją do głębokiej na 7 m
cem_
browanej studnL Helena tJ,~o-n.i
ła s:ę przed uiUlnięc:em, a:e 0krubny

małżonek

u>d

r€'l'IlJD.iał

j~j

pr6by, rzucając
mi i sPYi!b.aj~ ją

kam:en:adre.wniana
tyczką pod pow~eru:hnię wody.
Dbuższą
chwile trwała ta potwocJla scena. Ooopie-ro błagalne
prQŚby maltretoowanej. uspokoiły pijalDego. Wyóąg:nął en żo
nę ze stu.d.ni i wezwał pogo.to-

wie.
Zdzisław S :dor
w śled!ztw : s
prz)"Zlllał się dQ winy. N:e prze
czył równ ;e-i, że W jego domu
doc:hoo'Z:ł() także
wcześn iej dq

ostrych sytuacji konfEktowych.
W iną za 'tE!!ll stan rzeczy ob= : ą
żał jedmak żonę.
Przed kiJku
dnram i u.padł w tej sp-raw:e
wyrok Są:ju Po-wiatowegQ w
Ostrowcu - w)"dział za.miejsco
wy w Opalowie. Skład sąd:zacy
uznał Z:!ziSława
Sidó·ra w :nnym mor-ąlnego i fizYCLJUego
zn~a,n:a s1'ę nad żo.ną oraz uz.nal za udowodniony fakt. ;ż
krytycz,uegJ dnŁa ()6karżeny po
wa.in:.e p·:>bił małżonkę. Za oba
te c zyny są:! wV'lnie.rzvł S:dl!owi karę 6 lat
z,baw:enia
wo~nOlŚci i N>Zbaw:ł skazaneg.;>
W!Z.:!2y roooz;;ec:elskiej na okres
lat ct>w6::h. Jako kat:ę d<ldatkową. <,rz~zoao- (\f;łoszenie wyroku do pu.blli:z..aej wi8ldc
';
DAR

STRONA 8

fCHO DNIA

uch.rawa 1111 .podzlanld

Alf Ramse

Piłkarze

z Wiślicy, Radoszyc
i Wodzisławia w drugiej rundzie

na Stadionie Slij

••GorqCQ·' alm'C-sfera na boiskach
1 kwietnia nastąpiło powitanie piłkarskiej wiosny w podokręgu kieleckim KOZPN. Rozpoczęły się rozgrywki o Puchar
Polski, które
każdego
roku
przynoszą wiele niespodzianek.
Pamiętamy sukcesy AKS Busko z ubiegłego sezonu. Co przyniosła
pierwsza runda rozgrywek pucharow~h na rok 1973?
Największą

niespodziankę

sprawili piłkarze LZS Gród Wiilica, którzy -pokonali ~-klaso
wą drużynę Nowin Chęciny 2:1.
Występujący w klasie B Partyzant Radoszyce potrafił pokonać również 2:1 o klasę wyżej

notowaną

ezowa,

a

Spójnię

drugi

Włosz

Partyzant

tym razem z Wodzislawia -

po

konał

A-klasową
V ictorię
Skalbmierz 2:0. Pozostałe wy-

niki: Bucovia Bukowa Wicher
Kostomłoty
1:4,
LZS
Szczekociny - Nida
Pińczów
1:6, Piaskowianka .Jędrzejów
Piaski Iskra II Kielce 0:3,
Zryw Samsonów - Przełom Sę
dziszów 0:6, LZS Pawłowice Pilica Koniecpol 1:7, Górni'k
M.iedzianka - Błękitni II Kielce 1:6, LZS Skroniów - AKS
Busko 1:4, Piast Stopn ica
SHL II Kielce 1:2, Skala Tumlin - Zenit Chmielnik 2:3.
Nie wszystko w rozgrywkach
pucharowych działo się zgodnie
%
Obowiązującymi
przepisami.
Drużyny klas niższych nie zaw
sze chcą się pogodzić z możli
wo8cią porażki i tam wlaśnie
dzieje się żle. W Szczekocinach
brak bylo porządkowych, a na
domi.ar tego odmówiono z.realiwWa81ia sędziemu kosztów podróiy (czy z. !><J'W'O(lu poraż-l(.i 7).
W Stopnicy publicz.ność u.trudniala gcę z.awodr:t.i.kom, wychodząc na ooislro. Mało tego, wed'ug
relacji sędzieg<>, wśród porządko_
wych nie wszyscy byli trzeź
wi, a chłopcy ze Stopnicy wykradali piłkę ustawioną na polu
rożnym,
przygotowaną do oddania rzutu przez zawodników
SHL. Tumlin miał inne zajście.
Doszło do konfliktu między zawodnikiem Zenitu - Zychowieze-m, a zawodnikiem Skały Stefańsk i m, w
wyniku czego
ten ostatni zacoował się niezbyt
sportowo. kopiąc przeciwnika. A
więc jak na pierwszy rzut, niezbyt wesoło. JestCoŚmy przekona
ni, że wszystkie próby niesforności z()<;tan~
ultrócone przez

----------~--------~--,

Walne zebranie

Lechii
We wtorek, 10 bm. o godz.. 17
w świetlicy WZSP w Kielcach,
ul. Kościuszki 11, odbędzie się
walne zebranie sprawozdawczowyborcze
Klubu Sportowego
LECHIA.

Komunikat

Totalizatora S,I.rlowego

."0,

",P. Tololizoto,

<>

ligo angielsko: 1 rozwiqzanie z
13 trafieniami - wygrana 210.241 zł.
P rozwiqzań z 12 trafieniami - wy..
grone po 23.360 zł. 94 rozwiqzania z
11 trafieniami - wygrane po 2.236 zł.
rozwiązań

z

10

trafieniomi

-

wygrane po 289 zł.
() ligo polsko: 9 rozwiqzoń z 11
trafieniomi - wygrane po 45.586 zł.
132 rozwiqzania
z: 10 trafieniami
wygrane po 3.108 zł,
W zok/odoch Tolo-Lotka z dnia
Irwietnia 1973 r. stwierdzono:
Losowanie I:
8 rozwiqzań z 6
trafieniami - wygrane po 295.ón zł,

<>

21

rozwiqzań

z 5 trafieniomi premiowygrane po 112.636 zl, 977
rozwiqzań z 5 trafieniami zwykłymi
wygrane po ok%
3.000
zł,
29.556

wymi -

rozwiqzań

z .. trafieniami

-

wygrane

po 133 zł, 351.149 rozwiqzoń z 3 tra
'ieniami - wygrane po 11 zł.
O Losowonie II : 1 rozwiqzanie %
, trafienlomi - wygrano 1.000.000 zł,
t? rozwiqzań z 5 trafieniomi premiowymi - wygmne po 10S.676 zł, 494
rozwiązania

trafieniami zwykłymi
S.OOO zł.
16.720
rozw iązań z .. trafieniami wygrane

-

z

(sz)

Rekordy
polskich

pływakÓW

Z Pra,gi p-')wr6ciła ekipa polskich pływaków, która startowała w międzynarodowy.m mityngu
organizowanym
przez
"Ceskoslovensky Sport". Plonem startu Polaków są 3 rekordy krajowe, ustanowione na
basen le
5O-'Illetrowym.
Piotr
Dłucik uzyskał na 100 m
st.
grzbietowY'ID - 1.01,6; Andnej
Spławiński na 100 m st. klasycz
nym - 1.10.0; Cezary Smilflak
na 200 m st. klasycznym
2.31.8.

Powinno

być

coraz lepiej

obrapos awa hokeistów
z Z

mecz
W czwartym dniu rozgrywanych w Mookwie hokejowych
mi.strnostw świ.ata grupy "A"
reprezentacja - Polski przegrała
ze Związkiem Radzieckim 3:9
(l :2, 1 :4, l :3). Nasi ookeiści po
dwóch sIaDych występach, tym
ra.z.em za.graJ:i na oczek~w.a.nym
od nich poziomie. Pola.cy nie
ulękli
się
wielkiego rywala,
grati dobrz.e w obronie, a na_
pastnicy wykorzystywali każdą
okazję.
do
pn.e.prowadzania
składnych a.taków. Zna.cLllie le_
?iej niż w pierwszych meczach
bronil Kosyl, a jego spoloojna
gra pozytywnie wplynęla na ?Ostawę - obrońców.

Po spotkaniu trener Jegorow
"Jestem zadowolony z postawy polsklch z:lwod_
ników. Mam nadzieję, że byl to
przełomowy moment dla llJI.sze_
go 1Jespt)lu. Teraz powinno być
coraz lepiej".
Mecz z ZSRR był setnym
występem
Roberta Góralczyka
w rerprezenta.c.ji Polsd<i. Otrzy_
mał on przed spotkaniem pamiątkowy proporzec oraz. wiele sordecznych życzeń od swych
kolegów i kierown ictwa ekipy,
Bramki dla ZSRR zdobyli:
Pietrow 2 oraz Charlamow, Gusiew, Aniso;n, Bodunow, Jaku_
szew, ~7adri'fl i M i chaj~w po
l; dla Polski Bialy!nicki 2
i .Jaskierski 1.
W d.rugim wcz.orajsz.ym spot_
kaniu Ozeeboslowaeja z trudem
pq,wiedział:

NRF 4:2 (1:0, %:1, 1:1),
to slaby pojedynek, a na
Czechoslowa.!tach wać było trudy cięż,k.iego spotkania ze Szwe_
dami.
Podczas
tego meczu
Egger z NRF egz.e-kwowa.l rzut
karny, którego nie potrafił jed_
pok.on.ała

Był

nade

wy.koOrzj'l9tać.

Bramk.i dla . CSRS strzelili :
Jal'OSlav · Hol·ik 2 oraz Machae
i Kochta po 1; dla NRF Schloóel' i Kurehnha.ckl.
Po czterech dniach mistrZ!OStw
tabela przedstawia slę nastę
pująco:

ZSRR
3 6 34--6
Szwecja
2 4 13-%
CSRS
3 4 18-5
Finla.ndia
2 2 10-11
NRF
3 O 6-29
Polska
3 O 6-34
W tabeli najskuteczniejszych
strzelców
prowadzi
Pietrow
8 pkt. (5 bramek i 3 podania)
przed
Michajlowem
7
pkt.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

(5-2).

5

wygrane po ok%

po 172 zł. 2S2.626 rozwiqzań z 3 tra·
-.n;oml - wygrane po 13 zL

"I

Z Ił

26 marca studencka
larska sforsowała pod żaglom i
liwe wody na styku dwóch
u przylqdka Horn. W odró żn i
•• Poloneza'· i .. Euroso'·. które

ocr--+

nio zdobyły Horn.. płynqc 1 l
no wschód. ,.Konstanty Mo cie'
opłynqł

groźne
skały
w od
kierunku. Tego typu wyczyn li
dotychczas tylko niewielu ś mio
uwaźany jest la sztukę ieglor
sokiej
morki.

W

trakcie

forsowania

Horn polska jednostko
dwa silne snormy .,
Hermite. 29 marco .
w
porcie Uschuaia
niejszy etap rejsu.

logo iachlu dokona

Dz:ilŚ
kolejne
dwa
mecz.e:
Szwecja NRF i Po13ka FLnJ.andi.a. Poj~ynek polskich
hokeistów będzie tran <;m i tQWany w TV o godz.. 22, a w PR

praw jednostki. a następn ie
mi
chiJijskimi
•• Konstanty
wicz" dopłynie do
spodziewony
jest

o gorltz. 20.45.

MaClejewicz" •

Na

zdjęciu:

Jaebt

biesław

Zasada I Marian Bień
startują w Rajdzie Safari
95 samochodów i najlepsi kie
roWC'J §Wi aJta
wysta.rbują
19
bm. sprzed ratusza w Na irobi

do rajdu g iganta
XXI
East Akican ·Sa.:fari. Raj.d o
łą.cz.nej dlu goOC i 5134 km
wiedzie' przez TaJlzanie i Kem:ę, a
z,a,kończy się 24 bm. .Je-cty.ną
po.iGką lIa1o-gą w rajd.z.:e będ.zie
Sobiesław . Zasada jadący s I\la
rianem Bieniem.
Najwięcej zawodników 63
zgŁosiła Keo:.a, 16 Tanzania,
a Ilo dwóch - Zambia i U ga.n
da. Wśród afrykańskich załóg
jest 25 cie.mnook6..ych k:e<rowców. Kontynent e-uropejski reprezem-tować bQdą po trzy za.ło
gi Fi·n lal!l.d i i, Sz.wecji i W. Bry

ta.nii, po jedtnej z Polski i Islan
dii.· .Jedyna załoga z ko.ntynentu
polu.dniC1Woameryka'iisk;ego
to
Argentyńczycy, Jorge Fevre
i
Carlos
Pereyre
na
.. dodge
1500".

Sob:eslalW Zasa.cla z Muianem Bieniem wystarbują na
n<lt)nowszym ,.porsche 911 - car
rera". Ra.jd z Nairobi wiEGoz.:e
przez
stolicę
Tanzanii, Dar
es-Salam, następnie przełęcza
mi Kilimandżaro do Eldoret i z
powrotem do Nairo,b i. NajtI'ud_
niejszym
odc.:nkiem
bęodz : e
.. Droga Słoni" ()I'az zbocza gć,r
Usambara w Tanzan [i, które
słymą ze swoich
kamie-n~tych
lawin.

.,

Sportowy zowiodo-

i . w zakładach piłkarskich
dnia 31.3/1.4 i973 ,. stwierdzono:

725

Odpowiedzialnych dz.iałaczy
w
klubach.
.Już w niedzielę, 8 kwietnia
czeka nas druga runda roz.grywe~ puc barowych w pOdOokręgu
kieleckim. · W wyniku J'ozgrywek eliminacyjnych, do drugiej
serii zakwalifikowało się _dwanaście zespołów. W nadchodz.ą
cą niedzielę
zestawienie
par
przedstawia się następująco: Wi
cher Kostomłoty Nida Piń
czów, Iskra II Kielce - Przełom Sędziszów. Gród Wiślica Pilica
Konie::pol,
BI~kitni II
Kielce AKS Busko, Partyzant Radoszyce - SHL II Kiel
ce, Partyzant Wodzisław - Zenit Chmielnik. Gospodarze wymienieni
są
na
pierwszym
miejscu. Wszystkie mecze odbę
dą się o godz. 15.30 z wyjąt
kiem zawodów Błękitni II AKS, które zostały wyznaczone
na godz. 13.30.
Drużyny,
które ZWyClęz.ą w
drugiej rundzie rozgt:ywek pu, charowych będą uczestniczyły w
następnej serii. zaplanowej na
1 maja, z udziałem dolosowanych zespołów ligi okręgowej.

Menażer pilk.arskiej r
tacji Anglii, AU Ramsey
wiedził we wtorek Stad i
ski w Chorzowie, gdz ie
znal się z aktualnym
płyty boiska oraz zapiec
biektu. Następnie Ram3ey
się do ośrodka
sportow
Swierklańcu, a stamtąd d
kowa . '
. "Stadion w Chorzo w ie
wia imponujące wrażen ie
ją
wielkością i usytuow
- powiedział Alf Ra msey
jestem natomiast zadowoł
nawierzchni boiska. Wyda
się jednak, że do czasu
gospodarze doprowadzą
idealnego stanu. Zam les
prawdopodobnie w hotelu
sia", Dzięki temu. że k
polska bardzo nam odpo
nie będz:emy musieli bra'
jego kucharza".

Sport ciężarowy przeżywa spa
dek zaintere\iowania. Ograniczenie konkurencji do dwóch najbardziej widowiskowych bojów
- podrzutu i rwania oraz zlikwidowania
szkodliwego dla
zdrowia wyciskania - ma wpły
nąć na jego uatrakcyjnienie. W
naszym
wojeWÓdztwie,
choć
istnieje kilka dobrze pracują
cych sekcji, nie doczekaliśmy
się dotąd
wielu rekordoVl'ych
wyników i masowości, gwarantującej awans do czołówki krajowej.
Pierwszy>m
organizatorem
dźwigania ci<;:żarów w
Kielecczyźnie była Rada Wojewódz.ka
LZS. Było to w latach pięćdzie
siątych. Kar~l Czarkowski
szkoleniowiec w Ludowych Zespołach Sportowych, a aktualnie w kieleckiej Tęczy, Adam
.Jóźwik były inspektCl'r RW
LZS, obecnie działacz lekk<>atle-tyczny, Zenon Mirzecki
twórca silnej sekcji w Wąchoc
ku,
oiClŻyjący
już
tren&

zo ac

ak spo
podnoszenie
Ra-domiaka, Wladysła.w Miazio
wychowanek Pytlasińskiego,
Edward
Koczanowski, Kazimien Chaba, .Jerzy Ciopała i
_ CZesław Odraz-a to najaktyw
niejsi propagatorzy ciężarowe
go sportu.
'J)rzeba przyznać, że zdobył
on w tamtych latach wielu
z.wolenników. Działały wtedy
wspierane finansowo przez LZS
24 sekcje. Spora liczba sprzętu
(60 sz.tang) , a także znaczna licz
ba szkoleniowców stwarzały kli
mat dobrej pracy w klubach.
Optymizmem napawały pierwsze wyniki. Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie siłaczy sta
nowiło dobry począte-k. Wartoś
ciowymi sukcesami było druży
nowe wicemistrzostwo Polski

ciężarów 1

LZS tuż za silnym zespołem
Mazowsza kierowanym
przez
znanego tTenera~ obecnie prezesa PZPC - Przedpełskiego, a
także czwarta pozycja
w mistrzo3twach Polski
juniorów.
Spontanicz.nie powstawały coraz
to nowe sekcje. W Opatow[e
szkoleniowiec Józef Swa.tek umiał pozyskać dla ciężarów moc
nych chłopców, z których Seliga, Kordyka i Kowalczyk osią
gnęli później
wysoki poziom.
Obecna silna i rokująca nadzieje sekcja drugoligowa Staru.
przejęła
i rozwinęła
dorobe-k
ciężarowców z Wąchocka. Tworzyli go w tej małej miejscowości Ma.rlUl Kocia, Zenon l\Iirzecki i Mariaal Paslusz.ko. W
1960 roku zainteresowano siQ

http://sbc.wbp.kielce.pl

podnoszeniem
leckiej Tęczy,
nie rozpoczął
ski. Były więc pierwsze
sy.
Obecnie - mówi trenet
kOWi>ki - ciężary tracą
pularnoxi. Na. spadek
sowania nimi
zbyt późne zlikun,'1r'U1~n lO
ciskania. Błędem
fazy szkolenia w
gu

byłO

również

n:e szybkiej selekcji z
zywaniem zawodników do
wiodących

ośrodków.

Obecnie najpilniejsz.ą
jest uatrakcyjnienie
dów ciężarowych . Dla
n ia chętnych trzeba
wać konkursy siłaczy
bą

dźwigania

ciężarów

masowych imprez
To na pewno jeden
przyciągnięcia i ~~_h,~Dn "
dyt:h, silnych ludzi do D'·'"__.....
nia tej dyscypliny sportu·
,(

