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czysta a adem-a

gości

w ielcac

Kielecczyżnie
Kielecczyźnie

przebydelegacja

CJ.j)ala, zwiedzili w dniu
Hutę'

Szkła

w Sandomierzu,
zwiedzą "Nowiny I"
II" oraz osiedle
w Radomiu.
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mieszkańcy SIołachowic

ongres
ZSL

i okolic!

lIiql8k .81810D Dł 7&-14 czeka Da W••I

żb"e

zakańczył

ko

Wszy

zdrowial

piątek,

6 bm., w Storochowicocoh. pnzy teleronie n.r 76·84,
~oć będą: pr.zeocbtOtWidele wyório.Pr-.. WRN, Prez. MRN, d-,reOOtorzy s.rpi<tokJ., pogotorurłk<lOWE~O, ki-erowrncy prz')'Cnooni, ZorzqOu Okręgu ZwiQrlou
SkJ.żby
Zdrowio
orOil c:bIiennikorze
donic". W W)Wloczon~ ozos.ie czekoć będrz;ierny no Wos:re
WOoiosJci, pro-poz)'Cje rmierrojące do poporOlW'y dzio4o!ności

od 13 do 15,

\()I'j\'IC'II~lei służby

rorowio.

zal:>arn-;""ł<',,~:

Storochowice,

~on

nr

Rok łII

,~

piqt~

76-34,

do 15.

obrady

S...isl.. Gucwa
pr.z......1[ ZSL
Podjęciem

uchwały, wykierunki działa
nia ZSL na najbliższe lata
oraz wyborem naczelnych
władz stronnictwa
zakoń
czyły się 4 bm. w Warszawie trzydniowe obrady VI
Kongresu
Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego. Pre
zesem NK wybrany został
Stanisław Gucwa. Dokonano też zmian w statucie
stronnictwa.

tyczającej
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NA STR. '7

I sekrebrz KW PZPR odznaką
czącego

Aleksander Zarajczyk dekoruje
"Za zasługi dla Kielecczyzny" byłego przewodniZW ZWM, Stanisława Kapicę. Fot Jerzy BurCZYI\

Jak: już
informowaliśmy
wczoraj w Kielcach odbyła
się wojewódzka akademia z
okazji 30 rocznicy powstania
Związku Walki Młodych oc
ganizacji, która w okresiehltlerowskiej okupacji walczyła
o Polskę, a po wyzwoleniU
pracowała dla Polski.
W uroczystości wzięło udział ponad 2 tysiące młodzie
ży kieleckich s:mtół i byłych
oziałaczy ruchu młodzieżowe
go Kielecczyzny, których powitał członek egzekutywy KW
PZPR,
przewodniczący
ZW
ZSMW Antoni Baryła.
Na akademię przybyli człon
kowie egzekutywy KW PZPR z
I sekretarzem Aleksandrem
Zarajczykiem. członkowie Pre
zydium WRN z przewodniczącym
Antonim Połownia
kłem, przewodniczący WK SD

Rudolf Szura,
sekretarz
WK ZSL - Jan
Kondala.
przewodniczący WK F JN DOKONCZENIE NA STR. Z

Wizyta

larajcz ka
w Ostrowcu
Wcwraj na zapros.zenie bu
oowniczych nowego zakładu.
tzw. prasowni Huty im. M.
Nowotki złożył Wizytę os1Jrowieckim hutnikom I sekre-tarz KW PZPR - Aleksander Zarajczyk, któremu towa
rzyszył m.in. wiceministeą.- bu
DOKOŃCZENIE

N A STR. Z

CO się ubrać •••

'W

Ubiór dla fieury, czy fieura .dla ubioru?
ałóź.m y ,
że
wezwał

Z ranka

dzisiejszego
nas do gabinetu szef instytucji i wytłumaczył

Interwencje przyjmujem,
w godz, 9-11·
Skąd brać
ziemię doniczkową?

Henryka M. z Kielc. Mam
la.diny balllron, ale nie wiem,
gdzie md.ana nabyć Zliemię do
sk'rzynek i don iczek.
DOKOŃCZENIE

NA STR. 3

•

na wczasy, on, szef, radzi nam
udać się zaraz, od jutra. Tt:lefon do żony . Spotykamy się w
domu po pracy. Robimy niezbędne pomiary i idziemy do
sklepów.

P -miertny
związek małżeński
PARYZ PAP.

Na ten los
moiesz

przekonywająco, że
związku z urlopami,
będzie ciężko, że teraz mamy
już przeCież ładną pogodę
i

latem, w

wy-

zwróciła

śmiertmie

grać jedną

z

1700 cennych

TERn FAN_

•

SimOlll~

Lavisdo prezydenta
Francji, Georgesa Pompidou o
wyodan ie jej w drodIze wyjątku
zezwolenia na zaware ie po-

se

s ię

związku

mal-Leńsk : e_

go z narzecz.onym, Dom:nique
Courtmem, który zas\.rze!ony
został prz.ez polieja.nta z Bruav
-en-Artois,
podczas
ucieczki
bez prawa }azdy. Za.n.da.rmi ś~i
gaj l\(: y
Court iJł a
pociejrzewa13
go o wlama:n ie do banku.
S: mone m i ała pobrać się z
Dom~n : qu.e 31 marca., jedinalcże
śm i erć ukochanego
przekreśli
ła te plany.
W liśc i e 00 prez}"denta S:mo
ne n ie wkrywała. że przywi~Ul
nie 00 naorzec:zooego to nie jedyny powód jej decyzji.
Oświad"zyła
ona, że pr~nie
przede wszV'Stk~m zabezp:eczy~
int eresy dlZieoka., k.tórego ocz,&-

lwiA

ON sylwetka typ AS,
170 cm wzrostu, 67 kg wagi,
numer kołnierzyka 38.
ONA wzrost przeciętnej
Polki, budowy drobnej, mała
stopa.

Relacja pani
Czy z tych błyskawicznych
zakupów w centrum Kielc
wyjdę ubrana? Zaczynam od
tzw. intymnych części damskiej
garderoby. Liczę na
sklep branżowy z bielizną
"Ewa" przy ul. Sienkiewicza.
Na wystawie wiszą zwiewne
i kolorowe koszulki nocne.
Niestety, na mnie "czwórki"
nie ma. Na szczęście znajduję odpowiedni rozmiar
biustonosza i desusów
(wolała
bym inny kolor, fason, ale ...).
Następne rozczarowa·nie przy

~------------------~~~

Prezes

włoskich

czarnoksiężników

zakupie
halki "czwórki"
niby są, ale zbyt szerokie na
moją figurę. Cienkie rajtuzy,
elastyczne znajduję na stoisku SDH "Tęcza". Ich ciemny.
kolOr nie wygląda jednak zaChęcająco . Ratują mnie więc
pończochy z
nielecącymi
oczkami i siatkowe. Na innym stoisku zapytuję o ład
ne bluzeczki
lub
sweter~
DOKOŃCZENIE NA STR. Z

Bioprognoza
Uwago.

Sytuacja

http://sbc.wbp.kielce.pl

i przechodnie'
warunki
drogowe

biometeorologiczna:

zalłóceń s_ości

br<*

psychofi-zyoczlnej.

Nasza dawka
witaminy "U" - czyli

!l u'SlnZec
" h

;~;~
~
•

.~

..

\>-

--":<"

~żjl"usfh {e elf .

areszłowa ny
RZYM PAP. Pol.iJcja aresztowała w Rzymie prezesa stowarzyszenia C'2l3rnok5i ężn~ok:ów
włookich za· wyłudzan ie p ienięd-zy od l'Udzi. Skargę przec ilw'koo n iemu złożyli klienci,
którym n ie sprawd'Liły się jego wróżby, zapowiadające otrzynlanie dobrej pracy i sukcesy w miłości.

kierowcy

Widzialność
,
przeważnie dobre.

Wspólne
W parku, na

myśli
ławce,

sie-

dzi mloda para:
- O czym pan te1'az m1/śli, panie Kaziu?
- O tym samym co pani.
panno Krysiu ...
- Niech pan tylko nie
próbuje, bo zacznę krzvczeć!

ECHODNI~

Minister S. Olazowskl
rozpoczął wiz9tę w Jugosławii
~

Apoeja

~a peiDł.-ała

_al

DM. te clzij

mę

• łrądlliową ofie~ ~ cło Jucoslawii minister .....aw
agraoie:myeb PRL S&eba ~8ki. W AViązku • 'YID
aceaeJe praIIOWe ~ o wizyłacb jagosIowiaiIIItieb
męiów stanu lit' l"cIbee. lit' ąm Pft!IZYdeD&a J. Broz TIto l - eieśDJa.jąeyeb llię ~ mi~

DOKoNCZENIE ZE 8T&. 1
PraDdaek Wacbowies oraz
przewodnioący Ot;ólnopolskie
IDO Komitetu Współpracy Organizacji
Młodzieżowych
Bogdau Walicórski.

I sekretarz KW PZPR, prze
na akademii przypomniał
między
innymi •
fiYm. że Związek Walki Mło
dycb od pierwszych dni ist-

mawiając

nienia wykuwał wartości najcenme]sze. Jego członkowie
walczyli o wyzwolenie narodowe i społeczne. ZWM był
Ideowym przywód~ najbardziej politycznie wyrobionej
ez.ęści młodego pokolenia Polaków, bo wskazywał im cel
j

Na budowie
magistrali
Sląsk - Warszawa

mowaliśmy

na.tmfilają

eramam'i.
Wi'ZY'budqc w tow~.ie
.&retaT'7Ja KW PZPR - BroIlislawa Dau.ka i mstę;pcy
pmewoon>icząeego ~ WRN
- Jana Kosowskiego, kielec~ odcill'lac budowy magistro.a,
mimio>ter komu01'iJlmcji - Miebudowniozych.
powie-

ctLiał

przek.arumie magi._
mali do uży1lk:u w pr:zewidzianym termiIrie, tj. w lip;:u
(łb)

Il".

budow-

W Londynie trwa strajk 'I
tys. dokerów, żądających od
pracodawców poprawy wan.mków bytu oraz podwyżki
płac. Prace przeładunkowe w
tamtejszym porcie są całkowi
cie sparalrixJwa.ne. Około 30
st8ltików przybyłych do londyńskiego portu czeka na IW!
ładunek, m.ne skierowano do
PQ00Stałycll
portów bryItyjak.ich.

ezysła.w Zajfryd, wysoko ocenił
tempo robót., ofienr06Ć

1&'M

wcc.craj,

niJc:wwie nowego zakładu os1lrow.i.eokIi.ej buty 2lobowiąza
li .się, odpowiadając na list
Sek.reta:riatu KC PZPR i Pre
zydium Rządu., do skrÓCUlia
termirn.u
wykonooia
wieu
swoich zadań.

Strajk
dokeró brytyjSkich

z ba.rrnono-

to -

lat okupacyjnych.
Zadania młodzUlży wynikające z historycznego dorobku
ruchu m1odzieżowego przedstawił w swym referacie prze
wodniczący ZW ZMS sta
nislaw Detka.
POOczas
uroczystej
akademii 60 byłych działaczy
ZWM wyróżnionych zostało
odznakami "Za zasługi dla
Kielecczyzny" i odznaczeniami im. Janka Krasickiego.
Były
przewodniczący
ZW
ZWM, Stanisław Kapica przekazał sztandar Związku Walki Młodych kieleckim organizacjom. młodzieży.
W części artystycznej akademii zaprezentowano montaż
słowno-muzyczny
pt.
"Zrodził nas czyn".

doW![).jclwa I pr:r.emysłlll mate
nałów
budowlallYch ADdrzej Szozd.a. Jak już iIn.f,cr-

. - n i torfiaste podłoże, ciągle
- mało jest cię:iJkiego sprzę
tu i ludzi do pcacy. Mimo
~ podst..a.wowe rOboty prze-

Gwacartbuje

stały

dzięki
działa
ZWM, rzeczywistością
się marzenia m10dzieży

DOKORCZENIE ZE STIL 1

Doier'Izadoo na dodoallAoowe tIrudDOŚci do wykopów noapły
wa woda, 2Jl"Y'Wać trzeba m.iej-

~i.e

c:zom

kraju.

w Ostrowcu

blRx; 7 mIsn m SI'l.Ie8c. memi,
'l'nr& budowa wielu wrodukt6w, pil"ZąJ\lIStów i rno&tów,
aapewniajqcyoh
beuJooolizyj_
~ rucbu na tej najszybszej
'Ir P<Msce trasie, dos.1;ooawatnej
do bieeu pociągaw s prędkQŚ.
ci4 %5() 1mnJg.odz.

biegają

istnienia i pnyszJo6cl
W
Polsce Ludowej,
- dziś już dorosłym -

Wizyta-

DOKoNCZENIE ZE 8TR. 1

Budownicrow:ie

oba paDstwami.

•
mu

_ i e IliJneCCJ ......
'IV
Kodę
ok.
cods.. U na _ _ Sróchiem
aym słałek PoIIIIdej Zepusi Morskiej "Wrodaw". Na

zastana1Dimny się często, ;ale
nam jutrzejsZ1l dzień. Rzadko myśli-
my o ludziach, któny wtedy, kiedy my odpoczywamy, pracują by nam lepiej się
procowalo, jadło, fDtIPOCZtftOalo.••

Wieczot'e1R

pomoc polskim
po8lrieuy, okręt

JDUyDarzom

IinDcuskiej
marynarki wo~ "GuepraUe", kłór7 pn.y,AI na
swój pokład eałlt
~ę
zaajdująą llię
iai 'IV lodsiach ra.tunkowych. Oezeku
je się, ie fzaocaski .kręł &
eał, un.towan, polaką su.
cą "WroeQwia" wpłynie 'IV
czwarłek w
cocbómaeil popołucłniowyeh
do Talonu.
Powrołem polskich _yuany cło baju .a.jmuje się
Połaka ~luC" Konka..

W skrócie
Zarządu
Związku Bojowo Wolność i DemopnMłało dJO parla-

(. Prezydiwn
Głównego

ników
krację

mentu norweskiego pismo,
w którym gorąco popiera
inicjatywę puyznania poko
jowej nagrody Nebl .. na rok
1973 prezydeot.wi Seejalilitycznej Federacyjnej Repub
liki Jugos'arwii .J05ipowi
Br0'3 Tito.
(. Wczoraj wNieborowie
k. W_awy r_poczęło się
3~iowe
.,.lsko-norweskie
spotkanie
dyskWlyjne "okrUłe«o st.ołu"
zorganizowane prus polski ID8tytut

Spraw

Międzynarodowych.

Przedmiotem dyskusji polityków i działaczy g>OSpoiIar
esyeh, parlameniarsyst4iw i
aauk_ców s obu.
krajów
SIł problemy bespłecseństwa
i współpracy europejskiej, i
na tym tle pnygGtowania
do o«'ómoeuropejskiej konfe
reaeji oraz stoosuDłd bilateralne. :tyczenia owocnych

o......

prze&łali

uesesłDikom

s.-tkania miDisłr_ie spra.w
sagn.nic:mych Polski I N'Ctrwegii - Stefan OllRowsJU ł
~ Vaarnk.
<O> W

mm

marcu

s ~CI8ZCJW

odkrywek W)"Ilo-by1o
.,. ras pier_y w eilłP
m1esiąea przeszło 2 mlD ton
wę«la brunatnego.

Dziś

na

p ARY2. PierN Mes>sme1' premieT Franc;i ogłosi skład
nowego rządu po fTl41'oowych
wyborach
parlamentarnych.
W CZOf'aj prowadził na ten temat ostatnie konsultacje z
szefetm państwa Georgesem
Pompidou w Pal4cu Elizej-

s1cim. W iadomo,

że

00 gabine

tu tego nie wejdzie co najmniej 5 bylych minist,.ów poprzedniego rządu, w tym kie,.ownicy dwóch najważnie;
nych
,.esortów:
Mau.rice
Scoomann (dwZomac;a) i Miche! DebTe (obTona) , którzy
bądź
odpadli w wyborach
bądź

zalesili ,.ezygnację.
KAIR. Irok zapewnił Ku·
łllejt, że dzisia; ,.ozpocznie się

*

* Instytucie
* HydrologicznoW Pa.ństwowym
Meteorologicznym co QIOdzinę odnotowywa.no
pogodę. I tak dzięki temu u,przedzeni o pagodzie na dziś spokojnie możemy wWżyć na
sie~ cieply płaszcz.
Ja.1enl poinformowała
nas obserwatorka pani lJp.rba,.a C ., aUTa
nie ulegnie zmi.arnie.
W Za.kla.dzie

*

* .

Garmaże,ryjnym..

Górne;, druga zmiana po

,.wie,

przy ulicy

Z·dniowe.j

prze-

uruchomiła produkcję wyrobów ga:rmażery;n!fCn, które ;u.t,.o ZfUI;dq się w ga,.mażernia.ch.
Zastępca
k i erownika zakładu
powiedział nam, że do godziny 22.00 wypro-

du.kuje się 01001.0 2 ton Wtf1'obó1D.

Będą

to

między ~ taJcie ~ jak ~lat1Da ~, mózg po polsku, ki'ełbcsa liłetp:gka.

CI I ubr

~

Kielecki (pod)wieczorek
tl4)łun.1e

•

"

DO&OJłCZENIB ZJE
Pokazują mi j
kę"

-

edy n

czerwoną,

na.

Tel'az .podoje i mar,.oacka.
ldę do SDH .Tęcza". Sprze-

1

ą "C7.1WłIr

elastyczną,

z

długimi
rękawami.
Piętro
wyżej szukam spódniczek. O-

kazuje się, że mam pecha,
albo jestem jednak: nietypowa. Rozmiary są tylko na
znacznie potężniejsze panie.
Więc może sukienka? Wzrok
przyciąga liliowo-fioletowa, z
bistoru. Mogę na nią tylko
popatrzeć za duża! Wytrwale poszukuję spó<kliczki i
sukienki w sklepie WPTO
nr 1. Pokazują mi "zielony
worek" Za 248 zł. Nie chcę
myśleć, jak bym w tym wyglądała.

Za pantoflami biegam memaI po wszy,gtkich sklepach
obu'W'Iliczych. Brak "dwójeezek" - ciągle słyszę w odpowiedzi.
Płaszcze

są

na moie tylko
zł. Decyduję się na granatowy i przy
mierzam. Wszystko byłoby w
porządku, gdyby nie to, że .
I'ękawy łrońoą się równo z.
palcami. Inne kolory, to jaskrawa zieleń i gryzący w
oczy błękit. To nie dla mme.

z bisto!"u za 1680

Elekł

scbie
bll1'2lkę,

zakupów! Mam
czerwoną,

na

elastyczną
wiś

ciemne rajtuzy i

dawczyni iofc.-muje; że od
roku nie otrzymała
&ni jednej dostawy maryna·
rek. Te, które
rozwiesżono,
me mogą zaspokoić nawet
najmniej wybrednych klien·
tów. Dla tyeh, którzy prezen·
tują mniej więcej takie same
wyroiMY jak ja, przygotowa·
no w tym sklepie tylk-o dwa
rothaje spodni. Z jaskra-wozielonego bistoru i elanoba·
webly. Absolutnie nie mogę
się zdecydować. Ale w sklepie WPI'O nr 2 są dżinsy.
Z długokią nie ma kłopotu,
tylko ja mam pneciei VI
biodrach ..90", a tych, które
podaje mi sprzedawczyni, nie
'WCisnę na siebie, bo mają tyj
ko 77 cm. Rzucam okiem na
stoisko z płaszezami. Fatalny
wybór.
Kupuję za to buty.
Lekka, ~abna i ładna ,,pią·
teczka" w_ sklepie sporto·
wym przy ul. Ska1ciewicza
poc~tku

(r6g

Ubiory mamy więc mocno
niekompletne. Biegniemy do
domu. Pierzemy, prasujemy
"stare" ciuchy.
E+DAR

tym.
P•S. wrajdzie,

naszą
zWlr6cił jeszcze jeden
samo południe, aż
sklepach z odzieżą i oblJ'\1li>iern I

przyjmowano tOwaT.

niowe pantofle._

W ,,Adamie", przy ul. Bucz
ka, dostaję ładne spodenki za
45 zł. Rezygnuję
z zakupu
piżamy. Jest droga i w niezbyt gustownym zestawie kolorów. Na stoisku obok zapytuję
o sportowe koszule.
Jest w czym wybrać. Decyduję się na kraciastą elanę.

w.noc

i ,: CI. n ~,aJetll

.

,
SWleCle
~

W Opatowie na
tyzantów Edward
(lat 66) nie 7.>ł"he,w:ał

ewakualC;a wojsk ze ~.
nych teTen6w na gTanicy mię
dzy obu państwamt, aby Stwo
rzyć odpowied'1l>ie warunki do

zapowiedzianych na piątek
,.azmów minis1f'ÓW spraw za·
{11'ania:znyoch na te.n tem4t.

Szanghaj pobił
rekord Tokio
Jeszcze

Leśnej}.

niedawna Tokio
8Zczy~il(} się mianem najludniejszego miasta na świecie; żadna
bowiem metropolia nie dorównywała pod względem liczby lud
ności ponad 8-milionowej stolicy Japonii. Obecnie palmę pierw
szeństwa w tej dziedzinie odebrał Tokio
Szanghaj. Jak wynika ·z danych zawartych w rocz
ni:ku
demograficznym
ONZ,
Szanghaj znajduje się na czele
listy najbardziej zaludnionych
miast świata, liczy
bowiem
10.120.000 mieszkańców (dane z
końca
1970 roku) , n~ drugim
miejscu figuruje Tokio.
do

ności przechodząc
nię
i wpadł pod

"WSK", prowadzony
deusza Gulę. Nieostrożny
chodzień doznał złamania

gi.

• W Zawadzie (pow.
towski z nie ustalonych
czyn spłonęła stodoła i
z narzędziami rolniczymi
tości około 100 tys. zł na
dę Jana Sobaszka.

w~lI'-._ _'"

• Z przyczyn nie
nych spalił się równiei
mieszkalny, własność A I1l0a_
Kuś w Oleszkach (pow. buslG11·!llCa
• Zwarcie e1ektrycznn~e~!~I;;;;
przyczyną pożaru w S
(pow. jędrzejowski). Spalił
dom mieszkalny, obora i il1· I'~_.
wentarz żywy, przyn05zae
ty około 80 tys. zł ""I.<óU11:;W."
wi Musiałowi.
V

*

* mistrz * produkcji Spół·
Jak zapewnil n.a:s
M1eczorsJciej "Radostowa" Stayra, 00 godziny 23.00 ,.ealizowano
. Em.ówienia kierowników sklepów, sto!ówek
zakładów gastron.om.jc:znych
i gmrma;foery;fL1ICh. PTZygo~~ m .in. 4Q. tysięcy litrów
mleka, Z tysiące l smi eta-ny, 2,5 tys i ąca l
~lanki, a takie ; lt}OO lifTÓW kefiru, któref}l>, niestety za~wic».no tylko 250 litrów, 200
litrów "pol.cremu", ktÓ"l' ° oo zarn ów;""l.J)._ 7.5
clzi,ełni
nisław

ZitM.
.
Pracownicy st acj i obsŁugi MPK mieli wczo"aj pełne ,.ęce Toboty . Tylko do godz iny

DDia 4

K I.
Cześć

ICHAt. SIUDAJ

JegO pa.mięei.
Dyrekeja i praeowuiey

kierowcy au.tobusów zjeżdżaj ących z
linii zgłosili do nap1'aw y 26 wozów. Z tego
4 zastqpi się rez /?1'Wcn.v y m i. g1.vż ,.epera-cje
(abo)

1913 r. smarl

emer yt, były wieloletni kierownik lnspekt(Jcatu Powiatowego PZU w Jędrzejo-wie, od!znaczony brązowyom medaJ.e"!P
za dług<lle'bnią słurWę i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

21.00

będą poważmejsz-?_

kwtełnla

Wojewódzkiego
w
i Oddziału PoW'ia.&GwegO
..., Jędrze - wie

31&-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

K8..

I_n

otrzymał zezwolenie od Wydziału
oraz Wyd2>iału Budownictwa Urbanistyki t
Prez. MRN na prowadzenie warsztatu tokarskow lokalu przy ul. 1 Maja nr 98 w Kielcach. Lokaszopa (własność Marii M.), którą Tadeusz N. wywłasny k~t, kierując się zaleceniem wymienio. . . .·~.'vd"i.a:ló.... Wszyst.ko układało ~ę jak najlepiej, gdy jak
jasnego nieba spadła na Tadeusza N. decyzja Wydziału
Lokalowych z dnia 24 sierpnia 1972 r" która pozbawiła
użytkowania lookału. Motywacja?

1968 r. Tadeusz N.

Tadeusz N. dnia 26 wrześ.nia 197'() r. zgł~ił do Wyi Usług rezygnację z prowacl7.enia zakładu (...'
ten nie powiadomił Wydziału Lokalowego o tej rezygnarównież fakt ten zataił ob. N. oświadczając w tut. wylokal ten nadal użytkuje".
to nieścisłość. Tadeusz N. zaprzestał tylko iiziała:l.noSci w
Spółdzielni Elektryków i Metalowców. Zakład prowadził
\dlł"(~a własną r.ękę, o czym po-wiad~ił wcześniej
Wydział
i Usług (tam też otrzymał kartę rzemieślniczą). Są
iż musiała zajŚĆ pomyłka, napisał odwołanie
od tej
wyremontowanie i urządzenie zakładu usługowego zap.....liłvlTał sporo pieniędzy. PozbafW1ienie go lokalu było wi~
rrw_iICl:ilc2:ne z dużymi stratami.
sprawa ta została prze!kaza.na Miejskiej Komisji LoPrzedstawiciele komisji, którzy udali się na "oględziny"
dali właścicielowi do zrozumienia, że lokal nie jest odurządzony (?). Oficjalnie jednak nie rosta'l o to stwierIzo_o;'pr'a""a ciągnęła się kilka miesięcy. Na i,nterwencję Tadeunr7P1',",.urH'iel naszej redakcji udał się do Prez. MRN
wyd:rJiałów, celem wyjaśnienia tej całej hi6go z kwitkiem. "Czy to przesłuchanie prokuratorpadlo pytanie w Wydziale Spraw Lakalowych. Wreszcie
1973 wydział ten przysłał pisemko nakazujące eksmisję
w ciągu 7 dlIli.
N. napisał jeszcze raz odwołanie, w którym starał 9ię
absurdalność zarzutów, zawartych w decyzji pozbawiadziałalności rzemieŚlniczej w pomieszczeniu przy
ul.
i to nie odniosło skutku. Nie odniosły TóW1l1ież skutku
. liaal_S.cmo,w~le interwencje tym razem w Wydziale Gospoda~i
~CII. . .Ifi€!j i Ochrony Srodowiska Prez. WRN!
że

przytoczone faikty nie

wymagają

komentarza. Od-

pod rorLwagę władz miejskich.

adem krytyki

W ss to Kielna ,.te"
z 22 luniej, że
się nieto stosllnku do
interweniowała w
krOjenia szJl71~o'J:;':I~:~.a1JOc2:"ni otf'zym<U4 vOddziału

'v:5 kil~~~~~~'~Jl~od~~po~wiedzi

* .

bf'., w nota~ pL
1LI....t!JślntJ opeTator", pisa.Ze1"W.lnitt kabla elekt'1ln"'a·JI. . . .~rz~!z operatora kopaf'kł
przy ul. 2olnieTz1I
Kielcach Odpowie
Kieleckie Przedsię
Robót lnżyniet"yjftllch.
z niej, że 114 dokumenbudolDlI nie
tm:m,ia~IJd o zainty", odcink" kakieroumik budona Viśmie, % Re~e1'gelhJC%1l<e"o
w
Kiel"iż na trtUie
.....~'n/c" unądzeń nie
rn""'1'on informacje

od

uźVt-

"Praktycznej . P'at:1iu
•
sukcesy I kłopoty

i dec zia

Oelędziny"

kownika: "wedlug vosiadanllch
dokumentacji ukiców geodezyjnych oraz orientacji w tef'enie,
na projektowanej ul. Wewnętn
nej, na odcinku od ul. 20lnierzy Radzieckich do końca ciągu
PRE "Elektromantaż" nie vosiada zakopanych
kabli
energetycznych".
Wobec tego KPRlnż. nie poBOsi tadnej
odpowiedzialności
za zeTWanie kabla. Wydaje się
jednak, u ma tu zastosowanie
przyslowie: sami nie wiecie co
posiadacie_o

. * .

"Odległość

od

do stacji Gliwice

Ja.fDOnfłO,

stacji
przez

Kie/.c:e
Tunel,

W województwie I1a8zym mamy 18 ośrodków "Prakty~~a
Pani". Największy z nich znajduje się w Radomiu, najmDleJszy we Wloszczowie, wszyskie zaś prowadzone ~ przez odclziały WSS ..Społem"

Z

korzyścią

dla domu

2:a.dna lrobieta, która już
raz trafiła do takiego ośrod
ka, nie zamierza rezygnować
z jego usług. Bo wiadomo:
może wziąć tam ze
sobą 0dzież do naprawy. pończochy
do ,,załapania oczek", przyjść
z nie uczesanymi włosami, ze
2lIliszozonynLi.
rękami
i nie
najświeższą cerą,
by wyjść
z lokalu jak .. bóstwo". Może
też sklruić materiał
na sukienkę. Ponad1x> robaczy
to
i OW'O, nauczy 9i.ę, wróci do
domu zadowolona, nie oprÓŻ
niając przy tym kieszeni
z

pieniędzy.

Tak tak,

bo

cóż

2lIlaczy zapłacić 8 zł za skrojenie suk!ienki, którą możm.a:
a miejscu dopasować, a mekiedy samej
wykońezyć, z
pomocą

doświadczonej

Można

oowej!

także

kirawza kilka
na spe-

2ioty;ch uczęszczać
cjaJJny kt.tT-s, gdzie szyje
samemu, to na 00 ma
dlęć,

!idę
się

można uczestniczyć w
IJIT'ZY'l"Ząd za n i a
rÓŻ

pokazie

nych potraw, ciast itp.
Nie bez opieki pct1lOStają
talkże... dzieci. Ośrodki orga-

nirzru,ją specjalne kółka
teresowań, m.in
koła
dych gospoś, plastyC7JIle

zainmloitp.
kon-

Organ,izuje s.i.ę liC7JIle
lrursy. Dla przykład u podam,
że od stycznda do lrońea paź
dziernika br. trwa konkurs
pod nazwą
"Gospodarujemy
OSo1lCZędnie wypoczywamy
knlltura1nie". W pawzierniku
odbędą się eliminacje
wojewódzkie i krajowe. Nie jest

to

7JI'esztą
jedyna
impreza
zorgallld7.owaJla W celu polepszenia
pracy,
współpracy,
wzajemnej wymiany doświad

pos2JC:Zególnyeh
ośrod
ków, nie tylko w mleście,
województwje, ale także kra-

IV Harcerski
Rajd Skarżyska
Dla uczczenia 50-lecia SkarKomenda Hufca ZHP tego miaJSta organizuje dla harcerzy i zuchów rajd pod ha/słem:
"Wi{)S:na Jesień-73",
l.mpreza składa się z dwóch
jednodniowych etapów: pierwszy z ni.::h odbędzie się 13 maja,
drugi zaś 23 września br. Wytyczono
9
tras
"szlakami
miejsc pamięci
narodowej i
masowych stcaceń", na które
wyruszą
za!i\.ępy
15-0sobowe,
prowadzone przez doświadczo
nych rajdoowców z PTTK w
żyska

ju.

Rene

owość

Do najJ.epszydl w województwie należą ośrodki kieleckie, a przede wszystkim
ośrodek
"RraktyC7JIla
Pani"
przy ulicy Zagórskiej, który
7Jdobyl w 1968 roku, w konkursie
.. 2:yjmy
dłużej",
I
nueJsce w kraju. Rokrocznie zajmuje też l miejsce w
województwie za swoją dziaJ ak d u:lJo kobiet korzysta z
u.slug i porad ośrodków? Z
jednego tylko wspomniamego
ośrodka przy ul Zagórskiej,
k.oczysta 20 tys. osób 1"OCZII1ie.
Obroty w roku 1972 2II1acm.ie
przekJroc:zyty plan. Wykonano
usługi wartości
850 tys. zł.
Ośrodki
nie nastawiają się
zresztą na zysk.
stąd też
chętnych do
lroa:zystania

sprzęt
poinformował nos
sklepu rv 3 w Kieł.
Ireneusz MU5ioł, •

powiadany fotoglCJticmy

-

przy-

i

uczestn.kzenia z ich usług nie
jest trudno. Nie zawsze j~

nak można 7JI'obić to, 00 się
chce. I tak np. ogromne mamy zapotrzebowanie na a,rtyostyc:zne cerowatnie
i pediou:re. Ale o fachowców jest
bardzo trudno!
Są

jednak problemy

znajdujących
się w
mniejszych miastach
występują między innymi złe

W

ośrodkach

ubiegłym tygodniu otrzymał wła
śnie ,dwuobielrtywowe
kamery

fotograficzne typu

japoński. Jak

mat"

kierownik
cad1, pan

635,

..roshica

-

formatu 6 II 6 i "yoshica H

No zdjęciu: kierownik "Foto
Optyki", Ireneusz Musiał demon
-struje swoim klientom japoński
,aparat fotograficzny "yoshica-

S7JCZą się tam w
ciemnych i
ciasnych pomiesrzcreniaeh, w
budynkach nie nadających się
nawet do remontu.
Obydwa

oddziały

WSS .,społem", mimo wielu stall"ań, nie
mogą
otrzymać
odpowiedJn.ich poroies=ń. Są także
Z3II1iedbania w wyposażeniu ()środ- '

ków w Opatowie i WłosZC2lO
wie. Robi się też ciaSillO w
dużj1lCh i pięknych ośrodkach
Kielc i Radomia. W dodatku '
jest ich stanowczo za mało.
Miasta rosną, kobiety chcą
żyć łatwiej i praktyc:miE'~ ,
ANNA

BĄK

..

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

Milion kart

przygotował

"RuchU

Już od pierwszych dni marce
w kioskach HRuchu" i 'dubacb
MPiK całego województwa lnajdują się kartki
świąteczne. W
tym roku przygotowano ich ot
milion. Są to pocztówki czarno.białe, kolorowe oraz atrakcyjne, barwne fotografie
wybitnych artystów plastyków I fotografików, jak Jastrzębski, We"..
dolowski, Jabłoński.

Do ciek_szych propozyq7 nokartk.i l pisankami, o wśród
nich opoczyńskimi.
{oboJ

leżą

Telelon
inlerwencyjny
DOKOIQ'CZENIE ZE STR. 1

Zbigniew Major, z-ca dyrektora Miejskieco Zanl\da "
Dróg, Mostów i Zieleni '"
Kielcaeh: Ziemię taką sp.meda,je 006IUl baIz.a ogrodnicza
prv;y ul. Lechia 11. Wiadro
pl"2l)"praWiQnej 2liemi lro6rl.łuje
15 zł..
Od redakcji: Jest tyJlro kł0pot z doj.arz,dem do bazy. Czy
ni~ lepiej byłoby, aby per.wnego dnia, lliP. na pl. Obroń..
ców StaIm~~ 2JOIl'g.a.nizo.o
wać
kienna.sz
$przedai
ziemi., s~yrnek, doIniC'llek, sad'llonek, nasion? Tego typu
imprea;y orga.n-i:2JOw_ bY'ł7.
w wielu róiJn;re'h miasAlaeh.

.mar',

Tekst i

zdjęcie:

Jeny

...

Burc:ąn

Czy

będzie

plae zabaw?,

bloków przy No
wym Swiecie 42 a ł 4ł w Kielcach zapytują. czy zostanie
2IOCganizowany
plac zabaw
dla ich dzieci.
Mieszkańcy

Chorob7 weneryczne
nadal łToźne!
Zwróć się O poradę

l po-

moc do

lWFł

UOfAlfA
466-74

którym
w
każd~
(W godz. 16-IT~
faChowych porad udziela
dy.·ektor
WOjewódzkiej
Przychodni Sk6rno- Wener:)logicznej 1r MARIA KOWALSKA.
TeIetOlI ZaufaBia za.pethu
przy

ć:~war\ek

Ci ~~ dyskrecję.

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

o

na fotograficznym rynku

Z utęsknieniem czełloli Id~
ci "Foto·Optyli" na dawno za-

lok.a1owe

kładem mogą być KotUkJe 1
Włosz.czowa.
Ośrodki
mie-

świątecznych

Nie tylko o Zagórskiej

Skarżysku.

Zaloończenie
rajdu
.. Wi06na-T.r' nastąpi pM:y pomniku
na Borze 13 ma.ja br., er godz. 16.

warunki

czeń

łalność.

Szc:zakową, Ka.tolD~

wynosi 198 km. Natomiast prz/?%
Tunel, Strzemieszyce, Kafowi~
- ZOZ km. Wybór dragi prze~ Z4leży od podTĆŻ~O
i
PKP za żądaną drogę pobiera.
oplal-f t!l1lJfowe za przejazd".
Na. ten temat pisaliśmy 15
marca br. w notatce
pt.
"Z
Guvnc do Kielc jest dale; nit
z Ki.elc do Gliwic".
(rym)

l,

STRONA

ECHÓ DNIA

Inskuldor społeczno - wychowawczy
osiedla
Nowy
Swiał Krysłyna
Z~a:
Wprawdzie niedu%y, ale jest
przecież tam plac między blokami nr 44 a i 48. W tym
mie9iący planujemy zainstalowanie tam ul'!U\dzeń do zabaw, ~ w ubiegłym roku.
zostały
zniszczone i musiały
tlyC oddane do remOfttu.

----..... 1 ••

...

.

-

STłłOtłA

Czylajqc ,.Raporl

Na dobranoc

nr 8t
4

!.

11
POZIOMO: 1. mies:zc.zą się w
"im zopa.lki, 5. smo·c.z.no
rylba
mOOf'SJko. 6. ba rdzo tJwaroy. trud00 t<J4)liwy pie.rwi'O.stek chemicz
ny.. 7. !'\op. neon. hel. orgon, 8.
Ch<Icz,otu.rion. 10. C1:łowietk biolqiCY ooziol w grze towo,rzYlS'k·iej,
OOa.o,rdowej Iu.b spoptowej.
11.
kroj z Wiedniem.

Moda
radziecka

Nie są to problemy specyf.jcznie polskie. Podobne kłopo
ty przeżywają szkoły na całym świecie
bez wnględ.u na
system i strukturę oświaty.

Kwalifikacje na

z

ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI NR 63

POZIOMO: to,lo•• Ale., SocJlI'WIO.
kon'ta,1ct. outoma,t, wóze'k., o,kor.
ła.l'lIia..
PIONOWO: tem.pe.ro,tu·ra, losek. rulon. Ago~o.
elektroN.zo..
oko. tawa·r. rns.zo·t. tukain.

••
RakOlW.a.ni.a. w sprawie o.g~a
niczenia zbrojeń strategicznych
~p<> angielsku:
Strategic Arms
[.irrWtation Talks - stąd na'Zwa
iALT)
pomiędzy
Związ:kdem
R.adzieckim a Sta.nami Zjedno~z:o.nY'mi
Ameryki Północnej
p<rowarlzone były od 1969 r. w
tilkou rundach. by WTeszcie dolII'owa.d'Zić do podpisania 26 maa 1972 r. w Moskwie UJkładu
I ogramiczeniu systemów obro.lJ.y przeciWTakieotowej oraz tymczasowego porozumien~ o niektórych
środkach w za.kresie
ograniczenia strategic:zmych zbro
}eń
ofensywnych.
Rozmowy
rozpoczęły się w Helsink,a(:h w
okresie 17.XI.-22.XII. 1969 r.,
kontym.'llowane
były namę'Plll:ie
W crosie
8.VII.-241X. 1971 r.

Oryginalna
dwuczęśei&\va.
suknia z wzorzystego dżerse
ju ~zona na bluzkę z dłu
gim rękawem,
CAF-La.ngda
Drugim m iastem rokowań był
Wiedeń. gdzie po trzech
rundach rozmów (16.IV.-14.VIII.
1970 r~ 15.IlI.-28.V.1971 i 15.X.
1971-14.II.1972 r.) wstał przygotowany układ.
Poczta Fi.nlandii uczciła roko_
~Jam.ia dwoma znaczk.a.mi, wyda.n yomi w 1970 r. na r()Zopoczę~
cie rooZ.InÓW 3 rwndy oraz w
1972 r. na .za.kończen.:e rozmów
i po.dpisanie u1kładu. Poczta
austria.cka nie J>OŚwi.ęciła rokowaniom SALT żadnego wyda.wnictwa pocztowego. Nie wia
d!oJno, jak na razie. czy kolejnej fazie roz.móW toczących się
w Genewie poczta S'Zwajcarr-ii
poŚWlięci

czek.

okol!.cznościowy

•

*

ma-

...

Ciekawą ser ię liczącą 7 znacLków. a przedstaWiającą hisro.rię żeglugi,
wydala poczta

Nikoła

Kwby. Na zmacz.kach tych przedsta!wliomo: łódż W ikingów. karawelę z XV w. galerę z XVI w.
galeom z XVII w., kliper z
XIX w .• statek pocz.iowy z XIX
wieku ()!'QZ locklłamacz "Le-

nm".

na "jutr6 rano" jest
wyg6dniejsza
i bezpieczniej= dla kobiet. szczególnie dla tych, które nie pro-

W obronie

pici brzydkiej
sowana była do
nieniom uzyska się
wa.rtość produkcji
około miliarda złotych.
Na :zdjęciu:
technicznej.

Christow z Lowecza

miarę

Manna
z nieba
U

wielu

wschodnich ludów
podania o spada"mannie niebiesskiej". która ratowała od śmieI
ci głodowej koczujące w pustyni plemiona. W pustyniach i
suchych stepach Azji i płn. Afryki spotyka się częsta oryginalne porosty jadalne, które są
rezultatem symbiozy gnyba i
wodorostu. Porosty te przenoszone są przez wiatry i deszcze, które zmywają je z wyżej
położonych okolic w doliny. Nie
jednokrotnie taki opad ".manny
niebieskiej" potrafi pokryć niziny warstwą dochodzącą do 15
zachowały się
jącej z nieba

cm grubości.

na
W ZWiązku Radzieckim
Stanach Zjednoczonych
dzoąe

są

aliza.cii

W!>D()mleIlO

badań

MO/r'Zu Beringa, mi~dzy
nią Syberią i Alaską·
towaniami kieruje
radzieckiej prof.
I{iryl
dratiew
z
AkademiJi
ZSRR i ze strony
skiej dr William
Goddard Spa.ce Flight
NASA. TrzytygodniGwy
rymerd badawczy
ma
pl"Leprowadwny w 1975 r.
Morze Beringa i oicśnina
że nazwy, o,ddzielająca
nenty amerykańs1{i i
Odgrywają ważną r6lę

Z

początku
między
obiema
było animozji, można powiedzieć nawet, że się na

cienkości
Pająk jest naj kunsztowniejszą prządką świata. 450 gramów

wystarcza do opasania kI.!!! ~m~~j \YWJ~ rQ~
nika (40 tys. Km). AIiY JeQnalt
otrzymać z pajęczyny nitkę ~I]!
bości włosa ludzkiego, trzeba by
złożyć razem. 100
nitek paję
czych; otrzymanie z nitek pajęczych użytecznej nici wymaga...loby... 18.000 pasemek.

I

taki biurow6-herbaciany
sposób lubiły. Nie byłG
zresztą
powodów d6 zadorażnień. Stanowiska miały CG prawda równorzędne. ale każda zajm6wa.ła się swoim wycinkiem spraw,
a poza pracą nie utrzymywały
kontaktów towarzyskich. Krą
żyły pr...:y tym po różnych orbitach pani Krystyna, legitymująca
się
magisterium. s
mężem na stanowisku, zaliczała się do "wy mych" grodu P.,
pani Halina natomiast dobijała właśnie końca dziesiątej klasy systemem wiecz6rowym i
miała męża technika, w związ 
ku z czym musiała zadowalać
się
znaeznie
Skromniejszymi
znaJomościami. Ciesityła się jednak dużym uznaniem szefów
j ~,mpat~ ze stnn.l' kol~
nek, co stałG się sOlą li okn
pa;nj j\rystynv
"'§C"ysJe - m:łęty się po ro~wo·
łlzle ~i Krystyny. Dziś już
nikt nie dojd~ie, od C2ego się
zaczęło, pewne jest natomiast,
ze w miarę upływu czasu W'la-

jemne
pań

ZaC7:ęt6

W

wa.tykoń,;;kich

muzeach

c:zęła

służbę

grupa

t·raktoowa,Ć ~
I

rooz;>O-

tojnych

agen-

tów
policji.
Będq oni krqżyć nieprzerwanie wśród zwjed.zajqcych, oby
zapobiec kroozieży lub próbie zniszczen~:s

dzieł sztu ki.
Agenci.
którzy
pe!""c będą służbę w cywilu. przeszl.
przesVtoleni-e w wyższej szkole
polkji
włoskiej
pod
Rzymem.
Zo rzqd
muzeów
wotyka ńskkh
zde-

cydowoł
z<Jleżnie

się

-bd

no

ZXJtrudnieni-e.

woźnych,

sa Io.m i,

0'9entów.

zwiq z;ku

w

nie-

czuwających
rÓWln~ż

poszczególnymi

łym nos~Lof)iem się
sztuki we Włoszech.

docinki

ue jak6 d6brą zabaw ę
wano skwapliwie
gnia., gdy r6zejm
trwał zbyt długo.
naleiy do miast,
wszysty wiedzą o
do akcji włączyły

watykańskich

tojnych

życia
złośliwe

Agenci w muzeach

nod

sach
klimatycznych
a pośredni6 - ca.łej
półkuli naszego globu.

pania.mi nie

Szczyt

Niedawno na zebraniu generalnym wyżej wspomnianej organizacji w Waszyngtonie Betty
zaapelowała do
zgromadzonych
licznie pań: "Kobiety muszą pomóc społeczeństwu, by zaczęło
dostrzegać
w
mężczyźnie
nie
tylko
instrument. nie
tylko
partTlera seksualnego. nie tylko
masżynę do zarabiania na życie
- ale również istotę ludzką",

ze

kradzieży

sto ..

dzieł

w jakiej został użyty, trudno
rozpumcza się w kawie oraz
gwałtownej reakcji organizmów
i natychmiastowej pomocy le_
karskiej.
Oficerowie prowadzący dGch~dzenie sprawcki1j minuta po
mmucie r6zkład dnia trzech
~obiet. WYSZł6
przy tym na
law, że nieco wcześniej z tej
samej puszki piły kawę również inne osoby
JlCl"ta poszkodowanymi, nic się im jednak

chnąć zawiść ·
takie i dzieci, meg6
były różne złośliwe
płotac.h i murach
Być może, że gd
m6mencie w n =L'''~'_ •• ''

czeniu obu p.MJ.
rozsądny,

~ ~a

może

t.nęnie

;n<,łvlu CJI

nie stałG. Postawiono więc hipotezę: arszenik
musiał wsypać ktoś podczas
nieobecności
pani Haliny w pokoju •

Przypadk()Wy świadek
oskarżenia
W rejestrze spraw załatwio
nyc?- krytyczne~o
dnia przez
P~D\ą Halinę za.notoowana . była
WlZ~a. ob. Z., rolnika.,
który
oso-bJSCie przyjechał pnypi1no-

•

Szwedzki lexarz Knud

stwieroztł,

że

Ma.lmgren

żyjq

komicy

dłużej

"-iż

inni o4c:torzy. A więc wresozcie wiadoRW. dloczego tok
wiele dowcipów
nosi brodę.

W

Ochrona wód centrum uwagi władz

Sprawie ochrony wód poświę
cona była konferencja prasowa zorganizowana prze-z WGjewóchk' Komitet VII TygOdnia
Ochrony
Wód,
wspólnie
z
Wydziałem
G6spodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska
Prez.
WRN.
Liczna
grupa
dziennikarzy wysłuchała interesującej informacji
przyg&t&wanej przez ten wydział oraz
przez z.a.proSlTA)nych przedstawicieli innych wydziałów P rez.
WRN. Z satysfakcją odnot6wujemy fakt, iż sprawa ochnr
ny wód jest traktowana przez
władze wojewódzkie z dużą uwa.gą. a
na winnych
zatruć
sypią się kary administracyjne
i finansowe. Wszystkie poczynania zmierzają bowiem dG poprawy sytuacji w naszym województwie. w tej dziedzinie.
Kielecczyzna dość uboga j est
w wodę. a jednocześnie wię
kszość rzek spływa do Wisły.
Nie moina więc d6puścić do
sytuacji, w której sami
pozbawieni Clystych cieków wod y. jednocześn ie zatruwać bę
dziemy Wisłę, skąd wod.ę pitną
czerpie Warszawa. Na konfe-

wać pozytywneg4
załatwienia
swojej sprawy. Ustalono, że interesant był w gmachu właśnie
w m;asie. który tak bardzo interesował
milicję. Z. witbiał,
jak z pokGju wychodziła pa.n\
Halina. Zauważył też, że po
niej weszła do środka jakaś inna kobieta. Właści.wie pamietał nie tYle k4bietę, iłe t6, że
na nogach miała "takie białe
gumiaki". Inni świadkowie potwierdzili: w tamt'ym dniu pani Kryst yna r-zeczywiście miala białe kalosze.
Wte<ly pa.ni Krystyna zała
mała się: "nie chcialam jej otruć. nie wiedziałam. że to jesl
arszenik. Buteleczkę z pr6SZkiem lUlalazłam w starej b iurowej szafie
z
ru))ieciami.
Chciałam
jej tylko
zC'pSUć
smak kawy, żeby musiała ją
wyrzucić. Ze by była zła ... "
Czytając zeznania
świadków
pracujących w tej samej instytucji, trudno jednak oprzeć się
WIl'ażeniu, że do
tej tragedii
mogło
nie dojść. Narastanie
konfliktu obserwowało przeCież
tai wiele osób, dostrzegając
jedynie w waśni dwu kobiet
aicenty
humGrystyczne. Inni
przyglądali
się biernie ezy
jakaś MęśĆ m6ralnej oopowietbialnośei nie spada także i na
nkh?
RAFAŁ REJDAK
(INTERPRESS)

Z teki Alfreda

?

Hitchcecka
7

•
JecleIl
z koboretów
rzymskich
pobiera oryginaJną opło1ę za wy. tęp :
15 lirów za

każdy

CQ

rnęż<:zyźo<i,

•

ObTotny

kilogram wog i plo.

12 lirów - kobiety.
Ka.nadyjczyk, M ichael

Moc Donald. mo zamiar wystaw ić na
au.kcji
.. h iiS toryczny" n Ied opałek pa ~

pterc>so.

którego w

1962

roku

poliła

soma JacQueline Kennedy. Ama,torów
no niedopałek jest mnóstwo. Niektt>.
rxy gotowi sq zapłocić przeszło 200

dola ... ów.
• Teruo Iwa.molo. weterynarz z Tobudri sensację w stolicy Japorl'ii.

kio

W romach walki z za'niec.zyszczeni&m
powietrza
garażu

i

grzbiecie

zamknqł swój samochód
poruSZQ się po młeśde
osła.

w
no

* ..

*

http://sbc.wbp.kielce.pl
macle
laeze musieli

•
Kontrolo techniCZl1a
badająca
ston wieży Eiffla stwierdziło, :':"3 wymaga ono generalnego remontu, m. i n.
wymiany 2 mln nitów. Niektórzy fachowcy twierdzq, że bardziej opła
całoby
się rozebranie wieży
"iż jej
reperacjo • .

rencjj podkreś!CIIIl6, że Tydzień
Ochrony Wód st~nowi
tylko
okaaJę do nasilenia a.keji profila.ktY02lDO-propagandowej. a w
praktyce
trwać
on
będzie
przez... cały rok.

rodowej Organizacji Kobiet. l
któż by
się
spodziewał, że ta
bojowniczka o "wyzwolenie kobiet" (czytaj
spod męskiej
tyranii) - wystąpi z apelem o ...
litość dla mężczyzn? A tak się

Przed

Pani Krystyna
i pani Halina

W aspekcie zamiłowań i potmeb
indywiilualnych druga
forma permanentnego kS'Ltał-

regularnego życia seksualnego. Nie tr:zeba zastanawiać sie, crzy nie
zapomniało
się wziąć pi{ulki
wieczorem.
Dawka horm6nów jest w tym
pr:zypadku duŻO mniejsza. Działanie biologiczne pigułki
"porannej" jest nieco inne, niż
"wieczornej". W
skład
jej
wchodzi Di-etylstilbestr6l, który uniemożliwia zapłodnionemu
jajeczkU zagnieżdienie się w
ściance macicy pod wM'Un~
kiem. że pigułka z6stanie zaży
ta nie później. niż w 72 godziny po zapłodnieniu.
P ,r óby nad pigułką na "jutro rano" prowadzono już od
wielu laŁ, zarówno na ZWierzę
tach, jak i na ludzia.ch. "Nie
ma żadnych oznak. żeby stwar~ała ona powa.żne ryzykG" stwierdził dy,r ekfor FDA przed
podkomisją
zdrOowia
Sena.tu
Sła.nó'w ZjediDoca.onych.
PAP

właśnie stało.

"Kobra" wprosi z

Indywidualne dążenia

wadzą

Pani Betty Friedan zasłynę
ła przez 7 laty jako jedna
z
założycielek amerykańskiej
Na-

świece

maków. korali,
amonlitów i
innych
eksponatów
sprzed
milionów lat zbierając je
w cały;m kiraju. Ma on równlez
nieco nruniejszy
zbiór
skamielin rośliiononych.
(PAl)

gospodarce narodowej i to
przez pełny okres ich zatrudnienia. Fundament kształcenia
stanowi oczywiście POwszechna
gr;koła średnia oraz wyższa uczelnia. Na tym tle funkcjonowałby ro-zbudowany system specjalistycznych kursów, specyfMlznych szkół czy innych placówek, stanowiących integralną część całej oświaty z kadrami wykładowców na wysokim poziomie.
Kto będzie się uczył w tego
rodzaju szkołach? I jakie bę
dą pro.gramy?
Nie ma jeszcze
wyraźnie
sprecyzowanych stanowisk w tym witglęcl'zJe • .Ta'Sne jest już jednak to. że poziom tych kull'Sów ozy szkół bę
dzie zró7.nioowany i przystosowany do różnych potrzeb. Inaczej oowiem będzie uzupełniał
swą wiedzę i podnosił kwalifikacje człowiek, który nie u_
końozył szlwły
średniej,
inaczej zaś - absolwem.ci wsn:ystkich szczebli kształcenia., prag;nący specjali'zować się w ~on
ł'.!ett& ~ed~ini~, l~b z.mleni~
kwa · kaCJe, a Jeszcze ma.czel
_ pracownicy ~o.spodarki i kultury, którzy chcą odnowić swą
wiedzę. dążąc do awansu. Jednym z elementów om-awianego
systemu będą takie studia podyplom&We.

pajęczyny

Pigułka

więc

(póŁnocna Bułgaria)
p osiada
unikalną kolelocję
skamielin.
W ciągu 35 lat zgromadził
ponad 450 skamieniałych śli

Raport zawiera projekt prze-

"ECHO DNIA"
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żądaną ciąż",.

3kamieliny
sprzed milionów lat

wi1iująey zorganizowanie systemu
kształcenia
ustawicznego
dla wszystkich JlIl"8.Cujących w

1<l'S0IW'Cl1-

zajmui żyw
ności "Food and Drug Administration" dopuścił d6 stos6wania w Stanach Zjednoewnych pigułkę antykoncepcyjną,
którą można zażywać "po fakcie".
Wszystkie
dotychC2asowe
pigułki
antykoncepcyjne
trzeba było brać regularnie.
Pominięcie jednej. przez zwykłe zap~mnienie, gr_iło niepo-

ma.ł~ osób. jak wiemy, po prostu lubi się uczyć, traktuje
zgłębianie różnych dziedzin nie
związanych z własnym
zaW6dem, jako hobby, czy też zaspokajanie pcIIZawodowych aspira.cji. Bezinteres6wne kształce
nie będzie ogólnie d6stępn_e dla
wszystl<ich,
którzy pragną w
nim uczestniczyć w charakterze wolontariuszy, wolnych słu
chaczy czy tak zwanych hospitantów. MGżliwości zaspokojenia dążeń tych ludzi mają wyż
sze ucael!llie i placówki PAN.
HALINA KULCZYCKA
(INTERPRESS)

rosnących potrzeb

nia.

Amerykański
urz.ąd.
jący się kont.rolą- leków

spełnić może budzo dużą r6lę. Eksperci
nazwali ją:
kształcenie bezinteresowne. Nie-

Nie tylko w Polsce

ryzyka?

igulka Da "jutr "

cenia

A jakie wyobrażenie kształ
cenia ustawicznego
proponuje
"Raport o &tanie oświaty" w
Polsce?

Roz:wiqzo.ni.a p~esY'ioć naJeży
pod adPesem reda,kocji .. ED" wy/ącz:n.ie no ka,rt'O.ch
pcKZlt<JłN'YICh
w terminie siedmi·u dni od doty
""OIoeJ!.zego
n·u.meru.
Pomiędozy
proIWi,d\owe odpowiedz.i ro;z<los'uje się dwa bony ksiq;ź!kowe po
50 1'/. Korty po<:zta.We bez kolliPO
wyłq.czonoe

nkoły

i to 00": względu na j e 3
szczebel - wyposażającej mło
dzież w najskuteczniejS"Z.,
metody uczeni... się, stałego uzupełniania zdobytych wiadomoś
ci; szkoły kształcącej nawyki
samodzielnego uczenia się.

PIONOWO: 1. na.czy,nJe. Ictórym dosto.rcza.my roślinom adpo
wied'nią ilo.Ść wody.
2. gruby
koc. używony n01<:zęŚlCiej
ja<ko
okrylcie no okn·kl, 3.
n.ęd'ZOltZ.
bieóa.k..
4. kobiet'O zo~mu,jqca
się ogrodnictwem.
6. m,eJoSoC0wość w zoch. Rumuni·~. 7. nzeko
w IndiO'Ch. 9. stalko Egilp<!ru.

będą

również nowa postawa

.Test wprost fizyczną niemożliwością,
aby
jakakolwiek
szkoła sprostała ciągłym zmianom, n&Wym odkryciom, najnowszym wymaganiom. I żad
na l'e[orma nie jest w stanie
rozwiązać tej sprawy. Potrzebny jest wobec tego system ustawicZ/llego
ksztareenia, jak

żadnego

Bez

oświaly"

Naukowcy wyliczyli. że zasoby wiedzy na świecie podwajajq
się co dziesięć lat. a w niektórych dziedzinach nawet szybciej.
Myślę. że do wniosków takich dochodzi także każdy z nas na
podstawie osobistych doświadczeń i obserwacji. Aktualne podręczniki i szkolne programy naszych dzieci w niczym nie przys:>aminajq podręczników i programów sprzed paru lat. aczkolWIek
w stosu nhl do postępującego rozwoju nauki i techniki i tak
bywają spóźnione. Posiadacz dyplomu technikum. politechniki
czy l,Iniwersytetu już wkrótce P,o ukończeniu u~lelni st~je ni.eraz
wobec nowych problemów. ktorych nikt go nie uczył. przezywa
tl'udności i klopoty przy ich rozwiązywaniu.

8

IW

sianie

SI ał enie permanentne
- dla wszystkich

Krzyżówka
f ·,' • -. 2. . i"

O

Podobnie jak w latach ubiew
tym roku
PZW w KielZG PZW kilka
miejsc na wczasach
wędkar
skich. Istnieje jeszcze
moiUW6SC uzyskania takowych w
pierwszej połowie maja. Zainteresowanych wędkarzy informujemy więc. że sprawy te załatwia biuro ZO PZW w Kielcach, ktare dysponuje miejscami w Zalesiu k. Barczewa.
głych również
Zarząd Okręgu
cach otr:zymał z

*

*
*
Na
p,rośbę
Zarządu
Koła
PZW przy KZWM przypominamy wszystkim wędk&rZom, że
obowiązuje zakaz
łowienia na
kieleckim zalewie d6 końca.
kwietnia każdego roku. Zalew
został bowiem zaryb'ony
karpiem "kroczkiem". w
jesieni
i okres do kwiet nia stanowi
minimum dla jeg6 prawliUowego rozwoju. a jednocz eśnie zabezpiecza przed wyłowieniem.
Nie przestrzegających zarZądze
nia Prez ydi um ZO PZW, SIPOikają surowe kary.
(wp)

Tureckie
migawki
jf

•

Blathery przewróci! się tylko na plecy;
Roth mial mniej szczęścia - uderzył głową
w b etonowy postument i z emdlał. Polityk
podni~sł się
ociężale.
chwiejnym krokiem
krokiem podsz ed ł do Riffy'ego, który zaczął
odpinać rzemienie u nóg. Kilka sekund 0baj mężczyźni, wpływowy 'pOlityk ' i skazaniec. stali naprzeciw siebie. pote m Riffy poklepał Blat hery'ego po ramieniu i rzek! jowialnie:
- Blathery, jest pan
jacielem?

przecież

moim pF:I}y-

- Ależ oczywiście. jestem przyjacie le m .
- Tym lepiej. Zrobimy bowiem wspólny
spacerek. Jeżeli nie będzie pan robił trudności, włos z głowy panu nie
spadnie. W
przeciwnym razie dostanę skurczu żołądka.
Blathery
Przełknął

przypominał

kilka razy

własne

ślinę,

nim

widmo.

wystękał:

- Riffy. tego nie może pan zrobić. stoję
na czele okręgu wyborczego. N iech mi pan
pozwoli pójść sobie. uł askawię pana. Słowo
honoru. I
postaram się panu o dobre stanowisko...

8
Jazda! - przerwał mu Riffy i polekko przed siebie w kierunku drzwi
z napisem "Cisza".
Swiadkowie siedzieli jak skamieniali. Ben
Roth powoli przychOdził do siebie. Gdy w
chwilę potem usłyszał, że skazaniec wyszedł
z więzienia z Blatherym. klnąc głośno pobiegł
da biura. ' Zamówił błyskawiczną rozmowę z Waszyngtone m. po chwili rozl':'lawial
całe siedem minut. Potem usiadł przy dalekopisie w oczekiwaniu od.powi<!dzi. Grube
krople potu pojawiły się na jego czole.
Wreszcie dale kopis zaczął wystukiwać od-

pchnął

powiedź:

"Uniwersytet w Gre noble
Waldenlar
Rufy jest absolwente m tej uczelni - uzyskal doktorat w dzie dzinie psychologii stosowane j ..."
W tym czasie doktor Walde mar Riffy pę
dził samochodem pOlityka już w odległości
50 mil od więz ienia. Steve Blathery, ten
twardy facet, siedział skulony obok niego.
trzymając w ręku kurczowo butelkę whiSky.
KONIEC
Tłumaczył:

.T. N.

l

W

Szeryf Hold zagłębił
fx>telu przy biurku.

się

jeszcze

Loardzlej

Trudna sprawa westchnął. Po
prostu mamy zbyt wielu podejrzanych. To
gorsze niż zupełny brak podejrzanYCh.
Sk in ąłem współczująco głową i pospieszn ie odsunąłem pliok rozpoczętych gazet na
biurku w momencie. gdy szeryf kładł
w
tym miejscu swoje nogi.

Sprzedawca

cach

wody

Da

uli-

Stambułu.

C

-Urb

ek

Chyba jeszcze nikt nie słyszał o takim
pech u: jest rzeczą ogólnie znaną, że w
Haillsdale popełnia się zbrodnię najwyżej
dwa razy w jednym stuleciu. I akuratnie
wtedy, gdy w sposób co najmniej nieła
godny wysłano Billy Wartana w zaświaty,
musiałem bawić w sąsiedniej miejscowogei
Forest City na otwarciu nowej farmy kurzej!

ECHO DNIA

STRONA 6

Il"EATR

bil. 8. Zeromskiego -

.,Bałtyk"

.. Port lotn:iczy"
USA, pa<l. kol. l. 14, g . 16.30 i 19.
,,'przyjaźń" ., Smierć "CtlnDego Królla" CSRS, pan . kQI. l.
16, goctz_ 15.30, 17.30 i 19.30,
"Odeon" - , ,,.Jedna z tych rze..
ery" - douńf;ki, koll. 1. MI, g. 15.30,
11... i 19.00,

IRENOM
i WINCENTYM

.. jutro
CELESTYNOM
l WINCENTYM

•

W 1573 r. - W Warsz_ie _ar
ło p i _ , -IJ most na Wiśle.
W '946 r. - 5-8. IV. w Lodzi odbyły sif; pierws1:e po wojnie fIłi...
unosIWa bokserskie. W 1'46 r. Otw..rto
CJę$CIOWO
odbudowan,
most kolejaw, pn:łt% Wislę, pod
Cytadelq w Waru_ie. W 1968 r.
Zamordowany
został
Martin
Luther Ki 119, przywódca
ludności
murzyńskiej w USA (ur. w 1929 r.' •.

. * .

CODZIENNY
HOROSKOP
Urodzeni do 1950 roku
Pierwszo

polowa

roJcu

roczej

Skarlysko

monotonno.
rotom;olt
dopiero
druga polowa
będz ie dla
Ciebie bardzo <:;eltowa. Urlop, które
go jesteś tolc. bardzo Ipragniony,
pow i n i eneś
wykorzy,tać w
lipcu.
Powinieneś
go spędzie
sam.
z
dolo
od
rodz i ny i
znajomych.
Zmiano otoczenia
powinno do·

K I N A:
"WolnoŚĆ" " Bez wyraźnycb
motIyWów" - fr a ·ThC'\JSkli kol. l. II
g . 15 .15. 1'1..'19 i 19.tS.
...Swit" - " Nledźwiedf; i ła~ecz
ka ~ f'r8Jl\cuslk!i 1001. 1. 18, Cm i 19.
.,Metalowiec'· ~0IDe.

dotnio wpłynąć no Twoje samopoczucie. Potrzebo C i tego, gdyż

Twoja

zawodowo wymaga
ś wieżo ś ci umysłu. werwy,
nadmio
fU
energii. Pod koniec roku oce
nisz, ż'e tokie postępowan i e nie
poszło no marne. Zbierzesz pr'Z'tf
jemne dla Ciebie opinie o Twojej procy tak zawodowej, jole
i

praco

"Związkowiec"

Kin

Konga~'

J[

"Robotnik"

,;.star" -

l N .A:

" Dzjew!czyna na m:Iot;.g. IR
14ł.

-.

2ecom&kiego 35.
POSTOJB

er

pL

TAK:&Owmt:

"1,

Swie.r czeWSklego Zaclt<>dni PKP - 380.

natomiast

K

Kielce

~

nlecEy:n..

ny (próby

I N A:

z p"

.,Hutnik" ;ue. Jaol.

-

"Zorza" -"Dom
wMn(llll;rÓW'"
M>«. kol. l. 1,\ li:. W l lL
-" raocIown.ik" .. WytlJW'Olenie..

" Dz1ewoezyJD&

lo. . . g.

Iii."

UM

IV ClE. ("Bitwa o Be!I"ilMl") ,
V
cz.
(~a..taotni
-.rm·')
ZSRR pan. kd. 1. 14, g. 11... l
19.15.
APTEKA IJttUKK"': Dl' a, -.
Star6kunowska 1/3.
POGOTOWIE RATUJQ[OWB: łel.
119.
POSTO.JE
~I
tId.
l$-n i n-a.

K l N A
"Roma.ntica" " Rewi.zJ'a osobOsta.. - po.IsId., kol. l . 16, g. Ul,
16 i 211.
"Moskwa" " Cztery daalny i
aiS" - fra.ncu5k1i, pan. kol. 1. ~,
~dz . I , 11 i 16. ,.Or le piórJro" c..cms. pan. kol. \ . 14, g . llł, 17.6
i 211.
"Bajk.aN .. Oficecow:i.e'"
XSEIiR pan. 1. 14, g. 16. lł I • .

,,RobOlbtik" " Cieplo
twoich
ZSRR, pan. I. 14, g. 15
i 17. DKF - &o<tz. 19.15.
.,skałka" " Na samym dnie"
- NRF, kJ">l. I. 18, g. 16, 14 i •.
PJlZEDSPRZEDAZ lWetów JdDowych - ul. S ienkiewicza 3S, godz.
11-18, u l. Jagiello ńska 33, g<><iz.
112-17.
DYZURNE APTEKI: nr l, lal
Buczka 37/3t i nr IM. ul.. Sienkiewicza 15.

-.e:

TELEWIZJA
PROGRAM I
Dzienmk TV
Dla
młodych
~
Elora.n z bcallldem
Sprawozdanie z meceu 00_
kejow~o
o
lIli5trzostwo
śWiata : CSRS - ZSRR
W I przerwie - PKF
W II przerwie - TV Kurier Mazowiecki
19.45 - Pn:ypomin~, r-.dll1my
19.se - Dobranoc
211.00 - D2:ienniok TV
2O.jj - " Na torze ozek.a m~"
ozech06ł. filin fab,
=.01 - Ekspres nr 23
2ISAI - DziennJlc TV l ~
ci sportowe
TV Tecbnikum Jtolnieae
Botanika - lekeja ~
:aa - Zoologia - IE!kA:.Ja •
PROGRAM D
1'.411 - Krajobra-z Polsk:l~ .,K.....
~ ty z z.atrp;.a
WolS - KoIlocowe
~
procum oświu.-y
n .. - K~ FilImów Ammowan;rch. FilImy rat. .J~
Z~m.ana

_

-

PROGRAJII I
RachoGia I ....
15.05 Orgie i
baebll'lloalia mu:zy.czne lli ..15 Rel.1Ik.s
przy
ffi<llIZyce 116.110
PiIosenki fi.
.Ja.bł~e.go 16.30 Non stop pne_
oojów 17.15 Koncert bez
biMętu
17.50 RlI'tm , rynek , rekbona UI.Oo5

z r óżnycb stron - AmeryPołudn...;owa 18.40
Mi..łośn.idrom
pi:a.n.istyki !SM .M~,"

Płyty

ka

AktuaJności

1~..'19

G~

estr&d

Ryllm, tan,ioec, p i_en.ka .~. .
Prog .... no<:ny % BJI'dIItOB>lCZ)'.
PROGR~ D
14_ W.i.cej , lo!!P1ej. u.ue.j lł..lS
l'lod ~łaIIl( HenDesa mac.
lt.:l5· M. KarkJwj,ez:
OdWie=ne
pieani - poemaot ~y op.
10 15.GO D!a. d:tiewaz'tt i cblopców
15.40 Co sic: Wam w tej audycji

_"'-'..eJ
lIMt&le

podoba!

UJM

cu..

i

hm lJ'()d'aJnii,a

v..,.

~

~

.

Za,kłady Meta.lowe W SkariysIru...Kam.. uL Annii
OGLA8ZA.JĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dobranoc
Dzienoni k TeI~n,y
,. Weset!e w P1acłltilneadl"
~e

Hi

nanie elewacji btJd.y1nDt.u

nT

8 na Z-<2, budy1nkn nr 2,

..BLam.aa1Oe", S1Jcrregółowy zakres robót e1ewQlCY'jnyclt
jest ś1<epym1 Joolc;.Wory5arn:L, k1tóre :zm.a.jId'llją s,ię w d'rzJi.a1e
nego mechanika Zak!ładÓIW Metał()W')"Oh i l.Idostlpn

godz. T-15,

zaś

ohieiktty, na

kltór~h

d<Jllcumeol;amy_
lir lIII1ICIUSIki.

.Jutro
PROGRAM ~
.... -,..Na t.rz,e czeka mocderd ' ezech""ł . film fab.
t __ techn. cIIa Id.
W)'C~e

~
No'We

zast.oso.. , ·e

W)'cłI01W..me

ob,.,...at.

dk

Nie n. praw
bec OIoo...... "2Ik6w
Przysp. obronne dla 1Lł..

brać udzia.l jedłnOS'tlk::i gospodaT~ uspołecznionej i n ie
,leazm.i<oo.ej. Ofell"f;y na caJio6ć robót lIub poszcr.egóme
na!leży oorlsytae w za1alkIoIwątY'ch
1ropertaoh
.,pnzetarg" n.a adres Zalkiładów MebaOOfwych W Skl:;1ri:1/'SitAl'U
(d!7Jia-ł głównego meehan~1kla), w 1ermiłnie 00 dlnia
19'm r. Komi8>yjne oflwa;rcie ~ nastąpi w dni'll
.rua 1973 r . god'L. 9, w świetlicy dlziału
w budynku półsa!natori:um prLy ul. Ekonomi.i 5.
talboIwe Sk:ariy5ko ~ sO!Ji,e prawo wyOOru
i prafWO rorz.rlt7Jiału robOt pamiędrLy poI!I7Jt'ZIeIgOlJnyeh
1'Ub uniewamienie prrreta't'gU bez podania przyczyn.

POSZUKIWA
Kieleckie iPl~o lusłalaeji
III. Zołniel"Q' B.adJliedlliA:h, łeL nO-46
p!I"<IiOOI\W],iIlrow ~ 1 ~
DOrWi9ka pr.aiCJ"~

-

KIEROWNIKA GRUPY lłOlB&.r

-

KIBBOWNI!KA BUDOWY
!NSPEK'!OROW ~ BG DZIALU

-

NAWSTWA

AWACZY oz

S2Ik.oilnittwo

W'ojllko-

we
TV Tecbnikum aol..Chemia 1oeA<cJa .,
U.Z5 - J.ęzyk polski lekcje •

12." -

:
SP.ZEBAZ.

~16amI. ~ymi

-

SPA"ACZY z ·tlpralW1nile!rWlami

-

MONTERÓW

-

SPAlWACZY z upraowtniElUalrnj

~ÓC'mlymi

- . BIONBROW INSTALACJI CEflT&Al,NEGO
NJ.A i ~all:irzra.cy!}D

-

BLACBAItZY l ELEKTRJK.OW

-

OPERATOROW NA DZWlGI SAIMO.JEZDNE

-

IUEKOWOOW Z I i

Na staIOOWIiska

n KATEGOR.IĄ PRAIWA
pr~ ~ ~

ktwJta.Łcen.ioe wy:ilsrzJe

teclmiIcrzJne

100

jetii

średnie tecłw:Jilo7d

upra.1WliEnie - &peCja.1noość ~je saoitanle z
buóo!wtn.ic:twie prz.emyslow;ym. Nl3Idlmienia si~
prObnym wyrÓŻlniający się pr8IOOWlIli.cy mają IDCmW()I;\
j.aa!du do pr.ac prowadOOlllydt 2Ia ~.
nie watl'll.akóW pracy i płaey w ~e
w drzfilaIle ża,brodn.ienia -i płac.

Pnaem,...

l<!!.. VUI -

Ja" - llc.:

ma

kon:aona elerw:aoj.a mrnm.a oobejTJZeĆ na miejsou.
wyllron)'!Wallle z I1lIaIbemia'łów wykIOnaIW'CY. Termin
tII.9baiLa się do dlni.a ' 00 pairlriernilka 1-9'13 r. W przeotargu

wi<100Msko
TV C%'ecloo

f":lml

J5ęzytIc

na

-

74akład7
'I'71onłe .... W ........
1.
: -110
~lł ~ na slatiOWiisIwt·:

-

IDEItOWNIKA
INTBNDENTA
~ 00mu W'OZaSÓIW rocDionyeb
paw. Końsk!ie. aza. Irwarń.a ....Ai5ÓW
C2JeJl'WUt do 5 wm.eśnila lD'rS ł\.
Wan.mIki pracy 1 płaą dto omÓWlieuia w ~
i spraw ~ 011 h • .,..łów !IIJlI!IMP" . •

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

• .5

tKlszi:ał

~i.a~

" Gustaw"
~
fj.lm a nimO'Wo8'IlY
. ' » - : 4 ~y
IIIAD - ,.7;"1lllowa
OIlimpl.ada
W
Sapp()ll"O 19'1l2" japoli

H"- -

brać

TEellNOLOGOW I IOO8ZTO&Y8&N.'I'OW

."-J~ ~ w
-.
l tecblnJce
HM - ,.!fa zachód od Weetell>ła.t
te" - pol. fidIm ~
t.dny

pol-

20.15
.Mel:odi.e n~
lłZych pil"llyjaci6ł H _tS Tra-n.smisja
z Mi!ltrzostw $wlata w
hok-eoju
(m
tercja spotkania ZSIUlCSRS) i Kronika ..porlowa 21:.30
slIli:ch

~

śII!l

2IS.4$ -

mogą

sW<N1e, spółóz.iEok:7Je i oooby pryowtatlne.
prredlrn.ioltu Iruipn:a przez wybranego oferenta,
n~one na miejlSlou. Prned roc2JPOC7..Il!CeIn
:rui.en ~ć wadil\llIl\ w wysolrości 10 proc.
ozej na. rach!tme'k DyrekJcji O~ Poc7Jty i
w Uufblim:ie w NBP III Oddział w Lulb1imie, k-<llllto
Zasł:nzega się pl"alW~ W'Y'boru oferł!ll"Jd)a łub tmi.eowa;i.mrem a

Kopernik.a
przed kamerq Srz. KoIb)l1l6

wi.elk.lej

i

rioa.bu. W :pmeta'l'@U

z autorem).
notWego".
Moda ..

ZlA6 -

Nll6I:ań S.
.. Ven.tu.-es" i łnru

bud}'Wlłau

obiekltów
ozyeh w ~ Swiętokr-z;ysklim przy ul. W~'l.'r1''ńs'kti e'~1,;I
(po byłym właścicielu ob. Stanisławie Kicińsk:im)
W)'IW'Ola'W'Crl'a 1.54'7 rl. Oferty w zal>aarowaonych ~
porwi.aóa.ją.ce W)'lmagaonilOm okreś1onym w rorzJpOI'7.ąd.zen iu
dy M'iłIl'iIs1Jrów z dlnij a 20 IDa'I"ca 1969 r . w sprarw.ie
robót i" USobug na I1ZeCZ j.ednoste'k państwOW}"Ch (Oz.
paz.. 65). należy składać w łe.mtilni.e 10 dm od daty
się nm.ie~ oglos:zemi.a w sedm'eta.riacie
au Tcl~y~~ w
Os~ Swii~k~~sk~d
l Maja 10, pokój n.r 45, n pię&o. Informacji
talI'iaJt ~iel1!l1i;e W godz. 9-10, bel. 26-1'9. ~
się w diniu 15 klwieobn~ a 1973 r . o godz. 9 w lokla.kl

rozmowa

,.Nic

. .. . U .OD • .. -

Poczty i '1'eleklomuDik.acji w Lublinie

nasacłl.

-

14.G5 Z

Okręgu

~ nieogra.niC7lODY na sprzedaż
.~ IIliU'rOw>aalegQ, owod'reń i IDnY'Ch

praer

(w

f~rystycZllle
słowa~j

Dziś

Dy.mkcja

sza

Wiglądlu W

RADIO

rą'k"

TELEFONY: Po-gotowie Ratun·
k o we 1199. Pogoto1liie MUicy jne t91
Pogotowie WSW 483-%5. Straż Poża1" na "W8; Pogotowie Energetyczne Kie!(:e-Mia<ito -414-H. KIeloeTeren 431-63. Pogotowie
w~
Kanaliza(:yjne 465-32. Poczt. Informacja o U.ługach 909. Hotel ,.Cen
tralny" 4»-44• .In!ormacja kole'owa ~O. Pogotowie hydrauliczne,
enelltetyczne I d!wlgawe KSM
f7I1-M. Pogoto wie gazowe czynne
ulą c1ob~ 420-97. Pogotowie telewizyjne m-sa. Pogotowie eiepme
tel. 4łI5-52. Pogot"""e e:el<tryc:zDO - wodod'lcowe MZBM C%J'nIle od godz. 15 110 n 1e1. «5"1.....
P08TOlE TAKSOWBK: ul. Sło
wackiego
ł1'1-'10
dwonce
PKP
ł44-33, u l. P lant" 431_11. pl. ObCo
ataUacra. . CH-4I. t:a1r:a6WId Mea111. S~}'Ska ......
:

wena.

"21" -

-

i. 19.00.

TEATa

-

PR~IU

15.05 Pr~a.rn dJria I5.lł Clpelra
nie calliem. serio 15.110 Kwadra.....
"Ze 2IIlakilem za,pyrtlania 15.45 W klrę
!tU pd.06enk;! 16.J5 p=}"pOIIDinamy
E. BUToona Iq.J~ Mój magnetofon
17.40 .Nlie0n.ane o zm...nydt. K....,l
Szyman<>wslci 18.10 Gdzie j<st pn:e
bój! 18.45 W ...tyliou fnameneo 19.0Ii
l"ocrlówlk.a dźwięlrowa % Paryża
18.35 Muzyczna poa;ta UKF 20.00
.Jazz z nowej płyty 211.%5 " Społ_
n.ione ID:a,r zenia" 2lI.łIO In~ad,jo
_ mag. 21.30 Z kornpooz:yotooSlriej
tEfldi J. Brela 31.50 Z nagrań E.
Scbwar-zkopf 22.08 Gwiazda s.le<1miJu wiecz>orów zespół " Ome_
g..,... ZUS KabMet pi:osenki - .J.
Kob\l:SZewSlci 23..05 Laboratorru.n
mag. 23.50-!4.00 Na dobraooc
śpliewa W. MUJienn3lIl .
PROGRAM LOKALNY
16.43 Omówienie JK"ogIamu
16.~ Rad;i(lll'elkl.ama IS.so O , .swi~
tokrzyskich szlakach literackich"
fel. T. Kudelskiej 17.00 ..Echa
estrady" - aud. w
oprac. Ho
Piechoty 17.30 ..Prawo jazdy, a
prawo karne I cywilne" - dyskusja przed mikrofonem. 17.45 W
różnych rytmach .1&..00
Dzlen!lik
Radiowy 18.08 Piosenki M8l"ka Se-

,tr.• -

-

lic" 09RS kol. 1. 11..
.i 19..15.
APTEKA DYZURNA: Dl'

Nie wolno Ci tego odmÓ·
[Hacy zawodowej
będą
od Ciebie w ięcej kon-

Zero~iego
gene.r~.

M.uzyb

W.tO -

Ostrowiec

Im. S.

Kompozyto-

lm 23.40
barok1l.

ł~.30

,,,Kopernik"
polstk.i. kol. I.. 14, g . 1$, 17.:lO l 21

wić. W
wymagać

Powinno

Paoryź

06i.edle

'11)5,

Starachowice

.spotioń
z tóżnymi
interesujący·
mi
ludźmi.
Spotkania te będą
się odbywały ZOlÓwnO no
plasz~
czyźn i e
zawodowej j ak ; łowo·
rzyskiej.
Na
początku
c.zerwco
ktoś bardzo Ci bliski będz ie potrzebował
od Ciebi e
serdecznej

dzialonia,

'IJr.Jl'l>Urul

23.00

~e~

" Uctec2ftta
'ap. pan. kol. L

rzec GlóWJ1Y PKP Milica - 2!-44.

Jest.s cr#ow;elc.iem dla które90
iycie uczuciowe
ma
duże.,
być
może dominujqce .znaczenie .
W
połowi e moja czekD
'cię
wiele

kretnego

tacje

rów -

APTEKA D'I'ZURN A: nr 46, ul.
A,ptecz.n a 7,
POSTOJE
TAKSOWEK:
Dwo;

Urodzeni po 1950 raku

mniej improwizacji.
to wyjŚĆ na -tlolKe.

-

bu wielIdego .hetmana"
rep.
20.00 W . A , Morz8rt: KOOlcert "fOl"tepianowy e-.rnom KV 481 2111.30
Poeta i jejfO śwtiat . San.dor Petoli
:&1.00 Koncert muzyG<i.
operoowej
211.45 Wi:admności sportoowe ~L"
p(lII'trety wjellkich
~onaw.lÓIW
- H . von 1K8II" aJ8l11 m.30 KO<l1ofron-

111 . g . 17.

społecznej.

rady.

-

..,Hd" - " WleI'k1e waJtacje" francuski pan. koł. l. 'hl, g. 9.30
ł'I.30, 13.M i 15.30. .. Wale'rla i tydzień cudów"
- CSRS k<>l. 1. la
g. 17.30 i 19.30.
"Walter" ,.,Love Story" USA kol.. 1. HI, g. HI, 18 i !II.
••Mewa" ,,Nre kIb1ę poniedtiałk<u" _
polsIti kol. 1. 1'1, g.
15.30. 17.30 i 19..30.
DYZURNE A"PTEKI: nr 15, pl.
Konstytu<:ji 5: nr lO. pl.
Zwycięstwa T.
TELEFONY: Strat Potarna II
Pogotow.ie Ratunkowe 99, Pogotowie Gazowe 224-30. Pogotowie Sie_
ci Elektrycznej m-33.
K-omenda
MO 251-36. Pogotowie Milicyjne 9'i
POST~JE
TAKSOWEK:
uL
GrodZlka
~U. pl.
Konstytucji
228-52. Dworzec PKP 268-88, ul.
Zwlrk'\ i Wigury łIS-lt.

•

*

nieef;y.n.-

K 1 N A:

akladalD7 tyczenia

posłuchac

L. v.an Beethovena 18.20 Radiowy
terminarz muzy>CZny 1• ..30 Echa
dnia 18.tO w:LdnOlk!rąg 19.00 "W~
d.rujący
rnIkIr>otlon" rep. ' 18..'10
A. Liadow: P~t symfoniC2ID,.
MKilki.mora" 19.40 "Na tropacb gro

Radom

Czwartek
5 kwietnia
1913 r.
lhIś

zobaczyc,

wiedzieć,

Warto

PRZETARGI
Iluf.a. im. X Nowotki W Ostrowcu, ut. NowoUti 8 Prz;e&a.rg nieogra.niC7A)lDY na SPRZEDAZ SAMOCHODU
,.NYSA" (MIKROBUS), 1Iy!p 501, nr rej. CC~746. nr
28808, nr silnika !23557. cena wyowoławaza 30 tys.
m.e 1Jrzyd1lieści tysięcy rl). ~ odbędlziie się
k!wi€'llnia 197'3 T. o g~ 10. Huta zastrzega sobie
przetoal~ ~ podalIlia p.rrz~. Przystępujący do
Q'boIwi ąz-alll8. . są do wpl:a<:enia wadinJm w wysd1wści
ceny W}"WIOła~j.

~1

'

.

Kongres ' ZSL
kończył

•

oie w klra,ju ,.słaml zagI'O2Ieoia
na'1'OOowego".
Od

obrady

dwóch ty~i panuje w
K:ambod'ży
stan w)"jątko
wy. St.a.n z.a~żenia na:rodoIwego pouwoli I'"llądowi
za<W:iesić koOOStylbucję,
:zaś
sądy ~jS\rOI.Ve będą mo1!Jy wydawać wyoroki śmie<r'

Sekretarzami NK ZSL ~
bnuli Z06taJ.i: Edwal'd Du~
BroDislaw OWsiaoik. Bolesław
Słl'uiN.
Jeny
Szymanek;
członkami sekretariatu: Bole-

z
oraz

material-

ten
je6t

.poIeczeń
wstał zapomyślnie

ludzi pracy

sław Dylak, MieczYsław Marzee. Zygmunt S1U'Owiec I
Feliks 8łarzee.
PrzewodnoicŻącym
Głównej
K«Jlisji
Rewizyjnej został
Fraoeiszek Gesing.
Zamykając
obrady preze.
NK - Sta.n.iaław Gucwa wyrazńł przekonanie, że podobnie
jak w twoczeniu swego programu , d:z:ia1ania wszyscy lu(k)wcy ~~ie ~tniczyć
będą w jego realirlacji, że nie
będą szczędzić sil, aby nak:reśklne w uehwale ambi,tne cele
i zadania zostały w pelni wykonane. Będzie to najlepszy
wkład słron.n.ictwa do realizacji społec2lDO - g06podarczeg<>
programu rozwoju kiraju, pr.Ily
jętego na VI ZjeźdZie PZPR.
Z

się
Połityc-zne
przewodniczący

-

Henryk Ja
KC - Ed-

myślą,

że

robić

to

ci bez prawa skazanych do
odIwIołama.

Do Ha1n<Ji przybyłe z.-

•

oticja&hną wirz.ytą

~ym

czele.

De

•

W

miiniSillrem spraw zagraJJinlmyeh M<mgoJ.i:i, Loden_
gijnem Rinczinem.

CI.~enc'e

iftfOrmu,;:
Władca

•

cOł;r~~ew

sIEie.
gabinetu . Pl'ogt'am,

Z'W1'ac& uwa
na te b'agmen-ty 1isN Le0nida Breżniewa, w których
aRlierdu 00, że Związek RBdDecki dąży do ustarwwienia
• .laponią stosunków opar&reh na ponxz.umieoiu we
WllZystlGt:h omawianych Pl'0blemach. Szczególnie pod!:Teś
lai się słowa L. BreżII1iewa o
b'm. ie pow:ytywnyeh rezul1Jałów rozmów można
spodt1ie_ć się tylko wtedy, jeśl!i d!ru

zeromadzenin aarodG-

tępie.~

tÓW.
Nliti~atumo.j.o
że

sciśk!~

gc:,

oocaz

że

broni!

stalwy

Wiięłmze

dla

Ga.ziero" pi.impeJ1ioli!Si z korzyściq dla

propog<l-ł1do

~zno chętnie

siebie s.pek.uluje no rozmo,itych
.. OIk.ropnośoi-<Kh terrOl1U rewoluCl"jnego-, cx:kowoojqc przy t)1m

ÓD-

la'ae1ia.

mogą być uważane

za Iek-

tyany l.Idział USA w agresjt por'2lelei:w narodoWi U'abskiemou..

W Wasrl.~e roz-

•

poc.;z.ęła s.i.ę

cji

sesja &-gamz.a-

gońsk!ej,

Ngu~
Van
Thieu. USA 7J0b00wiązały
się ~ć nadaJ. ~

goapodar=ej i mi1iItarne:j
administraeji sajgońskiej.

•

Komisj-a

WeRI-

d.s..

nąIIrrariemi.edtich

w Bun-

dE6ta$l NRF z.aaprobow-ała usbawę ral;yfik.ac:Y'.lną

fi<>

uIdadu o ~awach . . .
SIUIlkÓIW z NRD.

w
stę

r~ja-ć

lrontaką li

Ich przywódcami.
Prasa japońsk.a

gę

410

Państw Amerykańskich.

• Zakońc:zqły się l"QZmqwy prezydenł.oa Nixona
z srrefem arlmim-il5tracji, saj-

ch

Pfzybywa

jest

w dadszym

ciągu

duży

i jak wynika z progR02. mota..
~yoch w rokn 1.85 l

woIo-jq,::e o. pont-. ........ icł" Ickwrr sWonioiq 9ię
. . , mOISOfMI!9'C> terro-ru. jo. kM 1dei llQJUkc-ego socjoAi,zmu..

Icimi sq z.Orodnie . ~
i J>Of'IJu9o.!'5kich ko-

oI~idi

Ogromną

-,.rz<itbojq

s-:dI«Ię
ełos>bre~i
~ że bfo~(IIją s(]-

lonilzaIlor"ów, zobójsltwoo i pogro- mą ideę przemocy rewol'UCyjnej.
my w t.rkJ.ndj.1 Półilocnej. d)f>W!!F- Wslaute'k d'ęNers)'~errorystyc,z
Sol"jne i terrory.s4r,lc_z.ne GIaty soI'- Ae!i ~i z.<lIrÓYmo obecdat.esIiIł
irr<Jclskrej no oSvupo.. nych, jok i dOMll1'fICh .. oo.r.ro.rewołucjoonios<tów" • 'W sy.stem ie k.a.pltaloiist)Gnym nie potMStajq nawet no.jmniejsIe rys y.

Glzieła~.

WQO-)'Ch

teryto.rioch

JedIrToaz.eśnie

~

o.rab.sk.ich.

pooejmolNalle sq
t<J<lcie próby z.dy-skredytowoni.a
rudJU rewoWcl"}nego i oo.'yimpericli-sltycznego w ogóle, poróby
przedSfGWrorll!'C1 wsozystk ich pc-o.'N
dz-iw)1ch rewolucjonistów
j<lh>
wyrmONlCÓW abs-u.rdcr!oej pnzemo
ey i odstrosz<Joio od nioch tych

Wołka klolS()IW!Q nie jest
ud.z:i<Jlem jednos.td, Die jest pojed)Vllctem śmia'lIc-ów z pOS1!OZególny"'n
OSr)iwomi
spole::.ze.ń
s...'wo kp.pjtdaycmego. W pe!'Nnym se.'1sie możno ją pooI'ĆVW10Ć
z wojnq, jaką przy u.życ ioU nClIrói:no-rodoniejs.z)'!Ch środ'ków, współ
m iernych do iostniejącej s)'!lua.cji p04iJty.cZJnej r z lJIW'Igfędnie
n ,ern ukłatdu Soi!, ~.rowad'Zq n.a
świec ie p·odhe5!a
"Li:ieratW-nOl;O GCIlri-et!O" n.a z.aQ:ończe
nie swego komentorro.

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

'

łilęc;lftie

tee dQ k!8o

dąż~
Podkreślając doniosłą, poży
teczną rolę regularnych kon-

sultaCji pol-ityeznych między
Japonią a Związlciem Radziec
kim, rolę kontaktów pl'Zywódeów partyjnych i państwo
wre oficjalne i goopooarcze
koła -Japonii zwracają uwagę
na wieLkie znaczenie współ
pra-cy go&podarczej dla pogłę
bienia wzajemnego zaufania
i dobrosąsied.zkiich stosunków
między Japonią a Związkiem
Radzieckim.
Szerokie k.ręgi społeczeń
stwa w tym kraju pisze
TASS - wyrażają przekoname, że dalsza nonnalizacja
stosunków radziecko - japoń
skicb, która nie jest skierowa
na przeciwko krajom trzecim,
służyć będzie ni-e tylko interesom tych dwóch krajów, ale
tab.e sprawie pokoju i bezp;.e
czeństwa na Dalekim Wscłio
dzie i całym świecie.

Polisa
sex-bamhy
Oryginalną
ubezpieczeniową wysta

LONDYN PAP.
po1isę

wito jedno z towarzystw ubezpieczeni.owych Australili miesz
kance
Sydney,
21-letniej
aex-bombie Susan O'Dea, tancerce lokalu nocnego. KHentka ubezpieczyła s,ię na sumę
100 tySiięcy doiar6w austcaldj.kich przed zeszpeceniem tej
części tułowia, którą przeciwnicy dosadnych słów nazywają._ zakończeniem pleców. W
moim zawod:z.ie - oświadczy 
ła jest to najwainiejsza
C'2lęśt ciała. Jest tym d0dała czym ręce dla pianisty, a nogi dla piłkarza.

osobowych

ciJdziłtmie W CSRS

Pl\AGA PAP. Ihi!eIuillt pcas_
... "svubodne Slovo" poinfor_
mował ostaD'IIio, że w Czeeho"-a.cj-L pm.ylbywa C'Odziennie
pmecięt.nie 470 nowych samoeboclÓ'V OBdx:Jwych ocatL 800 polliadaczy pralWa jazdy, Dodał
pn;y tym, iż obeoni.e jeden sa_
mochód ooobowy przypada na
14 obyIwateli ~ kraju, w P.re.aze zaś na 0Ś1TIIi!U.
W CSRS popyt na samocbo-

d:r

ga strona

~rw

cień ~

"rewolucyjnym" ekstremiz

~j,t)lkti 9lUPY
Mao T.se-llungo) ,
Pekin nadoi J>OIP'i'ero ebtremios-

ue,

,,ooram

1Oj!w;rz USA i mraela''; W
retWolrlJc!ji 2'1Wra.ca się ~a

UtieratBr ·

O

który

• Rada L:i@l Arah!ilkiej
<JPIIltit-hI:
I'EIOOol'lllCję po--

HANOI PAP. Jak: donoszą
agencje zachodnie z Wietnamu pohldIlliowego, w ciągu 0statnich 24 godzin siły sajgoń
skie sprowokowały kolejne
starcia zbcoj~. Do najWJięk
szych potyczek d06zlo W 0kolicach Cai Lay w delcie MekQllgu oraz Tong Le Chan połoronym
w odległości 85 km
na północ od Sajgonu. Do
starć zbrojnych dos.zlo tak7.e
wzdłuż drogi nc 4 łączące-j
Sajgon z deltą Mek()!1gu. W
Sajgonie odbyło si~ w środę
pierwsze formahlepoosiedzenie
nowo utworzonej grupy lącz
nikowej, zajmującej się poszukiwaniem wojskowych amerykańskich zaginJOID~h
w
toku działań wojennych. W
jej skład
nadal
wchodzą
przedstawiciele DRW, USA,
TIłR RWP i reDmu sajgomkiego.

TOKIO PAP. Agencja TASS
pisze, że oficjalne kola oraz
prasa japońska ornaWliają nadal niedawną
wymianę liatów między sekretarzem generalnym KC KPZR· Breżnie
wem a premierem Japon·i;j Ta
naką. Dziennik "Main~chi" po
wałując się na japońskie MSZ
pisze, że list Leonida Breż
niewa "dał podstawę do przeprowarlrz.enia rozmów między
naj wyższymi przywódcami (.)bu krajów:'W zWliązku z tym
prasa japońska donosi, że pczy
stąpiono już do opra-CQwywania kOlllk.rełll1yeh zagadnień po
lityki wobec Zwiąrz.ku Radoziec
kUego, w
tym
ewentualnej
podróży do Z~ku Radz.i.eckiego Pl'emiera Tanaki.
W of'l'Cja1nyeh kola\-h japoń
Iddch pisze TASS wycaia się przekonanie, że podróż ta:ka
mogłaby
nastąpić
jeszeze w tym. roku. Sam Tanaka OŚWIiadc!rEył w paclamen~
cie, ile "jest gotów pojeehać
do Zwią7Jku Radzieclriego W>
odpowiednim czasie".
-Sekretarz generalny rządzą
cej par1!H liberalno-demokratycznej Hasimoto, opowiadając się za wizytą Tanaki w
Związku Rad1lieckim oświad':
ezył. że w interesie wzalemnego zroz.wnienia:l krajami
eocjalisty.cr.mymi Japonia powinna

zotMIIDie ~y wkrót

Sajgtm prowokuje

Wymiana 'Iislów
- Breżniew- Tanak

.' ~~Sa
da&, ~W'il E2łoDIrom

WIeIIlU.

,~

himalajskiego

Kr4kull.... Sifdl:tim zwrÓcił się o ~ cło r.t.ądu
~ boIw'iem w stołiICJ' 1Ie8o pańf;tpwa wyb.J-

ce

potity.c:znych
t 1oIctyc:zn)Ch n-iepowodtreń po.

Mong-olii

IAollicy

Biłlh, m:iJnistrem llprruw .zagraniJc7.ll~h TRR RWP, a

dówłti.

ideoIog;.cm~h,

.

l"OIl;pOC!Zę}y
się
r<YO'ClOWY
mięclzy panią N~uyen Thi

Obrady zakończyło 0dśpie
wanie pieśni chłopskiej "Gdy
naród do boju" i Międ:zynaro

<b:howq
~
s.lcrQjoych form .)ewooc:two".
I choć ostallniO mcxina roobSElIWOWQĆ pewne ookJbienie 0 ( goni.zocji lnCIdlStowtSAtilch i ich
rozpodonie s.ię (9łĆMnJe WISfru..

Zgroma-

d:Denia Federalllego CSRS

Dę

str~

C7JeC'holslo-

wadm
delegacja pa:rlameota.rna z Aloisem Lhdrą,

diz:iemy dla dobra pola;kiej wsi
i jej mieszkańców powtettLiał stamsław Gucwa dLa
dobra na&rej socjalistycznej
ojczyzny - Polski Ludowej,
przystąpimy tuż jutro do realizacji -tych wzniosłycll celów. Umacniajmy rangę i autorytet st..ronnictwa konklreWIą
i twórczą prącą, każdy w
swym środowisku. Wspólnie z
PZPR kSztałtujmy no~
sną wieś ł rolnictwo, budujmy simą i zasobną Polskę.

~

Nar&-

Zgromadzenie

~ x.mbodży zaaprobowało W' środę wprowadze_

saffii)Chód osdx>wy przypadać
~e na pięoi:u mi.es.hkańców
t~ kra.ju. W okresie tym ma
sU: dostarczać na rynek wewnętrzny ok. 31m tys. samochodów osobowych rocznie.
Do r. 1975 przemysł samo-cbod.owy CSRS zwiększy swą
produkcję o ok. 40 proc. 'IV po_
rów;ruuti,u z r. 1970. Szcze-góL
nie uybki, rozwój tego dz:iahl
~

nastąpi

jednak w

p~ych latach, po roZbudowie zakładów w Mladej Bo~e
słavi. wytw acza:i ą-c}'lOh popu.la.r-

ne "skody MB'·, wyobudlo<w1lniu
nowej fabryki samochodów 0sobcrwyc-h u
Bratysla.w~~
oraz
roz,wlnięci.u Jroprodukcji w
tej
drriedrz:inie z NRD. Już w prLY_
S7lej 5-1at.-ce CSRS prodllioować
ma rocznie 300 ~. wCYZ.Ów.
Sz.~
rQ7Wói mobory.zacji
sp:>w.()I('Iowa! kon ieczność pow ię 

kruenia sieci dróg i budowy au_
tostrad. Do r. 1980 ma być uIroiicwna aut.ostrada Praga Brno - Bratysława., licząca p..lnad 3:l0 km. Obecnie trwają inten.sy;tlllle prace prozy bu>dO')V ie
tej nowoczesnej i w.aźnej ar_
terii komuruka.c}'linel-. Do lroń<:a

br. ma.- być gQ\XJowych 90 km tej
autostrad y.
R6vfll.ież stolica. CSRS otiitma vi 1978 r. 14..kf]ometro>rą
nowoczesną

PÓłnr.ł': -

magistralę dt"OgOWą

poludn:e o je:.clni. sze-

rok.OOci dwa raz.y po 3,5 m z

trz=

~i>omowymi skrzy-

ro-.. aniami.

Warto doda.::, iż- w bieżąc ej
5-la~e na budowę dróg i IDOd ernizację już i.stniej;v:ych wyd.atkQWan~h
l'ł;11

mW

-tanie-- ".

~

CMłS

ECHO DNIA

STRONA 8
niedzielę

W

WUSA oczek
polskich piQ

z n6w liga

Bez Stachurskieeo i Wnuka
jadą Błąkitni do Bielska
W

minorowym nastroju. wy-

jeżdżają

p i ęśc iarze

Blękitnych

Kielce na spotkanie w B !elsku
z miej sc owym BBTS w r amach
kolejnej rundy
rozgrywek o
mistrzostwo I ligi. Jak w iadomo, Sta<lhurskiego obowiązuje
zak a z startu w
rozgry wkac h
m istrzows kich, a w nadc h o dzą
cym meczu zabraknie równ i eż
drugiego czołow ego zawodn ika
Błękitnych Wnuka, który z o stał
powolany na turniej w M o ngo
Iii. Jak nam ' powiedziflł tre ner
ki.elczan, Leszek Drogosz I stanowi to poważne osłab ienie zespołu. Do
tego dochodzą kło
poty % kontuzjami , które stanowią is tną
"zmorę"
k ieleckiej
drużyny. W taki ch układa c h mówi Leszek Drogosz - trudno będzie uzyskać korzyst.ny re
zultat w Bielsku, pam i ętając o
tym, że i w pełnym składzie
przegrywaliśmy z bielszczanami
wysoko.
BBTS wystą.pi również osła
biony
brakiem
Błaiyńskiego,
który podobnie jak Stacburski

WRadomiu mistrzostwa
ciężarowców
W dniach 7 i 8 kwietnia rozegrane zostaną w Radomiu, w
siłowni Technikum
Rolniczego
w Wacynie mi6trzostwa okręgu
senio.rów w podn05zeniu cięża
rów. Na starc ie stanie 80 zaw<>dników na czele z reprezentantami najsilniejszych w naszym
województwie
sekcji:
Staru Starachowice, Tęczy Kiel
ce i Ruchu Skarżysko. Początek
zawodów w sobotę o godz. 15,
w niedzielę o 10.

ma zakaz
startu.
Tym nie
mn~ej lest to drużyna bardz9
grozna na swoim terenie, pos i ad ają c a wyrównany skład. Ta
cy Zilwodn icy jak .Jaworski. Pi
goń,
Zgoda czy Kicka znani są
ze swej n i eus tępliwoś c i i bojowości.
Gwo ź dziem
spotkania
powinien b y ć pojedynek SŁaw
skiego z .Jaworskim. Niemniej
iont e resują c o

zapow i adają

Pomyślne

wUeści

n.a.doeszły

z

sp<>rtowego NOWINY w
Z obrzymanych i.n1ormacji wymdoka , że skończył się
kryzys w działalności tego klubu. Istniejącą sytuacją za intere-Bow... ł się O6Obiście na-czelny dy_
rektor K<>mbidatu WapienniczoCemen t.owego w NQwilll.ach, mgl
inz. Jan Kawalec i piłkarze po_

IW Opocznie kolarze
otwierają

sezon .

Nasi kolarze konczą etap zimowych przygotowań. W najbliższą niedzielę w Opocznie na
stą.pi otwarcie sezonu szosowe- '
go. Dojd.zie zatem do pierwszego oficjalnego sprawdzianu formy zawodników wszystkich kategorii wiekowych. Z zainteresowaniem obserwować będzie
my szczególnie formę młodych
kolarzy, c;złonków kadry spartakiadowej. W programie zaw<>dów wyścigi dla seniorów, juniorów i młodzików.
W . dniu 8 kwietnia czterech
kolarzy z
Opoczna:
Klata,
Krawczyk, Róg i Kacprzak, weź
mie . udział w przełajowych mistrzostwach Polski juniorów w
Jeleniej Górze.

ma

jednalk

n~

się

definitywnie tz,w_ usprawa

Z8-

na boisku obok góry zamkowej.
K'05tiU'rIlY
repre~tacyj:ne
<>trzyma,li taokże oz:lonkowie _:II

Również

,

Kierownictwo sek.c}i
trudn<:>9ci z zaopatrze_
swye11 cz/<>r.ków w sprzęt
wyezy n owy ,
bowiem
kieleckie
9k'Lepy bra nży "Sp<>rtawej lilie są
zari.nteresowane jego sprowadzaniem. Mówiąc o
sek;cji łuezni
czej warto dodać , że zakoń.czyl.a

łucz,njczej.

sp<>rtu zwiąZlk<>wego
Zdzisława
Skuzy i se kretarza c "(ręgu FS Bu_
dowlani. .Une!a Piętka o udzie_
leniu łucznikom me zbędnej p<>mocy.
(az)

złotych.

naczelnik

gminy

w

Chęcinae11, Stanisław Pawiński, 2a
udzielenie
da l~j.
Jrie2będnej pomocy se.k.cj! p il:l<..... slai.ej pn:y dolrończenhu budowy
sza~nd dll:a zawodndków i sęd2liów

Nasze C2JOłowe zespoły

ko-

zakończyły
sez<m.
Poprosiliśmy więc o ocenę ich
w}'\Stęp6w
prezesa
OZKosz.

szykówki

p. Zbignri.ewa Syguta.
Na wstępie chciałbym za
znaczyć, że zaczyna przynosić
rezultaty
długoletnia
praDa naszych szkoleniowców
i
działaczy w klubach. W efek
ole możemy się pochwalić
trzema drugoligowymi zespo14mi, 00 jest niewątpliwym

mała

równ i eż

zapeownienie szefa

sezonu wypada zakobiet, bowiem w
rozgrllwkach drużyn żeńskich
:Mnotowaliśmy

największe

&ukcesy.
Budowlani Radom
otarli się o ekstraklasę, a
Star Starochowice wywalczył
awans do II ligi. Oba osiąg
nięcia są bardzo cenne. Rado
miam.kom naprawdę
bardzo
niewiele brakowaw, by stać
się autorkami dużej sensacji.
W tym roku. nie udalo się,
aZe jak się okazuje, można
w przyszlości realnie myllleć
o I lidze. Radomski zespół
posiada już sparą rutynę, a
..wod~\ młmo ml.odego

wieJeu, mają już za sobą dlugi staż gry w koszykówkę. Je
dyny ich mankament to nislci
wzrost. Gdyby Budowlanym
udaŁo się
pozyskać dwie trzy koszykarki o wzroście po
nad 180 cm, to Radom miał
by z pewnością drużynę w I

lidze!
niespodziankę
również starochowiktóre wygrały rywali
kielecką Tęczą.
Zes-

Przyjemnq
spraWiły

czanki,

zację z
peł Staru

czeka jednak jeszżeby mógl z
powodzeniem walczyć w II li
dze. Sądzę jednak, że ambitne środowislvo koszykarskie
w Starachowicach dołoży sta
rań, by drużyna
została dobrze prz1lgotowana do rozgry
wek. Nie bez znaczenia będzie

cze sporo procy,

wzbudziły

interesowanie ki,bi ców
cyplin
sportu, która
nach

ią

Finla'n

nie nastraja optymistyczn.ie
. przed meczem- z NRF '
Dziś

ppj dynek ZSRR

hokeiści ponieśli kol~j
ną P<>'fa2lkę
na misŁ.rzostwa.ch
.śwLaita grurpy "A" w MookWlie.

Tynlra.zem nasi reprezen tanci ulegli po słabej gJ":re FinlancHi 0:5
(1 :2, 0:1, 0:2). Zawiódł
Kosyl
oraz obrońcy, a rów,nież n8.pastnicy nie potrafili wykorzystać wilku okazji
do strzelenia bra.mki. W ze6pole brak by
lo wzajemnego zrozumienia, ra
z.iły niece1ne i sła.be
podania.
W mec:z.u ty.m ju,ż w 6 minueie
g,ry Białynicki doznał kontuzh
nogi. Kont"Uzjowamy został rów
nież, choć grał do k<>ńca spotkania" Wiesła.w Tokarz. Obaj
będą musieli kil-ka d'lli ·paUz<>wak \. nie wymaoią w piątko-
wym meczu z NRF. Sytuacja
przed . tym tak wa2lnym dla nas
pojedymkiem jest więc niewesoła.

BI'amki dla Fimów 2ldo-byH:
Peltonem 2 ora.z Rioihiralllta., Su
tinen i Abokainen po 1.

IKoneres

CSRS

W drugn W'C.U>l'ajsz)'lm spotkain.iou Sswecja wygrała z NRF
SŁwedzi miezdecydowaną przewagę i wie
le sytuacji do podrwyższenia
wY'lliku. Oba zespoły grały a_
gresYWlIlie, a nawet bn.litaJ,nie.
Ofiaxą t~ gry
pa.dł polski sę
dzia, W. Szczepek, który zo.tal przyciśnięty do bandy przez
jednegO ze SlZiWoozkich obroń
ców i odniósł bolesną kontua.ję.
Polak zosta.ł zastąpiony przez
Amery.kani.na Lee.
Bramki cłl.a Szwecji zdobyli:
HammarS!torem 3. Johansso.n i
Ahlberg po 2 oraz SteMler 1;
dla NRF· - FUM i Ba.uec.
Po" pięciu dn4ach mi&trZlO&kv
ta.bel!a przedsta'Wlia się następu

8:2 (1:1, 4:0, 3:1).

1Ii

ją.oo:

••

J
1. ZSRR
2. SzweoJ.
3
3 4
3.. CSRS
4. FinlaDcli.
:I «
5. NRF
.4 1
« 1
8. PobPka
Dziś Szweda gra z Finlandilł,
• Zwią'Zek Radziecki _ Ozeehos
Iow/M)ją. Transmisja z t~o d<ru
giego pojed'y;n'ku rOŁpocz.ni~ się
w TV o grozo 17.30.

w środę, D& kolejnym posiedseaiu k<m«rC6u LmG or«anisa.cJę hokejowych mistl'Zoslw świa
la «rupy ,,A" w 1977 r. przy_ _
Austrii. Nie zapadła jednak decyzja; «dzie odbędl\ się mislrzo
slwa I:rupy .. A" w 1'76 r., e
klórych orl:anizacJę ubieca się
Polska. Kontrparbnerem Polski
SIł Slany Zjednoczone, które ma

i4

z«łosić

oficjalną.

ofertę

9

bm.
PCHJe.1IB obl'ad
jeszcze
raa
omawiano udział zawodowców
Kanady w mistrzoslwach ~-wia
ta. W jawnym głosowaniu, zde
cydowaiDl\ większością. «losów
odrzucono ten wniosek.

n e
•
W drug~m elimmacyjnym
mecz.u turnieju UEFA juniorów
polscy piłkarze przegrali we
W'rocłaWlku
z NRF 0:1 (0:0),
tracąc bram.kę z rzutu karnego.
Po tym spotkaniu w grupie VI
prOowadzi
zespół
NRF 4 pkt
przed Polską i Holandią po 2
pkt.
. . W zaległym spotkaniu o
we1śc i e do ćwierćfinału Pu~ha
ru Polski piłkar:re Ruchu Chorzów pokonali po dogrywce w
Nowej Hucie drużynę Hutnika
3:1. Bramki dla Ruchu strzelili
- 2mijewski, Bon i Gomoluch,
dla Hutnika - Sze~zyk.

nie mogli

zbyt intensywnie
Kielczanie wykona
Li p/.a.n mini mum utrzymując
się w II lidze, a siódma loka
ta odpowiada ich aktualnym
trenować.

Kobiety zaSłużyły na brawa
mówi prezes OlKosz.

-

Ocenę
cząć od

Z

Nasze wywiady

-

osiągnięciem.

0:5

Polscy

dekla'l"ow",'t

t<>we>go,

już komplet sprzętu sporwartości
kiJlku
tysięcy

Białynic ki I W. Tok arz k9ntuzj owan i

(j)

W'<>dn,ka Moldy" , który w)"raził
swego czasu ochotę na opusz.czenie naszego !>kręgu. Czołowy łucz
n.k Nowin Waldemar M<>Ida
W}'ICo!ał poda.n'i.e o ud2ielende mu
.,wolT1li.enia i pozostaje nadal w
Nawi.naeh. Sekcja łu.czniaza obrzy

siadają

pięściarzy

si ę

perspektywy
dla sportowców Nowin

Chęcmach.

o przygotowaniach do
narodowych meczów z
mi Pc>lski.
Wys tępy

walk i Trelińskiego ze Zgodą.,
czy Gumowskiego z Ziębą..
M imo pes ymist yczny ch wypowiedz i trenera kielczan, sądzi
my, że
nawet
odmłodzony
skład Błękitnych stać na stocze
nie w n i edzielę wyróW1llanej
walki w Bielsku.

Pomyślne

l<'1IuOO

Działy sportowe
rykańskiej
obszernie

tu również opieka
2'Ilrządu
klubu, który powinien swoim
Iooszykarloom zagwarantować
obozy szkolen iowe oraz zatrudnić drugiego t1'enera
do
procy z mWdzieżą.
Trzeci z naszych żeńskich
zespołów Tęczę, stać także
na awans do II ligi. Kielec kile koszykarki swój cel powmny osiągnqć już w przyszłym sezonie.
Tym razem slabiej od kobiet wypadli mężczyźni. Nie
należy jednak
zapominać, że
rllwa!i2'llcja w męskim groni e.
jest znacznie trudniejsZJ/l. Kie
lecka Tęcza występowała w
tym sezonie bez dwóch czołowych
zawodników
T.
Blautha i R. Kędzierskiego, a
inni, Z'e

względu

na

'tudi«,

możliwoścWm.

W przyszlym sezonie koszy
karzom Tęczy będzie jednak
znacznie
trudn ie;
utrzymać
się
w
ligowych szeregach.
Trzeba
będzie
przecież,
w
związku z reorganizacj~
roz(JTywe!f., rozegrać aż 36 spotkań, co Przy slabych
rezerwach może okazać się zadaniem ponad siły. Widzę jednak rozwiązani e w połącze
niu dwóch kieleckich sekcji
koszykówki męskiej Tęczy
i Chemaru. Po pierwsze zwięk
szy się kadra zawodników i
dojdzie do rywalizacji o miej
sca w "pierwszej piątce" zespalu, a po drugie nie bez zna
czenia byłaby pomoc Hnanso
wa dla sekcji tak dużego zaklaau p1'zemyslowego, jakim
;est "Chemar" . Jeżeli chcemy
nadal mieć męską drużynę w
II lidze, takie rozwiązanie
sprawy wydaje się 1vonie-czne.
Rozmawiał:

http://sbc.wbp.kielce.pl

A.

Pawłowski

~ W Ło-warzyskLch
pi.-«arskich Górnik Za
grał w Kluczborku z
wym Metalem 2:1, a
znań
odniósł
zwyc
Vor~aerts Cottbus

n ieju
• Na
koszykarek w
neiro reorezentantki
konały Meksyk 51 :35,
wygrały z Brazylią
•
Wysteoujacy
Keizera i Blank
rze Ajaxu AmsŁerda
wali w Brukseli z
tern 2:2.
• Na międzynarodo
nieju tenisowym w "
reprezent!llnc i
odnies h
zwyc ięs twa. Rybarczyk
Hiszpana Garcie 6:4.
Fibak - Australij
6 :3. 6 :0, Now icki
Solera 1:6. 6:1. 6:3 i
ki - reprezentanta
terna 6 :3, 7 : 5.
• W spotkaniach
ligi an igielskiej : n~'"

I

grała z Tottenham
a EverŁon

Wic h O ity 2:2.

Cia, op
szpital
Były zawodowy mIstrł
wszech wag w bok~ue,
Cia y opuścił szpital VI
go. W walce z Kenem
wygranej przez rywala
Clay
przetrzymał
rund, chociaż jut
doznał

złamania

l ,S-godzinnej
że

szczęka

była

ku miejscach.
rycznie zakazali
stępów w
ringu w
rocza. Clay oowołal
tournee azjatyckie, które
dziane był!> na czerwieC

I-'-.~

