Cena " zł

l Krajowa

narada w URM

Węzłowe zadania planu

rozwilia poleczno
,

.'

naszeg o

Końcowe

przemówienie Edwarda Gierka

Węzłowe

zadania w realizacji planu rozwoju społeczno-gospod"rczego kraNa zdjęciu: prezydium
narady. Przemawia Piotr
Jaroszewicz.
CAF-Zagoździński

Rdc IV

telefoto

ju były wczoraf przedmio- Franciszek Szlaćhcic, J aJi
tern krajowej narady w . Szydlak, Józef Tejchm~
Urzędzie Rady Ministrów.
Kazimierz _ Barcikowsk~
W
prezydium zasiedli: -Stanisław Kowalczyk, J e ..
EDW ARD GIEREK, HEN- .rzy Łukaszewicz, Kazi..
RYK JABŁQŃSKI, PIOTR . DOKONCZENIE NA STR. T
JAROSZEWICZ, Edwud
Babiuch, Mieuysław Jagielski, Włady ław Kruczek, Stefan Olszowski,

Drugi etap
wycofywania wojsk

~zraelskich zakończony

Wagony czekają
na rozładu nek

4. II. KAIR PAP. - W poo gooz_ lLOO czasu

niedz·iałek

warszawskiego zakończył s i ę
drugi
etap
'wycofywania
wojsk izraelskich z zachodniego brzegu Kanału Sueskiego. Wojska izraelskie opuści
ły duesięciokilometrowy
pas
terytorium
wzdłuż
kanału
między piątym
a piętnastym
kilometrem na pÓłnoc 00 SuDOKONCZENIE NA STR. 7

tynuując naszą akcję. której cełem jest Ukazywanie spraw
sprzyjających

łub
przeszkadzających
dobrej rocyklu raportów II budowy staszowskiego szpitala
.. Echa" od dziś, przez najbliższy tydzień, przyglą
pracy PKP, jej klientów, których praca ma
wpływ na rozwój naszej gospodarki Dziś pierwszy
unek ze stacji Kielce-Piaski.

W Kielcaoh na stacji Pias-

Rew~lacyjny.

~i rozładowuje się !}rzeciętnie

towar z 50-60 wagooów na
dobę. Eiaski
są
największą
stacją !}rzeładunkową
w sto
licy województwa: którą opuszcza dziennie ok. 200 opróżnionych wagonów.
Rozładunek wagonów kolejowych
prowadzą tu
trzy
przedsiębiorstwa:
Wojewódzka Spółdzielnia
Transportu
Wiejskiego, "Transbu.<i" i PKS.
DOKONCZENIE NA STR. 3

Uśm iech

filtr

S.II. MOSKWA PAP. W wielu krajach pracuje się nad tym
by zakłady przemysłowe w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczały otaczające środowisko. W ZSRR zajmuje się tym
m. in. tbiliski Instytut Naukowo-Badawczy Ochrony Pracy.
Pracownicy tego instytutu &konstruowali bardzo wydajny filtr,
pochłaniający 99 proc. sZ'kodliwych dla zdrowia substancji zawartych w dymach z pieców przemysłowych.
Filtry konstrukcji gruzińskich specjalistów zainstalowano już
na wielu przedsiębiorstwach, m. in. na hutach al·UIIliin.i.um;
br acld ej , krasnojarskiej, irkuckiej i wołgogradzkiej.

10 uczonych
w jednej rodzi nie
5.11 . MOSKWA PAP. 92-letnia mies.kanko KoZ>OoCi>..1Jcu>u N unclja Teg I,owo
mo podwójny powód do <kJmy • jej

wr>Uk O io.n obroni! pr<><:ę naukowq no
ka.ndydo!la nauk biolog iCUlYch. olejq"
s ię już:

dzoiesiqtym pl"OCOWrtikiem n<JU.
kowym w rocnjn,je. Wś ród drieci I wrnJ
ków Tegi>sowej znajchJje się m. In. ~
lor

Uniwersytetu

i

Nasza dawka
witaminy .. U"
czyli

przy wracany dzieciom

...... a do
ki ck-ego c

KOt'Ogo.n.chkiego

trzedt doktorów nauk.

Międz
Zatkana muszla
lVanda G łk

a a zam. przy uL
!--udowej 23 w Kiel. Uz cztery
.
' I{ AD
razy prOSIM nr l o n-ny_
DoKO '
y
NCZIDw"IE NA STIL 3
ii

. J

k es

Doc. dr

med.

Jan

awCH'tka

około półto.ro ro.ku temu rozpo.
cząl pracę w Wojewódzkim Szpi.
tolu Dzi ecięcym w Kielcach. Jest
członkiem zespołu naukowego i

ordyna1orem Zespołu Nauczonia
Ch~rur9 ii Dlli€'C'ięceJ. Jest on jed)'n)'m w Polsce specjol.isłq-

chkuf'giem dziecięcym, który przy
operacjach
niemowlq.t zostoso.
woI twoaywo sztuczne - a,n'lo.
nę. W ciągu m~nionego 1973 o·
ku doc. Zowortka przeprowadził
cztery tego typu operacje, elimi·
nujqc m. in. wrodzone wady
przewodu pok<lormCl"NeQo u niemowląt. Operocje
te uratowoły
życie niałym pacjentom.

~

a

lot, a więc w wieku, w
chorobo ta występuje noJCZęs·
dej. Doc. Zawarlko roz'Nionął rów
nież zabiegi chirurg i<:zne w endokrynologr~ dziedę<:ej.

W

zwi~

W teatrze
Jeden z widzów zwrócil
się w teame tUJ rledzącefłO
obok niego sąsiada.
Akustyka jest tu fauuna!
Ma pan Tacje. J«
nic me widzę.

DOKONCZENlE NA STR. 3

S'a tysfakcja za obywatelską

postawę

ciągu
wątpliwym

mtnionego roku n-ie.
sukcesem doc. Jana
Zowortki jest wlj)I'<>WCJ.Ólerrie, nie
stosowanego dotąd w kieleckim
szpito.lu, ch irurgicznego leczenia
tarczycy - szczególnie jeżeli cho
dzi o tzw. wole guzlcOW'e, które
stwa'rrza potencjaJne niebezpie.
czeństwo rozwoju raka.
Zabiegi
te zostoty przeprowa<hone no
czterech pacjentach od 13 do 16

W

Bioprognoza

u....... ki-,
WKbiaIność

i paecbodniel

~oono,

..........
cIrogowe przewaoini. nie'....
S)'IucKja b i _......~: w _
jOftOdt mgieł i opad_ .",ócenia CZ'CI
su -recrłrcji
I 1OOStn_ dolegl;.ośQ

r'..'•.

Przechodzień

zląkł

si,

pi'j anych chuliganów
We wrzesnlu ubiegłego ro-ku,
w głównym punkcie Skarżyska,
na ul. 1 Maja około godz. 15
zat=zymali się przed kioskiem
będący już pod wpływem alkoholu. 23-letni Leeh Stąpor i Wacław Kowalski lat 19. Między
nimi a stoją~ymi obok braćmi
Kazimierzem : Marianem K.
wynikła sprzeczka: Stapor uderzył w pewnym momencie Kazimierza K., a gdy ten upadł.
dalej bił go i kopal. Liczni
przechodnie jakby w ogóle nie
zauważyli zajścia. Dopiero 63letni
TADEUSZ
ZALEWSKI
podsz.edł do StąpOł'a i zwrócił

http://sbc.wbp.kielce.pl
dróg oddedlOWJdt I . - - - - .

nie

mu uwagę na Chuligański .. zachowanie. Otrzymał wt dy ios,
u,padł, a gdy wstał, zobaCZY" że
Stąpor uciekał już ulicą 1 Maja.
Tade~sz Zalewski nie rezygno:wał. Jednak, dogonił ch uligana
l probował go zatrzymać. Wtedy dobiegł do niego Kowalski
i tzw. bykiem uderzył go VI
twarz. Mimo że od uderzeni
Zalewski
doznał
zmiażdżenia
nosa i stracił ząb, nie wypuści
on ~ rąk Stąpora, którego jui
w ~llka minut później fUllkcjo_
nanusze mili<:ji odtransportowali do are<ztu.
DOKONCZENIE NA S TIL ~
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ECHO DNIA

Konferencja prasowa w KW MO

Mniej

·my w konoc i prze
tegoroez e zadoni

przestępstw

i lvieksza ich

wykrywalność

(Omówienie referatu premiera P. Jarosze
Nawiązując do
rcalizacji zadań
ubiegłorocznych
premier
podkreślił, że rok ten
uwień
ClZl>ny został dobrymi rezulta-

- to efekty skutecznego
działania
Wcz,oraj w gabinecie kornen
danta wojewódzkiego MO płk
inż. AJeksamua Borysicwicza
odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli kieleckich środkÓW maso-

wego przekazu: prasy i radia.
Tradycyjnym zwyczajem, jak
co kwartał, poinformowano
dziennikarzy o aktualnym sta
nie ładu,
bezpieczeństwa
i
porządku w Kielecczyźnie. _ 0~

W War zawie zbiera się
Prezydium Polskiej Aka
demii Nauk. Tematem obrad
jest program rozwoju placówek badawczych w dzied7..inie nauk technicznych do
roku 19:15.
® Rada budowy Portu
Północnego ma podjąć dziś
decyzje w sprawie szyb. zego
niż
początkowo
planowano
uruchomienia bazy przeła
dunku węgla.
Na zaproszen,ie prezesa
Narodowego Banku Pol kiego, wiceministra
finansów
Witolda Bienia przybył wcz()raj do Warszawy prezes zarządu Międzynarodowego Ban
ku Inwe~tycyjnego w Moskwie Witalij WOl'obiew.
dZiŚ

skrócie
e

Przed ·tawiciele opolskiej

Chorągwi ZHP przekazali na
n:c~ przewodniczącego KQIIli-

U!tu Budowy Centrum Zdr()wia Dziecka min. Janu. za
Wicczorka kwotę 100 tys. zło-
tych jako dar na rzecz szpitala - pomnika.
~ Do
Mo.:;kwy udała się
wczoraj delegacja Związku
LIteratów Polskich w celu
podpisania umowy o współ
pracy na rok 1974 między
ZLP a Związkiem Pisarzy
ZSRR.
€-, Angielskie przedsiębior
stwo ratownicze podjęłO się
ściągn; cia z mi~lizny trawlera "Nurzec",
należącego
do gdyńskiego "Dalmoru".
Jedno.-tka ta od <I tycznia br.
tkwi na mieliźnie koło portu
Aberdeen w SzkocjL Operacja uwolnienia statlru rozpocz
nie się prawdopodobnie w
dniach 7-8 bm.
.. Ze szczecińskiego portu
wyruszył wczoraj w koleiny
tv'ipczny rejs tramp Pol kiej
Zpglugi Mor'kiej ss. "Kopalnia
Wieczorek". Statek
wiP2il' polski węgiel do portów cll1ń ·kich.

I

milicji

Należy

przy tym podkreślić,
w roku 1973 zanotowano w
naszym. województwie najwyi
szy po wojnie wskaźnik wykrywalności przestępstw (87.2
proc.). wyższy od średniej kra
jowej.
że

Stałe

kontrole milicji wpły
na poprawę ładu i
gospodarności w
kluczowych
zakładach
produkcyjnych. O
większym spokoju można rów
nież mówić w miastach i osiedlach - powiedział na kon
ferencji płk A. Borysiewicz.
Na drogach, niestety, w wy
niku niskich kwalifikacji kierowców
notowano w roku
1973 więcej
wypadkÓW
(3
proc.) oraz więcej ofiar śmier
telnych (12 proc.).
Dzięki
pomocy społeczeń
stwa w ubiegłym roku ujawni<lno 167 przestępstw aferowych (powyżej 50 tys. zł),
Straty gospodarki narodowej
z tego tytułu v/ynio ły ,;" nas-zym województwie około 26
mln zł.
W roku bieżącym kielecka
milicja realizując wytyczne uchwał Biura Politycznego oraz egzekutywy i plenum KW,
skoncentruje działalność m.in.
na zabezpieczeniu ogólnego ponęły także

rządku

i

bezpieczeństwa

w

województwie i utrwaleniu
dotychczas
osiągniętych
w
tym zakresie Vlrynik6w.
W zakończeniu konferencji
płk. A. Borysiewicz podzięko
wał dziennikarzom za dotychczasową wsp6łpracę.
podkreślaiąc duże oddziaływanie pu
blikator6w w zakresie profilakty1d.

<->

Do l>Si'4ganych wyników
p/>wiedział przykładamy
jednak miarę twórczego nlezado
wolenia. Na Ue wysokiej dynamiki i dobrych rezultatów ub.
roku należy więc ostro i krytycznie analizować działalność
gl>Spodarczą i ol'ganizatl>rską na
W5zystkich szczeblach, zaos~rza
jąc kryteria tej oceny.
Najważniejsze
w sterowaniu
procesami gospooarczymi w br.
jest wykonanie i przekromenie
zadań
na
wielu głównych
frontach, które decydują o pomyślnym kształtowaniu równowagi zewnętrznej i wewnętrznej
kraju.
Wobec tego należy: - zapew
nić taki p/>ziom rozwoju i unowocześniania produkcji i usług, który pO'lwoli w pełni p/>kryć rosnącą siłę nabywczą ludności i lepiej z
pokajać znacznie większe wymagania rynku
wewnętrznego; nadać handlo
wi zagranicznemu w całości, a
przcde wszvstkim działalności
eksportl>wej' wysot,; priorytd;
- zapewnić pelne wykonanie
planu inwestycyjnego; - osiąg
nąć wydatną poprawę efektywności gospodarowania, eo powin
no znaleźć wyraz przede wszyst
kim w nieporównanie większej
oszczędności
surowców i materiałów, we wzrośeie wydajności
pracy, w dalszej racjonalizacji
zatrudnienia, w rozwoju techniki i w wyższej produktywności
majątku trwałego; pl)dnieść na
wyższy poziom pracę polityczną
i społeC7.J1ą, wykorzystując w
szczc!:"ólności
motywacyjne oddziaływanie
dodatkowego programu płacowo _ socjalnego i
nowych instrumentów polityki
rolnej oraz oddziaływanie wdra
żanych coraz szerzej, udoskona
lony ch zasad systemu ekonolJ!iezno - finansowe!:"o przedsię
biorstw.
Staly wzrost dochooów ludno- ci zwiększa
liczbę
rodzin o
średnich i wyższych dochodach.
Powoduje to z jednej strony
wzrost popytu na żywność s
dru!:"iej zaś - w jeszcze ",;ęk
SZyD1 stopniu k ztaUowanie
się nowych potrzeb ilościowych
i wymagań co do jakości.
Wplyw dodatkowego pro«ramu społeeznc!:"o na wzrost pożycia raz jeszcze ukazuje donio łą rolę rolnictwa w cało
kształcie rozwoju kraju.
ZwiękS2enie hooowli zwierąt
zależy dziś w
coraz Większej
mierze od postępu w produkcji
zbóż i pasz.
Haslem roku 19;4 w rolnictwie powinna więc łać się wy
soka prooukcja p z oras ozczędna, racjonalna nimi gospodarka.
Drulrim nanelnym zadaniem
rolnictwa jest zwiekszenie uprawy buraków cukrowych i
rzepaku, m. in. ze ~gleau na
wysoki W%rost cen na .lej netami.

ceniono także dzialaln06ć organów milicji w
mUllOllym
roku, przedstawiono kierunki
pracy opera<:yjnej i profilaktycznej w roku bieżącym.
Skul-e<:zne metody działania
kieleckiej milicji przyniosły w
efekcie dalsze podniesienie sta
nu porządku, ładu i bezpieczeństwa na Ziemi Kieleckiej.
Prawie o 7 proc. zmniejszyła
się w roku ubiegłym
liczba
przestępstw
pospolitych, w
tym natury gospodarczej o 11
proc. Li<:zba rozbojów spadła
o 6,5 proc., a wła.tnań d<l obiektów jednostek uspołecz
nionych aż o 31,1 proc.

o

Rielecki (pOdJwlecZorek ...
WIOSENNY DesZCZ
T~ w!/solcich temJH!'Tat"r UJ futym Iłle pa...
mH:ta)ą lIajstarsi klelezaTl-ie, a wczm-ajszy wio~fl.II!J de. ::ez jest tuż
UJ ogóle
u.'yjątkcl'U.'ym

zjawiskIem o tej porze roku. Z tOCZCirajr.:ej aury m.oqli być tylko zadOlt'oleni tok3ÓWKar.:e.
Nikt
n'e
zu'ożal na zmianę opl.at,
w.ęzy..~c-y
chcIeli )ak lIoj~zIJb<:iej znale:ć ię w dtmlU. Ci,
co nie mOl/ii doczek4Ć się na Wc.ęówki, kC1r.:!Y-

stali z

ł"g

"-1PK.

Duto LUDZI W APTEKACH

\ ,. na zimą - jak ie ol'ozu'e ~ =~ u plyWIJ na n~/.:e zd
leie.
WCZ{fl'/!} tV oodzina.h
u ,!c:ornych kleleche IIp tt>1t i odu'I€'d.:ilo u'lelu
m
zkanc6w no':C O grodu, Około
21 rep!Yrler .. F:cha" mil ial .1'::. nle~e'JJ, zająć mi4'j. ee !t. kOlejce I{' apI' c:.e nr 1 pnll ul. BIJO<1;n.
J~ $/1' pó:-niej dOl!'·cd. ·a 1 em. peln;ąea
()C'11!J

goo=.

.

dy::m' mg-r Danuta Jońca a.± do pól·nocy miała
du':<:> procy. ..JGk u'Oda ""y" tmtybiotyki, syJcrk
u·ynika z recept. były one przezrwc:wne przed.e
wszystkim d.ta dzieci

TOpy. witanllny i tabletki pr;:ecżu'gryporL·e.

WYWIAOOWKI...

CVra.: P'OU'szechniejs.:e stają rię w naszych
Idwlach tL'YLr:ilLdórL'l;i ;; ud.::ialem młodzlE?::y
i
ro.1.::ICÓw.
W c-.::«OJ UJ u·ielu kieleckJch $"?"ko/.och od&yu'ala $lę ta.Tm u·Za..mk "tNpo/na spoU.' edż". Ma ona u'je/e zalet - zwierza/a się
1Hlm jedna z nauczycielek (nie~fet!, nie u'IITaz/la cgooy ?Ul ujau:nienie 1Iazwis!,a). S:e:era.
dy:kll.<jG w obecno.ki u· ·cltstkich =ainterE'!I()-!ca1lllch 'tron d4Je dobre
afekt"
u'whou:orcc;ze,
tllm baN1:iej jak ~ię ~orjent()lL'alam rod:ice
kc pll/jq te llG. U! 10 piJlne .po k_ia okre 01/.'2. chociaż nie dla u'I!JJ'tkkh , ZIł'!'. ze
<I) "ne pl' I jemne.
(Ks)

pa.kowy i cukier Da

rynkach

~wiatowych.

Istotnym warunkiem intcnsyfi
kacji prooukdi rolnej jest dalsze, wydatne zwic;kszenie budownictwa inwentarskiegu i zaopatrzenia rolnictwa w środki
prooukcji.
I w tej dzied:&inie stwierdził premier powinniśmy
żyć do przrkroez~ia zadań planu na r. l!lj<l.
Wskazując
dalej na rosnące
znaczenie usług dla ludności,
premier stwierdził, że nadszedł
czas, aby raz na zawsze skoń
czyć ze szkodliw)m
pogl.,dem,
wc dług którego u ługi stanowią
mar!;'ines dzialalności gospodarczej. '" planie nadaliśmy tej
sferze pl>dkreślił rangę
równą produkcji materialnej.
WsklUojąe następnie na zjawi
ska wywołanc kryzysem cnerge
tyczno - surowcowym na Zachodzie premier stwierdził, że w
tej syt uacji tym
wyraźniej
uwidaczniają się zalety naszyeh
silnych i stale roz\"\;jających
się powiązań
gO~l)Odarczych
z
krajami
RWPG, a
przede
wszystkim z ZSRR.
Również
stan zapasów w przemyśle stwa
rza możliwość łagodzenia trudnoSCl w
imporcie niektórych
surowców i materiałów. l\limo
to - obok reźimu oszczędnościo
wego - musimy wyjątkowo ak
tywnie ksz,ałtować naszą politykę w handlu
zagranicznym.
Zasadniczym kierunkiem działa
nia jest zwiększenie iIo' ciowego, a szczególnie wartościowego
wolumenu eksportu przy j~dno
czesnej poprawie jego o,:łaca~
ności. Sze-zególną rangę nadaje
my
ek~portowi o charakterze
koopuacyjnym. Powinniśmy wy
gospodarować
rezerwy wt:g1a
wobec możliwości korzystnego
jego eksportu, a także zdynamizować wywóz proouktów roi
nietwa. W polityce importowej
chodzi o skoncentrowanie się
na zakup~h maszyn, surowcóW,
materiałów i towarów
najniezbędniejszych i najpilniejszych.
Z kolei P. Jaroszewiez omawiając zadania w dziedzinie poprawy efektywności gospodarowania, podkreślił, że chodzi tu
~łównie o obniżkę kosztów materiałowych i ze możemy uzyskać
prz~kroczenie
planowa
nych zadań w tej dziedzinie o
ok. 1/3. Zawarte są te zadania
w specjalnym rządowym progra
mie, który zaostrza kryteria racjllnalnł'go
gospodarowania surowcami i materiałami a zwlasz
cza produktami naftowvmi. Waż
ne zadanie to również' wykony
stanie rezerw w prooukcji materiałów i dementów kooperaeyjnych. oraz zybszy postęp w

d.,-

unowoeześnianiu

podarki nie obejdzie
wzrostu zatrudnienia.
Mówiąc dalej o
melOO pJanowania
nia gj)Spooarką~
nowych zasad
nansowych na coraz \\
ganizac:,ii gospodarczych.
wyraził przekonanie,
ne coraz lepiej w'·j"'n'·'tt....
nowe mechanizmy
dla wyzwalania rezer".

Mówca podkreślił dalej. ir
przyspieszenia rozbu d,,,,,"
portu, który obecnie nie
za potrubami gOSpOd l"ki
muje się pooadplano\H
inwestycyjne.
Aby osiągnąć pom y,lnt
Iti w reatizae,;i nauych
stwierdził w

końe o

ci swego wystąpieni a
- potrzebna jest sŁała
opcratywne wyciągani"
ków, śmieJe inicjatyv.:y i
jęlne sterowanie rZl'l ,lna
W ciągu całego roku.

iz ta

a c b-

ku~

Agostino
Na
za,proszen:e
spratw za,~a.'1!icznyc h
fafia
Ols zo·w1;;k: ego
wczoraj z Waty:>:a:1.U 7
ną wlizytą do Polsk: :;
Rady ds. plJIb.l",~z.n rch
ła, ksiądz arcybiskUp .-\
CaIS2-Qlli.
Na lotnli ku ksi.ąd Z<l
sku;pa j te'wa.rzy52ą~ e 1;1\1
by PCow~taJ: S. Olszo·.,=J{
pmfJ3st.a'V."icliele MSZ
ds. Wyznań. Obecny bd ".
tarz Eoiskcoatu ks:p 1 7 bS~
Bron: la'\l; Dąbro ....,~ki.
W gooz:nach
,
wycl1. ~f .'0 Ca 'a~c,
wieniec na Grobie
.
żc.łn:er'Uł<.

W Ministerstwie Spraw _<li
gran:CLnY'dl rozpoczęłY s,ę
me·Vi'y plen.a:~.

materiałów.

Wiele uw~ poświęcił mówca
problemowi racjonalncgo go.spodarowania w dziedzinie zatrudni~ia, co jest tym bardziej konie~nc, że
zap/>cz.,tkowujemy
proees skracania czasu pracy.
SpOwoduje to wzrost zapotrzebo
wania na nowych pracowników
o ok. 3ł tys. Usprawnienia organlsaeyjne mOKą
i powinny
zmniej zyć to zapoirzeb<>wauie
mniej wi~eej o n łowę, jednak
w niektó:rycb dZlf'dzmaeh gos-

DIARt.

Bs'

'j{

pracownik rad narodowych, były uczestnI (}C,.
talionów Chłopskich, działacz Polskieg<> Komitetu p oll1 .
długole-tni

Społecznej

A

TONI

PAWLOS

!lC'

o<Iznaczony był Krzyżem partY2~.!lli.
kim, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznakami społeczno
Za

WQją działalność

-

!la

Pogrzeb odbędzie ~ię w dniu 5.II.197-ł r. o godz. I~. i.
achC'\\
cmentarzu pa:afiamym przy ul. Zgodnej w star
clH:h, o CZylll za\\.ia<lamia
z:u- zą d powiato",Y
. acb
PKP w Slar:łt~bOW1C

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kielce 74
nich

l

na

7. z akładami

. ',1'

podstawie
wykonuje

Zlecone.
'" I
"Transbud" radzą
na Piaskach zupełnie
Najwięcej
krytyczuwag zbiera WSTW,

e

obsługuje

spółdzielnie

nt'. Prz edsiębiorstwo

nie
"'nJuj e umów. Np. wago;)~ ~5ta wione 2
lutego o
,

rozładowane

15

zostały

o godz. 10. Przetrzyan:e wagonów wyniosło
iny , kara za przestój
~'",\' urosła do kwooł.y 26
'>;.

,Ol) z ł.
PK"; "oc iągala"

się z wyła
domków kempingo'!(1 dl a Kieleckiego Przedh:or,t w a Budownictwa Prze
\\'e go. O godz. H, w 3
'l') upływie czasu przeu~".C'm

krwi
życia
\\'oj" woozhm
Ośrooku
'o a MO W
Chmielniku
.> I I "P ' potkani
wykładow,\\' ,Iuchaczv ośrodka z kic' ~\'Il IIWl~111 Wojewódzkiej StaI

Krwiodawstwa w Kielcach
1: 1 ')rynl m. tn. omówi~
z ", i ązan
z hon-<>rowvm

,,,.,:

m krwL
•
P.d'·LI< spotka.nia. 38 funkir ",zy ~10 <>ddalo hon()('o'I.> litra krwi. a ponad 5

,',ł,

' \'

1'1:';W udak> się do Kielc,
. 'odda li także hon-<>rowo
dla c i ężko chort>j kobiety,
0\'\1' 'JacPj w
Szpitalu Wo'1.'.1'1; m na Czarnowie.
T I jlll. nie po raz pierwszy
l"..{(' '<I'I"r: ll-s'ze MO vląCZ)'li się
n.. do pięknej akcji . Dar
n'.
.da,rem życia·', za co' nal~ " . Im s łowa uznania i ser,

l~, i

podZięki.

(ks)

znaczonego na przeładunek,
spedytor, Władysław Stępień,
szukal dopiero możliwości wy
ekspediowania 26 wagonów z
domkami na stację Sitk6wka-Nowiny.
Naraziłoby
to
kolej na poważne straty. Na
szczęście decyzje powzięto w
porę; wszystkie wagony udało się rozładować na miejscu.
Jeszcze jest jeden przykład
negatywny, który obciąża poważnie
transport. Na placu
stacji od miesiąca leżą pryzmy stalowych
kątowników,
Tarasują niepotrzebnie miejsce, przeszkadzają w
ruchu.
WSTW nie myśli ich usunąć,
a przecież wiad'ómo. jak bardzo materiał ten potrzebny
jest dla budownictwa
wiejskiego.
Wczoraj rano na dwóch
głównych torach stacji stało
80 wagonów. Z tego 31 wagonów .. pochodziło" z dni poprzednich. Rosła suma kar umownych, zakłady czekały na
materiał. Pod wieczór, o godz.
19,
pozostało
na placu 5
nie rozładowanych wagonów.
Dzień był wyjątkowo
pomyŚlny, ale na dobrą
sprawę,
każdy wagon powinien ustą
pić
miejsca nowemu w
dniu następnym.
(ik)

Za

US

Sprawców tego zajścia, Lecha
Stąpora i Wacława Kowalskiego, sąd skazał na kary pozbawienia wolności - Stąpora na
8 miesięcy. a Kowalskiego na
l rok i 3 miesiące.
Wczoraj w Prok=at=ze Powiatowej w Skariysku odbyło
się spotkanie'"7; udziałem Tadeusza Zalewskiego. Obecny był
szef Prokuratury Wojewódzkiej
w
Kielcach,
mgr
Tadeusz

Na obradującej dziś sesji Miejskiej Rady Narodowej
przedstowiony został tegoroczny plon społeczno-gospo
darczego rozwoju Kielc oraz budżet stolicy województwa
na 1974 rok.
Na p ~er'W'SZ)'lm miejscu w
planie poota\\.,io;no zadani.e u..
trzynm1a
wysolciego
tempa
v.'1Zd'()S t u pot'ljiomu ż)'lC i a 100101()ŚC'i.

Za.kła.da
się
wyraźne
zwięksrzen ie
dostalw towarÓIW
na rynek i rozwój U$ług. Han-

deI otrzyma 18 sklepów oraz
10 t7JW. punkitów drobnooetJaHC7lIlY'Ch. M. tn. przy ulicadl:
Nowotki~ Turystycznej, Jagiellońsk iej i Pi ekoszo\\,s.ki ej 1»W9tan,ą pawilony handlowe o
łącznej
powierzchni ponad
3 tY'S. m. kw.
Na uspołecznione boooWlI1lloctwo- mi.eszka.n!owe Rrze.znacza
s.ię w bieLącym roku nakłady
w wysoJmści 268.865 tylS. zł.
Pootanowiono
wy-budować
2.244 mieezkania. Chociaż za-

szą satysfakcją i przyjemnością
wręczam panu, człowiekowi star
szemu, który nie uląkł się chu-

liganów, list Prokuratury Wojewódzkiej ze słowami uznania
i upominek w postaci zegarka.
Wynikające z poczucia społecz
nego obowiązku działanie pana w obronie porzadku i spokoju publicznego doprowadz:ło
do ujęcia i skazania sprawców
przestep"'twa.

poważne

obrażenia.

leżałem

w

szpitalu 8 dni, nie żałuję swojej
interwencji.
Wydaje nam się, te gdyb,.p<>dobna
postawa
cechowała
wszystkich obywateli, o wiele
rzadziej spotykalibyśmy się na
ulicy :r: przypadkami chuli(~ń
skiego zachowania.
D.U

~., IQ

t

- ; osunkowo
dużq
ilościq
.
ow roz.leglych oparzeń
c, ..:ecI lOją1 się problemomi le
p~- 0 , O?orzer'i drogą przeszc.zen'i!d:o , ko rk o . Do up'tala trafiło
n'ch w~o, ~oje ciężko popaao
prZ/:H lt ec~.
9-letni chłopiec
'Z~ .;tutO] I rozległymi opac Ola) 111. • (38 proc. powierzchni
brzucL ~og , pośkld kow. skÓl'y
11 0 I pl
'
pO'zJn
ecow; a 4-letoi z pa
/Q, (32q ca.lq t-rlną czękiq 00W . proc. powierzchni skóry).
jP,sanych
prl,p ~d k
U :l. -

IOwona

ł

P;ZVpadkoch zoslo

eczen:e

nos> o,*

przes:zC2ej>em

"'ie~ -7Q.~· Q próby te zastmy uPod~r~ ./.: P?wodzeniem. Warto
s 'C,
.

P'o-łłQ d

~(I

ze

d oc.

Z0 ...
_ .....
....... "'0

ltk swą działalność w n1e~'IlI, ~ S rQ.rn.:'Ych WO-ł'unlcoch, ja
- Prl YY~uJe szpital dl!Óe<:ięcy
Soi n' ~oku komoletnega wypo
- ,o I W

c!e' "

i~

.

....L.

CIOs'l,,-,,

a.; .4_łĄ~~I,,·

•

pom'esz-

niezbędna

-...u~ dciał~ pR&

budowa za.pleocra dia,gnosty=nego. o więc procoWl'l'i i lo.bora.tGriÓW.
Chirurgia dŁiecieca jest specj<Hila.cjq deficytowo. Brak., jeżeli chodzi o tego typu lekorzy,

zwróciliśmy się

do

z pytGniem

doc. ·lowart!ci.
- Ocrywiśc'e. źe nie. Spro.wa
to byla zresztQ wcześniej Sileroko badona i dysJ(Ut~a. Przeprowadz iłem równ i eż szereg d0świadczeń

no zwier:zętocł1,

iędzynarodowe

sukcesy
ie eckiego chirurga

występujq

równiei w nos.zym wojetNóddwie. W zwiq.zku z tym
doc. ZCJw<Htka prowa-clzł szkoleo[.e pedjo~e, w którym 0becnie bierze udzial sześciu lekarzy. Dotqd dwóch z nich
ło pomyślnie egza.~y specjalizacyjne.

ma.-

- Z jaJómi chorobami u dzieci styka się pan docent nojczę
,ciej w naszym

województwieł

Jest bardz.o dużo zapałeń
szp.ku kosW1ego oraz oporzeń.
Choroby te d~oby się częściO'NO
-

wyeliminować,
taczał; dzieci

gdyby rodrice 0hordziej ros1cft'NQ

opiekq.

-

Cą 51050_0 pne.z pana

IDełoH

wsza:epiania n'
tm;tom tworzyw sztuan ch nie prz.

ukocha rozwajowi

tkanek~

~

No koniec wa.rto

dodać,

fe za

gGdn ienia z zakresu lecz_ia tac
CZ'f'CY. opaneń i endokf'l'Ooł o 9i
pa.skIżq

to przekracza zadani~
na rok 1974 (wy.IDka.jące z pla
nu 5-let-ni~o) o 136 mieszkań,
to potrzeby są wciąż ogr()ffifH!.
W iele rod7Jin pracnie popraWić so.bie
warunki mieszkaniowe. Ich lista w spółd:zioeł 
ni.a.ch mieszkaniowych wydWża się, a okre6 ocz.ełcilwania DI!I
nowe mieszkanie p~racz;a
7 la.t. Radykailną poprawę pov.ilnniśmy
odcZ'Ilc dopiero w
1975 r ~ gdy ten wielki i trudny problem pomoże ['(JZwią.z.ać
Fabryka Domów w Dymi-

)ożenie

doc. Zowor.tce jako . .

inwestY'Cyjne planu te!'enOowego na rok 1974 zamyk-ają s;ę
Stmlą 681 mln zł. Zakłada &ię.
że w mia.rę napływu dotacji
mie-jSlki plan i·nwesty<:yjny zo.stan'ie zwiększony. Został<o to
uwzględl'lione
w zle<:en.iach
przeka2anych pr"ledsiębiOfrSt
'WOm praou.jącym ci1a KielC.

•

*

Rok: 1974 bę<bie pomyślny
dla inwestycji S'ł~y Mrowia
i opiekli spGłooznej. Przede
wsz)"'stk:m wyraźnie W'llfośn.ie
liczba miejsc w żłobkach, bo

W b-ót.kiej ion!onna.cji me
sposób wspominać o 'll.'my-st..
kich 2la.ITlierzen'i.ach, obejmojąc)'lCh W'Sz.~ d7Ji.·ed:zin y na
szego żY'Cia. O tych ~6łowych
z.a.daniach będlz.iemy
informować na b !&aco , Pragniemy jednak d7iś· zas~
l'i.z;ować. iż naszym 7Jdaniem
zbyt ogólnie, a prrrez to
mg1ilsŁo. potcaktowano w pknie spraowy &pOrtu kieile~
go.. Mamy fiu na myśLi przede
wsz.y5'łlki.m
inwes-tY'Cje j.eum
służące. Sądzimy jednak, Że ...
cod?Jie-rmej pracy MRN i prez.y>denta miasta uda ~ wy-

aż o
piekę

dlzy dla ku1tllrY nZ)'lC!2'JIle-j.

·* .

nach.

276. Małochy ~ą ow
flOWY'Ch
iłobkad1

przy ulicaoeh:

Chrzan, kierownictwo miejsc\)wej prokuratury, Zakładów Metalowych ..Mesko" i K..'\1 MO.
- Przypadki, p<>dobne do tego.
którego bohaterem jest Tadeusz Zalewski - powiedział prokurator Chrzan są
jeszcze
dziś dość rzadkie. Z tym więk

A oto co powiedział repoorterowi naszej gazety sam bohater.
- Od 1964 roku pracuję w Zakładach Metalowych jako ślu
sarz. Jestem z natury człowie
kiem spokoJnym, nigdy się nie
denerwuję.
Ale
wtedy,
we
wrześniu. gdy słyszałem na ulicy wulgarne słowa i zobaczyłem
bitego przez chuliganów
człowieka, nie wytrzymałem. I
choć z tego zajścia wyniosłem

ZE STR. 1

•

pla

obywatelską postawę

OOKONCZE..'łIE ZE STR. 1

oa

.
,
ZS
as

kroić troch~

Piek06zowsko!e;.
rozbudowie

tu

nej i

istniejącego),

pienf~

K. STAROWICZ

Wawrzyńsktie-j (po
już

ozasu ,._

Studzien-

Chęcińskiej.

mieli także w
Kielc1iJCh nowe
przychodnie
rejorllOwe: w Białogonie oraa.
przy ulicach Pocieszka, Koper
nika i Ma.z.lIrSIkiej. Poważne
kwoty przez.nacz<ll\e są na remonty obiektów słuci.by 2rlrowia. M. 110.. zostanie odnowiony
Dom Reoo!Slt6w przy Ul. S0BędąJiemy

bieskiego.

· * .

Drugim podstawowym punk
planu jest utrzymanie
wysokiego tempa rOClJwOojou gospodarczego miasta, a z.właSlZ
cza wzrostu produ'k'C)i przemy
słowej. NajaJtnbi'truejsze plany
mają do zreaJi,rowaorf.a zał~i
Kieleckiej Fabryki P~ .. Bia
łogon", ZP ..Iskra", KZWM l
Kielec'kiej Fatbry'ki Mebli.
Sprzedaż wyrobów wl~
produkcji i usług WIZl"OŚrf:e W
k:ele0kim przemyśle USIPOłecz
nionym o- 11.3 proc. w s10SJtmku do pr"lewid)"Wanego wykona,n:a plan'u na rok 1973 i (>siągnie wartość 13.424,7 mln
zlot)'lC'h.

tern

BtJdżet

·* .
~

Telefon interwencyjny
DOKORCZENm ZE STR. 1
słanie

hy>drauli'ka do. prze-tkania kanalu muszli. Bez rezultatu.

Jadwi&'& Haberko - technik
ADM nr l: Wnikło małe nieporozumienie, tru<lno ustali~
z. jakich przyczyn. Zaraz przy
pierwszym zgłoszeniu wysła
liśmy
naszego
pracownika.
Szybko jednak przyszedł. bo
pod wskazanym adresem nic
takiego nie było. Dziś na
powtórne zgłoszenie wysłaliś
my hydraulika i sprawa naty<:luniast zostanie zalatwiooa.
(abo~

wyCfD6ł

527.827.000 zJł po stroo:<e 00chodów i wydatków. Nakłady
moty przyszłych prac noukOW)'Ch.
W kwietn;u ub. roku doc. .lon
Zowartka wziął udział w Mię
Zjeździe lekony.
stosowa.nitl tworzyw sztucznych w medycynie. W
zjeździe tym uczestniczyli przedstawiciele: ZSRR, NRD. Czechaslowa.cji, Anglii, NRF j Włoch.
Referat doc. Zowa-rtki był jednym

dzynarodowym
poświęconym

z nielicUlych, które przedstawiały problem
st~ bNon.yw
sztucznych w leczeniu chirurgicz
nym drieci. Natomiast w maju
ub. roku n<l konferencji naukowej lekony Ziemi Kieleckiej w
Busku doc. Zawartka przedstawił
swoje wyniki w leczeniu krwawiq
cych Wf1!Odów żołqdka. które W'fstępujq u dzieci joko powikłania

oparzeń,

o

także

zGprezentował

prace omow:oiqcq Icrwiawienia l
żylaków przełyłc~ u dzieci. Obie
te proce o;>lU'Cowoł wsoóln[.e ze
swoja mołzC!<'lca doc. Mara Zawor!'lc: YQ

EWA ZJOtKO SKA-DAItMAS

http://sbc.wbp.kielce.pl

PooIo Monela - M.......:ini. ~
CZ'jIt"t,.óIt. W~ p i _ a .
354. Ceno 33.- '" .

s-

N. M. • ""'.ie;- - Zodoroia ........
no .. ~owych zwyczc9nydt. P~.

.. PI-

W~ Noulr._. w~

on....

sw-.... CS5. Ceno 40.- zł
Siemion
Cwig....
.<>_0117
pi ....ścień. w."x-. MON. W,.d<m4e
pi............ Stron 468. C...... ~.- -d.
Zbign,- Wróbl-.ki - Bojwiri z i4
cy Lenno. W.,o-., MON. Wtóodoe
pi~ze. Stron 17lI. Cen-o 12.- rI.
Moria Konopnidoo - Wybór posjl.
Wydow. Cr,telmk, Wyd_ d<ougle.
Sw_ 21.. C_ 10.- zł
w,"'ełm

No.beoą

-

Kraina .c.o' ,

Wydat-N. Poznańskie. Wydon.·~ poJ.<wsxe.
Stron :M6. Cer>o 26. - zł
Ąck>m Orł<-.Jci . Zyqm ...nt W"'iIIoweł:
Ziemia,
~eł!.
q.,spod_
bdowo Soółd~ Worlt:P.... "",., W.,..
don;"
pi ...........,.
St"'" U7. cen.
22.- 111.
WCZOłQj i cbiś. ArM:O.01ło o~
doń p<>lslti<it _ ' " W'S<Ji>'""",...m.
W'IÓ<>'>ie o~_
S"""" 59ł. C_
30.- rio Tom I.
J"";'Y Godri,,--.k , - Sho!ag, dog
W~ . W;~'<3 Pa,..... _-~~.
W~
neci
s.-o.. 295. ee..a

_lish.

20.- tli.
Arcb..... nxhu robo'nicze.;ro. C~
I. W ·od<xw.
VI' ho> Vte.
pierwsza s..... 420.. C....... t5J,- 111.
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len. co

Na dobranoc

Krzyżówka
~

nr 30

:>

?l
~,

[I

I~ I~
15
["1"
~.

lA "

J" in

rtlJ"

L..I .
i?

Konieczność czy~uksus?

A.

~,

.0IIII"

...

~,.

l4l~

L..I ..

I"'l,.

"Oto antynomia na zej epoki: nie sposób ogarnąć zalewającej nas informacji, nie sposób podjąć bez niej
prawidłowej decyzji..."
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IX

Poziomo: l. mÓ2lg elektronowy. 54oświad<:ziony $lianec. 7. OoOOJol je.ck!n
• potopu. 8. pieśń op ....<>wo. 9. rybo
aIodkowocf.na., 10. przetolc. 12. odm.i<>-

...

śliwek.

Pion_o: l. duży. Mojqcy Ici!kuro.. ienny świecznik. 2. niedopolek ~
pi ....""'" 3. cyklon zwroln;kowy. 4. $Utormo l
6. muze-um etnogrołic.zne pod
eoI)rn r>iebem. 11. glinowiec.
Roz.wiq,rooio
prz""yloć 11<>1e.iy pod
ocIresem red>alc.cji "ED" wylqoroie no
Iro.r1xxh pOCZtowych w terminie siedmiu
dm od dooty ".;niejszego nume",.
Pomiędzy
prowi-d/owe
odpowie<h!i
ro./Oo>uje soję d""" bor>y książkowe po
lIC 0;1. K<>rty poortowe ""z kuponou bę
cIq wyłączone z los<>wo,nio.

"ECHO DNIA"
Kupon nr 30
Rozwiązanie krzyżówki nr 12
POZIOMO: potrycj<l.t, Bod.."i",. d0lar. WOIJ'>I>O, n"'",iIool. ko<ekturo.
PIONOWO: p~i1c. Reo. Jon.
trom.po~ be!o.. Do.!win, upał, mur,

okt.

Lollobrigida
W roli ducha
WIoska ~torka Giua LOllobrigid a wystąPI w amerykańskim filmie telewizyjuym w roli ducha
B eatrice «;euci - Ojcobójczyni z
X VI w. Film na ten temat kręci
towarzystwo

telewizyjne

"AB-C".

G dy samochód dużo pari
Oszczędność

b.....,..,.

.. ciqgle aktucd",

olejów i

t-.

rop,.

Poołodac:z.

~ów

porouajq go _ i o
pay .a.idej niemo! oI!uzji. R......,i _
Ile; IVIuyce jui na ten t_ot pnalem.
Ibii notomiost Powra<om do tematu.
.,. • nieco inn"" ujęau. Chc4 ".
prostu .,joónić, • jolri sposób .....ino
_ _ iegać nadmiernemu zuirciu pał;'
_ . Do niedawna mogliśmy nie .......

cot na to uwagi. Litr mniej czy wi~
...; na sto kilom_ów to brło o/rreś~
.., ";... em <l<obi<>Z!Ju. Teraz te.> drolIHng nabroI wpelnie innydl ..,."iorów i .Iaśnie % tego prostego powo.... doobicugowi trzeba poświęcać .ię
ce; c:za.su i mie-jsca. Ooywiście_
Jedn,... odcinku nie lIlIo10m zmie$dć
całości zogadnień. ObjeaJję więc, ie
:ra If<łzień • tym samrm miejscu .....
CrytelniCJ tej rubrtti Jlłcrjdq dolszJ
ciąg

rozważań.

A więc do

rzecz,. Zak1adGmr. je
nasrym
pojlRdem_
aposcm aonomic:ny, to znoczr nie
Jeżd··"" xbpt S%Jbłto. nie _""jem,
''''::!ljch nyw6w' •• a mimo to scmo4h4id J)Cdj powriej paewidzlanej a_

"0<\1"',"""

się

•

;

LiII.

f"IłP"B
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Ile fSC
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Meble
z Zalesia

100 tys. operacji na sekundę • Fenomenalna
.
pam l ęc
Pomocnik .I kontroler

l..rija.

b

•

nów prOdukcyjnych oraz pomagać kierowmctwu zakładu przy
Ludziom, którzy choć raz by~borze optymalnych
rozwią
li w zakła4hie przemysłowym,
zaD. Aby wykorzystać w pełni
nietrudno wyobrazić sobie zło
czas pracy tej wszystkowiedzą
żoność mechanizmu, jakim jest
cej maszyny, Ośrodek Przetwanowoczesne
przedsiębiorstwo.
rzania
Informacji
nawiązał
Człowiek stojący z boku, jest w
Współpracę z kieleckim KZWM,
stanie ogarnąć jasnym spojrzektóry
stąd ezerpie dane o zdolniem tylko tę C7-~Ć produkcji
ności produkcyjnej swoich wyktóra wykonywa,:" jest prze~
działów.
jednego robotnika, pr,:y jednym
stanowisku roboczym. Ale w
Korzyści
średniej wielkości hali produkcyjnej, już przy piątej obraJuż pierwsza próba za.rządza
biarce tracimy
orientację
i
nia przy pomocy komputera w
Fabryce Samochodów Ciężaro
"zwiedzanie" zac'Lynamy od nowych była
dla
tradycjonaliwa, notując w pamięci: wstępna
stów praw4hiwym nokiem. W
obróbka skrawaniem elementu o
1965 r. Starach&w.ice nie miały
parametrach takich to a tajeszcze swoje~R IBM, więc wy_
kich. Czas operacji w
minusłano niezbędne danę o organitach. Norma materiałowa zachozacji 2akładu do warszawskiego
wana lub przekroczona w tylu
ZETO.
to, a tylu procentach, koszt robocizny wyniósł ...
- Zwolnić lub przekwalifikować
wszystkich
pracowników
Tylko w jednej hali produkcyjnej pracuje
na
zmianie
dz.iału
planowa.nia międzvwy
działowego - zawyroka...ała ma
100-150 maszyn, a duży zakla,l
szyna.
przemysłowy
dysponuje kilkoOczywi>icie nikogo w F SC nic
ma tysiącami stjLDowisk. W tej
zwolniono, ale posunięcie zmiesytuacji koniecznym pośredni
rzające do
!,rzekwalifikowania
kiem, który pozwala człowieko
około 200 OSÓb okazało się rozwi właściwie wykorzystać odwiązaniem niemal doskonalym.
dane do jego dyspozycji maszyKierownictwo zakładu zrozumia
ny, staje się komputer.
ło więc ~ jakie jeszcze
ogromne
Ten, co wszystko wie
możliwo"ci
i
rezerwy
może
przynieść zastosowanie kom pule
Zainstalowany przed dwoma
ra.
W
1966
r.
kilku
pracownilaty w
starachowickiej FSC
ków FSC wysłano na kurs dla
komputer mlU-360/40 nie jest
wysoko kwalifikowanych elektro
najnowszym
osiągnięciem
w
ników. W jakiś czas póżniej mgr
dziedzinie elektronicznej techniinż. Sta.nisław Pluciński delegoki. Są już nowsze, bardziej wywany został do pracy w wardajne i szybsze w liczeniu kom
szawskim ZETO. Wrócił i objął
putery. Ale osiągom modelu
funkcję kierownika działu elek,,360" niewiele można zarzucić:
tronicznego przetwarzania da100 tys. operacji na sekundę.
nych.
Starachowicki kolos dyspamięć o pojemności 300
mln
pOl1(lwał już wtedy
takim ze:maków, drukarka, która w cią
społem ludzi, że w 1972 roku
gu minuty zapisuje 100 stron
można sobie było pozwolić na
maszynopisu i czytnik o idenbar4ho kosztowny zakup. Notycznej wydajności. mM ze Sta
wiusieński mM zajął obszerne,
rachowic jest na tyle sprawny,
klimatyzowane
wnętrze wielaby wiedzieć o każdej operacji
kości 5 pokoi. Obsługuje go na
przy wszystkich maSl:ynach zatrzech
zmianach
150 lu4hi, w
instalowanych w FSC, znać nietym 30-1l6Obowa wysoko kwalifi
zbędne szczegóły charakterysty
kowana kadra progra.mistów. W
ki 20 tysięcy pracowników, obli
pamięci maszyny, na magnetyczać ich karty pracy,
kontrozowanych krążkach i taśmach,
lować wykonanie miesięcznych,
zgromadzono
wszystkie dane,
kwartalnych
rocznych plak!óre decydują o produkcji zakładu,
struktune
wyrobów,
przekazują ewidencję
materiam,. Co .ówczas oobićł P",ede .uystłów z normami
ich zuzycia,
kim _..........,.. CZJ • aosie jcnd,
wszystkie operacje teehnologicz
ne, ewidCłlcję maszyn i urzą
silnil< nie musi poIcon,,"ać dodotl<odzeń dane osobOwe. Raz w mie
WJdt op...ów, Irtóre powstajq nojaęŚo
siąeu aktualizuje się wszystkie
ci", % powodu ił. wyregulowanJCh
kartoteki. caq
"I!amięć" maha..... ków. aęściowego zociqgnięcia
szyny.
h-..lca ręanego. ni_iego ciśni ..... ia
przeUlaezcniem te,,-etrza - - " ..... niskiego goGłównym
urządzenia jest pomagać kie
s_u ol"", • .."'itru. Oodo1lo.e rownictwu w opracowywaniu
op"", moie t<*że
powod-.K Iwak
optymalnych planów i rozwia- . . . - Ioipaad. .ół.
zań. Np. roczny plao produkcji w rozbiciu na najdrobniejJak ---"'ić, ar aeGr}'Wiście ...SZe operacje przy użyciu najlOIIIOdIód tOCZJ się po clroda z opoprostszych narzędzi, ml\1 roz...... ił Otói .,bi ....am' , ......., ocIGnR
patruje w
kilku
waria.ntllch
drogi ; po '_ędzeniu samocł>odu do
przy całkiem nieras zmlenio-

SZJ'bhści 30 - 40.....
wyłączam,:ro
płon. Samochód powini"" toc:t,ć się
pnez ki . . . . metrów Iw UIIeiności
od obciqienia). W aasie jazdy siuCZJ Irtóreś % kół nie " - lub
nie pisz:cą. W czosie tej P<óbr lrie-icę neba łozym<Ić bardz.o 1..... 0 •
oby .,czuć ściąganie na jedną _

ch....,.

stron..
Poni_aż.

jak jui >GU>OCZJłem, powodem nadmiernego aaJ'C'o może
b,ć ciśnienie • _ a d . . wobec lego
zalecam SfJRIW<banie pnyno1mniej r ...
• tygodniu Iciśnien;o:ruenem), notomicst codzi ...... ie po ka.idej dłuższej
Jeździe .CH1o zetłcnqć na opon, pod_

a ...

~na~.

Je,ie/i

o......, _ erosie jard, powst....

Ją % innJCh powodów trudnJCh cło wy"'JOCia. .ówczas nałeŹJ ZllYÓcić się do
.~

Zawieszenie
bróni
Od Wlielu }at dtw:ie br ruzylijsklie rodziny ballocioLany serem
tocz}"ly
7JaCiętą wałkę k<Jnku-

rencyjną w Sao Joao Evangeloista. Osba.1m.io dOlSzło do otwar
tej
walki. OUO!lkowie rodu
CamJXl6 .. o~ się" w miejscowynn bot elu , a ich v.'TOg0wie z rodu l'vIirandas zajęli
poz.yc.je na przystanku autobusowym. Wymieniono 300 strzałów. na =ęście bez o!ialr w
ludziach. nie licząc 12 strzelców z obu rod 2"in , aI'E'!'ztoW:l_
n~h przez policje, której w=alo Mę do~aQ;;ć do :z,."w·~
~ og;n.ia,.
~Al}

W Spółdz.ielni P racy Arty.
słów Plastyków "Kolor" w
Zalesiu Dolnym koło Warsu
wy powstają meble specjal.
ne - uzupełniające: sekretarzyki, komódki, biurka slo.
liki pod telewizory ora~ ko.
łyski. Odbiorcą ładnych iso.
~dnie
wykonanych
mebli
Jest war~awska "Cepelia"
która przekazuje je swoiO:
najWiększym sklepom w stolicy, a także w Bjałvmsloku
i Lublinie. Część ~
nich
wędruje na rynki zagranicz.
ne. Dodatkową zaletą mebli
z Zalesia jest to, że powstają one w krótkich seriach.
Co roku wprowadza się do
produkcji około dziewięciu
nowych ~orów.
Warunki lokalowe w tutej
szej spółdzielni nie należą
do najlePSZYCh. W związku
z czym planuje się gruntowną modernizację i rozbudo.
wę wytwórni, co w
efekde
umożliwi znaczne zwiększe.
nie produkcji w skali rocz.
nej.

nych założeniach. W tej sytuacji
szanse błędów są UDniejszoue
dl! minimum. Mimo to. co kwar
tał, i dodatk_o
jeszcze dwa
razy w miesiącu, komputer ponownie sprawdza zaawansowa_
nie planów i be2litośnie wyłu
skuje braki oszczędności zuzy_
cia materiałów, przestoje maszyn, zaniżone normy pracochłonności wyrobu na poszcze~ólnych
stanowiskach. Zaden
b!ąd, .~adne zaniedbanie w orga~~~;e!rodukcji nie ujdzie jego
" .. Rozwiązanie tej antynomii
przynosi informatyka, posługu
jl\ca się jako narzędziem kompu

terem".

MAREK DARMAS
PS: Tytuł i cytaty tej publikacij pocho4hą z pracy Andrze
ja Targowskiego pt. "Informa_
tyka klucz do dobrobytu".

..:;

• W . i....
Odess,; które

oWodIliem

?

w

USA, Z'IUIllazla nową m~tod~
walk.i z pijanymi kierlYW.cam.t.
Jeśli
delikwentowi dlYWledzle
się d.wu.krotnie,
że
prlYWadzil
samochód (po- aUw1w1.u)1 otrzyma
przymusowo czerwoną tablicę
TejeostrocYYną,

10u

przesi'rOd.ze

przechooni6w i ku uwadze patroli drogowlfch.
(PAl)

•

I~iwościoch.

• S podnie ,.~ój bar'"",?,ńc~ I
ZgOdnie % rop....<>ml z 111 •• 11 I I •• ,eku przed nGSIq erq,. a tołu.e • ~p:erw
_ch wiRach n<ZSIZ":I ery. lud, śro<IIr?
wet i północnei Europ, mol, spodnie
i uyI, je ze sł<ór. fut« i moteri~,,:
G<ecy i lbJmianie
długo wzbronI""
się przed trm strojem.

riałów w różnorodnym układzie.

Technologia produkcji

Pomysłowe
Mimo że Tochwneok za miesięczne
T.QZ17WWy
telefoniczne
opiewal na knDotę 16,3 tys. 1roT~
szwedzkich początkowo
me S.1JO'WO(l,owal właściwego popłochu w rOOzimie. chociaż d0chody
domu nie przekraczały
3,5 tys. lroro.n. Ot, zwykła pomył
ka Iwmpu:tera, pomyśleli państwo
0w,rm., i dopiero wynik spr{lJW-

d.za}ąceyo dochodrzeonia wprmvil

Huragany
Kilka tygodni temu 50 osób
stn.c.iło ŻYcie w Wiebla.mie połudnIOwym podczas ataku tajfunu "Sarach"; ponad lO tys. urat0w.ało .się ~ięki ucieCZCe przed
naCłeraJ~yml masami spienio_
nye~ w()d w bezpieczne okolice
WY~ynne. W tym samym czasie
tYSIące ludzi w Europie środko_
~ej ucierpiały dotkliwie w wy~ku gw~łtownej nawałnicy. W
PO!noeneJ Fryzji ginęły masowo
01!ce, J»:Od wodą znalazły się
ulIce, pIasek • plaż spłukały
wezbrane fale w g}l\b morza
rozbijały się pędzące na oślep
samochody, na rzekach tonęły
Pl'WDy .•.

Dła mies«kańeów wschodnich
i
p~udniow~-wschodnich wybuezy Stanow Zjednoczonych,
przede Wszystkim od Florydy po
T~ks.as. taj~uny takie są zjaWlS.ki~m
Dlemal
codziennym.
~~leJ więcej dziesięć razy w
Clą~U .roku naWiedzają tamtejS~e mtasta i wliie huragany o
SIle paruset bomb wodorowych.
SpYChają na pełne morze zakotwiczone przy brzegach okrę
ty i tam je roztrzaskują, burzą
domostwa i piętrzą pojazdy na
drogach. Każdego roku. w porze
huraganu śmierć zbiera żni ....o

ich w ()Słupienie. Wszystiko się
Z9ad.zalo! Z ich domlYWego telef<Xnu
przeprowa.d.:rm.o wieWgod.zmne
r.QZmowy fil pewnym
numerem w Hamburgu, nadającym nonstop najnlYWsze szlagiery. Spra.wcą okazał się B-lei'ni slfTI.ek, który w ten sposob
sk1'lllCal sobie czas oczekiWo.n l4
na powrót rod;ziców z pracy.
(PAI)

w Zatoce Meksykańskiej; wiemy. Że jeszcze większe spusto·
szenia sieją tajfuny w Azji ~r
łudniowo - wschodniej, na p~
wyspie Indyjskim i w JapOll~l.
Od dawna naukowcy b~a~~
ey naturę tych ni ZC'Zyeie!s~l~
zjawisk starają gę lOozh"~~
wcześnie
uprzedzać
ludn~
przed ich nadejściem. 1'Y,odt>I

Najbardziej
rozpowszechniony jest model
kra.snodarski,
który służy za podstawę prac
naukowych,
projektowych
i
eksperymentalnych w zakresie
budowy z bloków typu ,,szklanka leżąca". Z bloków typu krasnodarskiego budowane są jednosekcyjne budynki 9-kondygnacym e oraz 26-piętrowe budynki
• 60-105 mieszkaniach.
Nagroma4hone doświadczenie
daje podstawę do przystąpienia
do następnego etapu rozwoju
t&kiego budownictwa, a mianowicie do wznoszenia budynków
wielkoblokowych typu wysokOŚCiowego. Zarówno architektura, jak i konstrukcja takich
bUdynków znacznie ~óżnią się
od ~-kondygnacyjnych. W budynkach tych główny r4heń
wykonauy jest
z betonu monol!tycznego. Na podstawie badan opracowano projekty bud~ków • wysokości 20, 24 i
~ęcej kondygnacji w układach
W1elQ6ekcyjnych i punktoweów.
Budownictwo s wielkowymiarO~ch bloków przestrzennych
krYJe w sobie możliwość uspr:'~enia produkcji mieszkań.
DośWIadczeniami radzieckimi w

raga.o czerpie swo~ DiAc:lyeiel.

5ką silę.

Ibięki
za.st_wa.niu
jodku
arebra udało się meteorolocom
asła.bić szyhkość huraganu. Ale
&daJą sobie pni sprawę, że mi~o. zastosowania n&jnowoeześ
:f",lSZego sprzętu, jaki mają do
YSP~ycji, m.in. speejalnyC'h saDlołołów zdo.lmych przebić się d.

regulatory
,.8tel'D" podaje, te 200 u~~~:
s laboratorium opracowuJ.IIC elll
projekt
pod
kryptonl:!' Vi
"Storm-fary" ("Szał burZY !njlO
Miami na FlOi'ydzie poe~Y do
pewne postępy w dąźeOl U reś
maksymalnie dokładnego ok ego
lenia charakteru nadchod?~c \Óniebezpieczeństwa, szybJl.OSC 1 cia.
chru, kierunku i siły natar",-y_
Przy ponNICy kompute.ra . I
. , nUJe . SIęd'"
oiki· pollllarow
poroW
wcześniej n&gromadztmYJDl 'f/lYDymi j wykorzystuje cel elO ;niociągniętia praktyeznyc~ ~ się
sków. Kiedy bana UlOleOl a

kOka eyklonu", moiliwości wy_
orzy~tania tej metody są dość
ograzllezone. Nie można nigdy
'!Y~uczyć, Że taki n:tucznie 0~ęblOlty wicher zmieni nagle
oker~nek ~atarcta i uderzy w
d !llice. Irtorych ludność nie spoe.:~~~
się nadejśda niebezpie..... wa.
.Osłabienie działania huraganow moz' e o k azac- Się
.
b romą
.
obosi
on e.etną .. Kto wie ~wet, f!LY
bę~czenle siły tajfunów nie
ny 1e ~o~em mniej zbawienrz Dl alllZcli POzostawienie natue SWobody w tym zakresie?

BARBARA

KRAFFTOWNA
aktorską w
krakowskim studiu te<itralnyn:t
Iwo Galla. Po blisko dwuletnIeJ
nauce teorii Gall zabrał swoich
studentów do T~atru Wybrzeże
w Gdańsku na .yleŁnią praktykę. Stamtąd Krafftówna prz~
niosła się na krótko do ŁodZI
i Wrocławia, aby w końcu osiąść
na stałe w Warszawie.
Zaczęła od Teatru Dramatycznego, gdzie błysnęła kilkoma
wspaniałymi
rolami w takich
sztukach jak "Parady" Potockie
go, czy "Uczta morderców" Wydrzyńskiego. Potem przeszła do
Teatru Narodowego pod dyrekcją Dejmka. W teatrze stworzy
ła wiele niezapomnianych kreacji zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych.
Wyspecjalizowała się szczególnie
w sztukach Witkacego (wspaniałe role w "Kurce· wodnej".
"Wścieklicy" i innych).
. Równie ogromne sukcesy odnosiła w
telewizji. występując
w niezwykle urozmaiconym repertuarze. Podziwialiśmy ją w
roli głównej w sztuce Dlkrenmatta "Wizyta starszej pani" i
w niezapomnianych rolach w
Kabarecie Starszych Panów. Pa
zdobywała

wiedzę

WiadOlDO przecncz, Ze w .Japouli. Indiach. Mji południowo
w.sehodniej, jak ~ż we wschodnich i pełudniowo-wschodnich
rejonach USA hlUagany dostarCEają ilośei wody równe jednej
czw~tej ..padów. Tak więc cał
kowite zlikwidowanie huraganów miałoby dla tych rejonów
konsekwencje wręcz katastrofalne_
Zdaniem innych uczonych,
huragany eclgrywają również
decydującą
rolę
w
rozdz.iale
eiepła i kształtowaniu się poCody w skali eałego globu.
Stałe stosowanie środków opaniezających ~ potencjał hura-

pnu spoWodowałoby z biegiem
czasu zwolnienie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej. OtÓŻ zdaniem amerykańskiego meteorolOira F. Daviesa, konsekwencje
tego mogłyby być następujące:
skutkiem gromadzenia się ciepła
na równiku powstałby gipntyczny superhuragan, któ.rego
działania
przyniosłyby nieoblicz.aIne wprost zniszczenia w nawiedzonych
okolicach.
Inną
ewentualnością

byłoby

postępu

jące ochłodzenie w umla.rkowanych szerokościach geograficznych, np. Europie środkowcj
czy północnej, aż do pojawienia
się tam pokrywy lodowej. Brrr...

http://sbc.wbp.kielce.pl

(Interpress)
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Z teki Alfreda
Hitchcocka

Zimą no ~,t Moił;we

J- to
no S,berii.
Ouywiście
chodzi
nie o leśne jagody, łec.z o owoce ~
kiłnil<a zbi«ane. I<>jche wiośnie ri·
mq. ~ _Iędu na - t , _ e tej
rośliny nazywo;ne sq rÓW11iei syberyj·
skim ananasem. Ich glównq zoł"'q są
wło~ lecznicze. Z jagód ro/r'nniko
.,..obia się bawi.,... olej sz ....o/ro _ s _ , pny _ _ en;och i innych do•

~

Komisja, zajmująca się sprawami bez;pieczeństwa ru-chu dUJ

Oregrm.

-

....,...,.ł

Sposób na pijanych
kierowców?
stanie

.. ~ :
- .~.
. .

",:;~~i.:~·_ L-oi

tpgodniocń

TOMASZ BARSKI
(Interpress)

w

,

_
tych ...-ąn
poIiMeII'l'e _ mie-icie
jest o
w iełe
crpściejae.
$00;. . . . . . - - . II _ -

.iłlru
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ze ,,szklanek
i dzwonów"
nOSClą do transportu, cięiarell!
w granicach nośności urządzen
podnMnikowych powszec~D:ie . ~o
sowanych. Ponadto umozhW1aJą
oue wykonanie znaeznej ilości
wariantów rozwiązania budynków. Jeżeli chodzi o kształt bloku, najczęściej stosowanymi typami są "dzwony" i t:,szklan~a
leżąca". Blok "dzwon
to szescian " osobno uformowaną pły 
tą podłogową. Sciany boczne są
piouowe, sufit poziomy !ub lekko wypukły. KonstrukCja bloku
umożliwia dowolne rozmieszczenie otworów na całej szerokości
każdej ze ścian.
Blok typu "szklanka leżąca"
sb,uowi monolityczną konstrukcję, składającą się z trzech ścian
boczpych i dwóeh płaszezym
poziomych podłogi i sufitu.
Bloki, w których znajdują się
węzły sanitarne i kuchnie, zaopatrzone są w kanały wentylacyjne umieszczone w ścianie
szczytowej lub mają w płytach
podłogowych i sufitowych otwory do obsa4hania gotowych bloków wywiewnych. Sciany zewnętl'Zne formowane są O6Obno
i wykonywane z różnych mate-

zalładocłI
to miGS1lo

miętamy ją

z niezliczonej ilości
programów rozrywkow.l::~h . W
plebiscycie "Expressu W leczornego" raz zdobyła Złotą Maskę,
a trzy razy Srebrną Maskę·
W filmie debiutowała w roku
1953 niewielkim epizodem w
komedii ,Sprawa do załatwie
nia". Z k~lei w "Popiele i diamencie" (1957) kapitalnie zagrała epizod hotelowej pomywaczki. Nieco większą rolę otrzymała w melodramacie "Deszczowy lipiec" (1958), by już w następnym filmie "Nikt nie wota"
powrócić do epizodu. W tym okresie wyspecjalizowała się w
charakterystycznych,
pamięt
nych rolach drugoplanowych:
"Walet pikowy" (1960). "Dziś w
nocy umrze miasto" (1!!!)l), "Zło
to" (1962), "Jutro
premiera"
(1962), ,,Ich dzień
powszedni"
(l963). W pehli wykorzystał jej
talent Wojciech Has powierzając
jej główną rolę w filmie "Jak
być kochaną" (1963). Za
znakomitą kreację Felicji otrzymała
nagrodę na
festiwalu w
San
Francisco. Niestety, po tej świet
nej roli znowu musiała powrócić do ról drugoplanowych. Widzieliśmy ją w takich filmach
jak - "Upał", "Rękopis znaleziony w Sar~ssie", "Cierpkie
głogi",
,,~
Gabriel'·, "Szyfry", ,,Przygoda z piosenką",
"Czterej pancerni i pies". Ostat
nio widzieliśmy tę aktorkę w
komedii "Klopotij,wy gość" (na
zdję-ciu).

Mężem Barbary
Krafftówny
jest aktor Michał Gazda. Mają
syna Piotra.
Sylwetkę tej aktorki
pFzedstawiamy na zamówiooie Joanny M., Katarzyny J. i Mir~sława
Gaika z Kielc. Przypommamy,
że listy do naszej rubryki należy na kopercie opatrzyć dopiskiem "Na życzenie".
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Tego
S:illTlego
wieczoru,
zamyka,ją.c
sklep, rooma v.iasłem krótko z Larry Goreenem. Green jest właścicdelem E·klepu mebl-c,wego w sąsiedztwie.
Nabieraliśmy się nawzajem żartobliwie,
w pewnym momcmde powiedzi'!lłem:
- - Coś nie wLdać cię ostatnio."
"
La'l',ry odparł, że od kiedy za crz ął s,ię
SetOOll
wyścigowy
w
Hollywood Paxk,
przebY'wa tam każd>ego popc.tudnia. ·
- Także d<zisia.j? - Z3pytalem.
,.
P.rzymumął, zapytałem więc czy posta,wił na "Cathys Girl".
"Callhys Girl" ?
odparŁ Ta
klacz dzisiaj nile biegała. Nie przypominam sobie. ..
Bowiniernem był się zas.tanowiĆ, przecież LalI'ry ma fioła na punkCie koni i lepiej wie jaka szka,pa s tax tu je, niż ile
kosztllJją meble w jego sklepie.
Nazajutrz
po południu z Hollywood
Paxk :zadzwo.nił do mnie Larry. Podzię
kował mi za d obry typ: "Cathys Girl"
wygrała 'głó\\'IlY wyścig, a on wygtrał
falntasoty=ą sumę. Teraoz Larry chciał
wiedZieć, od kogo ja talkii typ otrzymałem.

4
Podczas gdy Lany wmawiał mi wiedzę o koniach. ja obserwowałem telewizor pani Smith. Trochę 9ię ż€'!loowałem
powiedzioeć mu pra,wdę, więc rzekłem, że
śniJ: mi się ten wyścig.
Na.m.iętnd gracze, jak Laxry są cZaGem
zabobonni, więc kłamstwo moje nie zaskoczyło go. Po rozmowie z Lanym
atychmiast
włączyłem
telewizor
pani
Smith.
Ukazała się zamazana panorama jakiegoś miasta, potem llJ5łyszałem gł05 spikera. Relaejon c<wał o napadzie na bank
w tym mieście, trze<:h bandyt ów zrabowa~o ponad 50 tysięcy dolarów. Sprawcy
m.ile1i maski przypominające hełmy astrooaJUt6w. I znowu obraz i głos zall1i.knęły. Wyłą<:zył-em telewizor i poszoołem
d'O d-Qlllou.
.
P.rzy kolacji rozmawiałem z Lo>uisą o
wydarzeniach doiła. Wspomniałem o napaJd2lie na bank, Lou:sa odparła, iż słu
ohała ra-doia, ale o napadzie mc nie m{)wiono.
Właśnie chc1a.łe= opoWliedzieć Lou·isie
o pr7Jedziwnym telewizorze pall1i Smith,
gdy zad2Jwonił te1efoll1. A potem mówiliśmy o ill'liIlych tlroslmch.

5
siostra L . . isy z Chicago.
Ieh matka zachorow211a nagle na Sflrce
i liczooo się z jej śmiercią. Oczywiście,
Lou.iro cooiała jak najszybciej polecieć
do Chicago.
Telefonowa,ła

Post2Jrałan się dla Louisy o bilet na
lot nI 27. Gdy n.azajurt:rz czekaliśmy na
lo1misku na odlot, zobaczył-em ku mOjemu zaG'koczi!niu, że tym samym samolokun leci aktor filmowy, Rod Bay1es.
Maszyna wystartov.-ała punktualnie, wró.~
cilem do mia-sta. zjadłem w restau.raoCJl
śniada.iIl!ie a wyehcdząc z restauracj i, kup:rem g~etę. Prze<:zyta'łern tytUł na p:erwszej ·stretnie: .. Band~i kOSoCIl'IJ nall1Oi
napadają na bank łup wY1!losi 50.000
dolan-ów" .
PrzeczytlałEłIIl artykuł i byłem zdumiony. N11Jpad miał mic.jsce dzis iaj. a n ie
wCIZ(J,raj. T'O zru;czy, że tele\\izo:, pani Sm;lth melduje o wyda,_rze'n:ach. które
dopier.() na<"tąp(ą. podob.-ue jak w wy~ad
ku "iTści.gów k<JnnyC'h. PosuieS'Zylcm do
sklepu i n.at)"chm:a'it włączyłem ten d;z,iwnv apara,t. Tym razem ob!'az b _l
tak
~eczn\" że tru;!n-o było co-ś:r 7-62IniĆ.

Gło, sPikera był wy-ainiej;zy.
(Ciąg

dalszy w.następnym numcue)
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TE~TR

Im. S. 2eromskif'go -

nieC'lyn-

nJ.

1974 r.
D:l.iś

składamy

... ,Bałtyk/f "Królowe Dzikiego
Zachodu" - francuski, kol. I. Ił,
g. 1.:16, 17.::8 i 19.30.
"Przyj:ażń"
,,:':'001:
Odyseja
kosm,c7.na" USA, pan.' kol. l.
16. ';. 1530 i 18.3').
"OdeoD~ ,.. "'ie
zestarzejemy
się razem" franeusl.ti kol. 1. 16
g. :S JO, 17.30 i 19 .30.
,.Hel u - ,.Kot \\' butach" - jap.
pan. k..,ł. I. 7, g. 9.30 i 11.30.
.,Czas teraźniejszy" w~g. 1. 16
g. 15 ..:0, IHS i ~O.
,,\Vałter"
~.Bubu z Montparnasse" - wIoski, kol. J. 16, g. II
lS • 20.
1'\Iewa" Kanal" polski
L 'i4. g. 15.311 ,:Cztery damy i as':
francuski pan. kol. l. 16, g.
17.30 i 19.30.
DYZl.R~E APTEKI: nr 15, pL
K onstytucji S, nr lO pl. Zwycię
stwa 7
TJ!:I.EFO:o. Y: Stra~ Pożarna 98.
Pn~otowle Ratullkowe 99, Pogotowie Gazowe 2e4-3O, Pogotowie SieCt EJektrycznej 27~3:ł, Komenda
MO 251-36. PogotOWie Milicyjne '7.
POSTOJE
T.\KSOWEK:
ul.
Grodzka ~29-52, pl.
Konstytucji
228-52,
Dworzec PKP 268-88, ul.
Zwirkł IWigury 418-10,

tyczenia

AGA~OM

i

ADELAJDO~I

jutro
DOROTOM
'1YTUSOl\1

•
W 1136 r. - ur. się Nikołaj A_
Oo.,l fo luoow. lOlYjui mysiiciel_ pubi iqs,a l krytrk I"erac.ki.
VI 1863
_ bitwa pod Si ...
fI"IiotJClon.i
(powstanie
stycrnio-

w<l·

\-1 1933 r. antypołska manifestacja młochiei, niemieckiej
z
zagranicy. o.oJ.QduJqcej no tjezdzie
w Oreinie.

W 1939 r. - powstan ie Klubu
Demokratycmego w Kałowictlch.
W 1971 r. - po ror łn.eci stopo ludt:k.a 5.~onę'Q
na
Księiycu
( .. Apollo- 14") .

•

I

CODZIENNY
HOROSKO"
Jaki

jesteś?

z~t

poc.h::Jpny

Jes!es

w

oce.

ich

,.:1

zasadzie intuIcJI
I dlalego
traktujesz ,ch powoin,e. nie

:lJ*

n:a",u

ludz.

Ocan;osl

e

n/ch Ich pr~Ndz"Nej
Inturqo.
tak
lw.:zny
,.nos". często
iednak
lOWoc:J:.q
Cie. MICW.:JSl
przez
to meral
wjete Iclopołow i przykroŚCI. Jes·
leś
OCZOU:T'Ncny
peNnQ
osobq,

strcegou
wort::Jsc •

\V

~~~~~F~::: , ~-

I"W.'..

nik" USA, kol. l. 16, g. 15.15,
17.30 i I9.r.
"S'wit o , . . Andriej
Rublow" I i II Cl!. ZSRR pan. l. 16, g. 17
,,'let3IoY•.-i~C''' nieczynne
.,Związkowiec"
"Temat
na
nięwielkie opowiadanie" ZSRR
pan kol. L U. g. 17.
APTEK \ DYŻ RSA:
nr
111,
l Maja 65.
POSTOJE T,\KSOWEK: Dworzec
Główny PKP 705, osiedl"

lica -

jednaK z natury ie;tes nleś-n,a·
Iy. N /e w ;esz jak przełamac lorif,

które
ja

jesl

Was

dl.~ ' q .

'n:cjQlywo

Z &coleI

twórClo,

o

",rok

jej tro:hę '*
ŻyCIU
p~wotnym.
D/c/ego mil v"'Sz o sob.e, źe ~,;;.
tes
lZCZęs:- arz~'1I
w
pracy, o

n;edojdq

życ?J

""

asob;stym.

Kielce
TE.'TR
Im. S. ~erom3kiego ~

K I

francuski,

•• ny! sobie glina"
kol l. H, g. 1•. 1••

17 .15 i 19.3,).
~.S~3łka"

i

.,,\Vódz Seminolow"
. 'RD pan. k,,1 1. H, g. 16, la

~O.

biletów kiSIenkiewicza llt

PI!ZEDSPJtZl'D.\Z

no \'ych uL
godz !l-l{
Dł'Zl."R,

E:

t

,

A

ang. pan kolI lo, godz. 9.
11 i ll.IJ
"Sześe
niedźwiedzi
, clown CebUl u" CSRS, kol.
I. 7, g. H, ,.Drogi mężczyn" CSRS kol. l. H. <t . 18 i ~o.
,.Bajka" ,.Dr ga do Saliny"
francuski pan. kol. I. 18, g.
16, 18 i 2U.
-

"r..obo,nik
,.Komandosi·'
wioski pan. kol. 1. 16. g. l., 17
i 19.
..Sta.... ..:\ed KeUy" ang.
kol. l. 16, g . I, i 19.IS.
DYZURN •.\: ""nr
78,
.'I.Pl'EK.'
Staszlca l.
I'OSTOJE
TAKSOWEK: pL
Swicrcrewskiego 310. Dworzec
-

II

nieczynny.

-

"iłobolniłc' -

K l N A

z.,,,",n~;:r~=iec

.,Ronlantica n .,}(rólowe Dzikiego
Zachod"
francuski,
kol. 1. H. ~. 15 ;0, i7 .45 i 20.
,,;\lcsJ.., wa"
.• Datnski gang"

Kl. A
"Tragedia Makbeang. pan. koL 1. 16, g. l i

~,}lutruk:"

ta" -

i 1<1 ;~.
.,ZI,i rZa.'"' "Śmiech w ciemno'ci" - an& kol. l. 18, g. 16 i 18.
"PrzOd,o",nik" ot~iebieski .l.oł
m"rz" - I:S. pan. kol. l. 16, i:.
17 i 19 .
APTEK \
DYŻ!: RSA:
nc
Starokunnw,>"a 1{3.
l'OGOTO~lE
it. TU 'KOWE:
tel. ~').
POS'lOJE
TAKSOWEK:
teL

n.

la-n

1 ...'7-9!..

v w .'\

G
! Za ewentualne ZOlla
ny "
repel'&uarle kin. cz.yaion.
tor o.'atnif'j cltwUi redakcja lIle
odpo"""d.l.

nr l, ul.
nr 10,. ul. Sien-

APTE:KI:

Buczka 37( '9. i
kit!wicza 1-

TE I.EFO. Y:

Por::otO\\ ie Ratunkowe ~9, Pł)
gotowie l\llhcjo'jne 997, Pogolo\vie
'\'SW 4lii-~ , Straz Pożarna 9 •
Pogott>wie F.ner~"'ty~zne Kidce Mtasto 46~-::O. Kielce-Teren 4:1O-6J
Pogotowie
wodn -kanaliza cYJne
508-l! POCZt inr rmacja o uslugach 9U. Hotel "Centralny" -t:'O-U
Informacja k,)!eJowa 910 PO~ot<>
".ie hydrauhc7no-energetyczne I
dzwigowe K_ I łl
~. Pogot""ie
gazowe .czynne (' la dobę 4!D-'~.
POr,:otowle tele" tLyjne 477-98. PogotoWte cieplne e 7 ynne od godz.
7 do 15.
tel 4~-9~. od
godz.
15 do 7 tet ( -31, Pogo o"le
elektryc7.no • ~ 'odocia~owe
IZDM cz nne 0:'1 gQdz. 15 do !l
telefon H'i -j;
POSTO.n: T.UiSOWEK: uL Slo"'.. aeJuego 4T!-dworzec
PKP
Hł-~3 . ul. Planty 4l7-1l pl. Obr.
Stalin rad u 4 "-1 • • taksówki baga~ ul.. ::.w.ę krzyska 46''''',

14.05

PROGRA:\I l
Z tanećm i piosenką

po

śwcecle
Ił.J.
Zolnierski koncert
zyczeń
1~.10 Muzyczny
omnibus
15.~. Wirtuozi gitary 16.10 Z polsk."J {,>noteki
16 . ~
Me!odle
z

KrajU R.:Id 1";.00 Rad:okurier 17.!1
R:, tm o" top 1•. 411 Leksykon polp: s:!nki 18.00
:tuzyka i
Aktualn .ici
1.~
Kronika muz.
19.:- Karnawałowe
rytmy
l!1.-ti
Rytm, rynek. reklama :!O ... NURT
(ekonomia polityczna): Podsta
•., CZę'Cl sk,,,dowe życia społecz
neg~. " Uy wytwórcze, baza ekonom.czna. nadbuclowa lO.!!ł InterserWL9
~ .,r:
Kronika
sporto
!I
3ochowy Poradnik :Językowy
~l 15 Bu " dla "szystkiclt
Zl.sł
s!riej

uzyl:), rozrywko'N'a :!:!.1;; ~ tikr [".cHat
"teCZllrU Ch. Arna\Four
tud
now"ści
!l.l' :J m

S~ ion

'1111) Koncerl tyc'leń
li
_~ 55
Prograłll
GGCtlT
& ~ wIoc..
p •

II

21.08 ~l..u 21.5() -

l\lichał

:!2.25 -

"Listy o muzyce"
Dziennik TV (kolor)

14.00 WIęceJ, lep.lej, tanu,j H.IS
Tu Rado.o MOo>kwa H.35 Z estrady WuS"ZawskleJ PWS:\I 15.00 Dla
dziewcz t I chłopców 15.~0 Zagadki muzyezne 16.c;) Urządzanie Z:e
m I 16.16 Muzyka polska 18.2J Terminarz
muzyczny
18.30
Echa
dma 18.-łO Drogi poznania: Nieucbwytne cząstki materii 19.00
Kwadra.ns jazzu 19.3{1 Miłość do
literatury mag. !0.30 Poeta i
jego ,;wiat
(o W. Br<:>niewsklm)
21.
Kwadrans muzyczny
~L.15
..Paryżanka
w
\Varszawie··
rep. 21.50 Wiaoomości
sl>ortowe
~l.S5
Rozmowy
o
""yChowaniu
2!.OO Muzyka w teatrze 2'2.30 Kalejdosko[l
kulturalny
23.00
Z
twórcz<'ŚCi J
S. Bacha :!3.-ł3
Z
muzyki XX w'eku.
PROGRAM III

15.015 Program dn.ia 15.10 Muzycz
ne zagadki blyskawiczne 15.38
}{adio ola każdego 15A5 pocztówka dżwiękowa z Paryża 16.00 Powracająca
melodyjka: .. Wszysey
cię
O[luszczają
ktedy masz klopoty" 1'.25
Solo na skrzypcach
elektrycznych - Don "Sugar Cane" Harris 11.15 Mój magnetofon
17.-łO Kronika szybkiego odwrotu
13.00 Ragi G. Szabó 18.10 Ro=yfrowujemy piosenki 18A5 Piosenki na glos z gitarą 19.015 Wiersze
śpiewane Le~miana 19.35 Muzyczna poczta UKF
20.00 ;\luzyczna
kolekCja zamkow i katedr 20.53
Przebój za
przebojem 21.25
C.
Debussy: Dwa tańce na harfę i
orkiestrę
:!1.5!I
Opera tygOdnia.
K. M. Weber: "Wolny strzelec"
!.14t» Gv.riazda siedmiu wieczorów
S. Endrigo ~.-I5 Sami tego
chcieliście
2305
I.
St rawi ński:
Symfonia psalmów 23.30 Zespół
"Jetbro TuU" 23.50-2VIO Na dobranoc śpiewa R Barriere.
PROCRA '\1 1.OKALNY
16.43
Omówienie
programu
16.-15 Radioreklama m.5O Komentarz ekon<lmic2'JIlY B. Henla
117.00 Kłopoty z awansem rep.
K. Dzieknl19klej 17.-10 Muzyczne
propozycje - nudo w oprac. Mał
g,>rzaty Brzeskiej t!l.OO Dziennik
Radiowy 1".08 Spiewa Engelbel't
Hump.,.,-<f:nck.

Dziś

lO'Nod,,,,,o

wyga:-o··,ono,

zbyt

wiedzieć,

'u-

2:!-ł-·ł,

Starachowice

Twa·

PROGR.~;\1

W a rto

PROGRAM I
Dziennik TV (kolor)
Dla dzieci: Kin
"Skrzat'·
"Rodzina
Durtolów"
francuski
film
seryjny
- Dla młodzieży: .. Sx5"
- .. Krotllka Warszawy i Maz"wsza (kolor)
- Narciarskie
Mistrzostwa
Swiata w konkurencjach
alpejskicb - zjaZd kobiet
- Przypominamy. radzimy
- Dobranoc (kolor)
- Dzienmk TV (kolor)
- "Kapitan Sligo·' lLlm
• z serii: .. Strzały w Dodge
City" (kolor)

18.:!O
19.1"1
1920
19.10
2O.L5

Ogłoszenia

drobne

ZGINĄL 2-miesięczny owczarek
maki szarej. Łaskawego znalazcę
o zwrot za wynagrodzeniem pod adresem: Kielce, Ok.rzei
2 m 2.
209M-g
-REDA
Wiesław
(Lipienice
5.
pow. zydłowlec) zgubił legitymację ul.-znlowską Technikum Kolei "wego. legitymację PKP i bilet
roczny PKP.
17TI6-Sk.
KĘPKA
Adam IZ3m. w Radom,iU) z~ubil prawo
jazdy
oraJ:
kartę
rejestracyjną
motocykla,
numer CB-5':;!, wydane przez Wy
dzial Komunikacji w Radomiu.
proszę

934ł-R

PIROG Ryszard (Trzemosna ~I,
po\v. Kielce) zgUb'! legitymację
slużbową wydaną przez WP PK
Kielce nraz bilet okresowy PKS
na I kwartał 1974 r.
:!099!-g
TI:SIEN Marianna zam. Psary
Stara Wieś !l4. zgubIła legitymacj<:
do biletu miesięcznego PKS, trasa Bodzentyn-Kielce.

Prof. STAJ......ISLAWOWI
CZAR_ 'OCKIDIU
wyra.zy głębokiego
czucia z powodu

Swiat i Polska (kolor)
\Viadomcsci sportowe
Kleoids

PROGR~;\J

17.35 -

11M -

18.lO -

1.1.45 lt!l.llD -

19.30 -

Ogiński

II

SWlat
w
kamerze
naszych
reporterów:
film
St. Szwarc-I;Ironikowskiego "Snicg, rel;.~ny i eukaliptusy"
.. Zmartwychwstanie Orrtan
da"
nowela filmowa
TVP (kolor)
Bariery
i
"bariery'·
przed kamerą A. Sroga
,.Slirn Jotm" k~rs podstawowy
języka
angielskiego (16)
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)

PRZETARGI
l\'IIEJSKI ZARZĄD BUDYNKOW ~IIES
W KIELCACH, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie niżej wyszczególnionych
1) WYKONANIE ELEWACJI I POPRA\VEK
CYJNYCH NA BUDYNKACH:
a) ul. Sienkiewicza nr nr 74, 72, 68, 38, 28, 1~
b) uL Zagórska nr nr 5, 11, 13, 15,
c) ul. Źródłowa 18 i 20, ul. Astronautów nr 1
Bema nr 5,
d} pL Partyzantów 3'5, uL Staszica 14, ul.
ska nr 38, Nowowiejska 42, 46 i 50, 1 Maja
Armii Czerwonej 56, Buczka 37/ 39.
2) WYMIANA POKRYC DACHOWYCH
NYCH: ul. Zagórska 11 i 13, Astronautów 3a,
tyzantów 3/ 5, Staszica 14.
W przetargu mogą brać udział
stwowe, spółdziel~e
wykonawcy prywatni
kosztorysy do wglądu w dziale dokumentacji i
pod W. wym. adresem, pokój nr 1. Oferty w
nych kopertach prosimy składać do dnia
1974 r., w pokoju nr 4, do godz. 15. Komi-syjne
ofert nastąpi w dniu 19 lutego 1974 r., o
strzega się prawo wyboru oferenta lub u
przetargu bez podania przyczyn.

16.::0 ld.40 17.05 17.::0
18.00

zobaczyć,

WOJEWODZKI
ZWIĄZEK SPOŁDZIELNI

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
W KIELCACH, UL. WESOŁA 1315
ogłasza przetarg
NA ZAKUP W 1974 R. PIASKU, w ilości 8
sześc" na terenie Pińczowa dla potrzeb budo~
du mleczarskiego w Pińczowie przy ul. 1 ~!aJa.
w zalakowany.ch kopertach należy składac w
do dnia 16 lutego 1974 r. Otwarcie ofert
18 lutego 1974 r., w siedzibie Zakładu Usług
cyjnych w Kielcach, uL Wesoła 13/15. Do.
przetargu zaprasza się jednostki gospodarkI
nionej i nieuspołecznionej. Wojewódzki
dzielni Mleczarskich - Zakład Usług In
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta i
przetargu bez podania przyczyn.

POSZUKIWANIE P
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
BUDOWlICTWA PRZE łYSŁOWEGO W .
OL. NISKA nr 6 zatrudni zaraz na budoWie
w Chańczy; pow. Staszów, następujących
- INŻY~IEROW BUDOWLA~YCH Z
NIA II

INŻY~IEROW URZĄDZEŃ

TECHNIKOW BUDOWLANYCH

Bliższych informacji udziela dział kadr i .
wod.owego. w godz. 7-14. Wynagr~en~e
układem zbiorowym pracy w budownictWie.
Dnia 3LI.19H r. zmarła

współ
śmierci

ELZBIEI' A CZARNOCKA

OlIlekarz stOlll atol
Wyrazy najgłębszego współczucia

SY."OlVEJ

nasza

EL2BIETY
WIĘCŁA WSKIEJ-

CZARNOCKIEJ
składają

nieodiałowana

Ę20WI I RODZINIE
składają

C'Ełookowie
Zespełll Pieśoi i Tańca

lUerewnietwe i

"

cU

TEClli~IKOW URZĄDZEŃ SA~ ITARNY

OBlI

-elce"

20991-g

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

URM

w
również Sta'a oraz Anesz. W obradach
. ł ponad 600
partyjno-gospo-

Gierek otwiera~twierdził, że

rada - pierwzapowiedzianych
Polityczne KC
ma na celu wynajskuteczdrog i metod
tegorocznych za.tkich odcin-

nie - oświadczył I sekre,;
tarz KC - jeśli przyczyni
się do mobilizacji kierownictwa gospodarczego i
wszy tkich ludzi pracy na
rzecz realizacji podstawowych zadań społeczno-go
spodarczych wytyczonych
w programie VI Zjazdu
partii.
Następnie

zabrał

głos

premier, Piotr Jaroszewicz. (Omówienie referatu
premiera publikujemy na
str. 2)
Na zakończenie dyskusji, w której uczestniczyły
23 osoby, przema\\iał Edward Gierek. (Omówienie
zamieszczamy obok).

etap wycofywania
ojsk izraelskich
E ZE STR. 1
minutę

po 0.('~o
terytorium
," wojska izraeltam oddziały
,] lbrojnych ONZ.
cflra'mych sił ONZ
l w Kairze, ze proa armii egipk'ej przeb:ega
10\\.
We wtorek
()~Z przeka:i.ą woj,k:m terytorium 0;Jrl('Z oddziały izra
Ha p v,,'ycofvwaizraelskich z
'rrzegu kanału
'.~ "We wtorek
i
8 dni.
z ewakuacją
skich z zachodkanału, trwa
l'

redukcja liczebności
egipskich
na
wschodnim brzegu kanału.
Kairski ,,AI-AhTam" opublikował w poniedziałek pierwsze zdjęcia oddziałów III
armil egipskiej, które przybywają na dworzec kolejowy
w Kairze,
'Prasa kairska oskarżyła w
poniedziałek Izrael, ze w pier
'~...szym etapie ewakuacji, jego
wojska ograb:ły z ładunków
statki w porcie Adabija, uprowadzając równ iez jednostki obsługi kanału.
Syryjski rzecznik wojskowy ośw'ia<lcrył w Damas:zku,
że w poniedziałek
doszło do
ponownych starć na całej dłu
J!"o.:ci frontu syryj ko-izraelskiego.
obecnie

od<lziałów

usprawnIenIe sprzedaży
za dewizy l bony
no łrtór. prz.edplClt do!tonono w .... r.;
od 15 marca wz.nowione '-aną pned
piaty no le samochody % ten"Rinem
.......i ..""ji w II pOkoau br.
W II"" roku pnyjm_one będq róoonic wplały ..., ws>ystki.. typy samochodów dostawczym i cięiarowych pro
duloc:ji polokieoj. Równocześni .., jMzae
w I kwaołale br. "Polmot" pn,.;.n-ać
będzie 1amówi~ia na somochocly pro
d"cji 2ochodnioeuropejsltie; na ;..dywidudne irue-nia
leli_ów. Ma~a!
typ, c _ i termin dostawy w.gadn!<'ne będq fncływiVuołnie % kob:lym .omteresowonym klientem.
(pAP)

KAIR. Prezydent Jugosła
wii. Josip Bro'Z Tito przybę
dzie dzisiaj z kilkudniową wi
zytą do Syrii. Poprzednio odbył on podróz po trzech krajach subkoniynentu indyjskiego (Indii, Bangladeszu i Nepalu).
LONDYN. Dziś odbędzie się

w Londynie narada przywódców Związku
Zawooowego
Górników Brytyjskich. Mają
oni powziąć decyzję w sprawie strajkU górników i daty
jego rozpoczęcia. W rozpisanym refeorendum górnicy opowiedzieli się juz za takim
strajkiem.
Prawdopodobnie
zorganizują go lO lub 17 lutego.
BRUKSELA.
:-"1inistrowie
spraw zagranicznych 9 państw
członkowskich
F.urope;"kiej
W pólnoty Go podarczej będą
kontynuować dzisiaj i prawdopodobnie zakończą 2-dniowe obrady na temat sytuacji

Pr'ze

.
.
oW,len e
,

•

._. . .e a

Edwarda

(Omówienie)
Nawjązu.iąc

do

dysku,ji,

jaka toczyła l>ię 11<1 nar~ie, Eddward lOierek si\>ierduł, że wnio
sla ona ",iele dodatkowych "Propozycji i wnio,o,ków, por;łębHa
r~ie zadaii, ktilre podejmujemy. - Bieżący rok powiedział zaczął ·'>ię dobrze:
rytmiczną pracą i termirwwym
wykonywaniem ża.dań produkcyjnych i mwe. ·tycy jnych_ Ma
t.o ogromne znaczenie, weszliś"
my bowiem w rok bardzo waż
Dy z punktu widzenia całej reali'La.cji prGgramu VI Zjazdu.
Zamienerua i nadzieje, które
wiążemy z tym rokiem. znalazły wyraz w decyzjach XII J)lenum KC i Sejmu. Decyzje te
oznaczają n~wy, za. adniczy pOstęp w dziedzinie wzrostu plac
i zatat",;ania spraw soojalnych.
Główne nasze zadanie w 19i4
roku pOlega na utl"2\'ymaniu wysokiej dynamiki !:,ospodarczej,
od tego bowiem zależy dalszy
postęp społeczny i poJ)rawa warunków bytowych ludzi pracy.
Od tego te-L w wielkim stopniu
zależy dobry kEmal 'ipołecw)',
jaki cechuje życie naszego narodu. Dobra atmosfera polityczna, która jest wielkim n'lszym
osiągnięciem,
ma te! doniosłą
wartość 9I'Gleczno-ekonom.iezDą,
jest ważkim czynnikiem rO'l_ju, zwiekszanh efektywnoś
ci
gospodarowania i lelJl!ne~o
działania We wszystkich dzie-

chinacb.
Wspomin:.j~c następuJe konsul\.acje,
które
bezpośredilio
przed XII plenum KC J)l"Zeprowadzono z aktywem partyjnym
w kwestii =mier-uń placowych i socjaln} ch, I sekretarz
KC pov<-iedziaJ, że pierwsz.-a i
zasadnicza prawa, jaka wynika 'I tych konsultacji, t.o powszechna akceptacja przez partię i opinię społeczną podję
tych decyzji. Nasza polityka
społeczna jak wiadomo zakłada konsekwentną realizację
!JOCj.'\I~tyeznej zasa.dy w i!łZa płaca

za

lepszą pra.cę. Ro-znadaliśmv polity-

maeh który
ce s';"ł~j i który' cbeemy
dny mać
w
przyszłości
sWierdził Edward
Gierekkaże %astanowić się nad pogłę
bieniem podstaw tej p9lityki.
lięd1:y innymi konieC'ZDe jest
dokonanie ana.lizv kształtowa
nia się w naSZym kraju nierbędnego i społecznje uz_adnionego minimum utrz~' mania.
W ~c1zie unienamv ku temu. aby najnii...<:lt.'l płaca w ~ra
ju tano~;la polowe płacy pni'cię~j, Po oslatnieb d~y7iach
nie jest to cel zbyt już odle.;ly.
Wainym
wn:O'<ki~m z konSU'ltacji jest równiei ssero-ki za-

gospodarczej
w
krajach
Wspólnego Rynh-u oraz na temat stanowiska EWG wobec
zapowiedzianej w Waszyngtonie konferencji energetycznej.

kres 7.l'ozumienia dla podjętych
de<:yzji ce:Jowyeh, dl.. ich zasadno~i i
koruecznobCi. Troszczyl~my się o to, aby ko, . ,"wencje zmian w cenach
nie
dotknęły podstawowej części ludzi pracy. Chcemy jedn3k aby
dodatkowe obciątenia, które w
umiarkowanej skali poniosą ludzie lepiej
sytuowani, mOll"ly
być wyrównane pncz wzrost
wydajności oraz
et ktywności
ich pracy i wynikający stąd
W"Zrost dochodów.
Poruszając
z
kolei surzej
prawę

efeIilywności

~ospoda

rowania Edward Gierek twierdził, że mamy wszełkie podstawy aby sądzić, że decyzje XII
plenum umocniły i up.owszechnily zaint~resowanie klasy robotniczej,
inteligencji
rolników, "Wszy kich ludzi ~acy,
postępem w tej dziedzinie. Wyraził przy tym przekonanie, że
aktyV<Do 'ć ludzi pracy, stanowiąca główne
żródło dalszej
dyn. miki
rozwoju .połeczno
-go~podarezl'go, znajdzie
swilj
wyraz w nown:h inicjatywach
prooukcyjn) ch:
. PowiJmLśmy
WYChodzić tym inicjatywom na
!>'})Olkiinie i tak kierować go,podarką. aby ~przyjało to uruchamianiu rezel'\V oraz dalsŁe
mu pobudzaniu aktywności łu
dzi pr:lcy. Jest to naczelne zadanie aktywu partyjnego i pań
otwowego, całej k. dry ki~row
niczej ęo~podarki.
Od efekly",-n&ści
!;c"podarowania w wielldm slllpniu zależy
kluczowa sprawa utrwalenia rilwnowagi rynkowej. To z
kolei wymaga nIe tylko dyr,ami~zlloCj
produkcji, leez ta.kże
stałe!\'o po~tępu technicznego
i
technololl"iczn.zgo,
podno..-Lenła
jakości i nowoc:ze no'ci wyrobów. Wvkon,tnic i }!rzekroczeQie zada'ń w tej dziedzinie pO- .
wwno ~1...'\ć się ambicją wszytkieh
orJ:"anizac.ii
go pod are-zych i w~-zy<:tl<i~h in..-tancji
partyjn~·ch.
Dr~iln pod.;.ł.awow~'m
z.aOaniem 1971 r. - powiedział Edward
Gierek jest
dalszy
wzro..t wydajności Jlra.cy. DoktmaU-my w tej dziedzinie wyraźn~o po<;tt"pu, ale nadal posiad .. my tu je'-U:ze ogromne rezerwy, których wykorzp.tanie
wyIDalta lep:.uj or&"anizacii po-'
cza,WSZy Od pojedynl"Zvch stanowi k
J)raey. a 'koÓ<"zYwszy
na ~o~podar('C narodowej ja!to

całości.

Szybszemu wvostowi wydajpraey w br. sJ)l"Zyja wysokie za wan'iOwa.nie }?roęramu
inwestycyjn~o. Jego
efektem
jest coraz wif"ksza liezb a nowycb zakładów produkcyjn) h
wyposażonych w nowocu~ne u_

ności

bionych terytoriach arab kich
nowych ma"owych are 'z Łowań.
Jak podaje pa!e tyi1ska Agencja Informacyjna "WAFA", w
ostatnich dn:ach aresztowano
kilkudzie~ięciu Arabów.

NOWY JORK. Według donieslen z La Paz, podczas
starć. do jakich doszło pod ko
niec stycznia w boliwijskiej
prowincji Cochabamba zgin(!lo ponad 100 rolników. Jak
WASZYNGTON. Szef
dy- wiadomo
rząd
prezydenta
plomacji radzieCkiej. Andriej Banzera skierował przeciwko
Gromyko spotka si~ dzi' po- nim wojsko.
nov,;nie w Białym Domu z
amerykańskim
ekretarzem
NOWY
JORK.
Rzecznik
stanu Henry Kissingerem. aby
omÓWI c
problemy
blisko- NASA o'\~;iadc-LYł w poniedziałek,
ze w
najblizszym
,,,,schodnie.
(:zasie zostanie ro'Zpocz~ta buMEKSYK. Kandydat rządzą dowa teleskopu. o średnicy
cej partii 'w yzw01enia narodo- lustra 120 cali, na wyspie
wego, "Qanie! Oduber Quiros, Mauni Kea, wchodzącej w
wybrany zosŁał prezydentem skład rLhipelagu Hawajskiego, Ko~.zt budowy teleskol?u.
Kostaryki.
który ~dzie jednyom z najKAIR. Jzraebkle władze o- większych na świecie. v;yniekupacyjne coko:1ały na zagra s :e około 6 mln dolarów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

rząd-zenia lecIw' :ozne. Doś\"iaa
czenia roli.u 1913 utwierchaj~
n.a.~ w przekonaniu, że w chiedzinie inweslyc-' ich organizacji i terminowego
wykonywan'a prac rezerwy są
równie:i j~ i'Wze olbrzymie.
Po pra.wi e efek ty wnuśc i go spodaro\"mia
konLynu1)wal
mówca łuiyć
powinna w
coraz S7.er-zym z.akre'ie w pół_
praca go-;pouarcza z zagr<łnic,"
Najwięk-.ze

zua~l.enie

}Hzywią

zujemy do (lalszer;o po lębiania
integracji gosp~darczej z krajami wcjali 'tycznymi. O.nąga.
my \V tej dziedzinie i..totne postępy. zwla='l we wąpÓłpra.
cy z ZSRR.
Przypominając korzy~(,J, jakie
dla na u j ~,,'podarki, db roal"oju nauki i tłl<!b ni ki, płyną ze
ścisłej \\ >póIpracy z kra.jami sacjali.sly<:zn. mi, mówca
~'\\;er
dził, ŻI' je"t to j,.dnOC'Z"~lIje donithły proce s polityczuy, prOc:es
uma C'oiania internaejonalblycz_
od je~no.>l·i na.szych pali,iw.
Dzięki ill\cgracji ~ocj .. Ii"Lycznd
możt"my slale
umacniać naszą
go>p!)d.l.rkę i politYC7.Jlą pozycję
wobec :.wiaia kapitali~lyeznego.
Z tych "it'lostronu)'cb czynników prllre~u inlegrat'ji trzeba
wycią.ga,· w~zy<;tkie wniOl'oki ekonomi czne
i
ideoloęjcznf>.
\Vsród wnio..ków ekonomi~vch
najwainil'j,ze 10 k!>Zbłtowanie
ra~jon:lłn j struktury przemysIu. kODeentrowanie uwagi na
produ k('ji nowoczesnej. ",;elkoseryjnej i taniej. ~Iamv już
wiele cpnny"h polskich , pocjalności
przemysłowych.
Na ich
podstJ.\\ te
moiemy
oheatie
wszt'chtronnie rozwijać i po_
głębiać koopt>raeję produkcji z
Z RR. n .. l,zl''(o pogłębienia wymagają te
proeesy rownież z
NRD, C R
i innymi krajami
sorj .. listycznymi.
)Iu.~irny
ię przeciwst 'Iiać mówi! Edward Git"rek - wciąż
odradz.liącym
się
tendencjom
do autal'kicznt"go rozpra"zania
wy"iłków na zbyt wiele "elów.
Tendencj' te wyrażają najezę
ściej uw.ciwe, lecz nazbyt parlykul.nue ambicje pO'i"Z<,zt't;ólnyeh
. rodowi 'k
technicznych
czy g(»podar(·z~'cb. Są one jednak sprzt'l'zne z interesem or;ólnonarodowym, z ducht"m
na~zych czaSu". IntC!:"racja z krajami soejali lYl'znymi. a pt"Zede
wszy"tkim z 'Z. RR jest jedyną
droęą efektywnego, a zara.zem
h .. rmonijnt';;-o ro%woju kraju.
Poglębhnjf' Się zjawi k kryzy~wych
we
WSI}ołcz&nym
~wiecie kapitalistycznym wymaga odpowio>dnil'go kszta.łtowania
slo~unk"w
go. podarezych Polski z ' r.. jami kapitali tycznymi.
Musimy popra\,,;c przede ws-zyst
kim efek,vwno~ć handlu zagranieznf'
z rozwiniętymi l!"0spodarczo '-rajami kapitaJi'itvcznymi. Umiejetne wykorzy t y_
w:lnie k niunklury ' wiatowej.
el ...~ty"zTle pnystOl'>owywanic się
do niej, "tano\\; dziś za.... a,lni_
cze krytt'rium i warunt'k ert"k_
tvwno.;cl to-.unków r;o"podarczych % kra.jami ka"ilali5tycznymi.
:\Iów<'a ",skazaJ na3tępnie na
potruł,.. odpowiedni"r:o wykorzy!>ta..ni~
dla rozwoJu kraju
tych fa. (ów. które wynikają li
dynami (-zneęo rozwoju w dobv• cia surowców. kOcr'Lystnych w}'_
nik9w
rolniclwa, a zwlasuza
związków J;'o~podarC'Zycb z ZSRR
i socjali t~' czną w pÓlnola. 00
w
umi~ (hłania naszą ~ospo
darkę
prz~d
głównymi kO.18ekwtncj .. mi po~tębiaj'l<'e~o
ię
w
kr .. jach
kapitalil'tyesn) ch

o

kryzY",J{

żvwno' {"'io\vC'("o

j

SQ-

roweowet;G.
lamy w'ze1kie pod,,~awy ku
teOlu. aby w roku 1914. roka
XXX-lecia n nj ludowej aj_
c1yzny. dokoni\c dalsze!:o przy_
spi zcnia w realizacji prOt:ramu VI Zj:ndu - stwierc1zH na
zakończ nie
mówca_ \l'idzimv
jasno cele, do któryeh zmierza-_
my. )1amv moc"" oparcie w
p stawie poleezeń'<twa_ PGwinniśmy zroł)ić \,",z ... ~tko, aby te
wielkie moitiwo\ - J)r7t'k alałeić

ECHO DNI-'

U!tONA 8

Radość rekordzisty

Popr 'a wa

waruo ó narciarskic-h
w Saint Moriłz

Dziś

slalom - gigant

Po wielu dniach niepogody w
poniedzIałek

Dzi ęk u je m y ...
.

piłkarzom

;.~drugoligowym

ręcznym

nia

Korony za pozdrowie-

nadesłane

ni<1wego w
gd:l9ie
9ię

z obozu

szkole-

Węgierskiej

G6rce,

kielczanie

przygotowują

do drugiej rundy

skicll

~

flltlgrywełt.

Już po raz
d.-ugi
roku
Amerykanin
Woods usianowił balowy rekord świala W pchnięciu kulą.
Na zawodacb w San
Francisco uzyskał on rezultat

2Vl5.

Jak widać na zdjęciu, zanim sędziowie zakończyli mie
rzenie rekordowego rzutu,
Woods już ciszYł się z osillgniętego wyniku.
CAF-Pbotofax

Zapaśnicy zZagnańska
czekaj ą ~a nową matę
5-6 godzin
w

Zagnańsku,
działa

przy rrueJscojedyna w naszym województwie sekcJa zapasów w stylu wolnym. ~zt~recb
jej najlepszycb zaw~mkow ~
Sławomi r Michalewski, Jan Jonczyk, Zdzisław Makuch i ~e~yk
wyro LZS,

J"ończyk

wyjeżdża

w

naJbliższy

czwartek do Rzeszowa na zawody z cyklu eliminacji do I ligi
fndywidualnej. W strefowym po
dziale, naszym reprezentantom
przypadli przeciwnicy z Rzeszowa i Lublina. W rozgrywkach I
ligi walczyć będą zwycięzcy z
turniejów strefowych.
Trener sekcji zapaśniczej LZ1?
Zagnańsk
Andrzej Radon
starał się jak najlepiej przygoto
wać swoich
podopiecznych do
tego ważnego startu. Nie było to
sprawą prostą, bowiem niejeden
trening odbywał się z udziałem 30 młodych zapaśników.

Do

sekcji
zapisanych jest ogółem 50 chlopców z Technikum
Leśnego w Zagnańsku i okolicznych wsi. Prz·' prowadzenie w
tej sytuacji prawidłowego tren in

~p~.,~!eJl~"odbYI

się kOlejny sprawdzian formy
kolarzy-przełajowców,
którzy
za kilkanaście dni wezmą u dział w mistrzQstwach świata

w Hiszpanii. Na l7-kilometro\"lej trasie zwy<:iężył Czesław
Polewiak.
• Wczoraj odbyło się kilka
spotkań o mistrzostwo I ligi
hokeja na lodzie. Oto wyniki:
.- Podhale Nowy Targ ŁKS
4:3 (0:2, 1:0, 3:1), Tychy Polonia Bydgoszcz 11 :4, (3:0,
5 :1, 3:3), Naprzód JanówBaildon 4:8 (2:2, 1:5, 1:1), Zagłębie Sosnowiec Pomorza8:2 (1:2, 1:0, 4:0) . • 'a czele ro~ywek znajduje się na~ Podhale.

run

gu musiałoby zająć

J"st to niemożliwe do wykonania
przez
jednego
instruktora a także z powodu po-siadania' tylko j"edD.ej wysłużo
nej już maty.
Sytuacja ma się .wkrótce I?o-prawić, gdyż nową matę, ktora
zresztą ·
nie wiedzieć dlaczego
leżała bezużytecznie
w Pionkach. władze WFS mają przydzie lić zapaśnikom zZagnańska.
stało się to jak najszybciej.

Oby

(ab)
pro mienie-n i
sławą
woDYWCÓW Pucharu Rimeta
w 1934 roku orarz :z:lotych
medali olimpi j.skich na igrzy_
skach w Berlinie w 1936 rolw.
przyjechali Wlosi na trzecie
z kolei mistrzostwa świata.
które odbywały się we Francji
w 1938 r. W składzie "sq.uadra
a,z,urra" (lazurowych) znaleźli
się " ..prawctz:e
tylko dwaj u czestnicy
poprzednich
miśtrzostw .Ferra.ti i M_a
oraz
trzej olimpijczycy
.F~ni, Rava i Loca.lelli, ale obok nich
pojaw'.ły się nowe
gwiazdy włoskiego futbolu śrOdkowy napastnik Piola oraz
skrzydłowi Biava.t.i i Cola.assi..·

O

Na starcie f:nalowego turnieju we Francji, JlO'pr-zed.zonego
rozgrywkami
el:m.:nacyjJlymi,
stanęło
14 ze.--po!:ów, w
tY'm
również po raz pierws-zy reprezentacja Polski.
Nasi pił
karze n im pojEchali do Francji, wyel :minowali .Ju&osla.Wię,
zwyc:ężając w Warszawie 4:.0 i
przegrywająe
w Belgradzie 0:1
W
turnieju finałowym jako
p:erwszego rywala wyJQSOwaEśmy Bruylię,
Rozegrany 5
czerwca w Strasburgu mecz
Polska - Bra.zylia był jednym
z najbardziej dramatycznych
pojedyn.ków, rozeg~any c h przez
naszą
reprezentację.
Przegra_
liśmy po dogrywce 5:6, a nasi
za woón :cy otrzVTra Ji dookonare reccoD7/je za świetną PQSta.wę.

pokazało
s~ońce.

się

w

Saint Moritz
War Wlk i
na:rciarskie były doskonałe warstwa św.ieżeg<> śniegu pokryla stoki, a Widoczność na
trasach slalomowych i zjazdowych była bez' za~tu. Niestety, organizatOrzy nle zaplanowali ·na tendzreń żadnej konkurencji. Kłopoty z treningami
biegu zjazdQwego ~ spowodowały,
że poniedziałek był dniem wol. ~ym. Odbyły . się tyłko treningi
slalom>u- giganta
mężczyzn
oraz zjazdu kobiet. Stoki Croviglia oblężone były przez tysiące amatorów białego szaleń..
stwa, a wśród nich m02ma było
dostrzec także uczestników mistrzostw świata.
Polacy, podobnie jak reprezentanci innych krajów, mieli
okaz.ję zapoznać się z trasą La
Muntanella, na której we wt0rek rozegrany zostanie slalom
gigant. Jest ona z protilu podobna do trasy kobiecej, ale
znacznie dłuższa. W górnej partii dwa niebezpieczne uskoki o
kącie nachylenia 35 st. Długość
1290 m przy różnicy wzniesień
405 m. Start na wysokości 2475
m, a meta 2070 m npm.
Jest to trasa piekielnie trudna. Niektórzy nawet tWierdzą, że
za trudna, inni natomiast są
zdania, że właśnie na takich
trasach powinna być rozgrywana walka o medale. Kto wygra
zasłuży
na mistr7.0wski tytuł,
a kto pr-zekroczy granice bezpieczeństwa, wypadnie z trasy.
Jeśli któregoś z naszych reprezeontaotów spotka ten los, nie
należy mieć do niego o to pl"etensji.
. Slalrun....gigant
inaugurujący
kon.kure'Ilcje męskie, zapowiada
się pasjonuiąco. Szwajcarzy 0świadczyli,

że

atakować

będą

no.n--stop, by nadrobić straty, jaltie pooniosła ich ekipa w nied2ielę. DrużYlllę gospodarzy po_

mężczyzn

prowadzi do walki Edy Brug_
gman. Faworytami są jednak
Włosi Thoeni Ol"az Gros, którzy w tegOl'9Cznym seZ><nlie demonstrują

znakomi.tą

formę.

Nazwiska braci Bachledów wy_
mienia się raczej rzadko. Jedynie znany dziennikarz szwajcarski, Serge Lang, w swej broszurz-e "Pioramaskyi-74" poświę
ca im więcej uwagi Pisze on,
że Andrzej Bachleda wyróżnia
się przei:le wszystkim opanowaniem na starcie, inteligencją i
optymizmem, UZ!I1ając Polaka za
narciarza k1aśy światowej. Jednak Andrzej Bachleda-zebrał
więcej komplementów za swe
talenty muzyCZlle i lingwistyczne niż za umiejętności narciarskie. W broszurze Langa 7lIlala.zła się także sylw~tka Jana
Bachledy.
W poniedziałek nasi z.j a zdow_
cy zapoznawal,i się s trasą La
Muntanella. Wydaje się, że w
świetnej formie jest młodszy z
Bachledów Jan, znany ze
swej brawury. Pe-wm.ym zaskoczeniem jest także dobra postawa Macieja Ciaptoka~ąsie
nicy. Kazimierz Burzykowski
odniósł na trasie
treningowej
grożną w skutkaeh
kontuzję,
Lekarz stwierdził odprysk kości
śródręcza i dłoń
trzeba było
włożyć w
gips, Burzykowski
będzie musiał paU2lOwać co najmniej 10 dlni i nie stanie na
starcie mistrzostw.
- Tak więc w ostatniej chwili
straciliśmy jednego zaw<>dn.ika
oświadczył w.iceprezes PZN,
inż. Tadeusz Bryś. W tej sytuacji w gigancie pojedzie czterech
zawodników, natomiaBt w :r.jeź
dz4e tylko trzech. Andrzej Bachleda chce rezerwować siły na
slalom specjalny. Nowy program ogłoszony przez organizatorów przewiduje na sobotę bieg
zjaooowy, a na niedzielę slalom specjalny.

. Z historii piłkarskich MŚ

Drugi trium
łochów
Boba.terami spotkania bYli W"llimowski i legendarny Bra:zy_ .
lijc:zyk Leonidas. Pierwszy z
n kh zdobył cztecry
bramlri.
drugi
brzy. Cie.mnosk{x-y
Brazyltljczyk utklwił
ponadto
w pamięci Wlidzom z innego
powoou. Gdy podczas trwania
dogryw'lt.j zaczął padać des.zez,
zdjął bu.ty i grał boso! Dosk.:>nala po..-ta,wa Polaków w meczu z zespołem
połud:niowoa.mery.kańskńm
nie
zrnienHa
jed.na!k faktu, że Z05taliśmy
wye11m:łIlowani z dalszych rozgrY'Wek.
W pozostałych spot;kanich elimenacyjnyc h Włosi pokOilali
Norwegów 2:1 (dopiero po dogrywce!), Wę«ny - Ind:e Holendff~ie
6:0. Fra.lleUzi
BelgÓW 3:1, Cz~hos!ow~y Holendrów 3:0 (po dogrywce),
Kubańczycy Rumunów 2:1
(po dodatkO'WY1ll meczu. pierwszy zakor.czył się remisem 3:3)
oraz
~wajeany
Niemców
4:2 (rówu :eż PO dooat'l<owym
pojedynku, bowiem w pieł"W-

szym., mimo dogryW,k;i, był WY'n1k 1:1). Wyeliminowanie clru%YIIlY niemieckiej, trz.eciej na
· poprzednieh mk;.t.r:z.o.stwach świa
ta., było sporą sen acją.
W
ówierćfimałach ~ \.Vłoehy
zwyciężyły FrMleję 3:1, grają
r.y swój pierwszy mecz w mistrzostwach pi.l'karze Szweejj
roz.gromili Kubę 8:0 (4 bramki
Wetterstroma>, Węrry wygrały
ze S7Jwajcarią 2:0, a nasz ryWlaJ. z eliminacji - zespół Brazyłii ' wye!:intinował po dOOM.kQWym spotkan~u wi.ceom.a.trza
świaJta
Czechosłowację 2:1
(pierwszy mecz zakończył sW:
remisem 1:1).
Z pojedynków () wejście do
f i nału na uwagę Zl3Słuj(uje tvJko mecz Włoehów z Br_ylijczykami bowiem
w
dnlgim
spot.1(_~ Wę«ny nie mieli
problemów ze Szwedami. gl"omi.ą,c
ich 5:1. Brazvłi.iez:n:y
przeciwko p:łka.rzom Italii wystąpili bez kontu7.tO'w~mego w
meczu z Czechosłowadą Leonldasa i mimo to byli bliscy

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nies

do.pro wadzenia do
W łOSli za.slwczyli ich
szej połowae gr Y'.91
bramkii ze su-z:a,lo .'
M_y. Reprez,ectaJl"
kawy, mimo
po
prze!"Wie,

t~~ jedną br::'~ o
1.2

porwst.ał

l

ecją. W

cie miejsce ze Sz;w
.b
.
-yną trzE'
kamu z druz
·das.

wystąpił już ~
dwie bratIllkd l ~iając
wyg.raJ.i 4:2, zap€'
brąz.orwy medal.
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zakończył

~ę

su:keesem Włoeb oW ,
demonst:row ali
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h
bez
niepotrzebo ~C
kombinae}i • i.~t~h
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rów wygrau z aanłti
(3~ l). Dwie br swYfll
tVJll mecZU
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którY
~o
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przed.w ~o ty~:ro ~
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