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I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek
przebywał
wczoraj w Skierniewicach w
woj. łódzkim.
Wraz z towarzyszącym mu
zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR. ministrem rolnictwa - Kazimierzem Barcikowskim, E. Gierek sDotka ł się z egzekutywa
Komitetu Powiatowego
PZPR. Omawiano kierunki
rozwoju tE'go rejonu.
Z kol ei gościE' udali się do
gOi'podarstw I obiektów insty t utów sadownictwa i wa-

Dziś

um Ogólnokształcące g o
im.
H. Sawickiej cieszyły się tematy:
@ Na podstawie wybranych u-

(SZCZEGOLY NA STR. 8)

tworów E. Orzeszkowej, B. Pru"
Dąbrowskiej

wykaż,

uroczyste

otwarcie
XXVII Wyścigu
Pokoju

bez zdenerwowania
sa i M.

rzywnictwa w celu zapoznania się z postępem prac naukowo-badawczych
w
tych
gałęziach
rolnictwa, odgrywającego coraz większą rolę
w
kompleksie
gospodarki
.DOKO~CZENIE NA STR. Z'

że

Inwestycyjny start

w

Ożarowie

W OżarowLe ruszyła budowa jednej z na,jwięks-qch w
Polsce cementowni. O wielkości i produkcyj.Jych moż
liwośc i ach

W Liceum Ekoul>miC2nym nr 1 im. M. K&pernika w Kielcach do
egza.minu maturalnego przystąpiło 131 absolwentów. Na pi er wszym
planie pracę z języka pOlskiego pisze Bożena Konopka z IV a.
Fot. Jerzy Burczyn

y "sa

Indeks dla
Trwają

a cyfrowa
widzi ... kobieł
L'k.~OPAP. Uczeni z

lwroc' ~entrwn oblinOwanl Ul. Uwagę na
cy / su: elektronicz
rOWej. W ob"cm~:<CZ Yzny maszyb~orrna lnie, natosl~ ~ne .Odpowiedzi,
o nIej kobietat~ kpóźn iej, przyd!'
obieta ta mia~. k~~Ż z materiałów
lnt W r: WYW O ływały
o ó ł maszyny,

matury! W tym waZnym dla setek tysięcy mło
dzieży oraz iluś seuk tysięcy
rodziców momencie należy postawić pyt:.nic: czy warto się
dobrze uczyć? Czy dobra i bardcZo dobra nau ka jest opłacal
na?
Dobry i bardzo dobry uecZ eń
jest chlubą rodziny. Rodziców
nie może
spotkać
w
życiu
większe ScZczęście
niż dobrze
uecZące się dzieci.
.
Nie ma takiej rodcZiny, która
by nie świętowała
matury
swoich dzieci i dostania się ich
na studia. Dobre wyniki na corocznych świadectwach, dobre
wyniki na maturze. pozyt y Wny wynik ej!(zaminów wstepnych to n ajpięknieh-za zapłata przez dzieci rodzicom.
Tynwzasem
istnieje w śro
dowiskach uCcZ,ni<lwskich i s!u-

"Więzimi nr

denckich p3jęcie "tró.i~ pań
sl.wowej", co znaczy, 'Ze
nie
warto się dobrze i bardz.o dobrze uCcZyć, lecz tylko
przeciętnie.

DOKO~CZENIE

NA STR. 3

"Ożarowa"

świa-d-

w sklepach

leko
w woreczkach
\'\rC:r.UC"A

pu

Zgodnie

z

normatywam1

cementownię w Ożaro
się
budować 50
miesięcy.
Już
teraz wiadomo,

wielką

wie

powinno

DOKO :~CZENIE

NA STR. T

raz pIerwszy w

Kielcach ukazało się w sprzedaży
mleko bomoge n ' zow:lne w foliowych foreczkach produkowane przez OSM ,.Radostowa".
Pierwsza
partia informacyjna
WyDO iła
około
500
litrów.
Sprzed3ź prowadzi 19 wyłypo-

Nasza dawka
witaminy "U"
czyli

DOKOI'lCZENIE NA STR. 7

Razem z dziadkiem
Nie rozumiem, ja.k mojeden człowiek tyle razy
pomylić
I~
dziwi się
nauczycIel,
zwracając
uczn iowi zeszyt.
Jak to ;eden? Zadanie
odrabiałem
razem z dziadkiem.
(tb)
-

że

Bioprognoza

7"

Dziś

na str. 4-5 kolejny
odcinek relacji o (Y.>bycie Rudolfa Hessa w więzieniu w
SpcndOłJ.

czą następujące dane: w roku ubiegłym cały przemysł
cementowy w Polsce wyprodukował 15 m ilionów ton cementu, a "Małogoszcz" po uzysk a.rri u pełnych
zdolności
produkcyjnycr dawać będzie
1,6 mln ton. natomiast "Oża
rów" po osiągnięciu zap'["ogramowanych mocy sypać bę
dzie co roku 2,4 mln ton.

Na zdj~c;u : ;;~ ani. iaw K o rpas poocns obsługi urzą dzenia do pakowan ' a mleka w to: ebki,
Fot, ;Jen l': B\Ucz~n

http://sbc.wbp.kielce.pl

Uwaga, kierowcy l przechodnieJ
Widzialność przeważnie dobra.
drogi okresowo śliskie.
Sytuacja biometeorologiczna: w
rejonach lokalnych burz Objawy
obniźonej sprawności działania I
pogorszonego samopoczucia.

~
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odwiedzi i
DOKOŃCZENIE

Jaroszewicz

•

I

Olszo s·

•

rrzyjęli

delegatów

PSKBiWE
PIok Jaroszewicz VI obecStefana Ołszowskiego

n o3d

przyjął

delegację

S;.>ołecwego
c le ńetwa j

r opie.

Polskiego

Komitetu Bezpie
Współpracy

przekazała

Delegacja

premierowi

w Eu

oświadczenie

prz.y

j~te

na Be6ji Międzynaro
d o we.g o Komitetu na Rzecz
i

B :' Zi)ieczeń6twa

Współpracy

Europie, odbytej w Bruk-

w

se li w dniu 7 kwietnia br.

na
produkty
witaminowe.
Zgodnie
ze
wskazaniami
Biura Politycznego KC PZPR
i Prezydium Rządu, pod koniec bieżącego 5-lecia spoży
cie owoców powinno wzros nąć w przeliczeniu
na jed nego mieszkańca do 44 kg,
a warzyw do 110 kg. W następnym 5-leciu
zakłada
się
jeszcze szybszy wzrost produkcji i spożycia owoców i
warzyw.
W. urzeczywistnieniu tych zamierzeń poważne
zadanie do spełnienia mają
odwiedzone przez I sekretarza KC PZPR instytuty sadownictwa
i war zywnictwa
- zarówno w hodowli nowych odmian, jak też w opracowaniu i upowszechnianiu nowoczesnych metod uprawy warzyw i owoców.
Edwardowi
G ierkowi towarzyszyli gospodarze województwa i powiatu ze Zbigniewem Zielińsk im
Romanem Malinowskim.
Po zwiedzeniu E. Gierek
spotkał się z aktywem
partyjno-naukowym obydwu instytutów. W czasie
spotkania omówiono dalsze kierunki prac naukowo-badawczych
w sadownictwie i warzywni ctwie ze szczególnym uwzględnieniem
upoWszechniania w
praktyce nowoczesnych metod uprawy owoców i
warzyw.
(P AP)

=

Nieuczciwy pośrednik
Zuzanna K. była wtedy kobiei mieszkała z synem
p. zy ul. Jasnej w Radomiu. Zajn . wany przez nich lokal był cias y,
nieprzyjemny i
wilgotny.
K ,bie ta czyniła więc starania o
z.::miant: mieszkania, ale jej wy$ ' ki okazały się bezskuteczne. W
t:. m czasie Zuznanna K. poznała
Zb~iewa Gabrysia. Był to pan
w, średnim wieku, który za jmo","ł kawalerkę przy ul. Dalekiej.
tą -sam<>lną

Ztlzanna

K.

mu

opowiedziała

o

l omunikot MO

swoich kłopotach lokalowych L.
natychmiast otrzymała żapewnie
nie pomocy w ot.rzyma.niu nliesz_

kania. Pośrednik zameldował naj
pierw Zuznannę K . i jej syna w
swoim mieszkaniu przy ul. Dalekiej, a później zaproponował 00stąpienie pOkoju za sumę 2Q tys.
zł.
Ale po otrzymaniu pierwszej
raty w
wysokości
4
tysięcy,
Gabryś zmieni! warunki umowy:
swojego mieszkania nie odstąpił,
ale za te same pieniądze obiecał
załatwić Zuzannie K. przydział w
Wydziale
Spraw
Lokalowych.
Naiwna kobieta uwierzyła w tę
ba jeczkę, tracąc w ten
sposób
wszystkie
swoje
oszczędności.
Tymczasem oszust, wykorzystując
takt,
że
mieszkal
dotychczas
wspólnie z Zuzanną K., podczas
jej nieobecności skradł jej przedmioty wartości 1000 zł.
Epilog tej sprawy rozegral się
niedawno przed Sądem Powiato·
wym w Ra domiu. 54-letni Zbi/(niew Gabryś skazany został na
~
lata, 6 mipsiecy pozba wienia
wolności l 6 tYSięcy zł grzywny.
DAR

DOKOŃCZENIE
może
człowieka.
@ Wykaż,

praea

W Liceum Ogólnokształcą
cym im. J. Słowackiego w
Kielcach najwięcej osób pisało prace na temat:

naszym kraju
~t u7,godnien i e
i podpisanie
wielOletniego
porozumienia o wspe.lpra.cy Polski
i Związku
Radzi eckie!;"o w
za.kresie
szkolnictwa
wyż
~ego.
Dziś
w
Akademii
Górnw7Al-Hutniczej w Krakowie odbędzie się uroczystość nad.ania t ytułu doktora honoris causa
ministrowi Wia.ezesławowi Jelutinowio .Jest en wybitnym uczonyJ.4
w dziedz.inie teorii
procesów mda:lurgicz.nych i

@ Piękne i szlachetne postacie
bohaterów narodowych w utworach A. Mickiewicza i
~

W oparciu o znane ei utwoliterackie i filmy
uzasadnij,
że postawa
człowi e ka w okresie
okupacji oraz "pierwszych dni
wolności" może być mierniJdem

jego

wartości.

.

Nieco inne tematy przygoto.wano dla absolwentów k las
humanistycznych liceów ogólnoksztalcąc yc!.t. Oto. onc:
@ Przejawy troski o sprawy
bytu narodowego i postępu społecznego
w
dziełach literatury
staropolskiej.
@ Idea służenia njczyźnie
w
twórczości romąntyk6w,
pozyty-

eaetllaeDełl odwiedz.iła K.ł-a
ków, ~cbie spotkała się ' s
pnłl11sta.wiciela.1Di
Senatu

wistów i pisarzy wsp6łczesnych.
@ Uzasadnij na podstawie litera.tury i fihllU, że cytat z wiersza
K.
Baczyńskie;:o
"Trzeba

U.J.
wi-Lyły

w
wieepremier i minister 5JW"aw za~ranit"'ZDyeh KRL-D Ho nam
~ł w Krakowie. Zwłe
nił
Butę
im.
L ....ioa.ras sa:byłki
Krakowa..
a
na.stę]!lllie spoU,,,ł sic z ~~
podarzaanł
ziemi. krak4l'w-

nam

tuaz umicra~, by Polaka
znów żyĆ" j""t . uog6lnieniem postawy młodego pokolenia
wobec okupacji rutlerowski"j.
&Uodzież i jej problemy
W
literaturze wspólczesnej I filmie.
~ Na podstawie poznanych utw.. rów wykaż i<le<>we związki
pisarzy Polski Ludowej " życiem
narodu i kształtowaniem się noumiała

o

skied.

wego

myśli

ustroju

społecznego

w

XXX-leciu.
I tu największym powodzeniem
cieszy ty się u Licealistów tematy

-urzędnicy pracują

I, l i i V.

Abiturienci ze szkół zawodOWych o.trzymali do wyboru
pięć temató.w:

wydajniej

Polska

Powstał
w 1967 roh."U i do
chwili obecne j j<JokQ jedyny W
kiraju specjalizuje się w r0zzagadnień

konstruk

eyjnych

i technolo"icznych w
zakresie maszyn i urządzeń biu
rowych. Mowa tu o Ośrodku
BadawC2lO-Rozwojowym
Srodków
Orl!ani.zacyjno-Technicznych "Prebot" w Radom.iu, placówce, która wykQDuje projekty
komplek90wej
mechanizacji

prac nas:zych

Słowac

ry

słalownietwa.

wiązywaniu

~.

kiego.

@ Przebywaj~a
w naszym kraju miuister oświa
ty Finla.ndii. l\fariatla Va-

"Prebot"

żyeiu

że
lO-letnie osiąg
Polski Ludowej są wyrazem dążeń i marzeń pisarzy l
poetów XX wieku.

W

@ Trseci dzień
Daszym
kraju

sens

urzędników.

Do

tej pory opra<X)wano tu 25 \V"u:>
rów nowych wyrobów nic pcoodukowanych w kraju. Są to
m.in. klasery rotacyjne, regruy,
elektryczne powielacze, meble
ulatwiająee praee
itp.
Radomski .,Prebot" otrzymał
w tych dn Lach nowy obiekt
WNIZ z zapleczem techn icznym.

b iurowe

(e-kr.)

poezja

renHansowa

jako wyTa.z z..ainte:resowa.nia pisany ' ezło-wiekiem i tyciem społe czny ...
@ Posta wa S. Zeromskiego wo-

najbardziej bolesnych problemó-"" społeczeństwa pOlskiego
na prz;ełomie XIX i XX wieku
beł'!

Następcy

świetle poznan ych
@) Literatura okresu
jennego obrazem drogi
tu p<>!skiego do IU do"ej

w

ZE STR. 1

nad at

ujęcia

skr -cie
deJ.ef;acji

bez zdenerlvo

minął

Do Waa:szawy przybywczoraj delegacja Min-isterst.wa S?:kolnictwa Wyż·szego i Srednie!;"o
Zawodowt'go ZSRR,
której
przewodniczy minister '\Viaeusław .Jelutin.
Cclem pobytu
@

ła

7Y W'llościowej. Z każdym rok iem wzrasta bowiem zapotrzebowanie
społ eczeństwa

r.

6 bm., na audil'ttlcji w
BeJ.wedene a.m.basadora Tun~,
Mahmouda
Mestiri,
który złożył listy uwierzytelniaj~e.

STR. 1

ZE

Pierwszy dzi

@ Henryk .Ja<broński przyjął

Pitagorasa

na start!
Dobiq;-a końca XV mała 41limpiada
ma.tema1yc:ma
dla
uczniów szkół
podstawowych
Dzisiaj, tj. 7 bm. w LO im.
H. Sawiokiej w Kielcach 88
repre-.r.eDtan.tów wszystkich płl
wia.łów
z na.sz~o wojewócbtwa st~ło do ostatniej. finałowej
roa.gr y wki.
Na.i licanicj
reprez~DtOVl'ane ".. Środ<nvi.ka
radomskie i kieleckie. (JPA)

ny.
@
eią

Rozrachunek z
Polski

świetle

poznanych
wojennych.
@ Przemiany pOl it)'ClD' i

łeczno-obyczajowe

w PolkI

dowej w znanych utworat~
mach okresu pow ojennego.

Reporterski r ajd i
rozrTIQwy z
opuściła
sale
poiwie-rdziły' na
pularność tematu

Optymisty-cz1ne n
spokój miały źr ódlo
w dobrym przy"v"vwoIUII
d7.ieży, ale także
- w przypadku
statecznych z p i.
poprawy oceny
nach ustnych.
Po dzisiejszej przrrwie.
tro w szyscy zasi'1da do
nego eg7.a,milI1u
Powodzen~?!

W 180 r

Unhversalu
Polanieckie~o
Równo 180 l<z;t t,e-m" - l
ja 1794 r. w obozi<!
pod Po«l.ilCem, Ta.i. ...';
duszko wydtU nl e~ l(,y' ,,'
akl prawmy. Do II .,;,)r.
szedł om jalw UIl./Ce;J1
nLecki. Byla to Pl_ "I,·"a
pop1XJ;w-iRnia

sytuaCJI

chlop&w w
checkJej.
Do

.

n:a.jwa.im iejs~yc"

wi>eń uniwersału :".:';:i'
ży znie$ienie p oddl ll • 1 '"
Sotego chto.Jlów. nlJ:·1"C
oex.-"neg.o prz,e7los;C Il a .' ~

sca na miejsce, ;")
nie

nieusu.wa.l.noocI;

Il.n~niejsze-ni-e
de 50 p!"OC.,

pa li": .·Z"·

u-wol n n;~

szczyzny gospodar.,t·L"

którz y przystąpi!.> d,]
Ogromne znac:t!1'!·.!
m i.ala zasada u jęta ":.,.
sale '
Opteki r; ad.I
.
nad ' dh.topami". . .I ,j""
Uniwersał
p olan ice:.
dal pociągam.ie do
1WŚci sąOOwej sz la:h1Y I

któr: Y ·,ł

ni:stratorów

r~pek.towat tego a·,""

goTen niezwykle P ,,;~P'
owe ClZasll do/:.u m:'u.
ni.e zostal w pełli' "n'
ny w życie. Rea licac'; !'

wej myśU nac.z e!ll;·,J 1''''
p1"zeszkodzily

u'ar"i!I'f",-:t

stąpienia szlach ty.

Rielecki (pod)wieczorek....
SZALENSTWO W KRATKĘ

kom,pletny.
przejechać

K:omenda
że

j

Główna

mężczy'<Jla

MO WonnuPOdejrzany o

"."konanie zabójstwa
nusza MO w Olecku

funkcJonaw dniu 23

kwi<;tnia ll!7' r., którego foto·
grafIe pubhkowano w telewizji w
•. niu 2 maja 1974 r. został zidentyfikowany. Jest nim : Stanistaw
. ikodemczuk, syn Adama i Stetrwii,

urodzony 2! kwietnia 1949
w Gotdapi i tam ostatnio

roku

7:>mieszkały

przy ut. Krzywej nr
, województwo białostockie .
. Rysopis: w.zrost 178 cm, włosy
~lemne,.

obfJt-;,
lekko falujące,
srednJeJ długosci, czesane na pra
w y bok, oczy piwne. usta szeroW uzehi eniu ~órnej
s7.c~ękl
wldoczn.a duża trójkatna ozpara.

h le.

W zWla7kll

Główna
MO
sh: 7 nrośb::t

menda
' wraca

I ich

powyŻS7.ynJ

z

obvwateli,

WS7YSt-

którzy

wSk~zat

ObvwatfthJ..-i(';"
Osnbnm Pr'7jo' ...

rU gwarantuje
cJę.

!;!"'I'.~

się

pelną

kać?

NIELOGICZNE OSZCZĘDNOSCI

moe:ą

Jl"'iejsce pr7. ~bvwanja po
o povriar101nienie o
na ib"""'j .i p"ł no~+~i l\filirji

~znklwa..,E''''o.

tvm

Okazalo się przy okazji, że nasze dziewczyny mają zdolność czynienia cudów. Skqd
bowiem na nich te sl>Ódnice, skoro :tO sklepach maZo jest spÓdnic o modnym kroju,
akTaciastego materialu także pTÓŻ1W szu-

Ko-

ponowrle
do

Sp6dnice w kTatkę sq, obok .. bananowych",
przebojem sezonu. Wczoraj, w słoneczne popołudnie, naliczyliśmy ich kilkadziesiąt podczas krótkiego spaceru ulicą Sienkiewicza.
Różnych długości i kolorów wvg!qdają
bardzo ładnie.

ił" '0"""":1-

dyskre-

Wjeżdżającyc h do Kielc od stTony WaTszawy 1dta na pierwszym bloku osiedla Sady wielTd neon .. KSM osiedle Sady".
Mniejsza już o to, że napis jest zwykle nie-

odci1tek ul..

Wcześniej jednak
trzeba bylo
długi, prawie caŁkow ici e ciemny
Rewolucji Paździe-rnikowej.

A może dla dodania miastu .. wielkoświa
towego" wyglądu zapalić ZGinstalowane tu
niedawno - zapewne dużym kosztem - uliczne latarnie? Korzyść byłaby chyba więk
sza - i dla kierowców, i dla mieszkańców
Szydlówka. Logika naszych energetycznych
oszczęd ności jest niekiedy tTochę opaczna.
JUBILEUSZ

W

"JUBILEUSZOWYM"

Sklep
spożywczy " Jubileuszowy" na ul.
Sienkiewicza przy dworcu kolejowym może
już chyba święcić
jubileusz
ogTaniczenia
czasu sprzedaży. Dawniej wisiala tu kartka:
..Z powodu braku peTsonelu ..... Obecnie, ponieważ obiecano takie ograniczenia zlikwidować, zastąpiono ;ą sta/?Jm już oznaczeniem : "Czynn y do godz. 18". A przecież w
tal'im punkcie pOWinien dzialać Sklep nocny.
BeJ'

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

http://sbc.wbp.kielce.pl
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wLała się wyzu.: ()!t',~·1 ....
pańszczyźniiLnych . ' H
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Portret
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4 i 5 maja w '',.
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STRONA I

ECHO ONlA -'

za w
e

10 kin do likw· ac
Kłopoty z
Remont boa ,.Wo.rsIDlNO"
w
Ki.ekoch n i edługo pr.ze}d.zte do
histor~i.
Pięć lot temu znakOIW
i,ns.pektOoro pro.cy kino
to zamknięto. Pękojqce ściony zogroziły bezpieczeńs.twu
przebywa'jq.
c)'Ch tu ludz i.
Ki,no
wymogało
kop i to~nega remontu bue z in·
nych wz,g lę dów - brok wentyla~
cji, ' nstolo ·cji c .o., n ieodpowied.
noj.a powierz.c:hnio .
Gdy zosto./o
oprocOowo,no doku m enłiacjo , Ko.
munaJne
P rz eds ię b iorstwo
Remon towo- Bud Oowloone (podóW'CZos
MPRB) podjęło się, joka gene.
ro~ny wykOonaW"~,
przystQpienio
do remontu w 1972 roku. Osto·
toclJlie je.dna.k proce te n ie do·
stiy da skutku. Przeds.iębiorstwo
tIumoczylo s ię "bro,k iem
mocy
przerobOowej". Woj ewódzJk i
Za~
rzqd Kin mo po·ko,źnych rOozm iarów teczkę z p ismomi interw6l1·
cyjnymi,
prośbami,
bloga.rl'iomi
skierowonymi
do Komuoo,lnega
Prz edsiębiorstwo Remontowo · Bu.
d owlaonego,
U rzędu M iejsk iego.,
U rzędu Woj ewód z;k< ego. W.fesz.
Cte w kwietni·u ubiegłego rolc.u
w spoomnia>ne prze.d siębior~two po
no.\Y!lte Z9odzi1 o s ię no
ro2lpoczęo'e proc, !yIm ro'Zem
w roku

"Urocza" polan a
pod Chęcinami
m etruw
ogl"Omila
"'lUl

skraju

r..r2~ d
pl:l. !l ~ 2:a

szo~y

E-7

zŁe to świad eetwo dla mieS2:kańców Chęcin, kw, zy ost.a.tnio db&ją oponąd e k.

DaT
Fot. Jerzy Buruyn

z" do zwie.he nia XIVzes połu
pofra-n"~I'I itiego. jedziemy więc
• l.l ~ o

.

w

g órc:

s er pen~ynami.

pra Vo pol~"ka w urom I... , ku za.ehc:ca do odk u po podróży. Wys iawi ~ c % samochoo·u i ....
chcemy odjak na
z lana

rzyjaciół

ow rzy wo
Szydło

Zi mi

· ckiej

odkrywa tajemnice regionu
roku poowsta.lo fuPrz vj.a.ciół
ZJe.m.i
SZyd1owieckiej. PoczYJlla.nia towarz.ys~wa miał y na celu przeprowadzenie badań i opr•.eikę
nad
m iej&CO-wymi
za.bytkami
a.rchiJt.ektu.r'y, bad-an,i'a n.ad boga.tą.
a mało dotychczas po-

W

1!l66

Wad'Zy>9t'NO

pISZą···

zmamą

k:u.Lburą

ludową

reg iOollu.,
Otp.i ek~ n.ad
środoW'lsk iem nllLUiI'.aLnym, z;lIIbytkaroi przyorod'y
i bp.

Towan:ysbWIU

na:wiąrT;ać

lJdIaro

sie

OoŻj"W io.ne

kontakt. y
m.in. z Un':iW'E!Jr&y1;eteom J~g.iel
l<>Ć\sk:m,
Un iw&s,Y'betem Warszawskim, U n iw er sytetem Slą
skint, Instytutem
PAN, Wal'szawskian MU%eUJ11 Historycznym.

wych. Bo-zJwo}Uy one m.iIIl.. na
p.rzygOotowa.n 'e do druku op:Su
weseJ.a

szzydloW'ieckiego,

ptUe-

kalZlanego przez poE:4.Jkę ludową
z Wol i Lipieil:ueckiej Kujmicrę Lipiec. Został r.ówuleż oprac owany program prac

accheolog i=nych n.a z ioerrwi szy-

D o.dajmy, że ko.pitoJny r emOol1t
niezbęd ny jest równ ież w in nych
k ieleckich k in ach: "ROobotniku",
"Skoke"
i
"MOoskwie".
K ~no
"MoS/kwo", jo,k op lewo dOokumen
tocja,
mo mieć poszerzonq widownię, ekro,n no tośmę 70 mm,
u rzqdzenio stereofonic~ne, szo ·t·
r) ; ę, kawiorn ię .
Apo ro turo sŁe·
reofOonicz.na
przemoczono p i er.
W<l'tn ie dlo "Moskwy" funkcjomJ
je obecnie
w a'mfite-o,trze
no
Ko-dz iel ni - oczyw i·ście tylko w
m iesi qcoch
letn ich.
N ie
jest
w ięc Oono w pełni wykorzysta.no.
Remont pOotrzebny
jest w ro~
d omskBm "Bołty.ku" oro.z w w ielu
ki,noch w mn iej sz ych miostoch i
m iostoc,ko'Ch, gdz i e bardzo czę·
sto m ieszcz ą się one w ... stro·Żo.c
ki.ch remizoc h. Wy-s to'czy wym ie nić

Jędrzejów,

Bio~'Obrzeg·i ,

Ko,i:e.ni.ce,

Chlew iskac h
wczescośr'ednio
wiecznego grad'Z is ka . Arch.eolo- .
gow ie zajc:1i ... i ę róW1nież ;x-aeam.i nad z;badan iern ~ isk
w Janlrowicach
Krogulczy.
Dzięki staraniom
towarzyst wa
powiat
szyd łowiecki
zostan i e
objęty b adan iami nad epigrafią średn·' OW'le<: 7mą. k:tóre por7.eprowad 7,ą
wspólnie
Muzeum
Sw.iętoklt-zy5'kie
i Unsiweors}"te.t
K<loowicki. Sz.czegółoowe
mpo-

muSJi LOstoć w ooj:bliiżoszym ClIOsi.. po prostu złtlcwidowonydl!
N i e =iekooWie wi 'l'C pr:z .d torMa
s i ę sp rawo remontów kIn. A n c
we inwestycje? W
nojbliż.szyd
lotoch n ie plotwje
się budor;vl
nowych ob i ~tów.
A z pewn<> ś .
ciq, choc io,ż by
w s.a,mej ~,
woje'. vództwo , ba,rdzo by się 0ne przydały.
Przec ieź
w
Kiel·
cach
istniejq
nowe
OriekliQ
mieszko n iowe , jole Croomów ClI
Sz ydł ówek, gdz ie nOJWe kiono so
n i ezbędne.
W Ostr<l"N'OJ 00dy,
nek kino "Hum.k"
pr.zemac.zo·
ny jest da wyburzenia" pa.z~ .
n ie wtedy tylko Ic;ino ,,101'ZO" n a
peryferi ach mio,sto.
D la w iel u ludzi obepenie n o
i nteres.ujqcego fi.kn.u je&
w ego
nolj milszym sposobem s.pędzenio
walnego czasu . Niestety XI Mu.
LO n-ie zoo,lorlo 'N n<!1S.l'f"I wo·
jewództwi e
00.j le.ps1!ylOh WCIfU'\ .
ków bytOowonia.
(E)

Koń

Zwol-eń.

Spro.N<1 remontu tych ki·n koO'c
czy s i ę ro.z.wycw,j na oprocClM'On i.... dOokumentacj i. Genenoo rozpoczyno się, gdy trzeba z.no·leźć
wytkonowcę.
N ie bez
powodu
zosto~ tuto,j
przytoczOony
przykJod k łoo "Worszo.wa", Bord za
częst'O, gdy
WZK n ie udo
s ię
ŁWe rbowoć no.j.bo.rdziej
pOoW~<l .
nych do tego typu proc kOorTM.I·
na.lnyoh p rzedsiębiorstw remon·
towa-budOowlon)"Ch (o tok bywa
przewotnie). mus;i
on
zgodz ić
się
no
w ykonywanie
remontu
przez
!;póldz;e-In ie
pro<:'(
lub
spół!.iz,ie!r) ie rzemieślllK:ze. W iq.
że się to w tedy z inon q klopot:t.i.
wq dilo WZK sprowq - dos toor.
czen i em
mo!eria lów
budow\o..
nY'Qł1.

no;mn.iej
dz iesi ęć
kin w
. wo.jewództrMioe ze wzglę·
du 00 ich sko~ icZllle Wl(J.'funki

Co

#

O

SZY'dlowtec,

•

OSC.

Dwikóz

Z

ChtIJodIIl ila

w
Dw.itkoz.ach W
planuje slcu!poić -oj
p l-antatorów 3,5 tyt!!. toa tru kawek. Z tego zna=ma c~ ć
zosta.n :e z,amro.żoru! i pl'ZeQlIJ.C crona
na
eks port . Now<lllc; ą
prze= aczoną na r}'1lek krajo-

tym

roku

wy bQdz:e za~y przeoict r u.s ka.wkowy w blokach po 5
kg . Po odmroże niu z pnlecier u
można

będ'Z!e

pn:yg()Jt()Jw~łI~

9"-

ki. In()cSz(' ze. kompoty . ~ ' 
lei itp . Tytułem porób,. w r - Iru b : ią.c ym dO sklepów d0sta rczy s' ę na N"l!'ełoomie BlIV k warta hl 100 ton rt:lIro7Jobetr.'O przec i eru.

(mak)

Telefon interwencyjny

no.sz)VIl

dłowieck i ej.

P ie-rwsze. pt'zeprowadz'Oll'le w ub :egł}"l'l1 roku obaliiły pogląd
o
i,9tn ieIloiu w

l

reIllontami

1974. Jednook w I' peu
1973 r.
sprorwo to z,no.wu upo.dlo, Znów
p ~smo interwencyjne Wojewódz.
kieg o
Zorzqdu
Ki.n.
Niestety,
d<JOtąd bez skutku .

Slkie,

ee

Rad mskie "mroionki
jaj{:'tarskie" w~rują w świat

DOKONCZENIE ZE 8TR. 1
, ..du" przy uL PiekoszowsJde.i.
27 kwte1nia pOowit>Chi;a.oo mi, ; ~
monter przyjd_e w dwu ,;,eiu dni. Do tej pory nik..- ' ; e
widać...
Insoektor Łeehnicz.ny w d!&al .~
uskt,g "Argedu" Paweł WU l: :
Jerl to nowy typ lodów' i
"lechel 150" i na swoje u·
p rawiedli w ienie podajemy, że
nas za ce ntrala nie dOtitarc Z l
nam
odpowiednich
rlo
111 J

Radoalski Zaklad J.ajc7..a.r9Ki
skupuje roczn i.::J okola 30 mln
jaj i ponad 1.000 lon drobiu,
produkując m. in. 2.500 ton jaj'
czarskich
prz tworów
mrożo
ozęści, m .in. prze kam·i'k6w. W
Dzięki
inicjatywie t.owaczysn ych. Cieszą się one dużym utej sytuacji postaramy się )ll'Z ' bwa w Ulbiegł,Y>m roku M!umeum
znaniem korurum<mtów w Ąu
stosować starszy typ pnel!:2 ź
Świębodm-zy lcie. Lnsty1R.lt
PAN
stri.i., Szwajcarii, Anglii, Holann ika a jeśli i lo nie llJi Un"wet"sytet Jag ie-llo.ńsk>i rorz...
zrtalD:e się z kulbtm' ą
JnW"..atu
dii., a nawe t w d al'€'kiej Japonil
może.
klientowi
pnysłtJg\.' 'e
szyd row:edr iego
po0W'()li
w
poozęły
bad'<l31.i.a nad k!uJ'\J.lJrą
JednOC'Z.eśnie
6 mln jaj w sktooczywiście zwmt pieniędzy Z'3
1'Upach wysyła s.ię rocznic 00
pt'ZV9ZłGŚ..--i na O'OCacOlW>a!!l.ie moludową pow iabu. które SJą WtStę
mesprawną lodówkę. Nasz JI- SI?lwajcal'ii., Włoch
Zwią7lku
g.r a1'ii (,ego r eg i()C.'Il.
pem do zao'pl.anowa'Dych na najcowni k zjawi się • Di~
""e
__________a .____________
mmBB____________________________________________
~?
~
Radzi kiego.
(elcr.)
wtoTek, 7 1Jm.
(kf)
blilisze !:ata badań sz,cregółoDOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

000000 c:.;wÓ<rka i

pią.tka

ja.kohy n ieopła.calne,
bo n ic nie da,ją . Ale ol<!
5ko~v ł się C'zas "czy się lIl<!i,
c.zy się leży, !.rójka państwowa
się na;leży", W SZ'kolach rosną
w y m agania, a W'l'a% z tytm o-bydwa resorty - oświ aty i sakół
wyższych uzgodniły, Ze n a j.
lepsi z najlepszveh będą pn yjmowa:n.i na
studia b l'z e«"Z"m inów. Do t ych najle'9SZych
z aliezono
prymlls.;w kreo wan ych zgodn ą op' n / a rad pedaicz n V'Ch, laureat"w i ucustni.'tów z awodów mswpnia cl'mplad, k",n', ursów przedmIotowych o raz bure::.tów Turnieju M!ody..h Mistrzów Tei:hnlkL
są

,,,g

Naljlt>P&ZY'll'l spośród
n ajlep.
szych
dlllllo
przywile j
wybi erania
studiów według marzeń.
Ta sprzyj '~ca
rłł'Zwi
;hniu praey wy.-h "'~'~W'e'Zej za
sada
..-ała
je.doaIr;. ... me-

Indeks dla prym sa
kJ,ó,rych
wypadka.ch e~e
zrozumiana pcne=r; szkoły. instytut PolityKi Na.UJk&wej i
Srzk.olnicLwa WyilSzego s~nali
s uje, Ze doŚĆ
często
szkoły
kre1l<wały prymusami s ? i I
trójkami na · wia.dectwie 111.:&turalnym.
Okazuje się dalej,
ze w roku 1972-13 na okolo
2
tys.
prymusów przyjętych
be-z et\'za.minów pn,wie t:iI nie
sdolaro pr:lebr~ć pucz 1 rok
tu 'ów! W tym roku _ d a
"prymusi b!l% ~za.moinów" ma
być
maczni.e roo: szerzona
i
prawdo):)040hnie n-a około
115
tys. m iejsc na I roku ai U
tysięcy
bQll1:i~
zarezerwowan ych dla prymusiJw oraz wyie_i WS"'\"Of'0111IIli ~.11V'C h b !JII' e a łÓ"-N.
Wn'<Fki zdają .wię lM ~

-~ /

ze

Dla mkHhi eży warte
';ę dobrze i ba.rcho dobrze uC%yć.
Premia Za ta.ką na.wkę
t
wysok"" n.ajwY70""&a, jaką
d'ysponuje wyisza uczelnia, że
nie moina spoczywać na la.ura.ch prymusa p.ndcs
I roku
studiów, pon i eważ na. stodiach
nie pytają, kto z j
jmi ocen!l.mi pTZycho i, ale jakie wyn ik i o ią«a się podczas &kldiów.
Dla szkoły płynie stą.d )V'D'iosek. że wcze<>'11iej ezV póiniej
wyjd:zie szvdlo z ","'Ork i prymusi z tT3jkami sami sie zdekonspLr j .
skoła
k~eująca
prymu"""",
z
łró'!ta mi
robi
krzyowdę
młodzit'iv
I tej,
która jest wynoszona do ty4nł ~w i
za.~ów, i
j, k~9•• ~ w wa.lee • 'lIj

http://sbc.wbp.kielce.pl

tul prymusa w wynika IUsz j sł.a.nowiska rady P84h ' )gicmlej. Akcja "indeks Ma II ~'
musa" winna być 0'& t«eo- e
szkoły
lekc~
sprawiecUiw
,i
społ caznej
w wykonaniu r
y
pedaorogiemej.

wego

Ale z tych do$wiadezeń p. ,' nie i wniosek następn,. - t. :l
razem dla inspektorów oŚ\; a ty i
kura.toriów. Tneba. t, y
wla.d2:e
zwi enc bnie
_ .:- y
zbad.ały i
dOJłiln~wał,., k.l · l
i Za 00 da.je się pn)"Wilej \ , _
brani a

studiów

według

ne ń

r .• -

bez et\'zami nów. t·,~
moina dopuścić do deWJa.lu 'i
nagrody dla u~ia za p.n '.
Warl<! bowiem się dobne u .
czyć. ale wa.rto się też n'
glą.dać, jak pnebiega
n~
dza.nie za dobrą naukę. 81""
cz.cństwo prz gotoW11~e si r
wol~ji n aln kowo -teclm i C'"llIl('
~e'kuj1l na ln~~ z w'!-eł':. , 1.:. .
~lUlY'Ch.

wybiłllY81łl

STRONA 4

. traci
Kto nie
nadziei ...

Na dobranoc
Krzyżówka

nr 106

/

Kole;ne dobrodziejstwo dla chorych

Od-kryzysu

W Dajbliższych miesiącach lekarze z uniwersytetu w Płd. Kalifornii zamierzają prLeprowadzić
serię

doświadczeń

gruczołu

wydzielającego

trzustkowy,
1954 rO'ku konocooka Spół

dzidnia Pracy zajm&wala
prsemia.lem minerałów na mączkę i !;rysy. Wszystko _lo dobrze. Byl nieasły
popyt na tę prGdukcję. Zapoirachowanie przerastało po kilku lat.a.ch JJHJ<iliwości wy LwórClEe zakładu. Sposobiono się do
r071oud&wy, by sprostać zamówieniom i zaspokoić apetyty
wszyst kich odbiorców. Niespo_
dziewanie w połowie lat sześć_
dziesiątych przemysł kluczowy
zbudltwał w Piotrowicaeb dużą
przemiałltwnię minera łów. Zamówienia zaczęły omijać Koń_
skie i szły do Piotrowie.
W 1961 roku 120-060bowa zał~a
starej przemiałowni nie
miała 00 robić. Jakby odr uchem
ton~o zła.pano się w Koń_
skich produkcji płytek skałodr~vnyeh. Z tarcicy, ('.hloru
i innych 5kładników robiono
OOIŚ podoliieństwo klepki i
się

POZIOIiłO:

1; podzialka na termo-metrze, 5_ np_ wąlloba, 6. wynik. rezu ltat, 7. pod telewizor, 8. tekst slowny do więwego utworu muzycmego.
12. sełtundomien , 13_ p ika , 14. dra·
pleżna
ryba morsko, 15. nojniisza
część nogi.
PIONOWO : l .

p ieczątka,

2. najem.

mieszkania.
3. skrót używany w
ustawach, 4. posodzko z drewnianych
klepek, 9. pożytek , korzyść, 10_ ub ie<a
się wyłvłorn ie. 11. maczek pnynależ.
ności Ofgo-mzocyjneJ. 13. ~ysłowiowo

co

zwierzę.

Iprytne

Rozwiqzon ie krzyż6wlc-i pnesyłoć nale ży pod odresem redakcji "EO" wy.
łącznie
no karlach
pecHowych w
term inie siedmiu dni od doty niniejszego numeru.
Pom iędzy prawidłowe
od;>owiedzi

się

rOltlosuje

dwa

bony

książkowe po 50 zł.
Korty pocztowe
bez kuponu będą wyłqczone z IDSOwon ia.

"ECHO DNIA"
Kupon nI 106
Rozwiązanie

krzyżówł!i

POZIOMO :
j ....ioro
g o lop, z<>rodek.

nf 90

bł~,

lemiesz.

PIONOWO :
jubileusz,
zlo,
o szczypelc. t ei no. 9a.r, ląd.

oko,

Gwiazdy "Love Story"
w życiu prywatnym
Pom iętocie
Ryona
O'Neol,
który
wcie rił się w bohotef"o .. Love StoI"y"l
Wło.śn i e ma za s.obq drugi ro.zwód z
oklo.-ką leight Tay!or-Voong. Sąd przy.
znał
mu
6-Jetniego
syna
patricka.
Jeszcze nie wiadomo. k·i m będzie na.
słt:pna wybron ko. Występująca w roli
Jennifet' AH Moc Gtow ta.kże razwio-d!a się ze swym mężem po nctkręce.
!,IU
~'ynnego •• love Story". Obecnie
jest zonq z.nanego i u ncn. świetne
go aktora amerykańskiego. Steve Moc

Cueeno.
I

(PAl)

Plew . u.ie

pr~yc1S.kae,

. auy z-uJlcniło
sJ.ę
:&.38 Auerowcy
nie zau-

SMfla to,

wa:i.ali

wiedlljeli, gd zie naJe2:Y

ayr;nahzacji i ja!< stary

zwyc:.t.aj li.akazuje
"ruzpędzali.'
picIZYCJl ha przejściu. \\.'lDocznie

k~oś

za,:,ważył,

me tak . I

że

to wszystko
de-

wY!iał _salomoD o wą

C:YZJ-:, se najlepjej b~dzle. Jeżeli
ustawi się sygnalizatory na "mru

gające"

Pieszy i pojazd

wiauomo, w

bardziej rozwija się motoryzacja, tym ostrzej wyslępuje
problem
dwóch użytkowników
dróg: pieszego i pojazdu. Czy
zawsze w tym zestawieniu muaimy mówić o sytuacji koDllikIm

&Owej? Oczywiście że nie, ale warUDek jest taki, że zarówno po-

Jazdom jak pieszym Uworzone
zostaną
Odpowiednie
warunki,
mianowicie układy komunikacyjbe, wszelkie
przejścia,

oZDakowaDia

dróg,

jezdnie itp...

muszą być
przemyślane
przez

cruntownie

fachowców.

To co ostatnio robi

się

na u-

IIcach Kielc, przeczy owej zasadzie. Nie tak dawno byliśmy
iwiadkami

dzie przy

"poprawek"

IIL
by

na

ron-

Jagiellońskiej

i
ie ta
lekcja nieudolności pozwoliła dro
cowcom wycią~ąć odpowiednie
wnioski. Tymczasem w rzeczonym miejs~u zaczęto obecnie
wydawać

"uzupełniać"

się

ŻÓłte

mogło,

Skrzyiowanie,

.wiałlO, które, jak
języku drogowym 0-

~nacza_ zwiększenie .wagi.
Jest WIęC tak., że jedni nie

Elekt
webo
dZ!\ _n!, )ezdnię, a drudzy nie
wJeZdsaJą ~ przejście. To wzajemne oczekiwanie POWOduje zupe~". nie zamierzODY korek przed
weJscJem do "Delikatesów". Do'"

brze

Chociaż,

przejście

że

przez plac.

.leszcze raz

więc

zlikwidowano
zapytuję,

po

cóż sygnalizatory, skoro taki sarn
elekt
uzyskano by IIstawiając
tam tabliczl<i z napisem "przejście". Tabliczki kosztowałyby 500
złotycb,

zaś

sygnalizatory zajn-

st!,lowano kosztem 50 tys. zł.
.P?d uwagę fakt, że w
medale klej przyszłości plac Partyzantów będzie mu,iaJ być wyłączo ny z ruchu kołowego, są to
B_,orąc

p~o

prostu

wyrzucone

pieniądze.

płytek

podłogowych.
Owszem
byli nabywcy na ten wyrób,
ale tylko proz"" niecałe dwa
la.ta.
W 1970 roku nikt już o płyt
ki ska łodrz e-wne n ie prosił, bo
li.noleum i płytki pCW zdQbyły sobie n aw"t naj"bacdziej zatward.ziałyoll
przeciwników.
~ed
czterer.na laty zarząd
spółdzielni musiał więc zlikwidować produkcję płytek, które
baJI"dzo krótko były środkiem
zaTadczyTil na kryzys prze-rn.iałoowy.
Teraz z kolei ratune k
Ilopatrz.o<ru) sob ie w produkcji
asfaltowej masy zasypowej do
izolacji przewodów cen.tralnego
o-grzewania. Nowy produkt z
powodzenie m przeszedł w szelkie
próby, zyskał pozytywne oceny eokspeł"tów z Polit echniki
Wrocławskiej i d awa ł ewidentne osz~zęOOośd. Budownictwo,
acz nieZbyt entuzjastycznie, zaczęro się tą prodlllkcją i'IltereSQwać i corll2 śmielej stoGować.
W budownictwie zaczęto stosować koneeką

masę zasypową
fachowo z pominięciE!'Ill

niezbyt
zal ecanych sposobów. Naruszanie technologii powlekania prze_
wodów c.o.
nową
masą balI"dzo szybko zemścił" się odpadaG1 iem tej masy od rur. FiTmy budowlane zaJlliast pop.rawić
techno logię
zaczęły
gremialonie i zde<:yd.owanie r e zygnować z
nQWego wyrobu. I
mów
S!pÓŁdlzJelnia
m=iała
przeorwać
produ.kcję
kolejnej
now-OOci.
Co można był-o jeszcze wykoncypować. jaki nowy wy!"ób
wprOlWadzić do
produ'kcji, by
urarować
sil; przed całkowitą
plaj-Ł.,?
Wszystko,
czego
się
tknięto, po krótkim czasie zaczynało potwornie parzyć i zamiast zysków prz)"!l06ić straty.
Co jest teraz w świecie
modille, co się produlkuje w
ogromnych ilo.ścia.ch ?.
- Robi się dtużo rze::zy z mas
plastYC2lllych ...
-

za.koopywa'ć.
A może te odpady dało
by się ponoWtrlie zamlelllić na
sllorOlWiee wyjściowy do prodUlk-

eji nowych wyrobów plastycznych.
I Koń.Slkie jradw jedyne miasto w Polsce przystąpiły do tej
próby. Nie wdając się w ~ze
gólJowy opis techtnologii po_
wiedoz.my tytko. że " TecmopIast", bo
tak
nazywa
się
obecnie
spół&ielnia,
płu cze
WQl"'ki z tworzyw sztucznych i
i:nne opakowllJllia, """.em tnie
je jak słomę n a s ieez;kę, nastp,p.nie w niezbyt skomplikowanych maszynach formuje, niczym makaro-n, w
długachne
ni-tki, n-adaje im różne barwy i
tnie na <kobnc k3.W3ł!<i. Tak

zamieszania

niż

bo

au

W

się

ukazał się
szczęśliwego
mał-

Nowym Jorku

~ł'oradn ik

w nakładzie 160 tyegzemplarzy.
ł'ierwsze
wydanie tego
dzieła
wyszłO
drukiem
1874 roku. Po~yt,
<iak widać, jest nadal dUŻY. _

żeństwa",
Sięcy

w...

_w

~r~ym

liIeńou,

ltr:llOO nie-J l i ..łna D:nejaź.,J;;,k~.

ł:ot. ~.u~~j lI"~lar..k!e

dają się

(8)

Właściwie to

ł'rzewol1niczący

amerykań-

liliputów,
liczący 122 centymetry wzrostu,
podal się do dymisji. Był to
a!l:t protestu przeciwko temu,
ie NASA nie chce uwzględniać
kandydatur liliilUtów do podróży
kosmicznych,
chociaż
jego zdaniem - najbardziej się
do nieh nadają, ze względu na
to, że zajmują mało miejsea.
związku

Odcinek

Ił

W~i-e cele b~y do s.ie'.bie
podobne. Gole śoiony. s.tół, '. :<e

s-Io, pl")1CZa.

P i erwszą

CZ)'lloll05-

rClc.zej

~

cz.,ń czy dyplomów, bo
nus Johan.s.son. z z()YtCCIu
tobówki, jest człowi e« i etn

nJ011 clK>Ć metodą s"",ool~~
przez niego ks1Qz.,.
czeńn-.
bez
",,,,,od,,,,,",
..Ws:zysł!ko o socjoHzm ie"
tyIł.o za s iebie, ole i zCl
ro. Dcceniojqc Jego
danych

driecbłnie

socjologii

Kopenhodze %aoogo ż""'oI
nego z wykladowców tt9°

Więmienna bibli()l'oe\O
lo ksiąi!ki z.g odn ie I
mi życzenliam i. .
skłoo.noś.ciom i ",
W)&roazen.ia
__
ZOO.wall i.u więzl>IO

!-ez.

który

śledzi

ilość

komputera, obliczajaka aktualnie ilość
insuliny potrzej>na jest do
małego
jącego,

utrzymania

nadziejną

o

waLkę

są

tal<

kori.bu? 11>WE<l'
ruchliwego i prostą .

uIoryn>onie

ee<Zs ię

przy i)'Oi... prowadzi no Dolelole.j Pół 
nocy pneciw n,apiNojqcej cywlłl za.
ci;; r>ie-łiczny już dmiś goton..k Zt..,i~
rzqł p<>Z06łaly po epOce
lodoowcowej.
P, erwszydt E"""4'ejcz-,.l<ów ba.dojqcych
pól""""", ~ Ame<)<!ti zdumiewał
...iodlo« ogrornrt)'Ch oIod Iooribu wę -

właściwego

Z teki Alfreda

Dlatego tei do tej pory insulina 8tosowaua jetlt podskórnie,
Dier~

przy czym chorzy leczeni

przez

szereg

lat

wstrzykiwat

Nowy

określone

leku.

ilości

wynalazek

wszczepionego

w

Hitchcocka

samI

mogą

sobie

przez lekarza

w

postaci

organizm

mo-

działają
może stać się

cego samoczynnie,

doto.-ły

dobrodziejstwem dla cborycb, któ
rym zoszczędzi Die tylko kłopot
zabiegu,

ale

pozwoli

-

obliczeniom komputerka -

na doltonywanie drobnych zmian
w zaopatrzeniu dziennym organizmu w Insulinę, których nie uwzględnia tradycyjna metoda za-

strzykÓW.

(PAP)

tundrę

..!.. zliczo-

w

~

n)'Ch ~ośoioc:łl. Pod'obn-;" ja·k baw"ły
no pre~,i ocl1 W)'Pl1Zedzoly c>n.. po.-t<;·
pujqcyoh ich śl-odem mYŚ!i..,ych Indian

liwego

PI'Z"'"

~qcych

delu sztucznej trzustki,

d zięki

cukru we krwi,

®

J

Eslc:irnosów.

do

~i..

P,jerw.sze

Amery!,; Północn ej praw·
75 t)'Slęcy l<lt temu przy-

b)M'O,jqc z S)tIberiU pnzez Gieś.l\'i~ B e·
rilOga.

@ Znana ..".,źba We<>U$ Adeziań
skiiei. z.dobiq<:o obeon-ie sale Lu~ru.

~o!.o odkop.c:wlo w cyrłau l"Z)"fllsJclm,
wybud~
p.n<>wdopodobn ie
w

p i«wslzym ..Iba
noszej ery.

w

drugim

@) miniaturowej

stuleciu

pozio

pompki, która
właściwą

wstrzykuje
insuliny
~

do krwiobiegu

ilość

oraz

pojemniczka Da insulinę, któ
rego zawartość powinna wyatarczyć Da okres 3 miesięcy.

..tanowi małą płytkę
monety
lO-groszowej,
całość zaś mechanizmu. nie przekraczająca
wielkości
int1yczego
jaja, W!lietlZCZODa
będzie
najprawdopodobniej w klatce piersiowej lub jamie brzusznej paCjeDta.

Czujnik

wielkości

o-

Insulina,

najważniejszy

sukcesy ~ odnosić w komscj.jaoo MaJrQela Acha.rda. W
cozasie o~c:i<i' na2JWano go nanast~ą wJelkiego RaianJu.
Bl:i.er

swzę9coia

pocz,ą,tk<llWO

trzustki, a zarazem podstawowy
środek atosowany w leczeniu cukrzycy, jeat związkiem o cbarakterze polipeptydu. Niszczona jest
ona przez wszystkie substancje
rozbijające peptydy. Z tego też

był

tf;)glillll,

młodoz.ieńcean,

Muzykalni

•••

N ie j _ to bynajmniej %Iośl!:wo metoforo.
Ismieje baw·iem orkiestra złożono z głuchoniemych. Zostało zor·
gOflizowona przed siedmi-omo loty w
jednej ze szkół w Corocos. pł'.owad~
przez

dzięki

zakonnice

ci eorpliwoki

i

neru"'ski~j pi onisłlci,

-

froncls.zkanłu,

poświęcen iU weMoristelH Bonell .

W sklod orkiestry wchodzą gluchoniemi chłopcy w wiełc.u od 8 do 16
lat, któnor no ludowych instrumentach
wykonujq ludowe melodie SW"90 kraju, ta icie Jak jo<opo, possod~le oraz
utwory % innych k<ajów Ameryki lacińslti"J_ Głuchoniemi dmi już wiele
koncertów. m. in. w telewizji.
(m)

wsiadać do samolot u. Z aparatu fotograficznego wystrzeliła błyskaWica, pułkow
nik straży
przybocznej
zachmurzył się
gniewnie i coś krzyknął. W kilka sekund
zawarczał silnik.

c ieślllIj'ałym

Smith odwrócił się
garek.

przew,iJaj~ym się

na drugiJm p-lan le. Dopiero w
roJ<.u 1947 ot:Nymał dużą rolę
zakochamego i zaWlI"osne.go mę
ża w tilJm,ie "Kto z.abił?" Wygt!ypił tu obok swego
nauczyciela i mistrza.. Louisa Jouveta Od~ad jeg>o kall"iell"a f Urno:w~ potOCzyła &ię z szybkością
law my.

głuchoniemi

nej

1l

boku Mlik:bele Mo,rga<Il w komedii "Nieborak''., ale pote~
przez w iele lat nQe Wyc-h~7:l ł
poza
epizody.
W
" Welsclu
dla
artystów" i .,Hotelu d u
N~rd"

BERN.AlRD BLIER urodrL1ł sdę
W BuelHl!S Ai:r-es.
Rodzice chcieli, by zootał dzlenn,iIka.rrrem. R.ot;.pocz;ął w:ęc sNdia na wyrl2: ale lilte<ratu.ry uniwersytetu paryskiego. Wybrał
jedcak teaJtr. W rcklu 1006 -po
ra2 p ie<l'wszy 9Łanął ca Scealle.

w Irolklu 1916

~Ć'tCe wyspoelcja~liz,oowal ~: ę

lro<metd.:1i

builw-aorowej.

w

W~elkle

Zost<NlO'Miono się, czy jego Sl!alt1 do ho-Iucyonoo}i. Je.go llOiWój _ ~
psrp-.i>Ozrty nie Zlm4€.nił się o.d czo-sie r.oŁmo.wy nOJleźy okore&I.,c
Nie
czasu procesu w No.ryąnbe.roze. j<....'<o D!>sCII,utnie normo.!ny.
Do zbo-doni<l tej s-prOlNY pae.d- mo rodn~ objcwlów po.ronostor.wciele
aZ'teorech
moceorSItN iany.ch zm.ian w jego s-tOKliie ~
mo,z:
POWol~i
wyb""'eg-o
psydl.iao-ę m)'S'I-owy.m . Reosumujqc n<l
pOlNieodzieć, że H ass
rob t
wrooioo ie o.sobn.ika
onieprze-:
c ię<::nej
.nteli900cji z pel-:-,nymt
sch-i-zo.~rooioz.nym l;
z
cecoo.m.i
drug iej SltrOoJ1"f - fstJllieją ~
dy, że co no}mn.iej d'JYIU~roo-we
miol oon o to.!d hiSllerrcz.neJ amnezji i cierpi<J1
no
de.pres!7'
l'JWiązaL, e z próbomi
somoboJsmol'.
No t)IIoch budylflilru więzien
o.meryoko ńskieg.o
dr
Mo,uor-ice
Walsho. Po prze.protNCme.,iu z nego moj-duje się obs,zemy ?"
W momen-cie pr:z)~IO
więźniem roemowy, która m,ioła gród.
mie.}sce 25 maj<! 1948 roru, dr tom s.iEdmiu wię ź,niÓ\v b)"lo to
Wohh pnzedSltowil
no
piśmie f~bna d i.u nglo , zoorCoŚon.ięta sięgo
wynik,; bc.,do.nio: HPnede w:.ry,s·. jąqm pOJso ziel~kiem i Ld.zkzokim - pisał <Xl m.i.n. - i~s(e.'Tl łymoi krroQ,'<o.mi, któl")'Ch n.<kt od
głębOoko pr:zekc.n-a.ny, ż-e Ru-cio' f Ja,t nie trzebi/. Więźni<Jw i e uHe.ss w o.becnym mo.me-n-c.ie nie p00"4qdkO'NO,!i ni.e::o ćyw df!ioki 0 ciE!iJ1pi byna.jm-n:elj no żcdną psy 0ród, W)'C:I:lCI;q.C ode~~~i i ur.z~
b~<liZ~· N ie zd r<"dzo ża.an)'lOh o- dm,ją:: f/nzq>dJil, Ictóre odtąd k~.z
UP'o(liNlOI.
~wow,
świadcz ą::y~h o przy- dy z ni,-+, ,,-:.c,~iikie
(c.d.n.)
wl'Clzei:li<::dt. czy też te,den cjo-ch

http://sbc.wbp.kielce.pl
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nie miał

dla f ilJ.mu. WIPI" aWGzie
de bi'urował jwż w roJru 1936 u

hormon

_ _ _ _ _ __

Tak, a.le najpierw wszystko ładnie sfotografujeCie powiedział Smith_
Pułkownik premiera stał z założonymi
rękoma, wykrzyw iając twarz w ironiczn y m grymasie. Oficer szepnął coś Smi thowi do ucha.
- Nie, tego nie róbcie pOWiedział
Smith . Nie j est to takie ważne. Są
dzę, że gdybym się o to tak nie dopominał, dawno wyrZUCiliby już moją aktówkę na zewnątrz.
Uśmiechnął się przyjemnie do oficer3;:
- W sumie oznacza to dla mnie tylko
tyle, że muszę kupiĆ sobie n owy aparat
00 golenia i przybory toaletowe. Stracę
sporo czasu zanim przeprowadzą anali zę
mojej wody toaletowej .
Pro szę bardzo,
niech się ich labor anci porządnie napocą·
Oddalili się od samolotu. Odezwały się
syreny. To n adjeżdżał samochód premiera. Smith odwrócił się tyłem do samolotu obserwując
balkon i okno.
Przy
jed~ym z nich stała dziewczyna, a tuż
obok niej policjant.
Nie wydawało się,
żeby ze sobą
mówili.
Goście
zaczęli

kefli·bu

mu cukru we krwi,

do

Profesor

z:

® czujnika,

też

skiego

sztucznej trzllstki &k~a

modelu

"Termoplast" musi dziś odr2lucać liczne oferty. W 1972 r.
spółdzielnia dała tylko 480 Wn
graIlAllatu, w roku Ubiegłym
685, a plMl na br. przewiduje
840 ton. ZlaJrząd i załoga chcą
jednak wY'Produkować ok. 1500
ton. To co się dz iś robi w koneekim "Termoplaście", jest dopiero początkiem, n iemal prowiworką. Sp ó łdzi elnia , choć n ie - o I ~__" ______IC::cIII
raz już porządnie się poparzyła . i pow iWla dz iś dmuc hać na
zimne, nie boi się rozwijać nowej prOOuikcji. Dokumentacja
na nowy duży zakład jest już
w opracowa.niu. P ieniądze na
mwestycję
są
z~ewniO'lle
w
kwocie 21 mln zł. UpaVZOQly
jest też wyk<JU1awca robót. Prace zaC7Jllą się w III kwartale br.
a bUldowa będzie skońC'ZOCa w
II kwartale 1976 r. W 1977 roDo p il!k.amk:ich .
kIu będzie moma odzyskiwać z
świała przygo tO Wllj ą
odpadów 4,5 tys. ron tWUlI'zyw
sztucznych, a w latach następ
tylko bez.poś.red'll i ich
nych co najmnie j 9 tys. t.()Il
niJCy i org,3J\li za t orzy,
rOCUl ie.
połiJCja
Wartość prOO~~ji w
"TerWobec groźby
mJOplaście" W)I1ll1e31e w
br. oze strony r 62mych
koŁo 40 mlm zł, a
w 1977 r.
e.1{stremiSltyoz.n ych,
ok. 120 mln. PlO ro-ku 1980,
jeśli nic się niedobrego od2lmuszona była
pukać n ie stallie, spółdziel 
nia w Ko ńskich będzie mogła
przynajmniej podwoić ten przerób.
Tak od kryzysu, n iepowodzeń
i zgryoz.octy przechodzi lro'Ilecka
fiJrma w okres wielkiej koniunktu.ry i ]XOSperity,

Protest liliputa

roboczego

Zasadnicze e!e1::ll.enty

koidego z więźniów bylo
z-a.poa;nonie się z regulorn;nem
więz.iooio w SPC.nOO.U. H~, k;tóry w N Ool)'oITl beordz e p rzyw.vycz.o i'
się 00 rTlO<SoZ)Vly do p isan ia i nie
ograniczonej iJo.ś.ci poopier.u 00krył, że obecnie
będzie
mi<lł
prawo do n<llpisonia i OIbr7."mo~
nia tyLko jednego li.stu w m.iesiąou w o-bjętości m-obimum 4
strOlTl i że bez specj.oJnego zezwOolen,io ni-e będzie mógł roz- wilejów, o wi<Y- - l-e!
świotlo w cel i no _:
m{yNjo~ z rodnym ze !m)"Cłt towo,rry.szy. Regu lomfn pr.zewi<ly- tygodni, ogIaf1 i<, el'~:>,
wal za.trudf1.iOJn_ie wi ę~niów 00- do cnlebo i wody, _
dz.iennie, z WJljqr!!kism n-iedziel i go p r:zedmiotóW ~': •
, . odz e- I n ie.mie:;;lcich świąt, przy spnzq- ż)'!lk-u i częSCl
h to-niu więzi en.io., wyoII'JOże.,:.u śmie gó~)'Ch wypa~koC
c i, przy prococh w ogrodzie i,bp. nie w ka,jdOJnk l.
'~'.~'1
Kiedy po r{li! P :._~
K{)ridy wi ęz.ień mi<ll prawo co
r
d ,,'O mieGio-ce do 15-m in-utowe- wi.ez.iono p06il~~ Iw-ei go w;dzet'li~, P~,:~ki spo:żyr..Ya-no wyochylił się do1e;o _'_- ;'
I
.
nr:-,:f·w ce.'odl i to tytk.o przy pomo- to,.en
s!z>jQCY '- -ób cy ł."żetk - bez noao i widel<Xl, Ioidl. W ten spD-'

porządkU.

Czy Szczęście
nie zmienia?

Dajpierw na zwierzęt~cn. .a
w razie powodzenia będZIe Je
możn a
w przyszłości pn:enieść
na ludzi i atosować wobec diabetyków, leczonych do tej pory
za pomocą zastrzyków z insuliny.

ba.La:siem robi ć.

cią

trudno lobie WYObrazić sprawnie
działającą sygnalizacje
świetlna,
kiedy na skrzy:1owaniu brakuje
jednej." jezdni. AJe skoro jM się
robi brakującą jezdnię. to poczekajmy, a może
niebawem
w szystko na tym skrzyżowaniu
..zagra," .
W Ubiegłym tygodniu uruchomiono sygnali7.atory świetlne na
pl. Partyzant6w w KieJcaeh. "ak
przypuszczaJl'm, wprowadziło to
więcej

bp,dą

prze<f"roioty z mas plastycznych
prócz g.otowych wyrobów mają także ogrOllllIle ilości odpadów i nie'lldany ch, wybrakowanych prodlllktów. Do niedawna nie wiedziały, co z tym

I p ełno wszędzie opakowań

z tego tworzywa, nikt nie wie
jak to n iszczyć palić, czy

Bek

w proce-

niezbędny

sie trawienia pokarmów.
Doświadczenia
przeprowadzone

PO,,:,sta.ję
gran,ulat, z: którego
moz:na robić w wytwór-n lach
wszystko 00 się chce. Zakła
dy, które wytwanają rOZllOaite

~_

polegających

na wszcze-pianiu
do
orgar. " "lIU
sztucznie skonstruowanej trzustki,

względu nie może być stosowana
doustDie, gdyż rozkładają A enzymy soków trawien.nych.

@ er, jeoIzC2e
ICJI"Y'Z'OCło
gotunku
czujnego ...i~ jeGt

- Kamień spadnie
wied ział oficer z ulgą.
szę, że

t~o

pop.uJarne~()

ze-

mi z serca
- Bardzo

się

pocie-

pan tu przyjechał.

- Mieliście to wspaniale zorganizowane powiedział
Smith. Dla mnie
była to tylko mała przechadzka.
Ale my nie
zwrócilibyśmy
na tę
Ulwagi - powiedział oficer. z góry coś na niego rzucić

-

l.l.iewczynę
Mogła tam

już mielibyśmy wojnę_

i

-

Tak strasznie by znowu nie

powiedział Smith. Ale
tego porządna kołomyjka.

-

Co
Mam

z

nią

o
i

zrobimy? -

mogła

było
być

swrtał

z

(t.fMc.

ją zatrzymać?

1--------

S v łv:et;kę

na

- Jeszcze tylko chwilka po wiedział
do oficera i będzie po wszystkim.

Duży rozgłos przyni~ ~y mu
dwa f·i'1my - "Wagary l HBe-z
adresu". Za ten pierWS!Z Y 0trzymał aż trzy nagrody: p Ler -'
w.szą
nagrodę
na Fesrtiwalu
&zJruk P i ęIm ych
w
BruJkseU
(1949), "VictO'rLe" f iłmiu trancudtiego jako aktor r<Jik,u oraz
fin" Ferrri-na". W l a-tach 50
~a\a"ęcał f.i'lm za f ilmem. Ozę
sto W)"Siępoowal w f iJ mac~ k~ y 
mi'Ilalnych, z których w ldoz.:eloiŚInY "CzKn ą teczkę" i "Zemstę zza "robu". OdItwaIl"zał psychologi;:wie sl!:OOllqllikO'Wane postac:e lJu,da..i skłóco nych z -pra~rem i właSJlym
S'UJrtlien<elTI.
T alkiJn widzieHŚInY go w "Przed
potopem" i "Zbrodni i karze:'.
Rówlllocześnie rui-.e rOlZoStawał s:ę
z komed iaJJTJoi. Pam,iętamy jego
kaopi,talmą
klre-ację w
.,Buz:,rach", gdzie razem z BourvlIlem potrafili rOlZŚmieszyć każ
dego. Był za.OaJ\'roym szallltaży
stą w "Ozrowiek u w nieprzemaka.lny.m
pł;asuzu"
(z Fernamde-Iem w roli głóWlIlej). B y _
ły u :na.s wYŚlw'ietlane takie !ilmy j-atk: ,,Biuro ma.trymomalne':, "Kocbanek o
północ.y".
'pa<ryski
włóc-~a", "Rekiny
'fin a.n sjer y", "Nieznany zdrajca"
W1.eJka wojn..a", "Czarny
lDO:Wkl", "Siódmy przysię,;ły",
Tes1a.me'l1.t gangstera" i wiele
i~nyc h . Ostatnio o,glądaliśmy go .
w S~!"awie hO'l1orowej", "Gangste~skim wa.lcu" ł "Nie d.ra.ż~ić
ci~ei L~tyny" i
" Roztargm.onym" (na zdjęciU). Blier od kilku już lat występuje naj c hęt
niej w
filmach
swego syna,
re żysera Bartranda Bheora.

aktOra -pre-z;:illVUojemy !la zam6wJen.:e GrażY'IlY Dude,k z Ję
drzejowa. Przy pc.m :na.my.
~e
IIJsty do lt1alSzej rU'l:cr;)"k'l ~a~ezY
na 'k: ~r.-er.-<: :e (""atrzyc dO!PI6kl€m
»Na życzel\lie'~

spojrzał

12

Nie - powiedział Smith. nie troszc zyć, zabiorę
trochę z nią pogadam.
nią

Proszę Slię
ją z sobą

- Uważam, że ma pan rację. W ten
sposób będziemy całkowicie w porządku.
Chce pan znowu wziąć nasz samochód?
- spytał oficer.
- Nie, dziękuj ę. Muszę zajrzeć do miasta
i napisać meldunek.
Może znów mają
dla mnie coś innego. Proszę, żeby pan
nie zapomniał o moim samochodzie. Kierowca może się nudzić.
Bardzo nam przyjemnie, że poznapana. Powi nien pan do nas zajegdy będzi Q pan mial par ę dni wolnych. Mamy tu raj dla wędkarzy.
-

li śmy
chać,

naprawdę przyjemne
Smith.
Przyprowadzili do niego
dziewczynę.
Samolot nabierał wysokości i zniknął za
miastem, kierując się nad ocean, do inneg o świata, do świata premiera.
Smith skierował się do taksówki, dło
nią dotykając uprzejmie ramienia dziewczyny.

-

To

byłoby

powiedział

(Dokooczeme w Dastępnym Dumerze)

ECHO DNIA •

ST1tONA 6

Wtorek
7 maja
1974 r.
khiś

składamy

uezeDia

LUDOl\ImOM
BENEDYK~OM'

1

I

jutro
STANISL A WOM
i ERYKOM:

..
W 1794 r. - Tadeusz Kościusu.o
oglouo Uniwe-rsał Połaniecki.
W 1867 r. - u rodził s i ę W~odr
slow Reymont (zm. w 1925 r .) .
W 1868 r. - urodził się Stonisław

Przybyszewski

pisarz

polski

(zm. w 1927 r ,),

W 1943 r.
wyzwolenie wiei.
"iów w Zwoleniu pr:z:ez:
odd1:ioł
Gl.
W 1945 r. - wyzwolen ie Wrodowio.
W 1960 r. - w N ew D elhi podpisano umowe; w sprOWłe do staw
lJlo Irtd ii po lskiego sprz ętu inwes\y~yjneqo i kOlnplełnych o biektów
przemysłowych.

Jes.t&Ś

osobą

zgodn,!-:

wolisz

vnien /c

trochę

popaść

Iych p rz ewin ień .

Twofa n jcto/eroo-

K I

"u.obotwk" -

Zachodni PKP -

UJllantica n

"Cenny łup·. .
pan . kol. l. 16, g .
14.30, 17 i 1°.30 .
nos kwa" ,,Myśl i serce"
Z SRR , pan. kol. l. 14, g . • i l!.
"Zbrodnia jest zbrodnią" - fran cuski , kol. l . 16, g . 15.30, 17.45 i :/Al.

ni~czynne.

"Bajka" _Goya " I i iI
cz. N RD, pan. k ol. l. H, g . 16
i
.30.
"Skałka" ,.Znikający punk.tU
- USA, kol. l. 18. g. 16, 18 i 20.
PRZEDSPRZED AŻ biletów kinoW ych - ul. Sienkiewicza ll, godz.
11-18.
DYŻURNE APTEKI: nr l, ul.
B uczka 37/39, i nr 107, ul. SienJdewJcza 15
T E L

E F O

tel. 481-80 .

POSTO.JE TAKSOWEK: ul. Sło
wa ckiego
472-70,
dworzec
PKP
444-33, pL Obrońców StalingradU
426-48, ul. Planty 437-11, tak.ówki
b agażowe ul. Swiętokrzyska 4"9-39.

Radom
E

A

T

R

Ja. 8. :teromskief:o
IłY .

nieC!!yn-

KI NA
't~

-

Dworzee

"Hutnik"'
"Rzym'" włosk:l.
1. 18, g . 15.30, 17.30 i 19.30_
"Zorza'" "Nieszcz E:Ś,cia Alfreda " - f.canc . kQI. l. H , g . 16 l 18
"Przodowni k "
,.U.kła<r'
USA, pan . kol. l. 18, g. 17 i 10_
,,"PTEKA DYZURN : nr 119, ul.
Polna 84
POGOTOWIE RATUNKOWE: teL
99
('OSTOJE
TAKSOWEK:
teł.
[S-n i 37-9Z.
U WAGA! Za ewentualne zmiany w repertuarze kin, czynione
w ostatniej chwili, redakcja nie
odpowiada .
k<>I.

N Y:

Pogo to wie Ratunkowe 999, Poaotowie Milicy jne 997. Pogotowie
WSW 416-25 . Straż Pożarna 998,
P ogotowie Energetyczne Kielce Miasto 464-30. Kielce-Teren 430-63,
w o dno - kanalizaCYjnE
P ogotowie
508-11, P oczt informacja o usłu
gach 911. Hot el .. Centralny" 420-U,
I nformacja kole jowa 930, P ogntowie hydrauliczne, energ€.tyczne I
d źwigowe KSM 414-02. Pogotowie
gazowe czynne całą dobę 420-92,
Pogo towie telewizyjne 477-98. Po&otowie cieplne czynne od god..
7 do 15, tel 478-91. od godz 15
do 23 - tel. 440-31. Pogotowie elei< tryczno-wcdociągowe MZBM czynn e od godz 15 do 23 telef on
457-89.
In formacja
słu żby
"",d rowia czynna w
godz. 7-20

T

310,
380.

łtyk" .,Ojciec Chrzestny"
VSA. Jtoł. l . 18, g . 1~. łS t la,

7.00 1.50 9.00 -

l'l.0I -

Dziennik TV
Dla dzieci:
"Dźwi-ęld.
l
czary" - ode. 8 pt. ~l
ki i baśnie •
Sylwetki X XItty:
~er&T

17.30 17.55 -

Dla
Dla

mlodz. :

,,5 x 5".
Korepetycje

muzyczne
18.20
18.40
1S.10
19. 20
Iq. 30

-

7JO.iIO Zł .•

-

Jl.M -

H .•

-

Kronika W-wy i Mazowaza
Eurek a mag. pop.;n.uk..
Przypomin amy , radEiJny
D o branoc
Dziennik TV
.. Siedemnaś.cie

mgnień

wło

sny"
odc. 12 ( ~tn1)
serial u TV Radzieckiej .
Spraw. ·z otwarcia XXVII
Kolarskie'g o Wyścigu Pok oju oraz wiad. sport.
.. Inlerstudio" - mag . .......
iów s ocjaHst.
Spiewa Tibor Lensl<y
recital
piosenkarza _ _
chosłowackiego .

UM -

17.... 17.55 11.2111 -

18.45
19.20
19.30
20.20

-

30.50 -

21.141 n .30 -

Dziennik TV (kolot").
PROGRAM II
"Pod pisanIe
kapitul..,,,- dok. film polski
Utwory
Chopina
gra
J . Ekier
.. Beczka -Amontilla40"
nowela film. TVP
J ęzyk angielski (28)
Dobranoc
Dziennik TV
A lfabet RozrYWki: ,,~
tyka w al!abecie"
Język niemiecki (2'1)
~4 godziny
Pisane między wojBemAo:
.. Wspólny pokój".

PROGRAM l
tailcem i pi06enką ludową po świecie 14.35 żołnierski
koncert życze ń 15.10 "Kiedy wiosna buchnie majem ... " 15.35 Konc ert bez biletu 16.Ul Leksykon pol.
skiej piosenki - P. Figiel 16.35 Melodie rozryWKowe
16.55 Transm.
z
Qtwarcia
XXVII Kolarskiego
\Vy';cigu POkoju: Warszawa-Berlin-Praga 17.30 Melodie rozrywko
we 18.00 Muzyka i Aktualności
18.25 Kronika muzyczna 19.15 Muzykorama 19.45 Rylm, rynek, reklama 20.00' NU RT (psychologia)
20.21)
Interserwis
20.47
Krcnika
sf)ortowa 21.00 Poradnik Językowy
21.15 Koncert życzeń mił oś ników
muzyki poważnej 22.15 Mikrorecital E. Mazikovej 22.30 Studio nowości :l3 .10 Jam Session O.16-2.!i5
PrQgram nocny z Katowic.
14.05

Z

PROGRAM II
14.00 Więcei, lepiej, taniej 14.15
Tu Radio Moskwa 14.35 Zestra
dy warszawskiej PWSM 15.W Dla
d2iewcząt i chłopców 15.40 Muzyka franc u ska 16.119 Kra jO braz PQIski 16.15 Barok dla ws::ystkich. Z
pierwszych lat
opery
(Włochy)
18.20 Terminarz muzyczny (A. SaHeri) 18.30 Echa dn ia 18.40 Drogi
po2>l1ania: 19.00 "T he lnie rna-l1iona1

PROGRA&f I
TV Technikum RolnJcse
1..38 - Matematyka (13)

OGŁOSZENIA
GARA2 do
Pakosz 6a.

DROBNE

wynajęcia.

pieśni"

-

t>uł&_

POSZUKIWANIE

u

Duszyńsld
młodz.:

"Koniec
film fab.

Fizyka dla
Elemenly
12.;;0 - Historia
P o czdam i
TV Tec bnikUII
12.~ Fizyka (tl)
13.25 - Upra wa r
11.05 -

· KIELECKIE FABRYKI MEBLI

Dziś
16.30 16.40 -

Hod owla z wierząt (10)
"Z wizytą w Bukareszcie"
- film rumuński.
Fizyka dla ki. VI Qepło

1.30 -

POGRAM I

.. Kalendarz war_

KINA

f r anc .-w ł oski,

Jazz Orchestra "
19.JG
Zbliżenia
(IV) mag. 20 .30 Poe ta i jego
,wlat W. Szekspir 21.00 Kwad rans muzyczny 21.15 "l"iilskie pej
'za ze" - rep. 21.50 Wiad omości
s portowe 21.55 Rozmowy O wycho
wani u 22.05 Stołeczne ak1.Ua. ~ł
muzyczne 22.30 KalejdOSkOp kulturalny 23.00 Międzynarodowa Try
buna K ompozytorów - Paryż 73
23.40 Śpiewa ChÓr Kameralny Rad ia Fińskiego.
PROGRAM lU
15.05 Program dnia 15.10 Country
w stylu sweet 15.30 O spor Cie
1'5.45 Aktorzy o
piosence A.
Jano wska 16.10 Na est,[adzie "CoL
legium Musicum" 17.1:l'Mój magne
t<>fon 17.40 Sł ownik sztuk pięk
nych 18.00 Rec ital A . Rosiewicza
18.10
R ozszyfrowujemy
piosenki
18.45 Śpiewa B . Okudżawa 19.05
Ok udżawę śpi e wają 19.35 Muzyczna poczta UKF 20 .00 Musica Antiqua Polonica: Muzyka epoki 0ś\vi ecenia
20.27 Człowiek orkiest ra J.
Ptaszyn-Wrób lewski
20 .55 Przebój za przebojem
21.25
J. Moreau w piosenkac h C . Bassia
ka 21.50 Op'era tygodnia. P. Czaj
kowski: "Dama pikowa"
22.011
Gwiazaa siedmiu wieczorów - K.
Gott 22.45 Jazz z Finlandii 23.00
Słowik, bzy i wiersze 23.05 Malcolm i Menuhin grają sonaty Bacha 23.25 J. Moreau w piose nkach
C . Bassiaka 23.50-24.00 Na dobranoc gra I . Jacquel.
PROGRAM LOKALNY
16.43 OmÓWien ie programu 16.45
Ra dioreklama
16.50
Komentarz
ekonomiczny B. Henia 17.00
Z
nagrań
kieleCkiej
filharmonii 17.30 "Tam gdzie rodzą sit:
patenty" - aud. K . Dz ie końskiej
17.40 "Warto posłuchać" koncert r ozrywkowy 18.00 Dziennik
R adiowy 18.08 Śpiewa Anna Jantar.

A

Ostrowiec

KI N

-

"Przez pusty-

Starachowice

Im. s. Zer<omskiego .. Ararat··
A. M . Swinarskiego g. 111.

" Robotnjk"

-

- mekSYk. kol, 1. 16, g. 17.
APTEKA DVZURNA: nr 111, ul.
l Maja 65
POSTOJE rAKSOWEK: Dworzec
G1ówny PKP
70S , osiedle Milica - 22-44.

S\t,ierczewsh.-iego -

TEATR

"

księżniczki

11"

Kielce
-

"Posag

szawski" pol. l. 7, godz. 9.15,
17 i 19.
.
"St3.T"
"Prywatne
życie
Sherlocka Holznesa" - ang. pan_
ko!. l. 14, g. 17 i 1(1.15 .
PTEKA DYZURNA : nr
Ul.
2 erom.skiego 3S
POSTOJE
TAKS()WEK:
pl.

ży=ie.

Ci

utrudn 'o

-

"Związkowiec"

w konf/t.kt r
otoczeniem. Komprom isów n ie uwaiosz za porażkę, lecz za 0 liorę. którq warto czase m pon ·°-eść ,
by m,ieć ,po~ó/.
Zbyt
sztywno
rozgraniczCJ.Jz co dobre ; co złe.
Chodaż .so m iesteś firmą solidną (o moie wlaśnie dlooleQo) n i e
tolerujesz u bl iź,..,ic h nawet mocia

"Monolog u
Z 3RR, kol. l. 14, g . 15.15, 17.30 i
19.45.

ni ę"

u stqpić,

n ;i

K l N A
"Wolność"

"SwitU

Jaki jesteH
zawsze

arżysko

R aiu" - rum. kol. l. 14, g. 17 i 19.
"Metalo\viec " ,,~1orgiana" CSRS. kol. 1.
16, g. 17 i
16.
"Król Mac iuś r' - polski, kol. L
7, godz. 15.

CODZIENNY
HOROSKOP

zdanie.

"Przyjaźń" "Jeździec b ez gło
wy" - ZSRR, pallo kol. l. 11, g .
15.JII , 17.30 i 19.30.
",Od.eon" - uDoktor Popa ur· franc . kol. 1. 16, g . 15.30, 17.30 l
19.:10.
"Hel" - "Błąd szeryfa " - NRD,
pan . kol. 1. 14, g. 9.:16, 11.30 i 13.30.
"Zmierzch bogów" - włoski., kol.
l. 18, g. 15.30 i 18.30.
u Walte r"
- uMacoc h a "
ZbRR, pa n . k ol. l. 11, g. 16, 18
i ~.
"Mewa" "Pojedynek na wietrze" jap. PQn. kol. l. 18, g .
17.30 i 19.30. ,.Drogami czasu" polski, l. a, g. 15.30.
DYŻ UR E
APTEKI: nr 15, pL
K onstytucji 5. nr lO pl. Zwycię
stwa 7
TELEFO , ' Y: Straż P "żarna 998,
P ogotowie Jłatunkowe 999, P?gO ~Q 
wie Gazowe 224-30, PogotowIe SieCI Elektrycznej ~79 - J3, K omenda
MO 2~1-36. Pogotowie Milicyjne
997
POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
Grodzka
229-52,
pl. Konstytucji
228-52. Dworzec PKP 268 -88, ul.
2wirki i Wigur)' 418-10.

S

Warto w i e<! Zł8Ć, jlobaczyć,

posłuchać

zobaczyć,

wiedzieć,

Warto

Ki e lce,
2030l-g

"JAWĘ" 175, stan d o bry sprzedam. Kielce, telefon 441-11.
20311-g
WA WRZEŃ
-~C=Z""Y
-K--W
-ło-d-zimierz
zam. Belno 29, p-ta Zagnańsk,
zgubił legitymację do biletu miesi:,cznego PKS trasa Występa _
Kielce.
20302-g
-OOMAGALSKI Kazimierz zam.
Kielce, Armii Czerwonej 158/115,
zgubił legitymację i świadectwo
czeladnicze nr 48754, w dane przez
Izbę Rzemi<?ślniczą Kielce.
20305-g
UNIEW AŻ'-N~r-A--s~i-e--S-kr adzior"j
pieczątkę o treści : Zespół O pieki
Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
w
Wiśllcy.
20J07-g
JA R02EK MIROSŁAW (Kiel:
ce, Wics~nna 7/27). z<';l'bil le ~ity
macj . ,...."."1",, wydaną pr~ ".., II
LO w Kielcach.
20318-&

http://sbc.wbp.kielce.pl

ko nr 232

zatrudnią zaraz :
inżyniera mechanika na s·ta-llowisku główn ego
wymagana znajomość zagadn~eń pracy
mechanika ora z 5-letni staż pracy na

niczym;
lub technika energetyka na s
go energetyka wymagana znajom oś ć
działu energetycznego, uprawnienia bhp z
ru prac energetycznych oraz 5-letni staż pracy
wisku kierowniczym.
Warunki pracy i płacy do ustaleni'a osobiście lub
nie w dziale kadr, codziennie w godz. 8-14,
telefon 460-56 do 58.
inżyniera

PRZETARGI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU W
Miedziance, p-ta Z ajączków Kielecki, pow.
Ki elce 512-09 - ogła szają przetarg nieogr an iczooy

KIELECKIE

nanie z materiałów własnych lub powierzony ch :
1) robót remontowo-budowlanych dwóch bu dynkÓW
nych,- typ 53 T-D/Lp , połącronych z nadbu dową
dygnacji:
.
a) rozbiórka istniejących dachów na waa tośc
165 tys. zł;
b ) roboty budowlane
elewacje i roboty
1.070 tys. zł;
e) instalacje wodno-kanalizacyjne, cen tralnego
i W.C. - wartość k-osmrysowa 543 ·(ys. zł;
d) instalacje elektryczne - wartość kosztorysoWl
Powyższe roboty należy wykonać w
termInIe
1974 do 30 września 1974 r. Dokumen tacja
do
torysowa na wykonanie W . wym. robót do wglą
mechanika przedsiębiorstwa
2) robót malarskich i antykorozyjnych
nych i konstrukc ji stalowych na
dzian ce i zakładu produkcyjnego
na sumę 500 tys. z ł .
.
Rozliczenie robót na podstawie kosztory\So~
W przetargu mogą brat udział
.
spółdzielcze i prywatne. Oferty należy skladac
nych kopertach w sekretariacie przedsi
.
do dnia 20 maja 1974 r . Komisyjne otwarcie
a
w dniu 21 maja 1974 r ., o godz. 11. Za.strzeg
boru oferenta i uniewairtienia przetargu bez
czyn.
KOMENDA WOJEWÓDZKA MILICJI
w Kielcach ogłasz-a I pmetarg
na sprzedaż pojazdów ~8im()Cht()(!OWJ
L "W-ołga M21"
lJ!l"
cena wywoławcza 46.200 zł
1. "Warszawa M21 combi"
cena wywoła wcza 46.200 zł
•
1. "Wołga M21 combi"
c ena wywoła.wcza 46.200 z:l
lMł
(. ,,Fi at-125p 1500"
cena wywoławcza 61.250 zł
J . "Wartburg 353"
cena wywoławcza 25.200 zł
łl.. ,,Nysa 501 furgon"
cena wywoławcza 33.600 zł
T_ "Nysa 59 furgon"
cena wywoławcza 33.600 zł
8. " Warszawa 204 combi"
cena wywoławcza 23.100 z:l
l . • ,Warszawa 223"
cena wywoławcza 25.200 zł
18. "Warszawa 223"
cena wywoławcza 25.200 zł
11. "Warszawa 223" bez siLnika ..
cena wywoławcza 8.000 zł
•
12. "Warszawa 223 combi"
cena wywoławcza 26.880 zł
U!. "Warszawa 223"
cena wywoławcza 25.200 zł
H . "Ural M63"
cena wywoławcza 6.510 zł
15. Ural M63"
~ena wywoławcza 3.100 zł
16. "Ural M63"
ce na wywoł~c:l;a 3.100 zł
17. "Ural M63"
cena wywoławcza 3.100 zł
~ Il
Przetarg odbędzie się 22 maja 1974 r . ? gal ei1
W
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej '~dY
NBP II OM Kielce na kon to 504-110-8. po~ . go"
dać w dniach od 20 do 22 maj a 1974 rn!" tf118C,
do 10 w Kielcach przy ul. Zbożowej 6. I o
gu można uzyskać w pokoju nr 7 tel. 29- 626 "3 tg'i4:
Jednocześnie ogłasza się na dzień 25 roaJ ełartl
przetarg II na pojazdy n ie sr.-w.ooane w prz
żonych cenach wywoła,wc7ych o 50 proc. _>nr&! )J1
Za strze~a sie pra'vo uni ewaŻiIienia p N - pez po.dania przyezy,n.
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NRF Willy Brandt
os ił

Społ #anie de e acji

KAlR. Dzi ś o godz. 9 czasu
warszawsk iego sekreta rz stanu
USA, Henry Kissinger wraz z
towarz yszący m i mu
osobami
opuścił Izrael i udoi się na
Cypr, gdzie przeprowadzil roz
mowy z radzieckim ministrem
spraw zag ra ni cznyc h Andriejem Gro my ką.

o zwolnienie

•
nlonego urzędu
wGlly pod zon:ute-m dz i ało/noś
ci wywiadowczej.
W. IJrandt zw rócił się do prezydenta o tymczasowe powierzenie urzędu kanclerza federalnego
ministrowi
WALTEROWł
SCHEELOWł
do czasu wyboJu
nowego kanclerza przez Bundestag.
6.V.
BONN PAP.
Rze<znii
prezydenta republik i oznajmił we
wtorek nad ranem, te G. Heinemann przyjął dymisję W_ Brandta.

KPZR

6.V. MOSKWA PAP. 6 b m. odb lo się w Moskwie sp otka nie delegacji KPZR i Komunisty eznej Partii
SA. Wzięli w
mm u Mia.I: sekretarz generalny KC KPZR LEONID BREZN I E W i se kretar z generalny KP USA GUS H ALL ora z inni
przywódcy obu partii.

BRUKSELA. D z iś o g odz. 10
czasu wa rszawskiego spotka li się tu na od r ę bnych posiedzen iach ministrowie sp raw
zagranicznych i ministrow ie
roln ictwa kra jów EWG.
Omówili oni sytu ację ja ka
się wytworzy/a
po wpro wadzeniu przez Włochy restrykcji importowych.

Delegacja KP USA wyraZ'ila popru-cie dla zachodzące
go w ciągu osta.tn:ch dwoch
la.t pozytywnego zwrotu w
stosu nkach między ZSRR i

GENEWA. Ro~poc zy na si ę
tu dzi ś doroc zn a sesja zgromadzen ia Świ atowej O rganiracji Zdrowia. Ustali ona
wytyczne pracy tej organi zacji na ro« przy szły , zGtwiercłzj budżet i l.CJde<yd uje
o
tym, jaka sfera dz ia/on ia bę 
dzie w tym okre sie
miała
chorakte4" wiodący .

res

śz:od'kowej

bIJido.wy

S'rll. 1
się

na kon-

m... egzei Wojewódz-

CT.I'on 1<

, zIIse, ZYgID\1

'I,-gacje

tern P i o-

zakładów

kombakwiatów.

wręczy ły

(JaS)

STR. 1
l'Itlepów

i n&s kieWPHS nr 59
Kielcach, ze
Wiele zalet takich
~. ,termin przyPOlYCI~, estetyczne
tą wreszcie wska.• P:'1.e , dietetYków
.'01

duże zai~tere:

, To doobrze
prod ukcji
s~
~<>dziny schodzi
'Ole>r~ &w

li -

alOO

mogą

końcowe-j
si ę

niepożądan y m i
sk u tkami. B Ud o wa
n!e ma dQs ta teczne j kadry inżynier sk ie:j,
Dla
sprawnego
kierowania i nadzorowan ia rOobót potrzeba w trybie p ilnym
co n ajmniej 5
inżynierów
z
dł'lllgOolelmim doświa.d~zeniem na
wielkich budOowa c h oraz o-kOoło
10 technrków. Poważne unartwienie sprawia
także
sprzęt
bLLdOowla.ny.
Są
wpra W'drz.i e
d:źJwigfi , ale je.>t ic h
za mało,
a na do.m iar złego c z<:~ tOo się
psują.
BudOowa nie ma jeszcze
wytwórni betonu, a ta która
będzie, złoŻOlIla będ2 ie z trzech
różnych
lypów węzłów hetOon iarslk ich, coo s powoduj e , że dOo
każdego węzła potrzebne będą
inne
części
zamierune,
różne
obsługi,
potrojone
kłopoty
mcm.tażowe itp.
..Ożarów" ma
także za małOo środków transportowyc h. Waimą inwestycją
staje się w tej sytUJ'icjJ. (nie
tylko z powodu bralw samochodów) przy s p ieszo.na budowa
boc=icy kOolejowej. Ten w ycin ek programu inwestycyjnegOo
pOow in ien być zakońc z cmy do
koń,:a br. Ju ż teraz wiadomo,
że tego z3dan ia n ie uda się w
tym terminie wykOinać .

Zaskakujący fin ał

naiwi~kszei W

historii

kradzieży dzieł
L O NDYN PA ł' . Are.<tuwaD:l w sobotę pod za.rzutem udzia ...
lu w rabunku 19 war~ciow}· ch
obraz6w
dawnycb
n.istrzów,
B r ldget Rose Dug1 ale, ma
być
wstt:pnie prze Juchana w Dubliuie. Po nieoczek iwany.n rCJI:wją-

r:aniu

ca łej

Stł

prze kona r. c,

że

w ysłała

7.

list
dl& zmyleni a

wy,

wł af17e

banfla

sz uki

licję na fałszywy tro p ,
złOdzieje
zami~rza~i pl zelll'ycić
obrazy 7 a
granIcę I tam Je s-pr .. efl a~ . Pi enią,

dze
uzyskane- ze
brazów mi3ły być

sprzerlaty

0--

prLeznaczoue
działalno ~ ci

na
sti",ansowanie
IRA.

~

rabusiów

i[~d3nłem

okUIlU
policji. Kieruj ,\c po

Agencje

zac h o dni e

pOdaj"

sze szczegóły za koitc7.enia

jonej na

sz e roką

skalę

dal-

zakro-

akcji p ....

Ronald Biggs
wydalony
z Brazylii
7.V. RIO DE JANEIRO PAP. R.onaJd
8 ;995 znany
w~

ttuLec!<ru

kat

no

Age<>eje

pod

O innych s prawa ch wielkie j
burlowy w następn e j r elac ji.

(",bo)

, Delegacje obu pa rtii i dll>O uw}"puklił y koniecz ność
dals zego krOCZ€ifl ia tą
dr.ogą 40 raz znaczenie osią gJ
ni~ia
nowych pozy ty W!!l.y ch
wynilk6w rozmów r adzic:: k o amerykań~ki h dl a uJffio cnie n·ja pokoju.
myślnie

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

HANOI. We wtorek 7 maja przypada 20 rocznica zwycięstwa
Wietnamskie j Armii
Ludowe; nod fran cuskim korpusem ekspedycyj nym
pod
Dien Bien Phu. W przed dz i eń tej roczn icy, w Han oi
'odbyła si ę u roczysta a ka demia, podaas której p rzemaw i ał gen. G iap. Przed 20 la ty dowodził on zwy cięskim
szturmem
wietnomskich sił
wyzwo leń cz ych
na twierdzę
Dien Bien Phu.

fazie

odbić

ków
rad zjeck o-a.:n ery:ka ń
skich na zas adzie pokojoweg o
współiostnicm:a, do umocn i0n; a
wzajemnie korzystnej wsp ół
pracy ZSRR i USA.

ważny

czym.nilk
odprężen i a .
Prz.oos ta.w i-ciele KP USA ponown <Le oświadczyli, że po.p:erają całkowj,c'e raodziecko-amery ka-llskie spotkan'a na najwyŻJsozY'm
szczeblu .
które
stwarozają dobrą po.d tawę do
nmma'!'I1ego roz woj.u st.o-sun -

informul;:

mi=ie i bez zadny-"h zakłó
Na rOozJegłym 60 ha plac u
panuje wręcz wzorowy poi['zą
d el'..:, aż dziw
bie<rze, że tak
właśnie jest. Boć przecież inrne
w ielJkie b udowy przyzwyczaiły
n s :i'uż do w ielkiego baŁaga
IIIU.
K ierownictwo
budowy
m~e.rząc dOoŚĆ
k:rót.lri cykl i-nw e'Stycyjny uw aża, że wystę
puje k iJka zjoaw iSJk: negatywn y ch
i
trudności,
które
w

stanowi ącego

U SA ,

~ enc~e

ceń.

KP USA

Rio

prze5llęoa

za

zostoł

wto<edc

de

Ił

... nopodu

w nocy z

ponj.edzioł

W'jOClo 10000y

l

donD-szq

...Ioortq

br~1jo1ti.

orgon.iz~o

poIi-c};

iIt

81'00)'1 Ii.

widll'ono
no

i<l«>'sku

go

w

N ie zdołano jednok
jakie jest fn'i6jsce prze~

Janeir o.

dow Jecbi e ć się

Na zdjęciu: jC1'len z &geont"w p<jłie,ii rOOm3.1uJWuJe ~wlnlęte w gazety płótna OOzyskanl' 4 bm.
"T' - - ~ P-teletC>to

znaczenia Big9S0.

(s)

l ... l ....... u. .. ~........ ~

.... J1

r

_~

...... cł.,

h. \.ur y

za 19 dola.row wYDaj?ł swoje 0 IOLone na odlud~ iu d·onlostwo t a jeoul1C;C;e01l1

Pel'speklywy rozwoju
współpracy

pracy gosIHldarc:uj i

fowane inne U1nOWy, których
podpisanie , ma naslapić w czasie obecnej wizyty.
1\ lo: umowa o dosta wac h do Ar __ entymy IHllsk ic h ur'Ltłdzeń
p rumys~wych na warunkach kredytowych, uJnow.... o w spólpracy naukowo _ techniczn e j , poro~ucmienie o w pÓł}lr&c y w l'iMnictwie i wreS2.eie pGrozumienie
współpracy w dziedzinie rybOłówstwa mor.ok.iel'i o •

go podarczei

S bm. pł'zyby\wa IW P o lski
d e1eg..cja
rzą.do wa
Reipuhliki

Argen·tyny.
Delegacja przebywała uprzednio
w Moskwie,
o dwiedzi również OzUJwsło.WlL
oję; JUf:osła.wię i W~ry. Jej
pr:r;yja?d jest wU:c ważnym ogn.iwem w reali.zacji zadeklarowanej
pn:m rzą,d prc.. ydeotta
P ero na
polityki
roz.szcrza.ni a
ko.ntaldów i przyjaznej wSl>Ół
pracy II Majami socjalistycznymi. Z nat.ury rzeczy będzie
tQ prze de wszystkim ,,"spóŁpra
ca ~d arcza.

e'niow ie
" W j)O. rn..iał ..
"'"..."eJ. ~ na d
f'ru
rod ze. J a n
,ąc
f'
b,'7p'
.. latem"
• \~ 1E!<: 7.tlą barieI
.WYniku czeI.\padl w po
I ~ip J("
ł
.
..!ero,v_( >!.nali o:;:ól'{'~I'll

l.1!

°

O~na wizyta w Polsce nie
ma jedna.k b y n ajnmie j charakteru rek1}.nesan 9weg . Poprz edziły ją bowiem
zain al\lgurowane w listopailzie ub. roku
rODnilwy w Bueno Aires. k.cntynuowane nastepnie w czasie
wizyty argentyńskiej misji gospodarczej w luh'"l11 br. w Warsz:nv!e oraz wizyta J>III<;kiej deleg-acjj rz ąd{)wej ]>{Hl przewotln!ctwem
wieenrem'era l az; rni~-"za
t~!"' 1

tedmJi~

n.ej obu k<rajów. a takie para-

Oh-ze\vc;;ł(ip"J"o \v
r
1'7""~
'·';"'~i

Arf!Pl! -

sallla wstała umowa o

współ-

r,Ąrl-.:

Polska
- Arg ntyna
Arg~ntyna, drugi co do obszaru i trzeci
pod względ m
Hcoz.by ludności (po B ra.z y lii i
Meksyku) kraj Ameryki Ła
cińskiej, przedsta.wia
waC7.IlY
IHltencjał g-os p()d a rczy i możli
wości
roz,'wojowe wręcz n ieo !p'aniczone. Do ' ć
rozw ;nię~ V
j~~t
r'lc m,y sł 117'"7 f ,.>;. I)rf.: z v ( ·· ~o 
du 1 ,.':a
c; Jr'.!J'" " "' ·'\V
Gc,,{'l~- ...
wych 2iO t ) ~. r(llznic), zna(;z-

za.iJnuje

tne~ie

mlejSCI'

w

świecie

IHl Auslralii i . T O\\ ej
Zel andii. Doc hód narodowy wyno~ okole 1300 dol aró w na gło
wę 'Judn śc j
rocznie. ,\' elt;sJlOrcie PO<llad po łowe ..L'lDowią
produ.kty rolne i hodowl ane.
Delcgacji rządowej
rgenl y ny prz wodniczy m inister ekonomi Jo_e
Cer
G~lpard,
bliski w pa lpr ac o w u ik
pr zv Peron ... POdl egaj" mu
d cn<ta
wszystkie re,orty gO - J~odarc ze .
Ten fakt pozwa.la są.dzić. że w
cna"ie IHlbyt u d ele'l'acji rząd",
w e-j w Polsce, n k zaleh, ' I' od
sfina.1i20\V ania

~pra.,\\r

JUZ

http://sbc.wbp.kielce.pl

dzie. Je(} ('n

z

Lon-

7.

policjrlnt6 w. bior a-

llrtzi3ł w
końco wej
fazie
powiPdzi:lł
skroluni c, 7C
był:l to t1apr:łw ( 'e tylko z WyCZ<l' na pt a ra lł " nrvjna . Ob ~c l.,ie no-

cych
akcji,

1ieJ3. ł>o"'~uk\1 j p
jes l ("7e
O·ConI1Pl1:1. c:'cfa
c:-trobu

f' 3.virl a
skr7.v-

d la

,.tynlc?3.so w y ch" lP .' . nor:';jr7~wai~f' . ?f' jr 11;0 t on ta ,i cnl n ic.7yn\
osohT' i k \ eom.
kt6ry w vmknal się
z
~; " ri l:\Ci rt',·, ... .., ... , w
o~ta t nią
-;0

n o-

prz edn'o p 1)d' tych. prawadzoo e bfilą rozmowy. dotyczące i
innv:lh
z ~ C\'a<.!t1ie" ,
Tak
op.
Polska zainteresowana j e_o w
zawareiu \Vi (' lol~lni C' h kał1h·" .<
tów na arP" f n t~~ ń'tkif' suro .. ''''e i
jnne t ~,\':.tr v l\' ,r"'1.c :,,, i u t"wt)
l J ..... ~~
ił ", t., ... ·'mi
l 'ł'ł. !'1 ·- lt
tow .. rć V i u ~ł u~
( '-I
nr )
J
• fi ~Zl. ~a

oJałzenstwu

urnu, . zgłosił się. na policj<" ponIe waz Jego nOWI lokaLorzy w y dali 111U się podejrzani. Jak powie~ział .t:azwyc.t:aj l u d zie wyn a jmUJąc)' farnlę rOLmawlają z wła
#cic ielem na tentat pogody,
in.weotarza iywego itp., n ato nliast
ta para była dziwnie
miłcząca ..
Ich drzwi tale byly zamk nięte ,
a o.k:ua za s łonięte sto.rami. policja po skonstatowaniu, 'Że do·
mos~wo 'lO talo
wynaj~te
na
Z
dni przed kra'] ~ieią, II stauowitol.
zastawić tu pulapk~. Tak
wj ~c,
w etnvili gdv R !le Dugdale nadje cba ła
na farmę
!WyJD
sanrochodem, zosta ł a 7atrzyma.na pr% oz
pOlicję . Tr7y najbard z iej war toitciowe ob razy znaJe-ziono
ukryte
w dODlll , a pozostałe w saJtloc bo

nie sła.bi ej ciężki
(produkcja
stall - 2 mln ton). W produkcji zbóż w przeliczen i u n.. l
mieszkań ca Argentyna zajmuje szó Le miejsce w świecie, ale decydującym bol'iaetwem w
thiedzio;e
gospo darki
rolnł'j
jest bydło - 54 mln "tuk. R.zwinięta j est także hodowla owiec (44 mln) Argenl na

O·P .

resztow a na Rost! Dugd3ie znasię :esieni:~ ub.
roku
na
an~iplskicil
d zipnników. Zos a~a ona ",tedy skazan:'\ na 2 lat~ z 7::lwieszpniem 7:\
U ~7 ('C; r-i r- h\ fi W
kr~. t'lzi~i:)'
c17ieł

la z ła

C 7 rł ó wl{ aeh
j

\Vart o ~{'i 1!'2
t '$.
rlolar (l,w .., r ··(,s7l a ni:'\ c:.' vrgo o ic"a w
f'''''''vo · \j,.. (,,~ (" : ,
'\ !1 O' li ~ ) . Je t ona
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w gronie.faworytów nVII Wyśeigu Pokoju
I

."

ZIS

uroczyste otwarcie

WCłrszowa żyje już XXVIt- WYŚ
CIGIEM POKOJU. WCZOfOj na
Okęci,u
Iqdowoly somoloty z
zogronicmymi eki:>a.mi
kolo.rzy,
wśród których nie bro·k sta.rych
2:nojomych z poprzednich wyścI
gów. Z drużyną C~e-chosłowacji
p rZ)'llecial do no'szej stolicy, po
I"Oc~nej abse.ncji
tri,wmfa,te r jub'leuszowege, X>N WP - Vlasti·
mil Morovec. Czechosłowok wierzy w zwycIęstwo. zespełowe swe
jej ekipy. oN której oprócz niego
pojooą: Bartonicek, Henke, Hraz
dira, Labus i Matousek. Zo nojgroźniejszych rywol'
uważa
on
kolo,r.zy ZSRR, Polski
i
NRD.
NClltem io ·st trener naszych polud.
niawych sąsiodów
Jaroslav
Menhart ooowio
się
eta,pów
jozldy no czos do Nowego Dwe.
ru i Go. rzOlWO , w których CzeoOOsłowacy nie są na.jsilniejsi.
Z zes.polem NRF przy był de
Woorszawy były szosowy mistrz
fMoiota zowooowców - Rudi Al.

+

na·dzieję, że )ego
odegroją
nIepoślednią rolę w tegorocznym wyś.

tig. Ma on
podepie-czni

cigu. Jeg{) zdo·ni em wc,lka e ze-społowe zwycięstwo rozegra się
pomiędzy kolarzomi krojów
50.cjo.listycz.nych, na·tomiast w klo~
syfi.ko.cji indywidua,lnej sprOiWa
zwvcięstwa jest otwocto.
Polscy
kolo,rze
uczestniczyli
wczeraj w kilku spetkanioch, a
wieczorem
wroz z pezostałymi
ucze~tnikamj
wielkiej
Im.prezy
brali udziol w przyjęciu, no którym
wśród
zo proszonych gości
byli również: wiceprezes Rody
Mfn~trów - Józef Tejchma oroz
członek Sekreta.rial!:u KC PZPR Zdzislaw Żandarowski. W imieni>u ergo.ni,zo·torów mo'j owej imprezy, przewodniczący GKKFiT Bolesław Kapitan powi~ol przybylydl de Worszowy świetnych
sportowców, trene·rów, dziolaczy
kela,rs.ki>eh oraz towo.rzyszq.ce ektpom eseby.
TRASA WVSCIGU - OlE s-rRECKENFUIlRUNG
-TRAT zAVOOU - PARCOURS 'DE LA COURSE

Dziś o godzinie 17 na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie odbędzie się uroczyste
otwarcie XXVII Wyścigu Połcoju,
a jutro o godz. 15 nastąpi start
pierwszego zawodnika na trasę
I etapu, prowadzącą z Jablon.
nej do 'Nowego Dworu.

Tra.nsmioSjo ra.diowo z u·roczystego
otvłOlrcio XXVII WP ren:.
pocz;nie się w dn i,u dzisiejszym e
godz. 16.55,
n<l-temiast s·pro.
wozdolnie telewi,zyj.ne nodooe zostanie o gooz. 21..30.

,

...we

od

wprowodzO<1eJ

klasyfikacji

na

1961

najbardziej

rolcu

aktywnego

kolorza wyścigu (fio!etowa koszulko)
dwukrotnie zwyciężali Pietrow z ZSRR
i Szurkowskił
•.. rekordzi.tq
pod _ względem
rwycięsIw etapowych
jest Czecho.lowok
Vesely. który 16 rozy był pierwszy na
mecie?

INDYWIDUALNIE

. .. najbardziej dromotycznq walkę o
sukces w wyścigu stoczyli w
1972 roku Czechosłowok Moravec
I
końcowy

1918- Pr~enik Ju.gosławia
1918 - Zi>ri41 Ju.gosłaWlia
1949 - Vesdy CSRS
1950 - Embarg Dania
191;1 - Olsen Dania
1952 - Steel Anglia
1953 - PedersC1l Da,nia
1954 - D&lgaard Da'llia
1955 - Schur NRD
1956 - Królak Polska
1957 - Christc)w Bułgaria
1958 - Damen Hol·aru:lia
1959 - Schur NRD
1960 - Hagen NRD
1961 - Melichow ZSRR
1962 - Sajdhużin ZSRR
1963 - Ampler NRD
1964 - Smolik CSRS
1965 - Lebiecłiew ZSRR
1966 - Gnyot Francja
W67 - l\-laes Belgia
1968 - Peschel NRD
1969 - Danguillaume F.rBll1qji
1970 - SzurkC)wski Polska
1071 - Sz.urkowski Polska
1972 - Moravee CSRS
1973 - Szurkowski Polska

radziecki kolorz Nielubinł Na liczq~
cej ponad dwa tysiqce
kilometrów
trasie Czechosłowak wyprzedził
Ni.

lubina zaledwie o dwie sekundyl

ciel ŻB ••• l

Czv
••. wśród

zwycięzców

w

klasyfikocjl

na najlepszego
wspinacza
(zielóno
koszulko) na.jczęściej figurujq Polacył

W 1953 r. nojlepszym .. górolem" był
Gowliczelc. w 11'68 r. Czechow.ki. a
w 1972 i 73 r. Szurkow.ki.

. POLSKA

•• •nosi

reprezentanci

następujqcymi

Jon

Brzeźny

jechać

numerami

-

1.

Józef

będq r
startowymi:

Kcx:zmcrełc _
Bem""d K<lł

2. Janusz Kowal.kl - 3.
4. Todeusz Mytnik Szozdo - 61

czyńsKi Ston i .ław

5 I

... w ekipie radzieckiej z numerem 31

Jechoć będzie Walery Lichoczew. sześ

ciokrotny

triumfator

etopowy w

ubie--

głorocznym wyścigul

Z

Zairu udlrug iej
gru,py eliminacyjne.j finapił>kail'sk ich
mi.s trwstw
espoły Szkooji i
z·upelm.iają
skład

łów
świata.

8 maja - I etap .JabłC)nna Nowy Dwór, 20 km, jatz.da
indywidualna na czas.
~ 9 maja II etap Płońsk
Toruń, 152 km.
• 10 maja - m etap TC))"uń
Poznań, 150 km.
(. 11 maja IV etap - PC)znań
- ZielC)na Góra, 126 km.
12 maja V eta.p Międ:zy
rzec - Gorzów, 48,5 km, jazda indywidualna na czas.
(. 12 maja - VI etap Go<rWw
Szczecin, 106 km.
o) 13 maja dzień odpoozynku
(. 14 maja VII etap Szezecin
- Neubrandenburg, 145 km.
-O- 15 maja - vm etap NeubraMenburg - Berlin, 128 km.
16 maja - IX etap Pom-l lam
- Lipsk, 170 km.
17 maja - X etap Lipsk - Karl-Marx-Stadt, 141 km.
18 maja - dzień odpoozynku.
19 m:t.ja XI etap KarlMarx-Stadt - Sokolov 164 km.
• 20 maja - XII etap Sokolov
- Usti nad Łabą, 158 km.
• 21 maja xm etap Usti
n1lod,. Łabą
Mlaaa Boleslav, 138 km.
.. 22 mah - XIV etap Mlada
Boleslav Praga, 169 km.
Łączna długość trasy 1821,5 km.
•

<-

<<<<-

Prez entowali śmy

Szkocja i Zair

)lUZ

czytelnikoln Brazylię i Jugosławię. kolej więc na wspo.mn.iane na wstępie drużyny.
• SZKOC.JA. Repre.zenŁanci
tego kraju doQ.piPt'o dwu:kroblie
wyS!tępowal-i
w f ina.lach MS,
jedJna k bez powodzenia. Zar6wno bowiem w 1954 jak i
w 1958 roku Sz.koci
końcZYli
udział w mistrzostwach już we
wstQpmej rundz,ie. W mimionym roku postaraLi się je<lnak
o
n iesll'Odz; ankę,
eli min ując
CZElC"h oołowaków .
Wprawdzie
przegrali z nimi estatni pojedynek 0:1. ale wczeŚD-lej 000_
byli sześć »unktów. które zapeW'll iły im pierwsze mieisce
w grupie eHminacyinei (d'WIUkTem:e zw'C'ciężvli Danię 4:1 i
2:0 eraz pokonali u siebie Czechosłowację 2:1).
S21ko<!i w ub:egłym se:ron.ie
pje m ieli impo.!lu,jącego bilanW d'Z'ewipciu m eczac h do~
znali
szesc'u
porażek
m.il\'1..
ponieŚli k!ęske z An~lia
0:5 .
ale zrem;sowa!; z NRF 1:1. a
oor6cz WSPO·l'T1.1'l' an ego z.wycie~twa nad Cze : h-os lowacją. zanetowali równiez s'!'!{ces w POS'lI.

. Z!

Jeszcze 36 dni •••

WM 74

outsiderami grupy n?

jed)'llllk.u Z WaJoią, wygrywając
2:0.
46-1etni co.ach reprezentBll1cji
SZkocji - Willie Ormond, który objął swoje obow iązki dopiero w 1973 roku, jest jednak
dobre1 myśli. Uważa, że stać
j ego zespół na sprawienie nie_
spodzianki
zwłaszcza
iż
występować ViI nim będzie wielu
św:e-bnycb
z dużY'ffi

piłkarzy.

grających

powodzeniem w anlbgowyc-h.
W 40-{)sobowej kadrze Sz.kocji
zna.lazło s i ę aż 19 graczy z angielskich klubów. w tym p:ę
ciu z Leeds United oraz zmakomi·ty napastnik z Mancheste
ru - Denis Law.
Na m :strzostwa św:ata do
NRF wyb:eor-a sie wielu szkock ich kibiców . którzy potraf i ą
gfrrąco
d">ningow'ać
sowój z~s
pół. Na Wyspach
BrytyjS'k'ch
utarło się powiedze.n.ie. że 30
tysięcy S:zikot6-w pc.tran p'I'ze~ ielskich

dru.źynach

klnycz.eć na We=bley
70 tysięcy
AngHków! Czy ten zywoio-rowy oopling ~ SzlkQ-

tom w wywalcze<ll:u aw.ams.u
do óseml~i najlepszych zespołów świata zebaczymy ...
• ZAIR. O piłkarzach tego
kraju mamy ską.pe w 'adomoś
ci. Zresztą trener Za ir u. były
r epr e.z en ta c yjlll v b~am.k ar z Jugosławii
Błag.,jev
Vid\nle,
z abron :ł
swoim
zawodn~kom
udzielani.a wyw:adów. Reprezentanci .. Cz,ar-nego Lądu". kt6
r zy po raz pierwszy z.nal€'ź1i.
się w f:nałowej sze<nastce MS,
sq ju.ź w Europie. Jako miejsce zgrlL\Wwan"a wybr ali sob'e
szwa,i<:a.r ką m le jscowQŚć Willisau. a dziś rezegrają lJo:E!łl'wszy
m ecz kOonbrolny z Luc erną.
Najgll'OoŻnieiszym

lJo;·łkarzE'm

Za iru jest 24-1ebn i Kak9ko Erepe, iE"l-elD z n ·a .ilepSlZvch napas!m'ków Afry<ki, do,.kon~łv
drybler i św.i.eo1my strzelec. Ma

http://sbc.wbp.kielce.pl

OIII. na swym kc>ncl.~ ł
pów w reprezentacJ,
czach e1ianilllac yjJlych~
ulob--mJ
siedem bra!l1 ił
J1

Wydaje się. je<!cal<':t

ży-na Zairu

m:e .~

wiele M pow:e<l2en .
p ie II.
I tym razean. 06
nie
prezentowan Ia
gru,py II, typu jeflll1
koJejn06ć miejsc ~.
niac-h eLim.iJDacy;ny.c,.
zyli&, 2) JUgoslaWl"
cja, 4) Za.ir.
TERMINARZUpy II
GR

13 czerWcCl
Fra.nkflJllt. godz·
BRAZYLIA , .. C!erwC a odz
DoutmLW1d. o

ClA

7.AIR - SZKO
18 czerwca
GelsE'l.'lk;rchen.
JUG05tAWIA ~
FrOill kflJrt, gad!
BRAZYLIA -

22 czerWca
oo~
Gelsenk iorCheJ/'lŻAI~
BRAZYLIA -od! 16
F ronkfl)rt, g .
SZKOCJA

