Cena t zł

rugimdniu _oficia Dei izvtv

r zywódcy

ść mi toruńskiej
.
,

rozmowy premlerow

W środę w siedzibie Komitetu
Centralnego PZPR rozpoczęly się
rozmowy między partyjno-rzą
dową de l egacją NRD i
partyjno-rządową
del egacją
PRL.
Głównym przedmiotem rozmów
są obecne i perspektywiczne za-

D

"Elany"
gadnienia dalszego zacieśniania
stosunków przyjaźni, sojuszu i
wsze chstronnej w spólpracy mię
dzy obu krajamI i zwiększania
ich wkładu w umacnianie jedności całej SOCjalistycznej współ
noty.
Omawiane są również alktualne problemy sytua ji m i ędzy_
DOKOŃCZENIE

NA STR. !

KI E LC E

Nr 135 (768) Czwo rtek, 6 czerwc.a 1974 r. R-M IV

plan

•• toma

a wojsk
, zachGolan

Dyr tcx n.aczalny R.adomskidl
Zak1adów N pra.wy Autobu6ów,

stronie 7)

konkurs przed MS

" Moja jedenastka"

na mecz z Argentyn,
o~łos iliśmy

konkurs

Na war zawsklm lotnisku deJes-ację NRD witali prz('d tawiciele n jwyższych władz z Ed~
wardem Gierkiem.. Henrykiem
Jabłolisklm
i P lotrenl Jaroszewiczem. Dziesiątki ty ięcy mie z
kańców stolicy S-0rl\CO i erdeeznie pozdrawiało ~ośd wozie
icb przejazdu ulicami miasta.
Na zdjęciu: E. Honecker przyjmuje kwiaty od w rszaw kich
dzieci.
CAF teleroto

pod hasłem

"MO.lA JEDK, .zar;nieszczając równOC%eśnie zdjęoia naszyeh bramKalJn owskie~o,
A. Fisch era i .J. Tomaszewskiego.
zdjęeia kolejnyeh wJ'br ńeów trenera Ka'orS'k ..,.'n Jutro - z~odnie z 'zapowiedzi" zamieści'po~os tałych reprezentantów Połski na
piłkarskie
a SWlata w RFN.
konk ur owe jak jui informowaliśmy pole~a
j ,.by _Spoś ród prezentowanych 22 piłkarzy wybrać tych,
b bm. wybiegn" na b oisko w Stutlgarcic, by ro"r\\ szy mecz z Ar!(entyną.
uczestnikom naszego konkursu, aby zechcieli
u
pilkarzy, którym
trener
Kazimierz
t rzy
reprezentowanie
naszych
barw w
tym
n~ez~y kle ważnym pojedynku.
ZdJęCIa jedenastu zawodników tych, których wydo zespołu przeciwko Argentynie, należ y nakleić na
O\\l~ j i przesłać pod adresem:
"FA-ho dnia". pl.
in~ radu 2, 25-367
Kielce. Termin nad yłama
astek" mija 10 czerwca (decyduje data stt'mpla

,.u'

którzy wytypują bezbłę dnie sk lad Polaków,
mecz z
Argentyną
wylosujemy nap:rody:
nogi" (tzw. bicdron~k) oraz 11 pamiątkowych
uEcha".
""hmt ' n. __ , iż w naszym konkursie mo~ą brać udz;ał
'" ? ~ ry i dziewC7.ęta, którzy nie ukoń t-zyli 16 lat. Po•• :J dOkład ny adres należy tak żc podać wiek oraz
ot y, ił .) którd ucz~suza ci('.
milej zabawy. Czeka.my na w ~ze odpo"iedzi.

Biop rog noza
Uwogo, kierowcy i pnechodniel
WKUial_U dobro. doo9i mieojscom'
iii_i.,
l,tuac;a
btometeorołogtczna
ko,..,_. tylko • rej_och bun pruiści_

c.zucia.

ob;-y _ _ '_0 " _

Polacy w

inż. Bogdan Kalet.a nie ukrywa
tym razem zadowolenia. W roeffiO'W'K! z dzienniJtarz.em ,,Echa"
powiada wprost:
- Tempo prac na ulicy T0ruńskiej j
t.erarz barów wy8Okie. Ludzie nie Liczą godzin,
by wykonać zlecone im zadania.
Dotyczy t.o wszy9tkicb praoowników, 2le wszystkich przedsię

bior9tw ...
Ambicją bowiem budowniCZych
radomskiej "klinłld czerwoniaków" jest doprowad:z.enie budowy, a zwla9:zx:za 3-bektarowej
h li głównej, do takiego stanu,

by 18 czerwca, a

"najd'uższym

.D

W !-ł ~ dziny po rozpoczęciu
operacji w Nornundil óweze~ny
premier bry tyj ki W. Churchill
depeszował do J. talina: "W zy
stko zaczęło się dobrze. Miny,
przeszkody i b łerie nadbrzeine
zo~ t ały w znacznej mierze pokOnane. Dl'lianty powietrzne na
wielk~
'kalę
pneblel'ly po-

więc

jut za

12 dni pl"Z}'lJt<Wić do generalnego remontu piecws:zy-ch autobusów m.a.rkt ,,sao H-1OO".

dniu 'i

a&owa uznan.La za
pcacę liIkkJro..
trzeba przede ~
DOKO CZ8l'fU NA Ta..!

Szczególno

wydajn~ ~

wać

autorytet
rad narodo ych
Rośnie

lja pół roku od ref.onny
renowycb organów władzy I
min ' tracji - ~ ni
W
<nY WJtawodawc:zej , czyl1 rad
narodowych od wykonawczej urzędów:
woj
ódzkl ' go,
wia1lowycil, miejskich i gminnych. Ooena pracy rad, ich prl.'zydlów i kom ji oraz urzQd VI
terenowycll

t.ema\.(>m

dr

Ta. 7

(II)

gasi bate -e
~o
ole
piechot)'
rozwij
ię W
:qbkim tempie,
wielka 110' C%OI~ów i dział
amobleinyeh je t jut na brze1:\1".
le ulep w~tpUwośc:l, te
w tym
pomyś lnym
poc%Ątk1l
mieli wóJ niemaly udzl I plloel pod znaku blalo-ezerwone'
uchownicy.

była

DOKORCZENIB NA

a

mYlił ole.

CIĄG

DALSZY NA

m..

7

N za dawka
witaminy "U"
czyli

VŚlnźech
za uŚlnżech
Pytanit:
Niech pOfI pnede mną
niczego nie ukrywa, dokło
ne. Czy mój mqż po tym okropnym złamaniu ręki bę
dzie mógł jeszcze kiedykol.
wiele zmywać noczynlor

(d)

http://sbc.wbp.kielce.pl

wtexwencje przyjmuj
w godz. 9--11

y•

Pan, dyrektone, nie wie
kim jestemlł
Mie zkańcy z okolic ulicy
Loetlera w Kielcach: - Od
dwu tygodni nie mo ' n w kio
sku spożywczym HSI dostać
ani mleka, ani przetworów
mlecznych.
DO O
ZENIE N

STRONA

ECHO DNIA

~

skrócie
Premier Piotr Jaro.~~e
wicz przy j,,1 pl":&ebywaj,\ce, . w Polsce :&aslępcę pu"!wodni zące,o
Państwowej
Komi ' ji
Planowania Rady
Minist 'ów ZSRR, Aleksandra
Riabienkę
i
"r:&eprowadził
• nim rozmowę na lemat
koordynadi planów na 1a~ 1976-1980 w
pru mysIe
eh mi('any m .
W Ministerstwie
Rola i lwa
wręczono
wezoraj
.agrody :&wyc:ięzeom ,,(,eja ti8lycU'l~p;.

współzawodnie

lwa p ruy młodzie~y wipjolej
•
tyhly
"M~~.
m isłrn płonów" .ra. . .W z._
NW",. ",-aeownilla i kole.i u~

Najp"od •• nym
r:ratulaeJe
Kazimierz narcikowaki.
J
W wyż. zyeh aczelniaeb
..... poeaę ł . się
lelnia llesja
elr.am in aey j n a.
P ny ~pił o
do niej ponad 200 tys. sluehaczy "tudiów
dzhmnyeh,
a wśród nich pon ad 5ł tys.
ł ud .. ntów I r oku. '
.łoiył

,en

pod adreo.'dll za.łoci
realizak>ra inwestycji -

alnego
Kielec-

się też

ekipa Zakladu UGalwanicznych z W ' luDla, która właśnie pned l i
'a erwro chce oddać do użytku
kabiny JakiemiaJe i ~ by
• kolei przystąp4.ć do trÓoIntażu
plwa:n i7X"n1 i.
Nlestely, nie ma pczySlkJwiow j róży ~ kok·ów. Kielecki
.,EIk1nJmon\aż" w dalSlzym Ci gu
~ń

, a p: n>e

może 2Jdobyć

pilrne po-

tnzebnych l.amp oświ Ueniowych
dwóch typów: ORP 400 i ORP
12S, a ~e słupów oo/w:i.etlenio~ WZ-9. Lampy lakie prachl
IUjl\ Zakłady
M 'lalowe "Predom-M~o" w
karżysJru - K.a.iIIldennej, natom iast slupy - zakłady w KrzesrowiC1M!h, w w0jewództw ie krakowskim.
Wykonawcy Radom!<kich Za~lad6w
Naprawy
AtlotO'bu:;ów
W IU dYł'ekcja tego przedsiębioc
atwa pragną z.a pośrednictwem
.,Echa"
zaapelować
do
tych
.awóch zakładów o przyjście bu.. down.ic:zym radomskiego obiektu
• J)OI11<X'ą. Kaixlv wc-reśniejsq
Ci ń pracy "kliniki eref'WOlli.a-

z

d_.

sięciem
M& u,

i

dó\.l t'lhu dO'1szego
w;$>pÓłdz.; ałalJl ia
OIbu krajów w
kon seok wenb1ej reaJi/ł.a c jJ jedlllolitej lilJlhl SQ'~ ja,r ty cznej wspólnoty.
Podczas pierwszegO' spotkania
prz.\rwÓck.y Pob'k i i NRD pr2ed
slawin wzajemnie post(m jaki
oba kraje osiągają w rozwijaniu
IIOCjalistycznego budownictwa.

życz(~iami.

i

. P r:&C'r;lą d u osiąr;nięć nauki polskiej w dziedzinie połomid a
i ginekolop;ii dokona ro:&poczynaj""y się d,.iś
w K atowicach 3-dniowy 0I;ólnopolski zjazd Pol~kiego
Tewarzyslwa
Ginekologiezn~p;.. U~:&estniczy
w nim
b1iske 7.. lekarzy, a takie
specjaliści
z wi«,lu krajów
sap;ranieany .. b .
W Zywcu
roltpoczyll a
aię cbiś
4-dniowa impru~
JIIl. "Dni Polskie Międzyna
rodow~I;O Festiwalu Folkloru ZiC'm
Górskich", któr:v
edbędzi~ się
we wrześni"
b r . w Zakopanem. Wyłonio
ne "o~taną z~społy, które
r~p r~z.. ntowae
będą
na~:&
kraj n a festiwa l u Eakopiail-

teściem

rue

. ylo . .
fdy za namow,
m ia Marianna K. zaproponow ala ojeu, .... y odpi....ał h.. sieJrLię. Sł ..Dldaw C.
lIłonny był
... ucsyaie pod warunlli ..m, 'ie
.JaD K. spł ....i CZęM Dał źności
,n;ypada~ych

pozor;tałym
dow; i
i~.y

,.om .Ji
la.. owi. P eoi.. wvai JaG K. nie
m6Kł ecI' ruu uspoke.ić il\cl&ń
.. I
•
t .o cllliny, a lIanI wym&«1'ł, a by
t~ "
nal ~hDlI ....-.
. rob. • .. pis, u kładaACIe ię dołyebc:s.as bardzo dobru międlly
JUDli potyeie zaczęło ię psue.
.Jan K. Iln~ch;al teściom a anłury i ile traUowa' icb córkę.
W Irn1~wie i po pija.nemu bil
tonę. a teściom p;roz i ł
zabójatwem. To osla.tnie było nawd
e ull.j m prawdopodobne,
~dyi
w obon~ starannie ukrywał
ealadowa.ną
dwoma
nabojami
clubeltówkę. Gdy więe K . był
pijan .. lub uczyuał ie: awanł urowaCi,
tan isław C. bi .. ,;ł do
obor
i cbował broń
w inne
miejsce. Tak było ]9 maja br.
Kiedy oj"; .. c
u.łvszał
kłótnie
• wojclj eórki z zlę~il'm, wy zedł
"domu.
wzinł
dub .. ltówke I
zami~rzał ją ukryć u sąsiadów.
'Nie "dążył jednak.
bo
zara".
sa nim wybil'gł na
podwórze
Jan K. Zobaezvł on teścia z
bronią w ręku i' ehcą.e odzy kai:

w

Tego dnia E. Honecker wraz
premierem
NRD
lJ orslem
Sindermallnem
i
p(Y~t.ałymi
członkami d legacji złoiył wien iec na płycie grobu Nieznanego :I'..ołn !e rza. Gościc z\ ieOOili
równ ież Warsz.n.w() i złożyli wizy tę w warszawsk~.m rabu6z.u.
z

dtim.

sprawniejmi jsk' h przed:PiębiorstW Ioomunik.ac jn ch w ca..
łym k,rajlL
(.ekr.)

W
godzinach
w ieczornych
Edward Gierek wydal obiad na
czeŚĆ
Erlch ll
lIon eekera.
W
obiedzie,
w
którym
wzięła
udzJał delegacja party;no-rządo
wa NRD, uczestniczyli H enryk
Jabłoń ki,
Piotr
Jaroszewicz,
C7Jonkowie Biura PO'litycznego i
ekretariatu KC PZPR, Rady
Państwa
i
Rady
Ministrów,
członkO'wie kierownictw sojuszniczych stronnictw politycznych
i przewodniczący OK F J '. W
wyglosrz.onych
przemówieniach
Edward Gierek i Erich Hooe<:ker wyrazili przekonani,
że
obecna wizyta delegacji partyjno-rządO'llVej NRD pOtZwO'll d~
Oi!'l,ać
dalszego
postł:pu
we
w~półpracy dwu'ltronnej
I na-

~--~--------------~~~----------~. ,
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Alert ZHP

Sobie

zakończony

.
.regionowI

•

I

Haroer.ue K.iuJ ...'CCZyzny baróIxl
azynn.ie u.=esLniczyli w X Aloccie ZHP, ogloszonym poe:z naczeln,ika ;ej organiz.acj i. Pro",·atU alerlolll'ych zadań był niezwyk.l.e obsr.r;e.rny. Młodzież har_
cersKa re.allixtwala go pocz.ąd
ku.jąc miej3<"a pamlęci
narod<Iwej, prowa.óząc ZWiady: "Siadem
bohaterów
XXX-lecia",
.. Zwiad w prz~ ", ,.Rodzina pokoJ.enie tradycja".
przygotowując
wystawy, albumy, pla:katy, opGOO()wując kroa.i:ki zakładów
pc;;w:y. Alerlowyro zadaniem by la także zbiÓl'
ka surowców wtórnych - rJ<>mu, ma.kulAtury, butelek «811

prace

~eczne.

P~anla

wy,ruków ~l
akcji dO!k()(\óill() na wc-.rorajszym
posi.edzeoiu Wojewód?Jc~o Sztabu X AIeriu ZHP pod halsł m

dubeltówką

IIlka. llall w jednym
w
Worowicacb. w powiecie
opaM w.kim ariann a i .J&Ił K.
e ras J~J rodzice.
Konfliłtł,ów
mlęd&y

DOKONCZEKIE ZE STR. 1
Ilacodowej

·s za pru a

ki~ Przed.'1iębiorsł.wa BudowIUcLwa Pr-lA:!fllysłowego (zaA.rud,Dieni<> na dwie zmiany), dobrze

1IPL.'>U)e

~eDjami

na

•

o

ZIęCIa

!lWoJą
la8no.li<i, zbliżył się 60
mero mimo
te Stanisław C.
krzycsat. aby .ięć się s trzymat Ten je;:lnak nie posłuchał
wnwania l wtedy teść nacisn,ł .pust. Struł
s edłeKloścl
S mdr6w ~bawlł iyeja .J.. -

n .. K.

Si eJztwo prsC"Clwke 57-1 tniemu

tani

a Uuałnłe

tewa w

ławoWi

C.
ProkuralU1'&

gośćmi toruńskiei

Przywódcy NRD

Z ekazji 5 ree:&nicy
proklamowania
R .. publiki
Widn mu Południowego
i
ulwor:&cni.
Tym ..",a owego
Rządu
Rewolucyjnego
Edward Gi~rek, Henryk Jabłoński
i Piotr Jaroszewicz
przesłali
na ręce
Nr;uy~n
Buu Tbo i Jłuynh
Tan
Pbata d~peszę z najscrdeczniC'js",~"III'i
I;ratulacjami, po-

p ~owad!li

Powia-

OńTowca.

dał!

dowody

r.aa.ngalŻOwa.nia

pro-

wadz,oną

a.l\:<;j t:, włączając do
a iej rówtni eż - zapałem l przyktadem - mlOOzież niezorganiJIOWa.ną l drużyny zu<:oowc.
I tak n,p. h!u·reto.ze 'ZJe szczepu
przy I L.iceum OgÓlnok:>zt.ałcą
cym. w Kielcach dokonali pr-zeglądu l renowacji podkie}.>(.-kich
SIlllaków turystycznych. H3'I:oerze
s Sz
ca pr-zepraoowali 500
godzin
przy b~w ie międzysz:kotne.g 0ŚI00ka mrowia. nad
którym objt:li patronat. Stuooobawa gl"Upa ha,cerzy ze Zwol nia pt"8(.'OWała przy budowie drogi na odcimw Zwoleń - Kaza-

nów.
W mi.órce

ów wtÓl'- ·
nych wyrót.n ily
lę
huke w
Skai'Ż)'Sku, Kazimierzy i Radomiu. Na terenie woj wOOzLwa
harcer.z.e oobcali 153 tys. kg makulatury, 73 tys. bule 'k i 164
tys. kg ziomu, ogólnej wartości
pon,ad 350 tys. rJ. Czę '
kw'Oty

zostanie prnezn.aczona m.in. na
budowę

eo; Mmt

l"aIDO

odbywały

się

Zd.rowi.a Dz.iee

kA.

Akcp 00rc0czy wyszło n.a.pr:reaiw wiei
instyW.cji, zaklad6w
pracy, ocg nizacj1 połec:zl'\ycll i
mlodzie'~ Jedną
z flOI'm
pomocy było do8tarozenie środ
ków tran.<portu do p~ż·enIa
2lbnu., małrulaiury j bu.teI

ERICHA
HONECKERA
Erich Honeeker powiedział na
wstępi , że już od pierw szyc\l
,odzin pobytu .. Polsce dele,acja partyjno-rządowa
NRD
odczuJ a, jak silnje
braterska
w spólnota kształluje myślenie
i uczucie ludzi po obu stronach Odry -i Nysy. W niezłom
nym sojuszu
naszych
partii,
państw
i ~arodów potwierdza
się podstawowa prawda na zcj
epoki, że tylko socjalizm łączy
narody. Kierując
się internacjonalizmem proletariackim, po
wsze czasy związani sojuszem
przyjaŻDi
ze Związkiem
Radzieckim,
największą
potęgą
naszej
wspólnoty, wkraczamy
n a drogę, wiodącą ku zgodnej
rodzinie narodów. o )dór za w _
ne w alczyli wybitni przedsta.... iclde n iemieckiej i po~k iej
klasy robotniczej.

NRD polskiej delegac ji partyjno-rządowej
stosunki
między
obu partiami i państwami rozszerzyły się znacznie we w szystkich dziedzinach .
sekretarz KC SED stwierże
pod wypróbowanym
kierownictwem PZPR
pol ka
klasa robotnicza, ludzie pracy
Polski
Ludowej
stworzyli w
XXX-leciu PRL mocne podstawy socjalizmu w swojej ojczyźnie i osiągnęli we wszys t_
kicb dziedzinach życia społecz
n e go wspaniałe sukcesy.
I

dził,

Ws kazują c,

że na
kontyneneuropejskim
pr:r.eżywamy
najdłuższy
w tym stuleciu okre pokoju, że na arenie mię
dzynarodowej ookonały się pozytywne przemiany na korzyść
odpręż n ia, E. Honecker pow ie-

cie

dział, iż było to możliwe, ponieważ wzrosła
siła
Związku
Radzieckiego i całej wspólnoty
SOCjalistycznej. Dzięki
wspólnemu działaniu naszyc:1 kra-

j6w udało się osiągnąć to, iż zasady pokojow ego w sp6li tnienia
między państwami
o różnych
ustrojach połeC'ZIlych stają się
praktyką polityczną. Socjalizm
stwarza
decydujące
bodźce
trwałego zagwarantowania pokoju, bezpieczeństwa i równoprawnej
m ięd zynarodowej
współpracy. Podstawową przełanka dla n()WY'Ch sUik: c~w w
procesie odprężenia przede
" zy tkim w Europie j 'l
i pozodani coraz jciślejsze zepojenie się
w zystkieh brat_
nich krajów
wok6ł
Z Willzku

Kielecki ( pod)wieCzorek.o.
o

~IĘ

MILUSIŃSKICH?

Z ~lIm rokSem 10 wieW ~h ~
przJłbvwa placów zabaw dla ~. CiBSll1l fakt,
ie ]€W t 'JCh coraz wu:cej, G/e nlepoloojące ;e'$t
nie tDS.Z1I t!cbe r.e p~ mogą slużyć okre~tonym c~m. Ni.e mogą n.p. IoorzlIstać ze sP'fZe:
bu d.zieci na pl=u przy ul. ZagÓ'rslei.e'j 56.
Wczoraj rwjmlooszl/Cll mi-elszlGa.ńc6to tej ~
zastaliśm.y ldak ni.e na I",n placu przy noieItw»-

bonvnl miofo.}llcem dIUeoifCI,'Ch %!Obaow. A moU ""

ł'OIIzlioe

~ ~

i dorPr(JIID~ ,mjw-

4SOnJI ~ęt 40 " - uż~? ..

MYSZY 1 SZCZURY
.LOKATORAMI" WIE20WCOW

/lo, że

I

wych igrach. Zabawa polegaLa na wzajem.nllm
obsypywmli'U się pwc hem, ponłe:wa.ż zatn.st4J.owany tu sprzęt jest ~ni$zczonll niem<tl zupełnie •
Z huśtaw/ci zostal" tyZJvq n Iektó re eLementy.
Joona ~ zjeżdżalni je ., iakle /)e.zuż ytecZ'114, po-~!9 OOtoi{>m tyt/q kawa1R<k d ki, po latm-e;
2!.P>ż.d..:Ą'" rnal!!.!:1f1J. WYprulaloby, żehy go6pod4Tze o:riedla KSM Z'OIillot~'aU .się tym za.nieci-

MiecI/oaońcll ~ou:\Ców
proZy
j'II(ż CIZGS'U be!u1ou.~,.r

~

"4 gryzoni -

ul. C/wpt1uJ od
u.·aJczą z pLa-

i m!PzlI, 10IÓTe zadQpftonIicach i z ypoch. Gryzoni>e
~taj4
' ę także do ~ń. Węarojqce SZC'ZUf1I ł myszy w.tciełi.łmll u:awro.j to blaku przy
ul. Ch.optmJ fi Mieszkańcy
-o wi.ciou
.
fOMlWtOOli już o dOOatk.owvch ,,/.okDtorach:" k,ele ką ~nie M~kmwową onIrZ d,ixzorozytlię. Ale ;ak do(qd pomoc me f'l6det! z14.

mowillJ ..ę

Dz.iś

również

ty jno-rządowa
z
W

wizytą

do

toruniik ich
NA" oobedzie
przyjaźni. któr go
smoituje Polski
16.45.

~ówienie wystąpienia

RadzJ.ecldeco.

DAB

KTO IMTROSZCZY

w

E.. Honecker podkreślił dalej,

S4)()Clta-

w

Dz.iś

Warszawie rozmowy premierów
obu krajów: P iotra J are szewieza
i Hltrt;la Sinderman na.

te od ubiegloroc"Ulej .... izyty w

.. Nascz dom - P~ Ludowa".
Z oceny tej wyniiru, że harcerze Kielecczyzny nie po rlU
pi.er'wszy
m'CZ11ego

kreślić =az.cm jeszcze szerszy
program na przyosuD'ić. (OmówielD ie wysł.ą@ ienia d-rukujemy
obok ).

uElanv"

IIZCZ'UI1"ÓW

to

http://sbc.wbp.kielce.pl

EDWARDA
Edward Gi"rek
obecna wizyla
ty jno-rządowej
dokonać dalszego
współpracy dwustronJlej
kreślić zarazem jeszl'z<
program na przY ,ll"śc.
niemy powi edZia ł I
tan KC PZPR - j<
potwierdzić nasza id
ność i wielką w ag~ .
przywiązuj e
do
um
ści 'łyc h związkó
z:I sekretarz KC PZPR
zal następni e do X X
ski Ludowej , ktÓ1'a
staniem i rozwojem
hi najg}<.,bszy pr zeł"Hl .
jach na zego narodu I
kowal za nadan i~ v.
chodom XXX- lecia pRL
kiej rangi i za ;;zt'foka

.0

laryzację

o-oiągn ięc

I

rozwoju nasug n •
W nawiąz<lni u do 20
ey proklamowan ia !':Rfl.
rek oświadczył, iz
tego pań 'lwa' sta
w dziejac:. Niem
nową

sytuację

k

iprawy ocjalizm u I
I sekretarz K C PZPR
uwagę na historyeWY
jaki za sprawą mar
-leninows kich ' partii
jów został
całych poprzedn ich
sunków
trudnej
w zystkie wnioski,
wszystkim ten, że
zwyciężać prze z\ śi:
przez
budowan ie
budowanie
hi, współpracy i
Nawiązują c do
rady w Warszawie
Komitetu PolitvcZ1l Pgo
Układu WarszawkiPgO.
rek podkreślił. iź
.
my na niej nasza wo~~ .
go umacniania jedno. 'I
listycznej w spólno v i
pogłębi e n ia
procesu
w Europie i w
nie realizując
nioną linię

noty, Pol 'ka
wy ższą

wagę

z
lityką

ZSRR
łaną w życie przez K.C
i jego se kr t.arza 1"'0",4'
ni~"'a.

Jesteśmv

wiedział

i

ekrctarz
nadal
szego kraju.
do
procesu odpret.enla
za ji sto"unJ.6w, do
prz~ł8ne
dla}<-to
calnocici.

-

umacniać

Wielki f

J

ECHO DNIA

•

recy~.ia 1 pel
mechanill ....
ej.. to pC>dsiawowe warunlU
przy
.... odukcji

p
Da

lAH:T.nych.

łożysk

kieleokiej fabryce lych wyrobów jak wi ....
domo zaslO/iowano linie aul ..
ma.lycz.ne.
a

W

zdjęciu

wa

r..za

koócopl'Oduk

mech:.t.nia wijarka
łożysk. Pr'"Cown ica
os-rani6&
ilię m.in. d" csu
wania nad prawidłowym prubiegiem proeesu ora~ do okre
sowej
zmla.ny
folii.
cji czna

Fot. ANDRZU

•
występem

w stolicy

ach
Or~:Uw.Q.lorzy "Panoramy XXX-lecia" pnygo ~o\Va.1i
niemieszkańcom Kielc. Przed wyjazdem do Warsza-

ie 17 bm. reprezentacyjny
program
prKdslawioDY
wali KongTesowej wykonawcy k ncerl.u ~:Llo
\\ ystą pią w bali WO TiW w Kielcach 9 c~erwca o

,0-

lS.

mamy okazję zo...
Ill'ogram, w ' ktÓiytm
udZl'al ponad 500 wyi Lokrzysk im
l

kOrQ-

naj I€tp.;q.e zespoły i
nasz..go województwa
ą

s\,vo-je

popiosowe

K()Rkucsu
Piosenki
Rad'Ziec-kiej - Basia BIenieJ[ i.
Ola Trzeciak. orkiestra wojskowa g'3.rwroou kieleckiego. Zespól Pieśni i
Tańea
FSC Starachowice.
Zespól
Pieśni i Tańca "Tramblanka" z Opoc zna, Zespiil Pieśn i
i TaiH:a .• Kielce", zespół tanec:mo-a.kr&ba.&yczny WDK
w Kielcach, chóry ZDK
w Skarżysku i ZDK "Walt.era" II Radomia. zespól ,.sami
' e" pod kier01Nll1icF.

tWell\

Lubczy,

Wiadomo, że w }(onecki m o n ężczyzn trudno. Dobrych fachowców tez ma
tąporków, Koneckie
Zakłady Odlewnicze ... l(owent".
ie n a m '.< lano
, ię
więc długo w ZalUadach
letalurgicznycb F
..PoImo" w Końskich: 'ą kobiety, ni ch będą., pójd
wydział mechaniczny, na
tok rki,
zliIierki,
zarki.
Dwa lata IJlIJa, j k pona k biely - m o_
wi sekretarz Rad y
ZakładQ
wej - Zy:;-munt Miler. - Tera~ ze ś wiecą trzeba
zuka ć
l&kiej, która
by regularnie
nje przekr&C'zala dziennych
norm o 20-58 proc.
dało
nam ię z tymi kobietam i;
'ł sumienne, pracowite.
Kobieca
załoga
wyd<t;ialu
mechanicznego,
młoda,
bo
ceóhi w iek nie
przekracz.a
l u 20,7 lat, praeuje. mb iąc
prawdę za cały zakład. OdleW'fllia nie "wychyla ię" powyżeJ 90 pr . mies. znych
zadań,
natomiast
wydział
mecha.n~ezny daje zawt;'Ze w
grani<,a.ch 120 proc. planu. W
Qgólnym rozcaehunku ni dobory
odlewni
pokrywa się
dodatkową produkcją drugiego wym i ału. Pod
wzgl~dem
jakOŚCi k biety też maja 50Ioid-n.iejsze
i gn i ~ .
no-;ć
powiedzieć, ż
w
ub' tym
-

stawiliśmy

roku na
brak w
tylko 3 'pr

al ..

QW

-

Pra a

móW.I

pok t

pod

mac-

i

-

sla .

Dzięki

Urzędu

ROS-I dziom
dobrej roboty

•

n "J y

muzyczne:

Kacol
nbild. choreografIa
S{:en mor wych: Tadeun
ucb8delski, scenariusz i reżyseria
ndrzeJ Litwin.
Za.n.l~eni

za

Powiatowego

Wyczyńskiego
%
Zespół Tańca Towa-

K I rownictwo

zapce-

inicjatywie

pracowników

n}'skie~o " Kleks" z Klubu
Budowlanych Kielce , ~espół
~imn tyki
akrobuycz.neJ
..Tęczy" z Kielc.

już

CZYJ[

J

,

Pan drrMtGrle, ot

morowe

ki

jestem Ił

na
b ilety wslepu przyjmuj kaWOK (tel. 4 - 41), przedsprz d ż ind ywidualna 'IV .. CKbisie", w dn iu k{)fłC rlu
w
k °e haU W OSTiW w KieLcach, ul. W ligocy.
(Ks.

starachowickich

zakładach

oho -nicy

-

r

Zakłady Przem y lu
Drzewnef:. w
t racbowicach
województwie kieleckim pot ntste m w pr dukc" krze el i r teli. Wi 'e
d Dvch mod li je t w n
ych d 01 b.
le
nieu,leinie od te~o, ei _.. le d p ytujem,. -c:

n w,
d w ć

O icll

http://sbc.wbp.kielce.pl

Klub
zaprasza ....

STRONA ~

sukcesu
-Szlakami
- --'-

Na dobranoc

Krzyżówka
2

1

nr 132
It

3

, *I:

5

~
'1

um SwiQlokrzvskie
-bramy sze
wa e

obecnie w Muzeum Swiętokn ysklDł wystawa
.. Trzydzieści lał muzealnictwa kieleckiego w Polsce Ludowej"
sprzyja spojrzeniu na dorobek tej placówkL A jest on niemal". Liczoowo charakteryzuje g o m.m. imponuj ąca liczba
ponad 200 tysięcy zgr&madzonych w zbiorach zabytków, ponad 110 tysięcy zwiedzaj ąc:!'ch 'w ciągu roku. Jest też dorobek
nie podle gający statystycz.nej ocenie, a wyrażający się rosnącą
kulturą społeczeństwa. O tej właśnie sprawie rozm awiam z dyrektorem Muzeum Swiętokrzyskie go, mgr Alojzym Obornym.

g

.,
ił

*

~~

~

iII
POZIOMO: 1. _uje _
usuw...
NU • ...., • ctre-.a. !ł. toke slo/_.
• bulów zdoł>J'WCY C-aunllm,. 6. linia .......eśl_ p...... poci" • czosi.

lotu, 7. .on...... I. bardzo rano, 10.
WJSPO tarolowa. n. topie pi'kę.
Kielcoch. 12. tońs.i. połlodlr i. 13.
dz'edzlna dzio'aInojd ludzkiej. 14. ....

bleto IOlolna.

""'j.

PIONOWO: l . IJIIOI". 2.
.schodnie, 1. dzialon:, ... rumieniec ....
czornega nieba. 7. pt. piętnie ubar·

.'-"

t. ."'po poetów. lO. grecki.

bóstwo

pnłl'Utoczenia,

U.

.rzew.

Ro. .iqzanie .nyi6wt1 pnes,loć nGlori, pod ad resem red.c;; .. EO" ..,..
łqcznie na .Clltoch pocztowych • I.....
..InHI siedmiu dni ad daty n;"iejuego
nume",. Pomiędzr prowidł_. odpo. i....i _losuje ';ę dwa bon, b iqi.
. _ . po 50 zł . I....,

kuponu

będq

Pa.nie d yrektorze. poję
cie muzeum kojarzy się na
ogół ze statyką, by nie powiedzieć
bezruchem. Muzeum kieleckie jest tymc:alem najbardziej chyba a.kłyW1lą, dynamiczną pJa.eówką kulturalną w mieście.
Bardzo wa.ż.nym zadan iem muzeów jest gromadze nie skarbów kultury narooowej. ich konseTwacja i ocheona. Skarbnicy tej grozi j ednak niebezpieczeństwo wyi zolowania, zmienienia się w enklawę nie mają.cą związków
z życiem. Dlatego bard zo waż 
ną sprawą jest t o. co okreś
lamy mianem kontakt6w ze
społeczeństwem. Praca upowszechnieniowa.

żywot

R&Zwiqzonie Irnrżówki nr 111

.1_.

POZIOMO : uKćset. liti_.
tono, Ewa, war. ., sahib, colół. tu-Jna:n, . oma, ma. lINIor, ł:rapeIz. korni.

trwa.
PIONOWO:

.... tootan.

_ . łli_ica, spi..... Io......m, wał..... a.

-...-...... tort.... _ .

~

_

no.

rozpoczął się w roku 1500. w dwa
lata po odkryciu Jej brzegów
przez Krzysztofa Kolumba . Jeden
z towarzyszy wielklego admira_
ła , znany
podróżnik I kartograf
Juan de la
Cosa.
był twórcą
pierwszej mapy Wenezueli. Nie
znajduje się na niej Ź3dna data
czas jej powstania określa się n';
podstawie dedukcji;
na mapie
Juana de la Cosa są wyraź.nie już

zaznaczone

b rzegi

Wenezueli

i

Kuba na rysowana z06tała
jako
wyspa. co nie jest takie oezywiste, fakt ten był bowiem negowany przez Kolumba właśnie przed
rokiem 1500.
Pierwsza mapa Wenezueli przechowywana jest w Madryckim
Muzeum Zeglugi.
(tsz)
tej N ike ze szcZerego złota, O
który walczyć ~ li.n.a.Mci mist=ootw. oto reprodu.k.cja wspoJIIIfrianego bb:2Jk.a.

*

Dr L. Ulebla

T egoroczne Mistrzostwa Swtll.
ta w piłce nożn~j w zbudzily 2,8łntere6O'Wanie nie tylko kibic6w
ale i 28C2ąd6w pocztowych wie~
lu państw świata. Ot.o dotarła
do nas

seria 7 znaczk(yw · (6
~
i bklc:!lek)
wydana
przecz pocztę Bulgarii. Na znacz
kach w arto6oi l . 2, 3. 13, 28 i 40
et.otWlftc
przedstawi<mo różne
Cragmenty gry w piłkę DOŻną, a

na bloczXu wartości 1 lewa fragment gry w piłkę DOŻną, emblemat mistr7Jostw i pucb.ac Zło-

można

czym
tłumaczyć
jej wielk.i e powodze-

nie?
- PrzYClZyn j esot ki,łka. Pra·ca
oświatowa
jest 00 początk u
moim
hobby,
przykł adam
więc do niej dużą wagę. W
zajffi/Ują.cym się tymi sprawam i dziale praeują ludzie mło
dzi, pełni ini.cjatywy. J 'a z aś
zgadz am się na realirza.cję
najbardziej ryzY'kownych pomysłów jak choćby cieszą 
ca się dZIU; takim powodzeniem
"Biesiada
L iteracka".
MłooJ, żeŃ;!ci zre6'ztą w cał ości zespół, lbie jest zmanierowany zł ą pracą, nie działa·
w myśl starych, przyjętych
gdzie indzie j kanonów. Ma
świeże pomysły. Trzeba pomóc w reaJiz,a.cj,i., a n ie przeszkadzać.

Pierwsza mapa
póC.-.......
""'qaon. • losowania. Wenezueli
KartografiC2Jly
Wenezueli

"ECHO DNIA"
Kupon nr 132

A

ZDany
Iilateiista c:zecbo9lowadm ma w
swym zbi.oł"ze dwa listy z Niemiec % okresu inlI.aeji po I wojnie światowej. Jeden - z łącz
ną wart.ośclą opłaty 60
miliardów marek (3 wacrllki a 20 mld
Zu. nr 331) oraz drugi, nadally
13.XI. 1923 r. z fra.nkatucq w
wysokości 150 mld
macek (15
znaczków a 10 mld JJUl.l'ek, Zu.
nr 330) .
Z

Pragi,

*

Inna sprawa.

Włą.cza się

do

tej pracy wszystkich pracow-

ni.k6w muzeum. W wielu placówkach jest dział oświatowy·
a "nad nim" kadra naukowa
nie zniżając a się do tego rod zaju działalności. U nas tego
nie ma. Dzięki teml\l mogliś
my np. przeprowadzić w tym _
roJm już 135 lekcji prowadzonych przez specjalistów: etnografów, historyków sztuki it<l.
Woreszcie i to nie przez
grzeczność
w
st06UnkU do
pa!!la - wymieniĆ trzeba dobrą
reklamę.
W'Spółipracę
z
praISą i radiem.
Nigdy jednak nie jest
ta.k dobrze, żeby nie mogło
Wszystkie psy w 10<0<1to (Konodo)
być lepiej.
mU5zq no zosadzie ostatnich przepisów posiodać fotograf ie . Jedno poro.Nie jesteśmy zarlowoleni z tego, że na częśd imprez . stoje u właśc iciel a. druga - d0s4:~~
czona jes.t policji. Mo to ułolwić oJ:.
ob.serW1lje się coś w rodzaju
nojdywonie
psów
zogubionrch
lub
.krod";onyoch.
słom i anego zapału. Od macca
roz.poczyna
się
stopniowe
zmniej6zanie frekwencji Nie
zadowalają nll6 również kontakty ze śr<><WwU;kiem robotniczym. W tej chwili podpi~akie są źródla geniuszu?
Czy
su1emy
pororumierrie
z
talent ludzi Objawia się wcześnie,
KZWM. Sądzę, że pozwoli to
czy późno? ~ak dłuJ;o dojrzewa?
Czy talent wymaga jakiegoś apepolepszyć pracę w tym klfęgu
~ja)DeI'O
otoczenia,
warunk6w
oobior c6w.
tycia? · Pytania te pasjonują ludz.i od at uleci. Badano już wiek
aławnych
twórców - i okazało

Psi dowód
osobisty

z

wybitne

smakołyki

n ie
nia

*

to nazwa oz:nacza
dla smako06lZy niepowtarzalne roa;kosze podniebiooia. Cop-

ciół.

CoppEilia -

jąca

pel ie przyrządza się z jogurtu,
syropu i lodów owooowych . .Jest
to srnakolyk nie lada tote2
ponad ~iedem lat już liczące
,,),odQwate" pI"ZoeÓ!Iiębiorstw<l ma
jące swoje W ie w rómych miastach Kuby, nazywane jest po'
w S1Z"'Chrri<J
przybytki€m,
albo
WlrQCZ; -

katedrą

Na.jtragi.cznie j szą

karle

storii k.omuni'kacji
dowa liIl'lii k:olejo"·lJ
Veh10 do Guajara
BrazylilL Pierwsi do

Indianie
~~~~e"'C7V~;r>
przez Indian,

ganek oświaty
palany jest dł onią
Wlclkiej Sawannie
grywają

I ndian Arekuna i
żyli 5 szkół
Uwagę

oraz niewie!k1
adwentystów

że indiańsc y

szczególnie
wań

piękn e

poziom

" V{)ces de la selva" -

wy" był
wentyści

tak "wysoki".
zaprezentowa li

waną młod zież A rekuna i
pan w

uznanie

zdolności

Caracas,

zysk ujĆle

wymaga jące j

ścL

nych ludzi nie uklad a~
iacb. Przeciwnie - ",e
nim komplikacji.

Dom, rodzice,

merykańska,

lub też rysują się
perspektywy je j nawiązania w
przyszłOŚCi (maszyny budowlane
i drogowe, aparatUlfa górnicza,
przemysł
stoc:zm iowy, k<>mbajn
"birron i in.) P oka że my też na_
S2IC, niewątpliwie
cenne także
dla Am er ykanów. osiągnięcia z
drt.iedrziny ochrany zdrowia i pro
fi.LaJktyk.i (m . in. w górnictwie),
ochrony roślin (np. · po1S1kie samoloty 00 opylania p61), nasze
pierwsz.e kroki w dzied:zJinie ato
mistyki wystawiony będ2Jie
m . in. fragment rdzenia reaktora "Ma.ria". Będzie te2 zapre:rentowany przemysł kanswnpcyjny w tych ~działa.ch, które in
teresują społeczeństwo
amaryM

Gra o
Niezmiernie

popularna,

zwłasz
japońskiej

cza wśród młodzie ży
jest gra W perły. zainicjowana
przez słyu'lnego hod<Jwcę sztucznych per eł
Mikimoto.
Gra polega na zakupieniu za
pół
dolara maleńkiej blaszanej
pusz.ki, w której wnętrzu znajdu je się muszla perłopława .
Po otwarciu puszki otwiera sI<:
skorupę maiża. w której albo jest
perła, albo jej nie ma.
Przeciętrue jeden spośród CZ'lerech tysi-:cy małży zawiera perłę,
co nie zniechęca grających do
kupowania coraz to nowych pu152ek.
!wm)
ciechę właSne teorie,
kład jak B aIzac -

na przyże

1u.dzie
niscy są o wi~le banl::zti.ej dyna.mWul.i. Kipling, Zola., Aldous
Huxley m ieli poważne wady
~u. Churchill. Proust, Chagall, Zola., Einstein, MaAlgham
mieli wady wymowy: jąkali się
lub SEpleniłi. Nie brak było 1u-

wcześ

inni - bard z o późno. Nie
d ały takie próby doszukiwasię .wiązków
międ zy
usy-

jogurt:u .

(ts:z)

tuow aniem

ceocra lieznym

jakie-

kra j u, a ezęstotliwością po_
jawiania się talentów. Lud zie utalentowani tyj ą wszęd z.ie, na pół
noey i południ u, .. społeeze6-

goś

• twach wysoko

rozwjD j~tycb

Trudne

wybitnych

i w

buszu. Co najwyłepsze lub gorsze moż

mają
łiwości rozwi "ania
swoich zdolności j dziedziczenia wielow iekowej spuścizny .w"ich przodków

-

czy to w postaci sumy wiado-

mości,

cz y w f ormie

wyposażenia

tecbnicznego.
Sp rawą

rozwoju

taJent6w

za-

kło się m. in. dwoje
p ycbolo'
1'ów amuykańskicb: małżeństwo
Vietor i MiIdred Goerbel. Prze-

analizowali oni iyC"iorysy czte ry-

stu slawnyeb l udzi: artystów, uczonycb. llolilyków - doszukuj'!c
sie podobieństw, ceeb wspólnycb,
oliłując sprowarlzit pewne
sf'rawy "o wsp6lneł!o mianownik".
Goprtze)ow;e m. iD.
doszli
do
wnio ku, że życie 80 proc. sław..;

waża~~j ~ści b>;ii,)

rac:ze.J sred.n:io. Rza~n
do boga.czy (21 r
400 badanych).
Współną

cechą

ludzi b yła Goertzelów telektualna _'.,. _~_",... <>"' :

JlIzadko natomiast chociaż
i takie wypadki -

~y się

ludzie wybitni ulega:li chorobom
SWa praea twór.cza., n ieu.sotanne dążenie do :mobywania coraz to nowych wiaoomości
ratowały
ich przed
tymi chorobami, cbooiaż w ieLu
z nich mi.alo sklOlHlOŚci. do neurastenii.
Prawie • procent badanych wy
kazywało wielkie zdolności już w
dzieciństwie ale ponad 18 proumysłowym.

cent

uczyłO

się

miernie, a nawet

Gaerbelowie
Uumacz'l to
tym, że ory,pn.a1ne umysły Iych
dzieci nie mie ściły się w ramach

źle.

•
G odło poństwowe Joponil - sł.,.
nec zno tarczo no biołym tle - na ro600 loty, ole oficjalnie
dopiero w roku 1810.
Po. raz p iet'wszy wywienono iopońsłtie
flogi pońs twowe w r. 1872 1" o«ozji
otwarc ia p ierwszej linii
koteiowe; w
11'"1 kroju.
•
P ierwsze
praktyczne- zastosowanie balonu
m i ało mie-jsce
w
r ołtu
1794. Slużbę d la lud.kołci r"Łpoczqł
on od kor iery wojskowej. 2 czerwca
1794 wojsko mlodei Republik i Froncus
kie j użyły po raz p ierwszy pod Mou·
beuge balOł1u obserwacyjnego. N o.zywal się on .,Entreprenont". o pierwszym obserwatorem
by' kopiton Jean
Coułelle .
Obse-rwator prze«oz"f'Woł informacje o ruchoch nieprlyjoclelskich
wojsk za pomocq Icoszyko opuszr.zcnego no lin ie . Ba lony obserwacyjne zda
Iy egzamin i od poł.owy wieku XIX u żywano ich niemal we wsz.ystlc ich wojnoch.
d ziło s ię p rze d
pr zyjęte zostoło

,•

Antidotum
na szpiega
Znawcy przedmiotu twierdzą,
instytucja szpieg~wa znana
lud2lkości
od zarania jej
dziejów. Szczególnio narażeni
na penetrację różnego autora mentu podsluchiwa.czy byli ksią
żęta i kr6lowi e.
broniący
się
przed inwigilacją
w
grubych
zamkowych murach.
Najskuteczniejszy jed.nak sposób wynależli władcy wschodni,
budujący w swych pałacach licz
ne fontanny, które nie tylko dooowaly urolru r ezydencjom i
obda.rzaly chłodem, ale przede
wszystkim krople
spadającej
wody zaglusrz.ały treść prowadw
nych r<YLTJlów.
Fontanna 7Ie specjalnym zagłu..ąz.ającym
OOprowad7.eniem
wody znajduje się do dziś w
sali tronowej pał.acu SlUltańskie
go w Stambule.
(wrn)
że

jest

Hitchcocka
7
A je śli
szarp nięciem
uką siĆ?

tłi.i stn.osłwo

gruntowe

OIcręgu

O kręgu

PZW. W rock.u b4erozegro,ne z.ostOtnq Otne
w dn iu 9 czerwco no zolewie- w
RejO'M'e . Po.ru i.nfo.rmecji no t«l
temot ud;deJ il mi sreł ko'Piota.noCIu
sportowego Okr~o\J PlMI - RySlOfd Dudz.ic.
- W te9o.TOGI'Iydl ~
mnstrzostwo:h Ok.r~,g>u wyM.ooltuJe
150 zO'Nodn · ów repreaeotujq.
cyx::" w ięloc szO'Ść

KoOOego ro.ku. w le%d! PZ»I
O'kJręgu
kieledc.iego
oodb'f'W'Ojq
Slię zotNOOY wędko~,słie. f<,!óre mo
jq no celu wyłonienie najlep.
szych wędikany kolo w pwzczegÓthn)"cn d)'iS<:yoptioncd1. o m. in. j
w d )'lScYlplionie gru.notOtW~j. W koi.
d)'Ul1 kole wyło.nio.ny jes.t m isbrz
i wicem i6'trz g.runtorN')'. noi1e~.ly
junio-r i nOlj.leps'lo wś.ród poń wędrore1c.

NOlSot~pny eoto.p · J.llIZ bo.rd.lO
to 9fl1.Nltowe m hs.Łn: o-

WOoŻJny

norm szkolnycb,
~pracowaDych
na miarę uczniów o przeci~tn~j

inteligencji. TO\.eŹ dzieci wybltD1e
zdolne po padały c:..:sto w konflikty z kolegami i nauczycie!'"mL
Były

wyśmiewane,

_lekce:wazont!,

a nierzadko przylepIano Im ely-

kietki "tępych"
i
"leniwych".
Tak było na przykład W pr:zypad

ku Edisona i Churcbilla. Czasem
trudno się dziwić tym konniktom.
No bo co ma

%robić

nauczyciel,

któremu maly Eina\.ein, zapytany
• pT~dko~t. dźwięku ,. ?<'JH!wia~a
najbezezeloleJ w ŚWiecIe , ze. Dle
widzi iad nej potrzeby zapa m ..:.tywania wiadomości, którą m<>7.~a
.naleit w każdej
encyklopedu?
wiadomości ,

u.zna-

lIyeb za zbędn~, ~iaJo . ni kiedy
przykre dla dZlecJ wybItnYCh reaultaty. Cz~to na przykład pr:r.ep adały na ~minacb, jak .Iawny

malar.

francu ki

który nie zdał
Sztuk pięlmych .

do

Cezann~l

Akademu

Ozy przebada..n ie zaleów.ie ~zte
rystu spośród ty91ęcy zyc~
sów upoważnia do dokonanta
syntezy, 00 obowiązujący ch ~
ogólnień ? Raczej ni . Al
mozna już wysunąć peYnle wstęp
ne wnioski. Najważniejszy z
nich to ten że trudne dzieciń
stwo ulom~ fi:zyczne i nieszczęścia nie pn,ekreślają ~
liw()Ści rozwoju
taloolów, nIe
przeiu"eślają
szans przy~ci.
Czasem naw
stają
się
dla
jeón.o9tek wybitny h bod2oem
do większych wysiłków i bardrtiej wytęix:lnej pracy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

kóo/ wędko~oł1
W zo'NOdoch bi«q
i w i<:em·~bnz, na.JI~
szy jun ior i najlepsza wędo<Of1ko
ka~de90 kolo . Poda06 zo.WO<lów
prO'Nodzono jest pWl'kJtoc.jo iody
wiQlK]·lno i zespołowo . PrOlNidlowy przeb ieg zowodów gWOoro.nw.
je ekipo sędziO'NlSko., Irtóro nod·
zorować będzi.e cał05ć kook1Jf'oo
cj i. Obsługę sędz iO'Nslt ą i orgo·
n ilOCy jn q zopew" iojQ w tym roku koledzy z kolo mieiskie90 w
S karżysku i kolo pnzy ZokłOOoch
Metolowych. Zawody zopowiodo
jq s i ę bord'lo cieokowie, tym łxw
dz ie-j. ie tytułu mi.strza Ok.ręgotJ
bronić będą przedsllo-....ide!e gospodarzy.
Zeszlorocz.nym
mistrzem Ok ręgu jest bowiem eugeniusz Biegc'NSki ze Slro.rżyosko.
wicem:s r2e'Tl Andrzej Morąg z
Kielc. Ze NOgy rozpocz)'l'lO ją s ię
w n i edtielę no lewym brzegu
zb:om iko w Re.jowie i tIwoć bę ·
dą
od gooz. 9 do 13. Równa ·
Kie l ecczy~ny.
u.cłz.io~ mistr.l

c:z,eŚn i e fnfo-rmuję. że zorzą.dz.e
niem O kręgu lewy br.zeg miOfnika jest
lcy...lony z Węd«CłNO
nia od soboty 8 bm. - ąOOL 16
Ol do godz. 15 w nielhi~ę. Kolegów węcłlco'ly.
my zapłono

woAi sob·e low:oo i.e w Rejowie
lo'lqd Ohę3'U P(()~ by nie zaj.
mowol i miejsc no I~ br.zegotJ
zb;o-n;'ko.
Tyle iofo mc.::ji no terno( 20tNO
dów. po zos to.; e mi tylko ŻY'C"2yć
wszysl". :m sto-tujqcym w nioo po
b-no.'lio wędek_
w. PODOLECKI

Pies
jo' .

""""us··
W .ug

pan

to&.;
_t~.

_=

\JNfecdzJ

pon Mkł>ej

Kle·...
,. _
wlośoic.i~...
pudli sq I<>k
chytrzy i<* ich "'~ a
przy t1'"1 ~z~ : dlCgów - 0<0·
gonoc.y~ lec;;z jednoc.l.eWlle
odwoin.i ;

OOW'OJ.O<'",ów

EWA BORS

I

p'-...

-

zerwę prześcieradło jednym
i z.mIiotę go, zanim zdoła

Dlaczego nie idziesz po le-karza7 Harry i po wyrazie jego oczu
poznalem, że już da\Wlo o tym myślaŁ
- Lekar za. Oczywi~cie. Zawezwę Gandebaia.
Na palcach prze zedłcm do przed'(>Okoju , podniosłem słuchawkę
poprosiłem centralę o pośpiech.
- Doktor Gand~bai? Tu T irnber Woods.
- Halo. mister Woods. Pan jeszcze nde
w łóżku?
Niech pan posłucha...
Pan
chyba
może przyjść zaraz? I proszę przynieść
serum przeciWkO uką szeni u bungara.
Kto
zo tal ukąszony? zapytał
os tro i zabrzmia ło to w moim uchu jak
eksplozja.
- Nikt. Do tej pory nikt. Ale Harry
Pope leży na ł6żku. a na jego brzuchu
spoczy wa bungar. On śpi pod przeście
radł em na jego brzuchu.
Przez trzy sekundy panowało głębokie
milc zenie. potem usłyszałem głos Gandebaia. tym razem spokojny i wnikl1wy:
-

• W ieloryby żyjq okolo 40 lot. przez
35 lot som ico doje mleko o zdumie-wo Jqc ych w laściwościoch
odżywczych;
dzięki
niemu wielorybięta przybierajq
no wadze 100 kilogramów no dobę .
M le-ko w ielorybie lowiel'o 50 procent
tłuszczu . czyli
dz l eslęeiokrotnle więc ej
n ii mielco krowie. Samico wieloryba
do je dz iennie 300 litrów mleko.
•
Rodz iecc y fochowcy po dlug ich
badan iach stwierdzili,
że
nojlepleJ
oczyszczojq powietrze l pyłu orzech,
wiqz. lilok. cZefemcha, dziki bez. Je.
sion mannowy. brrolo. lipo eoropeJska. Tym i gatunkomi
drzew
zaleca
s ię ob s adzać ochronne pasy sonitome
dokoło
zak lodó w przemyslowych.
W
dośw i adczenioch
nod rozmałtyml gatunkomi drzew dendrologom
przyszli
z pomocq pracownicy ogrodów botanicznych z Ko rogondy (Kazachstan).
Sw ier dłowsko
(Uro I)
I
Onl<>praplet·
rowska (Ukroino). Zbadoll oni.
łolr
się zachowujq
rólne gotunlcl drzew
w sąs i edztw i e
rozmoitych
zołtłodów
przemysłowych.
Dośw ia dczenia te
po<wal i ły
wybroć
dlo kotdeqo z n Ich
no jwytrzymolsze gotunki drzew.

strNO

Z teki Alfreda

zapytał

żq:ym

To unikanie

afry kańskim

tej

.

M '
. .o_.,
. ta
k.a:llSIKJe.. .. llI1.. zn.aJ"""'O Się
m
"fiat 126p z pczycz,epą 1 kompletnym zestawem 9»nl;tu t\.I'Tysty=ego..
.
.
Wlele u,?~ pośWlęcą orgam
za,torzy (osro dek postępu tec.hnicznego NOT w WarszawIe)
reklamie wystawy. Włączone w
sUmą do akcj i m. in. towarzysłowa lokt icze "Lot" i PANAM,
a naw~t taksówki w mIastach.
gooie będzie odbywała się wystawa.
(Interpress)

perłę

d2li obciąż<>nych JlIieu.leczaJ.nym
kalectwem (na porzyhlad To.llouse-Lautcec).

przejawia~

bard zo

te

adwenty ści.

terytorium

fa.kt,

energetykę, gospodarkę morsiką.
działy produkcji przemysło
we j, w których już nawiązana
2lOOtała k()()peracja polsko _ a-

nie, a

W centrum Hawany na jednym z pa;rK.owych sil:wer6w now~j dzielnicy Vedado mie
ści się ~ia "palac lodów", "katedra j()guctu", czyli
po prostu ogromna. dwupoiętco
wa lodIUa.rni.a. Kolejki są tu
Z81WSZe,
ale cz.as oczekiwania
sk rócić możIn.a tow 8l'Zyską 1'!7ZIJl()wą , bowiem jest to miej~
spotkań ZDaj<lm~h
i przyja-

Od 5 lat dziala w USA Irlm.
System Pocztowy The Independent Postal System
ot America (IPSA). Konkuruje
ona z pocztą państwową, gdyż
tańsza, wydaje
także
własne
znaczki., m. in. z portret.aJni H.
Trumana, L. Jolm.sQDa i Mar_
tina Kinga. 10 łys. eg:zempl.any
nowości tych znacz'ków roocbodzi się W abonamencie.

te jedni zaczynali

m~-

zeum nauki i pn.emys.1u w Ch~«:ago otwarta :wstamie wystawa,
obrazująca rozwój i ooiągnięC'ia
Polski, przede wszystkim w o:z:te
dzinie nauki słosowanej i techniki
w okresie powojennego
trzydziestolecia.
Po tr:z.ytyg<>dni,owej ekspozycji
w Chicago wy.>tawa odwiedzi
Milwaukee Buffalo Detroit FiJ.adelfję i Nowy J~k, gazie w
m aju przyszłego roku nastąpi
jej zamknięc ie. W miastach tych
w okresie trwania wystawy bę 
dą organtwwane odczyty wybitn ych
polskich
uczonych oraz
znanych w S tanach Zjednocz,onych naszych specjalistów z róż
nych dziedzin techn iki.
Głównym celem wystawy "Po
1allld Today" jest pokallanie w
sposób n ieszablonQwy tego, co w
p n;>dukcji i technice polskie j
jest rzeczywistym osiągnięciem
i 00 może WLbudzić zaintereoowan.ie amerykańsikliego spoileczeń twa i tamtejszych sfeT gospodarczych.
Pokażemy więc
gómictwo i

pracowni psychologów

Hawańskie

się-,

Prned 25 laty zmarl wybitny
archite<t radziecki Aleksy W.
Szczusiew (1873-1949). Z ()kazji
100 rocznicy jego urodzin J>OC2ta ZSRR wydała ok.ołiCZ1loOŚcio
wą całostkę kartę ze specjaln ie zaprojektowanym zn.ac:zitiem
z niektórymi dziełami architekta. A. W. SU!zuslew był auto.rem
m. in. projektu MaU2lO1eum Lenma, hotelu ,,Mosk wa", moostu
Krymskiego, óworca Ka!zańS1kie
go, stacji metro "K.omsomolska"
w M09kwie itp.

N iez.a.leżny

przekonanie,
że opublikowanie czegokolwiek jest w Kielcach pra.ktycznie niemożliwe. TymC'Lasem Muzeum Swiętokrzyskie
jest właściwie oficyną wydawn iczą.
Rocznik,
IiczDe
katalogi, informator nie
mówiąc o plak atach i pięk
nych zaproszeniach na imprezy.
Dorobek jest duży, a le
boję się, że to już tylko dorobek. Oba,wiaro się, że poz a
drukowanym
w
Krakowie
" R ocZll1ikiem" i czasem ja'kim ś
katalogiem· d zi ałalność wy dawn icza się zakończy . D obra
dotą.d ws p6łpr,aca z druka.rnią
RSW ."PrMa Książ.ka R uch" rozbija się o problemy
b azy poligr aficznej. Już w
tym roku informator "Muzeum proponuje" na !kugie
półrocze wyszedł z drukarni
o dwa m iesiące za pÓźno.
P laikat wystawy XXX-lecia następnego dnia po jej otwarciu. Próbuję dog a dać s i ę z
kombinatem wydaWlIliczym w
R zeszowie. Zobae zymy.
Mi e jmy
nadzieję,
że
sprawę tę da się z ałatwić z
pożytkiem dla kieleckich miłośników sztuki. PowaŹIlY dorobek i doświadczenia edytorskie Muzeum Świętokrzy
skiego nie mogą z06tać zma;rnowane.
Duękujemy za rozmowę i
życ zymy
kolejnych, jeszcze
c iekaWS"Lych pomysłów.
Rozmawiał:
JULIUSZ JAN BRAUN

lllav" . US

24 lipca br. W gmachu

Utarło się

-

lipcu

-PIłand
N,

l

Trwająca

8

ł2

W

poz.bow--,

pou.uc,a

humonI I śmre.rte\nle ~: Iwndll
_ sponłomc..... -.roi ł ~.

8
Niech mu pan powie, że ma Je:i.ee
spokojnie. Nie wolno mu się ruszać l
mówić . Zro zumiał pan?
- Oczywiście.
- Przyjdę natychmia t.
Odwiesił słuchawkę. a ja wróci łem do
syp ialni. Harry zn6w nie spusz czał ze
mnie wzroku. gdy prz chodziłem
przez
pokój.
Gandebai jest
w
drooze. Mówił,
abyś leżał zupe łnie spokojnie.
- Do diabla, czyżby sądził. że tutaj
tańcz ę ?

-

I

nie

żadnym

W

wolno ci mówić. powiedziaŁ
wypadku, Harry. Ty i ja

także

nie.
D laczego wreszcie nie zami lkniesz?
Przy tych słowach zaczęły drgać kąciki jego u t. Szybkie drgnienia. przebi gające aź do szczęk
trwały jeszcze,
gdy już przesta ł sz ptać.
Wyciągnąłem
chusteczkę i otarłem mu pot z twarzy.
CLulefn lekkie drganie jego mie~nl twarzy.
Na palcach poszed łem do kucbIli po
lód z lodówki. zawinął m go w secwetkę. rozdrobniłem bez hałasu. Nie podobał y mi się drgania ust Harry'ego , tak
-

9
samo sposób jego mówienia. Z paczką
lodu wróciłem do sypialni
rołoiyłem
ją na jego czole.
- D la ochłodzeni a.
Przewróci ł ocz ma i w~iągnął ustro powietr ze przez zęby .
Zabierz to szepnąŁ To skła
nia mnie do kaszlu.
Mały mięsień
w kąci ku jego ust zaczął zno\' l drgać.
Przez łÓ'tko przemknęło świat" • renektora samochoou. Przl!'Z: bramę wjeżdżał
Gandeba i. Wybiegi m z paczka lod u w
ręka ch.

Jak on wygląda? za P)
debai . N ie
przystanął,
przesz'
mni e przez drzwi. - Gdzie on~
rym pOkoju?
Postawił torbę na krześle w
koju i podążył za mną do po"
ry 'ego. Miał na sobie miękkie
porus z ał się w nich bezszelestr
ko jak kot. Harry ob erwowr
rusza jac głową. Gdy Gandeba ;
do ł 6żka. popatr zy ł na Harry'f
nął mu głową dając do zrozu'
Harry nie powinien się n iczeg r
Potem odv.'1"ócił si~ l wyszNlł.
za n i m do przedpokoju.
(Dalny ciąg w nas'p,pnym

al Gaodl obok
W któ>rzedpoju Har'>3ntGfle,
, i lekgo nie
oodszedł

i ski" ni a, że

l

lbawiać.
szedłem

merze)

wiedzieć,

Warto

"PrzyjaźiI" -

;u~ro

ROBERTOM
WIESŁAWOM

W 1530 r. arodzil się J_
Kochonow 5lri (zm . • 1584 r.l.
W 1799 r. - urodz ił się AI""sand .... Puszlti" (zm . ... lU7 r.l .
W 1841 r. - ....,.niła się Elila
O ~W OWQ
(..... . 1910 r.l.
. W 1872 r. - uro,hil się An Ioni
B. Dobrowol,ki - geoti."tI<, pod.
rótnik polom, (..... w 1954 r.l.
W 1903 r. urodził się Arom
Choaoto..M'ton. kompotytw rochie<·
ki .
W 1944 r. - otwarcie II I.-t"
w Europie.
W 1945 to - we ws i WifW"J.chowin"
pow.
ICrosn,stow.
bonda
NSZ dokonoła mosowego mordu
ludności. Zg inęło pon-:>d 130 osób,
w t,m wiele kobiet.,
stCN'CcS.
i

Skarżysko

cłzied.

CODZIENNY
HOROSKOP
Jaki jesteś ł
o~,qgać
poiłOsiu

KINA.
" Wolność"

ol.
nie

sukcesy,
poroni. bo

z.aw.sz. obJok t)o"Wrwe ocenio.n: · SWO.
je
w

możliwoSa.

dZlwn~O,

NIc

że

l1OW?dOltlllycn i pry.
wSIlysdo lOWSle u.
taJe, ;o;. by. pragną/o

!;pfowoch

woił1ych

rH.e

HcxJo się
Uni«oj nieporolUlrJ.llt!ń

$ZJ1<71

moź

gdyż
IJcrcyć no

Sl

nojbl;ż 

z

ołOCle<>foem.

""'-C1t'0IS

tylk.,

wó.

Slocuneł.

I{ielce

~--T-E-T-.--Im, S . ZerOlllskieco C'ienie"

na,)

-

z

g<

11

przed tawlen&e
KI

" Romantica"

-

j

"Czyste rf:ce" r um. kol. l. l', g . 17.30 t 19.45"Para~on gola" P<>lSki. t. l!.
g. 15.15.
.,Swit"
,.Pryw ma
wojna
Murphy 'e~"
a.ng. pan. koL
l. 16, g. 17 i 19.
.,1\letałowiec·'
.. Smtec~
w
W enecji" w l . kol.. pam.. 1. 1e,
g . 17 i Iq .
uZwj zkowi~ .,Łowcy skalpów" U A, pen. kol. L le,
g . 17
PTEK . DYZURN : ftT • ArmII Lud'owej 5.
"OSTOJ E T KSOWEK: Dworcec
Główny PKP T05.
ledle iM1lica - !2-44.

I

Starachowice

(.Mała

.ee-

zamknięte.

... Ojciec

chn:e-

IIl!ł

I'ł'Mot.oor ....
ló . 17 i 19.
"Monolo,,"
ZSRR,
kol. l. 14, l. 17 i IlI.15.
APTEK
DYZUIlN ł
_
Swie-r c~ew k::ie-g-.o tI .
I'OSTOJ E
T K:SOWKIIt:
Swierczewsklego 311. Dworzec
ZachodnI PKP - 381.

"Robotnik"
C KS, l. 14,

,.sta... -

!lO.

ar, "WJJ'k m-orski" _
rum. kol. l. 14, g . li, II i :!lO.
łodd

.. Dowódca

-

podwodnej" Z SRR. pan. kol.
l. !l. e,. 14. uW pUfłty-rW i puszczy'"
l l II cz. polskI. kol. l. 7, g . 16.
KDKF - g 11.31.
"Skałka" .. Wa.hacHo" - l..'SA,
kol. dub. l. 18, g. 16, 18 I :!O.

"Letnie u
motywów"
g 20.

-

"Be&"
franc

wyraźn"ch

koL

L

~ 11,

l>RZEDSPIłZED

w ych 11-18.

ul.

Z biletOw kinoienkiewicza 33, g o d:r:.

DYŹUR f:
APTEKI: nr l, ul.
B uczk a 37/~', I nr 107, ul. S ienk ie\\..cza 15
T E L E .. O N T:

PogotC\wie

Ratunkowe

999, Po-

,,,towie l\Iilicy jne g97, PogotO\\ ie
WSW 416-25
S r E Pozarna 998,
P ogotow ie Energetyczne Kielce _
l1~sto 464-30 . KIelce-Teren UO-63,

,.

w odno - kanalizacy Jne

C"r!C'~owle

5 8-ll. Poczt InformaCja O u.lu r.. ch 911, Hotel ~Cent< alny" 420-41,
' nrormacja kolejowa 930. P ogoto"'le hydrallhe"ne energetyczne I
d źwigowe f<SM 4l4-o~
Pogotowi e
gazowe czy nne całą dob~ 420 92,
PO;lOtowle telewizYJne 477-98. Po·
::,ol""ie ciepln e czynne od godz.
7 do IS, tel 4'8-S!. od godz 15
!lo ~l- tei. 4~-31. Pogoto, 'i e Jei<trycz"o-wod ocią~owe MZ 8M CZ)'IIne od godz. 15 do ~3 telelon
t57-8',
[n formacja
sł użby
zdrowia cT.ynll
w
g0 ofz. 7-20
t " l. 481-80.
POSTOJE T<\KSOW E:K : ul. 510w ackiego
472-70
dw nr7.!'c
PKP
~ 4-3l.
pl. Ob r óców
tahngradu
426-48, ul. P lanty U7-1I, taksówk i
b~gatowe ul Swl<:tokrzy-ka 469-39.

rI .

...

Radom
:r

BA .,..

111\, B. 2eco....... kieC9 -

-

/!,.

nieczyn-

PROGR 111 II
14.00 Wio:cej, le (lIlei, taniej 14.15
Czas i ludzie 14.;5 Klasycy baroku 15.00 Dla dziewcząt i chłop 
cow 15.40 Nowiny i nowind<.i muzyczne 16.00 An tena
nowatorów
16.15 Grają J. Liebner - na violi di
bordone i klawesyn.ista H. Pischner 18.20 Terminarz muzyczny
(Chaczaturian)
18.30
Echa dnia
18.W Nauka praktyce 19.00 Echa
F.esm.walu "Biennale Musicale de
Zagreb-7J" lł.30 M . MielczewSki:
Canzona
a-moll 19.40 "Kariera"
- rep. 20.00 S. Kamasa i J. Marchwiński grają .. No(;turno" D-dur
op. 42 L. van Beethovena na altówko: i fortep. ~0 . 30 Literatura
nad Szprewą - mag. 21.00 S . Ra-

chmaninow:

I

Koncer t

"Hutnik" "Taśm.,. prawdy"
U A, kol l. Ul, 1:. li.Je. M .•
l 1'.:18.
"Zorza'; "Nie z~zej.enl,.

r azem." -

16, g . HI i

lran-cuflkt,

koL L

11.

"Prwdownix" - .. Zbcod.nlla jest
zbrodnH," - r.r ..ncu8Ia., koL L tł,
g. 11 i Ił.
PTEK .
DTZ UItN:
Nowotki 1,1.
POGOTOWIE R TUNKOWK:

-

!Ił

POSTOJ.
16-73 i :r;'-"!,

T

KS

WIi:It:

Za eWPR'ualo. uulany w rep~rtuar!le kin. «"aiene w
ostatniej ch wili, red.lkc ja nie odW .~GA !

)Jowiad __, .

..

.

.

RADIO'
PROGR M

zobaczyć,

TELEWIZJA

17.•

PROGRAM: I
TV Technik ...... &ol.u- B<>ta n.ika (13)
- Matematyka .. szkGl.
- Dziennik TV (kolor)
- Dla mI. widzów: Ekra.. •
bratk.iem
- "Wiem w"",y9t.ko~ tel.,.. .

1'.05 -

18.25 18.50 -

fortepia-

nowy lis-moll op. 1 21.50 Wiadomości
sportowe
21.55
Portrety
polskich
kompozytor6w
W.
Sza lonek 22.30 Konfrontacje ~3.00
Co piszą o muzyce 23.20 Z twórczości
G. de Machaut
23.40 P .
Czajkowski:
fra<\m.
Serenady
C-dur op. 48 na orkiestro: smycz-

19.05 19 . ~ -

19.30 -

2O .~O

2l.1t -

kową ·

I'ROGRAM Jll
15.05 Program dnia 15.LO Z koon-

:11.40 22.50 -

pozytorskiej teki A . Babadzaniana
15 lO Rozmowy o gospodarstwie
15.45 Gra zespól .. Sof t Machine"
16.15 Wizerunek artystki - J . Romańska
17.15 Kiermasz płyt 17.48
H
. .JaŚko we córki l: Wójtowe j WS'i
rep. 18.10 Piosenki z różnych
obrotów 18 . "~ Piosenki z .. EkS'Presu" 19.05 Folklor Wenezue li w wykonaniu "Contraount<''' 1'.~ Muzyczna poczta· UKF 20.00 W egie<'Polak... TiboT Csorba 20 .30 Jobim
po polsku 21.00 Intenadio - mag.
21.30 "The Robert Pa tt ..r""" S;ngers" w KolonU 21.1f7 MUzyka z
kOS7..alińskiej katedry ~! . oa Gwiazda sle<:lmiu wieczorów - Y . Montand 22.45 M . Makeba Śj>.tewa w
trzech językach 23.95 Laboratorium
mag. !3 50-24.00 Na dobranoc:
9pł e wa M. Sarelou.
PROGR.<\M T.OK (, NT
16.43
Om 6W'1enie
pr<>~ran"i
16.45 Radioreklama 16.50 .. Już nIe
~apomnlsz mnie.. ... felteton T .
Kudelskl ej 17.00 K onc.,..t muzvkl
rosyjSkIej I rad",leckleJ. 17.30 .. Roddny za9tepcze" c1vsKI 's ja
a ~
maty prawne. 17.45 W
różnych
rytmach 18.00 D?Aeo'Inllc Ił dtn,.".
18.M Pi06enlct Andrzej.. Korzyń

n .05 -

Magazyn ."
POlSce hln
(kolOr): ..

11.%0 -

"JasielskIe
J<:zyk
Dobranoc
Dziennik TV
Kalejd08k""
On i ona _
!4 godziny
Koncert
r::Ii Tari(Ów
progr. TV NRO

ka" , ,.Czar

DUś
14.lI
lli.05
16.30
10.40

n .4O 18.10 -

turniej
Kronika W -wy iMaiowsza
Budniacy - re p . film.
"TEST" Trzeci Swiał
Przypominamy, radz1my
Dobranoc
Dziennik TV (kolo~)
"Wielki plan. Bassa"
~i1m z serU: "Al Capone
i inni"
Z
cyklu:
"Czym
tyje
świat·, "Stosun.k1 ZSRR
- USA"
Spraw. mag. sparŁ
Dziennik TV ( koł~
Magazyn ITP

18.46
19.20
U .JO
W .!&

!9.J5 !1.05 lll.li -

Jutro
PROG RAM I
TV Tecbnikum
ZOOlogia (14)
7.05 - BOotanlka ([lI
8.lI - "Po jedynek I
nem" film
lAI .• - Geografi o dl.
Budu jemy ..d
n .• - Dla k L li kur
U.oo - Wych.
obyw.
VIlI - Na"".
' .18 -

TV Techniku m
1%.45 - Język polski (411

13.25 -

OGŁOSZENIA
M.AŁZ ENSTWO bezdz:ietne (czU>n_
km""e KSM) ~ukuje p<>kotu na

_2

okres l roku w Kielcach . Oferty nT
Biur., Ogłoszeń Kielce :!0402-g
W KIELCACH przy Toporow..kiego zgin~la czarna suczka (ratIIe<'eII: podpalany),
bez
ogonka.
Prosi. siE:; o zwrot u wynagrodzenłem . Kielce, Nowowiejska l5fllll.
!OJ87-g
-:l:-:C"'Z=E:::R::W=C=-A-:-w--m-."'
ik:-r-ob-:-u-me
-=· .. nysa" ze znakiem CA pozostawiono
przy wysiadaniu w Krakowie dyplom i odpisy z UJ na nazwiska
Alt-ons Ba·ran. Kierowc~ lub inne
osoby uprzejmie pTOS:Z~ o- zWTot
pod adrese m: Kielce; Bema I m 4
telefon nr 486-05.
303!ll~
ZGINĄŁ portrei
""'Ó~.,
li
dokumentamI. Uczciwe-go zo.o130:ce pt'Osz~ o zwrot pod am-esem:
Andrzej Grabowsld, Radom. Zeromsldego 761112 m . 39, telefon
255-S!. po szesnastej.
l59M-R

skle~o.

-

Chemia (44)

DROBNE

UNIEWAZNIA Sff;
11;. V .br . piecz ątk~ o
Tekstylno-Odzi e7owy
binów GS Biał ogon"

SPRZE-OAM- ffi'a gI d
-gazowy z powod u
ce, Wiosenna 2.
"ClłRAPEK MARIA:-I
g>tymae j~ PKS n.
-Serbinów.
NIPOCHORS KI
Radom ) zgubił
niowsk'l. wydaną
kum M echaniczne
STĘPL EWSKT

Cisów 85) zgubił
lat miesięczny PKS
Kiel ce - Cisów.
WILK Gratyn.
Piekosz.owska 481
macjo: szkolna. wyd.n~
LO w Kielcac,,"

KOMENDA 139 OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY
JEDRZEJOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW A
W Brzeziu-Wodzislawiu, pow. Jędrzejów
ogłasza

zapisy do 2-letniego stacjonarnego

OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY
i ZASADNICZEJ SZKOL Y BUDOWLANEJ
- Filia w Wodzislawiu
Warunkiem przyjęcia do hufca i ZSB jest:

.. I N A.

się

wiedzieć,

Warto

Ostrowiec

,~Baj

dRobolnik"

-

"Swiatla

sttly" USA, kol. I. 18, g odz.
15 . ł5 I 19.
"Mosk wa" ,.Cz ł.owi-ek.. któreg<> c~na cosła" - CSRS, 1. U,
g . , l 11. "Króleow,ta w o$lej
kó,.,u" rra.nc kol dub. l. 7,
g. HL ,.Kiedy legendy umierają"
U A, ko.l I 14,
13, 17 45
l

kol..

król" - polski, l. 14, g. 15.lO, L7.1O
i 19 lO.
,.Hel" - ,.Je~łi deiś wto.re.k, to
iest6my w Belgti.[" ang. kol.
l. 14, g . t.lO, 11.lO i U .lO. "O!rtatni
termin" USA, l. III, g. 15 .30,
17.JO I 19.30.
u Walter" ,.SamuraJ 1 kowbGJe" franc. kol. I. 16, g. 15,
18 i 2lI
"Mewa" - "Szerokiej drog.i. kochanie" polski, kol. 1. 15, g.
15 lO, 17.lO I IS.lO.
DVZURNE APTEKI: nr 15, pl.
Kon tytucjl 5. nr 10 pl Zwyciestwa 7
•
TEI.EFONY: Stra~ P:>~arna m,
PogGtowie Ratunk owe 999, Pogotowie Gazowe !!4-30, Pogotowie SieCI Elektrycznej %79-33, Komenda
MO !SI-:I6. Pogotowie Milicyjn.
997
)'OSTOJ E
TAKSOWEK:
ul
Gr odzka
!tS-52.
nI
Konstytucji
228-52, Dworzec PKP 268 -38, ul.
Zwlrkl IWigury 418-10.

NORBERTOM
1 PAULINQM

Wbt.-

"W kc~u zła" -

l. 16, l . 19. ~Za
czarowane pod..wórko" polski,
kol. I 7, g. 15 I 1'1.
"Odeon" .. Gdme jest brze";'

francuski,

Ddi .kluli"'.., uc'ZeD1a

or:ę-sc-o

posłuchać.

K l N A
,.Nie ma mocnych"
I. lot, g. 15.:W, 17.30

"B łtykH pn.l. Joo.1.
i 19.1O

Czwartek
6 czerwca
1974 r.

I

zobaczyć,

I

14.05 Spo t kania z
Ballady na głosy
pejskicI,
( tl wali.
Estrada przy j3zm. Br ty lawa Berlin 16.10
. G.,.tz
ntra O.
Peterson
16.35
Wykon wcy
kompozyt r3nH
17.0-1
Radiokurier 17.20 Rytmost p 17.-10 Przeboje t.-zydziest.ole-c.a la.oo Muz'yka i Aktualnoki 1.25 Kromka
muzyczna 19. 15 Gwiazdy polskicb
eslrad 19A5 Rytm, rynel<. rekla ma 20.
NURT (peda ogika ~O. :!O
Z Teatrem I
rmll
n
szlaku
zwye,,:stw
20."
Kron.i.l<a por towa ~l.O' Koncert 2:yczeń !LlI
Dtwj~k wy
ptak" t
r klamowy
21.58 Swi t miN.!Jtucy mu~yC'Zn~j
2!.1$
plewa
M . Grech.uta :!~.1I
St dio n wośoi U la
n<>t1unle
z jau.em
Hl-!.ii P ag;c m noc"y " p
anta.

-

u.k.ończ:enie szkoły podsl.a~wej

-

~rjek:

-

dob17 staa zdrowia

<MI 11 do Z4 lat

r - rłożenie

następuj cych

dokwnentów : liwiadectwa 1d:~enia !;t:koły
lub zaś ... i dcEenia
rejeo;tracji,
niwi dezeni
()
r:drow ia , dowodu osobistego tymcEasowege uświ.dco:_1a lub metł'yta
n ia, 3 fotogrtltii, ski.,.-owania E ZP ZMS lub ZP ZSMW
d~umentu woj

Wyma~ane

k.ow

eo

jest posiadanie D.iftbędnych pnedmiotów ~ycll.. pn:ybocłw

W dwuletnim cyklu nauki można zdobyć zawo"-·~
MURARZ - TYNKARZ
POSADZKARZ
MONTER KONSTRUKCJI ŻELBETO ~'-':-CH - SPAWACZ
Juna y 'III' o"re ie ! łał nauki odbywaj4 .k.lenie wo j'''"we
aam"brony cywilnej" PA caym prteoie ieni aostRA o re" rw'·.

w

Wynagrodzenie w I r~u nauki wynQSi 1.1OQ .r:ł mi"" 'Zi'le, w U _
1._ rl
25 proc. premii za osiągnięcie- dobrych wyników, Umu"::.tru w nie organiz:acyjQ~
b zpłatlle. Wyżywien ie w stołówce na miejscu. a:ęściowo odplatae, Ba zuad ch
Ło wych.. Z .. kw terow file b~pł tne. Junakom Udostępnia się przebyw nie .."
W której znajduje się telewizor do odbioru kolorowego programu., r żO()ł'odne
strumenty muzyczne. Junacy mają możliwość uczestniczenia ... wycieczk: c
uch turystyc!:oych raz uprawia.nia sportu.

w zyscy chętni pro zeni są o kierow nie podań do 301974 roku,
adresem Komendy 139 OHP Brzezie-W
pow. Jędrzejów. woj. kieleckie, kod 28-33 ,telefon 82 W'~I1I~'I"'''
KOMENDA 139-15 OHP PRZY
S{Ę8IORSTWIE BUDOWLANYM

JĘORZl!!..10W K[M
VI(

RZEZru pow.

JOw.

,..•.•.•.....•.......•..••..•.........................................•.........

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

ECHO C' tA

KAIJł..

A.

n

defiladę
Towar:r;ys:r.ył

,

zazegnac
dokument FAO
RZYM P AP. W sied7.i. O NZ do spraw
roJn!ctwa (FAO)
opub li kowan o
dokumen t na t efIla t

sy tuacj i

CI.~encle

i:fo:mujq:

świ ecie.

naj ~liższy ~ ~

k_ńesy się tlopiero II ebwł
lą
" wyzwolenia w szy.tkieh

okupowanych ter y toriów arabskich
i
prz y wr~enia
ws",y.tkieb
praw narodowi
pale.ty ńskieom u" .
NOWY JORK. Prezy dent
Slanów Zjednoc:r;onych, Nixon, wy~łosil w:.żne pr:aemówiCilie podczai promocji w
Akademii Mor kie J w Aanapolis. Przemówienie tlotyeIIYło polityki
:r;aKr~nic~nej
USA. Prezydent opowi edlliał
się
Meey dowanie
za polityką

edprężenia

w

~ " s un

kach Ke Zwili likiem Rad~iee
kim l prze.tn: e~ł prze d próbamI wpływania Da sprawy
wewnętrme
tetfO kraJU.
PABY2;,
plenarnym

)Ja

poale4unła
łr&n cus ki etfo

ZtfJ"em.cłzenla
Narodowetf8
,premier Chlrae przedstawił
pratfram
p.lityczny swe,;.
r~du .

Stwierdził

en,

te

Praneja będue konLYRuo.... Ń
.0tycbeJUOWII politykę .a~raDi~ą na
llasadaeh II&kreślooych
prus
tfen. ok
Gaulle'a l "reayftDt& PoapiBa.

Rozterki duchowe
edzkich rojalistów
SZrOKHOUi PAP. Ka.'ozgrYwek II mistrzospiłce

n ożnej

100-

przed
k il k oma
Od trzeC:l miesię1V'adome, że p ierw,zW"dzka drużyna rofJu<!:'seldor lie w dniu
drużyną

l

Buł ga ra.

la od chwili

zwym eczu
In ", Akwizgran ,,,
Ą.ustrii. a tym ~a
.;
h zakwalifikow a _
: clo szestnastki ..na jprzeżywa
t n ą &0bl'-l
~J ow ą.
drużyny

w

LS
·

• kWietniu

szwedzka

dowiedzia ła

k omunika tu
te
br. po połud-

w

!liu od będzi e ~ w
kapliey
u mku królewski."o ślub najm10dszej siostry króla Karola
Gustawa,
31-letniej
Christiny
Bernadotte z 32-letnim synem
przemys ło wca, Tor dem MagnuIK>n e m . Ceremonia ślub n a. prze_
jazd p rzez mia to i różne epizody związan e ze ślubem, maj_ być nadawane na caly kraj
prze z
telewizję.
W p rawdzie
m ecz Szwecja-B ułgaria będzie
t r ansmitowany
'IV'
programie
p ierwszym. a ślub ksieżniczki
w pro: ramie drugim. ale eza
nadawania jest ten !lam.
W śród r ojalistów szwedH:lch
powstało Ułmieszanie. Komu oddać pierwszeństwo?
Czy k ról e w skiej siostrze , czy też jedeDUtce zliot.o-a,iebiesk · h?

~

DM.BZY ZE 1ft'&. l

ebowYlD .koło l tony. ~Je
odruaw"''Ym, nerow_e .)'114.,mem
irroskopów,
w1'5)'I_o
przede w SQ's tllim przeciw Lonełyeowi.. D~k i chialallio
epói
IliaAerm, Dl zczeniu
w y rzutni

I<
:la
• :la

powiat kideclem=Yńs;ki wy-

"~arze" % Qro,~u,'~
.
rue upew-

ę Un...~,

•

~""Wl

o czy droga

''T "'JlQd I. pod .. stara·',
"'Waj Wi-esław Boro-

Ul"k

lld€r.zen ia

P<»tiósł śmiecć

H.

na

pa

Sadał
.." -brai
armii e~psk jej.
mu m.in. J a_

Rr Arafat, prze wodnje~y
Orwaoi:r;aeji Wyzwolenia Pa.lestyny. W
krótkim przemówieniu
Sadat powtórzy ł
myśl zawartą w swym w y stąpieniu
wtorkowy m ,
te
miJ;ja armii
e,:ipslóe j
sa-

V-l, kładnie I drótr dewno."""eh Niemcy b"U w łani e w ysIat bez p9ró wnania mniej laia,Ae1'e b
bomb
niż
plano waU.
Większość V-l :lO t la zestrzelo-Da atbo przez m
liw ce RAF.
albo p rzez a rty l erię p neeiwlolniflą- W akcji t ej w.i ęł:r ,,<bial
3 polskie dywizjony : 306. 3J 5 I
316. Nasi my ' łiw~y ~trzeliJj
otfółe m 1M p~isków V- l ".
NiezaJe~ e
od
zwalezanla
,,e:r.a"OW1lic~, któr y m to mianem
o~ hn zono n a Zac h odzie
l udobój ze d:r.i e lo h itlerow ki~j ekip y

p rof. von B raun a, pol ey lotniey konty nuowal i bez pośred o io
dział~n.ia na n orman d zki m teatrze w o j n y . W dn iu J 3 ner w a
pol k iemu d ywizjo n OWi bom bowemu 300 p owierzo n o
ykonanie ałaku n a hjtl~row kil rlo te:
w p orcie Le Havre. Jak POIMY
WYkonali to zad:ln'e - świadeLY
oik'aJne pi ~mo 7 dQwództwa
bryłyj kie~o Bomber Command ,

STRONA'

na

Roś

ie autorytet
rad narodowych

zgorzac

S.VI. KAIR, GENEWA PAP. Gene rałowie ADN A N TAJA IlAN (S yria) i HERZL SZAFIR (Izr ae l) podpi ali 5 bm. w
Genewie w obec ności prz ed s ta.wict el i ZSRR., U A i Egiptu
dokumenty k&ńoowe . określają« "r y b i te rmin y r&Zdzi c lc nia
wvjsłt syryjskich i izra e ls ki c h na \\<~órzac h G olan. w t y m
ewakuae,ii oddziałów i zraels kic h II części &kupo wa_ ~ o pr zez
Die tet'y1orltnn y r y j kiego.
D okum e nty, wśród nich mapy
naniesionym i na nie szlakami
ewakua c ji wojs k i uzbroje nia z
stref
zrnni ej '>ZOn j
ob cności
w ojskowej, podpisano w środ
li;

Kwadrans grozy

Zajrzałem

smlerCI w oczy
Wlo6:z.cww a. Zwyczajny d.7>ień
przy
l:7udow ie
zakłaóu
mletozarsk il:go. Na teren 'e garbarDi pou;:i.na kaparka rob, wykop pod cią g kana li=cy jlly z
mle-czacn i. W n iej - człowie k ...
... I nagle r elacjonuje
Ad:.m & r tu lOi ,.k, operator k~
park i % Przed i ęb iol'>o twa Robót
Inży n.ieryjnych
Budowrud.wa
Przemy sło w e go w
K ielca h ktoś krzyknął. PlitrZę:
a tu J.
lyż.k i le<:ą poc';sk i. Ile lego bylo? Dwa albo tny
leraz
rue potl'a-J ię odl worzyć t..go

momentu.

Zastygłem

cały

J:dyby

.... ybuchly... ale miouty
m i jały a n ie się
nie
działo.
Dookoła wykopu :r.ac~1i eroma
d2lić Lię !;udzie.
Wolno . wol))iutko wyt>zed1em
z koparki.
Spojrzałem : w wykopie
leżaly
pociski. mówią : od granatnika.
N ie zna;m się na tym - ale
je<!t teco dum.
Zab",zp ,eczono
wykop.
Ale tamtędy c hodzą
cł:zIieci niech s i ę ooś tan ie ._
No i pracować n.ie mOM .
Według
po.;iadanych
in!armacj , pociski n ie zosta ły jeneze usunięle. St W!lC7Al. to realną
crO<ibę dla
&dro w ·a
osób
przebywający

h

w

pobHż,u,

r:wlas zcza że dzieci n ie wają
.obie sprawy J. groią cego n iebezpieczeństwa.

lecamy

Sprawę

IIwadu

tę

IICIpGw ·

po-

ICh

w ładz..

Desperat... jakich mało
WASZYNGTON PAP. Nieznany
podpalacz wlamat si<: pn:ez okno
remizy Jrtca1ackiej w wi ce
J"oreet A creo; w litanie Olinoll t
podl<>1ył OCIeń
pod jedyn,. W6E
_atacki. LUdność ",!.,.ki lfCEY
ók.oło 250 oa6b. ByĆ mo1e tlIka
oKranlczona IJczba ml5Zltańc6w
U/Mw! poU cji i1~dztWo .

do

w klóryu m aina Dl.ln. przeezJ'co nastę pu j :
.. P r&k tyc)\nie
zoj :r.ez,.liici
'WlIZystllie LamieJsze siły m orKle
iemoow," była Lo naJw .... ejna IdIA _nlka p<"'&eft w . .wi ..~ lilię o
j lI_ _ji l
t.ć

Hes7ła .koło lO oIr.ręlów._"

*

Obok U J'Ou lLld l dy whjonó...
loinicsych b upo redni albt a l w
ple rwsz j. łMie inwu JI W'&i ę l y

IIDra

11. z ·

· z.ęł i jmv

stawi ć bardzo poważn e. a ·
dopi ro P'CI'W ze kroki na dlugi e j i Lrudn -j drodze do &p.a wi.edJiwego i Lrwałt>go p oju na
B li<;kim Wschodzi .'.
Z godnie z p I' :GWlli ni 'm o
rowzid( niu w jsk Syni i Izraela, podpbć\nym 3l maja.
dzialy obu
Lron ln.lj'l zająć
nowe pozycj
w ciągu 20 dn i.
lic-.t:ąc od zakoń(:zenia pra · grupy rob zej. Op racja rodzielenia, rQzp ·zynająca
il! 6 bm.,
PQWIIlO:\
1.<
m :z.akoń 'zyć s i
naj póź.niej 26
rwca. Hm.dLi ,,lenie wojsk nastąpi w \.rLech
etapach.

r'Hd,,)\\ ~ en,
rialu KW

·.~}oO:

&ł'\.l\.

...uni

PL.1'1

I

ta-

wOJ, .....·OO <l

kI 'l•. ,k.m.
Obra<.l<~n

p. ~.........(xin.( ·zyl

kr l.lrz K

I'L. H.

I
pf i. 'w<xlnl-

CL..jly \\ " .l""'''.-(v;,( II j
ICli1y ... r(A.tV \'J ' j ....' Ki · }.C: rlJ.." l 1.1......1;..~/ n
.lara)<'·~lI/;.
<l i.>')(' 1.<1 W 1<. tJ.1 \"Iń
r-~ pru-

ae-r

ad ""r.y,·h w .., lm lu
t .. " 1. <1\\ 'x·h ms.a \;Ich.

n

- ~u

Z4.t

gmJn,w: h

\"JaI

,<km-

lal()\.o m. in .•

rt. tOf~nla

",-w.()ł(.·h

"'olch j,,,t ,Ju":zn....

Lo >

u.ł.oz.-

WU

1<1

• .. IWC") tt:t rad
rud'Jh . l>.t:.I;k, •. t.; In im " y. ,om
n... <IP,I)' l I<.l . .t:mJany w ".kl<.ld~!~ :.· ...
Ji: 1M) - /..,il\\"(K!o vy
r,adn ~· ·h,d.zJ ' I '-LI~'U Wltk"""..ny J' t
WU'>.-L K·h ".IdZI.llv "n.l na . r o
d..w. "" r<>I)(,J.ll, . .,..;, I chl-op i .
J ·dn ) .... >I><.W(·
lIi, I<IWn.lt'tWO
l
n.wz(·ln,k.
to'" nowyęh
.... la~'h .ldmll 1lr .. , ji pan lW<Jw,·j HW
v·r I.nv
wpł yw n.;
p ."Zy ... pJ(\ . .'7.ł~n
.
.,' zala( w ian,a ..... oQ.A·lkl(·h "praw o zl1a(.7.,.
l U . \k,,-wym . jJlt i 0'1>')d.11"('Z,v rn . • OIU J<l u- "ł)ad. k i1' )f;et ""WI'g n
P< at wvk'.lI.;; w ,-....v.
W dy U"Ji w ', II" m l.'J. 'a 1>",twa;<-, 10 ' <>IMll,)01 pr y rad i
k h k,..ni'l' ,
w jJ dl.i.\ł. m., i
f't.;?# -:': WOW:UUII pod jl!ty,h n<'l
jiwh lJ(-nwĄ/ OO~lZ .d.'Cy?:J I ..d
Uł7'(~ÓW t,y·-now ·h.
(K .)
r~n 'd

w.

Brytyjski uczony - .klimatolog:

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

Kaprysy aury
poważnych

LONUYN PAP. Dr Jam l
Taylor. wykladow~
, .. ogratii
Da
uniwe rsyl de
walij skim
twierdzi, że jes1kśmy ob,,(·ni'
'wiadkami
poważny c h
W' kli ma cie zi emsk im
i przPmi zczen ia dę Itref klimaŁ" cz
nyc:"
Od d1uższe go już czasu 111' Europie zdarzają się' okresy po.uc hy, która trwa Ilaw t poIlad 30 dni, przyn ząc poW8 7ne s zkody
rolnic twu.
Jednocześnie kraje afrykań s kie polożone na
połudn ie
od Sahary,
na oO.<'Z3r-ze lz.
helu, na_
w iedziła
niedawno klęska
uszy, której s kutk i będą odczuw aln e j ~zcze przez wj('l
lat.
Zdani m
bryty j ski 'go uczo!lego, zjaw iska
te wYpływa j
m .in . z fakt u. że poczyna iąc
od okresu
i~gając go •
t y'"
18t p.n.e. Zi e mia otrzymuje C'I).
raz mniej
~nergii
lon :zn"j.

w

_:

pne. ln t r pr
"polaey .a monach
l 3t-lM5" dmu'" ! t . an piw da nC!j

~ice

..w tawa jl na ormand!ę u y clelt' " HI IIesClJhllez Iy n i
'awiea" ,
.,Plenln·',
..Kra ko wła k",
., lJIaak".
łlrąi<>wolk
.. D .-.,;o n" I
ta tk i
h an cłlowt'
..M"IID", ,,Kmi ie",
" Ke r !'kł"",
.....,i w .. ,
..Naroc:a",

.Wilno'·,
tfK alowi ~",
",K raków" i "P ",mań '·. P o l kie
ok ręty
bojowe o -Ianial
najp ierw przdś ie
ołf',anlu
morum , a na,l pni.. niektórf' z
n ich w pieraly o,;oi('m I duja e
oddziały
d .,alltoWf'. \\' w,.lee
J hitlerow,k artylerią nabrz rż
ną , z("lt(',;ółni" duż~ za lu,;! od dał ką ź o" nik " DraJ[on ·· naj" ie k.,z~
okrę t
flot,'
pohki d.
hj"l_ pUI'Z 1',,1- kirh m ",' narz" 1:; ,l- r .. n ia 1°13 r . ..Oralon'· działal w
iln~ m
u'spol ..
kontradmirała P"U. r' na wraz

http://sbc.wbp.kielce.pl

zapo

są

iedzią

zmian w klimacie ziemskim

si IIIterie wroga

.d:r.ial j e d n ,t kI n asse j mar yn arki woj., n n~j i
han d l w e j .
one v obn
cą t kę
S tanowiJ
rma d y n ie po ty kanł'.i d o t ej
pory w d llialaniaeh w ojenn cb,
bo li x~ j
esn ie
ponad 700
d uo c h I ' r dn i h o krętów w oj en.ny.,b I>ra . 25 flot lłi Lrał weów, a t akie p rze do 5 t ięe
staLków tran portow ' eh i blisko 4 ty i ~e bar k. W rap rŁaeh :r; " najdłuz. :u ,;o dni .. spotykamv pr7f' i .. ż e:r. to nazwy
poJski .. h j ołnost .. k
woj nn)eh
handJow ył' h .

U1.ł11y,ldw,ać.

St.a.k

.

,.

rano na p ·Jedzeniu ..... vj.~kvw j
grupy roboczej g 'n
~kiej kun! e r ·neji pokojow e j. PIlICwodnic-.t:ył mu generał E n sio Si ilas \ <10,
dow<idca doramych si l zbrojnych ONZ na Bli~ k i m W".,·hodz.i.....
G.:ul. SiiwtivUO w y razi I z.ad.,wa
leni e z pomy · Inego zakonCU'nl<l
p róIC g r upy roboczej. J"dnocu'8 ni o<;uz.egl. że "t.r7_d)l} sobie

DOKO <'Z
IE Z
'TR. 1
' U-jl P,I l w.,:rz.ych ... kr !..:lrJ;\" KP
i 1'-' 1 l"'l.! Ill, Ut,ot.h,cyeh r \\ ll< lZ .,nlO
plL.. ·W,
lc.t:'IQ mI J)HW "\Vl\\ ) <11 l· m)<'J ,"ch ... ,d Jl<l-

f'rl.jl lyn,Y Lt:g
ł.. h

· ,·,; zel~

U

Ut 'b'ni n It! wo-

t hc.

Z d l·U g .. J st r ' /OJ,

w a ..,t J.a-

w~rLośd

dwu,h'nku w <;gl..l w
lrnu,fl'fZI. jaki
.j
Hl zauwa ~yc
d ptA. ~ lkó
Lzw. r .. _
wu lu.:)i prz.·m.' ·Iu w j w XIX
W lŁ'kJ. spow odu wal
wyŁ orz ' Dlf! :,i<: ~. atnl O"iCt." rz(· ... W -;f) rod 7.aj
.. kranu. trudno przl:pn<zc-zaj ,·.,go prl)! ie ni..
, idJ n .. ,
co p<)wodo a lo IX·w n,' o....·pleni.' . zwla u·za
w
okoli(,8t· h
wit-Ik k h o"rrtrlków pn... mv1ow yeh.

J"m.-s Tavlur jnt 7..d' nla, 7.
te dwa prz.",iw lawn..
ja wi,,1<.a ptono,zą po czc:ki o'lpowi~
d7. ialntJ~ć
7..a Qlóln
.. 7.woIJlif _
Dl e"
pro 'w
m,'t .. r olllgit'zny.·h i r IJ ~ hl ; Wt ~.... rd kI mat V\'7.nv ·h.
lllat .. go wla ·m l
j .. t..,';mv od
za,u do ('ZII·U wV <law i nI na
kult·jne. n ;,·7. ... k l. · k prv< P'gudv ...
J "krętamj
łiniow mi "Warpi l .... i .. Ramilli .. ~", mOllItore m
ttRobe~~" .. i
kr1\i fJ ~ni
mi
.. M:3urltlu . •.. rrlhu'>&
.. lIrobbhf'r ·· i .. O na .. ·· oraz Ii('znymi ni ltclty('!t'ł mI.
Z f' pól LM!
wy %I'dl w morze Już kilk dni
przf'd rOllp~ęci .. )n i n wazji, a
nDr /ton"
d o~ył
do
o '''lirO
5 n"rwca 1944 r . Sa tępnf'f{o
dnia n d ran .. m okrę t y w .. ~t. l y
do z to i pk
n. .bliivł ~ę
d" wybn .. ży ro .. poczynaj ą(' bura,;"n"",)' ostn ł p :r.yeji woj k
bill .. row"kit·h ... I)ratfoo ·· prowadzi/ ~i .. ii .10 batf'rii
rtvl .. ril
nahr7 l'ż n .. j
kalibru t05 mm w
rl'joni~
all .. \"ill..
ur OrnI' . 49
min u t lrwal z ,arLy pojt' d ynco k.
ai b t .. ria przf'riwnika "lo.tała
'Inhz( zona.
"a '\ tępnvłn
("C"łf"m
.Lala .,i~ ~j(nid,za bah-ria d·dał
150 mm w rdo"i..
Trouville .
I on M,tala "mu-zona do mil('Z" n;".
Zalor;a .,Orar;"n "
0.Lrzl'li\\ :.Ia pó7ni .. j
um nione
lnowi sk
nirprz ... ja"icls ie w
"'jonit' eał'n. a n.,lrpni .. kon ("f"nll'owan~

,,"?

Tf'joni .. Y r

,rH l~

woi.ka

pan .."rn..
prz('C'iwnika.
'Y'z r<ł=i .. o(i .. ń kratown ika b..-I
,I{ 1.t".(" n'~ " .
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Dziś uroCZVSłe ', otwarcie.

Na szosach Anglii

jpJro _pierwsze dwa ·etapv
XVIII Melllrialu ·pik. openki

Szurkowski spadł
na trzecią pozycję

Dsłś

o godzinie 18 w A mfi·teatrze na kieleckiej Kadzielni odbędzie
się
uroczysta
Inaugaracja XVIII Międzyna
rodowego Wyści gu Kolarskle1'0 o Memor' ł pik. Skopenkl.
Ta piękna Impreza sportowa
IIcromadzi w tym roku na
starcie 'lO zawodników
ze
Związku Radzieckiego. Czech o
sło,...;i i PolskI. Bardzo sillUt ekipę zgloslli do wyścigu
represen'anci Armil Radzieckiej. ZaaleźU się w niej m. in.
ADałoUj
Starkow i triumfator W30śeigu sprzed dwoch lat
- Jarlj Połupanow.
Jutto
kolarze
rozegrają
plennze dwa etapy wyścigu.
O cecIz. 10 z Bukówki nastą-

pl start pierwszeg'O zawodnika do jazdy indywidualnej
na czas na dystansie 26 kilometrów. Trasa prowadzić bę
dzie przez Suków, Borków I
Daleszyce (półmetek) z powro
tern do Kielc na Bukówkę.
gdzie znajdować się będzie me
ta. Przyjazd ostatniego zawod
nika około godz. 12.
Po południu , e godL 15.30
rozpoc:mle się drugi etap, ze
startu wspólnego. długości 104
km. Trasa prowad-d z Kielc
przez Górno. Bodzentyn; Słu
pię. Łagów. Górno. I)aleszyce
(lotny finisz) . Borków. z powrotem do Kielc. Meta znajdować się będzie
na stadionie Błękitnych . a przyjazd
pi~rwszych zawodników
spod ziew&DY je/łt około godziny
18.

W

piątek

Zwycięzcą d"iewiątel(.
ewyści!:,u
kolarskiel(o
An!:,lii zo!>tał Ho-

tapu

dookoła

lend er Schuiten, który
samotnie minął linię
mety,
wyprzedzając o 36
sekund
zasadniczy peleton. Na dru!:,im
miejscu
fininowal
Szurkowski. na trzecim Holender Dekkers, a na c"war
tym Boniecki. Komisja sę
dziowska uznała jednak ie
Szurkowski nie
jechał ' po
linii prostej ńa finiszu i utrudniał
atak Dekkersowi.
Polak otrzymał 10 sekund
kary i został sklasyf'ikowany na 21 . pozycji.
Liderem wyścigu jest nadal Holender Aling. który
wyprzedza Szweda Filipssona o 13 sek. oraz RyslIarda
Szurkowskiego
o
22
sek.
Drużynowo
prowadzi
Holandia o 2 minuty 24 sekundy przf'd Szwecją oraz
4 minuty 13 sekund prud
Polską ·

Błękitnych

na stadionie

Tylko bez kadrowiczów
wystąpią

zespoły
Dziś

grają

najmłodsi

koszykarze

półfinałow ych
dziewczęta
ze
1łskfiy Pod tawowej nr 6
odniosły zwyc:ęstwa nad
dru ży

nami z SP nr 15 zarówno w
grupie mł<>d 'ze j
(16:2)
jak i
starszej (32 :0).
Dziś o godz. 16.30 na boisku
szkolDym SP nr 24 odbędą się
mecze
półf i nalowe
dru żyn
młodszych ch łopc6w . W p ierwszym poj edynku Plomień zmierzy się z p:erwszym z espołem
-SP nr 24. a
na stępnie
trzeci
zespół SP nr 24 grać . będz ie

z

Polonią.

Po efektownym

- - --

zwycięstwie

łękiłni
już

na szóstym
.
mieJscu

.

•

Legii

Górnika

I

Już jfJ tto. 7 Clet'WCO
na stadionie
Bl ęldtnyc h w Klltlcach dojdzie do niezwykle inte<-eoujqcego
pojedyl\ku pil.
karsk iego pomiędzy c-'owymi poIoIc1.
m i zes połam i legiq Waruawa
l
Góm ikietn Zobn:e.. Spotkanie łIO rOle·
grone zostanie przed przybyc iem kolo·

rzy no metę drugiego etapu międtyno

jol< L&gia - do stortu W Puchon" Loto. Pierwszy mecz w tych rozgrywkach
gromy no wy jeidzie r
lochoclniooiemieckq drużynq I·Wgorrwq z Dui~bur
go. Toworzyskie
spotkonHt z wojskowymi traktujemy s«io I myślę. te gra
noszego zespołu zadowoli kie-Ieckq pu ..
b li czność, która n i e powinno no.rze-kać

rodow..go wyśc ig u
o Memo<ial pIk.
Skopenki, a dochód z niago przezno·

no brok emocji.
Dzięlcu jąc
la

czony zostonie

budowę

na

Centrum

Zdrowia Dziecka.

Zgodnie z oczekiwaniami koszykarki Kadeta I Kielce U>stały
przec:wniczkami
Znicza
Sandomierz w f i nałowych spotkaniach D Turnieju Koszyków.. Dsiewczą t i Chłopców
o
puchary Tęczy. KSM
i "Echa
dnia". Wczoraj w pojedynkach

w Kielcach

rot.moY.(ę
przedstOYlriobu klubów przypom i namy. ie
piqtl<owy pojedynelr Legii • Gómilli_

defom

się

rOZipOCll1ie

ChcQC .. zociqgnqć j"",.,.a" . w
ja·
kid; skIodach wystqp iq li gowi po t",,·
taci no kieleckim boisko.
poIqczyliś.
my s i ę telefonicznie z
seereto.riofo.mi
obu klu bów, gdzie otrzymołiśmy wycz~
pujQCe infOfmoc je.

@) Nasi pillÓone powrócili we wtore« z krótkiego zgrupowOflio IM ośrodku
nad Zalewem Zegrzyńskim, a d ziś (w
środę przyp. red.) trenowoli jut na
stod i Of"l i e przy uf. lo.z:ien«OYłskiej
powiedz i ał nCH1"l sekretarz sekc ji piłki
no żnej legii, mjr
Miec:ysłow
Kunrk.
- Do Ki elc przyjeżdżamy w najsiln iej·
szym skłodzie, oczywiście bez kadrowiczów - De,.", Gadochy l ~mi"iewi ..
c'Jo, pn.ebywojqcych w Zakopanem. W
meczu z Górnikiem wystąp i q wi~
m. i n . Mowlik, Blaut, Pococho, No. . . , Oqbrowski. Sio/os. No Kielec·
czyźnie rozegromy jeszcze jedno spot·
Iron ie - w poniedziałek .
11
czerwca
z N e ptunem w Koński<:h. anostępn i e
wyjeżdżamy do Szwec;;. gdzie 16 bm.
zoinaugurujemy
rozgrywki
o
Puchar
loto z drużynq NOf'fkoepi ngu. K i elec·
ki pojedynek z Górn ikiem nos i trene..
ny - Jaroslaw Veiwoda i lucjan Brych
cz, . traktujq jako qenet'"olny sprowdzion
fOl"my zespołu przed startem w pucho·
rUt. Postoromy się zaprezentować kieł ..
czanom dobry futbol i sqdzimy.
że
nast występ przypadn ie im do gustu.

. f.';) Drugim n05zym
rozmówcq
był
IlI er.ownfk druiyny D,łkf nożnej zabrzoń ..
skiego Górnika. Morian Olejnac.

o

godzinie 16.

Ro",,_iO/ A. PAWlOWS'U

Zawody w wieloboju

sportowym
W ramach obchodów XXX-lecia M Ilicji Obywatelskiej i Służby 86Zpieczeń
stwa odbywajq się liczne imprezy Of.
gonizowooe przez Komendę Wojewódz
kq MO. Wczoraj w Kielcach
zokoń.
czyły s i ę wojewódzkie zawody w wie..
loboju spOl"towym. VI pięciu konkuren·
cjach: strzelaniu specjalis tycz.nym, skoku w dol, rzucie granotem. pływoniu
'. marszobiegu

-

sto rłowali funkcjona-

riusze ze wszystkich
jewództwie.

jednoste«: w

wo-

Indywidualne zwycięstwo wp ięciobo
ju odniósl Andrzej To;>o<eIr (ZOMO Kielce),

o

no

nostepnych

m iejscach

uplasowali
się:
Todeun
Nowak
(KPMO - Koz ienice) ~nl
Wie-słow
St'IPień
(KMiP MO - Radom).
W

zespołowej

twvc ieiy.
ło d rużyn o Z0Jl10 - Kielce przed Ro·
dom i..... I oraz KM MO - -S karżysko.
klasyfikacii

Ostotnio konku rencia. marszob ieg terenowy. rozegrano zo.stoła w lasku koło Stod ionu w K ie-łcoc h.
No zdjęciu
stort do tej kookurencii.
(mon)

Star - BKS Bielsko
Bramka Kaczews

.11 .na

Kiedy w 66 minucie Kaozewski z hliskiej odległości zmus il d. kapitulacji
KlimC'JlOka,
na trybunach w
Stara.cbowic:lch
zapanowała
zrozumiała
radośe. Ciąl(łe
ataki piłkarzy
Staru
na hramkę bielszezan
wreszcie
uwieńczone
zostały
powodzeniem i zdobycz
pun·
kłowa
na wa!:'ę
zacbowania
drvl(olil(owej e~zystencji
staba
się faktem.
Starachowiczanie zagrali najlepszy mecz w
sezonie i w
efekcie odnieśli zasłużone zwycięst wo nad prete ndującym
do
wcz()raj na awans do ekstraklasy BKS Bielsk. 1 :'
(0:0).
Gospodarze walczyli
z n iebywałą ambicją i od pie rwszych
minut
pojedynku
z epchnęli
gości do obrony. Już do przer~
wy nasz zespół miał kilka 0kazj-i
do
strzelen ia
bramki.
jednak w
decydujących
momentach szczęście uśmiechnęło
Się do
bielszczan.
Tak było
m. in. w 35 mmucie, kiedy to
()brońca gości Mi,;dal wybił
piłkę z pustej bramki. a w 44
min . . K rajewski strzeli l mocno
z ()strego kąta, ale bramkarz
BKS wybił p iŁkę I]a r6g.
Po
zmianie stron
p i łkarze
Staru atakowali z n ie mniejszą
werwą i dopiero
po zdobyciu
bramki przez K aC'lewskie!:,o
z
podan ia
Lipińskie!:'o.
zwolnili
tempo gry. Pptrafili jednak,
dz ' ęk i bardzo dobrej
DOStawie
defensywy z Biedą i Budą na
czele. utrzymać do końca spotkania korzystny dla siebie rezultat.
Star zdobył w ięc dwa
bezcenne punkty, m imo iż wystą
pll osłabiony brakiem
kontuzJowa nyc h Nowa.ka i
Blakiewieza, a opuszczajacy stadi()n
kib i~e wzdychali: gdyby na sza
druzyna grała z taką ambicją

Sprintem...
•:.' Zloty medal w wadze cięż·
kie j na m islr7X)5twach Europy w
podnosmeniu ciężarów wywalczył
radziecki sztangista Ustj użin wynikiem 390 kg. Wyprzedził on
Bułgara
Chri owa 387.5
kg
oraz Cieżkiego z NRD 370 kg.
.:. W towarzyski m meczu pilk ,--:-.kim Jugo>ławia zre misowala w Belgradzie z An glią
2:2
(1 :1). B ramki dla go-pOOarzy
zdobyli - P l tkovic i Obla k . dla
gości Channon i K eegan,

przez

Aktualna tabela:
1. GKS Tychy
2. Urania
3. BKS Bielsko
4. Wisłoka
5. Stal RZes3ÓW
6. Katowice
7. Piast
8. Metal
9. Stal Sł. Wola
10. Sparta
11. Wojkowice
12. STAR
13. AKS Niwka
14. Zastal
15. J astrzę bie
li. Garbarnia
Awans do ekstra
pewnili już sobie pl
Tychy, natomjast walk'
chowanie drugoJ.gowtl
tencji nie z05tala
.
kończona.
Kto
rzysze m
n iedoli
Górnika J:lstrzęb ir
b
się w n iedz ielę~ 9 ~
grać będzie
<>:'~ tlH') VI
potkań z Gorntk ,.':1I
trzębiu. Zastal go.s<"
Górnika Wojko Wlce •
Niwka jedz ie do
mecz z lVisłoką· . <t ~.
karzom potrzebny !e
m is w Ja st rzębiu I
(
tat są w stanie 05:a~o .

v.:

tak

A. p ..\

Bonaś. kwaśny.

kurzeio, Gzil:
Polski Fischera zastapi utale.... towany Gojda.
któ ry już wkrótce powinien być zowod
Reprezentacyjnego

bramkona

n i kiem dużego formatu.

Zreutq

sadzę

że kielecko publiczność naocln ie prz~

s ię o jeQO sporych iui um 1eiet·
nok ioch.
bowiem , . Iegioniści"
mojq
przee ie! w swooich uer-oach oroźnvch
s"oioe-rów - NoWGlca. Dqbrowskieqo i
B i ołosa . Obecn ie trenujemy
no mieJscu, przygotowujqc się
podobnie
1r0000

W
rozegranym wcwraj
w
Kielcach zaległym meczu pił
karsk im
o mistrwstwo klasy
-wojewódzki ej
m iejSCOwi
Błę
kitni odn ieśli wysokie zwycię
."two nad Czarnymi Radom 4:0
(%:0). Dw ie bramki
dla kiel.czan zdobył Kowalski. po jedtlej
Gromuiski i Bajon.
Po
tym spotkan iu Błękitni awan.wall nil szóste miejsce w ta1»eli., mając aktualnie na swym
1IaDcie 24 pkt.

ligowej

. GKS Tychy w

- W naszym zaspałe rÓV(n ie i zobrok
n ie kadrowiczów - Gorgonia, W iec-zor
ko, Szarmocha i FiKhera. Do Ki.lc
przvjo.:fo natomiast
m. in.
S'tołłYs i k

Oeia.

wagę

Mały
5,

lotek

22,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Równy

Motoru

