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Z okazji 52- Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości

I sekretarzKC PZPR
spotkał

sie

ż delegacją

polskichs óldzi leów
I se~retoa KC PZPR, Edward Gierek, przyjQ/ wczoraj deleg.ację spó!dziek~ .z ()ok~'l.~
52 M iędZ)'IlorOOowego Dnia S J?Oł.d li eI Clooc::"
W spotlconi1J uczestniczyli: Ka zimierz Barclkowski i Józef Pińkowski.
Spółdrlek:zość wytwo.rzo oh~nie 1.1 .proc.
krajowej produlccji przem)lSł()weJ, reollzuJe 56
proc. obrotów w handlu detoJ.i<:.zn~,. W'flk~
nuje około 60 proc. usług dla ludnO'SCl. · Spół
dzielcze budownictwo stanowi ponad 60 proc.
całego budown!ctwo miesZ!lconi~eg~. · Wś~
10 zwiq.zków spółdziekzydJ ()rgonlzO<:JI:ł o notszerszym zasięgu jest CRS .. Som()pomoc Chłop
ska ", która spełnia pierwsz()plonO'WQ rolę w
skupie prod uktów rolnych i roopatr:t«liu 1~
ności wsi. O zodonioch I cIo.lszY'fTI rolWOlU
Samopomocy Chłopskiej"
mówił \ podc.ro4
; potIconio p l'&8S Zorządu G łównego tej 0<1'gollrrocji, Jan Kamiński . Probl/!11T1om
procy
samorządu
s półd ziełczeg o o raz c1ziołaloo&d
no forum M ięd z)'lOOl'OOoweg o ZwiQllku Spół
dzielczego poświ ęcił swe wystąpienie prezes
NOOl.'eInej Rody Spółd zie<kzej - Todeusx Joń.

1914 r. Rot W

Studenci rozpoczęli wakacje
------------------------------------------~aię

.. Saluł-S".
prsenU

~es

atMit. ;,s.j1s-1ł"
,.8alu t-S".

Poraiki i sukces,·podczas
egzaminów na SI i
Wyiue uczelnie wypełni

USA
P AP.

li jui maturzyści - kondydacio na studia. "Starzy"
studenci rozjechali się na
praktyki i obozy. Czy mają
już zupełny spokójł
Do za-kończonej przed paru
doiami letniej sesji egzaminacy jnej dopuszczono prawie wszy_
stkich studiujących_ Do egzaminów nie mogło
pn;ystąpić
tylko 10 proc. studentów WSP

zcze W tym roku
aca dla 700 kobiet
FI(
Ił

i

•

"tnie starania władz miejskich Ostrowca o otwonle - jsc pracy dla dziewcząt i kobiet zostały uwieńczo
....... %enlem. W ubie,łym roku zapadła decy:&ja o buwie W hutniczym mieście Z&kładów Przemysłu Odzieio-

,o.

zakładów

będą

niejąca Zasadnicza Szkoła oraz
Technikum Odzieżowe zapewnIaJą
systematycznie dopływ
wykwalifikowanych kadr. Zakład zlokalizowano poza miastem, w pobliżu nowego zakła
du
metalurgi.cznego. Przemawiały za tym waŻiDe
względy
ekonomiczne_ Zakład metalurgiczny Hut) im.. M. Now()tki
zapewnia bowiem dostawę ciepła i wody; umo7.liwia podlą_
czenie kanalizacji. siły i świa

Ua.
Jaki to będzie zakład?
pytamy Zdzisława Golca, zaęp<:ę
dyrektora
Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Odz i eżowego
.. Wólczanka"
w
Lod7.i.
- Nowa ,.odzieżówka" oodl>wana jest w
przyspieszonym
temie. w
17-miesięcmym
cyklu. W lipcu 1973 r. general_

S.VII. LONDYN PAl. 36-leIni P _
Ru:ld, unędnlll sądowy, .os"" _ .

do eza
zwra<:ana
takie
00
tnio nie dziwi _

11.011'
legał,

•

c:zynnołdoc.h.

cm"

poni___

~

_
nosit ..
z trad'tCjq. _
ru\:" .. Iqdoch m09ą nosit ty\Ilo ...ddowio 1 obn>ńcy. Rudel ołwiodaył,
ił • .-ue no.ił ....... I zam.ieno lo
robił nodol..

P<OCJ powuk".

pozwolono
Złlodn i o

i

5 proc.

CzyL
DOKOR CZENIE NA STR. !

Szkoły JoCZęść
zdających

Wyiaej

ż~er&kjej .
została jednak

dopuszcz()na do
sesji
warunkowo % obowiąz.
kiem uzupełnienia w sesji popcawkówej
brakujących
zaliczeń.
Najw.i~ze

trudności
mieli
oou uczelni.ach studenci lat
młodszych, szczególnie
pierwszych. W Wyższej Szkole Pedag()gicznej
za najtrudn iej~zy
egzamin uwaiana byla p~cho
logi a, którą zdawali stlfdenci
I roku na w'izystkic::t wydziałach.
Egzamin
wykazał,
że
znaczna
część
"pierwszoroczniaków" ma wciąż spore braki
w umiejętności
sam0d2ielnego
myślenia. Przy szłym fizykom - i
chemikom
najwięcej
kł()potu
sprawiala matematyka. Podobne kłopoty z pcz~dmiotami pod_
stawowymi mieli
także
studenci WSI. Wciąż równ ież sła 
ba jest znajomość języków 0b.cych, szczególnie zachodnich.
Trzeba jednak podkreślić, że
wyniki, jakie uzyskali studenci
I roku, są lep9ZC n.iż w latach
ubiegłych_
Jest to zgodne %
przewidywaniami. Już po zeszłorocznych egzaminac::t wstęp-

w
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Tak zareagował brazylijski obroń ca Lub Pereira na decyzję sę
dziego wsuwającą go z boiska. Obok jego kolega z drutyny
Rlvelioo, który prÓbuje go napo koić.
CAF-UPI-telefoto

~
WM74

STR. !

Jutro W onachium

o srebrolI
II

zakończenia turnicju
nałowego pozosta ły j e zen
mccze. W niedzielę, 7 bm.

fidwa
,Jed en
ki" HOLANDll i RFN
zmierą się w
Monaehium w
walce o mi trzostwo świa ta, w
przed dzień na tym
amym stadi nie rać będą o trzecie miejce drużyny POL KI i BRAZYLll. Zwycięzcom tych społ
kań przyp dną
medale: złote
- za pierw ze miej ce w tur-

Do

Niełypowy proces

•n

Ir

Rodzi
glac

ch

To był meŁypowy
proce _
a lawie
karionych :u.siadl
ola-letni csłowiek, któr mu akt
kariema sanueał najcięisz
se zbr~L Koronn ym świad
łdem w procesie był jcgO brat,

Mandat dla ...
4.Vll.

LONDYN

PAP.

Kuzyn

krótowej
b'1ltlljskiej,
k a lqtę
Kentu
MiclUlet uk4ranll został
odebraniem
prawa
jazdy
na
tr%ll mleriqce t gf'Zl/Wnq w WI/solwlct 50 funtów za przekraczanie SZllbko.ct. Zdaniem Agencji
Reulera jeń to pIerwsZlI wlIpad e k bil członek rodzinIl krótew.ki';j .ta nqł pTZed sądem
Kslqtę

prowadził swój
q>arto.amochód z nybkolclq J7S
km na
godzinę.
przl/ zakazte
prukraczanł4
UJlbkolcl l1li km

wy

a

trzeci z bracl

ofi&~,

godzi~

•

5laW.

Proces byl tru dny, bo zarówDO o kariony jak i jego but
'wiadek to
ludue d0tknięci
fatalnym
kalectwem.
Głuchoniemym był t ei od urodzenia tragi ~nie zmarły.
Trapj b racia 1'1arian, 80« ulaw i Jeny
z. mieszkali we
w i Nowe (po ;v. opatow ki).
Go podanyli ami w
niew'elkim ma 'ątku, gdyż icb rodzice zmarli przed
kilku laty,
byli lud źmi prymitywnymi. O
fakeie tym
zlldeeydow lo w
dużym
topniu
ich kalectwo,
ale takie i to, ie nikt nie
DOKO CZB rE NA Ta. 7
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Bioprognoza
uwaga,

http://sbc.wbp.kielce.pl
na

DOKO CZENJE NA STR.

Bolru-

cy 1 pnr.hodnI.t
or091 mi~

Wi<łIiolnoU dobra.

'Ii"io.

s,....,q.

biomeMorol~, ~

Nasza dawl(8
witaminy .,U"
czyli

~:. ~_- UśJniech :~
, -i ~ ·,
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-
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·za.>u~miech ~
W restauracji
Poproszę

o napój orze:t-

wiajqcy.
- Niestety, nie ma.myt
A co macie do ochło-

dzen.ia

s ię?

Wen.tVLabor,

szaoowntl

panie/
(s)

I

ECHO DNIA

STRONA I
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•

•

'podczos egzomlnow
»OKOIQCZENIE ZE STil. 1
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łlYch

wielu pracowników naukowych podkreślało, że dzięki
madam.i'll
uczelniom
pełnych
praw a·kademickich i uruchomieoiu studiów magisterskich
pod!li6sł się poziom
kandydaj6w pragnących studiować w
IUlSzym mieście.
Najlepsze oceny 05;ągnęli stu'eIlci lat n,aj6tarszych. K' eleckie ucze1ni
opuścili
kolejni
absolwenci. Studia nauczycieL
.kiJe w WSP ukończyło okolo
~ osób. Część z nic:, rOCLpoczale we wrześniu pracę w szkołach , część zaś zajęcia na stu4tiach n stopnia magi tertkich. Po raz pierw zy studia
takiie uruchomiono w tym ro-

Uratowano 31 rozbitków
la Morzu Północnym
HAGA PAP. Smigłow
~
łroie'lldersokiej
Ma:rynarki
;,vojeonej uratowały w czwartek 55 rozbitków ze
tatku
J4WU5 l", któremu g,roziło Z3łoo.ięc1e. W maszynowni
tatku
aa.s€..~ila eksplo.zja i do wew~trz za zęla się wdzierać wo~.
Statek znajdował się n:l
~orz.u Północnym
na zachód
8d fryzyjskiej w py
bierlDCAIlDikoog. Na statku znajdo~i się robotnicy, którzy układaJi rurociąg gazowy. 13 li
te obywatele holenderscy, a.erykańscy i RFN.
4.VJ![.

na niektórych kierun.kach
kieleckiej uczelni
pedagogicznej. Zlokalizowane w Kielcach
wydziały
Wyższ e j
Szkoły
In-

ku

żynierskiej opuściło
165 inży
Najwięcej absolwent6w
72 osoby ukończyło
w
tym roIkJu Wydział MechalJl<k~

nierów.

ny.
(jjb)
1--- -____________
__

Trąba

powietrzna
nad miastem Gorki
ł.
Vll. MOSKWA
PAP. Nad
poludniową częścią miasta Gorki
nad Wołgą szerokością ok. 100 m
i z szybkością do .8 Ol/ sek. pneszla w śr odę .... ąba
pOwietrzna.

Wiele 056 b poniosło śmierć, dziesiątki zostalo
rannych - informuje dziennik "Izwiestia". Trą
ba wyrywała drzewa z kł>rzerua
D~"l.Dl.i, obalaJa mniejs~c budynki
mieszkalne,
slupy
elektrycznej
linii wysoki"1to napięcia. W porcie n:ecxnym nad Wolgą rUDął
do wody lłO-tonowy dźwig. Na
stadionie zerwany zastal dach
trybuny. Trwalo to wszystko :zaledwie 12 minut. W mie, cie powołano speej lny sztab ludzi do
niesienia wszelkiej pomocy of~
rom trąby powietrznej.

obłęd?
MOSKWA PAP. lni.,.,i«_ie
spOCjołiŚCi
x Wydziolu Konstrukcji
Produk.c:ji ApOlotury Rodiowei Ins.tyRadiotechnicznego w Riozoniu,
_ooowoIi nowy oryginalny eI"ktrono.....rurustyczny oporat, wzmocniojqcy głos
filę<! milionów '='I. Za pomocq lego
eparotu b.,..dro lolwo wykryć możno
wszelkie niesprawności w podzie-mnej
liecl
ciepłowniczej.
gozoru,ociq<1och
lip. urzqdzeniach . Apo<ot len został
f<2eI<azony do opoIenlowonio.
6.VlI.

ll

W Krakowie przeka,any zostanie dziś do użyt
lU nowy obiekt Instytutu
Pediatrii Akademii Medyczlej. Pomieści on ośrodek
Jadań naukowych wyposalony W na,jnowocześniejszą
~paraturę medyczną. Insty;ut Pedianii AM w Kra,owie od 1967 r. przyjął
już pół miliona małych pacjentów.
W związku z obchoIl%onymi
w tym
roku:
XXX-leciem PRL i XXVleciem NIlD odbyła się w
czwarlek w Seelow w 0krę~
Frankfurt n. Odrą
manifest.aeja przyjaźni narodów:
Polski,
NRD
i
Związku
Radzieckiego. UczestnJczyła w niej ponad
200-osobowa grupa mieszkańców
Ziemi Lubuskiej
u~j od Ia.t poprzez ~njcę pokoju na
Odrze l Nysie - bliskie i

Za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie architektury, budownictw
l przemysłu materiałów'
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•

więzi
współpraey
s

e

przy jażni i

serdeczne

okr ęgiem
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frankfurckim.
Wczoraj z nowo zbudowa.nej wYtwórni DMT w
t-oruńskie.i ..Elauie" uzyska.no pierwszą kilkutonową partię kgo surowca, z
któreco powstaje płótno
poliestrowe.
Do Tallinna udała się
li wizytlł przyjaini
grupa
okrętów Polskiej Ma.rynarki Wojennej z okrętów desant.owych, trałowców, ści
gaczy i okrętu ratownicze-

Piłka nożna

- na znaczkach '
pocztowych
Mistrzostwa świata w piłce
j trzymające w napięciu
kibiców na calym świecie stały
'ę
okazją
do wydania przez
Pocztę Polską dwóch maczków
pocztowych.
Pierwszy z nich przedstawiający sylwetki dwóch zawodników n,a tl zł
go medalu olimpijskiego
przypomina
wielki
sukces polskiej drużyny piłkar
skiej ukoronowany w 1972 roku
:uo~ medalem w Monachium.
Drugi znaczek nawiązuje bezpośredlooo do m istrz06tw świa
ta. Centralnym motywem jest
znak mistrzostw.
Oba znaczki posiadają wartość
4,90 zł.
(P AP)

,,Piast".
*
Z lotniska
chowie

w Rębie
w czwarkk do Egiptu ostatnia
grupa .,niebieskich beretinV' - żołnieny Jednostki ObrODY Wybrzeża, która
przejmuje służbę w
jednostce specjalnej WP
dorainych
sil
zbrojnych
ONZ Da BUsJdm Wscho-

ea inwestycji
kwartale br..

nastąpi

.-Y wykonawca -

Ostrowie(;k!e
Przedsiębior!tl.wo
Budownictwa
Ogóln ego - przystąpi do pierw
azych robót. Inwi!Stycja ta koutować będzie 116
mln zło
tych. Po zakończen .u budowy
lIllajlhie tu praeę ponad 700
kobiet. Dokumentacja techonicz118 zakładu jest typowa.
Hale
produk cyjne
posiadać będą
klimatyzacja pom ' zcreń, oazy
sielen i dla wypoczynku, pokoJe h;gieniczne, szatnie, świ t1ice zapewnią warunki do wydajnej pracy. Bogato Wyp06ataca będzie pozostała
część
8OCjalno-administracyjna i go.podarcza. Dla wygody pracu~ych kobiet będzie stołówka
układowa , kio ki ~
artykuła
m i żywnościowymi, przychod1I.ia lekarska ze specjal istyczDym i gabi.netami. Spodziewać
a ię należy, że powstanie także
tłobek i przedszkole. W przy.złOŚc i przcw idzi9ne
jest po:w ięk:szooie

zakład

Dla nowej "odzieżówki"
zakupill'no nOw0cze6ne elektryczBe, wielo zvn.DOŚciowe
maszy. y krawjecLe z Japon~i i RFN.
Odpowiednią

kow3llych
upewniają

d.zleżowe.

łI:tIt:a

W

i~

Lt

~walifi

kadr ''''''hnicznyeh
bratnie z ··!~ dy oPrzekazanie ,. ~ u-

~ dł4

. <.rOW-

'lir
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IMaK)

W dz.i311e bu.dowli iTIŻYlIlieT
slkich I nagrodę uzyskali projektanci i realill.at-orzy z Mostostalu Zabrze za projekt i
wykonanie ma5'Zi'U rad iowego
w Kon.stalIl.tynowie a w dziale budownictwa ogólnego zes,pół Ceontralinego Ośrodka BadaWlCzo-ProjektO'Wego B'Ullownictwa Przeom ło.wego ,,BiJS-

spoolElOZJno-gospoda41CZ)'m, 1MS k
2ujqC, że s-tO'llowi o.na jedn ą
\\II01UI yclJ foom d e.moIIcraoj i soc
I fs~me.j. s.przYJ<l wZlrostowi sflOl
łec.mej alktywnOOci. Swiodozy
tym wymown ie udri<ri ponoo 6
t)<s. cz.łonków SCilTloczqd.u w r
cdi.zoo}i coo.ziennydJ zadań 50 •
dziedaOOci na wsi i w mia6tod
I setlcretor.z KC PZPR zwrócrl
wagę no to, że wsz)'!Stkie d zi
dziny, kłóTe są domeną dziom
nia spółdzielczości, mają don I
ty wpływ no konsekwentne 'Ii
~iaonie programu poprawy .
cio no,rodu. Dkl.t ego też
rzy.ston-ie wsz}"S'l!kioh rezerw i gospodo'mość no 1c.arżd)'llTl odci
Jiaą się przede
wszy.stk~m . ~
Giereł< przekazał polskim sp '
dziek:om W'('fO'Z'f uZlnoonia zo dot)1oh.azOlSOIINe wyniki ich dziololności Gro-z życzen io pomyIŚl n050
i powodzenia w dolszej pra<:y.

*

dzie.

Trwa batalia
o indeksy
W Wyżs.zej Szkole Pedagogi znej w Kiekaeh ogłoszono
wczoraj wyniki egzaminów pisemnych. Do drugiej części 00stępowania
kwalifilk:acyjnego
przystqp i~a
znaczna większość
zdających.
Od.padI.; tylko ci,
którzy z obydwu
egzaminów
pisemnych - z przedmiotu kie_
runkowego i języka obcego otrzymali oceny niedostatecwe.
0s6b takich jest na poszczególnych wydl2liałaeh w gralllicaeh
10 proc. Około 15 proc. zdają

. ./
Utrzymujące się opa-

dy deszczu utrudnJaJą rolnikom _kończenie zbiorów
pierwszego
pokO'!u
;rawo Do skoszenJa pozoslało j e s _ w kraju około
15 proc. łllk Największe opóźnienia w tych pracach
maJlł rolnicy indywidualni
na
terenie
województw:

cyt:~

rzeszowsJd~o, białostockie
&,0 I krakowskiego. Rolni-

DOKONeZENIE ZE STR. 1

t)'lP" w Wamz3JWie za zrea.
lizOlW3lllY projekt hali w iQ().
wlsK-oWO-6portowej w Gd ań
.sku.
Ogółem nagrodami I, I i I

&,0

odledała

będzie

musiało

zdawać

dodatkowo egzamin poprawkowy z języka obcego. Znajomość
języków obcych przedstawja i ę
jednak nieco lepiej niż w latach ubiegłych .
W Wyższej Szkole Inżynier
skiej trwa jeszcze sprawdzanie
prac
pi6emnych, a egzamjny
ustne odbywać się będą w przyszłym ty.godni u.

cy bardzo stuannie przy!:,otewuJlł się już do kampanii iniwnej. Wszystko
wskazuje na 1.0, te żniwa
rozpoe&ną się w tym roku
nieco pótnfeJ nli w ubiegłych latach.

Radomski (podJwieczorek ...
W DIWGlEJ TURZE

•

dzIiamo

10

zcwdzioe

moŻ1Ul rUI;rczeJoać. T.,..~

·e

~

.Dchoa"

_

łeI; fPOłSN;i.

W Mik ~ dlrugi.ej twrze ,,podJchodlzilli" do
piselWl'lych ev1Z~óto z geOf}'ro.Jili lub hidorii.
Byw 'ich oIoolo 230, a u:ISZVSCY kandydują no.
9tuoontóto Wyd...?ialu ~loo>nom'ic:l-1u~go WSI. 01colo
godzimy 1 tlpotylmmy grupę poaebcyf!owo.nych
mLodych iu.d:ai ~jq,cych budlPlek JI'I'IZ1I ul..
1 Maja.
- Jak posz/.o?
Chyba filie tak ile, 114 ~t 'em4ltÓlO

jedn4Ik

za auW lcmuiydatÓ1D M jedm.o .t:udenok:ie miejsce li w tym omy mnba:ra.s .••

~ GODZINY PRZED WERNlSA2EM

~

Dz>iś

o godzinie 17 10 saLach Mu.zeum Reyioft4lnego w Ra.dorn.w otW/ll1'ta zostarn;i.e OgóLnopoLska Wystawa Rzeźby PortretJowej. Na 24 godziny przed wernisażem odwiedziliśmy budynek przy ul. NOtI>OtJai. N'4 dobTą sprawę już
mama
było
UlIPTa.sz6Ć
:::wiedzojqcych,
gdyż
1D&.-ysIJ1w przygotcwa.n.o tltorarnnOe. 60 proc (m.m.
d.zneta mistrzo. DunMooto Ioiego) starwwi przegląd d.orobJc.u noszych a:rtys/{)w w oJcre ie XXX. Jeaja Pol-sIJai Ludowe;. Polecomy llerdJe.azln4e_

.WZOROWA 1-10DOWLA KUJ!
CHCIALBYM ZAPYT AC, CZY_

BALKONOWYCH"

Ok.a:zu.~

*,

że pom~t ~~ tIIie m/J
flT3nJc. NaWet w ... !J'To.mcaeh $Tód77Ueścm Radomia. Na baJkonie pU>rwszl'go p~a blco1ou mie!tZlro.lnego przll ul. W/l.Tyńslciego 4b, a więc ~
oen.m-u.m JW,d Inła, pam N. w 1I4jLepsze Jw>d,u]e
$Obie kury, wymicmając od ozas-u do CZll3'U 1"I1$y
tych VOO>kóto. Tym ro.zem 1Did.zieLiśmJl !'4
ffle oazy dorodne Iw~ mają kołorr ~
ly, tyJIoo tI,ZI/wpul w tym, że są!iadlom przyrrw~ą nLe:zbyt JYI1Zyjemne ZGpa.sz/oi z bej ..tIJrWT'.fr
wej hodowli /wir bałloonOOJych" ;a.k ~

tW

R~vjne

telefony miolll od pol~a ~
godl..>in
wieczDnlych
n.ieb}ftDClle

późnych

A w #tu:hatwka.ch ;eodlłO pytmue:
ChcWbym wiedzieć, azy tJo prawdo.,

wzięcie.

-

J>i~ e

że

RFN ...

OdpowiOOaliśmy z miepoa, że pkJtka., Źle nic
nie wiemy ośrodkach dqptm.f!u.jqcyh, źe sądzo
Da nam jednalk BTalZyt.iG
i walka o $Tełmty

medal.
Oby

td

t!ftko

~ynekl

budowlanych

Po raz dwudziesty wręczo 
4 bm. dorocme nagrody
mil1!isllra budownictwa i przemY61u ma.teri ałów budowlanych za wybitne oo,i ągrni~ia
w bu.d>ownidwie i archit€łc.tu 
rze oraz przemyśle materiałów bud O'WIanych.
Wśród 8
z po.łów projekt31lltów i realizatorów wybitllyc-h osiąg
nięć wyrmmio:nych nagrodami
I stopnia znaleźli s i~ m.m.
wy!konafWcy ElektrO!Wl1i Korienke
z
Wars'Zawski~
Pr-Le-dsięb ioros1Jwa Budowy ElektroWllli i Przemysłu nagrodzeni za nowe metody organizacji i techno logi~ budowy,
projekt3Jnci hotelu "Polonez"
w Poznan i u wy r 6rim.i eon i za
zasliosowa.nje technologii wielkopłyt<JfWej i organizację budowy tego obiektu, którego
cykl inwestycyjny skrócono
dZiię1ti temu wie].oIk'rotllie.

(l()

*

nOŻJl

Decybelowy

Doroczne nagrody ministra budownictwa

*
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ten ostat(elcr.)
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Isekretarz KC PZP
spotkał się

z delegacjq
spółdzielców
DOKOHCZENIE ZE STR. 1

EicIwcwd

Gier~ podkreślił r
w Il(]szylm życ'

spóladzietlozości

•

Nowości

dla pań
z ,,Feniksa"

IW łódIzki.dIi zakłaldadi ,;Fe·
IlIiks" - największej fabr yCf
pończoch
damskich przY·
stąplOD() do produkcji nowego
wyrObu. Są W cien.iutkiie poli·
c:zochy elastiJowe zakończone
mankietsn z szerokiej, bard ze
el36tyclllej taśmy poliuretanowej. Mankiet ten utrzymuje
pońCZochę
na nodze tak' ie
z.będne stają się wszelkie pod.
wriązki. Pończochy. te zna jOl
sj~ w
sprzedaży w
najbli ż '
szych tygodni ach. Do końca
roku handel otrzyma ich pO'
nad 400 tys. par.
11l11lą nowością z ,.Feniksa'
są mOOne obeooie pończoc h 1
stilonowe z różnokolorowY(llI
bocznymi wzorami :imitującY·
mi haft.

w .noc

iz n

WC'Zl()raj na ulicy DzieriYÓ'

skłią:o w Kaelcach, jadący nI
mo t ocyiklu
F HklS Januch:J

nie zaohował należytej ostroZ·
łloi>ci i najechał na zaparJW
w3IlY na poboczu drogi s3'
mochód
obawy. W wyn il<'
Z!d<erzenia TJ)()tocy ' ta do~
~amama }Wg\.

STRONA

•

ud ie
P

-lecia

ną opinię:

wydziale 15jo!'Nio się pierwjEloSllCle
no pół godófly
wszystkimi. Fobryk<J jest je
rugim domem, o może fiG-

)W

STR. I
e.śm

"Pronicie"

r

S

.
proznuJe

-pań

działalność przykorzyści
w

czne

wpłyW"U

ok lo 300 tyli.
sIot~
d<:> k y zakładu. 0.ągni o to dzięki zaladowaaiu W ton złQlTlu i wysła
...
huty ar
wykona~ prae
porz dk.oWJ'dł. ZOS wl zył się rówBMł do
kejl ..Czy ~ść, ład
ełt",

I

się

któu pomyślni~
na terenie tego
(m~

fon interwencyjny
:łi

,;Fe·

fabr)" l"ł

- przY'
nowego

"&o'NC~

PodjęłtŚlnY
właŚOltie

>ńczon t

bardzc
retano'zym l1 je
.ak· Żl
ie pod'
zna ió~

najbi ii'
koń ca

Ich poenik5S'
kzoch1
rowyflll
i tującY'

z&

sr,

ł

_1Q'UJoc:je mające kłopoty ze
l h.and OWymi partneca

~e poń,

noojważniejsze..

64 ...tetni Roman Kubicki pł"ocu
Fobryoce Ło.ż'fl5'k

~ w kieleckiej

TOCUlych.,
w norzędzi'Owni,
00
wydziale W -3 j ut 14 lot. N<J
XXX./ecie zobowi ązał się prze-

no pzjq prz~

połeczno-uiytecznycb.

1'a

poIłła

dla niego

60 go<hion. .Je.st to iic.zobo t~ko
s~ iC2!OO, bo w tym l'O<IQu Oow

za.1n)4ta się półcoczna,
dzialalnMć Zakładowego
Cxklzialu
SIl
l'()fny
pionl{()wskiego
~
it-Ergu" w be ~ zarówno
pod
ględem szkoleniowym,
jak l
wyk()l1aniem szeregu
cW~
niosła Ul

co dzieje się 00 wydriode - ~ro
wy ludzi i gprowy prodUikaJ sq

06iągnięciam(

ymt

~

wet pr~iwym domem, bo jest
czbwieki-em somotnym. W srysdto,

procowoć lipołeooie w zokłoózie

,.

m

się wczoraj

misjL..

- N ieoceniony czboMie6: - mówiq o nim koledzy - sum;e.ony
w procy i koleżeński. M ~ o
_zy~tki.m.

Posloroł

się.

żeby

00

wydMie b.,.ty kwiaty. Som przy~ósł dOfiicZllci i som je posodril.
Przyochodzi wcześniej do procy,
żeby je podlewać, Kiedy Irtoś zoohon.lje z~ze pom ie1o, żeby
90 odwiedzioć w szpitalu,
PI'Z'fnieść IcrMote«. Jest niem04 rzeczflit iem noszych interesów, troszczy się o ~
posifków,
nawet o ~
..,.a..

CZ4IIt.

- Je.s.t ~ łoku kobi~ - mówf
Romon Kubicki Irtó.-o oiqgle
choruje i mo fotoUte WGrlH"/k1
miesz.ok<Jflioowe. Gnębi moie jefj
sprowa. Dlciclb'f01l jej joIcoś po.móc, żeby jak oo;szybci.ej do~ miesZllcooie w nowym ~
~icłwie..

N"łe liczy gO<łzion procy. opus:r.-

jq dopiero wtedy, gdy w j&.
go oOaz.l.Iciu ~onOIł wsz-,s o,
00 do niego noleźoło.. N~
net, czy to będzóe godzino,
czy
~ dkJi-I!Ij.
(E)
OZIO

Fot. M.. lopiemti

JeMem
prawie
«lOdzienny m gościem . Wolę tu
spę dzić czas niż w domu. Mila atmosfera.
Bardzo mi się podoba.
Kie rownictwo,
cały
ZM"z'łd
klubu Da wYsokim poziomie. WszySCy się cnJ;t jak
R polona rocbina.
Pierwszeństwo
do
człon 
Iw twa mają emeryci, pl)tem idą renciści. Gdy portier
po południu drzwi otwiera,
wnet robi się ciasno. Można
tu porozmawiać, pograć w
warcaby, wypić ka wę czy
herbatę.
Z amierza się u t w orzyć
kółko
fotograficzne
i
brydżowe, kilka inny<:h sekcji. Sala jest uadiofon lzowana, mieści pianino, magnetofon , a także niewielką bibliotekę. Można organiz<tWać w ieczorki artystyczno-rozrywkowe, recytacje, pokazy tańców,
spotkania z ciekawymi ludź
mi. Podobnie jak w setkach
innych klu.bów . Ale wiele róż
ni Klub ,.seniora " od setek
innych. Inni są lu dzie, którzy tu przychodzą. Kierownik
klubu, Ludwik MOleada, mło
d y dwudziestoparolełni chło
pak, mÓwi:
- Tych ludzi podz.iwiMll..
W zyscy garną się do pra Y.
pędzają tu całe d n i. Traktuj~ s ....oją pracę jako przyjemność. D latego mate klu b e»być się hiz funduszów.
Np. na naprawę spnętu
z.dobywarny
pieniądze_
ze
zbiórki makulatury.
Ludzi z pasjami jelit wielu. M gr AODa Apaaowies, d y rektorka muzeu.m w Radomiu, d w a razy w t ygodniu
opowiada o
podróżach
do
Belgii i innych kra j6w, 100
przedstawia historię malartwa. łaolslaw R ychlidd pro
wadzi dwunastoosobowy chÓr.
Dochodzi ze szkoły muzycznej w Radomiu, zajęcia w
klubie go porywaj
An \.on i B iednycld rzdb( ł
wystawia. Zwie rza ię:
W obozie w Dachau t.acząrem rzeźbić W' drewnie lipowym.. Przed paru laty zno-

wu na.szła mnie chęć rzeźbie
nia, a tworzywem
lał
się
chleb. Gniotę chleb, mieszam
z klejem wodoodpornym, następnie nakładam lakier,
Pan Biedrzycki po iada bez
l iku figurek Kochanowskiego,
Reymonta, Koś ciuszkli.
Na
temat każdej z postaci zna

IIlISptW;tOta t
• •IIIu-ny przy Chłodni SkJa
w Kiekaeh
zarzuea

u Oddziałowi PKP
do.Ulf'CZólJloIe brudny<:h, nieny h le<:hni<:znie wagow klórych transport pro
GII_Il"W
żywn' 10wyoh
j st
iwy. Naraia to zresrzl~ię na
traty. Np.
I temu kontrahent zaUlY. zwrócił Pl' ylkę
1DlIII!dn ilaJąe to ogóJ.nym wy_
wag

-

tak bYWa? -

py-

naczelnika

Oddz.iału

Kielcach -

AJebaa-

Chłodnia ma

zaws

mo

odmowy przyjęcia
znajduj
o się w
--~ym
stanie
sanitarZa. trzeżerlia takie re.....-,~"J '''JT1ly
i bez kłopotów
eniać
zakwe'.
u

jakąś anegdotę.
lować, rysuje.

"Seniorze",
"Esterce".

PrÓbuje m . .
Wysta wia
w
ale również 111

Eu.genia Calewska jeszcze
jako nauczyoielka prowadziła
kółko literackie w szkole, ()-.
becnie pisze wiersze na wieczornice. Jeden z pięknie ~
szych nosi tytuł .. Pogoclna je.sień". Zakończenie jest takie;

1Je
się

N

iegdrś

mi

dzieci

były

sJuchoczomi

pilnY'baśni.

Bośni, które
dobni~ wcale

fNowdoponie z myślą o moIych słuchaczach wstoły ułożone, Cóż z tego, że świat
bośni roi/ się od fantastycznych
zdarzeń i nieziemskich po$laci.
Baśnie / tm przekazywały wjedzę o rz«z'fWistym świecie. Crorownico było po /Kostu alegorią
zło, rusałlea - _odniczych pu.
lopek, ktÓfe czyhają na czło
wieka I w noszym świecie. VI
baśniach /oczyła się zawsze be~
ustoono watleo dobra le złen&.
, dobro zwyciężało.
Baśnie sIały się spuścizną dla
chieci dopiero wtedy, gdy dorośN

przesloli je rozumieć. Dzieci no
zczęście pozosloJy ich wduęcz
ymi sflJc?hoc:zomi ; chodoźby
intuicyjnie pojmują wartość tych
utworÓW". Baśnie spełniały więc
swoją najważniejszą rolę - wy_
chowywaly.
Deloormocjo bojlel
nOSląpilo, kiedy dzi c;om zaczę
to s IW '<1:; te utwory jui tor
innej poslaci.

Zwycięsl<i

leo.Wzii

pochód filmu ( terównieJ do

~argnąl

ŚWioM d~ka. Nie mOŹlla by_
lo wtedy nies /cończenie rx-ie/ać
tych $Ornych histCKii, Irzebo brlo
wymyślK nowe. ł tułaj dopi~o
wyszlo no jaw ni8ZTozumienje
przez dorosłych istoty bajlci,

pł'.r.ełcazujqc~ ickę
dołxG. W ba;ce

o zwycięstwie
pozostoMono

Okrutne
bajki
t,oIko to, co byfo jej zewnętnną
lranwencją - footostykę. Te boj-

ki prz~oły iuź ~howtwoć.
OsloWiony Disney, /ctÓfego fiSmy dzieci mogą oglądać w coponiedziol/cOON)'m programie telewizyjnym
"Zwieayniec",
jest
chyba m;strzem takiej deformacii· Jego pieski, misie ; koty są
obc!arzooe dorem mowy i my_
ślema I wp/ątane tor dziesiątki

a więc nie żaluj tamtllch
ciesz się i bierz od Żllcia
ostatrli promień, który Unł
i cieszy cię z ukrycia,
bo w zakamarkach dusZ'\l twef
iskierka dumy płonie,
pogodna jesień drzemie
w ał«l
podajmy jej swe dloflie.

Sukcesy

/

kieleckiego fotografika
Pan Sy lwes~r GocIaic, kielczaWn,
fotografią
zajmuje
' ę od 7 lal. N .e j
to 0kres długi w porównaniu z
memałymi
sukcesami, jakie
kiele<:ki fotografi:k ma
już
na swoim koncie: ud7iiał w
międzynarodowych
wy'slawaeh w Brazylii, Austrii i
Jugosławii. Niedawno odniÓSł
również s.ukces na międzyna
rodowej wystawie fotografii
o
tematy<:e sporLowej
w
Hiszpanii, gdzie eksponowane
byly jego
prace. Warto tutaj podkreślić, że pan
Gadzie, który I zawodu jest
chitektem,
1Iolografią
zaJ-

'*

n.aryjny

~

•

dm.

abryka - jego
drugim domem
,

wejściu

portiel' legitymuje nie znane mu osoby,
Tą zaś może okazać się s t a ł y bywalec klubu, bo każ
dej twarzy nie s p osó b zapamiętać. Człottków K lu bu
" Seni ora" w Radomiu je t pona d t r zystu.
Sala jest n ieduia , pomieści 60 a lbo 70 osób. W niej odb ywają się prób y ch ól'u , występy okolicznościowe, prelekcje, pog adanki, a do stolików symetrycznie r ozmieszczonych
na sali donosi się kawę i ciastka . Stal' re panie, któl'e sied zą za jednym stolikie m, żeby pop lotkować, wyraiaj~ zgodUJ'

•

j

ab$Ul'dalnych ; okrutnych syt(JO.
cji, ktÓfe istnieją w tych fil·
mach właściwie bez celu, tyllra
dla Jamej "ckalci",
/(o( roz,ploszczo myszy miotłą
no podłodze, inni bohołerowie
narożen i są ciągle no mnóstwo
łxutolnych rozów i upodków. To
włośnie mo bawić i śmieszyć.
Pierwszą
reakcją
normolnego
dziecko jest przerożenie i płacZ,
z czasem jednak uczy się ono,
że to jest
~ne.
Dziedo
uczy się bezmyślnego okrucień_
stwa, przekazanego w tok nieWinnej formie, jole historie o
zwierlątkach , Później już łotwo
zoo/cceptowoć okrucieństwo nie·
co oordz,' ej "dorosie", okrucień_

stwo serwowane w weste 'Iloch,
filmach leryminalnych, no i... wżyciu.

Kończqc

tę rel7elcsfę,

lcieruję

pytonie do wielkie-; komisji kwo·
lilikujqcej lilmy dla polskiej telewizji, czy l'Oslonowilo się nod
wartościami wvchow(JAA,fczymi ser.
wowonyc" n ie tv/leo no dobro noc
bojek dla dzi ci~
(E)

http://sbc.wbp.kielce.pl

muje się amalorsko. ale

J...

prace w
wielu wypadkaela
~ą równie wy!iOko oceou.o..
Jak
profesjonalistów.
J.l'ot;o..
grafia jest jego wielką pas~
a tematy<:zny zakres zain~
resowań
bardro
s~()ki ~
portret,
pejzaż,
fotografie
spoctowe. W uł>iegłym rok1l
wziął
udział
w ogólnopolskim
k()l1kucsie
,,KcakÓOlf
lary i nowy·, w kitórym 6trzymał
nagrodę
redaktol'a
na<:zelnego .. Echa Krakowa-.
Jego ostatnim sukcesem je.t
Grand Prix na konkursie fe»tograla amalorskiej
P
XXX-lecia', zOl'ganW;~yul
przez
redakcję
tygodnik«
,,Radar". W k()nlru~ie tym
wzięło udział około 200 fotografików z caJej Po~
Pan Godzie był jedynym r ...
prezeT}lantem naszego ~
wództwa.
. Fot~afia, lct.6rą prezen"
Jemy, jest jeodną z jego n agrodzonych na tym konkueol
sie prac.
(E)

Interesujące

b dania
archeologiczne w Niewacblon
Kilka dni ternu grupa k.i.eleekich arc:~eologó w pod ki ro--.
nictwem mgr Z. Pyzika z Ki&l kiego Towarzyslwa Naukowego rozpoczęła bardzo inter..
ujące badania w Nie wac
koło K idc. W mi jscu lym n L
tr I . no na.
dy XIX-w.i.ecr
n e j hu ly meUli nieielaz ,·ch.
Ct'"lo:m bad ń reb ologicZlD ycłl
jest po"z" rz nie wiadomo'ci o
dawne j pol ki e j technologii hu'"
n k z"j . Jak dotąd ą to jedyne
odkry te w n szym kraju po..
l<"t-. h (;d dawn e j huty takieli
nlt: ali.,
(E)

STRONA.

6-12 lipca
1974 roku

yazień

w

V

Bobota _ .00 -

.-,.U ILJO -

.

... "30 19.20 J'.30 -

• .• -

11M • .211 -

... -

~ .•

23.00 -

6 lipca

Program l proponuje
Nie tylko dla pań
Piłkarskie
MS: POLSKA
BRAZYLIA - mecz o lU
i IV mdejsce
W przerwie meczu około
16.ł5 Dziennik TV
.. Echo-forum"
spotkanie z mln. J . Obodowskirn
Pegaz - magazyn kult.
Dobranoc
MonItor
.,Ach miłości pod kwitną
cą
pomarańczą" autor
Federico Garcia Lorca cu:M l
Dzienmk TV
Przegląd pilkarskich MS 1
wiadomości sportowe
"p0IS8g ksit:żn iczkl Ralu"
- rumuński film f ab.

liied~ela
'.00 -

-

7 lipca

TV Technikum Rolnicze

'.50 - Przypominamy. radzimy

II-" -

Nowoczesność

w domu
zagrodzie
. . . - Bieg po zdrowie
L3& - Program dnia
Powtórz~e
meczu BRAZYLIA - POLSKA (kolor)
..... - Z kamerą wśród zwierząt
.... -,.Ex libris" - nowości wyd awnicze
. . - ..My-H" teleturniej walczą: Kielce Poznań
- Rzesz6w
JU. - Dziennik TV
. . . - .. Z myślI! o naszym

L. -

.0-

le"

..... _ Flioeen.ka dla Ciebie
U .• - FliórJciem i wE:glem
Jo6.GI - EBtrada poetycka: M&r1IHl
Grzeszczak "Generacje"
MM - Lqso'WanIe Toto-l<>tka
k 21 - .,Bank miast" - Nidzica
Paczków (kolor)
. . . - P:i.lkarskie MS - mecz tinałowy
oraz u.-oczystość
umlmlit:cla mistrzostw
(w przerwie
ok. 16.45 Wiadomości sportowe)
II.• - .. Bank miast" Nidzica
- Paczków
lL. - .. NajtrUdniejszy pierw...,.
krok"
recital Anny
Jantar
11.00 - Refleksje obywatelskie
19.10 - Dobranoc
J'.30 - Dziennik TV
• . 21 - "Bank miallt" NldSca
PaczkÓW
. . . _ "Dwoje bliskich obcych
ludzi" - film TVP
.... - "Nieudana serenada"
program muzyczny
. . . - .. Bank miast" - N1dzica
Paczków
. . . - Infonnacy)ny
maeazyu

.... JLJJ 111.30 Ił..o ... _
.

".15 II.J!! ... _
.. 11.20 " .30 -

... _
.... -

-

8 lipca

1972" -

';nentalnY

... _

"Jeśli

... -

DziennIk TV.

LOG -

chcesz,

wst'U)" Konieczna

~torek

-

lIilm

śpi~wa

JtI.30 -

16.40 -

17.10 _

1f.40 -

" 20 _
11. .0 -

U .lO _
11.20 1'.30 -

to.20 -

al .lO al.25 &li -

OZPOCZęc i e
w~echn i e

10 lipca

'.00 - Matematyka

w
az.kole:
liczb - cz. I
Matematyka
w
szkole:
Podzielność liczb cz. II
.. Człowiek bez adresu" radziecki film tab. cz. I
Dziennik TV
.'papusza" - rep. film..
LOISowanIe Małego Lotka
Podzielność

t .• -

10.06 16.30
18.40
11.05
17.15

-

\7.•

-

"Przestrzeń

kształt"

i

la.2Ii -

program publi cystyczny
Spiewa Karel Gott - program TV CzechosI.
Kron1ka Warszawy 1 Ka-

Ul.•

zowsza
..Sezam" -

-

U .Je 19.210 19.30 lIII.20 -

pr~.

cystyczny

publt-

Wy"tąpi~e
ambaBado.ra
~lskiei RepubW<i Lu-

dowej .
Dobranoc
Dziennik TV

:U.tII -

adresu- radz. film fab. cz. I
Wiadomości sportowe
Z cyklu: "Przewartośdowania"
pro~am
pl.
,.Awans"

D .•

D7liennik TV

Zł . 30

-

.. Człowiek

Czwartek -

b~

11 lipca

... -

Matematyka
w:
akołe
Funkcje określone przez
działanie cz. l
.... - Poranek
TelewizJI. Najmłodszych

.... M .•

-

11.30 18.40 17... -

JLJ'

M..30 -

Matematyka
w
akole:
Funkcje określo.ne przu
działanie cz. II
..Kradziet w muzeuon" radziecki tilm fab. (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Gra Orko TV Katowice
Dla młodycb widzów: Telefede: Sk.rzydlate l.to.
- Tyg<><ki4l< dobrych wiadomości. Gra sportowa.
- FiLm z serii: "Samochodzik i templariusze"
Kronika Warszawy 1 Mazowsza
..Tr"Ly pokoiem4.a" f.iImowy.

TEST - Telewkyjn,. Sław
nik Ekonomliczny
Dobranoc
Dzw.nnik TV
•. 20 - Festlwai Piosenki 2ołnler
sklej "Kołobrzeg 7ł"
koncert inauguracyjny
... _ Z
cy.klu:
"Czym
żyje
świat" pubIłc. między
narodowa
22.30 - Dziennik TV
19.20 19.30 -

25M -

Wiadomości

sportowe

Informacje,
pozycje.

towary.

~

Piątek 12 lipca
"Wybieg-' - arnerykańaIU
1i1m z serii .,Al Capone i
Dziennik TV

Wt receptą na zdrowie
Polskie filmy dokumentalne:
"Było
wesele",
.. ie

życzcie

mi &tu lwt",

1'1'.11 -

..Przeżyć
dobrze
jedno
tycie"
Studio Zlotowe Telewizji

U.lI -

~_a

Młodych

Ul. -

19.10
19.20
19.30
20.20

-

• .10 -

21-10 %l.15 25.30 -

Od tego. jak ten młod'y zo,tanie potraktowany w obcym
środowisku, z jaką się spotka
opieką i zain.teresowaniem,
w
ogromnym stopniu zależeć bę
dzie nie tylko jego
samopoc~ucie. ale również
ROS'U!lek
li<> pracy.
Chyba ta ostawia zalemOOć
spowodowała. że od kilku lat
W
większości zakład6w
p rzemysloowych obserwujemy
wy-

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 156

•
•
••

2.

5
7

B

9 fO

••
•
fJł

ł'1

•

. 18
POZIOMO:

Warszawy' Ma-

zowsza
Z cyklu: ..Ludzie z plakatów" - Ten trzeci.
przypominamy. radzimy
Dobranoc
Dziennik TV
.. Wybieg" tUm ameryk.
z serii .,Al Capone 1 inni"
"Panorama"
tygodnik
public.
Teatr Telewizji: GulJtaw
Morol.nek: .,PIokład Joanny"

grządka

z

kwi_

Dziennlk TV
Wia<lomości

sportowe

''''_non'''

_oIenie. 1]. kol... •
Ir.arłocł..
tł •
bud",_
goo.podorslD.
16.
gobeł in.
17. k....ień ~.Iod1etn, zdobi ....' mimareliefem, l L _ _ bogini

tur...,...

mqdrołci.

PIONOWO: l . _
lama roślina
2.
nojwybitniejJlZf poisIIi
onoIan h~, (113&-93). 3. cluiy
bud,.... mieszkom,. 4. szpi.... woj10. powain• •
11.
"-dowa gra _ Ir.artr. 12. zbrojna
napaść.
15. aęść _ _ _

wanr-.

-0Wf.

proszę

Hanna

UWAGA! Za ewentualne zmiany w proltramie redakcja nie odpowiada. Procram II TV z~eaz
ezać będziemy w codziennych nU
merach Jt3Zety.

agadnl......

lIozwiq........ toa,iówłri ~ __
leir pod adresem redaIoc/i .. EO" ;;,.,.
Iq""";" no ltartach poatowrch _ , _
",in;" siedmiu dni od daty ";niejszego numeru. Pomi....., ~dlow .. <>CI-"'<hi r<nl.".,j .. się dwa bo" hiqiIr._ po 50 d. Karty poato_ bu
kuponu będq WJł_ z l_ani",.

" ECHO ONIAlt
Kupon IV 156

9 lipca

Poranek

Telewizji

Naj-

"JÓzef Balsamo" - ode.
serialu francuskiego
Dziennik TV
..Przyjacielskie wizyty"
Sylwetki X MUZy - Jarema Stępowski
Dla młodzieży:
..Sposób
na lato"
Kronika Warszawy I Mazowsza
"Konsylium" (cz. l)
Przypominamy. radzimy
Dobranoc
Dziennik TV
.. Józef Balsamo" odc.
•
serialu franc. (kolor)
Wiadomości sportowe
Swiat i Polska" - public.
międzynar. (kolor)
Spotkanie z Miecz.yslawem
CZechoWlczem

~el

rzvmi ...

~

ramy

Od ponad czternastu wieków muzułmanie odbywają p i~lgrzym 
ki do Mekki. Dawni e j wybierano się w dal e ką ' i niebe zpiecz.ną
podróż na grzb iecie w ielbłąda lub muła, albo po prostu pieszo.
by po m ies iącach drog :. narażając się na napady bandytów i rabusiów. dotrzeć do świę tego m iejsca. P ielgrzymowanie do Mekk i
jest jednym z p :ęc iu f ilarów islamu. pozostał e to : w iara w Allacha jako jedyn ego Boga. obowiązek modlitwy p ięć razy dzienn ie. obow iązek udz ielania jałmu ż ny i obowiązek postu w okresie Ramadanu. Osoba , która odbyła p ielg rzymkę do Mekki obdarzoDa jest pełnym s zacunku tytułem hadżi.
Około pół m il iona w iernych odwi e dza co r oku M€.k.kę. jed=k
tylko niel iczni odbywają podr6ż tra d ycyjnymi środkami
lokomocj·i. Znakomita więk s zość ko:-zysta z
komun ikacji
lotn iczej.
Do najpowa żn i·eiszych przewoźników nqj"żą ira ń sk ie l 'nie lotnicze Ir311 Air . W ubiegłym roku przew:Ozły one do MeklQ p rawie
~~ tys. 'Niemy c h..
(tsz)

saiD.tecesow ania:·

młodzieżą.
Sta żysta
przestał
być C"MopceDl Jla posyłki.
do

zamiatania
bel, p rzedmio tem
drwin i żartów starszych p raoowtń.ikÓ"W. Ne. pewIDO diużą rolę
w tej
metamorfozie
ode grał
fakt. że młodzież
j e9t coraz
lepiej przygotowywana do zawodu i pod ~lędem umiejętnOŚCi nie~le us~uje wytrawnym. długoletnim tokarzom
czy frezerom . Jest jej też coraz więcej na wydziałach i w
dużej . mierze decyduje o ich
wynikach
produkcyj'llo-ekonomicznych.. A le nie
umn iejsza to jednak zasług kół ZMS.
które sprawy pomocy
j wychowanie. młodzieży wzięły w
swoje ręc e.
postaw ił
IIObie ambitzadania: wprowadzać mło
dzież w życie. szukać ola niej
form społecznego zaa~ażowa
n1a. inspirować do walki z n.ie.sumiennym wypełnianiem obo_
wiązków. brakiem
po6zano .... a nia mienia społecznego.
marnotrawstwem. pijaÓliitwem itp.
W
takich
zakl.adach.
jak
Huta im. M. Nowot.ki w OstrCIWcu. KZWM, ..Chemar" • FSC.
.. WaJ.tec"
i
wielu
innych
praca z młoda.ieżą
IlIke oaranicza się tylko do r21ucania haseŁ W codziennej pracy worowadza się różne metody.
jak
na przykład. konkursy na najlep52ego mistrza wychowawcę.
stanowiska opiekunów
z ramienia ocganizacji. opiek.unów
techniczny~h.
służących
pomocą w
rGzwiązywaniu
probfe mi:tw zawodowych. przeprowadzane są powszecłme przeglą_
dy stanowisk pracy. w czasie
kt6ryc~
gros
uwagi poświę
ca 5'ię wyła.pywani'll usterek i

Przykład

odosobniony.

b udowach. np.

dlziszo~.
Połańcu.
młodzi
budowniczowie
kic'~ inw estycji poz06tają
należytej ooieki i

nych p rzywódców.

Radziecki film

Wiejski

ZMS

cyc h

w

przesz.kadzają

rytmlCZllej

pracy.

MOlina powiedzie~ że w zakładacłl
zamkniętych
adaptacja i wychowywanie młodzi e
ży przebiega prawidłowo.
Są
jednak jeszcze takie
gałęz.ie
przemysłu. w kt6rych młodz ież
poozostawie.na jest samej
sob ie. gdz.ie świeżo upieczonego
abwlwenta !Wlkoły traktuje się
jako w pełni samodzielnego i
prz.ygotowanego do życia męż
czyznę. Takie przykłady C"Zęsto
moma spotkać Da wielkich budowach•
Na niedawne' sesji -popul arnona~owei
Rady Wojewódzlcloej FSZMP m6wił
o tvrn
przewodnic-zący ZZ ZMS Elektrowni
w
KozieDicach
Zbił1liew

KotHńskl:

Na takiej budowie.
jak
nasza jest kilkunastu
wykonawców.
Kierown ictwa
tych
przedsiębiorstw
mniej
uwagi

Kosztowny chochlik
komputera
Urząd
poar;towy w Berlinie
ZacblHlnłm
przesłał je11nemu s
mieszkańców
rachunek telefoniezny na sumę 207.6&8 marek

u 997.970 rozmów telefonicznych W cią~ jedne~o mi~iaCllo_
Był on wystawiony pn:ez kómputer. Urząd musia.ł uznać błą d
m:l.S'lyny. z chwilą gdy użyt
kownik a.pa.rat.u ui10wod:nił, ze
w tym CZUle w ogóle nie p!"Ze
bywał w Berlmie. leoz na urlopie n& Wyspach Kaona.ryjs1tich.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kozienic
Z

przykładami

Innych

ne

n iedociltgnięć

l.

o lr.utoIcie kolistym. 5. ~
n _ AOPU. 6. opIoIa ........... 7.
niecbędn, w
l.
rodzaj
sztucznej .... Óły. 9. .,-;-kanie. prrr-

lili

inn4" .
1.tI.3I li.tO 17.05 -

młodego człowieka.

r...,.

11... -

22.ł5

PlOCJ prze% młodego człowieka lMGIia się pomok jego fizycznej i psychicznej dojrzałości.
zakladojqce, ie młodrieniec % dyplomem jest
JUz w peł ni przygotowany do samodziełnego iycia i poradzi sobie
% kłopotami i niepowodzeniami na nowym stClnOlWi*u PlOCJ, jest
zgoła fałszywe. Bowie m nigdy od chwili ustania wychowawczej opiełci
ze strony rodziców i szkoły nie moina utoisamiać % zakończeniem
~ego p~ocesu w ~góle. Wprost przeciwnie: w tej sytuacji najbliisze
srodowlsko, a W i ęC zat/ad, koledzy na wydziałe i organizocja
młodzi ei owa powinni przejąć rolę wychowowcy i tIróIq osobowości
%0
• R
. TWlerdz.enie to,

d<)ku-

m łodszych

JAI.1I -

h

es.. D

-

18.00 -

Plikankie MS: Powt6nenie
meczu
finałow~o
HOLANDIA - RFN
Oferty
DziennIk TV
Echo stadionu
Dla młodych widzów: Teleferie: Wakacyjna wyprawa śmialych. - Niewidzialna ręka. - Gra tygodnia. Film z serii: .,samochodzik i templariusze"
TV Kuri~ ~aM>wiec~
Tańczy Wojciech WIesiołowski
film baletowy
TVP
}{ronika Warszawy 1 Mazowsza
Z cyklu: ..Nauka polska
w XXX-leciu" - ,.Archeol.ogia" (kolor)
Dobranoc
Dziennik TV (kolor)
T eatr Telewizji: Zdzisław
WrÓbel "Jak to pamię
tam ..." - (kolor)
"Chwila
wspomnień"
Rok

••Konaylium.u
0Zi<!nn!i!k TV

Sroda -

~rtowy.

J'oaiedziałek

Na wielkich budowach I

-doradcą

Aleksy Toh;toj "Droga
.. W P e tersburgu
epidemia
~"m'r>bó i,;t'l[,
Sale
sądowe
za

mękę";
wała

tłumami

r~7h i.d .. r ·" 7,,,,,,·,,n vd

kobiet.
' cych się krwawym i
jącym procesom. Wszystko
ło d06tępne prze pych i
b iety. Zepsucie d06 ięgało
dzie. dotknęło i pałac. A
pałacu. Ii<>
samego tronu
szedł drwiąc i sz.ydząc.
zac
.,szelmować" nad Rosja n lep
. mienny chlop o
oczach i potężnej s i,l e" .
Tak to właśn ie było z
mem ostatnich dni rosyjsk ie
Wnperium Grigorijem Raspu
nem. Postać n ie tyle kan
wersyjna. ile jednoz.na:cznie
'gaŁywna i odra żająca.
charakterystycZllla dla
paki, już nieraz w ': kr·ze;;zacr.!
była zarówno w
pejskioh jak i """.rvlr,, ń;,k':~
Obecnie re żyser Elem
mow zakończył zdjęcia .do
-nh'i;'-~~:::::".I
mu "Agonia". którego ...
rem jest wblśnie R~putin.
interpcetacji
Aleksieja
p l~
reoki. FUnt obraruj e osł.G
rok ż~ia Rasputilna na tle d·

Małe
•

W

~ wnz~u

mklionegO

cz)'Ji n iebawem rO« .
od tej dGty. zapal

Automobilklubu Kieleck iego,
rzy wymyśl ili poŻyteczlllą .
pod nozwą HBez.piecz.ne ul
drogi" zowioOOmil i Rejon
plGOlooji Dróg PtrblicUlVCh
Kielcach. źe no drGdze Cno--Mąchoci<:e no środk.u j
stoją słupy sieci en erg e .
Jak wiooomo, oułomo.bi4iśc
wodowcrli się nie wlas,ny!1l
resem. lecz troską o bezp ' eć'
stwo innydJ. Słupów tych
czono dziesięć. (I kawy. jaJ
możno b y/o dom yśla.:, pO: Prz
w mle;scu
nieodpowiedn,l11 ' #I

przebudowie tej drog i.
I cóż w tej sytuacji rot>:
rownictwo Re jo:1U ElcspioO
Dróg
Plłblicznych? Z n<l;
s.zym
spokojem.
rutyno
biurook.rotów. wystosowuje
do

Rejonu

Energetyc

STRONA I
każdym

Potrzebne w

biurze

0
0 0

czyI:

iqu.

Mini - komputery
z warszawskiej "Ery"
W
większą nybkośeilt
M'SUIWa staJe się drUCim
po Wrocławiu ClŚroIłkie.m
pł"Odu.l<cji urządzeń slużlt
eych najn_oeześniejsrzej i najmodniejszej na ŚWliecie gałęzi

wiedzy - informatyki. Podoza&
,,Panoramy Kieleckiej" w stoliey. na propozycję Komitetu
Wa.rsu.wskłet:o
partii. grupie
k.ieleokich chietnDikany sa.prezen.towa.no Za.kJady Wytwóraze
Pnynądów
Pomi_ _ yeh
,,Era".

Od polsko-czeskiej

m o

- -----'

spółki

Bocaą tradycję maJlt za.klaCly
produkujlłCe
dziś
nowoozflllllle mini-komputery. W roku 1925 powstała polsko-ezeska
spółka akcyjna, wył.warsająC3
m.in. oświeilenie do w&Cooów
kolejowych, oaę8c:i cło radioodbiorników. Tuż przed wojną
podjęła produkcję pr.zyrądó ..
pomillirow-ych. Po wojnie odbu_
dowane lIakłady dały kra,j_i
bardzo potrzebne elektryczne
przyrządy pomiarowe, produkowane na licencji radzieckiej.
Obeon.ie. nowa f&bryka, t.
Ja.kby swego rocha,ju kombinM,
obejmu~y pięć odrębnych aa-

kłaCI.ów.

lIDajduj~yeh

się

~a

WWtlzawll. ZMrudnia 3880 Mb
l wytwana 128 typów pnynlt.... pom.iar_)"Ch .., S5łO __
millaaeh..

Nowa "Era"

l
oga

Howa

era

dziejach "Ery"
... roku l'" kiedy '" do IJatytutu Maszyn Matematycznych przyjęla pięć zakład6w naukowyeh. przeję/a konatruktor6w i niekt6re dokumen_
tacje. Rozpoezę", produkcję urządzeti. bez ktorycb nowoczes_
na goapodarka nie może s.ię obejŚĆ
to właśnie IWOszyny matematYC2De. Ma d.zjj "Era" własne
biuro kOJlltrukcy jne i tecbnoloKiczDe, IWO włuny O rodek badawczo-rozwojowy.
pecjalizuje
się ... produkcji mini-kompute_
cliw i eleDlent6w IWlszyn matematycznych.. Do tej pory z Ery"
wyszJo ue lnini.kompuU!r6w" wolno stojlłcych i biurowych - obu_
dowanycb. WOIDO stojlłcy przeznaczony jst do sterowania procesami . tec~ogicznymi..
Kieruje
on m.m. Dlekt6ryDU proeesami w
płockiej "Petroc:bemii" . Natomiut
rozpoczęła

&ię

W

komputer
biuJ"OW"Y,
nazwany
nM-era ~Z", wykonuje WSzystkie
prace blu.rowe, a więc ksi(&,u.;e,
opraco~uJe

dza

Ju~y

~blonność,
tl~

k08"toryay.
spoczlł
pl&<:. oblicza praeok.,..ty materiałowe
,

12 nowych systemów
K-'lnaitony II ośrodk-a ba_
dll.w~. ..&y" opracowaJi 12
nOWych systemów k mputero_
wyclt, • róinym z tosow&łIiu
l rÓlilayoh rOlROiar&eh pami~o_
WyClh.. Oto WekWre II nich:

Wehocki do produkcji .,Mera
303" od!z,nacza.;!łey się 06iemnaatobollnie
od iIotychesa.s_yoh (180 Ulaków na lle'kundę). jest bardziej
nie>UlWodDy.
popełnia
mniej
pomyłe-k i ehoch.i bardzo cieho.
"Mera" _
i 305 będą
~o
Jui systemy do przetwarzanIa
danych. a wielkość ich pamięci
praktyez.nie nieograniczona. Jeh
dodatkową
zaletą
jest takt, że
mogą być Hoeowane w
każdym
biurze, gdyż nie wymagają specjalnych pomieszczeń . a ich obsłu
P
nie wymaga dużych kw ali fi-

l<ac:ji.

Inny

system,

,.

.

morutorem

odpowiedź na
sługę pytaDie).

.. &dane przez obzaś jeszczo; inny
..-wala Ba op.zaeowywarue rysll.Dk6w tec:haiezD)'1:ł'1. wykre.ó ....

itp.

81--, "Era" p-.ymc

.tę

moźe nie byle jakimi s.u.kcesaZapoł.rlleoow_ie na nowo_ e u~eonia je"!llt olbrzymie. ~ dalSll:a rO'Zb udow a

mi..

~adów. Kłopot tyłko jeden
"Era". jak cala Warssawa,
odcs_a brak rllok do pracy.
Morie cD.łqo. ze ołweiaż praca
ta jNt leklka i OIYsU, to je.ina.k ni_lemie ł.mu.dona. wym&«~ pnr.wcbiwie benedykt y ńsk.i ej cierpliwości.. Choćby
oJtCrae.;a _ _ a ayciem pamiętli. Na blUIICe ., Nnlmiaraeh
5 aa 5 ClDl trzeba umocować
. . 1% łys. tliSLi u tloI.cb rdze.ni.

(T. ~.)

rałów

dużq pnyjemno.soq pnyotoczę j&.
go fragmenty:

gi.

~Ośw=odczomy. te zakład nasz
s_ocjq i eIts~ootocjq unądzeń. Wy ooonie
przez brygady eksploatacyjne roro- bót
z ecooycłl
n ie
pozwoło
róq no prowadzenie własnych ro.
zedl bót pionowych w tempie ro<>ew.
niojQC)'m całkow' e berpieCleń.
two luchi. o nawet -ęcz mOlŻIOJf1luje s i ę

~

za-

jeiełi umrą

oc.an,".

..

.:. Konflikty spnedowco - klo«>ł n....
sq bynajmniej tpeCJfikq
pos.zczegól·
n,ch Iarojów. N;e sq równiei problemem nowym. Warto ~eć. .co
pi_o o ebpedienłlloc:h • XIX ......
ku: .. Jednoaeinie wywyższone i I>O<!'
dariao .alein.. łrjące międl' no,· [ _ _ _ _ _ _ _ _
""",,,iej PnleSadI'Oym luksusem
moz·
n,m tego _lala, • wt....q nędzq,
Mamusia...
spoj;rzała

l

jakby

na

Z t-eki Alfreda
Hitchcocka
"

dr

S·
t
'ł
S·
U'SI zas anowl a lę
Pr,i nce' a badawczo,

zastanawiała .się,. c~y.

może

s~ę

- MamUSia me zYJe. MamUSia
i tatuś stracili życie w wypadku samochodowym, a teraz opiekuje
się
mną
wujek.
Dr Prince WlSpókzuł dz·iewezynce.
- Mój starszy brat także stracił życi e
w tym wYpadku - kontynuowała dziew:
czynka. - To on prowadził samochód I
kłócił się z tatusiem o pieniądze. Jechał
za szybko i wpadł prosto na drzewo. Ja
miałam s'Z,ezęście. siedz·iałam w tyle. Byłam w szpitalu, ale teraz jest już wszystko dobrze.
- Biedactwo! - westchnął dr Prince,
obejtrzał się i za.pytał: A gdzie jest
twój wujek?
- Wujek nie poleci5ł samolotem. Mówił, że jest b&rdzo zajęty.
- Chyba nie twierdzisz, że taka mała
drL.iewczynka jak ty. samotnie wyr,uszyła
w podróż?
Susi skinęła głową.
.
- Wujek odprowadził mnie na lolnJ~
ko. a potem pojechał do domu. aby Się
zwierzyć.

- . q lbiec! te a..cz~ .• iełe od·
_ i i ~. by oprze< SI'I ~.
cyJo- dzial_iu i I.....su.
• nę
dz,". A i<*ie są dziś ł Nie poInq
na _ . R_iajq
mi""',
s~ .
Gdy %apytoć j. o k ............ , _~...
lub gał...... sa""", t _ odpow.edzi cia;q odczuć. że się im !JfI.8SI·
kodza. że jest 5ię natrętem. U _ h
RaIet, do rzocIItośd.
ZobcM;ne. ~
wyniosł, i nieupnejm, sposob brc'"
klientelo: spned kill<ud.... if!<Su lat podobn, jen do .och_ia chisiejszrch
eksped;_eIo:. klóre pnybierojq
tony
k<ó1owych I tt<*tujq .Ii_ów % góry.
CI_, si" unieftilr I A 1nOIi. ;...teś.
my • blęckieł
GaIli.
.:. Grecja
Włoszech'
c;o,o jeot jednym % . . . .au.
irol_,ch od świata "';osłaczelo: koIob<yjotich. gdzi" do d .. ł mówi się
grelo:q • .......-;onq de><nies....... i .łos·
kiego I mi ejscowego dialektu kolobryjskiego. Jesa. jedna .... 1-.. l~
nok; uirwojącej grecl<ievo
na
co
chień. znajduje się na póhryspie Solento • Apulli no oamej pięci..
kiego " buła" • .s.ctno :r tCllftltej.u ,c.h 0siedli nosi _
..męcznq
..-."
gredcq Car........ co anaczy po ~
dzień dobry I

_i.

w....

w,.....

Nowoczesna czarna magia
Za lItołem

lliedą

średnie1iV\eezuyeh

w

-edziowie
togach ł

perukaeh. Na ławi e oskarżo
nyeh młoda cblewczyna i 26letni męicay . . a.
ądzeni
za
esarlUł magię. za obrabowanie
_lITYch sa.bytkowyeh p'obowców l zbe~szeuni e zwłok.
ktGrym obcinano
«łowy
dJa
wyk_ania
rytualn ych obrzę
dów i nawlllZan ia kontaktu ze
światem 1UDarłyeh.

dsieje się byn.jClIrOJWraeh lir edn iowi ec'ItDYch. choć seeneria starceo 51\d 0Ld BaHey w Loondynie mogłaby być iyweem pnerueMCIIla
.. Nre8 Inkwizycji. Proc
&.0--.ey aię Nemie w LotHIynie

Bsecs nie

mni ~ w

go Kielce-T«en r.orModomio, źe no ~ć, ~jąc-,<m nienie pn'j'jm1o do ~ooonio proc cIopUl5zczolny
(ze W2J91ędu no
Notiqzonych z przestawien iem sIu- chorroltte.- robót) po6piech. 90pów i dobitnie dodoje.. że po dzw-ay nodIiabowe i n8l'WlOW'06ć
przebudowie drogi pozostanq o. pI'ClIWO<hqoce do wypodJMJ od pone w jelJdni. [)(Mej zoś uzosod. rożenio prqdem elektrycznym."
lioneg°
nio decyzję. o ponieM'OŻ 1Il.OI dolej po tym b odoiwym j
n re«
ten sodnienie to jest pnyJc.łode,m
nic nie mówiqcym wyjośoien iu.,
Z<lpcN
iony WWqt!cowego beIIcotu, przeto z
joIcże SZCItel'& wym<l(l je,
'!ICk iegO,
..Rejon nos.z mIlS i bowiem b_o
c.znq uI"'-----------------~ względnie wykonywać ustoJony
cz.ne
plon zodoń eksplooło<:yjnydl. W
Rejon
rozie niewyokononio jo1tiegokolblicwY'
wiat zodonio ek.splootccyjneqo,
t>dze C-

biuro

rybołówstwo

upić.

chciał coś
powiedzieć. atle
podeszła stewaJI'dessa.
- Mam nadzieję. że mała nie przeszkadza panu? - zwróciła się do dr Prince'a i wskazała na maszynopis. - Wpra.wdzie obiecałam, że Się nią zajmę, ale
miałyśmy wiele pracy ...

Dr Prince

lnie

r<>dk-u .

'RaDunraa.e

nieczJSXZ_
pnetnpslowe
ruuaą
~ie podrn«ski.. klóre •
ciągu
osl<*>ich 20 lat ZJN>iejuyło .i'l o 40
proc. No pn _ _eni ostołniego pól.
wieao Iysiąc gallunkó. ~.o bo:z.
p _ i e . Nawel koral. • .... kOJq. cho
ciOli po Oceanie Indrjskim plywa s.IOsunlr:owo niewiele staelrów. "CzłO'W'IH:
puslOSZJ świat podwodnr•. nie rd~j.'l"
sobie sprawy, le sam n.e pne11Je,

e-

będzie
pwwalał
na
porcnumienie się maszyny .. obsługuACym
Ją
człowieki em
(na
ekranie nkazuje się natychmiast

kr.... owym.

mą

ZnGly badacz gl"bi oc-"an,ch
oówiod·
Oc.... y $q ch.... I ............

.~ Jocqu_ Cou_

premii sq pozbawieni nie ty&o
procOMlicy umysłowi, ole rÓ<łi

n jeż procO'llllOky

D

m)'CUl i. _"

yrelctol-

REDf>

stępne

pismo.

wys&ol natym

razem

do ówczesne;o ELWOD w
Kiekoch. w którym prosi o pnestow;enie slupów. Slupy jedll<lAc
nodoI nie tylko przeszko:lzo.j q na
jezdni, ole grożq wypod lciem. A

biuroeroci. ;0«0 żywo, pojedyól.
kujq się p ismom:, sq.dzqc w'·

doaz.nie. że jest to jedyny spo-

sób no usunięcie sł"pów-zo'MO.
lidróg.
ANDRZEJ MA$LANKIEWICZ

peru_ył

giel*im.

"'II'"

zWw'eat

MI-

Zupełnie

przypadkowo lIauważono,
te
_ereg zabytkowych r:rabów na jednym li najstarszyeh
cmentarzy
londyń
skieh Bichgll.te zostało znisllczonych.
Niezmaoi
aprawcy
włamywaU
się
cło
trumien.
obcinali
awłokom
eo<&sZ'ki
kończyny.
Sledztwo wykazało.
Ze winowajcami nie SIl bynajmnieJ r&busie. lecz azłcmkowie
tajne«o towan:"stwa
czarnej
mar;ii, którer:o najwyźssym kapłanem
J t
Robert Farrant
zasiada~y obecnie
na ławie
karionyeh. Ruem se 8woi~
pomocnicZkIt wdzierali się do
p'obowców. bezcześcili zwł(}ki
przy któryeh następnie dziewczyna taóC2yła n&«o t niec rytualny. Miało lo zap WB'Ć nekomy kontakt z zmarły m i a
GOle lBillom
te"o makab y-l1eco
obrz.ę<lu
dać władzę
nad duehami l sdolność wii.

Karetka pogotowia
,
dla czworonogow

właśnie

-

ie. nie. Susi mi nie przeszkadza
dr Prince.
Stewarde sa pogłaSikałaSuai i odeszła.
- A kto odl:nerze cię w Bostonie? zapewnił

zlilPytał dziewezynkę.

- 'Vujek powiedział. że jego brat zawiezie mnie do dużej willi. Będę miała
dla siebie pokojÓwkę, a jeśli zechcę. dostanę prawdziwy jacht. Ale ja nie wierzę wujkOWi. Nie wierzę też. że k,toś po
mnie przyjedzie na lotnisko.
- Ależ. Susi! Przecież wujek na pewno nie kłamał i ktoś cię odbierze.
- Ale ()IIl kłamał Wujek: Lucyfer chce
się mnie pozbyć i
życzy
sobie mojej
Ś'ITlierci bo pragnie moich pieniędzy. J k
się upIjał, zawsze mówił: "Mam nadziej ę.
że umrzesz. szczenia.ku. wtedy otrzymam
twojc pieniądze".
Zwierzenia S i spadły na profe6ora
jak uderzenie.

1--------

6

Lucyfer? zapytał.
On się
chyba nie nazywa Lucyfer. prawda Susi?
_ OczywiśCie, że Się tak nazywa. Już
zawsze w rodzinie był jeden Lucyper,
l::.k rr.ówil wujek. Tatuś pozostawił dla
mnie bardzo. bardzo dużo pieniędzy. ale
je dopi ro otrzymam. gdy będę miała
osiemnaście lat. a wujek nie może mieć
teraz lych p;eniędzy. Dostaje tylko niewiele. aby mógł dbać o mnie i dlatego
chce. abym umarła. wtedy on otrzyma
wszystko.
Dr Prince przypatrzył się uważni e
dziewczynce. Nie była typem dziecka.
które zmyśla.
- Chciałabym, aby mój
niedźwiadek
Teddy był przy mnie - westchnęła.
- Więc dlaczego nie idziesz po niego
i nie zabawi z się nim?
- On wcale nie nazywa się Teddy,
tylko Suwkey i jest w
kufrze. Sama
włożyłam go do kufra. ale wujek wyjął
go, przymccował do niego bombonierkę
z kontaktami i powiedział. że w Bostonie nie ma żadnych słodyczy.
To nieprawda. Tam są 'W'Szelkiego
rodn.ju słodycze.
-

Powiatowy zakład weterynar :i w Szubi n :e jako jedyoy w woj . bydgo-kim posiada
k aretkę pogotowia przystosowaną do przewożenia... chorych zwierząt. Na karetkę
zaadaptowano wy łużony s amochód traży pożarnej. Samochodem tym przywozi się
do zakładu zw:erz~ta wymagające na ychmia:towej
pomocy chirurra. Bywa równ'eż, że pogotow 'c we erynaryjne wzywane j~t na miej sce wypadku. Os tatnio np.
(Dok1)ńc.zenle w następnym numerze)
karetka przywiozła konia pot.ucbowanego przez samochód. ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

http://sbc.wbp.kielce.pl
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STRONA 6

pos'uchać

zobaczyć,

wiedzieć,

Warto

Warto
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PRO GRA.M

Piątek

Radom

5 lipca
1974· r.
D:l.iś

składamy

T E

życ,zerua

KAROL NOM.
FILOME1 O 1
i ANTONIM
jutro
DOMI NIKOM
i LUCJOM
W 1943 r. - poaqlelr bitwy pod
Kurs. i:it:ll.
W 1945 r. - otwOKie Wyższej
Sd,oł, Te ....... lnej w lod.i.
W 1945 r. - polskie wlo,be odm inistrocyjne pnejęłr od administracji ro(hi~łr.iej miasto
Stcz ...
c;in.
W
1952 ro pierwna
sesja
Zgromod zenia Ogólnego PA N .
W 1956 r. - • Hucie "Feł'r'Um
10StOSOV. ono po ren pierwny
pn:emyśfe po!.im ilotop, promieu

niotwmze.

CODZIENNY
HOROSKOP
Jaki ;esteH
Chcesz

być

S'Otnowyslarczolny

;

unika l rody j pomocy
kogokolwiek. Ro.l C, się lo udOJe. oJ.
w nIektórych prz.ypad·
kach m'. tnoie.sz soom nic konkretne90 CWl; I'OLSQdnego wymyś_

Wtedy no tępuje
upór ni. pOEWolo Ci
do kogo. innego O

"Przyjaźli" " W imieniu narodu wioskiego" - wl. kol. L Ił
g . 15.:10, 17.:10 i 19.30.
"Odeon" ,.Mieć
20 lat w
AurEs" - francuski, kol. 1. 16, &.
15. .10, 17.JO i 19.30.
"Ilel'· "Złoto
Mackenny"
USA , pan. kol. l. 16, g . 9, l6,
11.30 i 20
" a niebie i na ziemi" - p0ł6k.i,
k<>l. l. 11, g. 11.30 i 13.30.
"Walter" ,.pójdziesz ponad
slońc em·· polski, kol. L 14, g.
16. 18 i 20.

"Me w a" -

.stoJ'O.sz

kroclt.

bo

zwrócić
,oOę.

.się

si.

nie

POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
Grodzka
2U-5!,
pl. KonstytucjI
Z28·52, Dworzec PKP 261-·... ul.
Zwlrkl I Wicury 418-18.

Skarżysko
)[ I N A

"WolnoU" "Nokat:.rt- jug.
kol. l. 18, g. 15.15. 17.30 i 1' .ł5.
JI
wit" "Iluminacja'" - ~
liki. kol. l. 16, g. 17 I 19.

,.l1etalo wiec"

"Po

dru.gie-J

Starachowice

T.ATR

-

-

ZecolWikiego ..O<hlt ....
L.
Kru~'Z.i<.owskiego
.. I N A

godZ. 19.
)[IN A

" Ronl.an Lica·' -,Nie

nych "
pol9k.i,
15.30, 17.30 i 19. .10

kol.

ma
L

rnoo-

H.

I-

"Moskwa" ,,,Inwazja polworo\\··' - Jap. pao. lwI. 1. 11, g. i,
i 11. uTropiciel sJadow" rl..llll.
kol. l. li, g. 11 . "Samuraj i kowboje" - lrancuskl. kol. l. 16. g.
15 ..10, 17.~ i JO
"Bajka" .. Uz..t.c:wcz'yna inna
niz \\ S',ystkie" - ang. kol. l. 18.
g. 16, lH i 20.
"RobotnikU - "WleJ.k.i. łup g,angu Olsena" - dun ki, k l. l. U,
g. 15.15, 17.16 i 19. .lO.
"SkaJka" ,.~ le dratJlić cioci
Leontyny" - !r ncus.ki, kol. dub.
1. lo, g. 16. U i ~O.
"Letnie" - .J> J.i.zg" - poj ł<4
kol. 1. 16, g. 2O .U .
"Amfiteatr" •• Nl bies.k1 żoł
m erz" - USA, pan. kol. l. 16. g.
• • 30.

PRZE l\SPRZE D Ił. Z DlIetOw kinGw y en - ul. Si.!Ilk.iewicza 31, god%.
11-18.
DYZURNE APTEKI: nr 1. uL
Buczka 31139. I nr 107. ul. Sienki ew leza 15.
T E L E .. O N Y:
PogOtowIe Ratunkowe 599. PGg otowle lIlllicyJne ~7, Pogotowie
WS W ł16-25 , Straż P.)żarna 998.
Pogolowle Energetyczne Kielce _
M iasto 464-30, Klel c e-Teren łJO-6l,
PogOtowle
wodno· kanahzaeYJne
508-11 . Poczt. informacja o u łu
gach 911. Hotel "Cent! alny" 4211·41.
Informa cja kolejowa 930 PogotoWie hydraullczne. energHyczne I
dzwlgowe K M 414-02. PogoLowle
gazo",e czynne całą dob;: 420·92.
Po;:o OWle tel e wlZYJne n7-98. Pogotowie cleplne czynne od godz.
7 do 15. tel 478-!2. od godz 15
do 23- tel. HO-32, P og towie elektryczno-w o dO Clą~owe t\1Z H M czynne od godz. 15 do 23 t~l e
fon
457-89,
Intormac-ja
SllP'oy
zd rowia
czynna w
godz. 1-20
tel. 481-80.

POSTOJE TAKSOWEK : ul. Slo",ao.'lego 472-70
dw orzec
PKP
444-33, pl. Obrońców Stalingradu
4·!fl-4I, ul. Planty 437-11, tak 5Ówk i
baCa żowe ul. Swlętokrzyska 469-39.

OGŁOSZENIA
mację

szkolną

LO w

Kielcach .

••Dobot.n.ik" .. Dowódca locId
podwodnej" ZSRR. pan. ~
l . 11. g. 15. 17 I 19.
.,star" "Slłtjeeka H I i U
cz. jug. p<tn. kol. l. U. .. • l
19. 15.
i\.PTEKA
DYZUItHA :
.... '1'1,
StaS7ica l.
POSTOJE
TAKS OWEK::
pl.
Swiercze wskit'go 31.. Dworzec
Zachodni PKP _ .

Ostrowiec

wydaną

(Kielce.
leg"ityp<zez 111
20466-g

WZOREK Tadeusz zam.
Krajno II nr l, p-ta Góm-o, k. Kielc
zgubił na trasie Mierzawa Wodzisław karty
drogowe
seria:
00092-06, 07, Or8, 09, 10, 11. seria
00077-59, 50, 61. 62, 63. wyd. przez
"Elwod", KieJce.
20467-g
~OMAGAŁA Jadwiga um. Dymmy 110. pow. KieJce,
zgubiła
służbową

wydaną

art"' 22.08 Gwiazda siedmiu wieczor6w - zespół "Ten Years Atter" 22.15 Trzy kwadranse jazzu
23.05
Koncert dla melomanów:
23._24.00Na dob <anoc śpiewa S.
Distel.
PROGRAM LOK.ALNY
16.43
Omówienie
pcogramu,
16.45 Radioreklama , 16.50 " W pracy l po pracy" - aud. w op<ac.
Cz. Kussala,
17.40 "Piosenki
-z
radomskieco MDK" - aud. :1. Wo
sla, 11.111 Dziennik Rad iowy, 18.01
Z jednej płyty: Marek Grecbu-

ta.

.. Ojel ec chrzetlłn y'"
USA, kol. l .1a. g. 15.30 i II.
,,zo.cza:" .,Zarxlrość i Dledycyna" polski. kol. 1. li, &. •
i IB.

.,Przodownik"

~

nieczynne.

PTSK:
DY:tURNA: nr IM,
1 Maja 37/39.
POGOTOWIE RATUN)[OWE! tel,.
9t
POSTO".
TAItSOWB.IIio:
W.
15 -73, 37-112.
UWAG ! Za ewentuallle zmiany w repertuarze kin, czynione w
ollt !niej cb wili., redakcja nie .....
powiada.

.

.

~

.

·..·.···RADIO ·. "
• • • "l

PROGRAM I
14.00 Rep. z V Festiwalu Kapel
i Spiewak6w Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą 14 . -łO Wakacje "
muzyką 15.10 Gershwin: "Amerykan ;-n w Paryżu"
15.40 Estrada
mlodych 18.10 Ciekawostki "Polsl<ich
Nagr ań "
16.35 W żołoie<
sk iej
pi eśni
17.00
Radiokurier
17.'!O F estiwal piosenki węgler
ski#:i Ja.OO Muzyk" i AlI:tualności
182
Kronika
muzyczna
19.25
Gwi. zdy polskich e strad 19.45 Z
ksi ęgarskiej lady 20.10 Muzyczny
kalejdoskop 20.47 Kronika sportowa 21 l
Z arl"hiwum jazzu 21 .35
Fmncuskie ze ... oły wf\ka lne 2215
Muzyka Ind;i ·22.15
lU7vka
na
smyc~ki 23.10
Zi lony k <naw t
016-2 ~5
Progr l i
nocny
ze
Szczedna..

19.10 19.20 9. 30 -

20':20 -

"Dialogi
Lublin 44.
Pr:zYI>ornlclaD.Y.
DOb<anoc
Dziennik
Z cyklu: ,

jeszcze raz·'.
20.50 -

Panorama blicystyczny

al<.:IO -

Wiadomości

:11.40 22.50 -

Teatr TV DDennółl: TV

lT.2I -

"Trzy znaId
prOgI'. pubIL
.. Adiutant J ego
cJl" - odc. II
prod. ZSRB.
Dobranoc
Dziennik TV
W krę gu mły n.
tynią pt.
Ekran
luołd
po
rum polski
24 godziny
TEST t

I'U" 19 .20 19.36 214).7)' -

-

22.35 lICUli -

16.30 16.«1 17.%5 17.5e -

S:;;;;)>hi!NI

elton<lOldezay

Dziś
PROGRAM I
Dziennik TV (kolor).
,,Najlepsze z najlepezy1!łl""
prog<pop.nauJI:.
Wf reeeptą na zdo[o"",e
"Studio Zlotowe TV Mhtdych".

.l.b.
• .. . -

Poranelłl:
młodllzych

II,.. -

"P08,:~ag~ll:':}:i~i~-.,

POSZUKIWANIE
BłU'RO PROJEKTOW CPN

p ..ez ZUS w Kielcach.
20411-C
BUBLlK Izabella
(Skarżyska ,
PoIudlllowa 5) zgubiła legitymację uczniowską Liceum
EkonG-

PRACOWNIA TERENOWA
KIELCACH., uL KRAKOWSKA :Il84
zaltru&14.· zaraz INŻYNIERA LUB TEClHNIKA.
DOWLAlNEJ. KONSTRUKTORA LUB ARCHITEKTA

mkznego -

nieniami projektowania.

Skar żysko.

17831-Sk.
Roman (um. Radom) zgUbił legllymac1<: szkoln~
wydaną przez S Zkołę Podstawow'l nr 10 w Radomiu.
35UI-R
MYSIOR Tadeusz zam. Kielce.

W

In:formacj~ Kielce. telefon

:lA WORSKI

zgubił

daną

legitymację

szkolną

wy_

przez II LO w Kielcacb.
:10474~

6218-li1..

CENTRALA RYBN A W KnLCACłI
uL Górna 25 (teL 4l)0-31 do 84)
zatruón1 natye.hIm.ia.s:t kucbany. pnnMeców.
Warunki pracy i płacy do omÓW'ienia ... ełutiIlie
Cemrali Rybrt.ej.

SIWIELEC Mar~k (zaro. Radom)
zgubił prawo jazdy kat. A i
B,
wydane przez Wydział
K<Knunikacji. w R adomiu .
35629-R
SzYMANS-iÓ Adam (zam. Z ....
krzówe-k) zgubił wkładkę do biletu mleslo:czneg<>. wyda ną przez
PKS w Radomiu.
358W-_

ODLEWNIE RADOMSKIE W
KIEROWNIKA MAGAZYNU
TERIALOWEGO
oras INZYNIEROW
M.BCIIANUtOW ~ słanowiskach ~
W81'Włk.i płacy
do omówienia ... drAale
Raóom, llIl. Dątno"słci.ego 15.
zat:rudoi.ą

DYłłD{CJ"A 1ESPOł..U

ZA.KLADów

SZKOt.

TOCHNICZINY~

URZĄDZEŃ CIłEMICZNY~

I ARMATURY PRZłMYSLOWEl
ul. HELENÓWEK Z (tel.. 59'7-07)
JDf«mu.'Je, (Że jeszcze pooiada wolne miejsca na rok sz!kOlhny 1
JI ZASADNtI(~E.J SZKOLE ZAWODOWEJ w KlELCAcą
IW kilaoocb ~ych o specjał~
W ~IELOACH,

•

.. B 11tn.łk.. -

zowsza
141.48 -

. .ił

. TELEWIZJA

.. I N A

-

zobaczyć,

bara 17.15
Kiermasz
płyt
17.40
Ocalić od zapomnienia 18.00 Muzykalny detektyw 18.45 Tylko po
hiszpańsku 19.35 Muzyczna
poczta UKF 20.00 Eksportowe nagranai Cz. Niemena 20.10 Blues wczo
raj i dziś 20.35 Co się śpiewa w
PradzeT 20.50 Ilustrowany Magazyn Auto<ów 21.50 Opera t ygodnia G . Donizetti:
"Maria Stu-

DROBNE

PIOTROWSKA Renata
ZagórSka 45/37). zgUbiła

legitymację

stronie słońca" - an(t. koł. L 14.
g. 17 i 19.
APTEK .\.
DVZU RNA : M
41,
Ar mil Ludowej 5.
POSTOJE TAKSOWBK : Dworze.:
Główny PKP 7'5, osiedle Jodlica - 22·44.

Kielce
lm. Iil.

kula"

!Hlf~jmować,

zocholwuje.sz SIę toIc, jole one n;e
dotyczyly
Cioebie.
Lubin
kO/"..
czerwony ; wiosnę .
Z
kJN.iotów
noJbo«Jziej eenJR: różę.

ty"

,,siódma

ZSRR, pan. kol. l. 14.
g . I7.lO
i 19.:10.
DYZURNE Ił.PTEK1: nr 15, pL
K()Ilstytucji $. n.. 18 pł. Zwycię
stwa 7
TELEFONY: Strat p"tarna 991.
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 224-30, Pogotowie Sie·
CI
Elektrycznej ~79-33, Komenda
MO 251-36, Pogotowie Milicyjn.

T'o·
no tym WleI.e-. ",le porcaCkomi

CISZ

T R

997

dlo:ego

tić.

Ił.

nlecaynIm. 8. Zewwskier;o
ny.
KINA
"Bałtyk" "Mania wielkoścl
francuski, kol . l. 16, g. 15.30, 17.30
i 19.30.

II

14.00 Więcej, lepiej. taniej 14.15
Tu Radio Moskwa 14.35 O. R espl.gru: Poemat sym/. ,,~- este Romane" 15.00 Radio/erie 15.40 Ama
to<skie
zespoły
przed mikrofonem 16.00 Alfa ! Omega 16.15 Estrada
młodych
muzyków
18.20
Terminarz muzyczny (\'I.
Landowskal 18.30 Echa dnia 18.40 Ludzie wś<Ó<I których żyjem y 19.00
Jazz
z
nag<ań
skrzypka
S.
Smitha 19.30 Konc.
Orko
Symf.
Radia DuńSkiego 21.56 Wiadomoś
ci sportowe 22.03 Magazyn studencki 23.03 Recital klawesynowy z nagrań W . Landowsk.ieJ
23.40 Miniatury na dobranoc.
PROGRAM lU
15.05 Progra m dnia 15.10 Dysk oteka pod gruszą 15.30 "Blondynka w walizce"
słuch .
15.55
Koto instru ment jazzowy 16.15
Epitafium dla WI. Oćwieji 16.35
Duet soli"tów - Moustaki i Bar-

wiedzieć,

SLUS~-SPAW:Aa.

.~

WartUlrild

pnyjęd.af

ukończony 15 d
t}l'd&.
- u!kończona S2Jkoła p<d>1t:a .... ee~
- dobr-y stan zdrowia..
Kandydaci ubiegający
• lJI1IY1ędt

IDeIlIty:
podanli-e,
pisemne wyraiJenle 2lgOdy rodzik.'ÓW Jub qpl~
naukę 'W obranym lZalWod7Jie (oświadczenie wg ~
ŚW'.iadedbwo ukończenia S"lkoły podstawowej.
-- do wglądu odlpjs aktu uredzen:ia lub dowód ...
00Ii"""'"
. ........
."
Ilwnów),
- zaświadczenie Iekat"Sl1de (~ Ba bedaaia ~
ria't Zespołu SaJkilł TeOOn:ibm~
-.; 4 fotografie.
Okr€S nauki tnwQ tłirzy :JaICa UOł.I'riowtie ." ~q:;;;f. ~ . . ._

_1zJt'"

muj-ą następują-oe W)'1l1Qgrod~ ~

I roku na'Ulk.i
260 d.
w II roku na'Uki - 380 zł,
w III roku nauki - 700 2i..
Ponadto uczniowie klas trzecich za bantz..O ~ rwyn'iIklI ,.". ~ r
chowaniu ~ogą otrzymać dodal~o prerni.ę IW wysdłw8ci do 2ł5 """-'-zasadniczegó wyna~ OI'M mogą ' ubiega<: się - pe
ZSZ - o przyjęcie do n.. tecłuillrum zakłaidowego.
Kaody-daci ubiegający ~ o prnyjęoie w,iau1li Slcla.dac d
. ...
ta'l"ia<:ie Z
SzikOl Technioznyoh, 'W godz. od 12 do 15. .
Szkoła nie dysrponuje ialter:natem.

w

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA 7

ECHO DNIA

oczekuje
zbiorów zbóż

MEKSYK.
Wenezuela
obch dzi dziś swoje śv . '~ 
to narodowe. Przed ] 3
laty proklamowano nie r;~
dl egłość tego państwa.

.
•
sWlecle
,

cały."

ŚWia.ID.

Dostawy lbóż w
ramoch pomocy dla tej grupy
poOObw spodły z 16 mln ton w
1964 r. do 9 mLn ton w 1a4odl
1972-73. Pomoc w latach 19731974 wyI11iesie 7 miJ,n lon.

oiego

ZIIlOcznegO
lIbóż.

Boermo

KAJR. KaJrski dziennik
"AI Ahram" poin for m o"T3.ł
w piątek, że 21 lipca prezydent Sadat wygłosi prze
mówienie na Un iwer y tecie Aleksandryjskim.
adat weźmie ud ział w zorganizowan ch przez studentów tego uniwersytetu
obchodach rocmicy Rew..
lucji Egipskiej.

pozwoli to
śwkl

które (}.
lata nojn iż·
pięódriesią-

n ieuston.n y
W .....vnn~

lIQpa~ebOlo'Kl'I~i<l

i niepo2iom olttu-

świat

jest tego

kied~oJw ie«
"IIOfOCln'j'Cłl zbj orów
że

rl'iedosta-

~lJI'If'1lpowodc-'Jły lII11 niej
poństw Trze·

- - . ..,ie ziemi

Eksplozje słoneczne
i burze magnetyczne
zakłóciły

w eterze

łączność
5.\Mł.

NfYoNY

~ fW'. ł:J
donoszą o

aerli ornerył<oń.scy
silnydl
wybuchodl

no S/oóru,
nie oobs~,"ym od

lljowiSlku
dł uż;szeg o

In.st)'tut
podał,

owsu.

Amerytkoóski

BocIOO ALmo.s1eqoamydl
że w cz;wo,rte!k, o godz.

12.50 (a05~ WOl!S2~iego)

obserwowano

JORK PAP.

sejmicznych w
. e Colorado inym trzęsieniu
picentcum zn.ajrenie Chin

w

cji Sinkiang.
...o.ę;=u·e 6,9 st. w
pa.raty sejsm o_
owaly

to

trz.ę

k o godz 20.31.

00

pOII\ldnie

lO-

od

równ iko sbnecznego c:zterywioelkie ek.s.pI<>.rje. T()I'N(I nzytS2yły temu
burze m<l9netyocme, co doprowodzilo do godzilllonego
przerwonio łqcmośai 00 fooloch la-ót·
. l.dcKliem foc:howICów, tego
rodzo;u wyOuohy są r:roddcirn 21jawi-s«iem w ok'Iesie
11~niego
cv
04ctywności słonea-nej.

Inna troged"o
ZE 8TR. 1

kółach

Dy

• auki. Nie chooty
specjałyka mi&owetać
I pisać.
naj(darszy s
bj~ł we
wła-

Za

ń<4,.,.

traktuj~

jak pabniejsze niewymien.ał
im
~e

d'l''\l_ _IV:ał

1974/75 .oWIi.

:u;

,,~enc'e
informują:

RZY"M. Włoska Izba Deputowanych pozbawiła w
czwartek immunitetu parlamentarnego
prz wódcę
włoskich
neofaszystów,
Giorgio Almirante. W t~j
Sytuacjj
można
już
wszcząć przeciwko
niemu
postępowanie
sądowe
za
podżecanie do przeprowadzenia we Włoszech zbrojnego przewrotu.

PA RYZ.
Admln'stracja
a już po raz szósty w tym roku zdewaluowała piastra. Obecnie
za
jednego dolara placi
630 pia trów nmiast 620
przed dewaluacją. \\'edłu~
zródeł
poinformowanych,
eksperci z Mi ędzynarodo
wego Fund zu Walutow go zalecili przepro 'adzenie daleko więk zej dewaluacji tak, aby p d
koni c teco roku kuc doJara k ztaUowal ię n~ p ziornie 150--800 pia trów.
saj«oń

•

....~lanrt
l

OTTAWA. Do walki z
olbrzymim pożarem, który
objął 40 tys. akrów lasów
w pobliżu Dryden (pół
nocno-z;tchodnia część pro
wincji Ontario), użyto w
nocy z czwartku na pią
tek ponad 50 samolotów.
Władze kanadyjskie
oceniają, że s traty
wynoszą
już 21 milionów dolarów.

pienięcbmi.

WYJ&SIDen,
ie "'arietarian Sa. pl"Zy".lDał się do

zbrodoi .
Nie chciałem «o
tłumaczył na swój

ka.ri:ony. uku-ać

D

sa 'ć

p

ób

e5-

Chciadem «o tylko
nieposł1l5Uństwo.

biecłych psychiatrów
powołanym w uj sprawie, wynika, ie s powodu «łucbooie
moty, harakt~ropa" i nie<lorozwoju
umysłowe«o
Marian
z.. mi ł w chwili dok~a
zbrodni O&'raoiczon~ w soaczDym stopn iu zdolo'ć do nn-

Z opini,i

po7.lla.nia.znacz 'a ez ou i lUe_
rowa.nia
im p lępowaniem.
d uznał,
ie Slł lo ..koliczII • • p~mawia~e sa oadzwy
czajo m
zł&«04beniem
kU'Y,
kasujJłC
ariana Sa. na 8 lat

plą

DELHL
drugi dzieó

S

n;

k
du

stąpiły sa mie1izk i
chiń
skiej dńełnł~
t ..licy Taj

landii

-

Bane

Po wizycie w Moskwie
•

R. Ni

•

•

I

SIC tu

l

Prezydent R ichard • ixon wy głosił w Wa sz~ngto nie przemówienie radiowo-telewiz~' jne na temat wynik ów wych r.92mów w Moskwie. Spotkaniem tym powie d zi ał
R.
ixon
wnieśliśmy do r ozwoju
tosunków mi ę dzy S Ł.mami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim nowy wkład
do tego,
~ za.poezątkowa.liśrny przed dwoma lata.
Obie
strony ośv.'i aci<:zyły ,
wiecne są wym celom i
uznają pilną kon:eczno ć naoania nieodwraca.lnego charakteru procesowi poprawy
stosull1ków
arnerykańsko-rad z.ieddch.
Porozumienia zawall'te podczas tych rozmów przyc.zynią się do budowy
gmachu
pokoju, który staa-amy się
wmieść w stosunkach mjędzy
naszymi krajami i na całym
1Z

*

świe<:ie.

Amery9{ański

nu

selklI"e-taa-z staUSA, rozmowy
JIenry Kissinger
z prz -

prowadził

komiliji
EWG,
Fra.ncois-Xavierem
OrtoJim.
Obecny był równi eż Chrl to phcr Soames, członek komisji
EWG
odpowie<:lzialny
za
sprawy kontaktów zagranicznych wspólnoty. H. Ki~<'lin
ger
ośw jadczył
dziennjka-

Święto
'IR. 1

DOKONCZENIE ZE

198 rocznica pOdpisania w Filadelfii D e kla racji Niepodległoś
ci
tanów Zjednoczonych.
Kaide
miasto,
mia teezko,
es
. ~e
obchedzi
d ' ł'ń
-więt.
wc wl
zakr ił',
pn «01.0 ując
y
pro«ram. Ulicami mi t
i osi dli
p
do
elki poch :1ów. _'ajCZ('ściej f le«rafo 'an i
byli l clzie w barwnych str jac h epoki trónrania ly('h
kap luuaclt, b'ałych poó e zoch~b i os40bio ch klamrami
butacb,
a takie rozlicxne
Ol' ił' trv
i
ZHpe
muz. ttDe.
(dzie '
..... i
o t i ~ n ~.
b,' Iv się ut UM:n
ko.'lkur y, utaDł'e
e ' i p ikn iki, w
ił'C1l rnYł'b
za '
ie ~tu t"'1n~ ,

owita
ża obą

.

mi-

odbyła

' tę

u roays.to

("l . . . . . .

c eremonia

pnew' 'Złe-nia lru""", J'e %:wlokaml prezydenta Pefono do połoc..u w O li.os,
lnojdujqcego się w odleg l ości 20 km
od słc>licJ .
•
Po nauoie-ństwie od,..- owłon ym prz.ez
JMl1ftosa Al"!j en tyny,

kcwdynoło

Anto ni

Caggiono, w obe::noic.i pnedstowicieli
nqdu, pnywódcow
organizacji polityczn,ch i zw i qtlc owych o r01 wie lu
d)'plOt'ft(;tów i osobisto!ci
log ronic I"
")'ch, trumna lostolo umiesLC.J ona no
Icrw __
:ie ctrmotniej, po czym kondukt
iołobn)' pt'2<K'qg nq'
ulicomi
m iosto,
• .śród 19r",mod.zonrch tłumów
mie n ..
końców

Buen os

Aif'elS.

Kondukt

po-

przedlał od dzi ał gwonfii konnej . Wdo-wo po pr I)'Oencie. Mo ń a Estelo p~
ron, podąia ła tui IG trumną w sa-m~hocbic . który soma p.owodz:Hr-.
W czosł e ceoremonii żałobnej
wy.

głou.ono

w i ele

pn~ień

p<ez,dento P..,ono. Mówc,

ku

c:ci

podkreśl .. li

lo.sługi
l",~ rlego ; _,..Giali
pOj)orcie
dla poni P..-on. IrtÓl'O objęło obea.ie
lun i<: p<el rd_to.
Tru",.,a le . . I~_ praydeot.. Perona lostoła ł'f""ClO!SOWO umi~SlC"tona

•

kopli cJ
będl ie

uym

re z,df!nC ··
wsł_,ono

•

O liwos. po
do spe<jalnej

.rypłJ.

ł'-

Słoń

rocznIcę

epublikJl INmje
ob k Z i~a
ku
lladJ.ie kil'K"o
010 ~ m
Illówn m partnt'rrm "o~p dar01 m. W ubielllym roku wzaj mn
rot h a.n dlu 1&«ra.,k-&lIeco Itrsekrocsyl
urnę 1 mjlia:rda
rubli
d w izo") ch.
O
r smachu w planowan i u w Daj
li ' !tej pny z!o ' . ni - rh . iad
czy Jakl. i
w 1
rok 'l \\
SDa

Zgorzeleckiego

Prud
lat

Da

Argenty a

4.VII. BU ENOS AIRES PAP. W

narodolve USA

u

UD-

że poinfocmoował swych
rozmówców
o
przebieg u
spotkania
na
naJwyższym
zczeblu mi dzy prezy dentem
Nixoonem i przywódcami rad;zieddmi. Dodał, że w siedzib ie wład z EWG omawia no w "bardzo konstruktywnej atmosferze" prawę stosunk6w międ zy U A i W spól
nym Rynk iem, które - jego
zdamiem ostatnio uległy
poprawie. W czwartek wieczorem H. Kissinger przyby ł
do Paryż a, gdzie spotka się
z
prezydentem
Giscardem
d'Elstain
_
_ _ _giem.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

tet

(DAR)

Układu

rzom,

wodniczącym

więzieDia.

w XXIV

gr

•

Akt
O historycmym

znaczeniu

j mn
.1troty _wioo~ \\ . ni ..
op; ro.m n"
umę
3
miljardów

rubli drwbowych .
Połsb i
Dt! e«Diwo

z czterema kłami
II. AL lER P AP . • Iy~1i zarOI "z.kuJą~y
północny
w hód 6airu
kryli nwzwylU go błOnia. JLst
n "uzbrOjOny " nic lak j. k j go pobra tymcy
w dwa kły, ale w cztery. Ula
p zukJ\vań ~ł()nia zorganizowa5.
w:i

no

"pL'Cjalną l k
Po dlu~i<:h

·p.dycj naukowt,-drówkach w
la.-;a h tropikalnych, wypra\\<l w
k ńcu natk"';la ;)
na Ślad y

wą .

t" .. o

zwi rzęcla. J"śli

zl. p<-t:. to unikaln

uda

:ę

go

10'1 wzb -

&. l ogród zool 'czny w Ki. angan i , J(dzie ucz. ni będą mogli

sz.c7.l'gÓJowo 7b.'ldaĆ ten intere<:'\lją ~' o -az fumy Alryki.

S.VII. MOSKWA PAP. Jui od 32 lot
m j6$Z.kon"o K010f\ io. Ros.zydo G i.n.t'a·

http://sbc.wbp.kielce.pl

nowo. pracuje n.Łpn wonie jaw motor1"'Mczy
trom oju. W okre-sie
s.vej
dłu~etn :ej
pfoc.y
nie spOAoVodowolo
ono on ' jednego wy;>od u. jak rów..
n i n.e n of'uszyło przepisów drogowych. Swoim C"l.erNOł\'(f"
tr amwajem
• G aml'Otlł>Wo pa j =ho ło po ulicac h
GZa,uo pot m tłiofta Homełrów. pn..
-'4c 100 tyoi",y posotOfÓ....

łCHO

SlItONA 8

DNIA

Ten mecz
Jutro ,walczymy
był do wygrania! ' 0 srebro"

"

DOKO~CZENIE

ZE STR. 1
srebrny za trzeci"
lo~atę. Pokonani otrzymają medale pozłacane wicemistrzowie świata Qł'az brązowe - ze_
sp;'ł, który zajmie w turn\ejll
czwarte miejsce. A co będzie
jeżeli mecz w ciągu 90 min lit
nie przyniesie rozstrzygnięcia?
Gdy spotkania te zakończą się
remisem zostanie zarzą4zo- .
na dogrywka 2X l5 minut. Jeżeli
dogrywka nie przynie!iie',
rozstrzygnięcia, mecz o pierw- :
sze miejsce zostanie powtórzOny. Jeśli chodzi o "nasze" spotkanie, to w przypadku remislI
także po dogrywkach, zwycięz
ca zostanie wyłoniony po serii
rzutów karnych. Rzuty karne
również
będą
decydowały
_
awycięstwie
jednej a druiyn
w ewent. powtórzonym meea.
fbtalowym.
.
.
nieju

Tak

było

w eliminacjach...
GRUPA I
TIlRD-Austr·oIia
RFN-Chile
RFN-Austrolia
NRD-Chtłe

Chile-Australia
NRD~RFN

3
3
3
3

t. NRD
2. RFN
3. Chile
.. Austrolia

..

5

2
t

GRUPA II
Szloc.jo-Zair

0:0
2:0

Jugosławia-Zair

9:0

Bl'Olylio-Szlcocja
Bro1y'ia-Zair

0:0

.Jio1ylio-Jugosławia

3:0
t :t

Jugosłowia-Sz.lcocja

t. JUGOSLAWIA

4 10- t
4 3- O

3
3
3
3

2. BRAZYLIA
3. Szkocja
.. Zair .
GRUPA lU

4 3- t
O 0-14
2:0

Holondia-Uru91!'ai
Szwecja-Bułgaria

0:0
. 0:0

Holandia-Szwecja
Su/gario-Urugwaj •
Holondia-Bu/gOfia

1 :1

.:1

Szwe~ja-Uru~waj

3:0

1. HOLANDIA
2. SZWECJA
3. Bułgar i a
... Urugwaj
GRUPA IV
:

3
3
3.
3

5
•
2'
t

POLSKA-Argentrna
W/ochy-Haiti
POLSKA-Haiti
Wiochy-Argentyna
POLSKA-W/ochy
Argentyna-Haiti

1. POLSKA
2. ARGENTYNA
3. Włochy
4. Haiti

.,

Piłkane..

od kuchni

"Dziesiątka"

jedzie do
W

nają

juniorów

Kędzierzyna

niedzielę, 7 lipca rOzpoczy&ię w Kędzie rzyo..ie (woj.

opolskie) indywidualne mistrzostwa Polski juniorów w boksie.
Nasza reprezentacja przygotowywała się
do mistrzostw na
obozie SzkoleniOwym w Kielcach od 26 czerwca. W skład
ekipy wejdzie tylko dziesieciu
zawodników, gdyż nie wystawiamy zawodnika 'IV
wadze
ciężkiej.

A oto nazwiska reprezentantów od wagi papie rowe j do pólciężkiej: Adam Michfa (Star),
Leszek Kwiatkowski (Błękitni),
Marian
Zieliński
(Błękitni),
L~szek
Szczepański
Stanisław
Dzwonek
Sławomir
Budzisz

(Błękitni),
(Bł ękitni),
(Błękitni),

Henryk Swiderski (KS7.0). Leszek CZ.a rnecki (Star). Szczepan
Piwnlk (Star), Zdzisław Urbanlak (Broń).

3:2
3:1

4:1
3

7- 5

1 :1

2:0
6

8-0

4

3-3

1
1

2-7

1-4

2:0
1 :6
4:1
2:1
2:1

RFN"':POLSKA

1:0

3
3
3
3

1

akapitałował

Po tym spotkaniu tabela gru_
py VI l'Oap-ywek o wejście do
U lici praedstawja się nutę
pujltCO:
L Górnik BadliD
! ł !-ł
2. BADOMIAK
! ! l-l
! • 8-%
3. Wisła Puławy
po_słałych

n

meczach o wej-

Bez dopingu ...
Helmut Bayer, czło
kierownictwa ekipy
FN na piłkarskie mitrzosłwa świata, poinforowal, ii tesł aOłydopinktóremu poddano
wóch
zac:hodnioniemiecich piłkarzy ' Schwarzenbecka f
Bonhofa po
eczu z Po ską, dal wyDfk negatywny.

6
4
2
O

7-2
3-2
4-6
2-6

.-

N a.si • reprezent&1:y jni pil •
karze w przerwie pomię~by
tren.iIlga.mi znal eźli ez&s n1l
odwiedzenie wydawy s przętu
g&sp()darstwa d()mowego w
Forosba.cb. Oto Roroan Ja\[óbcz:ł-k, Robert Gadocha i
Zygm unt MaS'Łczyk w roll ...
gospOdyń domowych. Ciekawe, ja.k to bęcnie po po.
wrocie ...

będzie

CAF -

Ja.kubowski

p"łkars
Trudne iycie rezerwowego ...
.Henryk Wieaorelc, jeden l ne>jzdol·
n iejsz'tCh polskich piłkon:y oni rozu
nie wyslqpił ' na bo is~oc h RFN,
znalazł s ię tei nigdy w gronie pięciu

N,.

pił korzy

rezerw;)W"ych.

Podobn i e.

Roman Jalcóbaak. wszystkie mecze

jak
~

w finole ?

glqdał

z Irybun. Jak cwie się r.
prezentont poza boiskie m?
"Fale>ln ie - powiedzial miody sł<>
per Górnika Zabne. - Oeneowu j ę s i ę

wtedy

Sobota, 6 lipca, godz. 16
POLSKA-BRAZYLIA o 11/ miejsce
Niedziela, 7 lipca, godz. 16
HOLANDIA-RFN a PUCHAR FIFA

bardz~ ej,

n-iż

gra jqc

w

spodco~

n lu. Kil lcwotnie aż rwało mn ie na
boisko. Zwłaszcza w środę w meczu
l RFN. W idzlolem przec i eż. że rnoina
wygroć I .-onsoować do finolu . Cół
b~ da' wtedy, by pomóc kolegom":

A. ...",,,...," - -

ps-

bowiem w

PI'M'd IIłnałem Sowy. Tel'o pla
mocie aie być, cdyłty młod)'
braaikan Badomiaka miał wię
ceJ .~iUa. Górnic)', sadowoleIIi a łałwqo sukcesu. ed
leC. momeJriu ałaJr;.owałl. eo~
iaaielej dzięki ezemu ..alelonł
mieli. _uję ._ k_tr1lła&ów. Ak
cje tileasyw_ radomiaa praep~
wadziule był)' jednak aby t wolno,
napasłnikom i 'zawodnikom sraACJ'lD w druciej Hnil nieslety
brakowało ssybkośel I w tej syłuacjl nasza drużyna nie zdobyła się Da akuteczny strzał. A!e
walb e awaos jeszcze nie SkODczona.. Górnik jest przeciętnym
zespołem I można z nim wylrI'&Ć
rywali~cję
o · pierwsze .
mieJsee _ grupie!

1 :0

2:0
2 :1

POLSKA-Jugosławia
Szwec: ja- Jugosławia

A jok

podany l:e. Jui
uaiaade DoIesła

3 s- •
O 2-14

RFN-Jugos/awia
POLSKA-Szwecja
RFN-Szwecja

3. SZ1(łecia
•• Jlaiosłowiao

sakeileąl się aw)'oięsiwcm

ein 1:1, Poloni. Warszawa .Jagiellonia Białystok %:1, Chrob_

6 12- 3

GRUPA B

2. POLSKA

.weD

4:0

3
3
3
3

t. RFN

(OBSŁUGA WłASNA.
!.
Trudno wygrać mecz, • gdy' w
ry Głoców Olimpia
zespole
bralru,je
skutecznego
0:0,
Walka Zabrae
słrzełca! Piłkarze RADOMIAKA
.Jelca Oława 0:1 (!),
wczoraj wielką szansę zdo
Unia Tarnów 3:0•
bycia nawei dwóch punk&ew w
saczccółnych
grupaeh
pojed~ o ' wejście do n Hci
Clzlł: Gryf Słupsk a Gónukiem w Radlinie! NiePolonia Warnawa OHmpia P_ań - S
sle", podo.,iecznł treDera Leszka Kn7siaka nie potrafili stwoto-.JeJea OłaW1ll - S
rzyć na pnedpolu przeciwnika
ka Taraohraec ł
ani jedaej IfI'OŹIleJ syłuacJi.. R;aW aie4aielę. , hm., e
domianie sraJi bard~o ambitme,
Die 11 piIk1trae JUWOll1in_
do ' nich _leżała inicjaływa, ale
gr"; ~ • WI8łJ\
brak WJ'kolieaeoia akcji ofen_k.
sywajeh apOwedował, że m~

ście do
ligi padły wczoraj
nut.ępuAee
wyniki:
Olimpia
EłbllłC Słal St.ocznia Szcze-

.. i W półfinałach

HOLANDłA

lIadIin~

W

1 :1

2 :1
3
3
3
3

2. BRAZYLIA
3. NRD
•• Argentyna

zabrakło

7:0

GRUPA A
Holandia-Argentyna
Brazylia-N RD
Holandia-NRD
Brazylia- Argentyna
Argentyna-NR.D
Holandia-Brazylia

t.

6-1
3-0
2-5
1-6

ROBERT GADOCHA, UWAŻa
n)' u. najlepszego lewego skrzydłowego
mislrzostw,
miał
w
C\lwariek. po obejrzeniu 'film. a
mecr.:u Poiska - RFN dość skwa
ssoo, minę... ,tTo .hyło .n.j ....
iwiejlae cło wygra.nia posa me~
ciem ' a Haiii, spotkanie aa telforoelHlYob mi"lrzost.wacła - po.wiedział
legionist.. G.yby
aC)Slał.. wykorzystlUla chociażby
jeclna. s wielu okazji podbram_
kowyob w pierwszej połowie, &e
przeciwnik by nie istniaL Mam
pretensję do sędziego. Hamował
nasze akcje ofensywne. Pierwsz~ p'ołowę zakończył np. w • 10
roencle kiedy w dogodnej sytuacji mialem piłkę pod bramką
Maiem, Nasz zespół grał dobrze,
ale w niektórych momentach
brakowa lo doświa dczenia. Trzeba się cieszyć, że mamy tylu
młodych
u talentowanych piłka
rzy/ i ł.e tak wcześnie zdobywają
doświadczenie
na mistrzostwach świata".

i

Kto pojedzie do U~_
.. . w

roIou

t.,..

c:ho5ła,.ocjł-

",ot.,.._.

nikogo n ie miał preten sji. Jedni 9,o;Q

lepiej. Inni ge>ru.j. ale wszyscy sIaroII
jak mogli . Tol .... ancja wobec błę
dó'" kolegów i wysok ie wymagan ia w
stosunku do siebie, zaufcwt ie do trenerów 1 koleteńska atmosfera - wszystko to złożyło się na misb'ZIOWSki suk·
ces klubu .. PoIsl<a".
się.

si.

hasł....

..BroI.,....,.,.
p<lyjoiń". Zarząd P_ialowy
Radom iu (przy wspó/ud"a le
pneprowocbił już eUminacje
zowadów. Spoś<ód 2l ~_.•_~
klór.., stanęli no st",ci.
lawody ukończyło tylko
ków. Trzeba było bowl .....
nie tylko umieiętnoiciq
dy pc> trudnym I........
celnym rzutem granatem
strzelaniem.
W kalegoril Junio<ów
grał
Wiesł_
l..... l
przed ZJ1IftIUft- Nya_ l
... irosł........ s-ągi_iaem
natomio.st wśród seniorów
Slanisł... Howia-*i
Józef raj'" l Bardllic
"'" z Kowali.

'e.

z Sandomie
starłoM 1f StaJowej
Mająea na swym
re osiągnięcia
motorowo-kartingowa
dzie Zakładowej PKS w
domierzu organizuje w "
lę. 7 bm.
w
Stalow eJ

C'J:wartą

eliminację

~~

wych mistrzostw POlskI

tecoril wyści~owej. W
dach, które odbędą sie .
cu zajezdni autobusowel
"Salowa Wola", w ezmą r
udział sandomierscy ~
na czele z za1iczająCyrn~
krajowej
czoł6wk '
drem AdriaJ1em , Ada U1~f
fańsk-'m i ą,oltdanem
Początek
wyścigów
o
nie 9.

gieł
Oruiyna

KJub "Polska"
Sulocesy naszej druŻynY no mislrzo&l·
wach świata. to równ i eż efekt zno~
komilej atmosle<y w gronie 22 kod·
r~cz6w.
Nie wyczuwało s i ę w tym
turnieju żodnej rywolizocj.i o miej9Ce
w drUŻynie . Koźdy świadomy był lego. te grać powin ni najlepsi. W z~
.poIe n ie istniały kluby. był tylko
jeden klub - ~.P~I*a'" .Sla"i pUka.
rze chętnie słuzylr radami I d<>swlod·
czeniem
młodszym
reprezentantom.
Wzajemnie chwalono udone zoqryMi,
analizowano popełn i one błędy . Nikl do

odbędq

międzynOO'odow f

pod

Z

przyszłością

Reprezenlacja Polski nol e ;"
druzyn _ linoli"
trzostw świato. Aż liedmi.u
czów:
Fischer Wieczorek.
tmuda, Kmiecik, XCIpi<a I K
aktualni
pi/korze r"""el""
dzieżowej noszego kro ju. Ki lk
młodszych

jenc:ze do niedawna broni'"
zespole "OrIqI" . Dojnola i
loJe młodej druŻynY wzbud. ilo
RFN powszechne ulnon ie . \I
rych komenlarzoch n ie brok
kich twierdzeń. te do Poloł
łeć
będzie
najbIllsza P"
europejskim futbolu I

pol

:;ar
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http://sbc.wbp.kielce.pl

