E. Gierek przyjął
przedstawicieli

fe
rozpocznlł

lipca br.
plelUll'oe

.ię

. Jorum

w Kielcach poświ~
.poIee.....
politycznej w I półrocz.
Da II pólr_ w wojedsialalnoścl

u

ijnego-74

dword G ierek spoollka~ s ię we wIiof'e& w
gmochu Sejmu z k..tkudoJJl-esięc.;OO5 0Ó0'wq
grupq przedstawicieli środowisk po-1onijoych
z róż;nyoch krajów, któr.zy lJC.Ze5 'nic ry4 i w pr()OOoCh
NForum poloni;oego-74", I sekreta,rz KC PZPR
seroec.m ie pawi1a. przeOOta"",ioCi~i
P~
w
gmachu pal'lomimbu pol~kiego i W)'t0llJi1 no dzieję. że doświockze""a
i wrażenia Uly.skoIle w czo.sie kh pobyltu w kroju pozwoIq je~l
cze borchiej zoctieś""ć w:ęry m i ędzy Połs!cq ~ PoIon:q.
DOKO~CZENI E NA
'IR, 2

E

·e P. Jaroszewicza
bratnieh
socjalistyeznyeh
!Oię wororaj w
d&Min.is1a'ÓW z lłelegacjami 8pOłe-_
ich k:ra.jów liOCjaliBt~ych; kt6ty w obchodach XXX~ PRL,;

•.".,.... . spotkał

~_

Rok IV

Lałem - nie tylko wypoczynek

Studenci na
. . ieziące

Jełaie &.
prakł7k -

raktvce

dla wielu studentów okres riioe!:,o rok-'rontowania • praktyq wiadomośej .dobytye" _
_1nL Studenci IDelecke-Kadomskiej
WyineJ Szkol7 IaiyaienldeJ rOlljeehall się d. zakładów w
całej Polsce. M . . . . JeIt IIPOlksć w hutach Sbł*a I Za!:,lębia,
a nawet w prsedslębl...&waeh baduJących kopalaię rady miedzi w rejeale Lubina.

ili dzaja

Biura
KC PZPR
Rządu

K~ej

W

~

Fabryoce

T()C7JIl.ych .. Iskra" odbywa praktrlcę " 21 SIłlud.Enłów pie.rwszego

roku i ośtniu - m roku. Wydziału Mechaniczn~
Pierwsi.
mają tzw. pcaktykę / pnlIdukcyjną.
pn..ez cztery ~ pracują JX'ZY masrz;ynacłl .. dwóch
I'Ó'ŻlD,oo wrhałrb
Dla Ry-

&arda SamoIeja i ion7'Qh osób,
które studia zaczęły po maIurz.e w liceum ogóJrw*......tałcą
cym, jest 110 .. ogóle piecw_
zellkinięcie

z dużym zakładem
pr:zemysokJwym. Poznają
więc

nie tyllloo

~ję.

ale

wa-

j

nmkf pracy, waqstae 3PMlWJ'

Ab9olwenoi 1IecłmiItów
którydt jest m.io. ~eczy
LYlDk, ~ baroziej obyci ::r; pnicą o taIkd:m eharakitem:e.

!abryki.
wśród

-

od

Oczywiścia.

911iudentinl!

normy

-

nie wymagamy
by wyrabiali pełne

mówi mistr% Stani-

slaw Str2ębiJlski. Są u nas tyl1w
dwa tygodn;ie, a 14 dni 110 DOCpr.zyuczani&
do
obslugi. urząd'lleń. ZaIe:q nam

mawe okres

~j

pcacy

by

specyfikę

paznaIi

Oczekujemy
podejścia do pmcy

robotnika.

~<Wlego
l na ogół jesteśmy ::r; ~_

taw

zadowoleni.

był.

tylkę

~ą.. W ciągu
mają oni przejŚĆ pmez
dz1ałów
po<l106tając

6 tygodni

uroczy
re-

Irat
wi.ślars
kich VU I«rz,..k
Młoclzleiy S"'ol
n.,j l lU_deoekieJ. 811CSe&'oKy

_ .n.
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DOKONCZENIE NA STR. !

Zaprzysiężenie

nowego

·GUS o ynik ch
I pO rocza 1974 r.

premiera Grecji
Atenaclt podano, że ~ łin..
Kar ..... anlia zostal w środę zaprzysiężony jako ue!
nowego
rządu greckiego.
'
Karamanlis spotkał się dziś
rano z: prezyd entem
Fedonem
Gizikisem, aby nakreślić ogólne założenia polityk>i nowego
rzą.d u oraz skład Jta binetu.
23.VIL PARYZ PAP. We wt0r ek późnym wieczorem Koo_
-tauLino.
Karamanlis odleciał
z Paryża do Aten samolotem oddanym mu do dy QOzycji przez:
prezydenta R ~.Jtliki Francusk.iej.
DOKOIQ'CZENJE NA 8TR. T

I

24.VII. RZYM PAP. W

Głó_y Ur~d
Do-~..pedu'ezym

tały tyCtily oglo I dane orlIwoju .poleczkraju ł o wYkonaniu Narodowego Plan.
8polleezao- GNPodarczego w I półroczu l Te roku. Wazy.tkle
wskaillikl detycące I półroesa br. są porówny_ne z daaymi za I piłNeze l 13 roku.

W Jr.omuoiItacie podIkreśta się
mJr\. szybk4 W'1JAl9t produkA:ji
przemygkJwej, kfó~ego
t mpo
było

wyistI.e od Q9iągrtiętego

w

pierw!lZ)'t:h półroczach
bie~ planu 5-1et1'\i go, Produkcja srptAedaua zwiękqzyła ' ę
o 12.7 proc~ a ~t wyro-

trzech

TR. !

Missświała
2! bm. • Mo-

nii

btIY

CF.rIpiny,
się

~

wrborJ

M"1SS $.iata. Została niq Hinpanka
AmpaI'o
Muncn. Naj~ 
nJe,uą

kobietę

iwiala jury wybralo wpośród 64
kandydatet do
tego trtufu.
CAF -

Unika

Zmarł

Jak zginął Kennedy?

Tajemnica sedziego War ena
Jak domo
UPI,' lipca zmarl Da zawal Krea U-letnł
Earl Warren. b. prsewodni czący
da
aJwyisze!:'e w
(w latach 1953-61), ClIł wiek które~o anrizke 110 tal trwale !lwi u.ne z Daj!:,ł niej zym w tanaeh Zjednocz nycb m r derstwem - popełnIonym na os ble prezydenta J boa F.
Kennedy'e!:,o.
On

du -

to

właśnie był

-

DOKOŃCZENUr NA

Par

z:

urzę

przewodniczącym kom isji

Na za dawka
witaminy .. U"
czyli

TIL 1

Interwencje

za

Zachlapane okna

uśmiech'
Infonn cja

-

CzII 110 Iklep N1MOb lu-

(l0łDJI'!

-

Tak,

ZG~",'

http://sbc.wbp.kielce.pl

tulko

~

przyjmujem~

w g dz. 9-11

[TśJniech

Lagerkvisł
I

_....

llię

od-

s~ ełw&ł'eie

Gotv.ej jest ze /IItudentami III
roiw odbywającymi tzw. prakcaly szereg

w

W_raj
Sllady._

.We
(.)

abina Chmiel wska Am.
w Ki leach przy ul. Nowowiejskiej 2 m. 163: - Bu.dowl&ni robili elewację bloklL
przy Okazji zapry kall tynk iem okn ,które mieli wyczyścić,
Rusztowania już si~
DOKO CZENIR NA STIL 3

ICHO DNIA

"ONA I

na p aktvka h
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• ",.\Xy jest od roku .sd.ypen y&tą "I!<Ikry". To :aesztą

tom iyłJoo po ~ dni. W opinii
4)';()b jem to za mało, by

wro<lz.inny" z.a'k led, jako że pracuje tu już jeeo ojeiec i awaj
bracia.
Studenci odbywająey w K<ieleaeh J)rakł.ykl zawod6'we zajmują cały
akadem.k WSI przy
alei T i- lecia. Przeważają. 0C"Z wriśei . sIu 'h aeze nasz ej \llCzel
ni, wśród mieSlZlk.ańcł1w domu ~
rÓW1lież przyszLi inżymefQWie z
AGH
i
poJi,technik, medyey
itp. Z warunków stw<Jrw.nych VI
Kieleach wsz.y~y są na ogól zadowQl ni. Pomyś!aoo także 6
r zrywee - w klubie "Pod Kr h'ł" '
bywa.ją
ie cztery razy
w tygodniu oyskotcl<i. Powodem
do na.rzek,a,ń je~t jednak słoIówka, P [)9"N
ie z za1dadu częste i
.
tr-zeba czekać w
kol jee DO
ioW.
Ilość konsum nt w j 9t duża. należą 00
nach tak.;,
mdiująey zaOC7ll'rie
nauczy . el
aj:
do organizacji
praey w
mowa mieć
w ieI zastrz

wtielu

pozna ć

ich prace i lepiej byłoby
się na
wybranych za~cJll~h. Sanlo ,;z.wiedzanie"
ale na w ieJe się }l'n.yda.
W
niek:tórych
przypadkach
~\lI]eJl(;j- nie bardzo w iedz.ą, co
IDlają robić.
C:z.ę9l.o 7Eesz.tą
«lgIQdfl ie mów i ąc nle starają
aiI;: s~ukQĆ pracy. Gdy odw iedza
łon ,I'1k.rę" w jeden z nieliezDych jak ootąd pogod!nych ooi,
niektlórych osób po prostu nie
można było wal żć.
W~ród ódbywających pra.ktyke
W Fabl'yc Lo.ly'<k Tocznych je
rówńież J
k Slad"-awski, student· IV roku
ydziialu El °tro_
~go Politechmki
Wr ław
alciej. i
~ tnlk
nastej akl-ji
;..PowFóeis& tu" . J e-:;t to j UL
łatlY~"'I J) aktyka p~
yplom m
mag\ I""Ikim . PloR m mie.,i cznego p&bytu w d;z;ial
er"etyi:"2D1]:Dl mu3i
(m.in. sanwmielnie
KoQI1.a.na pc~, która
bęaz,ie
'Jt.a.nowiia j
śni
~
j'
ó\ na uczelni.
Dz. iel en rgetye2Jly, lub ośrodek
bada~ jowy to pnysd
miej ca pra cy ;Ja ka ladkow_up '

Ognio

dla
.

E.

.

l.on specp.t-

el m
010 wykI
- pieClÓw IamWtty
wyPł'od
je w tym. ro u GI~
Ilado
i h Zakła.łiw Ma.l.eriałów
niotrwałyeh.
J~t ona
jedyD3'1D
w
kraju proilueenkm ' t,,1'O rodzaju
wyrobów
lau&uksyeh. Dostarnane są one
do
najpowsiniejszych
obiekUw , polskiet:o hutnicłwa, m. in.
do lIuty im. Lenina i Huty
.et~eh

])()IU'ŃE:DNIE

sl.,ą

.Wanzawa·'.

materiał
s
Baclomi:l
prsoołuia
i wotllość
pitców.
umoi.liwia
ss bsze
a iakie
pnepTowadseDie
elLr ewyeb

Nowy

_ODłów.

(elu'.)

Fałszywe
W J'aździernik. ubil<glego ro• u de KP MO w K ielcach Z/lło
.iła się Gen w fa
B. :z. Cheł
JD.lec:. w JMłw. kj~leckim. 33letnia kobi ta, matka ośrni<X"ga
d:Lieci, upr:z.edZOJla o ódpowi ed:z.iaJn.ości kam j
za fałtiz.y we
aezn a;oia złożył tfunj~si ni , że
jej mąż Tadeusz. B. utrzymuje
od kilku tygodni stosunki pl iowe :I' n ieletJlią córką.
gnał
G eWe'D tualności popeln ien ia t lO wyjątkowe
prz.e 'tępstwa
Grga.na ścigania p()traklowały z
całą
pawagą.
a
miliCja, pód
nadzorem Prokuratury Powiatow j w lU lcach nat '('hmi t
wszczęła śll<dz.two. Po raz. drugi ~łuchalTlo w ic,'C
ma ę
!niej dz.;ewcz.ynki, a
następni
samo dz.iecko. Terenia
B . polw i€'r(uiła
ygnalilOwane
pr.zA'Z
matkę
fakty. Jl.limo to
prokurator z.arządzlł jeszcz.e na
wsz lki wypadek badan ie ginek ologic:z.ne dziew z.ynki. Wydawało się po tym. że wS2dk ie
wątp) wości w~tały już rozwian e. KP MO w K ielcach wy tą
p iJa do prokuratury z wnioskiem o zast owanie aresztu w
.tosunku do Tadeusza B. Ale
podejrzany nie przyznawał
ię
do
przed taw ionego
za~z.utu,
pTZC{·Z.ąC w ten sposób
u,z.naniopt ŻJ<my, córki i u'tal.m ,om
bi egłych
lekarzy g inekologów.

tworzymy

ośw i adcz eni

znajdowało

tylkó watpl iwe oparc ie w zew r"'iaeh świadków
m :efZkanoew maleńk iej miejscowości
Chełm<!e. '. +brzy
prz.C{"it ż I»w inni bvll,
~;. cz
iowo, potwlesd2Jć zaJ>...
. obu kobiet.
N ie wiadomo
'
'~ k
p.~tomyłyby
si ę
dal Z e
śledz&d.Y-by we kolL ...... .l '.v ·zy-

w

p l.s<!
miał
Edward
GL& k ale za c h~amy was
d
tego, a ście WJl98ili w je-j
&u.d'O'W
takie
swej
wkład'.
Ch my, abY5ci
b y l i dobrymi
Am ł" 'k,a;nami. Francuz.ami, BeL
gaoni, Holendrami\ ale żeb ści e
ta.kże
w
~'oim
SeTCU zaehowaJij
maleńką cz.aoS'tkę Polski.
Cheemv , aby l'U.<lzie polsk4ego
po<'Jwd,zenia
za
granicą znaczyli jak najwięcej w Jorajach,
w któr,y ch m ies zkają i żeby
mogli d2ięki temu szenyć dobY" imię Pol s k i. WskaiZ!Ujac na
w ielk i dorobe'k naszego kraju
w XXX-I eci,u PRL, na to, że
Po]s ka J'icz)' się w świecie, Edward Gierek pCl'wiedział: zależ" nam na tym . aby świat
wi dz ia ł wiele o P Isee i w
tM dlZ ;,.,dzinie możec ie dla Star 11.0 Kra}u Z1' :4: wieh!> d.Qbre-

oskarże

•
le

ta G
wety B. w Komewaje
EIowiatoow8'j m iliilji.
- _.. w dni.u dzilii ejuym, tj
27.X.
kat ~rycznie
odwołuje
WQj
zeznania zlożon
o ~
toko-Ju pf"ut 'luchania z dnia 23.
X. Wt d
'ialam, żebyście
zamxnf;'li m j go m ża i dlat.go
. . y lam. g
woUnL zeznaniami.
namów i łam
także
córkę, aby świadczyła niepraw-

de".
FaN,VWY

B. Odpowi
ądem.

świad<'k Genowefa
swÓj czyill przed
DAR

13
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ł:554,5
tys. osób,
~
~'It ~ 2,4 proc.
yd&jpość
JlGIICY na. l zatrud~08 VI przemyśle ~yiia
aię .. 10,1 proc.

eo

s

ie

MIIIiej 1ronystne niii w Jatach
ubiecłycłt warunki atmosfer»e:&ne :z:akłócil.y w :,getację roim Do-

wyftkol
a bojowe,. ... l~
mieniu eałe-j młode-j aeneruji olało wyraz wierJMtŚ"i
ideałom pat.ribty zmu i
Hejalizmu.

)lnWmych. Obfite opady w maju i ClZerwOtl wpłynęły Ba. poprawę stanu u.pr.lW.
ÓWD()C2. ś
jod:baki meuoÓ",i]y prz.ebi4!g

rn

sianok>osów. Ogólna powierzchnia za.'>i_ów w ~twMh
m.dywiduaJ.nych utrzyma a
się
na porziom.ie ub. roku z lym, :ie
naetąpil ,.,=-t. powóe.r:zclm.i. upraw barorLiej wydJajllych zbóź.
tzn. p;;0e'Ilicy i jęczmie i~, pną
:2lITlm,;ejSl'leliu powi.enzlChni zasiewów żyta i owsa. Po<JIQWie bydI.a wzrogf,o o 6,8 proc~ a !.=ody
ClhlewJl j o 8.7
. Spadło na1t8miast pogłowie owjec (o 0,9
po."OC..). i k.onti. (o 2,6 proc.) Wypiaty za produkty rolne SIIruipione prz>erL państwo W2lfOS'ly o ok.

Edward Babiu.ch przyjął
we wt.-rell pueli
j~1JO
.. PeI-, na ciele et legaeji społeczeństwa CSRS Da
obchody
XXX-łecia
PRL.
członka PrHydium.
lSeJuelana KC
Iil"Cs J-t.
Kempaeao.

przyjął

20 piXJC., wartość ÓO'rtaw sprzę

forum

go. Plne.ka:z.ał on na ręce u.czestników spat;kalllia najserdeczniej ze
po2:driJIWjenia od
wład2 Polski ws.r;yst.kim Polakom na całym świecie.
Z kolei prz.ewodndczący OK
FJN, prof. Janusz Groszkowski
stwiC'l"d~ł,
że za!pros2.eoll.i.e
00
udzi ału w .. FOtrum polo.n.i,jnym
197." sPookało się z żywym i
serdecznym
OddIŻwięltiem.
W
obcadach dano wyTall; przeJmnaillńu,
że d1a
Polski
mo:ł.na
pracować
W'Szę<l~ie, że
pra ca
dla ck>«ego
imienia
PolS'lEr,
Polaków i Polonili służy inter~om w5'Zystkich na'l:od6w, intecesoń'i
zgodnej
współpracy
międlzYiIlalrodowe j.
Zabiera>jąc gł
wielu uez.esL
niJ<bw
5po.tlkania
podkreślało
du.. ę Polanii z W6wc.'lf;t.ronnE!go r()(ł,woju kraju. um.acniania się jego JXl2ycji na aorenie
Dllięd.zynaTod<l'Wej.
Pol"ka
mówilli stal'a się krajitm w
pełDt nOWOCZe5nym to buduje ne z preS'ti2 w spoIecz ń,...
9łlwach, wśród któ!:_ c h żyj my.
ReJ;llrtl.zenta.nci różu)'ch organL
zacji i słowarzyneń polooiinyah w ycalll'll
rawn ież ))Inekonallie, że W!Ilioski z forum
służyć
będoą
=-rokiemu pro~aJJlOW'i
urnacnial:l;1II wi.ę:z..i I
dall;ze.l!
rotwoj'U. msz chb'tronnyah kantalJrlbw Po-Ionoj i z Ma_

jem.

Na
zakończen ie EdlWard
GiJerek!
podzię,k
al uczestmjJu.n spotkallia :za zglosz.o.ne 0}lilTlie i przekazał całej Polonii
za~3IIic2lllej serdeczn
~ro
wi.eru8' i żvezeni&.
W
społkaniu
ucze<tnj zyl,;-:
S«-fan
Olnowski .
Wineenty
Kraiłko I Rysozard Frdek.

bu rol!niozego o ok. 19 proc .•
<lIo9tawy matEriailów budowlanych na rynek wiejs:ki - o ok.
11 J>ł"(lCent.
Naldady iln.westycyjne w gosJ)Odaree u.społeczn1onej wy.nio<:Jy
175 mlld zloOtyci! (W2If"()<>{ o 27.2
proc.), za ' wartość kOilZtoryrowa
~cjti
przek.a:zianycłl
do
e1cqplOOttac-jii była o ponad 1/3
w iększa, niż w I pÓ}rocz:u ub_r.
W m:ia6tacll oddano do użytku·
75,9 ty&. lJl.'i.eszk;ań (W'.1lOOSt o 7,4
tys.).

P. Jaroszewicz
na spotkaniu
z delegacjami

bratnich -krajów
DOKONCZENIE ZE STIl.

l

kiem Rad%ieckim i innymi kra
jami socjalistycznymi. Wg.~lni.e
z Krajem Rad i innym i bratnim J kTajami - C- wierdzil Pi r
Ja.r06z.ewiq - riziałamy aktywn ie i skUltecznie dla za.pewnie-nia tl:walego pokoju. be1J)ieczń
stwa i f)
nej wSpÓłpracy na
kontynen ie europej ,im i w in
• n ych rejollach świata .
W imi eniu d eleol!acji
społe
czeństw krajó-w socla ' styczuych
Manfred ~rra()h, przewodn icU!cy
delegacojj
sJ)Oł czeństwa
NRD, prz.ekazał narodeowi pol kiemn
rnec2.l1e poW!ro :en ia
i życzenia. W spot.kaniu uczestnj
czyJ" '
ru
•
fan O :szowaxi, Jóuf K~lJa . Win
~enty Kraśko.
And)"Lej Wer....an. Iły 21ard Freltk,
slaw Guewa. All<buj BeIlaS,
Janun GrosozkoW'Ski.

Kielecki (podJwieczorek ...

14-'

Jegł;
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roczo
śle wyn.i.osłlo

Gierek

Oną

arsz a

Ok_ I ty' Y
_"ch
..metrwaj

'U-roesYAy ap~ Kakoń
w~aj
Zlot Młoilzie
iy Polskiej "Wa.n;zawa_74".
Pr~ 5 dni stolica 'OŚ4!iła
rr-prezeDtantów młocJąo polIo1fllia. W dniaclb jubileu__ XXX-leeia Ila.st&ej ludowej ojezysoy, li tys. przo_
tJ.wnH.ów
}Ill"lNlY. Dauki. i

zesłników

wałe
~enmd

l

JlJLlU Z JAN BRAUN

G

<:>

.."ł

POBOJOWISKO
PisaJJiśmll już. że tO IwIUlJl wtorClk,
2
rocji
targu. Tc)<m ubc1J KQpernr/c.a zamieni4 się w pOOOjowislw. Tłbk byro rótvnież tVC'.WTil>j. Na domiGT ;;;/e{}Q, .'Iprzeda.jqcy i kupujący. z ogTOOz,on~;
ta7gowicy prz nieśli się 1Ul przyLegLe trawwilci.
h.t Te są w1J!U'optywa1le do =nej z ·emi. Wydaje
'ę, że we tt,wrlvi potrzebne
będq
cZI!~sze
wizyty f"nkcjonurius;;;y
MO
w tym rejonie
miC>! ta. li", r,,/lIC"Z j nie 7U11U1Czll ~ porządku
u żytkownilcÓ'w

tOlT!JOWi

kD.

CO O

POKAZ KULTURYSTYKI NAD ZALEWEM
U>wj,p~u

lIJ1bloś.ni,ków

niezlych u.,ymiMów, lotÓ're zawsze tam, gd.z.ie się,
pokażę, u;"lnui.zai4 :zDiffiteT sowamie. Zres;zlq ~
f1.ocna ię d.ziwić: ])OdIC4 crrnmJ,ziestocM1tlflTiet &n>e<g{J ~, wie ogl.qda .'Iię _ zonIXXanie. Cleka:we. że p. MM k do mponu;qcych WlnWk
doszedł lrenujqc i ew.c:zqC bez pomocy instro.ktor.a, SJ)Qllooem 1Uemw1 chalupniczym, w pokoju
a ooem.ckm. Tr:ze~ tyLIoo /JIro(!hę U]XmJ- i
d>i»óc h god2>i.l dziennie, a ~dy może m i eć
dQl>1l4 sylwerrJa: l>SWiadc:yl na zolwńcze .
fH1ISZ ; TOOmotVY filoleog-loultuT!fif.a.

wypoczynku

nad

wodą

spotkali ;. my 7WJd. k>:elecbm
za.Leowem,
aJ.
którzy pr;;; -H. mie!.i akcje podziwiać sylA.vetke
kuLturysty - Ml/tT/c.a Tkacza. mJesz,kaiwa na ~ego
mia.sta, !'bu n/a 111 rokt~ fito/,ogi.i pols1ciej tO
KTłb/oclwie. K1tUmys1.yke trenuje od e
h
J.a,t pQ'uliedzial 110m oj ~m juź do

AS MOWIĄ

Przez 1'IdIUe mi4Sta przeu"Jll
ię C'OIizien"Jli
kUko01łUl:<ct4? wyciee.zek. WCZ9rn.j spotkaJ my flLT1.JlnIrlV aż.ze ..lO<:ecz:n
- KieLce ba-rd=o na'm
PtHU)łxIj' q powU!odzj li 1161711 AndJrz,eoj i Ew.:! Pa.prooey. W przecitvLeń wie do S ~
na..'1
baMZlicoj pnytruLlIym 77riastem. A owcumie
"

Z/I.
N-łłc t

maC n~ ulic, fWIri .mOJjom'i Dlie w y-.
się.
(J PA)

poounOO.a.li
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Z na zych
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-sług
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w napisy
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C!:ądki!
Nikomu
bowiem ..
WPHS nie przysdo do g'łowv
że skoro eoś ekstra Wypadło· .L
&klep ale mo9ie być
OCwillrty,
ży

to nal

Z
jest
rnezdolny
do samodzidnego
zycla - podo bno
na
ta40ie
dziecko
będzie
przyslugi.wal
za$llek rcd:Mnny w specjalnej
wysokości.
Pr""zo: o
umielenie n"; ookladnej informacji
w "ww. spr....we.

wyw ie;; ie od,powiedni

Od
Ły$ldni.a,
ozy
na.wet
dwóch, w s klepe eukieroiC2JO-

monopolowym WPHS przy ul.
od_
7le
lokal j e st w remoncie. 1l.zd-wral
Je~t zam.kinięty, ale nie ZO&tat

kwok: _
.:1
m.iesit::eznie na dzieoko w wie
k.. do l.a.t 1111, które ze wzg1o:du. na
tan fizycznYJ
P"Ycbl........ ,. lub
psychoflz.yczl1T
wymaga stalej opielal innej
O&Qby, polegającej na koniecz
ności p!i e lo:gnacji lub
na sys.lIema ty=nym
wepółdzlalaniu
w postępowaniu leczniczym ł
rehabilitacy jn.ym.

wejściu -!l4

Przy

napis :

za;plecze 'UL
handlu

. Zasila.:
rodz.inny zwdększa
o kwot<: iiOO zł młe<ol o:cznie
również na dzie cko, które u-

plac

Slę

kos.zyc:r;kowego ! Równiet bzdura! Ko:ozyezków tu
jest
CG
pra wda Slpot'O, ale w
rękacl1
nabywce.w. Na plaeu nll'tomiast
samoc hooy, konne
furmanki.
ba, od C!:a19U do czas.u zja w iają
się te ż h urrowo - traktecy.
Po co kłamać .Z8'1W'W'Ily zarzą
dtzie GB? Po 00 wyty c zać kol e jne alej ki,
sad<Zić
kwiatk i,
si ać tr awę ,
skoro
i
tak..to
wo>zy-sbkQzo.sta.n.ie wkrótce tra
towan e , jako że nie wierzy_

my

już

w

w

<lizan ia

whściwt'lgo

kończ>:lo

rok

tyci a,

jeł.ell

W cel.... uzyskania ww: (Io?da t.ku nal eży zJozyć od powie d
ni wnioseok (poda nie) do tut.
odd!l:.ialu , w e wniosk u
należ y

rodza j $Oh .....lenla oraz
n azwisko dziecka . na

kM..-e chce oby w a te l uzyskać
dod.a bedc:, d okład ny adr es I nazakladu p ra c y, w który m
oby wa tel jest zatr ud nio ny, p o
zwę

mmU.wo ść zaprO'Wasąoiedz.~w i e
dwO'rca
ładu i pon:ądku.

nadesl<WJiu powYŻSł:ych danych
Oddział Z US -przeprowadzi dał
52e pos tępo wa nie .

A s woją drogą brze ba p';-zezapy tać: po co wywiesza-

p.rzep.i.sy powyższe
od 1.VlLI. lJJ74 J:.

cieź

my b7x1urne

16

odpoWiada wa r unkom jw.
ł
z06talo 'l:atiezone do I lab u
grupy inJWa tidów.

pod ać:
i:mię l

obowtą

zuJą

ogłlo&zenia?

IOIT.

po!:.

D.

Kiedy suchą n gą
Piękne,

dle

w

aę

pełno

kitórych
r ejonac h
nie
mo:ile z,ac.hlwyot>ać.
próblIIjocie n:p.
dojŚĆ SlUChą nogą do bLoku porz.y
u!l. Astronautów 13/17. Marzenie

g1>owy. BloLo wokó1

~

bLaku (la i
'mnich również)
jegt tak n>esamowi.te, że lud:nle
, br tlą w Da ' radl, ni3zcząc o},uwl
i brudząc "lniemJkani.a.
W."Wiki-e . t rw ncj w zarzą
dzie
R.adom.qki j
S-póI<)zie łni
M1l~.[..-JW(>j nie
przynio9ly.
;a.1c
lyćhcza ... ~egoo W'idocIzne~ r e.2IULtatu.
'.aĆ~

tIIk

użytku nowe b lAlk'i miesrz:kIIIo~ne ł om.i
z wlaściwymi do
niob ~ 1 chod:niJcam,i ?

ioo do

ży

że

nowoc:r;esne

(ekr.)

wego czasu Z€ł ił ię do
pewien
mieszkan i
K ielc. P o wód wizyty? Sąs i e
d7ii zMT lIJW ją ży '
P oieważ
n asz gość n a.lE.'OŻy ra-

czając y na ~e-n budowy są tal;
przejęci wagą swego zadalTua, ż e
n iczcgo poza LI/In nie widzą , albo /l.be cI ą u·idueć. Gdyby jeSZ
aze b adowałl
w r ekor
11m
tempie - ale gdzłe LinII .., Na

.przylc/JJ.d -rc m.oni /ci.n.a " WarR4W4 " trwa jud; - o ile mnie pamięć n i e m y Li trzlI la w. I le
j eszx:ze? T o z byt skom,pHkowa1le pyt4tn Ie ... Ważne jest /.o, że
prace -ro.zgrzebano.
czase m ~
dolm.o zjltWla się (juJÓCh
CZII
ln'Z8Ch
r o ootnik w ,
poc:lwdzą,
pogrzebią i na ty m się
lwi.a y.
T ymczasem od poc.!CłtI:
tllc h
Z11I{)Tą

dUJ rodziców
w
po bl~kłCh domach je t nie za.beZlpleczcnly, glęb l;, na 3 metJry
wykl)P. w I.t '11m ?ebraw
lę
pod.skóroo woda. DZlcOIal:i w rz u
oaj $TII de ee:i;i. I:mnu.-nie I>I~Wlą
tę na jeQO sl,raju. BIlIII
w pad./oi, że tal I 1W:bawU>nll

r

ót

róumowage

1Il4Lec tra>C1I

-

pyta

ł

me

a cz

t elm czka.
p wlCeie nikt 1lIe mok
zwoLmć r O>t:bk6w
z odpt)wlez lHJwę dz~

1;.tJ. A
zd4:lIiem
n ie
można .twaTz(Jć
TV /rów
aUJ
mebez,piecznej za
t·y. O l 'lm
p
mny pa mu:toć " r;:ed lę Ilntwa buOOwUJIW'. I t.o rm JX)d
uwagę laieru~mll.
(k"
dzuz

2Nl

jedm ak

11m

się

obok d :-m.u mie
u p atrzy ły sobie
na

'L '

cocu

lito-

n L'go.

mi j ce
s ch adz e k gromady ',:vr
ów.
i e j t wi ęc t am i be-tptec z nie. Czy wszy s tk musi OQŁać po s tare mu? Pol.ecaOq
uwadze Admi n istra ji nr 1
d o m nr 74 przy ul Wojska
Pols k i~o .
Współżycie

handlu z D.
k a tor ami n ie zaWlize Ukła.da
się zno · nie . Oto lokatGrzy bud yn.ku nr 5 przy pl. Partyza n tó w w Kielcach mają W;
swoim s iedzL w ie ,,Delikate-sy".
Wbre w
p z tkow'y~
p rz y jemnym sko jarz ;om ży~
je im się n iewesolo_ S~
chody do wożące t wary do
tarasują

sklepu
ściową.

bramę

wyj~

z pleczu
Z3iWOSle
P !no
owa ń.
I ,łuimie
domagają s ię zd
ydowal1 o
działania ze
trony
WPH I
który jest wł aśdcie ero NI>&likat ów". Hand l h andlem.
ale ]okaiorzy m aj ą p rawo do
przyzwoi
o pod w rka., de
na
op

warunków

tarnych.

w WIdDm.o ja.k bll t.o stę
wOOzll!(), gdl/bll n ie pomoc prZllpadknwyoh
nedu>d.nWw.
O pod.o~nej syLuacp don ID.
~m p. Ancja
T mn '
z ul.
M kLczaTskiego 75b w KlI! Lcach.
DOTlI Wll/ou.p ila już
S,JÓld::lel a
M /e.rz k4n.Lowa
.,Ar l1Ullarll" Za>CZ ę t.o "ID JXłblu:u bud
li 1ł()
w ego bloku. Oczvwi Śc te JXłrOblO
na gl ęoo!cie wY ' 'Pll, w którllch
'fI4tychm l4.łt pojaw/la SI ę woda.
Co bmYf.zi.ej d.za rslW! dz..ec/Il. ;'
u iłują ...pl vwać na traLu:ach.
e ZIl mamli cze
~ Zdt1flrZIl
ę
nłeszczęście?

mu

ci ężej . Na dodatek barak,

doś ć udą.żiliwe.

nych ._

ży je

ją.c y

łlię

Oto np. z Rad omia n p. al
do nas czytelnik E . S. z u li cy
Struga. J ego są ia/d n a.j<:h~
niej wieczorem włącza
0siadaną wi ert ar kę lub szlifierkę i wyk n uje
r óżne
prace
śLusar sk ie. A rgument?
"Wolnoć Tomltu w swoim
domku". Nie dzi w Lm y
się oburzeni'u
na zego
czytel nika,
który ma j!..ri dość tej mę
cz ące j sy tuacJi . Naszym zdan iem, pO-w mna wkroczyć t u
miej sco w a aodmi·ni t r acja. War t o cl1yba pogodzić zwaśni<r

~

do g tIMliru luodU.

kojnych,

bowiem kła d
te chcąc rzy .nioe cocąc je st~
my Slkazani na czy jeś sll"sied-r:two. Cza.sem dodajm y ,/przyzwyczajenia " są.siada są
bL Tak

Na tratwie
z.da.-rzQ.
W 4eIo/arotnie
p rz yklOOv w
w
oiu udowla1l1i w/.ra-

osiem ieszkaniowe
US!tcQnie
Raodomi-u
w wOlcn n ie-

ooi ę tej

w.

cz.ej

,zęste ą !ilkar~ dotyc zą
ee
ws.pó!,ż,y i.a
loka.torilw w jednym bu~y.n-

przyo-L W itych

do nowych
mieszkań?

C
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Podstawa u ....,wn.: Oz. U. Nr
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e zyce

gio: o

zwiększa

poddoa1ły
retnQl(L/;o.wi.
Zaode.n
mocarz. Uden maJ.a.rz, żaden
&lc:ktrY'k, CEy ilUly nemie]nik
j es'l:cze s ię w nim (do llbiegłe
go pi ąbku wlljC.llIl ie) nie pok8lr
zali. Po co więc kłaanać!

•

lokatora

Od .... wiedź: Zaooiłek r<><lo:i.nn:)'

Tr.augutŁa w BadoOolll.lu wisi
ręczn ie wypisana
kalrbka,

•

ea

Ob. Ił. ~. %
i ekła.o.ia
.~wodu kalectwa syn mój

an-oons. Dyre-k toczy i kierO'
ie:-,. wYJPOL'!:ywali w na.jJepsz&!
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orz s OJ•

Konflik t
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r z m a mieszkańc ami budy
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w K ielcach narasta - ~
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kilku la t.
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przątane
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rJiorn

czo-

kole(przy

00-

prodo~ące

'W

pr.z~

go
cze

noIr.rę k ę NJb&liP'-ecZyoł
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Do miast wracają powoli li molaych pleDl!ll'ów mopowych
pracowniCY fa.łII'yk i 1U'IIędów. PMIIstują siuCZJ'ścle na pogodę. ktw-a obes7la. się :& nimi
w
lipcu wYjrtł«owo złośliwie.
Tymczasem wieś od wielu jui dni spogląda na niebo i wYpa.truje słońca oie po to i oie db.tego. by się w nim wYcnewać. ale stanąć do dężkłej żniwnej roboty.
TegGroczne
żniwa
spóźniły
się już przynajmnJej o 2 t y_
godm ie. W naszym województwie p ierwsze
ekapy
żniwne
wyru szą na pola prawdopod<lb_
n ie w trzec ie j dekadrzie lipca.
Nie da się zapewne
uniknąć
sp iętrzen ia robót. W takiej sytuac ji pełne i właściwe wykorzystanie wszystkich sił ' ludz..:.
k ich i środ,ków
tecbnicwych
rn.i eć będzie maczen ie roz,strzy_
. gające o
oatatecznym
powodz en iu walki o chleb.
Najblii.."Ze tygodnie będą cza_
sem n ie tylko. żn iwiarzy,
ale
POZIOMO: l . kandelobr.

•

•. "",h
poeIydri •
Anglii i St. Zjedn.
na
poczqtllu XX wi au. 7. mew z rocki·
'" rói_JCh. 9. krowędi. brHiI. 12.
_oj_j_ si.. t..oIcontwem. 13. mauy'
_
hrck'aulicV\a do wzbogoconia
utobłau "órniaego.

PtONOWO : l. bly.okotto. 2.
-.Iw. 3. państwo z A.....-yIci

imi ..

Połud·

niowej, 4. na4don.ianie, 5. spet jolist.
... od .obievów kosmet,cwoJCh.
I.
800łe byt międz, dwoma stowomi. 10.
• ..moj pędzlo. 11 . klotlco z filmu.
R_qz_1o pn •• ,łoć nolei, pod
. ........ r.dolecji .,EO" wyłqan ie na
lMwtach pocz1ow,ch w tenninie J.ed·
. .... . . od doly mniejszego numeru.
-,dł_e odpowi ..,bi
'oz·
'--uje .ię ...... bony ks iqik_e po
50 .1. Karty pocztowe bez kup...,u bę·
CI .,Iqaone z losowania.

'-tl".,.
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, ł'OZIOMO: strąk. jon.....
tyex·
. ... booow;na, ormola. - - .
ely4ca,

Roz,wiqzonie

.loIco.
· PIONOWO :
lua""o. . . . . T...ajIc_.
........... buńcz.uk. obrozełc:. nołotko,
lito.
Rozwiązanie krzyżówki IV
POZIOMO : zoche ... i.,
łOI.

• .a.

łołor,
lMMIłla, moc. -.gaełlucja.
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onIo,

=i>m.
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PIONOWO:
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.oIuu-w..
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także

w i elką

próbą

spraWlllości

organ izacyjnej
i kieroWlIliczej
roli sołtysa we wsi. Warto chy
ba parę s łów pow i e<Wieć. k,to to.
je, t ten s<>łtys. jaką
fUlllkcję
spełnia i czego od n iego. zwła
szcza teraz. moina oczekiwa ć.
SoJłtys jest przede wszystk im
takim samym gospodarzem jak
inn i roln icy. Społeczność w iej_
s.lta wyróżniła go w 'l'yborac h
SWGhm zauIa.ruiem i przekonan iem. że będz i e dobrze dbał
o
in-te.-esy
całej
wsi
• każdego
z
jej
mieoZlkań. ców. I
ten
właśnie
dobry
g03podarz
pebn iący jednocześn ie funkcję sołtysa może i pow inien w czasie żn'iw wykazać

Nie uciekaj, Joe
Am...,t...;.

loręc;ili

...-.;.. •

AlgieMcielooj.

,ii iii", pod tytul_ "Nie
Joe". W jednej 'Je lCen ~
malpa BobOi tnioIa ccionqć • bołtat_
onach .... koC_o Bobbi_ ;.d.
.....i . n ie
no palmi.
pn .... oayl

pa_
-.....r.
_
sąsiedni. «-. x_·

od~""""y

pIootyk_

no

wal naturolny onech i...";' dtpbil
celu. A ile Joe .... ucHIcl _
_".
Ineba 9" brlo _ t do ncpiiotIo i
zdięcia

,..-ć

_

coao

nieoIoreślo·

"AlI

ny.

Gdy kobieta
pali papierosy...
w CZ.. proc. przypadków kobiet pal'lcycb. a tylko w
24 proc. pnypadk6w kobiet Diewy,tępują

Z rokJU Da rok ilość wypalaaych pa.pie.r ÓW w Polsce wzra
.ta. BlIrIbo niepokojąeym zj&_
wilJlUe.m jest to. u wśród lW_
· wycll palamy pr.ewaiają ko.
b1ely i młodzież. Obliczono. ie
kObiety stlWlowią dsiś 20- lU
pr-oe. OCółu paląeych. Liozne b:.dania wyklLZaly. że d ym tytoDi~wy wała na kobiety jesz.
ba.rduej szkodliwie nli na
męiozyzn. W wieku duewc1ę
eym poWOduje on m.in. sł&by
_wój fiz yczny. prayhamow:._
Ilie wzrostu. słabą rO&Sl.erzaln ść
kl3lłki
pierMowej. niedokrwis_
to.śe. częste zapalenia oskrzeli.
. - y rozwój umyslowv oraz
.... yspieBZa okres dojr'le.w!lll1ia.
· Pa.leGJe lyLoniu powoduje rów_
_ei przyspieszenie przekwita_
ma, a 00 za tym idzie. przyspiesza st&nenie się kobiety. W
wyn.iku dł u g O)leLni ego p1ienia
pa.-pierosów skóra kobietv traci
swoją jędrnoś ć i świei~ć. po.
jawbją się na niej zm",rs.zezki
ł bruzdy. staje się bl&da z od_
eieo1em
włtawym.
l\lówUnv
- WÓW_. że kobiela takil 'm~
.. twan nlkotynow~··. Zjawi ko
to występuje u 65 proc. kobiet
palących w po. ówn:wia do 3,9
Jlroc. kcmiet niepa.ląeyeh-.
Tytoń a ciąża
Kobiety palące znacznie trud.
mej zacbodzą w ciążę. Stwier.
dzono. te u kobiet palących maI.
łe1i.twa bezdzietne ' stanowią U S
proc.,

natomiast

u

niepa1ąCyc'b

małżeństwa bezdzietne wySlępują
'ylko u 4.' proc.
Dym tytoninwy jest opr6cz tego
pnyczyn'l częstszych i bardziej
Dasilonych wymiot6w cięiarnyCh.

Tytoń

a poród

Dane staty.tyczn.. w.ka~ują. te
porodowe ! po~ogOWtl

»o wlkłao.ia

palących.

Pośredni wpływ

tytoniu

na noworodki
i niemowlęta
WIlCa thied ur~yoh pnes
k<obie.y pa1ąee jest ni:iscaa. Czę
slsu jest rÓWtDiei śmierteloosć
tyob dueci. Jeśli nal.OmiiWK aą
c.ne klW'm~ mlelUem małld
plLl.ąeej lub lei przebywają w
.a.dy m iOOly m
powieh~u,
te
stwarza to dla nieh dodatk .. "e ~r ..ieoie.
Udowodn»no
!tO)wiem n.icsbiae. że do pokar_
BW m tk.i JK'"enika oi.kOlyna i
imne skł..... ik.i dymu tytoa.ioweg . Tak więc chieoi na.rUoone
na te suodJiwe oaynniki rozwtja.ją
ię ile, ~ n.ie pnybier~ .... wadze. wy5iępuje II
Dhch brak lall!nienR, wymioty.
gorzej śpią. m<r;scto chorują Da
nieży' os"rzeli.
W póin.ie~ym okresie
mowlęcy m cUialaaie dymu

we_
t y_
l ni~wego moź.e powodowai: zaburzenia w pra.wi1lł_ym koslniem.u. wy.mkiem czelO moie
być kr.zywiA:a oraz .s1abs:Ae j wadłiw e

uzębienie.

Ogólna odporność tych chieci
je l znacznie osła.bi_. w wy_
niku czego są one ba.rd2.0 po ·
d&l'Ile oa róż.ne choroby. '1' 0
wszystko. 00 powiechiano powyżej. powinno ehy.,.. wystar_
czyć. aby ko!tiety pa.ląee powai_
nie aastanowiły się nad
tym.
czy warto nadal palić, a kobiety
niepaląee, my warto _ynae
plPJenie.

swoją

organi.z.acyjną

s;praW!D.ość

zna.jomosc
sytuacji
we
wszystkich gospodars-twach. I
taJ<: pookieorować akeją żniwną.
aby na żadnym polu nU:
się
nie Zll)arno.wało.
Chyba !Uk.t we wsi me w ie
l e pie j od sołtysa. które gospodarst.wa poozbaw~ne są sily rG_
bóczej. komu dokuczają chorob y lub starość a kto zaniedlbu
je si ę w pracach ze zwykle go
próimiactwa. Tym. k.wrym po.moc j est n i ezbędna. trzeba tę
pomoc ,zagwarantować. a innym
trz.eba po prostu przypomn ieć.
że term inowe sprzątnięci e zboża z pola nie jest
prywatną
sprawą. ale zadaniem o
maczeniu ogólnospołecznym.

Ja.It można i tr=ba pomóc
ludz.iom starym. cbocym. i sa IlWot.nym? Ta pomoc mGże m ie ć
ró:ime fo.r my. Mole ją z.a,pewnić kółko. rolnicze kierując na
pola tych gospodarzy sprzęt w
uzgodni.ruly.m
i najd.o.godniejszy n'l czas.i.e. Do pl'acy na polach go.>poda.r'zy starych
lub
ch<Jrych można pneciei
zachęcić
cuonków
ocganiz.a cji
młod:z.ieWwyc.h. ią/iiadów.
b Usklch. krewnych. Kto w.e. C:Ly
n ie jawi nam się dobry pomy sł .
aby
sołtysom
podpowiedzieć
myśl na.>tępującą; wylOłać
do
dzieci tych lud:4i, pracujących
w . m iastach. listy zachęcające
do przyjaZ'.d.u na wieś do pomocy starym 100 chorym rod.zlCilolll. Bo ~ takie ian s.prawa czy chleba ~ie
maiej
lub więcej .
W czasie żni·w 1iczye i.ię bę
dz.ie kaUla para rąk i każda
maszyna . Ludz.ie mU-5zą "W tym
·o.kresie m ie ć n ie tylko dobrze
zaopat,rz.ony sklep w arty«uły
.po.lywcze. ale także spokOjną
głowę o swoje małe dziec i. Na
w e t w tych w6iach. w kt.ó1'ych
n ie organ ill:Uje się dz.i.eciń.có w
można chy ba po dGbrej ocenie
syt.uacji urządzić ooś w rodzaju
przechowaln i
maluchów.
Stare
kobiety.
którym nie
starc za 5.lł . by pójść' w
pole
mogłyby przeeież w zamian za
pomoc innych gOS>pOdarzy
nJ.
polu.
zal1piekować
s ię
ich
~i"ćrni. Sottys także wie dobrze. komu moi.na by pow ierrz..vć rolę sezonowej opiekunki.
SoUys może i pow inien w
uzgodn ieniu
z m ies 7Jkańcanu
ca ł ej w si pned.staw iĆ kierow_
n ictwu OS propozycje w s pra.
wie godzin otwarcia skle p.! a
nawet doboru artyk.u.lÓw ży w_
no.9ciowych i napojów chłodzą
cych. To prawda.
że
haruiel
wiej> k i może mieć p e wne kło
poty z !Wstawą
ta.ktej
ilości
słon i.ny czy boc2lku. jakiej 0cZ~Clwalaby lwiność. al e
biG_
rąc pod uwagę doświadczenia z
lat
poprzedn ich
mGina
na
pr.zykł~d zmn ie jszyć
dosta wy
wód m . eralnych. któce n ie cie
s zą
się
powodzenk m
wśród
zn iwi arzy. a zrwiększyć dostaw y p iwa.
Maszyny mają tę
n.iedobrą
ce c hę. że psują
ię w n a;bu-

Golas potrzebny
-.od zaraz
MiesZkaniec Trenton (stan New
.Jersey), Dave Eldridge doszedł do
wn icsku. źe elementem najbar dziej uświetn iającym u r oczyste
przy jęcie % Okazji !lO rocznicy urodzin jego ojca. będz i e "WY5tęp "
streakera. C2yll cal1<iem golego
oso bni ka .

Totet w miejscowym dzienniku
.ię następujące ogloszenle : "Potrzebny atreaker (pleć 0b oję\.na). na uroczy' e pr zy jęci e
wśród miłego towarzystw • . Stawka IS dGI. za 15 ~k. Teł . ... w
godz. 9-2.\".
ZglOłiUO się 80 chętnych oboJia
plel
1I,l'!e~a~ł! p~ _
ukazało

==

Papier gazetowy

żni

- coraz bardzieiI IISlukiwanv

dziej n.ieodpowiednim
czasie.
Orga.ni:zacja brygad
remo.n.to-

wych nale2.y do właściwości 1
Iwmpetencji właścicieli sprzętu.
~e sołtys ma wsrtełk ie prawo
a nawet obowiązek żądać. aby
brygady takie
mialy
odpo_
wiednią obsadę ilościową i dysp"onowaJy Ili~ym
zesta_
wem części zamiennych. Sołtys
ma także prawo i obow iązek
nie tylko WSipÓMecydowania o
hanJwo.oeramie wykorzystania
9pr:zę~u kółke. rolnlcze.go.
ale
także kootl'olowania realiu.cji
tego hannonogrunu.

Za paopier r-wetowy

dziś

-I

W nowej struk-tucze admiDistracyjnej wsi rola sołtysa zy_
_ala na. ZOla.czeam.. Nie jest to
jUlt ten rolnik. który po zełlta
liiu składek:
podatk~h. ustaleniu dyżurów nocnych we
wsi i OCłoszeniu tenni;nu zeltran ia ogóklego iii. ma w ZA_
sadzie nie innego do
Zlt'obie-nia. Dzlś pow:irue.n to bye tak_
że. • właiciwie przede WSlEystkim,
~gani:za.t.oc
pracy produkcyjnej _
wsL
Sąd:zśmy. że z zadań
tych.
lIasi kieleccy itOlItysi
wyw iążą
.ię jak najlepiej.
(a)

Ten.deacja do ciągłego W"n"ostu cen spraw.iła. że niektóre '
lua.je - n.p. Japoni& - 1"'1"011\&' aą _pasy papieru pła.cąc - j wyUse ceny. PO&"łębis t.o dodat_
k_o niCdoboiy i 'przyezY'Dia
się do łama.n.ii wielolrin;ch umów. z&wa:rtych między fa.bry_
k.ini i kupcami.
COII'&z aaę9cie'j "PneGa.Ż p..,ieru cmya.rowaoa jest t"'u róL
~nymi wa.runkami. · Np. w RFN
at 3S proc. papiecu spi-zeuje '
się kupcom, którzy dostaTCZają
produeeotom maikul&turę. · N&JOmiMł - we h _ j i termin_'e
clMt.arwy uuleŻBiane są m<r;sto
od pomoey
przy
u.yskaniu
pMlU fabrykę oielllbędDej celu_
100y.
Nied.oiMcy JMIINeru. wynikają
bo~iem w de eydfująeej mierze
• detieyl.tL cehllo'ly i jej ' wysokieh cen. Szwedzi. którym sseze
cólnie ulny 1'\& stabilizacji
rynku. zamro&ili C60y celulO'lY
de koóca Wop&da telo roku.
Np. . . &oDę siwClZ<IoIOOWej mMy
eelul_ _ej plad się tu. 340 cl4_

--

T .... ec-l<.i

samolotu odlatuj'lCeco • Bejrutu do FTankfurtu wszedł ze swym podręcznym
b,..a%cm aa płytę lotoi.ka zadowolooy, że zdołał przekonać celników. iS 1M p.ar dam.skiclr pantoni. kl6re wi6zł w swych wa_
lizkacb. S'I tylko drobnymi epo~y~Dymi podarunkami dla P."'Y_
Jamół w Europie.
Nim jednak
zdołał dołneć do &&IDOlołu. zoataJ zatrzymaay przez policję.
k~ra poprosiła &0 do kabiny celników; c~cieti olli obejrzeć lliep~

co blliej owe »podaruaki". Oka-

zało się, te tureckie pantofle nie
były wcale tak niewinnymi przed-

mycia i czys.zczec :a
ply.nmych
cyc h dywanów.
pet itp.

Sąsiedzi

życiu

m.iotami.
Wewa"m
wypchane
były n&rkotykami. Policja nataUb, te zawierały _e Zl kC baayftll.

Na bejruckim lotnisku narkotyki wrluywa nę w przeróinych
przednuobch i w najdziwlliejBym opakowaniu. lUedyś Da tym
sa~ym lotnisku wykryto b:uzys,"
unuem:ezony ... podwójnym dnie
klatek dla psów, w lńórych wieziono

poczciwe

e~woroDOp.

Na-

wet jed_k Dap;. "uwIICa. zly
pIes", ..ie Edołał zmylić uwa!:i
beJrucldeb spec6w od wykrywaola aarł<otyk6w_
(U1:)

czyszcz.oo ego,
OIl1e tak skon ;
w procesie
Są

następuje

w i erz.c I\n i cz y ~z::zo.ne j '.
ne moczecie powodUje
wanie zac ·acÓ'W.

Czworo spośród pięciuset
dobycie cudownego

Zsw-u

elik-

młodości marzyło się

ludziom w~zystki<"h epQk.
Uczeoi pracowali i
pracu ją
nad
wyna.leuen.iem
najskuteczniejsz]'ch preparat6w przedlużających ludzkie życie. Bowiem tylko baśniowe wróżki
potrafiły warzyć na.par z ta_
jemniczycb z.iół, ktocy zapewniał urodę
i nieśmiertelność.
Pozostawiając specjali"tom rozważania nad zagadnieniem dłu
gowiecznośc i. pragn.iemy przedsta·ć
czyteln ikom
czworo
spośród 500 polskich obywateli .
którzy przelm-oczyIi s<!tny rok

Praea Ile n",jltJlll!
,ób, by nie chOTOWa(. ł
ci
praoo ~-.ałam lIa fł
chowałam dzieci .,PJII'
ich bliskich.

Sdachetnemu celowi podreperowarua tak czy tak nlebiedne10 budtetu KO<'ony Bryty jskie j
słutyć
ma ogłoszona oricjalnie
WYPrzedaŁ gruntów woikół palacu
Windllor rezydencji
królewSkiej. Z uwagi na wal(' ry loka~aocji. malet>lde działki O powterzchn.! zaledwie 0 .4 hektara.
wyceniono po zo tYSięcy h ... tów.
Ponadto. też w ramach taktyki
- ~kcjl "pczez kie5zeń". od przysz~h sąsiadów krÓlowej Łąda
się pbemnego zobowiązania . Ii: na
nabytych parcelach pobudu j ą domostw. wartości minimum 30
tya. funtów n:teorMngów.
(PAl)

Pan
ku.

StlUl b law
się

17

Większość

nadbużań..<1kiej

me

i zaj.mując ~ ię

t"!

sLwem. Kiedy noie c '"
na sHaeh gospod3f 01'
nli6sł się do yn' JO
wy. N iedługo jedoal'
mai w nGwoczesneJ )ł

barwnego żywota
prze wędro
wał taboralllli po cał ej praw:e
Europie. Jest
bow:e m Cyga~em. Dopiero w l O roku 0ladł. na stałe. wraz z liczną
rodziną, w Szczecinie . gdz.ie w
centrum m.iasta otrzymał prZ€!troone. nowoczesne
rnie'lu<ani. Na 91JCzl'gł>lnłe ważne ur~ystośc i rodzi1llle
prz.y jeż
dują najbli'isi _ syno ·e. kre-

receptę lIcIl
stw.ierdziła:

o

dłu

W mil'1ieie oit
oddycbae! Brak u~

Maoiczek

Hitchcocka

r--------

. Jc.osruH "nie miGla ' miej.sco na kieszenie

Iscftow4tl.

•

(wrn)

r

Obecnie ocenia

10

Choo zę z kotem cGdzienn ie na spacery. Ten kundel poczuł zapach kota l
przywiódł was tutaj.

,;ę,

te codrien-

rA. dojetdio do ~o .lo<iw 0«.010
2 mił100nów JOn\ochodów. to jest o
majon wfęcej, noii m iasto może prolc·
tyani. pomlekić. WktÓ4c .. moie dojść

-q

do legO. te bę<ł7 :. o jed_
chód za duto I WSZ'j'Stltie
mie}s<:v. •

sam0-

w

Poruc znik rozg lądał
się
po
pOkoj u.
Tłu6ty kot prychając gmewme podchodził do pana "Samsona". "Samson" obserwował go czujnie. Kot un iósł ~Iew
nie ła pę
i obnażył
pazury.
"Saros nd06koc zył. kot wy lą dował
w
k~ie, a
Samson" dopadł ko zy ka i odr zuc tł po-

• . p .... sy xo"'->jqc. wynuconlo
odpodków
roclioolrtywnyoch
do
wód
Boltyiw .q bordz.o .....ow. .I doCyoch·
CIOS
nie zonotowono wypadków ich
noru~onio .

Mimo to.
zon ieczysl.c zenie wód BoJty4c.u substoncjoml rad iooktywnyml wzrosto - co rostolo stwi,:"
dzon. · niet.bki.
pr.t-.z uczonych fln~kich. Ws;ystlLa w.ozuj. no lo, ie
zoniec'ty$ZCzeni e .to pochod.ri z ~
·dów pyłów ,octoooidywnyoch z """, ...

Ino.

dusz,kę. Na podł<>gę wypadł ma! kalibrowy p istolet.
N ie mamy już w ą t.p Ji w ości powied zia ł porucznik . p.odnosząc
broń. fi'potem dod ał z uśmiechem:
To nie
pies wym aga gruntowniejszego przes7Jk:olenia. a le j ego pan.
. Coc i ał

czule pogładzić ..Samsona". ale
wego pana. Dop iero gdy pan go pogla kal. zaskomlał
'1'ado{;nie.
KON.lEq

ten pr zylgną ł do nóg

Tłumaczył

Na ekranach
oo:w-

.,MANłA W!.EU<OSO " 00.
szerOokoe/<ronowo komedio

kostiuJTlO/N(] procWkcji ffO('lcw ko·
~sko-hisz,pońsko - zochodn io·
n ięm ieok+ej . Don Solluste. wszech
mocny m ini-ster k.rólo H isLponi i.
podróżu;e. _oz ze swym sIu·
gą - sowiZJd.rzolOOl
Bloze.
po
wsi<Jd1 An do knji i~kOlSujqc od
zobioozonycn c:ł1oIopów
podatki.
Jego beZWZl9lędcność i okruc·eri stwo w egzelcWOtNOn-iu na leżnoś 
ci śc i qgaj q no n iego nie.n owlsc
: ko:(ę. Don ·Sollusle troci co.!y
swój 1l.Vl... ReiyserO'NOt Gerard
Oury, o w rolach głównych Louis de Funes i Yves Montc.\d
(~Romooti<:o ").
"SPOKOJNE MIElSCE. NA WSI"
........, . . . . . . ps,chołog i~:spolea.
ny ,.odukcii tn>ncusko-wlo., eJ . Modn, .......... pop-artowsIti. L~-.<I.o Fe:<'
ri _._nho z pn...-ozenlem, ze mi_ zdolny twonyt w wi.ltcopneml"lowej
Med iołanu .
No dodaniepolojony jest nieustann ie pn,u
olrR"n. nosycone ...otykq sny oni",
_ _ • I jego kochanc. Flaorli. pol.
aiqc-i _
tunil'c:ję be-lwzlllęclnego

t_

_f_

ag_la

,-"",-. ! ' _

fMIg'_ojcluJe
' ' I~~betrt,

kienając .. "
spneciwu Ft-n.
n., z:",jnowan.

"-10

dom~o

'J AN

"

ievo - .... , _ _I

dzi~ro

tęskni

prawnucząt!

już Ul wędr6wkamL

•

*

•

Z podz.iwe rn
obti erW<7Wał.arn
mych sędz iwych . rozmówco.....·.
Wszyscy za ohowah ImponuJą:
cą w tym w ieku sprawDoŚC I
, . A nade
-zvS'tko ceparruęc.
. .. dla
c huje ich w yrozwmałosc
otoczen.:a i pogoda duc.1&. Chęt
n ie wyrażają swe uznanie dla
wynalazk6w i potępu .tech,"czne go . Sąd u:. że czytająCY te
.
' " pod
t oa6l<·m
sł<:>wa podpu;,zą
I..
.
.
l li"
na ich cześĆ: .. DwIeści
8
ANNA OSIOW SA

•

.'

"" .. .1':; ....

..

...,

• '\

2

To wprost niewiar ygod n e:
~~d'2Be6ci
jajen lat. połowę lu.drz.kiego zyc la spę
drził na farmie H a(feca.,. wytrzymYMI' ał
humory gn'
.nego, n eobllcl~nego .Sla!"ego Teraz leżnI on przed mm.
lemd.a~:~iojOOnoletni slarzec. sk\R'cwny ,
m artwy.
Cur<;:>n spojcz.ał w
duże lustro za
biurk ero Star ~. Wtedy, gdy wyjechał
z P6łnocnej Irlandii, aby
wslą ić do
lu WY u 2Inienawtd7.on~o
tVof'ana.,
on.
James ClK'O: n.. był pięlna_tn~tnlm chłopcero. Gd- ei pOZ,()6tał ó
J :llTlle cun;on.

L------

(wt)

Język

~·t

Cu.rson stał W berLI'uchu prz.y sz.erokim
lóZku i spogląda ł na z.w-lo.ki tar
Hat{era. .. Nareszcie mam to za so~ą • ~y
śJ.ał. .,Jestem wolny... po u 'zydzle9lu Jedal latacil" !

fiłmów omawianych

tygoón '
obejcrzyomy tok ie jak - "GN IAZ OO"
(.,Romo n ico"),
"SAMI
SWOI". "W IMłI~""IU NARODU
WtOSKIEGO" . "PRYWATNY DE·
TEKTYW"
(-109kwa'') .
"RO.
MANTYK". ..MACOCHA" (" Robotnik.") .
"WIOSNA.
PAN IE
SIERlANOE".
"WIELKI
LUP
GANGU OLSENA"
(..Bo!tyk") •
JAK ROZPETALEM II WOJ Ę
'śWIATOWĄ" •• .HElGA"
( .p rzyjoźń"). "KABARa". " DOWÓD.
CA lODZI POOWODNEJ". " BIL.
LY JACK" (~Od eon"). MW PUSTYNI I W PUSZCZY" (~Wo ef" ) .

~.

.. . Czar~~· ~łaki·

-·N\,{'"B~~)KUJ. KOCHANIE"
- "borwno. SZefokoek.ronowo ko·
medio mlJOl'f'CUlO prod llkcji NRD.
W Sonnem.ńol możno osiq9flQć
cokołwlek tylko wtedy. gdy po .
p iero się piłkę
nożnq.
Bur-.
mistrz bowiem pragn ie
U'CZyn IC
miosbedko Z.n<Wlyom dz ięki slownaj jedenastce piJkors ·ej. Z
tego p<l'MXlu . je:ino'k ku!eje co·
lość pol ił\4ti komllno~neJ . Nowo
d 'łfei\ctOA:o s~oly roln iczej
po.
stocnowio. wy4eczył. bu-rmis zo z
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gie życie

si ę

bukiety kwiatów. No5zono w r<:«u ....
rebłco. bez której n ie rus.zy s i ę dziś z
domu żadna
kobieto.
OOfodziło się
wtedy. gdy strój domskoi stał się lok
obcisły i szczupły, t. ~je mo.ino jut
było pomieścić
w jego ki ......... adl
r;anyoch · drobioo:gów. n ieodxownyoch w
k<>idej chwili. Stakl si ę lo w oIcresle
Rewolucji FroneuslW.j, loiedy
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wówęxo.o lęlc;ka · sukni!,
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z głbwnycłl uroczystości
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Londynie
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podaniem jej nalltępnemU Z gOSC\.
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~
prawdopodobnie
1.500
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" W ykryć
pan . 1. 14 . ~.
-

•

posłuchać

do Ochotniczego Hufca

Pfoą

prxy K;erownictwie Grupy Robót w Chrzanowie-Kątoch ,
W owŚle 2-letniego pobr'W moina zdobyć zowód~
mu rorz - !'tn korz
... zbrojruz - betorlioltr
oieśla budowlony
operotolr s.przęłJu leWc!iego J ś.r-ecłrfaegd
.... śluoorz
spawacz elektfyomy' cwtogOO'Km1y
Junocy pracować będą }oko prooownoi-cy ZRMPMN ..MOfN.TOMfT"
rozbudowie Wol-cowni Dlliedzice, w systemie oJoo.rdow?m.
Zapewnia się po1Odto junakom:
bezpłatne rot\cwaterowanie na terenoie o9rod1c:a OHP w
- wyżywienie całodzienne, Icredytowone, ozęSÓJ<)rNO odpIattme
- ubr01li e robocze oraz umlJiOOOl'OW<Inie ~ płc*'
J}fzystępnych rotach m~się02lnyoh.
Na miejscu z1ajduje się klub, sprzęt ~ WGI
pomocy kulturolno-oś~h.
przyjęcia:
ukończenie 18

Warunki
-

lot

- dobry soon zdrowia:

Przyjeżdżając

.
do hufoa ~ p~M'

dowód osobi-sty
książeczkę wojskową lob ŻOŚlW~ e ~eajI

ost-01ln ie świoc/ed!wo sz;kolne
zoświodczeoie z J}rocy jeżeH ktoś prooowal
W cza~e dwuletniego noienagonnego pobytu w hufou ~
szkolenie wojskowe 1 odbywają służbę wojskową w s~emie OT.
Ze względu na ograniczoną i"lość miej~, zaintere!iOWGn!i WIin'f1ii
się bezlV'rłoom ie do ośrodka OHP w Chrzonowie, ul. Slqsko 62.
Szczegótowych i<nformocji udzielają W5'zysiJktie lIGrządy pow'ioto'N6
• ZSMVJ, które wydoją skierowani<! i biletykl'edylJOlwone no pr.zejaiJd, 41
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ECHO CrtlA
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Sekr tan
.-enHalmy ONZ, Kurt Waldheim
udaje się d :ti iaj
do
Waszy.. ~łon\l ,
aby
p rU"lro_
wadzie rozm&wę z szdc- r. 30JIler ykańskil'~o
depart""h. .nl u
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Ba
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ZSMW i ..olej m.jOOz i~ży wiejs-k iej, ~ ów gmin i powie
tów, ~~ OIElmionoistrOC!ji
i służ{) rełnydt G!f,gz orgon i2iOqji
portyjnydl ; Itół ZSl dziokJjqądl
no WlSoi.

_

~Y' się
zallc.ończ:

goopo-

STlONA Y

a.~encle

iD

~j4:

głosi I\st no
ws:zystkidt roI. ów rolniodMoa,
medJ.ani.zl
,,11/ i te t<>rZJ$lĆW.
ogronomów i Ir:ie-r
. ÓW 9OSiPO
c:Iorslw uspoIeEJIflion.,.oo, d7.i.0ło
czy org.,i~ji roolOlkzydt i ,s.póI
d zielezydr, aby przez swoj ~e-
te-Inq procę zopet.w1i1łi zbióc pło
dów roIon)oldt bel. strot. Wymago
tego ill'leres !woju j co~ego norod>u".

-

Emigracja specjalistów
••
z
iel • • Bry ni
24. VlI. LONDYN PAP.

Da-

jąca się we znaki inflacj a i n:epmw10ŚĆ
00 do
wł.a5ll'1ej
przyszlQŚoi są w W ielltiej Brytanii
J)(JWI8odem gwałtownie wzrastającej emigrncji różnego rodzaju

EiJ)eCjal:istów,

jak

np.

sie

zy

,

nowy rzqd
DOKO]Q"C ZENIE

ZB' STR. l

24.v11. RZYM , PARY! PAP. Po
no p rem iero Konsto.nti'no.s Ko ro ,ff\OIl)lis, k t~ ry 00
10 lo,t przeb )'oN()~ JW) em.grocj i w
Po ry:iu p rzystqpi/ w środę do rO I
mów, kłórych celem jest tJtNi:lrzeon ie nO'Neg o ną,du g re.ck 'ego.
O c.ze~uje s i ę, że s !o .d gobi'letu
1.o.slooie ogloszo.ny jesz:ze dz i ś .
Agencje p rasowe zwroco j ą uwogę, że wŚoroo po ,i:),ków
er.,on)'lOh no roz mONy w pro N :e sfor
m<W\lo nio nowego gob;ne'u n ie
mo rodnych dz,o)oCVf II!'. :cowych . AFP p is.ze, że lostol wykluczony rÓMn i eż lMh ol w Lą
dz ie
polityezonych
vvolen ników
b. mionjstro AnÓl"eoso f QPondreu,
Ictóry no em ig rccj i kieruje greckim ruchem o.pCJo' U. O sobis~ci,
które są b-o ne pod uwagę w no.
wym g01binec'e- po!lZe AFP-repeze-n·tujq lNo.wicę I centrum.
zo.pr.z)"Się:żellliu

Som Ko.romo.,lts j t p olOtykiem prowicowym, klóry jedne że odc i~ s i ę od g r lIieJ
jun 'I
wojskowe.j. N<l em ,g roc.ji p rze.by wał on od r~u 1963,
. Y to
przeg rał wybory n~
'ć porzywóOCy unii centrum, Jeerjosa Pop dreu.
Przywódco ponI>eo
onego
wyzwolenczeg!:>, And C"Q6
Po pon.dreu , ooeCll ' e p 1"
er w Rzym;e, sIu)"! '

ty

lekarzy

ilnżynierów.
W Pf7.ybliżeniu
połowa w.srz.ysnkicll emigrujących
udaje się do k.rajów Qomm()f}-

iera Grecji

ł

nlis

Kara

rucłw

ne

czy

Zaprzysiężen ie nowego pre

wtDrek rzqd

Ko romo""\ l, so. O~jodC1y( on, te
b ::dzie kCJo'1t vouo wol wolkę, a ż
Grec jo uz ysko n.ielol "ność n<lro
d O Ną, o w ~ofU zosłonq zogwo
rontoNO·;1e su<óeoreon.JW) w!odzo lu du i wyzNO le'lie s.pal zne mas
p:ocujących.

Przez co·J ą noc trwaly no ulicoch Ate'1 moso·",,~ rn<>nifes tocje
ludności, wyoro: o JQC j
rodo ść
z
o.bolenio re " IT>U
puołk-o-lW1 ik óN.
Wmos-zo :1oo c:r.wyki: "Prec.z z jun
tą", ,,!ą.d om
demel,rOoCji".

ikał

Komu

Prokuratury
Woje ódzkiej
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I " zo ną a.mn ~ 'lią, Pre:: :r<lt,
\\'ojewódz
ka w K iej( a:.'h IH .. i la w 'zelinfo-ma~:ji

kich

tego aktu . _-ale ty

dotyczący

h

dzw oni ć

pod
numer ~2.j-5G c l nnie od
godz. 8 do in, w
b, t y wyj ątkowO cio ~~L. li' Zaint resowan i mC'<:ą talu kor zy tac
z porad prokU1" 1orl.w poA ia t owych.
ZaCfJf;l'amy "'4Y ·t«ich, którzy mają w .'i. 1 ,. ti, do ,,0-

z
·pra\\ iedr""

r zy. tM:a

~")!""

organów

....

p

wealthu, głównie do Kanady i
Au<;I\:ralii, pie znajduje ffiOoŻli
w oOt'lci 2InaeZl1ie wy"Ź<zych :zar0bk ów . W pm-ówmaon.iu z ubieglym

e
w

no'

romitowany prorok
nil harakiri
DGŚei,

p-omad2.ąe

w

pOZ j.:ji

Ś"WilłtynJ

wod
pitnej, lekarstw.
i ekwipune k pot.nellDy 110 ewakuacji. Tutejsza praBa tł Di08la, ie sekta na.jpraw_
dOf)Oolłobnjej zo<slanie roswi~za
Da. Ifayi "trarila wiar w nie... ym..se BWOjC' It"O pnywÓt1ey.
sapa y

iywności

,:f

0,,"11

.... )JD

I nne ważSlwjs zc anglojęzyczne lcr.Ij
C«nm llwcallhu
Republ ik.. P [)Jurln:owcj Afryki i
Nowa Zel ndia wy-kazują mnie j
sz
zailTlt ro-Y.>wan ie i zapolrLcbowan i na f acho wców brytyjskich. W kw ietn iu br. w
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Zelandii Vv-prowad 00 Su!'Owe
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wpł ynie
na
:ann:iej"iZ' '!I11IJ liczb' m ;J!l" ntów.

w "elu urlwlen ia okoliCQWl\ci z,brodn i
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K«n i6ję n azwano potoczni" j
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Wa.rrena". Glomy "raport kom Jl
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kt6ry mial
t a !ecz.'l ie wyjaśnić tło , pr1.yeZYD .
i przeb: g zbrodn i oraz
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.Urocz steu arcie regat wio I r
VII IISiS w Skarzvsku
Reprezentanci IGelecczyzny;
wśród faworytów!
Skarżysko gości od kilku dni 250 uczestn.ików regat WlOSlarsloioch VII Igrzysk Mł<ldzieży Szkolnej i Studenckiej - repreze-ntantów 10 wojewód ztw. Wcroraj na stadionie Granatu· oficj alnego otwarcia ~mprezy dokonał wicem.inister oświaty i
wychowania Waldemar Winkiel. Obecni by li: sekretarz KW PZPR Józef Kozłowski. wicewojew<lda kieleock.i - Roman Maćkowski, kurator kieleckiego okręgu szkoln~o Stanisław Ocnatowski oraz przedstawiciele ZG AZS
- SZS, ·Polskiego Związku Towarzystw Wioślarsk!ich i gospodarZe Skarżyska .
II b ieg - Zbi4:niew AndrusaZnicz VII IMSiS zapalił Mikiewiez Gdańsk 4.20,3.
chał Kemowskj z Ch ełrnźy, a
D wójki podwójne ch.!-o.pców:
flagi na maszt narod<lwą i
I bieg - KIeloe 3.51,0, II bie g
i.grzysk wciągnęli: Jolanta
- Kraków 4.03,3.
Kołochłej, Jolania Łopatka i
ze sterCzwórki podwójne
Kielce
nikie m c hł : I bie g Zbignle", Soból ze Skarżyska
By d g08zU
3.58,3, II bi eg .n-az. Maria Kobylióska, Grze3.50,7.
cora Oltnińskl i Bogdan OCzwórki podwójne bez stecknińllki z Warszawy.
n l ka chł: I bi eg - Warszawa
3.42,6 przed Kielcami 3.47.8,
W części artystycUlej
imII bieg - Byd$os _ 3.47.5.
prezy uczestnicy igrzysk oraz
mi06"Zkańcy Skarżyska, którzy
licznie przybyLi na stadion <lg lą.dali

dosko nałe

W uroczystym otwarciu vn IMSiS w konkurencjach wiŃJH .
_kich w~ięJi udział m. in.: se-krełara KW PZPR - Józef Kozłowski (w środku),
wiceminister oświaty i wychowania Waldemar Winkiel, wi~wojewoda kieleokl - Roman Maekowsk!
ora.z ·-!rator kieleokiego .. kręcu SKolneco Stanlslaw Orn ....
FGł. Jerzy Burozyn
t .. ·.o,;skL

Nieznacma

występy

Centralnego Zespołu Wojska
PolsIciego.
Po pierwszych
wyścigach
elia:niJnacyjnych wiadomo,
1Z
w gronie fawo ry tów znajdują "Się także osady młodych
wioślarzy ze
Skarży ska,
z
kŁótych trzy zakwalifikowały
się już do finału. Walk a
o
medale rozegra się jutro.
Wynikli wczorajszych el.imiinacji:
•

Jedy.ok.i dziewcząt: pierwszy
Jolanta
Kolodaiej
Kielce 2.13,1, drugi Ma.ria
Kobyuóska Warszawa 2.13,s..
D wójki podJwójae dziewcząt:
I b~g - Wrocław 2.09,2 przed
Kielcami 2.15,2, II bieg - Maso_e 2.]0,4.
Je.dynki ch łopców: I bieg GrsetJon Ramisz Kraków 4.19,2,
trlleCi Mirosław M.lik 4.37,6,

i 0:·3 pUkarzv

rrelefon własny z
W

-Sprintem...
-Co

Młodzi

polscy kMaykarze,
W uiC1lwylhe wainym
meczu
o m · rsostwo Eluopy, pokonaJ.i Hisapanię 78:68. W naszej
grupie bu poraiki j t jedy_
nie
druzyna Wlooh. Dru iie
miej...ee ila.jmuja Polacy, przed
UiupaniĄ i Z RR.
.:. MI04b ieżowa
ftpreaenta.eja polskich pilkany spotkala
się w
Helsinkach ze swoimi
rówieśnikami z Finlandii. Meea
zakońeaył
si..
nieooczekiw_Ą
porażkĄ Polaków 1:3 (1:0).
.:. W
Leverkusen
21·letni
sprin~r RFN Manfred Ommer u"yskaJ w biecu na 100
m c-zas 10,/1 (w eliminacjach
miał 10,1). W trakcie tegO b ie/I!'! zmieTzono Omm erowi ('zas
lllł y, który wvn-osił 9,2. Om"t~r
wyrówn llł dwa r C'kordv
Eu ropy: na 100 mArmin"
HlllrrY'ł!1:"o
(u,tan<twioony
21
curw-ea 19611 r.) oraz na 100 Y
- Szwe.t" C-"r'. "
r."fnmh"rp
(uzyskany 6 kwietnia br.).

lifik~ąc

Repreaentaeja KieJe - młodzi, utaleutowani wio.ślarae ae Skarłyska podcI:as uroczystości otwarcia vn IMSIS na stadionie
Granatu.
Fot. Jerzy Burczyn

Po mistrzostwach Polski

zespołowych
Młodzieży Szkol-

Dobro organizacjo
•
I słabe wyniki Kielczan
""Ustrzosłlwa P<>łW jlJoniorów w
pł)"W'OoOiou nie b)'ly imprezą sY9na~il'\ljQCą nowe,
Ieps.z e czosy

w tej dyscyplinie sportu. Mamy
w dość szerokiej ko-arze zawodn ~ków utolentoWOollYoh. ole tempo zbl ;ż<Nlio się ich 00 świ<lto
weoj czolówki jest wciqż zbyt WIOl
ne. PodczalS imprezy no basen ie
kieleckiej Tęczy lepiej spisywały
s i ę dziewczęta. Pobily one ostem
z dziewi ęci\J ustol1owiony-ch
rekordów PoJski. O rchowsk<l. Kup is, Blen<lu, Wieczorek i Gał<lj
to nazwisko n<I;szyboiej plywo'ją
cych jlMlior-ek. Pierwszo z wymien :onyciJ Borbo.ro OrchowSlx<I a·ż
trz)/krobnie
stowo-lo no nojw)1ż.
szym podium.
lok ocenił

1:rener llWiQZkowy
Włodzimierz Olszewski
pozo
stylem g rzb i e'loW)'lTl , gdzie po 0dejściu
Kobielskiej
no'stąpiło
z.naan<J st<J-gnocj<J - wynik i w
pozost<Jlych konklJorencj<J-ch są no
ogól pozytywne. O wieJe gorzej
jest z chłopc<Jmi. W grupie pły
woków roczmika 1958 i 1959 CIa
łÓ"oIAko jest skqpo i tytko UsyOO.s

oroz Gobiec r<)~ą większe nodzieje.
Prezes PoIslcJeogo ZWiąZkU PI'fwack ieg o - Henryk MoroJ: z soł)osfokjq
podkreśla I
sprOlM1y
przebieg imprezy i lInokom;tq atmosferę. M tsW"lIOs!lwa w Kie4cocn
stoly się jeoszcze jedn)'lll dowodem no to, że WC!>rto ich orgo.ni20
cję powierzo~
IlOSZym
dziokJczom. No basenie Tę:zy wszystko przeobiegolo bordzo sprawn ie, choć p()godo n ie sprzyjokJ
pływo-k om. T.() SO'tys fok j 0fl0\J je. .
Gorzej

ze stortem
lc.ie4eckiej
Jeden lONodnik w fi·
nale to stonQoNCZO zo(] mo-lo jook
no . nosze możliwości. Wszyscy
treA&ny ()beon i no mistrro911woch
podkreślaoli nie po r<J"Z p ieorwszy,
że drogo do poprawy wynikórN pły
wortio w Polsce prow.adzi po.przez orgon izO'i\IOon ie szkó!ek pły
wackich. Być może mistrzostwo
Pokki juniorów, które r. i &Wątpli
wie były dobrq propogan-dQ ply
wonio sŁoną się bodźcem do utworzenia bakiej instytlJoCji w Kieł
młodzieży.

cooh.

{ob)
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~ron.a ~terech
drużyn
w kraju.

do

na-jlepsz)"Ch
. W pi_szym

finałowym
po_
jedynku nie poIWiodło się jednak naszym reprezentantom.
Młodzi koszykarze Kielc przegrali z Katowicami 66 :73 (29:34).
Mecz był nW!zwykle · zacię'~ l
stał na bwdzo dobrym poziomie. Na k i·lka mklut przed je-

go .

juniorów w pływaniu

się

zak<Jńczeniem

kielcz.w.ie

prowadzLJ,i. ale różnica
tylko
l pkt. W efekcie mu9ieli wmać
Wv7.A;ZOŚĆ rywali.
Nasu cJ!rużyna
należy zde_
I'yoowanie do nailepiej wv.zko

l()Ilych

tecłmirznie,

ale

br~1Icu

ie jej wv-srlkich zawodn ;.ków.
Warto dodać. że w dru 7---nie
K atown c wvst""'"\l.; e (ł ",u m f"browv t)ietruo..,.tA)lat~k. Na Tw;f>ł' 4 1
nl~,1cl"'w

<fI"

l(;~l,.

,.,linhv!;:

P_but 23, Du-dslk !% iSkrok
J3.

Duńczycy

przeciwnikiem Ruchu
w Pucharze Europy
Wczoraj w ZUrichu odbyło
losowanie
pilkarsk3ch
rozgrywek o puchary - m.istrz6w krajowych, zdobywców
pucharów i UEFA.
Mistrzowi Polslci - Ruchowi Chorzów - 100 przyd7Ji elił
duński
zespół
HvidDVTe.
Gwardia Warszawa,
grająca
w Pucharze Zdobywców Pucharów spotka się z FC Bologna, a w rozgrywkach
o
Puchar UEFA GÓl"n.ik Zabrze
spotka się z Partizanem Belgrad, a Legia Warszawa z FC
Nantes.
Wszystkie mecze pierwszej
rundy
rozgrywek
pucharowych mają
odbyć
Iiję
16
.
września br.
się

Wa~~~CI"J'

gier

!inała.ch

VII ;Igrzysk
nej i StudenckW!j reopreze,u.tu.ją
K.i~lecczyznę jedyllW! dwa zespoły kosay .....e SP _ l!ł
w Kieleaeh i pilkarse SP nr $
w Badomiu. Oba te zespoły
odniosly już duży wkces kwa-

wy ścig

+ Mi.!ttrzynilł świata we florecie _tala Ddiko Bobis (Wę
ery). W finale
drużynowqo
turnieju
szablowego triumfowali u.wodnjey ZSRR, którzy
w swym ostatnim pojedynku
pok_aJi Rumunię 9:3. Repreaen1.MJłom Polski nie powiodło
aię w indYWidualnym turnieju npadewym. W dru&"łej rundzie .,,saończyli karierę '· Wiech,
Droz4łoWllkl i J_ikowski.

l

mi.
Tak

.

to. C'xial. II

~li się t&kt e
cami. 'Mioozi
' gr.q 0 :3 (0:3).
Clru finailawym
§Ował

z

I

l.odzią

Piłkarze

Radom'
gościli

w

Urzędzie

W C7JOI:'3j w Ucz
lt;jm zostali
prz1j(C
władze Radomia
domiaka. W
polem.
k t6ry.
awans do II 1' ~ J
W7Jięli udział JI1.Jf1.

brz KM PZPR
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