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II s-:kr:.etarz KC PZPR spotkał się
redaktorami i korespondentami

Z

DW ARD GIERJ;;K spotkał się wczoraj z człon
kami
kolegium redakcyjnego i l:'rupą najbard'dej
za s łużonych
kore pondentów
terenowych pisma KC PZPR
"Chlopska Droga", obchodz cego jubileusz 30-lecla.
W spotkaniu
uczestniczyli:
Jan Szydlak, .Jerzy Łukanewicz ,
Jóuf Pińkowski oraz Kazimi~rz

E

bie

adu
dobrej roboly
p n("Z()ws kidl
..n:.1
Budo'ł.lrka

"Chłopskiej

30 lat

oceny

SZCZl'-

Roko~zewski.

klórej
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Meldunek z meczu budowlanych

w

zapowiadają

Icach

•
s oz

D

W e współzawodnictwie uczest,
niczy pięć
brygad:
Tadeu.na
Nowaka, Zdzisła wa Gaey, Ma·
cieja Mrozika, Zygmunta Salwy
i Henryka Bębna. Brygady te
produkujq
przede
wszystkim
płyty ścienne
różnych
rozmio·
rów i w ielkości.
Wrzes ień był bardzo pomyśl,
ny dla wszystkich
uczestników
z ulicy Domaszowskiej.
Bryga,
do T. Nowa ka
wykonoła
653
płyty o 29 przekraczając
plon
miesieczny. Brygado M. Mrozi·
ka zrobiła 788 płyt, o więc 60
pono<! plon. Załoga Z.
Gacy
wyprodukowała o 131 płyt po,
wyżej normy; Z. Salwy 108
o H. B ębna - 146 płyt powyżej
miesięcznego plonu .

•

18
V""'''''l.uj<.;my ją JUZ po raL
dzi.ewiąty
w kraju. Nalomia:;t
wg obliczeń m:e..;z:\ailC':ów h. h':
i Radomia jest ona nieco star>Za. b?wLem rozpoczęła s i ę rzeCZ>:WloScle u nas na rok prze<i o.
f,cJal~ym nadaniem jej ogólnopol.,klegO 9tatu u.
Akcja ta służy populru:yzacji
~cteratury
spoleaz.no-politYCtlile j
I Upow'zcchnianiu jej czyt~ln ;"_
lwa wsród S'Zocokich kręgów
spolec7..eń lwa.
T t'goroczne IX Dn,i Książki
"CZLOWIEK - SWIAT - POLITYKA" przypadają na okres
~ampani; poIily<:zn~j poprz"d",alącej vn Zjazd PZPR, w ZWlqzk~ . z czym szczególnie wazr.e
m t:Jsce .w ;,ch p rogramie zajmą
p.lbl kacJe omawiające dorobek
P"l,ki pom:ędzy VI a V1I Zjazd"m PZPR oraz 'zero!-ą proble
ma ty,-ę zjaulową.
Z pI'oblemalyki międzynaco
~vwt!j główny akcent po!ozony
ędz e na -;.zeroką popul"-\'znię
~~,al'7en:,,: i ~yników Kon!ece .lB""7Pll~czen lwa i W&J)ÓłpranOKO~CZENIE NA STR. 7

Państwowe

Zbiory
Sztuki na Wawelu
udekorowane Orderem
I Sztandaru Pracy I kI.
I
I

Order Sztandaru Pracy I kla.,y
w cwraj Państwowe
Zbiory S2:tuki na Wawelu. Aktu dekoracji dokon'lł Henryk

o~rzymały

.Jabłoń ski .
Skladając

i

R edaktor
naczelny "Chłopskiej Drogi", Mir~ysław RÓI(-Swioslrk poinformował I sekretarza KC PZPR o działal
ności p isma, kt6re od 30 lat początk owo
Jako pismo KC
PPR , a następni e KC PZPR,
wnosi cenny wkład w upow szechnianie
polityki
partii
wśród
rolnik6w, umacnia n ic
sojuszu
robotniczo-chłopskiego.
rozw6j gospodarczy, społeczny i
kulturalny wsi polskiej. W to-

serdeczne "ratulacje
najlepsze ż.vczenia 2:alodze
DOKONCZENI E NA STR. Z

Muzeum Świętokrzyskie

od iclw

W poździerniku tempo formowania
prefabrykatów
nieco
zmaloło . Zadecydowało
o tym
auro: ciągłe deszcze utrudniały procę, która przecież odbynOKO ~CZENIE

NA

TR.

7

Drogi"

ku szcz"r"j, bez po rednicj r zmowy uczestnicy SI)otk ni mówili o codziennych spr wadi
swojego życia i pra cy, o wielkich pozytywnych przemianach,
jakie zaszly na wsi w okr" ie
ostatnich lat, o proł>If'm d.,
DOKO - C ZENIE NA TR. T

Premierzy
Polski i Rumunii
odwiedzili
woj. olsztyńskie
Przebywający w na.;;zym kI' ju z oficjalną wizytą przyj ;,ni premier rządu
ocja list "cZnej R e publik i Rumunii, M ne
l\fanescu przebywał w środę w
towarzystwie premiera, Piotra
.Jaro zrwieza w woj . olsztyń
skim. Kontynuowane były rozmowy obu premier6w. w czasie kt6rych omawiano probl .. my dalszego rozwoju wsp6łpr'
cy między obu krajami, lak
r6wnie;' nlekt6re aktualne zagadnienia sytuacji międzynaro
doweJ, w szcz r.6Inośl'i ,pra v.v
7.wiazanc z r ealizacja n() tanfl",ień
Konferencji Bezpieczeń
stwa i Wsp61pracy w Europu'.
Tl'go dnia 1. . 1anescll i P. J roszewil'z odwit:dzili hi,;Łorvc'7.
De pole bi wy
pod Grllnw~l
dem i zn~jdujocl' się tli ml1!:pum.

loży
--_.
-

E. Gierek i P. Jaroszewicz w

--

honorowej na koncercie laureatów

Ostatnie spotka ie
z muzyką F. Chopina
czoraj, jak ju.z l.nCocmowana transmitowanym
przez radio l
telewizję
koncerci.e laureatów
po raz
ostatni spotkali się w sali Filha.rmonli Narodowej w Warsza
wi.e uczestnicy, juro.rzy I goś
cie IX Międzynarodowego KODkur;u Piaru:>ty<:znega im. Fryderyka ChoplDa. Koo-kurs ten
przejdlzie do kronik naszego ży
C.a muzycznego jako wydarzenie szczególnie pamiętne. Po
raz pierw ' zy od 20 lat, pols.ki.
pianl.$la ulobył główną nagrodę, wyszedł zwycięsko z trudnej
rywalizacj i z prze.szlo 80
młodymi pian istami z 22 krajów całego świata.
W loży
honorowej
zajęU
miejsca gorąco powitani przez
publiczność Edward Gierek
i
Piotr Jar«i'ICwiez z małilooka
m i. Obeooi byli r6wn :eż Edward B:lbiuch, Jan zydlak, Józef Tejcbma. JMf'f Kf'pa, Jeny

W

lJ.śmy,

go Jury prof. ti,auwlena IX",
skle,o zbliza się lauceat l
.grody KRY TI'\ . Zł fF.R~
DOKOŃCZENIE NA TK. Z

Łukasz ewica.

Dvrek.tor
Międzynarodowych
KoO'kur,6w Chopinow ..kich Wlk
tor Weklbaam odczytał lidłę
lau-reat6w Do pru odnicząceł

- muzeum narodowym
Zar2:ądz"ni"m

nr 67 z l j paz1975 r ku minist"r
'ulŁurv i
ztuki nadał Muzeum
Swięlokrzyskiemu w Ki cach
nazwę: ,.Muzeum )ll!rodowe w
K ielcach".
Placówka kid<'Cka j"st .. iódma
w kraju n zaca miano mllz um
DOKO~CZESIE N .\
TS. 7
dziernika

Inter",cncJt: przYJmujemy
W godz. 9-U

Hiszpania wycofuje
personel cywilny
zSahary Zachodniej

Bioprogn<»za
Uw&«a, kierowcy i pn«h d-

Spóźniona przesyłka

nif".
Widzialność

lIeleoa Cioch z Kielc : Mia-

lam ot rzymac.

telegraf~cz.n.e

Pl'lesYlkę pieniężną z BiałeDOKO. CZ NIE NA STR. 6

ograni
d.bre.

OlU,

pn.... południem
w runk i dro we

Sytu.łcja
blomete .. rol ęiczDa:
korzy<;lna • ten<lf'D('ji do zmisn
ujpmnyeh. 51!('''et;' ' Inlf' w lt - r ('h..

I

Czy mogf pa I zapreZE'nurzad:!'nie. D4 kupno
któ?!'Qo nie stać !)(Ini SI1s i!ldki?!
tOl"ać

http://sbc.wbp.kielce.pl

::0 .. '.
lAI>RYT
LGIER.
LO. ' DYN PAP. Nadal tocza s,e
int,'nsvwn .. rozmowy dvpIon tvczn
na tpmat rozwlazam
problemu
alnry Zachodm"].
W . 11tdr"c 'e oDrÓ(:z m inistrów
spr aw z~er n ~ nvch l\hrok
noKO~CZE"1E NA
Ta. 7

Czwarte spotkanie
..ludzi bystrych"
l sek:rE1lainl. KW PZPR w RaJ_uu

iJ.fJmł1lU

l!IIMJIIkal

8i~

PrtlkAlpiH,
z gr upą 30

w~.aj

do dyskuóji
r0'"6wiqzywaOla
)lA)blemów mjru;.ta I regjon u.
Grupa ta. pretendująca 00 m'an.a ..1udrz.i by9trych", zglos:ła
J..ioame propoo.ycj e. prz,edsta wtla
~ o podjętych przez gospodamy
woj.ewód:;o,!wa
inicjaty-

08& zapro&z.ooyoo

I

mleczarskiego
w h rsznicy
okogotunkowe wyroby

- tylko

Jeśli w n;~ :r.ym kraju w 1938 roku zdolooŚ4i pnyjmowania i przygotol\'ywanla do konsumpcji mleka eraz produ_
ko-wania z niego wyrobew m)ec:z.arskicb w"nosiła 1150 mln
litrów, to możliwości zakładów, ktere w;niesione zostały
tylko w ubiegłym i bieżącym roku sięgają nieomal tej
wielkości, gdyż WYDOSz,ą l milłard litrów mleka.

s~

Jlt.

Zakłady

ją
na ziełonych
zapleczach, p!'2ede
wseystkim
wielkich aglomeracji miejskiCh.
W tym r&ku p<>dejmuje się \)\j-

9JloO'łecmymti.

Pradzieje

Iłży

W_raj "była
si( w nt y
.aja popularRonaukowa poświę
ceDa dziejom tf'P;O zabytkowego
miaałuzka w masaeh prehistoryellnych I we wczesnym śred
Dlewleczu. Otwarta została jl'dDeeześnie 'tV stawa zwiazana tematyesnie z scs~.
Oreanisaterami
sC6ji
były:
Palisłwewl'
Muz4"um ArebeolollliezM w War zawil' I TowaTZy8Clw. Przyjaeiół ziemi iltecklej.
(ellr.)

d<>Wę

Pne"ywajltea w

nas~ym

Ministerstwa

D&nSÓW

Węeluskiej

Ladowej

ceścila

25 bm. w

n06ci

tatkich
OOec_

pre2esó,v:

Za.-ządu

Głów

nego ~ntralne
go Związku spót
dzielni MlecUlrskich 'w "~la;rS2.a
wie
J. Jań
C7,aka or"" Związ
ku
Spółd,,;el..;
Mleczarskich
Krakowie .J.
P apira
Ul'Uchorniono kolejny, 'now<oezesny
w
pełni
zauk>maty.u>wany zakład
mlecz .... ski
w
Charsrzmcy.

kraFi-

Republiki
wuoraj 'tV Wy-

d.iale Ekonomicznym

'r1

zakładów.

W ęgierscy finansiści
w Wydziale
Ekollomieznym pS
ja 4łelecacja

m)e-

Po1iłeeh

allkl Swiętekrzyskiej w RadolIIiau. Węciersey cośele żywo in-

przy pulpicie &ter_lezym

ternew.li się .rcanizaeM słu
diów aa kierunku: .beltpil'ezeIłla i prewencje.
(ck r.)

pl'()I!;lllko-wnJ mle ka..
Fo'- Z. .J-a.o

Chopinowskiego
DOKOŃCZENIE

ZE STil. 1

wie

kaJi

najwyższych
władz1. spoot-'
91ę Z
lau.reatami, jurQl'a-

Qdbiel"a~ąc

mi ()(,az organizato.rami kO'llk\H'
su. I sekretarz KC PZPR ser-

on.ie8mi.e-looy żywjołową owacją
agoWw'ali mu obecna na

decmie

Uoty medal. 'fi'i.Uo!Jlfa1Dr k4lDkursu je&t WZł'U5!tony,

JaIul

.u.

Nie moi.ej

gi'.

SiU:Zf;śbwa

je6It sre-

bnaa meda.li6tka - DINA ~OF'
WIlI a ZSRR. Dwie kolejne naJll'IIypadly NlikU w udzjale pn.edfI.taowi.cielom radz.ieckie-j.
~_~i

NIII I

TATUNE~FmDID

PAWŁOWI

GILIł.OWO

i S&Óstą ~ł'ooę z<'.,()b;Jti. DEAN KIlAMEB z USA
i DIANA KAc80 z BRAZYLII.
IL Zimennef1 otrzymał "rÓWlIlSei Mgt'(ldy specjaJlle: TowanyŃW8 im. Chtlpina za na.jlepSIU ..,.4lIlMlk pol()Oeza «az
Pel*iec4> Radia za uejleperz,e
w,tlOllMllie mMA.Jrił:ów.
POI06łała ósemka fwalistów

WI.

P.i4tą

ok1ęmała

wy.-(ylm,jeDia

reguJa-

miIl_e.
. W ~ - pr:lJed ł'OoZpOCzę
cl.em kClll>cedu - E. Giereok, P •
.J..-lea 0l'61! ialll'li człoonłto-

pogratulował

mlodym

a-rtySltom OOIliie9ionego s1llkceSi\l..
Brzez dłUtŻszą chw~lę rO'>..A1lawiał
z laureatem I nagiI'ooy, a także z jego rodrzicami i wieloletnim wyeh()wawcą prof. AIIdnejem .JMińskim.
Rozpoczyna się kQRCert. Jotko
pierwsrza grała. Dian. Kae.or_,

omatnJ

wystąpił

m~man.

Kry8tiM1 ZI}a'uoreaci

WSlZyscy
prz.yjmowalli
byli

nJeozwyi!:le

gorąco.

Na e6kadę ped.~y wię
zaOllki kwiatów. Artvści na żv
czeo·ie rOolen,tuziazmcwan p ; tl'tIbliczności

wielolrn'obnie bi/llOwa-

H.

M*c!,8ł'ska

w

rejon'ie ma t·radycię
';<:gająeą j~cze
9!kresu rmęd!oywo
jelVle-g . W 19038 roku p<>wstal w
Ch8n<znicy zakład mie<!zarski o
ZOOłfKN5cl pC'Zy~cia
dzie<Hlie l.
ty.,. h~ów mleka: pt'zygotowanla
l!
d lOpOżyc;·a l wY1"obu masla.
Pł>OlOmO
2:e
w
OłSla I <>i ch
Ja1_
zakład
w
Chal'S2lflicy
zmoo
m&OW&JI1)
1
że
jeg.,
możMWI06ci
w&pOfJlaga
podobny zalfład w JJ<iedalekiej Gilie.y to tyjoko 2(} proc. Skup<>w"",C€e w okolicy mleka udaje
mę tll przYI!'I>tc>wać I przetworzyć.
Rewię USllą><>rtować się mUlli do
innych, ooJegly."h
zad<ladów. W
teoj sytuacji inwestyeja w Cha.r5zn>cy była szc<z"gbmie C<'J<>wa 1
mezb<:OOG . Tym b3rdziej ~ liczy
się tu na dal8:ty wzrost dO!łtaw .
pól02iełezeoić

b()IW!oem

proc.

na

ogółu

bardzj"j
Jlą

P.""wollniu'l'Y MI ,;skiej RadY
Narodowej w Kieh,a"h lub j.,,;o
przyjmował
Mda od
l' listopada lir. "bywauH w spra:<a!lłępey

!łkart; i wni.,sków w t;maebu
Mif>jskle,.o w
Ki~lcach
( .... kój nr l") w ~redy l .. latki w
godz. od l. 110 11.
PY."ydeBt miasta
Kidc
lub

waell

VU(dłJ

wkepnayd"nd Brayjmowat b"da
8byw"t~)j
w " ...awif' skarli: i
wBrosk6w w JlORirtl:dalld i J)iatJcl
w gedz. od , Ile l~. nat ..mia5t J)ra
~OWDley
Unęde '
Mil'i"Jrie/l:o w
HasIe ge<łzin .. racy.
Jedn04lześJJie zawiadamia sie. że
od l listOl>alla I". zostana wprowadzone IłOW" lI:odziny "racy w
Vrzędzie Miejskim w Ki4"Jucb:
- w 1M>ni~.hialki I 1I13tki M
lIodz. , do J7 Wf' wtorki. środY I
rzwartld &d p-odz. • "o n. • w
aoboty od
do n.

11:""". •

mleezarfll<a

tym

te-reo>le

g_pod ......lw

rooowlja.jących

~(

obrady, Jan
ze w pólpraca
ski ze Zwiali

leży u podst.aw
('<;sów

urz ądzeniami

na
raz
szę

1

goozll\y

eiągu

pozwa1ają

IIrbw

aż

c.,..az

ltiten8yw-

m~~nych.

W

rzystwa

58 rocznicy
styczJlej
kow"j.

w

kg

PRZYGOTOWUJE

NOWĄ

WYSTAWĘ

Pan St4nisła.w Sudmk, Zna"ftll t" Ostrot.t>Cłt fotG1lrefik, w"ócil z HclandU. W CZ>a.Słe kilkutygQdnWwego poblItu zwiedzil
wiele zabytkowlfCh m1nst h.ole-nder.kich. Był wkże w IWlgU
i Luksemburgu. Plonem podYóży sympaiyc~7U!flo pafl6 stam.'awo jest kUkad2i~iqt jilmów lria.ło-czQrnt{...m ł koLorowych. Fotografik przystqpil już do tematyczflego opmcoWilnia zdj/?ć.
Z wllbra.nych j()tosów powswnie oieJrowa. ek~zycja, ktMa
będzie ekspon.owa.na w Ostrewcu i iooiłch mM$ta.ch. Cenionemu fotografiolwwł, zajmujqcemu się ,.ównóeż /«)rzemopl(Utykq,
życzymy ja.k T/la.jwięk~zlfCh !Ukcn6w.
Mak.

Rtwol

Wysokie

szwedzkie wlrÓ'.vki "aHa laval" o zdolności ' od\\.Ti:rowania
Ul tys. litrów mleka na gOdzinę
1 paste-ryzatory płyt<>we rów"i.."
o zdolll<>Ści dokonania w
eiąg'll
godziolly pasteryzacji 10 tys. litrów
masła,

mleka . U .. ządrenia do wytwaTzan'a ml..,ka w proszku pochodzą z
\V&rszawy; chłodnicze z Dfjbjcy,
kotły
kład

parowe z S<>snowca.

Za-

dysponuje odp<>wied·nimi Ja-

boratoriami
badającymi
jakość
9 ..... owca i goto'wych produktów.
Podi<resLi~ należy,
że inwe6tycja wY'k<>nana została JlI!'zedterminowo, do czego pnyczynill się
wszyscy jej reali.zatOł'ZY, na "",e-le
z gene-ra~'I1ym wyk()flaweą Kra-

kowskim Przedsiębłorst.wan
oownlct1wa Przemysłowego.

uporczYWt·)
usiannie

naród pod

Bu-

.

botniczej, o JlI
rozwój n"szd g

tury, o gf>dne

(bp)

nych .amblc)1
śwÓoecie ".

Ucieczka flaminga
licznościach

zoo

przyłączył

grujących

becnie na

znikł

OdrodzŁ"n;a
J~r ..)'

pro!.

flaming. Do-

przypuszczają,

że

on do stada miptaków ciągnących 0się

południe.

Szajke młodocianych
samochodowych zlik
w
w

c&ech4wlowie aJikwidowa-

DO lJrl.ajkę lIłod&id saanoehooowych. Szokujący jest wieJI
PRettępcÓow. ZMnyma.oo 00'yehcza.s pięci-u cbłopclów, II

których naJstars:&y ma 18

scowym

Jat,

zaś
Ił 16 kto
są
~ami miej_kół.

I

w nocy I
l i :~no I
@ W 'l 'arcUtu, gmina Brzezie.
Andrzej P. (lat 28) kieruJą
najeehał na
przechoozącą przez jezdnie Marię L. (lat 81). W wyniku odniesionych
oorażeń
staruszka
zmarła w drodze do szPitala

motocyklem "MZ"

@ Na trasie Walmiów Ostrowiec, Jan P. najechał .. j.e<lezem" na 8-letnią Marie L.
Dziewczynka dOBBa'ła ciężkich
ołlraień.

http://sbc.wbp.kielce.pl

li

niami pan"two"mandorski 1

Z
ogrodu
zoolollicznego w
Rzymie w tajemniczych
oko-

zorcy

D"". .

29 pl'a~()'I>
Z/bllOl'Ow s..Wvlł
koro 'anych I

SKLEPACH

Wc:.ora.; po połu.dm. tu akl"po h cd.;>i"żcwlfCll panow6ł OtŻy
wiony ruch. Kupowa.no gM'n4furll, p145zcze i kurvki. Róu,ni,,ż
bieliz714 da.m8Joo, męeoJoo i p8k;elowa Cleul/la. alę powodzemem.
Wśród artykułów odzidowUCh wiele 111110 w 4trakcyjnym wl/borze. Byliśmll zdurniem klk dobrym zoopatrzemem. Sytuac;i/?
wyjaśni I kierownik hu.,.t()W1ji.
Do ~klepów U'cfiła dooatkcu'll
produkcja, wyk01l4na przez z4łcgi przemysłu lekkiego w f'(Ifrnlch zobowiq2Gń dla 1I.Czezenia Vll Z;a.zdu JIO"tii.
Tu warto jeszC2e dod4t, że opalooWsko i Ntrowieckc "Wol"zanka" dodatkowo wll'l«nI4ły ju.ź w tym rolru kiłok(J.na~ tllsięcy modnych koszul męsk4ch.

z

-Polskiej z

na wy-

produkQwanie, ulormowaillie
kostki i zapakowanie
1.5(!()

ręce

niami i

maszynami z i mpor tu i kTa jowymi. Zarnontowan<> tu urząd2....nia
francuskie "kontinab", które w

l!Ikupia

Ostrowiecki
(pod)wieczorek •••

SUDNIK

GłÓwnego

w Char .... »i y
b4:dz.ie
mlek ..
kon&um.pcy}l1oe l w proszlk·u or_
masło.
Przygoot<>w.. ny
jest
do
przyjm<>wania p r awie 26 mm lila'ó-w mleka roc2J1ie.
Dysp<:>fiuje

Wszy&ey

STANISŁAW

spOOarczej
m;
Z RR był y
pleJlarnego

:,;ak,łCid

Nowy

)HW.OIItaH

DODATKOWA PRODUKCJA JUz.

Komunikat Urzędu
Miejskiego wKielcach

»i
)lt>glębiającEj ~Ię

Sip(Jł(leieł CZ<>Ś~

tym

Koncert laureatów 'I

Zarządu

pt'zygotowyw..ć

n<>wOClesnymi

w.aeh. . DUlŻ.e uz.n.a.nie zy9kaly JJllcj.atyWY 2iIJli.e,rza.ją ce ku za.clesni.anoilu Joon.takt&w władz WOJ ew~ Jl3,rtit z rómymi gl'Uparni

.Plenarne

zakładu

Z nowoczesnego

Oby tak dal j

•

I więcej!

•

z

I

•

e

mlas

Pet pczykł6dy de~ ws - idzia oia władz miej kich z
prz.emr.lłem, e ekt:rwne&,o udzilłu te&,
przemysłu w rozwoju miejskiej a&,lomcł1lcji, ięga ię zazwyczaj de O trow-

Rozbudowa
•
•
•
SieCI gzoweJ
w K-elcach
')UIOJ prlem~ lu i budownictwo mieszkaniowego
r>' ol~CIU zmuszał do zdwojonych wysiłków prooJu G<Jlownoc zego w Kielcach, W lotach 1971-75
~ol) 54 kHometry sieci rozdzielczej gazu , W tym
J)(O ... ,~ 2 tys, nowy:h rodzin, w miejsce niep >co,~ mogla wstawić wygodne i tonie w eks",k gozowe, Oblicza się. że już w chwili obecIV Co 120 tys. k'elczCH1,
l', O'OIJI przypomnieć , że przed rokiem przebu, d Jkcyjnq gazu i przystosowano całą sieć do
",O,r~l, co gwarantuje stoły i równomierny doJ ",1y,tklch punktów w mieście.
), 39" ecio były maźliw~ dzieki codziennej, suI
ol~,. ponad 60-asobowej załogi Zakładu Goi( 'leoc". Zoś no szczególne wyróżnienie zosIu'o WJodysław Zalewski, monter Józef Jas i mistrz
S,k,o, który w tym roku przeszedł już no za-

DAR

PIERWSZY KBOK._

K ilka tygodni temu władze
miejskie Radomia z I sekretarzem KM parti i.
Czesław em
Głogowskim i prezYdent m T d euS7em K arwic k im zapoczatkowały
robocze
'polkan':a z
k ierownictwami adm inisit"acyjnymi. zwillzkowym i i o litvcznymi
miejscowYCh
zakład6w
przemysłowy c h . Cd bvl
k nkretny: zapoznan ie . i z 00trzebami zalÓj! tych zakladów
oraz zapoznan ie Drzedstaw ideH
przemysłu z potrzebam i miash
- stolic.v nowego
woi,.wÓ<k-

Praca
wnajbliższe święta
ze zbli.ża,jac v ł11i
W)'drz.i I Ha.ndlu, Przemysłu
i U łlJlf! Urzęd,u Mie}1;lkiego w Ki ka.ch
u 'ta,lil nastE:lpu.jąoeo cza,; pl' cy plaocóweok h 2>Cldolowy'Ch.
W

się

zwiąlJku
świętami,

•

W dniach

wydłużony

8

lne lin e autobusowe
w
,t. ,;)ada uną

ł

'10/

K,eI_

-.jJ'CJa4nV'Ch

tvq [lnv' ul
['r. 'r±"ń. ~k'\!~

z ul. Dzieri Czar.n6w z ul.

pl. Partyza.ntów

żyń kiego

Glinic,. ntłw
nie łekn'ik

ea Swiętokrzy ki~o_ Bo tei; neczywłście Huła im. M rceJego Nowotki buduje cały Ostrowiec, przysparza ;e&,o rule zkańeom wieje trwałycb dóbr k«munałoycb,
kulturalnych, oświatowych, rekre:acyjnyco_ Czyżby zakłady przemysłowe w innyc
miashch" _7.\'
wole "óddw nie miały
takich m"ż!iwA -ci.

dokonania

paoź

•

!)Zierżyń kiego.

W związku z tym, że 1 listQpada ulka Scieogien!1€>go, aż
dQ Kawetczymy, będzie ul:cą iednckieru,nkową. autobusy Linii nr 2 i 4 w tym d!1iu
~u.rsować
będą w k;e~u.nku
r6dmieści'a ulicą :\fa:chlewskiego. W óniu tym zorganizowane będą spt-cja!':1€ punkty s.przedaży biJe:ów .auto?USowych przy ul. Gagarii1a
l ul. Dzie'rżyń _'kie€Q.
(&bo)
broty w tzw, otwarlej ~a
slrollOiDÓi , p&ł~m" ". wOjewóthtw'e' kielecl<im w noSzą 300 mln u, a w zakł:ulo
wych slołów1;;a.eh
i bufetach
lO mil~ollów. _4.i wi~rz. ć ię nie
chce, ze w
prz.M it;bior lwach
pncmyslowych, w ITch tołó\\"
kach i kioskam, kiórvm nierzadko zar:run
it; tibogi repertuar polraw,
kł'omne
je.cze wypo<;aienie w
un.ą.ne
nI . chlocJn.iMe, ułH>t'ą bazę ~_
e~mczno-m~az~'nl}w'l,
ci ....,oe
I.. ~i l~b Die2:b~·t funkcjonalne
pa""I!cHuki - rooi 'ę ta.k dule
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31.X.
procy

całej sieci s.poiywoz:ej
godzi,ny, 2łlc nie dłu' j niti do
godoz.. 20.
•
O dwie g()o(iUny dłużeJ
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ta
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Ju' ob",cme.
no
p :erwszpi
seriI dl' logu. można powicdzipć.
zO' ow i ni~n on bYĆ wocnv dla
dwóch tr n. Prz mv'l otrzvm~
pOmoc w
rozwiazvwaniu
n brzmia!vch problem6w swoich
tÓ!!. mi~sto - konkretny fin n;;ow,v .. za:trzyk" od
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zdym mie iąeem I}b .wuje
lę korzy tne 7.miany. Przyby~
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listopada
1975 roku

V

Sobota IM i
1!1.00 13.2e H.28 Ji.1~ -

le.le -

TV
-

m.i_ańcy

film

dok.

Zielony lurniej
W starym kinie: .. A. 2abCtl.yński portret z listów"
Dla
mlodych
widzów:
"Baśń
o zaklętych braOi8Ch"

Koncert
symfoniczny
WOSPRiTV "Symfonia
fa.nta.tyczna" H. BerHena
Teatr Malych Form: K. l.
Gałczyński

]'.56 -

Te<!h ....l<um

"NiezwykU
Mzi·ny"

12..50 -

11.415 -

l.XI.

•. 3Cł
Roln• .,....,

"Niobe"

"X Y Z" cz. l i

17.15 - ..Macocha" radz. 111m
tab.
11.40 - "Pani po6el" - rep. (kolor)
19.16 - Dobra·noc (kolor)
1\1.30 - Monitor (kol<>r)
2ł.2t - "Sutieska" jugosł. film
t",b. (kolor)
22.2e - "Romantycz.ny strzelec" wklowisko operowe Webera do poezjoi A. Mickiewicza

Niedziela 7.30 a .lO -

'.20 I .•' -

'.56 9.00 10.2& 10.45 11 ..16 l2.()II -

12.25 1156 -

la. • -

1'4.06 M.50 IIUII5 -

15.2:0 141.10 18.25 17.00 18.00 -

18.15
19.16
]9.30
20.20
20.30

-

,.1..20 :bł.!!0

-

22.JO -

TV Kurs Rolniczy
Przypominamy, radzimy
Nowoczesność w
domu
zagrodzie
Bieg po zdrowie
Program dnia
Dla młodych widzów: Telera-nek
Antena
ChwHa wspomnień - program publ.
Lektury "Pegaza" (kolor)
J>7.iennik TV (kolor)
"Tydzień" mag. spt' aw
codziennych (kolor)
Koncert fortepianowy 0dur (Koronacyjny) Mozarta gra D. Barenboim
(kolor)
Dla dzieci: "Feliks - zna_
czy szczęśliwy" (kolor)
Klub Sześoiu Kontynentów "Spotkanie po 5G
latach" (kolor)
G['a orkiestra "Czerwonych
Beretów"
Lo&owanle Toto-Lotka
"Langbranch na sprzedaż"
- western prod. USA
Refleksje obywatelskie
Siadami :1.
Conrada
film dok.
Sprawozd. .,ag. sportowy
(kolor)
Krajobraz polski: "Zalew
Wiślany" (kolor)
Wielka Gra - teleturniej
Wieczorynka (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Bajka dla doroslych
"Rodzina Whlteoak6w"
ode. I kanadyjskiego filmu
ser. (ko lor)
"Niezapomniane melodie~'
program rozr. (kolor)
Wiadomości
sportowe
,.100 pytań do Czeslawa
ft
NJetnena

-

3.XI.

1.. 46 l 13.25 - TV Technikum RolJlicze
1&.61 - NURT Nauki po lit yCI:_
ne: - Rola obozu socjali.tycznego w pro<le!łie odprężenia

Dziennik TV (kolor)
l'.4t - "Obiektyw" - progr. woj.:
luotowickiego,
bielskiego,
częstochowski ego, opolskleIlo
17." - Dla dzieci: Zwier1yniec
.
(kolor)
n.u - Echo stadionu
II.• - "Dzień po dl"iu"
rad%..
fiJm ser .
l&.ot - .. Szare na złote
Ma-m
pomysł"

H.2O a.JO 20.20 -

Dobranoc (kolor)
Dz.iennik TV (kolor)
Teatr TV: W. Wiszniewski .. Tragedia optymistycz_

na"

'1.00 - Panorama
22.30 - Drzlennik TV (kolor)
22 SO - Wiadomośoi sportowe

W torek -

f.ot i f.30 - TV Technikum Rolnicze
najm!.odszych: Matematyka - kI. I (kolor)
ł.Je .. Rodz;'na WhitEOoaków" ode. I ka·nadyjskiego filmu
•
fie-r.
11 . 1115 - Wychowanie plastyczne kI. VlI - VllI: Malar8two
1!J.80 - Historia - kI. VIII: W latach kryzysu
13.46 i· 14.30 - TV Technikum Rol-

mcze

.30 111.40 l

Dzlennik TV (kolor)
"Obiektyw" - progr. woj.:
gdańSkiego,
bydgoo;kie/:o,
elbląskiego,
to ruńs kiego

17.00 17.25 1Q.59 -

ED

9.00 -

'.30 1-1.1115 -

12.45 i

16.60 16.Je 18.40 -

lQ.OO -

17.30 17.40 17.50 18.1 5 11.40 19.20 1'11.30 20.20 ~.30 22.00 22.~0 -

OlsztyńSkiego,

.. Nie tylko dl" pań"
Tuzin - teleturniej
StudOo TV MIod~'ch

TV Technikum Rolnicze
Chemia kl. VII: w r óg
metali
" Wielka
przemiana"
r adz. lilm ser. (kolor)
Historia - kl. VII: Józef
Bem
13.25 - TV Tec.hnikum Rolnicze
NURT
Metematyka:
Karty 10Jticz.ne
J>7.iennik TV (kolor)
..Obiektyw" - progr. WQj.:
krakowsk<iego,
krośnień
skiego,
nowosądeckieg,),
prz.emyskiego, rzeszowskiego, tarnowskiego
Dla dzieci: Co to jest!
Losowanie Małego Lotka
Informacje, towary, p r opozycje
"Bolero" Ravela - progr.
muz.
Poligon
Sprawozd. mag. sportowy
Dobranoc (koJor)
Dziennik TV (kolor)
Kino Interesujących Filmów: ., MyŚI I serce"
cz. I radz. filmu tab.
Czym żyje świat (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Wiadomości
sportlYWe

Czwartek -

S.XI,

6.00 I 6.30 - TV Technikum Rolnic1e
10.00 - .. Myśl l serce" ez. l
radz. filmu lab.
1>2 .30 - Decyzje 15-Jatków
13.45 I 14.30 - TV Technikum Rolnicze
15.06 - Matematyka
w
szkole:
Ulamki cz. IV
16.30 - Dziennik TV (kolor )
16.40 - .. Obiektyw" - progr. woj.:
białostockiego,
bialsko podla6kiego, ciechanowskizgo, chełmskiego, lubelsk ie go, lomżyńskiego, ostrołęc
kiego. płockiego, siedleckiego,
Skierniewick iego,
suwalskiego, włocławskie
go, zamojskiego
17.00 - Dla młodych widzów: Ekran z bratkiem
18.10 - Program pub\.
19.20 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (kolor )
20 .20 - Pl zypom I.na m y, radzimy
20.1;5 - "Telefon 110" - film ser.
NRD
1YI.30 - Pegaz (kol oc)
21.15 - Dziennik TV (kolor)
2:.35 - Wiadomości sportowe

Piątek

-

TV Technikum RoI-

nicfle

7.56 -

10.08 -

refleksje

I

l ch t l .• l

Z-iemi
ka.zi miets;.iej wypowiadało sic: i p i zawsae Jak najlepsze recenzje. I dzisiaj łakie n ie
brak powodów do pochwal, ale... Ale i w łym rejonie
lecitymujący m się znakomiłymi wynikami w produkcji rolnej i hOdowlanej można się dop~tnyć zjawisk, które obniża
ją ocólny bilans &,ospodarczy.

O

rolnictwie
sało

Gmina

Kazimierza

Wielka
i wyw rolpowiatu kazim'ue·rsJtiego.
Spróbujmy zatem w oparciu o tę gminę dokonać rachunku osiągnięć
i potk'llięć a JXlZy OkoalZji zglosić zastrzeżenie
do powtarzającego się od lat zachwytu sposobem gospodarowania rolników
z tej części województwa
k i eleckiego. Oczywiście zastrzeże
nie to dotyczyć będzie
tylko
pewnej grupy
ludności
wiejskiej.
może stanowić przykład
kładnię ogólnej sytuacji
nictwie całego dawnego

OSIĄGNIĘCIA:
W
latach
1971-197-5 wz.rOl5'ly w
groilQ.i.e
ka,z.imie.rskiej pLony
4
podS ta wow ych
zbóż,
wiocy sisna
z
65
do
około
100
kwintali z hekta·ra, n.awoże
n ie
mineraln€
z
205
do
260 kg czystego składnika na
hektar, obsada bydła z 64 do 80
sztuk na 100 ha, trzody chlewnej ze 128 do 16.'3 sztuk na sto
hektarów. Z innych PQzytywnych zjawisk wymienić warto
co rychlej: wzrost plonów roślin
przemysłowych,
pastewnych, okopowych i warz)w, powszechne
niemal
stosowanie
kwalifikowanego materiału siewnego, budowę nowych
obiektów gospodarskich
oraz
inwestycje drogowe
usprawniające dowóz środków produkc ji
do wsi i wywóz płodów rolnych
ze wsi do miast. W ciągu ostatnich ' 5 lat tylkO w jednej,
kazimierskiej
gm i n ie
zbudow ano 11,5 km nowych dróg o
nawierzchni utwarnzonej
oraz
zmodernizowano 6 km
dróg.
Z nakładów państwowych, spół
dzi elczych i prywatnych zbudowano łącznie pona d 200 mieszkań, z czego ponad 140 mi e szkań stanowi budownictwo indywidualne.

SLABOSCI:
320 gospodarstw
n ie stosuje
nowoczesnych metod gospodarowania i środk ów
inte!lsytikujących produkcję. Są

to gospodarstwa,
w
których
plony zbóż są bardzo niskie, a
hodowla wręcz urąga pojęciom
nowoczesnej gospodarki rolnej.
Dotychczas nie przejęto
ani
jednego gospodarstwa
z
tej
trupy marnowanej ziemi. Skup

zboża,

ziemniaków
i
mleka
przebiega prawie fatalnie. R ejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia
i Zbytu nadał nieśmiało stosuje odbiór płodów rolnych bezpośrednio z zagród, niedostatecZnie i nieterminowo zaopatruje chłopów w środki do produkcji r olnej, Nie ma dyscypli ny w realizacji umów zarówno wśród instytucji kontraktujących, jak i samych rolników.
N iepokojące

są

też

opóźnie

n ia w realilz.acji plaon,u nawoże
nia. Na plan 5800 ton
nawozów m ineralnych,
o 20 paź
dziernika sprzedano tylko. 1508
ton. Nie tylko opóżnia się rea.:
lizacja planów tegorocznych, ale wręcz następuje regres w porównaniu z wynikami roku ubiegłego. Słabo przebiega
kontraktacja trzody chlewnej. Skup
źywca w
okresie 9
miesięcy
wykonano w 91 procentach
a
roczny pLin skupu mleka tylko
w 52,4 proc. Tylko 20 procent
ogólnej produkcji mlecznej trafia do zleWni. Co się dzieje z
resztą? Nie w y korzy stuje
. się
w pełni możliwości w zakresie
chemicznej
ochrony roślin . a
głównie w walce z chwastami i
stonką ziemniaczaną. Trzy pokosy siana zbiera się tylko z
50 procent łąk. Areał uprawy
pszenicy i jęczmienia jest nadał n ie dosoo,,;owany do s·tcuktury i jakości gleb. Powiększe
nia wymaga także areał uprawy buraka cukrowego.
Jak w ięc wida<:, ocen.y syt.uacji gospodarczej w gminie
~ zi
mier~kiej
mogą
być
rówe.
Wszystko za leży od punktu widzenia. Medal ma dwie strony.
Obiektywny i pełny rachunek

Jau

JlIOL C O .. C l~
uwzględ ni i

ostat~czn

W

gmina kazimi'
nam pow inna ni
wir O d obrze
spodarce rOln'l.
s z ar, w którYm
jĄ pOwa żne

rez

ne i organizac,
w organ izacji':
metod wspó!dz:.
cji i i nstytucji
r-z.ecz w"': wv~t
wykorzystanych.
ni możliwości.
kim poprawy
ność R ejonowej
opatrzoo :a i ZIl>:
służb y rolnej orOl
nist.'acyjny.ch
nJedban ych
nycll
.
kli [K'''''''.1I<1;V

mia nie może
dzie, którzy I
dów dopro wadu
wadza ją ziemi~"
go macnoj,ra..... \
nie powinni na
stawać . Zwlasull

Blenden ulepsza
Zakłady Chemiczne
w
BlachOWni Sląsk iej rozpoczęły produkcję nowego gatunku
t",,<>rzywa sztucznego z
gatunku
modyfikowanych
polietylenów
o handlQwej nazwie
blenden.
Tworzywo to. o
zw iekszonej
sd y wnośc i .
odporności
chem icznej i cieplnei. zostało poddane próbom zastosowania.

B adan i.
datn ość

n ia bu telek
n hków dla ...
gospod arstwa

7.XI.

'.00 i 6.30 -

Na dobranoc

Transm. defilady wojskowej w Moskwie z okazji
58 rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej (kolor) .
Dla kI. IV: W hucie ie-

Krzyż6wka

nr 236

l.atza

.. Miłość Serafina Trylows"
radz. film lab.
12.00 - Wychowanie obywatelskie
- k\. VIII: Praca - prawo i obowiązek
12.46 I 13.25 - TV Technikum Rol-

10.30 -

nicze

14.40 16.56 1~ .3 0

-

11 .40 -

4.XI.

&." - Dla

S.XI.

' .00 i 8.30 -

2.XI.

Poniedziałek

a .• -

"Fakty, opinie, hipotezy"
- zwierzęta na zamówienie
19.20 - Dobranoc (kOlor)
19.30 - Dziennik TV (.kolor)
20.20 - Przypominamy, radzimy
20.25 - "Wielka
przemiana"
ode. II lilmu ser . prod.
radz. (kolor)
21.36 - Interstudio (kolor)
22.20 - Wieczorny gOść Alina
Janowska
22.S0 - Dziennik TV (kol<>r)
23.10 - Wiadomośoi spor towe
"3.20 - Zakończenie programu

Sroda -

•

Oceny

17.01 17.315 18 .06 II. • -

1'.56 1!.2G 1'.30 2Cl . 2ł

-

211 .30 :/ol.IO 22 .46 22 .:;:1 -

20 .1 5 -

TV kurs dla kandydatów
na wyższe uczelnie - Matematyka
NURT - Psychologia: Rozwój psychoruchowy ucznia
Dz ie nnik TV (kolor)
.. Obiektyw" - p rogr. woj.:
łódzkiego,
kieleckle!;o,
piotrkowskiego. radomskieco, sieradzkiego, tarnobrzeskiego
Dla dzieci: Kino Teleslora
Dla młodych widl:ów: Latający Holender
TV informator wydawnic,",y
.. Mala encyklopedia zwierząt" ode. pt. "Torbacze I ło żyskowce" - lr ..... c.
film ser. (kolor)
Seo:am
Dobranoc (kolor )
Dziennik TV (kolor)
Kino InteresuJących Fil_
mów : "Myśl i serce " cz. II radz. filmu lab.
Panorama
Program filmowy
Gospodarność i ja
Dziennik TV (kolor)
Wiadomości
sportowe

V ... ac,,: za .... entua1ńe " ... laDY
w proc ramie. ' redakt:ja Die odpowiada. Procram II TV za-

_,,"ad będz;~y w
.,.efI _omHaelt C ....et:y.

.......seu-

~

3

1 2

5

• •

Vi"
I~

~

~

~
~

fi'
::;t

6

1'--

7

~

~

~

"e'
''-'=

4~
12

11

przesYłać

należy

adresem
redak cji
.. ED"
wyła.:znie na kartach
pocztowych w term i nie
iedm i u dn i
od daty nin ie:iB7..e~o
numeru.
Pom i.ęd.%y
])!'aw idłQwe
odpowiedzi roz.lOEu<ie sie dwa bony ks i ażkowe pO 50 zł. Karty
pocztowe hM. k\11)Ołlu łM:da wy)ąezone z losowania.
pod

~

10

9

8

Rozwiązan ia

"e'

'ii'
~

O

ku czci ukOCMnei 14. hand)()we biuro pośrednidwa.
Pionowo: 2. wybit ny skrZYPe k
1>Olski. 3. sa.rnocbOO znany n ie
tylko w Jugosławii. 4. oszczerstwo. kalumn i a. 5.
oberż vsta.
7. szarfa. taśma. 9. pom ieszczen ie weWnętrzne budowli.
10.
p iękny koń w ierzehowy. 12. urZĄdzen ie rad iolokacyj ne.
po5trach n i esfocnyc h kierowców.

~

ve

• • •

~

13

tł'1

r,a~ .

dz isiejsze. l'
pock>ba n iem
metropolla.
klo poty z

mi

:)i~,

dob ne jak
dzie ia t lat

" Ule

,,'

,

ulieech l
nvc h - zdu r'
Jana pa
_ dzielonO
M iejEkl .i
moś.:i. \\
lo por an~~
tan ie. a
ten m lał

stoso"Tan_'~

czór.....
., 4
A d% IS,aJ I

Poziomo: l. profesja K onsta nKulk i .
6.
Dfl
SWi$ym
7. c iastko droidżowe z
cynamonem i rodzynkam i.
8.
gula role Basi w znanym bIm ie J. Hoffmana. 11. słup -przy
którym
nieedyś
w .vm.ieneno
kM'ę ebla!;ty. 13. ~iecL~
tej/()

Krzyżu.

De

wok6ł

zaś \\:yr<.<!l< k

J)ieśil

~

POZlOlI6O : parokonka. z.anM:t.
kot. witka. ku.m. dyna.
kret.
Ina.

afisz.

Tllłl.

eruc.

owczar-

.i.a.
PIN()WO: ~wodnictwo. reJnitende.. kotb, -tomriyz.ada.
koIt~

~D3
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czore-m. a n;
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iest JnOI
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cNńM_

mumio

",.Kej. Tinanczena . J... to
m"icąm"
który .... ort 011010

2 tps . lot t _ o Znojdu~ "" w , ....
doHOftCIII,,,. słonie. ie now« pn• . , .
by , qIr i nóg ._howoly lI i ę"oŚć .

n_
•

~

O_m
•

Wę91on_

no

Ww-

ncwywojq
l_e
To.nOrOi''et!o,
Iosoch, ""ojdującpch ';'1 no

?

pólnoa>pch ....ońcoch
Io węg~.
tecńni10 ę

• awótI •

Z t eki AUr da

BoIotonw,

s.o."je ,...., ""'

w_

.t.... q
p ,ocbiodJów, joIoo i .
jego ,oda;"i. pne<hod.i od

-;~h

..,.,0.

• ojca _
•
Altgiehlri .orctiolog, prol. 1'-.1
T _ • londy .... iego wpiłolo
św.
aanłontUjo
popsuł
..........,.
""9i el .
• Iokh ............ , herbeMy, s40fie ...hojąc
publi""';., je Ido
wypija chóenni.
więcej nii 7 l ilół0n8 herbOCy,
j..c
c~ i -",ien ';'1 'e<2 y Ć .... _
",o jalr
czy _oman.
polIoleń

""'' ' ' 'ii<

Znaleziska w rejonie

jeziora Issyk - kul

W

poł~ w ie

października

w

cbomiona

:!t.0CI0 melrow "ześc iennvch
rlatów przegrodził., k~y~
Jm! ..ju. Za dwa l",ta uru-

większa

w

będzłl'
najś wie cie
Saja.no-

Szuso:eó.. ka Elektrownia Wod
na o lPocy 64'«1 MW. Dostarczać ooa bęih:i e energię
sajań 'kiemu zespoŁowi teryt.orialno
pnem ysłowemu,
Najważniejsze

li

proj ..k~-

tu 720 prlEedsięto zKIMY aluminiowe, budowy
W&ł;"onów,
odlewn ia si,ali, fabr y ki ełek
tr&teeh.,'-ne.

w .... yeh
bi....stw

CM'-1l'ASS

na"'"t w całej strukturze biologIcznej - przcd pojaw ieniem
SIę uszkodzeń, czego nie można
stwIerdzIć. prz.! pomocy ' nn ych
elektrofIZjologIcznych i bioche~l"Znych metod
badawczych.
k WIęc nowa metoda p ozwala uslalić nie tylko
obec ność
~kazen - których późniejszym
Jawem są obrzmienia - ale
t_kze skłonności ku nim niektórYch tkanek, w wyniku p r zer;r:,':,~ .ich cech elektr ycz nyc h .
w .. mI słowy, przy pomocy noej metody zawczasu
będ zie
mOlna postawić
dia,nozę w
Przypadku ra a.

.k~aniem specjalistów rumuń
moz'
. m.kroelektronografi a
r2ęde . slac SIę znakomitym n a-

z"w;~~m k do . lepszego poznania

". .
om orek oraz u możli
Itt ~ przemkRlęcie tajników n ier .. ~~~Ch chorób, w tym także
(lnterpress)
,..sł.ra
Zn i mieszczanl'e" Wlesza.
ją n
", mlaWet bIeliznę między drzeprz 2łÓwnych
"uli.cach
"olu~~i przYk.ład. przy ul. Re~
K ck J
Pazdzlernikowej
w
",. ach. JedzIe sobie ktoś li:
m UlizaWy. albo
z
Radomia
1<6;: ~Ot:atki obok osiedla dom~
m'lXh.Jedn.orodzi?nYCh. wjeżdża
dZ I j ~ "' Ys Gk~ i Gwce i wiII
na SZnuru rozci~nię-

i_k

-

-

łl

słanął

•
W bieiącym roku Poczto Poiska wprowadzi
jeszcze do obiegu następujące znaczki: w
listopadzie z okazji XII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej .. Lódi - 75" jeden znaczek
wartości nominalnej ",5 zL Trzy
znaczki wartości nominalnej t
zł, 1,50 zł i .. zł, stanowić bę
dą serię zatytułowaną
HPiastowie śląscy". Ukoie się również
seria w rolkach przeznaczona
w iesić kolorową b i elizną i n ikt
słow em nie skarci. Za to są
siedzi. a tekże przechodnie. p oznają bliżej
zestaw
SPodniej

bieli2ny pani domu.
Stąd

też pewnego dnia
pow i edział pani

pan
Ze i.

Ziutek
chyba dzisiaj iest w różo
wych majteczkach. Pan i Zos ia
nawierw s i ę oburzyla. a potem zaciekawion-a spytala - a
ską d pan o tym wi.e? .Jak
to
ską d oon.ekł pan Ziutek wC%orąj na
balkonie
w isiały
róWwe i n iebieskie. a miś tylko n iebieskie ...
że

Żczas
miejscu.
art -

żartem. a tu jakby
się
w

zatrz~'mal

Nawet hasłe akn iev., iele zmiebo lUŻ W roku
1938. kiedy do Kielc m i ał zjechać na w izvtac je ~en.
la~ 'ojład kowski. zarzadzonG akcię
napra w iania płotów. pop1'awiania fasad. zdejmowania okiennic i usuwania z OCEU wyŁ
"Por~ądek"
niają sytuację.

C'ji
l, m
jak»
.
I b .elizn&. ~kl. do ~rusz;v bia fll
dla. kOSZUle SCh e . Przesciera. ledla. Od I k a l eso~v. Ozdoba
J 4 nIE W razu WIdać. że tG
" R.rakó~:szawa. a
jeszcze
R..f:(!'
. ' ._ .
ku. za t' ka S<'lsl.eJ w 1938 ro'IQ l<',e~a le ~a cle n.a sznurku.
k&ł areszt znurka I ~aci cze'''h.", n trzech)
do
3
m i esięcy
", y <>k Ośe i 3 Grąz ~rzywna
lO? Dz I '
, 00 z1. A dZIsiaj
"
mG<tna o b le
'
. <"ały haIk
bezkar
on od f1'ontu :za-

Młody kirgi ski arcbeolog Melis Junusalijew w niósł istotną
po<prawkę do geografii zamieszkiwania prehlstocycznego czlowiej(a n a tel"en.ie dzisiejszeJ
Kirgizji. Uczestnicy ekspedycji
Akademii N a.u k K irgi kiej SM,
n a czele k tóre j stał Junusalij e w , ~t"yli w kotlinie wysok QgÓl"sJ<i.ego jeziora lssyk-kul
na r.zęd:zia m yśliwych s p rzed 80
-100 tys. la t. Dotychczas sądzo
no, że p iecw szy człowiek pojawił ' się w tym rejonie 45-60
tys. lat temu . Wśród. przedmio~w
znlllezionych n a wy żynie
Boz-Barma k i sąsiedniej trasie
Sa la mat-B ula.J<: są narzędzia do
s krobania w ykonane z CZQł" 
n ego portil"y"tu i ponad 100 ostrzy,
sta nowiących
b ezsporne
świadectwo roozunmej działal
n oSci cz.łowieka epoki p6i.nego
paleólitu.

do automatów, o tematyce ochrony zabytków (2 znaczki po
1 zl i 1,50 zl) . Na grudzień za planowano 1 znaczek wa rt o ści
1,50 zł, który ukaże si ę z okazji VII Zjazdu PZPR.

°

rażacych nIeporządkÓW.

1agistrat w owych cz.a.saeh
bTj ch.vba zbyt l>Obłailiwy. ale
chYba niektóre płoty naorawiane Sil do dziś.

Hitchcocka

*

•

Stare lokomotywy

to temat
filatelistów. Ostatnio .. znaczki o tym
temacie wydala Wielka Brytanio. Również Szwecja
na ..
znaczkac:h przypomniala swoje
najstarsze lokomotywy. Podobny
temat znalazł s i ę również no 2
znaczkach jctpońs ch.
wc iąż źywo interesujący

*

•

'poździernika,
w tradyc:yjnlm już Dniu Znaczka Ministerslwo LąClności wprowadz i ło do
obiegu .. znaczk i. Upam i ętn i ono
nimi najwiękuego wspólczesnego rzeźbiarza polskiego Xowerego Dunikowskiego w setną
roczn icę jego urodzin. Z bogatego dorobku artysty ukazano
na znac:zkach rzeźby wykonane
w czterec:h róż nyc h tworzywach :
w g ipsie, ~a l u , drewnie i kamieniu. Ser ię otwie ra Autoportret (1916-1917) b ędący j ed n ą
z GłóW" Wawelskich (50 gr),
.. Tchnienie" (1901)
i " Mac:ierzy ń slwo" (1900) bliskie sq atmosferze Młodej Polski (znaczki za 1 zł i za 1,50 Ił ) . Oslotni znaczek ukazuje fragment
pomnika Powstańców Slqskich
na Góne Sw. Anny. ZnaClek
ten (o wartości nominolnej a
zł)
lawie ro dopłatę" Ił no
necz Polskiego Związku filGt.listów.

•

*

•

100-lHie M iędz ynarodowej Unii Poatowej (UPU) upam ięt ·
nił, 16.. poczty. LącJn i e ukazało się 566 znaczków i .co bloków, nie łi Cląc całoslek i kasowników. Rekord naleiy jak
lwy.kle et- Gwinei Równikowej
- 11 wartości. T,1e samo emit_oła poc:rlo hrundi.

http://sbc.wbp.kielce.pl

J
G illao

wcią.g.nął bl"od~ .

-

M usisz _i ę zawS"Z.e ~\r()..
na obronie. Ni,gdy nie Ulpominaj o obcon'ie, o k.ry~iu.

wał.

Wyprow adził

lA"ótk i

cioo

J)l"awą

i t.r8Jfil w skór ę. Chłopiec skontrował ci06em w źołąd€lk G iHana.
Tera z G illa.n pez -tał d02OWać,
a zaez ął boksować. Kłuł w kierunku ch łopca lewy mi pcostymi. ale

me dosięgał. G illa.n spróbował
wy.prowadrzić lewy
ie-rp i poprawić pcewy m. Chłopiec
kont.rował
p rawym ieep em i tralił
G ili.m a
w policzek. T erarz G illan przestał
OOksowae powści ą gliwie i w ypu ił
go

t.rzy ciosy zam a chowe w
głowę
chlo.pca . Chi opiec pos.7.edł w pół
dystans, uderzył krótko z leow~ i
prawej i 71nowu odskoczy ł .
Boksowali w ten sposób trzy ~nuty. potem Gillan przestał
uśmiechn ą ł się do chlopca.
- Ciebie jud; niczego nie pokafię na uczyć przY7mal.
Chłopiec UlÓW \\"Uuseyl
uśmiecłmąl się, miło
roz u mi ałości.

rarniOflai bect za-

mi i

~y
czy ł ,

wieczorny tcening i
keń
pow i e<lzi!lł do chłopca:

G illan

u

Zaf unduję

ci torebkę palOflej
A potem w holu
z8lPytał: Kto nau-

kukurydzy.

wejściowym
czył cię boksować?

Nawet nie wiem dokla.dalje Tak , obie w zę
de sali gimna . tycz.oej w Hamley i J)l"zyglądam 9i .
Ukłaoom to
oboie późn i ej w gł'J
wie i potem próbuję . C'l tak moi-

odipaa'ł cJ.łopiec. dzie. Chodzę taJd

na.
Gillan skinął głową:
na!pCawdę boksować?

-

LubISZ

- Pewnie, być IDOIie.
- Taka prav.d2.4wa waUla
to
twarde poniewiet"ani .
- Talk.
_ Ale ty chciałbyś
h~ ' b<*. rem, prawda?
_ Tak, chciałbym być bOoksel"enl
tak jest, nawet baro.ro ch<: l ałbym.
G i'l.lan dowied ział i ę. że M ig mi szk.a w małym, za.niedbanym d<lrnku obok High Peaks. Ojciec - j go
umarł, matk a pracowała na U'lrrzymanie rodziny. Moiał jes?CZe trLy
sioot.ry, w zystkie młod.ne od Mjga.
NadS"tacsza opiekowała Soię dunem
i d woma mlod zymi. Mig
pcac()..
wal po za,jęcia.ch ~kolnych w sldepie warzywni.ca.ym i cały za1"d>ek
oddawał matce. Był goóny
UluIa7
nia i d zielny i byłby dOOrym pięś
ciarzem. Jednym z najl~ycll.

G illan Ullntere..ował 'ę chłopcem.
Wprowadził go m i ędzy ludoz.a , którzy w boksie pcacQwali i rtIO€li mu
pomoc i mogli być dla n i ~ dobrymi opiekunami. Gillao pcóbowal
także dać

Migowi to, czegc mu Z8M '-

bra.kło gdy jego ()jciec urna .. ł.
wił mu o trudach i t\\8l"dości

wodoweogo bo

:z;&-

u, a taJtie o in t.ec -

. ach z nim 2M'iązany h, kWl"e b Iy
bagnL . brudne, pe e ko!"\.!pC"ji.
Opow i adał mu o ludz.iach
takich
jSlk Al Lagretti. klóry był na~~ . kzym w podz iemi\! przy wa och
hokei" kich. Ohł<lP i ec ~ucłlal z r .peklenl, prarował nada.l i rozwinął
.·ę wkrótce
ja o bok~r. klÓi".
mógł walC"Zyć z każdym amat.ocem
w mieecie.
Gdy ~n1ał ·ie<lem.na ie lai. w b " ł :uoW! ręokawice. ale!O\lk
t
gO ni e zmienil. nie uderzył mu do
głowy. Pozoslał miłym
chlopcem,
zrównowaŻOflym,
k om.nym i budzącym zauIs'I1 le.
DojI"rl.aly. mlody
męicz)"zm-a . mirrw
weó mlodoł!t..;.
A kiedy w ót.ce poz.nał Ro ę i 0żenił się. an~ na mO<l7le1t nie 7lÓewalo ~ę, że jest Ul młody d o mał
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Rolni""e
wolny" - czecho I.
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n.:!:; TV Technikum
Rolnicze
Polskie Radio I Telewizja zastrze~aj~ sohie moiliwośt zmian
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'. 9/0d/00. Ni.. znoczy lo wca'e. ie moi_u: pod jmowoć rvr.y~
decy.<Jł" los/.,."ów się rtod
tym. C" por"'er tyje ma Cię jul
dosyć I e~ w wyniku _"'fel!
Wlglod6w nie eh<:e da/sj z To.
&q rNspólivć. Być moie, źe noleqać &ędzoi
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rq ... _tą 0<1 d_no cz_o. W
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G uaługacll tU . Hotel .. Centralny"
UI- 41
Informacla koleJowa '30.
Pogotowie
llydraullczno-anergetyczne I dtwlgow'!! KSM 414-02.
Pogotowi e gazowe czynne .ałą
40be 4!O-tl . Pogotowie ""praw
urr."dzeń
garowvrh c'vnne w
goclZ 7-1' , tel 4 1-72. pog~owle
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gOtitoku. Do Urzędu Pocztoweg{) przy ul. w . Wojciecha
nadeszła ona 17 paroziernika
godz. 20 . Następnego dn ia
czekałam w domu na pieniad?: . Niestety. otrzymałam je
dopiero 24 bm. Dlacze~o7
• dolf Adamczyk - kierownik Oddziału Ruchu Tele~ra
fłe'l.negw Kielcach: ROZ/lllawiałe-m z pra-CQ 'nikarn i
tego
urz~u.
D()ręcz~!el
'lJll'Zii:1 ł
przesyłkę w celu dostafC7.en ia

adresa,toW'i 18 bm ., czyi ! nadnia . N ie z asI a ł n ;kogo w d()ffiu. Zam~k sknvnki pocztowej był zepsutY' . Doreczyc iel wsunał w drzwi aw izo. N iestetv. nikt nie z~ło
ił s;ę po pi~ni d'ze.
(abGl

K8ÓWEK: tel.. 15-71

za ew~ntlJatne ~ml.n,.
w pro&ramle kin ndakrja ni" odpowiada.
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KOZIOt.EK
Barbara (De nno)
?:gUb.ła leęlotY'm&Cie 5tooencką
d ą pnez K-R WSI Ki..,lc" .

wy

~~~~~______~4~~
ZGINĘŁA
legitymaCJa szkoln3
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15.05 - Matematyka w ",kole
\630 - Dziennik TV (k tor)
16.-10 - "O biektyw" - progr. woj .:
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skiego, slupskiego
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.. Ekr an z bratkiem"
- Progr . pUblicystyczny
- Dobranoc (kolor)
- miennlk TV (kolor)
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jedną

butelkę. innym razem trafi się
c łki" m dobre. Jak g,ję t<> doz! je? Aby uzyskać jak najbardziej kompetentna
odpowiedź
ud liśmy
się do kierownika
Zakładów
Piwowarskich
W
·Jędrzej wie, p. Stefana Ma~rki~g .

-

Jest . takie stare powiedze-

k apslująca

i"h Slczd
lewoia "
w o raz III
ków.

ma
ab.

Po

tym

n i~

ono do
w butelkL
Ł<"I-ka..:h

!,<i etę.

..I>

No

nie, źe najlepsze piwo jest w
browarze. To
prawda. Piwo.
które opuszcza
nasz
zakład
odpowi'lda wszelkim
normom
przewidzianym dla tego gatunku. Nie ma tu z naszej strony
żadnego
uchybienia.
Dopiero
to co się dzi je z nasz ym piwem poza bramą zakładu, ma
zasadniczy wpływ na jegG jakość.
a
więc ki rowność i
"ma·k.
N iestety,
p iwo to nie
woda sodowa czy
oranżada.
Wymaga odpowiedniego
przec: h-owywania w
t mperatun:e
nie wyższej niż 12 t. C. Proszę pokazać sklep lub
lokal
gastronomiczny. w którym piwo przechowywano by ,w chło 
dziarkach. Przeważni e
składo
wane jest na powietrzu
lub
w pomieszczeniac h, gdzie t e mperatura dochodzi dG 26 st. Nic
więc dziwnego,
że
po 7-9
dni"lch wytracają się z nie~o
drowie. a po następn yc h kilku ul ega z e psuc i u. Dotyczy to
piwa butelkowanego już
w
na zym zakladzit!. Podobna sytuacja j est z piwem
beczkowanym, którego
produkujemy
znacznie
w ięce j . Beczki
te
wędrują
do
rozlewni piw ,
gdzie z braku
odpowiednich
pom ieszczeń

składowane

są

w

szopach lub pod gołym niebem.
Piwo prażące się na słońcu w
beczce aluminiowej osiąga temperaturę 30 i w ięcej
stopni.
Rozlane do bute lek po tygodniu takiego składowania traci
w zystkie
swoje walory.
staj e się po prostu lurą. Rozlewnie obniżaja jakość
piwa
j szc ze w inn y sposób a
mianowicie przez swoje
niedb lsŁw . Ot ' ż przewody i u-

KOMU NIK
Od()z.i.a.ł Wojewódzk i Parkt,wowe,;o
przy pomina, że z dniem 30 wrl.eSnla be
no~ i drug :ej raly s kła<iki za ob owiąLkJ
mllln ik~yjne poja,z.dów samochodOWYchInform~ e ~ ię jednocześn :e, że od
w bieżącym m ie'i ącu pobier ane
5 proco, natomiast w mies iąeu lt~
~d.ą w wysokośc i 10 proc. W ,ja(lxiów samochodowych,
wdrożone zO<ltanie postępowan ie

zgu-

biony dowód reJe<ttracy lny sam ma-rłki ,.st r " W-!5 . CH." reJest.racyjny CC-:.904.
-k
- GŁOWA~Edw ....d
( K ielce)
"!Iulnl leI(itym cje szkolna wydaną prze»: Z Z nor 3 w Klel"a ch.

515-1I .

Radom

wypić

kowych,
czy >tego
spieszon,
To 38m;
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,I.

,ię

SĄD

chodu

HI.I~

4... .

cydować

stępnego

tel. 99
l 37_2

roz.,; aw,ło
l'<-lUPn:ypkowskich, Z kład!
Dziewi r.iki~ "Rekord" i... ptw . Co do leg O&t'\tniego zdania SiIł podziel ne. Nie WSZ.'f3tkich piWQ:iZy zachw.'I'ca
ffi3k
petn"gG ja mego. P iany
przewa.żnie żadnej, lłQ i ta k ie jasne.
kryształowe też nie jest, gdyż
uciemniaja obraz
plywajace
dcotdie. CZ1ł",amt trzeba widkiego
pragnieoia.
ż<! by ule-

z um

4l8!I-g

W01:NI K
.otonł
(St.rawczy.o)
m>:'Jbll kYitym"ci( wraz z biletem mi ~c7nvm PK
na k3S~
li« wczyń - 'Kielc .
ł.18Z-~
KOT T resa ~&m . Biełiny 87
~oo i la
ł
.twn cję S?kotną wyct"n~
l-zee TPS t lei(itvmacJe do
""tetu mleońęc2lne.JeO PKS n t...~ Riel..,y - Koel~
43'1 -~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Są;d Re jonowy Wya.z la l Karny '''i f'U I
wę: J.) ~1.~zy" lawa Ga.jdy (ur. H ~,<rp.
~yn.a Józefa i Katarzyny z d. ;.\lajdlercz.(I.I
(ur. 24 li · topada 1940 f. W :vIa h>w .e. ,1
z d. Majcherczyk) oskarżo.nych o to. Ił
w Końsk ich, dz i ałając w,;póln ie i
upływem 5 lat po o<ibyciu kary pOna o
wi~nia woln<lści za podo.bne
kr6bkotrwałego użycia -am<>ehód
-71kO(ię Henryka W. W dniu 13
.
dopuścili się czynnej napaśc i na pe-łn:
we f,unkcjonariuszy MO Jerzego C,. ~3
:vIieczys!a.wa Gajdę o to, że 13 gr n.
na:ru.s.zy! zasady bezpieczerulwa ' .
-po:;ób, że nie pos i adając u p ra w nl l.'ł1;
os{)oowym marki ,.syrena", z nadrn 'e:s'
~ulru je-z.d.n.i, W wyn'ku O'Z~ dopr ~I1-Jd'J
mochodu i US2łkoduł'1 i a tego ~arnoc
t~. lA.
Sąd ::Jcazał Miecz}'l>ława Gajodę

pozłlawien:a

SąId
mał

w

WQjewóOOk i w
wyr()k

moc,.

na
fan

w kwestii koreańskiej
Komitet Polityczn, ONZ zakończ,ł debatę nad I&westiq I&oreońskq, prz,jmujqc dwie rezolucje. Jedno zostala zgłoszono przez .3 państwo, w t,m kroje socjalistyczne i rozwijajqce się, o druga - pnez kroje Zachodu,
Japonię oraz Barbados.
P'e-rwma rt'fl.olucja ,poriklreśla

kooiecamdć

sprzyÓa1ą.cych

tWOiI"l.eI!1,ja

WalrUn'llków

prrl.e4usZltałcen-l a
SlŁooóa bronn w

00

statn.u Ul,wie-

Korei w trwaIy pck6ó i lprZ YllIPi e.,rLeon i a p;r oCE'!SU n;ezalein~()
i pokOljowego z.je<lnocren.ia kraju. ftezol'uoja kładzie rów!!lież ala ci-sik na Jronoi.oc:z.:nOOć '1"oZtw:i ąlZa
nia ttZ'w. do\vódrlrtlWa ONZ i
w)'C'OfaJllia w\Slz~h
wo,jEJ!:
9tacionujących
ONZ, a taiktże

flagą

,pod
'\\."Z)"Wa

wony

Swi~tokrzyskie

koreań.sokli~ do z.amąOliooia porooumien';'a
o
1.a'w ze'l1iu
brooi
U!klaodem
poko.jowYJTl,
krtóry 2.oIlXl i ej5zy by
n3lPi~ie
w tym rejonie świarta i pr1.y-

Cflyll1ii si~ óo u4.rwalooJa poZa rt'fl.olu ją glQ6Qwa;}.o
51 pań tw, p.nociwk.o 38, a
ws1.lr7.ymalo się od glOllu 50

Barba.doou w)vaa.a
ii "'S2.y t!k;e be2..pośredln-iG zail['JteresQwa,ne 511600
kOilllfljjktu Iroreańskiego podejmą rokJO'wooia na
temat now:v<:h,
Ul tępujących
OOtychczalSowe
pororL\l'.miooia w &pIra. e IroreaMk~eó, i>os alllow:ień. k,tÓ'l"e
l.JmO'Ż;'l.lwią 1
tYCZl!l:a 1976 ro-

narodowym
narouową

plaeówl<ą

muu-alDą

na ziemiach polskich.
Drugą z
norowaną

kolei placówką ubotym tytułem było
Muzeum Sztuk Pięknych w
Warszawie. Założone w 1862 r.
decyzją władz miasta Warszawy
z 1916 r. zostało przemianowane na muzeum narodowe. Dziś
jest to centralna placówka muzealna i jedno z najbogatszycb
muzeów w Polsce.
Jako kGlejne miano. "narodowego" otrzymało w 1950 r. b0gate 'tir zbiory Muzeum Wielkopolskie w PGznaniu. Bierze ono
sw6j początek z Muzeum Starożytności, załGżonego w 1857 r .
a n~nego JlQs.łępn.;e Muee-um
im. Mielżyńskich (od nazwiska
Ofiarodawcy zbioru) oraz Muzeum Okręgowego w Poznaniu,
założGnego w 1894 r. Zbiory tego ostatniego. stały się podstawą Muzeum WielkGpGlskiegG utWGrzonegG w 1919 r.
W 1970 r. przemianGwanG na
~uzea narodGwe: Muzeum Slą8kle we Wrocławiu - najbGgatsS%ą plaCÓWkę zbiGrów sztuki na
ląsku, otwartą w 1947 r. Graz
MUZleum PGmGrza Zachodniego.
w Szczecinie. W 1973 r. miano
"narodGwegG" otrzymało. Muzeum PomGrskie w Gdańsku najWiększe muzeum sztuki na
pomGrzu. UtworzGne w 1948 r.
stanGwi GnG kGntynuację dawne.go Muzeum Miejskiego., zalGzoneł:o W 1872 r., a zniszczGnego w 1944 r.
(I[s)

I Najmłodsza

matka '

We Włoszech
Najmłodsza matka we Wlof'cb, Maria Caru Soldano ma
sałedwie 12 lat. Wedłu~ Dowelo kodek u rodzinne«o musi
ona c~~kae jH%cse. 1.t. alty
po4I.b'e ojea aWf'j małej Kałii.

m

rwV\niljlZ.ailllie

NZ

w Kore-i.

dQwód2lLwa

Za

re-w!'UCją

Sytuacja w Libanie
coraz bardziej

dramatyczna
Sytuacja w stolicy Libanu,
gdzie od wielu tygodni toczą lię
walki między chrzEŚcijanami i
muzułmanami staje
się
coraz
bardziej dramatyczna.
Ministerstwo Zdrowia Libanu
oznajmiłO w środę,
że szpitale
zostały pozbawiGne dostaw plazmy. W czasie walk został zniucZGny bank krwi w jednej z
klinik w
południowej
części
miasta.
Ministerstwo ZdrGwia 0Cit.neglo przed niebezpieczeństwem
wybuchu epidemii tyfusu z powodu fatalnej sytuacji sanitarnej w mieście.
W nocy ze środy na czwartek
w mieście trwały walki I jak
do tej pGry nie widae perspektyw politycznego. UTegulowania
kryzysu.

Hi zpan
vvycolul
person I cyvvilny
z Sahary Z chodni
DOKOŃCZENIE ZE STR 1

M:aUTeta "
•
nu nrzebywa rÓwniej;
Ą] . la~ny WYsłannik prezyd nta
g ..
Bumediena ~ec
spra
•
IDe.} wAwewnętrznYCh. Mobam.
lHł el-6bani. który ql(ld<ał
!~~z ~rerni~rem Carl em Aria.n'
I mlDlStrcm sPraw zagrac~~n cb ~edro Cortina. Oświad
~. on. 'z rOtZmowy prGwadził
lHIńs~' t,rlkG % władzami billzjl:ł(o lm,. ~YJ>U~ się. że
kG' przYbYCie ZWI zańe Jest a
ro~owYm etapem toczących się
slro- ÓW
hlsz'!>ańsko-marGkań_
w lUaUre-ta ńosił ich na
temat
~~Of~ sie. ~is2.panii z Sa~.

.

hod.uieJ.

~

))Odzie4ił ~

ten

siebie

I

Maurt>lan.a i MarGko. Algi ris
n tomiast sioi na .unowisku,
zgodnym :& rezGlucjami ONZ.
domagając} mi
się
JlUV:lU nia
ludności
Sahary
Zachodniej
pTlłwa do samostanGwienia.
Agencja Reut ra. powolując
się na hiszpań6kie źródła rzadowe pisz . że df.'cY:Lja o szybk.m wycofaniu się Madrytu %
&nary Za h niej już zapadła.
a J>becnie pracowu.ie się j~o
sz.czególy. Od środy drOl(a mGrską i pOW ietrzną rQZł)OCZął się
powrót do. kraju 5 tys. urzedników hiszpańsk ie j administracji
cywilnej z SahaTY Zachodniej.
Ewakuacja ma się zakończyć Iii
l'istopa da br. .JaiI: JIine II« encia

-'

.

W ·sli.~=ci
w

- . . . . .

•

@ D skonal"nie

ni

~

•

zarządza

jest tematem rozpoLzysic: dziś w JabłGnnie

nającej

k. Warszawy 3-dniGwej kGn-

ft·rencji socjGlogów i kGnGmistów. Organizatorami SpGtkania są Instytut Organizacj i
i Kierowania PAN i Ministerstwo Nauki, SzkGlnictwa
Wyższego. i Techniki.
@ W KrakGwie kGńczy siQ
dziś jubileuszowy zjazd Polskiego. Towarzystwa JęzykG
znawczego. - jednego. z najstarszych w kraju tGwarz 5tW naUkGwych. ZjaZd dokGna wyboru nGwych władz.

Cenne starodruki
W Instytucie PedagGg iki im.
GGgGla w Niezinie pod KijoWt"lll ze<bNłlG looJekcję slM')'l:h
wydań .. SłGwa o wyprawie Igor a". To arcydzielo literatury
starGruskiej ukazywało. się drukiem w Moskwie, Petersburgu,
WGrGneżu i KijGwie w okresie
od 1800 do. 1858 r. Najcenniejszym
egzemplarzem .. SłGwa"
jest pierwsze w Ggóle wydanie
drukGwane w rGku 1800. Caly
nakład wyniósł wtedy 1200 egz.,
z których do. naszych czasów
zachGwalG się jedynie 61. W sumie w kGlekcji instytutu jest
26 rozmaitych wydań .. Słowa o
wyprawie Jrora".

.

-.

.

państ.w.

fO!J'lma,lon~e
delega.cję
nadzieję,

59 paiJ.sII w.

pań&tow
inr.y,malo
gloou. Ob; e re0O>l ucj ZQ.S tam
pOOOalIle pod
gl<W1owenie na
f Ofum ~Ttrna-dee,..i.a Ogólmego NZ.

koju.

Dr~a r'€iWhxja
JYTz.OOłOOcl13
J)I!V..e2

' ało

los

CJWKO reozo]UtOj!

LIZBONA. Prt::&ydt;nt
Ilii, Nicolae Ceau
eu zakoń
czy w zwart ..k tn dniowIł &ficjalną wizytę 'tV Portugalii.
dGk:;d przybył na sapr zen i
prezydenta R publiki Franci CO da Costa Gomesa.
RZYM. Ministrowie spraw
zagranicznych dziewic:ciu krajów czlGnkGw kich Eur p jski ej Wspólnoty Gospod rcu j
zbiGrą się dzisiaj 'tV Rsymi
w związku z przygotGwanl:lmi
do dialogu EWG - kraj arabskie. Ma być prz dy kJtowaDa m.in. kwestia odzi,lłu w
tych rozmowach Organiza 'j!
WyzwGlenia Palestyny.

zokłodu

010 siebie i
DOKOŃCUNIE ZE
swści

Ta. 1

Są

ny z iImporiu, częsW brak do
n.idl części zamiEnnych. Nie_
kltlX'e pracują już siedem lat.
na t.rzy zmiany, bez ~tu
gen€lra.lnego.
Tym
Wieksza
jest n.asr.a
odipowiedzbalno ·ć.
Maftk Szczeciński był 1ednym z czterech recxett.elltantów zak1.adu na miejsJro-gminnit konleren.cję PZPR w Piń1l'Z.OIIVie.
Czemu
zawdzięcza
to za~ kolegów?
odpoioom pomaga sekret.aR pop
'.rade
~ICl8Zkowstń:
- Macek pracuje 'tir n.as:Lym
zaklad:z:e już 12 Jat. Jest koleżeńSki, lu bi.any przez iru'lych
Jest dobrym fachowcem. PoclIrreślit tu tczeba jeszcre jedną
sprawę. Sil u nas
pra.oownicy
~ywaj~ pc wa do zwoln.ireń lekarski.ch. Wyk«zy tują
przepisy
twarzają.c
sytuację,
w ~tórej .,opłaca się" im ~e
J)il'aC'OI'IV'at. Wywołuje to wLele
trud.nOOc.i ... zaklaóz.ie. Demoralimuj~
wpływa na innych
prarownilków. Marek SWzeciriski je!l't pracown.iIkLem, na którego możlemy zatWsze liczyć. W
cią&u oolego akr
pracy nie
mai ani. iednego OOia nje uU6prawLedHwionej ni.eobecno6ci
W tym roku mial zlamafIą
nogę Jl() cóż,
wypadek
e w l.IbI.egłym M <JOUOOil ...
Cl(lól~ ani ~ dnie.
Dobra praca brygady !lMjduje odbicie takte ... zarob-

kaM.

- Gdy \ryg.ada dOOrTz,e pracuje - doda je M. Sz.cz.eci ń Id.
-

iów, są etale
ruchu 1.0 prem.ia jest . ły
dla ~, ale
dla eał~ ~ Naeza tJOOra
praca 110 podstawOWy ~
wykonan.a plalllÓW Ile "Uycłl

to w wi~
s.kOlllPlikorw.ooe masrzy-

brygadzWta. -

maf!IE)"I'Iy

nie maj ą

J)r7at,o-

Aasociated Press. JXXl06ta na tam
jednak dalej wGjska
hiszPań
skie - do. cbwili pełnego porozumienia :L MarGkiem. Mauretanią i Algieri. na temat pr:LylZłości tego Gb&uru.
Tymczasem. na J!ranicv marokBnskCHIaharyjskiej. w -pobliżu
miejscGwości
Tarfala. J!romadzą się nadal u<:zestnicY mallowegG .. marszu
1>Ok:oj GW eg G",
którzy mają zaiać dla brGka
boCata w fOl5fGrvtv cu:ść Sahary. W śr0d4: w stolicy tel'G terytor iu m, EI-Ajun słychać bvło
sporadyczne wvstrzaly. ObGwi :DUje tutaj gudltina policy'- , a
po ulicach krąŻ8 patrole h_pańskie. HlSq)8n ia usiłuj
zapobi c wybuchGwi JIOwstania
mle\sc wej ludności.
W ub. n' dziele w El-Ajun
odbyła s: ę manifestacja 5 tv.
5ympatykÓW Fcontu Wyz.wołellia
Samry
Zachodnle-j
- Polisario - który domaM się przyznania temu obnarCl'Wi Di~o
cnect<*i.

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

dJb)

Meldunek
d wlany

J
DOK.OŃ
WG

D

aT" I

sM: pod

_dto

w

~on.

były

gołyra IJiebem. Popoidziemiłlu
PfOWo-

zop!lMKlWOne , _
ty stonowisk. tzw. stendów OJo:a

pnygotowonie ich do MZCKl
:aimowego. Między innyml w setsiedztwi. tych stanowisk Jbudowono trzy mołe kot/ownle,
fe »mq zosilać będq stendy w
porę technologic.znq. Procownicy poligonu - głÓwnie w czyni. społecznY"'
procowołl
równiei w tym miesiącu par
bud~e i utwordzoniu dróg . .
wenie zok/adu.
WOf1o podkreślit, ie 4bięlG
temu
ws.pólzowoonictwu,
od
1rwietJVo, systemotyc:znie, lIielecIti poligon przekroczo rniftięc::a
ne lodonio produkcyjne. No
planowonq rocznq WOfłośt produkcji 110 mln zł wy onono
jui zodonia wortoic:ł 9ł II\ln Jł
i wszystko wskoquje no to, że w
gNdniu procować się tu bę
d:eie
"CI
poczet
pi~ego
k orto/u przyszłego rolu.
W dGbrych wynikoch brygad
formujących
płyty
budowICKle
duiy udział mo również brygodo zbrGjarzy, którymi .ieruje
mtstrz
Krystyno Węgier'"
Zespól len no aos uzbrojo
wszyst*ie produkowone elementy no połigGnie, a ponodto w
ciqgu
miesiqca
pnygotowuJe
G~G 100 ton wrojell z prętów
stolowych no różne budowy w
mie-ście.

Od pierw.uych dni meczu budoY/lanych
kieledi
połigon
znajduje się w kisIej czoł6w
ce wśród wszys~ich uczestnł
ków. Btygcdy zQłlowładojq, t.
dołozq wnelkich
storuń,
oby
podobnie jok w roku ubiegłym, w gronie producentów płyt
ściennych zająć p4erwsze miejsce.
(JPA)
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Eliminacje Piłkarskich ME

-

gl nad
storpedowała

Bratysławą

pojedynek CSRS - Anglia

IrhtRckzyk Givgs

slrz~il

Wczorai miały się
odbyć
ellminacy·jn.e
s.potKa,nJi,a
mistrzostw Eu·ropy.
Naiciekawsze z nich - pom.ię
dzy C_ho8łow~ i A"'f:1i'l zostało przełożone na dziś. bowi<!m nad Bratysławę nadeszła
tak ~ęsta mgła. że sęJzia musIa ł przerwać rozpOCzęt y pojedynek w 15 minucie I!,ry. W po7ostał.vch meczach nie zanotowano niespodzianek.
W Belf a śc i e piłkarze Irlandii
Pół"ocllej
pokonali Nerwe~ię
3:0 (!:II). (}{)Spod a rze już PO pieCI U minutach I!,ry pr()wadzili
~:O
ze strzałów Mor~ana w
:! min. McLlroya w 5 m in. Trze
t:ia bramke dla Irlandcz.vk6w
tm.y

pIłkarskIch

Z initjatywy K8M

Trampkarze wale,.,.
8 mistrzostwo lie1c
,nformowaJL~my.

Jak

wiosnq

przysd. .

'lo rolau S&Iocja NlIoi Nożnej WFS w
Ki"lco<:h
powoła
do życia loio&leckq
hg~ tromp!<ony. w któr&; zno;dq si.
nalmlod,i piłkane BIttI<""peh,
,,,,,, KSM Kielce, Orląt Dqbrowo,
1'1_ Chęci<1r,
Wichru Kostorn/.oty,
S'<>Iy -,,..,Iin i Biołego Zag/ębiG No·
wmy. T<ampkane będq grać w dwóch
"rupach. - chłopców młoduy<:h I sta<·
Slych.
T1mcz""e.m % k>icjaI"/'Wy
cłr/.aloczy
Klubu Sport.cloNego KSM. przy któ<yno
ię nia;.e
mloch.ieiowa
smcółka
pił~or
s<.o prowod~o pn6~ trenera Ił kf.o--

K_,

SI
'"

Zbigni ..wo Swm~ł zorgoniw Kie !coch tor"n4ej tr~Cfoo

-

W

trzech

mie;SCOW'fCh

p i_szych zowodoch %orgof>i ....
no stodionie m ięcR'fsttkoI n.ym,

'4'c,Il'fCh

mtoon....t KSM po"""oła druźY"ę 91~
~itn ych 3:2 i I(or_ę 5 :D. a BIę/łJ.tn1
Wygro" % Koronq 3 :1, Po _pólnY'"
l"Y>f"oautrti~iu
d~Jgi w.n;ej,

Tym

ro'.....

pos.~()
odb~
na boi.1au Blttl<iłny<:h .

obo

~ięslwo

zdGbyl w 53 min. HamiUoo. W
grupie nI powstało do roze/:ran ia jeszcze jedno spotkanie POmiędzy

Płn. w

JU~06ławi"

TABBLA
1.

Ju~osławia

~.

Irlandia Pln.

3. Stwecja
ł.

Norwecia

5 S 11-4
II
1--4
•
S-Ił

5
I
II

!

5-15

W Dublinie zmierzyły sie reprezentacje Irlandii Południo
wej i Turcji. Efektowne zwycięstwo

4:0 (3:0)

odnieśli ~ospo

darze. przy czym
wszystkie
bramki zdobył GiVCllS, piłkarz
angielskiej
drużyny
lil!, owej
Queens Park Rangers. Warto
dod.ć. ie w
dotychczasowych
meczach ~rupy VI Givens strzelił jut I bramek i jest zdeeydowanym liderem na liście n.Jskuteczniejnych SIIajperów elimirllcji ME.
Po tym zwycięstwie Lrl&ndc:r.y
cy objęli prowadzenie w tabeli, ale mają niewielkie szanse
na obronienie tej pozycji. ~dyż
ustępujacy im tylko jednym
plJlllktem piŁkaro.e ZSRR rozegrają jeszcze dwa mecze: 12 listopada ze Szwaicarią u siebie i
23 listopada z TUl['c;ilł na Wyjeź
dzie.
TABELA
1. Irlandia Płd.
i
Z. ZSRR
4
3. Tureja
5
4. Szwajc.ria
5

T 11-5
&
6-4
4
4-10
J
4-6

. Od)'b.,omy
opon ..... ilI tobelł,. po
d""",h 1oo1..;"y<:h ~joch, przedsta.
w""''''''y si .. one n~jqco:
, • BI'!IU1n1
4 ,
, .....
2.

KSł4

3. K _

•

4

_

4

2

4-11

Oospod<>nem
osta.tniego. Ir%":Hlgo
turni.ej,u mo być Korono. JełeN będz.ie
o~o.

~e

.vta<i>k

o

goch.

.i~

C)tt

w nCJIjbliiszy

l. ....

stadionie

m-~dzys""oInl'"'.

Tr reba przyzn<>Ć. t. inicjot""", d.olC1Q1,y KSM
"""9""'fzowa.../.a
tun>'leju
dla vomplcony jeM bonbo -.wIa..
łut

stycznia 1971 r. Kazimien
Górski objął funkcję trenera
piłkarskiej reprezentacji Polski. Niedzielny pojedynek z Wło.
chomi na Stadłonie Dziesięciole
cia w Worsz(lwie zomknął więc
pięcioletni obes jego
procy z

l

zespołem biało·czerwonych. Jest
więc okcuja do dokonania bilansu osiągnięć noszych piłkarzy
pod wodzą powszechnie cenio-

nego

sdrołeniowca.

Kazłmien

Górski r-oZlpoczQl swq
w momen-cie, gdy nona
d ru.l.',.na pn:ygotowyw.ał.a s.ię do
eminocji przedol impijs.~kh. Pilkafle wygrali wówczas rywalizację
z Bułgorami i poje<holi na łgrz,.
51<.0
Olim!)ijskie do Monachium, l
których wrócili ze złotymi medalomi! To był pierwszy wielki sukce~
ruutego futbolu, popart, cennymi
zwycie'itw.omi nad reprezentacja.
mi NRD, ZSRR i Węgier podc'Zas
olimpijskiego turnieju.
pó.ź,niej
prz.,..,.uy pa.mif)'toe pojedyilki z
Anglią i Walią w el>mi<llo<:j<Ich
miStrz05~ św'OIł:o. I z tej wo,ją'tkopro.cę

E
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Wczoraj odbył sie ponadto
mecz piłkarski z cYklu eliminacji przedolimpijskich. w którym repre:tentaocje. NRD pokonala w Erfurcie drużynę Ausirii 1:0 (0:0). Bramke dla ~06Po
dal"ZY zdobył Strclch. W ~rupie
tej graja jeszcze ~echosłowacy.
(

Młodzi
, .,

gosclc

....

)

naszych juniorów w kwietnia
br. na terenie Malt'deburlt'a. Zosianlt roz~rane dwa spotkani••
pierwS'Ze 'W St.raebowicaelt, !!

Europ y !MI",
grali z Gru~
k i d la gospod
shsiadi~ w U
w 82 min., dlJ

mobilizacja

utro o &,OOsinie 12 w 8$&r.chowicach sędaia E. Gawlik z Katowie da sy~nal
do roz~ęcia meosu pibkarskie&,o o mi&trzostwo II Itgi pOmiędzy miej800wym
STAREM
i SIARKĄ T:s-rtlobrze&,. Faworytami tego pojedyn·k u. zwlaszcza po ostatnim s\J!kees:ie w
Gliwieach, są gospodarze. Ale
piłkarze S ia.rki to niewygodny
pr,zeci.wn.iok. Prz.e.konał się zr esz
tą o tym w poprzednim sezon.ie na wł8J':llej
skórze Star,
który u soi.ebie zremisował, a
na wyjeździe przegrał z druży
ną z' Tarnobrzega. Dodać jeszcze wypada, że staracoowic.zanie na jwiEl'k ze sukcesy w bieżących
rozg>r:vwkach
odnosili
przede wszysbkim na boi "kaoch
swoich rywali , po<kzas gdy na
własnym stadionie mi.eli właś
ciwie dopiero jeden bar(!/ZQ ttdaony wy-tęp - z kielecką Ko-

w ioliny być szybki.e ak cje skrzy
dlowych Kuimy i T. Nowaka,
um.iejętn ie kierowa.ne przez rutynowanego
Kaczewskie&,o
i
w-;:pomagan,e przn coraz lepiej
~p i"ująq się
dorugą
lini~ w
której z,wloaszcza FoHolc dy~po
n.uje zas'kakującym strzałem.
O przygotowaniach pi~karzy
Korony do n ieózLelnego spotkania z GKS KatowiCil poi.nformu
jemy czytelnik6w w
ju~rzej
szym wydani·u .. Echa".
(paw.)

W lidze

Skórzani
'lO..,

Siatkarze Skórzanych S"arżys
sko n.a.dal demon.otru.ją dobrą
formę
w rozgrywkach o mistrzostwo ligi międzywojewódz
kiej. W minionej kolejce SlJotkań odnieśli
oni kolejne dwa
zwycięstwa, tym razem ze Stalą w Kraśniku po 3:0. Dobrz!!
prezentują się również w tym
sezonie Czarni Radom, którzy
dwukrotnie pokonali we włas
nej sali Proch Pionki po 3:2.
Dwa
zwycięstwa
zanotowała
także na swym koncie drużyna
KSZO Ostrowiec, wygrywając
w Kielcach z AZS Nowi 3:2 i
3 :0. W p ojedynku ze$pOlów lu,bel
skich RAKS Biala Podlaska podzielił się punktami z AZS Lublin. Pierwszy mecz
wygrali
akademicy z Białej P()dlaskiej
3:2, drugi lublinianie 3:1.
Po tych spotkaniach liderem
rozgrywek zostali Skórzani, którzy są jedyną drużyną bez porażki. W następnej kolejce, która odbędzie
się
dopiero 8-9
listopada, siatkarze ze Skarżys
ka zmierzą się z Czarnymi. Powinny to być interesujące i stojące na dobrym poziomie pojedynki. Ponadto w trzeciej kolejce spotkań Proch przyjmować będzie w Pionkach kieleckich akademików, a siatkarze
KSZO zmierzą się w Ostrowcu

Nic wJęc
piąotkowyom
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