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.Zwycięzcy Rajdu Safari
Zwycięzcami

rajdu
samochodow~o Sdari ZOMała kenijska
za10ca .Joginder Singh i David Doig jadąca na samochod1lie
"Mitsubishi Colt La_er".
Na zdjęciu: D. Doig obciąia tył samochodu, aby pom~ keledze wydobyć wez z biel a na II etapie rajdu. (Sz.ctzegoly na
str. 8).
CAF-AP-telefoto
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W

spokojnej, rodzinnej atmosferze

Swięla - przy siole

i '. ' IJronieprzyjaciól
Wicherek zachęcał do -spacerów, z jego rad . mogliśmy
jednak korzystać tylko w umiarkowanym zakresie. Było
wprawdzie słonecznie, ale dość
chłodno - wczoraj można było zobaczyć nawet wirujące
w powietrzu płatki śniegu.
Tradycyjnie więc Wielkanoc

Gdy termometry pójdą w górę

izraelslde

Z

koixłym

będq

szJy w

dniem

term.o meky

górę. będz.łe cieplej.
Jok;ie ZlOtem n-opoje ch~QCe
przewidujq no no}bl ~ższe
miesiqc-e. i-oh produceoci? Czy są

prz)\9otowoni do W)'SOk.ioc:h temperotur, czy nie będziemy 00czuwać niedósytu
sodÓWlloł,
oronrody, "buoskc>wion.ki"?

świąt.

Dziś zupełnie inna
atmosfera w wozie. Aż się chce
Pasażerowie

są

grzeczni, uśmiechnięci. Nikt
nie chce drugiego urazić. że
by tak zawsze ...
W kieleckim hotelu "Centralnym" mieszkało w świę
ta około 200 osób. Większość

z nich przyjechała w odwi~
dziny do rodzin i znajomych;.
stąd
w niedzielę wieczorem
prawie nikogo nie było VI,
hotelu. W pokoju zastaliśmy,
jednego z nielicznych saroot-.
nych przybyszów - p. Zdd...
sława Matusika. Zakończył od
właśnie pracę
w zakładach
,,Avia" w Pradze, gdzie przebywał kilka miesięcy. A śwlQ
DOKOŃCZENIE

NA STB. ,

Hafty w modzie

lała Zderzenie

Mówi prezes Spó/dzieJrti PrzeSpożywczego
"l(,ie.l-

ŁwÓor.slIlwa

czonloo" - Stefan Kaszubski:
. - Moszyony i urządzen ia pr,ze·
szły okoresowe remonty i są już
w pdni sprowone. SQdzimy, że
w tym nojbo-rdziej gorqcym oDO~OHCZENIE

przy rodzinnym
stole i na wizytach.
Byśmy jednak na te wizyty dotarli, konieczna była pra
ca transportowców. Pan Marian Dziewa prowadził autobus MPK na linii nr 7 po
południu
pierwszego
dnia

pracować.

Czym będzie~y gasić
,·pragnienie . tego

spędzaliśmy

,

promow
LONDYN
PAP. W niedzielę
do tragicznej w skutkach
kolizji między dwoma promami
na rzece Kupsa VI' pobliżu miasta
Chulna VI' Bangladeszu. Ponad l~
pasażerów utonęło, zdołano urato
wać tylko
osób.

doszło

I'

NA STR. !

Z wyprawy w Himalaje

Dziewiąta

granica - i znÓl kłopotv

(Korespondencja
17 marca po południu przew miejsc<JWości Wa/ gOO noszą dziewiątą już granicę, poJcistańsko-indyjską. W cią
gu
5 godzi.n przejechoriśmy
wczoraj trasę 350 km z Islamabadu przez Lahore do granicy.
kroczyliśmy

~trusie -lIpelI

zlodziei
1S.IV. LONDYN PAP. W RePQłudniowej Af.cyki farzaczęły
ootatnio g inąć
pisklęta strusi. Dosrzlo do tego,

publice
merom
że

n ie

goopoda.rze
prz.eliczać

musieli oodr1;ienstan swoich stad.

P ióra, skóra i m ięso

strusi

0-

wysokie ceny w
RPA i stały się intratne dla zł0dziei. Młody struś k()sz-tuje w
RPA ponad 20 dolarów.
Siąg nęły ~

wie swe c>blicza. Stroje

własna)

Krajobroz

stanowią

krainy
Wielka równina, lub nieco pagórkowaty teren, wykorzystony jest
w całości no
uprawy rolne;
tyfXJ!NY

Pięciorzecza

dla

(Peildżabu).

DOKO~CZENIK

irKiyjskoNA STR. 7
Hafty w wę&ierskiej DI __
dzie wioseonej - kaini:&elka

Nasza dawka
witaminy .,U"

gł"-rtie pszenicę, jęczmień, ryż,
tncinę cukrową i rośliny okopowe. Często mijamy również sa-

ga je palmowe i
tamaryszkowe. Te północne, najbardziej żyzne i obf,~tujące w
wodę prowincje
subkontyne.ntu
indyjskiego sto;nowią spichren
zarówno dra Pakistanu jaJe ;
dla Indii.
Pendżab zostal
przedzierony

męskie

mieszaninę

z torb.. z filcu

ozdobi.eDece

kolwowym baftem.

czyli

CAF-JITI

dy cytrusowe,

sztuczną

gronicą

polityczną

na

część wschodnią - indyjską
;
zachodnią - pokj.stańską. Mahometańska ludność części pakisłońskiej wykazuje
lUZ
bardzo
duże wpływy indyjskie• . Barwne

stroje kobiet, tylko gdzieniegdzie pnys/(NJjojących wstydli-

Koniec
dyskryminacji

W9.roo dzieci
-

Co

to jest

paw?

pt,(t1J Zdzisio.

-

To taka kUTIJ,

kwitnie wiomq
wiada ZOS1a.

http://sbc.wbp.kielce.pl

kt6ra

odpo-

lUV. LONDYN PAP. Prezydeal
Kenii wydał rozporządzenie, _
mocy którego dziewczęta peł~
ce służbę W policji i służbie wię
ziennictwa nie będą w przyazloici zwałniane z pracy po stwierdzeniu, że zaszły w ciążę. Prezydent Kenyatta powiedział, że nielogiczne było dotychczasowe karanie tylko dziewcząt,
podczas
gdy w·o bec ojców tych dzieci me
atosowano żadnych sankcji.

. ECHO DNIA

STlONA 2

"Bank informacji"
do usług rolnictwo
Jesleruą roku ubiegłego, podezas wykopków, stanęło na polAch kilka koparek ciągniko
wych. Do naprawy niezbędne
były ogniwa. Kółka
rolnicze z
Brzezia i innych miejscowości
powiatu jędrzejowskiego , przerażone brakiem części, za.alarmo
wały nie tylko PZKR. ale bkże
,,Agromę". Zaczęły się poszukiwania ogniw zarówno w magazynach tego
przedsiębiorstwa
jak i w różnych składnic~ch
maszyn rolniczych. Ostatecznie
okazalo się, że w tym samym
czasie, kiedy w wielu składni
cach notowano zupelny brak poszukiwanych detali, Skł~nica
Maszyn Rolniczych w Ostrowcu
miała pod dostatkiem ogniw do
koparek ciągnikowych. Podobnie bywało z innymi częściami.

Historia, jaka wydarzyła się w
czasie jesiennych wykopków w
powiecie jędrzejowskim, nasunęła dyrekcji "Agromy" myśl o
organizacji " banku informacji".
Taki bank już istnieje. Systema
tycznie, co kilkanaście dni, wszy
stkie składnice maszyn rolniczych w naszym województwie
skla.dają
w kieleckiej "Agromie" informację o tym co mają
"na stanie", a czego nie mają
mb mają za mało. Jeśli jak~e~
kółko rolnicze czy POM zwrOCI
Się dziś do "Agromy", na przykład o opony czy jakieś łożysko,
od razu wbdomo, gdzie te rzeczy można znaleźć.
. "Bank informacji" kieleckiej
,,Agromy" ma podwojoną rację
bytu - likwiduje szybko ewentualne przestoje maszyn i jest
dObrym środkiem zaradczym na

Nowoczesny
magazyn chłodniczy

dla "Radostowej"
30

lipca

bieżącego
Spółdzielnia

roku
Mleczarska "Radostowa" w Kielcach wzbogaci się o nowoczes
Dy, wyposażony w najnowsze
agregały magazyn chłodniczy.
Buskit! Przedsiębiorstwo Budo
wlane, będące tu generalnym
wykonawclt, oddało już "serce" obiektu, tzn. pomieszczenia
maszYnowni.
Niepokoi
tylko fakt, że wrocławski
..MostOlItal", który l Itwietnia
powinien przystąpić do monłażu maszyn, nie pojawił się
Jeszcze na placu hudowy. NI~
mniej wspólnie z pracownikami "Radostowej" wierzymy,
że opóźBienie zostanie nadrobio_ i chłodnia zacznie mro.ć w przewidzianym termi~.
(JPA)
Okręgowa

niektórych
skromne
dostawY
części
zamiennych. Deficytowy
detal nie może więc być chomikowany.
"Bank informacji" nie jest jew systemie orgaD1zacyjnym "Agromy". Od pew
nego czasu stosowana jest obwoźna dostawa części zamiennych do TOR i PZGS. Nie
jeździ
się
teraz, jak dawniej tylko do jednego odbiorcy,
lecz po drodze załatwia się
kilka firm. Jeśli na przykła,d
wiezie się części do Sandomierza, po drodze wyładowuje się
towar wOpatowie, Lipniku i
innych miejscowościach. Jest to
ewidentna oszczędność taboru i
szybsza metoda zaopatrzenia.
dyną nowością

(s)

@ Do WarszawY powróciła

z New Delhi delegacj" KC
PZPR, która przebywała w
Indiach na za.proszenie Komunistycznej Partii
Ińaii.
Delegacji przewodniczył zastępca członka Biura Politycz
nego KC, I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR
Józef Kępa.
@ Flota Polskiej Zeglugi
Morskiej powiększyła się o
kolejną jednostkę. Jest nią
zbiornikowiec
"Siarkopol" ,
który zbudowany został w
szwedzkiej stoczni AB Lodose
- Verf. Jest to juź drugi po m It "Tarnobrzeg" - zbiOł'
nikowiec z tej stoczni zamówiony przez PZl\t.

MOSKWA

PAP. W celu
w pracach kolejnego
posiedzenia Doradczego Komitetu P olityc znego
Państw l.1czestników Ukła
du Warszawskiego w poniedziałek udała się z Moskwy
do Warszawy delegacja radziecka.
wzięcia udziału

Na czele delegacji stoi sekretarz generalny KC KPZR,
Leonid Breżniew. W skład delegacji wchodzą : członek Biura Politycznego KC KPZR,
przewodniczący
Rady Ministrów ZSRR, Aleksiej Kosygin, członek Biura Politycznego KC KPZR, minister
spraw zagranicznych ZSRR
Andriej Gromyko i inne oficjalne osobistości radzieckie.
A . Gromyko, który przebywa na sesji Zgromad zenia OgÓlnego NZ, nrzyłączy się do
delegacji w Warszawie.

Wskrócie
@ Dziś rozpoczną się zapisy uczniów do szkół śred
nich. Najwięcej młodzieźy, bo
. ponad 300 tys. przyjmą z!lsad
nicze szkoły zawodowe, licea
ogólnokształcące 135 tys.
uczniów, technika 74 tys., natomiast w 4-lełnich liceach
zawodowych przyjętych bę
dzie 43 tys. osób.
@ W Fabryce Samochodów
Małolitrażowych
w Bielsku
Białej
trwają
intensywne
prace związane z uruchomieniem montażu zespołów napędowych
dla "fiata 126p".
Załoga, oprÓCz "fiata 126 p"
montuje obecnie z części i
zespołów
włoskich
"fiaty
127p". Ich pierwsze egzempl3.
rze zjeżdżają już z taśmy.
@ Na przystani promowej
w Swinoujściu pows$aje nowe stanowisko dla promu samochodowo
- kolejowego.
Zaawansowane są zwłaszcz3.
rOboty pl'ZY budowie potężnej
estakady służącej do transpor
tu samochodów ciężarowych
na górny pokład promu. W
pełnym toku są także prace
przy montażu kolektora towa
rowego.

Rielechi

DOKONCZENlE ZE STR. l
wy.procłulk'lljemy

okola
2
litrow wodty sodowej,
mo.ooaryn4d.. oroonżody i sok·u
pomo.rańczowego. Joko
nowość,
z myśolq o zo.klodooo proą,
wprowodzil iśmy w tym roku wodę mionero~jzowo.nq, tj. wodę- Silonq z dodoillkam i sol i moi n eorollnydl. N'ie jeSJteś.my jednok w
pełni zodowoleni. W stylCz;nilU br.
POZlnOńska
Fobryko MaszY'" i
Ur.ządzeń Pnzemyslu
Spo.żywcze
go obioco'lo nom zomontowoć
nowoc.zesn q,
zo,utomotyzowanq
/i.ni ę
do . ro.zlewan io napojów.
Znoo02'n ie us.pnown.iloby nom to
pro.cę, pozwol ił o ZlWięhzyć
wydalj-ność. N ies-teoty,
nie dotrzymono umowy, przeklada,jq.c jej
re<l·lizocję dopiero no po·źdZ>ieor
ni,k tego roku .
A ooto co mówi kierown ilk rozleo'Mni wód gOolowoln'y'Ch przy Oddz iole pnzemys./u Goos.wonomioznego w OstroWOlI Henryk
kr-esie

Swięta

wielkOl7lDCne już tradycyj.nie są okazją
związków małżeńskich. Gdy już
w$Zel>kim j>ormalnościom stało się zadość, gdy
mlode patry zleżyly uroczyste ślubowanie na
wierność,
rozpoczynały
się
w wielu dmnach
i lokalach zabawy weselne. Jedna z bardziej
hucznych odbywała się w " Samamcie". Sądzimy,
że byla Uda1U1, gdyż ostatni goś cie opuszczali
lo1cal przy ulicy Zagórskiej dziś o godZinie 5

do 2>CDWi.ercmia

raM!
PRACOWITY WIECZÓR I NOC
W POGOTOWIU RATUNKOWYM
Gdy in'1li zaba.wiali się przy wese/.nych i
§Wiq.tecznych stolach, w
placówkach służby
zdrowia pelnili dyżury lekarze
i wspólOOwaTzyszki ich pracy - pielęgniarki. Mieli oni niestety, pelne ręce roboty. W ciągu tylko w;,:c:ornych i nocnych gOO::,n - jak n/l.S inform'lJe
dyspozytar kielec:l(iego PogOtOlVi-a Ratun l-rr.c~no,
ni Irena Kaczmarczlfk 11'zywano 141 razy
po'1Iocy l.eJ:arski{oj. Najczęściej udz;,clano jej

m':!łklony

Żak:

R~
!fl<l<Sz't'f'l
m.o-my
dawno zo sobq, olk!ruołl'l'ie dzioo-

ofiarom wypadJców MO(}-owych i bóje,k MiędWy
imnymi ze wsi Stopiec Rządowy przewieziono
ck Szp~tala WOjewódzkiego na Czarnowie 19Zetnią dziewczynę, ktÓTa podczas bójloi z03tala
ugod!zona nożem.
ROZRABIACZE BĘDĄ UKARANIl

W Pogotowi1/. MO dyżur pebni l por. Leszek

Bugajski. Mieliśmy trochę roboty infQ1'mowal reportera "Echa" . - Niestety , nie każdy
może i potrafi pić alkohol. Zamotowa liśmy sporo bójek. M.Ln. w pobliżu "Relaksu". g.dzie walczyli między sobą nietrzeźwi mlOOzieńcy. Sporo
kłopotu sprawiają nam ckliQ1'CY różnych obiektów. MiMt wylronywać swoje ob-owiązki i sl:rzec
mienie społeczne świętowa.li.
Np. cUnorca
MPBM przy ulicy Hożej był Iromplej.nie pijany
i za1dócil nie tylko Mm spokój,
ale takie ...
swojemu dyrektorowi, ktÓTy 1!'lLsial szukać zasto"Ocy na miejsce niezdyscypl1nowanego pracaumi'ka.
Wszyscy

Zimę mieliśmy łagodną, a wio
SIla przyszła wcześnie i była
niemal upalna. Budowlani mieli wię<: dogodne warunki do
kontynuowania robót na budowach.
Jak
je wykorzystali
mistrZowie kielni w Radomiu?
- pytamy naczelnego dyrektora Kombinatu
Budownictwa
Miejskiego .:... Henryka Dembo&,órskiego.
Pierwszy Kwartał udał
nam się nadzwyczaj dobrze. W
produkcji podstawowej, a wię<:
w robotach budowlano-montażowych wartość prac wyniosła
72 mln zł, czyli o 7 mln zł

wię<:ej,

aniżeli

planowaliśmy.

Daje nam to zarazem zaawansowanie zadań rocznych w 24
proc. Mimo że nie mieliśmy w
minionych trzech
mie;;iącach
żadnego bloku do oddania, na
wielu obiektach "wykończeniów
ka" poszła nam na tyle sprawnie, że kilka z nich oddaliśmy.
lub oddamy w najbliższym cza
sie. Np. na Ustroniu zakończy
liśmy budowę mrówkowca o 8
klatkach i 11 kondygnacjach dla
268 rodzin. Zgodnie z planem
powinien on być zasirolony dopiero 31 lipca. Zaawansowane

Czym będziemy
.,
•
•
goslc pragnienie
I

(pod)wieczoreŃ ... ·

HUCZNE WESELNE ZABAWY

-

Delega cja ZSRR Dzięki łagodnej zimie i wczesnej wiośnie
na posiedzenie W ,Radomiu ' i Kielc
Doradczego Komitetu budowlani przekr
Politycznego
kwartalne plany
udała się do ·Warszawy

rozTr.rJia~.-e będą

ukarani!
(Ks)

Tajemnicze
lochy
pod' S

nie produJwjemy 5 tylsięcy butelek orOJ1lŻady, wody sodowej
i
ITKIl/1darynki. Zrob idiwy też nie-iliędne lOpoOSy n ieJctÓorylCh , trudno dostElipnych w pet.nym sezon-ie lelnim mrOlWlCów, jak: esencji ~molkC>W)'lCh, kwo~ku cytrynowego i mJekowego orool kon.cenbrOil:u pomorończowe.go. W te~
chwi·lli proQujemy no dwie n·i e-pe/one zm iany. lOltem, jeśli zojdz ie potrzebo, uruchomimy brzy
zm iony, o wtedy nasza wydo·jność wz,roś,nie do 15 !yIs-ięcy butelek dz ien.n,ie. Jeśl i do noszych
mo.ill iiWcid do.łq-ozymy prooUlkcję
drugiej rOoz,lewn\ wód gOllotNanych i ro.zleownli p i,wa, to chyba
moŻina

pow iedZlieć,

że

z lochami ma

Sau..domierz i

.

Stopnica powiecio Busko-Zd rój.
Stopnica należy do
szych m iast w kraJU"
1275 roku miasto
2Jnacznym grod~.
dłuższy
okres
nim Bol es ław
Lochy i
pod rynkiem i
cami. NiektóTe
z iemn ego labiryn
kondygnacji, są
glą i prowadzą m .in ..
- i klasztoru. Zapooan
chów spowodowalo
budynków oraz WyrwY
dniach i chodnikach.
także

Osł.irow ioc

n ie powilnien no ,rzekać no b ro'k
no poi chlo-dzą.cyoh .
Dyrekto-r PP Uzdrowis·ko w
B~u--ZdrojlU - Adam Suliga :
- - Wy!Jwómio
"bus.k()lwia ln k,i"
nie będz i e z peown o.ści q mo:oło
klopotów tec:hnj.cz,nych. Po styczn ior.vych przeglq.dooh mo.szyny sq
sprawne. Ale momy me problemy, POWSzedmie z.nOlle: b rOik
wody
czystej,
wcho-dzą.cej
w
sk lo d "bus.k owi<Jon k,i" i po.trz ebnej tokże do myc ia b ustele,k. W
tej ch.wi·li dzienn ie ko,ps.luj e-my
80-90 t)'Sięcy bu~elek. W ięks.z e
możl ~wośc i
wy1lwómi pr.zeokreś,Ja
ty~ko n iedobór wody slodl.kiej.
Kieoro'Mrl'i k produ,k~}i w "RodoSotowej" - Sylwester Klimek
po.informował nooS, że pozo kc-ffreom, mooŚI aill!kq, polk.remem _
rynek otrzymywać będzie dziennie 2 tysiqce litrów nowego noP.oju
,,serwowiru". Ilość nopoJOw mlecwych nie pow:onono budz;i ć za&hr.zeżeń, bowiem z nostoniem upolów rll'Szy pro.co n{]
brzy z.mi;on y i pnolctycmie "Rodo.sto.wa' będzi e w stanie zo~
spokoić zaipotrzebo'NO'n,ie
hondlowców i i<:h kl ientów.
Mimo sygnalizowanych, nielkz
"ych zresztą kłopotów, wszysc y
producenci zapewniają, że w
tym roku nie będ]:iemy chG:hić
b~z I;·ku orzeżY!i ającego pl':'1u.
Czy te przc ~ :vi: ni'.:! -i !!,rawdz'1
p r l " . a. 'I
S:ł n:· bawem.
(J?A)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kłopoty

100

Wypadł Z

au

,

ponosząc śm ierC
@ W Radomiu, na ul
czewski€go,
otworzył w
czas ie
autobusu i wypadł na
nosząc śmierć.

@ Na ulicy

nież

w
Witcrzak,

Rwomiu,
prowadząc ,

wę", stracił panowanie

I

I

jazdem który w
rowu. Jadą ca z nim
i syn Miro,ław
ranni.
@) W Kozu!>owie,
czowski, Marek Sz.
motorem potrąc ił
j ezc:.11i, Włady sława
B:Jżenę Ku-::znik. 'l,G
ko ra."I.l1i, a Wl.
n lstę p·h"ie
o

I ż:ń

I

zmarł.

w3.1 aresz

padku,

P!' :.>'~·
W ' b.:!c

STlONA J'

ECHO DMA

porządku

Formalnie wszystko jest w

z . Białobrzegów

IIAtutv" m I ocze
III

Warunki życia
są dobre. Ładne
piętrze kuchenki

studentów w nowycli domach akademickich
meble, w pokojach umywalki, na każdym
z gazowymi piecykami. Projektanci i administracja uczelni starają się o to, by nasze akademiki odpowiadały wyobrażeniom o nowoczesnej uczelni.

Przetwórstwa TworzyW Sztucznych Przemysłu
w Białobrzegach Radomskich rozpoozęły propoczątkiem tego roku. Wytwarza się tu głównie
z napędem e!ektrycznym. Nowy zakład koop'!ru_
ak ladami Metalowymi w Nowej Dębie oraz z zaldaim. Gen. "Waltera" w Radomiu.
CAF - Miedza

sposoby parkowania

ieczność czy złośliwość?
_ cji w
sbawLe

gazecie) i na jego podprzywołać d>o parząd.lw

w/.a.ściciela S>amochodu 37-77 CA
będ?: i.e w redaJocji "Echa" m ile

widziamy.

(S.)

Telefon interwencyjny
DOKONCZENIE ZE STR. 1
Kto odpowiada za ewentualny wypadek?
Józef Woźniak - . zastępca
d yrektora MPGK
Kielce:
Właściciel posesji jest ooowią
zany sprzątać chodnik i jezdnię do połQwy, nie przekraczającej jednak szerokości 10
metrów. Za ewentualny wy-_
padek może odpowiadać urząd Miejski z tytułu nadzoru.
Sprzątaj~y musi być oznakowany, tzn. mieć czerwoną kamizelikę, opaskę na rękawie.

114m do red,aJccji

w ja.ki sposób
37-77 CA lepi
rych obyc.zajów i po_
w spólnego m i,en; a.
dioń żadn.e uwagi,
Jelrt zl e i s-zkQdkto chcUJ.lby obejrzeć do
nam zdjęcie (nie naniestety, do reproduk-

(abo)

Tysiące krzewów róż •

'! zagrodach

Porządki

i zakładach pracy

Młodzież - na czele

Kielecczyzna
stroi się na jubileusz
XXX-lecie P Iski
i cZYsta"
o
Ludowej - Kielecczyzna uporządko. Hasło to coraz energiczniej wdelane jest w
~::m,! zmiania się wygląd naszych miast i wsi,
kiiku enow fabrycznych i szkolnych. Tylko w ciągu
nąsz nastu ~ygo,cIni ponad 5 tysięcy budynków wiejogni
WOJewodztwie "straciło" strzeChy na rzecz
~u"JaCV"oh ~ałych, wyburzono jednocześnie około 3.250
Się już do remontu ruder zbudowano około /iO
POżądaO;rOdz~ń. Każdy kOlejny dzień przynosi zresztą
śW:ieży~ Zmiany w estetyce naszych miejseowości. Oto

rn

P!,zYkładów:

nowych estena śmieci. po_

ja.wiło się jui
na uma.eh i
skwerach. Zulu"a to ZaJdadl\l

Ostatnio odwiedziłem jednak inny rom. Typowe wyposażenie pokoju, to dwa b iałe, "szpitalne~'
łóżka,
stara
szafa, mały stolik i dwa krzesła. W niektórych
pokojach
jest nieco lepiej. "Wyszabrowany" fotel, tapczanik. Pomieszczenia
zwane
przez
m iesz kańców
kuchniami
puste. Kto tu m ieszka?
Pracownicy
naukowi
Wyższej
Szkoły
Pedagogicznej. Mają tu przygotowywać
się do zajęć, pracować naukowo. Większość, to ludzie młodzi, którzy powinni
właśnie robić doktoraty. Jako ludzie dorośli, chcieliby
też w normalnych warunkach
np. przyjąć goścI. Do pierwszych · "zewnętrznych" wrażeń
zbieram informacje. Jedna ła
zienka na koedukacyjnie zasiedlone piętro wciąż powoduje problemy. Ciepła woda
zjawia się w porach trudnych
do przeWidzenia
wtedy
wszyscy rzucają się do mycia, golenia, chcą prać. Nie
ma kuchni trzeba więc
czasem zagrzać coś w pokoju. Wystarczy, że parę osób
robi to o jednej porze, by
"wysiadła" nie przystos owana
do większych
obciążeń
instalacj a elektryczna. Pokoje
są
akustyczne, a mieszkają
tu wszyscy: cd muzyków do
fizyków i matematyków. O
takich drobiazgach jak nieszczelne okna nawet nie warto wspominać.
Zamiast podsumowania tego obrazu, wypowiedż jeąnej
z mieszkanek: - Wprost wsty
dzę się, gdy przychodzą tu
do mnie studenci.
Hotel asystencki zamieszkały przez około 50 osób zlljmuje jedno skrzydło internatu Technikum Elektrycznego.
Nie jest więc własnością WSP,
kuratorium chciałoby
lokal
z powrotem wyegzekwować,
admin istracja uczelni
musi
czuć się tu jednak gospodarzem.
Sytuację traktujemy przejściowo mówi mgr Zygmunt
l\Iałecki, dyrektor administracyjny WSP. - Uczelnia stawia na młodych
pracowników, zabiegamy o to, by najpóźniej w pażdzierniku 1975 r .
u zys ka ć blok z 50 mieszkaOczyszczania Miasta i Zarządu
Zieleni Miejskiej. Jedn-oczeŚ:ll.ie
MPK zainsta.lowało przy p:n:ysta.nkach wiszące kosze, co
sprawia., że miejsca te są obecnie zna.ezn ie barMiej czyste.
Do prac porządkowych włączyli
się także
pracownicy różnych
zakładów i szkół. 150 drzewek
wokół now~o
budynku posadziła załoga
"Budoehemu". 7
tysięcy róż zakwitnie wkrótce
na skwerze przed garbarn ' lł
skór: miękkich ,,Radoskóru" w
dzie'nicy Gołębiów, 50 drzewek
i 100 krzewów ozdobtycb POsadzi li wokół budynku za.kladoweg-o pracownicy Ośrod k a
Elektroniczne,!,o GUS, a rołu
dz.ież
Technikllm
Przemy sł u
Skórzanego objęła p at-ron at n ad
parkIem i obi~ktami sportowymi w dzieln icy OJ.."'l:isko.
Uczniowie TPS wysadzili jedn-ocześnie przed gmachem szkoły

1.500

róż.

niami. Wtedy zlikwidujemy tE'
pokoje. ·Problemy są tam nabrzmiałe. Nie tylko akademików, ale i internatów dziś się
takich już nie buduje. Na razie kur-imy· meble. Jest już
zgoda z Ministerstwa Nauki
Techniki i Szkolnictwa Wyż
szego, czekamy na decyżję
Ministerstwa Handlu Wewnę 
trznego. Innych inwestycji robić tam nie możemy. Sprawa
kuchenek jest nie do rozwią
zania, brak instalacji
gazowej, a założyć jej nie moż
na, zresztą wkrótce budynek
opuścimy. Załatwianie
spraw
organizacyjnych, takich jak
ciepła woda itp., należy
do
obowiązków
kierownika internatu, który ma z uczelni
odpowiednie
wynagrod zenie.
OpJacamy również sprzątacz
ki.
Rozumiem
trudności,
nie
podzielam jednak optymizmu
co do możliwości ich roz ....rią
zania przy pomocy 50 mieszkań. Na razie ilo ś ć pokoi za-

l

jętych
przez WSP w internacie wzrasta co roku i l: 10
w 1969 roku doszła do 30 obecnie. Niektórzy
asystenci
mieszkają tu już trzy lata nie jest to więc lokum przejściowe. A perspektywa jeszcze co najmniej półtora roku?
Dyrektor Małecki podkreś
la, że wszystkich mieszkań
ców
uprzedzono o istnieją 
cych warunkach. Formalnie
wszystko jest w
porządku.
Młodzi pracownicy będą jednak potrzebni uczelni zawsze.
I długo jeszcze nie będzie im

można gwarantować

mie~.::.ka

nia natychmiast po przy jeż
d zie do Kielc. Stworzenie dobrych warunków na pierwsze
miesiące (a w praktyce nawet lata) pracy,
konieczne
jest i na przyszłość. A tym,
którzy przyszli do Kielc, nie
zrażeni trudnymi warunkami,
też

należą się

jakieś

względy.

Jest jeszcze jeden problem. Dobre warunki
mieszkan iowe to jeden z potencjalnych atutów młodej uczel
ni w stosunku do starych ośrodków. Jeśli się ich nie zapewni, staną się one czynnikiem negatywnej selekcji gra
cowników.
("b)

szybciej
lepiej
Radomscy budowlani
skracają cykle inwestycyjne
w

Załogi
radomski ch przedsiębiorstw
budowlanych
pragnąc godnie uczcić jubi-

nowego
Borki.

leusz XXX-lecia PRL - podjęły ostatnio zobowiązania do
tyczące znacznego
przyspieszenia cykli inwestycyjnych
na prowadzonych budowach.
Kilka miesięcy przed uprzednio zaplanowanym terminem
pracownicy
Radomskiego
Przedsiębiorstwa
Budowlanego przekażą w dzielnicy Pod
kanów budynek nowej szkoły podstawowej, załoga Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych skróci czas
oddania do eksploatacji nowego ujęcia wodnego, a pracownicy Kombinatu Budownictwa Miejskiego miesiąc
wcześniej przekażą
budynek

Również załoga Kombinatu
Budownictwa Miejskiego skró
ci znacznie czas budowy nowych bloków mieszkalnychna Zamłyniu , Borkach i osiedlu im. XV-lecia PRL. W sumie przed terminem oddanych
zostanie 260 nowych mieszkań.
(ekr.)

nocześnie

u'rllądzenie

aż

pracę społeczna

- - . ł1l

żyła sobie młodzież szkolna, Up~rządkowała już ona 46 boisk
sportowych, natomiast 4 bo ' ska
otrzy mają.
wkrótce asfaltowe
n awierzchn ie. Dotyczy to szkól
w Bab inie. Policznie. Kazanowie i T~wie.
BIAŁOBRZEGI. Słowa uznan ia kierujemy tym razem ".,d
adresem
załogi
Powiatowl!j
SpÓłdzielni .,SaJn.()pomoc Chlonska". Jej ambicją ,iest .:-eneralne upo"~dkowa.n i e
terenów
wok6ł bud ynków biur, ma.:-azynów i sklepów. Prace sa zresztą poważnie zaawansowane. a
i!!h wartość ma przekr~yć

100

tysięcy

złotych.

• * •

Meldun,lti CI podobnych praSUCHEDNIÓW. Trwa tu generalne porzą.dkowwie ulic I cach zwia.zan ych z porzadkowaniem
K<e1ecczyzny na.pływa 
placów. Układa się nowe chodn iki, remontuje nawierzch~ ' e ją również z innych miast,
ulic, zalUada pasy zieleni. Wła miastellzek i wd.
E. Kr.
dze miejskie za.powiadają. j.ed-

http://sbc.wbp.kielce.pl

dzielnicy

Ro;nie fundusz
no Centrum
Zdrowio Dz~ecko

100

gaZO'llów kwiatowych i WYsadzenie w
miastec~u
1.500
krzewów różanych.
POWIAT ZWOLEŃSKL Tu
na szczególne wyróź.nienie aa
aktywną

żłobka

W dalszym ciągu na konto
budowy
Pomnika-Szpitala
Centrum
Zdrowia
Dziecka
napływa,ią

pieniądze

wpłaca

ne przez mieszkańców Kielee
czyzny. Ostatnio na listę ofiarodawców wpisali się uczniowie i nauczyciele Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przemysłu Skórzanego - w Radomiu, klasy IIb
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Ostrowcu, Szkoły Podstawowej nr 34 i l iceum Ogólnokształcącego nr 6 w Radomiu.
Spośród

za.kładów

pracy
ten cel
nie małe kwoty, wyróżnić m oprzekazujących

na

żemy Rejonową
Spółdzielnię
O grO dniczą w Busku-Zdroju,
Powiatowy
Związek
Gminnych Spółdzielni ,,samopomoc
Chłopska" w Przysusze , Spó ł
dzielnię Pracy Usług
Wielobranżowych w Skar"ysku oraz To'''nuzystwo Muzycz,.~ v ·
Radomi~
(JaS)

:::

STRONA 4

Z Japonii do Ewep.y 2aeM,.... iej

Znawcy ludzkich dusz w fabryce

Na dobranoc (

Su ·01 g

Wirówka nr 89

•

t

N

•

I

iesteły. bardzo rzadko można SJH)łkać w

'ill wyroz.bot ~ o ~ ..

~ l>I>OCZAIf>iach
~ lbIb
w

wpi$oć JIIogCIf-:>rłlcu:!ramle. f)-

•• -

CZqlek wpoi$yw<mia
Ioo,żdego
w pookJ ozr>CIozonym kres>kq.

(

W'!'"aZ\!

1. powta.rza.jqca soię część piooenIII, 2. poetycki ulwó< miolo""Y. 3. z...
apó/ c.zynności
sI","""",iqcych
foonę
lrewnęłr"lnq
uroczystości .
4. usł1Jiny
ItllęGZ'ylOiel. 5. kuzynka ża\<>. 6. c ioslo
-",ięte w
rulon. 7. g/opiec. bol..... 8. m<.Wro <>strono""i' . 9. lich-y
lIIwór ~. 10. sfero. leren. pole. 11. 50 gr. 12. zrzędo. nudriorz.
R""""iqoon io ~yłoć no l eży pod
odresem redaJcc;i " EO" wy/qcz",ie no
iońoch poc.ztowych w lerminie s iec!_iu dni od daty n.tn ie;Szego numerue
Pomiędzy

pr.-idłowe

odpowioe<bi

Owa booy k9iqżkowe po
10 zł. Kcny pooztowe bez kuponu
bęcłq w y / _ z Iosowanio.
oożIoeu;e

się

"ECHO DNIA"

Dobra rada

Kupon nr 19

ROZWII\ZANJE
POZIOMO:

KRZVtóWKI
ponień.......,.

NR 71

BoN. Eorong. _ . ogon,
1M.o. Ammonot;. ~ec.

I'IONOWO :

pro~..... .

.... erIcn, s"':o.
perc:maIoi. "modo.

zadań.

~nU4c.

ioreie,

napołecM>

..wn:>Wieniec.

om<>l.

a-

W warsztacie samochodotD1Im w GTazu (Austria) wisi

taki oto szyld

ostrzegawczy:
"Lepiej wóz by prowadzili, by
zamiast jeździć - chodzili".

prasie taki

SlcomplikcrNane rondoł
'ned dwoma tygodniami zamieściliśmy infonnację

na temat
ruchu kołowego po nowym rondzie przy ul. Jagiellońskiej w
kielcach. Jak kierowcy zauwMyli,
Jest to rondo o dosyć skomplikowanym ukladzie sygnalizacji
łwietlnej. Pisaliśmy wówczas takie o tym, że na jezdni zostały
w sposób niewlaściwy pomalowane smołki. W ubiegly piątek,
bm., z satysfakcją stwierdziliśmy, że błędy zostały naprawio.... I oto aktualny uldoo znaków, który pokazujemy na rysun-

'2

~'~'
-~§

1

--"""- -:\.,=
,..!w... -
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PsychOlog mgr ANNA CBANSKA przyszła do KZWM w
Kielcach jako stypendystka. Po
przyjęciu na etat socjologa mgr
IRENY TARGOWSKIEJ, powsta
ła pracownia socjo-psychoło,pcz
na, jedna z bardzo nielicznych
placówek tego typu w przeinyśle
Kielecczyzny.
Wprawdzie
działa ona w
warunkach doŚĆ
ubogich, w jednym pokoiezIru,
jednak początek został zrobiony!
W przyszłości niewątpliwie powstanie tu osobny gabinet dla
badań psychOlogicznych, a także pokój dla badań zbiorowych;
przybędzie trochę urządzeń, apa
ratury badawczej, nie mówillc
już o meblach_ Wówczas będzie
to placówka z prawdziwego zdarzenia. Wydaje sitf, że powinna
być ona podporządkowana bezpośrednio dyrektorowi naczelne ~
mu, gdyż przede wszystkim ści
słemu kierownictwu zakładu ma
spieszyć z pomocą.
- Ząda się od nas rozwi~
nagłych, dających natychmiastowe efekty - informuje z pewnym zalem mgr Chańska. - .Jest
to duże nieporozumienie.
Czym się zajmują na co dsień?
Jednym z zadań placówki socjo-psychologicznej w KZWM są
badania przydatności praeowników na poszczególnych stanowiskach. Badania są prowadzone wszechstronnie. a więc: nie
tYlko uwzględniają tęŻyznę fizyczną. Bodaj w większym stop
niu - walory psycbiczne, inteligencję, odporność na napięeia
psycbiczne, znużenie itP. W przy
pad ku negatywnej decyzji ltierownictwo przekazuje takiego
osobnika do pracy na innym sta
nowisku. Kierowcy, surwmCO'Wi
i inne pokrewm.e speejalności
wymagają ludzi o
dużej
SPO-

Prolki no ... mątwy

.Jogiellomka

.

socjo-psychologicznej

soecjalistów w realizacjj pro~
mu wychowawczo-szkoleniowe11'0. Przygotowuje się tu ocenę
kryteriów wychowawczych stoso
WMy>eh iłotYOOCZM, n1<oli si~
m';~w w za.1tresi .. pedaor"';,ki.
pod~t"w p"vchologii społecznej
socjologii itp.

J----~

~

W pracowni

ponuej, wykonanym przez
pracowników Miejskiego Zarzą
du Dróg i Mostów w Kielcach.
Jak widać, część stnałek na
samym sbzyżowaniu zlikwidowano, ponqdkując tym samym ruch.
Oczywiście, że nodal odczuwa się
no tym rondzie brak drugiej jezdni prowadzącej da szpitało i
dlatego najwięcej Idopolu będą
mioly pojazdy udające się z ul.
Grunwoldzkiej pod szpital. Powinny one przed wjazdem na strzegawczości,
przytomności
rondo ustawiać się na środkowym
umysłu. Badania majlł więc dupasie, natomiast po wykonaniu
że zB~czeDie
dla podniesienia
bezpieczeństwa pracy.
manewru skrętu w lewo, jednoDo
zadań
bieżących
tej
cześnie pnejechać na prawy pas .
pracowni naleźy badanie tai wówczas bez przeszkód skrę
kich z;a.wisk, ja.k prsyczyny
cić w prawo.
absencji nie usprawiedliw;onej,
Przy okazji pnypomnę, ii mofluktuacji pracownica:ei, .... udżna o p u s z c z a ć
rondo. gdy ności ada.ptacji SJM)ł _ _ SlłoWO
się świeci czerwone światło, ole
iłowej pracownik&w w róinych
tyłka wówczas, kiedy nie zagrozi
kolektywach itD. Osiaga trie te
to innym pojazdom, mogącym cele pOJ)l"U'Z w:vwia.dy. baAilania
ankietowe, indywidualne roznadjechać z prawej strony.
Andnej STOP mfllWY.
Bardzo ważna jest pomoc tyeh
ku

III"I
ł

Linia kontenerowa
przez Syberię

ch D
zar z...

ano.os: socjGlog i psycholog potrzebni od za.ras, warunki mies2kaniowe i finansowe do omówienia
Da
miejscu ... Tak Ih.iwnie składa się, że nowoczesny pnemysł na ogół ignoruje łego roozaju specjalistów. Dyrek&....y
naczelni wYchodzą z błędnego założenia, że są wszechsiroOllie
wYkształceni, a zatem po 00 im taki specjalista? Inni zaś
w swej poczciwości sądzą, że dotąd nie było IIsycholoców w
przemyśle i jakOŚ się bez nich obeszło!
Oczywiście, nie brakuje konserwatywnych umysłów również
na stanowiskach nl\czelnych dyrektorów. Ale tak być nie powinno. W nowoczesnym zakła
dzie pracy, zwłaszcza w kolekty
wach wielotysięcznych, rola psychologa i socjologa jest w róWnym stopniu wielka, jak np·
technologa
czy
konstruktora.
Jedni rozstrzygają dylemat: co
produkować i jak produkowa ć,
tamci zaś dają odpowiedzi na py
tania: co należy robić, jak trzeba działać. kierować, aby w śro
dowisJuch wytwórców tworzył
się zdrowy klimat. Jak zapobiegać konfliktom, sytuacjom stressowym, jakie działania zapobiegaweze podjąć, aby kolektyw
był w
maksymalnym stopniu
przydałny do wykonania powierzonych mu przez kierownictwo

*

Budownictwo i teohn.ioka OIkręto
w Chior>ocll ju,ż za c><>sów dy_iIi Tang (618-907) i Sung (9601279) "",iqgnę/y wysolcli pOol!iJo.m. Chi ńs
cy żeglorze od doowno używa4i Ioompas... Stolllc.. "" ·klórych p/)'WO'I i były rno«1e i przes:trO<f'lone.
zQtCJtP<Kf"])()fle
w W'/IP/ootone z b<>rnbu6<>w'f'Ch prllC'iWG

~ątwy od dawna były
przedmIOtem zainteresowania przemysłu rybnego, ale trudno było w
spos6b przemysłowy oddzielić gru
cz.oł zaWierający substancje barwlące oraz Zdjąć delikatną sk6r~. Obecnie opracowano urządze
n~e pOdobne do tradycyjnej pralkI, kt6re rozwiązało trudności. Na
r!nku ame!ykańskim pojawi'y się
pIerwsze filety z mątwy kt6re
wyw ołały zajnteresowanie' wśr6d
wymagających preducent6w franeuskich, gdzie Z:3'kupiono ju~ ))rolOt)'p pralkl. M ~
~4D.

U

źródeł

ne zmn iejszenie odległoOCi mię
dzy nadOtNCq i odbiorc q t0wa.rów. TaJe np. troso między Jolce>hamq a Robterdamem biegnqco
przez Afry.kę liczy 27.000 kim,
prze,z Konoł Pano.msk'i 23.200 km,
a przez terytooi,um ZSRR (odci~
nek Na<:ihodka - len i,ngrad) tytko 13.870 km.

"Tumak"
Gdańska

dwa
ZSRR -wodoloty
meta". Już za
dni rozpoczną
larne rejsy
a Helem.
Trasę
poko.nywały

minut
kiem

(taka
żeglugi

łrwa

l godzinę).
cym sezonie biała
zostanie
pięć
nowych
Będą to irzy
"komneta", jeden
i śliZWaez ".z.aria".
Na

greakie

wydały

ka). N<J bra,sie ' kolejowej z Nachodki do leningrod~ e.\c.s'Plootawcme sq specjo4.n e
pociqgi
kontenerotNe,
lctóryw:ł1
ruohem
Ideruje centra.lno d~pozyll!Om io_
No sy.beoryijskid! ockIilrókocn l'ini'i
trOl1!>komy.neoroJnej zalSoWoS()"łoKlollO
specjalne zobeiŁpieczenlio, oby
trudne waoruok,j k,lrmOltylcme
poroliżClWClły pr<zewClZÓW.

Roocbiec:k ie

pr<zed.siębiOollSołMlo

.. SojP.RrMn iesm.rOl'll5" SIklde r<JIZISzenzo zulc.reos ursikJg lIrons.poor1iowydl.
Ostol\Jrfj() ro,podIo decylZljo o lKoU-

Będą

w tych

dniach zaIk.a:z wykonywania utworów
Mi.k.isa Theodorakisa
bez W7€lędu na jeh charakter:

Do tej pory niektóre z piosenełk, Il6I.tJralne politycznie, były
tolerowane i należały do stałego
repertuaru lokali rouywkowych.
Rorąlorzą.dzenie. podpisane prz.ea;
komendaJnta poncji a.teńSlki ej, 0trzymali wszyscy właściciele noc
nych lokalli w Atenach.

żcngł-e,

które

No

W)'Podd<

rO'Z'Ciqgoll'lO
~iet=

no

re-

/oa.żdy

?
rozponzqózał w~om i ;ok wioel·
lilie galery eou.r<>peIjsOOie. O",I~ie

S1IK>tek

podróże żeglorzy chińsJ<iCh mojq slo·
rq trod'f'Cję. l ród/o chi ńs.loie móowiq
o proóuktocl1 przyw<>Ż""''f'Ch l Penji
już w IV W . i o sł<>tł«>ch chiińslo;<:h.
któee od VII W. lorwi.joły do portów

nad ZCItookq P ..rskq.

*
*

Ory,g'ino4n.y strój indi.ońsdoi jeM
pOOipOrO;.o"e>ln;e
lok
orog.i
jol< w
Pol""" Of'Y'gionolny sWÓj góro losl<i.
Goło pllOl'oa o .....aodze 1 kg ud.erzojqc o samolot lecqcy z prędkDŚciq
1000 lom/gc1Clz. p06iodo soi ~ę 35 Ilon.

..

mnie. ho o'Iiwe
F ederalna Administracja Lotnictwa (F AA) opracowala ootat-

nio wniosek, mający na celu
zredUlkowanie hałasu
powodowanego p = samoloty
transportowe w USA ProgIrnffi,
którym objęte zostaną wszystkie aparaty ponaddźwiękowe o
wad:re ponad 34 ton, (tzn. więk
SZIOŚĆ aparatów używanych aktualnie) ma :robawJązywać towaTZ)'SItwa aIl15")'1kańSlkie i zagraniczne, któ.rych samoloty korzystają z lotnisk w USA, do
zmiany aparatury względnie zastąpienia jej iJn.ną. Nowoczesne
apara.ty, jak np. samoloty odrzutowe "jumbo", są już wypo002xme w \J'l"7.ądrrenia obniżające
poziom wytwatrzarrle.go przez nie
halaru i odpaw:i.adają nowym
nOllmOlffi, ok,reśla'ją!Cym dopuszcza1Jn.e nas:iłenle diwiękJU.
z.n.aozne

Darrył
na tcania's-t zasŁużył sooie na
przezwilsko "Szczę51i,wy Lea<J'''. Nigdy jego ~
areszt nie b'wał d'hu~ej ruż ki'lka: godzin. Tyle, ile trw ało prze6~uchanie. Mówiono o n im, że dlia1beł
llliusiał!by nasmalrować swe łapy
kalafonią,
aby go
schwytać.
Już się

nigd'Y nie zobaczymy - podo McCabego. - Właśdwie nie
powinien,e m tu prz,ychode,ić. Poch może
być za,rażliiwy, a twój pe~h
je6t bezprzykła<lIIlY.
Nie mówiąc już o bwoiIch
umiejętnoś~iach, które równają się zeru ...
- Jeszcze i na c iebie p rzY'jdzie ~
- Qdparł Sam kIwaś.n<l.
- Nig<ly zapeWlIlił Leaf. Zaw=e
planuję starannie. I mam sZIC2ę.Ście.
Leaf wyspecjal~z()wał się w b1~u.terii,
ale pozostał na tyle w s zechstronny, aoby
kraść także futra. Pra,cował bardzo nieskomplikowanie.
Najpierw
stMri-erdlz ał ,
kto
posia·da
naj kosztown iejszy
towar,
potem za:z.najamiał się z żydem cooz.iennym i przYlZlwyczajeniami
ofiary;
studiował je d okładlIlie,
aby uderzyć we
właściwym moanel1ICie. Włamywał się do
miesZlkania llUlb hotelJU zarwsze za;ma.s4l:o- '
-

wJedz.i ał

me

zdjęc.iu:

I{ot
w ... ares'Z

chomi.eonoMJ oowej IMlii tronzytowe!j
przez terylto-rium ZSRR, którą bę
dq przewożone kO'I'\tenery z Joponi do kroJów Europy wchodniej. T'ronsporŁ częściowo odbywać się będzie
drogq m o!1Slk q.
częściowo Iqdowq (stoilIkomi, poC'i~omi j sOlmoc:hod<J.mi) z PayIQdko
Asw,fieM'O
no
DoJelklim
WS>Ohod.z ie przez Bnc5ć no gronicy pods'kiej kK! Ćope n<1 gronicy CSR'S.

TCYNCI'ry z Ja,pOi/lii lub z km~ów
zochcxY.lio.-,~""":e Jkioh
cloW'OżOlle
są tal!cże rQodrie:::k.~mi pociągom i
do grOłf1licy
radziecko-iorońoSikiej
(stOlcja grcnic=a Dżulfo) lub rodziecko-ofga ńs ki ej (sto::ja KoliSZ-

meta"'.

Bez względu
na wszystko
Władrz.e

przez
2irl'OCZ-

Wyi<orzysta.nie

konfliktów

Or;romna war10ść pracy tej
pracowni polega jednak r;łównie
na likwidowaniu .,-tuacji konfliktowych w zakładzie. To trzeba z całYm naciskiem podkreślić. A więc wnikliwe badania ich źródeł powstawania, ana
liza podłoża mateńalnego jak
też przyczyn leżących w sferze
osobowości pracowników, odpor
ności psychofizycznej itP. Ma to
. przede wszystkim znaczenie pro
filaktyczne. zapobiecające powstawaniu tych ujemnych zjawisk w stosunkach międzyludz
kich.
Od szybkiego ich likwido-wania _leży w dużym stopniu suk
ces pro9ukcyjny fa,bryki. Przedmio-tent zainteresowania tych spe
eja,liS>tów są rÓ<Źne skarr;i usto.e i
pisemne pracowników, prośby o
zwolnienie z pracy, wypowiedzi
krytyczne na zebraniacb, anonimy, samowolne porzucenie praey, odwołania od decyzji kierow
nictwa.
Dokladna analiza tych zjawisk,
formulowanie wniosków postula
łów, pozwala usunąć w zarodku
niejeden ostry konflikt. Stąd też
dyreł<ł-on:y wielotysięCZllycb k-olektywów, przywódcy dużych or
r;amzaeji społecznych, r;ospo-darcrzych nie powinni lekceważąco
odnGSić 5ię do działań takich pla
cówek. Socjolog i psycholog powinni nie tylko znaleźć zatrud
nienie w każdym większy.lD zakład-ue
pracy. Powinni byc;
przede wszystkim doskzegani
przez kierownictwo.
STANISLAW RAMS

tronzytu

ZSRR OZiflOlCZO dla JOIpOlll'ii

ków-

jach.

BOGUMIŁ
się 31 maja

KOBlELA

Ull"odził

1931 roku w Kato-

wicach. W 1949 roku znalazł się
w k.ra'k owskiej szkole aktor5Ikoiej, ' w k ·t órej studiowalł na
jednynl rok.u z Kaliną Jędrusik
i ZbiglDiewein Cybulskim. Z tym
ostatnim zaraz po ukończeniu
studiów wyjechał do Teatru
"Wybr:z.eże" w Gdańsku. Ra.zem
z Cybulskim założyli tam le_
gendarny do dziś kabaret "Bim-Bom" i eksperymentalny Teatr R07Jm6w. Od 1961 roku wy&tę,pował na scenach
stołecz
nych, w Teatrze .. KOIffiedia", w
kabaretach "Waga bunda" i "Dudek". W połowie lat sześćdzie
siątych należał do naj popularniejszych naszych aktorów, a na
pewno był naj-popularniejszym
komikiem. Do sławy tej przyczynił się zarówno film, jak i
głównie
telewizja, w
której
szczególną

popularność

niez Wajda w swoim ,'popiele
i diamencie" powi erzył mu dużą rolę Drewnowsk iego. Następ
nie powrócił do epizodów w takich filmach, jak "Pożegna
ni...., (1958 - hrab ia Tolo), ,,Inspekcja pana Anatola" (1959 -przewodniczący komitetu organizacyjnego), "Awantura o Basię" (1959 siostrzeniec pan i
pre:z.esowej). Wreszde w 1960
ro.ku zagrał swoją największą
rolę filmową. Była to znakomita komedia Munka "Zezowate
szczęście",
w której Kobiela
stworzy ł kapitalną kreację w
roli Piszczy ka, bohatera, którego oglądamy od najmlodszych
lat życia po klęskę wieku dojrzałeg o. Zdawał o się,
będą pisane specjalne

że

odtąd

scenariu-

3
walny, szybloo z.agalI"lIliał
Jeśli należał'o

otw<JUzyć

~

~.

U-E!S 00",

Wtedy >
pod gro~bą rewolweru zmusz ał dlO tego
właścic iela. Nie by.!
specem wierteł i
nitro i był d'OlŚć roru;ądny , aby n ie bawi ć się n 'o czami, na który~h się nie znał.
Waima była zwłaszcza maska. Musiabyć podturima, ciemna, z ha~zY'kowa
tym nosem i · oczy musiały błyszczeć, wyrażać siłę woli. Kobiety na widok maski
padały
na
ziemię,
nawet
gdy
była
mgła. Do teg<l głos , który
brzmiał jak
srebrna trąbka. Leaf potifa.tił zoffiie!lhiać
głos , a maska mu w tym p ()ffiag.ala. Do-.
tYChCUis żadna ofiara nie p~ go"
ła

zdobyły

pcug.ramy "POZIIlajmy się" z Kobi elą w roli Szefa.
W filmie debiutował w roku
1953 rolą Grze;;ia w "Trzeeh opowieściach ".
Poteom przyszły
nastę.pne epizody w takich filmach jak "Ka.riera" (1954 milicjalllt), "Tn,y starty" (1955
_
Stefan), ,,zaczarowany rower" (1955 - chłopiec), "Szkice
węr;lem"
(1957
kawaler).
Pierwszą więlmzą rolę (poruczn'ioka Dęib6'ki.ego) OOrzymał w
fibnie Munka "Eroiea". Rów-

zide-n-tyfikować.

Darryl nosił przy sobie p~t kalIibru 38: J egn z.doiline pa.1,ce potrafilły ~~
ciągać pistol et
szybciej
nici
!t.toś b;y
mn.:@nął powieką. Miał nadz'i-eję, ż,e ni':;
gdy nie będrz.ie IIWsiał kogoś zas-trz.e1.i~'"
ale mocno pootaaloW'iq so.bi e n~y nte~
óać~ię ująć i wtrącić do więrt;ienia.
Jego największe tifofeum był<l r~uJ;j;a

tern łań~ucha srLC2.ęś\nrwycil ~~:
tW4N"zony przez pokolenie ruysei"ÓW filmowych
portTet włamywacza.-ka
. sia.rza bankowego. być
moze oparty na m :nionej prawdzie, dziś jest nieaJktualny. Spadło za.potrzebowanie na acetyJen, na hary do świdnlwania
'kas, na cały misterny sprz«
pozwala~y wsluch.i_ć sie w
delikatne siu ki w
r;łębinach
cyfrowego
zamka
bankowej
kasy pa.llCernej. Po p'erws:ze.
kasy ba.nkowe zeszły do bankCl'wyeh pallile'l"Dych podziemi
niedostępnydl
d]a
zwykłego:
nSaw~ ob~arzcmego
geni'usze,m
". WlęUgO przetitlWCY. Po drugIe, te "podręcme kasy" p&o_
cenle zawierają k<woty mewa.rte zachodu.
Nie oz.n~za to WSZystko że
amerykańskie bank i nagle' po_
czuły się bezpieC'tZn'ejsze i ze
jedynie crozi im na co dzieli
hi'Ppies z rewolwerem. co zresztą zdl'irza się w bank"cb ameryk2ńskic-h po
ltilka razy
dziennie.
Jeszcz.e nir;dy w historii nie
zdarz~ł,! się w
bankacU tyle
kra-c1zlezy - siw1erdzaj<ł smutno icb dyrektnny.

S

PojlWWił

sie jednak ~upelni!'
nowy typ przestę'pCy. \ ·osla.da

on

C'Zęsto WYŻ62e

jest

uzdolnion

lub inżyuierem
często prlWuje w

ma za,mia.r ok nść,
krada r;o n ie ra2, ale
nie, syste-matyc'L1lie.
W por;oni u _A"'~ ';w.._
za szy:bkością i
ope-rlWji, balllki

tej właŚlnie syłuaeji jedDO z r;igaotycznyeh towarzystw
ub9pieczeń,
za wiedzą swoich pa.ru
dya-ek-łorów, na wła6l1yfll ko-mPu.terze sla,brykowało sobie do'
e4ł11ro_
połisy ubezpieczCIlIoWe na dwa IIlilia.rdy dolarów,
za..w~te z fiokeyjuymi klient'llm.t l następnie ..we po-lisy ..od-

•

niema.t całkowicie
terJ'DO wały.
trują konto
ry dokonują
laaJsów, "'A __ .. t .. ,~ V
czelti, papiery
PIIstQei
cUlkóW
d·o"um":lD<tów
P-od koniec
skrupu'ahlie
wsz~U::e konta
Sole czyni to

stępoW~ - sprzedawało innym flrmo.m. W ten właśnie
sty kompułerowy SJWsób je_
ClI . "
dy.rek.torÓ'W br.lnku w

:ro

~Łoaole Ge-or~ia o.k'l"2dł wł.a...<ny

d a:,. Da . blIsk-o pięć millionów
-o OWo W podobny
SJMIoSÓb
praeoWllik
pr ze d'
b'
lefon
SIę lorstwa teOW w Los An~eł
.
gu rok
1
."
es w C.I\fonic
u u' \{JJ"adł .ątrzętu teleWyd ~ego za miliml dolarów,
8,JąC ko.DlI)luter-owi
polece-

nia wysyłania zleceń maga.zynowych, na rzecz fikcyjnej,
powołanej prze-z siebie do ży
cia firmy. W NQlWYm JOMU
kasjer banku
nowojOTskiego
wy1Jł~ił sobie w
cilł«u roku
półtora
maliona dol_ów, a
komputer C'OdziCllnie wykazywał zbilalLSCl'wally stan ka.pjtałów. Na Loog M_d pod NoW"y1Dl .J-orkiem
oddział banku
został okra.dziony
przez inży 
niera, ktÓory · pro~·tował komputu dla teg!l właśnie banku.
Oszustwa
kompute.rowe
są
niesłychan·ie trudne do odkrycia. W balrdzo wielu wypadkach
i tych
wymieoaooych
przed
chwilą i innych, J!'I"zesłęllCę wykryła nie
konkola bankowa,
nie inspektorzy, nie detektywi,
a po prostu była to wpadka
spowod-owena dooosem oszukane«!O wspólnika procederu lub
zdradzonej kochanki czy zooy.
W tej chW1iti pow_taje zupełnie nowa specjalność detektyw kompu.t erowy, ale istnie.iąca już gars!.ka tych snecjaJistów n a.rzeat a, iż kotlntrola
J!II'efWe'llocY.ma z lIO'W'!lllu Jl'T'IlASZkód Uebnicznycb jest właści
wie niemożliwd.
.J'AN ZAKRZEWSKI
(IDt1lol"press)

http://sbc.wbp.kielce.pl

4
Był

właśnie

d'ł"aoQrz.e,

kiedy zdleoYe>aby w urzd:r8lWlieIW ,
Carme·l Ga,r<lens
zjeść obiad w
st9.romodnej re;;f.puracji,.
Ki e<ll)' kończył lfUmi a~t ą legumilIlę, pękła mu
plomlba w ';
z~ble. Poszukał dentysty , dl:>ał
bow.iem ,
o swe uzE?bienie. Wy~l~Qł ~_ <Nfbr:z.e, lUibił kiObiety, a peea t)'W'I'l liMtł -~
ddbr:z.e zjeść .
w

wał się p~YStalIląĆ,

sZe dla tego wyb'iłlllego aKtora. '
Tymczasem Kobi ela z:nowu musiał wrócić do filmowych ról
di:ugop}anowych
"Historia
żółtej ciżemki" (1961 Fro.ncek),
"Spóźnieni
przechodnie"
(1962 - Wacek), "Ręk opis znaleziony w SaragOSBie" (1965 kawaler
maltański
ToledO),
"Marysia i Napoleon" (1966 M ichael), " Lalka" (1968 Lisiecki) i wi ele innyc h. Tylko w
dwóch i to sła b ych kom edi ach
otrzymał role główne - "Kryptonim Nektar" (1963) i "Czło
wiek z M-S" (1963 - na zdj ę 
ciu). Po raz o.statni wy stąp ił
w takich filmac h , jak "Wszystko na sprzeda.ż" i .,Nowy".
Zgin1! ł w wypadku samochodowym 10 liJX:a 1969 roku w
Gdańsku.

Syl wetkę t ego n ieodżałowane
go ak tora przedstawiamy na
zam6wi n nie Mirosława Gaika z
Ki elc. Przypominamy, że listy
do na ~zej rubryki nal eży na
kooercie . opatrzyć
dop~iem
.,Na źy.c'zeaisr.:''

Dentysta mi.ał praktytk.ę
n~
hOlte1u. Załcxżył mu nową pt.offibę i ~ft..-~
dy Leaf zje<:'hał wilIldą w dół, ua~Yłt
na ulicy staromodną, 1ulk:sus<>wą liffiJaz~.nę. Norwoczes·ne wc:n.y przy tym ws.paOolałym an t yku wyglądały jak uniew.ieii_
cieli słabeusze. Do
limuzyny wsi ad1Wa
sta~a dam~ w s u k;n i wysoko upiąt ej pod
sZYJą; t ak le sUll aue
noszono przy herba,tc e p oobiedJn.i-ej w 1912 roku. Da.rxyl
przec h()dząc
obok WQ1BU
poczuł i~
chmurę perfum,
na
k~e MO~ się!
chy,b~il~OIIl go0mclków.
- KiJm je&!; ta dama? - ~
ryl c~a OIbs~jącego ~.
(Da.y ~

w

następBylD

»w- -

•• u••

Sł •

ECHO

wiedzieć,

Wtorek
•
kwietnia
1974 r.
8IdacIa1Q iy--'a

a julro
ROBERTOM
i ItUDOLFOM

•
W

de

•

*

1121 r. - xmar' Franc.isco
Goya, malorz hiszpański (ur.

w 1746 r.).
W 1844 r. - Uf. się Anatola
France, pisarz francuski, laureat
n_ody Nobla.
W 1937 r. - utworzenie w Hisz-patii Ochotniczej Brygody im. J.
Gqbrowskiego.
W 19.3
- poczqtek opera·
cji berlińskiej, sforsowanie Odry
i ioiys, przez I i " Armię WP.
W 1945 r. - odbyła się inaugu·
. r~ roku akademickiego w A·- ........łi Górniczej w Krokowie.

"Pr.zyjaźń" "Arcymistrz" ZSRR, pan. kol. l. 14, g. 15.30,
17.30 i 19.30.
"Odeon"
"Prywatne życie
Sherlocka Holmesa" - ang . pan.
kol. l. 14. g. 15.15, 17.30 i 19.45.
"Hel" "Winnetou w Dolinie
Smierci" jug. pan. kol. l. !l,
g. 9.30, 11.30 i 13.30. "Zbieg z Alcatraz" USA, pan. kol. l. Ul,
g. 15.30, 17.45 i 211.
Walter"
El Dorado"
USA, kol. l. 14,
16 i 19.
"Mewa" - "Winnetou i Apanaczi" jug. pan. kol. l. li , g.
15.30. ..Jeźdźcy" - USA, pan. kol.
l. 16, g . 17.30 i 19.30.
DYZURNE APTEKI: nr 15 pl.
Konstytucji 5. nr 10 pl. ZwyciE:stwa 7
TELEFONY: Straż Pożarna 998,
P ogotowie Ratunkowe 9&9, Pogoto
wie Gazowe 224-30, Pogotowie Sieci Elektrycznej 279-33, Komenda
MO 251-36, Pogotowie Milicyjne
99'7.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
Grodzka 229-52, pl. Konstytucji
228-52 Dworzec PKP 268-88, uL
Zwirlct i Wigury 418-10.

K I N A
nWolność"

HOROSKOP
Jaki iesteś t

"Czwarta pani
hiszp. pan. kol. 1.

Anderson" -

niezmienn/e bardZ10 os.>nastawiony
do zy·

tymisł,cznie

16, g. 16.15, 17.30 i 19.45.
"Swit" - ulnwazja · potworów"
jap. pan. kol. l. 11, g . 17 I 19.
"Węgorz

"Metalowiec"

włoski,

za

cio. Nie istniejq dla C ieb ie ż,od.
ne trudności, żadne
przeszkody

300 milionów" l. 16, g. 17 i 19.

natury obielc.tywnej jaJe i subiek·
tywne-j. TOt co
plonuj es-z i co
zamierza.sz dokonać,
w
Twoim

"Związkowiec" "Rewizja osobista " - polski, kol. l. 18, g. 17.
APTEKA
DYZURNA:
nr 46,
Apteczna 7.
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Główny PKP - 705, osiedle
Milica - 22-44.

przekonaniu
dzoną.

jest

sprawą

przesQ-

podda je... się r>igdy
trud",o ści om losowym ; codriennym przeszkodom. Jesteś zawsz.,
pełen wio.,y · w siebie
i swoje
możliwośd. N ic oni niW nie po~
trali C i ę zawróclć z roz obranej
Nie

<kogi życiowej.

pan. kol.

Starachowice
KINA

Kielce

"Robotnik" - "Smiech w ciemang. kol. l. 18, g. 15,

TEATR

18.15 -

14.00 WiE:cej, lepiej, taniej 14.15
Tu Radio Moskwa 14.35 Muzyka
k o mpozytorów duńskich 15.00 Radioferie 15.40 Zagadki muzyczne
16.00 KrajObraz Polski 16.15 Barok
dla wszystkich 18.20 Terminarz
muzyczny (F. Mompou) 18.30 Echa
dnia 18.40 Czy człowiek jest gatunkiem udanym? 19.00 Kwadrans
jazzu 19.30 Nad wodą wielką i
czystą mag. 20.20 .. Fasty pod
Białymstokiem" rep. 21.00 Kwadrans muzyczny 21.15 O nich war
to posłuchać 21.50 Wiadomości
sportowe 21.55 Rozmowy o wychowaniu 22.05 Stołeczne aktualności muzyczne 22.30 Kalejdoskop
kulturalny 23.00 Międzynar. Trybuna Kompozytorów - Paryż 73
23.40 G. Croce: Triaca Musicale

18.46 -

komedia

St.

Grochowiaka

-

K· l N A
n ... ~LI.1aD&jca"

-

"Janosik"

-

p _ i , kol. l. 7, g. 14.30, 17 i HI.30.

"MOSKWA" uHombre"
USA, pan. kol. l. H, g. 9 i 11.15.
"Przygody R o binsona Kruzoe" _
ZSRR, pan. kol. l. 7, g . 13.15 i 16.
"Miłośc straceńców " jap. pan.
k~l. l. 16, g . 18 i 20.
"Bajka" - "Wynajęty człowiek"
- USA, kol. l. 16, g. 16, 18 i 20.
~,Robotnjk" "Prawo gwałtu"
- USA, kol. l. 16, g . 11 i 15. "Ty&rysiątko"
- bułg. l. 7, g. 13.
"Skałka" .. Klan Sycyhjczyków " - francuski, pan. kol. l. 16,
g . 16, 18 i za.
PRZEDSPRZEDAZ biletów kinowych - u Sienkiewicza 33, godz.
1·1 -18.

DYZURNE
lił uczka

APTEKI: nr l ul.
37/39 I nr 107, ul. Sien-

k iewicza 15

T E L E F O N Y:

Pogotowie RatunkOWI:: 9l1S, Po8O towie Milicy jne 997, Pogotowie
WSW 416-25, Strat Pozarna 998,
Pogotowie Energetycznt! Kielce Mlaf<to
464-30.
KielcE' Teren
ł!IO-63,
Pogotowie wudno-kanalizacy jne 508-11, Poczt Informacja
O uslugach 911 . Hotel .. Centralny"
420-41 , InformaCja
kolejowa 930
Pogotowie hydrauliczno • energetyczne I d źwigow e KSM 414-02,
Pogotowie gazowe czynne całą
dobE: 420-92, Pogotowie telewizy jne 477-98. Pogotowie cieplne czynne w godz 7-15 tel 478-92 od
lodz. 15 do 23 - tel. 440-31, Pogotowie
elektryczno· wodociągowe
N:.ZBM czynne od godz 15 do 23,
telefo n 457-89, Informac ja słu ż by
zdrowia czynna w godz. 7-2ry
tel 481-80
POSTOJE TAKSOWEK: ul. Sło
waCkiego 472-70, plac dw or cowy
«4-33, ul Planty 437-11. pl. O br .
Stalingradu 426-48. taksówlct bagaSowe ul. SwiE:tokrzyska 469-89.

Radom
TEATR
1_. 8. Zerom_kiego -

nieczynny

K I N A

_

"Ojciec chrzestny"
, aM. l. II, g. 15.ł5 i 1.-.
:k" -

.,star" "Niewygodny kochanek" - włoski., kol. l. 16, g. 17
i 19.15.
APTEKA DYZURNA: nl" U4,
Zeromskiego 35.
. POSTOJE
TAKSOWEK:
pl.
Swierczewsklego - 310, Dworzec
Zachodni PKP - 380.

Ostrowiec
KI N A
"HutnikU "Kalendarz warsza wski" - polski, l. 7, g . 15.30,
17.30 i 19.30.
"Zorza" - "Pojedynek na wietrze" jap. pan. kol. l. II, C.
16 i 18.
"Przodownik"
"Nagrody
odznaczenia" - polsKi, koL l. 1~,
g. 17 i 19.
~
APTEKA DYZURNA: nr n, Starokunowska li3.
POGOTOWIE RATUNK:OWE: - teL
99.
POSTOJE TAKSOWBK:: tel.: u-u
I 37-92.
UWAGA! Za ewentualne zmiany w re!)ertuarze kin. ~y.nion.e
w ostatniej chwili, redakCJa Dle
odpowiada.

PROGRAM I
14.05 Z tańcem i piosenką ludową po świecie
14.35
Zołnierski
koncert życzeń 15.10 Z płyty grupy "Beck, Boger Appice" 15.35
Spiewają

19.20 19.30 20.20 ~ 0.50 21.30 22.45 22.55 -

madrygałowa.

PROGRAM lU

którzy .. nie dają" zmiany
rep. 18.00 Gra ją i śpiewają ..Skaldowie" 18.10 Rozszyfrowujemy plo
senki 18.45 Dawne i nowe nagrania J. Loranca 19.05 Spiewa
A. Barriere 19.35 Muzyczna poczta
UKF 20.00 U źródeł muzyki polskiej
20.33 Gra I śpiewa zespól .. J . Hendrix Experience" 20.55
Przebój za przebojem 21.25 C. Debussy: SOJlata g-moll na skrzypce i fortepian 21.50 Balet tygodnia . M. de Falla: .. Trójgraniasty
kapelusz" 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów
J. Hallyday 22.50
Wstąp do kabaretu 23.06 G . Ph.
Telemann: Suita d-moll na Obój,
skrzypce i basso continuo z cyklu "Six Concert s et 'Six Suites"
23.20 Przeboje-nastroje 23 .50-24.00
Na dobranoc śpiewa M. Sliczenko.

Adamo, Amont i Aznavour 16.10 Z po:skiej fonoteki 16.35
Melodie z Kraju Rad 17.00 Radiokurier 17.20 Rytmostop 17.40 Leksykon polskiej piosenki - J. K?I7
ta 18.00 Muzyka
i Aktualnoscl
18.25 Kronika muzyczna 19.15 Festiwal w Woodstock 19.45 Rytm,
rynek, reklama 20.00 NURT (filozofia) 20.20 In terserwis 20.47 Kronika spodowa 21.00 MS w hokeju. Transm. III tercji meczu
polska - ZSRR 21 40 Melodie rozrywkowe 22.15 Melodie z Kopenhag! 22.30 Zielony karnaw3ł 21.10
.Iam Sessic>n 0.16-2.55 Program
nGeny z Katowic.

zobaczyć,

"Pożarowisko"
nowela
filmowa TVP
Slim John - kurs podsta' wowy jE:zyka angielskiego (26)
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Spotkanie z jazzem
Fotografia
Teatr TV. W. Kohlhaase
R. Zimmer: "Rybka we
czworo"
24 godziny (kolor)
JE:zyk niemiecki (24)

Jutro
9.00 -

Dla młod y c h
leterie: ..\\'vn..n.
Jazdy
"Podróże

ethersa"

POSZUKIWANIE
w KIELCACH, ul. REWOLUCJI
zatrudni
KIEROWNIKA
kształceniem

średnim ek"u"""".L.1J':1
transporcie (korzystne
MISTRZA WARSZTATOWEGO na
stacji obsługi, z wykształceniem wyższym
nicznym i praktyką.
praktyką

W

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
"JA WORZNO"
W JAWORZNIE (kod pocztowy 32-510)

ogłasza
ZASADNICZEJ

SZKOŁY

en

PROGRAM LOKALNY

lf1 i 19.

"Okarn"
godz. 19.

wiedzieć,

PROGRAM II

ności "

la.. iO. Zeromskiego -

W rto

15.05 Program dnia 15.10 W kro:gu jazzu 15.30 Slązacy w Teksasie 15.45 Piosenki spółki Bricusse-Newley 16.05 Premiery "Polskich
Nagrań"
18.25 Gra Ph. Sanders
17.15 Mój magnetofon 17.40 Ludzie,

Skarżysl(o

•
*
CODZIENNY

Jesteś

posłuchać

zobaczyć,

g.

BENEDYKTOM
l JULIOM

~

16.43 Omówienie programu 16.45
Radioreklama
16.50
Komentarz
ekonomiczny
B.
Hen1a
17.00
Felieton muzyczny J . Wosia 17.30
..Myślenie jest sztuką i w technice" - aud . K . Dziekońsklej 17.40
"Warto posłuchać"
koncert
rozrywkowy 18.CO Dziennik Radiowy 18.10 Spiewa Petula Clark.

TEL~WIZJ4··
._

' .. _ "

_:~:

: ....

~

r ...

.

.... ~:.

Dziś
PROGRAM I
lS . • -

..Ex

libris"
wydawnicze

nowości

16.30 -

Dziennik TV (kolor)

18.40 -

Dla dzieci: .. Kaczor Donald konferansjerem"

17.25 .,... Dla mlodzieży: :,W blivkim
planie"
17 ..50 -

Sylwetki X
Korsakówna

Muzy:

18.26 -

Kronika Warszawy i Mazowsza (kolor)
--

18.45 -

Eureka -

19.10 -

Przypominamy,

19.211 -

Dobranec (kolor)

Lidia

mag. pop. nauk.
radzimy

19.30 -

Dziennik TV (kolor)

20.211 -

"Sie d emnaście mgnień

sny" IX
TV Radz.

odc.

wioserialu

21.30 -

.. Swiat

22.15 -

Wiad. sport i
MS w hCkeju
mecz Polska dziecki (kolor)

i Polska

23.80 -

Dziennik TV (kolor)

17.18 -

Swiat w kamerze naszych
reporterów: "Wokół wie lkiego Sztokholmu", ,,Na
fiń ski ch jeziorach"

17.48 -

.. Fletnia

spraw. z
grupy A.
Zw. Ra-

PROGRAM II

Pana" progr.
muz.-poetyckl wg utworó~ K . Debussy'et;o i poeZ}l antycznej

http://sbc.wbp.kielce.pl

kształci

w następujących
górnik technicznej eksploatacji
mechanik maszyn
i urządzeń górnictwa
mechanik maszyn i urządzeń
elektromonter górnictwa

złóż

przyjęcia:

ukończenie 15 roku życia
ukończenie szkoły

podstawowej
dobry sta·n zdrowia.

Dla uczniów starszych przewiduje się
nauczania, z przywilejami jak przy
wpisie należy złożyć:
podanie podpisane przez kan-dy'<19ta
dziców lub opiekunów
2) dokument urodzenia i ostatnie świadec two
3) zawrzeć umowę z zalkładem pracy za
ctwem s7Jkoly.
Kopalnia prowadząca szkołę zape'WUlia
rialną W gotówce, wynoszącą mie,się<:znie :
dla uczniów zamieszkałych w internacie:
.:. W klasie pierwszej - 519 zł plus 150 zł
.:. w klasie drugiej - 519 zł plus 200 zł
.'
.:. w klasie trze<:iej - 880 zł plw wyTiyWleJl1e.
- dla uczniów miejscowych:
w klasie pierwszej
500 zł plus
2 tony węgla
.
II
w klasie drugiej - 550 zł p~us ekWl·waJenl
ny węgla
w klasie trzeciej 1400 7Jł pIw e'kiWiwa~nl
ny węgla.
Ponadto w kaidej klasie ikOillipletne
o1ne oraz
premię w wysokości 25 proc. stawki
mocy materialnej w gotówce za
wanie i dobre postępy w nauce, dla
drugich i trzecich.
ad!
zamiejscowym pełne utnyma.nle w h"erll
nym,
korzystanie z wczasów.
wycieczek i biwaków
.:. możliwość: bezplatnego zdobycia
wa jazdy kategorii samochodowO
o
Szkolnym Ośrodku Szkolenia Motoroweg
trzecich
ni~
bezpłatne posiłki regeneracyjne, podręcZ
bory szkolne.

ECHO DNIA

~~lu-umach

........,.........łi

stanu
Nigrze

PAP. Wg inNiamej, w nobm. siły zbrojzamachu stanu
kańskie j Rerząd

Diori, któ
wła dzę od czaniepodleg łości

rozprawa
niech

królewskiego
lo

tego kraju w 1960 r. Szef
sztabu armii Nigru płk Seyni
Kountie, który stał na czele
przewrotu, zawiesił konstytucję republiki, rozwiązał zgromadzenie narodowe oraz zdelegalizował
wszelkie
part.ie
polityczne. W całym kr~Ju
wprowadzona została godzma
policyjna.
.
W proklamacji wygłoszo.ne]
przez radio Niamej płk Koun
tie oświadczył, że Niger pozostanie nadal członkiem organizacji afrykańskich i mię
dzynarodowych, do
których
należał uprzednio i że będzie
wypełnia) "wszystkie podjęte
w
przeszłości
zobowiązani a,
pod warunkiem, że nie będą
one sprzeczne z interesami
narodu". Wezwał on ludność
do zachowania spokoju.
Ndger położony jest w Afryce zachodniej. Graniczy on
z 7 krajami - Algierią, Libią, Nigerią, Czadem, Dahomejem, Górną Woltą i Mali.
Zajmuje olbrzymią powierzch
nię 1.267.000 km kw., na kt6rej zamieszkuje tylko 4 mln
ludzi, 2/3 kraju stanowi bowiem pustynia. Ludność utrzymuje się gł6wnie z uprawy roli i hodowli bydła. Niedawno odkryto na pograni czach Sahary znaczne · złoża
uranu, co otwiera przed krajem perspektywy rozwoju ekonomicznego, tym bardziej
koniecznego, że Niger dotkliwie ucierpiał na skutek klę
ski suszy i znaczna część jego mieszkańców musiała prze
nieść się na południe w poszukiwaniu żywności.
WASZYNGTON. Dziś rozpoczyna się t.u spl)i ~ani.~
przedstawicieli
orgamza(},Jl

ły

państw

STR. 1
człowiek a.

więc, że

słynny

Hitchcocka "Pta
~eal e

fantazją,

me wSpólnego

Depesza.

. * .

cocka

z

amerykańskich.

Mi-

nistrowie spraw zagranicznych z 23 krajó\v latynoamerykańskich rozpa4.rzą pro
bIerny polityki USA wobec
państw Ameryk, Łacińskiej.
NOWY .JORK. Dziś będzie
kOllltynuowana debata generalna na sesji specjalnej

a.~e

Cle

informuj; :

~óloeg>lt
PQŚwięoonej światowym

Zgroma.dzerHa
się od in-

gajowych,
świad 

kruków
pikona swą
w pobliVD;?!>'. n .
ją na

NZ
problemom gospod'llll"mym i surowcowym.
HAWANA. Na Kubie przebywa z przyjacielską oficjalną

wizytą

przewodniczący

Rady Rew&lucyjnej i premier Algierii, Huali Bumedien.
BUKARESZT. Odbywający
podroo po krajach Europy
senat~r
Edward
Kennedy,
pl'7ebywa w Rumunii i d"Aiś
sp!)tka r;ę z prC1:yden.!em tega kraja, Nicolae Ccausescu.

DOKONCZENIE ZE STR. 1
-afgańskq, sq jednok a wiele
barwniejsze. Wśród pękatych,
dużych
turbanów
aJgańskich,
c?",GlZ częściej pojawiaiJ< się
łoctkowate, gładkie, kolorowe i
zachodzqce na uszy turbany indyjskie.

Wfl tpią

ią

'.

,czy kru

Się padli ną, a

kal~ ie

,

lub
,rn~"Y'1 7"ata_

Z:"lerzęta
JUclZl,
'

a

Barbarzyński atak Izrae
•
na wSie libańskie

. Draga transkontynentalna miJa szereg
mniejszych i więk
szych miejscowości. Je.zdnie zatło::z one sq pieszymi i pojazda.
mi, w:,ród ktorych przC'.vażajq
rowerowe lub motorowe riksze
pię!(nle i barwn:e
zdobfDne:
ch/ukc/owe doroż::i konne oraz
rONe/y, nierzadko mieszczqce
po. d'~'óch, a nawet trze~h posaz6I"ow.
Do tego dochodzi

Jabłońskiego

H.

Z okazji święt a narodowego Danii, przypadającego w
dniu 16 bm., przewodniczący
Ra.dy Państwa HeOryk Jabłoński

wystosował

gratu lacyjlDą

Danii

do

Małgorzaty

depeszę

królowej

n.

Orędzie
papieża

Pa fa VI
15.lV. RZYM P AP. W niepo uroczystym nabożeństwie w Bazylice Swiętego Piotra, papież
Paweł VI wygłosił orędzie do
chrześcijan całego świata, poświęcone głównie problemom
wartości
duchowych
życia
ludzkiego. Następnie Paweł VI
przekazał wiernym
życzenia
świąteczne w 12 językach, w
tym także w języku polskim.
dzielę wielkanocną

DOKONCZENIE ZE STR. 1
nień nieprzyjaciela.
Straty, po
stronie syryjskiej wynoszą 12
zabitych i 8 rannych. Również
w piątek i w sobotę trwał pojedynek artyleryjSki na wzgórzach Golan. W wyniku o.strzału izraelskiego zostało rann ych
5 dzieci w syryjskiej wsi, położonej w pobliżu frontu. Lotnictwo izraelskie dokonało kilkunastu nalotów na pozycje
syryjskie.
W sobotę rano Izrael dokonał
barbarzyńSkiego
napadu
na
miejscowości leżące w południo
wym Libanie w pobliżu granicy z Izraelem. Jak oświadczył
przedstawiciel Ministerstwa Informacji, zostało zburzonych po
nad 30 domew, a 2 obywateli
libańskich zginęło. Według informacji napływających z Libanu, Izraelczycy porwali także kilku mieszkańców tych miej
scowości. Na krótko przed tym
napadem artyleria izraelska ostrzelała terytoria południowego
Libanu.
Tę nową prowokację

Swięta
DOKONCZENIE ZE STR. 1
ta w hotelu? - Cóż , nie zdl\w sobotę na autobus, którym miał jechać dale j z Kielc.
Musiał więc zanocować, a że
by nie spędzać niedzieli na
podróżach,
został w naszym
mieście. W dalszą drogę wybierał się w poniedziałek rano.
Niechęć do podróży w świę
ta wykazuje
więcej
osób.
Spory ruch panował tylko na
liniach
podmiejskich.
We
wszystkich wagonach pocią~u
pospiesznego do Lublina, o<;!jeżdżaj ącego z Kielc w niedzielę wieczorem,
naliczyliś
my zaledwie około 40 osób.
Jeszcze mniej było pasażerów
na
dalekobieżnych
liniach
PKS. Pan
Jerzy
Zieliński
przywiózł "tamern"
z War szawy zaledwie trzy osoby.
Ale ten sam kierowca wspo mina rok , gdy w
pierwszy
dzień świąt przejechał samotnie całą trasę z Warszawy do
Kr·akowa.
'
żył

W tak upragnionej atmosferze rodzinnej spędziła świę
ta także większość mieszkań
ców kieleckiego Domu Dziec-

transport

tOWDł"owy

- wielleie
wozy "tonga" zaprzęrone w indyjskie woły, karawany osłów i wielbłqdów oraz
piesj tra.gal'2e niosqcy często
dwukołowe

Z vyprawy
lV
maje
ogromne ł.adunki - na ple:CKh.
Wszystko to odbywa s:ę przy
zasackrch II:V/ostr;Jr.nego ruchu
dro'Jowe'Jo oboNiqzuią:ego na
całym obs:arze dawne o im erium blytyjs.kieao.

zbrojną

przec-iwko Libanowi koła rządzą
ce Izraela łączą z pogróżkami
pod adresem Libanu starając
obciążyć ten kraj odpowiedzialnością za ak cję
przeprowadzoną w czwartek J:)rzez 3 part yz3.ntów palestyńskich w Kirat
Szmone.
Premi-er L ibanu,
Takieddin
Solh zdecydowanie odrzucił 0 -

Tel-Awiwu stwi~
akcja w Kiriat Szmone zo ł
stała dokooana przez party~
tów, którzy działają na terylor iach okupowanych przez Izrael
a nie przez Palestyńczyków zamieszkujących w Libanie. Premier Solh podkreślił, że wła
dze izraelskie dobrze wi~dzą o
tym, iż palestyńSki ruch oporu
- jak stwierdzi ł to jeden z jego przywódców, Jaser Arafat zaprzestał wszelkich operacji :r:
terytorium Libanu. Nie licząc
się z tymi faildarni Tel-Awiw
zrealizował swoje groźby narażając na nie bezpieczeństwo ży
cie spokojnych . miesz:kańcÓ'IV
płd . Libanu i pozbawiając wielu z nich dachu nad J'ł('l.....'~.

.skarżenia

jąc, że

P~e

NOWY

JORK
PAP.
p6inym wieczorem zebrała się Rada Bezpieczeństwa, aby rmpatrzyć skargę Libanu przeciwko Izraelowi
w związku z aktami a g,re;; ji
wojsk izraelskich wobec połu{i
niowych r ejo.nów Libanu. Do
udziału w posiedzeniu zaproszcrno oprócz człon ków Rady również ministrów spraw zagranicz
nych Libanu i ZRA oraz przedstawiciela Izraela.
poniedziałek

- przy

ka. Spośróa 115 jego wychowanków pozostało w domu
tylko 25 osób. Pomy ślano tu
o
przygotowaniu dla nich
świątecznych
przysmaków.
Mieli do dyspozycji czytelnię,
telewizor.
- Przede wszystkim jednak
zostawiamy maksimum swobody mówi d yrektor 1\Iaria
Chodnikiewicz.
Nie
chcemy
"przeorganizować"
tych dni. Ma to być okres
odpoczynku od rygorów koniecznych przez cały rok.
Inni wychowankowie spę
d zają całe ferie u własnych
lub przybranych rodzin. Wiele serdecznych kontaktów nawiązało się podczas obozów i
kolonii, na kt6re zapraszają
dzieci rady zakładowe niektórych przedsiębiorstw. Zgło
siła
się
na przykład pani
pragnąca wziąć do siebie ' na
ferie jedną z
dziewczynek.
Odradzano jej. Dziecko jest
nerwicowe, chore; mogło spra
wić wiele kłopotu. Ależ Ja
chcę właśnie dlatego, że znam
jej trudności
wyjaśniła
"przyszywana ciocia" - właś
nie jej szczególnie trzeba spokojnej, domowej atmosfery.
Mam czworo własnych dzie-

Spiesząc na spotkania z kolegami w polskiej amba'sadzie
w Delhi, nie
przypuszczaliśmy,
że wkrótce znów
nCJIstqpi nie.
przewidzia na, przymusowa przerwa w naszej p _ dróży. W indyjskim punkcie granicznym w Attari zażq::Jaoo od nas c-kazania
formalnej gwarancji, że samochody i wia:/ony sprzęt nie ZQstcmJe w cZCJIsie naszego tran·
zytu spien;ęzony . n\] teren'e
Indii. Ocze.!wjemy w.'ęc n.';1 d!iedzińcu urzę ':u ce!n.e?o w Amrits ar, na interwen:: ;ę naH"';
ambasady. Dla załatwienia tych
formalności
wY'"echał
w n o:y
po~!qaiem do Ne'N De'U, Mac;ek Pfqt'·o·..,!~i.

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

ci, wiem jak się nimi za- Oczywiście dziewczynka spędza święta z tą r("~~;

jąć.
ną·

pracują
j ednak
"świątek i pią
tek". W kieleckiej stra ży pożarnej dyżurowało wczoraj 33

Niektórzy

przysłowiowy

strażaków
pod dowództwem
st.
ogniomistrza
Edwarda
Chmury. Wszystkie świątecz 
ne zmia ny miały sporo roboty.
Do
ponjedziałkowego
wieczora zanotowano 8 alarmów - z tego 6 wyjazdów
do pożarów lasu, które na
szczęście nie były zbyt groź
ne. A w wolnych chwilach?
świetlica, telewizor.
Wieczorem zaroiły
się
dworce, zapełniły pociągi i
autobusy. Kończyły się świę 
ta. Czas wracać do normalnych zajęć.
( jjb)

. * .

Radomianie wypoczywali i
świętowali tak przy suto
zastawionych
stołach,
jak
również w kinach, kawiarenkach, w podradomskich miejscowości ach letniskowych. By
ło też trochę gości zagranicznych ,zaproszonych do świą
tecznego stołu przez gościn
nych gospodarzy.
W poniedziałkowe połucini.e
w pobliżu dworca autobusowego sp o tkaliśmy mieszkańca
Afryki. Spacerował ulicą 22
Lipca.
Czy mówi pan po peł_
sIm?
- Tak, jestem w Potsee
już czwarty rok ...
Jak spędza pan święta
i dlaczego w Radomiu?
- Jestem Miwadze z Sudanu, studiuję na Politechnice
Warszawskie5, a na święta
zaprosił
mnie koleea, Andrzej. Miło jest, podoba mi
się wasza gościnność,
no i
to ... IE'n;e wodą w pon'edziah'~. TyEw gło\ a trochę boli, bo wczo~aj było za dużo
t02s t !',w... Teraz \,,""ęc łapię
trccl'-ę powi"trz'l; a po południu
.i p c17iemy do PUSl.C~y
Kozienk~_
(
.)

ecHO DNIA

Czarnecki nie , wykorzystał karnego!

N iewesołe

XXVII

święta

Wyścig

bez Szurk

w Starachowicach
zdobywając bra.mkę przez Józefowicza w 27 minucie, m. in.
dzięki biernej postawie obroń
ców Staru.
Nasi drugoligowcy mieli wiele okazji do wyrównania. a nawet rozstrzygnięcia m eczu na
swoją korzyść, ale wciąż w grze
Staru razi wręcz niedołęstwo w
sytuacjach podbramkowych. W
69 minucie gry Czarnecki nie
wykorzystał
rzutu
karne~o!
Zamiary piłkarza Staru prze widział be zbłędnie Kriegiel, który
był zresztą najlepszym zawodni
kiem na boisk u. Talentem bram
karza Za sta lu powinien bliżej
zainteresować się
trener polskiej
repreze ntacji
Kazimierz
Górski. Wiadomo przecież, iż ta
pozycja w narodowym ..zespole
•
POŁUDNIE.: BKS Bielsko Me·
ma aktualnie słabą obsadę.
lal Kluczbork 1 :0. Gó rnik Jastrzębie P iłkarze i kibice Staru po
Garba rnia Kroków 0:1. GKS Kotowi·
porażce z Zas talem nie miece - Górn i k Wojkowice 1 : 0, Stoi Rzeli wesołych świąt. Wyjątkowa
sz'ów - Stal Stalowa Wola 1 :1, GKS
'Tychy - AKS Niwka 1 :0. Piost Gli·
szansa wydostania się ze strewice - Uronia Ruda Sląska 1 :1. Star
fry spadkowej została zaprzeStorad'lowice Zastal ZielGna Gó·
paszcwna. Starachowiczanie zaj
'0 0 :1. Sporta Zabrze - W isioka Dę·
mują aktualnie 13 miejsce z 16
b ica 1 :1.
punktami. I ch najbliższ ym prze
Nowym liderem został BKS Bielsko,
który wyprzedza Uranię lepszq różni
ciwnikiem będzie wicelider gru
cq bromek. Obie drużyny majq
na
'PY południowej - Urania. Groź
swym koncie po 27 pkt. Piłka rze Staru
ny przeciwnik i obce boisko nie
spadli na ' 13 pozycj", zostoli
bo·
wróżą drużyni e FSC
sukcesu.
w iem wyprzedzeni przez Zastal. Sto·
ale nie wolno równocześnie zarochow iczonie majq w darGbku 16 pkt;
o za nimi znajdujq się zespo~y : AKS
łamywać rąk. Piłka nożna jest
N iwka'- 15 pkt. Górn ika Jastrzębie męskim sportem i każdy wy13 pkt i Gorborni '<raków - 10 pkt.'
nik w każdym meczu jest moNojbliższy
mecz mis(nowski
drużyno
żliwy. Od
zawodników Staru
Staru rozegra w niedzielę. 21 bm. w
wymagamy tylko solidnej praRudz ie Śląskiej z U,anią.
•
PÓŁNOC: Stomil Olsztyn - Avia
cy na treningu i i><?isku!
.
Swidn ik 0 :0, Motor lublin - Baltyk
W niefortunnym pojedynkU z
Gdynio 0:1. Gwardia Koszalin - ArZastalem starachowiczanie grali
.onio Szczecin 4 :1. Arko Gdynio w następującym składzie: LeLublinionka 0 :0. Widzew Łódź - leo
wandowski, Buda, Bieda, Batuchia Gdańsk 1 :1. Warto Poznań Itowski,
Lipiński,
Zabieltała,
RKS Ursus 0 :1. Stoczniowiec Gdańsk
Hutn ik Kraków
. :2.
Zawisza
Byd.
Fotfolc
(Blakiewicz),
Zyła
goszcz - Włókn iarz B i ałystok - mecz
(Czarnecki), Nowak, Krajewski,
przeł ożony na 15 maja.
Kaczewski. Sędz i ował p. StroMimo pOł'oiki. liderem jest nadoi
oiak z Opola. Widzów ponad
6
Motor
- 'Z7 pkt przed Arką 27 pkt,
i ________________________________________
___
tysięcy.
. (Ks)
Widzewem 26 pkt i lechią 25 pkt.

W przedświąteczną sobotę pil
karze Staru w meczu o mistrzo
stwo II ligi, spotkali się na wła
snym boisku z zielonogórskim
Za 5talem, Wierzyliśmy w kolejny sukces podopiecznych tren era r.tasheUego, ale tym razem
nie stety - starachowiczanie
zawiedli i zeszli z boiska pokonani. Gośeie wygrali niespod..:iewanie, alc zasłuzenie 1:0 (1:0),

Na boiskach
II ligi

I

W Helsinkach kolejny walkower!

Hokeiści

Szwecji "
. pokonali CSRS 3:0
...

ReWa.nWw3 runda pojedynków na hokejowych miJStr7lQ6twach świata w Helsi.nokacb
r07l~ się od Jrolejnej sensacji: Między!l1a.l'od&wa Federacja Hokeja na Lochie po in forIDDwala boIwiem, ze spotkanie
z pierwszej rundy roa~rywek
L'zechosło-wacja
Finlandia
zos~ało
zweryfikowane
jako
w.alkoweT 5:0 dla
Csecbosło
waków, gdyi u bramka.rza Finów - Stiga Venbell. wynik
t~u antydopi'llgowc«o . okazał
się pozytywny!
Jaik wiadomo
mecz ten zalrończył się n,iespodziewalllym
2lWyoięsbw'e.m
Finów 5:2.
Tak więc Czeoc<hQ6łowacy mieli
po J)ie.rWlSZej rundzie lwmJ:>let
plliIlJktów (10). 00 bard:ro przybli.żyło
ich
do u,prag.nion€-go
t)"tU!lTu mi&t.rz.ows.k.iego. · Ale w
Hels illlkaoh oprócz . afery , d0p ingowej. która
jest sensacją
n'r 1 misDl"Z06tw. równieQ: na
lodoWli&k-u padają n :eoczek: iwane re1lultaty. Wc:oooraj Thiedoce.- ·
niani Szwe<hi, kltórzy m ie."
spore kłopoty z naszymi repre2le<I1:tam-tami. rozegrali właś-

Jok wiadomo,

rozpoczęli
Młodzi piłkarze rozegrali pie~
'Wsze spotkania z cyklu mistrzostw IV Wojewódzkiej Spartakiady Młodziezy. Zawody przy
niosły szereg niespodziewanych
, wyników, choćby wymi e nić wysoką wygraną Kazimierzy Wie lkiej nad Buskiem 7:1 (1 :0), prze
graną' Opoczna na własnym bois
ku ' z zespołem Przysuchy 1:2
(1 :2) oraz porażkę Lipska z San
domierzem aż 1:5 (1:1).
I Do największej jednak niespo. dzianki należy zaliczyć remis
etarachowic (miasto) z drużyną

Komunikat

Totezatora

Sp8fłłW*

.. Birmingham - Stolte
l. Burnley - leic. .t..
3. Ck.tsea - A. ..... al
,4 . Caventry - leeds
5. O ... by - Sheffield Utd
t . Eve<lon - Norwich
7 . lp.wich - liv.... paoł
l. Manekester Utd - Newcastle
,. Tottenhom - Southompk>n
10. WHI Ham - Wolv....hamp_
11. Cordiff - Middlesb<ough
12. Cerlisle - Nołtingkam
!l. Hull - ..... ton Villa

0 :0
0 :0
1 :3
0 :0
.:1
. :1
1: 1
1:0
3 :1
0 :0
3:2
2:1
1:l

TOTO-LOTEK.
L

14, 15, 19, 3', 36: U

•.

!, 18, !l, 33, 35, 44

dodałkowa

31

balHłeroH

Radomia (po-wiat) 1 :1 (0:1). W
pozostałych meczach padły następujące
r e zultaty: Jędrzejów
Włoszczowa 2 :1 (0:0) , Starachowice (powiat) Skarżysk o
2:3 (O :1), Białobrzegi - Kozieni-

43616!
61~2

,,~~CZKA"
4, l, lO, 13, 28, 32

.... eówłr. baDderell OH-I

pilkone

Holti

będą

przeciwnikami Polak.ów podczas tego-rocznych mistrzostw świata W NRF. Z
wielkim

zaintere50waniem

oczekiwQ-

liśmy więc
wieści
z tej egzotycznej
wyspy. no którq udało się młodzieio ·
wa reprezentocja Polski. Pierwszy mecz

('lasze

.. Orlęta"

rozegrały

·w

sobotę

Port-ou· Prince
z
reprezentocjq
Pojedynek zakończył się zwy·
cięstwem gospodarzy 2:1
(1 :0). Egzo·
tyczni piłkorze prowadzili już 2:0 po
celnych strzałach SanonG w 35 m in.
oraz Saint Villa w U min. (2 rzutu
karnego)
i
dopi ....o
Szannach
w
88 min. zmniejszył rozmiary porażki.
Na
dobrą
jednak sprawę
obie
bramki strzelone przez piłkarzy Haiti
podły
w
wyniku
"gospodarskiego"
prowadzenia zawodów przez sędziego
z Portoryloo. Pif><Wszy gol uzyskany za.tal przez gospodarzy z wyraźnego
spalonego, a w drugim wypodku faul

spa.tkonie. tym razem z ósmym zespolem I ligi
NRF - VF.
Stuttgart.

@ Na rozgrywanych w Nowym
Sadzie mistrzostwach Europy w
tenisie stolowym
tytuły
mistrzowskie zdobyli:
Węgierka
Magos i Czechosłowak Orłowski.
@ W finałowym meczu piłkar
skim o Puchar NRD zespół
Carl Zeiss Jena pokonał Dynamo Drezno 3 :1.

cięstw. Jednocześnie
sld zwrócił się z

nera, aby jego
ca startu w XXV"
za~ęła przed
-kadry, która
przygotowaniami
w 1975 roku.
R. Szurkowski
łym
roku
TOur de l''''''''''>Irp.,
ci/f,ich dookoła
wH, które
późniejszym .terminie
wa impreza.

Alkitru.a1na ta.bela
raz,g,rY'Wek
przedstaJwia si~ następująco:
1. CSB8
2. ZSRR
3-. S-Zwecja
4. Finlandia
5. POLSKA

1

7
7
1
7

6. NRD
' Dziś

soię

w

ko1edrie

43:1'
41:1.6
!2:1G
21:21
· 17:38
13:5e

odbędą

HeJsUnkach
poje,ąylllJld:

slo_cja Ra.d<Ziecki hoke iści

1%
12
7
6
3
!

7

~rae

CAecboNRD i Zwi:pek
Po Isk•• J.u.łlro nasi
będą

z

Finlandią.

Mecz rozegf'any na Neckerstadion ie w
StuttgOl'cie zakończył si. zdecydowa.. nym zwycięstw..-n gospodorzy 4:1 (1 :0),
a jedyną bramk" dla Poloków zdobył MClSzayk.

Z ostotniej

cłnNIi

Haiti.

I.. -

~ . W Rio de Janeiro, w obecnOSCI 81 tys. widzów piłkarska
reprezentacja , Brazylii pokonała
Bułgarię 1:0 (0:0). Bramkę dla
gospodarzy zdobył w 85 min.
Jairzinho.
. <?> :t(oszykarki Daugawy Ryga
JUZ po raz czwarty zdobyły Puchar Europy, zwyciężając w rewanżowym
pojedynku finało
wym francuski zespół Clermont

dowanie 3:. (1:1, 1:0. 2:0).
SpralW'a 7ldobyoi.a mistxr:wwskiego tyfruJu jest więc n.adal 0t.warta" 7Jwła.szcza. iż radzieccy
hokeiści
w dwóch Jrolejnycb
meozaclt
zademonstrowali dobrą f{)rm~.
zwycieżaJąc NRD
10:3 i Finlaodię 6:1.
Nasi hokeiści PQDLieśli diwie
plalIloWl! poramkJi: z Czechoslowaeją 3:12 (1:3, 1:2, 1:7) i ' Szwe- .
C,A 1:3 (0:1, 1:2, 1:0). Ponadto
Finla.ndi. pokOlllała NRD ' 7:1. '

men'ami: nie
dobrej dyspozycji
psychicznej jak w
ku obawia się
presji ze strony
oeze~ują od niego

w

ce 0:3 w (jest to jedyny mecz
jaki się nie odbył z powodu nie
przygotowania
żespołu
Biaiobrzegów do rozgrywek). Opatów - Kielce (powiat) 2:2 (1:0).
W ieczorIco na zawodniku Hoiti miał
W rundzie rewanżowej, która ro
miejsce poza polem kornym.
Mecz
zegrana zostanie w środę, 24 bm.
tylko do
prz...-wy
mial
wyrównany
I?'zebieg. Po zmionie stron zdecydogospodarzami będą te zespoły, '
wanq przewagę uzyskali nasi DUka.
które w wymienionych wyżej
n..
ale w bramce qospodorzy znakomeczach grały na wyjeżdzie. Po
micie spisywał się Pi"",a. któremu
tych spotkaniach zwycięzcy spot
zespół Haiti zawdzięcza zwycięstwo.
kają się z reprezentacjami, któ.,Orlęta" wystqpi', •
tyM MecIU •
re w III. Spartakiadzie ,Wojenast"puj,!cYM "'achie: Fi.c.... - 50...
wódzkiej
zajęły
pierwszych . CI""'i, W"obelr. Wiecz....... Ii ...
KMiecik. Kasalik (Drozd_"il,
osiem miejsc, a mianowicie z
Kwlatk _ _i - Ku... (Sza_h), Kap
O.trowcem, Radomiem (miasto),
ka. Ogaza (ICoraś).
Końskimi,
Kielcami
(miasto).
W tym samym cza.le, kiedy .. Orf ...
Staszowem, Zwoleniem Pińczo
ta" wyst'tpowaly
na
Haiti.
kadra
wem i Szydłowcem. ' ,
PZPN
rozegrala
kolejne
kontrolne

69:53.

dodatkowa 46

..........

eliminacje

re

bę poparł

Rekonesans "Orląt"
na egzotyczn'e j wyspie

IV WSM

Młodzi piłkarze.

Czechosłowacją d06ko.naspoł1k:amie i wY'grali zdecy-

nie z

Wojciecha
go
go Związku ....\I:lr ••'ó._
brano pod
tury przy uO "Q'.~ ... u
Polski na
Wyścig Pokoju.
Nasz świetny kolan

@ Reprezentacja polskich koszykarek dwukrotnie pokonała
reprezentację
Japonii: 76 :7lj i

79:53.

.

Sprintem...
"Y'

@
towarzyskim meczu pił
karski~ ~h Poznań wygrał z
brazyhJsktm zespołem Rio Branco AC 3:0 (1 :0).
@ Koszykarze Resovii przegrali na turnieju w Tarare pod

..ORLĘTA" - HMn
Drugi występ

...ł...biei_ej

~:1
repr..

zentacji POLSKI • Port_Pr"". zakończ" si" jej .....c.._. W r _

.....,i...

iow"" spoltarHU nosze ,,0,1""" po.-

konały ..
t . ._ y c h MS ,epru_acM HAITI 3:1 (3:0' • •r_
ki dla PoIc*ów zdobyli - Sza_h
• 13 i 31 IRin. oraz KUlło • 35 _n.'
dla Haiti - Fritz l - - . • .,

_n:

Juniorzy

Błękitnych

.Już trzy kolejki spotkań roze. ,
gra U juniorzy klallY wojewódzkiej, w której po rundzie jesiennej .prowadził Star przed Blękit
nl;ml I Radomiaidem. Pojedynki
wlosenne przyniosły zwyeit;Stwa
faworytom, do których przede
w:szystkim zaliczają !rię młodzi
piłkarze ze Starachowic I ich koledzy z Błękitnych.
Star łatwo pokonał Czarnych
Radom 5:0; a na wyjeŹdzie wygrał z najstabaz4 drużyną grupy
Stają Kunów 5:1, Błękitni ro-

Lyonem z Czołowym zespołem
francuskim Aspo Tours 95 :103.
Najwięcej
pu.n.któw dla rzeszo
wian zdobył Pasiorowski - 26.
@ Sensacyjnej porażki w pół
finałowym meczu Pucharu NRF
doznali piłkarze Bayern Monachium, przegrywając z Eintrachtem we Frankfurcie n/Menem
2:3. DecydUjąca o zwycięstwie
gospodarzy bramka padła na
cztery sekundy przed zakończe
niem pojedynku!
@ Na odbywających się w
Istambule szermierczych mistrzA>
stwach świata juniOt:ów reprezentant Polski - Marceli Wiech
zdobył brązOIW}' medal w szpadzie. W szabli Jabłonowski był
czwarty, a taką samą lokatę wy
walczył we florecie M artewicz.

http://sbc.wbp.kielce.pl

zegral1 ttrzy\ " męcz~,
na własnym bOisku
2:0 oraz Nidą 3:1
zwyciężając w
licza 4:0. Trzeci
tulu
oba spotkania
mianowicie: z
lem - Bronią
ze Stalą.
W

pozostałych

dJy następujące l
Korona - Nida 3: ,
nat 2:%, Neptun -.
1:0, Czarni - Kor~
Orlicz 2:1, Broń Granat - Koron'
Po trzech
rundy
WIIOllen"·'
strzostw klasy ~I.
nlorów przed.ta '
jąco:

11

L Błękitni )[Iele t • ł 11
Z. Star staracbO-: 11
1. Radomiak JUd' ~
f. Czarni Rado"'.
~
5. KSZO ostrOWIe( II
I. )[orona J(iel et kI 11
7. Granat Ska"Y· )1

8. Broti JladOJJl
Ił
, • .Nida Piń~6- 't ~
Nentun Koil 5k~1f Ił
11. OrliCS Sucbedtl
~
12. SW Kunó'"
1••

W niedziele·.t~1
tabeU Błęki rnJO

Stali W RadO
,.mał~ derbY"
nt. Neptun
r6w BronI, a
Nidy ~6"'"

