Wywiad z prof. Janem Osieckim, "AJimenciarz", "Przedwakacyjny remanent", "Czy
cierpieć nierządnice wmieście", "Góry ŚwięTematem wczorajszego posieRady Minisirów z udziai prezydenww
usialenie
konkreijakie wynikaj_ dla
dmilnis'lracJi I wszysikich ogz oceny akiu-

W drugim dniu wizyty

trzy konkretne porozumienia

•
łt.krzyskie dla óbcokrajowców", ~, Wielka gra o
bramki i pieniądze" oraz wiele interesujących
ciekawostek.

W Moskwie podpisano w
radziecko-ameporozumienia:
porozumienie o współpracy
w dziedzinie energetyki, o
współpracy w dziedzinie bu
downictwa mieszkaniowego
i innego oraz porozumienie
o współpracy w dziedzinie
badań naukowych i konstrukcji sztucznego serca.

prz_odniczqoego Prezydj'um Ro-o

Cena 1 zł

Nojwyższej

dy

piątek trzy
rykańskie

ł'ocIgornego,

Rody M i.n~strów ZSRR

•

ministra

KC
Prezydi<um
z głębok im
iają, że
w
1974 r.

w

dn,'U

w KoCzecho-

" Silesia"
w
-Dz:ied'7.iocacil w
węgJOIWej

Rzą
żalem

ścia

Przewodnicz_cy Rady Pańsłw~
Hcnryk Jablońskl pnyJ_ł wezoraj
w
Belwederze
minisira
praw z&!:,ranicznych Republiki
Włoskiej, Aldo
Moro.
Omcizwl_zaWlono szerer spraw
nych z dalszym rozwoJem slosunk6w między Polski! I WIo.<
ebami w różnycb dzledzJnacb,.
W rozmowie ucze 'nIczyt I:f&efan Olszuwskl.
Min. Aldo
Moro
przekazal
przewodnic~cemu Rady
Pańiwa w darze dla Zamku Krr
łew kiego w Warszawie w ...
zę e&rusk_ z VI w. p.n.e., pO"
chodzącl\ z wykopaUsk prowad zo nych na łeren ie dzls eJszeJ
Tos kanii .
Te!:,o dnia premier Piotr Ja,..
roszewi cz przyjl\ł
mln.
Ani.
Moro. Przedmiotem
rozmowy.
która toczyla sIę w
przyJazneJ atmosferze. były
naJ ""a"
niejsze proble my
mlędzynaro-

posiedzenie plenarne
KW PZPR

Sobota-niedZ'ielo, 29-30 czerwca 197-4 r~

(szczegóły

str. 2)

Budowlani wydłużają droRą • • •

nastą!pił

skutkach wy-

DOKO ŃCZENIE

W Kielcach buduje się od 197% roku cztery przychodnie
rejonowe. W marcu br. w reporterskich wędrówkach szIakiem budowanych placówek śledziliśmy przez tydzieó poczynania inwestorów i wykonawców. Jako że zbliża się
termin oddania tych obiektów do
użytku, przed paroma
dniami udaliśmy się ponownie na wszystkie te budowy,
aby zobaczyć, czy prace na nich rzeczywiście dobiegają
koóca.
Rekonesans
zaczęliśmy
od
przychodni przy ulicy Mazurskiej. Zastaliśmy na budowie
9-osobową

brygadę

Przedsię

b :.or stwa
R e montowo-Budowla_
nego
K ielecki.ej
Spółdz ie lni

r

Mieszkaniowej, ukladająC4 podłog i. Obiekt ten ma być przekazany do użytku na 22 lipca.
Bardzo wątpliwe, czy wykon awca dotrzyma tego terminu.
W budynku jest jeszcze wiele
d(\ zrobienia. Nie zostały poło
żone wszystkie tynki. Stolarka
jest również niekompletna. A
przecież
po zakończeniu tych
prac potrzeba jeszcze czasu na
prace wykończeniowe. Nie mogą zacząć
ich malarze, skOl'O
brak tynków
podłóg.

nach ogł()SZOlW wynik. Komisja naukowców Jednomyślnie
orzekła, że mgr Pa.wel Lubeeki został doktorem.
Panie doktorze, esy
odczuwa pan już historyczną wartość chwili? Rozpoczął pan przeciei nowY etap

DOKORCZENIE NA STR. Z

NA... WIATR"
Na budowie prsy ulicy Kopernika pracuje .od 28 kwiet-

"U"

Strajk w wytwórni
pieniędzy

podwyżki

W sobotę,
łudnlowYcb,

w ~odzinach plIpolscy piłkJr.rze 0pu 'clU Murrhardi, udaĄc sIę
autokarem do Frankfurtu nad
Menem, gdzie w niedzielę o
rodzlnie 16 stoczą drugi półfi
nałowy pojedynek X MS z re

płac.

Zakładr

PońaI's

DOKOŃCZENIE

Sensacja wi~ksza

Głośniki milu.ą
Mleakańcy

~o:

trzeci tydzień nieczynne
niki. Dlaczego?

Bankructwo kolońskiel'O bauku L · D. Her tau stało ię tema&em dnia i
zepchnę:o
na
dru6i plan nawet wiadomOŚCi 11
piłkarskieb misirzostw
śWiata.

Kllenei banku
-

Ju!

SIł gła&

DOKORCZBNIB NA 8Ta. J

we Frankfurcie

/

wytwanojq bon knoty.

Interwencje przyjmujemy,
w godz. 9-11

już

Polacy

DOKORCZENIE NA STR. 11

29.VI. LONDYN PAP. 30 kobiet zatrudnionych w ZQldodoch
Portoł's w Overton
(W. Brytania) podjęło strajk o przyznanie

Nasza dawka

NA STR. U

Takie podczas treniQ&6w zdarzaj" się kontuzje. O to konsyUum nad
kontuzjowan" kostk" Andrzeja Fischera.
C F - lakubowwlll

"SŁOWA

Wczoraj punktualnie o godzInie 13 rozpoczęła się w
Wyższej Szkole
lDżyoierskiej
obrona
pierwszej
w
historii tej uczelni
pracy
dokiorskiej. Po
dwóch
godu-

Aleksieja

DOKOIiiiCZENIE NA STR. lf

W ponied~ia'ek
1 lipca

KłELCE

Nikołaja

Kosygino i ministra spraw zag ra
nieUl ych ZSRR Andrieja Gromy_

Po podpisaniu porozumień no
Kremlu kootynU<l'\YOfl& były rozmowy
sekretarza ge.nermfle9O
KC KPZR, Leonida Breini_a.

N... 154 ,(787)

ZSRR

przewodn i<: zQ<: ego

pod

zam!mięiyml

niepokojeni

I'1'Omadq

o

ię

kasamI,
zalosy
swoicb

wkładów. S50 unęd,ników
nku
słraello 11 dnia na dzl ' praeę.
Na «iełdllie spadły akeJe M_rą.tw baucnącb,.

niż

u._,

NA STR. 1Z

mistrzostwa

M6wl
się,
te bankruciwo
Hers' Ha może - POC~1'1UlĆ
za
ob~ zamknięcie dalszycb baokÓw, .w tym podobno równlei
Jedne&,o
bauu
brył7Jskle,o.
Jeden z bankew zaebodnloDlemlecklcb - G1obal-Bank,
'"
kwrym - podObnie jak a Her.tatła mial swoje udzia.,. Koncern ("~rJlnga - nmknllł prze~orni e
wo,je kasy, żeby za~
bieo p:r.wce
klientów.
BaH

http://sbc.wbp.kielce.pl

Bioprognoza

ki..._ q I pnechodnłel
W id zi..... OU dobra, drogi ....... _
lIiskie.
S,tuocjo Wemeteorologic_ : • relonach lokaln,ch bun obJowy obnii...
rMj , _ i c l d. ia'_;a I povon.z...
nego JOm01)OC1':ucia.

świata

GerUnp
kasy.

Jałt

się

zamkllĄł
ebh~,

także

_

swoje
lw u ... ,' l

banku Husiatła znajdowało się
ponad 300 milionów marek o82CzędnoŚci. Suma s irat,
jakie
poaiÓSł bank Herstaita w wyniku nieodpowiechlalnycb operacJI deWizowych, nie jest jencze znana_ Szacuje się M
na
400 do 6" mutonów marek. N.

DOKORCZENlE NA STR. U

ECHO DNIA

STRONA ~

.

--

.

.

1 lipca

.

plenum

Fach~wcy

Z

• 28 bm . ocIbyJo się w Ka
towiocad! pienarne po.sie.dzenie lO 'lm. Zaw. Hutn ik ów.
Poświęcone ano było ocen ie
c:łot)oc:łIozasowej real izacji pro
gromu dzklłan ia uchwalone-

go przed 2 laty na VIII Kra~.

Zjerozie

Delegatów

HUIrl iooIwa.

Za

!1Ne

wodowy
Rody
został

zoslugi Związek Za
Hutn ików,
decyzją

Po.ń.s.Wro,

odznaczacny

Orderem

Sztandaru

Procy I 1Ga.sy.

Wskrócie
•
104tysięana
załoga
Stoczni Gdyńsk iej im. Komuny Poąskiej zwyc i ężyła w u·
biegl)llll ~()ku w mi ędzyzakła

dowym
współzawodn ictwie
procy wśród przeds iębiorstw
branży okrętowej. Stoczn ia zo

oddziału autoklawów 50 - ludzi,
ktOI'Zy teraz UCZ" się w Za1iła.
dZle ~roau.Kcji ";lclOen!ów w
Laglszy KOłO RędZIna, a od poweaz.alKu przenoszą
się
na
UIUSze "szliIowanle iormy" do
ZakJadu l'l'odukcji
Elementów
. BUdow"t.nych
w
Puławach.
lnna grupa ludzi jest w inowrocławiu,
jeszcze
inna
w
Warszawie i lSogucnwale, zaś za
pośrednictwem
radomskiego
oddzialu
Zakładu
Szkolenia
Zawodowego 76 osób zdObl;oz.c
zawód suwnicowyctl.
Nie powiedzieliśmy jeszcze w
na.szycn relacJacn, ze ~w.erżY
o tym, że wznosi się nie tylkO
olbrzymi
nowy
z!łkład,
ale
także obiekty towar.lyszące. Do
dyspozycji załogi odda się nowoczesną stołówkę na około 2UO
miejsc, szatnie, natryski, sanitariaty, pomieszczenia do wydawania napojów chłod~ych
i kawy. W listopadzie br. załoga
Radomskiego
Przedsię
biorstwa Budowlanego odda. do
użytku 35 pracowników
ZBI'
nowy blok mieszkalny (w Kozienicach), już otrzymano z Kozienickiej Spóldzielni Mies7,kaniowej 26 dalszych mieszkań, a
w przyszłym roku z tej samej
puli zakład dysponować będzie
kolejnymi 86 mieszkaniami.
- Do tej pory nie udało
l\am się jedynie rozwiązać innego problemu - żali się dyr.
Wicha - a mianowicie dowozu
ludzi do pracy. Własnych środ
ków
transportowych
Zaklad
Betonów Komórkowych nie posiada (czyżby o tym nie wiedziało zjednoczenie?), a
kozienioki Oddział PKS nie chce
podjąć się zadania
codziennegO dowożenia zalogi do Swierży i ze Swierży. Ktoś tu musi
przyjść nam z
pomocą ...
. My tei talk uważamy.
(ekr.)

s1IOIIa tei wma.na za nojlepszy

~

w grupie przeds ię 
biorstw mo'Szy.nowych przemy
słu ciężk ieg o .

• W
wcroroj

Warszawie

otwarto
moszy.n i
ur.zQd:zeń dla
handlu i ga~aronomii. Ekspozycj<J obejmu
je przede wszystkim te u-rzq.~enkl, których produkcja jll'Ż
SIę ro.zpoczęla lub rOz.pOCllnie
się je&7cze w tym roku.
W'(lStowę

•
Dz iś, 29 bm. w Nowej
Hucie oddano będz ie do u~olJ

150-tys ięczn a

~zba

miesna."i.owa, j<Jkq llbvdowano w ciqgu 25 Ia;t wznoszenkl tej dzieJnicy Krokowo . W
okresie tylm wy-budowono w
NoweU Hocie również ponad
100 obiektów oświatowo -kul
turoJ.nyd1 i handlowo-uslugowych .

W dnłu 1 lipca 197:C r. o
godz. 10 w g machu KW PZPR w
K ieł cac h odbędzie się plenarne
posiedzenie Komitetu Wojewódz.
kiego z następującym poaąd
kiem obrad:
• Ocena stanu i kierunków
rozwoju techn;ki or01: działan i<!
zok/a dowych organizacji partyj.
nych w zakresie realizac.ji uchwa
ty Sekretariatu KC PZPR i listu
egzekutywy KW PZPR w spra·
wie przyspieszenia postępu tech
niczneg o w prz emyśle.
• Gospodarko p o/iwowo·energetyczna wo jewództwo do 1990
roku - w a spekcie ochrony ŚlO 
dowiska.

o

W Gąsow icach, w
()poczyń~im,
k ierowca

powiecie
"st.a.ra"
Chmal wymusił
pierwszeństwo
prze jazdu i w
następstwie tego samoch6CI,któTY prowad2lił werzył się z motocyklem,
kierowanym
przez
Grzegorza Ma rusa. Motocykli a
dozna! złamania ręki i nogL
Józef

Jerzy

Plastycy - młod.ość,
ambicja. Szef kuchni pol..,.,,,,-.-

•

Srod.owisko plastyczne Kielecczyrzny jest w
Wuszawae impre'LaCh "Panoramy XXX-lecia"
szeroko. Najwięk.sa:a, przeglądowa wystawa malarstwa,
medalierstwa i tkamny lutystycznej czynna jest w Galerii
ki MDM.
.
W

"Zycie
jedn.alk:

Warsrz.awy"

sbus2:ną

stawia warszawską

Tylko w te>n sposób można określić zaJChowaJ(JICJ/ro Z., który o g<xlz. 16 na
ul. ToporowS'kiego wyl>iegl z chodni IM na lIlicę
ZZ4
stojącego
samochodu... pod
koŁa "ż uka"
z nmnerem rejestrCLCyjnym CG-83-90. Chlopak
uderzyl glową w 11UUkę poj/llZ4.u , pc czym. ue<iekl
de oomu. Rodzice zaprowadzili go na pogotowie,
gdzie lekarz nie S'twierdzil żadnYCh poważniej
szych obrażeń, prócz $Olidnego guza na czole.

Pierwszy 'd oktor
kieleckiej uczelni
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1
kieleckiej u-

w działalności
czelni.
- Przyznam si.ę, że nie doCiera do mojej świadomośc i
ten oczywisty faQct. Teraz
ez.uję coś w rodzaju ulgi i psy
chicznego odprężenia po emocjach i tremie.
- Czy małżonka wie już O
pańskim sukcesie?
- Wie. Była przeciei na sali wśród ponad setki obserwatorów. Cieszy się z sukcesu
razem ze mną·
Praca nad doktoratem
trwała przynajmniej parę lat.
Komu chciałby pan dziś podziękować za pomoc, życzli
woŚĆ i współpracę?
Lista osób, którym win ien jestem podZiękowania,
wdzięczność
i
u znanie jest
dość długa . Wym ienię . tylko
parę nazwisk. Szczególne poskładam

zwłasz

cza doc. dr hab. Zdzisławowi
Małeckiemu, rektorowi WSI
prof. dr H . Frą<:kiewiczowi i
dziekanowi Wydz i ału Mechanicznego prof. dr J. Osieckiemu.

- a

żonie?

A żon ie to już podziękuj ę prywatnie. Chciałbym powiedz ie ć , że na trzy lata przejęła na siebie prawie wszystkie obowiąruti domowe i rod zinne.
- A gdzie małżonka pracuje zawodowo?
- Pracuje razem ze mną w
Zespole Technologii Budowy
Maszyn na Wydziale Mecha-

nic.znym WSI. Zrewaniuję się
jej, gdy ona otworzy przewód
d()ktoI"Ski.
Z wielu
p rzyjemnoscl
musiał pan, panie
doktorze,
zrezy~n ować?

Bardzo lubię film. Nie
w kinie co najmnieJ
przez rok. M<>że nawet jutro
pójdę zobaczyć komedię "Nie
ma mocnych".
Są zjawiska i pasje od
których uciec nie można?
Ta prawda. N ie przerywałem rozczytywania
się
w
książkach o czasach okupacji.
W telewizji obejrz ałem wszystkie mecze polskiej drużyny
na Mistrzostwach Swiata.
- A propos. Jak pan ocenia szanse naszych piłkarzy?
Sądzę, że są
w stan ie
zdobyć jeden z medali.
Ile pan ma lat?
We wrześniu kończę 32
rok życia.
- Zac'Zął się sezon urlopowy.
Gdzie się pan wybiera
na wypoczynek?
- Do UstBd. To będzie naprawdę długo oczekiwany relaks.
- A jakie plany ma pan
doktor na dzisiejszy wieczór?
- Mile towarzyskie spotkanie w gron ie lu dzi. którym
zawdzięczam to, co d zisiaj się
stało.
(st.)
-

byłem

cie resMura>Cti

i

pracy tuta.j, na miejodwiedzoitam. kilkanaś 
kaw iarni Budcbpesztu. Uda lo

artykuł
środowiska
wynikające
m .in.
mieście pawilonu

towany

poty

Do najbardziej
zbyt- słabo reł<lamow 311y,: n
łe<ŻY wystawa prac
stwowego Liceum S ztu
tycznych z Kiefc. P race
towane są w
wystawowym

zentują
Często
ial, że

bardzo w YlOki
równiri
w yra ża
eksponaty nie są

dania.
D użym zainteresowaniem
zlokalizowana w
chliwym punkcie w
Międzynarodowej Prasy i
przy Now)'m Swiecie rzeźby
kameralnej. Zd
nej z pre.:entowanych
niosła
wczorajsza ..
du" .. ZOrganizowano
wystawy indywidualne.
wane są na nich prace
wa Paciaka, Czesław a
Romana J;.Iarajdy.

się

W&pomn i ałem

W okresie waJloacji zaru.waźmny wyraźny
spadek {re/cwe:ncji - mówi pracownik bibLiotek i, pani Janina Wr.roskiew6cz. - GT<>6 osób przed
wyjazdem na url.qp cxkJ,aje książki, a z czytelni
lrorzys/Jalo dzU
po
południu 25 Cll/tetników,
~rzeważnie nauczyciele i mlo<tzież. Ci pbe'7'wsi
przygotowują się u na.s M sesji egzaminacyjnej,
drudzy korzys1>tzją z biblioteki przed egzommami
wstępnymi 114 wyższe uczelnie.
DAR

j'IJIż

W

relacjach ó tym, jak
powodzeniem cieszy Się
.da Swięt()krzyska",
ł'estauracji
kąd

"Zt()ta

rozpoczęto

a,,""t:l),wat

leckich speCjalności.
WZI'()5!a
b lisko
Wczoraj
życzeniom

tu kiennas:z "",rmaŻE!fV)n
dawane potrawy,
bardzo apetycznie,
kaly z bufetu.
Powodzen ie n aszej
bowiąruje! Stąd apel
rowników restauracji WJ,.łlb,'h
w()jewód7Jtwie: Nie
m ozna robić zdziw
gdy goście py tają o 1)01. ..._
róży, kuge l, sznycel
czy kotlet

ceptury trzeba będzie.
gać, bo w .. G o5podz,e
krzy- kiej" kOltl.<u.m.,cc:
na ' pamiątkę ładn e
przepisamti pI"Zyr ządzall
potraw.

wy'l:azy W1SJ>ólpowodu zgonu
OJCA

IGNACEGO
RYNKOWSKIEGO
skłl!lda

,zespi)ł

"Echa dnia"

369-k

Dn ia 25 czerwca 1974 r.
Tyllw 143 osoby odwiedziły wc=raj Jaka.l Pedagog icznej Bi.blioteki WojewÓ<iz1oiej przy uUICY

Polskich.

pamiątkowej wiele
łazł.,.m tam m.in. naz
l\Uodożellca)
podkr eśla jąc y
zwłaszcza meble i tkac t wo

MARIANOWI
RYNKOWSKIEMU

URLOP W BIBLIOTECE

Świerczews loiego.

śwUutczeń przydatnych w
3CU. W ciągu ktlku dni

oez
an()nrrnowosś·(C~i~ti~~~1111~~
cych ")Te prace p

Redal<torOlWi

mJ się zclobyć przepisy nowych potrmw węgier
skbch. Godnym polecenia speoc:jalem jest np.
czerwooo /ropum gotowama z dod.atJoiem al/roholu i schCLb piecz.ony. Da1l!ie
to wprowadziliśmy już de jad/Q$pisu.

BUDAPESZT OD KUCHNI
Pcmi J(lnina Z4ę/Jat, lvieroum!czka restaurcu:ji
"CZMcUu.z" w Kielcach wróciła niedawno, z podróży M Węgier.
Wyjazd mial cMr<Lkter sluŻOOwl/, a moim
celem bylo zoobycie jak najWiększej ilości do-

publiczność

w <>blic:ru nie zamier2lOIlej prze-

K i elecki (p odJwleczorek...
nie 13-letni.ego

pod

adresem orga.n.iz.a.torów: brak katalogu prac z informaeją wprowadzającą w aktualny stan plastyki kicledciej,
brak biografi<:znych n()t () autorach, ich aktywności
twórczej i ewentualnych sukcesach artystycznych -

seroecz:ne
czuda z

LEKKOMYSLNOSC ...

wyTaża

pretensję

chitektów

d zięk()w ania

o W Snoch<>wicaeh-Zagórkach,
w powiecie kieleckim. kierowca
PKS Leszek Urbań -' n ie zachował ostrożności w czasie jazdy i potrącil autobusem Jadwigę Staruchę, która wskutek odn ie ionych ran zmarła po przew iezieniu do szpitala.

"Panoramie XXX- I

W

KW PZPR

prawdziwego zdarzenia

Gdy na nadwiślańskich piaslaCb w Swiel'ŻaCb Górnych toezy -się batalia o
terminowe
sa.kończenie
budowy Zakla du
Betonów Komórkowych,
jego
pn:yszła załoga już
przygotowuje się do
podjęcia
pracy.
)faJą to
być
bowiem - od
p ierwszych dni fachowcy z
prawdziwego zdarzenia, którzy
lIZybko osiągną pelną zdolność
produkcyjoą , a
więc przekazywae będą dla potrzeb budownicłwa okolo 300 tys. mszesc. gapzobetonów rocznie. Na 560 osób, JU.óre podejmą pracę W
OK - 427 ludzi zaliczać
się
będIie do ~rupy przemyslowl'j.
l ai zresztą w tej chwili kieroWDicłwo zakładu przygotowało do dozowni, krajalni i
do

Ziemia kiele ck

zmarł

dr med. W ITOLD BRAUER
specjalista ftyzjatra i rentgenolog, urodzony l
Zmarły był pracownikiem służby zdrowia w K i
od 1939 roku a w Starachowicach od 1942 r.
Długo letni przewodniczący Koła PO lskiego
.
Lekarskiego, były długOletni kierownik PoradDl
gruźliczej, kierownik pracowni rtg. przy SzpitalU
w Starachowicach.
W Zmarłym tracimy zasłuźonego pracownika, leka
wysokim poziomie wiedzy zawodowej i etyki lek a
wyc.howawcę młodych kadr medyczny ch.
_
.Dyrekcja
372-Ql:
Rada Zak

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pierwszy doktor z Kielecko - Radomskiej WSI

~nia

obilitacia uczelni

czoraj na Wydziale Mechanicznym
Kielecko - Radom
skiej Wyższej Szko
ty I nżyni ersk i ej odbyła się pierwsza w histori i
uczelni obro na ....acy doktorskiej. Z tej okazji poprosi l i śmy o rozm owę dzie ka na wydziałLl. prof. dr hab.
JANA OSIECKIEGO.

W
J ulian Falat
- " Polowanie na kaczki"
iana Fałata
mistrza
tec hniki akwarelowej - za_
tym razem stowcze.-nym obrazem oArtysta odegrał znaczw histo!"u naszego majako jeden z najwybitpiewców polskiego pej
wychowawca wielu malareorganizator szkolnictwa
To ostatnie stwier
się zwłaszcza do
roku 1895, gdy Fabt
J.
Matejki objął
dyrektora
Szkoły
P i ękmych
w Krakowie,
za jego kadencji przezostała
w
nowoa lUldemle. Arty9ta był
ym z organizatorów
.. ~ ._ •... - Artystów Polskich
pr e ze ntuję

zasłużonego

kultury narodowej.
począwszy od rodo początków lat 90
ieku, sceny z polowań
stały
się
najbartYPOwe dla jego twórczoW tym także okresie za- '
a rtystę
interesować
tzw.
pe jrzaż..

...._t,.,..,

do

zbiorów' muzealze sceną polowania

na kaczki nosi wszeLkie cechy
dzieł, które powstawały
w latach 1886 - 1890, tj. okresie,
kiedy krystalizował się zasadniczy model twórczości. malarza.
Poza pobytem w Nieświeżu,
odbywał Fałat liczne podróże na
Litwę
i Polesie. W tym czasie
zamiast
drobiazgowo ,worzonych studiów natury pojawiają
się ujęcia bardziej
syntetyczne,
malowane szerokimi pociągnię
ciami pędzla. Cechy te posiada
obraz " Polowanie na kaczki".
Temat jest tu ty!k.o pretekstem
do przedstawienia relacji z 0branego fragmentu pejzażu, z
pominięciem zbędnych
szczegółów.
Zam iast wiernego odbicia
natury otrzymaliśmy jej indywidualne studium, pełne poezji
i nastroju, które podkreśla brą
zowa i zielona gama barwna.
I'()ZJasruona w niektórych ))Mtiach kolorem żółtym. Zwartość
tego dzieła akcentuje też faktu~a ukształtowana
za
pomocą
zręcznych,
grubych pociągnięć
pędzla. W grupie nie tak: znowu
licznych obrazów olejnych tego
okresu, jest to z pewnością dzie
lo wybitne, potWierdzające duże możliwości twórcze
artysty
również w tej tectmice malarskiej.

W zbiorach

zewn

znajdują

~leckiego
musię 3 obrazy J.

Falata. Jeden z ni<:h "Skraj lasu" prezentowany był już na
tych łamach.
A VUS
Fot. H. Pieczul

gaz
kilkunastu lat ~lówne
Sandomierza, me wyStarówki, mają Siec
TyJk,o niektóre peryfe"kupisk a domów pozbaje<;zcze te j wygodnej
Cie plnej. Wszystko jedkazuj • że
już w najmiesiącach w
Sandocałkowicie z uz gaz m. RllI'OCiąg
się obecn ie m .bn.
Pic-z.czel i na 05iedlu
W
prawobrzeżnej
powstał SpoleczBn owy,
który
będzie
czynami
i ,przy budowie gazo-

WSpomnieć,

że budynki
wzniesi ne po praWi,ły na kont hus ą od począttku pohrurociągiem
g8'lJOWYTll,
przyłączy
ię t!>raz
ilość qtarszy~h obielc"""",-""n,,ci&..
($1

Bez retuszu
ZAS uobil się piękny: prze
łom wiosny i lota.
Mamy
wreszcie ciepło, a że czasem popada i przechochq burze,
to i w tym jest piękna lata i
swohty jego urok. Wszyscy szykujq się do urłopów, trudy całe
go ro:Cu %0 nomi; możno popatrzeć jaśniej na świat. A ci, którzy na swój odpocrynek muszq
jeuc%e poczekać, majdq miasto
spokojniejsze i lnfIiej
ludne;
mniejuy
tłok w
outobusach,
mniej kłopotliwie w sklepach.
C~yż zatem
możno nie polubić
miasta w letni aos?
I mrtie nie chce się pisać,
bom i ja cięilco spracowany, jak
wszyscy. Takie i ostotlTie tematy
były nelWowe - czyi to się na
nos nie odbjja?
Zwaln iam
więc
no tydzień
obroty. Odkładam pozoczynane,
zawsze w moim fachu p iln e p isanie, oglqdom telewizję, aytom
a po tygodniu
zaczniemy od
nowa.
A przpnać się muszę, ie w
ostatnich tygodniodt moi mili

C

- Panie Dziekanie, prawo
nadawania
,y tułów
doktorskich jest swoi tl\ nobilitacjl\
u czelni. Co decyduje o uzyskalliII takich uprawnień?
- Rozporządzenie Rady Minisl.rów wymienia cały szereg warunków, które musi spełnić instytucja (wyższa uczelnia lub
instytut), ubiegająca się o prawo nadawania stopni doktorskich. Przede w szystkim musi
ona tworzyć w okreŚ lonej dziedzinie środowisko o odpOWiednim poziomie naukowym. Ocen ia
się dorobek naukowy zatrudnionych pracowników, wartość oryginalnych prac. OdpOWiedni auto
rytet uzasadniony składem
osobowym - musi mi eć organ
nadający
stopień
naukowy, w
naszym prz '}ladku je t nim Rada Wydziału. Konieczne jest
również wyposaż enie
w aparaturę

umożliwiai ącą

kontynuację

prowadzonych badań. Prawo nadawania stopni doktorskich uzys-

kał

Wydział Mechaniczny
WSI
w 1972 roku.
- Ile jest obecnie otwar-łych przewodów t1oldorskicb'l
- Prace doktorskie przygolowuje 18 osób. Kilka jest już na
ukończeniu i spodziewam się. żo
jeszcze w tym roku kolendarzowym odbędzie się siedem następ
nych obron rozpraw doktorskich.
Większość doktorantów to pracownicy uczelni. Dwie osoby zatrudnione
są
w
przemyśle.
Chciałbym podkreślić, że dpcvzi~o otwarciu przewodu doktorskiego
pool'jmui omv
dopiero
wówczas, gdy kandydat ma ;11
powa'ŻlIl ie zaawan90wane badania.
- .Takich problemów dotyeZl\ obecnie PMlYl;"otoW)'wane
prace?
- Wszystkie dotyczą dwóch
dy cypli n : mechaniki technicznej (proble my drgań, statycznoś
ci i wytrzymałości konstrukcji
maszyn I mpchaniki ciała stałe
go) oraz b udowy ma~zyn.
- N:l Wydziale Mechanicznym d ,dała l&kźe
l.uc1ium
Doktoranokie.
Pi erw sza grupa 18 osób
ukończyła
już
pierwszy rok
Obecnie POWOłuj e się dla nich
opiekunów naukowych i ustala
zakr s prac badawczych. Nie
jest M jednak jel\zcze otwarcie
prze wodu
doktorskiego.
Druga grupa 20 osób rozpocz la
zajęcia na Studium Doktoranckim w lutym 1974 roku, obecnie myś limy o trzecim kursie.
Z poziomu st udiujących jegte~
my bardzo zadowoleni. Opini ę tę
potw ierdzają także
prowadzący
zajęcia nauko.wcy m.in. In stytu-

tu Pod 5tawowych
Probl!'mów
Techniki i
niwersytetu Wa r szawskie~o.
Na studi um jest
dwóch pierw zych inżynierów ~bsolw('ntów naszej WSI. Z przy
jemnością mogę powiedzieć, że
należą cl,., najlepszych
- Wróćmy jeszcze do pra-

cy obronionej wczoraj.
R ozprawa d oktor ka mgr
Pawła Lubeckiego nosi tytuł " Op tymalizacja param trów
w ier cenia
obrotowo - udarowe_
go w a pekcie zu życia koronek wiertniczych". Jej promotorem jest doc. dr hab. Zd zi law
Malceki. Je
to tV1>O'Wa pr ac!ł
eksperymentalna. Chod>:! o to,

im.

Władyslaw
Rymk iewicl - Wta j""",i·
Clenie. Wydawn ic two lódzkie. Wyda.
nie pierwsze. 5uon 257. Ceno 20.- zł.
Kenzoburo Oi - Sp4"OWO osobisto.
Państw. Instytut Wyda.wnic..,. Wydan ie
pierwsze. Stron 189. Cena V,- lI.
Henryk
HO<1enbe<g - Stromy jest
cr.os. Poezje.
Wydawnictwo Łódzk i e.
Wydan ie pie<WSle. Stron IV. Cena
15,- zł.
Iris M",doch - Sluomna róźa . Pań
s~ Instytut Wyd~.., . Wydanie
pi_ue. Stron 343. Cena 30.- zJ.
Mapa samochodowa Polski. Pań .....
Pned5<ęb i orstwo WydOOW1 ictw KO<1ogrofiCUl)'Ch . Cena 10.- zł.
Edmund Staniewskl. Rys.zord P.-łl
kowolci - 15 lot podboju kosmosu 1957
- 1972. Wyd . MON. Wydan ie p i_ne.

c rytelnicy %aczęli się ~q tr~ę
więcej
interesować:
nie pisaniem, a osobą. Nawet nie wiem,
aym na to %asłużyłem; że jednał były to same panie, więc
mniemam, że kierowała nimi
wrod~ona
tej płci ciekawość.
Jedna więc chciała się koniecznie dowiechicć, kto to jest Omikron, ole już nie będzie, bo
wybilem jej to rodyiralnie % gło
wy. Inne stawiajq mi zarzut, że

P ze akacyjny

remanent
posłużyłem
się
pseudonimem,
którego używał Kosprowin i jeszcze jakiś kieledi pan, który
gdzieś tom porał się literaturq.

by opracować metodę pracy ~
zwalającą na zmniej~zenie zuż~
cia koronek wiertniczych, a Je<!

nocz eśnie pn.ysp i~ająCl\

proc.e.

wiercenia.
- Dziękujemy sa l'OUIlowę.
a nowemu doktorowi k ~
my erdeolllle rr&l.ulacje.
Rozmaw iał

.JULIUSZ JAN BIlAUK"

Chór
starszych panólV
należy Qdmłodzić
PierW5ze wzmianki o illblte-:
oiu przy Fabryce Poreelany ..
Cmielowie ohóru m kielfo w»chodzą
pnC1J [ _ojoy świ~
wej. Zalożony _tal s i.Dieja..
~ywy
działaczy
robotnioa"eIl
zn zonych w PP . W eokresi..
zaborów kuHywował pleioJ 1__
dC)we , kn:ewil polskll --ykę I
słowo. W
okre ie
mjędsyw..
jenn m ehór zdobywał -«re~ i
ci zył ię dużym
niem. Nalcienl '1.0 chóru by-=
lo z zczytnym wyróźnienieai.
W okr ie ostatniej w~iny wl.
Ju członków chóru dsiałato ..
S1:erell"ach kon piracyjnych organizacji, .poro polell"lo w wal,
Ct s hitlerowcami.
W 1945
chór wznowlł . .~
jl\ dz iałalno·ć. Zaklady
lany Stoi wej I zwil\zkJ sa.". .
dowe slaly ię patronem ldI..
kudziesięcioosobowego
chór ..
CmieJowscy piewaey wy tęw»
wali nie t lko na
okoUCI1DOiciowych Imprezach . lecs ucsetl&
nlczy li l zdob y wali Dacrody w
rćńnych f estiwalach l
konkursach. Obecnie ch6r, cltOCllał n~
dal wy t puje I cie zy ie nieslalm cym JM)wodzeniem. boryka się _ różnymi kłopobmL
Członkowie chóru to star i pa.nowie. Szkoda więc, ie len o
bogatej tradycji zespól nie lellł
za.ilany 1Ilłodr.iei:I\, której w
fabryce nie brak.
Dyryr:entem chóru j t obeó-:
nie pelen
s apału
nauCllyeleł
miej owej nkoły LESZEK
GORLICKL Stara się o
koot nuowanie pieknych t>raAl"eJi.
Do stałego repertuaru
nadal
naleia 'pie~i polskich kompozytorów: Moniuszki,
No owskiC'lro,
Pad erew kiel;"o
M U
pio enłti ludowe I wojskowe.

_a-

r:

p_-

(mak)

Telefon interwencyjny
ty

kompl~m.

nie czytam -

gdyż Hamiltona
nie mogę więc go

naśladować.

C%y tok czy awok mnie zwq i
czy takie czy inne wynajdujq mi
pokrew ieństwo,
jest mi wszystko
jedno. Bo nie to jest istotne, a
to co się pisze, jaki % tego poiytek i jok to jest przyjmowane.
Chciałoby się bowiem, by słuiyło
to wszystkim - miastu, które po·
woli _aje się coraz ładniejue
i nowsze i nam, którzy w nim ży
jemy. I jeśli tak to zostanie ocenione, będę się cieszyl i uważal,
że jestem pnydomy.
Tak więc, zamknąwszy budkę,
robię remanent. Wydaje mi się,
że wypada po%ytywnie:
manko
nie mam, nikomu nic winien nie
jestem, pneciwnł~, mam wielu
dłużników, tych,
kfórych tu zaczepiałem. Może pomy 'Iq o uregulowaniu swych należności.

Nie ma go jednak w encykloped iach, więc auję się usprawieWyszedłszy
więc
na czysto,
dliwiony; Kasprowicz %Oś _00- mogę
spokojnie
odpoczywać.
~y mi zapewne faUl pas. Jesz- Ale nie chcę być som uprzywilec%e inna mi powiedziało/że nie- jowanym; zaczynajqcym urłop" udolnie naśladuje Hamiltona, w Omilc:ron życzy dobrych wakacji.
czym "nieudolnie" uznolem za
objaw zazdrości, a rentę za duOMIKRON

DOKORCZEN1E ZE

T~cusz Malek kierownnt
r adiofonizacji prz.ewodow j RU~
- Kie lce: - Od 18 bm. prne!l"Wan<)

połączenie

z uwagi na
Ki Jcach

z

Mącbocicamt

przebudowę

przy

Październikowej.
czenia zależy od

ul. R
Termin

'eoI. w
lucjl
podłą

tempa proowa-

d.zanych robót.
Od redakcji: Ta.ka od:poowiedi
nikogo nie satys(akcjorwj Prosimy o bli.ższ.e sprecy.wwanie
"tenpa".

Opinie czytelników
• D laczego dawne przystali
ki autobusów MPK znajdują 
ce się na ul. Zagórsk ie j (od
Zródłowej
do Szczecińskiej )
jeszcze nie zostały przywrócone? Przecież prace drogowe
już zostały zakończone pytają mie!.zkańcy KSM.
Mieszkamy już 3 lata w
bloku przy ul. Armii Czerwonej 78 w Kielcach. Kie<iy padają deszcze ściana szczytowa
przemaka w całym pionie, cze
go skutkiem je t wilgoć, zi mno itp. Usterki ą do tej pory n ie u.linię e, pralnia nie
w~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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_Un"

.ą.an;a

rynIw

Władysł_

,." .... u na

wit_

opaIow.

_jast,czni.

Jagiełłę

-.rjąc"90
gdzie parę mie-

spod GrunwoIdu,
sięcy • wcześniej
sromotnie

pobito
lCnyiakcior. Wladysl_ Jog ie/lc> od·
bywający tzęsłe pockóie po kra.ju
bywał
~ie jeac.1e 5-1tr!'t·
nie.

cia wody. Odwierty iuż zrobiono. Wody - jak wykazały bą
dania - będzie tyle, i~e potrzebowałyby dwa miasta o wielkości Opatowa. Budowa magistrali wodnej i innych obiektów
Wodociągowych
kosztować
bę
około 60 mln złotych. W
następnym
pięcioleciu
sprawa
wody powi'llna być rozwiązana.
Dokumentacja na oczyszczaJnię
ścieków znajduje się wopraco-

dzie

waniu w Centrum TechniJti Komunalnej w Warszawie. Za p.a1"ę
lat Opatów mieć będzie także
gaz przewodowy. W granicach
administracyjnych miasta znajduje się bowiem odcinek magistrali gazu wysokoprężnego.
Zakres planowanych iUl>t2l~~,.r
towywanych przedsi
kresu
gospodarki
jest szerolci i
przecież oprócz
ważnych zadań O
musi w latach najbłliżji~cą
patów jest miastem 7-tysięcznym i siedzibą władz
jednego z największych i
aajbardziej obfitych 'IV produkcję rolną powiatów
województwa kieleckiego. Stąd pochodzi
Irzecia część buraków cukro'W)'dl, dzie$iąta część mleka i
mięsa oraz dziewiąta część ogól~ skupu zboża. Sam Opatów
~ miastem, któremu najstar_
lIZa -i najnowsza historia nie o-

O

lIrJCZędziia

wiołów

i

klęsk.

groźnych

,,,Ilu

_q

część

domów.

leszu. więb.., poi.... ...,buchł w
1551 ....... Spłonqł wtecly taicie
....Ietni ratusz a wroz z nim .nyst
Itie d~ "';ejs.ie łącmie •
pnywile;ami nodanymi t _ mio·

--

Iaamowe wzbogaciło Opatów rów

llież· o 8 budynków, ale o
cłowanie więk.s2ej liczbie

z.decy-

m ie6zbń. W ciągu czterech lat i pię
Idu . miesięcy oddano do uży1ku
193 . mieszkania czyli
niemal
Ctwukrotnie więcej Jlliż w ciągu
ł:DIrun.astu poprzednich lat.
lI'a

chwi.li 300 c:zlon.ków i 150 kandydatów, 250 rod7Jin czeka na
m.iA!szkania rad narodowych, zakłady
pracy i programowany
rozwój przemyslu wymagają w
najbliżS!Zych latach
około
200
mies:z!kań. a rekonstrukcja miasta
przypominająca
operację
5landomierską
zmiata
z
powierzchni dziesiątki starych, wa
lących się ruder. Lą=e potrze.by mies:z:k.aniowe już obecnie
szacuje si-ę f\Il około 1200 mieszkań. Jest bo wie1loość, jak na
Opatów, kolosa1na.
Równocześnie z poprawą sy-luacji mieszkaniowej
następo
wać mUSli. rozbudowa i
budowa
infrastn.tktury technicznej. Trzeba budować oczyszczalnię ście
ków, a także uporządkować system za.sila.nia miasta w energię
cieplną. Obecnie wszyst.k.ie nowe budynki mieszkalne mają
oddzielne,
własne
kotłownie.
Prawie każdy większy i mniejszy zakład pracy także ma SWOje odd2ńelne kotłownie.
Inwestycja, która ma poprawić zaopatrzenie miasta w wodę już się rozpoczęła. W czynach
społecznych
zbudowano
8.5 km sieci wodnej. W opracowaniu jest dokumentacja uję-

cję
wić

buOOwlan.a
władze i

akływirT.acja
ludnoość,
ale

Nie ma ojczyzny bez" Kielecczyzny
roku 1956 zaczęła
się
WSpÓłczesna bistońa
Kazimierzy
Wielkiej
jako
8iedziby rolniczego powiatu. Li~e praWie 5,5 tys. mieszkań
Il6w miasteczko prawa miejskie
ma jednak dopiero od 19,,9
r.
Nie oznacza to jednak, ze nie
posiada wcześniejs_j
historii.
Pierwsze wzmianki pochodZl\ z
1326 r, Juz wtedy istn13ł tu okazały, jak na owe czasy, kościół parafialny. Obecny pochodzi z 1663 r., wzniesiony został
z fundacji kasztelan~ krakowakier;o, Stanisława Wa-rszyckieCo. W XVI w. wieś Kazimierza
Wielka, prawdopodobnie nazwaDa &ak 9a cześć ostatniego z
d;Vnastii Piastów, króla Polski,
była własnością
Luk~sza Waldorta. W
pÓźniejszym
czasie
dobra
kazlmierskie
przeszły
w ręce rodz.inv Jana Oh-śnic
kiego. Następnie
właścicielem
JUzimlerzy Wielkiej bYł Jerzy
Sebastian Lubomirski,
hetman
polny koronny.

O

szczęśliwego

ko·

ży

w t4M
_iecl"ła Opałów
iii..... _ o . Ocalala tyłh dwu·
cbiato u~U mi ..... ońców. S.eść
~ p6iniej w 1502 rob _dłi
_
""-to Tat.....,. Wie",i poiar

~

stron<JntiJ, zmodern
dy produkcyjne,

trudności.

Ostatnia
wojna także obeszła się z 0patowem oklLltnie. ZniSlZczenia
BEaOOWan8 na 65 proc. W 1945
lIDIru ludność liczyla 4,5 tysiąca
Cl8Ób. Pierwszy blok mieszkalny
Ir.budowano
tutaj
dopiero w
1956 roku. Do 1970 roku odddaDO do użytku • budynków
ze
160 mi.eszk.a:n iami. Od roku 1970
do po}.owy czerwca roku bieżą
~ nowe budownictwo miesz-

.-Iszcął

zbyć się kłopotów

potrzeby mi€52lkaniowe są nadal
ogromne. Na liście spółdzielni
mieszk.a;niowej figuruje w
tej

d

W .kresie refonnacji było lu
wiele jej COrl!.cych
zwolenników. Swiadczyć może •
tym

m.lu. fakt przekształcenia kościoła parafialnego na ariański
zbór.
Równiei
w
pobliskich
miejsCClwościach arianie i kalwini mieli sporo zwolenników,
d~ŹIlCyeh do wprowadzenia
w

starej części miasta, poprawarunki lokalowe w "*0lach, rozbudować szpital itp.
W planach na najbhlższe lata
wnieszczoIW
budowę
domu handlowego WSS
~iego domu
cy~ano, że
na ~Larc~wce.
wszys tkich pomieszczeniach
terowych, ulokuje się po niezbędnych zabiegach rekan.strukc;yjnych i remontowych placówki handlowe i usługowe.
IW szkolnictwie do naj pilniejsrzych zadań zalicza się budotwę,
już zresz,tą rozpoczętą, internatu dla liceum ogólnokształcące
go, budowę dużej szkoły zbiocczej oraz roz.budowę średn ie j
szkoły
ogólnoksztalcącej. Wła
podejmują także starania o
budowę żłobka, bo
z kaixlym
rokiem zwiększa się liczba pra_
cujących zaw()Ó()wo kobiet. W

dze

.1976 roku ro2l)XlC7Jnie się rozbudowę
Szpitala
Powiatowego.
Cementownia "Ożarów" pomoże
w tej inwestycji kwotą 30 mln
złotych; a Zakład Przeróbki Zlomu przy ostrowi.eck!iej hucie zadeklarował na ten cel 20 mln 71.
Z innych ważnych przeds ię
wzięć, które zaznaczą się porzytywnym wpływem w życiu mieszkańców

wymienić

warto

mla tu jest urodzajna, sprzyja
uprawie buraka
cukrowego
•
p!lIIenicy. Łubieńscy wybudowali
w 1845 r. Cuk<rownię "Łubna".
Równocześnie
zbudowano
w
Kazimierzy SlZkołę, sąd, pocztę
i wiele innych okazalych budynków. W ostatnich latach XIX w.
osada otrzymab pol~czenie kolejowe z Kocmyrz-owem . Ta
stUli. linia nadal sluży miastu.
W 1921 r. mieszkało tu 2,3 tys.

•

botażowycb.

zakończeniu wojny osada
mocno znlszczona, a pola.
zaminowane. Dokonano ogromnego wysiłku, aby znów wróło tu życie. W ostatnich lata.eb
Cukrownia "Łubna'>: zostala pc>ważnie rozbudowana izmode ....
nizowana. Miasto obecnie można
uważać za wzorowo
zagospodarowane. Jest wiele nowocze<;nych domów, są S7Jkoły i nie
znane poprzednio
przed zkola,
dom dziecka
itp.
Zamożność
miasta i jego mieszkańców jest
widocz_ na ka-.idym kroku. W
najbliż zych latach
Kazimierza
Wielka bt>dzie powainie rozbudowana. Bl'dą wodociągi, powstanie wielka eegielnia, nowoczesny n,piial, zaklady p.r:aemys'ow.., oraz
użytecznOŚCi
pu-

Po

s

była

kraju wiełu reform.
Wypadki
polityczne, sytuacja gospodarcza
zaco(aner;o kraju nie pozwoliły
jednak na wprowadzenie w źY
cie postępowych myśli polskiej
reformacji.
W 1780 r. Kazimierza Wielka
w ręce Łubieńskich,
którzy
władali
dzisiejszym
miastem i rozle«11\ okoli~
az
do 1945 r. Ludność poza
rzemiosłem I
handłem,
«ł6wnie
zajmowała się rolnictwem. Zleprzeszła

W czasie biłlerowskiej okul>acjl zginęlo tu
prawie
dwie
trzecie ludności. Latem 1944 r.
w czasie
walk o rozszerzenie
przyczólka w rejonie
Sandomien.~ Baranowa współdzia
łali z jednostk&mi radzieckimi
iołnierze Brygady "Grunwald".
Na tyłach armii billerowskiej,
w rejonie Kazimierzy Wielkiej,
I Brygada AL Ziemi Krakowki ej im . Ba-rtesza Glowac'<ier;o
z obwodu IV dokonywala poważnych aktów dywersyjno- sa-

mieszkańców,

wie 3 tys.

a w 1939 r. pra-

Lata
międzywojenne
nie
sprzyjaly jednak rozwojowi osadY. Mimo żyznej r;leby, ziemia
nie
dawała
wszystkim
środkó
na ukzymanie. Wielu
mieszkańców okolicznych wiosek
emicrowało
w
poszukiwaniu
pracy. Zyski z plantacji bunka
eukrowego szł:v "łńwnle do rl\k
rodziny LubleńsJdcb.

błiC\lllej.

RYSZARD MAKOWSKI
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Spacerek
W
rorgo",izowoolly-ch
oSotat040 w Angl ii rowadoch oma-.
~ spaceru zwyciężył 56· letol pll>łkown-i4c w stoooie spoc.rynku, D ick Crowshow, mieszAm..
jqcy koło
liverpoolu.
..Pnespacerował" on w ci~
pię
ci1J d'lli niebogatełny
tłyos~flS
483,621
km,
ustonowi<ljqc w
ten sposób rtO'ł!Y rekord Ś'Ma-

Sobotnio- niedzielny

_~.

dodatek "Echa dnia"

się

•

O

ara Kolbe

•

ki<:h

sztuki ludowej l folklruu dla wsp6lczesJlel
redakcja miesięcrz.nlka "Baofwy" ustanowlla
nagrody im. Oska ra Kolberga "Za zasługi dla kultury
s~f:;:::~e tego typu odznaczenie w Polsce i jedno z pierwwręczenia

meda-1i, dyplomów ~oraz nagród pieniężnych
Mazowieckich w Płocku. O trzymali je
twórców ludowych, działaczy propagujących
opieką twórczość tud<>wych artystów oraz ci pracowwnieśli istotny wkład w rozwój wiedzy o polskieJ
i folklorze muzycznym. Są wśród nich: Władysław
Adam Zegadło rzeźbiarze ludowi, Justyna Grzegory . pięknych wycinanek, kolorowy~h bukietów I pająków,
Rybakowa _ mistrzyni w tkaniu dwuosnowowych dywaów Tomasz Sliwa - wykonujący oryginalne Instrumenty
n'iCh Franciizek Borak - za wyroby ze srebra t szcze ..
filigrany, rodzina Cwiżewicz6w za dzialalnoś.ć w zai so:tuki ludowej Jallina Ory nżyna dZdalaezka
sztuki ludowej, wspÓłtwórczyni .. Cepelii", Jadwiga Soza d,ziałalność w zakresie polskiego folkloru muzycz~ego
zespQ ły: "Kurpianka" - za p ropagow ame folkloru kurpwwi "Zu brzyca Górna" _ prezentująca folklor orawsl<'i.
na Zamku
' ejsi spośród

Io.sy

nie

przesDlo~

K9iążąt

powinny

być

w kOfZ~
n' o w cołej peaN z plosłońc a., z podróży i W'fUazesonie w lecie poproste, bowiem jeproste oczesorne
podo k:osbionw
kąjokido spodni-CI'(
i pro ktycz.ne, o by nie
było trocić dvżo czas(J
'e i spę.choć w iekt
u frytzjero.
bo".-dz:<> kr~ie i d1u-

WykIOInooie Vw~j ondułocji
\e.pie.j odk>ży~ 00 oIores
powococ'jljny. Włosy nie wyglądo
ją łoOnie: polIO tym
s/ońc.e i
wodo mors«o ~ją W)OSoUs=jqco na WIIosy; lepiej więc.
oby I)~ były mi.gcl!Olle tltŻ ~
przednio trwołq ooduIoc1q.

sów.

lepiej W"t'kooo~ je u

zjeto, ole
bo włoS'(

iry..
Pf1Zed słońcem lirzecnrooóć cllusdtq
hA>

kopełw.zern, o
I.łŻ}"NOĆ czepka.

w ClIOISie kqpieti

RÓtHniez
~
zooiedloć
przed ~ ~ m)'C ia

krótlc:e,

bez crepko,
I\4os och dugich wsk<J<ZoiW!
Po kąp iel i spłu.k~e wodą
ągO?NQ,
o po
wy.su<szen"Czotkowo nie.
.""'..osy póldk.3'e w czo&e
I no,~-e'Ży zoklodoć czepek,
ClooSie joolldy n.p. statkiem

skąpić

wi.e-

dają

grosza!

ma nic gorszego niż
taka oszczędność, która w
efekcie przynosi... straty. Jeśli
już budowało się ośrodek: reprezentacyjny w Górach Swię
tokrzyskich,
w
celu obsługi
klienteli zagranicznej i innych
osób lubiących komfort, to należało ów mojekt zrealiwwać
Iie

nie.
Dyrektor

"Jodłowego

Dworu"
German
przyznaje
którzy skarżą się
na brak basenu krytego (niechby był nawet na wolnym powietrzu!), brak kortu teni sowego, boisk do siatkÓwki, 50larrom itp.
Nawet
!l'i.ej~
zsypu
śmieci
dotąd Dle mozemy
załatwić skarży się rozmówca.
- Nasza kuchnia ma ogromne
kłopoty z
uzyskaniem właści
wego asortymentu masy m ięs
nej I wędlin.
Mówi
o
woim
pomyśle,
aby na pła skim dachu urzą
dz ić solar i< um. To by nie wymagało
w ielkich
pieniędzy;
balu trada
poprawiająca
wystrój zewnętrzny budynku, tra-Stanisław
rację
tym,

N ie należy tone
slosowoć lokieru.
Aby u\rzyomoć

tbyt czl;$to

wkwt

brym

slonie,

do

ooleiy

no.s~jqc.,.c:ł1

Zabieg ttwołej

•

wykonywoć

nie

w

do-

st~
zaleceń:

oOOuIocji
niż 2

częśc iej

ro.Zy do roltu.
•
W Ooiu trwo~j ondulocji

Kolor wło.sów zmieaiot nie
n i ż 2 roay do roku.
N ie zakłocloć lokówe« no

rGry

samo

słońce

No przesuszooe S'Ioócem

Zlbyt często,
w tygod ni u..

oo.jwyżej

2

•
N ie nOOl.łŻ)1WOć
\o.kiero·
waoa .
•
W czasie Ioto zwrócić uwogę, oby nodmiernie ole wySlXtOĆ włosów.

wł0-

sy dobrze dczi<Jło
kompres
z
ol iwy i m)'Cie szompono mi odiyw:ojqcymi włosy .
Moczenie włosów w woc:bie
morSilciej n ie
z06łqpi
normalnego m)'Cło wodą • m'J'dłem.

gospoda-

łysogórska

A

M

•

rozjo~io włos.y.

dbałość

Wizytówka

llOC

borwiqcego, bo

Gorzej będzie z basenem kitPIelowym, chociażby o karli.cb.
wymiarach. Po prostu brakuje wody w Okolicy. W tym celu nawet sprowadzili różdżka
rzy z Ostrowca i Warszawy_
Zq,aleźli ponoć kilkaset met.r6w
dalej podziemne jezioro, o promieniu 30 metrów, na głębo
kości 20 metrów. Ale kto zaręczy, czy n ie zmówili !lię po
prostu? Trzeba byłOby to zbadać bardz iej naukowymi metodami, to zaś kosztuje więcej

rzy.

•

jest w;og.:em
fori>owonych
wŁosów. Gcty W:ęc
faroa ole
jest konieoma, lepiej
z
olej
zr~oć,
a
kOl'Z)\Stać
w
pełni -t wody, p<l'WieWo i slo ń.
co. Jeśli
jednot forbowon :~
jest ~eoo;&.o.:one.. n.p. ze W2!glę
du 00 odros.tonie s-i'W)"Ch wło-

wymagają.

podkreŚlają

częściej

W~ też pomięt<l~ że sloń

chę zieleni w
donicach, od!»wiednia wykładzina dachu, a
efekty naprawdę duże. p~
nie z urządzeniami spoctoWymi;
wielkich
nakładów
ni.

Z tańsZYCh Inwestycji - ~
drzewienie i zakrzewienie tereIW. To nic, że w pobJiź;u jelit
stary las. Kwitnące la'zewy
w
sąsiedztw i e
wzmacoiaj_
wrażen i e
e6tetyczne
ośrodka,

sĆYW.

ce

wyco-

niż różdżkarze.

nie wykonywać jeclnocześ~e od~lWieoio ~ub farbowania wio-

kłopotu.

kąpać

N

si ę

być

s.i ę

Nie

któty

Dworze"?

ich krytyczne uwagi
le do myśleon.ia.

I~1"ezeota.cyjne

go ()biektu - wczasowego, I:'drzie mOlina byłoby
zwabiać
turystów zagranicznyeh i ,,skubać" z nieb ... dewizy. Wreszcie na ów niezly
p<>mysł
wpadło
warszawskie
przedsiębiorstwo
..Turysta",
które kosztem 20 milionów
złotych
wybUJdowało w Hucie Szklanej pOO Łysą Górą
.. Jodłowy Dwór". Ten ośro
dek wczasowy oodano do użytku wi<>sną ubiegłego roku.
Już
z
daleka widać, że
architekci
p()pelni1i
gafę.
Willa wczasowa przyp()mina
zbiorczą
szkołę
gminną
w
Kozi<;ilbródka.ch. Trwały rDZbrat pięknej nazwy z brzydk-im frontonem. Dopiero wrlę
trze obiek.tu nieco uśmierza
przykre wrażenie. Ładny hol,
dość
przyjemna restauracja,
pokoje dobrze wy p<>sażone , z
łazienką,
ciepłą
wooą.
Jest
i
sala
konfereneyjna
dla
tych, którzy by tu cheieli orglllOizować
sesje
na.ukowe ,
sY'ffilPOZÓ a
czy
po
p r<>s t u
narady połąezone
z wypoc:zynk·iem.
Ośrodek dysponuje 138 miejscami noclegowymi w pokojach dwuosobowych. Ceny zróżnicowane:
dla klientów krajowych 140 złotych za dobę.
Ale dla turysty ze strefy dolarowej pokój wynajęty w sezonie
kosztuje
514
złotych.
Jeśli przybysz jest
z bratnich
krajów
demokracji
ludowej,
cieszy się w i ęknymi względa
m i: płaci tylko 343 złote.
Od kwietnia b ieżącego roku
zawitało tu
już
300 osób z
Czech06łowacj.i,
NRD, Węg ier,
ZSRR i innych krajów socjalist~z.nych, a także kilku.ch.iesięe : u
turystów z państw kap italist)'C1llllych. Ci 09tatni chwalą
sobie nioskie ceny
hotelowe,
skarżą
·ę
jednak na brak
większego
komfortu. OcZYMŚ
cie, nie wszyscy gderają, ale

Costonado,

znołozł
1,1n.

fał się 00 tro~ie.

"Jodłowym

d dawna istniała potrzeba stworzenia w
Górach
Swiętokrzys

pok.>:no""'f'Ch

doty . ; z9s9~ _

.le9Se

29-30 czerwca 1974 r.

Co szumi w

Wir:§!J.

•
W przypadku n'eI<oOiI1r)\Stn'/'Ch zmiCMl we włosach,
i<*
nodmierne wyopo-<kwlie i przerzedzer.'e, łup i eżu, rwrócić się

do

lekonzo.

(wg doc. dr med.
ANNY K01MIIiISKIEJ)

im<>
braku większej reklamy, po kilkunastu miesiącach
istn ienia
.. Jodłowy
Dwór" w Hucie Szklanej DIie
skarży się na niedostatek klienteli. W sew.nie letnim jest
tu n iemal
zawsze
komplet
gości. Gorzej w innych miesią
cach,
zwłaszcza
zimowych..
Wiadomo, oprÓCz
żywicznych
zapachów
starodrzew ia, ciny
sielsko-Ieśnej,
przybyswm
trzeba dać coś więeej, uroz:maicić
im pobyt. Kierownictwo
ośrodka

przys tąpiło

więe

są wielkie wyd aAlk i., porwinny być jeszcze większe zyskiNigdy oowrotnie.

TAN!S~W B.AM8

http://sbc.wbp.kielce.pl

do

organizacji wyc ieczek po okO'"
licy. Zaś w iecwrami zatrudni
się
tutaj
zespół
muzyczny
..Estrady".
Przeprowadzono
też ws tępne rozmowy
z kieleckim TWP w celu u.rzadzan ia spotkań ze znanymi ludimi świata nauki, kultury. Bę
dą to tzw. wieczory pr:ty iowiecach.
Ale to w szystko mało. Może
w :ęe dogadać się ze zwiazkiem
łowieckim,
aby
organizował:
z mą w czasy dla zagranicznych
myśliwych (tyl ko nie w Pun.czy Jodłowej!)?
Może
jesie-!
nią wcza y w siodle? Pomysłów może być w iele.
"J oołowy Dwór" jest po to,
aby przynosił przede wszystkim zyski dewizowe. Koszty
sa duże, musi opłacać się
skórka za wyprawkę. Doś6
wspommec o takich wydatkach jak przewóz pracowników, codziennie z Kielc, Bielm, Górna. Kosztuje to roczn ie ponad 300 tys. złotych.
Miejscowa mł<>dzież dopiero
się uezy
fachu, trzeba więc
sprowadzać
zamiejscowych.
A zatrudnionych je6t ponad
60 <>sób! Inny wydatek
opalanie ośrooka oobywa się
przy pom()cy oleju napedowego i elektryczności. Wę
giel nie wchoozi w rachubę,
ze względu
na
sąsiedztwo
rezerwatu przyrooy. Kosztuje
to rocznie ponad milion zło
tych.

I

STRONA ,

STRONA to

Podróż

dewiz

-

••
W pięknej pagodzie Swe Dagon, której strzeliste zwieńcze~ie mieni się blaskie~ ;;448 iliamentów, nie licząc dwu tysięcy
mnych cennych kamlem, przewodnik opowiada turystom o zlo~ym wieku Birmy z okresu dynastii Pagon. Nie przekroc2ył on
~ednak. XIII stulc.cia, a teraźniejszośc stawia pned tym kraJem Wiele skomplikowanych problemów do rozwiązania.
Kieoy 4 ~tycznia 1948 roku
Birma uzyskała ni e podległość,
wydawało się, iż zmiany w gospodarce i strukturze społecz.nej
tego kraju potoczą się w iście
atomowym tempie. Wysuwano
śmIałe koncepcje nacjonalizacji
rozwoju przemysłu,
szkolnictwa, mówiono o modernizacji
rolnictwa itd. Hasł'o "birma nizac ji" życia stało się naczelną
zasadą. Niestety, po pierwszych
latach zachwytów niepodległo
ścią, powoli zaczynał
nara:;tać
kryzys w społeczeństwie tego
kraju. Przyczyna była ' jedna.
Rząd U Nu, z k,tórym wią!L8no
tyle nadziei, nie spełnił ich. Nie
zrobiono prawie nic, aby wprowadzić w życie obiecane reformy. U Nu bowiem starał się połączyć
ha sło
"birmanizacji" z
kapitalistyczną
drogą rozwoju
kraju.
W marcu 1962 roku. władze
w Birmie przejęła Wojskowa
Rada Rewolucji z generałem Ne
W ine m na czele. Rozpoc zął iię
n ow·y etap w histori i "kraju milion!!. p!lgbd". W p ierwszym dokumen cie,
jaki wydał nowy
rząd,

zatytułowanym

"Birmań

ska droga do socjalizmu", spre-

Kostiumy k ąpielowe są
tym
"od zieniem",
które
cbyba jako jedyne u pań
opiera się z powodzeniem
wielkim dyktatorom mody.
Te dwa wysuy spod igły
uroczych dziewczyn, które
naz\'1;aly je "tango - tak".
..Tu" i "tam" tylko skromne trójkąty. No cóż, nas7.e
panie ~dać najlepiej wIedzą, co należy zuryć, a co
pokazal'.

Tajemnica czerwonej wody
Dwa górskie jeziora w Karkonoszach (w rejonie Karpacza) Mały Staw, położony
na wysokości 1183 m i Wielki
(40 m wyżej) - są w sezonie
celem licznych wędrówek turystycznych.
Szczególne zainteresowanie turYlStów budzi
Mały Staw, znajdujący się tuż
koło wysokogórskiego
schroni'Ska PTTK "Samotnia", 00-

-J
W UDI glym tygodniu rozpot"z;\k m cykl porad na temat usuw<>nia plam z g3roe-roby. Po.:!nir waż sprawy
te
intere'Llją
hl"z,ne grono na;zych czytel nikO'N. o czym świa.,-lC"'...q li , ty
i
wl",fony z zapytaniami
wobec
te
dziś kilk'ł mHtępnych uwag na ten temat.
. Laki<:r do pamol<ci można b~.l
tóladu umnąć u żyw"-j:jc do leg<>
celu ctel"U. /
Piamy z wdz.!1 Jly, pa~af:ny.
stearyny usuwa się w spmób
n"- ·t~p u jący J e.i:eli
na lkani nie
zna'.juj ~ię duża w al"'twa t"aryny
czy parafiny" l-o prz~e
w "'-Zj<tk •.m trzeba j4 ze"!"k.robać
Jl(}t"VTI • . Cz:mimy In w
miarę
de l 'ka~Dl" aby
nie
ł! .uodzić
maL:I"łu.-'

pra "!lIC
prp"l

SH~

Na- lęonic

gorącym

lkaninę

ż ela1lkicm

bibułę
filtracyjną
lub
zwyklą. a tlu ,t
pozo,tało ci usuwa ..ię przy u~v~i u rqz.pu<;;z-

czalnika.
.
Plamy z owoców i win czcrwo-.ych - jeż eli są lepki e i
slodk ie, to w p ;el w<zym rz <!zie
na 1t'iy, wypłukać z- nich cukier.
~wif'żO poplamioną tkan i nę biak! uklada się na podkladce z lign;.n! i .,naklepuje" tamponem
z:anl':l)nym 5 procc ntowym amon ·,kwm, a na-tępnie starannie
snł"~uic woda. L ekko poo~u<zo_
ną tkaninę w m ie jscu zaplaanie_

n ia pruypujemy talkiem i czekamy do calk-owitego wyschnię
ciu. J eżeli mimo w3Zystko po2>0>' ną ·lady po owocach
lub
winie, In wówczas należy wybielić
tkanin
3-procentowym
roztworem wody utle nione j.
Za larzałe
plamy z owoców
na białych tkaninach uklada ię
także na warstw ie ligniny i naąc%."\
m i€!';:Zaniną złożoną z 10
mi a IkohQlu. l mi rozcieńczone
go amoniaku i 50 mi wody. 00bl·z<l ,pll1kan miej~c i lekko
P"d"U'<Wfl€' zwilża
si
jeszcze.
gl!ceryną i ~wia na pew Ien cza~ pod jej działaniem.
Pot<"m zmywa się ci eplą wodą.
LUDWIK
I

W

okoli a("b

l\1azowszu -

Nasielska

znalez.iono

na

kanlienną

spr,ed 6 tys. lat. SiekIer ka wykonana z tzw. kredowego .kr:zemilnia w u lyńskiego po-_
chodZI z okresu wczesnego neoli-

tu tj. z ok . 3,s-t tys. lat p.n.e.

Podobne

siekierki
znalez.iono
w rejonie Ciecbanowa

wClleś niej

I:<kowa Ma • . i Pultuska. Te ka~

mJenne
bytu w

ci

nar7ęfłzia ~ą śladem pośro,lkewej Polsce ludno ś 

związanej
z tzw.
wsl~gowej.

c~ra,.., ikj

pler"\"iS'le kultury

kulturami
Były
to

To nic7e
9

rozwi-

Jająf'e się na południu Eurony Bałkanach
i
nad Dunajem.
stopniewo roz(tr7 est'7eni;:. ły
się c'alf'j na północ I wsc"ód m.in.

na

Stąd
J1~

t"" ..-nv

Słowacji,

,.-.j,iejszej

Połski.

Kopalnia •..
toniej benzyny
Pr zez caly rok 30-letni spedytor z Duere-n (RFN) pracował nocą.
POdjeżdżał
swoim
samochodetn-<:ysterną
do zamkniętych
stacji
benzynowych i ze zbiornika pompował paliwo,
które następnie
sprzedawał
zaprzyj ażnionej
stacji w pobliżu Bonn, po nis-

Kamienne siekierki
sprzed 6 tys. lat
si.ekier kę

wiem woda w nim przybiera
czasami kolor czerwony
zwy1kle wtedy, gdy do jeziorka wpadną kamienne lawiny.
Były
długoletni
kierownik
schroniska "Samotnia", a 0~nie
kierownik
wyciągu
krzesełkowego z Karpacza na
Małą Kopę Zbigniew Pawłowski, który Ula jak nikt historię Karkonoszy, utrzymuje
że w maju 1945 r. zatopion~
w jeziorze sporo beczek z winem; gdy
spadający z góry
~łaz trafi w be-czkę,
woda w
Jeziorze robi się czerwona.
Wersja ciekawa, ale dokonana przed laty penetracja
Małego Stawu, nie zdołała ani
jej potwierdzić, ani · wyjaśnić
tajemnicy czerwonej wody.

Uk,"';'1v.

(PAP)

kiej cenie. W tym czasie sprze
dał w ten spOSÓb 250 tysięcy
litrów benzyny. Tak długą
bezkarność zawdzięczał temu
że przechodnie uważali go z~
dostawce. a nie złodzieja.

G

.

cIszy ...
Ceno cis-zy je-s.t dość dużo. sqdzQC z
prospektu omet",,«ońs\iej f ir my. reldamujqoej w cen ie od 1.850 do 2.268 do,
larów •• łtu Ie-izoł o tory " •
zabezpieczojqce. przed hałasem- We wnętrzu kuli
m09Q zm ieścić s i ę
ctłery osoby. No
iyc!'.ente klientów możno tom te-i 20monlowoĆ .• , ,od lo, lelewi.... I telefon.

100 laty

wymyślono ,.rę ltwaną dziś

futbolem,. nikt przewidzieć
w słanie, jak wielką
furorę zrobi ten sport. Kl1.riera
piłki nożnej
wykraeza daleko
poza sportowe ramy; w wielką
"tę
zaan,;azowane s/ł Kłowy
państw,
biltnesmeni i miliony
kibiców na całym świecie.
"'Ii trzostwa
· wiata 1974
które trwają aktualnie w RFŃ
potwierd",ają raz - jeszcze t.ezę,
że w państwach
kapitalistycznych sport coraz bardziej zwią
zany jest z wielkim biznesem,
który je,;o ni maI monstruał
BI\
popularność
zamienia Da
nie

był

pienią-du.

Cały , świat

Gdy poszukujesz

W

powódź.

coraz
Fa.bryka win,
kJerow "Zupski

gujewcu (SerbiQ)
c:oołowych prod uce
porterów w swej bra
by z.realizować w l

litry dziennie

planowaną

500 ton ty

sbaJtystlJl/<.i pnze<:ięt
wyplja dl~nnie aż
. Nie pozosta.je to
tra,g i.czn yc h Ioondanych Swia
ZdrorwVa

zakontraktowała
80 tys.ięcy Um
r e dojrzewały na

tarach wirunic. Wpra
proc. prod'U,kc ji z
to win i aJti , ale w
dużym popytem na
ski Rubilll" od pad"
szer-za i tę
fabrj' ;t:l. podpisała
w swej historii koo
werem radzieckim.
mu na radzieckich
dozie się wino "ż,~k i
o wall"to9ci 45 mil ionÓW
l:ów.

lIkutJlci pl4gi a'lIora.ju, poszcrze-

patrzy

wręcz szojest w tym zestawieniu: 22 zawodników ugania się
przez 90 minut sa skórzaną pił_
ką, a caly niemal świat dostaje
zawrotu "Iowy.
Ponad 2600
dziennikarzy i sprawo~dawców
nadaje codziC'nnie mili ny słów,
do tysięcy "zienników - i cn 0pi m; więcej
niż leJO bajów
odbiera bUpMHdnie tran ~ misje
Coś

niezwykłego,

k ujące go

ocz1fLCliście $4-

'ą

Polerka

linie skon truował
żyletek, która _.~ n'uV·'~
rydowanie
angielskie.
bowiem do
na minutę, czyli o
ni:ż angielska linia.

me

do

oobi-

wywod:li?
alFrancuskiego
przed AtJroho-

ploga

i z

żyl

Zespół pracownikÓW
Szkoły Inżynierskiej w

cyjnym

taniości

Perrim stwie,,więks!zość

F-ranupatrcie t-rzyma.I"'"~=a,jń",, które najslGbprowadzą

do a./-

mecu, przypomi, a kilMce pO<!wpadają w
przenarkotyczny trans.

telewizyjne i radiow t .
wana jest każda
bramka, mkną
łąc:rach

stał się obecnie dzię"owe informacje o
Popularności ~ielkim
ku J'iłkany, ich ••"--,,, Piłkarzom zawodosamopoczuciu i
l Z nich
składają się

We fTOOlCU.$ki<:h /vaIwiwma>Ch
barach szkLanka

W ; łudniają

się

krotnie wzrasta
9 stadionów w RF!'l, o

8OIou

i

()W()CIO-

w..."gC, Ioosztuje dltva lub trzy razy drożej od pól lbtra
nego wina.

OZeTWo-

dziesięciu httrów
czystego alloolwlu z wlasnego win{l,
jabłecznika i innych win OIL'Ocawych. Obecnie , z iego przywil eju Jwrzysw we Francji prze$zlo _2.360 tys. prod.ucelltów win,
a wiDcLonw powszechnie, że każ
dy z nich produkUje z wla..mego

wma

rocznie nie dz>iesięć mrów
abJwho/.u, a 00 najmntej sto do
dwustu.

t

reprezentacje Europy
i Ameryki Połud
;e chodzi już tylko o
am bicje czy narodoa głównie o piesumy o ią-gai!\
e wielkości. Zwymi b"zostwach świa
gra na
uch minajlepsza reldama.
trzcba "rać przez
znakomicie, by móc:
się potem sa. jakie
iąd ze. Tu na mistrzoj

to wyratne nadJwn,trola
tym wypadku
absolu.tJest

użycie u,pr{J!W/l.ień, ale

jest tV

nie

nie>mo!żUwa.

Zdamiem Ioomiotetu ten przywitej je3t jedną z glóumych
przyczyn aLIoo/wU:2mu we FrClJlcj~ ponieważ umożliWia szerokiemu
ogóWtui . spożywanie
znacznych ilaści ~ taniego aLkoholu.

stwach wystarczą dwa, trzy udane występy, a wartość nóg
piłkarza rośnie w błyskawiclt
nym tempie. Neeckensowi z Ajaxu nmsterdam wystarczył jcelen dobry mecz s UI"U~
jem, aby na.tycl1miast ot" mAĆ
w plUliałą ofertę od ~iszp.lń
skiej Barcelony. H łender poudł więc w ślady swojego ko-

bramki i·
nawet dolegliwości.
porterew zabawia się
tycznych
szość
kwater
tnostw świata
przez całą dobę
ne posterunki _A.J;~~""'ł'
dziwy szal
nych i spokojnycb oa
mie~zczuchów, ,"dY
Wkra c zają ulubione

FraJ1lĆji jest trady!}oQŚCinno5ci.

wyrozem

Drup . rocznica związana. jest
z naj nowszą historią. W 1954 r.
na podstawie decyzji rządu PRL
na terenie ca.łyeh Tatr polskich
powstał Tatn:ański Park N3.rodo
Wy i właśn.ie w tym roku przypada je,;o Zo-łecie..
Jak
widać
11:
porówna.nia
dwóch wyiej 'Wymienionych dat,
daleka była droga do postawienia skutecznej bmy chroniącej
Tatry przed zaku am.i Cl!łowie
ka. Gwoli ścisło ci tneba dodać, że idea powołania do życia
Parku
Narodowego
powstała
równocześnie z zaloźeniem Towan:ystwa.
Tatrzań kiego
w
1873 r., a je zcze prz dtem, bo
w 1868 r. za prawą wybitny(1)
Polaków: Ludwika Zejsznera,
Maksymiraoa NOWickiego i Edmunda Janoty, sejm krajowy
we Lwowie uchwalił ustawę:
"woz.glf>dem z.kaza łapani:lo, wvtępienia i s pn:edawanb zwierzą.t alpejskich, wł~iwycb TaiTOIiD, ŚWi .. taka i dzikich kó·C.
Pl.~ Tab" było bo-wiem r~wnid kh... _i~'hvo.
-I
Momentem przełomowy m w I
dziej~h Talr był rok 1881, kie- ,

t!y Wtatlyslaw Zamoyski kupił
ieh część (7914 ha) na Licyia~ji,
z..ga podarował, ochranhl, a pOeJ
koniec życia zapisał na wJasność narodo\ i pOlskiemu
(192<1
r.). TIIo zmiana tytułu własności
byJa pierwszym realnym krokiem do utworunia Parku Narodowego.
Narodewy Park T trzań ki,
powstajl\e w 1.954 r. obejmowal
caly obszar Tatr razem z włas
nościami prywa(oymi. Te zaezę
Iy ost~teeznie znikllć dopiero ot!
1960 r., kiedy to Rada Ministrów
podjęła dccyltję CI wywła ZC2eniu 5'717 ha Tatr pnez wykup z
rok ostatnich prywatnych właś
cicieli.
Aktualnie całe Tatry są jut
SPoleanym dobrem, aJe przecież, jak uezy życie, i to jepczo nie oznacza koń03 walki o
Ich ochronę.

HABIAN MA'rI..ENAUER

Telefon
bezpieczeństwa

•

•

lenIą

ze

leKi II klubu - Cruyffa i :ta
ponad 2 mln "uidenów w)" tę
pować będzi po mi trzo twach
w hiszpańskim klubie. Był to
pierw zy, ale nie o tatni tnn fer Pl) cn
trwajl\cej batalii o
puchar FIFA.
Sportowy "mercedes"
dla Sanona

za jednego gola
Nie tylko jednak indywidualne korzy 'ci csołowych p·łka
ny są efektem dobrej "ry na

http://sbc.wbp.kielce.pl

Około 160 kierowcÓw taksÓwek w Karlsruhe (RFN) ofia- I
rowuje swoim pasażerom cu- ,
kierki, aby odciągnąć ich od
palenia papierOlSów w czasie
kursu. Rzecznik stowarzyszenia taksówkarzy poinformował, że kampania antynikotynowa od'lliosła pomyślny skutek.

ie spo ób pominąć Indywldualn ch i dorainych upominków. Emanuelanon z
Haiti
otrzymał
za zdob de
bramki W m au z Wł hami
p rtowe".
"m rcede a".
Po
pnyjeidzie do kraju .."rkuje KO obok pięknej wiUi, którą wybudował na dzia e prz manej mu już wc-ze ' niej za awans do finałów m i trzo tw
świata.

Oą:

nizatorzy

finalów
I
Lidnych zyków, za ·erają ręce i karb_
nicy kJubów piłkar kich knj"w, kt · rych reprezentacje odno ą tu w
nkce y. Frek_
wen ja lU menach lilowych
będlrie npewni0ll3.

spodziewają

się

TOMA Z

TRZCIŃSKI

l
Wszystko w Sandstein było szare i j dno taj n . Gdy wjeżdżałam do miasta, pomyślałam , że wbacz
wuika Alfreda po
raz ostatni. Wujek swoją śmiercią spowodował , że ja, jego siostrzenica, zdecydowałam się wrócić do tego miasta na pogrz b.
Przed tygOO'niem wuj' uległ wypad'k'lwi, a potem otrzymałam telefon od cioci
Jane, która n ie mogła, jak ja, uciec "l tego mia ta i od wuja.
Ciocia Jane, sio tra moj j matki, musiała być kiedyś piękna i nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego wyszła za mąż
za zgryźliwego tyrana Alfreda Tenn ra.
Nie potrafiłam nigdy wzbudzić uczucia
wdzi!;czności dla wuja Allreda, który
przygarnął mn:e po śmi rci moich rodziców. Pomimo że odziedziczyłam majątek ,
ubierano mn ie nader kromnie. Zabawek
nie d tawałam . Toteż gdy ukończyłam
21 lat i mogłam przejąć spadek, natychmiast wyjech ałam . Otrzymałam połowę
_pB!d.ku i nie żądałam rozlicze<nia. Było to
pięć lat temu.
Skręciłam w znajomą uliczkę,. obok domu cioci, dom sąsiadów był ni mał cał-

2

rz

mi trze twach świata. Wszystkie drużyny otrzymują oficjalnie od międzynarodowej federacji swój udział w docbodach
za sprzedane bilety, transmi je
telewi~yjne itp. Im więeej roze"raj
potkań, im wyżd dojdą w mistrzow kiej
drabince,
tym więcej zainkasuje k rbnik krajowe"o związku. ŁąC7.ą
ię z tym premie dla piłkarzy,
które się"aĄ w niektór ch pań
stwach dek tysięcy dolarów.

Hitchcocl a

spalony. Któż tam wtedy miesz kał? Ktoś, kto m ia ł w:ele dzieci, bo wuj
się zaw ze denerwował, że dzieci hała ują prz d domem grając w piłkę·
Stanęłam przed
domkiem cioci 1ane.
Ciocia wyjrzała przez okno, a potem powoli z zła sc hod ami i wprowdaziła mnie
do domu.
Usiadłyśmy przy herba ie na kanapie,
ciocia uścisnęła mi nieśmiało dłoń.
_ Powiedz mi ciociu, jak się to stało?
- zapytałam.
Przez moment była zmi szana, potem

Samoobrono
taksó

Z t ki Alfreda

kowici

r.w.7Ioie

i

do

lu. W mo we

W
patrLa:menoie
jraOC'l/.oSkim
toczy się od darwna dys,Jwsja
nad ewentuaJnym QJnuwwan.ieon
usta1Wy
zezwala.jącej
każdemu
producem.WWi wiona na wytwa-

"Mercedes" za jednego gola
"órą

atrz ~ skie
bze

1884 r ., a wi c 90 laL temu,
leśnik błrzański
Gustaw
LcLtner oglosił
drukiem
referat pt. "Projekt uratowania
lasów tatrzańsk iciz a szczególnie
zakopiańskich od ;;rożąctgo
im
zniszczenh". Autor głosił w
swej pracy pogląd, ie Tdry
winny stać się wl nością całe
go narodu i rzucił wezwanie do
zbiórki pieniężnej na wykupienie ich z rąk kapitalistów.
Refer"t był na czasie, gdyż
ogolO«»ne z lasów przez handlarzy drzewem Tatry przestały
pełnie rolę "ipnłycznej ';I\bki
chłonl\cej ł!uże opady desuzów i
Podhale pTZeżyło katastrofalną

I

cYlZOwano charakter i kierunek
przemian projektowanych przez
wbjskowych. Utworze.nie demo_
kratycznego pań stwa socjalistycznego stało się naczelnym ha7łe~. Początkowo wydawalo się,
lZ Jest to tylkb hasło, ale już w
parę miesięcy po priejęciu wła
dzy, proklamowano utworzenie
Birm ańskiej
Partii Programu
SOCjalistycznego, która w cza sie kilku ostatniC'h lat przekształciła się w partię masową.
Hasło "birmanizacji" prze6tab
być martwą literą. W styczniu
1963 roku rząd Birmy wykupi!
udział kapitałów brytyjskich w
towarzystwa.ch naftowych działjłjących na terenie kraju. W roku następnym upaństwow iono
niektóre koocerny przemysło
we, następnie kina, przedszkola,
fabryki porcelany itd. W rezultacie tych poczynań kraj ten
liczy w tej chwili 1430 państwo
wych przedsiębiorstw przemysłowych, a kilkanaście dalszych
jest w budowie. Wprowadzono
zakaz illwęstycji zagranicznych
i tworzenia przedsiębiorstw o
kapitale mieszanym itd.
W dalszym ciągu Birma boryka
się
jednal!; z wieloma
trudnościami.
Mimo poprawy,
zbiory
podstawowych
upraw
należą do najniższych na świe
cie. Mnożą się truooości ze zbytem artykulów przemysłowych
produkowanycb w tym kraju,
przy
równoczesnym wz.roście
cen importowanych przez Birme dóbr.
Sporo
trooności
wywołuje
również brak etnicz.nej jednolitości
ludności.
Czwarta część
mieszkań-::ó w to mmiejszośd narodowe, których intez-esy nie
zaWS7.e są zgodne z kierunkiem
działania
rządu
w Rangunie.
Dzialalpość
pall"tyzantki popierajacej byłe-go przywód~ kraju
U Nu, też na"u-ęc,za kłopotów.
.Jednak mj,m() to rząd Ne Wina
,stara się realizować zapoczątko
wany przed laty cykl przemian
wewnątrz
kraju. Na arenie
międzynarodowej
polityka Birmy opiera się na zasadzie przyjam i ze wszystkimi narodami.
Kraj u-n unika mieszania się w

dy pned z

Dw

.

Co mi zrobicie?

opowiedziała.

przy zosie E 8 ~roi(dzy
Pocz:narriem a Wrze ~-nil\ zainstalowano lIięt "telefOllÓW
b~pieezej t.wa". Po podniei iu łucbawki takie(\"o telefonu qlasza ię dyspca:ytor slui:by dro:;aweJ, który
w ruie pot.ncby moie równiei błys ka.wi cznie połączyć
się ze straią pchrną , po;;ot!li m rllotulllkowym lub !\lO.

c

U radli lisi y
agentów
Pncd dwoma laty powołano
B 19ii "Brygadę Sp2Cjalną·· Ó')
śc· ania
wlamywaay,
handlarzy narkotyków i innyfth
prze: .pców. CzJonkowic tej j"d
no,tki byli niezwyk le
arann:e
zab.;zpieczeni prz
rozp:>znanil'm i<.h prz "Z lem:!l1ty kryminaln do mom"ntu,
kiedy do
bruk,>:!1 'k:eg b iura brygady ó")stali ·ę wlamywacze, k órzy 0prócz mil~a Ir ,ów i pi
l",\,u Z!lbr.aJi równie.!: li 51y tajnych. ag ,.ów

w

Wujek Alfred strzygł ma zyną traWlIlik,
ona si działa w kuchni. Potem usłyszała,
że maszyna praeuje gło·niej
DlZ zazwyc7.aj. Wyjrzała przez drzwi. Przystrzygacz
do trawy leżał przevtr6cony, miellł w powi trzu nożami, a wujek Alfred leżał bez
ruchu na tra~"lliku. Nagle stanął rzed
n i ą Sll iad, oboje podbiegli do wuja. Sąiad zatrzymał mech anizm
przystrzygacza, potem podniósł wuja i na r kach
zanjó ł do dO!T:u. Wuj żył jeszcze. Zate lefonowano na ychmi a t po pogotowie,
ambulan zawiózł wuja do szpitala. Próbował mówić do cioci, ale z jego ust Wy- I
chodził tylko bełkot. Lekarze stwierdzili

3
u ni go szok spowoOowany
powainym
zranieniem, wujek zaw ze cierpiał na
nadci n iell i . Zło ść, że nie mógł mó ić,
a ciocia nie zrozumiała j go życzeń, przyspi szyła jego mierć.
Nad zła pora wyj cia z domu. Poprawiłam makijaż i pojechałyśmy do mia ·ta,
do ko ~ci oła. S anęłyśm y tuż przed metalową trumną. Lud ~ie pozdrawiali nas skinieni m głowy, ale t ylko na jednej twar zy z()bacz yłam niekłamany smutek. Zdziwiłam
i, ż e I.ogokolwi k mogła zasmucić śmierć wuja.
Organy grały, potem ksiądz powiedział
kilka n· c nie znaczących słów, nastąpiła
p6lna mod li wa i mu ieliś my wszyscy
o j'ć trumn ę. Ostatni raz spojrzałam na
wuja. Zauważyiam pusly rę'kaw, wuj miał
tylko . dną n;k .
Przec kościołem cioda Jane wyja śni ła:
- Tak, strac:ł rękę w tym wypadku. A
osobJjv·e ~st , że jego prawej r ki nig.izie ni znal eźl;:my. Sądzę, że zmielił a
ją przycinarka do trawy.
Zalkala.
Na .tąpi ła
cerell'o:lia
pogrzebowa
na
cm nlarzu. G ciy s'ę rozchodzili~my, znoVv-U sla.nął prz t>d na:ni męiczyz.na o SlT1'utnej t iVarzy.
(Doko6ezenie w

następnym

n'

' ue)

STRONA

a

NUME1t154

_-o

.to., zochwyt, gospodo.
rapi.....
deseń. Syr'ia. Zoma. zero.
RO%Wiąxc:wŃe

ni<:zonego

główne:

.. Zosoda ograna drodze IP"rkiet"owcy",

zoufOfloio

mierteńcem

każdego

NAGRODV:

(Z has~em -

W wyniku przeprowodzonago 100S0W0·
• nia bony ksiqżkowe otrzym.ujq: - po
100 zł - Regina GÓmis.ioewicz % Os· ·
trowco i Bogumiła Zuba z Bytomia za 50 zł - Jon Spó/czyNki ze Sleo,ży
ska.
Za prowidł-owe rozwiązanie knyże)..
cocłr,.....,,,,h bont
u,qikowe pa
50 zł otrzymujq: oc 129
Wojciech

nr 151)
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Redaguje' Skariyski Klub Szaradzistów ZOK
~o
prar.... i.dłowynn rozwiązanru
~rz-,qówki liltery z kra't ek pOonume

rCl'WOn)'Ch dcxlo!lkowo w prawym
dolon ym rogu cz'i'tone kolejn.o od
1 Ga 70 dolClzą h.o~/o. które wy.
SkulCZy naoes~ać ja.ko rozwiąza
nie zooani<l.
POZIOMO: 1. między Kielca·
mi a RalClomiem. 8. trofeum wo
jenIle In.dian Amerylki Pn .• 10. te
ren wodny. 13. miejsce na dnie
sto~u

nO>)I'Ii.żej

po.!ożOone.

14.

jezioro no Pajezierzu Mazul'SIHm.
16. brudna pakiel. 17. zespół
nomiotów
prze,z,no.c:zonych
no
dłul.szy po~tój. 18. S)'Wl syno. 20.
pa ż~iwooh. 21. rodzaj boru z
trunkami i zol<qs,komi. 22. wojewcxlo
kro·kowski
(1477-1533).
sbmnnii< Bony. 24. outor po<lręcZlników
ję·zytka
pols-kiego
(1632-1709). kie.rowniłk sz«~y pool
skiej we WroclowMJ. 25. do.starc.z,a,nie tOoworow. 26. szamon w
reli9iach pOoIi nezyjsk ich. 29. mięk
ki srebrz)"Stobi~y mellO.I. 31. mio
sbo w za.ch. Frcllloii nad rZe«ą
Chore~te. 32. o'merylkań<S<lci poeta

i

powieściOop ~sorz

(1909-55). 33.

molorz
radziecki
(187!>-1958).
34. dziedziono dzi~olnośd Wz·
kiej. 36. promieniobwórczy pier.
wioSItek chemiany. 38. sLp;lioQ..
wote kosteczlci ryb. 39. lekkoatleto omerykoń~ki. zdobywco 4
tyoh medali no olimpiodzie w
.1936 r.. 41. część ja.k i e.goś obszoru. 42. wpłyowy. nolecia~ości
pocho.dzące z aOce.go państwo.
PIONOWO: 1. aJiant. 2. koń·
cz)'lna gónno, 3. pto,k dro,pieoŻiny
o nieopierzonej głowie. 4. część
kodłubo startIku wodne90 sto.no·
wiQoo przejś.cie od dna do bur·
ty. 5. rop U<C'oo oJbrz)"mio. 6. sie·
dzibo Hodeso. 7. prze.ciwn rk kró
łewsbwo . 8. ogół stkó/ i ich Oorgo.nizocja w poóstwie, 9. czas
woLny od lO.jęć. 11. stowarzyszenie zorgonil'O'NOne w celo.ch toworZ)'lsk ich. 12. niemieszo.nie się
do,ne.ga pońoslbwo do sporów mię
dzy innymi poń.s'lwomi. 14. mia·
sto z KoIQlsel.'m. 15, brzo~k. 17.
btoIla /ocllno!Jkankowo okr)"NO,j ą
cO' Ioości, 19. oralffiaJtu1'g rosyjsk1
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TreŚĆ

h<lsła

rrnlSO

przesyołoć

naJeźy

pod adresem redarroji "ED" wylącznioe no ko°rtoch
pocztowych
w Łermi,n i e siedrmiu dni od doty
nin iejszego numeru.
Pom i ędzy
prawidłowe odpowiedzi rozilosuje
s~ dwo bony k-siąi:kowe po 100
złotych oraz jeden bo.n ks i ążko.
wy zo 50 zł. Karty pOCZ!tOłNe bez
kupon u będą wy./qczone z 10.50WO.n1o.

b~

52

28

WODNIK (.... 21.1.-1• •11.)
Konyści przy kupn~ lub ,.,nzedaiy. Am« je'" nieco ob.-ożony. No jlepszym na
to lekOt'sŁwem sq przeprosiny. Uczyń to nagle i <f'Iie.spodziewonie w środę. W
p iqtek dojdziesz do pelr>ej równowagi ducha i pewn6ści siebie. Otrzymo... """,O
nowych zadań zwiqzonych z dużq odpowiedtiolnokiq. Koniec tygodnia musi•
sobie rore-zerwowoć no życie prywo1ne. Z dziecinnq wprost Iotwościq potrołi.
/omoć s ....co innych. Bqdź jednak oMromy. bo tego rocjzC>ju SfKawy ni. lICh ...
dozq płozem. bez k<>nsekwencji.

RYBY ( .... 1'.11.-20.111.)

.

39

~

38

36 ?ll

słuiQiC'O do
umocowywo.nia sz)'b. 23. port
~ ZOJt. Gwi nejską u ujścia rze
ki Wo.lty. 27. tatarak. 28. ko.nku·
rencjo ~portowo. 30. zawody. po
pisy w staro.i. Grecj i. 31. sł)'IMY
piosenkarz o mer)'kańsJki pochodzenia włos/k iega (ur. 1912). 35.
zowiooomienie o wysłaniu tOowaru. 37.
kompozytor fron<lUJSki
(1803-56) opero pt. "Gdybym
by!! k.rółem". 38. jnna no.z.wo deJlOrrtomemu EI·Ouaha,t Vi Alg ierii.
40. na</lty. 41. w booowni<llwie lu
dOW)'lm rOowek wycięty w łątce.

(1902-38). 22.

62

,~

42.

56 60 1113

5JI\ ?ll 13 114

3

•

-13~1

I
I

Przy obecnym stonie Twej ci .... pliwoścl doleko nie zaje<biesz. Zbyt poc~.
wyc iqgosz wnioski wobec innych. Pewne zdarzenie pod koniec tygodn ia wzmoc..
ni Twe poczucie odpowiedzialności. Oczywiście m-usisz pracowoć solidni •• stOfonnie. ale musisz te-ż odpowiednio i um i ejętnie wypoczywać.
bo w przec iwnyM
rozie nie dobrnie.s.z do wymCW'zonego celu. W pewnej ściśle ooeślone-j sprOtNi.
osiągniesz wkrótce sułoc:ecs. ole w sumi e nie będzie Cię to tok cieszyć lok poczqtkowo sqd.ziłeś

21 55 23 f8 10 33

1 °11[31
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1t\
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15
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ROZWIĄZANIE

KRZV10WKI NR 134
I'OZtOMO :
ulW .. ko. r..-ogo, .l~
"'0, b<owura, I"",. nodwoga., kadelu.
al poloo , ksiqdz. Neron. atos, ailant.
Pw.-Mi, zygoto, Klui. _0, c:ibo<a,
costra. dandys, oszcr.6p. wiorsta, e Uksir, tem..bf. tuołol'a. otwońco .
PIONOWO : UJIbeI<. wjood, skunu.
oe:od. rolo. omega, .z:opakti~ arogont.
ros isto. wę<WOW'iec. ostrygo,
ekspof1:,
p.liIc...., aro. konłoury. osIodeI. sto<o-

mocno w p--.q SfKOWf/ I nie paEWÓI się odwieść od nie!
przez lud'zi stojQCych no uboczu i biernie Ci kibicujqcych. Raczej ustqp nieco w
sprowoch dotyczqcych życia pry.votnego. Grzecznościq i uprzejmośclq w proc,
zowod.-ej moiesz wiele oslqgnqć. Trudno jednok będrie ci utrzymać W'fWolczo.
nq pozycję . Kobie-ły urodz.one pod 2no«iem Ryby muszq się w tym t)godn iu
soWdnie wziąć w gorść, oby nie z.roz ić w pełni do siebie pCM'tnera. Z nowoś"
ciomi w procy zowodowej odaekoj jeszcze jakiś czos. Im solidniej przygotuj ....
te sprawy. tym lepiej.

Nie . przechodź oboję"ie obol< wainych info<mocji. Doj s ię o tym prz.w",,~
przez swych przyjaciół, którzy życzq Ci dobrze. Wyjdź som z inicjatywq, uczyń
krok noprzód wobec błiskich O; osób, daj im odczuć. fe nie traktujesz ile ich
zomiorów. W procy zowod.-ej zookceptuj wspólny nie podlegqjqcy dyskus~
progrom dziołani-a. Wyjdzie on również Tobie no cIobfe. Pewno wiadomość pod
kon i ec tygodnia będzie okazjq do radosnego świętCNł'Onia.
Jeśli
ene-rgię swq
skierujesz na ~iśJe ooeilone plony wówczas mOŻMZ być spokojny o sukcesy.
Dość niepokojqce wieści dot<q w progi domu rodzinnego. Będzie to no s='ł'
kie fałs:zyvvy olorm.

9

Mielniao* z Kielc: I Krystyna Mo, z
Gaździeilono nr 130 - S_...,., Ci_alslti i lenek Galcztńslci z Jędrzejowa,
nr 131 - E_ Orfikowska z Kielc i E·
WG Myszl<a z lubier>i, n< 132 W/ody.
s/_ Somoł z Rodomia i Wladyslaw
FIaIt z Koz ienic, n< 133 - B .... baro l ....
miesz" ze S karżysko I RobeIi Uran·
towslci z Radom ia.

BY1C (.... 21.IV.-20.V.)
Coś CI się ",ie podoba. Przymknij jednak no to oczy. W tych dn;oc:h nocIo·
rzy się tok wiele okcnji do radości. że trochę wspaniołomyśln.ości wcale by nia

zaszkodziło.

W

procy zawodowej

dobre wieści.

Mole

udo

Ci

się

zreolizOW<JĆ

Twe plony podr6ży. Drobne nieporoz.uJTlienia ze znajomymi sq do usun ięcia bez
większego trudu. Nie popełni j jednCFk tego som ego błędu z okresu młodości,

który przekreślił Twe sukcesy. Ktoś ZWfóci się do Ciebie :re sprawo.mi w ktÓl)lch
nie jesteś kompe-teorrtny.

załatwienie

BLltNIĘTA

(.... 21.V.-21 .VI.)

Komprom isowe rOlwiqzonie W $pfOlWOCh zOW'odOW)łCht Nie. Musisz pod jqć starłOYłICZe decyzje zarówno w procy zowodOW'ej jak i w życiu p.ryYIotnym. Nie od ..
kłodaj równiez trudnej decyzji w sprawach finansowo-gospodorczych. Nie zoszko-dziłoby to wcale gdybyś dowiedrioł się o planoch i rmioroch swych konkufen--

tów. Nie
Uważaj

powinieneś

RAJ(

- Tak się uśmialam wczoraj w teatrze na komedii, że
wróciłam do domu półżywa.
- Powinnaś kochanie pójść
na tę komedię jeszcze raz.
Lucyna Adamczyk
Lemierze 18 a

Ta pieczeń jest wvjqtkowa cierpliwa.
- Dlaczego?
Bo zdaje się, że czeka
114 mnie od kilku dni.
R. Caban
Szczekocinll
l..ASKA
-

Czy zechce mi plUt zrobić tę laskę i zmienłć
500

ten

banknot

jest

falszvwy·

Wlaśnie na tym polegalabv pańska laska.
K. Hoffman
Kielce
ZNAWCA LUDZi
Proszę odejść
męża!
Przecież męża

od

drzwi

bo zawalam
-

nie ma

1D

domu.
-

nę,

mu

Skqd pan wie?
Bo jak się ma taką żoto przychodzi się do dotlllko na posiłki.
M. Socha
Kielce

pielltiędzmi

na cele prywatne.
ludzie młodzi będq

Sympatia lub mi/ość' Nie wiesz co sqdzić o człowieku,
Ictórego wzqlędt
ubiegasz się już downo. N iestety. potrwa to je.ncze joIciś czas. Połf;Ie-
bujesz więcej spokoju. odprężenia. Nie szukaj jednok odprężenia w szałowych
rozrywkach . N ie popo.doj w sJcrajność. PO{nyśl o jakiejś niespodziance dla swego partnera. Zastanów się tolcie nad tym co powinieneś uczynić w procy zCJlłlO"
dowej, oby przebiegoła OC'la spokojnie bez nie.potrzebny<:h
uywów, zakłóceń I
zdenerwowania. Nie będz iesz mioł powodów do norze-koni a no nodmiar wolnego czasu.

lEW (ur. 23.VII.-23.VIII.)
P.roblemy w rodzinie możliWe do rO'lWiqzetnia . Kto p;ognie tego mole zr:l'll«~
interesujqce znajomości. N iespodziewone dowody sympatii. W tych dnioch li..
czyć się będzie Twój prestiż i będzie mioł decyduiqcy wplyw w sprawach zawodowych. które dawno już powinny być podjęte. Jeśli ni6lctórzy storzy k_e>Je.
rowie nie mogli sobie wyobrozić, że będq włuóke głowomi rodzin, to wieki •
nich przekona się O tym już wkrótce .

PANNA ( .... U.VIII.-23.IX.)
Przegop i/eś tet'miny

urzędowe lub ni.

cłoc_iłłIŚ

WneHoi. umowy w tym tygodniu po.vinny być w

~ycł.

miOfę

.-;odomI.":

moHtwości

dokłoc:łn a •

Kobiet<om ",odzonym pod znokiem Ponny nie będz ie chwilowo tołc / _ joli
mężcz}<llW'Om. spod tego znołru dokonoć wyboru między życ iem prywo4nym, a .....bkjq zawodowq. Być moie, że wyston:zy jedyni. zupełni. dob.o "";ana k........
..by ni. umlonęły spodz i _~ re... ltoty. p...., tym w życiu prywotnym "ie pc>'
winno być żadnych problemów.

WAGA (... U.lX.-21.X.)
Tydz ień ten .... jest korzy.,".,.., punIJt_ wyjścia
dlo przedsi...,aię.! I~
wych i zowodowych. Pozo tym nie będ.zieSL m.ioł powodów do zmoRw'ienio.. NI"
Ictóny skłonni będq z~eć znojomość po to tylko, oby ';ę ucieszy<! or'- ~
weselić. /lłiekonieani e wyn ikać to będ~ l e
z egoi.łyculych pobudek, II " " " " "
z foktu trudnego wzajemnego zrozumienia się z porinerem. Szczęśc ie JeM pet
Twojej s"on ie, musisz jednolc post"pować. ro"qdn ieo lekkomyślnoość trudnq by!ob1
do wyboczen ia. Zalatw bezzwloanie zaleg/q k""Mpondencj".

SKoaPION (ur. 24.X.-22.XI.;
Oy.w_je doprowadrić mogq t ...... Jedynie do róinic:y poglqdów, Ictóre/ "'e dCl
si" potem zbyt szybko usun"ć. Swoje wiadomości JJOWOdow. wykon.,.toj pnede
wszystkim dlo s iebie. Zo<ówoo w procy zowodowej jol< i w tyciu prywotnY'" sr
tuocja finansowo wymaga błyskO'W"icz.nej dysku.sji. S lomozOfOOŚć moie być ~
CIY"lq wielu późnjejuych kłopotów. licz s ię %e zleceniem
Ci szczególnych !~
doń, bo cieszysz się umoniem i z01Jfoniem. Obietnice . którymi zostaniesz ~.?;
rwny zostonq dovzymon.. W życiu prywatnym kloŚ chętn i e chcio/by Ci ę zł ........
no hoczyk.

STRZElEC (o.. 2l.XI.-2I.XII.)
S)'Wcjo wymogo tego obyś nojpi_ podwoii swe wysilki w procy z~·
a wówczos poprCJl'W'in sw. rezułtaty finansowe. P&M'1e Pl)'Wotne pueiycie do .0
wie-Ie do myślen i a. Poro najwyższa obyś nobil partnerowi
iokqś przyjemn~
Mało zawodowo walko nerwów. Nie s"ociu' n ic jeśli Pf'1:ystonies% na kompr~ l~
Przl'Podki. które Ci się podobojq. ole "'e stonowiq on.. żodneoj bory no ktor!"
mógtbyś coś zbudować. Trochę w ięcej ws,poniołomyślności, o z.dobędzien tobie
serc;a i sympotię.

Nagrodę

za najlepszą. nazdaniem, anegdotę otrzymuje
w tym tYQodniu
Adamcz~

%

(ur. 22.VI.-22.VII.)

szym

Lucyna
rZ1'-

kłopotów

kłopotów miłosnych.

°

MAl..:2;ENSKA ROZMOWA

złotych?
Ależ

mieć większych

bardZliej na swe zdrowie. Nie\tÓJ:zy, szczegó lni e

mieć trochę

CIERPLIWA PIECZEN

.. ECHO DNIA"

Zoongożowoleł się

BARAN (.... 21 .1II.-20.IV.)

5\

lt

1"0

iadnej odpowiedzialności.
powiedzieć chcecie to prze-

KOZIOROtEC (ur. 22.XII.-20.I.)
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Od 30 eZE!'I'W<a do 6 lipca 1974 r.
Za ten mini· horoskop nie bierzemy
To dzieło astrologów. Moiemy jedynie
czytajcie!

Z Lemie-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Uf hucie

w Ostrowcu Świę
" tolk rzylSikilm pir ac uj e o.k 0lo 13 tysięcy ludz'i. Zamają niezłe, bo i pracy
Pracuje tu tae·de WaX. Powiadają o nim "aliiaTZ". Bogaty on w dzie, a kaWe ma z inną.
się z niego podale tylko za plenie zajuwaźył. Takich
jest w hucie ze czteMoże
się oogryzie
ino!l ymi powie to. co o
Przecież
nie lepsi.
()ID ma do
płacenia
I kto by to pomyskromny, cichy, niUJbliży.
przy tym
, ani to barów, rę1:e
dziewczątka, włOlS tylko
zaczesany .do g{yry, spojbysWe•.•

ś·
II

~
'ń

:h

li

od

,.

'I

to

8
Ć

..

fachowiec z nie.g o klasy
. niż średniej, punlktualpracowity, pod kioskiem
wem go nie widują. Z
rOdzfu1nych nie korzy
dla dzieci nie zanic nigdy nie prosi,
co można mu zarzuczęste choroby,
zwollekarskie. No cóż, ma
człerd.z.iestkę i kiJkalat pracy w hucie. Pote dwa małżeństwa i
dzieci. Każde w ilIllD.ej

°

Skarżys>ko,

Iłża,

. W rÓŻlIlym wieku 4 i 2 latka. Na wszystkie
alimenty, w sumie 1600
To sporo. Stąd też
je w kratkę.

i.

h

•

l

* .

Wacławem

X.

poznaliś

my się przy małej czarnej, w "Oazie" - mówi
R. z Wrocławia. Wtejeszcze w Osu rodziców. Miał 27
młody, spo!mjny, mał, dużo dawał do mya. Widywaliśmy się czę
Czasem przyje:ildżał po
do pracy ~amochodem,
jak się potem okazalo
ł do kolegi. Tak napraw
to grat, ta'ka stara wy"warszawa". Apa ni wie, że co samochód,
samochód. Czasem to wyby młodej, naiwnej
tym

' ądze,

zaimponować.
widywałam u niego

zawsze miał gest.
z pustymi rękami do
nie
dl, to kwiaty,
no i mnie "kuKiedy braliśmy ślub. by'ił ciąży.
Dbał
o mnie,
ował
jak mógł. Uda-

wał.

Po

ślubie

przeszłam

gehoonę. Pił, nie wracał na noc,
byłam wciąż sama.
A przy
tym włóczył się z innymi kobietami. I ja to wi<lziałam.
Dziś syn ma 8 lat i wiem, że
gdybym go wtedy nie wyrzuciła,
miałabym
zmarnowane
całe życie i głodowałabym do
tej pory, razem z dzieckiem.
A talk, wyjechałam do Wrrocławia, ułożyłam sobie życ~e.

•

*

•

rzy pół czarrnej w ,,Kosmosie" siedzę z Marianną L. ze Skarżyska.
Opowiada: "To była wiosna,
było Wtedy tak pięknie. Szłyś
my aleją z koleżanKą. Był on
i jakiś drugi chłopak. Obaj
mi się podobali. On, Wacek
taki mały, drobny, a ja przecieli: słynęłam wśród znajomych z urody i wdzięku. By-

P

łam, można powiedzieć. niezłą
partią. Po sztkole, z z a-wooem ,
miałam . trochę pieciędzy
na
książeczce.
wtedy, pierwszy
raz byliśmy
na
zabawie.
Chciałam zrobić na złość swo
jej sympatii. Może to dziwne,
ale po tym jednym spędzo.
nym wieczorze wy<lał mi się
bliższy niż teon, z którym spotykałam się 3 lata.
Robił na
mnie wrażenie takiego bezbronnego, szukającego pomocy, jakiegoś pocieszenia po
niedaWlIlym rozwodzie. Współ
czułam mu.
Uwierzyłam
w
niego jak nikt. Efektem byłO
małżeństwo i dziś 5-letni syn.
Mimo że cierpiałam przez nie
go, trudno było mi się z mm
rozstać .
Nie moglam zrozumieć czego on o.d życia chce.
Wiecznie był nieszczęśliwy.

Na "ratowanie go" przeznaczy
wszystkie pieniądze, jakie
miałam. Nie wiem, co z nimi
zrobił,
ale najprawdopodobniej bawił się z innymi. Odsze,dł wreszcie o<Ie mnie. Dziś
wynajmuję pokój. Piracuję po
kilkanaście
godzin na dobę,
by to wszystko odrobić. Jemu
tam wszystko jedno. Nawet
do dziecka nie zajrzy. Może
to i lepiej. To taki szatan, niby nic, a ma w so.bie coś, co
niszczy drugiego czło.wieka.
A potem jest górą".

łam

•

*

•

mlieszlkalIliru. pani Lucyny Z. w Iłży zastałam

W

kilkunastoletnią
córkę·
Młodszy, 13-letni syn sprzątał
mieszkanie ~ Dwoje najmłod
szych spało. To właśnie jego
dzieci. Dziewczynka i chło

piec. Matka jest w pracy. Bie

córach Koryntu napisano by nierądnic cierpieć w mieś
już wiele. Profesja ta bo- cie, znając: jednak wady ludzw ie m jest stara jak świat. kie. obawiam się, że po moHm
wyniklnie
bIDe,
WDo też próbowano z hią wypędzeniu
I tak już w XV wie- wi~ksze sło, a mi_owici" a~
krakowscy zaniep<r
zpowszechnieniem s ię
w
podwawelski m
zwrócili s ię w tej spraradę do lektora dominikrakowskicb
iemca z
1'UC11OCI"...n
Jana Falkenber. Rajcy krakowscy prosili
lIt7.onego mnicha o odpowiedź
~a Pytanie, czy należy- w ogóle
lerządnice w mieście cierpieć DIł
na
~dku:
eutlzołii
.~y można się zgodzić na ist- atwo, l'WaU, kaziroch;two i int;enie publicznych 'domów nie- ne niecl.wolone spOS&by urtąd u? A oto rady Falkenber- spOkojema popędu
płeiowelfG.

O

rze

Piosenka o

Nie

tak

"Poznali się w styczniu 1970
rok.u, kiedy mama przyjeżdża
ła do mnie w odwiedziny
do
Os't rowca. Chodziłam tam do
szkoły handlowej opow~ada
córka. Zaczęły się wzajemne
odwiedziny, a za 9 miesięcy,
we
wrześniu
urodziła
się
dziewczyl!lka. Ciągle miał się
żooić.
Nim ona przyszła na
świat, oddawał pieniądze, robił zakapy, gotował. A po urodzeniu dziecka po prostu
wyjechał. Kiedy miała 2 mieIdące, zabrał
ją do
siebie i
chował.
Przywiózł jak miała
pół roku i zerwał z nami kon
takt. Kiedy za 2 lata przyje-

chał się
z mamą pogodzić,
urodziło się dziecko
chłopiec.
I potem pojechał.
Mama
niemą dra
uwierzyła

znów

z Pi mem Swię
Augustynem, Tol"'zem i Apostołami. pnyzna~ lrprawd"le, ie nie nalebło-

Prsyjchie zaś do tel'o. poniewai e2iłowiek nie mON być
we wszystkim d k_aly. Gdy
zaś niebeapi_listwo
tu wy-

Tadeu z Borow ki
Tadeusz BoTowwki zapisał się w naszej pamięci
prude
ws.zy~tk;m jako aul.or "Pożegnania
z Maril\" i opowiadań
oPIsuJących obozową I'rozę i okrucień I.wo. Jednak
młodośł
tego twórc~ była zwil\zana przede wszystkim z poezjl\. W
okupowaneJ Warszawie na tn:y miesiące
przed
are z\,owa.
ni.em Borowski zdążył wydać własnym przemysłem na poWlelaczu eykl poetycki "Gdziekolwiek ltiemia ... ". Po
wywiezieniu poety do Oświęcimia przyjaciele wydali je/to kolejny konspiracyjny tomik "Droga". Choć może wydać się to
duwne, ~oroW8kl nie próŻlnował nawet w obMie był autorem wIerszy, piosenek, kolęd, które kur owały wśród więź
niów. Wiele a tyeh utworów zaginęło bezpowrotnie nLektóre
ZDane ą t ylko a rekonatrukcjl jeco przyjacióŁ
'
(E)

•

a'k,i oto jest ten jeden z
cz.terY6tu, Za cichy, żeby
co.kolwiek o nim wied2ieĆ. Za cwany, żeby w coś
dal się wrobić, a za głupi, że
by z tego wszystkiego wybrnąć

obronną

ręką.

Stworzył

trzy domy samotnych kobiet.
Czują się oszukane. Wciąż do
chodzą
o regularne wypłaty
alimentów. Otrzymują je w
k\t'a~kę. Zalkład pracy jest bezradny. Łata dziury jak może.
Ale przecież alimenty, to nie
jedyne jego zadłużenia. Są
jeszcze pożyczki, raty, długi.
Ściągać j.uż nie ma z czego.
Zarobki jego wciąż są inne,
bo długo i często choruje. Aby jednak nie wstrzymywać
wypłat, miesiąc w m i esiąc na
rusza się wolną od zajęcia
część zarobku. Oczywiście za
zgodą skromnego dłużnika. No
cóż, sprawa państwowego fun
duszu alimentacyjnego
jeszcze nie została uregulowana,
nie ma także żadnych wytycz
nych na ten temat. Jest jednak nadzieja, że wkrótce sytuacja się zmieni. Przyjdzie
pnysłowiowa "krYSka na 1\1atyska". Może czterystu już
ich nie bę<lzie.
ANNA

mienione Jest

BĄK-ZAP

więknym,

LA

aniże

li to, jakim ~ rodowi ludz-

kiemu sa.ma Pl'
ży . l!Iię
qod2lić
iatnterue .....

.

tytucja, naleraczej na jej

,

om~

urodrił się w roku

J 1939 wFoxAnglii.

Jego ojciec,

~mpresorio olct04"ÓW, dbał, by od
dziecko
J>ł'2Y'90ł..t0tN)'WOĆ
swego

syno do zowodu oktor iego.
Jomes otrz~ł m ronn e wyksz;tolcen ie, udcoóczył studio drom<1tycme i pl1le5zedł prollt.,,1cę
scen icUl ą.
Po ki ku epizodycz.
nycłl

rolocń

ZC>6toł

zoongo,żowo.

ny przez $ilynnego reżysero Josepha L~eyo do fi4m\J "Służqcy"

blioznych, z których by moina
rękę nierądowi, zy ki
ale jedynie o takie
mie zkania, gd:&ieby ich lokatorki
mo«ły
znaleźć ochronę
przed deszczem, i w klórych
by mogły zadosyć uczynić naj·
p i rwoiniej zym
wymogom

ląc na
c!ąftDąć,

lulhlLim".
Taką otrzymawszy odpow iedź
rajcy odetchnęli i zgodzili Się
na pozostawienie
w
m ieście
n i N'ządnic i dom6w publicznych.
Jakkolwiek
Falkenbergowi,
00 się ływ.y dl"ue iego py_ jako pro! orowi teologii cala
tania,
to odpow i edź na nie ta sprawa nie była na rękę, to
jednak - jak ' ę okazuje brz.miala następująco :
.. koro
ęc aezw-alamy nie·
J'lUldnicom w mieśeie pnebywaCi, naleiy 'ę takie postarać
i o mle"'anie dJa nieh. lecs
nie w
lUlaczeuiu domów pu-

mógł,

W~ęc choć dziś śnieg, śnieg tak biały jak srebro się skrzy,
Widzę Twą twarz, TWOJe OCZll i w oczach Twych Izy.
Księży ca blask nas złotym szlakiem złączy
Miłości mej, która mocniejsza jest nad śmierć.
(Birkenau, grudzień 1943)

mu. Owszem, odwiedza dzieci, ale nigdy jeszcze nie widziałam go trrzeżwego. Zawsze
ma ręce w kieszeni. Wystarczy mu jedlllo piwo, żeby był
pijany. A pracę to on ma taką, że wcale nie muszą wiedzieć, że go nie ma,
albo że
pije. Może to robić w godzinach pracy, tak żeby nie widzieli. Sam opowiada" ,

T

tęsknocie

Swiat rzucił nas na dalekie rozstaje swych dróg,
Lecz zawsze wiem, że zapomnieć nie będę Cię
Bo miłość ma jesiennym kwiatem kwitnie
I serce drży jak zaplątany w sieci pbak.

łatwo utrzymać pi~cioosobową
rodzinę, Więc haruje jak wół.

*

i

Lecz świat jest zły i drutem nas rozdzielił
I każe żyć, jakbyś byla moim snem.
'

Czy ci rp.ec
. , .
mlesc e
rz d ce

fa: " Z/todnie
:.rn,
za św.

miłości

Już dawno z drz~w ten pożółkły jesienny spadł liść,
Tęsknota ma mme do ciebie gna, każe mi iść,

"nadgodziny".

•

miłości

Strof» o

•

umiał

01'\
być
wyrozumiały
słabo&:i ludzkich
i lisię
z tym, 00 mstynkta
ludzlUe u=ają za potrzebne.

wobec
czyć

http://sbc.wbp.kielce.pl

(J.L.)

'

l1963) . Fox gr~ tu m~odego c.rlo
wieko opętanego
przez dem~
niczlflego służącego (graJ go Oifł<
Bogorde). Fil m odn-iósł wi~lt.
s.uJc.ces i zdobył liczne nognxly
no międz)'norodowych fe-stiwolodl , Przed
młodym
oJatorem
olworzy.!o s i ę drogo do w ieollc ie!j
koriery.
W 1965 rook.u Fox wy.scę,puje w
znoTlym u no·s z tel ewi llj i fiłmie
"Król szczurów", Ictórego ołcojo
rozgrywoło s ię w japońsk i m obarie dkl o l ionokic:n jeńców w~
jenfl)"Ch. W tym somym roku wystQPił
w z.nonym u n06 tamie
HCi wspaniali mężczyźni w swych
latojqcych maszynach". Grol tu
orylStok rotę biorącego
udz ioł w
rojd, je sa mol otOW)"/11 w bo rwoc:n
W ielkiej Bryton ii. Udzioł w tycłl
fiłmo<:h wystorczył , by ome~oń.
sko wytwórn io "Universal" podpi~o z ntm kontrolet, Pierwsz'fl1l
ome rykońslc; m filmem Foxo było
"Obławo" (1966 - no lodję<:i(J).
W mio5tecz1cu oponowanym żą
dzą zemsty olctor \>en groł bogOo
tego no rzeczonego dzie'NCzyny,
któro
n i egdyś
by%
kocho.n«q
zb i egłego i śc i9(](lego
W1ęztlIO.
Młody olItor
Oflg iels* i wystQpił
tu u be>ku tok ich słow, jok MOflon ~rondo, Robert Reodford, Jo.ne Fonoo , czy Ang ie O ickinson.
W k~med ii
.. Aro~kl"
(1967)
b ył portnerem
Vimy lisi, o w
"N iezwytkle nowoczeosnej M~Ije."
(1967) groł u bolw Jul ie AnOrews.
W roku 1968 Kor~ Re isz zoongożował go do swego fiłmu
"I sa dora", w którym ~Óll/'l1ą rolę
słynnej omerykońsk iej
baletnicy
groło Venes;o
Redgrove.
Fox
wystąp i ł tu jo«o Gordon Cro1g.
w ielki reformo.tor
tru, z Ictó·
rym Iso doro Ouncon przeżyło
noj~lczęśl iwsze dn i w swoim ży
ci u, W noostępnyvn roku o\(,tQr t€(l
stworzył

negotyv.v1ą,

Qwałtowną

i wyrozistą posta.: przestępcy w
fil mie .,Widowisko". Po wygoś
n i ę :iu kontrolctu z .. Un iversoJem"
w roku 1971
FOl( powrócił do
An9 1ii i ~puje tu w te<ltrz'e.
i l icrn)"Ch ł'łmocn.
Sylwetkę JGlOe50 Fo.xo p!'Zedstowiomy no zamówienie Danuty
Rzepkows 'ej z Ję.drzejowo. PRy.
pomioOomy, że Hsty do no-s.zej /U.
b ry'k i norei y no
k<llPerc je. 0fX\""
tnY'Ć ~i~ ,.No żY'CZenle".

ECHO DN~"
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zobaczyć,

wiedzieć,

Warto

posłuchać

przeklęta"

Sobota - niedziela
29-30 czerwca
1974 r.
Dziś

składamy

iyczeu1a

PIOTROM
iPAlWŁOM

jutro
EMILOM
LUCYNOM

!

'*

!

29.V1.
W \936 r. - demonstrocj. chlapo
sIU.e pod Nowosielcami.
W 1945 r. - otworto pott
•

Gd,m. Po r<U pietWu, .. - , lonJIII kraju odbył, się uroc:zptoś
Swięta

ci

Morza.

W 1949 r. - do Woru.-y pa,'
• wi.Jlq chilijski poeta, PoN"",da.
W 1951 r. - pierwszy I t _
Nouki Polskiej. Powolonie Polskiej
Akodemii Nauk.
był

bło

JO.VI.
W 1941 r. - 1łnOfł , _ , , ...
der..w"i, pianista
k_rtor
lur. w 1860 r.l.
W 1943 r. - hitlerowcy ..._

wali komendanta glównego AK,
.,Greta"
Stefana R~ego
I.gmql w sierpniu 1944 r.).
W 1946 r. - referendum ludowe w Polsce.
W 1950 r. - rzqd RP doż,ł na
ręce seitretana generalnego ONZ
not. protesbJjqcq przeciwko agresji USA na Kor eę i . teoytorium
Cmn.

•

•

*

Radom

CODZIENNY
HOROSKOP.-

Jaki

TEATR
Im. S. Zerom.skiego -

,,Ararat"
A. M. Swinarskiego - godz. 19.

jesteś ł

29.VI. Zycio

ponad

slo n,

życie

wy.

bvintn. I • ł(J,Jonem to, to czego jeste.i wyznawcą i Z'JIłI4OIlenni·
kiem. Nigdy nie bierzesz tego pod
lJlW'Ogę, ie Twoje środki łUKN'"SO.
we ni. pozwoJojQ
Ci no tał;
tryb iyciJa. Zawsze
popada.s;z w
dług ;,
co oczyw;ście Cię denerwuje.
l
wprowadzasz nerwoWQ
atmo.słe-rt: w śdony rodzinnego do.
mu. MuUs.z się pogodlić • tym,
że to. co jest dostępne dla in.
nych, dla Ciebie jest sennym m~
rze.niem.

BroJe doświadczania
iyc;.owego
spl'OW.io. że nie odróżniasz praw.
d~iw~o

przyjaciela

od

zwy/clego

lrtOjomegO. Drobno przysługo nJe
rodzi jeszcze pIZyjacielo, zoś prow.

dziwy przyjoc.i~ nie wybiero j ....
dynie sobie sy/<KJcji korzystnych,
lec.z przygotowa.n'f jeJt no ws.zyst.

k<>. Pnyjaźń przechodzqca iednoć
w zo.i.yfoŚć mo jedna~ s'N'o}e pro.
10WJ i obowiązJc;.
pr~estrzegać obie

- USA, pan. kol. l. 16,
g 16.30 i 19.15.
Niedziela - "Winnetou w Dolinie Smierci"
g. 11.30 i 14.30.
"Haiti wyspa przeklęta" - g. 16.30
i 19.15.
Skałka" "Winnetou i król
n~i:ty" - jug. pan. kol. l. 14, g.
16. 18 i 20.
. NiedZiela
zestaw bajek
pol. kol. I. 7, g. 12. "Winnetou
i król nalty" - g. 16, 18 i 20.
"Letnie" - "Winowajca potrzebny od zaraz" - bułg. pan. kol.
l. 14. g. 20.15.
Niedziela - .,Gangsterski walc"
- francuski, kol. l. 16, g. 20.15.
"Armatury" w niedzielę
"Kraina wiecznej młodości"
rum. kol. 1. 7, g. 14. "Lala"
włoski, kol. 1. 16, g. 18.30.
"AlIlfiteatr" w niedzielę
..Hubal" - polski, kol. 1. 14, g. 20.
PRZEDSPRZEDAZ biletów kinowych ul. Sienkiewicza 33,
godZ. 11-18.
DYZURNB APTEKI: nr 1 ul.
Buczka 37/39 i nr 107, ul. Sien.
kiewicza 15.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe '!III, Pogotowie Milicyjne 997. Pogotowie
WSW 416-25, Strat Pożarna 998,
Pogotowie Energetyczne Kielee Miasto
464-30.
Kielce Teren
430-63.
Pogotowie wodnO-Kanalizacyjne SOI-l!, Poczt. Informacja
o usługach 911. Hotel "Centralny"
420-41.
Informacja kolejowa 930
Pogotowie hydraullczno - energetyczne I dźwigowe KSM 414-02,
Pogotowie gazowe ezynne eałą
dobę 420-92, Pogotowie telewizyjne 477-98. Pogotowie cleplne czynne w godz. 7-15 tel. 478-92 od
godz. 15 do 23 - tel. 440-31, Pogotowie
elektryczno - wodoclągowe
MZBM czynne od' godz. 15 do 23.
telefon 457-89, I nformacja służby
zdrowia C7!ynna w
godz. 7-20
teJ. 481-80.
POSTOJE TAKSOWEK: ul. Slowacklego 47%-70, plac dworcowy
444-33, ul. Planty 437-11, pl. Obr.
Stalingradu 426-48. taksówki bagatowe ul Swiętokrzyska 469-39.

których

.,;"",

strony.

KIN A
"Bałtyk u "Taśmy' prawdy"
USA, .kol. l. 16, g. 15.30, 17.30
i 19.30.
"Przyjaźń" _
"W imieniu narodu włoskiego" - włoski, kol. I. 16,
g. 15.30, 17.30 i 19.30.
Niedziela "Czołpan kwiat
poranku" ZSRR, I. 12. g. 11.
,.W imieniu narodu włoskiego" g. 15.30. 17.30 i 19.30.
"Odeon" - "Ned Kelly" - ang.
kol. l. 16, g. 15 lO, 17.30 l 19.30.
Niedziela "Szeryf Dlug,ie Ucho" i inne ba)ki pol. I. 7, g. 13.
"Ned KeUy" - g. 15.30, 17.30 i 19.30
"Hel" "Winnetou i Apanaczi"
jug. pan. kol. I. 11, g . 9.30,
11 .30 i 13.30. "Bulli t" - USA, kol.
I. 16, g. 15.30, 17.45 i 20.
Niedziela "Winnetou i Apanaczi"
g. lO, 13.15 I 15.30.
.. Korsarze" l inne bajki pol. kol.
l 7, g. 12. "BuUit" g. 17.45
i 20.
.. Walter" - "Syn Godzilli"
jap. pan. kol. l. 11. g. 16, 18 i 20.
Niedziela poranek g. 11.
"Syn Gcdzilli" g. 16. 18 I 20.
"Mewa" - "West Side Storv"
USA, pan. kol. l. 14, g. 15.30
l 18:11\.
DYZURNE '\PTEKJ:
nr 15 pl.
Konstyt'Jcji 5 I nr 10 pl. ZwyciPSt'łJ3

Kielce

7

TELEFONY: Strat Potarna 998.
P ogotowie Ratunkowe 999. Po~oto
wie Gazowe 224-30. Pogotowie Siec! Elek!rycznej 279-33. Komend.
MO 251-38. Pogoiowle Mlllcyjne
997

TEATR
Im. S. ~erODlSkiego - nieczynD) - udZIał w "Panor amie XXXlecia. Niedziela "Odwety " _
L . Kruczkowskiego - godz. 19.

POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
Grodzka 229-52, pl. Konstytucll
228-52. Dworzec PKP 268-88. ul.
Zwlrkl IWIgury 418-10.

Skarżysko

KIN A
"Romantica" • le ma mocnych" polski, kol. l. 11, g.
15.30. 17.30

l

19.30.

"Moskwa" - "Smiech w ciemn o ści" - ang. kol. l. 18, g. 9, 11
l 13. ' "Sutjeska" I i II cz. jug.
pan: k~l. l. H, g. 15, 17.30 i 20.
NiedZiela zestaw bajek
g. 11.30. "Smiech w ciemności" _
f2~.3. "SutjeSka" - g. 9, 15, 17.30
"Bajka" - "Nocny kowboj"
USA, kol. l. 18, g. 14.45, 17 i 19.
" Znakcmtty piątek" - ang. kol.
l. 16, g. 21.
Niedziela
zestaw bajek
g . 12. "Nocny kowboj" - g. 14.45,
17 i 19. "Znakomity piątek" _

g. 21.

".Robotnik" - ,.Winnetou w DoliIUe Smlerc:i" j l1g. pan. kol.
L 11. "
14.30. , ,Haiti wyspa

K J N A
"Wolność"

nych"

-

15.15, 17.3G

. polski,

l

"l':ie ma mockol. l. li, g.

"Z-wiązkowiec"

W

I"iedziela zestaw bajek pol.
kol. l. 7, i!. 11. "Dziewczyna inna
nit. wszystkie" - g. 17 i 19.
"Meta!oVliec" - ,.Dowódc a łodzi.
poowoonpj" ZSRR, pan. kol.
l. 11 , ~ . 17 i 19.
N ied ..i .. l:t .. Podróż 7a jed .. n
uśmie.-"" no'skl. I. 7. /!. 11.
"Dn...,AcI~a
łodZI!
"od wodnej" g. 17 l 19.

-

włoski,
niedzielę -

gów" -

Warto
,.Zm.ierzch bog. 17.

kol.. l. 18,
g. 17 i 19.
DYZURNA:

APTEKA
nr 4S,
Apteczna 7.
POSTOJE TAKSO WEK:
Dworze e Główny PKP - 705, osiedle
MlUea - 22-44.

Starachowice
KINA
"Robotnik"
"Bitwa o Kozi
Dwór" - polski, l. 9, g . 11. ..Kiedy legendy umierają" - U~ kol.
l. 14, g. 15, 17 i 19. Maraton filmowy - g. 21. "Człowiek, który
przestał palić" szwedzki, kol. i
"Nie ma mocnych" - polsKi, koL
Niedziela · "Bułeczka polSki,
kol. I. 6, g. 11. "Kiedy legendy umierają" - g. 15, 17 i 19.
"Star"
.,Szpital"
USA.
kol. l. Ui, g. 17 i 19.15.
Niedziela "Siódma kula"
ZSRR, pan. l. 14, g. 17 I 19.15.
APTEKA DYZURNA:
nr 29,
Marszałkowska

17.

POSTOJE
TAKSO WEK:
pl.
SWierczewsklego tel. 310, Dworzee
Za;hodni tel. 380.

Ostrowiec
K l N A
"Hut:nik"
"Cenny lup" _
francuski, pan. k<>l. i. 16, g. 15.30,
17.30 i 19.30.
Niedziela "Latarnik" 1 inne
bajki kol. J. 7, g. 11. "Cenny łup"
- g. 115.30, 17.30 i 19.30.
"Zorza" - .,Szpieg szoguna" jap. pan. kol. l. 18, g. 16 i 18.
Niedziela - "Wielka przygoda"
i inne bajki kol. i. 7, g. 10.30.
"Szpieg szoguna" - g. 16 i 18.
"Przodownik.." "McMasters"
- USA, kol. i. 16, g. 17 i 19.
Niedziela zesta", bajek poL
koi. i. 7, g , 111.30.. ..McMasters" _
g. 17 i 19.
,
APTEKA
DYZURNA: nr TJ,
Starokunowska 1/3.
POGOTpWIE RATUNKOWE: teL
99.
POSTOJE TAKSO WEK: tel.: 15-73
1 37-92.
UWAGA! Za ewentualne zmiany w repertuarze kin, czynione w
osta~Diej ehwili, redakcja Die odpOWIada.

! :::. .

-
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Sobota
PROGRAM l
14.05 Uwaga: Bądź przezorny na
drodZe! 14.10 Gwiazdy ia.t siedemdziesiątYCh 14.40 Wakacje z muzyką 15.10 Muzyka
i poezja (w
tym poetycki koncert życzeń) 16.10
Reportaż z Festiwalu "Opole 74"
16.40 Podróże muzyczne po kraju
17.00 Radiokurier 18.60 Muzyka i
Aktuainości 18.25 Transm. z trójmeczu lekkoaUetyczneeo: Polska
- Kanada - Wielka Brytania 19. 3G
Piosenki, rylmy, przeboje 19.45 Kupić nie kupić, posłuchać warto
20.10 Melodie rozrywkowe 20.20
XU Krajowy Festiwal Piosenki
PolSkiej: Premiery
"Opola 74"
22.50 Sobotnia dyskoteka 0.10-2.55
Festiwal "Opole 74": Rock przez
cały rok.
PROGRAM U
14.00 Więcej , lepiej, taniej 14.15
"Jeden na milion" rep. 14.35
O . Vecchi: "L'Amfiparnasso" _
komedia
madrygałowa
(fragm.l
15.00
Radioferie
15.40
Gwiazdy
boogie-woogi e
15.50 Wiersze W .
Słobodnika 16.00 Czata
mag.
wojskowy 16.15 Koncert
muzyki
operowej 18.20
Terminarz muzyczny
(1. J . Paderewski)
18.30
Echa dnia 18.40 Radiolatarnia, czyli przewodnik popularnonaukowy
19.30 "Matysiakowie" 20.00 Pieśni
kompozytorów polskich 20.30 Notatnik kulturalny %0.40 C. Franek:
poe mat symf. "Psyche" 21.00 ,.GoŚ
cle i śledzie" - humoreska :U .15
Spiewa
Chór N. L ubotfa
21.50
Wiadomośd sportowe 21.55 Z albumu kolekcjon era muzyki 22.30
Zespół "D7 icw i ątlrn" 23.00 Melodie
na
dobranoc 23.40 Utwwy
dawnych mlstrzó ....

19.45.

Niedziela zestaw bajek pol.
kol. l. 7, g. 11. .. Nie ma mocnych"
1(.
lfi.15, 17.30 i 19.45.
"Swit " - "Dziewczyna inna niż
~"f~9~ie" ang. kol. I. 18, g .

•

PROGRAM Dl
15.05 ProeI'8IIl dnia 15.10 Powra-

ca ją ca

melOdyjka:
.. Ukochany"
minut na godzinę 16.30
Marynistyczne piosenki 17.1 5 Kie rmasz plyt 17.40 W rytmie dixie
17.50 Gra
I śpiewa zespÓł "Led
Zeppeli n" 18 CO Polski Jazz - mon ografie płytowe: T rio W . Nahornego
1845 G .
F.
Haendel:
II Suita
ork o "MU7yka na wodz ie" 19.05 Aktualności nie tylko
mU7ycznp
1935 Mw>yczna p"czta
trJ<'F 20.00 Orloowiedzi z różnych
S'>u!lad 21.10 Fot opla s ti kon: Pier w5Ze .i;Pot:kania Z Ameryką t.aciń1530 60

~-R 154

wiedzieć, - zobaczyć,

posłuch

c

21.30 ,.N"
sluch.owisko
21.50 Opera tYgotln.ia. G . Don.izetti.: ,,Anna Boieyn" 22.18 Gwiazda

liką

siedmiu
wieczorów
zespól
"Jeth:ro Tuli" 22 45 Aktnalności
nie tylko muzyczne 23.06 Wieczocne spotkanie z B. Gentry i G.
ca1Dpbellem. ~aoo
Na ~
branoc gra Baden-Powell.

Sobota -

PROGRAM LOKALNY
15.50 16.05 -

16.43 Omówienae programu 16.45
Ra.dioreklama 16.50 Audyc ja SKP
17.00 Koncert żyezeń 17.40 Tradyeje turystyczne Ostrowca - mówi W. Kotasiak 18.00 Dziennik
Radiowy 1.8.08 Nowości wydawnicze 18.10 Nowe pLosenki pol&kie.

Hi.3G 16.40 17.00 -

17.40 -

Niedziela

18.05 18.3G
19.20
19.30
20.20

PROGRAM l
7.30 Moskwa z melodią i piosenką H.30 Przekrój mu""yczny tygodrua 9.15 Magazyn WOjskowy 10.05

'l'eau dia OZleCi młoaszych.: "Pan
Drops i jego \.rupa" - słuch. 10.2~
PrzebOje , przebOJe, przeboje 11.00
Niedzielna musicorama 12.20 Film,
musical, operetll<a 13.00 Kto się z
czego śmieje 13.40 Zespoły i kapcIe ludowe 14.3G "W JezlOranach"
15.00 Koncert tyczeń 16.05 Teatr
Wielki PR: "U'ciekła mi przepióreczka" słuch. 17.45 Spotkania
Studia MłodYCh 18.13 Transm. z
\.rójmeczu lekkoatletycznego: Polska Kanada Wielka Brytania 19.20 Przy muzyce o sporcie
20.20 XII Festiwal Piosenki Polskiej "Opole 74": Koncert finało-'
wy .. Mikrofon i ekran" 22.45 Tań
czymy do p6lnocy 23.05 OgÓlnopolskie wiadomości sportowe 23.20
Tańczymy

ÓO

północy

-

22.40 22.50 -

PROGRAM U
17.20 17.40 -

.. Jacek Gaj" rep.
J . Haydn: "La'to" z

18.40 -

Mała
rząt

19.20 19.30 20.20 -

0.10-2.55

Program nocny z Krakowa.
21.20 -

PROGRAM U
8.45 Muzyka ludowa w
oprae.
artystycznym 9.00 Miłość przed
mag.
9.30 Utwc>ry
klawesynowe z XVII wieku 10.00
Muzyka francuska XX wieku 10.30
"Lekcja" - opow. 11 .00 Rozgłoś
nia Harcerska 11.40 Kim byłaś,
róż07 12.05 Reportaż z VIII Ogólnopolskie}to Festiwalu Folklorystycznego w Płoeku (I) 12.35 Zagadka literacka
13.00
Poranek
muzyki operowej 14.00 Zgaduj,
zgadula 15.30 Teatr dla dzieci i

22.45 22.55 -

południem

8.35 8.55 9.00 10.20 10.35 10 .50 11.35 -

"Ex

libris"

"Antena"
programach
TV
"Piosenka dla

"Radar"
ności

U.5O 12.05 12.25 12.40 13.20 13.50 -

-

ciebie"

mag.

wojskOWYCh.
Estrada Poetycka Gałczyński
"Wit
(fragment)
Dziennik TV (kolor).
Kwadrans tygodnia
Z cyklu: "Zapisane w
mięci" Kto za Polsk
ie tylko dla
Dla
dzieci:
wędrówka"

14.20 -

14.35 -

swingu.

15.50 -

Losowanie Toto-LOtka
,.Czarny kot"
ski film fa b.
Piłkarskie MS:
Jugosławia.

m

17.50 -

9.00 Program ' dnia 10.00 "Obrazki z wystawy" zespołu "Emerson
- Lake - Palmer" 10.15 Ilustrowany Magazyn Autorów 11.25 Zapomniane koneerty fortepianowe
12.05 Teatr PR: "Wspomnienia ze
współczesności" (1): "Orzeł z papieru" - słuch. 12.30 Między "Bobino" a "Olympią" 13.00 Tydzień
na UKF 13.15 Przeboje z nowych
plyt 14.30 Dwie wersje tematu:
"Greensleeves" 14.45 Za kierownicą 15.10 Dwie werste tematu:
uW rajskim ogrodzi-e" 15.30 "Szkła
na emerytura" - rep. 15.50 Dwie
wersje
tematu:
"Concierto de
Aranjuez" 16.15 Wszyst ko o lecie 16.35 Mikrorecital W . Młynar
skiego
16.45 Flamenco beat 17.15
Zapraszamy do studia: H. Vondrackowa 17.40 Teatr PR: ..Na samym końeu plaży" - słuch . 18.12
S zla!tiery
t"atrzyku
.. Qui pro
Quo" 18.30 Mini-max 19.05 Dwie
wersje tematu:
.. Chmiel"
19.20
Rozmowa o filmach
19.35 Muzyczna poezta UKF 20.10 Wielkie
recitale 21.06 Strofy dawne. strofy piękne - J. Kochanowski :U .26
Kabpcet oiosenki 21.50 Opera tygodnia. G . Donizetti: HAnna Boleyn" 22.08 Gwiazda siedmiu wipczcnów
zespÓł "JDthro TUU"
22.20
Wieczory
z
Montai""Jlem
22.35 Dwńe wprs1e tematu: "Spojrzenie zza kr 3lt" 23.05 L . van _
Bpetl'ovp n: V KoncE'"rt fortpnianowy Es-dur 00. 73 23.<'>-24.00 Na
dobranoc śpiewa Ł. Prus.

18.05
18.30
19 .10
19.20

-

211.20 23.218 -

"Kim jestem"?
baletowy TV w~·Iti,,,.S1oe ~~.
Refleksje
Dziennik
Dobranoc
Pitkarskie MS. Mecz
Szwecja. W
Wjaoomości sportowe
XII Krajowy Festiwal
skiej Piosenki
t.Mikrofon
lnrormacyjny mag.
towy oraz P.zegJąd
skich MS (kolor).

CQ W

pra
Kła

, ad:

PROGRAM U
obronnOŚĆ,

13.30 -

Militaria.

14.00 -

"Motywy"
mag.
krajów socjalist. kolor)
"Pol9ka
na
morzu·
teleturniej
. \<1
Swiat, obyczaje, pohty
EkTan Wspomnień:
mistrz Kałeń" - !ab4
polski
Program tilmowy
Dziennik TV (ko4or)
Debranoc (kolor)
"Gioconda bez
- fab. film rum.
Ballady
śpiewa
Zach
..
,.KalejdOSkOp rytmÓW
progr. rozr.
Spraw. z tri\ I rneCZ'U
koa t1e tyczne/!o:
Kanada Wielka
nla

woczesność

14.30 15.30 16.00 18.05
18.30
19.10
19.20

-

20.56 -

11lJO :U .35 -

Y

Poniedziałek

9.00 "Lil;ty

http://sbc.wbp.kielce.pl

TV Kurs Rolni&1
Nowoczesność
w domu
Za gr odżie
,.Bieg po zdrowie",
Program dnia.
Dla dzieci: Teleranek.
wydawnicze

skiego Festiwalu Folklorystycznego w Płocku (II) 18.45 Kabarecik
reklamowy 19.00 Teatr PR: "Ogloszenie matrymonlalne u słuch.
20.05 Muzyka operowa 20.30 Osiąg
nięcia
światowej fonografii 21.00
Wojsko, strategia. obronnośc :U.15
J. S. Bach: Motet "Singet dem
Herrn ein neues wed" BWV 225
21.50 A . Dworzak: Uwertura "Karnawał" 22.00
Lokalne wiadomoś
ci sportowe 22.10 Gra D. WUde
(I nagroda na Konkursie pianistycznym im. LiS?:ta-Bartóka 22.30
Poeci "Zdroju" 22.5() Muzyka rozrywkowa 23.00 Z muzyki dawnej
i nowej 23.35 OrkIiestry i soliś.ci

spod Łysej G6ry M
- magazyn St. Fornala 9.59 Komunikat
,.przep1óreCZ'ki·'
17.00
"MuzyC"'...oa Premia Tyl(odnla" P . Gana 22.00 Lokalne
w oprac.
wi41<lomośc:l sportowe.

I

PROGRAM J
7.30 B.U -

lady 16.30 Koncert
chopinowski
17.30 Z · twórczości S. Prokofiewa
18.00 Reportaż z
VIII OgÓlnopol-

PROGRA f LOK L

"Pory roku u
encyklopedia
(Ul): "Cza.krna i
pawiany"
dok.
franc. (kolor)
Dobranoc (kolor)
Monitor (kolor)
Sprawozdanie z
lekkqatletycznego:
- Kanada - Wielka
tania
"Swiadectwo
oczu" - tab. mm
słowacki (od 16 lat)
24 godziny (kolO<")
- Hawańskie rytlm,.

Niedziela

młodzieży:
"Przepłyniesz
rzekę"
- II cz. słuch. 16.00 Słynne duety
L. Armstronga 16.15 Z kSięgarskiej

PROGRAM

PROGRAM l
Program l proponuje
TV Informator
czy
Dziennik TV (kolor)
Dla dzieci: ,.sobótka".
Dla młodych widzów :
le t".
;'Mam pomysł"
z cyklu ..Szare na
Klub
Miłośników
"Królikarnia"
Pegaz - mag. kuł!.
Dobranoc
Monitor (kolor)
XII Krajowy Festiwal
skiej Piosenki "Opoie
Premiery. (w prze·r wie
21.20 Dziennik TV
Wiad. sportowe.
"Poznaj samego
radZ. filIn fab.

j

PROGIlAl\1
W.OO -

Pilkarskie MS
rzenie
meczu
.1~061a.wia

o

ECHO Oi'l1A
za

ES'z=r

Posiedzenie

Rady Ministrów
li
realizacji postanowień rzą
du w dziedzinie handlu zagranicznego j' transportu.

alnej sytuacji spOłeczno-gospo
darczej dokon~nej na XIV pleW obrocie towarowy m z zanl1m KC PZPR. Podjęto szereg
granicą n~ czoło
wysuwa się
u s t~leń i decyzji, które mają na
dalsze dynamizowanie
eksporeelu zapewnienie -rytmicznego i
tu. Należy efektywnie
wykop e łnego wykonania
zadań
II
rzystywać środki
przeznaczone
półrocza, a w konsekwencji na podniesienie zdolności przedalszego dynamicznego rozwoju
wozowych kole i
oraz
innych
gospodarki w 1.975 r. ostaF
rodzajów transportu, a także w
nim roku bieżącego planu
5pełni przes trzegać
dyscypliny
-letniego.
przewozowej. Rząd stwierdził
Zadaniem pierwszoplanowym
w konkluzji , że tylko aktywna,
jest utrzyma.nic wysokiej d y;-askoordynowana dz iałalność remiki produkcji
przemysłowej .
s~rtów i wlaM tereno<wyeh, poKonieczne jest
systematyczne
parta sumienną, zdyscyplinowazwi ększanie
produkcji
dodatną pra cą załóg, mOŻe zapewnić
kowej, odpowiadaja,cej
potrzepomyślne wykonanie
tegoroczbom rynku i eksportu. Za spranego pl anu oraz stworzyć mocwę o kluczowym znaczeniu Raną
podstawę
dl ~
realiz\\c.ii
da l\linistrów uznab zwiększe
społeczno-gospoda.rczego
planu
nie dyscypliny w realizacji pła
w roku prz yszłym.
ou inwestycyjnego. W drugim
Rada Ministrów zaakceptowapółroczu wysiłek
i
potencjał
wrkonawczy należy skupić woła również projekt ustawy o upos:lżeniu
ŻOłnierzy
pełnią
kół pełnej re~lizacji inwestycji
cych czynna, służbę wojskowa,.
przewidzi~nych do
uruchomieWysokość uposażenia
żołnierzy
nia w bieżącym roku. Rada. Minie ulega zmianie, przewiduje
nistrów nałożyła n~
wszystkie
się natomiast
rozszerzenie uogniw~ ~dministracji, a w szczeprawnień do niektórych świad
gó lności na resorty
gospodat·czeń
pitmipinych, niezależnie
cze, obowiązek przeprowadzania
1--____________________________________________
_
od uposażenia.
systematycznej oceny i kontro-

Budowlani
D OKO~NIE

wvdłużaią dmgę..

ZE STR. 1

nia 14 osób. Wykonują roboty
m urarskie. Kończą mury pięt
ra, stawiają ściany osiODIOwe.
Brakuje jeszcze stropu piętra.
Kierownik budowy Jan Gołąb
informuje nas, że brygada j est
za mała. Potrzeba cieśli, z.br()jarzy, tynkarzy. Nie sp ies zą się
ró wni eż
podwykonawcy,
na
któr ych czekają pl"ace insta lacyjne. Znam ienne to, zwłasz 
cza w świetle faktu. że wszystk.e prace na
t ej
budow ie
mia ły być zakończone w maju
b.eżącego roku.
HYDRAULICY NA START
Także

na 22 lipca

otrzymać

marca br. niewiele się
zmieni ło na budowie przychodn i w B i ałogon ie. Bra kuje wielu ścian. Nie ma instalacji el~ ktrycznej. Wewnątrz
budynku rozgardiasz
świadczący
o
braku jakiegokolw iek poszanoWania
dla materiałów budoWlanych.
Widać
że
generalny wykonawca ~ "Chemadin" nie śpie
SZy się. Potwierdza to tak że
fa kt że na budowie n ie zastaliśmy ani jednego pracown ika.
Oci da wna chyba trwa ten .b ez:
troski s tan, skoro sterty n em!
ota czające w znoszony
budYnek
Poros ły chwastami.

Od

Wprawdz ie
termin
oddania
obiektu
do użytku przypada
dopiero na grudzie ń br., ale
mamy poważne obawy co do
tego, czy jest to term in realny,
skOTO tem-po pl"ac budow13n ych pozostaw ia tak w~l e do
życzenia. Dla nas i dla m ieszkańców Białogona jest to fakt
ni epokoją cy .

Do wszystkich inwestorów i
wykonawców obiektów, li których wspomnieliśmy, kierujemy ponownie apel: "POMÓZClE MIESZKAŃCOM
KIELC
SKRÓCIe DROGE DO GABINETÓW LEKARSKICH".
(MAR)

mieszkańcy

Sadów
nową przych odn i ę r ejonową p rzy
ul. Pocieszka. Plrzez w iele m ieub iegłe go roku na budowie tej n ic się n ie działo.
Dopiero w b ieżącym roku w idoczny jest znaczny postęp r()bót. Na placu budowy zastahśmy
22-osobową
grupę
pracown ików. Są za t rudn ieni przy
pracach
wykończeniowych.
Kła dą
w pom ieszczen iach po>adzki, wykładają ściany glazur ą . Stolarka praw ie j uż gotowa.
Rozmawiamy z k ierownikiem
bUdowy Władysław e m Gał ązką
z
Kombinatu
Budownictwa
:\Iiejskiego: "Roboty na budowie dob iegają końca, l
l ipca
roz poczną pracę malarze. Z zaopatrzeniem w mater iały budowlane n ie mamy kłopotów.
Pozostała jedynie do zrob ienia
:nstalacja gazowa. Ta powinność n ależy
do podwykonawców. Zbyt ma ła jest również
ekipa
hydrauEków:
Chcemy
także
uporządkować
teren
przed budynkie m. Sądzę, że
przekażemy
obi~t
w
terminie".
My także sądzimy, że ~
wykonawcy poświęcą tej Inwestyc j i sz.czególną
uwagę
i
dołożą
mak simum
wysiłków,
by ukończyć prace jak naj_o
SZYbciej.
BAŁAGAN W BIAŁOGONIE
ma ją

trzy dni
rozbrzmielva
Już

piosenka w Opolu
Wc zoraj w trzecim dniu XII
Kraj owego F estiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu, odbył się
koncert "Premiery - Opole
74". B ył to drugi koncert
punktowany przez jury, które
go przewodniczącym jest Aleksander Bardini. W piątek
przyznano kilka pozaregulami
nowych laurów. Nagrodę fotoreporterów, otrzymała Danuta R inn.
~-( t"-,.~Utt~. ""

: r r" \

.. ! ' t .. \

"

.:."

;",

'T\, \; I

..
• G OOzlny popołudniowe wypełnił koncert pt. "Polska poe
zja śpiewana", a w nocy, w
amfiteatrze, Polsk ie Stowarzy
szenie Jazzowe zorganizowało
koncert pt. "Rock przez cały
r ok, jazz".
DOKOŃCZENIE
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liście

wierzycieli Hersbtta znajduje się również mias to Koloni~ z sumą 115 milionów marek
i Bonn - z suma, 15 milionów
m~rek.

Przed stawi cie łe związku banków zachodnioniemieckich
pospie zyli z
zapewnieniem, że
bankructwo Herstatta nie Jest
typowe i nie należy truić zaulani~ ani do systemu,
ani do
Instytucji bankOWYCh. Ci Jednak, którzy o«ląda li zaniepokOjonych klientów HerstaUa pod
zamkniętymi dnwi'\mi w Kolonii . czy jego
rilii
w
~on!l'
t ierdzą, że takie z~DC~D1e O/ł
niewielu chy ba uspokaja, bo

H. Jab oński
i P. Jaroszewicz
przyjęli ministra
Aldo Moro
DOKO ŃCZENIE

ZE STR. 1

dowe oraz zagadnienia rozwoju
stosunków między obu kr~ja
mi. Premier
P.
Jaroszewicz
pn:c"ka.zal dla premie.-a Wroeh,
Mariano M. Rumo.ra, z~prO!S'Ze
nie do złożeni~ oficjalnej wizyty w Polsce. Min. Aldo Moro w imieniu premiera swego kraju - złożył zaproszenie do zło
żenia
oficjalnej
wizyty
we
Wroszech przez premiera Piotra
.Jaroszewicz3. Zaproszenie
zostało przyjętc z zadowoleniem.

drugim dniu

trzv k r IDe
DOKOŃCZENIE

ZE S'l'R. 1

ki z prezydentem S~o·nÓ'W Zjednoczon ydl Richardem Nixonem
oraz seltre<!arzem stoof1U USA.
Henry Kissingerem. Omawiano
w S llCzC9 ó\.nośc i sprowę dodo,tko
wyc h posu.nięć do tyczących ogro
n icze-nio sys.tem ów ob ron y o nty,
rakietowej ZSRR i USA. Odbylo
s ię tokże wym iana poglqdów no
t e.rnot ogro,niczen io d~ iadcze ń
z bron i ą jąd rową .
Po
zak ończeniu
porann ych
ro-unów sek retarza generaln go
KC KPZR, L eonida BreŻlliewa,
z prezyd
e m U A, Richarde'D
Nixonem, w Moskwie odb"la
się k<mf enc jJ. prasowa. Przcdstawi-:ie l Związku Radzieckiego, Leon!d Zam.iat-:!I1, o&.-wiadczył :

BUKARESZT.
Kontynuowane sa, tutaj rozmowy egipko-rumuńskie z
udziałem
prezydent~
SRR.
Nicolae
eeau e!ICu i prHyd-.ta ARE,
Anwara Sadata.
PARYZ. W Grenoble naotwarcie nI Międ zyn~
rodowego Festiwału Filmów
Krótkometrażowych.
Impreu. potrwa do ł lipca.
stąpI

MOSKWA. W Leningradzie
zamknięcie
dorocznego festiwalu sztuki "Białe
Noce" . Impreza ta trw~ od
Zl czerwca.
KAIR.
Premier
Libanu
Takieddin Solh
udaje
się
dzisiaj z jednodniowa, wizytą do Syrii.
HAGA.. W
Amsterdamie
zakończy się dzi ś zorganizowan~ przez UNECSO
mię
dzynarodowa konferencja na
temat: "Problemy ludności o
we a prawa człowieka".
nastąpi

C\~enc'e
info:mujq:
KAIR. W pia,tek wieczorem
wojska izraelskie przy uży 
ciu eiężkiej arłyleri i atako_ty różne sekto1"y połl1d 
niowego Libanu. Komunikat
lib~ńskiego ~linisterstwa Obrony informuje, że
bombardowano zwłaszcza doliny
polożone na północny
zachód od .Jouaya w
pobli:tu
Tyru. Uci e rpi al~
zwła zeza
wioska Cana, !;'dzie jeden z
pocisków kalibru
155 mm
wybuchł

w

polłliżu

kościola.

SOFIA.

Przebywa
tutaj
z oficjalną wizytą
minister
spraw zagranicznych
Indii
ardar Swarau in!;'h. Dz i ś
ma go przyjąć I
sekretarz
KC BPK . Todor
Ziwkow.
Rozmowy jakie prowadzi on
tutaj
dotyczą
stos unków
dwu tronnych zwłaszcza
w
dziedzinie go podarezej.
BERLIN. Od czwartku trw:1
w
chwerinie (Bn)
Xl1t
Międzynarodowy
Prze ~d
Filmów. Impreza potrwa
2
t ygodnie, w cza ie których
będzie

~;etlonych:GO

filmów rozrywkowyc h Z krajaw
ocjali y cznych i kapitalistycznych.

Bankructwo
anku
Herstatta
sceny pod b~nkiem
Hersłatta
przypominaji\ im
eny
poci
bankami nie mi ckimi w
r ok a
1931, kiedy bankrutow:ll jed~n
bank po drugim. "Bankrudwo

S ekre!tarz
ge neralny
KC
KPZR, Leonid Bremiew, pole mi przekazać, że ustalona
praktyka potkań na najw yż _
szy m szczeblu, co po1..wierdz iły
rezultaty dwóch pl"zeprowadz.o_
nych już spotkań w O$'\.atn ich
dwóch latach, ma doniosle Ulaczenie dla zapewniemia pomy~
n ego rozwoju s~unków rad!Liec"ko-a m ery kań -kich.
W Zw iązku R adzieckim pozy_
tywn ie ocenia s i ę to, co j>uz u czyniono w zakrcsie rozwo ju
stosunków m iędzy Zwią2lk: ie m
R adzieckLm i USA. KOIIliecUle
były
energiczne wysi łki obu
stron, aby u.gr\1'lltować i rOfZ:w :nąć to, co zo>lalo już osiągn ię
t e oraz aby podjąć dalsze k.roki
dla
uz.drow ien ia sytuacji n a
św iecie i zmniejaenia n iebezp iecze ństwa wojny. Mówiąc jedn ak otwarcie, minął dopiero
cił

pierwszy elap tego proces.!.
'i'.rzeba będzie je ·z_ze w iele u ązyruć .na
t e j drodze. Czeka
w ielka praca, kL6r
wymaga nowych wys irków, z,m k czających do wyty.:zOllll'go celu
i !l.OOrej woli.
W imiCilliu R icn rda NiXOfla ,
sekretarz prasowy Białego Domu, Ronald Ziegler, ·wiad.·zy t,
że zdaniem prezyd" nta, rozpoczęte rozmowy przebiegają po_
myś.lnie. Sw:adczą o tym osiągnięte w piąl €l.lt poroou.mienia między ZSRR i USA o
współpracy w dz :ed.7Ji.o ie bac13ń
naoukowy ch oraz prac nad kons brU!k:eją szłu zn ·go serca.
ny
Zj ednoczone
pl'Zywią«:uj(\
w ietkie U1acz~n:e do d.aliz.eg
ro<l;\J\I'Oju s\.<>mnków mi
zy ob u
krajam i, zapo~z. Lkowanego w
czaoie popl"Z~oo ich s potkań pc _
zyden.ta
ixon
z Le()ll\idem
Br6Żn.iewem.

Obaj przywÓ<i y r07..patrzy1i
J>OIZy!ywne osiągu: i, U2:y a ne w wyn iku w - półprn y w ramach porozum i 1\ pod;pi,;a y ' n
w toku rozmów na n jWY'a;z)'m
szczeblu.
!9.VL MO KW
PAP. Trzeci i czwarty dzi e ń ~"yta w
ZSRR (s obotę i nied:nielę) pre.,
zydent U A, R ich d Nixon,
spędzi
w
Orean dz ie n& rad&ieckim
w y brzei u
fona
c.arnego (Odlot dzUi, !9 bm. o
K drinie 13.00). Przed
wyJa%d
• «odzini e 8.
p&lJ<d ię
OD ponownie z
ekr tArzem Kenen.mym K
KPZR, LeGnid em Breżniewem . Na Kodałnę
12.30 zapowiedzi no ~ . allil)
w Moskwie ra dziecko-a.mery-'
ka - ki eJęo układu h
JowcKo.

. Wielkie ocieplenie

ope•

Ul

Badania rdzeni lodowych w
Grenlandii
pozwoliły
ustalić
zm ia ny klimatu w
ci.uu 0st~tnich 15 stuleci. Amerykań
scy klimatolodzy p~równali uzyskane wyniki z badaniami
osadów oceanicz nych z OIltatnich tu ty sięcy lat. twi e·dz.o no cykliczno 'ć zmian
klimat ycznych. W
cia,!;'u
O tatnich
kilku tysięcy la t od zakończe
nia ~ę epoki lodowe j , tzw.
małe
cykłe
klimal czne w y~!ępowaly
z
częstotliwo ' cia,
140-150 lat, a
tatn io co 6Os:; lat. Na tej podstawie am e r y kańscy m e t eorOlOdzy
i klimatolodzy w ys uwają prognozy
zmian klimatycznych na najbliższ e pół wieku.
twi erdzono, że
w
latach
190 -19-10
nastąpiło
wyrain
ocieplenie, Za6 lala 194~5
tanowily
ok.res
pruJ · owy,
a obecnie klimat ucz na ię
minimalnie o cbładzać- Do koń 
ca lułecia ma utrz y mać ię
tendencja
do
ochładzania,
k tó r e j szczyt powinien przyp
na
okre
1975-1990 .
óźniej prze w iduje
ię ociepl enie, które osiągnie wój zezy t ,
w
POC%'l tk ac h
XXI
wieku ,
pr awdopodobn ie w lata h 2010
- 2030.
Warto prz y pomni eć, ż e optimum
klimalyczne
przypadło
banków mO'łe zatoczyć szerokie
koła" pisze " D ie Welt", d lek~ od
krytykowani
y temu
b~nkowego R e publiki
Federa lnej.
Pamięt a
się
ś, iatowy
kryzys
go podarczy,
kiedy
wstrzymanie wypłat w jednym
jed nym t ylko b a n k u doprowad ziło do runu na wszy tki e instytucje kredylowe i wywoł a ło
wiełki krach bankowy.
Jeieli zan! nie do instytuc jl
kredytowych 'lO lanie DZ nadweręione i zanie po ojenj , Ia_'
1'1 •ele I..onl, 'ycofaj..
, oje
picO/a,dze, grozi ntebeZplccunsiwo o tTeg-o
kryzysu,
który
może rozci aKJląć
'ę d
eko poz~
,yslem b~nkowy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(INTERPRESS)

U?

n:l przełom IV i m t y ''lell''cia pn:ed na zą
rą.
W ty m
okresie był znannie więk!.zy
sasię« strefy
lepowej'
Euro_
pie "rodkow ej i w8Cbodn ie j.
Równieź du żo d lej na północ
'«a.ly lasy I ~i te, a i pó.łnoc 
na granica lasów znajd w la się
znaC%nie ,dębiej w
rktye niż
obectrie.
p.
n
Gr enl ndii
r Iy karłowat e lasy i z:t.g jni",
ki.
(pAP.)

Komunikat
PAP
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Dla wnikliwego 7.badanl8
pn:yczyn i okolic7.n<Yści katastrofy dO' Kopalni ... lesia" przyby ł z pół ""ybitnych
specjał. ·łów
t: ni_
czych. Rodz.: y ofiar kataslrofv
zosla ły
otoczone
ł.ro6kliwą opieką.

. *

•

Na
mH~Js ~e
wyp
u
przybyli: I
k etan KC
PZPR
Edward Gierek,
człon k
Bura Polityc nego
KC PZPR, przewo:l&n.iczą.:y
CRZZ Wł dy Ia.w
K ru.
czek, za tępca czlO'nk
Biura PolitYC7ln e~o KC, I sekre tarz KW PZPR w Ka w:cach' Zdzi ł:lw
ruchi~ń,
wicepremier, mini.stcr górn·dwa i energetyki Jan
tręga, czlone;;: Rady Pań
stwa, wojewoda katow:cki
- J en Zięt ~k.

Komunikat

Totalizatora

SpOrlO

ego

PP Toto'ilolor Sportowy _iodan; a,
fe • lakłodoch Małego lollla • d .. ia
2&. VI .1974 r. stwierdlcno : 16 """"""ań
z 5 trafieniami - wygrane po ... tA1 rl.
2.673 ronriqlonia
l . trofieniOJll1
wygTon. po 791 zł , 73.010 ro_i~ z
l trafieniami - '"'9'.... po ta . .

NUMER 154

ECHO

nIONA 12
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s
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dewizą

stop
"plavieh"

Polscy dziennikarze
piątek
sławii.

Niedziela na MŚ
NłEOZłELA,

30 CZERWCA
GRUPA A
Gelsenkirchen, godz. 16
HOLANDIA - NRD
Hanower, godz. 16
BRAZYLIA - ARGENTYNA
GRUPA B
Duesseldorf, godz. 19.30
RFN - SZWECJA
Frankfurt, godz. 16
POLSKA - JUGOStAWIA
Sędziują: Gloeckner (NRD)
jako glównJ w aSJście Mar·
quesa (BrazJlia) i Wjnseman.
no (Kanado).
TRANSMISJE
PR: godz. 16
Jugosławio

wizytę

Nasi

pd dwóch dni we Friedrichdort,

oddalo.nym ()d Frankfurbu o
21
km.
Podczas
rozgrywek
pierwszej rundy ich bazą byI
hotel - zamek "Sonnenhof" w
Koenigstein. Piłkarze nie czuli
się tam jednak najlepiej, denerwował ich brak kontaktu ze
światem. Psycholog reprezentacji zadecydował,
by
zmienić
kwatery ...
W piątek reprezentanci Jugosławii trenowali o godz. 11 na
stadionie w Neu Disenburg. Po
południu odpoczywali w hotelu.
W hołu hotelu nasi reporterzy spotkali
Branko
Oblaka,
piłkarza, który w reprezentacji
Jugosławii ma opinię "CZłowie
ka do wszystkiego". L ekko ły
siejący, silnie zbudowany blondyn, należy podczas mistrzostw
do najlepiej i naj ostrzej grają
cych pi/karzy w swojej druży
nie. "Miałe m lekką kontuzję odpowiedział na pytanie o samopoczucie. Podczas meczu z
z
Banhofem
. RFN w starciu
stłuląem bol eś nie udo.
T!!raz
czuję si€) już jednak dobrze".
@ Ma pan

Polska
Holandia

NRD.
TV: godz. 15.50 - Polska
Jugosław io, godz. 19.20 RFN
- Szwecjo, godz. 23.20 prze·
gląd pi/karskich MS.

złożyli w
piłkarzom Jugorywale mieszkają

już

dwie

żółte

kartki ...
- Tak. Ale nie bardw zgadzam s ię z d ecyzjami sędziów.
Poza tym często powierza mi
się

niewdzięczną
stróża".

@ A
wał

kogo

rolę

będzie

,.anioła

pan pilno-

w meczu z Polakami?

•
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Organizatorzy
spodziewają
kompletu
widzów
na
Waldstadionie podczas meczu
Polska
Jugosła.wia.
We
Frankfurcie, podobnie jak w
innych miastach RFN, pracuje bardzo duźo Jugosłowian,
którzy z pewnością będą stasię

prezentacją

Jugosła.wii.

-

Tego jeszcze nie wiem, a
to tajemnica.
Duszan
Bajcvio mistrz
strzabu głową - nie grał z
RFN. Ma nadzieję, że w meczu
z Polakami znajdzie
się
w
zresztą

Od

środy młodzi

walczą

"Waszych
piłkarzy
znam
dobrze - grałem z
nimi
w
Warszawie w ubiegłym
roku.
Zremisowaliśmy
wówczas 2 :2.
Polacy to si.Lny zespół. ale my
również jesteśmy w dobrej for_ o
mie, wy,gramy:' mówi.
Trener Miljan Miljanio
niemal nie rozstaje się ze swoim
asystentem Milovanem Cziricem. Obaj · uzupełniają
się
znakomicie. Pierwszy ma znakomity instynkt i "oko".
toteż
do niego zawsze należy decyzja'
o skła.dizie. Drugi, sz.kolący na
co d2ień hiszpań9ką Valt!IDcję, 
to doskona1y fachowiec
praktycznych zajęć treningowych.
@ W jakim składzie zagra.j~
Jugosłowianie w niedzielę?
- Tego jeszcze nie wie my stwierdza M. Miljanic. W każ
dym razie w nieco innym niż
przeciwko RFN.
@ Jaką łaktykę z.astosuje pana zespół?
- Wam
wystarczy
remis,
nam
potrzebne
zwycięstwo.
Zamierzamy atakować. Ofensywa - to nasza dewiza w tym
meczu.
W
polslciej
obronie
dostrzegłem pewne luki.
Od jugOSłowiańSkich
dziennikarzy. ich polscy koledzy po
piórze dowiedzieli się kilku innych sżczegółów. Otóż Jugosło
wianie
prawdopodobnie
rozpoczną m ecz w skład:cie: Marie
Buljan, Kataliński, Bogicevfc, Hadżabdic, Oblak, Surjak,
Asimovic Petkovic, Bajevic.
Dżajic. W porównaniu ze skła
dem na RFN, zaszły więc trzy
zmiany: za Mużimica Bogiceivc, za Popivodę - Pelkovic i
za Karasi - Bajevic.
Nasi rywale najbardziej obawiają się w polskie j drużynie
I(azimierza Deyny, któremu trenerzy powierzą specjalnego opiekuna. Ma nim być właśnie
Obhk. "Plavi" zastosuj", taktykę 4-3-3, z tym, że w momentach posiadania piłki
nastąp;
przegrupowanie
na
3-3-4.
WSPOmagać napastn i·ków maią
w kon'tratakach "libero" - Bogiccvic i środkowy
pomocnik
- Surjak.
W sobotę w przeddzień meczu z Polską Jugosłowianie nie
trenują. Odbędzie się tylko odprawa, na którei trenerzy do-

Od środy do 9oboty (~ lipWarszawa i jej okolice bę
areną szosowych i torowych
mistrZostw Europy juniorów. W _
imprezie, Która już po raz drugI rOZgrywana jest w historii
kola.rstwa (poprzed,nie misbrwstwa odbyły się
w
ubiegłym
roku w Monachium) wezmą udział reprezentanci 28
krajów,
nie tylloo europejSkich. M.in.
zgłosiły swe ekipy:
Algieria,
Australia, Barbados (!), Jamajca)
dą

Kolejny . sukces
_Ireny Szewińskiej
lJrena
Szewińsk&
odn i06ła
jeszcze jeden sukces.
Podczas
m Ltyngu lekkoatletycznego
w
H elsinkach.
wygrała · ona silnie
obsadzony
bieg na 200 metrów w czasie
22,7 sek. Polka wyprzedziła zdecydowanie
Australijkę
Boyle
(23,0), a nies podzianką była dopiero piąta lokata w tym biegu rewelacji ubiegłego
sezonu
- Finki Pursiainen.
Uzyskała
ona rezultat 24,0.
międzynarodowego

stracił
pozycję lidera
w Tour de France

W

Polska -Jugosławia po raz siedemnasty

niedzielę o godzinie 16 Ula

we Frank-

furcie nad Menem ZiJDjeITI,
po raz siedemnasty w
hist.rH swych kontaktów

kładnie

polslcich

scharakteryZUją
piłkarzy i omówią

grę

tak-

tykę.

Z

Eddy Merckx

podczas
pojedynków . "plavich" z Brazylią i Sl'kocją, ro
zegranych właśnie we Frankfurcie, a które jak pamięta
my, zakończyły się wynikami
remisowymi. Czy i tym razem
na Waldstadionie dojdzie do
podziału punktów?

Wałdsta.IUonie

tytuły

składzie drużyny.

Nasza
ekipA
opuszczała
"Sonnen
Post" w bardzo dobrych nastrojach, jak zwykle serdecznie żegnana przez gościnnych
mieszkańców Murrhardt, któ':
rzy życzyli jej zwycięstwa.
Sobotnie popołudnie biało
czerwoni spędzą we Frankfur
cie, gdzie o godz. 17.30 prze"
prowadzą trening na Waldstadianie. Później piłkarze udadzą się do oddalonej -o 15 km
od Frankfurtu miejscowości
Neu Disenburg. Tam spędzą
noc z soboty na n iedzielę.

nowić zdecydowaną większość
widowni. Tak było zresztą

o

kolarze
mistrzów Europy

z.w.,c.;ęzcq pietWS:Zego
etapu kol OTsłtiego wyśc i gu zawodowców
Tour de

Fronce.

prOW'odzQcego

z

Brestu

do

So;nt - Palde - Leon (144 km). :z.o.
stal reprezentant WIoch - Guolanini
w czasie 3.25.30. Wyprzedzil on o jed·
nq sekundę Belga Bruyere'o i o cztery sekundy jego rodaka V... Spring ...
la. Triumfator prologu . Edd, Merda
uplasował
się na szóstym mieJscu z.
stratq 22 sek. do zwydęz.cy.
N.-ym lid .... em wyśc ig u zostoł B....,...
re. który wyprzedza o 16 sek. Eddy
Merc:ba l o 34 sek. V... Springela.

się

pił

karskie reprezentaeje POLSKI
i JUGOSŁA WIT. Tym razem
stawka tego pojedynku będzie
bardzo
wysoka.
Zwycięstwo
biało -czerwonych
zapewni im
niemal w stu procentach awans
do grona czterech najlepszych
drużyn świata! Dla Jugosłowian
pora.ika oznaczać będzie poż eg 
nanie się z nadziejami na w:\,walozenie jednego z medaii.
.Nic wię4l dziwnego, że nie1lziclne spotka.nie oczekiwane jem z
olbrzymim
za.interesowaniem
prsez kibiców obu krajów. Na
jego rezulta t oczekują również
II niepokojem Szwe1lzi. ..
Jugoglow iań , ki futbol ma dłu
gą i bogatą h:s torię. "Plavi" ;><>
raz szósty wy s tęJ:?ują w fi.nało
wym turnieju MS. Do tej pory
nie mieli jednak s zcz.ęśc ia. bowiem dwukro t n ie ocierali się o
brą.zowe mro a le. ale skończyło
się tylko na czwadych miejscach (1930 i 1962). Ze znaczn ie
~71ę!r&zym powodzeniem uczestniczy·1i Jugo' łowianie w i ~ys
kach olimpijskich. Trzy razy
'pod l'Ząd zdobyw3li srebrne medale (Londyn - 1948 r ., Helsi.n. . ~ 1SI52 r. i MeJ.bowue -

zy

r

•
arc
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1956 r.), by w.reszcie w Rzymie
(1960), po zwyclęs.kim
finało 
wym pojroynku z Danią (3 :1),
sięgnąć

symbolicUle krążki
z na.jsz.lachetniej-'izego kruszcu.
Nasi niedzielni rywale dwukrolm ie
wywalczyli
wicemistrzostwo Europy (1960 i 1968),
przy czym w roku 1968 byli
autorami największej sensacji,
eliminując w półfinale ME ak. tualnego wówczas mistrza świa
ta AnlrHę!
W finale, po
p ierws'Lym remisowym pojedynku z Włochami (1:1), w po..
wtórzoonynl mec z.u ulegli reprezentantom Itali i 0:2.
Ja.k wSlpOmn.ieliśmy, mecz we
Frankfurcie będzie siedemnastym pojedy nkiem pi łkarzy .Jugosławii i Polski. W ootycITczas
rozegranych 16 spotkaniach 5
zwy cięstw
oon i eśli biało-czer
woni. 8 razy k' ~umfował zespół
po

"pLavich", a trzykrotnie

był r~

Braa:ylią,

przegrywając

mis. Pierw5lZy mecz z Ju ~ła_
wią rozegraliśmy l pażd.z.ierni

grywce 5:6.
Po wojn ie

ka 1922 raklu, wygrywając w
Zag.rzebi'u 3:1, a bramki dla
Polski zdobyli - Józef Kałuża
dwie oraz Józef Garbień jedną
(lewy łącznik lwowskiej Pogoni). Przed III MS we Francji
(1938) do.szło do dwóch eli rninacyj.nych spotkań piłkarzy 0bu krajów. 10 pażdziernika 19<17
roku rozcromiłiśmy w Wa.rszawie .Jug~lawię 4:0 (dwie bramki st rzelił Piontek, po jednej
Wilimowskl i Wodan) i praktycznie uipe>wniliśmy sobie awans do puli finałowej. Rewanż
wybrali bowiem nasi rywale
zaleówie 1:0 (3 kwlelm ia 1938 r.
w -Belgrad.zle). Polacy pojechali
w ięc do Fra~cji, gdzie w swym '
pierwszym, pamiętnym meczu
zm ierzyli się w Sk'aesbUi!"gu !"

sła.w·ią

się

graliśmy
pięciokrotnie.

przesłaWlIl egoO

po do-

z JugoZaczęło

lania w
B elgradzie (1:7) w 1947 roku,
a skończyło na remisie (2 :2)
wioSlllą 1973 roku w Warszawi~.
Doskonały
mecz zagrał wówczas Włodzimierz Lubański. który już w p ierwszej minucie
gry zdobył dla nas prowadzen ie efekltowną "główką".
Tym num w polskiej ,,Je denastoe" zabraknie pana Wlocbimiena. Ale przeciei Gnecorll
Lato i An4neJ Surmach Codnie zutępują na boiskach RFN
8wece snakomite~o koleJrę. %6_
letni Enver Marie - na,jlepsay
piłkan
.JucosławU
minionego
roka
będzie
wię1:
musiał
mieó llię Da baazno5ei!
od

http://sbc.wbp.kielce.pl
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