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ypowiedź

Gierka

cm Jeszcze
•

W środ~

kolejne emocje . ~ 74 .

~ Polonii

Ceno 1

zł

Mistrzostwo- świata
w zasięgu Polaków

zw :ązku

z XXX-Ieci-em
Ludowej, I
sekretarz
Edward Gierek u"Panora" wypowiedzi adrePolaków żyjących
Oto jej tekst. opuwraz z odręcznym
sekretarza
KC
najnowszym, lipc<r
numerze
miesięc2':nika.
dla Polonii przez
Interpress:
rodacy!
Obchodzitym roku XXX-lecie naPolski Ludowej. Wierzę,
ta stanie się okazją
nad na jnowszymi
Ojczyzny ni.e
tylko
żyjących w kraju, ale
dla milionów Polaków

,

przegrała'

nie

If~9Ńt(~09

Polska'

3:2 s ArgentyDl\, 7:0 z Haiti,
2:1 z W1oehami, 1:8 ze Szweeją
i wczoraj 2:1 s
.Jugosławią!
Zwycięska passa
biało-czerwo
nych na X PIł.,KARSKICH MISTRZOSTWACH
SWlATA
trwa! Pfęe spotkań i pięć kolejnych swyeięstw. Te~o nie
mo~1i przewidzieć
nawet najwięksi optymiści! Drużyna KA_
ZlMlERZA GORS KIEGO przebojem zdobyła sobie miejsee
w światowej ezołówce i dzięki
wezora,is2emu
sukcesowi
nad
zespołem "plavieh" ma już upewni_y jeden z medali
w
jubileuszowej "atalii potentałów futbolu! Tylko jakiel!"o OD
będzie koloru?

.

sprawnOSCI

pasjonujący mecz że Szwedami.
a Holendrzy i Brazylijczyey od.
nieśli kolejne zwycięstwa w

8.,.

DOKONVZENlE NA STR.

•

POLSKA
W
"WIELKIE.J
CZWORCE"! Tak, po nied:Lielnycl1 pojedynkaeh stało się to
faktem. Gospodarze mistrzosiw,
pilkuze NRF wygrali bowiem

OHP

Przyspieszenie postepu
technicznego wprzemyśle
Plenarne obrady KW PZPR ·

Dziś, w

poniedziałek, w

godzinach rannych rozpoczęły się plenarne obrady KW PZPR. Poświęcone
są one ocenie stanu i kierunków rozwoju techniki
oraz działania zakładowych organizacji partyjnych w
zakresie realizacji uchwały Sekretariatu KC PZPR
i listu egzekutywy KW PZPR w sprawie przyspieszenia postępu technicznego w przemyśle oraz gospodarce paliwowo - energetycznej w~jewództwa do
1990 roku w ~pekcie ochrony środowiska.
..

ków z 15 hufców Kie_

leccayZllY brało udział w dwu-

dGiowyćłl V manewrach sporłowo-ołN:onnycJ
OHP naszego
wojew6dlttwa. Impreza trwała

od 29 do 30 czerwca ha Stadionie W Kie1each. Pierwszego
dnia, ... sobotę, rozgrywano
t.r6jbój _portowy bieg pa.kolo.,- z przl!5zkodami, strze_
laBie z
bks i turniej wiedzy
• -pełecao-politycznej. W kałe

ceru.

zieżowej

~1Mn oclni_ły

zwycięstwa

OHP pny
..TraDBbu~" w Ostrow· ~ (biec patrolowy i turniej
Wledą
soołsczno - politycznej)
I 5-11
w Radomiu w 7~· ......
słrzeleekieh.
Nat()miast
ywidualnie zwycięzca....

mi poszczególn.ych
konkurencji zostali: bieg - .Jan Csajka
DOKOŃCZENIE NA STR. 1

W obradach. które otworzył
i którym przewod7Ji członek
KC, I sekretarz KW PZPR w

W

twa.

Pożegnanie

ze

DOKOBCZKNIB NA STR. 1

stolicą
sakończyły się

8POł.ECZBS~O

.

szpitala

na

Dlaczego auto-

buS)'
linii nr 8 i 30 kurluj, ,.... trasą, czyli ulicą

l DQII08

ZENIE N~ STR. 3

SZTOKHOLM PAP. S/ub
siostry leró/-a SrWecii, lesiężnicz
lei Christir1'( z przemyslowcem
Tordem Magnusonem odbyl się
w leościele przy zamku królewskim w Sztokholmie w dniu 15
czerwca w godzinach popoludniowych, czyli w ' tym san ym
czo.sie.
gdy na mistrzilstwach
świCŃ.a w piłce nożnej
w RFN

POKONCZENIE !lA STil. 1,

brytyjskie

land Yardu .ostało zawi_
nyeh.. ezynnościach slużlto
wyeh pod zanutem recularne.
Co przyjmowania łapówek.
W najbliższym n.sie spodziewane jest zawieszenie dalszyeh tneeh ołieerów
polieji,
jedne~o w
randze
inspektora
i dwóeh detektywów, byłych

)tnełltnięeia
kolejn~
goną pipłkę. W łyeh dniach
ujawniono, ił! ..
ftere~ach
słyDlle~o s-tl.... Ya.rtłu władze

ma

de

wykryły D~ aferę korupcyj_
w kłónl _ _ _ _
byli ofieerowie na """Jr.iełi sta.n. .

ną.

ha tura
silniejsza
od konwenansu

DOKONcZENIE NA STil. 2

".dobywa

drl1g~

bramq

Polski.

CAF-AP-teleloto

L Breżniew
I R. Nixon
kontynuujq
rozmowy
30.VL JAŁTA PAP. Niedzielę 30 czerwca prze-.
bywający z oficjalną wizytą w ZSRR prezydent
NIXON wraz z towarzyszącymi mu osobami spę
dził na Krymie. Przeby·
wali tam również przyDOKOŃCZENIE

NA STR. l'

eru

irwa

od dwóch tygodni w War
suwie k.ieleekie imprezy ,.Panor_y XXX_lecia". W sobotę
wieczorem w kawiarni ..Sło_
neczna na ,,Biesiadzie kieleckler społkall się byU i obecni
mieszkańcy Kielecczyzny. Wy_

l'IiM_nli'cy

rze ekonomiczni KP i KM, I
sekretarze KZ i naczelni dy_
rektorzy największych zakła
dów pracy Kielecczyzny, posło
w .ie do Sejmu członkowie
PZPR oraz czołowy akty".. spo
łecz.no_gospodarczy wojewódz_

"Panoramie XXX -lecia"

Wesoraj

C

i WKR, I sekretarze i sekreta-

Ziemia kie ecka

Mtle

, ten przejazd

}(jelcach Aleksander ZA_
RAJCZYK uczestniczą członko
wńe i zastępcy członków KW,
członkowie prezyd.iów WK1{p

Lato
dla

ni

wfs~

ezłonków

Ze RIlPych inf_aeji, które pl'Zecł08taly się na. światło
chienne wynika, że w
trakeie
trwaj~.
obecnie śleddwa,
gześciu
funkejenarius~y
Scot-

do

oddzia-

Nasza dawka
witaminy "UH
czyU

Wysunięte

Zemsta .
l. VII LONDYN PAP. rzed s!.a
w Kent (W. Brytania)
55-letni
George
Friend
zrzucił tonę odpadków i śmie
ci. Owiadczył, że to była jego
zemsta na kolejach brytyjskich
za zrzueenia na jego grunty
mułu i szlamu podezas budoW7
nasypu pod &Gry koleJowe. ...~

speejalne~o

walki 'I porno~afj __
przeciwko
nim
oskarieoie o branie bpówek
zostało
oparte na Beznaniach
był~o "króla porn~afii"
.Jamesa Humphreysa,
obeenIe
przebywająceco
w
więzieniu.
Z zeznań Humphreysa wynika, że trzej
funkejonarilQ'lle
patrzyli przez długi czas przez
.---łu

palce aa Jcco ckiałalDoś6. _
lIamian u
..gratyfikacje".
Prasa
bryły.iska
przyp_
na, że .fera korupcyjna mO>(
ie zatoozye jessese ..erne krę
~i i
spowodować
podawienIe
.. stan oskadenia ogółem.
policjantów.

cją kolejOWĄ

j

.. '

'-;a

Bioprognozo
Uwaga, kierowcy i """,,hodniel
W poIudni<>ł\'o- ...chodniej uęści kr...
ju drogi pnejściowo śliskie. Sytuacja
b!omełeorologiano:
pnad
wystąpie
mem burz ob;c-y dusmoścl i rmę
a_ia orar obniionej sprownośc,i p5JchofizJCWlIOj.

http://sbc.wbp.kielce.pl

:.
"-li~in'l~ch '

UŚlniech

Recepta
Lekarz Gal pacjel~tce pro$Zki nasenne i powiedział:
Pr-oszę
je brać codziennie,
pan.i ma~ż.on,eol,
potrzebu.je

spo,looju.

(s)

STRONA t

Depesza kondołencyjn
przywódców ZSRR
W
ubi glGtygodniowych re_jac.-b z placu budowy Za.kła
.u Be\,onów Komórkowych w
8wl"rbeb
órnych przedstawiłEmy blaski i cienie
notowane przy realizacji tej waż
.ej inwest eji,
której
kont
]lr.zekraeza 370 milionów zło
"łycb. Wypada dai
sumuAe
D_ spo6iueitmia wyrazić
przl'konanie, że tu budowni_wie odpowiedzialni za tempo
prac, jak i układy BObowi .._ne
do term inowej dostawy
JDa.sz n i ur2l\da ó na n&dwUbóski bne« nie l1adą już "...
wodów de llrytyki.
Chocbi
przeCliei o te, by w pierwsa eh
aniach paidzieM1ika
firmy hudowlane otrsymaly _wy
mat ' aJ beleny komórkowe
• p liw
d mniO)wyeh. Ma'

n_

A. Zarajczyk
spotkaniu

I sołtysami
I sekr t.an KW
PZPR
Jtlelcach A. ~y
•
w Opatowie
a sołty
aowel łcaden ji. Tematem
. .<ty były pczYCOłow'ania rol• ktwa
naszego wojewód2.t..,a
cle zbliiająey h si akcji z.bio...
Im płodów rolnych. Na spotka~ acze-gó1by _cisk J)Ołoe
o

.. .
V

~
sołtysów

z

ścisłej
w p6łpra
kółkami rolniczy

DIJ l slużbą rolną w
układa
... hannonogramu DIJW.
Podołme

społJum ia

odbył.

eołtyami p r _ WK
ZSL
II. Derejskj 'tV
powiatach
AD.domierskim.
kazimierskim,
~ńcww kim, pnysuskim i sta_
rach_icit im.

Po latach znów

udziałem

I

być
błocz.ki
drobnowymiarowe (24x24x60 cm) Maz tzw.
dyle przemyslowe. .Jak z3,pewnil nas dyrekloJ'. Za.kładu Betonów Komórk
ych w budowie "K.ruy6lZ1.of Wicha, na.j)li"awdopocJobniej nic nie stamie na
praeSl-kodzie, aby w
wieriach
produko ać jednocu' nie elementy do scala.nia ści&n . Wystarcsy t lito odpowiecln.i o wyposażyil oddział obróbki.
Zakład
Betoc w
Komórkowych
sąsiad
El~ktrowni
"Koa:ienice" prz~rabiać
hę
d:cie przy pełnej uk>lności produkcyjnej 780 !.on pylów dymnicowych na dobę. Surowa już
w tej chwili . t pod dostatki m. jako że aktualni
"Koziooice" przy \lżyciu cw1ych
elt><k.lrofiltrów wyłapują w ci1lgu 24 godzin ok o 1.500 too
pylów. Od6tojnik i
są
przeła.
dowane - nic tylko przystąpić
do jeh planow go opr6żniania.
Tł-zeba też pomy śleć o dal6z j ...
roobudowie
zakladów,
gdyż
przecież "Koz·enic" st.ale
po~kszać będą
swą
moc. a
WF8Z :z dal ·zymi
rnegawalam.i
tysifl e
!.o11
py 16w \)(,'dą
cych eennym ur 'cem bud<r
wlanym. Powiedziano już Dam
:Ue6Ztą. że ZBK w latach 1977
- 79 ma zwięk zyć produkcję
w dw jnas6b, czyli produkować roczni
ok o 600
ty ięcy
m b-ów sZć:ściennycll
betaD(rw
komÓrkowy ·h .
Inwestor
jetrt
jednak zdania, ż
warto tem
termill przy pie6zyć.
Będ:ziemy jednak
•
tym
s:z«zej m6wić po zakoÓC%enłu

te

lielczan

stępującll depeszę:

W imieniu Komitetu Centralnqo
Komunistyezn ej
Pariii
Zwią
u
Radzieckiego,
Rady
Ministriw ZSRR i naszym własnym
wyrażamy
glębokie
w pó
de w zw.ią2lku z wybuchem w Kopalni "Silesia",
kliTY poweo1ował ofiary w tadaiaeh.
Proeimy przekazać taae . . .
Ue BRZere ....doIeueje
rodziIDom i k!:ewnym ,,"ell. kłórsy
ponieś
imieri.

..,.waechaia-

.aboty

Da W..let_
~w i
nYIlI

aybalr ł JooIi_
a~jm r,
.me
bez wzr\IS2eDJa
oglądamy
to
mi JSC
111
którym przyulo
IIam SItoal.yć naj cięiuy bój na~o życia. Ale cie. zymy się,
ze !hi i imk-jatywi i pomoey
gdań kieh dzlał~zy,
ZBoWiD
redait j i
.. G LOS
WYBRZ~
U" i H
um Historii mw.ta
Gdańska
odbudowano t~ wartownię. która dla
na . tępnych
pokoleń bc;-dzie
lanowiła 2IIIakom.iUi lekCję ~i«toclt

ze

mną

prsy1~ha1t

_

z

•

Woj e_

Z

materiałów

pnetIIU'słewd
wyi

Iiiż

8~

ra_
y w ~j dIIie_

WYLUDNJONE MIASTO
(2adość - ju2 w tnleaq pod
?ló!qd ~elę ()pW t~y !/Iowery, ulace i cf4Pi
$pOCCJ"OWC mUJ.Sta., Ix> pr.l("d godzmq 16 spieszlJł
loro "",gl, a by o jncć ptUJonu.jqcy mcCE Pols~ - Jugoslawia w puce 71l1ŻBej. Np. w KLubie . .. M~ktIT!I' zajt;/oi miejsca przlJ looloTowym
odb/lOll""mktl tle:: stnicy peumej 1DO:Żnej lIa.rody
lctó17-Y UJ.k uZOCyJ.j 1YTY>frTam obrad, oby WJlJcroJ
dM Slel>le póltQl/"ej {}Qdziny potJr.zelme do obej"7!Zen4a trOl1lSmls]i.
WC2JOTaj takle Z'bioTowe oglądltWe odby/Jo :ł"~
ID wWtltey na. dworcu PKP,
w ~".

.. W"K'dzy·' i .. Stl1'/"011l.iej~kier.

KONIECZNE SĄ TROPIKALNE VPALY?

Moimo UJ.dnej pogody i tym 1'GZem ~ wyru&"/lIY,,»fl /.rMy aft/obu IJ ,,zi>elonych IirrIW': DvspozJlf;or MPK pani Wie lawa Locoa. /Jwi~d.zi że
o godz. B na. p14cll Obrońców Sl.ali>/lf1T6d41 ~
by/,o chet:nych do wy}ozdu nad wodę. W xtDiqz]au 2 tym dlfTekiol> polecil nie wysył.a.ć mrlol/u-

I

sów na. imlc.
Cóż, na.mt wydaje sie, że }ed.nDIk a.utobmy pO~~
2~1ooć woc.hę d1'LŻej niż do gOO:z. 8.
N u'dzi.e14 jest prUCleż tym jetd1fYłYm dnwm w
tygocJn.iu, gdy moOŻ714 J>OIZwolić :obie na. ~11-

kę

łacsy

g06~ezych

myśli

ka&egoria.oU sprzed
kilku
la&. JDedy syluacja Da ryn_
ku pracy bYła skrajnie in_
.... a dynamika przyrostu pro
dukcjj niewielka. Dzi ' mu.my sobie powiedziet bar _
dso wYraźnie, że IQe przy_
retK
1Jredukdi
kosztem
_ostu utrudnienia, wyslJk. fiayesnego, ale poprzeli
-.dnIClEe i • •tępowe ldDIa
.y w teebniee i łeeJmologii

Dqpiero o 9-10 m!łŚli $ie o
~-j azesCJ dlnw
d!PPCKZy/c!Ta MPK, że pa.sa.źCT01O
( l4k lI'Takm.ool.o, gdyż nie byW l.iuLnej pogody
Imzmi n.iet~. Prz«ież łIiki Me ocz lwje .. _
no ~e u1J(Uy.

mu

zakładów

terenowym i
.spóklZlielcwOOi pracy, w ta_
kich zakładach jak stary zakład Huty
jm. M.
Nowotk,i,
,,~lach " w Drzewicy, ZaJda...
dy Twor:z;yw SztuJC2Jlych ,;Pro_
nit_Erg" w P,i.onkach, ZPC w
Opoczme i wiele innych, gdzie
proces modernizacyjny wkra_
cza zbyt powola lub wręcz

wcale.

ReaJń:zaeja

społeczll1ie

nakreślonych

kOCJlliecZlllych kiertlll

ków rorzwoju techniki w g08pO
darce naszego wojew6dztwa · a
także

go

zał<YŻ.OIle

ratbezpieczenie

tempa

Wllrostu
ZIIlian
strukwra·}<nych
w
}><)Z i omie
bytu mlieszke{)(:ów wymaga in
ten.sywnego TOZWQjoU systemu
energetYC2Jl1ego. Po szerszym
omówtieniq . tego zagadnienia.
~ B. Danek poświęcił
sporo uwagj posta ~ ludu,
:im aktywności zawodowej i
ec2iIU!li, JJl.ówjąc ID . in., że
"'owiell
_woezesaym

-Ja

łyeaaym pned8i.ębiOl'

811aa sac:hodząeyeh w Pz-ac:b wyiw&rzaaia. Dlatego

wytwarzania.

tDIÓęICe;.

pr.:Y]emRym

większość

pnemyśJ.e

Jci.m światowym pc:xziomie w
licZIllych zakładach pracy na_
azego w()jewództwa, m.in.

Iaiae

SZym województwie szereg
jednostek
gospod.aTczych,
które
pracują
metodami
6s&eosywuymi, a wielu dsia

twir-

w

.,.ldew&Dycb przez IDUlIY.Y
czy
technologie
ale

4III&a&

FSC w S1anchmvlcach, PreOOm-Mesko
Skarżysku, Zakładach im. Gen. "Walt.ern" w
Radomiu. ..Lsłcrze" ,.chernarze"
ZPW 'IV Opocznie, pra.sownri
Huty dm. 1\4.. Nowotki w Os_
trowcu
1
wiełu
innych.
Niemniej jak podkYeś1ił
to JnÓwca - mamy w na_

Uiś,
t.rwaj~
od 8 dni,
«DUalne ,,swięt. Mlodośei"
Z8111W. U~yło w nim
ok. 3 tys. dziewcaąt i chłop
ciw eraa 45 rÓŻnych amatorskich sespoJów ludowyeh.
W
ltieleeJUej fabryce
.ac1weai
samoebodowyeh
.,polme-SUL" r_pocznie się
'ziś
montai
samochodów
pec:jalinyea,yeh
w~ystkieh typów w _wo oddanej tło niytkll noweesesnej
bll.
W JUakowie ...... ocaę
ły się n OcólnopoJski" Targ i &a..Id Ludowej, _-.t_esy
w
nJcb mAD.
1M
łwómw
.. różnych recienÓW kr~u r prmeotuJtteyClb

nictwo,

sekretarz B. Danek przy10czył przykłady zas_
tosowania techn · . n
W)'so-

J-..ł

się

których branż, zakładów pro_
dukcyjnych i usługowych. Są
takie np. branże, jak odlew_

Rwie wi.aien być nie tylko
•
rym wYko_wą okre'ło

De

NaBtępo:ie

""_jj

Poważnym problemem w aa
szzy.m wojew6dztw1ie - na co
zwrócił uwagę mówca jest
konieczność moo€-Toizacji nie-

II

d_Die

•
Wkład
nieaoi:karat a
po1lilóqoo w
budownictwo
PoIMi Ludowej te łe
m. oc1bywaj:teego się w
Lubliaie
pl_um Zarądu
Głó_ep
SDP zorganl2.41-ąo ..
XXX-leClia
paL. w plenum, .Mk jeC.
esl_ków,
uczestD'icaą
wełeraoi polskiego
c1ziCllnikllrlltwa, redaktorzy ńa.czel
!li ...... publicyści i działa
ese SDP II eałer:o kraju.

jes'

• '17 -kroi'

w rob u.se.
dYkalDe

I

'I'radyc1l sM.lo

p

_
-"Vie.1e
-~ ,H()
.
·law

Komitet

Kielecki (pod)wieczorek ...

E

E:'.:.

DANEK.

dzis~ej5lZy ch
obrad
- stwierdził on na wstępie
- sUnowli. niejako przedłużenie podjętych już w ostatnim

Tematyka

.uktlji

•

..-ad !li
dy yp'
C1IMd Jadowd.

Bronisław

PZPR -

We
w eIIresie XXX-1ełIia
aieswy Je duś . Wańoići )tra

War-

zakońesy

zaproponowaniu
porządku
obrad wprowadzenia do dys_
kusji dokonał sekretarz KW

jakie
otrzymali
uczestnicy
obrad - kontynuował mówca
- W)'tlIika, że zarówno w
dsiedzinie &etlbaieznytlb wanmkiw wyl.war.zan.ia jak
też w zakresU: rozwtJju ener
cełYki w weJewództwitl 1IoCSy

_eco )MIIIiedUDia ZG ZSlllW,

Lodaó

STR. 1

i enrgetyki - Bolesław BARTOSZEK oraz lrierownjk Wydziału
Ekonomicznego
KC
PZPR Zbigniew MADEJ.
Po powritaniu zebranych i

apoleczeń6t. wa.

. . koopel'adi i speejalioc:jj ...... ulreyjnej w
rolnietwie N U r_woju różnorod
.yeh lorm _polowego dsia
lMria to temat
plena.ld6.-e Mbywa lię w
. .wie.

~

W
obradach
uczestniczy
takie Wlieeminister gÓrnictwa

stwO!"TZJe1llia coraz lepszych wa_
rtmk6w bytu i pracy naszego

• Zadania Ioół Związ.ku
Boc:Jilisty-.ej
Mlod2.ieiy
..

J)Q5()~CZENJE

wódzk.i decyzji zmierzających
do oiln.tensyfikacji metod wy_
twarzania, a co za tym idzie

••. z.

Włejslliej

.Plenarne obrady;
KW PZPR

c:za&ie pl"zez

% li..- l'OIII*SynaA
wo _y.kich Bkołaeh
wy-ydl eP&DriDy wstęp
.e. W łym roku uczelnie
Jtnyim!l ak. '3.5 ty.
mawn:ywtiw, a więe bIi4*. o
5 łys. . . . . więeej
nii w

lIię

e

_aUe, w mi j6cu
bohatersiwem
pol kiego
1;oł_
aiet"za , odbyło
się
urOC%yste
.twarde Izby Pami~i N TOdoWt!j w bylej WaTtowni nr 1.
)la
uroczy stość
~
przyhyli
m.iD. s kretarz KW WJ dai.,ier. &dl &TU nacU'\lny re..
r
Gl u Wybnwża" SU.waw Celic.-he-kł.
Jak już informowaJHlIl1y na
lanJach "Echa", wartown ia zos_
łała odrestaurowana d:tJęk i poparCHI
finansowemu
CallgO
llPół t!<:zeńs iwa.
Zna zny udział
w t ej a.kcji (około 40 ty. zł)
mają mi eszkańcy na sz go w ódz.twa.
Z
Kieleccz wy,
k
wiadomo,
pochodziło
76
ierzy, którzy w pam ięt.nyc:t
*tifl.ch wrzdnia 1939 r . bohater
liko walczyl i na tej pl ac6wce.
Do do:ciś na ziemi k iele kiej m ie
mika Ich 28, a wśród t j l iCZby
mjr tl!Q:l.'l"Wy L~on Pająk, ini~jator zbi6rki na naszym
tereni . Ostatni e dwa hgodnie
m jr Pajnk "PQdr&il na We-ter~atte ,
gdzie
dopilnowywał
Fac
r koo trukcyjnych
na
war\,owni.
W c.-za~ie <obobl iej
lIroczy tośc i, wygłosił interesu'''ce
przemówienie do licznie
kebranvch gości i młodzieży.
W cza~ie zwiedzan ia pomH!lEczeń
wartowni
pooroo;ił m
Ibjra Paiaka o ki1k4 zdań.
W:w-townia
Z05tala
00lwonon a powied ział mjr
l>ająk. Każde
z
pomieszczeń
jluhował
~w6j daW1lY charak_
ter. H ełmy, ól""YI tmicja, ceiltrala
łroI efunic7lna, Jr - ~II"Y j.tp. są
lułentycme. My,
~erplaL
y

Sekretarz
generalny
K
KPZR LEONID BREZN1EW
pnewodniczący Rady l\1iniskó
ZSRR
ALEKSIEJ
KOS.,YGN
pneslali do I sekretarza K
PZPR EDWARDA
GIERKA ł
PIOTRA .JAROSZEWICZA aa-

budowlan~żowych

prac

orzekł dyr. Wicha. Teras trzeba z:deeydowanie wziąć
się do wy'k<mywania
bieżących
zadań. Liczymy tu nie t lko Da
załogi "Be-1aI-Stalu"
i przedaiqbi«stwa
podwytlronawcze,
ale )X2ede wszy kim na d0stawców z Hutą "Ferrum"
Da czele. Autoklawy
nie daję
mam bowiem spokojnie spoć_o
E. Kr.

I
Ubiecłej

,

...

~/Iliu

ATgtmlMltIJCio

PSY WALCZYŁY O TYTUL OHAMPJONA

Woooroj "" ~e "Blękitnych" w K~
(lOCh
yln ~ Swie./Jokr2Yska. Wystawa Psow
RMowJ!C'h, ~. QW01114 w
AU2ym m ·cśc.i.e po
rQZ azósty. W!lSt~ę obejTzaIy se/.ki loielczoll.
M<H.Jk mM ~ _jWps:e okczy p«ów
~
lej P al"i.
SPO:;TOO 52 ros, jakie pooka.zaoo na. wtlS'ia.w. ,
zna.l IV się taJe TZodk~e
joJc bU::.kJyi O!fI.glc/.ski i francus.k~, charei/c,. wl.()/fk;e i chłllrt
~lgjeuki grellhound. Ko
Von 71~ TUl)leptS=C okazy rocgrywally był w pięciu kla..each: !LC:: n,qt,
mJ.odiZ/etOtCej, o/Ju'artci, tl·ytkuu:"'j i zWlłCi::c v.
Kom~ja sęd"ł.ot Jw miDla. dużo kll> t · ,0 z 11'11tYP01vanJem 71ajle~yoch w tych kl-a. ach. O dnborze wlJ«okiej ;a.Jc,&śd ~ÓID najlepiej ~Wlad4:'Zy fo.ki, że prOlWle pcXOWD ortr::ymo14 z l ale m('dal . Na za.kOl~ odby/4 $Ię W$pa7liala 1'0TC1d4 fłO.jlepcz ych.
(DAR)

ok""",

...

-.eradi i

&wór
też

tl.ya~iei

i iJliejatorem

du.tioalal.ność

pue_

aktywizująca

ruch racjonalizatorski i W)'nalau:zości pracowniczej winna być na«ierunkowana w
pierwszym r.zęd:z.ie na kadrę
inżynie!"yjno-techłll!czną ,
któ_
rej wiaOOmol;c.j i doświadcze_
nie zawodow pl"ed tynują ją
do odgrywania 'Miodącej roloi.
w tym ruchu.
W cbWliJ.i oddawania numeru do druku rozpoczęła się
dysJrulSja. Obrady plenarne za

mrończą się podjęciem ucm-ły

a -wnjocskÓW.

Młodzież

w

m -leciu PRL

W esasie ostałniego pned wakacjami posiedzenia plenarnego
Rady Wojewódzkiej F deracji
Soejali5tyezaych Zwiltzluiw Mlodzie-.i.y Poj kiej, które odbyło się
w
lUeJcacll, dokG~ oceny
działalności organizacji w roku
XXX- łecia Polski
Lud
ze
szcz gólnym uwze
p ' niem zaancażowania
młodzieży
w
ramaeh akcji ,.Mój
kce
cjalistycznej ojc:zyioie". Zr~alizowa
ne dotychezas w ramach niej
mymy pI'OCłukc . joe ocenia się Da
poona.d 38 mln al. W r:unach esy
nów społeu.nych na rzecz mla t,
osiedli i w i mlodzież Kieleeyzny przePl"a.cowała ponad 1
mln goclzln.
Dui:t aprobatę oz skały spotka
nia działacz part ja eh z ualIiami, siudeoiami i młCldymi
pracownikami, oreaD; wane pod
hasl em " Partia rozma\\ ia z mJodzi~Ą", których ponad ty iąc od
było się w wo ·e ódz"~ie.
W zasie obrad dokaDano takie zmian w
kładzie Komitetu
Wykonawczego R'"
Federacji.
W związku z przeJ~ciem kol.
Andrzeja Pawł ika do pracy w
aJ) raci
partyjn m, lunkeję ekrduza R a dy ~ oj , o.łz.lliej Fedencji plenum po ... ;erzYło doły:-h...
owemu z
y pr'Lew
nic.-zą ego ZW U!S, MariaDOWj Buja ~ owi.

uaS)
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STRONA I

ECHO DNIA

w

się

co

bawić?

•

e

czasv

dy nie brak słońca.. a. w pobliżu woda j las, \0 zmęczo_
nemu pracą i codziennymi obowiązkami urlopowiczowi
niewielu już chyba trzeba do szczęścia. Aura jes~ jednak kapryśna, nie brakuje deszczowych i pochmurnych dni, a
wtedy nieuchronnie nadciąga nuda. Wczasowicze z utęsknie_
niem czekają na rozrywki, które przerwałyby monotonię deszczowych dni. Czy pomyśleli o tym kierownicy ośrodkó.w Vl!Y.poczynkowycb? na pytallie to staraliśmy się odpo~led~lec.
odwiedza..tołC niektóre ośrodki wczasowe w nas:.r:ym wOJewodziwie.

G

nie)rQ_
są

ew_
jów
l
i

ta_

za~tkti,

Pobyt w ośrodku szkoleniawo-wypoczynkowym KPPEB w Mą
ehocicach wywoŁał u nas niemałą rozterkę. Przepiękna oko-lica, jeden z naj milszych zakąt
ków Gór Swiętokrzyskich.. Ale
dojazd tata lny, z trudem dotarliśmy tutaj redakcyjnym "fia
tem". Nowa droga dopiero w
budowie.
Następna,
niezbyt
miła niespodzianka brak wo--

da'ro-

:w

jzie
:ra_
:ęcz

r\:lll

6PO

a'a

Pozazdrościć

ooe

d a,n
mie

ain

.ym
00 a.

.Jeździec

~il

liGI'

lko

,ślo

lIy-

ego
~ca

ry-

m_
w
irę

t6_

re_
ją

'014

ilośnicy

hippi'lri pamiętają
le
wątp;.my
sukcesy
lczyka odnoszone na "V ia
e", inni z p<!wnQŚoią śledzą
zaw y na warszawskim Slute u, gdy "bomba idzie w
CÓ ". Nie WSZy cy natomiast
wi zą, że nasze crołowe koIlie wyśc ig we
zdobywające
żone trofea w
Icrajowych
i ugranicznych zawodach, po_
dzą
wla~'nie
z...
P u.,; z.czy Kozienicki j - konkretnie

T lefon interwencyjny
DOKONCZENIE ZE STR. 1
Ka rez6wkowską? Przecieź wy
bu owano już wiadukt i przy

aa roni j
m

.L

aby

jedna z tych

linii

prowadzić

ulicą

Grunwaldzką.
A
tak nadal
źniamy się do pracy, cze-

ka ąc na przejeździe po 20 mi
D

arot fikołaszek - dyrekMPK Kielce: - Jeździmy
dlatego, bo trzeba zaić dojazd pracownikom
ry". W najbtiż zym cza ie
tąpi zmiana w ukŁadzie ko
ikacy jnym Kielc - sprawezmiemy pod uwagę.

Opinie aytelniłc:ów

la
ty

t,

'e1

k-

tu
ii.
~I.

w
ee~

e-

Ol-

fi)

Bronisław

Duda

Czysta 'krelf angielska
w... Kozienickiej Puszczy

że

ym

ale

f... czysta krew an~elska!
Fot.

tizi,.
i

!Ie_

Ostrowcowi

Osiedlowy

mu

.-

•

Kiedy wreszcie będą kowe parasole koło kielecj "Witaminki"?
Od dłuż.sz~o czasu obok
ku przy ul.
rmii Czerwo74 w Kielcach jest usyo..gruzu i śmieci - pozo'C po pracach elewacyjh -4.. skarżą się mieszkań
(aOO)

.

,

z Pań..lwowej
w Kozi e nicach.

Stadniny

Koni

Stadnina liczy sobie pól wieku. DzIś w p:ęknych, niezwykle czystych stajniach, okolony<!h różami i innymi kw :atam i żyje sobie 50 klaczy i 3 ~
g :e ry (stado r eprodukcyjne) ~
raz 25 .. roczn iaków", które za
ciężkit!
pieniądze
zasilą
inne
stadn:ny lub powędrują na najprz bróżn iejsze
hipodromy.
Bo
"Koziemce" liczą się. Oprócz
wspomnianej .,Via Vitae" właś
n ie z koz ;e.nickiego stada wyrÓinialy się w zawodach takie
klacze, jak "Syrena" i "Cza.dda", jak ogiery
"Bronz",
,7Timur", ,,r.ryras", czy ..Supe[''',
jak... Kto by M'eilZotą zliczył
wszystkie sukcesy i zapam iętał
wszystkie
nazwy!
Chyba że
dyr~ktor kozienickiej PSK. Jerzy Jaworski, od 24 lat panujący
nad posiadajacymi "błę
k i,tn ą krew" rumakami. Wtedy
tylko można przypomn:eć sobie
nagrody zdobywane w
RFN.
L'1diach, Kanadzie, na Bliskim
WS(lh.odz le._
(ekr.)

dni m

Z

życie

lipca wchod~i w
rozpon.ąch me
mi-

l

ni tra zdrowia i opieki
spoi cznej w sprawie ograniozenb palenia lytODliu ze wz~lę
dów zdrowolnych.
Na dokument ten
od dawrut. csek.ala
wielomilionowa !"Ze za niepal,,cych obywateli Dl,ne~o kraju.
le pnepis ów wydany j t
również w
intuesie ..kolo 1/3
części
naszego
społec:seóst ......
które J'()()'l)nie wypalJll Al mniej,
ni więcej
tylko 80 mil'ardów
S'Ltuk papier05ów. Walkę II paleniem tytoniu
prowacbi się
dziś na calym świecie. Od kilku lat problemem tym zajmuje
ię
wiatowa Or«an.izaeja
Zdrowia. Udowodniono bowiem
w sposób nie buclz"cy zastne.żeó, że tytoń jest jedo" " najba.rdziej
zkodliwych używek.
jakie zna ludzkość. Pnedwcsesna m-ia~dżyca n~yń, zawały
serca, liczne ch-oroby dróg odde-chowych i wreszcie nowotwory zł-ośliwe - są to z&«,rożeoia,
wobe-c których nie możrut. przecho.tt·ć oboje tnie. Na kaźde 5
wypadków 'mie rtelnych z ))Gw.<iu zaw łu orerc aż 4 osoby
p lily p pi ro~. !lo'r'd 4 11-:0nów z powoJu choroby WI"Z()dowej
żoł d a i dwun lnicy

Dom

Społeczny

-wkrótce w budowie
Puila.n.ki I, P,uła.nki n, nowe
obiekty w tzw. plombach, rozmach. przy buoowie obiektów
społecznych i rekreacyjnych, za
powiedź rychłego oddania
~
użytku plac6wek handLowych l
gastronomicznych .. , Wszystko bo
ootyczy Ostrowca Sw i ęt.okrzy
skiego, w kt6rym wysil k władz
miejskich splata się z funduszami zakJad6w pracy, a owocować będzie owymi obiektami użyteczności publicznej, służący
mi wszystkim mieszkańcom gro
du nad Kamienną. Do zestawu
buoowli,
tę
właśnie funkcję
speŁniających,
dojdzie wkrótce
OsiedLowy Dom Społe<:zny - in
w€Stycja zlecona do wykonania
03trowi<f.'Ck.iemu
Przedsiębi.or
stwu
Buoownictwa
Ogólnego
przez zarząd Spółdrzielni Mieszkaniowe j.
Za 7 mil ionów złotych W'ZIIliesiony :wstanie obi~t dysponujący m. in. użytkową powierzch
nią 2,500 metrów kwadratowych,
z której wydzieli się pracownie
dla 15 kółek
zainteresowań,

m-

świetlicę, salę gimna.'rtyczną
żącą za salę
widowiskową re
sceną, ba, nawet w1a.sną kawia
renkę.
Kiedy to w<lZystko udo<;tępniO
tle bOOzie miCS2lkańoom
trowca? Zapcwn;al1<() na,>. żo nie póź
niej niż w IV kwartale przyszłe

go roku.

3
osób

- as

(ckr)

dotyczyły
zmarłych

palaczy. Na 1Z
na ra.ka oskrsdi
11 palito papier05Y.

S4 to

cyfry, które nie wykomentaesy.
Pal&C2:e
Z)'A Ole tylk krócej (pesecięt
nie o 8 l ..t) , ale żyj~ - co nale_
ży padkreślić Konej. Chore.by tlLkie ja.k prsewt kle nieżyty
oskrzeU, up lenia "Iuc 01''''
~~aj~

dy. Do

pięknego,

nowocześnie

wyposażoo t!g o domu wczasowego, ktocy czynny Jecit juz od pól
roku, wod~ dowozi się az .,. z
Kielc, bo ni", skollC't; 110 jeszcze
prac przy ujęci u wodnym. Samochod podąża po wodę dwa
razy da.len.mt:. J est to .u~al płyn
zalslne drogocenny. Kolejna nl~
spodzianka - telefon Jest lylloo
ozdobą na
biurKU k!erowmKa,
bo linia teleronlcwa dQ~ąd nit!
funkcjonuj e. W tej niewesołej
SyluaCJI rounowa o rozrywce
schodzi na plan dalszy. WCL.aS()W1CZÓW bard2'.lej intcl'e uje, czy
aby awaria samochodu z wodą
nie odetnie icb od świata CYWIlizowanego. Gry, zabawy, wieczork! Lanecule u'udno więc IN
lej sytuacji traktować jako czyn
nik rozweselający, G rze j, że za
kulka dni do osrodka pl'zyjad'l
na wypoczynek Węgrzy.
Na brak p ięlwyc h okolic nie
będą
mogli również narzekać
mieszkańcy ośrodka wczasowego
budowlany ch "Wierna" w B()cheńcu.
Las
sosnowy, rzeka,
łąk!. 'l'tlrnu
wczasowy rozpocznie się tu dopiero w sie rpniu,
wcześniej
zorganizowano kolonie letnie dla ~eci. Kierownik
ośrodka, Anatol
Bartoń,
zap()wiada wycieczki (przede wszystkim dla wczas owiczów spoza
naszego WOj e wództwa) w Góry
Swiętokrzyski e, d<l la ' kin i "Raj"
i
Oblęgorka,
orga.nizowanie
turniejów szachowych i pingpongowych, a nawet codzienne
potańcówki, które będą
mogly
się odbywać na wolnym powietrzu. Jest tutaj kawiarnia, świe
tlica z tele w izorem, boi ka do
gry w siatkówkę i pilkę I'lożną.
W ciągu najbliższych kilku dni

ośrodek

ma

zakl''pić

kilkanaście

rowerów, z których będą mogli
korzystać amatorzy wycieczek w
piękne
okolice Bocheńca. Nie
zabraknie książek i codzienne ;
prasy. Pobyt wczasowiczów zapowiada się w ięc tutaj optymistyczni e.
W Si elpi sezon wczasowy w
peŁni. Odw iedzam ośrodek Zail<:Iadów Metalowych im. Goo. "Waltera" w Radomiu. Sprawami roz
rywki 100 wczasowiczów, bo tyle
liczy aktualnie turn us, zajmuje
się tutaj p . Janina Rak. Qkazuje
się, że
najwiecej zwolenników
:znalazła
wśród
najmlodszy.:h
ucz stników turnusu. Kilkanaś
cioro dzieci ~ęł<> udział w \<On
II tell'e sprawę, że papieros ten na zdrowie mu nie
wy jdozie. Palac-ze winni równiei pa.mięlać i e tym, że 213
naszell'o społeczeństwa, to 0soby niep lące, które maj
prawo do czystego powietna.

aobie

Iluł~ palących "

"nie pal wśró4 niewinno wejść do kultu.ry obymajów. I chyba słuss-

w interesie
•

1.-

niepalqcych
palqcych

rozedma płue to schorzenia
które
u
palaczy
występują
znacznie częściej,
a
przebieli'
ich jest oię""
i dłumy. A
więc
roapocządzenie
ministra
zdrowi nie tylko chroni zdrowie niepalących, ale pomyśla
ne jesl też ja.ko dzbłanie profilaktyozne w slo unku do pala.c:zy. Rzecz oczywista, że P"epis problemu od r zu nie rozwiąże.
ie chodzi
przecież o
wprowadzl'nie prohibicji nikotynowl'j.
Jednak sh:gaj c po
p piero a pal.
musi %:1. wać

nie post.an~wiono w rozporzą
dzeniu, że zakaz palenia wpro_
wadz się w pierwszym rzędzie

w

jedn1łstkach

or~ani'ZllC'J"jnyeh

resortu zdrowia i opieki
polecznej. Liczymy na to. że pracownicy służby zdrow ia dadzą
przykład dla pozo t łej
części
społeczeństwa. Oprócz tej;'o u.kaz palenia ma dotyczyć mię
dzy runymi t kich ]!omles7.oCzeń
i obiekló
jak stolówkJ, bufety pracow n;c7C, domy wrz.l.'Owe, schroni,k t rv,ty znl'. bary szybkiej ob,łuci, b .• ry mle~

http://sbc.wbp.kielce.pl

srodkach
kur:.ie rysunkowym najladniejsze pl'ace ozdabiają tenu
św lt!tlLcę. DZI-e<!i z enluzja.r.me IU
w itają wszelkie gry i
zabawy.
Niebawem roz trzygnięcie następ
nego konkursu - na najciekaw
sze "wczasowe" haslo urrties:r.czone na domku campingowym.
Wieczory w Sielpi mGgą byó
jednak wypełnione tylko czytaniem książek (jest tutaj biblioteka) i oglądaniem telewizji, bo
od godz.. 18. obOWiązuje w tej
miejscowości cisza. Wykluczone
więc wszelkie potańcówki i royt
.. huczne" zabawy, Oby
więc
wczasowiczom dopisywała poga
da, bo deszczowe wieczory w
"strefie ciszy" nie zapowiadają
się najatrakcyjniej.
Jak na początku sezonu, po<we
dów do radości ruezbyt wiele.,

W.A..

Nowoczesność

wymaga
szacunku
J ..k inIormuje JAN GODZr;3Z '
naczelnik Stacji PKP Sku- w najbliższym czasie ll.O
slanie zelektryfikowana
trasa
Skarżysko Os trowiec. Pod koniec przyszlej 5-lalki planuje s ię
na'omia t całkowUe wycofanie
parowozów z W~ła Skariyskie_
go. Wiele mamy przykrych uwag
- mówi dalej p. God:.r:isz - na
temat starego t aboru kur ująee
go do Końskich. Skierowaliśmy
w tym kierunku nowe, pi ętro
we wagony. powróciły w opiaka
nym stanie - zdewastowane, W
roku ubil'Kłym W~ eł Skarźyski
wydał kiłkaset
ty ięcy :dotycb
na ich reperację. Apelujemy zatem do wszystklcb podróinyeh.
a głównie do młodzieiy, abY_ił
postawą
utrudniali rabunek ł
dewastację wspólnego dobra .•
(HenI)
-

żysko

Nowe szkoły
rolnicze
Z
dniem I ....esnoa Iw_ • woJ.
Itieledr.im r01poanq ch.ioIołn"" cd&ry nowe u~oł, rolnic.e. Będq ....
Zasodniaa Saoło Mechonil:ocji
U.
/Kaw Polowych • Sich_ie
w _
stan_sltim, Zasadnicza Saoła 0grodnicza w Baltowie w pow. Ii~
Zasodniaa
S.l<oło Rolniczo w Rodom iu - Wośnikoch orm Poltc_lne seu.
dium Zowodowe Mechani,oc;; Rolni...
twa w Rodomiu - Wocyniu. ~ •
nia
_ sprawie
utworzenia
nowpcIł
ultól podpisol wojewodo kieladi
Antoni Połowni". T.... jai .........aq.
do nowych s1l<óI.
t.

ne, 'lale wykładowe,
domy
kultury, świetlice, kluby itp.
Na podkreślenie zaslulI'uje fakt,
że wprowadzony zostanie zaku:
palenia na zebraniach,
n""rad~h i
konferencjach. Wreszcie
nadszedł czas, że niepałąca ~
uczestników zebnń i konferencji wychodzić będzie z ..nasiadówek" be2l bólu głowy. Dla
ścisłości dodać należy, że rozpGl"ZIIdozenie zaleca orga.nizowa_
nie dla pal~y
odpowi~dnich
pemieS'ZCZeń na palarnie, przerw
"na papierosa" w czasie zebrań
i konferencji, slowem nie ma
ono rur. cclu dyskryminOlWMlia
palaczy, ale uwzględnia równiei interes niepalących. Chodsi tylko o to, aby len wamy
dokument
nie
pozostał tylko
jeszcze jednym papierkiem, co
do którego
szukać
bęlkicmy
sposobów jak ~ · 'Obejść, ale by
był on naprawdę
prsez pab\cyeb i niepalących rrspektowany. I jednym i drugim
wyjdwie to niewątpliwie na zdrowie.
lekars JAN LECmCKI
przewodni~ący
Odd2liału Wojewó
kieKo

J

Społeczn('go Komitetu
Zwalrzama Pal<'IMa Tytoniu
w Kielcach

' łTRONA 4

STRONA 5

Jeszcze poczekaj m! .

z ubiorem Iszkolnvm ·

d pewDe~o c zasu Ut:;';JJUU'WJ' e sz~ze~olnle_ naJs tarszych
klas szkół podsta wowych oraz szkol srednlch - odrzu cili uznany za obowią.zujący stz'ój Szko lny, granatowy
fartuch j chodzą d o szkoły ubrani b ajecznie k ol orow o. Ce lują
w tym dziewczęta, choć i chłopcy próbują im dorównać. W iele
d . •
kl'
.
.
ro ZlCOW ma sz o e ze złe, ze t olerUJe te zwycza Je. Czy szkoła
ma być terenem rewii mody, ekspozycją komiSOWYCh ciuchów?
- mówią zatroskane matki dor astających dzieci, m ających CO _
raz bard,riej wYgórowane żądania, "bo właśnie Basia przyszła
na lekcję w "bananówie", więc Irenka nie moźe być gorsza".

O

"Droga do ciebie"
Muzyka - Jacek Szczygieł
- Jerzy Beker i Andrzej Kudelda
$piewa - zespół "PtaJU"
Słowa

Ty/e jest dróg,
tyle jest dróg powiedz, która z nich do ciebie?
Czy któroś z nich jest w/oś nie tq,
czy drogi nie mo i nie będzie.
Ty/e jest dróg,
ty/e jest dróg powiedz mi, którq pójdę z tobą?
Bo gdybym iść mial do/ej som wszystko mi jedno joką drogq.
Jeszcze w życiiJ wie/e uny
no rozstajnych st<Nliesz drogach,
gdzie .dwa 1'O~~tajne drogowsk;!ZVł
"gluPIe serce , "mqdra gl~ ,
Tyle jest dróg ...
Gdy wybierać przykkie kiedyś
między sercem o rozumem,
nie lekceważ męckca rody.
ale s~ce uczyń IICheml
Tyle jest dróg ...
Droga - tylko do ciebiel
(wiersz powt~zony 8 rOil'f).

Swoisty punkt patrzenia na te
sprawy mają nauczyciele. Jedni
- choć jest ich raczej niewielu
- uzna ją ten stan rzeczy twier
dząc, że tak jest w klasie kolo-rawo, weselej. Inni przyjmują
za ważniejsze względy wychowawcze i żądają Ujednoliconych
ubiorów szkOlnych.

Ministerialne decyzje
Uwzględniając

nie tylko m0tyWacje wynikające z wycłlO
wawczych względów, ale także
szukając sposobu na
zabezpieczenie uczniowskich ubrań od
różnego rodzaju zabrudzeń już
w ubiegłym roku Ministerstwo
Oświaty i Wychowania podjęło
decyzj ę o wprowad7.oeniu obowią
zujących
ubiorów
szkolnych.
Uz.nając dąźen ; a
młodzieży, a
tym samym odsuwając do lamusa n iewygodne i drogie -garnituSwięto piosenki
w Opolu
ry chłopięce oraz białe kołnie
W-,j '-ońayl si, XII KFI'r w
te jest WCll'UCIIIG", .,0uiaR pn:acIrzyki u dziewczęcych fartuszOpoI'" który brl w iełkq r_iq pol_ich
.-00" _
koncert łlnolowy - "Mi.
ków zalecono tanie, o modnym
'.~ i Ich wp_ów.
IQZ
krofon I ."r_", w 1otÓ<ym wylłqpill
,....-., _
on ..,jqlltowo pn.. •
l«-oju;
eodtieane
t-eoci .. O poła-74 ". W o ...... i ... dniu · sportowym
. . . od 23-30 czerwca Iw. Ta _
wierzchnie okrycia
ochronne.
XII I(fl't' wystqpil .. T.-rp . 'iosenłri"
looncepcJa o<g an i .ocyjnCHlrtysłyclna . i
801..,_ Mienej_
iego • K..-;c,
Powinno się j e nosić WYłącznie
lllececbi_ , rcnmoch opolskiej
i....
ocri . i~, o "odz. 20.:10 • __
· w szkole i, jeśli pozwolą na to
...., b,t ......omitq ok_jq do pod. . łit~. ~ónon, .ostoI finoIowy
warunki lokalowe, pozostawiać
. .......... jubil .....u XXX-lecia I'IU...
1Ioftcef't - .,Mikrofon i ..u ......
je po nauce w szatni.
Daji -'nIomy prośby: Magdy
Oto .ażni.j...
wydarz.....
tegoa Zameczt.., Anny Faryny, Halin,
Dla dzieci klas I-IV szkól
~ f ..ti wolu : D.VI. - " D,......
Joli - • Radoriiia, Anny GoIos - . •
podstawowych przewida!ano far..... P.......ch Nag rań" (pó!<IK'it.. le w
Końsł!ich. Urszuli Cholewki - •• s.a.
tuszki.
Dti ewczęta
klas star'lhoWe ,.Pnyjaiń"), lU. VI. - "Naga" - _
Wieslawr Goncian i T.
fII-ua rock ~ w .,.._iu ,
szych mają do wyboru kasak d o
..., Iogocłz i"*i.j - % Ch.,..,iecha ..
o-U..... rch".
Najwainiej"q
............. : "Ect.o dnia ", pl. O: _spodni. lub fartuch dostosowany
q ftGSt ę pnego ....... (25. VI.) był
do długości sukienki Dla sta~
Stołin9foadu IW 2, 2S-H7 Kiel1btońc:ów
________________________________________
__
- - - " Rod
poe_
cGl, r'" . ce
- nR"",,".
szych chłOpców zaproponowano
....... W dniu 26 a _ ucz .."'i. .....
t..tiwakt pn.osklwiono "Poezję i

'0

S ..
pto.enki..

... •

Edwa rda Fiuera. XW'iqzCllHtopoIskq ~_q od lej poaqt-

"" . . ..

natomia st wiea.,.em w a..fi..
odbyl si" "KoncO<t in_.......
qojnJ" , InInsmit _, pn"" TV. Za'!-entowano • ni... ki.od.liesiqt
...-.... • oIuesu XXX-lecia. $pi_i
Je Gbecnl. _jpopularniejsi, a tałcie
pruci ki*unost_ laIy - piosenkoi .espoIy. 27.VI. - byl "Dni_

-

t.lłodoołci", ayli wielkq porodq mło
clpch _ WP_ów - .... poIów ,01......
.rysIyanJCh,
wokalno-inSłnlmentałn,ch,
JaaOWYCh. chórów, .<>baTatów , i soliIdów, trtóny objęli _
wIadonie st0licę piosenki polskiej. Wi<ta........ t...
go samego dnia • pierws"m punkt...
~rm

koncercie - .. To jpiewa mło
doU" lopreunłowali się piosenlr.crze
onłod~o pokolenia , calego "... ju.

W ,,"'u 28 a _ a odbyl, się doł"e

koncerty: ,,$piewaf razem I nami"
f!Ó loł Maryli" Rodowk:l. .,Polslca ~
.,.. i~_a , % ud,ialem aołowych
ortyst- oc,," polskich, a takie dnJ..
. 1 punktowon, .oncert lesti.alu _
•• ~remi..,-74". W omfiteotne pqdcz.os

tej impre-zy wykonano kil.anaście .....
łentpcmi. nowy<h pios .... ek
polskich
łOfnPQaytOf'Ów . Kolejn, dz ień 'Kliwolu
(29.VI.) obfitowol • nostępuiqce i.....
pren : .. M ikrofon dlo wsl"Wstłdch", •• A

-

Na ekranach
w bieźQqllTl

ł'jogooni-u na ekra

noc:h głównych bn Kielc i Radomia obsj rz)'fTlY k ~łka nowyoh, ni.e
lopowioda.o ydl . je6ZlCle pr:zez 000S
f~mów.

,,zBRODNIA W KLUBIE TENISOWYM" - barwn y, uerokoekra
nowy dramat senS<lc,/,;no-obyc:zo
jowy produkcji wIos<!tiej, liLIa,
stooenllka z kręgu mlodZlieiy ra d~<Mnej, wspóLnie l za«ocoonym
w niej Sondro i p lTf'jaciól:1<q Be-nedootą ,
pGSOOonowio
zllis.zczyć
moroin ie wIa'sneg.o ojca, SlOOOwa.nego wykładowcę uniowe-rsyte-tu. Udaje s ię jej zooronżowoć
m i łosną przyogodę
ojca l Banedettą, o kom prom' ojqoce zdjęcia

"NE OSZUKUJ KOCHANIE" -

na

szerokoekrOOOW'o

produkcji NRD.

można

osi q gnqć

",.

."

,..

~

".

4
~ .Al

'7

PIONOWO: 1. pod,-óinilc, turysła.
2. najemco miesnonio. 3. wymarły
gatunek dronta
4. trudno doslępne
miejsce w pus.z.cty, 6 . miO$to nod
Rodanem. ośrodek pnemyslowy i tu.
rystyczny, 9. mqc z'<o skrobiowa otnymywono
z
rdzenia
pn-i
nie:Ctórych

" lA

Rozwiqzon ie

spożywczy lekkostrawny.
krzyżówki przesyłać na-

pod adresem
Iqcznie no kortach
leży

minie

siedm iu

szego

numeru.

odpowiechi

redakcji .. ED" wy.
pocztowych w te<od

dnl

Pom i ędzy

rozlosuje

się

doty

n i niej-

prowidł<W!o'8

dwa

bony

po 50 zl. Karty pocztowe
bez kupaou będQ wylqczone z Iosa-

kslQżkowe

wonia.

~

,.. "14!

!..II!

"I:CHO DNIA"
Kupon nr 152

l...dI

~

ROlwiązallie eliminatlr:i nr 135
WYRAZY: dom. Oka, kasa.
aga.
Cena, agent. kleJu.
R.o... gl.: "Przechodniu bQdź raz.

9

10

".. ".

W

bono

muzycz-

Sonne<ltho.l

cokolwiek tylko

dy. gdy popiera

s ię

p i lkę

wt~

nomq. Bur-

bowwiem progni e uczyn ić m iasteczko Ulonym dt ięld słownej jedenastce
p iłkOfskiej.
Z tego
powodu

ku leje jednalt colość pol ityki komunalnej. ~a dl""oIttcrka sztrGly po.. wyleczyć.'

skJ.nowia

R~

burmistrza...

Jo HosI ...., II\' rolach glówpopularni piosenkarz<! .". ~I
~, F.-k SchObeł i inni ("RoOOf·
ży.erowal

nych

;'IV').

"W IMIeNIU NAROOU
GO" - barwny dramat

WlO~
sensocy~
włosk iej . Banifa';

s ędziq
l~,

uczc iwym

n ie

konystojq-

utnymuje

się

kOł co ZQtruwo życie społeczeństwo:
n iewł oś.ciwe budownictwo. złodziejs-k ie
czynsze . zonieczyRCzonie środoW isko.

152

palm. produkt

3

2

komed ia

mistrz

jest

1

-H

sitwo ").

ze skromnej pensji. Nie jest kontesta~
torem. ole jego sprzeciw budzi wszyst·

POZIOMO : 1. tor do jazdy koIar&iej. 5. oł;res dz i esięciu dni, 7. d~
ato,czojq mleka. wełny J m ięso. 8.
n;.jeden ll(I glowie. 10. kQt plask.
.zowarty m iędzy 2 prom ieniami koło,
11. Itzecl przypadek w deklinacji.

8

sz<ll1ll!a2u_
Franco Ros.setti, w
roloch glównycll - Roberto Bi50CCO, Angeło McDonald,
Anna
GoiiI, Chris Avrom i inni. <"Mo· no,

::~~y,

no

$.losie

kOf'Z~tol

ogólno 1t000upcjo. Pewnego dn ia zosta·
je mu powierzone śledztwo w spra.
wie tajemniczej śmierci młodej dZ iewczyny... Reżyserował Dino Risi, o w
rolach Qlówn'f':h - lJ.go Tog.-n,
Vi11ońo Gas.fn\W1,< Y-.ne Foumeou.
i tnni ( ••Przyjaźń ) .
"POJOZIESZ PONAD ' SADEM"
barwny dromet
psydlOJogiczny.. pł"o
dukcji pols ki&!; Smi~ć o jca nie pozwoJo Józ.kowi l Frankowi cieszyć s i ę
wig ilia: muszq te..oz
określić
swq
przyułość.
Starszy z: braci obej mu j e
skromnq gosoodarlcę.
sfedemnastole-t.
Franek pr~nie kontynuować' nau-

ni

kę · By nie c i Qzyć bratu chlopiec pastanawia utrzymyY'ł<Jć się som I pod eimui~
proc"! n iewykwolifi kowonec:;o
robotn ik a .. .
Reżyserował
Waldemar
Pod nórsJci, o wvste.pujq m . in. Knyn:tof
Stroiński. M">gdoCena Wo!łe!łco .
aro.

nislaw P_lik
Ponadto

~

pobo-

I

Inni ("Wolier").

filmów

t

Już

omowi any::h

przez nos obeirtvmy toJcie lok - .•NIE
MA MOC~IYCH" i •. WŁOCH SZUKA
;tONY"
I .. R"",ontic,," I "Bałtyk"),
,,!ĄM URAJ I KOWB"JF." I .. Moskwo") ,
"HAITI - WYSf'A PIIZEIClf.TA" (,,!lohot~I. "

PIĄT"K" .

I

.. Pr·"I('<ń"'. ..Z"'AI('lMITV
.,MI ~" '-O I ĄT W AUli"""

I ,.r·Fl'INV lUP"
C-<')r)711 II"

("Wolte<").

bordowy. beżowy, tielony, nieb ieski, granatowy do rudego,
przy czym dobór koloru uzależ
nia się jedynie od decyzji uczniów i ich rodziców. Koszt okry
cia waha się w granicach 130-180 zł. , a w przypadku najwię
kszych rozmiarów do 220 zł.
Jednocześnie
warto wspomnieć o mundurkach szkolnych
które obowlązują jedynie w
sz:k:ołach specjalistycznych (np.
pielęgniarskich, kOlejarskich. gór
niczyc h, leśnyc h), lub też w
szkołach średnich posiadającyc
utt:walooą
i przestrzeganą w
tym względzie tradycję. przy

czym decyzja w tej sprawie wy
maga
akceptaCji
Kuratorium
Okręgu Szkolnego.
PC7W.szechnym
uczniowskim
strojem odświęt.'1ym pozostaje
naQal biała bluzka (koszula)
i
gi'ana.towe spodn ie, mb S!pÓd_
n ica.
Aby ułatwić systematyczne zaopatrzenie cał ej młodzieży w
obOWiąZU j ące, w~erzchnie okrycia ochronne, Mi(listers~wo Oś
wiaty wyznaczyło na początek
Warszawę i Lódź
oraz miasta
dzi ewięciu
woiewództw . gdzie
zasada obowiązkowości funkcionowala już w minionym " roku
s zkolnym. Z!{odnie z rozporzą
d1:e ni e m. od 1 w!'7.eśnia br. okry
cia powinni . pO"iad'lć tnk?p uczn iowie K il'!lc. Powinni, ale nie
będa mieli. bo...

rozdzielniki

narzędziem

cym z pokus

Krzyżówka nr

l

się

jącego się lekkością, trwałością,
n i egniotl iwością
i
łatwośc;ą
prania. Kolory są różnorodne:
od śliwkowego przez brązowy,

Zawiodły

Reżyserował

-spollOCoU1Y produkcji

Na dobranoc

5

slJO ją

bLuzy typu ,,50wed!ka" z wieloma
kieszeniami (m.in. na rękawach).
Wszystkie te okrycia wykonywa
ne są ze stiltexu, charakteryzu-

i

(.. O~_~").

.. Byt

SOBIE

. . ~y",

Gl I~"

"

(wt)

G e neralnym wykonawcą okryć
szkolnych są Starogardzkie Zaklady Prze mysł u Odzieżowego
,,Luxpol" produk ujące 2 mln
okryć w
rÓŻnych
rozmiarach
r ocznie. Biorąc j ednak pod uwagę fakt, iż w kraju czeka na n Ic
7-milionowa armia uc=iów, la
two obliczyć, iż aby zaspoko!<:
potrzeby wszystkiCh, a w naszym, "Obowiązuj ącym od wrześ
nia", przypadku młodych m ieszkaików K ielc, trzeba pocze.k ać
je6zcze rok, dwa ...
Oto
bowie m
Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo
Tekstylno-Odtieżowe w Kielcach
poinformowało nas, że w związku z
dyspOZYCją podsekretarza stanu
Ministerstwa Handlu, Przemysłu
i Usług podyktowaną koniecznoś
cią pełn ego zaspokojenia potrze b
tych WOje wództw, w których
już w minionym roku obOWiązy
wały stroje ochronne. umowy za
w arte przez kie lecką firmę na

Projekt
arcybiskupa
Eric Treacy, arcybiskup Wa
kefield wystąpił w Izbie Lordów z orygi nalnym projektem
utworzenia koedu.ka-cyjIllYc:h; a
kładów karnych. Biskup Treacy zastrzegł się, aby nie zrozumiano 'go n iewłaściwie: n ie
proponuje absolutnie żadnej
swobody seksualnej w więzie
n iach.
Uważa on jedna,k , że
przebywanie męż czyzn i kobi e t w jednej celi stworzy
warunki, bardziej sprzyjające
r eeduka cji więźniów, co pozwoli
na uniknięcie w przys z ło~ci
niebez.pie-czeootwa recydywy.

~ndlowcy mogą zapewnić

me : dotyc hczasowe
wNdzi~~ka z t~mn .
o coz, uznac musimy
tego postanow ien ia (nie
my, ale i ponad 40 tys. rodz.icÓw). NiepokOi jednak ' fakt,
nie anulowano d otychczas

Z

~enia z~.owiązującego

Terapeutyczne
zalety trąbki

w
budoryki przeego. Przy
ładów projuż

się

Muzyka

by/a dotychczas _
ano
dla zw i ększ..... ia mlecz'
oraz jako m &łoda' pst
rchołeroll'eutycuoo. -Ostol"io "",eryłia ';' tall
ski spe<:jalislÓ, prof. Mey..,'- B.: Marki '
jnko środ K
n<>ki krów

dośw i ad -

adej BoleoJ!liaUi W
mujqcych
ol"'9i","i,·- któr,
i innych
si.ę ... PCII"yżu. :.że stole wr!con:ystrwo- u~tów samonut Inst ,..Jmentow
dętych
moie - w •
B
rnac...,y sp:>sób zwięł.nyć WV'dofność
le. ramy.. nopluc mlodych a stmatyków i ogronicrić dą
z~zac sarozwój cłxwoby'·. Ja« wynika r bad ań e o pojemności
prz~owadzonych pod nadlor..... ","ol.
ŚC.
skonMoo-lao te.-opeutyczne zal ..ty trqbki.
j BolesłafI~u . rag~. ~zy klarnetu. sq IGS«O'
odu przekU jQCe : nlektorzy uczniowie, ~ n;e motecIlniczne
pqcy

poczqtlcowo

1&kCN"Z'I.

grać

jaodne:i

zot W
odb~ 'ec

n ułf

.

rować będzie 30 fabryk w całym kraju. Pezy produkcji 0kreślonych
części
przewiduje
się także
śc is łą
współpracę z
Węgrami,
Polską i ' NiemieckIl
Republllk:ą Demokratyczną.

Wysoki 'stop ień automatyza<:ji
procesów produkcyjnych i mon
tażowych wymaga wysoko kwalifikowanej
kadry. Sama fabryka
karoseryjno-m()olliażowa
w Bratysław ie
będz ie potrzebOwać 17.000 różnyc h specjalistów.
P ;erwsze modele nowych . samochodów osoboWYCh wyprodukowane w Bratysław;e ukażą
się na ry.n.k:u w 1978 r.

•

dlutej n i ż. 3-5 ~und . d<><:hodrili po cja w Bra Ły
kilku mlesiqccch do toIciej techn iki. kqje realiza cję
że gr~1i ~iczym zawodowi .. trębacz.·... aroQ rozbudowy

Co wi ęcej - regulOf'na gra na ~! e as
ay

ronu

pol.iWO-fa

no

u.sunieoie

p~

"ych . d....om1ocji klotki pieni_ej. wy,t"..,.Jlqcych u 1 G-l~-letn ich dz''''''. .

ła

r

ego

w

f be k

ą
a y ą
ch koope-

. 86 procent gośai zogran-iGzIn j'd
w Jugosłowji , to osoby, k.tóre od ~

kiem . Z ob lic zeń, ja.kich dokonuje lec:'
n rko, że lic.z;ba rogro.n.icrnydJ
rM'
dziern'ko 1973 J . wy,ższo o 25 p
roku 1972. W przeli.czen-iu no
pobytu - urlop w JugosJowi i ~
następne] kolejn<l<Ści

Aus.lri

cuzi i Czeohosłowo-cy. .laik będ zie

ZamiaSl światowej sławy mil

--------__________________-r----
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Arsenał starej beon.i odkrył Da

W turystyc
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samochodów
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Z teki Alfreda

nana to prawda, że okazja czyni przestęp cę. Kradzieże
zdarzają się przeważnie w zatłocz?n~ch skl,:pach i na
dworcach, a włamania w C2:aSle mIesIęcy letruch - podczas urlopów. Wtedy częst o sami ułatwiamy przestępcom ro-

kich uczn!OW do noszenia
nolitych okryć. Stąd wie le
dziców łamje sob ie głowy,
którego mias ta udać się na han
dlowe wojaże. C o zaradniejsi (l "
rektor zy s zkół rozważają
wość podpisywania
umów ze
wieck im!. Prawdz iw y
jed.n ak
"cyrk" rozpo<:zni e się tuż p!'"Zed
rozpoczęciem
roku szkolne?,o,
gdy na próżno prop onować się
będzie to, czego młodzież .in; - ...t----------------------~
nie nosi od kilku lat. Dziś Za·
tem mamy dla rodzie6w i uczn iów tylko jedną radę: nucąc
piosenkę
jeszcze poczekajmy._

no
się

pr~este,pcQ

- czyli oplodze
urlopowych kradzieży

d03tawy tych w y.rooow z~ły
anulowan e. W t eJ sytuacjl

oświa dczył

Okada czvni

odne - bardzo skuteczne

rze~ 4 la.ty, prowa.chąc ba' •
d am a w
wielkim a.merY· dr

ie .WIO-kOCje
Adrioty_

swoim polu jeden z birmańskich
rolników. W Ctlas ie prac ziem,n ych wykopał on starą str ze lbę
skałkową. Zainte resowało go to
odkrycie.
Zaczął
rozkopywać
ziemię w
InleJ9CU znaletiska.
Nagrodą za jE!€o ciekawość stało się 169 staryc:~ dwulufowych
strzelb Skałkowych.
Zn alezisko pochodzi z okresu średnio
wiecza.

kaiiski m
ośrodku bada~· yły
Sprawy zaczęł y się gmatwać
czym Sta.nforda, dr Summ,r hoel
w końcu ub. r., kiedy car:n b arlin ogłosił, że opracował m el C
dziej zagęszczały się doniesienia
dę zmuszania organizmu do t
o nC3'atywnych wynikach eksakceptowan ja
pruszcze piont
tkan k i pobranej z orCanizt1l.r- - i - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,
dawcy zupelnie nie spokrewn;
nego z biorcą - i to be z uż y~a
nia stosowanych dotyc~ śr
ków immun()Sup~esyjnych.
wodem popierającym to stwi
dzenie nau kowca byly u dan
tr3.ns pl:lnl.acje
skóry
prze
Wszystkim zwierzętom d~wiao!
czalnym . . Dr SummerHn utr~Y
mywał, że transphntaeje skórr-~r---------------------I
ludziom będ=ł moiliwe bez jS
kichkolwiek tr ud ności. W~zys! ę
t~o ·obecny
ko to
dzi ~ki
·~:ovva ""'"t ....,.,; Ke-tterinl"a, perymenUiw przeprowadzonych
według
metody dr Summerpl'Z i!'Ze ń metodzie
00
. ę za_
wania tra nsJłI3.nlo'lva.n~,.,l1
teorii l in_a. Mimo &ciąga ń dr Good nie
n e k w p lynacb,
pnerues ie_ magł . pozostać głuchy na &,łosy
subs tancje odżywcze.
do Noweg;, krytyki i z3.rządził sprawdzenie
do~wiadczeń
swego
piana tkanka, w,; dr
sta- wyników
WSpólpracownka przez nieozalei;lina. powinna bvć
n y ze pół uczonych. R ezultaty
na w takim pł ynie przez
tYl:'odni.
~ es tów okazały
się
abso lu~n ie
J dn o1;naC'Lne.
P n;eszczenicme
T eza dr Summerlina ozn
t~ uki zostaly 00 l'7.ucon e. Spnla rl'woluc.ię w immu
a zacu:ła na.bjerać posmaku
ba1:!j",c prawa u znan e
afer - i ~tab ię ",ielk" aferą
CZ:I<'l w tej nauce
za ni
naukową, kiedy jeden z la.boialne. OZJllaczala ona też

f

_ W czerwcu, lipcu i sierpn iu - mówi z-ca kome ndanta
KM MO w Kielcach, mjr Mieczysław
Gryga
gwałtownie
(dwukrotnie ) wzrasta statystyka,
która obrazuje ilość włama ń do
mieszkań i opuszczonych w okre
sie wakacji szkół.
P otwierdze nie tych spostrzeże ń
milicji można znależć już w
p ierwszych dniach tegorocznych
ferii. Oto 23 czerwca nie znani
sprawcy włamali się do gmachu
V I L iceu.m Ogólnok s2Itałcącego
p rzy ul. Słowackiego, zabiera iąc
z klasy sekretariatu około 7 tysięcy

złotych .

W każdej szkole znajdują się
cenne przedmioty - aparaty fotograficzne, magnetofony, kame ry filmowe - cenny łup dla
młodocianych przestępców. Tymczasem dyrekcje szkół nie zawsze dbają o należyte zabe zpieczenie tego mienia_ Pozostawieni na straży dobytku woźni ma. ją prawnie zagwarantowany raz
w tygodniu wolny dzień od pracy. Oczyw iście najchęt.niej wybierają sobotę. Tymczasem z reguły, właśnie tego dn ia w nocy~
zdarzają się włamania ikradzie

dwórza pozostawionych rowe rów, motorów i motocykli.
W jaki sposób można choćby
cźęściowo zapobiec tego rodzaju
przypadkom? Opuszczając mieszkanie należy dokładnie zamknąć
okna i drzwi, a na wsze lki wypadek poprosić jeszcze sąsiada,
aby od czasu "do czasu zajrzał
do domu. Nie może zdarzy ć się
taka sytuacja, jak np. osta.tn io przy uJ. Jagi ellońsk ie j w
K ielcach. Rodzina w jednym z
bloków wyjechała na urlop, wstawiając w mieszkaniu na parterze otwarty lufcik. Zł.odz [e j
wykorzystał

ra doktora
mmerlina

zmaJ<omitą

do

okazję,

przez
okno i zabrał wartościowe przed
mioty na sumę o~o 17 tys. zło
tych.
-w szedł

mieszkania

- T e ostr7.oeien.ia i przykłady
k ierowane pod adresem mieszkańców naszego ' miasta mówi
major Gryga - nie są w cale
asekuracją milicji. .Milicja bę
dzie interweniować w każdym
przypadku zameldowania o prze
s tę pstwi e. A mówię o tych spra
wach dlatego, aby przes trzec ludzi przed przykrymi konse kw'en
cjami ich
niedbalstwa.
własnego

był młodym człowiekiem.

Nie ma za co d ziękować odparł
Trent. - S ąsia d jest po to , aby podać pomooną dłoń.

I pokuśtykał w stronę bł<amy cmentarnej.
Jego słowa PJ;'zypomniały mi wydarzenia z dn i a , k iedy pięć lat temu opus zczałam miasto. Byłam już spakowana, a w u j
Alfred zamierzał odwieżó mnie do przystanku au tobusowego. Ciocia płakała,
a
wuj złoś ci! się na jej rozczulen ie. Wtedy
zadzwoniono u drzwi. Otworzyłam. Był to
sąs iad. Prosił wuja Alfreda, aby pomógł
mu popc h nąć wóz, bo wyładował się akumulator w samochodzie.
A sp i eszył się,
za dwad zieścia minu-t miał być w pracy.
Wuj przerwał mu, wyzwał go od leniuchów, n icponiów, ' prawił o n iezdyscyplinowanyc h obywatelach, którzy nie dbają
nawet o własn y samochód, ba te r ię, a w ykorzystują ludzi pilny<:h i pracowity<:h.
1________
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że.

Okres wakacji i urlopów, to
wymarzona pora dta p rzestęp 
ców. Działają wtedy z rozeznan iem i ,.n a pe wniaka". N ajpienv
kilka dn i z r zedu obserwują w y brane m ieszkanie sprawdzaj ąc
czy w -oknach n ie świ eci się
ś w iatło. Upewnieni w te n sposób , że w mie zkaniu nie m a
domo wn ików, w y pytują n astęp
nie dzieci z podwórka. co z ce n
nych prz<:dmiotów znajduje się
w opuszczonym domu. Qopiorn
potem w nocv dokonuią wła
mania. Interesuja ich p ienia<i7 ~
atrakcyjne- urządzenia Łechnicz
n~ r adia. ma~etofony . conna
biżu teria, wart"Ściowa
garderoba'. Je~t n iemal re~ułą, że no
dokonaniu pr7..estęD ~twa młodo
c ia-ni, n.ie Dnekr acz<liacv 2'1 roka
żyr;a. chtoocy. uciel<:a ją oóźni "i
z dnmu. O!'zczn'łczaiac zrahowan e oieni"dzl'! na wvci-czki po
kra ju. B W'ł wiE'C, Żl'! z ich \'.ię
ci m rn ;lif'i.:j rro., IY!romne kło
p $. Cheć so('dz~n:'ł w "'ln''; '
atra· vjnv w'lkacii d aie równi ~~
o c:.oll io 7", ra A ~p~ b.T"'i T)r?V03dkami kradzi~y z ulicy, lub P -

lason Tren t

rantów Su.mmerUna oświaduył
publioznie, że jego szef m a lo_ł
C_rnl C
btki na biał ych
m yszach, umłująe (dłużny czas
z sukcesem) fa sować wyniki
doświadczeń .
oz~ęta dochodzenje, k tó
r e ujawniło kompl'~mitują
ce fa Uy. Ok azał o się, że
nieliCZille d-oświadezenia dr Summerlina zakońcyły się powodzeniem , n3jczęściej . zresztą z
powodu róMiyeh zbie&,ów okoliczności
w
których wyniku
reakcje obronne organiz.mu od-rzucające
przeszczep
.. tały
stłumione, ja.kkolwiek nie dzię
ki metodzie wyn :"~ionej p rzez
dr Su mm rUna. Stwierdzone np.
że
trzy na pięć p n:eszczepów
skórv ludziom został v odrzucone,
o los~h dw;.eh pozO!'tałych za
wczcŚlnie j est
jeszcze

R

a

wyrokować.

D r Summerlin zostal u.wienony, na.-anv udzie!ooo takie
dr Goodowi. Amerykański -wiat
nau ki nazwał ea!a ta sprawę n'lukową
" afera W 3terc::ate". Efe kty dzi ałalności d r Summerlina są w wielu pla zczvznach
ol'romnie dpstrukcyjne. P o r az
pierwszv bodajże w hisL"rii nau
ki n astapiło tak brutalne r.Gp alcenie ptvki haota<'za, pł y 
n ące z ni kich pobudek.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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@ Co miota Egipajon4oa
tus.zk' &m? Pi ękne, czyste I
cioJo

-

n..c

pod

far-

Wl'Piełęg.
więcej. losod-

"krym strojem za foroono. dla wszyoti«ch jedr><>kowym. byle suknio.for.
runek Iqclon<J z dwóch chust. tzw.
ko.} o,.(1"ił. Suknio takG. zoldodono no
nagie

c:oIo

byle

głodka.

roow ieszono

no wq"ich

rom iQClkoch i tak eok».
t~zno . że opinola sylwetkę . jak mokra moter;a . PoI<a.zywoIa ks.zt.ołty do.
klodo>·". Ale Eg ipc;a..IU byly 19rabne.
szczupłe

i

j.śJ.i

n.ie

w~lc.ie

ładne.

to wszystkie mlode - za Alekson<lro
Wielk iego ni_ ieW ludzi przel:rCJC1!Olo
trzydriestlcę.

ZnOl\'ll

•

ko<H<.wi6l.a<lo-

t,.-m męsła4m. na.spa<1em i oni wio śnie
c:\o E.."""y. Wielu fa-,ę

rozgi?

Fala chul i gaństwa zalała W ieI
ką Bryt anię . Rozbite s.z.k:la wystaw
SklepoWYCh,
p omazane
farbam i samOChody, prze wrócone budki t e lefoniczne oto
zaledw ie
kilka
przykładó w
dz :alaln oś:i rozwyd'~wnych chu
liga nów, w
walce z którvm i b ezskuteczne Okazują się
w zmocn ione
oddziały
policji,
odstra ; zające
napisy
na
drzwiach , psy itp.
Jak podaje pras a mie jscowa
najw iększe szkody pono szą wł~
ściciele s kl epów i kiosków han
dlowyc h. Doprowadzeni do ostateczności . przed sta w ili oni w
arodowe j I zbie H a ndlowe j r e zolucję,
wzywaj ącą
rzad do
przywrócenia kary chlosty.

pobladł

i

odparł:

- Je steśm'y od wielu miesięcy sąsiada
mi i n ie uważam z a bezczelność prosić
sąsiada o przysługę. Pomyliłem się co do
pana, a le' zapewniam, że sąsiedzi powinni
sobie pomagać.

t ....ów i Majów gro pilkq było WAtroko roz.powsz.echn iono . Stare k."to.,.i lei

nowone

.tytutu
Ketteringa poply nęły
szerokim strumieniem dotacje
od róinych instytucji państwo
w ych, fu.n4lacji i osób prywa.tnych.

Kochan ie - powiedziała ciocia, chyba przypominasz s0bie naszego sąsiada?
To Jason Tr ent. On to 7Jllałazł wuja i pomógł mi.
Cioc i a podziękowała
ll1IU
raz jeszcze.
Jakże zes tarzał się 'I'rent. Pi ęć lat temu
-

*

•

Ciocia Jane pociągn ęła mn ie za rękaw.
Zan im wsiadłyśmy do wozu, oglądnęłam
~:ę za kuśtykającym Trentem .
pow iedzi ała cio- B ie dny człowiek cia. Przypuszczam, że nie wiesz, jakie
spotkało go nieszczęście.
- Co masz na myśli, ciociu?
- Stało się to tego samego dnia, kiedy
nas opuŚ-Cila ś . W iesz, on n ie mógł ruszyć
sa m ochodem, który stał na wzniesieniu
przed wjazdem. Usiłował sam pchnąć samochód. Włączył pierwszy b ieg, pozostawił drzwi otwarte,
aby móc wskoczyć,
pchnął wóz z górki, ale przy wskakiwaniu
pośliznął się i tylne koła wozu przeje-chał y mu nogę. Samochód potoczy.! się dalej
i uderzył w domek, wprost w pomieszczen ie ze zbiornikiem z ropą. Dom stanął w
płom ie nia-ch jak choinka._

1--------

Czyż

6

nie mieli dzie-c;?

Tak , troje. I pani Trent. Ogień rozprzestrzenił się tak
szybko, że nikt n ie
zdąży! ucie-c.
Biedny J ason ze złamaną
nogą próbował dotrzeć do domu,
słyszał
okropne krzyki płoną-cych... W idziałam \0
wszyst k o i zadzwoniłam po straż pożarną.
Ale n ie dało się już nic uratować . Jason
zwariował, przebywał w zakładzie b lisko
pięć lat.
Wródł
przed miesiącem, już
zdrowy, odbudował część domu i zamieszkał tam. Codziennie pracuje w domu,
a
także w ogrodzie, gdz-ie wywija maczetą
i usuwa chwasty. Wtedy, gdy wujek przystrzygał trawę,
Trent także pracował w
ogrod zie przy usuwaniu chwastów.
-

I

Wielkie nieba! Wciągnęłam głęboko po- w ietrze. Przypomniałam sobie bowi em
jeszcze jedno zdanie, które Trent wtedy
powiedz i ał:

- Pan się jeszcze doczeka, mister Tenner, że pewnego dnia będ zie panu po- \
trzebna ręka ...
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PROGRAM LOKALNY

16.30 16.40 17.05 -

Dtiennik TV (koloc>Echo s tadio nu
Dla młodych widZów: Telelerie.
18.15 - Warszawskie perspektywy.
18.:10 - : J . S . Bach ..Fantazja chro

"Bajka" "Nocny kowboj"' A, kol. l. 18. g. !5A5. lb i 20.
,,l\'l oSk\\ au n miech \v ciem -

nosci" - an g. ko i. l. 18. g. 9. 11
1 13. "Sam uraj i kowboje" fr.
kol. l. 16. g. 15.15. 17.30 i 19.~5.
" R obotnik" - ,,'Ninnetou w Dolinie Smierci" jug. pan. koi.
I 11. g. H.30. ..HaitI w y s;>"
przeklęta" USA. pan. kol. 1. 16.
g. 16.30 i 19.15.
"Ska łk a" ,,\Yinn-e to u i król
nafty" jug. pan. k ol. l. H, g .
16. 18 i 20.
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pol, ...-\ mritt"atr'" - .. Hubal'· Ski , kol. 1. 14, g. 20.
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" P rzodownik"
"McMasten;"
- USA kol. l. 16, g. 11 i 19.
APTEK.'\
DYŻUR A:
nr 11ł,
l Maja 37/39.
POGOTO\ fE R ATUN KOWE: tel.
99
POST OJE
TAKSOWEK:
tel_
15-73 I 37-92.
.
,

p;~.

:.:'. ,

RADIO '.
~

.....

~.

.

PROGR.AM J
14.05 Wies tanczy i śpiewa 14. 35
Przeboje znad Tybru i Sekwany
15.10 M uz yka na wolnej p rzeslrze
ni 15.35 O r kie slra Rozrywkowa
PRiTV 16.10 Kubanski e nowości
16.35 Suita zespołu "Jethro Tul"
17.00
Radlokurier
17. 20 Jazzowe
grupy wokalne 17. 40
Iynne bigbandy la.oo Muzyka i Aktualności
18.25 Kronika muzyczna Festiwalu
Opole H 19.15 GWiazdy estrad
kanadyjskicll 19.45 Z księgarskie j
lady
20.00
NaukowLy-rolnlkom
20.15 Płytoteka 20.50 Kronika sPOc
towa 21.00 Melodie w stylu counlry i rock 21.40
aJnowszy album
" RoIling Stones" 22.15 Mini-re cital wiec?oru
R.
Charlebois
2230 Poznajemy style jazzowe:
Rhylm and blues (II) 23.10 Muzyka na estradach świata. Rich ter
Pogotowie te-lewizy Jne 477-98, Po ..
J Barszaj w XXU Koncercie ESgotowie CIeplne czynne od godz.
dur M ozarta.
7 do 15, t I 478-92. od godz 15
PROGRAM II
do 23 - tel. 449-31. Pogotowie e lektryczno-w od')ciągowe MZBM czyn14.00 Wi ęcej , lepIej. taniej 14.15
Siadem inwestowanych mlltardów
ne od g"rlz. 15 do 23 t ele14.35 Z operowych arcydzie ł daw
fon
457-89,
In rormacja
słuzby
nej epoki 15.00 Radioferie 15.40
zd rowia czynna w g od7- 1-20
Pieśni i la nce swia la 16.00 Alfa
tel 48 1-80
i Omega 16.15 Nowości radiowego
POSTOJE T /\KSOWEK: ul. SIO-I studia 18.20 Terminarz muzyczny
wackiego 472-70
dworzec
PKP
(W. F. Bach)
18.30 Echa
dnia
4H-33, pl. Obl'onc6w Staling ra du
18.40
Zapraszamy
do
myślenia
426-48, ul. Plan y 437-11, taksówki
19.00 "Swingle Singers" I "Novl
baga zowe ul. Swlętokrzyska 459-39.
Singers" 19.30 Poeci Polski LudoweJ:
E. Bryll 19.40
Koncert
Wi lki ej Orkiestry Symfonicznej
P R iTV 21.50 Wiadomości sportowe
21.55
Studio
Współczesne_
"Rozdroża uczuć , czyli kocbaJmy
TE .\ T R
&tnrszych panów " słuch.
22 15
Dziela K. Pendereckiego. 23.48
1m. S_ :2:eromskiego
nieczyngra
Zespól
C.
Ja
cksona.
ny.
K I NA
Yf
PROGR.~l\1 II!
.C
"
"Bałtyk" "Ta.imy prawdy' 15.05 Program dnia 15.10 DyskoUSA, ko l. I. 16, g. 15.30. l. 'jO i
t~ - a pod gruszą
15.30 Powód do
.9.:10.
flumy 1550
"Warszawski b lues"
"Prz yj.a:lli 9f .,W imieniu na - Gra Z •• pól K. Doldingt!l'a 16.00
włeski,
kol.
r odu włoski~go" Pod dachami Paryża 16.30 Muzycz
I. 16. g. l~.:;O. 17 lO I 1~.10.
ne "'art y S. Jonesa 1715 Kiermasz
"Odeon·' .,Zl1:lkomity piątf1kt"
piyt l7~0 Spl'ktakle roku: .. Mieang. kol. I. Jr., g. l5.l0, 17 30
si.)" na wsi" I. Turgieni"wa 18.00
i 19.30.
K~t:sonanse i ci sonanse mag.
,.lIe}" - ,,'\.vinne tou 1 Apann1a.15 p" Conia śpi. wa 19.35 MUczi' jut. pan kol. od I. li,
7.ycznn poczta UKF ~O.no Czas te,ud7.. 9.~O, 11.:«) i
1330
Jl>
i ch
ra~nit:j! Z'l i prl.ł?S7ły :!O.15 60 lnib. lllia zciych~" rf~r.CUc,<t. koL
rll·t n;) ~flrl ~ln~ ::!1.15 Cr;t i śpie
011 I. 18, godz. 1~ .30, 17.3J i 19.30.
wa J. L. Huol, ~r 21.45 Opda ty-

Radom

II

___________
PROGRAM I '
Oferty

Kronika

18.00 -

Z cyklu:
"Naulta polska
w XXX-leciu"
Dobranoc
D2'Jienn.ik TV
Teatr TV: J. Iwaszkiewicz
"Sława i chwała " cz. IV
pt. "Epilogi i dalsze cią
gi" (kolor).
"Chwila
wspomnień"
rok 1971 - film dok. (CZ- I)
Dziennik TV (koloc>Wi a d . sportow e .

19.20 19.30 2(1-20 -

22 .25 22.40 -

SUPERKOM F ORTOWE
- . --sp6ł:dzielcze M-4 w Krakowie (Nowa
Huta) zamienię na Busko-Zdrój.
Wiadomość:
Busko-Zdrój,
plac
Zwycięstwa 13,4.
7551O-g
SPRZEDAM
nowy
samochód
"citroen aml" super. Ki elce, Po20492-g
morska 71/99 .
KUPIĘ
samo<::hód
"m~wicz"
403 w
bardzo dobrym
stanie.
Kielce., tel. ~-04, po piętnastej.
20490-g
2O.VI.74, zgubiono por trel z piei waznymi dokumentami.
Uczciwego znalazcę proszę o zwrot
za wynagrodze niem pod adresefIl:
Kielee, Tysiącfeeia 15 DS.
20499-g
MAZUR
Józef
(Lisów,
p-ta
Piotrkowice), zgubił legitymację i
bilet miesięczny PKS
na
trasę
Lisów
Kie lce.
20500-~
SZAŁAS Andrzej zam. Siedlce,
zgubił legitymację s2.kolną wydaną
przez Zasadniczą SZlkołę Me-talową w Kielcacb.
20498-g
SŁAWIE C Danuta (Kielce, Krakowska 11), zgubiła
legitymację
studencką
wydaną
przez
WSN
Kielce.
20496-g
MODRZEJEWSKI
Jacek
zaIllKielce, Sienkiewicza 29/33, zgubił
legitymację szkolną wydaną przez
Zesp61 Szkół Zawodowych nr l
Kielce.
:w491-g
KRYSA Tere5a (Kielce, Krakowska 11), zgubiła
legi tymacj ę
wydaną
studencką
przez WSN
Kielce.
20495-g
BIELECKA Anna zam. Chruścice, 28-400 Pińczów, zgubiła Ie<gi-tynlację
s2.kolną . wydaną
prze«
WojeWÓdzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach..
2049'7-g
WIERZBOWICZ Jerzy (zom. Hadom) zgubił legitymację studencką
nr 13078, wydaną przez WSI
w Radomiu.
35624-R
W DNIU 1l.VI.l974 r _ w Radomiu przy ul. Kozienicklej :r:gubiono aktówkę, w której zna'dowaly się dokumenty l
pIeczątka_
Znalazcę
proszę
o zwrot za nagrodą
rut
podany
Zaadr=
kład Budowlano-Mol1'tażowy przy
PZGS w Kozienicach a siedzibą
w Aleksandrówce.
3562%-R
niędz.m:i

-

Inł, KRYSTYNIE

•

I
KOW ALEWSKIE.J
wyrazy glębokiego
współczucia z powodu śmierci

O JC A
i koledzy

Wojewódzkiego
siębiorstwa

.-,--

II:

Pn:ed-

Przemysłu

Gastronomicznego
Garma.żeryjnego
Kiel6~h

i

w

20494-g

Inż-

RY ZARI:OWI
KUCHARCZYKOWI

1

dyrł'klorowi Rejonowego
Urzędu TelekoID_ w Ki e lcach

oraz Zoni e HALINIE
wyrazy głębokiego żalu 1
wspó łczucia z powodu
tragicznej śmierci
SYNA

18.00
18.25
19.20
19.30
20.20

DARIUSZA

skladają

pracownicy OUT!\I Z' Kielc

75512-g

-

20.45 -

,,:Jutro" film.
dramatu
mlL1Z!rC2:nelg.a
Bairda - film
PROGRAM U
"Garncarze" Sport u sąs1..dów
Dobrano<::
Dziennik TV
Wsz<:<l2'1ie żyjll ludzie ,,_~<N
W esele ł<JWidkoskie

31.10 -

"Człowiek

31.20 -

polski film
2~ goduny

21 .l5 -

,'pon.vanie"

z

animlo",a.~.

secialu TVP

Jutro
PROGRAM I
9.00 -

Pora nek TV

__------__

OGŁOSZENIA DROBNE
PA WŁOWSKI

PIOTR (Kielce.
K arłowicza 5/14) zgubi! legitymacj ę s>;kolną wydaną przez Szkołę
P odstawową nr 28 Kieloe i legity mację kolejową wydan ą przez
D OKP Lublin.
75517-g

~~~(

MIK Julian
bit przepustkę
wydaną przez

Sztucznych "Pronit-Erg"
kach.
B JLSKI
~IOOl~~~:~;~:~~
stałą
wydaną przez
r zy w
Szl'llcznych ,,X''rOUlt;-t;.' M
Pionkach.
zguhił
wą,

PIĘTOS
Ryszard
(Ostrowiec,
G rabowieC'ka 2~) zg ubi! dowód reje stracyjny motocykla nr CC-169'7,
w ydany przez Wydzial Komunikac ji Ostrowiec.
399'70-08

WIKTOROWSKI Krzysztof (Kieł
ce ,
plac
Obrońców
Stalingrad u 9 m. 5) , zgubił legitymację
szkolną
wydaną
p<U!z n
LO
Ki elce.
75502-g
WI DERA Paweł (zam. p'i~nki)
zg ubił
przepustkę
weJsclOwą
nr 4180, wydaną
przez Zakłady
T worzyw Sztucznych "Pronit-Erg~
w Pionkach.
35620-R
ZAKŁA D BUdOWlano-Montażowy

p rzy PZGS "S Ch"
w
Koziemca ch unieważnia
zagubioną pie-cz ątkę podłużną o następującej
tr eści: "Zakład BudQwlano-Monta żowy Transport".
35623-R

POSZUKIWANIE
zatr'lidnlią

KIEROWNIKA MAGAZYNU
TERIAŁOWEGO
oraz · INZYNIEROW
MECHANIKOw na sta,n1)wiskach
Warunki Pła<:y
do omów.ienia
Radom, ul Dąbrowskiiego 15.

CENTRALA RYBNA W KIELCACH
u1_ Górna 25 (tel. 45.0 -81 do 84)
btrudrf natychmiast kucharzy_ garmażerów, kelner'
Warunkd pracy i płacy do omówienia w służbie praco-- .....
-ozej
Central.i Rybnej.
I~
I

-

Flł.2.EOOIĘBIORSTWO BUDOWNICTW A ROLNIC:7.E~·_""
yrl Sandomierzu. ul. SlowaclGego 17
zatrudni zaraz
lNzYNmRN LUB TECHNIKA BUDOWLANEGO
wiSku kIieroWlł'l.ika bu<lowy:
Wymagany minimum 3...Jetm staż pracy na na
klerow:nik.a budowy_
Warunki pracy i pł.aiq' oraz mi~ de uzg
m'8 na miejscu.
'.

L

li~G

r

ą

koleżanki

zowsza

,~~~~~~----

75508-~

skla daj

22.56 -

Warszawy 1 Ma-

18.46 -

31.56 -

16.15 -

zobaczyć,

ma tyczna"

16.43 Om6wieni.e progr. 16.45 Radioreklama 16.50 "Fala Mlodości"
17.40 Tradycje turystyczne Ostrowca .
18.00
Dziennik
Radiowy
HI.OS Lennon i Yoko z zespołem
"Plastic Ono Band".

-

Starachowice

oby

coroz

n io,

After" 22.15 Trzy kwadranse jazzu 23.06 COllegium musicum_ W
cieniu mistrzów
barokU

KUPIĘ
wołgę"
gaz 2~ Kielce, tel. 422-14 (PO 20).
20~93 - g
- DO WYNAJĘCIA pokój samol.n e j osowe. Kie lce, Tatrzanska 86.

APTEKA
DY ZURNA: nr 48,
Armii Ludowej 5.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec
Glówny PKP 705, osiedle Milica - 22-44.

.goistq ; somolubem . N i.e
ra.uwoiou niczego I ni kogo. gdy
wyróin .en: o

1~i.l~

nieczynne.

"Z wi ązkow iec"

ni ecz ynne -

jesteś~

Jaki

"Nie ma moc-

ny ch" - polski, kol. l. 11. g.
11.30 i 19.-15.
" 'wH" - nieczynne.

Jeste'ś

pow:Jn i en

Ye.ars

Dziś

K l N A

CODZIENNY
HOROSKOP

g ro

"Ten

Skarżysko

zawodowych.

w

zespÓł

wiedzieć,

RBANOM

W '~9 r. - JowQi"cie U nii lU4
b elskiej miotdt, Polskq i Litwq .
W 1591 r. Sejm pod nacis·
kiem kleru uchwalił ustawę o Wy4
gna niu orian :r. Polski.
W 1797 r . - powstoje "Mazurek
Dąbrowsk iego" .
W 1949 r. - Sejm Ustawodow·
C-ly

ar o

godnia. G. Donizelli: "Maria Stuart" 2%.08 Gwiazda siedmiu wie-

czorów

nieczynne.

DYZ URNE APTE KI : nr 15, pl
Konstytuc jt 5. nr 10 pl. Zwycię
stwa 1.
TELEFO Y: Strat P:>żarna 991.
PogotoWie R atunkowe 999, Pogotowie Gazowe 224-30, Pogotowie SIeCI Elektrycznej Z79-33. Komenda
MO 25l-3ij, Pogotowie Milicyjne

H ALI OM

i

posłuchać.

,.Wal ter" "Syn Godzili;!'
jap. pan. k ol. I. 11. g. 16. 18 I 28.

Poniedzialek
1 lipca
1974 r.
Dziś

zobaczyć,

wiedzieć,

Warto

4"

ODDZIAŁ

PRZEMYSŁU

Klielcach, ul Kilińskli ego l b - zatrudnU
kierownika dz.iału ekonom.icr.nego
,
l,,~rowni!ków zakładów gastronamiO'llJlyd
inspektora do spraw mwest~ a upr&\\
n iami bu dow lanymi
pomoce kuchni
pomoce kuchenne
konwojentów:

kelnerów
kucharzy
-"
dekoratora'
__
inspektora prz~~()weg6 Ba 112 eta
f31l~ycll infoTmacji udZ'i~la sekcja kadr i szkolenie.
w~o W Kielca<:h. uL Kiłiński~ l b.

~~

DYREKCJA ZESPOŁU SZKOŁ TECHNICZNYCH
ZAKŁADOW URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH
I ARMArT'11'- ",
PRZEMYSŁOWEJ

W KIELCACH

:zał!r.udn.1 ;t 'd riiem 1 wrześl\ia 19114 r. w
g odzi.n niżej wymienionych nauczycieliJ

i>e'łnyg

MAGISTRA EKONOMII
MAGISTRA WYCHOWANIA FIZYCZNEG(J ....
MAGISTRA IN2YNIERA MECHANIKA
Warunlci zatrudn.ienia zgodne z aktualnie obow.iązują
przepisami zawartymi w karcie praw i obowiązków na.tJl1. . . .
c iela z dnia 27 kwietnia 1972 r .
Oferty przyjmuje i informacji udziela dyrektor
Z
S 7kół Technicz.nych ZUCHiAP w K,jeljcach~' ul.. H~l~ów~jI_1IiI
t eleIon 507_0-1. W goch, 8-14..

http://sbc.wbp.kielce.pl

1€HO

Q.~encle

info:mujq:

CIllej kuli zjem-

GENEWA Od niedzieli
przebywa tu sekretarz generalny ONZ Kuci Waldheim. Jego
pobyt w Szwajcarii potrwa tydzień. Ma OD tutaj ustalić daty
konferencji ONZ w najbliż
szych miesiącach a we wtorek
wezmle u1Jział w kongresie
'Unii pocztowej, któ-ra obraduje
w Lozannie z okazji 100-lecia.
tej orga.nizacji.
KAIR - Afrykańskie pań
siwo Somalia obchodzi dziś l lipca święto na.rod~we - 14
rocznicę
prokla.mowania ....

I

STłłONA

Oi>łIA

OTTAWA - Kanada obcb~
dzi dzi ś święto narodoWe107 rocznicę ogłoszenia koni"deracji.
BERLIN - Z dniem 1 lipca.
otwarta zostaje komunikacja
lotnicza między stolic~ NRD a
Mediolanem.
DELHI. - Z dniem 1 lipca
w Pakistanie wprowadza się
częściową
reformę
systemu
miar i wag. W pierwszym etapie reformy dziesiętnym Systemem miar i wag objęte zosbnie lotnictwo cywilne, Komisja do Spraw Badań Naukowych i Komisja 00 Spraw
Enercii Atomowej.
LONDYN. - 1 lipca obchodzi również święto narodowe
inne
państwo
afrykańskie
Rwanda. .Jest to 12 rocznica
proklamowania niePodległości
tego kraju.

podległości.

PARY:Z - Na Sa.rdynii rozBONN - Fllkcję prezydenta poezn~ się dzjś rozmowy franRFN obejmuje z dniem 1 lip- _sko-wloskie z udziałem mica Walter Scheel
wyb_y nistrów spraw zagranicznych:
Aldo Moro j .Jeana Sanvagnarprzez Bunde6ia.g 15 ...ja.
pesa. Potrwaj. one d1,\'& dni.
KOPENHAGA. - W JteykjaSOFIA
Od
niecłUell
przebywa w
Bułgarii
pre- "Hm będ~ o3'loszone wyniki
zydet
Arabskiej
JtepubH- Diedziellłyeh wyborów d. parła
ki
Eppłu
Anwar
Sadał. menłu Islandii.
Jego wizyta w tym kraju peNOWY JORK. - Zgotbtlie •
trwa trzy dni a rozmowy ja- ollilłgniętym wcze8ujej prozukie prowadzi z prLe-woclnicq- mietliem z dniem 1 Jipea . - eym Rady l'aastwa LRB Toclo- poeznie się ewakuacja ameryrem Ziwkowem dotycz~ roz- kańskiej _j8łlewej asy ieJewOju WSPÓłpracy mil)dzy obu koomunlkaeyJneJ w Kapew w
państwami, sytuacji
na Blis- EtiopiI.
kim Wschodzie i aktualnyeb !la
gadnleń
międzynarodowych.
LONDYN. - Z · 5~1\ wiDziś też prLewiduje 9Ję otwar- Q1a\ przybę4sie dziś do Jtepubliki
Jrła.ndzkiej senator ame
cie morskiej linii iegluc-eł
rykaiiski Edward Ken»edY,
między obu państwami.

,

.

Próba sprawnoscl
JIht~

~l

z OHP przy KPTSB w Rad0-

miziemi, do zieDrzo<:Ik,~w i dajecie
."...._"" wspierając nas w
U1D()Cniemia
jej
świecie.
Za
to
wyrazić
ięcz.no§~.

najglęb-

z okazji w ielkiekim ~t jubileusz
ej, serdeczne ponajlepsze
życzeci OSObistej, sukas i Wa6zych najczymy też wsp6lwspaniałych 06iąg_ _....u krajowi. Sukce6Y
bowiem
sukcesami
olak"w, zaś suk"""ołooI.....~, ~iekolwiek by
li, łużą dobremu
j Ojc%YZ'Jly".

miu;
stneJ.anie
Wojciech
Dujko, równieoi. li OHP przy
KPTSB w Radomiu. I mi ejsce
w iurnieju wiedzy
społecsno-lH'litycwej
wywalczyła
80że.Da KaziJnieresak z OHP przy
FSC w Swachowicach.
Koaluueneję biegowlł hufców
stacjonarnyeb wygrali ze poł..
wo junacy 133 OUP w Jtadomiu. Zawody strzeleckie mlodzieiy 5tanzej i turniej wiedzy
5poJecz.no-poJitycznej przyniosły
zwycięstwo 137 OHP ae
kar'yska. ZwyciflSiwa
indywidualne wiiród dorosłych odnieśli
Kazimierz Kamiński
ze 140
OHP w
Ki eJca.ch ,
Cusław
Wójcik ze 137 OHP w Skarżysku
i Mieezyslawa. Pa.wula
z 1-15 OHP w Radomiu.
Wczocaj pned południem na
pla.cu Obrońców Stalingradu w
Kielcach w obecności I sekretarza KM P:lPR
Kazimierza

~~--~~~----~~~~~~~~~I

ł)

niepoprawnym awanturniku
OskarŻ<my
nie k~ując
słus:mości orzeczenia
II
win ie
prosił
w
reWlZJ I Sąd Woj wód~ki w K ielcach o taką karę, kt6ra
pm.wol ilaby mu w

stosunkowo
pOOjęcie

kr6tkim

pł"acy.

czasie

KielC7.ance - znanej pikierce
ł.elewnji Bo:i.enie Walter i Ry
szal"dowi Podlewskiemu z Pol
skier;o Radia. w Kielcach.
Na sali obecnych było wiele
osób, których działalność zmienia obraz naszego WOjewództwa, Bożena Wał ter i Ryszard
Podlewski rozmawiali m.in. z dy
rektOl"anll Elektrowni "Kozienioc", Fabryki Samochodów Ci<;t.a
rowych w Starachowicach i Zakładów Przetwór lwa Owoco ()"
-Warzywn go w DWlkoza h, Inne rozmowy zary owaly prawy
kult.ury, tury tyki 0!"3Z rozbudowy miast.
Kullura1nym wykonaniem ciekawej p~
nki J. T. Jendy do
słów
Amyka
wyróżniła
się
Maria
ajda z WSP. Brawa
zbi~ali także członkowi
k."\baretu ,,'t ti" z K ielc oraz _ lislki
i 001 i . l ze spo łu ,,'trad
go
WDK. Nie
p rzybyli
nie ... lely
(testiwal w Opolu!) byli Ki ł
czanie: 19a Cembrzyó<;ka, Wi law Golas i J ny Połom.ski.

na

(DAR}
1

pierwszy wyslęp
uwedzJ,.;ej, walczqcej
wśród

dvenniJ,.orzy

od konwenansu

, J,.ośdola

znalazł się
zdolol przemycić

dzący

w głęb; Ilościolo no 10-

woch dla plos'I,

mógł

&Jed1!ić

.

jednoczes':,i: ~h nojważniej
sze w tym clnlu dla Srwecji wydo
rze-nio i inllNmowoc /lO bie-żqco
o syfuocjj sw)'Ch kolegów po
locłłu.
Ci z IIolei przellozywoli
wiadomości z bois (l p;1 arsllie
gc systemem łańcuchowy m do
dols.z)'Ch kJweJc, ..ai do ołt<>rla
,.,....~':

!":

twierdZli

ze sto icq
W teatrze "Roz.maito:=.ci" kol j
ny WicCWI' wypdml gOt'~"nny
W.)i~ 'l 'eaw-u
uno S. Lo"ro.rnsk iego.
Przed.st.aw iooa ~ala
sz.tuka StaJDi.3ława Grochowiu.Ka
,.OKAPI",
która zb ierała w
Ki Jcacłl w j€-Ie pochwal. Podobn ie jak i "ODwETY" p<y"kala się ona z życzliwym PTZYJ<:ciem publicznosci.
Trudno "na g<J.=ą.:o"
oceniać
obraz. kieleckie j Pano=amy.
Pierwsze wrazcnia są j:.:dnak
korzystne. Pl'zecbtawillsmy obraz
naszego wojewódzlwa CH!kawi"
prz.ypominając o jego widu walorach i wi e lkim wkłaozie w
rozwój
kraju.
Dowi 'OliŚmy.
także i sobie,
że i w
d.zi,·dzime kultul y nie j es teśmy "ubog.imj krewnymi".
cały

Działacze i prowownicy kuUury, pecjaJi' ci od ga tronomii,
haad)owcy, pokazali w \J arSŁa
wie, że łać ich na dobrą robol<. Musi ona jednak stać sil) reCUłlł na. w dzień i nie na 'ks
poT! wyłą.culie, ale w du.mu . Ni
można dOpuścić,
b y po w arrawskim i magdebur kim zrywie wszyscy zapadli w drzemlu;.
(JJB)

loł

silniejsza

killcudziesięóu

dopuszcz<>nych do
jeden, klóry
turystyczny
odbiornik IeJewkyjny.
ościół
był przepełniony
zaproszon ymi
gość mi, wśród J,.tórych
znojdow<>li się oryst<>łroci i głowy J,.o
rOf}owane.
C~emonię
slubnq
celebrowol orcybis kup Srwecji.
0 101 Sundby.
PomyS'lowy d.zienmaon,
sie.

.nie".
Z informacji pra -owych wynika,
że sekretarz
g e neralny
KC KPZR, Leonid Br eŻio'1 ie w i
prezydent USA spl>tk ali się około godz. 11 rano w ogrodzie
otaczającym
"Daczę w
Oreandzie". Po krótk iej rozml>wie
wsu:pn e j w szerszym gron ie,
sekretarz generalny
i prez,dem zasiedli w altanie
znajdującej się na wysokim brzegu Mocza Czarnego i
przez z
górą 2 godz1ny pr()waodzH i rozmowy
jed)'1Jlie przy
ud2iaJe
Utmlaczy.
W tym samym czasie o ohDe roz.mowy pł"owadzi l i
mm.
spraw
zagrani.cznych
Andciej
Gromyko
i
sekr etan: stanu
H~ry K issinger. W
rozmowie
uczestniczyli
ambasador
radzied<i w Waszyn gtooie i amerykański w Mosk wi e.
Po obiedzie odbyła się jeszc:1e jedna plenarna sesja radziecko-ame rykańskich
rozmÓw
na szczycie.
Sesja zakoń czy ła
się olooło
godzi,ny
16 czasu
miejscowego.
p() rOllmowa ch, na zaproszenie gospodarzy spotkania, prezydent N ixon wraz z towarzys7.ącymi
osobami
odbył
przejażdżkG
jachtem po przybrzeżnych woda ch Morza Czarnego,
W ośrodku prasowym rzeczruk strony radziecki j
L. Zam iatin
pow iedzia ł
dzi nni·k arzom, że sekretarz ::eneralny
KC KPZR zapytany o przebit-g

Podczas gdy orcybiskup

Natura

się

z drulynq Bułgorii.
Dnenn;J,. uArbeiderblodel" u·
że

ZE STR. 1

razem "ego byto powierzenie
prowadzenia impre:t;y b yłej

ności.

jownił,

DAB

DO&()Ń.(}ZI!lNJE

ZE STR. 1

Na zaproszenie strony
radzieckiej
amerykańscy
gośc ie
zatrzymali się w
niewielkim
ośrodku rządowym w
pobnżu
Jałty
zwanym Or eailldą,
lub
potocwie "Daoza w
Orean-

Pożegnanie

Uwz...:lę<lniając

DOiKO CZENl.E ZE ST

młodych

jwnak6w.

t en wniosek Sąd Wojew6drl<:l
w K ielcach zmienił z3skariony
wyrok w cZCści dotYC2.ącej kary i wydał Zbigniewow i R.
prawomocne już orzeczenie 6 miesięcy pozbaw ie1lia wol-

odbywał
drużyny

zaprzysiężenia

DOKOŃCZENIE

wódcy radzieccy, gospodarze spotkania, z LEONIDEM BREZNIEWEM
na czele.

mu

przewodDieząe~o
Anłoniego
Baryły

FSZMP
wicewojewody
Tadeusza Bronia.roayILa.
i
woje<wódzkiego
lwmelldan.la
OHP
.Juząo
Kwietnia
odbyła
&ię
uroc zystość

L. Breżniew i R.
kontynuujq rozm

d.zje~1n;",

błogosławieństwa,

o

udzie·
l

orga

nów płynęło melodia kościelna,
l
lawki do ławki b ie gły szep·
ty : "Magnusson podał do Lors
~no no pro e skrzydło", .. Bo·
new strzeli/ z ostrego kqto, łecz
Hellstroem wybił na róg" itp.
Poniewoż i mprowi zowony spro
wozdowco telewizyjny w ko ście
le wyłqczył lonię, cereme>n 'o
i./ubno nie zostalo niczym za·
kłócona, natomiast
ZOO/OSIMi
goście byli wielce usalyslokcjo.
DOWoni, albowiem mogli uczy·

nić

zadość

spoko-jojqc

konwenon~om , lC_
równocześnie zainte

łe'5owcmie sportem.

http://sbc.wbp.kielce.pl

7

on
y

rozmów odpowie dział, że toczą
siG one pomyśln i '.
Rozst,rzy~
n ię to już w czasie ich trwania
wiele
zagadnie ń
! podp '~ ano
szereg b ardzo ważnych p oroz um ie ń, L, Br eż n ;e w dodał równ ież, że jest je, zcze do ść czasu na d alsze konsu ltacje.
Dz iś rano A .
'ixon wraz z
towarzyszącymi mu osobami 0puś:.-il Kr eml i uda ł siG
amolotem na dzi"!l do Miń~ka. Powrót do Mos kwy
nastąpi
w
tym samym dniu wi eczor e m.
Wtorek i środa bGOą
ostatnimi d,niami w izyiy pr ezyde nta USA w ZSRR i radzi t'cko-amerykańskiego szczylu. Wtedy właśnie
"podziewane
jest
m.in. pod p isanje dokumentów I".
rozmów ,

UroczvslV lilał
orza

Zakończ enie
tradycyjnyell
Dni Morza na aic-mi , zczecińskiej zbiecło 8ię z finalem imprez pn:y cotowanyeh
II okazji
dorocznego św ięta
"G losu
zc~U'eióskiego" organu KW PZPR w Szczecinie. Ucze Iniczylo w nim
ty siące
mie szkańców ziemi
suzccińskid oraz krajow y ch
i zagranicznyeh turystów.
W Gdańsku, w Gdyni i w
Sopocie najwi(k zy ruch pa nował na przystaniach, gdzie
wstały zacumowane i udostępn ion e do zwiedza ni a okręty Mar ynarki Wojennpj.

Matka
inga
zastrzelona w kościele
WASZYNGTON PAP. W koKiele baptystów ",· AUancie, w
którym :Ln:>-ny działacz
murzyński Martin Luihe.King
zamordowany w 1968 roku był
pastorem i w~" głaszał
kazania
i obok którego :r.Ofi~ał
pochowany zastrzel(>.J)O jego malkę,
Albertę King. Zbrodni dokon no pol1 czM naboil'ństwa, na 0('Zach kilk u~et wiernych. ~or
derca, miody Murzyn,
kló ry
znajdowal s il) w'·ród obecnych.
w kt)Ściele,
w pewnym moml'ncie oodał kilka strz1ło!ów W
kil'runku grająel"j na orglUlach
ma t ki pas-tora Kin.v;a.
Zcineła
jł'S"&CSe jedna _ba, ~ tei ra_
ni.
Mot ywy zbrOllni nie ą jC6:i1cze znane. Zamadwowiec zos'al
obezwl&dniony przez obecmyca
I oddan w rl)ee policji.

Smierć W płomieniat:lt

po uczcie weselnej
•
W Lub<J.wt'j, w powiecie
l ip.-;kim, od za prÓ6zt'Dia ognia
paliły się 2 zab1lÓl}wanja gospodarcze, W zgli.z.cza.ch znaleziono zwłoki
Edwar<la Ja ' i ń_
kiego, klór
pał
w stodole
v"go oj(.-e po Ulroczysto.sci w e lnej.
• W Sandomi erllu Stani sław
H e nryk Matło w . k~ w
sIanie
ni(,irzdwym -ia dł za k ie rowni cą
motorowt:ru, a na stępnie
spowodował
zd ..rz"nie z ,,5an,,"m " , którYm k i erował Z:vgmunt Wóicik. P ijany moloroW ~TZ\" ta doznał lkzn eh obrażeń cia ła.

•
W Słow iku, w jWwieC"ie
kid ckim. 8-1"lni Krzy zlot Pomjnn, '·.. bi r.ł nagi na jezdnię
i wuadł !>Od koła motocykla
W. K. ld1,- ,'m kit>rO'W~l Andrzej
Stelmal'U'zvk.
Chłopiee
dOUlal złamania lewej Bogi..

n.ONA I

ECHO DNIA

Mistrzostno .świata
w zasiegu Polaków I

DOKONCZENIE ZE STR. 1

WM 74
Grzegorz Lato
J

.

przewodzi snajperom
Strzelojqc
zwy<ię,kq

meCJu

wiq,

l

WCZOfOJ

bramkę

w

Jugo lł a~

Grzegorz LA·
10'101
somo-

TO
dtielnym lid&rem no
najskutecIa
liście
n iejnych
sMalców
rhłstnosłw

•

6 BRAMEK

5 BRAMEK -

•

Gn.. gon

-

LATO.

Andrzej SZARPIIACH.

4 BRAMKI -

Rep

Wiwaty i toasty
w Murrhardt

świata.

Sknydlowy
mie-\eckiej SIali mo na
l swym konc ie sześć
"':,'-'x celnych trafień . Dru. _ miejsce lojmuje Andnej
SZARMACH-. o do
c'%ołuW'lki
awansow ał
'ówniei Kozimierz OEVNA.

•

tkaruiach póUinalowych . Wszystko więc już jasne, jeślj chodzi o
skład
fi nałowej czwórki.
Znalazły się w niej reprezentacje
HOLANDI1, BRAZ YLn , R E PUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC
I POLSKI! Stawką śr odowych
potkań, w których zmierzą się
Rola'ndia z Brazylią i Polska z
RFN, jest awlWS do ścisłe !:,o finału.
Zwycięzcy
pojedynków
zmierzą si4: w J1ledziełę, 7 lip- '
ca na S tadiOIlie Olimpij kim w
MOtIachium w de cv dująeym me
ezu o PUCHAR FIFA, p ok 0111 ani, w pn;eddzień (6 bm.) wał_
czyć będą o trzecią lokatę. Re-

(Holandio).

~ 3 BRAM KI - Kozimi.,.. DEYNA, Bo;avie
(Jugosltlwio), Ne<t>ken,
(HoI _io) , Edst roem (Szwecjo), Rivelino
18"",ylio) .

•
2 BRAMKI Breitner, O verath.
M...,II"r (R ~N). Karosi
(Jugosl"wio),
Cruyfl (Holandio), Ja ininho
(Brolylio) , Sandberg (SI __ ja), H""s"",on,
\"cn"lde 'Argen tyna), Jordon
(Szko.
cjo) , Sanon (Haiti).

•
, BRAMKA - Jeny GORGOŃ,
Cullmonn
Bonhof,
Grobowski, H.eness (RF N). O żoji::, Surjalt, Kotaliński,
Bogico.. ic O blak, Pellco.ic (JugoslawiG). D• .10.'9, Kroi , Rensenbrink CHo.
landi a) I 5łreich . HoHmonn , Sparwosser (NRD), Valdomiro (Bra2yl ia) , Ba·

b1ngtoo, Hered ia , Ayola, Brindisi (Argentyna) .
Ahuma
(Chile).
Lori .......
(Slkocja), Bon_ (BuIgorio). Rivero,
B. .etti, Ana,ta,i, C_"o '(Wlochy),
P""oni (U rug waj).

Polscy piłkarze bezpośrednio
ze stadion u we Frankfurcie wyruszyli w powrotną drogę do
::Vlurrhardt. W autokarze, tak
jak po meczach z ArgeJ1tyną
i Włochami, panowała doskonała atmosfera. Spiewano piosenki, opowiadano kawały, dyskutowano. W Murrhardt. gdzie
na si r e prezentanci zjawili się
około godziny 2'2, przed hotelem .. Sonne
Po t" oczekiwał
ich
tłum
mieszkańców
tego
miasteczka . Wiwatom i gratulacjom nie było końca. W sali
bankietowei wzniE'siono toasty
za znakomita no tawę oolskiego zesoołu. Piłkarze krótko Jerinak f ptowali swój sukces. Po
oou.z zoniu
sali
b!łokietowej
u<lali się do gabin e tów masażvst6.w i pll'! natry.ki mineral-'
J1e. SzC'zegń1nie
pieczołowicie
za ioto sip Ka .. imierzf'm D evną
i
ndr ... piem Szal'm~chprn, którzv I'aidotkliwiei od"zuli sk1'L
ki ().trvch sł.a.Tr w mec-zu 7 Ju_
gosł"",i~n3",i. () ~odzi,,;p 24 zawodnicy byli już w łóżkac:1-

łów

samobójcz.ych.

których

ooloromi

.Jek:utołem

.jed~ost!.:i··
o1cO'1oł
się
strzał sparował

Szwed Topoer, którego
Tomoszewsk i.

. Grupa A

ol

'CI

1:1

Ił

'O

=

Holandia

•

Brazylia

• FRANKFURT_ POLSKA .JUGOSLAWb\. 2:1 (1:1)_ Bra.m..
ki . dla . Polski zdobyli Kaziniierz Deyna vi 27 min. '. z
rzutu karn ego i Grzegorz Lato w 63 m in., dla Jugosławii
- Karasi w 44 min.
•
D UESSELDORF_ RFN SZWECJA 4:2 (0:1).
Strzelcy
bramek dla RFN - Overa.th w
51 min.. Bonhof w 53 min.,
Grabowski w 78 min. i Hoeness
z rzutu karnego w 89 min .,
dla Szwecji - EdJstr oem w 27
miD. i S ~ ndberg w 55 min.
• HANOWER. BRAZYLIAARGENTYNA 2:1 (1:1). Dla
Brazylii bramki zdobyli Riv elino w 31 min. i Jairzinho
w 48 min., dla Argentynv
Brindisi z rzutu
wolnego w
35 mjn.
•
GELSENKIRCIJEN.
HOLANDIA NRD
2:0
(1:0)_
Strze.lcy bramek dla Holandii
- Neeskens w 16 min i Rensenbrink w 58 min.

polskich pilkarzy na mistrz05twoch świata
umocniło ich na czele prowadzonej przez nos klasyfikacji
grającrch
jeszcze w finGłowym
tumieju zMpolów. Dorobek bialo-cz8fWOnych jest imponujący:
kompłet zwycięstw i 15 zdobytych bramek przy zaledwie"
stroconych! A oto tobela, w której podojemy kolejno ilość punktów, różnicę bromek, iłość zwycięstw, remisów i porażek:

druga

bramko

strzelono

przez:

Gne-

gonG Lato podło z nutu rożnego, egzekwowonego pa.... Godochę .
Sp.awo-zdQiPNCO DPA
wyróżnia
ponadto:
ICcnim;e.ro Deynę i J ....ego Gorgonia.

,_ POLSKA

2. Holandia
3. RFN
4. Brazylia
5_ NRD

ol
1:1

.!
i'.

....
ol

ClI

I»

1:1

~
~

Z

2:0

•

NRD'

0:2

0:1

Argentyna

0:4

1:2

-..

1 :0

•

O)

!>ol

<

4:0
2:1

6. Jugo.sławia
~

:;;2

CI
::I

..

~
CI.<

7_ Szwecja
a.. Argentyna

..e

9

8
8
5
4
4
3

15- ..
12- 1
10- 3
E- 1
4- 4
11- 5
5-5
8-11

W znakomitej formie znajduje się nadal IRENA
Podczas roze«ra.ne!:'o w Warszawie łrójme=u lekkeaUetyc
Polska - Wielka Brytania - Kanada, nasza SIlakoinita spri
ka przebiegła 100 metrów w czasie 10,9 sek., ustanawiając
wynikiem nowy rekord kraju. W drugi m dniu zawod_w Sz<
ska wygrała biec na 200 m rezultatem 22,4. Plonem trój
było je.szese pięć dalszych rekordów Polski, których autorami
li: Leszek Woc1zyński na 110 m ppl - 13,3, Henryk Nogala
k~ - 28..30,2, Jan Ornoch w chodzie Da 2G km sła.wa SUNd. na 1500 m 4.15,3 i Renata PemtJ.iuowska na
- 9.13,8.
Trójmeo:r; zakończył się sukcesem naszej · repl'ezeDtaeii.
pokonały Wielą Brytanię 80:66 i Kanadę 85:61,
!:,rali s WieUtą Brytanią 111:109 i Kanadą 131:79.

T rener Leszek Krzysiak :
I

GÓrn.ik Radlin
sobotę

5-0-0
4-1-0
4-0-1
3-2-0
2-1-2
1-2-2
1-2-2
t-1-3

ClI

Ileprezentaeja Polski przed
zwycięski m
pojedynkiem:ll
,Ja«osl awią. Od lewej: Deyna, Tomaszew ki, Gor-roó,
2muda, Szvmanowskl, Ka~
perezak,
Sza~maeh,
Lato,
MusIał, GacJoeha i Maszezyk.

4:0 6-0
4:0 3-1

3ą groźną drużyną.

w

do

Grupa B

z

~

~

RFN

rIJ

..:I

o

CI.<

•

POLSKA
Szwecja

2:4

0:1

Jugosławia

0:2

1:2

....u
ol

...

i

~
ut

TOęIaszewski
zagrają

~

JeCI

4:2

2:0

4:0 6-2

1:0

2:1

4:0 3-1

•

::I

CI.<

który w
mł!ICDJ J:
Jugosłow i anami
odból łydki. jest jut zdrów. Lestwie<dzil po pr<»tu leIoI<i lru<a

korz

mięśni

nq

CAF -

Jakubowski

na najlepuej dtod.ze do colkowi4ego
...-,ku<owonia Itontuzj_onej
r><>gi. Oboi wymienieni Qf'OCZi!ł powinni
być
w nO<l..ol.. ..; f""mie 3 bm.. w
meuu Z RFN. W poniedzi ol<tk rano
non<tkol na bół nogi tylko Andn<lj
S , - ' o . Udział tego p il«ona w d ...
cydujqcym m<tCZU pOlfinał_ej
gr ' ''y
" B" oto! pod .... e>ltiem zapytania . ,".1kan Gómilta kuleje ole l<tkcne i - "
z~
mojq "<><bieję no udanq
rŃonwolescencj ..

ol

0 :4 2-5

•

spowodowany d e:ilK:.Zowq. chlod-

pogodq. Kaoimien Deyna - ad<:>dr Gortidliego - jest równ ieł

ClI

0:4 1-4

z RFN!

cz.uwał

.a

...

!>ol
::I

i Deyna

trolr,cie

:til

.

Grają twGlrnajprostszymi

Bromloorz .... TonKI:So.'IeWSki,

1~

~
rIJ

o

obron;e,

Z ostatniej chwili

oS

<
ttl

zostala

najbardziej nas iollteresującym
pojedynku Wisła Puławy przegrała na wlasllym boi.sd<:u z Gór
nikiem Radlin 0 :1 (0:0). Mecz
ten Qbserwowali p ilka.rze Radomiak.a wraz ze swoimi szkoleniowcami, bowiem już w czwar
tek, 4 bm. mistmowie Kielecczyzny zmierzą się z górnikami
w Radlinie.
Korzystając z obeon.ości radomian w Puławach, poprosiliśmy
trenera LESZKA KRZYSIAKA
o ocenę gry zespołu Górnika.
N49i 1llJjbłiżllli przeCiWnicy

l}
0:4

rozegrana

groźnym

rywa

śrooloatl. --; dąźą
do
sobie cJ,ogoonych SlIttUlcji
bram/wwych, nie bawiąc
zawiLe /rombinacje. Często
z pierwsze; pUki, a ich
nicy potrafią silnym i
strzaLem zaskoczyć
RadLinuznie

powy. śląskł -futbol.
niloo to mIeszanka
dością, przy
woonł/rom
szyboości.

czym

brok

Mecz w Pulawach
nany, ale - moi.m
gospodaJTze zagrali
Radomiu. Mieli lULka
Zych sytUllCfi, ' któTJ/Ch

korzystan.

Prześladował

nież

pech, bowiem aż
nie poprzeczka uchroniła
od utraty gola_ Zwycię:tloa
ka cUa Górnika pacUa Lw
___ _ II!OI.n .....
r-ucie
W -isly.
UwaixMn,
są

w stanie

uz1l$Jcać

ROOl:inie, choć zd4ję sobie ........n k
wę, iż będzie to bardzo
zad<mie. Szlroda, te już do - - _..
ca bieżących rCYZgrywek zGt;
nie w naszym zespole /wrI.'IO:_ . . .,_
wanego Kosieca, któru pl?<:
ztamal rękę. Jego miejsce
ni.och defensywnych za;
najbti.ż:szym pojedyrtku S

.ki.

niem

0:4 0-3

•

10

Szewińskiej

Ireny

n

Piąte rNY<:ięstwo

Agencja DPA komentujqc wczoro;.zy
mecz:
Polsko-Jugoslowio nozywa R0berta Godochę - "ojcem zwycięstwa".
Agancja podkreśla jego olbllymiq ofiomość.
pr~OW'i\ość
()(Ol
fakt. fe

Wspaniały

druga kolejka spotkań pilk.arskicl1 o wejście do
li,gi. W

;Bialo-czerwoni
nadal czele!
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W naszej klasyfikacji

Robert Gadocha

IN rozeg.an ych dotychczos 32 spotkoniach pod lo 85 bram&k, prly czym
w &liminacjoch 63, a pOIfinaloch 22.
Na liście strzelców znoj-=luje się 49
piłkany . ln.y bromki padły ze
strzabył i:
Austra lijc zyk Curron. Argentyń
czyi< Perfumo i Hol&nder KroI. IN turn ieju egzekwowano jut 5 nutów leorny:h, z który:h padly 4 gole. Zdobyli
je: NeMke-ns
dwa
orm
Oeyno i
Hoenes.s po iednym. N ie-fortu nnym eq-

misy nie urzącłzają zaorówno
Das, jaok i Brazylijczyków, b0wiem • Holendrzy i pilkMze
RFN mają korzystniejszą róż
nicę
bramek_ ' Bęcłziemy . więc
Da pewno !:,rać na taJ< dla nas
szczęśliwym mona{)hijskim stadionie. -TylkO rtJoy ' w -. sobOltę,
czy w niedziełę~
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