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E. Gierek na spotkaniu z przodownikami
I

pracy woj. katowickiego
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W Katowicach odbyło
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Rok IV

darczym woj.

Z
okazji XXX-lecia PRDo
Edwa.rd Gierek oraz gospodarze'
woj e wództ w a Zd.zl.slaw Grud21eii
I J erzy Ziętek udekorowali od-

znaczeniami

pań s twowymi})O

nad 400 osób : dzialaczy partyjnych i gospodal-czy ch, górników,
hutn ików, ludzi nauki, wyró:iJn.i.a,.
jących się

Radomia do 'naśladowania

ka towicki~

g O. -

grup

przedstawicie li wielu

z a wodowych i środowisk

Społecznych .

E, G ierek zlożył od.zn.aczonym
seroeczne gratulacj e i pod:oięDOKONCZENIE NA STR. !

rodv dla ludzi

1

hrej
wczoraj uronagród
la ureatów
Roboty" 0nagród

wr'ec:zer,ia

osiągnięcia

.Jak

już

wiacł moŚĆ 0-

poniedzi Iku

ONZ w No-

Jest te pierwne
pOlwlerdzenie
111
eypryj ki nie
wCJZOł"lP.jnyoh

dla p iłkarzy

informowaliś my,

Przewodn iczący Rady Pań
stwa Henryk Jabłoń l'i przyjął Hi bm, w Belwe d erze p ił
karską
r ep rezentację
Polsk.L
Za wy s ił e k włożony w przygotowan ia i postawę na mistrzostwach św i ata Rada Pat'!stwa przyznała trenerom, zaDOKONCZENIE NA
TR_ 8

nagrodę

I stopnia otrzymaly
Zaklady Metalowe w Radomiu. nagrody n stopnia Fabryka Farb i Lakierów, oraz radomska Fabryka Telefonów, zaś wyróżnienia Fabryka ŁącznikÓW w Radomiu
- Podkanowie i Zakład Produkcjj Maszyn i Urządzeń
FSC
w
Starachowicach.
Przedstawicielom tych przedwręczono

pamiąt

kowe dyplomy i sta tuetki.
Dyp lomami
wojewÓdzkiej
komisji konkursowej \VY[oznioDo również niektóre inne
za kład y
II
naszego
wojewód ztwa bi orące ud ział w
k onkursie.
JORK, LQN_

państwowe

rohoły

!'iębiorslw

• - Pte'lydcnt
Maka.rios u Kwardill nalanJSCj'WI.l.. spisek _
kontakt s jed
wojsk O ·,aniZjednon'&OiDych

Odznacze nia

Już po raz szósty Woj e wódzkI Oddział NOT w
K ielcach

DOKOŃCZENIE NA STR.

. Skutki

Wynalazek, który _entuj_ poJdjęci., Ir6Wolucioni~uj. J
p_nościq dotychaasowe osiągnię

WJiu..

cia motoryzocji. Jednoko'ow, motocylll osiqg a ponoć SlJbliość 1łO
km no gochin'l_ Z.m-oowac go
mo ma tylk o przy u.irciu ob~osów.
a zDlrr., bien. Ii. pn, po!no~,
pnech, lania w 1><_0 lub lewo,
JecI,..,q I><CJWO<ł riwq roIetq po;-du
jest br"
_ blamów • - '_
niem.
CAF-U!'ł

T

gwałtownej

"Mistrz

lMey

II

Klel~

14 na 15 lipca o1.30 pn
I" nad
,wallown
bursa.

Z trasy regd

Ulewny

ras

,racł

deaacr.t, .Uny
pacł.Aey

\Ił'

w~

.-

rejonie

Kielc, taraeb_ie l LI ka po
w&dowaly Unne awarie I niemaje traty na polacb_
Jak polnfHmowa.no oa w Za
kładzie
Enar,etYC$l1ym,
lDe

Gospodarności"

wśród

burzy

laureatów

Pióe1lÓW, Zwolcó i BialobrzcKI
tn:y pie rw ze m;e' a, w
wojewo)cl2ltim konkursie.. (sin
Go pod.rn id".
Wczoraj
w
War zawie odbyło .dę wręe1leOoie
oeoLralnyeb o&«Tócl. Pińczów 0trzym.ł wyróżnieoie i kwotę 2,5
mln d , Zwole(, - 2 mło "I 1
BIałobrzeli 1,5 mlD zŁ
zajęly

nacł

Nid, znany j
..
zal>OCaiowania i ofiamo.ici mieukaDców.
W 11165 r. Pióesów w ogóloopolzkim k_kurs.ie, . Ln Gepodaroo -ci" zajlłł fi
miej!Jce,
był kilkakrotnie
wi m lnem
wojewóclzklm, z.dobyl I mle~
w koo.ltunie na
il
miej_wose tury8tyOlOlUl
wiele
innych o&f:Tód.
Gród

pwądku,

C'ly Loioi,

ok. gocIrL

ogólnopols ki konkurs

Pińczów, Zwoleń i Białobrzegi

teleloło

• Zerwane linie wysokiego napiecia
• Grad zniszczył uprawy rolne
• Awarie na kolei
w

Rozst.-zygnięto

pińczow;',oie
..
O9lUn.ięć. be ~ na ni.
pracowali. Tylko lir bie~Y ID

Dumoi

_o; b

roku waol'tośó esyoów
polecznych wyniosła ponad 6 mln at.
• na jecln~o mle zkańoa P"Ypada ok.
d.
I to t.lo ł.
piękniejsze, czyste, zy k.l. wi •
.ej dełeN. Zalew powiękae-

D KOR ZENIE NA

TR. T

" Operacja
Żagiel - 74"
W pooiedziat"k wieczorem 0:0lowa t.r6ika re~at .. Operaeja Zalriel-7." minęl latarnię morsk
Ol nd Soedra Grund u b""eK6w
xwecjl pokonuj"c
mil trasy.

I"

Prowadzi n dal "Towaris:&C'&'"' wY-

p""edZaj c

o

4~

minuty .. Gorch

Fock", który s kolei wypn:edza
o ZI n-inuc. uDar P omorza'·.. Z

nimi plyną p020St le statki szkol
ne Drn eu>lowp j cbly x Kr upy
.. b" rell: L
Prow dZl\c
tr 6jk.
wzl~1
j ut ku .. ru Gdynię ... Dar
Pomon.a" pomjmo wysiłk6w nie
nlOU n droblt su t pow tałych
... C'&
e startu_ Polska 'relt.ta
wystarto ....la
n1epr.wldlowo
I
aby napr ... lt bl~d u.wr~lła

,:,.

oa.o~

~

(Korespondencja
.. ie lii:ZYl,am -ę z takim wy
ro kie m °wiadC'&yla
Ihe
KJarsfe\ d pned
d m w Kolonii - myśl.ł m, że o "y m ....
ymboliczny wyrok. w żIldnym
wypa ku oie C'%uję ię pnest- pcI\ '_

Pr e

Bnłby

KJa rsfeJd t

-ę

pnn k ilka dni prs II 1\dem w Kolonij w y wołał .rromI:y

ne p ru enie fr.lłt\u k iej opinii
publicaoe j i wieJe k ment rsy
p
wyob w RP , tym b a r d.ej .te .bł~l 'ę w e "
~~ prn,.cłenta PnDCji Gb--

wła

na z Bonn)

Bic prognolo
Uw_, ki...-cr I przechodnie'
Wid..... ość mlej>O'7lni unejló"' \e rono, og<aniaona, d<og; loliołnie ilisIIle_
SJWocjo bi_ołogl c:zno : w r ..
Jonach I.....ret> bun ."Ióc..,ia czo.
•• ....c:JI I ot.;a.r pog- . g e _
~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Interwencje przyjmujemy,
w godz. 9-11
a 10 piętro z dzieckiem
Kry ~yna Piłat z ul. Hoże j
"6 w Kielcach : Wprowa dzili my się przed t rzema
miesiącami
do nll\Vego bloku. Od samego pO'C'Zątku wlnDOKONCZBNIE NA STR. I

ECHO DNIA

STRONA 2

@ Dl.iś w Lublinie oddany zostan';'e do użytku pierw
szv - 4,5 km - odeinek obWOdnHlY miej kiej. nowoczesnej arterii kOomunikacyjne j ,
a nad Zalewem Zemborzyckim - miejscem wypoczynku dla mies:r.kańców rr..ias!a
pierwszy z budowanych
tu Oośrooków sportowo - wvJloozynkowyeb. W
sie-dzibie
Wojewól!zkiej Rady Narod~
wej nastąpi dekOoracja Ddzna
..zeniami państwOowymi kilkui!zi~iNliu n:> ib:o.,~z:ej :r."sh'ź'lnv('h mieszkańców Lubels:r.czyzny.

Osiablo lempo no budowie
Fahryki Kaliów w Sędziszowie
W reporterskich wędrówkach w ramach naszej "codziennoś
aU kilkakrotn'e natrafialiśmy na inwestycje. których oddanie
lub co najmniej częściowy rozruch przewidywany był i deklarowany przez budowlanych na 22 Lipca. Z podobnym zobowią
zaniem spotkaliśmy się kilka miesięcy temu w Sędziszowie.
gdzie załogi kilku przed'Jiębiorstw. wznoszących Fabrykę Konów postanowiły uczcić XXX-lecie PRL przygotowaniem obiektu do częściowego rozruchu mechanicznego.
WC7AlO:aj z.1ożyJ.iŚmy wizytę na
tej budow ie i ni eiite ty. s po ~ka_
lo nas rozczarowanie.
Aktualnie pracują Lu brygady
Kie1 ckiego PrzedsoiębiorSotwa Bu
downictwa Przemy -lowego. Radomskiego Pl'zedsiębior twa Budowy Pieców. "Mostostalu" z
Zabrza oraz " Ins.t.al u" i " Elektromontażu" z Kielc. W porównaniu ze styczniem czy lutym
tempo
zdecydowanie
spadło.
Prze d -taw i<:iele
"El kt.ro-

wS rócie

dy, kiedy .. Ele'ktromOfltaż" do_
prowadz.i w całości energię elekirya:zną 00 b.al.i. fabrycznej.

mieście
@ W Lhesmle l\o1... u h stu .LolIM:.4Hvego 00-

(JPA)

bl;talC~':
A....tLA-l~.a

wles..aCJa

I"~J

parą·

że
dwa
podstawowe
kl>:lst~ukcji stal·owych
i rurowy <;ą już prawie na ukończeniu, nie uda się. jak zal<ła.dano,
uruchomić
m aszyn
przed świętem lipcowym. Na 'tą 

Mimo

wydziały :

Już

pi to p rawdopodobnie dopiero
pod koniec sierpnia, a w ięc wte-

. l,

,

W Sędziszowie
w pow. ję
drLejowsk.iol
T:u!eusz
Tkacz w
c2asic ws ka kiwania do ostatniei,o

"' l!.so!,u

.~:i.1 SJę

pcei,!~u to .... arowelO dOkoła, ponosząc śmierć

pod

na mi.cjscu.
o W Milanowicacb w pow. ra-

.ou~ skjm Józef )-lajkusiak
ja jąc "kottą"· inny pojazd
dował czołowe ztlerz~Dje

wymi-

spowoz "re-

n:> ·.U", . kUlry pr wa:lził 1\1. Stę
pI.". Klero,," ca te:;:o wozu II oznaJ
złamania

tr::ecb

żeber,

zaś

ebyd-

wa pojaZdy zostaly rozbite.
o Dwa niebezpieczne wypadki

mfa1y miejsce w Kielcach. Na ulicy Kcściuszki Jan S Luba nie zaeh W3WS Z y
os tr o'Ż.no~ei w czasie
skr(cania w lewo, zuer~yJ się z

mo!ceyk:eru
nii:,

MZ.
~\Y6jku

w

t>b 7!l Żenia
~a

Motoeyk!ilI:a odzderzenia łiezne

ciała.

skrzyżowaniu

C:..u wonej
.zard

i

Krycz,ka

uUC

ZrÓ~!O~lOj ·
omlJal~ c

Armii

Ry"sko-

no

\100

mau'dZ'''!

... l...rownJ.ci.,wa

tygodni harce.rze uezest.ni~ zący
\II
a.«e ji
.. CiEkoty-74·· pracują przy budow ie dr6g w;cxlących od Ciekot do- Masłowa i CedzyBy. Bez
wzgl~u na pi)godę
codz iennie
p ona d 120 harce r e k i harcerzy
staje do pracy . Choć częste d es z
cze i
gli.niaste podłoże utrudn ia jq wy kl>nywanie zaplanowanyc h robót. mlodziez nie pOddaje się. We s oły śmiech i harc ~ rska
p :o.se nka pomagają w
pracy. Amb ic ją każdej druly'ny
jest wykonać jak najw i ęcej. tot !'ż z dn:a na dzień padają
re-:
kordy.
Ostatni
u5tanowio.ny
p zez 25-osoOO\\''1 drużynę ze
Stara c howic wynosi 182 m rowu
który wykopano w Ciągu 4 godzin.
Dodatkowym
d o!):ng iem
dla pucującej młodzieży jest
to. że przedsiębiorstwa. z jakimi współpracuj emy , tw . R e jon
EksDloata :;i Dróg Publ icznych
i Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnveh z _lnym uzn aniem wy
rażają się o pra cy harcerzy.

Do 11 lipca wykonano łącz
n ie 1344 m rowów przydr07nych, splantowano 2973 m kw.
powi-erzch ni i wywieziono
52
tony
ziemi.
Ponieważ
tempo
prac jest w ięk s zE' n iż piel' ,otn;e przewidywa no, pla n zostanic wykonany z nadwyżka, a
PZDL już d ziś bc;dz ie musiał po
m,śleć
n ad
zsbezp:e!:zen:em
frontu robót dla nas~ęp-nej grupy.

- c:bło :ln ią stojący na pnystanku a1!tobus PKS, potrącił wybit ga~ąC(g6 zza stojącego pojazd u

BARBARA :MIKRUT

dą "

'- h:tDie~o
W!o(!lin~ ierz,a
Grabiń
Cbłopiec w
cięil<im 5:anie został o ~ wieziony ('o szoita'a.

...· Oo.lllD

.t"~t1onlJ

światOowej.
@ W Gdańsku

Ootwada zostanie d:r.iś pier pa między
nnodDwa wystawa
książki
morskiej. Bierze
w niej udział kilkutlziesi,=~iu wydaweew tI 15 krajów, którzy pre
%entują ponad &00
tytułów
książek e tematyee morskiej

od dwóch

II

o

wa

De lllH" . W jego obra aeh
bierze ubiał O>l. ~ czoł"
wyeh przeds~wicie\j "o 0WIsk h . uyeh i naukowych
_
politycy. wydawc:y, d:r.ien
nikal'ze,
reprezentanci kół
przemysłowo - handlowych,
uZla aue orl"anizacjj i stowa
.zyn ń. Tematem przewC>dnim tego spotk nia będzie
wkład POolako""" Polsk.i i 1'0lOoDii z3ol"r~jC'lóDej w roa:wój
na.uki, kuBury i cywilizacji

Czyn s ołeczny
"na piątkę"

irme
stanowisko.
Natomiast
PRIBP nie 'lloże S>()bie poradzić
za.kończ,30!liem
oczyn.czaL"11
śoieków,
obiektu niezbędn ·e go,
aby zakład mógł ruszyć pełną

z

Statystyka wypadków
bije na alarm!

m.1-

panu i p.ui.slwa.
10 W n.r.r.li:O""le roz~ezy
na się sJ>C'Ylan.e .l"OoI6'fuJ za-

zaczyna . ę jedną rQootę, rzuca
ją w
połowie, przenosi
ię na

:a.n

mJa&~.
we:.mą

~Jongow.1C

nego realizatora inwestycji
KPBP. Prezentuje ono, jak pracować nie należy, tzn. na
13JlOwiskach jest dużo bałaganu,

2.

ł

Ok~~l

~.1elka

spul~ens

niles,acJI

mOlltażu" podl'lczający energię
elekt.rycz.ną
do zakładu
mtmo
że
teraz
spisują
się
przy!kładni e.
to
prze clez ro~y te opóźnili przynajmnie j o
miesiąc. WicIe
przykrych slów
uslyszeliśmy pod adresem głów

..w .

OfłZłwa

J

,,·li..s:':

F ..... L

Sum-olbrz)}ln
złowiony

w Nidzie

Mie<;zkaniec Plllczowa pan
Ztnon Nowak, członek nliejscowe
g~
k ola wędkarSk iego. zlo wił w
Nidue
ryb<;-olbrzyma. Jest to
swn bardzo pokaźnych rozmiarów
o wadze 18 kg i 153 cm dlu-~
goś ci. Holowanie ryby trwalo 45
minut. W c zynności tej pomagal
panu Nowakowi k olega, również
członek pińczowskiego kola węd 
karrItiego Andrzej
Grodzki.
Wędkarzy zainteresuje z pewnoś
c ią i
ten $Zcz gól, że sum-olb rzym zostal Złowiony na w4;dk4;
ze szklanego włókna. produkcji
radzieCkiej p rzy u życiu kolowrot
ka marki ,,re,,," i żyłki o grubości 8,5 mm.
Wypad", jeszcze tyll<o dodać, że
pan Z.
Nowak jest w<;dkan:e4D
od 1943 rol;;:u. Do tej pory naj_
v.iększą złowioną przez niego rybą był karp D wadZe 3,S kg. Z!ow ien ie
osiemnastokilogramowego
suma wy\\olało ogromn,! sens"cję
w

środowisku

wśród

wf!dk'lrskim

micszk,:!Jl.cćW

or6iZ

Pmczowa. Ta
k iego sukct:su nie notewało w
swej historii tamtejsze koło w~d
karskie.
(MAR)

Ed
•

WOJ.
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Przed lipcowym

boWcza i
nu n ie będą S!l:częd:7ń ć
Ed aro Gierek
serdecznie ludziom

świetem

MioaJslo "staro" otrzymalc drugi dom lwltu'l'y.
Ncywa pUu:ówka powsla/4 bow;,e.m z ini.cj4;tyw'IJ

na eksport

i
1.VII.

DELHI PAP. " Papugi mo
taki nie
się
o-

~rz:l'llo06ić dewizy" codLienny tytUł pojawił
gą

statnio

w

dzienniku

Aro~lców

StaradwwLcloiej Sp6I-dzi~ni M'eez-

kaniowej. którą finansowo wspomagały
stt1Jle stMachou.'i.c.'vie 3półfLz·~Ln:e.

"Times ol

Ceylon ". Autor artykułu
(IU/, że P.epub!.ika Sri

dowo-

L~nka
z.aj~ć
gdyż
w

(Cejlon) powinna pov;aiJlie

się
eksportem papug,
wj ..lu krajaCh
świata
i!>tnieje
ogremne zapotrzebowanie na te
egzotyczne ptaki .
pecjaliści uważają
jednak, że
el<"""ort papug jest niemożliwy
ttdyż popyt na "le jut bHd:to
du '.y wśród aamycb LankiJCZY-

kbw.'

ze

Spół4zj,elczy

Dom Kultury k;tÓT1J

zbooowa7J...o
salę wi dawi3lwwq, ka.w ! arnię. salę konferencyjnq, licz JW pTocow'lie d/.o TóżnO'l'odnych kół zai nteresowań. a tekże ... wlasny zespól art ystyczny. SDK
ma wszelkie szanse wypełnić ootkUwą lukę ID
dz ialalnmci kultu.Talno - TfJoZTywkcr.ooj, Ul ncwe)
1Ul-jgęściej zalud'l1k>nej części m iasta.

na terenach oooiecUa .. S karpa" pooia-da

leczeń9twu

kieleckiej filharmonii odw czoraj uroczysta akad e m ia pracowJ1 ików sądów
fJkT~u ki eleckiego. ProkUTatury
i a d.woka t·u.ry, Komi 3j i arbitra:LOWej i zakładów karny~h nasz.:gr.; województwa.
W uznaniu z3sług
w pra cy
zawodowej i społecznej
k:Jkunastu
pracown ików
organó·.v
w~':n'a ru sprawiedliwości ;ltlzy
wało przyzn a ne im przez Hadę
Pań stwa
odznaczenia
m.in.
Krzyż Kawale r ski Orderu
Udr ouzen ia Polsk i otrzymał sędzia
Sądu Wojewódzkiego
w
Kielca-::h. Stanisł~w Stępień. Złoty
mi.
srebrnymi
i
brązowymi
krzyżami
za sługi
udekorowano
11 osób. a medalami XXX-l eci a
32 I>soby, 24 p::acown' k{)m urzę
dów i in~tytucH wymiaru spra
wiedliwoścf
przyznano odznail:i
.. Za zas ługi dla K iel ecczyzny".
Aktu dekl>raej i dokonał obecnv na
uroczy s tości
WQjewoo3
Antoni Połowni::.k.
Po cz~ści of i~ jalnej odbył si,ę
koncert w wykonaniu Państwo
wej Filharmonii im. O. KQlberga.
DAR
W

mu za dobre rezultat v
C'ZaS>O'Nej pracy. Wyrazi ł
nanje, że bojowa,
kaItowicka orga n izacj
i jej kierownictwo
lym
S!J()Jeczeń5'twem
zo!"ealizują z powor'...ze<niem
s1iklie zamierzenia.

bv ła się

Rozruch
"Pomorza
mech::micznej,
Piotr
wicz spotkał
się
czymi kopalni, prz ekaLU~
deczne poQz:ękowan ia i
laeje za przedterm inowe
chOIn ienie tej inwe;; tycji.
Najbardzi ej zasł użen i t
tej inwestycji udckoroWar.
stali odznacze,n iami pań:!
mi.

Le omyślność
•

zno groni

Pierwae peg4Mlne dni,

kt';'re
przyltlinionej oJed.:r..ieli nad jel.iore.m. w
Knenicaeb
HNa.ła się grupa
mł&dyeh lum; . Wśród nich b y ł
Antoni G.
z żoną. TOowal'zy litwo urozmai~ah subie czas piciem alkobolu. Poc!c:r.as kąpieli
Ryszard K. po-pcbnął nie umiej~ pływa ć żonę Antoni~gD G.
na gł::kklł wodę. Kiedy kobi ~
b
zaezęła si~ tDpić, na pomoc
pr:>lybi('p:ł i .. j mąi . W ypadek zako-i1e:r.ył się trape:r.nie.
Antoni
G. utDnął.
IropierD JMl dłuż
szycb p4)\"7.ukiwanjuh wyłowio
n ;, je~o ciało. Rynarda K. zatrzymano.
zwabiły luui nad wodę,
noszą tragiczne
iniwa.

N ie pierwszy lo w y pade·k te1"0 łyp... Piele alkohol!l e~k
miejsc kąpieli staje się cor:.z

Stararhow'cki (pod)wieczorek ...
DOM KULTURY NA "SKARPIE"

cone Ofl1ó".,,"!en i u
go() przez B iuro Poli
PZPR i u chwalon ego
zydium Rządu
ju woj. k.a.tm,vi
ku. W obra.c.a.ch
I sekre'..an: KC PZPR
Gierek.
Uezestniey posiedzen ia
nili, że w rea.Iiza.cj i
klego dzieła cała
orga.n.iz:;cja partyjna,

Wczoraj w Katowic.a.c-h odby)o się wspólne po,ieUz2flie Kom iLtu Wo)<?woozki ego PZPR,

sk·e;;o.

Papugi

W.ojewód:z.kiej Rady
i Prezydium WK F

k ow3i.'llia za z.a.s.lugi.. za . ich osobisty wkład w 30-lct.Di. OOrobek
Ptol9ki Loo;)wej.

PRZEMYSL - MEDYCYNA
W SllrrochowLcach. jesl czq~tka
!{Takows'lciej
Akademii Medycznej. (Xl k;ilkunastu dn i prz-ebl."Wa lu 24-osobowa grupa studentów i p<rncownifww nauJrowyc h
tej
uczeLni prowad;;q c
bad.a.nia ;:alO!Ji FSC. C 4!'U!1l1 Iuld.a.ń zc:.krojooych
na szeroką :J}(a!ę jest wykrywanie i za.pobieaanie chorobom dróg od.declw!uy<:h, p!'zewoou p!r
kcrmmcego. chorobie wi.brcu:yjnej
chorobom
serca.
Jak nam powiedział prof. Ha1kki kierujqcy
starachowickim ol:-ozem. studenci p?lnią su:ą
służbę niezwykle seorio i dzielnie: T btą. jw/c się
to mówi, kawal do~rej TOboty ma.ją·cej ważne
znacz.l>n~e dla
profilaktyki zdrowotnej załooi
najwięlcszego zCJk14du pracy Kielooczyzny.
(an-oo)

http://sbc.wbp.kielce.pl

r
i

c.zęstnym obycsajem. lo .
- podobne, ja-k w •
przypadku.
,,;$
czerwca okalo
20.30, z poleunia .licerl
.ego KP MO w Jijelcat h
.halem do miej:;cowosd ,
....a nr 197 do zabudo .. ,D
sławy J. Ńa lóźku 1~11~
ki Barha.ry J. urodzont~
1972 roku .....
...TaK
relaejonowlł;!
funkcjonariusz
miticJ', .'
przybył na micjsce lr3'~
do niej doszłD?
ił
Okolo godz.i.ny 19 635,
szła na p"dwórze przed
bawib się d1.iccięc:yn~ ,;"
kiem. 2-lctn:.m m:ll ell~··.
piekowala si(l 15-1etUlA
W pewnej t:llwilł star~~~
cz ak.. wbieg a do ~o 81
tym czasie Ba.si.. wesz.'
stek n~ strumykiem,,:
To już jede~a:"~f_
pade k utor..i::cia w ble~1':··
' " p.oit u-alcC
ku mowI
• \ff
SZW'aeha.
naezeJnilt
nadzoru
nH
karnym PrD\;;
kit"j w Kideaeb.
st y c ne, że wszystkie. •
miały

mie~e

n~ \11'51, ',t!

"'i

ra.mi bvły łrleci w
2 miesięcy do 5 lal. . •
szych ustaleń wynik~.a,
;
\'f'
dym wypadku ez('~c . e I
tr~l"edię ponDsz~ rod ZIC .
piell>Unowie dzieci. 01<1 1
wy, ale jakże WyJJlo>V'
kład. 25 c:r.erw a
br. •
nia Krystyna S.. JJlal.II~t
sięczneg3 dzj~ka k.!a-d z: vi
rOo')ka na
tabcr ~e, Jll.
wanienką.
pn:ygotDW iIi
kąpieli. W pewnej cb~
k., wpadło eJo ,~r:łc:t~ ..,
Nie ma jl!ż ia.cblyeb 5
je

'e,.,

u.r.towae..

STRONA S'

eCHO DNIA

Po I

•
-lecia
plQm czeladniezy w

z!IiWodzie
K3.nas

zdobył ogromną praktykę i do
świadczeni e,
pra cu jąc
kolejno

na w szystkich wydzi ała c h produkcyjnych.
Przed
czterema
laty awansował jako jede n z
wyróżniający c h

się

czło.nków

POwierz()TIo mu
stanow isko k()ntrolera jalwści pomp,
na którym aktualnie
pracuj e,
załogi.

ciesząc

się

opin i ą

•

D e wvrobv
l bo ' iązania

tr ansportowe nie mus zą
wsty dzić s ię w yników uzyskanych w I półroe zu
b ieżącego roku.

ślusarza.

W tym czasie Józef

rzemvs

Mówiąc
Ogólnie,
r adomsk i przemysł, p rzeds ięb iors twa
budowlane i

Dobry fachowiec
•
ceniony kolega
z czlOO1ków
załogi
Fabryki PQmp
K NAS, pra cow kontroli
jako.ści,
zUlla.u nv Z zakładem,
rQc zył
po
po wyzwolezdobyć tupostan:l_
e była htwa i trwała
zanim n ie wykwalifirobolnik zdobył dy-

półroczu

człowieka

najbardziej kompetentnego
w
sprawach jakości
produkowanych przez fabrykę wyrobów.
Swoje czynności zawooowe zaliczam do trudnej pracy
- wyznaje
Józef
Kanas. J estem jednym z 12 kontr()lerów
fabryki, wystawiający c h
św iadectwa gwarancyjne
produkowanym przez Das wyrobom. W iąże się to z dużą 00powiedzialnością
wobec bardzo
liCUlyclt odbiorc6w tych wyro:
b6w. MQim zadan iem jest d<>slrzeganie wad produkcji i eliminowanie ich zanim wyroby
znajdą się w
magazynie. J est
to absorbujące zajęcie i n ie
chciałbym go zamienić na inne.
Do>tarcza przecież wielu okazji
do b e zpośrednich konlaktów z
załogą,
do udziału w rozwią_
z"wanlu jej prOblemów.
Je,t
r6wn ież niewyczerp3.Dym źród_
łem wiedzy o zakladzie. o jego
p erspel<tywach
r ozwojowych.
o ludzlacti,
którzy w
n im pracują.
Z okazji XXX-lecia
PRL
Kielecka Fabryka Pomp
podjęła czyn produkcyjny wartoś
ci 5 mln zł. ;.tóry wykonała
w ubieglym m ie,iącu. Jednym
z jego r ealizalorów je t Józef
K anas. który nie szczędził cuna doollt!tow.e u j ia !:W.ą
zane z kontrolowan ie m jakości
urzadzeń schodzących z taśmy
produkcyjnej. Wraz z całą załogą
fabryki r e lizuje on kolejne dodatkowe zob w iau.nie
XXX-l ecia, warto'; I 3 mln zł.
Mimo liczn h zajęć z.naj:luje
jeszcze cza' na lo. by pomagać
innym - młodszym kolegom z
działu. służąc ,r.
fachOWI! rad1. dOŚ7l ;a d~zeniem, bez:'fIteresow.ną pomoc .
ł R)
F1 • Jerzy Bunnyn

zyny społoc ne, k óre
pod. jmują dziesiątki ly-

C

ZaJdady l\lel.a.łow e im. Gen.
"Waltera" - laureat konkursu
"Do-Ro" i zdobywca I miejsca
w ubiegłorocznym
krajowym
w spólzawoonidwie w
resorcie
przemysłu
maszynowe go
meldują. że każdego dn ia taś
my produkcyjne radomsk iego
"Waltera" opuszcza już k il kaset ma szyn opatrzonych
znakiem fL"ffiowym "Predom-Singer", przez,naczonych - na razie - w całości na rynki Z&graillicz.ne.
W I półroczu
tach()wc y z
Zakładów Metalowych
wyprodukowali ponad 6 tysięcy ma _
szyn do szycia tej mark i. n ie

Skarżysko Książęce
będzie miało
ośrodek zdrowia
Mies:zkańcy
wsi
Skariy.ko
Książęce
w
czynie społ ec z
nym rozpozzęli budowę nowoczesnego o'ro:lka zdrowia. klór y zlokalizowany jest przy rasie E-7, n3. grani:y w ,,': PogOrzale i Skarżysko K s iążęc t'. 5
i 7 lLpca ponad stu mi es z"ań
ców wii. wraz z pra co wn ikami
miejscowego Kółka Rolniczego
i Nadleśnictwa Skarży s ko K- ią
i,ęce. wykonywało prace przvgotowawcze na terenie budow y.
O'rod k j t jedną z trzech
placówe k _łużby
zdrowia
w
powiecie szydłowL k .m wzooszonych z NFOZ. przy czym 3)
pr . ko<ztów budowy zobowiazali się pokryć w
cZ~' Il 'e
połecznym
mi mie zkań -y.
Calo~ć
!nwe'.yeji
ko ·zlow· ć
będzie około 2.2 mIn zł, a termi.n jej oddan ia
yull1czony
został na III kwar al 1975 r ku. Ośrodek przejmie w przyszl ' i !unk -j«: o'rodka gmin
n eg
z kilkom
gabi e~a mi
sp.. jalis.tycz.nymi i apteką.

Uh)

5 tys. krzew w,
ak" samą
i ość r(yL i 2 tys. drzew.
Real" acja cz n 6 w przebiega pra""I1;c, dz ięki . n lIicznej akcji kom i etów b!or.o-

sięcy miesz.·ańców K:~lc
dają dobre wyniki. Pod wzglę
dem wartości wykonanych w
czynie społecznym
prac
w

K ielcach przoduje
aktualnie
os:C>dle Szydłówek. Na terenie tego osiedla
praco 'al
przy budowie nowych obiektów i przy pracach porzqdkowych blisko 5 tys.
osób,
wykonując prace o warlości
ponad 1,5 mln złotych.

•

e

Dzięki
kańców

.(Id)

aktywizacji
mieszSzydl6\1 l:a uporzą d
kowan
i wybudowano ulicę
K lonową
oraz zag<>spodarowano tereny
znajdujące się
pezy ulica.c P~e'zej i Modrzew~ej.
Założono
nowe
trawniki, klom y
gazony.
W sadzono 20 tys.
kw'at6w,

wych i um~ejętnem
kieron:u t
akcją przez AD.:{
na
Szyd!6w · U.
Pracownic,.
a::l min i tracji przepeacowali w
czynie społecznym po
~o
dzit1, czyli dwu <:.Cotn:e
w;~
cej niż t
laoo", ~ n
cały.

pracv

iub· SI we

rezygnując,
naturaln ie. z dostaw na rynek wewnętrzny i
na
eksport
popularnych
w
świecie. a ciągle unowoc z eśnia 
nych,
w ie loczynnościowy ch

"łuczników".
Bawiąca teraz gremialnie na
załoga Rade>lOl. kich Zakła.dów Pr:r.emyslu
SkÓrza.ne&'o
"Ra.doskór" r6wni eż bez więk

urlopie

szych tym razem zgrzytów r ea_
lizowała w
I półroczu doolawy
!:>utów, sk6r i artykulów
rymarskich na rynek krajowy
i na ekspOIrt. wykQnu)ąc jednocześnie

zobowiązan ie

zw i ęk,;ze

nia doslaw obuwia na
ryn ek
krajowy. Mówi się tu z resztą .
że zobowiązanie to będzie pC)mno żo n e, a to dzięki zwięk;zo
n e j wydajności pracy garbarzy
(i'Jwlaszcza w nowej
garbarni
przy
ul.
:zółkiewskiego) . W
.. Radoskórze" przygotowano też
ładną kolekcję butów na teg=>roczne targi poznańs k ie. HancL
lowcom zaprezentuje się okol.>
1<W nowych modeli butów damskich i dziecięcych. w tym buty na s{)()dach poliuretanowyc h
i w ien:chach z kolorowej skóry elastycznej.
Załoga

Zakla~ów

Pr'Zomy s łu

Tyton.iowe o

realizuje na bie plany produkcyjne. a ;eoooczei.nie w cało i

żąoo

m:esięc roe

wykonała

już

zobowiązan ie

podjęte dla uczczen ia XXX-lecia POl5k i Lud()w.j.
Na słowa uznan ia
za,luLyly
sobie jedn z -'nie zal gi
KomunalneKo
prz
i(biontwa
R m_t.wo - Budowi n e&,o i
"ZREMB'.
Dodatkowe
prace
wykonan e przez ludzi z tego
p :erw;zego prze<kiC:1l;or twa 0siagnęły
na
kon :ec czerw.a
wartość
3
milionów złotych.
pod nymi sulkce<ami zamknęli

półrocze
pracownicy"
Załoga tego przedsiębiors twa przy;tą'Pila
aklual_

I

"ZRE.'VIS".

nie - poza planem - do produkcji o,przęlu do s py chare k
i walców chłodząc ch dla firmy "Reiz.ner" z Republiki Fede raln e j Nie miec .
Szczególn ie
dobre efe kly uzy kały w I półroczu
zal g.1
Ra.domskich

Zakła.d&w

WYJ'o-

bów Od'zicżowyeh i
kÓr&&ll'ch
.. Sport", a także Spólclsi e'loł
ChemiC'Zoo-Wyl.wórczej
.. pelwo" . Tu m.in.
uruchomiono
nowlj produkcję
gumek
'do
w e kow
(w
seU)lllie
towar
szczególnie p()5zukiwany!) oru,
r6żnego rodzaju gumowych _
szezelek do syfonów, odk'lJol'taczy, robotów.

Basen

pływacki

w Brzusłowie
Pi nlądze wyasycn.owal,. O po.
c7.yJUkje
Zakłady
Materiałów
C?gnlotrwałych..
Szybko uporano
Się z pracamI ziemnymi I .pccl.
Ilslycznyml. dzi kl czemu w 0środku
kolonijnym w Brzust.owie k. Ol)oczna czynny Jest Jut
piękny basen pływa ck!.
Słutyć
on będzie za kąpIelisko mŁodym
uczestrukom
kolonii
lellnicb.
l kui
mieJsc<:lwym dzieciom a
stanowić zbiornik
przedwpotarowy .
Jak się dowiadujemy, lnw tor
zaml~r:a

ł()śc i

w

ruedałekieJ

zaln.lalować

prz 1%-

nad basenem
odpowiedn.le zadaKente. aby obiekt mógł tut,.ć
aa
kąpieli
przez cały rok.
(ekr.)
I

Inter wencje "Echa"

Miejsce s acerów
• •
czy śmietnik mleJs
Nasz radomski cz~lelnik,
Ry zard S., skarży
SIt:
na
n iep orząo"ki panujące w podmiejs-kim Lesie Kaptur kim.
Kieoyś, je zcze
zresztą
nie tak dawno - powiada on
było to miejce masowych
SpAc ów rad mian . Dziś Las

tok. Kierowniczka AD il nr 3
na Szydł6wku, Barbara Ilazga zapewniła, że do
końca
b ież'lcc" o r ku !t.ażdy z praco :-ni!:ćw prz racuje po l
go>4z"n.
W dzielni<:y KS 1 Południe
m ie-:; .~ańcy r wn : ż
awi dUl:ą akty\ no 'ć. Za ospo daro ano teren w rejonie ul.
Ib' aler6w Warszawy, upor;;:ądkov. ;ano wiele trawników.
V\' ię '-szość
prac konc~ntruje
s~ę na obszarze po
laj:tceg
m'ni-parku, k órego pow:eTZclm'a wyno i 3
. M· i-park
wy!>OSażo y Je t w huśtaw';ł,
m .n·-samolo y, wieże, bo ' :a
spor owe. Planuj
się oddać
d~ieciom do zab wy kolejk ,
okręt "Batory", a
pr eO 2:!
lipca
wybudOwać
fontann.
Elcltty pracy r zy placach zabaw i skw~rach d brze bę
dą
kliyć w: y t.ltim miesz-

kalkom.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(~

Kapturskl slaje
ię og6lnl)m 'ej kim wy ypiski m śmie 
ci. Pełno tu odpad6w kóry,
fajan u, innej
s łuczki, rozsypano około 10 ton zepsutego cementu. Klo
odpowie
za to z3Śmi enie rekreacyj nego terenu?
y również ciekawi je teś
my odpowiedzi na pytanie oasze-go czytelnik a. Sądzimy, że
nadejdzie ona % Miejskiego
Pnedsiębior lwa
zys-z:czania.
(ekr.)

D;tiennik podróży po Hi5zp:1DiI
Eli i .
.udrzej
8an b w. Wydawructwo
teracltie
Kr ków.
Wyd . .. :e pierwsze. Stron m. Cena 10 d .
Anna MUska - Pi arze pol cy.
Wybór sylwetek (1M3-la l.
Instytut
Wydawniczy
CRZZ.
Stron m. CelU! 45 zl.
hrla Konopnicka
WierSze
Wybrane. P ństwowy
Instytu t
W · d~w"lH.y \\'~·d8nle
druCie.
stron %10. Cena 20 zL

'MitOM'

N. dobranoc

.- -

~rzyżówka nr

165

Dzień

pracy;

Potrzebna inwencja i wyobraźnia
ak wiadomo. 20 lipca br. jest kolejnym z suściu dni wolnych w tym rGku od p racy. Będ7.ie to ULrazcm kolejna,
po kilkumiesięcznej przerwie, prób a przestawiania organizacji życia publiczneg o na tzw. długi weekend. Warto zatem
zajrze ć za kulisy tego ogromnego prze d!sięwzięllia.

J

POZIOMO:
.,

paez

1.

dokument

w,sl_i ...
morskiego,
5.

przewo źn.ik,Q

w WGJ_óddw,e wOlUowsItim. 7. sk!odnik
...... świetlnego. I. trakowy. szobl.....
lub nparogowy. 10. d~i ..lnic;a War- , . 13. ciemność, 15. bonifitata.
M. niedobór. niedostatek. 18. lampa
~jąca
stosowana
w
telewiz'ji,
. Ił. aosłona
używm>a
dla
och.-,
Miasto •

pułtusk im,

powiecie

er

.-zad

mosI<iłami.

PIO NOWO: 1. sDooIa m~CJnCI. 2.
lNIdoje kierunek łodzi. 3. s iln,. chłod·
ar i such, wiolr w płd. Francji ., 4.

..ilrrosk_e bodcmia m ięsa ~ienąt
neinrch w celu wykrycia trychin, 6.
tonkurenc;O. w której startujq bracia
8ochledowie, , . rzodk ie imię męskie,
11. jak Wisło uerota, 12 promien iotwórczy p ierwia stek chemiczny, otny.
mywany sztucz.nie, 14. miasto w NRD,
port "od Bałt, kiem. 17. duże umoc·
n i enie zamkn ięte, umoiliwia
skuteex...

nolei,

Paryża

pod

wyłączni.

nG

po cztowych w terminie sieddn i od cła t Y niniejszego nume.ru.

k =rtach

m iu

Pom iędz, prawi dłowe odpowiedzi
losuj., s i ę dwa bon, ksiqżkowe
50 zł. !(arty pocztowe b .... kuponu
dq wyłqczone z losowan io.

roz.
po
....

~ECHO

DNIA"
Kupon nr 165

POZIOMO:

atol. rituał,.

.... Ians.

gam". M,.

""'0.

PIONOWO : stan. sonet. &łcel. ....
k_l eria. syt, ...... tło, Ado,
.abob. Gogol. Kain.

rGku

przyszłym

_ W
czą.ć

się

ma

przewidziana

Dru gą stroną "?,edału

}est praZ&rgalIlIzowaOle u sług
r ekrea.cyjno - wypoczynkowych,
w ykorzystywanych właśnie w
czasie wolnym. Innymi słowy,
chod.zi G wypracowanie &trakcyjnej ofe rty wypoczynkowej, z
której mogliby korzy ..tać ludzie
na miarę ich upodobań osobistych i możliwości finansowych.
Ten ostaW ca:y nnik, po wprG_
waM:eniu funduszu socjalnego
we wszystkich zaJd'a dach pra.cy,
stracił
nieco na ostrości. .Jak
bowiem wiadomG, jedny m z
podstawowych celów zakłado
weg-o funduszu socjalneg.o jest
spoleca:03 egali t:uyzacja dostt:p.
nośoi różn ych form wyv(}CZynku, organizowanych bądź tG
przez zakłady pracy, bądź też
przez in.s tytucj e wys peocjl1li",owane, których działalność nakierowana j est przede wszy stkim na świadczenie usług wypoczynkowych (PTTK, "Gcomad a" itp.).

rozpG-

na

widłowe

okres

lat przebudGwa hi.otGrycznej
kGlebki Paryża - cite.
W
najbliższym
czasie władze
miejskie stGlicy pGddadzą szczegółGwej analizie prGjekt tegG za-

S

mierzenia,

as,slent.
noga, eta, Bogdan. om-

W wie lu krajach Europy za_
chodni e j, a także w ni e których
krajach socjalistycznych pruwai a styl zakupów tygodn iowych. Pol ega on, mów iąc w
skrócie, na pl&il1owawu zaku_
pów z oł ó wR. ie m w ręku i dokonywaniu iC'h w zasadz ie r az
na tydzien, właśn ie w sooot11 ie
prze dpołudnie lub w przypadku osób wyj e żd ża j ąc y c h na
w eekend - w p iąte k po połud
n i'u..

Nowe oblicze

"J opór przeci w notorciu przeciwnika.

Rozwiqz.o..,ia przesyłać
adTe-se-m redakcji .. EO u

m.in . z badań Instytultu p 'r acy
i ~praw Socjalnych, ci właśni~
ludz ie , a przede w szystk im kob ie ty pra c ujące, pragną część
wolne j soboty przezna c zyć na
odrobien ie t y godn iowych zale_
głości
w prowa dzen iu
g09po_
dars.t wa domowe go, aby niedz.iela i oobotnie popoluoo ie mo gły b yć prawdziwie wolne. Za_
l e glości t e dotyc zą również za_
kupów, a czkolwiek w naszym
kra-ju uk szta łtowały s ię na-w yki zakupów codzienny ch, n ie
prze myślanyc h do końca, wyni_
kającyc h z doral.ny ch
potrze,b
gospod a r stwa domowego. Taki
styl zakupów jest oczy w iścia
ogromnym
marnotrawien ie:n
czas'u i to najczęściej - czasu
woln.e go, na którego brak wszys_
cy na'rzekają. Warto w ięc sko rzystać z p ewnych doświadczeń.
które nab ie rają szczególnej ak tualnośC'i w przy-p a<lku dni woLnyC'h od pracy .

Jedną z pods>tawowych spraw
wolne j soboty - jak wykazały
obserwacje jest zap€wn ienie
właściwego funkcjonowan ia placówek usługowych, a zwła szc za
skl e pów z artykułami p ie rwsze j
potrzeby. 25 maja osoby n ie
doŚĆ przezorne wejednokroln ie
straciły dużo czasu i nerwów w
poszukiwan iu w sobotę p ieczy_
wa, ma s ła czy mleka. A przecież w wielu krajach' o długo_
l etniej tradyc ji dwudniowe g)
w eekendu właśwe w
soootę
Slklepy są pełne klientów. J e;t
to bow iem tradycją ju ż uświę
COolly "shopp ing day", dzień zakupów. Zarówno małe sklepy ,
jak i wielkie magazyny n ie tylko zwięk szają w tym druu ob_
sługujący
p e r sonel, al e ta kże
organiz.ują specjalne kiermasze
czy sprzedaże z bon i fikatą.
Udany weekend kojarzy się
wielu ludziom z wyjazde m p oza miasto i w istocie duża część
rodzin, równ ież i u nas, r ealizuje ten wzór wypoczynku świą
teczne.go. Pam iętać wszakż e należy o tym, itż. nieporównanJe
więcej ludzi po:rostaje w miejocu za.mieszka-nia. Jak wyn ika

przewidujący

utworze-

nie na łewym brzegu Sekwany
trasy szybkiego ruchu samGchodowegG i przebudGwę przestrzeni
pomiędzy
Luwrem na, prawym
brzegu rzeki .oraz Instytutem
Francuskim na lewym.
mochodu osobGwegG, znajdujący
się na drGdze glównej, nie pGniesie za wypadek większej Gdpow iedzialnGści.
Ale jeżeli dGjeż
dżając dG drogi
pGdpGrządkGwa
nej
że

z

gość

wÓwczas

,

służy

Jeieli w tyciu nie ma się clł

za u fania, tG ż,vykle nie
chwalimy się tym,
p~p~
ku ru chu drogow ego s prawa ma
m,ę zu pełnie inaczej. Tutaj n a ...!ttt !!al!Ż)' eoo~reślać, że nie
fui się zaufa.nia dG innych użyt
kowni ków dró&". Nie jest to ż:W
ną ujmą~ !'G pr~stu jest w naasym kooeksie drGgowym taka
właśnie zasada,
którą określa
aię m ianem ogrwczonego za.ufawa. Niestety, kierowcy ałbo
e n iej w ogóle nie wiedzą, albG
pG pr()Stu zapominają bezpo' średni.o pG zdaniu egzaminu i
otrz ymaniu pra.wa jazdy. A j est
tę zasad, bardzo potr.zebna i
I ,,_osbw'a.nie jej może uchrGnić
,n iejednego kierowcę od ba.rdZQ

w

,~rzykrYCh następstw:.._.-<:.GSi';;;;.r
Otóż

o~lI.i~Lóne UUilli:1ie mG·\I\yJnsDlc na następu jący m
KierGwca jadący sa_
mGchGdem GSGbGwym zbliża się
~G $k r~y.ż f'wani~ :D drGgą '.liC! ma~
Jącą
, p'ef'wszenstwa ' przejazd u.

tna

przykładzie.

Ciyli !naczej ,m'6wiąc, on właśnie,
w mysi przepiSÓW, ma pierws2eń
a two. Oznacza to, że jeżeli na

przyklad zd~zy s ię na tym skrzytGwaru u z pGjazdem, który nacle

"wyskoczy"

""a'!kowanej -

, , .

z
to

drogi

dG

wypadku w .ogóle

nie dojdzie. Kierowca

Brak zaufania
kogoś

kierowca przewidzi, że moniej wyjeChać nieproszooy
i odpowiednio zwolui, to

pod po-

kierGwca Ila.- .'

się

zasadą

wi t:c

po-

GgraniczGnego
Aby więc najbli żs zy dzi e ii
wolny od pracy, a także póż_
n iej.. ze w eek endy moin,a było
zali c z y ć do udanych, należy opr acować
takie ofe rty w y poczynkowe, które zgodJO.ie z

zaufania. Po prostu, mimo pierwazeństwa,

nie

będzie

pewny, czy

nie spotka się z jakimś
tem". Warto w ięc zaws'Ze

"piraparnię

tat G tej zasadzie ogr;miczonegG
zaufania.
--.;...-...~

--.:'"

~"eznani,!;m ~~vt!!~ó~ ił\łżb

Kiedy wjeŻdżamy nA s~rzyió.
wanie z sygnalizatGrami jwietlDymi,

nal eży sprawdzić,

czy przy ...

p adkiem inny pGjazd nie .opuszcza w tej chwili skrzyżowania,
mimo

lGne

wąską

iż dJa nas zapaliło się zieświatlG.
drGgą wśrÓd łanów zbóż,

Kiedy

jedziemy

!!.L

na~ri>,: rów~i~ż sD~ew..i'~
lY~zdel. chwlll ti'itego uźytkowm

k~t kt6r~. liióże wyje~hać. z b?c;JI:.
neJ drGgl. Jadąc uhcam. w&r6d
parkujących
g ę stG
samG chG'::ów,
trzeba
ograniczyć
zaufanie
w
stosunku

wiadomo,

do
że

pieszych, bowien1
potrafią oni w chwi-

lach na jbardziej nieGczekiwanych
wychod zić na jeZdnię.
i..:.li~~'vPrzykład y

..

mbŹna wyliczać W

Tyle ic~ He
sytuacji na 1!1'ogacb. Nie w wvliczaniu jedna k rie~... .9..h~dZi
mianowicIe G to, b)' Kl\żdy kie r~wca siadająo !lJ. kier6iVńfcą
'Pojaa.du pamiętał, że nie jest
sam na drodze, że tak. jak on '
inny ki et~wea mO'łe. pope łnić
pom yłkę i dl ategG u :l leży darzyć innych u żyt,it'owników 0~ra.niozooym zauJ."a,niem.
nieskończon-OŚć.

I

I,.

I

socjalny;:h - najle piej trafiałyby w upodobania i za potrzebo_
wa,nie pracowni k ów poszczególn ych zakładó w pracy. DG tego
potI"ZCbna jest jednak inweu.cjll
i wyobraźnia. W zakła.da.ch pracy, zwłaszcza tych większ ychl
i -'

"II~---

..... '.

r:""'-- ...... <o(I'"

'Y""-;

...

,Polowanie
na._ ropuchy

Na jbardz.iej , kompetentne jest
S'ię wydaj e, MiJn:isterstv.'o
Pracy. Płac i Spraw Socjalnych,
które koordY'll'\Lje cal>ość tych
spraw w skali kraju. W każ
dym bądź razie coś z tą sprawą
należy zrob i ć. Problem bowiem
polega nie tylko na tym, abyś_
my m ieli d'Dli wol'ne od prac;",
a le także i na tym, abyśmy
IDÓogli je wykorzySltać w S!pOSób
możl iw ie atra'kcyjny.

tu. jak

EDMUND WNUK-LIPIŃSKI

zachodniej Australii zarządzo
no poszukiwanie pewnej Liczby
bardzo "namiętnych" i płodnych
ronuch, które wydostaly stq Z
po)em nika. Były .one przewcĄ:one
Samclotem A prowinc~ QueensIana dQ miasta l>&?tn w zachodnjeJ Aust~alii, do InStytutu naukowego, zajmująCl!go się badaniem tych płaz~·w. Wladze są za niepokoJone , p onieważ ropuchy Z
Queensland u są bardzo płodne i
króUdm czasie m<l~ą stanowić

realną

STOP

groźbę

1 faun y.

dla tutejszej fio r y

wytcma.na

Prawdziwy kinoman
MOŹ'na
dać,

że

z powodzeniem zakła
miesz.kani ec Miami na

Rozumny ...
osioł
Owcarz, Er'l'ch Offenhlau.sen
s pod Sa ary (RFN) zwolnił ze
służby pasterskiej
oka załego
owczark a i przyjął
na jego
mieJsce osła. Kł apo u ch znacznie lepiej rozumie polecenia swego pana , szybciej je
wykonuje, a przy tym
nie
wprowadz a do stada ne-rwo w e j atmosfery.

Byl

Z

Florydzie , pan
dziś do , bna, a ta'k że j,u.tro 1
jutrze : nie l ic ząc bow 'em
ku, d o.sbwnie k :lku
'
wych dni, kinoman ten
dz ił
do k:na codzienn ie
ostatn ie 25 lat. Jak sa m
cza , spędził co na jmn:ej
55 tys. godzin (i wyd'll
mniej 5 t ys . dolarów)
jąc
filmy w czasie "",'.IC"'.T"
ćwi erćw iecza .

Paul Morgan
samotnym
nudzi się w
d zien nie
po
s i ę do
stale tego samego
bliskiego k ina , n iezależn ie
tytułu pokaz ywan ego tam
mu. Szc zęśl i wie
Z1Tlien:a się 2 razy w

nami

rozmGwie na Kremlu
8 gd.zie znajdowali sIf'
lipca 1944 rGku prz ybyły Os&bka-l\lGra wski
wprost I: frontu GieGrgij mierski.
PGlscy towarzysze
ZukGW dGwiaduje się z u st Stałina jeszcze
czegGś.
Naczelny wili cięzkie połGżenie,
dowódea po rOZc{l:lltrzeni u m e l_
dunków
.obu
kGGrdynatGrów
działań armii na północ od Kar
lIat - A. W asilewskiego i G.
Zukowa - I:wrócił się do tego
ostatniego:
"O Prusy Wschodnie Niemcy
będą walczyć do .ostatniego ŻGł
nie rza. Możemy tam ugrzęznąć.
Trzeba przede wszystkim
wyzwolić .obwód IWGws ki i WSCh'Od
~ą c:zęść Pol~ki . .Jut~ sg~lta-:-'
Cle Się u mOle 2l Bierutem, 0iODką-Mhl-i:Wsklm
i RGlą"Zy
mierskim. którzy
repreze ntują
Krajową
Radę
NarGdGwą .
W
trzeciej d ekadzi e lipca zamierzają oni zwrócić się do narodu polskiegG z manifestem . Ja.
ko swegG przeds tawiciela poś[:;.
my dG Polaków Bulganin2, a
członkiem
Rady Woj ennei u
RokGssowskiegG zosta.nie Tielie" j~____Im_ _ _ _" - gin".
~.
'd.
~..P' Postanowiono:
k im znajduje się ich nr~~
p ilłty rok cierpią cy ~o fi
cją. Członkowie Kr~JO\~a~
to będzie Lublin
NarGdowej pragnl:~ !\\.tl
s zybszegG wyzwoleo!S
"Wieca:orem 9 lipca - zapi ~ał czystd ziemi. W tGk ~
G. ZukGW w swych "Wspomnie- d ySk usji ustalonG, z ~
niach i refleksjach" wydanych sz y m m iastem
prz ez AP "Nowosti" a w PGI r e wini e swo.ią
wa Rada NarodGwa
prz z Wyd. MON z()Stałem
wezwany do Stalina, dG willi, blin.

'" http://sbc.wbp.kielce.pl
~ej

B iiutert&
rzyckiego.

Ćwierć wieku przed ekranem

I

", W

w

potrzebni są wykwalifik.owani
czasu wolneg.o, któ_
rzy nie tylko reagowaliby .odpowiednio szybko na potrzeby
wypoczynkowe załóg pracowni czych i ich rodrdn, łecz t&kże
umie liby kreować n'Owe. PGtrzebne jest do tegG takie pe'W_ .
ne mini-mum w iedzy e czasie
wolnym. MO<te więc naleźałoby
zorglllni.zować jakiś system dokształca.n!"3 anima.torów wo1neg'O C'L38U, którzy w warunkach
pebtegG pnejśeia na pięciOOoiG
wy tydzień pra.cy mieliby pebte
ręce roboty.
lllIlim.ąt.oC2Y

STlONA!

Udany

mariaż

pszenicy z

żytem

*

Zami Cl5ł ' ....arotwa...
Bociania
'r_<u_ich p5pchologów wył<mał" i e
.l!oIors1ca doollonole lea, stan, m~ancholj;n e,
depresyjne, nod·
mi"""q r>e<Wowość l jH t św i etnq for·
mq regene«K.fi sił.

turystyłra

II

Triticale" zdobVWa pola'

Naa:wa "triticale" jest wzięta
z łaciny: t.riticum psz.endca,
secale
żyto. J est to więc
skrzyżowanie ps:zenicy
i żyta,
nazywane "chlebem jutra". Ten
nowy rod=j zboża daje się latwo uprawiać (zaleta żyta) i ma
wy90kie wartości smaJwwe (po
pszenicy). Placówki
naukowe
w różnych krajach pracują nad
u trihcale "
M. in. zajęli się nim
uczeni węgierscy, doświadczal
nie wyhoOOwawszy "triticale"
na pi.astzczyslym grund ' - uzysk.a!li ponad 54 kwintale ziarna z 2,6 ha. W ubiegłym roku
z iarn.o
,. tr.t1cale" z ebra!l11O z
22 tys. ha.
Analizy chemic:zme wykazują,
że j)3Z{lUica zawie1'a więcej biał
ka, a ży
ma lep~ układy
<IIf1n.tr\olcwa~,[)w; kQnSllJT\enci wieże chleb ps:z.wny je t barstrawny i pulchniejszy od
7v·t.n,AO'.n Natomiast żyto zrlecygóruje nad ps:-renicą
rośnie

na

?

czeni węgierscy podj l\li więc
próby ' nad od:m.ia:n.aml niskopiennymi. Obecnie trwają pra<:e
nad zwalczaniem innego zagrożen i a
chorób grzy b ic zych,
ataku jących

zboże .

(InteTpres s)

Podejrzana

uprzejmość

Liczni taksówkarze z Karlsruhe
prześcigają
się
ostatnio w niezwyklej uprzejmo ści,
częstując
pasażerów
wykwintnymi cukier-

kami. Po tych cukierkach n a wet najbard ziej nalogowy palacz nie zniesie d ymu tytoniowego.

•

*

kcr:z.uje się jedna~. że o bok
w ierajq one c oś tnacznie

tego

'la

owocami cytrusowymi. Skład
niki, które z aw ie rają. J.mi e uCllo po up rzedni m ich wydt ie.. eniu % pospolitye
mi
bO"4:łeri o mi.
Po dwóch dniach
sprGwdto'"1 o, C%y bakterio się ro:zwijają . Ich wzrost powstnymon, .ostał W
90 proc.
mentó-w

'ednak
to

poważne
mankamenty:
zboż
~t w ysokie i łatwo
kładzi e a więe i.n.i wa na tapolu są bardoo trudne. U-

III

ofiary
przeprowad:zJoDen-

n

•

OmnlenIa
•

Zukowa
a .iwardB, nacierajl\ca
artn1 mi oc ' lno\ ol kowy
m r Zu
)'zwolil
Lu-

koniec sierpnia 19ł4 roku
nanelneco wodz G.
olrz ma i nowf', nadz
z d nie. Wpr t snad

pozostaw.ić

panu

pan zawsze o niej

-

swój

zgon

Chcia-

portret, aby

pamiętal.

rulon i pokazal od

dwa

raiLU

Jeden dla domu, drugi> do bi<Ura -

wyjaŚl!1il

m alarz.

Norman Oakes stal jak wryty. Diego

A NTONIO SABATO ooJClŹy do
młodych oktorów włos
kich. BGrdzo PrZY'!>to}n y, o spokojnej Iłrodzie, bez więk.szyd1
trudności dostoł się do gtudiÓIW
wielk iej wytwórni filmowej Cinecitto. Mojqc wiedwie ki Ik<l noś
oie lot wys1ępowoł jll'Ż w epizod<l.ch
filmów
obycz.o,jorNY'Ch.
którydl d l!ies i q1lldi powsbajq we
włosk id'l wytwómkJch.
Wres z.ci s
pHrócił 00 sied>ie uwagę producentów i reżY/ierów wy!>pecj<lw
reo li zooj i
tzw.
l izow<lnydt
"i poghetti wes.ternów", czyli wlos
bch filmów kowbojskicłl. Tok ich
obr<lzów powst<lj e we Wł oszech
około 40 rocz.nie. No no'SzY'Ch ekronod'l widzieliśmy m.in. "Grin.
go", "Vivo Tepepo!", czy,Smok
zemsty". Soboto wystqpił w kilku uSPQ9hestti wegternod'l", m.in.
,.Al di lo delio legge" (1968) i
"Vodo, vedo e sporo".

Antonio Soboto. Grol tu

mło-

Wisły. przez Mo kwę, w której
!D.in. s potkał liię • Georgijem

Dymitrowem,
kierow n y
został na południe
do sztabu 3
Frontu Ukraió kiego, któremu
powierzono wyzwol enie
Buł_
"arii_ Nie prze b yw ł tam dłu
go.
Bł y kawiczne
operac~e
wojsk radzieckich , w p [te dZla
laniam i buł arskicb
parLyzlmtów i ocólnonar dowym ,
nt)'b illerow kim
p w staniem doprowadz i ł y jus w dniu 9 wrze '
n ia 194"' roku do zniesienia koI boruj~cego z h i tJerowc mi r eżimu. Krótki pobyt w 'r ĆNI braci
południ w cb
I wi n,
znów p:uę dni
to kwie i lo
w polowe li lo ad
1944 ro ku
ieorcij Zukow je t znów nad
W i I~ w nowej roli - jako do," ó dca I Frontu B1 I ru kier;o.
W
\ ych uW pomnieniach i ref! k jacb" zanotow I:
., pędzi w zy parę dni w Lublinie. ,.dzie
polka lem
ię
"'nów z B. Bieru tem i innymi
d z;ałac-zami Pol kiej P ar t ii Robolnic-zej i P olskie!;
Komiletu
W yzwolenia
arodowego, 18 listopada
obj~l em
dow ' dzlwo
Frontu ".
Przed 2ukowem i jeco bupo 'rednimi
i darni z le
i
),rawa - do 'ó 'csmi fronlów L
Koniewem or z K. UDko owkim t walo teraz z danie p:-ze
prowadzenia oJ)Cradi wblaó ko-odn;ań kiej. Final jej j k .
'ad mo U\ ieócz Iy w
msju 1915 roku cze-rwone i bialo-czerwone sd ndar w Berlini •
KO. ITEC
.JERZY P JKOl lU

Med ina

wał

świetne.

SIlczególnie

swój fach.

b yły

Portrety

żywe b y ły

oczy Har-

riet.

poko.l~n io

wiośnie

•

ła

dalej Diego Medina. -

Odwialął

produkowanego wspólnie l zochodni~
niemiecką wytwórni q C.C.c. Filmkunst.
Do głÓWT1ej ro/I zoongażoowony został

dywizji Z. BerPo
for owan iu Bugu
l Fronlu Białoruskiego
się na w hodnich obPol ki. zapoez lkowulen p ób wyzw lanie
u polskie(to pod h itlerow
okupacji. 23 lipca 2 armia

Pań&ka żona prz,ec~uwala SWOl
mów ił

poIl'trety Harriet.

W roku 19~ r ..ty,er Ugo libero·
t...... kompl ..tował obsadę a ktoukq do
swego f.ilqlU "N iewygodny kochanek".

cenerała

7

'l

słabs:zych

r .

Hitchcocka

istotniej-

szego . PodstawO-we składniki pomorań..
czy s ą a-ktywne w J.wah:::r.aniu ba5c:te;ii.
Majq w ięc w łaściwości antybiotyku. W
USA p rze.prowadzono szere g eł<,pery

nawet na p iaska.ch, lei chłody, wytrzymuj c
'.!D<)ZS,m'9Zllc, mroźnc
?limy, jest
na SUISIZę, gd yż' głęb iej
p\L.'<i7lCZa
l<or7,enje. Stąd
idea
lW()t"Zenia
zboża
łączącego
'zy~k1e korzy&bne cochy obu
Wszystkie dotychCJZa8 wyhodoane odmiany "trililca.le" miały

Z teki Alfreda

DoIpchc:zos uwa żan o, że poma'
są owocem J.<lwierajqcym stosunkcwo dużq ilość witamin y C. 0 rańcze

Szanowna pani podkreślala, te zawscre 'Chce na palna spoglądać
d odał
jeszcze malarz dumnie, uklo.nil się I odd aliŁ

8
byli tym W11JI"uszenl i Norman Oakes czul się zmuszony powi ić
WSZYSlCY

portrety Hani t w domu i biurze. Gdyzdjął

by je

wzbudz ić

nadal
dego włr>sklego
Jnłyniera
G lorglo
MaroIIi (no zdjęciu) pracujqcego przy
budowie metro w Monochlum.
Nie
b,ło to wdzięczno rola. M......UI miał
t u być tZW'. Ioyemoken~n.
o
więc
czymś w rodzoju maszynki sM.sualnej.
którq mowo wyi<oaystać dla miłego
spędzenia czasu. ola IctÓf&j nie woI·
no troktO'N'oĆ powożnie. DohotCf' hl·
mu je-st tu jut tradycyjnym "latyńskim
kochankiem" • pełnym ,woist'!go uroku. którego nie cierpiq niemiecrv rÓ·
wieśnicy,
ole który mo led noc 7 nle

n iebywałe J>O'N'odr.enie
u
monochi"J,kich dt.iewclqt. HistOfia %okochone;
nim dliewclyny kończ.., s.lę troqicznłe dla M.:weltieqo. Soboto ,tOfO' się
wnieść do tej roH więc'; psvchołogicz e
nej prOW'dy. 01. mimo wysiłków
nie

w

zdoloł

wyi<nesać
z posloc;;
połnolcrwi'lteg o bołtotero.

Inłynlero

Zdjęc io
do
"Niewygodnego
kochonko" kręcollo w RFN
i
Soboto m~ tu okorję noNialoć
kontol<ty z filmowcomi te<Jo kroju. Zoo.ngożowono go do kry·
minalnego filmu . Dos Rotseł des
Silbernen Halbmo<lds" oponeqo
00
powieści Edgoro Wolloce'o.
Sylwetlcę tego
oktoro przed.
stow:Omy no zamówi .. ie AI 'cj"
Rz. l K;elc, Mo Qorz<lty
Kro vcrt* i Danuty M. z Rodomio.
Przypomincmy, że lisi)' do 00"
szej rubry' i ooleży 00 kopercie
OPO~yć
dopisk'em "No życze

nie",

Aus riackie
regulacje
Od l ~Lpca prac 'nicy InstytUCJi publlt'Znych \Ii Austrii otrzymuj" dodatki do uposateOla,
które mają wyrównać obn l ~I,<:
plac realnych w wyniku drozyz·
ny spowodowar.eJ InrtacJ
Jest
to kolejn)", lrZ ci et p reguJac i
uposazeń,
~nakte
pod 'ytk
o
10.3 prnc. b d7
w nIl _ ch grupach plaCOWych calkowicle pn·
chlonl<: a prze" InflaCYjny wuolt
cen. 'p. dla I
zy I referentów urzędów gminnYCh regu'acja
przynlea:e w 7.r06t d chc<lów O .. ~
do
szyllngó .• podczas Kdy u
wyZS?ych un:<:dnlków państw,,
wych po<Iwyzkll mn8Cza ,",zrost
plac o 3000-7000 szyUngów. (''''0,

http://sbc.wbp.kielce.pl

prz.edwcześnie,

spoglądała

z

miłością

PrzyjaCiele i wajami
zgodni w

mniemaniu,

Harriet

na Normana ...

Norma:na

że

ręee

ne,
A

driały

później

riował

każ

z

s.ię błęd

mu nerwowo.
się, że

zwa-

przys.tań
Przecjeż

śmierci spoglą<lała

poru-etów z

stawały

w ZYSlCY dziwili

i znalazł
psychiatrycznym.

byli
Clę"L

N()["man

przeżył śmierć żony. Mizerniał

ko

dym dniem, jegO oczy

po

nwgloby to
więe

podejrzenie. Tak

miłością,

w zakładzie
Harrict nawet

na niego ze sw;'ch
pocieszająoo_

KO JE
Tłum:

JAN NOGAJ

l

Cornelius Bruck

Skarb wdowy
Leżeli na pryczach
śni~c;e Ś\vlatla w c li.

i czekali na zga-

- Pierre, za dwa tygoanie wypuszczą
cil: z więz: ma - zagadnął Jean Seval,
zwany u' iedf.w:eazi m". Co
zamierza z robić po wyj" iu?
- Dlaczego pytasz?
- Bo wyjdę od cieb:e o ooiem
dni
v.'Cz_ 'niej. PrzygGt.uję skok dla nas obu.
- Be-ze mnie - odparł Pierre Vernon.
- Wycofuję ię.
,.' iedź. ~'[edź" gwizdnął cicho i po'wiedz:ał ze zrozumi~i m:
_ Ach, wycofuje z tę z tymi 400 t ysią ami franków, które zrabowałeś wtedy pod za napadu,
a które nigdy s : ę
n'e odnalazły!
- Od' c ziałe.-n pięć lat i chyba nie
za darmo.
(Dalszy ciąg w następnym numerze)

ECHO DNIA

STRONA 6

. Warto

wiedzieć,

Wtorek
16 lipca
1974 r.
Dziś

składamy

życzenia

BENEDYKTOM
i EUSTACHYM
jutro
BOGDA NOM
l ALEKSYM

•
w

•

ur. się Roold
Amundsen, norweski bodoa krojów
polamyoh.
W 1944 r. - lip;ec - mos _e
mordy popełnione na W'j ęi~ioch w
oboz:ich koncentrQcyj ~ych. Hitlerowcy uiywajq gazów. W oamym tylko
Ośwlęd miu mordujq po 12 tys. lu-dzi dziennie.
W 1949 r. - w Waru_i e od·
dano do użytku nowe filtry wodociq gów miejskith .
W 1966 r. - uruchomieni e ~
bfnotu ozot_ego P uławy L

r.

1872

K I N A
"Bal tyk" " Mania wielkości"
USA. kol. l. 16, g. 15.30, 17.30
I 19.30.
"Przyjaźń" "Przygody małe
go Bimbo" rum. kol. l. 7, g .
15.30. "Zbrodnia w klubie tenisowym" - jug.-wl., pan. kol. l . 16,
g. 17.30 I 19.30.
.
"Odeot;."
"Miłość straceńców" - . jap. pan. kol. l. 16, godz.
15. ~ " . 17.30 i 19.30.
"Hel" Z "księgi królów" ZSRR pan. kol. l. li , g. 9.30, 11.30
i 13.30. nRoztargnicmy" franc.
kol. l. 14. godz. 15.30. 17.30 i 1~.30. '
,,'\ł"alter łt
_
"Prywatny detek~
tyw" - angielski, kol. l. 14, godz.
18 i :!G.
"Mewa" - "Tragedia M akbeta"
- ang. pan. kol. l. 16, godz. 17.30
1 20 .
DYZURNE APTEKI:
nr 15 pl.
Konstytucji 5 I nr 10 pl. Zwyciestwa 7
TELEFONY: S trll! Potarna 998,
P ogotowie R3tunkowe 999. Pogoto
wie Gazo we 224-30, Pogotowie Sieci Elektrycznej 279-33. Komenda
MO 251-36,
Pogotowie Milicyjne
997
POSTOJE
TAKSQWEK :
ul.
Grodzka 229-52, pl. Konstytucji
228-52, Dworzec PKP 268-88, ul.
Zw1rkl I 'Wlgury 418-10.

Skarżysko

. * .

K l N A

CODZIENNY

"Wolnoić"

II

HOROSKOP
Jaki jesteśł
Je.!...

lubi_

wsp<Mio-lomySlny,

imponować, Ole mo dla
Ciebi e rzecry, której ni e polrofisz załatwić. Lubisz być podziw ;OIIly J chwolony za swo jq wspa·
nio/omyślność w stosun"u do o-fIoczeni a . Sprawia Ci
kJ
wieJe

ludz io m

przyjemności

N ie
on;
p<:>mO:Y ; rze·
czy. Wierzysz w swo je siły ; moi·
'łwości. Jedyno Two j., w=:dc, to

nctdm ie-rne
o~zenre.

jak

()(J

Ra.zi

to

rozie

jest

ono po Twojej stronie..,

Kielce

Starachowice
K I N A

.,Robotnik" -

Warto

rywkowa 16.55 Transm. uroczystoś
ci w Chełmie LUbelskim 18.25 Pol
ska muzyka
rozrywkowa
19.30
Gwiazdy europejskich estrad 19.4.
Rytm, rynek, reklama 20.00 Radiokurier 20.20 Interserwis 20.47 Kronika spo rtowa 21.00 Poradnik JI;zykowy 21.15 Koncert życzeń mił ośników
muzyki poważnej 22.15
Recital M. Mathieu 22.30 Agencja
muzyczna 2310 Jam Session 0.102.55 program' nocny z Katowic.
PRO GRAM l i
lepiej, taniej 14.15
Tu Radio Moskwa 14.35 Koncert
solistów 15.00 Radioferie 15.43 Mag
da lanculescu 16.00 Urządzanie Zie
mi 16.15 Barok dla wszystkich
- L Suita Bacha IBWV 1007) 18.20
Terminarz muzyczny (G. Petrassi)
18.30 Echa dnia 18.40 Drogi pozna
nia 19.00 A . Soler: POdwójny kon
cert organowy a-moll nr 2 19.30
Zbliżenia mag 20.20 Portret mia
sta: Płcck - rep. 21.00 Kwadrans
muzyczny 21.15 O nich warto posłuchać 21.50 Wiadomości sportowe
21.55
Rozmowy o
wychowaniu
22.05 Polska muzyka współczesna
22.20 Tygodnik kulturalny poświ<:
cony laurea tom tegorocznych nagród państwowych w dZIedzinie li
tera tury i sztuki 23.00 Przewodnik
operowy 23.40 J. S. Bach: II Koncert E-dur na fortepian i orko
PROGRAM lU
Wi~cei,

14.00

wiedzieć,
16.50 17.20 17.50 -

Radom
niec:&.Yn-

"HutnikU ",Jes~śm.y
nadzy"
węg. koL l. 16, godz. 15.30, 17.JO
.
"Zorza" "Kaprysy Marii'· franc. kol. l. 11, g. 16 I 18.
"Przodownik"
"W imieniu
narodu włoski.,go" - włoski, kol.
l 16. godz. 17 i 19.
APTEKA DYZURNA: nr 69, ul.
P c-l na 84.
POGOTOWIE RATUNKOWE: tet.
99.
POSTOJE TAKSOWEK: teL: 15-73
1 31-92.
UWAGA! Za ewentualne zmIany w reper tuar~e kin, czynione
w ostatniej chwili, redakcja nie
odpowiada.

PROGRAM II
"Lublin po 30 latach"
film TVP
Festiwal Kapel Ludowych
w Kazunierzu nad Wisłą
"Otello
z
M-2" fil m
TVP

•

Zapraszamy na wtorek _
E . Demarczyk
18.50 - Przemówienie ambasa dora
Iraku
19.00 - Mi<:dzy Eufrate m i Tygrysem - rep. filmow y
. 19.20 - Dobranoc
1.9.30 - Dziennik TV

. WOJEWODZKIE
HANDLU
I MA~ERIALAMI BUDO

PRZEDSIĘBIORSTWO

DWIE WAGI SAMOCHODO
15- TONOWE.,

15.05 Program ania 15.10 Dyskot eka pod gru5Zą 15.30 1:1 - o spor
cie 15.4. La to w Filha rmonii 1';.11
Powracająca melOdyjka: "Spokojne nece pod spokojnymi gwiazdami" 17.15 Kiermasz płyt 17.40 Sław
nik sztuk piękn ych 18.00 Na estradzie zespól "War" 18.45 Samby z
Meksyku 19.05 Blrllady Villona po
polsku 19.15
Muzyczna
poczta
UKF ZO.OO Musica Antiqua Poloni~a
ZO .40 Rodzina Poszepszyń
wch 20.55 Przebój u przebOJem
21.15 Aktualn ości muzyczne r.: Paryta %1.50
Opera
tygodnia. K.
SzymulOowski: "Król Roger" 2Z.0I
Gwia2:da sied miu wieczorów - ł..
Prus 22.tS "Zoom" czyli.
podcót
kosmiczna zespolu "The Tempta_
tions" 23.05 Wieczór sonat skrzypcowych Haendla (II) 23.25 Mistrzowie nastroju 23.50-24.00 Na dobra
noc gra I. Jacquet.

czynne, w stanne średnim,
w Kiekacl1, druga w Buslru-Zdroj~
Ceny do uzgodnienia.

B~ S~UDIOW I

pilnie poszukuje
pomieszczeń

PROGRAM LOKALNY

o

Qub ponad 100 mkw~ z przeznaczeniem na

16.43
Omówien.ie
p.rogramu
16.tS Radloreklama 16.50 "Szkoła
gminna w Pierzchnicy" aud.
Z. Majchrzyk 17.00 Felieton muzyczny Janusza Wosia 17.30 AUdycja B. Henia 17.45 Z naszej taś
moteki koncert rozrywkowy
18.00 Dziennik Radiowy 18.08 Spiewa Enrico Maias.

dla pracowni projektowej naszego

Konieczna lokalizacja w centrum
Oferty prooirny kierować pod
Kielce, ul. Plalllty .nr 12 lub
nie na Ilł" 482-28
dział
cjaJ:ny•

-

19.30.

Dziś
16.30 16.40 17.10 -

17.40 18.10 18.30 19.20
19.30
20.15
ZO.30

PROGRA t I
14.00 Melodie
ludowe starego
kontynentu lł.35 Przeboje znad
Morza Sródzi emnego 15.10 Muzyka
na WOlnej przestrzeni 15.35 ZotnierSki konce rt
życzeń
l i 10 Z
polskiej fonot e ki 16.35 MU2:yka raz

zobaczyć,

18.15 -

K l N A

,.,Romantica" "Taśmy pra\vdy" - USA, koL 1. lo, goo". 15.~O,
1"1.45 i 20.
•,Bajka" - nieczyn n e .
.,I\łosk\va" ,.Bullit1 ' USA,
kod.. I. 16, &. 9, 11.15 i 13 30.
"Wspaniale słowo OJDOŚĆ" 
ZSRR, kol. l. H, g. 16 i le.
"Robotnik" ,.PiCJE:.oen ka r ka ,z
tawerny" - jug. koL l. 16, g . 15.15
17.15 i 19.30.
"Skałka" ,.Małżonk ow i e roku
II" - rumuński, kol. dub. 1. 14,
g c:dz. 16, 18 i 20.
.,Amriteatr" - "Gwiaz da Połud
n i a " - ang. pan . koL l. li , g . 20.15
"Letnie" "Madem olsel1e"
ang. pan. kol. l 18. g . 20.
PRZEDSPRZEOAZ biletów kinowych
ul. Sienki e w itza 33,
goda. !l-18.
OYZUR, E APTEKI: nr l ul.
Buczka 37/39 I nr 107, ul. SleG'
kie\.icza 15
T E L E F O N Y:
PQgotowle Ratunkowe '!/!I, Po·
gotowle MilicyJne 9!1'l, Pogotome
WSW 416-25, Strat
Pożarna
998,
f'ogotOWIl' E.'nergetyczne Kielce Miasto
464-30.
((j e lcE' Te. en
UO-63.
PogotowIe wodno-kanalio
, acyjne 50::-01, POCZL Informacja
') uslugach 911 , Hotel .. Centralny~
·20-41.
InformaCja kolejowa 930
'ogotowie hytiraullc:zno - energeyczne I d źw i gow e KSM 414-02.
:>ogotowie gazcwe czyr.ne całą
o b<: 420-92. Pogotowie telewizyj·
e 4'77-98. Pogotowie c i e plr.~ czyne w godz 1-15 tel 411-92 oCl
odz. 15 do 23 - teL ~40-32 , PogowiC!
e lektryczno· wodoctągl>we
I ZBM czynne cd godz 1S do %1.
' l e ron 457·89. Info r m a cja słu1by
· rowia czynna w
gad%. T-2D
L 481-50.
POSTOJE TAIi:SOWEK : ul. Slo'c l<iego 472-1J. plac dworcowy
' -33, ul. Planty 437-11. P. Ohr.
' lingradu 4%i·48. t aJrsówkl b3'
7.owe ul
Swl~tokrzySka 469-33.

TEATR
11. . . Zer mal<iet;o -

Ostrowiec

nieezy.nny

•

"Człdłwiek,

który
przestał palić" S2:wedZki, kol.
l. 14, g. 15, 17 I 19.
"Star" - "Dekada strachu" franc.. kol. l 18, g. 17 i U .U.
APTEK
DY2URNA: nr %9, ul.
Marszałkowska 17.
POSTOJE
TAKSOWEK:
pL
Swierczewsklego tel. 310, Dworzec
Zachodni tel. 380.

TE AT R
Im. S. Zeromskiego. czynny .
. K l N.

- "Sutjeska tf I 1
jug. pan. koL 1. 14, godz.

16 i 19.
uSwit" "Smiech w ciemnoś
ci" - ang. koL l. 18, godz. 11 1 19,
.,Metalowiec" - t.Billi Saek" USA , koL L 16. godz. 17 i 19.
APTEKA DYil:URNA: nr lO, el.
Tysiąc,ecia 12.
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Glówny PKP - 705, osiedle
Milka - 22-44.

sprzec iw i ać.

gadulstwo.
lecz

cz<:ść

So1Y5łCPkcji .

I

się n ikomu
odmówić 'żadneJ

lubisz

posłuchać

zobaczyć,

-

21.30 21.'10 -

22.20 23.00 -

PROGRAM I
Dzl-enr.ik TV (łooo\or)
Dla
młodzieży:
,,sposób
na lato"
Sylwetki X Muzy - W ieslaw Gołas
"Anatomia
sukcesu"
program publicyst.
Kronika Warszawy 1 Mazowsza (kolor)
"EureKa" spotkanie z
Jau r. "atami nag,cód
pań
stwowych
Dobranoc (kolor)
D ziennik TV (kolor)
"Operacja Zagiel-74"
"Józef Balsamo"
ode.
VI s e rialu franc. (kolor)
Wiadomości sportowe
,.Interstudio" - Polska w
bratniej wspólnocie
"Wesołe sm1Jtki"
czyll
40 minut z Krystyną Sioen
kiewk z
Dziennik TV

PRZETARG
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE
IM. GWARDII LUDOWEJ W KOŃSKICH, UL. 1 MAJA 50
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanje z materiałów wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej W 2 . blokach mieszkalnych przy uL Czyża oraz instalacji gazowej w pięciu blokach
mieszkalnych pn:y ul. 1 Maja.
Dokumentacja do wglądu w KZO - dział głównego energetyka, codziennie W godzinach od 7 do 15. Termin wykonania do końca 1975 roku.
Oferty w zalakowanych kopertach nal eży skła~ać do dnia
1 sierpnia 1974 roku pod wyżej podanym adresem. Przetarg
odbędzie się w dniu 8 sierpnia 1974 roku, o godzinie 11 w sali
konft>rencyjnej tutejszego przedsiębiorstwa. VI przetargu m{)gą
brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta i unieważ
nienia przetargu be:!: podania przyczyn.

http://sbc.wbp.kielce.pl

POSZUKIWANIE
PRZEDSI ĘBIORSTWO ROBOT ELEK
"ELEKTROMONTAŻ"

zatrudni bezzwłocznie:
DWUNASTU ELEKTROMONTEROW
DWUNASTU PRACOWNIKOW ____ ••nTl<
NYCH,
- DZIEWIĘCIU SLUSARZY -SPA W ACZY
- TRZYNASTU PRACOWNIKOW DO
Wynagrodzenie z.goO'ne z układem
nictwie. D la pra.cowni·ków
ne są kursy przyuczające do zawodu. B!iis,.
u<lziela dział kadr i szkolenia - Kielce ul. i/!I'I
kich, telefon 460-71, wewn. 14 i 22. .-:

-

ODLE\llNIE RADOMSKIE W
KIEROWNIKA MAGAZYNU
TERlAŁOWEGO
oraz
I NZYNIEROW
~...ECHANIKOW na stanowiskach dozeru
Warunki płacy
do omówienia w
Raoom , ul. Dąbrowskieg{) 15.
zatrudnią

~EMENTOWNIA

"l\fAŁOGOSZCZ"
W
POW. J ĘDRZEJÓW

zatrudni zaraz
KOMENDANTA STRAZY
Warunk:i pracy do omówienia na miejscU W
Kielce, telefon 440-11 lub Malogoszcz 12.

---------------------1
ZARZĄD
SPóŁDZrFf'
GMINNEJ
MSAMOPOMOC CHŁOPS~
W CHĘCINACH
za trudni zaraz:
6~
STARSZEGO MAGAZYNIERA materiał ''/
STARSZEGO MAGAZYNIERA mater iałO

~4E~~~C~EROWNIKOW

SKLEPÓ\\'
terenie Chędn.
Wa,!'unki pra'CY. i płacy do uz,godJll~&lia

deJe1ni.

ECHO

a ludzi
ro

oły

maru" za J1r:u:ę : ,,zbiorniki kuliste - m.odernizacja konstrukcji oraz r o zszerzanie produkcji
i

IE

Z l.sti):;,()w3ni~"

{j r ;i Z

mgr

l nz.

llrszula Lubezyńska i inż. Edward Wijeik z Fabryki Nadwozi Samochodowych SHL za
opracowan ie metody wtórn eg.>
wykorzys tania ścieków z galwa
n ;:tern i i traw ialni do ;~roce ~ u
t ec hnolog 'cznego.
Przyznano
r6wn ie ż siedem wyróżn ie ń.
Z o!<azji 25-lecia
działalności
NOT na Ki el ecc zyźn i e władze
woj ewódzk ie wyróżn i ły 25 dzia
łaczy
stowa rzy szeni a odznakam i "Za za ług i dla K ie ltcczyzI' y" Czte ry
osoby otrzymały
Medale XXX-lecia. Odznacze'n ia wręczył I sekretarz KW
PZPR, Aleksander Zarajczyk.
W swym
przemówien iu
podkreślił on wagę działalności racjonalizatOlrskiej
i wynalazczej
oraz ruchu dobrej roboty dla
rozwoju kraju i ~jewództwa.
W
dziedzinie
tej
konieczne
jest jeszcze większe zaangażo
wa n ie kadry inży n ie'l"yjno-tech
n icznej. Dobr y przykła d stanoWIą
zakłady
R adomia, które
wit.:lokrotnie wyróżniane
były
w konkursach "Dobrej
Roboty".
(jjb)

Zgromadzenie
Federalne CSRS
ratyfikowało

układ

z RFN

15.VII. PRAGA PAP. 15 bm.
Zgromadzenie F . ralne CSRS
raty!iko ało podpisany w Pradze (w grudniu 1973 r.l układ o
normalizacji to.sun!<ów z RFN.
Prułowie
Gbu iW parlamentu
czech06łowackiego:
Izby Ludowej i Izby Narodowości, jednomyślnie zaaprobowali ten układ
Wejdzie on w życIe po 'POdp:san iu go przez prezyde nta CSRS
i lY.l w mianie d okumentów ratyfikacyjnYCh prz ez oba kraje.
Stanowisko rządu Czechosło
wacji w sprawie układu z RFN
przedst3lW il
J>05łom
m inister
praw zagranicznych Bohuslav
Chn :oupek. Oświadczył on,
lZ
pod§tawowy m
celem
układu
między C R
a RF
jest zerwan;e z prz eszłości", która tak
długo utrudniała ~twoczeDie wa
runków dla dobrego
półżvcia
obu krajów. Mówca podkr cł,
ż~ ratyf;kowany uklao otwiera
drogę - do nO!"1llaliza<.'ji
lounków
między
CSR
a RFN.
Przycz oia ;~ on także do tlmocnien' 'l !>Okoju i bezpiet'zeń
siwa w EUI"op:e.

CtłlA

WASZYNGTON. W
Wa_
szyngtonie będ kruttynuowa
ne rozmowy mi~dzy przedstawicielami NRD i llSA w
spnwie na.wiąz a.nia między
ob.. krajami stos unków dyplomatycznych.
Rozmowy
rozpoczęły s ię w poniedziałek i
mają
pi>trwać 7-10
dni.
KAIR. D z.isiaj
przybywa
do &oiptu na 3-miowe roz·
m6wy z prezydentem Sadatern król Jordanii Husajn.
LIZBONA. Portuga.lia nadal nie ma _wer;o rządu.
Desygnowany w sobotę oa
prc-miera rządu tymczasowe
go
płk
Vasoo
Gonealves
kOl1Jłynuuje
koo.s-uItaeie w
spfaMTie .formowania g&binetu.
OTT~WA. Dzisiaj zbierze
się na pierwszym po wyborub p~wszeeh.nycb ...~je dze
ni.. nowy r~d kama.dyjski
premiec-a Trudeau.
Tema_
.tern po8iecb la jest wyzna
ccmie daty " ołania sesji
n_o wybrane,o pa.rlameotu tego lLraju.

Q2enCle
informUją:

liAliL .,..~ ... j w g-od... inaclt popołudniowych przybywa z 3-dniową wizytą do
bracIa amerykański mini.tu skarbu William Simon.
braeł
jest kolejnym etapem jego nieoliejalDej podróży po kilku kraj:lch Bliskiego Wschodu.
HAGA. Iniś spotkają si~
w lla.d u mi ilis!row ie spraw
aagraniczn ych
Holandii
i
Fra.ncji, Max van der S~od
i .l n Sauvag-na.rl ues.
BRUK ELA. VI Brukseli
aa.keócsy się dzisiaj kołejne
2- '~we p 'ebenie m.inistrów
rolnictwa
krajów
Europej6'lLiej W sp ólnoty G_
pod_ej.
PRAGA. W Pradze pnebywa ocl ponieibialku pnI'
wCMłnietąey
francu kiego
Z«roma41zcnia
NarocłowcS'o
Eqz.r Faure.

"Rome by nighi"
16. VII. RZYM
PAP.
Plaga
SZCz.urow ON Rzymie sta la ;r.
tak ni pokojąca , że władze municypalne pow ie rzyły specjalnemu przed5ięb :orstwu misję d ra tY'zacji Wieczn go lia ta.
W nocy sznury buszują
po
ulicach, zupeln ie nie krępując
się spóin,onych
przechodniów.
li
wym poniedziałkowym numMZC dz" nik "Il Tempo" pu_
blikuje zdj~ia wykonane
w
Rzym i
4 nad r n'!m: W amym centrum mia. ta, zwLa zeza
na V iva Vcneto, watahy szzzur6-w wyległy na ulic~ sl~a -zą~
koty i c monstruj;:tc, że wy!::ly
z-wy:}(5ko z ostatn! j kamp nii
dera (. ZlIcji.

STRONA ,

Po

zamachu

stanu

na
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Jak wyn ika

z in.nych do-nieMakar io;; zwróby organ izacja
t a przeciws taw:!a si ę w 3;:~I!<i m
prólx>m inter w encj i obcych s, ł
1.brojnych w s prawy Cypru.
sień. pre zyde'/lt
cił się do ONZ,

Rad io
lon dyń skie podalo
w
pon ied zia ł e k p !"zed
WJeczorem,
że prezy dent Makar:.os z wiernym i mu ugrupowan iami rez erwy policji pozostaje w p ał acu w Nikozji i odpiera ataki
z.bWltowanych oddzi a ł ów g ar_
d i:i narodowej.
Chociaż
przywódcy
rebelii
twi erdzil i, że kontrolują ytuację na wyspie,
to z doniesień
agencji prasowych wyn ika. że
walk! trwają , że rośn ie opór
sil w iernych Makariosowi.

Jak podało radio Wolnego
Cypru, r ebelianci z gwardii
narodowej,
którzy opa·nowali
Celllralną rad iostację
w Nikozji, rozpowszechn iali
fałszywe
informacje o śmierci prezyd en ta Makariosa.
S iły r eakcyjne. a wśród nich
podz iemn a organizacja Eoka-2
już od dłuższ ego czasu wy.u:powały przeciwko pOlilyce pI' zydenta Makar:osa, zmierzają
ce! do utrzymania Cypru suwerennego i prowadzącego poIJiykę
n iezaa nga żowan ia.
Eoka
pos tulowała
przyłącz enie
Cypru do Grecji. W dążeniu do
ukrócenia dzi a ł alności r akcvjl'ego podziemia. prezydent M kar ios zażądał ostatnio wycofan ia z Cypru oficerów greckiCh
dawod.zą cy-;:h
ey pryj-ką
gwar_
dią na.rodową·

Na w iado mość o próbie zamachu wojskowego w Niko7.ji,
-tro
zareagowala
Tur ja
stwierdzają, że Ankara n'e dopu ści 00 zm'any
tatu·u Cypru,
ooartego na trój tronnym !>Orozum i niu W. Brytan ii,
Gr 'ji
i Turcji.
Sekretarz
Jeeneralny
ONZ,
Kurt Waldheim w yraz'ł glębo
ki
zaniepokojenie roz
j m

Z

ją

wydarzeń na Cyprze ośw ia d
czył rzecznik O rz.
Waldheim
po<Zostaje w sla ł y m
k onta k cie
z przed.stawic:elem Cypru w
ONZ, ambasadorem Rosside ero.

Oświadczenie

Agencji TASS
MOSKWA
PAP.
Agencja
TASS opublik~ala na tępu ~
ee oświadozenie:
Nadeszły informacje o tym, że
rano 15 lipca przemocą obalony
usl-ał lega"ny
rząd
RepubUki
Cypryjskiej na czele a jej preaydentem arcybiskupem Mak riasem , wybrany m na lo stanowis ko w
w y niku swobodnego
wyrażenia woli narodu cypryjIkieKo.

Społeczeństwo radziecki e ,wtę
p.ia zb.rojny pUC'L na Cypn',
zlH"Kanl rowany przez iły z zew
Dątu przeciw ko leKalnemu rz\
dowi t .. ~o kraju. Jed y n ym takim rządem, dzialającym z woli narodu, je~ t rząd pr ezy d enta".
Makari
.
po ł~ e ń s two
radzi eckie jest cał kowi cie po :ltro
nie tych, klórzv \ tej Iru(lnt>j
dla
ypru r.odzinie,
stawiają
opór r ebelia ntom.

udz ielają

USA

niepodle gł ości

JS.VD. w
ZYNGTON PAP.
tan y Zj noc:zon e po t w leriIiiły
w pon iedziałek ,",oj
popar te
dis ni epodłeS'łości Cy pru i jeS'e ob ecnej kon Iyludi. Po roboczym pot.kl\ni u w \ a zyng
nie
więro:ly m
mówi lU.
rozwoju
sytuacji na
yprz::,
któ r em u
przewodniczy) sekretan; lanu
"!'nry
KI n fter,
ruczn ik
departamen t u
IJtan u
R ob er t
nd erson
o ' wiadczyl
cJu~!u.rlllKl1 : ,.Zasadą Df.>3.zej
polityki w bec Cypru j est u d·de ł a.nie
poparcia
niepo-Jl eKJ ' i ; integral:tofv.:i terytorial n ej
ypru oraJ: j!!'o obecmym
gw.zan d m
koonst y tu cypym.
Apelujem,' do wny
Icb po.,.,_
tałych
listw o z Xcie po .
dQtb.n~-4fo
l n".,vi-;ka,t .
#

P

•

NOwa plaga
a;

16.V . TOKIO PAP. D
lekarze, dr Hirallama, klrownik Ins!lItu tu Badań nad
Rakiem orClZ dr K tmura, szef
Wlldzlalu EUDeniczneDo 1115tlltut u Zdrcwia w Tokio, opublikowah w tllch dniach rapoTt, z którego 1011 ika. ż w
ciqgu ostatnich 20 lat w Jakra
wiC;

ZE STR. l

mo
ku

•

aponll

12-kTotnie
zwięk$ZlI
liczba pOTonień i IlŻ 26-krotn'e
bieg(,w
U$uwanicl
Clq '11,
spowodowanllch nieprawldlOU:!lm Tozwojem
Z'lb
panii

la :si

=

maTtwotą

p/oda.

J dnoc=e5nie jak wy/W.zujq dane Minisl rstu.·(1 ZdTowi.a i Opieki Społecznej - na
kulek defoTmac)i nieIILvwl.qt,
notuje się obccnie ich znaczn
wi~k:4 niż prz d dw ma
latll §mierte!ność. A utOT l1l ra1 TtU Sl'gerujq, Ż są to Tezultatll =atrucla brzemiennllch
kobiet §rodkami chemicznllmi,

znajdu ) ąCllmi się

w

Żl/W

noki, bq '! te?: skutki za~ 
wania niedostatecznie SPT<lWdz uch leków.

ymowa
sądowe o
w ro u

(1.0' rp:r
YCłLA

http://sbc.wbp.kielce.pl

poparcia
C pru

JapoilSc'j pToducenci ,~Ttll
kulów
SP;).;.lIW~Zllch
stosu;ą
1 ko ~O'J Tóżnych subs{a.~
cjl chC:l1"c=rrych, l! na t'ltejszym rynku znajduje si.~ panad ~o tlIsięClI :specllfików
!armace'L'::cznllch.
Ws;cazu;1!
. też,::e japo?, ka
!użba
zdr wio :b.,t często podda prvJ zle
matki
badaniom
rentgl!nows.';m.
Jeśli w Japo ii utT=;.tma :się dotli cI czaowe teltlpo U'':-T03ttl !'czbtJ
p O1lień, to - jak obl"czt:111
kom.puteTV - w 1 OToku bę
dzi(! ich hltaj bli3ko lob ra.eg
więeej " iż w 1950 rok.u .

ECHO DNIA

•

Koszykarze ZSRR
mistrzami świata
Koszykarze

ZSRR

zdobyli

tytuł mistrza świata. , W decydującym meczu drużyna ra-

dziecka pokonała USA 105:94
(55:55). Trzy zespoły - ZSRR.
Jug osławiai U$A uzyskały
jednakową ilość punktów o

Henryk" Jabłoński

kolejności
decydował
więc
bilans małych punktów z bezpo$rednich spotkań. Koszykarze ZSRR legitymowałi się 8

punktami, Jugo- kontem zerowym.
a Amerykanie mieli b ilans
ujeanny - 8 pkt.

udekorował piłkarzv~ .

dodatni!mi
słow ianie

WicemilStrzostwo zdobyli Ju_
gosłowianie . a trzecie miejsce
przypadło drużynie amerykań

skiej.
meczu z USA druż)"!1a
poikaz skuteczIlej gry.
W

rlłdl7;iecka dała

zozda i Barcik
'zrezygnowali z walki
w Tour de l'Avenir
Szósty etap Tour de l'Avehir liczył 165 km i prowadził
przez Pireneje. Z walki na
tej trudnej trasie zrezygnowali m.in. S zozda i Barcik. Etap
wygrał Martinez (Hiszpania).
Kaczmarek zajął siódme miejsce, Brzeżny był jedenaosty, a
Szua1<owski - dwudziesty. Po
sześciu etapach prowadzi Martinez (His zpania). Kaczmarek
lla6'mU!:ie cz·warte miejsce.

odmaczeniami .' panstwoWVni

DOKONCzr;l'ur; Zol> a.LA. . .
wodnikom i opiekunom drużyny odznaczenia państwowe.
Przewod,ni<'Zący Rady Pań
stwa, dekorując naszych reprezenta.ntów, podkreślił, że
wśród wielu
walorów, które
wykazał zespół w swych występach
na
mds-trzostwach
świata, szczególnie cenna była
umiejętność
kolektywnego
d.zliałania. Zespół potrafił re-o
alizować wspólne plany, które
jednocześnie

stwarzały możli

wości

wykorzystywania indywidualnych wartości każdego
zawodnika. H. -Jabłoński zwrócił uwagę, że podobna postawa potrzebna jest nam wszę
d~ie, na każdym odai,nku pracy. niezależnie od jej charakteru.
Odznaczenia
otrz)'lmali:
Sztandar Pracy II klasy Kazimierz Górski, Krzyże Kawalerside Orderu Odrodzenia
Pols-ki: Lesław Cmikiewicz,
Kazimierz Deyna, RobeJ;'t Gadocha, Janusz Garlicki, Jacek
Gmach, Jerzy Gorgoń, Zbigniew Gut, Kazimierz Kmiecik,

Osvaldo Brandau
zastąpi
:.Gagalo, trener brazy,.czarodziejów piłk:l"
lekkieg-o żyoia. Kibice
zapomnieli o jego
"złotej serii". Nie bacząc na
to, że pod sxkoleniow)'lm kierownictwem Mario Zagalo reprezentacyjna jedenastka Brazy~i.i rozegrała aż
19 kolejnyeh spotkań międzypaństwo
wych, nie ponosząc poraiki!
DzIś w Brazylii
fanatycy
Marto
liijskich
Ilie ma
szybko

braz yli~iej
~y Zaga.lo.

piłkd żądają gło

Pierwszą zapowiedzią,
stującą rychłą Z'ffiiąnę u

zwias.zkoleaiowego steru brazylijskiej
kadry było odwołan:e przez
prezydenta Ernesta Geisela
planowanego przyjęCi a całej
eldpy w Rio de Janeiro, po
powroeie z Europy. Również w
Sao Paulo oraz w Rec ife n ie
odbyły się planowane przejazdy ulicami i bank.i.ety na cześć
zwycięzców z RFN.
KoarlJdy~,t€om
na za!.tępcę
Zag 11,1'0 j es t 60- J.e<tIni O sv a],d o
Brandau z jedenast!iki Palmei'MS Sao Pau!" - mi~,trza lig,j 1.972 i 1973. Udz.i etlił on
illLedruVMl" następującego wyWlia,dou:
· "Mogę wskazać, jakie błędy
popełnił Zagalo. W Argentynłe w 1978' r. Brazylia znowu
musi znaleźć się na pierwszym
miejscu. Jeśli zostanę trenerem reprezentacji narodowej,
zobOwiąZUję się osiągnąć cel,
jakim jest odzyskaole mis~rzo
atwa świata".
~T,ie przewicNje się JaWan w
~) wie..

~

Za~alo?
dobrze spiśywała się w tegorocl..nych finałach , powinna zdaniem brazylijskich fachowców - wytrzymać jeszcze ozte
ry lata. Poszukiwa·n y jest następca Rivelino w środku pola. ' Największe nadzieje zwią
zane są z 20-letnim Falcao z
Porto Alegre. Pń:ewiduje się
. szybkie rozstanie z Paulo
Cesare.rn z Flame<Illgo. Spobka
go kara za niesubordynację.
Zagalo mówi: "Na razie
jedno wIem na pewno
mam dwuletnią UlD()wę z J!C
BoWogo".

<:>

Dopiero po 30 godzinach
organizatorzy ogłosiU oficjalne wyniki Rajdu Polski.
Zwycięiyli Austriacy RuessIlng i Weiss na "porsche
carerra", wyprzedzając Błaże
ja Krupę i Jerzego Landsberga na "renault 12 gordinJ" oraz Bułgarów - Ozubrikowa
i Atanasa na "renault 12 gordini".
Od najbliższej środy Kraków stanie się miejscem wielkiego spotkania pOlonijnych
sportowców i miłośników sportu z różnych krajów. W pierwszych powojennych Igrzyskach Młodzieży Polonijnej udział zgłosiło ponad 40!) osób
polskiego pochodzenia z 12
krajów Europy, Ameryki, Australii.
Australijczyk Nicholson
wygrał w Berlinie Z3.i:h. kolarskie zawody sprinterów na
toru. Drucie miejSce zajął
(!?)

o

o

urregocz Ll"O, zygmunt Maszczyk, Andrzej Strejlau, Antoni Szymanowski. Złote Krzyże
Zasługi:
Mirosław
Bulzacki,
Jan Domarski, Andrzej Fischer,
Roman Jakóbczak, Zygmunt
Kalinowski, Zdzisław Kapka,
Henryk
Kaspercza.k
Marek
Kusto, Adam Musiał, Andrzej
Szarmach, Jan Tomaszewski,
Henryk Wieczorek i Włady
sław Zmuda.
W imieniu odznaczonych podziękował Jan Tomaszewskii, a
kapitan reprezentacji Kaz,i mierz Deyna wręczył przewodniczącemu Rady Państwa
Henrykowi Jabłońskiemu oko
licznościowy proporczyk wykO'na.ny
dla
upamiętnienia
sukcesu naszej drużyny na
piłkarskich
mi5trzostwa.ch
świata.

spotkaniu uczestruiczył
Sekretariatu
KC
PZPR Zdzisław Zandarowski
oraz przedstawici.el.e
władz
sportowych.
(PAP)
W

członek

Wspó}twórca
szek", Krzysiak w
Dynli. ·
.'
"

\

rozmowie

GrotuJ
Clla

Awans piłkarzy Radomiaka
do II ligi WS'tał z za-dowoleniem przyjęty nie ty,Lko przez
naj wie rn ie,i szych sY'ffipa,tyKów
"zielonych". PJłkarze, trenerzy i działacze zasłużonego radomskiego klubu odbierają
wiele gratulacji.
Oto treść depeszy od wojewody kieleckiego ..!... Antoniego Połowniaka:
"Serdecznie
gratulujemy
zarządowi klubu
oraz trene·
rOm i zawodnikom sekcji pił
karskiej wejścia do II ligi.
Cieszę się, że miasto Radom,
w roku XXX-lecia PRL wpisalo się na listę przodujących
ośrodków piłkarstwa. Serdecz
nie. życzę ,dal<;zyCh sukcesów
na tej drodze".
-

Podobne w
cje i życzen i a
domiakowi
.
da kie1eck.i
kowsld,
m:ejskich
ka Federacja
rządy wielu
wych
____
KieIP ~~ 7V~

Bobby Fischer nie ustępuje
w swych żądaniach
Aktualny szachowy mistrz świata, Rob~t Fischer nie ustę
puje w swych przesadnych żądaniach. Aktualny mistrz świata
stara się bowiem wymóc na Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) wprowadzenie do. regulaminu pojedynku
między zwycięzcą turnieju pretendentów
a obrońcą tlltułu
mistrzowskiego sformułowań, które faworyzowałyby mistrza
świata . Według żądań Fisch~a pretendent do tytułu powinien
pokonać mistrza dziesięciokrotnie i to różnicą co
najmniej
dwóch punktów.
Radziecki arcymistrz Salo Flor poddał ostrej krytyce iąda
-nia Fischera. Argumenty mistrza świata Flor uważa za absurdalne, pozbawione logiki. Flor stwierdza ponadto, że rysujqcy się konflikt między mistrzem świata a pretendentem do
tytu.łu mistrzowskiego mial już swój precedens w
1913 ' r.
"Wtedy to doszło do nieporozu.mienia między Lask~em a Capablonkq . Jednak - przypomina radziecki arcymistrz - Lasker w pewnym momencie uznal, że przesadza w swych żą
daniach i doszło do porozumienia między obu szachistami. Dlaczego Fisch~ nie chce Skorzystać z tego pouc:rojącego przykładu?".

Sprintel...
Duńczyk Fredborg przed Erdmannem i Gewissem (06aj
RFN) oraz Francuzem Morelon.
Na zawodach lekkoatletycznych w Dreźnie mistrzostwo NRD w maratonie zdobył
Arnhold (Dynamo Berlin) 2:16.13,2; a w chodzie na 50
km - Skotnicki (Chemie Halle) - 4:03.04,8.
Podczas mistrzostw RFN
w dziesięcioboju, rozegranych
w Trostberg, Kurt Bendlin
zgromadził 7.945 pkt., a Eber.hard Stroot - 7.846 pkt. Tytu"ł mistrza RFN juniorów wywalczył Guido Uratschmer 7.894 pkt.
<:> Trójmecz lekkoatletyczny .w Clermooł-Ferrand wy-

e

o

kt6n.

http://sbc.wbp.kielce.pl

grała

146 pkt.
144 pkt. i
drugą reprezentacją RFN 130 pkt.
Na jeziorze Cherenes na
Słowacji rozegrano międzyna
rodowe zawody w narciarstwie wodnym, zaliczane do
Pucharu Europy. Startowali
reprezentanci Belgii, NRD, Polski, RFN, Włoch, Jugosławii i
CSRS. Polka Barbara Naorniakowska
dwukrotnie wywalczyła trzecie miejsce w
skokach i w slalomie. W obu
tych konkurencjach triumfowała Włoszka Terrachl.
Mit:dzypaństwowy
mecz
tenisowy Węgier i Rumunii
zakończył się w Bukareszcie
zwycięstwem
gospodarzy 3:2.
W ostatnich grach Ovici (Rumunia) pokonal Baranyia (Wę
gry) 6:2, 6:2, 6:0, a Nastase
(Rumunia) wygrał z Taroczym
(Węgry) 6:4, 6:2, 6:!.
..
przed

o

o

Kanada -

Francją

pewnym
nasz zespół
~owudzelll~

gh

froncie".
~

5 miej
młodych
Korony

.~

