tałlujemy

Przviacielskie

postawy ideowe
o zież, pols iej
H.

ystą pien ie

na VI

spotkanie

Ell arda Girkl
i Gustava Husaka

Jabłońskiego

Zjeździe

ZHP

Jak już informowaliśmy - n
zaproszenie I sekretarza K o rni·
tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Edwa r da Gi e rka , w dniach Z7 -28
marca przebywa l w P0191d"j
R zeczypospolitej
Ludowej
z
przyjacielską wizytą
sekreta rz
generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czech łowacH. prezydent Czechosłowackiej
Republiki Socjalisycznej - Gu tav Rusak.

ukOlÓczy w Wa.rSl&aJWie obrMY VI Zjasd Zwi ....
• Ha.ccem_ Polskiego, w którym u~Cl&y 1000 ~.
le,.t.ów reoprezeotujlłCych t.rzymilion'Ową neHę OIIlłon' ków
Pruwiduje się, U w doiu iłzisi;e jssym konty nui)'Wanoa
iyskus.ja - pleoana ' i w pięciu ses-połach problemowyc h
osiągnięciami i kierunkami pnyszłej pracy
. Zgłoszone wnioski znajdą _oje odbicie w acbwałe
VI Zjazdu ZHP. Deleg.ad wybiorą również władze
H-arC;('! l'S'tIwa Polsok ' ~o Da n.astępną ILad eDCję.
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W Zakopanem odbyło się przyjaciel kie spotkanie przyw6-f c6w obu bratnich pa r tii. Z.
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uchlNa'

r alizacj8
pracy i w arunk6w soc jalno-bytowych dołącz ono n iemało wniosk6w, postulat6w i propozycj i.
Pod jęto uchwały ,
zatwierdzon o
wskaźn iki techniczno-ekonomlCz
n e. J ak się je realizuje?

karo n u
Biillera. Ru zy
ona
prawdopodObnie
pod
kon'"c
czerwca br. Kon tynuując :fzialanie w zakresie u~prawnlania
DOKONCZEN I E N A

T H. 3

Zakłada ch
Wytwórczych
" Społem " w Kielcac h re alizacja

W

tegor ocznego p lan u produkcyjnego p rzeb iega pomyślnie. Dodatko wa prod u k cja mieć bę
d zie w a rtość okolo
5 mln zŁ
Zgod nie z u ch w ałam i KSR oodjęto
niezbęd ne
prace w celu
w prowadzenia do produkcji kilk unastu
nowych
wyrobów.
Wśr6d
nowości,
kt6re w
br.
wejdą do produkcji majdują się
m. in placki gryczane, olacki
ziemniaczane, makarony kolorowe z dodatkami marchwi, pomidor6w. gr()szku itp Realizując
postanowienia Konferencj i Samorzadu Robotniczego montuje
się nową linię produkcyjną ma-

Politycznego
ministra spraw
ZSRR AN.
GROMYKI z se·
stanu USA CYANCE'E:\J.
wymiany pO·
n a zasadnicze zaa stosunków ra- amerykańsk ich.
a P ' dkresJiw takim sa·

6 dni ferii
wiosennych
Zbliża ją się wiose nne fe ·
rie szkolne. Prz ypadają one
w terminie (Id 7 do do 1!
kwietnia br. wh~cz nie. Bę
d7.iie to ostatnia przerwa Vff
nau c ł' Dodczas b i eż ące!''' r"·
ku szkoln ego.
(PA P )

Nailepsze film,
i aktorzY 1918 r.
WASZYNGTON PAP. Znani
są jU2 pierwsi l3lU~eaci dorocznych nagród
Amarykańskiej
Akademii
Sztuki
Filmowej
"Oscar6w" za 19i6 r. Za aajlepszy film zagralliczny umano obraz "Czarno-białe w kolorach", w
reżyset'ii
JeanJacques Arnaud, produkcji Republiki Wybrzeża Kości
Sło
niowej. "Oscary" za najlepsze
rol-(' d.rugoplanowe mę ką i
żeńską
przy·z.nano
Ja .onowi
Robardsowi ("Wszyscy
I ud%.i e
prezydeota") l Beatrice Straight (.. Network") Danilo Donali otrzymał "Oscara" za kostiu
my zaprojektowane do filmu
Federico Felliniego ..Casanova"
N~rodv za m~";alne
efekty
przypadły filmom .• King Kon!;"
I .. Logan's run" \1'ist.rzem ceremonii uroczvątoŚ<': wręczenia
już pO raz 49 .. ~car6w" był
znany
amerykański
reżyser,
William Frledk in ,
niedawn,.
laureat tego wyr6żni .... 'i

Bioprognoza
Uwa(,

ki~rowcy

prze-

chodni~!

W idzialnooić

dobra, dro

pru

wamie ' li kic.
y t u ja
biom~t~orol.Kicsna:
.bniiof\a
prawno"j;
cłziałania,
. bjawy poJtorn.nl'(o
a moponu"; .

B .... M.

Podcs
prł m i~r

P iotr

J a ro H ~w lcz

"w ma en

le wie.

w garneu"

j

Czyżby

Gi er~ k.

I E dwa r d

powróciła
twą

zima?

łąki. NajobCitsze
opady śniegu zanotowano w
Górach Swiętokrzysklc h . P onieważ tempera ura waha się ...
granicaCh zera, śnieg stopniowo topnieje.
Opady
śnieg u
przerwały
wiosenne prace VI
PQlu.

W Karkono ;ze powróciła zima . W poniedziałek w Jelemej
G6rze zaczął padać śnieg. Temperatura na Snieżce spadla poniżej zera. zbocza g6ry pokryła
warstwa świeźego śniegu. Pierw
sze od dłuższego czasu opady
śniegu
zano owano w PQniedziałek w calym r .. jonie Karkono zy.

pola

w Górach SWlę okrzyskich
na ob,'zarach wojew6dzt w
kieleckiego i radomskiego wystąpiły opady śniegu, kt6ry pokrył
kilku centyme rową warI

dziś

Suma olbrzyma
zJo\\il \\ karz

Zf.Z

rió .. ki

18-le:ni mie:'zkaniec Szczeci na
larek Górecki, złowił na
wędkę 5.1-kilogramowego suma
Je
to największy okaz. lakieco udalo ~ię :r;łowić wędkarzom
sz<'zecii, kim w ostatnim okresie. Jak informuje S7. czcśliw'f
wędKarz, ie o zmagania z ry bą trwalY ponad p6ł eodzlnv I
kto wie. jak by się zakoń C' zvły .
"dybv nie pomoc kole~i Warto
oodkreślić, fe w wodach OdrY
w rejon ie Szczecina I Grvfina
trafia sic ostatnio sporo du iv h um6w. or7.pk ra c'raia C'ycb
.... ,,"1"'\ ,.".. \,..
rp P\

Interwe ncje przyjmujemy
w godz. 9-11
Pra n ie na klatce
ch odow ej
Jak wynika z relacji jednego
znanych czylelnlk6w, mle s.k ań y b loku pny ul. P i~k ono ... •
kle j D r 41 w K (~ l cac h naj-

a

n a
CT.y i tnidlł cywilizar.j .. pozaod m kir?
:t dnycb do wodo ...
po'wi~rdzaja('vch tt'n fa I ob«ni~ j .. "Zru ni~ ma, alt' 7.i~mia
i cały na l
układ
lonen:ny
nit jt t wc Ił jskimi wyj t-

• •

I

•

IzacJą

•
p zazlems

kiem rhoriaiby w na uj Calaktyce. {;('uni opier i:i\c .. ię
n różny('b badani ('h dO"l'li do
wnio ku, ie tylko w obrębie
n zt j galaklyki (mają('ej ·rl'd.
nj(oę ok. 1
ty. lal ś"il"Unych

http://sbc.wbp.kielce.pl

l
1

ą?

W ('Iągu roku 'wi tło przebi~(a, jak wiadomo, ok. II b ilionów km) j .. tnieje co najmniej
10 miliardiiw planet, Jla któ-

-a
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sygnał

Nasz

Młodzież współtwórcą współczesności Nim zaatakuj
i 'współbudowniczym jutra ojczyzny
płakil

DZIEŃ

METALOWCA
W RADOMSKIM
"WALTERZE"

Wcwraj w Zakładowym Domu Ku.}tucy "WaHera" odbyła
mi\l,a uroczystooć z ok at/:j i
tegorocznego Dnia
Metalowca. W czasie akademii 53 prallO'W<I1ików Za,k ladów
Mela'lowych im. Gen . "Waltera" C>trzymalo od:zma'ki
"Zasłużony
dla
zakładu",
natomiast
8
człOlllkom załogi wręczono premie jubile<UStZowe za -przepracowarue 40 i 35 la,t w przedaię

siębiorstwie.

W

~i

all" l)'Stycznej ?Opisywa~y
się
za·kladowe z.espcr
(ekr.)
Iy artystyczn e .
MINISTER A. GLAZUR
NA KIELECCZYZNIE
Wczoraj

województwie
minister
buoownlctwa i przem ysłu materiałów
budowlanych,
Adam
Glaeur. Odwiedził 0«1 Z8Ikłady
Cementowo-Wapiennicze w Nowinach ocaz Kombinat Gipsowo-KrecLowy "Dolina Nidy" w
Gackach, interesując się głów
me sprawami roowoju produkcji 111 a teTiałów
budowlanych,
Itńeleckim

w

przebywał

możliwościami

rozw,iązywania

trudnych problemów tralllspocbu tych ma.teTia!łów Ol'alZ Ironoent.racją robót i.nwesŁycyjnych.
W toku spotkania z gospodarzami województwa: I sekretarz,e,m KW PZPR, AleksslOdJrem
Zaora'jczy kiem
i
wojewodą,
J6tz.elfem
Stańskdm,
minister
A. G la= udekorowa.ny został
oomaką "Za Zi8lSłu.gi dla. Kiel ecczycz.n y".

Skrót przemówienia Henryka
Na wstępie Henryk Jabł.ó8ki
pozdrowił
uczestników zjazdu
w imieniu Biura Politycznego
KC PZPR oraz O6Ob iście - I sekretarza partii, Edw .. rda Gierka.
Niewiele czasu upłynęło
slwierdził H. Jabłoński od
V Zjazdu ZHP, ale w
tym
krótkim okresie poważoe zmiany nastąpiły w polskich wsiach
i miaslach. W codziennym tru<leie - powiedział
naród
nasz dowodzi, że wielk ie j dziejowe,i szansy, ja_Ił stworzyło
mu wkroczenie przed 33 laty
na drogę socjalislycwego budownictwa nie zmarnował, że
idzie
naprzód
coraz
śmie
lej, z coraz większymi rezultatami. Partia docenia
uczestnictwo młodzieży we wszystkich dz iedzina ch życia
s połeczn ego , widzi w niej ws pół
twórcę polskiej
współczesności
i współbudowniczego dnia jutrzej5(l;ego ojczyzny.

i

Już dz.iś liczyć lrię

dziej

podkreślił liczy
będzie COf"8Z barmłodzieży, jej u-

praca
w tworzeniu nowych warto8ci, w rozbudowie ma terialnego i duchowego
potencjału
na,rodu. Waż,ne jest również
zdobywao.1ie przez nią moiliwie
najgtębszej
wiedzy ogólnej i
pol it ycw ej ,
jak
najwyższych
kowalifikacji zawodowych i obywatelskich, samodzielności myślenia, umie jętności
pracy w
dz ia ł

zmieniających
się
współżycia

ciach i

okoHcznoś

w kolekt y-

Proees bvtvch PIH-oweów
wr2.eśnia
1975 roku dwoje
inspektorów po przeprowadzonej kontroli sklepu warzywnlł-owoeoweco
przy
pl.
Obrońców SlaliDcradu w Kielcach zazl\dało od kierowniczki
kwo1y 2 1ys. zł. Zaplaciła i nalYl'hmiast informację o tym
zdarzeniu pnekazala do KW
MO.
I tak rozpoczęło się śledztwo
w sprawie nadużyć w Wojewódzkim Inspektoracie PIH w
Kielea.cb. Nikt wówczas nie są
dził, że przybierze
ono takie
rcnmia.ry. Jak informują Prokuratura Wojewódzka i KW
MO, do obecnej cbwili podejrzeniami objęci zostali niemał
wszyscy byli pracownicy pm,
łącznie
z inspektorem wojewódzkim i jeco zastęp cami. Ta

2

kilkudziesięcioosobowa

~upa

pod t>j r2.anych
o
nadużyeia
świadczy o tym, że w państwo
wym organie kontroli panowała
łotalna korupcja.
POIUoże wszystkich machinacji i nadużyć jest dość proste:
wśród osób wmieszanych w aferę, a nawet w znacznej części
apołcczeństwa,
rozpowszechn i ło
się pr2.ekoDanie o wszt>chmocy
pieniądza i łapówki. Za pienią
dze można rzel,om. wszystko
salatwić,
zamknąć
kaźdemu

.sta, otwon:yć każde drzwi. W
ułej
tej aferze zaskakujący
Jrst fakt, że spośród osób oPlac:ających nit>mal baracz b y łym
pracownik.m
kontrol"
tylko
Jt>dna nie wytnymała i zameldowała orr;anom ścigania. I tu
rysuje się proble m spolecznit>
bard.ej szeroki niż osądzenie
kilkudziesięciu
byłych
PIHOWt;ów: problem tych, którzy
ła".wki dawali nie prote8tuj~.
Jest to za.«adntenil', które wymaca Clębszej analizy i odręb
aell:o potraktowania.
Bledsi o w
sprawie PIHOllllf:ÓW Jest skomplikowane I
wyma,a dJucotrwałeco prowanenia. KiTka dni temu SIłd
WO~_Nslli w Kielcach wydał
'W)'rok w stosunku tlo pierwnej cn.y oskanonych. Kary
....aJ" _róinieowall.e. Sąd _iął

m
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pod uwar;ę postawę oskarzonych, Icb wc:r.eśniejsze przyznanie s.ię do popełnionycb czyniw. Z uwroci na wyru_1\
pnez niektire _by skruebę,
Slld, sgodnie z wnioskiem prokuratora 06kadająceco, zbgodził im wymiar k ..ry prawie.
połowę.

Sled:r.two w stosuoku do pobyłych pracowników
PIH prowadzone jest nadal. W
najblizszym czasie na wokandę
Sądu Wojewódzkie Co w
Kielcach wpłynl\ kolejne .prawy
przeciw następnym ,,-rupom byłych pracowników Państwowej
Inspekcji Hastdlowej.
(DAP)
zostałycb

~ie,

JlO'!z.~ ie odpowiedlZialno<ia Wl~ de-mokraty:z,mu i
dyscypliny społecz.nej.
CI,

kontekście, przewodPaństwa
podrolę
organizacji mł;r
dziE:'i.owej, w której młody Pc>lak z,najduje się w grOllie swych
rówieśn ików, .kolegów i
przyjaciół
Zawiera O'Ila
w
sobie

W

tym

niczący
kreślił

Rady

tak cenne walory, jak dobrowolność, samorządność, aktywnooć, współdziałanie i samowychowywane. Zarówno w pracy
jak i w zabawie - powiedział
- harcerz uczestniczy w zespole, to znaczy w najlepszej, jaka może być szkole rozwijają
cej pozytywne postawy społecz
ne i wzajemną życzliwość. A
jeśli
dobrze będzie pracowaia
jegO organizacja zrozumie, że
ten naj mniejszy
kolektyw, z
którym czuje się przyjacielsko
zespolocny , jest częścią składo
wą jego związku, ten zaś jest
organicz.nym składnikiem ca łego socjalistYCZI.lego rochu mło
d:z i eżow ego.
Na ty m gnmci~ - stwierdzH
Het"l,ryk Jabłoński z.nacznie
ła twie j niż
w
jakichkolwiek
iJlnych warunkach rozwijać się
mogą w młodym człowieku takie walory, jak poszanowanie
godności ludz.kiej, wrażliwość na
niesprawiedliwość,
demokratyZIm, ~ogi stosunek do egoizmu, JlO'!Z"Ilcie odpowjedzia 11.1 00c i
za wła9lle czyny, za kolektyw,
za swych najbliższych. Od d~ia
łaJności ZHP, od pracy wszyslkoich jego ogniw zależy jak te
moiH'Wo6ci z06 tan ą wykorzystane.
Kształtowanie takich, rzeczywiście "bogatych" ludzi zaakcen tował przewodniczący Rady Pańs twa
to tworzenie
n ieodzownych dla narodu wartoścci. I takie wła.9.1ie jest fundamentalne zadanie ZHP. Powodlri!'nie tej pracy to jedna z
nejważ,niejszych gwail"ancji,
że
nieodwwne dla p.rawidłowego
rO<l.woju społeczeństwa partnerskie współdziałanie wszystkich
współcześ:lie
żyjących
pokoleń
Polaków przynosić będzie efek-

ty na miarę naszych marzeń l
a mb.icj i.
Mówiąc o ~ładzie
harce!"stwa w pomnażande sil i zamożności
ojczyzny H. Jabłoń
ski podkreślił wielki dorobek
ZHP w dzied2.illie kształtowania

Rielecki
(pod)wieczorek •••
SZCZ<Y1'KI DLA WSZYSTKICH
Na 11 zmiOhl.ie w ;filii zo.kl4du sZC2otlkaTSkiego Spółdzielni 1.
wo.l1dów Niewioom1/ch prZ1/ ul. Zamkowe;, p1"acowaro wczoraj
10 osób. Jak poi nform owa l nas z-ca M1/gadzislll Wacław
Mqdzik, przez Z godzinll uracowmcll robili okrqgle szczotki do
czyslozarek ulicznI/ch. Potem t zw. "pleców'ki", a więc posztc.kiwane $zczotki do mllc14 pleców. Głównymi odbiom:cun4 t]/Ch

u'l/robów Iq Wojewódzki Zwifł2ek
mopomoc Chłopska" i "ATged".

Spółtbielni

Rolmcz]/Ch .So.-

NA CO POLUJJ\ MYSLIWJ?
ZajrzeIiśmll

jed JI'lł'II o sklew myśliwsJcif!f1o
WSS "Społem". Sp1"Ze<l4wczllni,
.Mieczysława M4rkewJJca, $p1"zed4wala właśnie jednemu z mllśliwl/ch amunU;ę <l4 powu-ania na kuropatwl/. Bl/ł to jeden
z czl()Tlków kola !.owiec/dego "Rtlś 13" - Henryk Slwlew.kc
z Bi ałogona. Oto 00 powiednał nam o bieŻfłC1/ffl .ez()Tlie:
- Aktualnie poluję nad Nidq na kaczO?"tI, bo niszczq gni4Zda z jajkami kacz1/ffli. Ponlldto z UkT1Icio, przed aGmllflł
tem, strzelam do cietrzewi, ale a.i koro Za,.noWG. W tvm ,.OkM
upalowalem Z CIetrzewie, 5 kaczorów i 1 rudego lia«. A tV roku
ubiegl11m ud410 mi lię upolou'Gł 'Gk rz>odko &J>Otllk4nq I>łalq

w Kielcach,

wozora;

należącego

do

do

mi-

kuropatwę.

KIERMASZ W

,~lNIATURZE"

W godzinach od 10 do II w Klu.bW! "lIIi"iGtu.r.", KSlłl 1D.~I
nie z WPHW urz!łdzilll kieTmlJS.Z wl/Tobów dzi"wiaTsKich, w§ród
ktÓTllch dominowałll bluzeuki i sweterki damski" produJcowa'7lS!
Ul kieleckich zakładach .,Electc&" ł ..TWÓTczośł". Z mt/łlq
o C%~lW:h Klubu Złotej Je3ieni %4JrOfflGdzono tu bardzo tame,
Ille ładne rzeCZlI. S2>kod4 '11'''6, łe tllłc mewielu klit!1lt6w przybUlo 714 "iennU%. C%em.u % petDftOśd4 wi-ni_
mej reJckmy.

lweM:

odpowłecl
łebo'

Jabłońskiego
p06Law ideowych młod.zieży, bogactwo stosowanych form kolektywnego dlZiałania i wypoczynku oraz czyllt.ly udział harcerzy w życiu społecznym i podejmowaniu
rozlicznych
prac
użyt.ecznych dla kraju ora;!: pozytywną rolę harcerstwa w naszym systemie szkolnym.
Zwracając
się
do instruktorów ZHP - H. Jabłoński podkr eślił ich ogromne możliw06ci oddziaływania, które wyznaczają
tym samym
rozmiary
ich
odpowiedzialności.
Praca
nad stałym własnym doskonaleniem,
pogłębianiem
wied;zy
pol ity cz.nej
i pedagogicznej i
nieustannym doskonaleniem demokracji wewnątrzorganizacyj
nej to warunki niezbęd•.le
byście wytrzymali tempo stałe
go wzrostu waszych obowiąz
ków .
Zwracając się na zakończenie
do delegatów na VI Zjazd, H .
Jabłoński

powiedział,

że

n terweniowali

I

cały

kraj ma prawo oczekiwać pryncypialnej, prawdzi.wie harcerskiej dyskusji i jak najlepszego
na jej podstawie opracowaJlego
programu dalszych działań.
(PAP)

w

mieszkańcy bloków
Ludwiki Wawrzyńskiej
cach. Otóż od kilku dni
cają
spok6j w tym
gnieżdżące się na drzewach

wrony.
Dwa lata temu w 1ym
mym rejonie gawrony
wały

starszą kobietę,

w głowę. Apelujemy
Kieleckiej Spółdzielni
ni'o wej, aby w porozu
Ligą Ochrony
rozsądne

raniąc
w ięc

rozwiązanie

blemu.

Niezwykłe

znalezisko
MOSKWA PAP.
zakończono

nego znaleziska arC"leOlOelC-"'.
Chodz.i o jajo gigantyczn
sia kopalnego, który żył
berii.
Ptaki te
zaJ"U" ""''''
tamtejsze tereny 10 tysięcy
temu.
Specjalistom
udało
przywrócić, po Sklejeniu
fragmentów,
naturalny
jaja. Waga jego skorupy
l kg.

Obrady VI liazdu
DOKONCZENIE ZE STR. 1
PUll!kiem wyjścia do oKreśla
nia głów.nych kli«unków i me-bod przyszłej harea:-sk4ej pracy są: treści zaJWa.rte w wygłO'SZOnym p i erwszego dwa 0brad wystą,pietruiu
przewodn.ic7.ąoego Rady
Państwa,
Henryka Jabłońskieco or62 tezy
r efer atu
programowego,
wygłOlSZOllego
przez
nacz.ednJk a
ZHP, Je-rseco WojciechowskieCo.
Nacze\Diok ZHP scharakteryzowat D8&bf:pn.Le główne
kierunaca praICy z-wiązku na puysz)ość. Choodtzi główn i e o dalsze podn~ j.a.kości dllJiaI.am.ia drlJlŻ;ym i szczepów harcerskicb, o joe6zcz.e lep6Zoe ZIQspoka.jan.ie potrrzeb wszystkich
UICUlliów, lilie tylko barcerzy,
w drzIiedziDie na<UJkd,
lrutltUI" y,
sportu, rurystykd., o rozwój
lI8morząd.n!ośai uaznwwsk.ied, o
towllol"7JYSZecje przemialllom zachodlzącym w il,)'stemie edJukacji narodowej. Harcerstwo bę
dzie n"8'dalł popw1ar)'20wać socj.a1isty=n.e WUJIry,
post aowy
lDOI"aijllle i obyczajewość, przeciwd,zi'ał8Ć negatywnym zj8IWi.s:Irom i postawom, u~h
n4ać ruch pl"ZIOdQowruic-twa
w
noa.w:e
i
pracy
społec:z.nej.
CUonk6w ZHP n,je zabraknie
- podkreśla się w refer'acie przy reai.i.zae)i in,k:ja<tyw polsKliego rwchu
m1odz.i eiow ego
ora.z: we wspó~8ICy z ~I"'&tnQ
mi «gMliuocjami dzlieci~ymi
i rnlicJ,d(I;ieWwymi kra.jów wspólnoty .acjaListYC2ll'lej.
W refecacie malaczly w yraz
słowa pod2ńękowania od tFzech
miJilooów cUObków ZHP dla
tych
wszystkich. któx:r.y na
co dzień spieszą organizacji z
l"eIdą i pomoc, szx:zególn-e sło
wa
uznanie skierowane zc>stały pod
adresem człlJllllków
J"UlChu pczyjació}
hU"CeI'Stwa
oraz pouad stu.tysięc<mej rzes:z.y
imst.ruikJtorów ZHP.
Nad reler..~m prograJDOlWym
r.ozw~a
~Lloowa
~i4
zentują.cy

się

bogaoł.8',

wieoJ~

dy.Kusja, w
ktÓ!"ej
głoc de1eg a.: i ~e
_ystkle
środowi

ska i regi.ocy.
Dyskusja st.aa się pła=y.z
Dl! M1lt8lenilowanioa z
jednej
strony loonokretnych przykladów
r-UZaeji
ogó!ru>'krajo~h i
recion-ahlo)"Ch
inicj;v
tyw ZHP, z clnlgiej zaś ~
kreśl«loie nowych pn.edosięwzięć
i'de~wychowll'Wczych,
społec:zn"eh.
goepodarczych,
0łwia!tarwyl:h j lruiltunlLnydl, w

cIzIedllln.te

aport!u,

W\iJlGCilJii&a.

ww.
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turyIgt,om,

wwed 1»"

sw·tęea

fO'l"m
cale

się
kwooti.om roll
oddzia~ywaoOi.a ZHP

środowisko

ucm

7lwłaszcza

w za.k resie
wanj a obywaJtelskiej
m1odz.i.eiy, która w
de cydować
będzie o
tempie roowoju 9O'Cj aol
PQlsk.i.

Zemsta w sty
"Ojca chrzestneg
budziło go kołata.ni~
Ona
i parskanie

do

kon~a.

ryk J., myśliwy lIC WSI
sir, wyjrzał pn:es okno
czył sanie stojl\ce Da
kilku ludzi. Pora
postanowił więc
nie
drzwi. Rankiem Da
jeco domu znalazł '"
krwi dwa psy s pode
cardlami_. Oba
tycbmiast:
jedneco
.
wcze5piej, ponieważ s}u zył
sownikom w czasie polo
a drucim by} rasowy
pies nalezący do jeco
Mariana J.
'
Do Prokuratury Rejono"WfJ
Busku wpłynl\ł WDios~k. 0.
ganie sprawców kradzirzy l
bicia psa myśłiwskieCo,_.A, ........
tości
około 5 tysięcy .
Jak ustalono w śledd"Wlf,
nu leco dopuścili się d"Wal
dejrzani A.P. i S.W. Wk
la niecodzienna sprawa
dsie się na wokałulzie

• W BordlLechO"Nje
la t 39,
ki eru.jąe
a ...lnIl'U<"
"tam" n~eż.ą.cym do pKS
si.rowiec, pod czas mijanIa
z autobusem WPKM"
llil

idącego

prawą stroną

21-Ietn-iego
pon.iÓSł

y""

Lecha

O .,

śmierć

na
• W Końsk<icb na ul.

lrierllljąc
n.i.kiE'rJl "UrsUB" wymusił

ca.. Zbign.iew G .,

szeństwo przejazdU na
% przeciwnego k~t1

rowerzyście,

doszlo

do

Kierujący

szard R.
że:lt dała.

w
wynikU
... ,.rz.~·"",
motorowerem
dom.aJ cię:i:lri ch
czołowego

Pomyślna

KS

•

posta oWlen
materiałowe j

i łago
z opakowaniaprzystąpiono do
wykorzystania słoików
opakowań
szklanych,

w

w ubiegły ch
przedsiębiors twie .

odczas styczniowych obrad
KSR w Kieleckich Zakła
Wyrobów Papierow Niewachlowie zatwlerplan produkcyjny, przewi
wzrost produkcji w pou lo wykonaniem w 1976
2 mln zło tych. Reprzebiega rytmiczme i
ie. Zadania ustalone na
I br. będą wykonane w
wielu wniosków
b do wykonania wym.in. postulaty
przygotowania
kadr
drugiej tekturOwnitowanie zakładom
ej ilości części zamienmaszyn i urządzeń z
poprawę
gospodarki
i opracowanie barprecyzyjnycb miern !ków
pracy załogi wydziału
też wnioski w sprawie
wykupu budynaInego w stanie sulagwarantowania zało
działkowego, zmniej
ilośc i odpad6w makulatuZnaczna część tych de zyjest w fazie realizacji.
m.in. starania o wykup
l o lOkalizację ogr.:>du
IIKowpr< n
W Zakładach Ceierniczych w SlInekomisja KZWP,
em jest wykazanie
ewentualnych wad
dostarczanych do ~ie
Z kolei w Niewachlo-

Pdach

wie jest komisja ze Swiecla,
która d la odmiany bada właści
produkt6w swojego zakła
du i sposób w ykorzystania iWOich wyrobów w naszym przedsiębiorstwie. Z tych
wspólnych
przedsięwzięć i konfrontacji stanowisk i ocen na pewno będzie
niemały pożytek i dla jednego i
d la drugiego przedsiębiorstwa.
Szkolenie kadr przebiega sprawnie. N ie ma obaw, że druga tekturownica nie będzie miała fachowej, d obrze przygotowanej
wości

załogi.

Ruta "Sława" w Kieleach wykonała w roku Ubiegłym wyroby o wartości 76,6 mln złotych.
W styczniu br. na konferencji
ekonomiczno-partyjnej po!tanowiono podwyższyć wstępne założenia produkcyjne na 1977 rok
z 18,2 mln złotych do 80 mllion6w zł. Na przykład produkcja
rynkowa tzw.
baryłek (litrowe słoiki z zamknięciem typu
"twist") wzrasta w tym roku w
por6wnaniu z rokiem ubiegłym
z 300 tysięcy do 1,2 mln sztuk.
Te zwiększone zadania wykonane będą przy zatrudnieniu o 11
os6b mniejszym .liż w roku ubiegłym. Po prostu modernizuje
się i usprawnia procesy technologiczne. W załatwianiu znajduje się ~prawa budowy nowego
ciągu produkcji
słoik6w
typu
"baryłka"

A jak przebiega
realizacja
postulatów o charakterze socjal'nym? Adaptuje się m.in. pomieszczenia po dawnej malarni
na jadalnię z odpowiednim zaplec zem i bufetem. Zgodnie z
sugestiami załogi, przedłużono
dzierżawę
obiek tu wczasowego
w Krynicy Morskiej, gdzie w
bieżącym sezonie letnim będzie
mogło wypocz ąC: co najmniej 50
procent pracownik6w.
( t.)

myślą

o wiejskich

wesłycjach
Radomskiem dz iał a już poniedawno do życia WoSpółdzielnia Budowiejskiego, która gruspecjalistycznych zamającycb

Ciepielowie,
Szczylach, Zy,munkZdżarach. Główne zadatych przedsiębiorstw poleD,a ŚWiadczeniu usług inwes11nych na rzecz wsi, zwlaszkÓlek rolniczych.
o
400-<lsobCJWa
zal oga
w Radomiu ma w tym
l wykonać roboty wartości
!o 114 mln- złotych. Więk
inwestyoji to obiekty
~tane z rozwojem
pogłobYdla i w-zody chlewnej.
(ekr.)

Nieostrożność,
złośliwość kierowcy
11;sał

do nas Stanisław G .
którego zachowanie
Piliśmy 9 lutego M. w .. Tel! interwencyjnym". W ruI. tej
umieściliśmy skargę
t ~a nki Nowin, kt6ra wraz
O\al~'m dzieckiem została 0Pana pne% przejeżdżający
sa mochód.
Padał WÓWCZIlol deszcz
tanislaw G. - dro,a w
jest
wyboista _ i
dziurami. Koło samektóry
prowadziłem.
w zalanIl wodll W'HWt:
dni. Ten przykry incylostał spowodowany więc
tnojll nieuwa,ę a nie
Następne,.
dnia
Alicję K . i byłem

lli~lc,

skłonny

jd

zwrócić

za upranie
chciałbym

płaszcza.

zwrócić

: ie stan jlró, w Nowifatalny i przysparza

!~ t
l

kłop otów ki~l"Owoom.

(Eł

KAZlMIE RZ MALETA - dyrektor naczeln'y Radomskich Zakładów Materiałów O!:'D iotrwaIrch:
_ Tegoroczne nasze zadania są
szczeg6lnie trudne,. bowiem realizujemy je równolegle z gruntowną
modernizacją zakładu i
przy
wylączeniu
części
powi erzchni produkcyjnych. Tym
niQomniej jest to rok wyjątkowv
ważny, gdy z
przekaże
się do
eksploatacji zmodernizowany wydzial produkcyjny wraz z dwoma piecami tunelowymi, co bę
dzie miało wpływ i na jakOlić
naszych wyrobów i na warunki
pracy załogi. Muszę jednak powiedzieć, że zwiększone
zapotrzebowanie na r6żnorodne wyroby ogniotrwałe, w tym konkretne potrzeby związane z druI:im etapem budowy Huty ..~a
towice". nakazały nam przYJ 1cie na KSR zwiększonych zadano
Dlatego już w grudniu opracowaliśmy

łodzi

realizacja
,

szczegółowy

Wszelkie ustalenia dokonane na naradz.i.e par Lyjno-~j(o
nomicznej wykonujemy zgodnie
z planem, chociaż, nielłtely, nie
be2 kłopolów. Tak to już je t, że
jeśli w
klucwwych zakładach
lepiej '05podaruje się surowe mi, to mniej spływa idl do
naszej spółdzielni, jako że w
przeważają ce j części
bazujemy
na materiałach odpadowych.Ootyczy to szczególnie filcu uży
wanego do produkcji ma kotek.
Mamy jednak dzielną załogę i
zar6wno zadania stycznia, jak i
lutego zostały wykonane pomyślnie, podObnie też będzie w
marcu. Znaczy to.. że rynek 0trzyma wiele efek townych z b wek, wartości blisko 10 mili n6w
złotych.
Optymistyczni
patrzymy jednocześni e na drugie półrocze, bowiem na poznań
skiej giełdzie wszystkie zaprezentowane przez nas zabawki
zostaly zakupion e "n pniu".
ROMAN WÓJCIK
rez
Inwalidzkiej Spóldzielnl .. Praca"
w Radomiu :
_ Zgodnie z założeniami przyjętymi na konferenc ji partyjno-ekonomicznej, rozwijamy u łu
Ci i prodUkcję rynkową, nie zapominając o warunkac h pracy
naszej specyficznej załogi, a więc
inwalidów. Uruchomiliśmy juź
w tym roku usługowy punkt
mechaniki
pojazdowej,
teraz:
przygotowujem~ się do produkcji komplelów do przypr w kuehennych, a także łazienkowy.::h
wieszaków z tzw. prz.v Siwką·
Najpoważniejszym
n z
nbytkiem będzie jednak n wy
zakład pracy chronionej, kt re'o przekazanie nastąpi pod 11; niec pierwszego p6łr 1.:8 pn.y
ul. Zvwej. K06lzlem 4 mln zł\)
tych, adaptowaliśmy pomiegzczenia na halę
produkcyjnl\,
gdzie wytwarzać się będzie rejestracyjne tablice samocbod w
i konfekcjonować klej .. cel p"
do tapet. Ponad 60 ludzi, kt6rych przeniesiemy tam z roż
nych bud i budek otrzyma te ż
do dyspozycji slolówltę. świetli
cę,
pomieszczeT\ ia sanit.erne z
prawdziwego zdarzeni .
(ekr.)

Wszyscy

świadczymy

~

---na NFOZ

Wloszczowski

prosza O głos ...

czerwonvch autobusach
Pod koniec ub.r. w kit'lt!ckiej
bazie autobusów miej kich za
s pr wą mi e j cowego kola ZSMP
powołano
cztery młodzieżowe
brygady napraw i obsługi. Było
to jedno z przedsięwzięć
zmierzających do usprawnienia
komunikacji miejskiej, poz tającej
pod obstrzałem krytyki
mieszkańców miast .
Jakie efekty przyniOSła inicjatywa
młodzieży
pracującej
w Wojew6dzkim Przedsiębior
stwie Komunikacji Miejskiej?
Nie można jeszcze mówić o jakiejś generalnej poprawie (brak
taboru i kierowców), ale - jak
ocenia dyrekcja WPKM - polepszyła
się
jut w pewnym
stopniu jakość napraw, skoro o
50 proc. zmniejszyła si<: liczba
awaryjnych zjazd6w autobusów
z trasy. Młodzieżowe bryg dv
pracują z większą ambicją . sólidniej.
Wykorzystujl\c pierwsze tego
rodzaju doświadczenia organiza cja młodZieżowa WPK:'Yl (zrzeszająca członk6w ZS!\tP w Kiel cach, Skarżysku, Ostrowcu, Star chowicach i Jędrzejowie
- c~yli tam. gdzie funkcjonują
oddZiały
WPKM), postanowił
w lutym, że w pierwszym P.ół
roczu br. w bazach komunikacji miejSkiej wojew6dztwa utworzy się 20
młodzieżowyc h
brygad
naprawy i
obsługi
auiobu 6w.
- Na spotkaniu aktywu mło
dzeży
z WPKM - powiedział
przewodniczący koła w Kielcach
i kierownik działu spraw pracowniczych, Jan Bilski - zadeklarowaliśmy 5 tysi<:cy roboczoCodzin na rzecz czyn6w społecz
nych w roku 1977. R alizujemy
już te czyny i przystępujemy do
zawodowego współzawodnictwa

z

"Gerlacha"

zestaw

DOzy

kuchennych

W Fabryce Wyrobów Nożow
niczych i N kryć Stołowych
"Gerlach" w Drzewicy opracowuje się nowe zestawy noży
kuchennych' i specjalne,o przeznaczenia, które zawie ić moż
na w kuchniach pryw I.nych
mieszkań,
a
takie żłobk6w,
przedszkoli, pen sjonatów. Poszczególn~ noże służyć będą do
smarowania pieczywa maslem,
obierlUlia owoc6w, jarzyn, krojenia wędlin itp.
Zestawy noży i widelczyk6w
umieszczone będ na specjalnej
deseczce
(ekr.)

indywidualnego w oddzi I h .
Postępy tego współza wodnictwa
oceniać będziemy co
kwartał
na
spotkaniach aktywu Je ł
ZSMP, których
gospoda rEa ilU
będ_
kolejno
koła
w I»szczeg61nych oddziała h.
Inaczej mówiąc, w czerwonyclt.
autobusach coraz częś 'iej dslrzegać
powinniśmy
efekty
pracy młodych. Może ich Ci
(w przedsiębiorstwie, na tanowiskach naprawczych i w autobu.sach. bowiem nowy tabor bę
dZie
~u.ż.
zradiofonizow nT,
co umozhwl kierowcom informowan ie .pasażerów) zadecyduje
o sprawOlejszym funkcjonow a niu miejskiej komunikacji?
(tun)

Zabytkowy
Sandomierz
pod specjaln
nadzorem
Stary,
n dwiślań 'ki
SJn
mierz doczekał się wre zcie
"'łaściwego potraktow n i
wIch zabytków. Otoczone OU' z
slały kompleksową trosk
kOIl\serw tor6w. Cała
tacówk
Rynek jest JUL w
lrołk<'i~
końcowej rekonstrukcji. 7.
re: mie.iQCY będzie "!)fgl d ta
jale nowa. Wszystkie z bylk we
niu ich w nowocze e urz dz
nia Mt\itarne I wod 'irll:o we,
otrzymaj
kolorowe
tynki .
Równi eż inne O>biekty z bylk .
we - sakralne I świeck ie , z
st ną odnowione. Niektór
już
II restauro 'ane.
are mia lo
- Rynek I jego otoczenie
potr ktowane zostało l k
je<lnolity miejski zespól urb nistyczny kla 'y "zero".
nd mierz, t
jak I inne mi t
hl toryczne (Ps<:zk6w, Kr k6w,
Gdań k, Kłodzko , Toruń K zimierz, ZallWŚĆ) olrzym l spe·
cjalny status miabta zabytkoweCo. Je~ więc pod specjalnym
nadzorem hlstoryk6w I konserwatorów zabyfów .
(rym)

przykład

,,rozkład

jazdy", a w odpowiedzi na list
Edwarda Gierka podjęliśmy zoboWiązanie wyprodukowania w
pierwszym kwartale ponad plan
wyrobów wartości 1 miliona zł.
11 marca na kolejnej KSR podsumowaliśmy wyniki realizacji
zadań i kompleksowego programu działania Dziś mogę stwierdzić. że mimo szeregu trudnoś
ci transportowych i surow,:owych pierwszy kwartał zamkniemy dodatkową produkcja wartości okolo 2 milion6w zlotych ...
BOHDAN D RMA - prez .. s
Zaba wkarskiej Spółdzielni Pracy .. llacl.mianka":

" Tango "

Kielcach

Znakomitll komedię ławomi
ra Iroika ..Tan,o", będll mo,U
.bejnee
kielczanie
3.
bm.
(,odz. 16, i 19). Sztukę tę zaprezentuje teatr taroow ki w
ramach wymiany s
teatrem
kieleckim. Reiys~ria: Alek anc1er Berlin, sc~no,rafia: 1\laria
Aclamska,
U.UI. teatr kielecki wyslllpil
w
Tarnowie
z
.. Premil\"
lek al14lra GelmlW\&.

Kierownik w roli kierowcy
poniedziałek

i ja
przyst oku
PKS. A było to w Czarncy, iódmego marca. Stanąłem
dziesięć minut po siódmej, wła ciwie schowałem się za przystaoek, wiatę obudo" łl
z
trzech stron kamieniem zdobnym, gdyz w dniu tym wietrzy ko było wyjątk
o zł liwe
We wspomniany poniedziłek
jeden tylko aut u
zatrzymał się w pobliżu, za przystankIem (trzem Of>()bom udało
się do niego wtargnąć, mimo
rozpa czliwej obrony ze strony
konduktorki), inne jak złe zj wy przemknęły bez z v łnienla
najmnlejsugo.
LudZie
więc
chowali Się przed ... L,trem w
kołnierze
płasz czy ,
dr<!pt li w
miejscu l pSloczyli. C
poniek 6rzy zatrzymywaJl pn:yp3dkowe samochody i odjeżdżali na
.. ł ebka"
lIodz iei -.zk In • jak
kuropatwy " gromadkę zbl e,
patrzyła na te zable~i i .. radzeOle sobie jak,'"
s r'zych
i czekała, z biletami mie 'i ęcz
nrmi w kie.zeniach.
Aż tu na~le. dwadzieści
P'>
ó m<!i,
podjeid '
od
trony

I

tar,owy

slanłlłem

na

Wloszcwwej autobus bez pa azerów, hamuje z piskiem przed
przy tankiem, nawraca, drzwi
~ otwierają i konduktorka zapra za
czekająCYCh
do
wewnątrz . Sen, myślę sobie. r tamorgana, ale piętnaście uczennic i ucznl6w idzie w stronę auL busu, tyle '>Brno star~zych, to
i ja poszedłem, I do miej ca
przeznaczenia doj ec hałem .
Sprawa ta nIe da ała mi
jednak
spokoju
specjalny
au obu~ po pasażer6w czekają
cych n przystankU? - I jeszcze w tym ,amym dniu złoży
łem wizytę kierownictwu dworca aulobuso ego we Włoszczo ej Ałe dzień ten był pełen
niespodzianek dla moie i zadziwień,
gdyz, jak się okazało,
ki rowca autobusu, kt6ry do
Czarncy
przyje chał I kierown ik
dworca
au obusow go ...
to jedna i ta sama o oba.
- Przy jecha ł z truy kierowe
i zameldowal mi. ze czuje
si-:: żle i idzie do przychodni
wyciągnąć kartę do lekarza m6wi kierownik, Cz~ ław MularMyk
Ponieważ
pracuję
tutaj od s eściu lat, początko
w o jako dysp 'Zytor, od ·t rzech

http://sbc.wbp.kielce.pl

lat zaś kierUję tym dworcem i
znam kłopoty poniedziałkOowe,
a autobus był w gotowości
technicznej - d1ate,o wziąłe
kluczyki od chorelo klerowc}'
i nie tracąc ani minuty na t»,zukiwanie
innego kierowcy.
naty(. hmiast pojechałem na te.!Ię

zbierać

pasażerów .

pr06te I ,ympat}'cUle
wyjaśnieT\ie
Nie szuka iimyc
do wykooania tego z dlWl i •
nie wzywa ich do siebie, Me
wydaje żadnemu z kierowcó-w
kierowniczego polecenia na wykonanie
doda kowego
kur u,
lecz bez straty minuty. n tychmiast siada sam za kierownic
i pędzi na
tracę.
albowiem
c7.ekaja tam ludzie.
Rozkazywać umie wielu.
narzekaC: na "ohiek tywne trudności" rowni pż, ale z radzić VI
doraźny sposób złu
garstk
tyłko potrafi
I to są kiel"own icy faktyczni
KRZY ZTOPCZYK
Jakież

EO
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Na dobranoc

Rolniclvvo podkieleckie

notariacie jak w z ierciadle

Krzyżówka nr 71
K

decyzja rządowa w
sprawie rozwoju rolnictwa, ba, każd'ł zapowIeDz
zmian
na lepsze.
znajdują
swe Jdzwierciedlenie w działalności
biura
notarialnego.
Jak w soczewce skupia1l\ się
tu rolnicze trendy. Tutaj bowiem, wiadomo. dokonuje się
transakcji handlowej w obrocie ziemią. Tutaj jedni pragną

ażda

pozbyć

się

nieruchomości

rolnej. drudzy - dostrzegając
pomyślny interes
czynią
starania
o
nabycie
tego
war s z t a t u
pracy,
jakim
są użytki rolne. I każdy ma
swoje racje.
które skrzętnie
ukrywa przed
drugim.
Ale
z j a w i s k a ukryć się nie da.
Państwowe Biuro Notarialne w Kielcach działało w roku ubiegłym na obszarze wojewódzkiego miasta i 9 gmin
podkicleckicb. W tymże roku

Włoskie
POZIOMO: 1. antonim ciemności, 5. Mentha. roślina z rodziny
wargowych, 6. częsty
goŚĆ deski,
7. mohair ją zastąpił,
9. przyprawa do potraw, 11. narząd wzroku, 13.
mieszka nad nią Rumun, 14.
walczy J: błędami.
PIONOWO: 1. jezioro przyna Wybrzeżu Słowiń
skim,
2. za wartość danego
składnika
w
roztworze,
3.
tucznik, 4. p.rz.yprawa do mię
sa, 8. używa gracy I sekatora,
II. mały pł6mień, 10. z.azwyczaj z morałem, 12. nieprzyjem.ny zapach.
brzeżne

Rozwiązania

przesyłać naleiy
redakcji "EO" wyłącznie na kartach
poczlowych
w terminie siedmiu dni od daty
niniejszego numeru. Pomiędzy
pcawidlowe odpowiedzi rozlosuje się dwie nagrody książkowe .
Karty pocztowe bez kuponu bę
dą wyłącwne z losowania.

rekordy

gospodarczy umożli
ustanowienie kilku codnych uwagi absolutnych
rekordów światowych. Rekord
pierwszy - deficyt budżetu ubezpieczeń
społecznycb
kraju
osiącnie w
br. astronomiczną
sumę
38000000 000 000
litrów.
R ekord drugi - oprócz 1 500 000
bezrobotnych, Włochy posiadają
"czarny rynek". liczący 2 500 000
chałupników
pucujących
bez
umów,
jakichkolwiek
świa.d
Meń i ochrony prawnej, w warunkacb średniowiecznego wyaysku.
Rekord łrzeci na
19000000 zatrudnionych Istnieje
tu 3000000 urzędników pań
stwowych,
którycb
dzienna
"produkcja biurokratyczna" jest
szacowana na 20 000 OQO kg papierków.
Kryzys

wił

Włochom

pod adresem

.. ECHO DNIA"
Kupon Dr 71

Rozwiązanie

krzyżówki nr 53
POZIOMO: przywara, deska,
rola, afera, piroga, Morąg, Ły
na, skaza, fastryga.
PIONOWO: pędrak, zasieki,
wiara, reklama. pomyłka, Gerwazy, ogłada, maszt.
Rozwiązanie krzyżówki nr 54
POZIOMO: puchacz, pilot, Ina,
ekran, raz, egida, niedola.
PIONOWO: prodiż, czapa, anilana, zestaw, Kaliope, Stefan,
szopka, radio.

pomaranczowycb kamizelkac.b
calkowitą

podczas
ważne

beztroską

największeco
skrzyżowania.

I

grodziły

rucbu
Barierki

ustawione w dzień, zostawały
często na noc i to zupełnie
nie o~wietlone. Tak było np. w
piątek
na "rondzie" przy ul.

Wiosenne malowanie
nikogo pn;ekoczytelne, wyraiDe maki na jezdni
• hhviaiłl
poruszanie
się
po
miejcie, przyspieszają jazdę i
ayDią ją
płynniejszą, a jecł
_eśnie
bardziej bezpiecsną.
Oc&ywiście I tu waina jest pro.loU. .Jeśli
na przykład
na
JecłDym
skn;yżowaniu
wolno
jeebae prosto z każdego pasa,
a na następnym już tylko ze
jrodkowego to takie znaki tylko przeszkllckają.
Wiosenne malowaoie znaków
Da jezdniach wszyscy !)Uwitali
• radościII. Niestety, sposób w
Jaki w Kielcacb zabrano się
do t.ej zbożnej czynności , wzbudza
zdecydowany
spn;eciw.
W zędzie C2:ynności związane z
blokowaniem jezdni wykonuje
aię w nocy. Wszędzie, ale nie
w KielclWh. Ekipy panów w

N

ie

~raeba
nywać, że

m
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Grunwaldzkiej. To ewidentne
wykroczenie nie spowodowało
jak dotąd ŻAdnej reakcji Wydziału Komunikacji.
Okazało się prsy okazji,
że,
kiełeooy
kierowcy, któny popisują

~ię

często

bezwzclędnym

egzekwowaniem
swych
racji
wobec
innycb
użytkowników
dról:, potrafią być prawdziwymi dżentelmenami. Przepuszczali lewą stronII, ułatwiali amianę pasa pn;ed skrzyzowaniem.
Oczywiście teco typu pomoc fili
normalnych warunkacb nie jest
potrzebna, ale
każdy
cbyba
przyzna, źe o wiele pnyjemniej jeździć, Cdy można liczyć
na zwyklII życzliwość innycb.
W kolejnym odcinku wrócę
jeszcze do spraw parkowania.
Dziś jednak
problem wiążący
się właśnie z życzliwo.ścią. ułatwianiem życia innym. Jakze często kierowcy zajmują na
parkingach miejsce. na którym
zmieściłyby się dwa albo i ~rzy
samochOdy. A przecież tak niewiele kosztuje zadbanie o inłer~ tych, którzy będll chcieli
nie4lQ później postawić samocbód. Obowiązuje tu zresztll ...
pełD.i
sasacl. _je_ości.
iaIOIł

notariusze
sporządzili
1329
umów notarialnych.
W porównaniu do roku 1970
nastąpił
wyraźny
spadek
częstotliwości
zbywania nieruchomości rolnych.

SYMprOMY
PRZYSZ(.YCH ZMIAN
Jak podkreśla notariUsz mgr
Tadeusz Oleszek. pewien wpływ
na tę sytl,lację mają zapowiedzi
rządowe w sprawie rolniczych
emerytur Już teraz pOWoduje
to ciekawe zjawiska w wiejskiej społeczności Sprowadzają
się OLle z jednej strony do z ah a m ow a n ia
tendencji pozbywania się ziemi w gospodarstwach mocniejszych ekonomicznie, z drugiej zaś - chęci
umocnienia
słabszych
gospodarstw
poprzez
zwiększanle
areału gruntów ornych, zacią
ganie pożyczek na rozwój itp.
Jak tec proces będzie się nasilał
przyszłe
la ta
pokażą
Zwłaszcza po roku 1980, kiedy
emerytury dla rolników stan a
się faktem, znana będzie technika ich naliczania, wysokość
itp.
Pewną
stabilność
wykazuje
grupa
chłopów - robotnikó w,
właścicieli
niewielk ich działek,
przeważnie przydomowych
LIczy ona bowiem na płace eme·
rytakle w zakladach przemysłowych,
instytucjach
Drobne
gospodarstwa stanowią dla nich
jedynie uzupełnienie "miastowych" dochodów, w
postaci
zbioru warzyw, owoców, drobiu, nabiału
Tylko ci z tej
grupy skłonni są do zbycia
części ziemi, którym
większa
przychodowość z rolnictwa m0że skomplikować otrzymanie emerytur w
zakładach
pracy.
OrLi właśnie są cz ęstymi gośćmi

w

biurze

nolarialaym
zainteresowanie
strony ludzi z miasta. Prócz hobbistów ogrodnictwa,
indywidualnej rekreacji,
biuro notarialne coraz częściej
odwiedzają ludzie in teresu. Zakupują gospodarstwa rolne, nawet najbardziej upadłe.
łączą
nieraz
kilka
gospodarslw W
jeden organizm kilkunastohektarowego przedsiębiorstwa rolnego.
Przys tępują
do
hod<lRośnie
ziemią ze

też

wli zWIerząt futerkowych, za ·
kładają fermy drobiu, urucha·
mlają
tuczarnie trzody ~hlew
nej. bądź też chcą prowadzić
intensywne uprawy roślin przemysłowych

Jednakże dużym hamulcem w
tych przedsięwzięciach jest wymóg wykazania się
świadec
twem ukończenia szkół rolniczych. Są to przeważn i e samoucy . I . aczkolwiek wykazują
często większą znajomość wiedzy rolniczej, większe oczytanie
niż kształceni zawodowi rolnicy. ta przeszkoda cenzusu jest
trudna dla nich do sforsowania.
Chyba warto w tej dziedzinie
wykazać
pewoą
tolerancję ua
starcie,- nie rezygnując z egzekwowania
św iadectwa
kwal:fikacji w terminie 06żnieiszym

POGO~ ZA ZYSKIEM
Dla tych, którzy w rolDlctwie
zaczynają
dostrz egać
przede
wszystkim interes, duży ZySK.
sprawą ważną jest nabycie Ziemi dobrej i w pobliżu miasta.
Ale gleby najlepsze
na
ogół
nie są zbywane przez roln ików Właś:lIe w takich Bielinach. gdzie ziemia iest bardzo
dobra, obserwuje się n.ajmniejsze zainteresowanie iej sprzedażą . Właściwie tam obrót ziemią prawie nie istnieje
Najwięeej
tran'sakcji handlowych
notuje się w chudych gm:nach:
Morawicy,
Sit kówce,
Chęcinach,
innych
m iejscowościach
Białego
Zaglębia .
Na
tym trudnym terenie podejmują
ryzyko prowadzenia gospodarstw
rolnych
najbardzi~j
przedsiębiorczy
kandydaci na
ogrodnikow i sadowników
Nowe,
narastające
zjawisko
społeczne:
działkowcy
szukający ,: tie tyle pożytku, ile rekreacji poprzez ruch na świe
żym
powietrzu Biorą najgorsze skrawki gruntów. byle w
ładnym
przyrodniczo zakątku
Ogromnym nakładem sil I środ
ków doprowadzają ugory, nieużytki, do stanu urodzajnOŚCi.
W swycb mini-ogródkach osią
gają nieraz imponujące rezultaty. Władze państwowe popierają
te zaiateresowania ludzi
pracy. Przynoszą cme znaczne
korzy9cl także społeczne .
STANISŁAW R AMS

ze

Fatalna drzemka

37-1etoi P06eł konserwatywny Antho:ly Steen był jedynym
członkiem
Izby
Gmi.n,
który nie wziął
udziału
w
dramatycznym gł060waniu nad
wniOBkiem opozycji o wotum
nieu!aości
dla rządu Jamesa Callaghana.
Steen
przebywał
właŚnie w Indiach jako członek
jednej z komisji parlamentarnych, kiedy otrzymał polecenie
od przywódców torysów niezwło
cznego powrotu do Londynu na
środowe posiedzenie Izby Gmin.
Zmęczony podróżą, natychmiast
po przybyciu do Londynu udał
s.ię na
spoczynek, zamawiając
oczywiście telefoniczne. budzenie
na godzinę przed głosowaniem,
czyJi na 21.00 Biuro usług jednak
nie dopisało I S een oblKlził się
sam, ale ~ 22.00 Poseł natychmiast wsiadł do samochodu, ale
przed gmach Izby Gmin zajechał
niestety 5 minut za późno. ~ło
sowanie już się skończyło. Gdyhy Steen zdążył, nie zmieniłoby
to co prawda ogÓlnej sytuacji,

Fonoteka
W
dań

w

Ośrodku

Kaukowym BaBiotogicznyc h AN ZSRR
Puszczyn le
zorganizowano

fonotekę

zwierzęCYCh

głosów.

Zapisuje się tu przede wszystkim
głosy
rzadkich
gatunków zwierząt i ptaków. Pracownicy ośrodka dokonali nagrań n& taśmach magnetofono'ędl '" ~ a
1~ __ 6w.

leC%

zmniejszyło

24-mandatową

tylko o l

przewagę

głos

obozu

rządowego.

Ostatnia rozmowa ministra
ewneco razu do Puerto Kar- przy pomoey bagnetu:
ris, pierwszego obozu kon- wyryte jego ostrzem duż~
cenłraeyjneco założoneco po
Zdaniem junty literll tli byl
zamachu litanu pUM juntę Pi- kOdowany tajny plan p
Qocheta na Wyspie Dawsona
ta Allen de, zcodnie I
przybyła
delecacja Międsyna
rodoweco Czerwoneco Krzyża, miano rzekomo mordow ać
który uzyskał zezwolenie na tę ' słojące w opozycji do j~g.
inspekeję
dzięki
masowe; ak- du dowództwo wojskowe.
e;i protestów na całym świe
eie pneeiw abrodniom chilijskieh faszystów .
_ Tego dnia - wspomina były
minisłer obrony w rądzie Allende, Orlando Letelier, w rozmowie _ I amerykalaskim d_ienuikanem Tadem Szulcem
jakby prus przypa.dek
wię
śniowie nie siedzóeli w
bacakacb. Grali ....... piłkę u. plaiy.
Sicainicy ~rczyli im piłkę
Komisja Cser ....ne,o
i "cI.raclaili", by zqrcanisowali opracowała na kmał
.
mees.
wa.nia więiniów ob6z ero.1 ;
teiny
raport,
który
oblU
Oczywiście U
komedia, przypominajllC&
orkiestrę
puy III światowlI prasę. W
oświęcimskiej
bramie,
miala cie nig-dy więcej nie
jasny cel. pokazać, że więźnio no do obozu
wie cieszll się dobrym Idro- orl:anizacji ...
wiem. Na zczęście - stwierclaa
Pod pretekstem,
Lelelier - przed tawiciele C%er- snaleziono broń,
woneco Krzyża nie dali się o- więźniów do
szukać. Udało się
im porozu - odosobnienia" na
d
w Rio Chico, po
mieć I niektórymi więźniami I sona przy tej okazji przekonali się, kę piechoty morskirj,
i... byli łorturowani.
dręczeni
przez
.
Na plecach Carlosa Gon ale- PSYChopatów, pneby.""a h
M
z.,baesyJi, co motn. srobi6 maja 1974 roku.

P

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kto

Sposób •

p

rzemysł tekstylny nalriy
najciężej
przez krydotkniętych
branż
r:ospo-

do

zys
darczych na Zachodzie. Ale od
czer:o postęp nauki i naukowe
metody?
Panowie fabrykanci
sypnęli forsą i oto w
Monachium zebrało się wielce uczone r:remium Towarzystwa Racjonalnej Psycholor:ii, aby r:run
townie przeanalizować problem
pt. "Krawat a osobowość czlowieka sukcesu".
W referatach i koreferatach
ustalono, 1Ż osobnicy preferujący r:olfy, polo i rozchełstane
koszule są dziś nieodwołalnie
skazani na niełaskę szefów personalnych, bezrobocie, dramaty
miłosne i impotencję. Na podstawie badań testowych ustalono ponoć niezbicie, że krawat
stał się głównym symbolem osobowości i
wskaźnikiem
siły
męskiej. Aliści tej
skomplikowanej sprawy nie da się załatwić byle jakim
krawatem.
Kuso zasupłana lichota w banalne r:roszki z miejsca zdradzi, źe jej właściciel jest sła
beuszem zarówno za biurkiem,
jak i w łóźku. Może więc deseń
w paski? Eksperci odradzają i boss, i dziewczyna
zara.z .dgadną:
wyrachowany
typ, lubi zarobić, ale się nie
narobić. Kto
natomiast chce
uchodzie za orła w pracy
i
niestrudzonego amanta, niech
nosi krawaty • wąskim węźle,
szC%odrze zwisające na długość
przynajmniej 40 cm (to dow.d
kondycji
umysłowej i fizycznej!), w niebanalne desenie
fantazyjne (jednostka twórcza,
smykałka
do
biznesu, jurny
temperameot), bądź w szkocką

Pens

za 4.200 funtów

les ość?

kratę

(u mysł analityczny, wyoki poziom intelektualny, perfekcja w technikach erotycznych).

Po dogłębnym przedyskutowaniu problemu stwierdzono
wszakże na za.kończenie, iż tylko ten zdoła wspiąć s'ę uol
wyiyny' ideału pracownika
I
kochanka, kto dzięki mł'n ywnym zakupom będzie p~rado
wal codziennie w innym krawacie.

MAKAROWA
13 lipca 1907
roku
w
Petersburgu.
Ukończyła
Leningradzki Instytut Sztuki Scenicznej, gdzie
poznała także
swojego przy-

T

AMARA

urodziła się

szłego

AngieJ.k.i,
które
pach licz,! ,.;<: z

przy

zakukażdym
penz .ystematyc7.cen w WielkIej

aem, w związku
nym wzr06tem
Brytanii, z pewn05cią przyjęly z
niedowierzaniem
wiadomość
o
sprzedaży
przez londyńskI dom
numizmatyczny "Splnk and Son
Ltd." monety jednopensowej za
4.200
funtów
szterlingów (7.140
dOl.). Moneta była wybita w 1138
roku, za panowania na Wyapach
Bryty jskich króla Stefana.

Oprawcy

byli

humanUarni:
towarzy zyl
zawsze lekarz, który troszC%yl
się o życie "pacjentów". Wiadomo przeciei, że martwi nie
mówią.
Niemniej jednak bylo
nerer: przypadków zr:onu.
przesłuchiwaniom

20 lipca 1974 roku Leteliera
przewieziono do kolejner:o oboilU w Ritoqlle, nad Pacyfikiem.
.Jak na ironię I08U - wspomina
kierowali tym obozem
admirał Eberhard i pułkownik

Leteliera?
Buis. Pierwny był "'aehe
morskim, adrIIIi aUaehe lotniczym .. ambuadsje chilijskiej
w Waszynr:tonie, wówczas kiedy ambasadorem byl wlaśnie
OrlaniM Letelier. 2epali ~.,
przed opuszczeniem plac.wki,
serdec~:nymj
i
pełnymi
pochlebstw toastami. Terali przek dałcili się w kt.tów.
Odruchowo,
przypominając
sobie maniery dyplomatyczne,
Eberhard zapytał swelO dawner:o zwierzchnika: "Czy panu
CIoeloś
nie potrzeba? Jak 5ię
miewa peliska łona?".

męża, słynnego

reżyse

ra Siergieja Gierasimowa. Już
od 1927 roku związana była
z filmem. W ciągu sześciu lat
występowa: . w wielu filmach
tak znanych reżyserów, jak G .
Kozincew, L. Trauberg, J.
Chejfic, A. Zarchi. Grała także w pierwszym dzwiękowym
filmie Wsiewołoda Pudowkina "Dezerter".
Od roku 1934 Makarowa
regułarnie gra w filmach swego męil! i w nich
właśnie
Tad Szulc upytał Leteliera,
czy wierzył tym w zy tkim
oprawcom w kolejnych obozach,
którzy twierdzili, że nie solidarYllują się li juot~ łen muną wykonae rozka.z. Byly minister odpowiedział: "Do pewner:o stopuia" Dodał też, że naj
większy terror panowal • chilijskich 5iłacb zbrojnYCh. cdsle
dzialala lajna policja Dl · A.
iat nie wiedzial czy jer:o nd,
esy podwładny, C%y wre zcie
obaj nie są na jej u lur:ach.
t
w rseśni a 1174 roku, na
skutek działań międzynared.
wyeh, Orlaodo Letelier. po 364
dniaeb spędzonych •
więzie
niach i obozach, so lał swolnlo,
ny i .dstawiony iM ambuady
Wenesueli ., antia,o s nakaI.em opu zn~ia kraju. Potem
udał się cM WasZytlr:lon. I aabrał słudnelo
prsekonllDia •
".· ł ..... ej wolno ci i bes~ec:aeń
riwie.
W rok później, t1 .rsc ' nia
197& roIlIl, niesnaoa ręka pedlożyła
w
jelo
amoehodsie
'mjerci onGŚną
bombę. "Kt. It0
zamordował?" zapyluje francu ki tyr:odnik
"Le Point".
klóry przedrukował rozmowę
Leteliera
11
dziennikanem
lbulcem.
prawcy, a raesej Ipraw~w,
iM lej pory nie wyk ryki. K!o
ma jednak wątpUwolici, ie był
te mord polityczny'!
(Koniec)
ALOJZy KALlNOW8IU
~)

• WIo., lamia.t nlcil ' oda ...., ....
pOI;um naukowego • 5<1 lance (Cejlon), podono do .iadomoscl, te ce"
lońsc, chiru,dl' pomyjlnie pnep'o ....
daili p,ób, utycia ludzkiego .10... do

.!ames

. . .- .:_>;" ...... . .

-_ ,O _, '

. ..

I

. '

'ł,-;.' <

I

Pudle :_~są'
~·'. naJniil~le
-.."
-.
.

?

•

Z t ki Alfreda

zsz,cio pn, preqxyJn,ch op..acjach
kala,alety oka
W .,mpol;um .... ęli
udliał
przedstawiciele
dwudli.slu
krajów 1.1;1 i Oceonii. W Republice
Sri lanka jui .. 352 op ... acjoch
oan,ch ui,IO wlosów ludzkich

stworzył.a
najwybitniejsze
kreacje.
Po trzech filmach
Gierasimowa
"Miłość"
(1934),
"Siedmiu
śmiałych"
(1936) i "Miasto młodzieży"
(1938) - zagrała gł6wną rolę
w obrazie Michała Cziaureliego .. Wielka łuna". Potem znowu powróciła do tilm6w Gierasimowa i występowała w
ta,kich obrazach, jak _ "Nauc:r:yciel" (1939), "Maskarada"
(1941), ,,Niepobie<timyje" (1943),
"Wielka ziemia" (1944). W roku 1946 zagrała w znanej u
nas
baśni
"Czarodziejski
kwia.t", reżyserowanej przez
Michała Ptuszki oraz w kolejnym
filmie Cziarllreliego
"Przysięca". W Polsce cieszyla się dużą popularnością w
końcu lat czŁerdz.iestych i na
początku pięćdziesiątych. Oglą
daliśmy
ją w6wczas w tak
Ulanych
filmach,
jak:
"Uczenni a I A" IIji Freza,
.. Młoda Gwardia" Gierasimowa, "Opowieść o pra.wdziwym
człowieku"
Aleksandra Stoi·
pera, "Trzy spotkania" Jutkiewieza, ptuszki i Pudowkina, "WieJ ki Jekan" Gierasimowa.
Od połowy lat pięćdziesiątych Makarowa coraz rzadziej występuje w filmach.
Najczęściej
grała
nadal
w
filmach swego męża. Pamiętamy
ją więc z tak.ich fil·
mów, jak _ "Ludzie i bes&.ie"
(1962),
"Dziennikarz" (1967),
"Myśl i serce" (1972), czy z
ostatniego jej filmu na na.szych ekranach _
"Trzecia
córka" (na zdjęciu).

Hoiding " ':. :..

. - - - - - - - - - . . ."

Hitchcocka
10
To wtedy sprobuję W Innym
kantorze kredytowym.
Ostatecznie
Andy nie jest jedynym. Mam ues:r:tą odczucie, że Andy ws1awil mnie
na czarną listę. Obecnie nie mogę
zdobyć ani jednego centa.
- Nie wmawiasz sobie chyba, że
m6głbyś jeszcze raz podjąć kredyt?
powiedział Harry
wzgardllwie.
Przecież wisiM: u Andy'ego na
trzy tysiące. A nawet cienia ochoty nie masz do spłacenia. Takie
sprawy się przecież roznoszą, Foley.
A gdzie mam zdobyć pieniądze, jeśli nie u takiego dusiciela,
lichwiarza?
- Teraz jes.tefimy znów dokładnie
w Miejscu, skąd
wystartowaliśmy
- stwierd'l.ił Harry z uśmieszkiem
Kasa oszczędnościO'Wo-pożyczko~
wa Seneca. Andy mówi, że zagra·
biłeś tam pięć tysięcy nowych b3llknoŁów studolarowych.
- Andy zwariował - powied?iał
Foley.
Harry wzrll$zył ramionamf.
Albo mO!Źe to ty uwawz go za
idiot~. Na mak Harry'ego Ra-

1-------

Tamara

Makarowa
jest
również
wybitnym
pedagogiem i wychowawcą kilku
pokoleń
młodych
aktorów.
Wspólnie z Siergiejem Gierasimowem
prowadzi
we
WGiK praeownię reżysersko-

11

wycza.rowal lpod marynarki
rewolwer o krótkiej lllfie i .kierował go na brzuch Foleya. Jego
ślepe oko skakało przy tylP we
wRys.t.kieh kierunkach, dobre jednak nie Si'uaz,czało wzroku z twarzr Foleya.
Na co to ma być dobre? ~ytał Foley.
- Andy pokcił, abyśmy Solę trochę u ciebie
rozejrzeli odparł
.:ienkim głosem HarT)'. Zrobił dwa
kroki do przodu, złapał Foleya za
ca.mię i poderwał go na nogi Gdyby Foley opierał si~ nawet z ca~ych sił, wobec &ił Harry'ego byłby
Jak ~ronne dziecko.
- Ładnie S'ię obrócie - Z&krzeczał Harry.
Mon

Foley popatrzył na rewolwer

w

ręku Ram na i obrócił si~. Harry

przeszukał go zręcznymi ruchami,
nie spieszył się, nie zawsze był delikatny. Wyłożył paczkę papierosów
z jego kie.5(Zeni, zapałki, chustecz)u:
długopis, trzydzieści cztery dolary
osiemdziesiąt dwa ce-nty.

i

12

Gdzie są pieniądze? zapytai wreszcie Harry, obrócił si~ do
Foleya i popatrzył mu w oczy.
. - Wszystkie pieniądze, jakie po-aktor:óką.
ladam, tam lei-ą powiedz.iał FeSylwe t.kę tej wielkiej aktorley i wskazał na banknoty i bIki radzieckie j przedstawiamy
lon, kt6re Harry zrzucił na podna życzenie Kabnyny M. złogI!. Tak to jest. Trzydzieści
Radomia. Przypominamy, że
dolarów. Mój cały majątek. RO'Luluty do naszej rubryki należy
miecie teraz dlaczego musiałem %.ana kopercie opatrzyć dopismieszkać w tej jaskinio?
kiem "Na iycl.enie",
Hany nie odpowiedz.ial. Zacząl
aystematycUlie przeszukiwać pc*ój
Foleya. Starą komodę, jedyną nu1ladę VII małym stoliku o chwiejnych nogach. Potem
Harry rozebrał ł6żko, rozpruł nożem materac.
Tu.pal nogami po podłodze
chc~
s1y ze<:,
czy
kt6raś z de6eC jeM
luź..n.. Ot·worzył jedyne
małe <*_
no i zbadał parapet. Nic:
.Jedna 11 mo ' ewski b wyGdzie jest ustęp? zapytał
t ... órni ltrcarków przYCotewuje
Harry.
na jubilewrz Wielkier:o Paz- Na korytarzu, dxugie drzwi w
dtaernika
nowy
~ ortyment
lewo - odparł Fołey.
produkcji. Klienci będ~ mor:li
Harry wyszedł. Rewoiwe!' R.a.mokupić pierw IIą partię 2OGO pięk
na zatrzymywał Foleya na środku
nych i dobrych zecarków kwar
pokoju obok łóżka, a.ż Hany wy6cowych. 'owy łyp radzieckielto
!ter:arka będzie
kładal
ię 11
c:ll.
m ywn ~ j koperty z bra.nsole Ul. dwóch k lenchrsy automa1yesnych
cyfertHacie i

Kwarcowe
zegarki

..,.......-.

http://sbc.wbp.kielce.pl

.

Warto ' wiedzieć,

..

składam,.

iyet:eola

*
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I'CIdowoI
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'Gd«a

BI'tt

...,ttr- pon .......i.

%iwłt_.

Będziesz miał
Również w

u Koni-e 'V'aldeza" -

sporo
pewnej

A-onkuretnspraw je

zawodowe; .,oś Cię uprzedzi. W
sprawoch urzędowych móglbyś wie·
le os;ągnqć4 ;eili oczywiście dotuyman z.loione; osobiści. obielniq.
Ofęcrysz
siebie
myślom;.
które lepie; wypow;ed~ głośno, a
ltia obnoś się t nimi w somor·
noki i skrytości. Wyg/qdo ftCI to
jakoby chodziło o ueczy, 'łóre
bordLi&i zowik/one
są
w Twe;
świadomości, aniżeli w fLecryw;sfośe; . Zasób rtOWe;
ełlergH
do
działonio . W żVciu prywatnym niespodrion"a, zod'oczen;e. Być mo·
ie. źe pewna wiadomość od puy·
iaciól yocltę Cię rOlcloruje.

-

TEATR
"". S. Z ....omskiego ,.M.lIIliW. Bogusław kiego, g. l i .

u·' (m.a.la

scena).

KIN A
"ltMnalltaea' l •• Gełlen.n.a

Jof

" Wa.lte r" nieczynne
,.Mewa" - "ZOrro" - wł.-franc.
k ol. g. 15, 17.30 i 20.
API'Elll DYZURNE: nr 67-015
pl. Konstytucji 5. nr 67-010, pl.
7.

TELEFONY: Straż Pożarna 998
PogotOWie Ratunkowe 999, Pogoto:
wie Gazowe 817-17,
Pogolowie
Energetyczne - Radom - 991, Komenda MO 251-36. Pogotowie MIlicyjne 997. Pomoc drogowa _ 981.
Informacja służby zdrowla czynna w godz. 11-21, w sobotę 1-28
telefon 261-Y7.
'
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulJca
Grodzica - %29-52, plac Konstyl"cj l
223-51, Dworzec PKP - %68-18
t.oI.. Zwl rkl 1 Wigur,. - 411-10.
'

Skarżysko

_IS.

m

NUMER 71

STRONA 6

16.3' Dziennik (kolor)
16.4' .,Obiektyw" progr. woj.:
gdańskiego, bydgOSkiego, el·
bląskiego. olsztyńskiego i toruńskiego

17." Studio TV Młodych
17.40 Kólko i krzyżyk - teleturn iej
.
.
17.55 Długowieczni" - rep . film.
18.25 Komicy niemego ekranu ang. montaż komedii film.
t8.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmlodszych
l program dla młodzieży
19.30 wieczór z dziennikiem
.
:!O.3O •• Dziewczęta % placu Rlsz·
paiiskiego" - wł . f Hm fab .
:12.10 Swiat I połska (kolor)
~2A5 Dziennik (kolor)
PROGRAM D
16.25 Jęz. anglels.kJi - kul'S podSt .

.(~~Slo Kom" - pol. film
fab .
11.20 ..Tawerna pod
Różą
WIatrów" progr. publ.
18.40 P rogram lokalny
19.00 Dobranoc dla najmlodszych
p rogram dla młodzieży
19.:10 wIeczór z d7;le nnlkiem
20.30 Wtorek Melomana: Siadami
Karola Szymanowskiego
9UK) 24 godziny (kolor)
21.40 Na końcu języka: Czy Mamy językI obCe!
!2.OG .,S z unada··: M.isln: Laurent
- prGgr. pIK>I.
H .35 Jęz . niemieeki - kllll"S pod11.110

slaw~wy

J

KINA
. ,strzały

Rabin
Hooda· ' ZSRR, pan. k'Ol. duob.
l. U, g. 15.1~. ..God"my grozy" _
ang. kol. l. 15, &. 11.30 l 18.45.
"MełaJowiec u
" S zczeki"
.USA, pan. 1c~1. l. li. &. 11 1 1'.
"Zwj~zkowiec" ,.Onl ,,'alczyll
za oJCZywę" - I 1 n cz. ZSRR,
Icol. 1. IZ, g. 17.
APTEKA DYZURNA: nr 29-015
1 Maja sa.
'
POSTOJE TAKSOWEK: Dwonec
Główny PKP - "nI5, o siedle Mll1ca
- :!t-łł .

poJ . . .'Ch. I. ł!. g . l5.lIt. KonfrontacJe .. Wilt-ow& ~Ielnica" bulg . kol. l. Ił, g. 17.30 i U.H.
..MlłSkwa'# uNiedOl" Jda u polski. arct\lw. I. U, g. li. "Barwy ochronne" - polskl. kol. l. 15,
g . l. I 10.

..Bajka"
,....
karatów"
USA, k-ol. l. 15, g. li.II, 17.11 i
1'.30.
.. Skałka" "NieśmiecŁelnP'
rumuilsk., kol . l. Iii, g. Hi, l. l
!t.
"Studyjłle WOK." "Uśmiechu
USA. kol l. li, g . li.JO.
Przedsprzedaż biletów kinowych
w kinie .,Romantlca". tel. 446-1',
czynna w godJ:lnach
w sobOlę _14.
APTEIU
OVZURNE: nr %9-001.
ul. Buczka 37/3'. nr ft .... l . ulica
Sienldewlcza 15. PORADNIE OYZURNE: Dla ddeel l dorosłycb
ul. Zelazna 35. w godz . 11-2!. .....
..iedzlelo: - god~. 8-l!. Slomat!ł
logiczna , ul. Zełazna 35, w godz.
lł-!!. 'IN
soboty od godz. II
d., 7 w poniedziałek.
T E LEFO N Y:
Pogotowie ratunkowe m, Pogotowie Milicy jne m. Pogolowle
WSW 4l5-!t Strat Potar .. a II".
Pomoc drogowa 911. Pogotowie
En ergetyczne K lelce--Mlaslo 991.
Kielce Teren Ił! .
Pogotowie
wodno- kanalizacyjne 501-11. poczt.
lnformacle et usługach '11. Hotel
.. Centralny" 42t- U Informacja kolejowa ,lit Pogotowie hydrauliczno-energetyczne I dtwlgowe KSM :
osiedle XXV-leCia PRL nr tel.
ue-J!. os Sady - '''-5'. os. Boc.anek - '$-71 . Pogotowie wod .-kan.. c .o. , dtwigowe. elektrycElle
SM .,Arma tu ry'· czynne w godz
8-~I . sobota - 8-tł tel . 511-33 PogOlowle cIeplne WPEC - Kielce
czynne cal~ dobo:. tel . 47ł-'2 Po&otowie gazow .. czynne całą dobo:
m -M Pogotowie napraw urządzeń
&azowych czynne w godz 7-19
teł
43/1-72 Pogc>tov.-1e telewizyjne
.'77-91 . Pogo towie ełek.tryczn o -wo
dociąga we MZBM czynne od godz .
18 do !l. tel
500-65. Inform acja
słUŻby zdrowia
czynna w gorlz
7- %1 . tel 481-80 Ośr od ek Inl. Usług
WUSP te. 457-41
POSTOJE TAKSOWEK: Czarnów
ul. Pi ekoszowsł<a - 515-11. Dwon;e<: PKP - 4·U-33, ul Slowacklego :- 473-70, S zydlówek. ul. To-

cy-{'kU~ł

1~.30.

"W06ność N

Kielce

,.Cyrk w

ZSRR, g. 15. " Szczury paryża " fl'ftnc. g . 17.:10 I 19.30.
"Odeon" "HeLga" RFN,
kol. g. 15.30. "Eliksir
mlodości'·
- franc. kol. 1. 15, g. 17.30 i lt.30.
"Het u
•• Nocne
widma " _
ang. k ol. l. lS, g. 15.30, 17.38 l

Zwycl~stwa

CODZIENNY
HOROSKOP
łów.

-

KOWAL RESOROWY - 2 pra.cown·ków
LAKIERNIK SAMOCHODOWY - l
•
MECHANIK NAPRAW POJAZDOw
WYCH -..JO prac()W.ników.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia
osooowych Kielce, ul. Dzieriyńskieg() 84.

PROGRAM I
13.45 I 14.30 TV Techn. Roln.

)[ I N A

"Pokolenie"

zat.n.tdni zaraz pracowników na stanowiskach:

Dziś

1. Ii, g . 15. ,.Serpico"
kol. I li, g. 17. Kon- " Nakarm ić kruki"' Ul, g. lł.aG.
"PnyJaiń" ,.Trzęsie n ie
ziemI" USA, pan. ko l. l. 1:>, g.
15.15, 17.30 I 19.45.

W 1.45 r. - po ... pi_u, po
. .zwoleniu, w Wornawi. l:abl,llo
świcltlo eleIAry..-.
W 1951 r. - ~ani. Hoaeł·
nej D,<eltcji
AK"""'"
rań.I....
W

Radom

kol.
USA.
fnmtacje
hlszp. I.

r_
.... "" Sler9i-j
'n11M
..........................
lot·
nica,.

..,cn.

ł

,.au..,,"" -

ju'r.

w

•

TELEWIZJA

Wł.

AMELIOM
i KWIKYNOM

IIj....

posłuchać

porowskiego - 437-1\ . Taksówki
ul. Armii Czerwonej
ul. P IeI<oszowska

4611-89,
aU-li.

WIKTORYNOM
i EUSTACHYM

•

zobaczyć,

baga żowe :

Wtorek
29 marca
1911 r.
Dz"

ODDZIAŁ ' PKS KIELCE

.

Starachowice

Jutro

(!a)

PROGRAM.

BUDOWNICTW A

Kielce, ul. Sienkiewicza
od 24.III.1977 r. dokonu.je
• ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGaOD

zawiadamia.,

"RobcK.D6k"

-

,.Dzie wcZYłla do
kanc. k ol. J. 11, g.

li, 11 i l •.

"Star"
k a" -

11.15.

" R()ffia.n ~yczn a Mgi eł
an«. kol. l. la, g . 17 i

APTEKA DVZUKNA: nr U-m,
M arszalkowska 17.
POSTOJE
TAKSÓWEK:
plac
Swlerczewsklego - 31.. Dworzec
Zachodni PKP - 3811.

Ostrowiec
K IN A
,.,HUlonłk:"
"Pona.d strachem"
- franc. kol . J. 15. g. 15.)0, 17.31
i lUO.
"Zoru" "PóJdę z wam i" ZSRR . pan . ko l. doo. g. 16. .,Bez
wyjścia" sZ'wedzk l. k l. J.
15.
godz. 11.
"Przodownik" - ., A licja już tu
n ie m ieszka" US
kol. l. 15,
g . 17 I I'.
APTEKA DYZUaN : nr H-01l ,
S tarokunolA'6ka In.
POGOTOWIE R TUNJ[OWE: telefon 99

Uwa!:al Za ewentualne zmiany
w prolrramie kin, redakcja "i~
odpowiada.

.

.

..'

RADIO ....
.

PROGRAM LOKALNY
16.40 Akt-ualnosci
dnia
16.50
,.Ile
kosztuje
d ewastacja !., aud. Cz. K ussala, 17.110 Z cyklu
"Kieleckie muzyczne spotkania"
- aud. J . Wosia pt .,Najmłodsi
muzycy", 17.30 Z cyklu: .. Zycie
rodzinne" aud K .
Dziekoń
Sklej pt.
,.Między
ważnym
II
ważni .. jszym". 1750 Z
nasze j taśmoteki, 17.5 Radio rekla m3.

że

Wszelkie reklama.cje dotyczące nagród należy
w
jedmostkach org.aruzacy>nyoch,

piśmie

24.IV.1977 r.
żadne

Po tym terminie
nia.o.e .

reiklama.cje

POLSKI ZWIĄZEK
POMOC DROGOW A
NOWOSC:
NAPRAWY GARAZOWE .'n.l. . u'.... nv.
"POLSKI FIAT 125" i ,,126p", "S
"WARTBURG", "TRABANT", "SKODA"
regulacji zaworów, zapłonu i gaźnika,
uszczelek głowicy, świec, pasków
ków hamulcowych, napraw pomp
stalacji elektrycznej.
Zgłoś naprawę telefonicznie
uzgodnionym terminie zgłosimy się W
rażu.

6 .00 i 6.30 TV Techn. Roln.
7.25 "Dziewczęta z placu Hisz-

pańSkiego" wl. film tab.
. ... Fizyka kl. rv: Ciśnienie
w gazach
10.00 Fizyka kl. vln: Silnik
soalinowy
1! . ł5 RTSS
matematyka (ffi :

Rozwlą"ywanle

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

w RADOMIU, ul. Nowogrodzka nr
ogłasza

trÓjkątów

U .25 RTSS -

fizyka (13. sem. In:
stalych, cieMy I gazów
_14.ot W drodze do nowego
Polskie Radle I TelewhlJa saakZel:"ają sobi~
możliwość zmian
w prol:"ramaeb.
Właściwości ciał

zapisy do klasy I, na rok

dla chłopców i dziewcząt, którzy
z terenu miasta Radomia i gromady
łobrzegi, Kozienice, Zwoleń, Lipsko.
do ZASADNICZEJ

SZI(OŁY

ZA

Teleton

interwencyjny

GALANTERIA

J[ I N A
d ziecka"

PB~Z)i~l\t ·Ys:t.oW,~n

DOKONCZENJE ZE STR. 1
suszą
pranie na
klatce SChodowej . W ADM nr 4
poinformowano nas, że wielGkrotnie pracownicy administracji zwracali mieszkańcom uwagę, aby klatkę schodową użyt
kowali zgodnie z jej przeznaczeni em. Niestety, rozmowy te
kończyły s ię przewa żnie awanturami ze
strony
lokatorów.
Sadzimy. że sprawą
tą powinien się energicznie zająć KGmitet Osie dlowy .
• Marta Musiał, mieszkanka
bloku przy uJ. Staffa nr 6 w
Kielcach skarży się. że od lip_
ca ub. roku czeka na naprawę
dachu tego budy nku. Kie rownik
administracji
Bocianka.
Marian Mi.dek, ignoruje proś
by naszej czytelniczki o usunię
cie usterki.
Tymczasem
podczas każdego d eszczu w mieszkaniu Marty M. są
zalewane prze dpokój i łazienka.
• Jan Bęben II Belna sygnalizuje, że
nadaremnie
szukał
we w zy tkich kieleckich sklepach rumianku.
(abe)

Warunki

częściej

Ogłoszenia

drobne

PILNIE poszukuję pokoju lub
kawalerki. Oferty: nr 8!H-g B i u·
ro Ogłoszeń Kielce.
82H-g
INZYNrER 2 toną i póltoraroczAym dzieckIem. pilnie poszukuje
na rok garsoniery lub pokoju z
kuc/ln lą
superkomfortowych.
w
Ostrowcu $W ięto krzy skim. Oferty:
Kraków, u l. Lobzowska 6115. JagOdzińSCY
141-k
SPRZEDAM .. syrenę 104" 11171
rok. K ielce, Sobieskiego 97. po
szesnastej
68943-g
MALZEIilsTWO po wkuje m ieszk ania w K Ielcach. Telefon 46!-G9.
po szesnastej
łI!H4-g
SPRZEDAM .. liata lUp" - nowe«o
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przyjęcia:

podanie
życiorys

przedłożenie

świadectwa

szkoły

podstawowej
dwie fotografie
wyciąg aktu urodzenia
orzeczenie KIZ względnie
lekarskie, stwierdzające
rzenia kwalifikującego ucznia
nia grupy inwalidzkiej oraz
do danego zawodu, po
badaniach przez lekarza

Pierwszeństwo przyjęcia będą

niowie III grupy KIZ.
Zamiejscowym szkoła nie zapewnia
Po ukończeniu 3-1etniej szkoły
.
staną zatrudnieni w spółdzielni zgodnie
uczonym zawodem.
Podania należy składać do dnia
1977 r., pod adresem: Spółdzielni a
,,Praca" w Radomiu,
ul.
N
Uczniom zapewnia się płacę miesięczną
wiązujących przepisów.
Szczegółowych informacji udziela
_
nia i kadr spółdzielni, w godz. 7- 1:1.
281-47/48, wewn. 5.
POSZUKUJĘ duzego m ieszkania
w Kielcach. Pł atn e z góry. OCerty: nr 8!H. Biuro Ogłoszeń. K ielce. ul. Ewangelicka :.

1!4L-g

SAMOTNY poszuku je mieszkaB iuro 0n ia O ferty: nr 82*
łHi-g
glo&z.eń,
K ielce.

http://sbc.wbp.kielce.pl

a
Breżniewa

Gromyki

Vance'em

•
Pierwszy sekretarz KC
WSPR, Janos Kadar i premier
rządu
węgierskieto ,
Gyorgy
Lazar, przyjęli w Budapeszcie
dowódcę naczelnego Zjednoczonych Sił Zbrojnych
Państw
Układu
Warszawskiego, marszałka
Związku
Radzieckiego,
Wiktora Kulikowa i szefa sztabu, gen. armii, Anatolija GrIbkowa. W spotkaniu wziął także
udział
węgierski
minister
obrony narodowej, gen. Lajos
Czinege.
W Bukareszcie rozpoczęło
się
wspólne !>Osiedzenie KC
RPK, Wielkiego Zgromadzenia
Narodowego Rumunii i Najwyż
szej Rady Rozwoiu Społeczno
Gospodarczego SRR
z udzia•

dokonano
oceny tych elew polityce USA,
nie da się pOf{odziii
równości 000korzyści

nieda:ieli na pooie. Berlinie padał śnieJ:.
przypadek, od
il:d e.żn ej
zimy
tydzień po na-

aktywu partyjnego oraz
przedstawicieli organizacji społecznych.
Uczestnicy posiedzenia omówią działanie RPK i
całego narodu w celu likwidacji skutków trzęsienia ziemi z
4 marca br., aktualne problemy ekonomicznego i społeczme
go rozwoju kraju oraz
mię 
dzynarodową działalność
RPK
i . państwa rumuńskieto.

• Sprawujący obowiązki prezydenta Indii, Basappa Danappa
Jatti, przedstawi! na posiedzeniu obu izb Parlamentu proeram nowego rządu Indii. na
kt6reto czele stoi premier Desai.
B. Jatti przedstawił założenia
nowego rządu w dziedzinie polityki zagranicznej i podkreślił.
będzie
przestrzet ać
wszystkich zobowiązań, jakie

że

rząd

podjął poprzedni gabinet. Opowiada się on za przy jaźni ą z
wszystkimi sąsiedzkimi krajami oraz iIlnymi państwami
na zasadach równości i wzajemności oraz będzie nadal pro-

wadził politykę niezaangażowa

nia.

rzą~u francus~ego
w.ięc

być

kon t ynuacja polityki
dotychczasowego gabinetu Raymenda Bane'a który
jak
podkreślił pł"ezyd~ dobr~e
zasłużył się FrancJI. Szef panstwa raz jeszcze potwierdził, że
od uzdrowienia gospodarki bę
dzie w dużym stopoiu zależeć
wynik przyszłorocmych wyborów parlamentał'nycb.
Nowy rząd opracuje także
szczegółowy program swych reform na najbliższe 12 miao;ię
cy. Program lec będzie przedstawiolly Zgromadzeniu NarodO'WentU i Sena-t.owi.

em

premier

zmył

dymiSJę

. Prezydent powi~
Jlton()woie misję slorlU}wel;o gabjuetu.. kt6m~ł
ograolCzony

~ Po.w~en Uczyć wię

DOKOŃCZENIE

ZE STil. l

ryc h moiJiwe ~t żyeie. Dlaezeco lIy więr ~mia
miała
być
upn.ywilejowaoym panktem kosmos.?

ob6% rządowy.
stwierdził, że pod-

Naukowcy twiercłllaj" UHak .. mMie i1ńoiej" nl"iki sycia. S" niml "kryte
Diedawn. .. mt'teorytach p.wDe aminokwasy, esy aDalnl.Dy pned 5 Jaty .. c-wiud"bione
Oriona
skomplikowany
. .i~eII ehemlestlY, pokreWDY
1Iie_",,- ehJerofiWwl.

Człoo Iw-

. }erałli z uwagi nd
"liltacje
fachowe, a
.
polityezną.
IfllStwie do dot y chw jeto skład
przywódcy
partii,
~eJem działań IlOwe-

~ie

uzdrowienie
Ma to

~rki.

DOKOŃCZENIE

strony
wziął

polskiej
również

ZE
w

T1l. l
spotkaniu

uduał

tlł, ii 'IV

Mjkul&!z IHnio i doradca ekrelarza generaln go KC KPC% Vratisla"
ajnar.

członek

Biura Politycznego KC }>ZPR,
prezes Rady Ministrów PRL Piotr Jar.szewicz.
Ponadto w rozmowach uczestniczyli ze strony polskiej: ~re
larz KC PZPR - Ryssard Fr.I.k i członek KC PZPR, kierown,jk Kancelarii Sekretariatu KC
J.rzy Waszczuk. a ze strony
czec hosłowackiej :
członek
KC
KPC7,. kiecownrk Sekretariatu
Sekretarza Generalnego KC -

domagają SIę

wydania sprawc'ów
porwania samolotu
sprzed 7 lat
MOSKWA PAP. CzI<mKO'Wle
samolotu ,.AN-24",
na
pokładzie któcego siedem
lat
temu ojciec i syn Bra7lins.k.a.sowie popełnili ciężk.ie pł"ze
st.ę]J6two. zwrócili się do wlack
USA z: żądaCliem wydanWl piT&tbw powieotrmy>eh.
Używszy broni paLnej, bellldyci pcrw<Wi samolot lecący z
Baturni do Suochum;, z.abili i:tewardesę,
zranili
lotników i
zmu.sill zalogę do
lądowaLIia
w Turcji. Mordercy pcz.ooiE:Śli
się z Tuccji do Stanów ZjEdnocz.ooycb. gdzie prz~ywają dzjj
n-a wOoloo8ci.
Były dorugi piloot
. . mo.lotu
,.AN-24", Suliko Sz.arwidu
i
mechanik pokładowy
OCaDes
Babaljan skierowali 28 bm. do
ambasady
amery-kańsJciej
w
Moskwie list z apelem do pc-ezydeol.a USA, Jimmy Cartera.
.. Wiemy, ie cał,- świat potę
pia picacŁwo powietnoe i że
pan rowui4!!i; je potępia pisz:"
WerbalDe p()lępic
Iotn.icy. nle jedoa« nie wystarcza. N ....
leży karać zbrodniaczy i pirltt6w. Dlatego też :tWł"acamy się
do paCla ze zdecydowaną pro&bil. aoby wżył pan s~o pc-ezydenckieto au.bocytetu i dopomógł w
ekstradycji Brazi.nskasów, którzy powinni stanąć PI'Zed sądem
radlUeckim.
Oczekujemy pa ńsld ej
decyzji
i odpowiedzi".
,.Do listu, jaki wyst09Owaliś
my do pt"5ydenta USA, nakło
nily nu nie tylko odoiesi.ofle
racy i e<X")'CZ pow ied.z.iał
dzienoittarwm pilot Suliko Sawidze. - ZduIniewa nas, dlaczego berz.karnie pano&z:ą się w
USA ne w 0'1 ności z.aot W al"da:.i.a li
krymirulliści. P8floszą
się
w
kraju. Ir.tÓl"eeo ooalacze poLit :rml nie1edndcrot.lie W%ywali.,
aby
..podjąć
~ydowallle"
kroki
pneciw1<.
"JlC"awcom
ba.-.dyclt·h napadów powi~
nych".
załogi

Kontakty z cywilizacją

~. rządu francuskie-

Il\i,n 1St rów.

Ed arda Gier a i Gustava Husa a

Radzieccy lotnicy
łem

• W Lusace zakończyly się
rozmowy przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR,
Nikołaja Podgornego, z prezydentem
Zambii,
Kennethem
Kaundą.
Dokonano
wymiany
poglądÓW na wiele zagadnień
międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów południa Afryki. Przedyskutowano także sprawę dalszego rozszerzenia i pogłębienia
współpracy
dwustronnej. Wyrażono obopólną wolę nadania
nowego impulsu kontaktom radziecko-zambijskim
w
wielu
dziedzinach.

1

Przyjacielskie spotkanie
W toku potkania Edward GIerek i Gustav Hu ale poinformowali ię nawzajem o pomyśln~j
realizac ji
uchwal VII Zjazdu
PZPR i XV Zjazdu KPCz o postępach osiągniętych przeJ; narody obu krajów w
budowie
rozwiniętego
społeczeństwa socjalisl cznego, w p()litycznym i
ekonomicznym rozwoju oraz w
innych dziedzinach życia społecznego.

Głównym
pnedmiotem roa:m6w były węzłowe sprawy dalszego zacieśniania braterskich
stosunków między PZPR i KPCz
OCH między Polską
Rzeczapospolitą Ludową i Czechosłowac
kil ~ubliką Socjalistyczną.

Z uznaniem oceniono sz.ecokie
kontakty między obu krajami .
30 rocznica podpisania układu o
przyjaźni I wzajemnej
pomocy,
którą obchodziły niedawno uroczyście narody Polski i Czechosłowacji. była okujlł do podsumowania bagatela dorobku polsko-czechosłowaokiej

współpra 

cy we wszystki h dUedzinach.
Oceniajlłc
wysoko szczegÓlnie
szybki rozwó j wzajemnie korzystnej wsp6łpl'!lcy gospodarczej, w ostatnich latach o;oń~
nięty dzięki wsp6lnym
ustaleniom przyjętym podczas poprzedniCh spotka ń i w czesie
wizyty partyjno-rządowej delegacji Czechosłowackiej RPpUbliki Socjalistycznej w Polsce w
roku 1974, przyw6d<:y obu putłi
zwrócili uwagę na poważne możliwości dalszego jej rozszerzenia. wyn ajlłce z r<l8n1ł<'}"Ch pot~clllł6w Pol*l l Czechosło_
cji.
UzgodnkJoo, że Dalety praydo opracowaoia dtucoterminowej kon cepcji Z'OIEwoju poI-

s14pić

ska-czechosłowackieJ wsp6łprec7

ekolu>'Inia:oej po roku 1980.
7..ostało Ul'CodDiooe,
bliżftym
~tkanie

te w .ai-

czasie odbędzie .ię
precesa Rady M6DiIJŁrów PRL ~ Piotra J~e
wicu I przewodnł~o I"ZIłdu
~Pd«alnego CSRS Lubomira
~Uouga1e..

Edward Gterek I GuMa., Husak dokonali także wymj_y pogllldów na aktualne problemy
międzynarodowe. Raz J-cze potwierdziła się pełna zgodność pogl~ów
w ocenie akNalne-t:o
rozwoju sytuacji m~.rodo
wej na Ś"Wiecie.

"8-

Podkrt>łlono
zasadnicze
nenie, Jakie dJe procesu odprężenia, dla umocnienia
bnp!e(,7f>ń~twa

mlędzynarodowefo

maja aktywna poUtyka Zwilłz
ku Radzied<:l~ w
realiucji
prof!ramu pokoju KP7R I
oordynownne
W3pÓł<hfałanie
W'S7~ldch paMtw 1IIX}eli1o;tyctnej W'9p61noty.
Obej czołowi prz~y u;wate ooecJlte jednym % pleTW-

łalll,.

lIZO'Dlanowyoch zadali Je« podl~ie
konkreinY<'h
kroków.
%ml "nają('.,rh do o
ankzenie I
pow.tnymMlia I'OSnIłt'y li %brelełt onz do rOl!brojenla.

pozaziemską?

zanse .a i ł.ni.oje życia oawet .. y ..k. _rlani •• waDr •
mnidll pod.b_ m • • • a
Di.dawD4ł "lIrytrj phlłlecie w
uklada.ie tsw. ~i dy Bu_r.... Ołłl.clej "
Zh-mi ,,%al."_
wir" • ok. I lat ·wietlnyth.
J.i.U istnieje sycie, t. _leco rozwij i MlilCokie,. p4Kiom. eywilizaeji, Da'.nr.lnym a .. d~
Diem będsie priba .awI...-la
kontakt. . . kMtoiemymi "qalada.ml", Csy wysyłaJ1l ODe Jałdeł
iłiwy je«
męcie wy

-nza1ll71 W l... r. _ z.-....

nitj Wirainii (U A) r .. ponęt.
realizację
.. Projekt. OZ
",
pole,aj_«ao .a .uła bu ponsi.
kicb .yenałów racUo y h.
Czy aNtał .wiróneny po .....da_iem?
Odpowiedi Da t. pyt je, po_
d."ole l kinformacje, aaie
.dltywaJll się kul'W)' jęsyków
k_mlHJlych I Jak k.mputery
.,rod.Jul" połom.two, moina znaJeU .. wyda.neJ pnes ..Wietbę Pow5J:eebn..." bI~. Waltera FucllA pC.. ,.P.ł Me7mi

.toDeami".
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Niezł mn m
dązŁ'ni m
obu
krajów j ~ pel a reali.l.8tj l.dsad i postanowień podpi~an go
w Helsinkach pnez przwó9 ów
35
pań tw
aktu końcowt'go'
Europ jski j
Kon! rt'nl"ji Bnpieczeń twa i Wspólpracy.
Edward Gi rek i Gu. tav Hu sak polwi rdzili pono nie nu·wzruszoną w lę dalszego dzia łania w "PÓlon i
z KPZR i mn 'mi bcatnimi partiami _ n ..c%
umocnienia j dności i w p6łdzia 
łania międzynarodowt'go rUt'hu
komunistycznego i roboinkuJ(o
zgodnie z z sadami inte.-na.. jonalistycznej ~lidarn .i.
Obie partie przywiązują witol
kie znaczenie do wci l..nia
życie przy jęt go na &rllński, j
Konferencji Parm Komu.ni tycznych i Robotniczych Europy
pł"oeramu d lsuj walki o pokój.

bezpieczeństwo,

w"p6lpracę

I

po tęp połeczny na na zym k n
tynoo ie.
Tak j k %8WIIZ
obi part i
wyraiają solidarne popał'<.j .. dla
narodów wal=ących o um()(,"It·
nie _ej niezaleŻII ścl, o posIęp
i pokój na łw!ecie.
Uzgodn iOflo. że dt'leg ,'ja par tyjno-pań8twowa
Po it'j R2t
czypoepollłej Ludowf'j pod pn:
wodnictwem Edwarda Git'rka,
złoż)' na J; pro.szen·
KC KPCz
I władz C
S wiz t w Czcho.słow&clriej RepubJ" e j a
HBtYCD\ej w bie2ącym roku .
Spotk.... pneb6ecało w aerd~j,

at_o

~

Mm<>-

,..AP)

Po katastrofie
"boeingów"
PARY2., WABZYNGTOIf PAP.
Dwa dDl po tcacicu:u;j lLoluJi
Da lotGi*u Sao\41 er- .. T D.li1e ~. W)'5pach KłIIlaryj 
llki.ch) 11lięcI&7 dwoma ,.iumbo-jetami" ~de",kkh 'nil
lotnicJ;ych KLM i amerykaMkieCO towarzystw. .. Panam"
_talOD& linba lIabityelll - &'17
- .Je jelit jesa.ez.e ani o.C6 'zD" aDi def it:ywbi. oficjelnje
pot"W.i«deooa. Władze biszpaóutnymuj~ Da przy lad, ze
ZCillęły 562 oeoby. NadaJ bvdzo
trudno %ide.ut,-tikować
wit'Je
otiar katutroty. Zac bij~cy d
płomienl Da miejscu kałastc f y
był tak wielki, że stopił się asfalt
na pasa cb startowycb I spłonę
ła wię~ zaskoczonych przez
imierć pasażerów . Liczba ofi<lr
moze okazać się większa od jakichkolwi k wnaleń, bowiem na
lUty palNlźerskie nie wpisan o
małych dzieci. udają<-yeb się w
podróż z rodzicami. Władze hiu.pański. pospieszyły J; wyjaś 
nieniem, że ni~leżnie od wy ników ślPdztwa prowach.onego
przez komisję międz narodową,
nie można winll za komję obarczyć pracowników wiezy k n.oln j \olrllska santa Cruz:
wwzystjće wydane
przez nich
polecenitJ byly - twi«dzą H~ 
pani .. - prawidłowe. Pn.ypu"zczaInie w i
odpowiedziałność
za zde~'
pooiesie pilot lIaJnf)lolu ameryita ilski C , kapitan Rubbll, ktÓry u szilt jako
jf'd n z ni l' mych prze?yl ka t8llltrofę.
W
mom nei • ki dy
J)l"O'WadziJ ma zynę na lart wit.-dział, że »boe· g 747" KLM równi Ż przygo~je się do !ltartu,
ale J; powodu m Iy nie wmial
':0 i był przdlonany. że manyna KLM odlatuj wykonystują "
inny pas tartO'Wy. Czyżby tnciczne nieporozumit'nie?
Dochodzeni
trwa. "Czarną
krzynkę" z
z.apUiem rozJnÓw
pilotÓw .. Panam' :z ~ kon trolnll AmeryKani
%8
zgodą
stron zabreli d przeanaliz-ofwania w USA.

*i.
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Wiosennv raM
samochodowv
Kielecki Automobilklub zorw niedzielę wiosenny
popularny rajd samochodowy.
Kilkadziesiąt aut wyruszyło na
trasę wiodącą z Kielc przez SŁą
porków, Końskie, Lopuszno, BIałogon. Na pl. Obrońców Stalingradu w Kielcac h przeprowadz -no dwi e próby zrę czn ości o
w e.
Znakomicie na t rasie spisywały się polskie "fiaty 126"
W
tej klasie samochodów zwycię
żył Waldemar Bojek przed
reprezentantem Kieleckiego Klubu Motorowego red." Jen:ym
Burczynem. W klasie " fiat ów
125" zw yciężył Leszek Jurkiewicz, w klasie do 850 ccm ZYlrmunt Lamcha,
w
klasie
do 1150 ccm Marian Piłat.
W punktacji drużynowej pierw sze miejsce' zajął
K ielecki
Klub Motorowy przed reprezentacją Automobilklubu.

Starszy, muskularny pan. Codzienni. rano pat,
gimnastycznych, kwadrans walłti z cieniem. Mimo
już sześćdziesiąt dwa lata, więe po tym kwadransie
trochę zmęczony.
ANTOHl CZO.RTEK, wielokrotny
tant Polski, uznawany przed laty za jednego z
pięściarzy Starego Kontynentu w swej kategorii.
stego szósłego roku mieszka w Radomiu. lok ser,
lepsze Sf)Orłowe lała zabrała wojna. Rozmawiałem z

c

ganizował

Kolejne porażki naszych bokserów

No ringu w osnowcu
bez sukcesów
W drugim dniu 48 mistrzostw
Pol ski seniorów w boksie, na
r ingu w SosnowCU
wystąpiło
trzech naszych reprezentantów.
Niestety, wszyscy przegrali swoje walki i to w dodatku przed
czasem.
Największy
zawód
sprawił
boksujący
w
wadze
piórkowej Zdzisław Tomasik z
Bł ękitnych. Kielczanin walczył
nieczysto i został zdyskwalifi-

Na kortach w Zabrzu
W hali Górnika Zabrze odbył się z udziałem 32 zawodników drugi w tym sezonie turniej tenisowy o Grand Prix
Polski, w którym
startowali
dwaj reprezentanci I-ligowego
z es połu kieleckich
Błękitnych:
Lenek Stępowski i Jacek Zdybiewski. Stępowski w pierwszej
grze pokonał mistrza Pol~ki
juniorów, Zorę z Nadwiślanu
Kraków 6:2, 6 :0, a następnie
o wejście do ćwierlinalu przegrał
z Meresem z Nadwiślanu 6:2,
2:6, 6 :7. Zdybiewski lUZ w
pierwszym pojedynku trafił na
późniejszego
zwycięzcę
turnieju, Dobrowolskiero z Zagłębia
Wałbrzych i przegrał
z nim
2:6, 3:6.
(ap)

Ze

świata

Osta t ni mecz pierwszej rundy elimina<:ji piłkarskich mistrzostw świata strefy południ0woamerykańskiej między Urugwajem i BOliwią zakończył się
wynikiem remisowym 2:2 (1:1).
, Boliwia już wcześniej zapewniła sobie awans
do drugiej
rundy strefowycb eliminacji, w
których zmierzy się z Brazylią
i Peru.

k owany w II r undzie pojedyn ku z Golińskim ze Stoczni
Szczecin. W koguciej Andrzej
Wnuk trafił w pierwsz ej walce na faworyta, Lęszka Borkowskielro z łódzkiej Gwardii.
Reprezen ta nt Polski wygrał w
n rundzie na skutek przewagi, przy czym Wnuk był liczony w I starciu . Odpadł również
w pierwszej walce wystęoują
cy w wadze średniej Szczepan
Piwnik ze Staru Starachowice. ·
Szczepański z Carbo
Gliwice
uzyskał nad naszym bokserem
wyraźną przewagę i pojedynek
został
przerwany w III rundzie.
Tak więc już pięci u naszych
bokserów pożegnało się z sosnowieckim ringiem.
(ap)

(kf)

Jutro Puchar Pl)l ki
Jutro, 3Q bm., odbędą się
trzy zaległe spotkania trzeciej
rundy
piłkarskiego
Pu charu
Polski w
okręgu
kieleckim.
Korona Kielce zmierzy się w
Suchedniowie z rezerwami Orlieza, w Chęcinach mIeJscowy
Piast gościć będzie Błękitnych
Kielce, a w Jędrzejowie rezerwy Naprzodu stoczą pojedynek
z Grandem Skarżysko. Po czą
tek spotka ń o godz. 15.
(sz)

"Włócznie hetmańskie" Zamościa
dla piłkarek reeznych Kielc
W Zamościu odbył się ogólnopolski turniej piłkarek ręcznych
o tradycyjne t rofeum - "Włócz
nie hetmańskie", w którym uczestniczyło 8 zespołów. W jed·
nej grupie rywalizowały spartakiadowe reprezentacje Kielc,
Lublina, Tarnobrze~ i Zamoś
cia, w drugiej rn-ligowe zespoły JKS Jarosław, AZS Lublin i
BudOWlanych Lublin oraz miejscowa Padwa. Rywalizację :Irużyn spartakiadowych
wygrały
młode kielczanki. które pokonały
kolejno: Lublin 10:9, Tarnobn:er
24:11 i Zamość 20:7. W finało
wym pojedynku nasza "siódemka" zmierzyła się ze zwycięzcą
drugiej grupy, JKS Jarosław.
Po interesującej grze sprtakiadowa reprezentacja Kielc DOkonała po dogrywce pia ty
zespól
III ligi 19:18 (17:17, 9:7), zdobv-

FAJT

idownia szalała. Był znoWu Kajtkiem, jaki ero pamiętali
sprzed
wojny.
Znów był Kajtkiem, krzyczeli,
a on luąił krzyk przytłumiony
tera.z pulsowaniem krwi, która
nabierała do rłowy,
szumiała
w uszach. Zawsze lubił na rinru krzyk tłumu, więc kiedy
buchnął znów, poszedł do przodu. Wtedy tamten strzelił tym
cholernym
rozpaczliwym
cepem. Głowa skoczyła do tyłu.
Leżał. Kończysz się, stary. Leżysz, chcesz się JH)dnieść, podnosisz tyłek, a głowa na ringu.
Wstać! Do zw.arcia! Breck! Do
zwarcia, breck,
do zwarcia,
trzymaj,
gonr. GONG. Stoisz
przez chwilę, jakbyś nie wierzył, że to już koniec. M~~
sześćdziesiąt sekund do irz~cleJ
rundy.

W

Na ringu
Smyk, pię tnastol etni smyk,
smarkacz jesteś, nie będzi esz
b okserem - mówili. Był mały,
niepozorny, drobny, Przychod ził
na wszystkie
mecze
PPG
Grudziądz.
Przychodził,
oglądał walki, dźwigał walizki
bokserom. Uparty był. Przywykli. Zadziorny mały powiedzieli w klubie - chcesz sprÓbuj. Dostaniesz rękawice.
Trzydziesty trzeci rok. Grudziądz.

Tre ning.
Czterdzieści
miał nawet

parę
kilo. Nie
wagi muszej . Na
w ubraniu. Był mazadziorny. Był po
prostu Kaj tkiem i tak już do

wając główne trofeum imprezy.
Najwięcej bramek dla kieleckiej
drużyny w całym turnieju ~do

wagę szedł
ły, szybki,

Jolanta Sobczyk 21, Irena
Matysek 12, Maria Kutwin 11 i
Dorota Wrzesień 10. Obok nich
wyróżniła
się
również ' Maria
Plewa.

końca zos tało.

były:

Kolejny

sprawdzian
formy
Kielc przed
startem w
V
Ogólnopolskiej
Spartakiadzie
Młod zi eży
wypadł więc bardzo udanie. Szczególnie dobrze zagrały nasze mło
de zawodniczki z drużyną senIorek z Jaroslawia W kwietniu, w
okresie wiosennych ferii, ,{jelczanki mieć będą zgrupowanie,
a następnie wystartuja do rozgrywek o mistrzostwo ligi :>krę
gowej juniorek.
(paw)
piłkarek ręcznych

Trening. Pot.
Miał dziewię tnaście lat, kiedy
wygrał z Kw iatkowskim, mistrzem Grudziadza i z Małec

kim, mistrzem Warszawy W
trzydz.iestym
czwartym
roku
został mistrzem Pomorza. Wiosną . W południe bił się z Kurskim z B iałegostoku,
wieczorem z Nowakowskim z Kalisza.
To był dobry rok: wygrał z
Rotholcem. Wiedział: cały czas
do przodu, nie zapominać o
obronie. Czuł, że jest w tormle. W dużym gazie. Miał dziewiętnaście
lat. B ył mistrzem
Polski.
Feliks Stamm pisze w swoich
pamiętnikacb:

Brocią,
Chełmianką· ..

m ia kiem,

e nntv
rundy
l rozgrywek wiosennej
w n lidze
i.oęłY dopiero
spotkań

dwi e

kolejki

pił

kar9kiej, a już doŚĆ wyraź,.1ie
na podstawie aktualnego
układu tabeli można zaobserwować
gru pę drużyn najbard~iej zagrożonych
degradacją. Są w niej piłkarze: Sparły Zabrze, Staru Starachowice.
Stali RZe5%ów, Górnika Wałb 
rzych i Unii Tarn.lw. Oczyw iś
cie, za wcześnie jeszcze przesądzać sprawę, bo na przykład
zajmujący ostatnią lokatę tarnowia"ie zdobyli już na Wi06nę
trzy punkty. Ale faktem
jest, że najlepszą obecnie z tej
piątki Spartę dzielą od je·
denastego w tabeli
Mc>to
Jelcza
trzy
punkty. Dystans
pozornie niewielki, ale trudny
do odrobienia.
Nas jednak przede wszys tkim
interesuje zespół Staru, który
po zwyc ięskim meczu z Górl,ikiem Wn łbrzyc h zostawił te-
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raz oba punkty w Tarnobrzeg';!. W niedzielę starachowiczaDle podejmować będą na włas
nym
boisku
Pi"ta
Gliwice,
mającego nadal pierwszoligowe
aspiracje Przed rokiem, kiedy ·
piłkarze z Gliwic rywalizowali
o palmę pierwszeństwa z Odrą,
doznali porażki \9 S tarachowi cach i od tego momen tu opolanie samotnie podążali do mety Czy historia się powtórzy?
Czy .. jedenastkę" FSC stać teraz na zwycięstwo nad czolowym zespołem II ligi? Przeko::lamy się wkrótce.
ozgrywki w kla. i-e "M" już
na starcie rundy w iosenn~j
przyniosły niespodzianki Do
przyjemnych
zaliczyć
należy
zwycięstwa
Blęk itnycb
nad
Lubliniank~
i B roni nad Pogonia Sil'dlce. Oba te sukcesy.
co warto podkreślić, nas-ze drużyny
odniosły
na wyjazda c h
Całkow ic ie natomiast
rozczarr. ·
wali piłkarze Korony. Tak sła
b ego występu k Ieleckic h metalowców dawno nie oglądaliśmy
A przecież w zespole grają ci
sami zawodnicy, k tórzy iesienią
zb ierali
pochleboe recenzje za zwycięstwa
nad Rado-

R

Błękitnymi,

niedzielnej

serii

spotkań
niewiele wyjaśniły, a
wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej skomplikowały sytuację
w tabeli. Różnice punktowe ~II
teraz minimakle I każda następna kolejka
może przynieść
spore przetasowania
Drużyny
z czołówki nie są jeszcze w

formie, na t omiast dobrze zaprezentowali się .. średniacy"
Co przyniesie druga ruada
pojedynków? Czy zn6w teoretyclT.1ie -ilniejsze zespoły zgubia ounkty? Czy drużyny ze
środka tabeli zaatakują pozycje
faworytów?
Piłkarska
wiosna
w kla ie "M" zapowiada się
wyjątkowo ciekawie, a czeka·
jące nas w nie(izielę pojedynki, między innymi Błękitn ych
z Radomiakiem w Kielcach czy
Broni z Koroną w Radomiu pow in'1Y dO&tarczyć sporo emocji.
-lwnOCZeŚnie
z klasą .. 'I"

R radomska

wystartowała

w

niedzielę

klasa wojewódzka. w której o pierwsze miejsce rywalizuj a ze sob~ oilkarze
Orl a W irrzb ica i Powi 'lanki
Lin ko. W oierwszych wiosennych ;potkaniach obai faworyci odnieśli zwycięstwa, Orzeł
wygra! w P ionkach z P rol'bem
3:0, a Powi 'Ianka pokonała u
~iebie Pilicę z Warki 2:0. Drużyna Orla u t rzymała więc przodownictwo i nadal wyprzedza
o dwa punkty swego naj groź
niejszego konkurenta. (paw)

•

•.. Gdy już wspominam o walSobkowiaka s Czortkiem,
AnionieKajtk ie m.
Czortek w 1934 roku zjawił się
zupelnie
niespodziewanie
na
mi~trzostwacb Polski i ku orólnemu zdziwieniu sdobył tytuł
mistrza ...
Na Czortka ludzie przychodzili chętnie. Zawsze ten sam
rytuał.
Mały
ring ogrodzony
linami. twarde dechy, w naroż
niku przeciwnik. mały Kajtek
i szmer. który przeradzał się w
kn.yk. Potem to wszy~tko zamazywało
się.
widział
twarz
przeciwnika i wielkIe
czarne
rękawi ce.
Do
przodu,
unik,
cios.
Wtedy przeprowadził się z
Grudz iądza do Warszawy. wstapił do RKS Okęcie przy Pań
stwowych
Zakładach
Lo tniczych Byi ~ońcem. chciał zostać
tokarzem
Wieczorem w
poniedziałek o osiemnastej trenin~ na sali
We w torek bieg
na świeżym powi etrz u Przy
tokarce od siódmei clo trzeciej
T ego dn ia. kiedy dowiedział
się, że iedzie
do Berlina. że
jest olimnii czykiem. zrozumiał:
szansa! WaJr-zył tel!o samego
dnia. kiedy Sobkowiak znokautował Australijczyka
Coopera.
Naorzeciwko
w
narożniku
Francuz Bonnet. W
trzeciej
ruooz ie na ringu był już tylko
Czortek.
W
dr:ugiej
kolej-'e
C zortek zmierzył się z reprece

muszę zaprezentować
&,0 Czortka, zwanego

http://sbc.wbp.kielce.pl

zen tan tern Poł udniowej
Hannenem.
Nigd y
szczęścia do sędzi6w:
póżniej w turni eju
kwalifikującym

Me<liolan, rok
ka drużyny w
ry dni t r eningu w
Prasa pisze: Po co my
dziemy? Wracają : P olus
trzem, Chmielewski
trzem Drużynowo
Europy. Ale K ajtek
Rumun em. W~zy stko
brze:
w
elim
Estończvka. w """,o"o,,nl
striaka: wpadł
Stamm mówił: 1\.1a5z
Po pierwszej ru ndzie
był już oewoy zwvciest
jak chciał. dosk ok.
Pajacował
Tak
Czortek zaczyna!
Osca na!!le iakby
_ poszedł do ataku
tak: dooóki bij esz brze, a potem na ~le
odwraca. Przel!rał .
jeszcze młodym
d opiero
wi e rzy: będę
Jest rok 1939.
mistrzostw w I\II","",~I.",
solid
r a dr użynę:
w iak, Czortek,
czyński. P isarski,
łat, Kajtek walczY
wej. DUBLIN.
pra cował

Niespokojne
Mistrzostwa
się
normalnie.
pierwszej walce
chem Cartonesi. To
Europy z 1937 rok ~
czą podobnie. Tak Jak
dzie: cały czas atak .
jest dobry, bije
.•
5
nieczys o, Czor tek
'
łach . Nagle dos t rz e~a
gardzie przeciwn ika.
łej siły, a pod
..
nają się nogi. Jest 6J~1
cel To już jest t~ J
krzyczą
dla cieb Ie.
klei się, trzyma,
dotrwać do gongu.

1:

Walka z Belgiern
bez historii.
Finał.
NaprzeciwkO
czyk Dowdall, rnłodY·
bokser. I znów ten
ale tym razem obćy·
jazny: K ajtek
jest ich bokser,
Dowdallem. P
.
Czortka. W dru giej
nie leoszy Obrywa
trzeciej. . Czeka na
wierzy... 1istrzern
dali.
Zawsze można za ·zac
czatku. Jest jeszcze
sa w tym roku pa _ Ameryka, UZ"
nieoficjalne m
ta. Rok wcześniej A
czyński. jeden
t ..
bokserów w histonI
boksu, nokautuje w
kiego meczu
ki. O':'vIaleya. Ter~ z i
C7YĆ obaj: C70r te '< (Of).
ski w drużynie Follr

.

"a

W Londynie czekDJ
jazd. 12 sierpn!3. fO;r
kraju: n3tychm las .

