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kraju

spotkali się

relarz KC PZPR przv·

z delegacją
metalowców

W spotkaniu wziął udział czło
nek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR - E d ward Babiuch.
Ponad 300 uczestników n Forum Aktywu HSPS reprezentowali na spotkaniu: członkowie
Głównej
Kwatery ZHP z naczelnikiem ZHP Jers)'m Wojeieehowskim, aktywiści
HSPS
uczniowie szkól średnich z
całego kraju, mAn. Bwa
B rodowska z Pionek, woj. radomskie.
DOKORCZENIE MA 8TR. ,

XZjazdem

TPPR
Towarzystwie Przyjaźni
zieckiej trwa kamwozdawczo-wyborcza.
się konferencje woprzygotowujące

Zjazd Towarzystwa,
podsu muje bogaty doTPPR w okresie od 1974
przyjmie program
najbliższe 4 lata.
nj"r,.,~,,~
odbyła
się 30
sprawozd awor ganizacji TPPR

Tydzień

c

•

Z okazji dorocznego
Dn ia
Metalowca
zawodowego
święta
prawie l,S-milionowej
rzeszy pracowników przemysłu
maszynowego i przemysłu maszyn c i ężkich i rolniczych,
a
także z okazji 70 -łecia Związ
ku Zawodo.wego
Met alowców,
I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek i premie-r Piotr Jar.szewies spotkali się 30.III. z
grupą przedst awicieli
różnych
branż i zakładów
tych galęz.i
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Woda staje się dobrem coraz cenniejszym. Jeszcze niedawno
sklonni byliśmy sądzić, że jest to bogactwo naturalne o niewyczerpalnych wprost zasobach. Dziś wody zaczyna brakować.
Brakuje jej m.in. w województwach kieleckim i radomskim
należących do najbardziej suchych rejonów kraju.
Zakłady p rzemysłowe
muszą
już obecnie płacić za wodę pobie raną z rzek jak za każdy inny surowiec. Pła cić trzeba też
za odpro wadzanie ścieków. Ani
jednak opłaty, ani kary za zazanieczys zczanie wód nie zastą
pią
urządzeń
oczyszczających,

nowoczesnych technologii z zastosowaniem z amkniętego obiegu wody itp. Nie wystarczy jednak samo posiadanie oczyszczalni trzeba ją jeszcze odpowiednio eksploatować. Niestety,
inspektorzy Oś rodka Badań i
Kont roli Srodowiska w Kielcach
stwierd z ają przypadki złej p racy istniejących urządzeń . Tak
było m.in. w zakładach mleczar-

.kich w Wójcs)' l Chmielniku,
ogrodnIcllo-pszcze_
larskich w Busku l Kasimierzy
Wielkiej, osiedlach mieszkaniowych w Kanowie i Częstocicach.
DOKORCZENIE NA STR. 3

spółdzielniach

"Tragiczny list"
Aldo Moro

W toku spotkania mówiono
o dotychczasowych
osiągn ię
ciach i
zadaniach
przemysiu
elektromaszynowego. Podkreśla
no m.in ., iź dzięki znacznym
nakładom
przeznaczonym
na
jego rozwó j można bylo nie
tylko
zwięk szyć
produkcj ę,
wielu
ważnyc h
urządtzeń
i
przedmiotów trwałego użytku,
ale również generalnie ją unowocześnil: .
(P '

• W Wa.rszawie spotykają się
dzlalacze Socjalistycznego Zw' ąz
ku Studentów PolSk iCh na ogólnokrajowym seminarium na temat .. WYChowan ie
dla
pOkoju". Celem semIna r ium Jest określenIe na tle ootychc7,asoweg\l
nlemalego
dorobku
dalszych
dz la lań
ogniw SZSP
związanych z popUlaryzacja w coIym
środ\lw 's ku
akndemick':ln
problematvkl Internacjonall~tyc7nego wy('how~nla mlodzle7Y w
duchu
przyj aźni
l
pokojow('J
wspólpracy mle-l'ynarodowej solldarnoścl z narodami wa C7,\CYmi o wolno~c! I nlp7aletność.

RZYM PAP. Półtorej godziny czekali w czwartek rano
mieszkańcy ulicy Mario Fani w
Rzymie, gdzie dokładnie
dwa
tygodnie temu nastąpiło zbrodnicze porwanie Aldo Moro, na
zapowiedzianą
przez
policję
wizję lokalną, w czasie której
miano dokładnie
zrekonstruowal: przebieg tragicznych wy_
darzeń. W ostatniej chwili prowadzacv dochodzen ie prokurator lnfelisi odwołał wizję. Po-

Z myślą
o plaży ...

DOKONeZENIE NA ST1t 7
a Badań Wód Woj. Ośrodka Badań i Kontroli Srodo\V Ki.elcach. Halina Snioch przy oznaczania zawaności merięikich w ściekach za pomocą polarografu .
Fot. A. Pęczalsld

rtęci

w rzece

amerykańska odpowie
przed sądem
JORK.
un:p~'i~"' _

Władze

na

fede-

dro'ę

są

przedsiębior-

Corp" oraz trzem
urzędnikom
tego
wa oskarżając ich
po,walcenie przeie środowiska.
przeprowadzonego
ustalono, że wymie-

przedsiębiorstwo wpuści

rzeki Nia,ara, w bezpo-

Jutro
C.,

r.

Brigitte Bardot
W
obronie fok

Relaks"
16 stron

średnim

sąsiedztwIe

łe,o.
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NA STIl. f

Czytelnik z Kiele poinformonas, że w ostatnich dniach
nieczynny był kiosk "Ruchu"
DOKOSCZENIE NA STR. J

CAF

wał

Kanczendzanga coraz bliżej

Radom- nin

- Ozy wci~i
jeszcEe jest u
ciebie ten ~
pies?

•

Inwenta ryzacja

słynnych

wodospadów, ponad 38 ton rtę
ci od roku 1910 do roka ubie,DOKOŃ<,'ZENJE

Interwencje przyjmujemy
W godz. 9-11

PARYZ PAP. Słynna aktorka
francuska Brigitte Bardot, skierowała
do premiera Japonii,
Takeo Fukudy, list otwarty, w
którym domaga się, aby rząd
japoński zakazał importu futer
robionYCh ze skór foczych. W
liście opUblikowanym przez prasę tokijską Brigitte Bardot pisze, ;'e uroda Japonek jest znana na całym świecie i nie mają
one potrzeby dOdatkowego upiększania się przez noszenie foczych futerek.

Hi

laiach

15 lutego bieZące~o roku wy_
r uszy ł do Nepalu u czestnik alpinistycznej wyprawy w
Hi-

malaje, wiceprezes radomskie'o Klubu
W ysoko,órski el'{o -

Bioprognozo

odjaZdem przeprowadziliśmv z
nim krótk ą rozmowę, w której
prz y rzekł dać znać o efektach
w y prawy. I właśnie otnvmali~my pierwszą
kor sponden-

Uwaga, kierowcy J przechodnle!
Widzialność dobra, warunki drogowe dobre,
Sytuarja biometeorologiczna korzystna, tylko w reJonle tatrzań
skim możliwe okreso,ye Obniie-

ole sprawnośat działaola.

http://sbc.wbp.kielce.pl

WIESŁAW

BRAŃSKI.

Prsed

cję.

Wi esław

Brański

podróż statkiem

donosi. I,.
ms. "Sw iede"
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Projekt ustavvy - gotOvvy

prawa

r

Walne zebranie KTN
W Kielcach obradowali wczoraj na dorocznym walnym zebraniu członkowie Kieleckiego
Towarzystwa Naukowego. Podstawę dyskusji stanowiło sprawozdanie przedsta wione przez
prezesa KTN, prof. dr Zdzisła
wa Czarnego. Omawiano m.in.
plany
wydawnicze, a także
przygotowania do dwudziestolecia działalności
towarzystwa.
Podczas obrad głos zabrał m.in.
kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KW PZPR w Kielcach,
dr Bogusław Adamczyk.
Odczyt na temat aktualnych
pt"Oblem6w
demograficznych
Polski wygłosił doc. dr hab. Jósd Kossecki.
(jjb)

Walne zgromadzenie
kieleckiego Oddziału
PZIiTB
Wczoraj obradowało w Kielcach walne zgromadzenie sp rawozdawczo-wyborcze
Oddziału
Polskiego Związku Inżynierów i
TechniK6w Budownictwa. Wrę
czono na nim 8 nag r6d za najlepsze prace dyplomowe uczni6w
technik6w
budowlanych.
4
pierwsze
nagrody
otrzymali:
Ewa Grzybowska, Bożena Wojeiechowska, Aleksander Tewiń
ski i Andrzej Kolda. Działaczy
związku uhonorowano
r6wnież
14 złotymi i srebrnymi odznakami PZIiTB. Złote odznaki
przyznano mgr inż. Ryszardowi
Zbrógowi i Barbarze Bobińskiej.
Dokonano
r6wnież
wybor6w
nowego zarządu oddziału oraz
określono podstawowe kierunki
działalności na okres przyszłej
kadencji w lalach 1978-1981.
P.rzewodniczącym Zarządu Oddzjaru PZIiTB Z06tał dł" Zdzislaw Trylski.
(E)

Załoga
Waltera" oddała
hołd patronowi

W 31 rocznicę śmierci gen.
Karola Swierczewskiego- .. WaHera", delegacja załogi ZaKład6w
Metalowych w Radomiu, noszą
cych imię bohaterSkiego óowÓdcy, przebywała w BaHgrodoz.ie, gdzie złożyła pod pomnikiem "Waltera" wieńce i kwiaty. W skład delegacji wchodZlilo 35 os6b - robotnik6w, technik6w i inżynier6w, w
tym
~edstawioiele

młoditieży.

(eh.)

ukcji

-akości
•

I

Jak dowiaduje się PAP przygotowany został projekł ustawy •
jakości wyrobów. usług i budownictwa. Dokument ten ma byó
półroczu br. przedyskutowany i zaakceptowany przeli
rząd. Podjęcie i lIakończenie prac nad stworzeniem tego pierwSlIego w Polsce aktu. traktującego o całym zespole spraw związa

jeszcze w I

nych II jakOŚCiowymi aspektami naszej pracy i prOdukcji. ma .grorone znaczenie. Jest bowiem faktem bezspornym. że radykalna poprawa W- tej dziedzinie - to jeden z podstawowych ClIynników polepszenia warunków życia społeczeństwa.
bowiązujący
obecnie
w
Pozostaje to w .ścisłym .z:wiąz.~
naszym kraju system prawku z problemanu kwa.l~lk~c~1
ny służący oddziaływaniu
wyrob6w pod względem Ja~osc.I.
na jakość produkcji I pracy
~ropot;owa.ny syste~ obeJmUJe
jest dość szeroko rozbudowany
Jednolltyml zasada~1 ~ar6wno
i r6żnorodny. Wydano s~ereg
artyk.uły r:ynkowe J~k I zaopaaktów prawnych regulujących
t~zemow?-lnwestycYJ.ne: wyroby
odpowiedzialność producenta za
fmalne I. kooperacYJne, .surowjakość wyrobów,
dotyczących
ce, materiały, oP!lkowama. D~a
warunk6w dostaw i badania toprodukt6w o duzym znaczenlU
war6w przeznaczonych do odla gospodarki n.arodowej,
a
brotu, organizacji kontroli
w
zwłaszcza decydUJących o zaprzedsiębiorstwach itp. W świetopatrzenl~. rY1!ku,
wp~owadza
le jednak aktualnych i przySię kwahflkacJę
obOWiązkową·
szlych
zadań
gospodarczych
.Szcze,-ólna
uwaga
IIOStała
oraz rosnących potrzeb społeczIIwrócona na prawidłowe wykonych, powstała konieczność wyrzystanie instrumentów ekonodania aktu prawnego najwyżroiczno-finansowych. Dotyczy to
szego rzędu, jakim jest ustawa
zwłaszcza ściślejszego wiązania
sejmowa,
kt6ry
zawierałby
systemu rozliczeń finansowych
kompleks podstawowych, jednoproducenta z jakością je~o p~olityc h przepisów z zakresu jadukcji, tworzenia odpoWledluch
kości, stanowiąc
jednocześnie
relaeji międlly jakością arfykuczynnik mobilizujący do osiąlu a jego ceną oraz wlaściwegania coraz większych postęgo wykorzystania systemu płae
p6w na tym polu.
w sensie oparcia go na kry teP rzygotowany projekt tej ul'iach oceny jakości pracy.
stawy jak
poinformował
Trzeba tu podkreślic, że istotdziennikarza PAP, Jan Kaesny wpływ na poprawę jako.ma - wiceprezes P>olskiego Kości wywierać będą preferencje
mitetu Normalizacji 1 Miar
ekonomiczne dla
producent6w
(gł6wnego tw6rcy
dokumentu)
wyrob6w o wysokim poziomie
_ ma charakter powszechny.
jakości oznaczonych
znakami
Określa zadania i obowiązki w
..Q" i ,,1", a równocześnie surozakresie jakości produkcji,
owe sankcje za niedostateczną
brotu towarowego, usług i rojakość produkcji. Chodzi tu
o
bót budowlanych - dla przedstworzenie Skuteczniejszej basiębiorstw gospodarki uspoleczriery przed wprowadzaniem do
nionej i jednostek nieuspołeczobrotu i eksploatacji wyrobów
nionych. Obejmuje się jednolio niskim poziomie jakości lub
tymi zasadami zarówno wyroby
w ręcz wadliwych. Sprzyjać tegotowe jak i surowce, matemu powinno również niezaliriały, pÓłwyroby oraz opakowaczanie tych artykuł6w do ilonia .
ściowego i wartościowego wyIstotnym postanowieniem jest
konania pll;'n~ przez zakłady.
wprowadzenie Ilasady ujmowa. Po;stanowlema zaw~r~e w pronia zadań II sakresu poprawy
lekcle ustawy wyrazme wzmaJakości w planach
społecznocniają. tak.źe z!l.dania.. rangę i
-gospodarczych i ich pelnego
~po~edzlalnosc słuzb kOIl;troll
rozliczania. Proces tworzenia
]akOscl. Szczególne znaczeme w
jakości byłby kontrolowany już
tY!D. zlł;kresie mieć będzie uzaod najwcześniejszych jego laZł
lezmeme . płac
pracownlk6w:
a zwłaszcza na etapie ollracotych
~łu~b od
skutecznoś?1
wywania i wdrażania do prokontroh, l<;h podporząd~owame
dukcji wyrobów nowyeh.
bezpośredmo dyrektorOWI przedsiębiorstwa itp.
Tak więc przepi y projektu
określa~ w spo ób kompleksowy wSllystkie elementy systemu oduialywania na jakość w
całej L';"ospodarce.
Wprowadllenie w życie proponowanych postwa, wiedzieli przeCłez. że dyrektorem do spro w in10estycji

racy
stanowień

zawieraly blędy,
aafauzOWGnia. drobne pomyłki.
przeinaczenia.
Zawieraly p61prawdy. I pisane byly w taki
.poa6b, jakby to bl/l problem
3krualny, a nie historia sprzed
lat. AtGki na dyrektora Sikorę
rottG.y przez dwudziestotyslęcz
fI4ł załogę natychmiast rozszyf,.oWGfle, chociaż redaktor nil!
wymienia' nazwiska, ze wzglę
dów
1000m<llnoprawnych.
Nie
tylkO ułoga fabryki, a także
ludzil! w mieście, tve władzach
"egionu, Zjednoczenia, minister-

K.I. kol.
HALINIE i ZDZISŁAWOWI
GRENDOM
wyruy
..ęłHlklego ws)tÓłczueia
II powodu
iraclewnej śmierei
SZWAGRA i BRATA
ZBIGNIEWA
składajll

koleianki i koledzy z Pras
GrafiCllnych

Zall:ładów

EH
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byl tutaj

inż.

Sikora .....

To fragment artykułu Stanisława Ramsa "Historyjka współ
czesna o chłopcu do bicia". kt6- '
ry ukazał się w nowym, kwietniowym numerze miesięcznik a
społeczno-kulturalnego
"PRZEMIANY". Autor opisuje tu niesłuszne ataki prasy na byłego
wiCedyrektora
starachowickiej
FSC. Ponadto zwracamy uwagę
na artykuł Wojcieeha Podoleckiego "Srodowisko i my" (o
ochronie środowiska
w woj.
kieleckim), reportaż Zbigniewa
Nosala "Kto rano wstaje" (o
chłopie - robotniku pracującym
w Radomiu), I'eportaż z Iraku
"Zycie w Zakho". dyskusję na
temat jakości Pl'acy w kulturze - "Płyta II dedykacją". polemiczny artykuł Henryka Ziół
kowskiego ps. "Lech" - "Ruch
oporu w Chęcinach". artykuł
Barbary Wachowicz "Testament
Rozłuckiego"
i wiele innych.
Ponadto felietony Jacka Fedorowicza. Wiesława Jażdżyńskie
go, Brunona Rajcy. Byszarda
Smożewskiego, Wojciecha Twardowskiego,
Tadeusza Wiącka
oraz wszystkie stałe pozycje:
nauka, pOf'zja, proza, muzyka,
plastyka. teatr, książka, kino,
sport, moda, krzyżówka.
UWAGA: wielki konkurs na
wspomnienia pt. ,.Kultura okaJ)4Iwana".

czyko'Vr,Tce".

i konsekwentna ich

pozwolą na systematyczną poprawę poziomu jakości produkcji i pracy oraz stworzą
klimat żywego zaangażo
wania
naszego społeczeństwa
wokół tej tak ważnej proble-

realizacja

matyki.
becnie projekt ustawy poddawany jest ostatnim konsultacjom. Przedtem konsultowany już był w 16 wielkich zakładach przemySłowych,
jak np.: Zakłady Metalowe "H.
Cegielski" w Poznaniu, FSO w
Warszawie, Stocznia Szczecińska
im. Warskiego, Swarzęd~kie Fabryki Mebli, Zakłady Chemiczne .. Oświęcim" i in., a także z
resortami, związkami spółdziel
czymi, CRZZ, stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi,
Ligą
Kobiet.
Chodzi o to, a,b y ustawa w
swym oetatecznym
kształcie
jak
najlepiej
uwzględniała wszelkie słuszne uwagi, by jak najlepiej służyła
gospodarce i społeczeństwu.

O

Notował

TADEUSZ SAPOCIlQ"SKI
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• Dz.iś w Podłesicach
częstochowskie spotkają

komendanci
wojewódzcy
ochotniczych hufców pracy
z całej Polski. Dyskutowane będą sprawy związane
z rozszerzeniem podstawo·
wych form kształcenia w
hufcach, przygotowywaniami
do pracy hufc6w w okresie
wakacji
i
do obchodów
20-lecia powstania OHP.
• Dziś zainauguruje działalność Łódzki Ośrodek Polskiego Komitetu Współpra
cy z Alliance Francaise. Zadaniem
tej
placówki
utworzonej przy
tecie Ł6dzkim
krzewienie wiedzy o języku
francuskim oraz o f rancus·
kiej kulturze, nauce i technice.

uczyć,

koncertować ...

Dziś kolejny koncert
symfoniczny w kieleckiej filha·rmonii.
wieczoru będzie pianista
Wlodllimien Kutrlleba. Jest on
kierownikiem sekcji fortepianu
w Państwowej Sredniej Szkole

Solistą

Muzycznej w Kielcacłl ol.'a""z.,;",...
wadzi
zajęcia
w
Ks:z,tałcenia Nauczycieli i
Oświatowych w Kielcach.
- Od poozl\tku pracy
gogiesnej IJlCzy ją pan
jętnie w dzialalnośeil\
tyczną·

_

Uważam bowiem, że jest

koniecznością. Aby dobrze
młodych, trzeba po
memu koncertować.
je mi się łączyć

ci. to duża zasługa
matu tak w Szkole
jak i w filharmonii. Dobrze
kladająca

się

wspÓłpra.ca

linii sz.koła - filharmoDla
obu plac6wkom duże
Jest
PWSM w

FoS. J. Burc:lyn

Kielecki poranek
, TON DLA 2OŁ",DKÓW
_ Czego możemy Solę spodziewać dzisiaj w b"rach garmaże
ryjnych i sklepach - zagadujemy kierownika Zakladu Garmażeryjnego WSS przy ul. G6rnej p. KAZI~I!i'~ZA P~S~~CZYKA.
_ Jeszcze odczuwamy lekkie "oslableme zamowlen handlu
i gastronomii wynikające z obfitych zakupów d()okOfla~yc~ przez
ludność przed świętami. W dniu dzisiejszym do barow I ltklepów tli Kielcach dostarczymy 8 ton różnych po&raw i wyrob6w
garmażeryjnych, m.in. 400 kg flaków, 100 litr6w 'os ów, 300 kg
bigosu, ponad 230 kg gulaszu podrObowego i ok. 100 kg wołowe
go. Od godziny 6 do 7.15 wy1Oieziono z naszego zakwdu 3,5 «my
produkCji garmażeryjne;.
.'
.
_ W całym mieście przeprowadza ssę Wlosenne porzqdkt.
Tu na Górnej także przydałyby się miotła i pędzel.
_ Ano właśnie. Dzisiaj fl(lSZfl załoga przystępuje do ezynu
ipołecznego i w ciągu paru dni odnowi .elewację zakl.adu, .pomaluje siatkę ogrodzemową, uporzqdku,e teren wokol oble~
tÓU1. Wstępnie szacujemy, że wartość naszego
czynu wllmeS1e
okoł() 40 tysięcy zlotych.
MILIONER ZA KIEROWNIC",
Reporter "Ech4 Dnia" wy brai się nA ul. G6rną tak,ówkq nr
256 prowadzoną przez p. Boleslat.lXl Wr6blewskiego. Od słowa
do słowa i .• autO'r dzisiejszego "Poranka" zapisał sobie w pamięci, że pan Boleslaw jako l8-letni chłopiec rozpocząl praćę
w kieleckim Oddziale PKS 15 m<lja 1945 roku i nieprzerwanie
wierny byl swojej firmIe do lipca 1977 roku. Za kierownicą
przebywał pOflad 32 lata. Przejechal 2,5 miliona knometr6w bez
żad-nego wypadku. Teraz jako rencista tGkże przewozi pasaże
r610 z tą tylko r6żnicq, że autobus zamienił na .. 1Oarszawę".

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

Nowy numer "Przemian,~
"ArtlIkuły

• W stoczni w Ustce zwodowano pierwszy kadłub nowego 16-metrowego kutra
do połowu tuńczyk6w - cał
kowicie zaprojektowanego i
wykonanego przez miejscowych inżynierów i techni·
k6w. Jednostka dobrze znio·
sła pierwsze najtrudniej.
sze pr6by wytrzymałoś
ciowe. W tym roku ustecką
stocznię opuszczą dwa "tuń

(3)

_ Jakie plany na
okres?
- Podiąłem studia
ckie w PWSM w
Praca moja dotyczYć
dycji chopinowskich we. e
czesnej polskiej pedagog lc.
tepianowej. Temat teD ale
dotychczas opr;u:owyw aDY '
W programie dzisiejsse&"o
cert u usłyszymy G.
_ "Amerykanin .VI,.
"BJękitną
rapsodię
. t
Dwon:aka - IX 5ymlODl~
Nowego Swiata". .'
symfoniczną FilharmOnII
Kolberga poprowadzi
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ozszerzODa olerl
radomskielJo przemysłu
Mamy chłonny rynek. Domaga się on coraz większych ilości
artykułów spożywczych i przemysłowych, w tym nowości, ale
odznaczających się solidnością wykonania, wysoką estetyką

dziemy przez dotknięcie ręk,
oh udowy.
Tegoroczna
WMtość
produkcji
radomskiego

i niezawodnych w użytkowaniu. Czy radomski przemysł, spejak wiadomo, w produkcji rynkowej i eksportowej, zaspokaja to za.potrzebowanie?

pr;z:edsiębiorstwa oświetleDłowe
go zamknie się sumą ponad 101
milionów złotych.

cjalizujący się,

PRZYKŁADY

GODNE NA LADOWANIA
~aa

_""a_ia

ek.8ł.raJltu

eterowego w
Foł. A. pęeza18ki

•

źródłem
DOKOŃCZENIE

1

ZE STR.

większym
stopniu
zanieczyszczania wód
nowoczesne rolnictwo.
Problem to ogromnie trudny
do rozwiązania, bowiem ścieki
nie tylko z chlewni, z siitp., ale przede wszystkim
Z deszczem spływają do
stawów nawozy sztuczne,
owadobójcze i chwasto-

sprawcą
staje się

,

kieleckim
się stale stan czys500 km rzek. Zaled40 km odpowiada
I klasy czystości. Aż
km to wody tak brudne, że
nie nadają się do żadnego wykorzystania ani w przemyśle,
ani w rolnictwie.
Optymizmem
napawa fakt
!nacznej poprawy czystości Nidy, która jeszcze niedawno w
całości z.anieczyszczona była po_

z

giełdy

wynalazków
W

pokoju inż. Stefana Gadziny kierownika
sekcji
postępu
technicznego jędrzejowsklego "Rekordu" wisi
~ilka kolorowych wykresów.
eden z nich przedstawia wykaz wniosków
racjonali.zator~kich zgłoszonych od początku
IStnienia zakładu. Były
lata
cbu.de, ale w ciągu ostatnich
dwoch liczba wniosków rOŚnie:
'II 1976 było 46, w 1977 _
81.
:- p ' zystąpiliśmy
mówi
lnz. Stefan Gadzi.na - do systelllatycznego organizowania giełd
"'ynalazczości konkursów
na
:ajlepszego racjonalizatora ro~ Ąutorami najlepszych pomys w są: .Jerzy Smorll,g, ZygIIIQnt Pałka i .Jan Stawski.
- ':l'Y.lk.o w roku ubiegłym ~WI Inz. Gadzina - uzyskaw wyniku wdrożonych
t Produkcji
wniosków
791
:;. zł zysku. Racjonalizatorom
hoYPlacąiśmy 100 tys.
złotYSh
iiino~ar:um
PI~tyczni~
mo..'c. Jedna złotowka zainwelit1V~a w racjonalizację,
w
.. rolto roaumiany postęp tech~~~y daje 7 al aysku. I to -

:rny

romni~j licz~.

(kf)

'--~-------------------Śladem naszych
interwencji
.. JEDYNKA"

i~ nawiązaniu do artykułu w
O z 28.II.br. dc>tyC!Zącego nie~lIla.r';l.ego kursowania autobu. hnlll nr 1 uprzejmie wy jaś
dq,.q~y, że Li.nia ta jest najbar-

t

GI le] obciążona

i jest jedną z naj~~YCh Unii miejskiej komuw Kielcach. co ma duży
~ na omawiana regulartli.): Planujemy w naibliższvm
t'l(j le wzmocnienie linii nr l
h alkowymi autobusami oraz
. ~nles ienip. punktów regulatllchu na przystanki koń co'll-l Powinno to w zasadniczv
p,ob
POprawić
regularnnŚć
~n k ( ualność kursowania"
Drre k tor WPK"'t
inż. Marian Zarzycki

1tl) aCJi

•

zye,lo

wyżej wszelkich dopuszczalnych
norm. Oddanie do użytku kieleckiej
oczyszczalni
ścieków
zmieniło sytuację, choć zatrute są nadal Bobrza i Csama
Nida. Pogorszył się stan Brzeznicy
poniżej
Jędrzejowa
i
Wschodniej poniżej Chmielnika.
Również Silniea mimo zbudowania wielkim kosztem kolektora sanitarnego jest wciąż bardzo brudna. Winę za to ponoszą m.in. zakłady przemysłowe
takie jak "ChemarH I .'polmo-S UL", które bezprawnie odprowadzają ~cieki do rzeki za
pośrednictwem kanałów burzowych.
Rozpoczęta w ub. roku budowa Oczyszczalni komunalnej dla
Radomia pozwala z nadzieją patrzeć na los rzeki Mlecznej zamienionej obecnie w kanał ście
kowy, a także Radomki, ktÓra
bardzo silnie
zanieczyszczona
jest aż do Wisły. Do najbrudniejszych rzek województwa radomskiego należy też Zwolenka. Zwoleń nadal jednak czeka
na oczyszczalnię. Zbyt małe jak
na obecne potrzeby są dziś oczyszczalnie w Przysusze, Lipsku. a także w Koaienicach gdzie
budowę zakończono dopiero niedawno.
Podobnie jak w Kieleckiem
tak i w Radomskiem trudno
znaleźć rzeki całkowicie czyste.
Pierwszą

klasę

Z trybuny II Wojewódzkiej
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Radomiu padł
apel o podejmowanie dodatkowej produkcji poszukiwanych
przez społeczeństwo wyrobów.
O tej istotnej kwestii mówił zarówno kierownik instancji partyjnej, jak i robotnik z "Waltera". Hasło: "I mnie stać na
więcej i lepiej"
zaczęło
obowiązywać.

Odzew? Jest - i cieszy!
• Członkowie ZSMP z Zakładu Sprzętu Grzejnego "Predom", po analizie swoich możliwości, po podsumowaniu zapasów surowców i półfabryka
tów, orzekli jednogłośnie: wyprodukujemy ponad plan 8 tysięcy trzyoalnikowych kuchenek
gazowych wartości hlisko 2,7
mLn złotych.
• Załoga Spółdzielni Metalowców "Radomet" postanowiła
do końca bieżącego roku wyprodukować
dodatkowo 5 ton
śrub oczkowych przeznaczonych
dla różnych gałęzi pr~mysłu
oraz [) tys'ęcy luster samochodowych dla punktów handlowo-usługowych
"Polmozbytu".
Wartość tego zobowiązania szacuje się na ponad l milion zło
tych.
Na apel Zakładów Metalowych
im. gen. "Waltera" w Radomiu
odpowiedziały też załogi Kombinatu Maszyn
BUdowlanych
"ZREMB", Elektrowni "Kozienice" w Swierżach Górnych I
załogi
innych zakładów pracy
województwa radomskiego, a dodatkowy wysiłek robotniczych
kolektywów koordynuje od niedawna
WojeWÓdzka
Rada
Związków Zawodowych.

czystości · mają

PRZEDSIĘWZIĘCIA,

m.in. wody Pacynki.
Rozpoczynający się
nia Tydzień CzystOŚCi

KTÓRE CIESZĄ

1 kwiet-

Wód kana
te wszystkie zagadnienia, przypomnieć o znaczeniu wody czystej dla życia I zdrowia człowie
ka, a także dla jego działalnoś
ci gospodarczej. Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: "Chrońmy
wody - źródło życia". Szeroką
działalność
propagandową prowadzić będą pod tym właśnie
hasłem m.in.
Polski Związek
Wędka'rski, Liga Ochrony Przyrody, Związek Harcerstwa Polskiego. Liczne konkursy i akcje
przygotowywane SIl w szkołach
(jjb)
że zwrócić szczególną uwagę

Wiosenne

Tymczasem z wielu zakła
dów napływają wieści o rozpoczęciu już produkcji z przeznaczeniem na eksport i rynek
wewnękzny kolejnych nowości, którym
wróżymy
duże
powodzenie. Parę najświeższycb
przykładów:

Pracownicy Spółdzielni ArSkórzanych "Współ
praca" podjęli produkcję dwóch
nowych wzorów letnich butów
męskich, z których
35 tysięcy
par trafi do odbiorcy radzieckiego. Jednocześnie krawcy ze
"Współpracy" uszyją w tym ro•

tykułów

wszystkim ze skór
nappa i welu4 tysiące dam·
i męskich marynarek dla sklepów firmowych
"Mody Polskiej".
bydlęcych typu
rów świńskich)
skich płaszczy

• Modelową produkcję podjęła załoga Spółdzielni Włókien
Dlczo-Dzlewiarskiej
"ł{ęk.odzie
ło". Mowa o nowych
wzorach
bluzek, półgoUów i golfów z
włóczki anilanowej, wreszcie o
modnych żakietach damskich i
poSZUKiwanych wdziankach dla
dzieci.
• Krawcowe ze Spółdzielni
OdZieżowej "Wspólnymi :Silami"
również me
pozostały w tyle.
Dlategó właśnie w sklepach nabywac już możemy męskie koszule z tkaniny zwanej prerią, zaś w kWIetniu zapowledZIano dostawy plerwszycn partii letnim piżam męskich
3:
k'rótKiml ręKawami l ••• nogawkami. Spółdzielnia "WspólnymI
Siłami" zapisała się jednoczesnie na listę eksporterów, kierując

pierwszą

partię

3

tysię

cy sukienek w stylu retro do
Republiki Federalnej Niemiec
na . za~ówienie znanej firmy
"Gl-Gl.
• Smakoszy satysfakcjonuje
z kolei załoga Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Wal'ce, ktÓra
rzuciła na rynek (sklepy winno-owocowe i monopolowe) poszukiwane WlnO "ryce. ".e w
oryginalnych gąsiorkach (j pojemności 0,75 litra, a takz! nowość "honey liquor'·. Jak
wiadomo, "ryce:-skle" obok "i?)Qnizosa" i "goliata" legitymUje
się 7Jlakiem najwyższej jakoś
ci krajowej, czyli "jedynką".
•
Bardzo dobrze wystar~
wali w tym roku pracownicy
Zakładów

Sprzętu

Oświetlenio

wego "Polarn" w Radomiu. Juz
w połowie marca zaoferowali
oni klientom z całego kraju
lampy podłogowe w stylu retro
z podstawą drewnianą i pocią
gowym wyłącznikiem, a także
lampy z regulatorem natężenia
światła (elementy
elektroniki).
co ma ważne znaczenie w okresie oszczędzania energii elektrycznej. Wystarczy powiedzieć,
że bez wymiany żarówki można uzyskiwać natężenie w skali
od 100 do ... 5 watówl Konstruktorzy z "Polarnu" zapowiadają
zresztą kolejne
nowości. m.in.
lampy o obudowie w kształcie
koła od konnego wozu I lampy,
które wyłączać I włączać bę-

porządki .w Starachowicach

każde,o
roku wywartości około 9 mln
Najwięksay wkład pracy włożono
w ubiegłym roku w uporządkowanie miasta. Widac to wyraźnie nie tylko w śródmIeściu, ale i
na bocznych ulicach. Miesakańcy Starachowic
pomagali w
budowie wodociągów, kanalizacji,
sieci ,azowej. Dzięki temu kilka tysięcy rodzin
nybciej otrzymało dobrą wodę, gaz. Podniósł się

ie

ku (przede

zkańcy

Starachowic
cayny społecane

stan sanitarny wielu budynków mieszkalnvrh.
Zbudowano i uporzll,dkowano kilka kilometrów
ulic, uliczek i chodników. Zasadzono kilkanaście
tysięcy krzewów oadobnych I drzewek. Uponąd
kowano otoczenie zakładów pracy. To w zystko
przyczyniło się do podniesienia estetycznego wyglądU miasta.
W tym roku r6wniei prowadzic się będzie dalsze porządkowanie miasta. Wiele ciekawych inicjatvw podjęła już miejscowa spółdzielnia mi~sz
kaniowa i niektóre zakłady pracy. Każdy czło
nek S 1\1 przepracuje sJlołeczni~ 10 ~odzin w osiedlu, w którym mieszka.
Niezaleźnie od prac wykonywanych przcz mieszkańców. dużą pomo~
kazują mia'itu miejscowe
przedsiębiorstwa. Prym wifOdzie !'abryka
amorhodów Ciezaro~ch. Parh'cyJluJe ona w ko.:lttat'h budowy wielu obiektów sodalnych, wodo-

cillgów, kaaaliaacji, ulic. W latach 1971-1975 FSC
przekaaała prawie 53 mln ał na uzbrojenie terenów przemysłowo-składowych (Michałów), ~a.y
fikaClję, uięe1e wodne, kanalizacje itp. Pozostałe
aakłady świadczą na budowę innych obiektów
uzytecaności publicznej.
Zakłady Mięsne, które dopiero 511 w trakcie budowy, prseznacaają na inwestycje o~ólnomiejskie
w latach 1976-80 _to milionów ał. Za fun1usile te rozbudowana zostanie ocllyS"Zczalnia ście
k6w, kanalizacja, przebudowie ule,nll drogi I
ulice. Miasto wzbogaci się o żłobek I przedszkole.
Niezależnie od t~r:o Zakłady Mię ne partycypujll
w budowie ponad 400 mieszkań pruznac.onych
dla sW1łich pracowników.
undusze i wspólny wysiłek wszystkich mieszkaliców trzeba naleźycie wykorzystac. Zaprogramowane ro;,oty winny byc terminowo
wykonywane. a ludzie. którzy przvjdll do prac

F

muszą mieć zapewnion~ narzędzia I
frQnt rohót. Wv<:iłek I zaan2;aźowani,. nie powinny być w żadnym nrTvnadku zmarnowan,e. Przvkbilv dej ore::aniTacii pracy. niweczeni 'If)ołecz
nfOl inirjdvwv. jak to było niejednokrlltnie w

•

*

•

Nowości, o których
pissemy,
cienił klientów, świadcall tez o

aro.umieniu pGtraeb rynku i
eksportu praez kierownlcłwa i
lałO«i wielu
sakładów
pru)'
województwa radomskie,o. Kto
następny pójdzie w ieh ilady!
E. KRÓLICKI

,,Młodzieżowe

czwartki"

w SkarŻYsku
Od dwóch lat młodzi Pl'acownicy "Predom-Mesko" organizują w ZDK "młodzieżowe czwart\ci". Urządza się w te dni wieczornice rocznicowe, spotkania
z ciekawymi ludźmi,
odczyty
naukowe, zabawy. Ostatnio ocganirlaŁorem tej
ciekawej imprezy była młodzJież z Zakładu
Wyrobów Rynkowych. Imprezę
zapoczątkowało spotkanie z artystami Teatru im. Stefana z'e_
romskiego,
którzy
WY9tawitt
,,Mimikę".
Była
też dla mło
dzieży
zgaduj-zgadula pod hasłem "Co
wiesz o Zakładzie
Wyrobów Rynkowych". Nagrodą dla zwycięzców jest
kilkudmiowa wycieczka krajowawcza.
(Hen g)

Telefon

interwencYiny
DOKONCZENIE ZE 8TH. l
zlokalizowany na dworcu PKP
w Kielcach. Jego zdanieminwentaryzacja powinna być w
tej placówce robiona tak, aby
nie odczuli tego klienci.
Skontaktowaliśmy się z
dyrektorem kieleckiego Oddziału
"Ruchu" - Edmundem WllClhockim:

- Inwentaryzacja przeprowadzona była w tym kiosku
w
rekordowym tempie.
Trwała
zaledwie jeden dzień.
Trudno
tu w ogóle mówić o jakichkolwiek kłopotach z tego tytułu,
gdyż w rejonie
dworca PKP
jest aż pięć punktów sprzedaży "Ruchu". Podróżni spiesZl\cy się do pociągu mogą nabywać potrzebne im rzeczy także
bezpośrednio na peronie w
jeszcze jednym kioskul
• Mie IIkańcy bloku pray uL
.Jasnej % w Ostrowcu Sw. skarEll się, że adminlstraeja nie
przychyla się do ich prośby o
założenie puszek na nie aabeapieczoną instalację
elektrycznIl
na klatkach schodowych.
(abo)

Wszyscy

świadczymy

~

na NFOZ

społerzny"h

minionyt'h latach, nie powinny

się

powtórzyć.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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NUMER 73

STRONA 3

tyc:llicii
w V
Sobota -

11.1.5 Radzimy

l.IV.

rolnikom

(kolor)

15.25 Dla dzieci: .,0 misiach,

UI.56
1ł.25

te.55
1'.18
18.00
19.10
19.30
10.30

22.05
22.40
22.55

miś-

kach . nied~wiadkach" (kolor)
Nie tylko dla wędkany:
Taaka ryba (I<olor)
Latarnia
Czarnoksięska:
,.Sprawy ciala" (kolor)
Film
Latarni
Czarnoksięskiej: "Boginie miłości" film montatowy USA
Sobotni koncert Studia "Gama": transm. z konc. rOZf.
w hali sportowej w Koninie
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dziennikiem
Filmy z Brlgitte
Bardot:
"Dwa tygOdnie we wrześ
niu" - franc. film fab. (kolor)
Twarze teatru: .Jan Kowalski
Dziennik (kolor)
Kino Nocne: .,Matnia"
ang. film fa b.

Niedziela -

2.IV.

6.50 i 7.20 TTR
1.50 TTR i RTSS: Nasze spotka-

nia

'.10 Nowoczesnośi: w domu I za8.35
9.00
10.20
10.45
11.45
12.00
12.30
13.00
13.25
13.55

14.25
15.10
15.25
15.55
17.30

grodz.ie
Studio Sport + ABC (kolor)
Dla młodych widzów: Teleranek
Antena - Inf. oprogr. TP
(kolor)
"U zarania dz.iejów" ode. 1
pt. <tW mroku przeszłości"
film dok. TV Wł. (kolor)
Dz.iennik (kolor)
Rolnicze rozmowy (kolor)
Muzyka na Zamku (kolor)
"Poranek w lesie" - ~iń&ki
film przyr. (kolor)
Kalejdoskop z Liii Ivanową
- piosenkarką bułg. (kolor)
Kalendarz przyrodniczy WI.
Puchaiskiego - kwiecień
Klub Sześciu Kontynentów:
"Od jeziora Atitlan do Ziemi Ognistej"
Losowanie Dużego Lotka
Studio Sport: "Trener"film dok. o K. Górskim
"Marsz na tyły" - komed'a
film. USA
StudIO
otwartych
Ól:'Zw.:
Przemyśl

Studio Sport (kolor)
Wieczorynka
Wieczór z dz.iennikiem
Bajka dla dorosłych
"Noce i dnie" - odc. 6 pt.
"Miłość" film TP (kolor)
21.40 Tea tr Komedii: E. de Filippo "Filomena Marturano"
22.30 Studio Sport (kolor)
22.50 Muzyka przed pÓłnocą: W.
A.
Mozarta .. Eine kleine
Nachtmusik" (kolor)
Poniedziałek - 3.IV.
12.45 RTSS fizyka, s. 4: Pro18.30
19.00
19.30
20.30
20.40

mieniotwórczość

•

'1-1

kwietnia
1978 roku
Radzimy rolnikom (kolor)
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dziennikiem
"Saga rodu PalIIserów" ode.
12 - ang. film ser. (kolor)
21.30 Komedia
omyłek
- progr.
publ.-rozr. (kolor)
22.1~ Szuflada .Jana MUlaka
sylwetka ddalacza sport.
2".30 Dziennik (kolor) '
11.50
19.00
19.10
11.30
20.30

Sroda -

5.IV.

6.00 RTSS - hlstorloa, •. 2
6.30 RTSS - wskaz. metod., •. 2
10.00 Fizyka kI. VII:
Fizyk na
huśtawce

11.05 Fizyka

kI. VIII: Pośród fal
elektromagnetycznych
piast. kI. VII - VIII:
Architektura wnetrz (kolor)
12.45 RTSS jęz. polski, s. 4:
"Cl:lopl" i "Ziemia obiecana" - serial TV a film kinowy
13.%5 RTSS matematyka, s. 4:
Linia prosta
14.25 W drodze do nowego
15.00 Melodie:
Solo z orkiestrą
15.30 NURT: Srodowisko społeczno-przyrodnicze
16.00 Dzier r lk (kolor.
16.10 "Obiektyw" progr. stoI.
woj. warszawskiego
16 .30 Dla dzieci: Entliczek - Slowniczek (kolor)
17.00 Studio Sport: spraw. z meczu piłki nożnej Polska
Grecja (kolor)
W przerwie ok. 17.45 Kółko
krzyżyk (kolor)
18.50 Losowanie Małego Lotka
19.00 Dobranoc
19.10 Siódemka
19.30 Wiecz6r z dziennikiem
20.30 .,Nie zatrzaskuj wszystkiCh
drzwi" - szwedzki film łab.
22.10 Studio Sport: spraw. z meczu w plice nożnej RFN Brazylia (kolor)
23.00 Dz.iennlk (kolor)
23.15 Kształt
słowa
problemy
życia literackie~o (kolor)
12.00 Wych.

Czwartek -

1<1.05
12.25
12.55
13.25
13.55
15.00
15.30
16.00
16.10

Strofy i frazy 16.30
polska poezja śpiewana
Dydaktyczne proble17.55
my uczenia się i przeżywa
18.20
nia cz. 2
lR.OO D7iennik (kolor)
18.50
16.10 " Obiektyw" progr. woj.:
19.00
wrOCławskiego,
jeleniogór19.10
Skiego, legnickiego, wałbrzys
, 19.30
kiego
20.30
16.30 Dla dzieci: Zwierzyniec
17.15 Studio Sport: Klub Kibica
21.50
(kolor)
%2.35
17.35 Dom i my
11/.!iO "Ruiny strzelają" - ode.
23.05
filmu wojennego TV ZSRR
18.50 Wystąpienie ambasadora WRL
Piątek
-7.IV.
19.00 Dobranoc
19.10 Siódemka
6.00 RTSS matematyka, •. 2
18.30 Wieczór z dz.iennikiem
6.30 RTSS - fizyka, S. 2
20.30 Teatr TV: St. Wyspiański
9.00 Geografia kI. V: Największe
"Noc listopadowa" (kolor)
miasta na świecie
21.30 Camerata - mag. muz. (ko10.00 KI. IV: U źródeł Wisły
lor)
11.05 Wych. techn. ki. 1'-111 lic.:
23.00 Dziennik (kolor)
Ekonomika organizacji produkcji
Wtorek - 4.IV.
12.00 Geografia ki. VII: Od Gan6.00 RTSS - fizyka, I. 4
gesu do Czomolungmy
15.30 NURT:

Norwid

, . Pierścień

wielkiej

damy"

11.00 "Noce
12.55
13.25

13.55
15.00
15.30
16.00
1•. 10
10.30

i

dnie" - odc. pt.
film TP (kolor)
Rodzina współczesna - szk.
średnie: Razem czy osobno
RTSS - hlstO<'ia, s. 2: Blaski i cienie baroku
RTSS - wskazówki metod.,
s. 2
Melodie: Filmoteka folkwru
TV Klub Seniora: Spotkanie
klubowe
D7.i ennik (kolor)
"Obiektyw" - progr. w~j.:
"Milość"

-

szczecińskiego,
koszalińskie
go, słupskiego. pilskiego
Studio TV Młodych: . Giełda

tematów
l7.1~ Nie tylkO dla kobiet (kolor)
17.35 "Zgadnij,
kim
jestem"teleturniej (kolor)
1•. 20 CzłOwiek i przyroda: "Przyleciały bociany" cz. 1 filmu
dok. TV Hiszp. (kolor)

H!.45 i 13.25 TTR
15.00 Melodie: "Malowany dzban"
15.30 NURT:
Metody zwalczania
lęku przed niepowodzeniami
u dzleci i mlodzieży

141.00 Dz.iennik (kolor)
141.10 "Obiektyw" progr.

1'.30

EO

STRONA 4-5

woj . :

gdańskiego. bydg09kiego, elbląskiego, olsztyńskiego. toruńskiego
Dla dzieci: Piątek z Pankra-

cym (kolor)
f.ilmu: Spotkanie z
A. Szypulskim (kolor)
"Niespokojna miłość" ode. 3
pt. "Si06try" film TV
CSRS (kolor)
Mag. motoryzacyjny
Dobranoc
Si6demka
Wieczór z dL1ennik.iem
Studio "Gama" - zapowiedź
progr. (kolor)
"Kto wzywał lekarza"
radz. film łab. (kolo.r)
StudLo "Gama" (k.o1'<>r)
Dziennik (kolor)
Studio "Gama"
c.d.

17.00 Okolice

1".30

li.4O
1ł.00

19.10
19.30
20.30

)0.35
3t.5O

32.30

2t2.-ł5

NUMER 73

Wysokie ' kwalifikacje zawodowe kadry technicznej - to jedea a I'lównycb warunków intensyfikacji rozwoju tecbnicznego naszego kraju. W celu zwiększenia inicjatyw iniynierów w
rozwil\zywaniu trudnycb problemów technicznych, rozwoju nowoczesnych technologii i metod wytwarzania. poziomu organizacji - niektóre resorty w ostatnich latach wprowadziły specjalizacje zawodowe I i n stopnia,
Pecjalizacje przyznaje minister resortu na wniosek
komisji resortowej. Podstawą do jej uzyskania jest bogaty dorobek twórczy. a więc patenty,
projekty
wynalazcze.
wdrożenia .. . Inżynier Ubiegający
się o specjalizację musi się \Xlnadto wykazać
ukończeniem
studi6w
podyplomowych
lub
spraWdzoną w drodze egzaminu

S

Na dobranoc

Krzyżówka nr 73

6.IV.

Norwid (kolor)
.Jęz. polski kl. VII-VIII: Telewizja
Decyzje piętnastolatków
Jęz
polski kl. III-IV lic.:
K. I. GałczyńSki
RTSS - matematyka, s. 2:
Równania trygonometryczne
RTSS - fizyka. s. 2: Zmiany
stanu skupienia
Melodie: ..Popularne arie 0perowe"
Bilet do kina - problemy
kina światowego (ketlor)
Dziennik (kolor)
.. Obiektyw" progr. woj.:
katowickiego, bielskie~o . czę
stochowskiego, opolskiej(o
Dla młodych widzów: Ekran
z bratkiem
Poligon (kolor)
Sonda: Powietrze
mag.
na uki i techn. (kolo.-)
Radzimy rolnikom (kolor)
Dobranoc
Siódemka
Wiecz6r z dziennik iem
"Powiedz prawdę" - franc.
film krym. (kolor)
Pegaz - publ. kult. (koloc)
W minutę po premierze:
film .,Praska wi08na n
Dziennik (kolor)

Vwaga: Ul eweDlualne zmiany
w programie, redakcja nie odpowlad-A. Program n
zamieszcza cl
bedziemy w codziennych num eraeh nl&szeJ gazeł;v.

•

e e ec liC

6.00 RTSS jęz. polski, •. 4
6.30 RTSS matematyka, S. 4
10.00 .Jęz. polski kI. II lic.: C. K.

13.25 TTR
15.00 Melodie:

6.30 TTR
10.00 .Jęz. polski kI. II lic.: C. K.

l

•

•

POZIOMO: 1. ryba morska na
popularną zakąskę, 4. og6ł statk6w, 5. pożywny nap6j, 7. na
drogowskazie, 10. krążenie pły
nu w układzie zamkniętym,

n.

uboczny produkt suchej destylacji węgla kamiennego.
PIONOWO: 2. sfilmowana powieść
B. Prusa, 3. wewnątrz
skórzanej piłki, 5. działacz polskiego i międzynarodowego ruchu
robotniczego (1864-1941),
członek I Proletariatu, 6. udzielał dawniej kredytów, 8. ze zdję
ciami, 9. wzór doskonałości.
. . .willlania przesyłać nalezy
pod adresem redakcji "ED" wyląc.nie na kartach poCtlłowycb
w terminie siedmiu dni od dały Binlejsze,o numeru. Pemię
d.y prawidłowe odpowiedał rozlosuje się dwie na!rrody kslltik.we. Karły pocIIłowe hes kuponu będą wyłąezone I losowa-

nia.
"ECHO DNIA"
Kupon nr 73
1l0ZWIĄZANIE

KllZY:2lÓWKI NR 55
POZIOMO: piekarnia, znaczenie, trak, oset, rad, kosa, arak,
szarańcza, kierownik.
PIONOWO:
sprzęt,
dekada,
mas.zt, ananas, talemt, Rio, kra,
oda, Ewa, kis7lka, smalec, rycina, klatka, jawor.
ROZWIĄZANIE

KRZYZÓWKI NR 56
POZIOMO: sternik, Podlas, ramota, Hadrian.
PIONOWO: trap, r~, lc.lasa,

os.m, LOT, groch, ozór, aria.

wiedzą

z zakresu specjalizacji
zawodowej oraz 5-letnim stażem
pracy w specjalności zgOdnej z
kierunkiem
wyuczonych studiów.
Uzyskanie
specjalizacji
zaWodowej I stopnia uprawnia
do otrzymania indywidualnych
dodatk6w w wysokości od 2 do
3 tys. zł miesięcznie. Specjaliza.cja
I stopnia przyznawana
jest na trzy lata. Po upływie
tego okresu trzeba ją weryfikować, można też Ubiegać się o
specjalizację II stopnia.
W
województwie
kieleckim
jako pierwsi specjalizację otrzymali w lipcu 1976 roku inżynie
rowie zatrudnieni w przemyśle
maszynowym. Kolejne wręcze
nie dyplomów specjalist6w . I
stopnia inżynierom naszego wojew6dztwa odbyło się we wrześ
niu ub. roku w Zakładach MetalOWYCh
"Predom-Mesko"
w
Skarżysku z udziałem ministra
przemysłu maszynowego Aleksandra Kopcia.
Od czasu nadania pierwszych
specjalizacji zawodowych minę
ło już ponad półtora roku. Możoa więc
pokusić
się o pr6bę
odpowiedzi na pytanie czy
specjalizacje przyniosły i przynoszą zamierzone efekty?
Dotychczas była anonimowa rzesza inżynierska - mówi
prezes Rady Oddziału NOT w
Kielcach mgr inż. Ryssard Adametlyk - obecnie najzdolniejsi inżynierowie będą mogli się
legitymować
tytułem specjalisty I lub II stopnia. Specjalizacje zawodowe to ogromna
szansa zarowno dla Inżynierów
jak i dla zakładów pracy zatrudniających specjalistów.
W ..Predom-Mesko" i przyzakladoVl(y.m Ośrodku
Badawczo-Rozwojowym tytUł specjalisty w zakresie konstrukcji. techzwlogii, organizacji pracy otrzymało 72
inżynier6w.
Siedmiu
spośród nich
to
młodzi
inżynierowie
w
wieku do 35
lat. Do tej pory m6wią
nawet najlepsi z nas dopóki
nie objęli kierownicze,o danowiska nie mieli dużych perspektyw na większe zarobki.
W biurze konstrukcyjnym
,'predom-Mesko" - mówi głów
ny konstruktor mgr inż. Tadeuss
Materek - na 48 zatrudnionych
inżynierów
specjalizację otrzymało siedmiu. To są ci najlepsi, którzy dotychczasową swoją pracą i wiedzą udowodnili,
że na tyt.uł
ten w zupełności
zasłużyli. Człowiek ambitny, czy
tG będzie naukowiec, leka'r z, t0karz: czy wreszcie Inżynier zawsze powinien pracować dobrze.
A specjalizacja tG nie tylko pie1'Iiądze, ale przede
wszystkim
głęboka satysfakcja.
Zauważy-

Kokaina

może

być użyteczna
Badacze z uniwersytetu w
Harvardzie .9twierdzili, że liś
cie rośliny coca, II których
produkuje się kokainę mogą \Xlsiadać szerokie zastosowanie jako lek uśmierzający ból oraz
środek wzmacniający.
Podczas
niedawnego sympozjum amerykańskiego Towarzystwa Naukowego przedstawiono rolę rośli
ny coca w
pOłu<iniowoamery
kańskiej medycynie ludowej wykorzystującej ją od najdawniejszych czas6w jako lek skuteczny w r6żnego rodzaju dolegliwościach.

Niestety,
niewłaściwe
spożytkowanie
kokainy i zredukowanie pożytecznej rośliny do
roli narkotyku przynosi wiele
s7Ikody i uniemożliwia jej właś
ciwe sto.."Owanie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

łem,

•

że

możliwość uzyska nia
wpłynęła
bardzo
mobilizująco na kadrę inżynier_

specjalizacji
ską.

W Fabryce Samochodów Specjali.z~wanych
Kielcach tytuł

"Polmo-SHL" w
specjalisty I stop.

nia posiada 17 inżynier6w . Jedn:vm z nich. specjalistą w dziedzinie organizacji
pracy, jest
mgr inż. Zenobiusz Wenus, r6wnocześnie dyrektor ds. pracowniczych.
Zdaniem dyrektora specjaliści
spisują się znakomicie. OpracJwali już i wdrożyli kilka nowych teChnologii usprawniają
cych proces produkcji. poprawili organizację p r acy w wydziałach

montażowych,

pracują

nad koncepcja rozwoju zakładu
Efekt ich dettychczasowej pracy
to bardzo duża obniżka pracochłonności
i poprawa iakoścl
prOdukcji Zakład mając włas
nych specjalist6w nie musi też
z każdym trudnym problemem
zwracać się do ośrodk6w
ba·
dawczo-rozwojowych czy biur
projektowych. Po trafią się z
nim uporać specjaliści, kt6rzy
posiadają
nie tylko
rozległą
wiedzę, ale r6wnież długoletnią
praktykę.

ą

S wództwiektóre

jednak w naszym wojezakłady przemymimo że wypłacają z
kasy
specjalistom
dodatki, nie stawiają przed ni·
mi zadnych zadań. Takle opinie
słyszeliśmy np. w "Iskrze". Cel
wydania rozporządzenia o specjalizacjach jest słuszny, co do
teęo nikt nie ma
wątpliw ości.
Warto
jednak
pamiętać,
te
słuszność tych założeń musi po·
twierdzić praktyka.
słowe.

Nie
i dgs
Komisja praw obywatels kich
jona wysokim bezrobociem i
rykańskich i kobiet" _
nio 129-stronicowym raporcie
pn. "Komisja Praw i Swobód
przedstawiony w Waszllno,o,.".
dr Arthura Flemminga,
i mniejszości etnicznych jako
łqczne bezrobocie nieco spadło
rykanów osiqgnęło ono
.
czenia wOjny światowej.
nie 41,1 proc. bezrobotnych.
.
O trudnej sytuacji mieszkam o
porcie m.in. czytamy:
w dzielnicach miejskich
wy ch". Popierane przez
kaniowego "by/y w
cia narodowych _A#_'.n" "
się sq głównq przy
jonach zdewastowanych
publicznych I poważnych

Małe
łysnęło, Ia!rrilmiało i
snęło
w podatny .
Natychmiast lIapalily
wszystkie namiętności.
Tak oto zostala lIainaul u
wana kolejna narodoW ..a.ir'isl.e,. .
sja. Tym ra,llem prlell
stwo Oświaty na
istocie pasjonujący, a
wicie systemu ocen w
i dwójki w
Na pocsątek ustalmY
Więc najpierw r«;sort
średnicłwem polskiej
Prasowej .!rłosił, że '"
rych przypadkach będą . •
wie mO!rli być promo"'~
cenami
niedostatec.ny~~
pierwszym szoku nastąpi
che dementi, co mo,ło
że resort świadomy
myłki chce się z tej
wycofać.
. t(:
Ale na tym nie koni .
Kwestia systemu ocen w
łach od dłuższe,o clla~u
najkompetentniej i lak
ważniej wałkowana W
Nauczycielskim" i
mach

B

Lektury
• W Stanach Z;.dltOCZonrch ........
• oloro_ dra_a, ce Iłrnajmniej nie
jeat ..,bryki_ _tury. ... prOltu ...
brykanei _bil _
l_ich ter_ch
leśn,ch .ra..nq wiosnq pn.. cionkio
otwory .,.iorco_ w pniach ,,"tn,'
kują dn......
mi,,"ank, cho""CI"'!.
Imioslonq I farbą. Pa jaki"" aaslo
farba
krąiąc
•
IOka",1 lObo . .ia
drew_ na poiądany kolor.

Zaga owa z rodnia
ensacyjna powieść Tadells.. Lembowic.. ·) ,,zalerły wyrok" rozpoczyna się
od razu tak ciekawie, jak
każda tego typu książka i
utrzymuje czytelnika w nIeustannym napięciu. Stereotypowe py_
tania. jak l: kryminalnej I:agadki: .• Kto zabił?" nasuwają zaraz następne, bo tragedia, jaka
WYdarzyła się
w mieszkaniu
numer 33 przy ulicy Dąbro
wy 19. gdzie znaleziono wisielca. nie była tak banalna, jak
by można na pierwszy rzut oka

S

przypuszczać.

"W toku wstępnego dochodzenia oraz analizy śmierci Jerzego Mesmera wyszło na jaw kilka dziwnych szczegółów. Samobójca przypiął sobie do koszuli
karteczke z napisem: zaległy
wyrok. Co to miało znaczyć?
Daktyloskonowie dowiedli . że
wszystkie nrzedmloty w mieszkaniu Mesmera zostały starannie wytarte ... Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych wyraźnych śladów walkI. czy
0brony..... Czy-żby więc miała to
być jeszcze 1edna zbrodnia doskonała? Co musiał mleć na sumieniu Mesmer. skoro przyjął
wyrok I pozwolił go wykonać?
Co taklel!o uczynił , lub komu
się naraził? Jakie działały motywy, Jeżeli przyjmiemy, te było
to morderstwo? Zemsta, szan-

motyw zbrodni: zemsta, czy rabunek, dowiemy się z powieści.
Warto polecić także sensacyjną
książkę
Zbirniewa
Pilana ...) "Smierć Da drodae".
której motywów i przyczyn
szukamy w
retrospekcyjnym
zapisie z niedalekiej przeszłoś
ci oraz Intrygującą powieść z
serii .,Złotego kluczyka" pt. ,,z
łamtej strony dolara". której
autorem jest głośny amerykań
ski pisarz powieści krymialnych Ross Mac Donald ....).
Wir.
0)

Tadeusz

Lembowicz, "Zale-

rlY wyrok", "Iskry", 1978, s. 157,
35 zł.
.. ) Arkady Adamow, "Pętla".
"Czytelnik", 1978, S. 236. 30 zł .
••• ) Zbigniew Pilarz . "Smlerć
na drod%e" . MON . 1978, s.' 2048,
16 zl.
.... ) Hoss MacDonald , ,.Z tamtej ..trony dolara", " Iskry" , 1978,
li 314. 40 zł .

• \Jeunl oblin,Ii, io _
na ..oj
pianocio jest ",IIiord 340 .. lIionó.
kilometrów kubiClnych wod,.
Liaba
wprolt nlowyobraialna.
Mi_
..

?
•

Alfreda
Hitchcocka

lud.kokl grod "głód" wody. Z łoj
ogro",nej mol' zalodwio Z procont
to woda slodka. Pazaltala _
to
woda .asolona, ._jdująca ," w m0nach I oceanach.
• Doktal 8. S.warc I
Patorson
(stan Ne. Jer,." opotontowal r~w.
lacrjn, ..,nalalok - lIybkobieino bu.." godno XX .1..... Spoc;alna wkladściqga podeszwłł
w
momencie
zginania ,top,. Autor ..,nalalku d0wodzi, ł. pnyspiesza
to z:nciclnie
chód I .mniejSla .męaenio Ito",.
Maina Iqdzlć, to w dobie kłopotów
benzyno..,ch jest .. Innowacja _

.0

aa!ie.

"N ieprzema ka Ina" fryzura

taż?

Werner Elbin, podnióel
pal ubranie ze śniegu.
- Dziękuję,
do kolegów. -

Interesującą kryminalną
zaI!adke stanowi również kslażk'
Arkadero Adamowa"" ,.Petla".
Ofiarą zabójstwa jest . młoda
I
piękna dzlewczvna. Jaki
jest

.ltnor

lej

dyskusji

Ił ,yslem ocen w
już bardao
sła
się trzyma dobrae,
l.albo edesłać na e'1<lk ę, albo

wręca

lem u sy-

na uczyciel.
."coa ....,.. _ choci
znajduje
i pedagow tYm przypadzroZumiany, że
trzy rrosze dla
"'trąc ania się. A

- powiedział
Doskonale to zrobi-

Znaleźli Dorotę
przywiązali

Nowa metoda
dr lIizarowa

w kuchni. Gang~

pomysłowe

krzesła.

do

Swietnie to zrobiłaś, żoneczko

-

pochwalił
ją
Elbing. Tobie
zawdzięczamy,
że
dwaj pozostali
członkowie bandy zOfltali UChwyceni.

-

Lekarz ortopeda z obwodowego Kurganu - Gawrił Ilizarow
już
w latach
pięćdziesiątych
skonstruował

i otrze-

chłopcy

.terzy

Zwrócił s i ę

urzą

dzenie ułatwiające tkance kostnej regenerację. Urządzenie to,
zastępujące
pacjentom ze zła
maniami kończyn gips, umożli
wia regenerację tkankową do
4.5 cm miesięcznie. W ten spos6b dr llizarow ratuje kończy
ny pacjent6w przed zniekształ
ceniami i przede wszystkim trwałym skróceniem.

.ię

liście.

-

Zaletlł tej nowej fryzury
na sezon wiosenno-letni jest
to że nie sakodzi jej nawet
desaCE.
CAF-DPA

mnóstwem niewiadomych. Ale
może kłoś powie: cóż, • czymś
musi przeciei pisać i musi się istnieje ,dzieś eranica tych
zmian i reform! Coś mi się
caepiae.
wydaje, że niektóre elementy
otóż czepiam aię pewnej natury cdowieka! Z kimkolwiek a dorobkli minionych pokoleń
Hlowieku
porozmawiasl,
- warta pielęrnować i warto je
ezymkolwiek
daiś
porozma- utrzymywać przy iyciu. Jeżeli
wian, wszyscy chcieliby wszyst lej rranicy, czasami baruo nako reformować. Jakby nane wel subtelnej, nie bęuiemy
pokolenie
urodziło
się
pod przestrzeraó, to staniemy w, orwiudlł:
aic po
ataremu, bliczu taki ero uialania, klore
wnystke po
nowemu. De- nazywa się radoSD=ł twórczo'ci~,
sduk=ł dla sztuki i wręcz bała
e&Dem.
Nasi
najwybitniejsi
współcześni, a
w'ród nich i
prof. T. Kotarbiński, ciąrle osłrzerają,
że
rranica międay
nową organizacj~
a duorraniaacją jest baruo płynna i że
aa wszelkie zmiany należy plaeić baruo wysokll cenę ae spolecznero skarbca.
Yłe miałbym do powieuenia w kwestii reformowaałnegam nawet, ie powstal uiś
nia naszero systemu ocen.
nowy zawód - zawód permanentnero reformatora, czyli n- A poza tym, jeieli nauesyciel
jest
zdania,
ie naleiy reformowód permanentnero amieniaclEa.
Ja rozumiem wsaelkie okolies- wać, to proszę bardzo. Ja nie
ności historyczne. Zmian
i re- przeciw! Likwidujmy ten jeform wymarają nasze czasy, zuicki system! Niech ZwYcięża
zmian i reform wymaga postęp, ku pozytkowi or:ólnemu system
amian i reform wymara rewo- nowy! Tylko proszę pamięłae.
lucja naukowa i lechniezna, ze ja w pewnym momencie 0zmian l reform wy mara konie- słrzerałem!
cznoŚĆ dostosowywania
się do
TOMASZ JEJlKO
oczekującej nu
pnysz!oścl
:I

run z dw6ją
naucayciela d_
W~skiej skali.
jest na bazie

Wszystko przebiegało jak gangsterzy zaplanowali. Krótko po szóstej
wieczorem, właśnie zaczął prószyć
pierwszy śnieg, przyjechał samochodem Werner Elbing. Zatrzymał wóz
przed bramą ogrodu. Wysiadł, ostrożnie wyjął wieniei: i podszedł do
bramy garażu.

6

Popiel as.

u,ług

Nonsens, ta mała nie zrobi kaLedwie żyje ze strachu. Za
bardzo gonisz za babami, a tej małej nie można ruszyć. Sam pójdę do
kuchni. Przypilnuj telefonu, bacz
na drzwi.
-

wału.

tów.

współpracownik , chorllży Paweł

to .,e-

5

Dorota bez słowa poszła do kuchni. Gruby chciał za nią pójść, chudy
go powstrzymał.

Gangsterom łatwo było w tym
momencie, przy spnyjającym zmroku, napaść na niego. Jednak zanim
pojęli
co się stało, I8mi leżeli w
śniegu. Szczękały kajdanki, W ogrodzie naraz zaroiło się od policjan-

Takle I Inne pytania nasusię czytelnikom
I ekipie
Aledczej, tym bardziej te lista
podejrl:anych coraz bardziej się
poszerza: Inż. Andrzej Woroń
ski I jel!o piękna żona Anna,
przyjaciółka
Andrzeja z Wło
cławka. I:al!adkowy, o tajemniczej przeszłości dozorca... Poszlaki. hipotezy. pozory... Cięż
ki orzech do zgryzienia będą
mieli: kierownik ekipy- śledczej.
kapitan MO I jego
młody
wają

ameostatUl .,ok 1977
kich". Ropo.,t
komisji,
r~o'no,rni"''''ft
kobiet
Mimo że
Aj.,oame-.
od zako1ł
jest obec-

1--------

T

I

Chmury

do kolegów.

mnie
,.milutki".
- Nazwała
Owszem, jestem miły. ale milutki to
nasze hasło . Uzgodniliśmy je na wypadek, gdyby miało się coś stać na
tym odludziu. Dwa razy nazwała
mnie milutkim, to jut poważnie musiała być zastrachana ...

KONIK

'Ilum. JAM NOGAJ

zapowiadają

l

trzęsienie

ziemi?
Znaczne trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło k ilka dni temu
północn e
i central ne regiony
Japonii zostało
przewidziane
weń wcześniej pł'Z~ p. Chuzaburo Ę:agita , mera miasta Nara w pobl i żu Osaki.
Podczas konfer encji p r asowej
Odbywającej
się
poprzed niego
dnia, na której omawiano budżet
miasta przewidziany na rok
1978, p. Kagit a zauważył w pewnym
momencie
ogromną
chmurę na niebie, która według
niego
zapowiadała
trzęsienie
ziemi.
Stwie rdził,

że

ustalił

związek

Prognoza pogody
stopnie w cien iu.

za,powiadała

Ja

- Założę się, :ie będzie gor ęcej mruknął radca kryminalny Hackbart, siedzący w samochodzie obok
prowad zą cego WÓ'L asystenta Gl'ubera.
Gruber nie

rze.
-

był

.." lep6zYJll humo-

I to w niedzielę -

nar zeKał

-

bo koledzy z ins pekcji kryminalnej

nie mogą s obie dać rady, mus i my
pomiędzy u kazywajechać na wieś.
niem się pewnego typu chmur
i następującym póżnie j trzęsie
- Został zabity - zameldował na
niem ziemi w czerwcu 1948 r.,
miejscu u rzędn i k :l inspekcji za
w czasie wielkiego kataklizmu
pomocą siekiery.
w Fukui. na północy k raj u . Zap ewnił również, że inne trzęsie
tcląg dalny .." aasłępnym
nia ziemi, jakie wyd a r zyły się
numerze)
w ub. latach, w większości potwierdziły
jego ob5erwacje.
I..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

zachodzący

http://sbc.wbp.kielce.pl

wiedzieć~ . zobaczyć,

Warto
•

31 marca
1978 r.
składamy

_

_

__

jałro

w

'5M

*

ł. -

....

I[

IH! Kortelju..,

CODZIENNY
HOROSKOP

""-ól,
lnIII

/cCoś uchi~

aby

I N A

.,Bałiyk"
nóżka" -

ojciec ~ fi'.z.fIi. racjonałl..... ,",ncu",,' flzy.,
matema·
e,t. łtŃł'CG .,-tril o_litra_j·
W '727 ł. - lmor' 'la,"" ....lon, ma_Irk. fiąłl I ostr.nom.
W '732 r. .... SH! Jos.ph
Hardn, t .........,.... oustrioclli.
W , ... ł. - _rei• • • W ...
cłowIa Wył ...! Slkotr Sltuk Pi,,..,ch.

Ci to-

wirhą

nie4rt6r.
sprowy
;aśtlh>l. N;.ueq, /GIt do t.i pory
l1IItomu nkI udolo się Ciebie o tym
pnt<>konat, to no .węhze
prze_ _ _• się #ełł letaz włoSciwo
_ _ CZ1f lo co I~az prledslfł"
bi..,.... bę<hle zjawiskiem
trwałym, ołate się dopiero
pótnJeł.
/1yłobt( dolm., oby ' chwilowo nkI
~nwestowQć NI dużo w łlCzuclo.
Two plony zocznlJ realizować [ul
dm, a
odkłodaJ tego no jutro. inni azynlq słatonla, oby 0siągnąć _
-.. cel. Wygra ten,
kto bardziej lwIod<Hnie dqży~ b..
dNe pa obron<t/ drodze I " " llw t>le[ wypIledzet>le.
lip..

J

Radom

'-------

TBODOBOM
GaAc.JANOM

•

•

i;YeHDia

GWIDONOM
i BALBINOM

ł

.

~

_

"i.

ry""

" Skl'Zydelko ~
kan.cuski, pa.n . k.oL g.
15.30. "Port lotniczy" USA,
pan. koL l. 15, g . 11.30 i 19.30.
"Przyjaźó" "Powrót różowej
pantery,. ang . kol. L lit. g.
UDS. L1.30 l 19.45.
.,Pokolenie"
"Zachłanne
miasto" - USA, kol. 1. 16, g. 16,
17 i 19.
.,Odeoo" - .. God2ll.lJ.a kon....a Gigan'" ja.p. pan. kol. 1. ~ g.
16..3Q, 17.30 l 18.30.
,.,Hel" - " Straeh nad mLa6tem!'
ft'ancueld, k-oL L 18, '" 1.5.30,
lIr.45 i 30.
.. Walter'. - ,"Konie Valdeza" włoski, kol. 1. 15, g. 16 i 18.
"Mewa" - "Werdykt" - francuski, - kol. l. 18, g . 15.30,
17.30
i 19.30.
APTEKI DYZVRNE: nr 8'1-015
plac Konstytucji S. nr 8'1-010, plac
Zwycięstwa 7.
TELEFONY: Straż Potarna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999, PogoboWie Ga.zowe «11'1...t7, Pogoto .....i e
Energetyczne Radom 991,
Komenda MO .1-30, Pogotowie
Milicyjne 997. Pomoc drogowa 881.

INFORMACJA słutby zdrowia
czynna w godzinach &-21, w sobotę 8-30 teL:aU-27. lnformacja
o usługach - 267-85.
POSTO.Jl!! TAKSOWEIt: uU.ca
Grodzka 229-52, pl. Konstytucji
228-51, Dworzec PKP 2I!8-IS, ul.
ZwirJd l wlgury Ul-lO.

__

~~~;___K_ie_l_c_e____~1 1~ S_k_a_r_ż_y_sk_o__~
K I N A

TEATR
"Wolno ść"

I... S. Żeromskiego W. Szel<Spima., g. 16.

"Hamlet"

K I N A

-

"St.r.a..ceńcytł

-

USA, k.ol. L ~ g. l5, 1.1.16 i Lt..'lll.
..Skałka" - ..Szczęki" USA,
pan. kol. 1. 16, g. 15.15,
17.30
i 19.45.
PRZEDSPRZEDAZ bIletbw kinowycia .. Idnle "RomanUca" • tel.
tU-U czynna w godzinach _]6
w lobotę godz. _tł.
APTEKI DYŻURNEI nr 29-001
ul. Buczka 17/39 Dl' .-008. ul
Sienkiewicza 15.
PORADNlB
DYZVRNE:
dla
dzieci , dorosłych. ul. Zelazna Si
wItodz. 18-2%, w niedzielę godz. 1-11. Stomatologiczna ul.
Zelame • w godz. II-U, w sobot,. - od gociz. Ul do , w po..
nle4dalek.
TBLSI'O N '1'1
pogotowie RatWlltowe ..., PoMiUc:yjne 117, Pogotowi.
WSW 411-21. strat Potarna ...
Pomoc: drogowa 111. Pogotowie
Fnergetycme Klelce-Mfasto tł1.
Klelce-Teren
"I
Pogotowie
wodno-kanallucyjne 501-11. Poczt.
Informacje o usługach lU Botel
.. Centcalny" 420-44. lnfonna.cja kolejowa 130. Pogoto'W1e bydraullcz.no-energetyczne I dźwigowe KSM
osfedłe XXV-lec'q
"Rl
OT
tel.
ł26-Sl, O<' S a dy 4ft - Sł. M. loclanek - ""'h. PogotowIe wodno-kan. c.o. dtwlgowe elektryczne
SM _Armatury' czynne w godo
1-31. sobota 1-11 taL 118-3S PogotowIe gazowe czynne całą dotH:
420-92. PogotowIe napraw unąd,eń
gazowych czynne w godz
7-19
tel. 438-12. Pogotowie tełewlzYJne
4'77-... Po~otow le elekt ryczn,,- w.,
dOCiągowi
MZBM
czynne
od
I!:odz. II do 23 tel 500-85 In forma.
cJa słutby zdrowia
czy nna w
godz 1-20 tel. 481 -80
OśrCld'lk
rnf. Usług WUSP teL 451 - 41.
go~le

ED

NUMER 73

STRONA 6

l.

-

"Kobra" g. 16.15,

II,

"Metalowiec"

to'"
1'1 i 19.

"BomanQca" uGang Olsena
wpada w sza,t" t\uń&ki.
koL
L 1J2, g. 15. "Kobra" - jap. pan.
kol. l. II, g. 19. "Ofiar a
namiętności" hiszp. kol. L 18, g.
ltl. ,.Niewinni
czarodzieje"
polski, koL g. 21.
.,Moskwa" _ "Sceny z
życia
małżeńskiego" I l
II
cz.
szwedzki, L 18, g . 16 l 18. M . sala "Modlitwa jut nie wystarcza" chilijski, koL g . 15, 1'1
i 19.
"Bajka" _
,.Niedorajda"
polski, archlw. l . 12, g. 15.30, 17.30
t 19.
"BobołluJ.k."

pan. kol.
i ]9.45.

-

l

. posłuchać •

POSTOIII TAKSOWEK - Czarnów Plekoslowska - 5U-U,
Dworeec PKP - 444-n. Słowac·
kiego - 472-10. SzydłOwek - To.
parowskiego 491-11 Taksówki bagażowe
Armlł Czerwonej 469-89. Plekoszowska 515-11.

Piątek

DIIiś

.

..

r

~

•

jap.
17.30

"Burz);i.we la-

CSRS, pan. kol. L 15, g.

"ZwiązkOWiec" nieczynne
APTEKA DYŻURNA: nr 21HH6
uL Apteczna 7.
POSTOJE TAKSOWEK: Dwonec Głó\\my PKP - 705, osiedle
Mil1ca - 22-44.

Starachowice

15.30 NURT: - Dydaktyczne problemy uczenia się przez przeżywanie

18.00 Dziennik (kolor)
18.10 .. O biektyw" progr. woj .:
łódzkiego, kieleckiego, piotrkowskiego. radomskiego. sieradzkiego, tarnobrzeskiego
16.30 Dla dzieci: Piątek z Pankracym (kolor)
17.00 "Opowieść o gnieźnieńskich
organach " - rep. (kolor)
17.30 "Niespokojna miłość " - ode.
2 pt. ..Ojciec" film fab.
TV CzechosI. (kolor)
18.30 Mag. motoryzacyjny (kol-or)
19.00 Dobranoc
lP.10 Siódemka
UI.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 "UŚ'ffilecb klowna'"
bWg.
film lab. (k-oWr)
~L~ Sygnaly
tLlm.oW'e
mag.
;,m. (kolor)
2.2.10 Dziennik (kol.o.1')
32.35 Teabr Ma.l.j'TCh
I'()('m:
Hetmut Kajza.r "GwIi.a.zda" (jtoi.)

PROGRAM. II

lUUf~~"
17.30 Turystyka
(kolor)
lAI.OO Stu.cLio Gama prezentuQe amatot'ów: zesp. artystyw.ne
studentów Polhtec.h~ WMsza.ws.kie,j
lB.OO Program l()/{aJJny
1&.00 Dobranoc
1&.30 W.ieczór z dzien.nikli.em
30.30 Jęz. fra.nouskl - kiuors podaL
La:!
211.00 Jęz. t'OOyjsJcl kUII'S podst.
1.. 216
2ll .30 :H godziny

starszego Pana:
"Nieszablonowa
ptV.yI!lIIuga"
- gawęda J. Przy'b()ry (i«>-

l!IL.~ Opowieści

Ostrowiec

2llo.lIO ,.&Lertant

And.el"soon" ode. 2

pt. ,,KWiaty
JIilm m-)m1n.

zła "

-

amer.

(.IroIoor)

Jutro
PROGRAM •
6.00 i 6.30 TrR
11.00 "Siła ucz~ia" radE.. iromedia film. (kolor)
12.45 i 13.25 TTR
14.45 Dziennik (kolor)
14.55 "Obiektyw" progr. woj.:
poznańskiego,
gorzowskiego,
kaliskiego, konińskiego, lesz..czyńSkiego, zielonogórskiego
Polskie RacUo I 'l'elewJzja sastrzegaJłI sobie możli.... ości zmian
w programacb.

.,'I'rędowata" i

dyn.a.t

"Or-

Michooowski"
polskie
8Il"C11i.w . I 12, g. 16 i Ul.
..zorza" - .. Ryzykant" - USA,
pan. kol. l. 15, g. 16 I 18.
•.I"nodownik" nieczynne.
APTEKA DYZVRNA: nr 2A'Hl'H,
Sta.l'OklUlowska 1(1.
POGOTOWIE RATUNKOWE: tel.
tł .

Uwaga! Za ewentualne zmiany
'" procramie kin. redakcja
nie
bierze odpowiedzialności.

RADIO
PROGRAM

LOKALNY

AktuaJ.ności
dn..ia
,.Mleczarskń p !'Zedn6wek"
-

16.40

1.6.50
aud.
Kopcia 11.00
K.oncert
muzyki o r ganowej
(stereo)
17.35
Audycja w oprac. Z. M ajchrzyk
pt. "Wiosenne
porządki "
17.45
Propozycje do Kieleckie j
Listy
Przebojów.
A.

T.ELEWIZJA::

.

~...,-

~:".:'

-.

.::

Dziś
PROGRAM I
15.00 Melodie: "Malowany

dzban"

~
~

~

końca prace buwyposażeniowe w

dQwlane i
przedszkolu nr
Wielkopolskiej
Olwarcie nowej
znaczono na 3

30, przy ul.
w
Kielcach.
placówki wykwietnia br.
(poniedziałek).
Do czterech
oddziałów przyjętych zostanie
po raz pierwszy prawie 150
d ziewc ząt

i

chłopców.

(JaS)

Remo.nLowo-Budowlany PTTK w Kielcach. ul. Bą
kowa 10 informuje, że w zwią
zku z dokonywaniem włączen.ia
sieci zakładu do miejskiej sieci
WOdociągowej
wystąpią niedobory wody w dniu 2 kwietnia
1978 r. w codz. 8-13 d-la ulic:
Zołnierzy Radzieckich, Projektowej, Bąkowej , . Wl'Z06owej i
Hauke-Booaka.
l67-k

Ogłoszenia

DOKO

ZASADNICZEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ
ZAWODOWEJ
W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

O do
kresie
statnie!
o zad
przed!
Akty

I

Jerzy

•

MONTER WEWNĘTRZNYCH
INSTALACJI BUDYNKÓW;

•
•
•

MURARZ-TYNKARZ;
STOLARZ BUDOWLANY;
DEKARZ-BLACHARZ.

NAUKA TRWA DWA LATA.
W czasie nauki zawodu uczniowie otrzymują
wynagrodzenie w wysokości ustalonej przepisami PKP oraz świadczenia przysługujące pracownikom kolejowym.
Absolwenci otrzymują tytuł rzemieślnika i prawo wstępu do technikum budowlanego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
podanie ze wskazaniem wybranego
własnoręcznie napisany życiorys;
wyciąg aktu urodzenia względnie
du dowód osobisty rodziców;
świadectwo ukończenia szkoły

wzgl. zaświadczenie z I półrocza klasy
2 fotografie.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela
ro Rejonu Budynków w Skarżysku-Kam. ,
Niepodległości 78.

drobne

LEKARSKA
SpeCjalisty czna
Spółdzielnia Pracll
w
Kielcach
infermuje,
że
Spe c jalistyczna
Przychodnia Lekarska w
KOŃ
SKICH ul. Południowa 1 - czynna jest W godzinach popołudnio
wych: • chirurgia wtorek.
piątek, godziny 16-18; •
pediatria - wtorek czwartek godziny
15-17: • ginekologia
uL Hu·
bala 7110. codzien nie w
godzinach 15-17.
Zapraszamy!
25 -k
SPRZEDAM "warszawę" górnozaworowa
rok produkcji
1972.
~elce, tel. 441-07. _ _ _,,-:3-'-,
0 7;.:=2-'-,
0--,'<g
25 MARCA br. na trasie Kielce - Ostrowiec wysiadając z ~
mochodu .s tar" W Woli Jachowej pozostawIono
aktówkę.
U·
prze.imego kierowcę
proszę
O
zwrot pod adresem: Przepiórka,
Kielce, Szermentowskiego 2.
31m6-g

Podk

wzrost
obecn ie
kÓw), I
cia wy

Podl
O ws

a Zwl
30 bl
wie pc
cy mil
tów Pc
sarzy :
Jego c
rzenie
Wal'ZySI
nia ży

i kUltl
równi e;
woj u j
twórczJ
radziecJ
Urnot
ci kier
tury 11
wrońsk

i sztuki
prezes
wiCI j

Związ~

Marko,
Rada

la G.
Orderu
aktu dl
ca czło

ZESPÓŁ SZKÓŁ

ZAWODOWYCH
Fabryki Samochodów Specjalizowanych
"POLMO-SHL" W KIELCACH,
25-523 Kielce, ul. Jasna 20/22

OGtASZA ZAPISY
na rok szkolny 1978/79
dla absolwentów szkół podstawowych do:
I. 4-LETNIEGO LICEUM ZAWODOWEGO
dającego maturę i prawo wstępu
uczelnie a także zawód:
mechanik urządzeń obróbki
mechanik urządzeń hydraulicznych
i pneumatycznych.
ZASADNICZEJ SZKOŁY
WODOWEJ szkolącej w zawodach:
- ślusarz narzędziowy;
- ślusarz-spawacz,
- 'tokarz-frezer;
formierz-odlewnik;
modelarz odlewniczy;
mechanik maszyn
i urządzeń przemysłowych·
Dla absolwentów zasadniczych szkół
do:
I. TECHNIKUM MECHANICZNEGO
cujących w specjalnościach:
obróbka plastyczna;
- obróbka skrawaniem;
- spawalnictwo_
Po ukończeniu szkoły każdy absolwent Dla
pewni oną pracę w fabryce.
Uczniowie ostatnich klas ZSZ i _LZ mają
liwość ukończenia kursu samochodowego,

II. 3-LETNIEJ

Zapisy przyjmuje i szczegółowych
wynagrodzenia za naukę zawodu
innych przywilejów udziela sekretariat
odnośnie

szkół.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(tt.oIOł')

ZAPISY MŁODZIEŻY
do klas pierwszych

Otwarcie przedszkola
przy ul. Wielkopolskiej
w Kielcac:h

Niedobory wody

K I N A

OGŁASZA
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sekreta

ŁukasIl,

Edward Gierek przvial
delegacie harcerz,

DOKOŃCZENIE

ZE STR.

1

o

dorobku harcerstwa w 0kresie roku, jaki minął od 0statniego, VI Zjazdu ZHP oraz
o zadaniach,
jakie stawiają
przed sobą uczestnicy II Forum
Aktywu HSPS
poinformował
Jerzy Wojciechowski.
Podkreślając
m.in.
dalszy
wzrost szereg6w ZHP (liczą one
obecnie ponad 3,2 mln człon
k6w), a także znaczne osiągnię
cia wychowawcze, społeczne i

Ilują

>isa!OW-

pra-

Podpisano porozumienie
o współpracy między ZLP
a Związkiem Pisarzy ZSRR
30 bm. podpisano w Warszawie porozumienie o współpra
cy między Związkiem Literat6w Polskich a Związkiem Pisarzy ZSRR na lata 1978-1979.
Jego celem jest dalsze rozszerzenie współdziałania obu stowarzyszeń dla lepszego poznania życia narod6w, literatury
l kultury Polski i ZSRR, jak
również
wszechstronnego rozwoju i pogłębienia kontakt6w
twórczych między polskimi
i
radzieckimi pisarzami.
Umowę podpisali w obecnoś
ci kierownika Wydziału Kultury KC PZPR, Bogdana Gay;rońskie«o i ministra kultury
l sztuki .Jana Mietkowskiego _
prezes ZLP .Jarosław IwaszkiewicI i I sekretarz zarządu
Związku Pisarzy ZSRR Geor«ij
Markow.
Rada Państwa PRL przyznala G. Markowowi Komandorię
Orderu Zasługi PRL. 30 bm.
aktu dekoracji dokonał zastęp
ca członka Biura Politycznego,
KC PZPR .Jerzy
"Ukasz.~wi""
(P AP)

h

gospodarcze
ha rcerzy wycaził
Edwardowi Gierkowi, kierownictwu partii wdzięczność za codzienną t roskę i pomoc udzielaną
harcerstwu. Wymownym
tego symbolem stało się - pod_
czas spotkania - udekorowanie
I sek'retarza KC PZPR pierwszym złotym krzyżem "Za zasługi dla ZHP" najwyższym
harcerskim wyróżnieniem.
Na zakończenie spotkania «łos
zabrał Edward
Gierek, który
podkreślił, że or~anizacja harcerska tworzy dobrą płaszczyz
nę do poznawania przez mło
dzież pełni obowiązków obywatelskich,
sluży
kształtowaniu
najlepszych cech młodego pokolenia. Służba socjalistycznej Polsce - powiedział I sekretarz KC
PZPR - to, co wynika m.in. z
nazwy HSPS, oznaC2:a dziś aktywną
postawę na wszystkich
odcinkach
życia
społeczne~o,
polityczne«o i «ospodarcze«o.
Wasz związek - powiedział
powinien kultywować najpięk
niejsze tradycje narodowe, umacniae uczucia patriotyczne
wśród
młodzieży.
Uczestniczącym
w

sPQtkaniu
harcerzom, a za ich
pośrednictwem
uczestnikom 11
Forum Aktywu HSPS Edward
Gierek życlył pomyślnych obrad,
wypracowania
takich
wniosków, które pozwolą harcerstwu wnosić jeszcze więklzy
wkład w życie i rBwój socjalistycznej Polski.
(pAP)

starszym

Radomia nin
W Himalaiach
DOKO:NCZENIE

ZE STR. 1

przebiegła

38 ton

pomyślnie.
Mimo
pewnych trudności I celnikami
w Bombaju wyprawa
dotarła
szczęśliwie do Dharan (40 km

rt~ci

w rzete ·
ZE STR.
służby

stanu

1

ochroNowy

D:

LoNDYN PAP. Jeden z najz
. boksel"6w na świe
M:detronlZowany mistrz świa
• r uhamrnad Ali, zagra główolę w pełnometrażowym
pt. "Jean Lafitte Brown"
amerykańsko-kenij

jest opowieścią o
lecz wykształconym
. z Ameryki, który w
siedemdziesiątych XVIII
Udaje się w podr6ż do
by odnaleźć swoich 1'0-

Do

Przed XZjazdem
TPPR

PARYZ PAP. W c;!:wartek odostatnie spotkania pcezydenta Francji, Valery'ego Gilcarda d'Estaing, z przywódcami głównych organizacji politycznych, gospodarczych i central
związ.k6w
zawodowych.
P rzed południem w Pałacu ElizejSkim gościli przywódcy UnH
na rzecz Demokracji Francuskiej
(UDF) .Jean Lecanuet, .JeanPierre Soisson, Pierre Fourcade
i Francoise Giroud. Po zakoń
czeniu spotkania Jean Lecanuet
oświadczył, że p rzedstawiciele
UDF w rozmowie z prezydentem dali wyraz woli swej partii przyczynienia się' do postępu
w
dziedzinie społecznej
we
Francji. Lecanuet potwierdził,
że UDF popiera udział opozyc ji
w
"kontroli paclamentarnej",
opowiadając się na p rzykład :ta
postawieniem członków opozyc ji
na czele niekt6rych ważnych
komisji Zgromadzenia Narodowego.

OOKONCZENIE ZE STR. 1

stępnie

• Jimmy Carter przybę
dzie dziś do Lagos, stolicy
Nigerii. Będzie to pierwsza
wizyta państwowa obecnego
prezyden ta USA w Czal"nej
Afryce. Nigeria jest krajem
o największym
potencjale
gospoda rczym na tym kontynencie.

obradach wzięli udział
Biura Politycznego
KC PZPR: I sekretarz KW
PZPR Zdlisław
Grudzień
i
przewodniczący ZG TPPR wicepremier .Jan Szydłak.
Obecny był ambasador ZSRR
w Polsce Słanisław Piłoto
wicz.
W dyskusji wskazywano na
rosnące
znaczenie
bezpośred
nich, roboczych kontaktów ludzi pracy obu zaprzyjaźnio
nych krajów. Postulowano dalsze doskonalenie i stałe wzbogacanie form i metod działal
ności TPPR, aby jeszcze lepiej
odpowiadały one rosnącemu zainteresowaniu problematyką radlziecką w
po6zczeg6lnych śro
dowiskach.
W

członkowie

OOKO:NCZENIE ZE STH.

potrafi z nich

wód: ujawnienie nowych faktów, które zelektryzowały wła
dze śledcze i opinię publiczną
kraju.
Od Śl"ody wiec20rem w cookum uwagi z.najduje się przekazany przez terroryst6w "list"
Aldo Moro do ministra spraw
wewnętrznych, Francesca Cossigi z załączonym komunikatem
nr' 3 "Czerwonych Brygad". ,,Lilit,
noszący podpis Aldo Moro i pisany. jak twierdzą terroryśc~,
własnoręcznie przez przewodmczącego chrześcijańskiej
dem?kracji zawiera min. sugestię
"wymiany" porwanego ~~ty~a
za przebywających w Wlęzlemu
członków
"Czerwonych
Brygad". Pełno w nim także ostrzeżeń
na
temat
"niebezpieczeństw", grożących porwanemu,
a także państwu
włoskiemu,
w razie gdyby, warunek ten
nie został spełniony.
Podobne
pogróżki zawiera takie załączo
ny, trzeci w ciągu dwóch tygodni komunikat "Czerwonych
Brygad". Terroryści piszą
w
nim, że .,przesłuchanla" Moro
trwają oraz że zdobv~_ Informacje :lOstaną przekaza:ne .,rucbowl rewolucyjflemu,
1rilMoy

aię

rl~o Pladła.

Komisja

Porozumiewawcza
wysłuchała informacji o przebiegu wyborów sołtys6w oraz
o przygotowaniu wybor 6w do
organ6w samorządu mieszkańzrobić

właściwy

użytek".
Według
zgodnej Oplllll komentator6w czwartkowych gazet włoskich, "list" Aldo Moro,
nawet jeśli napisany ręlul przewodniczącego chadecji,
został
po prostu podyktowany przez

"Tragiczny list"
Aldo Moro
porywaczy więżniowi,
wobec
którego
najprawdOpodobniej
zastosowali oni
bezwzględne
metody terroru fizycznego i
psychicznego, a być może, odurzyli też porwanego narkotykami. List zawiera m.in. absurdalną ,,samokrytykę" Moro, roi
się w nim także od sformuło
wań zupełnie obcych
stylowi
tego polityka.
,,List" Aldo Moro zawierał
też aluzję do możliwości podję
cia sie " misji
mediacyjnej"
przez Stolicę Apostolską. Oficjalnie Watykan zachowu1e .a
te. tewIat JMlczenie.

muniści są przekonani, że więk
szość rządowa nie rozwiąże ju-

tro, tak jak nie rozwiązała
wczocaj problemów, jakie stoją
przed krajem - powiedział Georges Marchais w czasie spotkania. Przywódca komunist6w
przedstawił listy najpilniejszych
posunięć, Jakich jego zdaniem,
należałoby dokonać, aby przezwy
ciężyć
największe
trudności.
Georges Marchais stwie rdził, że
starał się uzmysłowić prezyden-

towi

problemy, przed jakimi
miliony robotni.k6w, pcostych ludzi, kt6rych sytuacja jest
dziś prawie nie do zniesienia.
stoją

Na zakończenie swej deklaTacji p rzywódca FPK powiedział,
że konsultacje z Valerym Giscardem
d 'Estaing
wyku.aą,
że interpretuje on p rerogatywy
prezydenckie w sposób, jaki nie
może znaleźć aprobaty ze .tr0ny partii komunistycznej.

państwa spotkał się naz delega c ją największej
francuskiej centrali związ kowej
CGT z jej przyw6dcą, Geo~e
Ilem Seguy na czele. W czaSie

Szef

spotkania omawiano cztery najważniejsze dla CGT problemy:
plac, zatrudnienia,
warunk6w
p racy i swobód związkowych,
CGT ponowiła swe żądania dotyczące
p rzeprowadzenia natychmiastowej podwyżki plac,
zwłaszcza dla naj niżej uposażo
nych i podniesienia płacy minimalnej o 37 proc.
Po połUdniu do Pałacu El~zej
skiego przybył sekretarz generalny F rancuskie j Partii- K~
mu.nistycznej, GeorgeII March.is.
Po I:Odzinnej rozmowie z prezydentem oświadczył on, że partia
komunistyczna "poWIJtaje
zdecydowanie w opozycji". Ko-

Obrady Wojewódzkiej
Komisji Porozumiewawczej
Wczoraj w Kielcach odbyło
posiedzenie Wojewódzkiej
Komisji Porozumiemawczej Partii i Stronnictw Politycznych
z udziałem m.in.: I sekretarza
KW PZPR Aleksandra Zarajczyka, prezesa WK ZSL Mieczysława Derejskiego i p rzeWOdniczącego WK SD Je-

1

Prezydent Francji spotkał się
z działaczami politycznymi,
społecznymi i gospodarczymi kraju
były się

od .:ranicy indyjsko-nepalskiej).
Natychmiast rozpoczęto
dłu«i,
bo 3-ty~odniowy marsz
przez
pasmo Mahabharatu oraz tzw.
Himalaje wewnętrme 2ł alpinistów oraz ponad 200 tra«arzy z trudem osią«nęło lodowiee Yohun« u podnóży Kanezendzan«i, szczytu,
które«o
zdobycie jest «łównym
celem
ealego przedsięwzięcia. Polscy
alpiniści otrzymali
pozwolenie
na zdobywanie «łównego wierzchołka 8598 m n.p.m. (trzeci
szczyt świata, dotychczas zdobyty dopiero dwukrotnie - raz
przez Brytyjczy ków w 1955 roku oraz Hindusów w 1971 roku). Polaey chcą wejść
przez
południową grań, na kUrej
jeszcze
dwa szczyty poludłliowy i
pośredni
- oba
dziewicse.
mer

*'

Ali
aktorem filmowym

Kairu
przybył
minister obron.,·,
generał Ezer Weizman, aby
pOdjąć
pr6bę
wznowienia
rozm6w, zmierzających do
zawarcia separatystycznego
porozumienia
pOkojowego
między Egiptem a Izraelem.
Rozmowy te już ponad dwa
miesiące temu malazły się
w ślepym zaułku.
•

izraelski

ców miast. Obie kampanie odzwierciedlają znaczny
dorobek
ogniw samorządów wsi i miast,
duże możliwości dalszego rozwoju ich działalności i poważ
ne znaczenie w rozwiązywaniu
spraw lokalnych w realizacji
bieżących

zadań

społeczno-g08-

podarczych.
Zapoznano się r6wniei z założeniami w pracy ideowo-politycznej,
podejmowanej
przez
wojewódzką organizację PZPR
01'82 Z zamierzeniami w
tej
dziedzinie stronnictw polltycznych.
.
Kwestię "listu" Aldo Moro 0mawiała na posiedzeniu 30 bm.
Rada Ministr6w rządu wło
skiego.
Kontynuowane
były
także
operacje
poszukiwania

kryjówki porywaczy przewodniczącego Chadecji. W c7.wartek
policja i karabinierzy przyslą
pili do przeczesywania kolejnego odcinka wybrzeŻA tyrreń
skiego, VI pobliżu miasta Cervette1'i. Pr:r.eszukllllo setki nadmorskich wilii i domów wczasowych, a także wszya:tk:ie 0puszczone budynki I ruin".

•

*

•

C.warlek Iłył w T.ryaie k ...
lejAym dniem prOCe5U cmnków włOlikiej or«anizacJi "Cserw.ne Brycady", odPQwiedsialnej za porwanie Ald. Moro, a
prsedtem aa dokonanie
ere«u
innych terrorystyc.nych akeji.
W czuie posiedsenia IIIldu ze
strony
biorltcych
udsiał
w
Iprawie prawników nie paGl.
ani jedno słowo dotycll\łle sprawy Aldo Moro. Toclyła się natomia.t dyskusja, esy przed
Slłdem
ma zelnawać oooWśeie
SlIvano Girotte, .ł4_y hrialirek ....... elił••

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nazistowskie
nos ta IgitJ
W Wllchodzqcvm Ul Mog""cii
(RFN)
dzienniku
"Moitu.,.
Allgemeine Zeitun,," po;owiłll
rię .ię

Ul ciqgu 2 łtłl/odni "o"ę
pu; qce 4 ogłoszenia, od%wieTciedla;qce nosta/gic%ne tęsknoty do
Teoktllwowania

pa.Ttii. Oto t .. ~t:

fQ8ZllstoUl.k~

,.- P08Zukuję W4póJnikG uIII/m powołaniG do źtłcia nowe;
paTtii. WaTun ek: Niemie c z
ezuciem dumtł f14Todowej".

,,0-

,,- Pou\l.ku;ę
powołaniG nowe;

zwolenników
paTtii "'odka",

,,- Zbudicie się NieTrn:llf Kto
ma odwagę wBt/!pił do Itmłof'
kowane;
pł"awicowe;
parlii
'rodko?
..-

Już niedługo!

Powsta;e

1łO

wa pa,-tia. Będ%ie norit miano
NaTodowo-Soc;ali3tllC%ne; PaTtii
Niemiec, NSPD. POl%uku;emy
dalszych .olidnllch współza łoty

cieli poriadajqcych
dowq" .

dumę

f14PO-

Wed~~ "DeuUche V«luzeitu~"
ogłoszeniowa NSPD
przlIPominajqca
jako
żllWO
dawnq NSDAP i będqc/! ucieldnieniem maueń mektóTllch kół
chTześcijańskiej
dem«>kTacji
(CDU/CSU), lumu;lłcllch pTo;ekty powolania cło żllcia tek zw.tIR; C%WaTtej paTtii, zOBula

utotnie p Toklluno_na MI mieJ.cowoki ObeTuTsel (Hesja).
W zwiqzku z tym "Deut,cM
Volkueitunu" pnllPomif14 ku
pUl!stTodze,
U
w
układzie
pocz<!am.kim % 2.VlII.1945 P.,
podpuan1l'l' pł"zez USA, ZSRR,
Wielkq BTytanię i FTa~;ę ..,

To%dziale A (zasady polityez".)
postanowiono: "ZniszczlIł P«>Ttię
NaTodowo.socjali3tllcznq
01'G%
zwiqzane % niq i maskotVane
pł"%U "iq cwgani%ac;e ... Zapewnłe!,
że nk> odźtł1q ~ tAI żedne;
postaci".
Do tego .. pTZypomn~ła" tło
dot tlllko "aleźlI, li w art"kttle
13! boń.kłe; U.tawtł ZaIGdmC%ej, uchWl110nej pTzed 3tt l4tIl,
poBtanowieniG Poczdamu p6wnieź uZfI4no
2a
obotlli/lzu;/lcq
nm-mę

pr/Jwnlł.
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SiillemkaII

2 kwietnia

Piłkar

KORONY

.turniej .
110 swoją moskotkę!

••

Termin zgłoszeń do 8 kwietnia
Harcerze fundują puchar

Mini-Mundial KlElCE-7a" ma swojq maskotk~1 Jej projektante",
:'ykonawcq jest ini. Jan LANKOFF, który przekazał naszej reclokcji prototyp Iolecdci - babę jcIfl 1 t,sej Góry 1_ piłką' Bo
jakże może być inaczej, skoro jest lo tumiej piłttarskll Laleczkę
przeniósł na papier grafik HSłowa ludu" red. Piotr WOLLENIERG I dzłj moiemy ją jul zaprezentować naszym czytelnikom.

Kłelec:ki
chłopców,
piłttOlSkic:h

tumiej dla 13-letnic:h
będący

Miniaturką
mistrzostw świata w
rozpocznie
s~ w

Argentynie,
pierwszych dniach maja. Organizatorzy - działacze kieleckiej
KORONY, otrzymali już pierwsze
zgłoszenia.
Do dziś na liście
startowe; imprezy
figurują reprezentacje szkół podstawowych
nr nr: 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20,
27 I 28. Jako pierwsza zgłosiła
się najbardziej usportowiona na
Kielecczyźnie szkoła - SP nr 151
Ponieważ
komisja
sportowa
turnieju musi wkrótce przystąpić
da pracy i ustalić program rozgrywek, informujemy, że ostateczny
termin
zgłoszeń
do
"Mini-Mudialu KIELCE-7S" upły
wa z dniem 8 KWIETNIA.

Turniej młodych piłkarzy, któremu patronuje redakcja "ECHA
DNIA", ma wielu współorgani
zatorów. Fundują oni dla uczeslników imprezy nagrody i upominki. Przypomnijmy, że na liś
cie instytucji i organizacji, które ufundowały
już
puchary i
nagrody są: Wojewódzki Ośro
dek Sportu I Turystyki w Kielcach,
Wojewódzka Federacja
Sportu w Kielcach oraz Wydział
Oświaty I Wychowania Urzędu
MJejskiego w Kielcach. Ostatnio
puchar dla ucze3tników turnieju
ufundowała Komenda Chorągwi

Przy zielonym słole
Turniej drogowców
i transportowców
W Małej
Wiśniówce
koło
Kielc odbyły się strefowe eliminacje
do
kraj ()wych
mistrzostw transport()wców i drcr
g()WCÓW ~
tenisie stołowym.
Turniej k<>biet wygrała Krystyna Kueińska z
Kieleckich
Kamieni<>łomów Dr()g()wych
w
Małej Wiśniówce, a wśród męż
czyzn najlepszy okazał się Sła
womir Wójcik z tego samego
przedsiębiorstwa,
który wyprzedził Andn:eja Soczewińskie
~.
z Radomia. Wspomniana
trójka zakwaJifLkowała się do
usjowego finału.
(ap)

El
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ZHP w Kielc:ach. Wspomnianym

instytucjom

I

Jędrzejów i ~zarni Radom
startu~ą z pozycji liderów

Naprzód

do Tarnowa

Kielecki

orsronizocjom

dziękujemy w Imieniu najmłod
szych piłttarzy i organizator6w.

Czekamy na kolejnych

fundo-

tOł'Ówl

(paw)

Sprinter

AZS Novi Kielce
wkadrze juniorów!
Polski Związek Lekkiej Atletyki ustalił skład kadry narcr
dowej seniorów i juniorów na
drugi kwartał bieżąceg() roku.
Po raz pierwszy w kadrze narodowej juniorów znalazł
się
19-1etni sprinter AZS Novi Kielce - Andrzej Kal, podopieczny
trenera mgr Andn:eja Szołow
skie~o.

Po traytygodniowej przerwie, fi li~a piłki ręcznej
mężczyzn
wznawia rewanżową
rundę
pojedynkÓW.
Zdecydowany lider "drugie~o frontu", zespół KORONY
Kielce, 1 i 2 kwietnia grać
będzie w Tarnowie a
jednym ae swych naj~roźniej
S7lych
rywali,
miejscową
Unią. Kielecka
..siódemka"
ma aktualnie 10 punktów
praewagi nad
drużynami
Sparty Katowice i Unii Tarnów, zajmującymi w tabeli drugą i trzecią lokatę.
Poayeja Korony -jest więc
nieaagrożona, ale gdyby podopiecznym trenera Edwarda
Strząbały

udało

się

wygrać '

jedno ae spotkań w tarnowskiej hali, to awans do
ekstraklasy byłby
niemal
pewny.
W pozostałych meczach tej
grupy amierzą się: Sparta
z Wawelem Kraków w Katowicach, Grunwald II PoloniI! Łaziska w Rudzie SIlISklej, Piotreovia a AZS Kraków w Piotrkowie i Lublł
nianka z AZS Katowice w
Lublinie.
(ap)

Zawisza-Śląsk 2: 1
Sensacją 26 kolejlW
spotkań
w piłkarSkiej ekstraklasie była
porażka
mistrza
Polski,
Sląska Wrocław z Zawiszl! w

Bydgoszczy 1:2. Natomiast Wisła Kraków wygrywając u siebie z Pogonią Szczecin 2:0,
jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu. W pozostałych wczorajszych meczach padły wyniki: Arka Szombierki 2:1,
Górnik - Ruch 2:0, Legia
Lech 0:0,
Polonia - Zagłębie
1:1, Stal Mielec - Odra 1:0,
Widzew - t.KS 3:0.
W tabeli
prowadzi
Wisła
Kraków 35 pkt. przed Lechem
Poznań
32 pkt. i Sląskiem
Wrocław 31 pkt. Dwa ostatnie
miejsca w tabeli zajmują zespoły wielokrotnych
mistrzów
Polski Górnika Zabrze (10
tytułów) i Ruchu Chorzów (11
tytułów)!

(ap)
Tak więc II-ligowy
zespół
kieleckich akademików ma aktualnie w kadrze
narodowej
pięć ()sób: Barbarę Kwietniewską, Elżbietę Kapustę (bie~ na
400 m) i Wojciecha Podsiadło
(lO-bóJ) wśród seniorów, przy
czym E .
Kapusta jest jeS7lC1:e
juniorkI! oraz
Ewę
Kusiak
(skok
wzwyż)
i
wspomniane~o
Andrzeja Kala
wśród
juni()rów.
Rekordy
życiowe
sprintera
AZS
Novi
wynoszą: w biegu na 100 m 10,8
sek. i na 200 m - 22,3 sek.
Andrzej Kal był w tym roku
finalistą halowych
mi~trzostw
Polski juniorów w biegu na 60
metrów, u'Zyskt'jąc czas 6,96
sek.
(paw'
• Trzeci etap wyścigu kola:·skiego dookoła . Dolnej Saksonii
wygrał
Czechosłowak
Kalis
przed Belgiem Frynsem i Stanisławem Szozdą. Liderem wyś
cigu jest Becker (RFN) przed
Czechosłowakami
Kalisem,
Skodą i Klasą.
Piątą
l()kaŁę
zajmuje Jan Brzeżny ze stratą 55 sekund do Beckera. Stanisław Sz()zda jest 14 3 minuty 24 sekundy straty do lidera .
• W międzypaństwowych towarzyskich
meczach
piłka l·
skicb Argentyna pokonała Buł
garię
3:1 (2:1), a Hiszpania
zwyciężyła Norwegię 3:0 (2:0).
Ponadt() reprezentacja Meksyku
wygrała w San Diego (USA) z
miejscowym zesp()łem zawodowym
2:0
(1:0),
zdobywając
bramki ze strzałów Puto i
Ayali.

WIOSnq

h

jedzie
"Mini-Mundial KI ELCE-78"

•

k

WFS Kielce
organiZUje kursy
instruktorów
W()jewódzka Federacja Sportu w Kielcach organizuje kurs
na instrukt()rów tenisa stoło
wego i podnoszenia clęzarów.
Kandydaci muszą mieć ukoń
czone 18 lat, średnie wykształ
cenie i dobry stan zdrowia.
Zgłoszenia
przyjmuje WFS w
Kielcach, ul. Waligóry l, w
terminie do 15 kwietnia br.
• Mistrzami Polski w nal·ciarskich slalomach gigantach
zostali: Mariola Michalska i
Jan Bachleda.

Sprintem...

niedzielę, 2 Ir.wie~Dia aastąpi inauguracja wiosen-

W

nej rundy rozgrywek pilkarskich o mistrzostw. klas,.
wojewódzkiej seni~rów i juniorów w okręgu kieleckim.
W pierwszej
kolejce mistrzostw senioców spotkają si~:
Naprzód Jędrzejów z Pog()Qią
Miechów, Korona II Kielce z
Orliczem
Suchedniów,
Ruch
Skarżysko z Party:tantem Radoszyce,
Sparta
Kazimierza
Wielka z Nidą Pińczów, Neptun
Końskie z Granatem II Sltarżyslw oraz Hetman Włoszezowa
z Vi<:torią Skalbmierz. Zawody
Star II Starach()wice - BłękU
ni II Kielce rozegrane zostaną
w sobotę, 1 kwietnia. Wssystkie
spotkania rozpoCZDl! się • godz.
16.
Przypomnijmy tabelę klasy
.. W" po rundzie jesiennej zweryfikowaną przez WGiD OZPN:
1.
!.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Naprzód .Jędrzejów 20
Orłicz Suehedniów ( 19
Sparta Kaz. Wielka 18
Neptun Końskie
17
Victoria Skalbmiers 16
Partyzant Radosa. 14
Błękitni n Kielce
14
Star fi Starach.
13
Ruch Skarżysko
10
Hetman Mon.
18
Nida Pińczów
9
Pogoń Miechów
4
Granat n Skarżysko 7
Koron~ n Kielce
7

25- ,

19-U
25-7
29-12
23-11
23-26
12-18
18-19
18-25
12-22

18-17
8-30
12-26
11-26

Równ.ież
młodzi piłkarze
czestniczący w r()Zgrywkach

uklasy wojewódzkiej juniorów rozpoczną rewanżową
rundę mistrzostw 2 kwietnia. Zestawienie par na niedzielę: Granat
KSZO,
P()I()Qia Pogoń,
BłękitDl Neptun, NaprZÓd Star, Zenit - Komna oraz Nida - Ruch.
Tabela rundy jesiennej przedstawia się następująco:
1. Star Starachowice
KSZO Ostrowiec
Błękitni Kielce
Korona Kielce
Granat Skarżysko
Ruch Skarżysko
Polonia Starach.
Zenit Chmielnik
Nida Pińczów
10. Neptun Końskie
11. Naprzód .Jędrzejów
12. Pogoń Miechów
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

22

32-3

18 34-16
17
14
12
10
8

8
8
7
4
4

38-13
23-12
13-14
14-16
16-23
20-29
16-26
12-24
12-32
8-30

W związku jubileuszem 50-lecia Kieleckiego Okręgowego
Związku Piłki Noznej ws~stkie
spotkania inau!:urujące wiosenny sezon piłkarski odbywać się
będą na udekorowanych stadionach I będą miały uroczystą oprawę.
(sz)

R

ównież
w
2
kwietnia,
do rozgrywek

niedzielę,
przystąpią

mistrzowski('h zespoły piłkarskie radomSkiej klasy wojewódzkiej. Program zbliżającej sie kolejki ST>Ot• Na międzynamdowym turnieju bokserskim w Ałma Acie
tl'Zej polscy bokserzy doznali
porażek.
Pietrzykowski
przegr'al z Rumunem Gurei, Odalski został pokonany przez Szumankułowa
(ZSRR), a Ok roskowicz z()Stał wyeliminowany
przez radzieckiego
pięściarza,
Raczkowa. Polakowi w m rundzie pękł łuk brwiowy.
• W rozegranym w Angouleme międzypaństwowym m~
czu koszykarek reprezentacja
Polski
przegr ala
z
Francją

•
Mł<>dzi polscy koszyka rze
zakwalifikowali się d() finału
mistr·zostw E'lropy
juniorów
zajmując w eliminacyjnym tU I'nieju w Ludwigsburgu drugie
miejsce za Belgią. W swym
ostatnim meczu nasi juniorzy
pokonali Portugalię 91 :62.

86:94 (45 :43).

• W()jciech Fibak został wyeliminowany w II rundzie turnieju tenisoweg() Grand Prix
w Medi()lanie. Polak przegrał z
Amerykaninem,
Stanem Smithem 2:6, 6 :2, 3:6.

http://sbc.wbp.kielce.pl

I

kań przewiduje następujące ,
stawienie par: g.dz. 12 Cza j
Radom - Powiślacka Li.psł
godz. 15.30 Zwolenianka - Pro
Pionkti Polonia llia - Rac
miak II Radom, Blask Odrzyvo.
- Broń II Radom, Pilica Wa
ka MZKS
Pili.
Biał()brzegi Gerlach
ca. Mazowsze Grójec wianka.
Niedzielna kolejka spotkań
dI'Ziie już czwartą z kolei w
dzie rewanżowej. bowi-em
domski OZPN p()stanowił
S?i-eszyć
termin
mistrzostw (ostatnie
4 czerwca), dając w
możność jak nailepszego
towania się mistrzowskiej drl!
żyni.e do elimimacyjnvch I'Ozgr)
wek o awans do klasy •. M".
Aktualnie. po roo:egnniu
sienią Ul kolejek spotkań ta
la rarloms.k·iei klasy .. W"
stawia sie naste1>ująC():
1. Cz,arni Badom
2. Radomiak fi
3. Gerlach Drzewica
4. MZKS Kozienice
5. Proch P ionki
6. Broń fi Badom
1. Pilica B ialobrze!:i
8. Polonia Dza

9.

Szydłowianka

Powiślanka Lipsko 12
11. Zwolenianka
11
12. Pilica Warka
10
13. Mazowsze Grójec
6
14. Blask Odn:ywól
2
Największe
szanse zd"b,'elll
mistrzowskie!:o tytułu i w
pektywle lłowrotu do klasy
maja 1>iłkarze CZARNYCH
DOM. mimo iż Z CZI'!Kan.........
jeszcze 10 nojedvnków
grać beda na własnym
a 6' na wyjazdacb.
z naj~roźnie.iszymi __ ~ ..,lomi
rezerwami n_ligowego
miaka i GerJachem Drzewica.
Z kwietnia
startuje także
domska klasa wojewódzka
rów. Zestawienie par w
szej kOlejce sp<>tkań jest
pUjące:
poloniaZW()lenianka - Proch. Czarni
Powi ślanka
Blask - Br<>ń.
ca Warka - MZKS
Pilica Biał<>brzegi - Gerlach .
zowsze - szydlowianka .
Kolejność
miejsc w
tabeli przedstaWia się
co: 1) Broń Radom 2ł
Radomiak 23 pkt., 3)
Drzewica 19 pkt., ł) Proch
ki 16 pkt.

10.

w

Piłkarze KSZ
zremisowali

z II-ligowym Mot
W swym
()Statnim
k()ntrolnym przed inaug
piłkarskiej
wiosny w
,M", zespół KSZO
zremisował w Lublinie
gowym Motorem 2:2.
stoczyli równorzędny
nek z renomowanym
(lUblinianie
zajmują
miejsce w grupie . nnlO'..... -·
zdobywając
bramkl ze
łów Lao i Dylewskit'!:o.

Nowy Ali
W stylu pnypominajqcym
występy Muhammada Ali.
Larry Halmes wygrai
wych bokserów wagi
nq .", las Vegas l Ear~
Halmes odni6s1 wysokIe
punktowe w 12-rundoW'1":, ścio rz .
Dotychczas ten miody .p~~ Clo,o.
wany no następCę Ca~SI~ n lcó '" ,,0
gral wszystkie 27 pale y
wodowych
ringach
ilJ
Don King plonuje w kN'orlono I

Jer;n

rde m i strzowskie Kena
mesem.

