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wvznaczni posta,
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.

przyjął
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Petyra Tanczewa

mokracji
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26 bm. I sekce'tarz KC PZPR
Edward Gierek przyjął pczebywającego w
Polsce na zaprc.szen~ NK ZSL prz ewodnJczą
c-ego Bułgarski~go
Ludowego
Związku
Chlopskd~go
Petyra
TanC1:ewa.
W spotkanJu uczestniczył prezes NK ZSL Stanisław Gucwa.
Obecny był ambasador Buł
garii w Polsce Iwan Nedew.
W toku serdecznej,
bezpośrednkj
rozmowy
om6wiono
niektóre
problemy
dalszej
współpracy pomiędzy Polsk4 i

--------ward Gierek

sie z dziennikarzami

odbyło
Się
kolejne,
spot~anje I sełtrelarzo

EDWARDA GIERKA z
grupą

dzienni-

zji KC PZPR.
KOSZEWSKI.

DOKONCZENIE NA 8TR. f
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przebywał
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•

en e lIogoto le
zna lata

" bombie neutronowej

planom militarystów
sprzeciwem

i

zdecydo-

potępieniem spotykają
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I •

kraju zamiary
produkcji broni neuoznaczającej niebezcałej

ludzlwści

wyścigu zbrojeń.
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ą.t.pl~WOŚoi IlIikt nie powion.ien mioc: ciepłe, a
na'wet upalne dni
%

pewnością

zawilbają

w mury

naszych miast.' A
wtedy
wz.roonie, jak 00 roku, ~po-

dalszych
wiec6w
i zgromadzeń
zdec'vd,ow'aJ1le
.,nieN

Twórcza aktywność
Wszędzj.e, jak Polska długa l
szeroka trwają Pl'zygotowania
do pterWSZO!lJ.lljowego święta. W
całym kraju- panuje atmosfera
tw6rczej aktywności. Społeczeń
stwo daje wyraz swojej śWlia
domośai, że od efektywnej pracy SOlidnego wykonywania
cod2JL&nnycb Gbowiązk6w zależy dalsza poprawa naszego ży
aia i bytu. Wi~le załóg zakła
dów produkcyjnych wita ogólnonarodowe Swięto Pracy dobrymi ·wynikami.
• Dla uczczerui-a 1 Maja załoga
"Wólczanki II" zobowią
zała się dostarczyć na krajowy
rynek dodatkowo 5 tysięcy koszul. Warto za'Z.Ilaczyć, że coDOKO}(lCZENJE N A STR. T

t.rreboowan-i.e na napoje

ch1o~

dzą-oe, dobre lody, zaCUliemy
rozglądać si~ za ionnymi aII.-ty~ułami sew .()wymi,
Sł'Lukać

wioset1no-letnkh przysmaków.
Czy handel jest jut przygotowany do wypełnienia zwi~k
szOnych zadań? Jak przygotowują ~ę do sez<Xl<U rozlewnie
wód garowan~h, wytwórnie
lodów. magazyny? Z pyta.n4ami tymi z.wróciliśmy si~ do
kierownika Wydz.iału Handlu
i Usług Urzędu M iejskiego w
Radomiu - Bronisława Kllrkowskiego.
Z przekazanych nam przez
przedsiębiorstwa handlowe danych wynika, że . wszystkich
spragnionych potrafimy usatysfakcjonować. chociaż boimy się
np., że wzorem roku ubiegłego
mogą być kłopoty z
.. mazow-

s'umk,", mimo że zamówiliśmy
jej aż 100 tysięcy litr6w. Sytuację ratować będzie jednak "buskowianka" 230 tysięcy litr6w, napoje gazowane z wyDOKONCZENIE NA ST.. Z

Uwaca, kóerowcy l
Wi4zialność

Wczoraj przeb y wał w woj..
radomskim prezes; NK ZSL Stanisław
Gucwa. Uczestniczył 00 we wspólnym
posi~
cheniu egzekutywy KW PZP&
i Prezydium WK ZSL, poświę
conym ocen ie realizacji programu
rozwoju
gospoda.rld
żywnOŚciowej w woj. radomskim
w
zakresie produk~
zwierzęcej .

W
godzinach
popołudniowych, '" towarzystwie I MkreŁarza KW Janusza Pr..
kopiaka. zastępcy kierownika

DOKOSCZENIE NA STIL Z

-Uroczyste spotkonie
horcerzy ielec
zyzny
I
Jak
lUZ
informowaliśmy,
wczoraj odbyła się w Kielcacb
wielka uroczystość odznaczenia
Kieleckiej Chorągwi ZHP im.
Stefana 2eromskiego krzyżem
.. Za zasługi dla ZHP". Dekoru-

jąc

tym. odznaczeniem szta~
zastę~a
naczelmka
ZHP, hm PL Piotr ŁaPII, ~
żył wszystkim członkom orgaOlzacji serdeczne życzenia, podkreślając jednocoześnie, iż na to
wysokie wyróżnienie zapracowały całe pokolenia harcerskie.
.. Niech więc wszyscy członko
wie chorą~wi - powiedział kontynuują ich dzieło, niech bę
dą wzorem w szkole, w domu
i wśród kołe~ów; niech w pnyszłości
zajmą
rodne miejsce
wśród budowniczych kraju".
Obszerne przemówienie wygłosil
do harcerzy licznie uczestniczących
w uroczysto9ci
I sekretarz KW PZPR w KielchorągWI

DOKOŃCZENIE

Bioprognoza
Inlerweniowali bywalcy kina
Na film, wyświetla
lali kasa biletowa
r'!.OIllICZENU: NA 8TH. I

w woj. radomskim

NA STil. I:

przecbOO~1

dobra, warunki dro-

przeważnie dobre.
Sytuacja biometeoroIO!:i_: . :

cowe

kłócenia

Die W,.5tęPUJ~

•
•

Zaslępca naczelnika ZHP, hm. PL PioLr
chor~i krzyże m .. Za '&~łu&"i dla

szlaodar

Lapa, dekoruje
ZHP" .
Fot. Jerzy B\N'czyn

Dramatyczne chwile oczekiwania

Nowy zamach
"Czerwonych Brygad"
RZYM PAP. W środę 26 bm .
trzeci dzień czekały w
n. wiadomości o losie
Aldo Moro, po poniedziałkowym
komunikacie z ządaniem zwolnienia 13 więzionych terrory.łów. W mediolańskim
dzieoWłoehy
napięciu

niku "n Giorno" opublikowano
list rolhiny do Aldo Moro pozosta
jącer;o od 42 dni w niewoli
terrorystów. List wyraza nadzieję na
powrót Moro do jer o hliskich.
DOKONCZENIE NA ST&.

http://sbc.wbp.kielce.pl

I

le zbiera 911: PoiBe<r.piei
w .Eucopie. Uczestnicy obrad zaznajomitI
su: z wynikaml sp::>tkania w .Be(gra.dzie .,. świetle aktualnej 9YtuacJI m i ędzynarodowej
.
.
• W Bydl(oszczy <>dbędz Ie ,..ę
centralna
narada
pośw ięcona
pr()biemowi racjonalnego gospodarowania sil zbrojnych W je'
toku zostanIe dokonana C>C'e<\
dotychczas()wej dz ia łalności wojska w tym zakres ie i nakreś lo
ny program dalszego d7'3lan;a.
zgodnie 7 uch"'ala VII Zjazdu i
postanowieniam'
n
Krajowej
K()nferenci PZPR.
• Na
plenarnym
posied,.~i u
zbiera 91e w Warszawie Zarząd
Gł ówny
L Ig' Obrony Kraju. Na
porząd'ku
. dz!ennym
- doals.,3
d7iała'ność tej ()N(anlzacji I pM')/'gotowa n ia óo maj ace-go g ię <>d•

W Warsza

~i
Sp()łeczny . ~om4et
cz~ństwa
WspÓłpracy

być

w tym roku VII Krajow\l8O

Zja1ld'u LOK.

losenne pgoto ie

DOKO~CZENIE

li

Spotkanie
transportowcami
i drogowcami

I sekrelara KW PZPR w
Kielcach - A. ZarajHyk, wojewoda kielecki J. Sta~~k~,
prezes WK ZSL - M. Derelskl,
aekretarz WK SD - B. ł.ysak
oraz przewodniczący .WRZZ
Kielcach H. Sobon spolkali
~ wczoraj z oka zji Dnia Transportowca i Drogowca z p rzt;datawicielami ludzi zatrudmonych w tej galęzi naszej gospodarki. Transportowcy i drogowcy złożyli informację na temat
reali>zacji zadań ubiegłorocznych
j bieżących. Aleksander Zarajczyk przekazał podz iękowania
za dotychc zasowe osiągnięcia
oraz życzenia dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności
w życiu osobistym.
(ks)

v:

Plenarne obrady
ZW TKKS w Radomiu
Wczoraj w Radomiu obrado-

wało plenum ZW TKKS. Za~wierdwno p rogram działalnoś

ci tej ol-ganizaeji w
województwie radomskim na lata
1978-1981.
Najaktywni e jszym
członkom towarzystwa w ręcw
lMl złote od znaki TKKS. Ot rzymali je m.in.: Tadeusz Nowicki,
I sekretarz KM PZPR w Pionkacb, Henryk Koroó, sekretarrz
FJN w
Radomiu,
Krzysziof
Słomka, I sekretarz KG PZPR
w JedlińsJt.u. Odznakę zasłużo
nego działacza F JN otrzymała
Baybara Maj, .sekretarz ZW
TKK~ .
(mer)

Posiedzenie
Komitetu
Budowy Teatru

Społecznego

Wczoraj odbyło się w Kielcacb kolejne plenarne posiedzeme Społecznego Komitetu Budowy Teatru, które prowadził
przewodniczący
komitetu, sekretarz KW PZPR, Bronisław
Danek. Na posiedzeniu dyskutowane były m.in. sprawy zapewnienia kadr aktorskkh dla
nowego teatru, mówiono o uroblemach związanych z budową
tego obiektu.
Od zakładów p r acy naszego
województwa wciąż napływają
kwoty na budowę kie lecki ego
teatru. Ostatnio 128 tys. zł
pl'Zekazali na ten cel pracown;cy Wojewódski~o Przedsię
biol'8iwa Handlu Wewnętrzn~
....

(E)

Zgromadzenie
radomskiego Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych
Wczoraj w Radomiu odbylo
walne zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych. W czasie ob rad dokonano
oceny działalności organizacji
oraz omówiono zadania na najbłl:i.<>zy okres. Ze brani serdecznie pod.ziękowali dotychczasowemu prezesowi TPSP Ja~
Gausemu, z.a olbrzymi
wkład
społecznej
pracy. Na
się

c~e1e

~'""'.

zarządu

stanął

Wacław

"Społeln"

zobowiązane

zostało

do uruchomienia w niektórych
zakładach
gastronomicznych i
większych sklepach
prOdukcji
własnych napojów z sokami owocowymi, koncentratami, naparami z ziół itp. W mieście
czynnych też będzie 51 wózków
satUl·atorowych.
- A co z napojami mlecznymi
i lodami?
- Lodów nie powinno zabraknąć. Ich produkc ją zajlnują się bowiem wytwórnie prywatne i "Społem",
ortex"
oraz Wojewód zka
zielnia
Mleczarska.
Przysma
ten
sprzedawany bQdzie m,!'h. w 32
sezonowych kioskach "Społem"
i WSMlecz., nie licząc sklepów,
barów i innych zakładów ży
wienia zbiorowego. Nasi mleczarze gwarantują ponadto peł
ne pokrycie zapotrzebowania na
mleko dwuprocentowe, chude
twa rogi, sery dojrzewające i
topione, wreszcie na napoje
mleczne ...
- Wkrótce nastl\pill swięksso
nc dostawy świeiych war~yw i
owoców...
- Pomyśleliśmy już o tym,
lokalizujemy właśnie sezonowe "zieleniaki" i stragany, wyznaczamy sklepy do sprzedaży
nowalii wprost na chodnikach.
Punktów takich będzie około 35.
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza dostarczy do
sklepów
"Społem" 2632 tony
warzyw,
1479 to.n owoców, 3730 ton
ziemniaków, a także wiele setek tysięcy pęczków nowalijek
i paczek z uszlachetnionymi artykułami ogrodniczymi...
- W sezonie popytem cielISIl
się też niektóre wyroby branży
przemysłowe j ...
- Tak, zdajemy sobie z tego
doskonale sprawę i dlatego WojeWÓdzkie
Przedsiębiorstwo
Handlu Wewnęt rznego przygotowało
4 tysiące
namiotów,
3 400 plecaków, 7 700 chlebaków, 13 tys. materaców, 4700
śpiworów, 9
tysięcy
czepków
kąpielowych,

w

polecamy inłel'HUjąCą
rozmowę
z prof.
Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie, Siet_em Gierow.-IIi. nt.: "Pl'Zeetrzeń barwa j
łwiatło". Prof. Glero';"sk, działel twórczo w Kielcach w lałach 1948-50 i tutaj pO raz
,nerwszy wystawiał swoje uraee plastycme w 1949 roku. Ponadto w numerze zamieszczono
oh<;ze-rną monografię dr Adama
Zycha pt. ..Kieleckie ś rodowis
ko pJastyków", bo~ato ilustrowaną rept'Odukcjami prac artvsłów kie!ec'kich.

m

którym

NUMER 96
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Uroczyste spotkanie
DOKOIQ'CZENIE ZE STR. 1
cacb
Aleksander
Zarajcsyk.
Podkreślając zasługi organizacji
w procesie wychowania młode
go pokolenia w imieniu egzekutywy KW pa r tii i Wojew6drzkiej Rady Narodr.>wej złożył

odznacseniem - powiedział.
»Opr" ujeie się pod tym
da.reru nowych osiągnięć.
pując jednocześn.ie do partii
miętajcie, ile to nie tylko
wód do dumy, ale j wielka
powiedzialność, obowiązek
dowania we w ~zyst kicb

R02m. E. KRÓLICKI

Marszałek

Sejmu
w woj. radomskim
DOKO~CZENIE

ZE STR. l

Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej KC PZPR
- Stanisława Zięby, prezesa
WK ZSL - llenryka Maciąga
o r a.z wojewody radomskiego
Romana
Maćkowskiego,
prezes NK ZSL odwiedził gospodarstwo ogrodniCze Leszka
Kościanka ze wsi Niemojewice kolo Warki, który z 9 hektarów sadu sprzedał w ub. roku ponad 100 ton owoców.

Presydium

WCSOł'a.jszej uroczystuśei.

wszyst'lcim z.ucho.m., harcerzom
i i1l3truktorom podziękowanie
7.3 dobrą pracę i gratulacje z
okazji tego wielkiego wyrÓ<inienia. Soecj alne życzenia skiero-

6 tysięcy leżaków,

toreb turystycznych, 11
tysięcy zestawów mebli
kempingowych, {400 butli gazowych, wreszcie 478 łodzi i kajaków pneumatycznych. Niestety, wystąpią braki sprzętu węd
karskiego o wyższym standardzie, za mało będzie autosyfonów, wreszcie sezonowych wyrobów przemysłu kosmetycznego. Dość powiedzieć, że handlowcom udało się zgromadzić
zaledwie 22 tys. opakowań kremu "nivea" i 2480 opakowań
olejków do opalania. Liczymy
jednak na dostawy tych wyrobów w trakcie trwania sezonu
letniego.

Członek Sekretariatu Kc PZPR, Zdzisław Kurowski wręcza
legitymaeje kandydaekie PZPR członkom 300-osobowej grupy
aktywU harcerskiego, ktÓl'a wczoraj przyjęta została do partii
Zdjęcia Jerzy Burczyn
wał też do C!Złonków
drużyn
Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej
i
przodujących
wychowawców młodzieży, któnzy wczoraj otrzymali człon
kowskie i kandydackie legityNIE TYLKO HASŁO
macje PZPR.
Równie serdeczne potl.drowieJuż PT'zed g~d.zinlł 7, fWl half
nis przekazał młodzieiy CtlJop,.od",kclljną
Spółdzielni
Prze!lek Sek retariatu KC PZPR,
myal" Zabawka,.,kiego HGromca- kierownik Wydziału Przemysłu
dca" w Kielcach wuedł z-cca preLekIWego, Handlu i Spożycia
zeS4 ds. technicznych JaR
KC, Zd~isław Kurow.i.
KORON A. Tmfil także do ma.Je86eScie .óaą .. kraja
lOTni, gdzie wcz_aj PT'ca~ow
ełtol'uwi, ecl_aellODlI ty. __
nicy II zmiany PT'zygoto-wywali
_ytllym
s.tHtwillaahe:r1-m4;owq pl4mzę fWl budynek

Kielecki poranek..•
GLEBA POD LUP.I\

Ukazał się nowy numer dwumiesięcmika "Sztuka" (1978 nr

- Jakie jeszcze przedsięwzię
cia podjął Wydsiał Handlu, by
sprawnie obsługiwać miesskań
ców Radomia i gości PMlybywającycb do tego miasła?
- Zobowiazaliśmy
przeds iębiorstwa handlowe do zwiększe
nia zatrudnienia w sklepach i
zakładach gastl·onomicznych, utrzymania w ciągłej sprawności
urządzeń chłodniczych,
sprawnego funkcjonowania transportu. Ponadto wyznaczyliśmy sieć
gastronomiczną do obsługi ruchu
turystycznego. Utworzą je m.in.:
bar "Popularny". restauracje
"Zagłoba". "Frykas", "Bachus"
i "Smakosz", a także - w zależności od potrzeb stołówki
pracownicze przy
Radomskiej
Wytwórni Telefonów, Zakładach
Energetycznych Ok ręgu Wschodniego ... Radoskórze" i WSS przy
ul. Sienkiewicza. Realizacja naszych zaleceń będzie, naturalnie,
na bieiąco sprawdzana ....

3900

(mer)

,.sztuka" o kieleckich
plastykach
l/S),

ZE STR. l
tworni "Społem" - 15 tys.ięcy
hektolitrów, piwo z Warki 244 tys. hektolitrów,
pepsi-c~la .: Łodzi - 445 tys. litrów, wl'eSLcie 640 tysięcy bl:ltelek soków pitnych z MaZOWieckich Zakładów
P rzetwórstwa
Owocowo-Wa rzywnego w Radomiu. Miejscowa Spóldzielnia Inwalidów zagwarantuje wystarczającą ilość wody
gazowaneł
z własnej wytwórni, z kolei

Warsza wie
Międzyna rodOWe
Sympoz;1u.m Geologiczne pn,
"Perm basenu środkowoeu r0pejskiego". W obradach zapowiedzieli udział uczeni z kiJkunastu krajów.
• Czwartek jest drugim
• W dniach od 27 do 29 dniem wizyty oficjalnej, jaką
w Polsce
minister
kwiel>nia odbywać się będzie skła<la
w
Jabłonnie
zorgani.zowane spraw zagranicznych Ghany,
płk
Iło«er
.Josepb
A.
Felli.
przez Instytut Geologiczny w

Dvrekt()7a Wojewódzkiego Oś
,.odk4 &.d4ń i Kontroli S,.odowi3ka - Witolda JantlUG BOROWSKIEGO za.staliimll PT'zlI
opracowlIwaniu ()7ganizacji pracowni badań gleb.
- Nad utwonemem te; plac6wki p1'acu;emy już od począt
ku bież. ,.oku. Pot,.wa to jeszcze
dob,.e kilka miesięcy.
Musimy
wykonać wszelkie prace pilotujące, 2ebrać odpowiednie
materiału, 21l4leźć i urządzić pomieszczenia. Podobne ośrodki tego
typu PT'acują już w kilku u'ojewództwach. Na:rtępne powItają
równolegle z n,aszym.
Tego Todwju pracou'TIw jest
bardzo potrzeb1Ul. Choćby dlatego, że mamy tv wojew ództ wie
wiele terenów gdzie gleba jest
bardzo zanieczyszczona
wszelklego rodzaju pylami, śrookami
chemicznymi. Np. w miejscowoś
ci Barcza, gdzie zlokalizowane
jest wysypisko, czy 114 t erenie
zakła.d6w

w

zakładu. Nie jedyny to, za.plafl()wany przez niego na li%łi obowiązek.
Oto przez Cliły d.zień,
tak jak przez ooły tydzień, ma
nadzorou'ać
dost4wy zabawek

pluszowych

wykOfl.anyc/ł

i tra.mpo,.t zabawek do odbiorców ~
całym kraju. Z c.zym PT'acowmCli "Gromady" pójdą w l-majowym pochodzie?

Najpewrnej z .•. poczuciem
dobrze spełnionego ob.owiąZ'ku._
Chcemy wykonać pLan produkcji - powiedział prezes.

eJeII;ł_ ..

i

ehods.lł

poniósł

miej!leu.

Dnia Z5 kwietnia 1978 rek.
_aria .. wieku 32 lM
lIel. ZOFIA JARCZYNSKA

PT'zez

chałupników, zcładunek

• Na ~ji PKP 'IV
wie Aradrsej Słanisław K.
ze) "smyślnie
...eh .....&1

teehDik

IlU'DIaeeułyczny,

dłu«elełDi

praeownlk

farm" w Kielcaeh.
WyprOWadzenie zwłok nastlłPi dnia 27 kWie~Dia 1978 r. o
godz. 16, • kościoła św. Krzyża na cmentan Piaski II
Kielea.cb,
Cześć

Jej

pamięoi!

Kierownictw., koldanill I k.&4Mky z

Końskich.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Vgodniei siedzie -. · · Z hi - dewiza kunowskiei fabryki

FABRYCZNYCH HAL
Fabryki Maszyn Rolniczych wKunowie

Kuno_ko Fabryka Pros Stacyjnrch bez
żalu pożegnala się I
nazbyt troskliwrm opiekunem - lubelskim k~mbinatem - i stała
się w pełni samodzielnym przedsiębiorstwem. Zmienila niedawno nazwę_ Nazrwa się obecnie Fabryko Maszyn Rolniczrch. A ponieważ
przemysł ŚwtadClqCY usługi na rzecz rolnictwa mo zielone światło
na drodze rozwoju, nic dziwnego, że w Kunowie nastąpiłr

Dni Kunowa
•
po raz pierwszy...

ZMłANV

unów w bieżącym roku sposobi się do wielkiej imprezy - Dni Kunowa. Inicjatorami są m.in. pracowniey FabrYki Maszyn Rolniczych, ściślej - klub przy-

K

zak ładowy.

Przewiduje się, że impreza byłaby coroezna. prawdopodobnie we wrześniu. Na jej program złożą się występy
zes połów a.rtystycznych z samego Kunowa jak również zaproszonych gości z innych miast, korowód w strojach regionalnych, odczyty, wystawy p.amiątek i staroci z p r zeszloki miasteczka, prelekcje na temat historii tej miejscowości i wiele innych punktów.
Zainteresowanie artystów, także spoza Kunowa, może
konkurs na rzeźbę ludową, honorowany nagrodami.
Dni Kunowa poprzedzane będą różnymi akcjami porząd
kowymi. Miasteczko pragnie wyglądać w swoje święto ład
niej. dostojniej. Wiele prac modernizujących uliczki, place,
wstanie wykonane w czynie społecznym mieszkańców.
uzyskać

kie czasy dla fuszerów

Kiedy " jedynki"
Hasłem naszych czasów
ższa jakość wyrobów.

jest
Bu• fuszerka, wkrótce przesię o;płIacać. Złej roboyda,no walkę także
w
roe Maszyn ROlniczych
Kunowie.
Ale w tych ważnych przediach na pewno nie
jedynie bodźce moD y rekcja czyni staraaby w zakładzie poprzez
teresowanre
materialne
ników - zwiększyć u
wykonawców
1UPGW'le~jzj.alltlol~Ć
za jakość
Dąży się do tego.
prowad zi ć
dobrą
~a:sa~lnlczych.

specjalną
jakość

do
Ta premia
wysoka, aby morolę stymulatora.
informuje inż. Gustaw
- główny kontroler
w zakładzie, czyni się
, aby Fabryka Masz yn
'czych uzyskała znak janiektóre wyroby.
·uIU""'r<._ ~ szanse mają stertmaszyny do przena wysokość i odle. mas słomiastych. ChoJedyni e o to, aby popraw owych stertnikach inelektryczną dla zaa większego stopnia
"H"n,,~ó
Nastąpiło
00zaostrzenie
w stosunku do oinstalacji. Bez ich pofabryka nie doczeka
Upragnionych ,jedynek".
. ChodZi o to, - opow ia I nż. Jedynak że produtem elektrycznych wylączo pożądanych wymonasz kooperant. Sta się apelować do sumietegoŻ kooperanta, aby nam
Szkodzi ł swą marną proą·

fabryka olrzyod swego kowyłączniki będą do-

~tateriłlły na kolumnę
zebrał i opracował:

Sr ANISł..A W RAMS

starczane o właŚCiwych cecooch ochronności. Jest więc
nadzieja, że w najbliższym
czasie Kunów doczeka się
pierwszego znaku jakości na
stertniki.
Rozpoczęto
też
sta,rania,
aby uzyskać podObny znak
na produkcję siedzeń amortyzowanych typu "grammer". Są
one wytwarzane według licen~
cji firmy z RFN. Chodzi tylko o to, aby wykonywać owe
siedzenia ściśle według tej licencji, z surowców o właści
w ych parametrach; taka jest
droga do sukcesu. Komisja
jest obecnie w stadium badań
owych w yrobów CO do typów i w y mogów jakościowych.
Uzyskanie znaku "jedynki" to
kwestia czasu.
Owe starania to nie tylko
kwest ia amb[cji, prestiżu. Za
tym kryją się bodźce materialne. A także
premie za
zwiększone
wartośc i eksportowe.
(Ra)

Egzotyka

.I

NA LEPSZE_ •.

PrOlSY stocyjne z.najdują oc:>roz
liczbę nabywców. Rolnidwo szuka bardZiej nowoczesnych rozwiqZ<l"; technicznych. np.
poprzez kombajny.
Kunowska
fa'bryka zmieniło więc profil produkcji. Owszem. wytwarza się
tut<o,j jeS<1:Cze niektóre typy pras
średniego zgniotu. stertniki, kabiny dkl ciqgników C-355 oraz
C-385. Q także ka'biny dla kom·
bajnów. Jednakże
przyszłością
falbf)'ki będą siedzenia dlo ciąg
ników, maszyn ciężkich. kopo·rek.
ootobusów itp. Planuje się też
urucnomienie siedzEffi do ciąg
ników na liceflcji "Ma·ss~y·Fe.,.
guson-Perkins··. Są to siedzenia
bardzo wygodne, nowej konstrukcji; nic dziwnego. że zna~
dą
nabywców nie tyl1co na
rynku kra.jowym.
mniejszą

- Możemy zrobić kO>fierę jako eksporter tych siedzeń
twierdzi dyrektor 00 :.prow produkcjj inż. Stanisław Jonikowski.
- Potrzebu.jq coro·z więcej naszego towaru w Czechosłowacji.
Bułgorii. Jugosławii. Eksportujemy
kabiny dla odbiorcy szwedzkiego. Zabiegi czyni o nasz wyrób
Finl<Mdia.
Natomiast Teresa Smelo, kierown ik, działu przygołoWO<l1io inwestycji zwroco UW<l9ę no ogromną
chłonność
polskieg.o
ryn~u;

- Po modernizacji i rozbudowie zakładu. w 1981 r. będziemy
wytWOfZ<JĆ
ponad 200 tys i ęcy
siedzeń. A za.potrzebowonie krajowego rynku już terCJoz jest dużo
większe.
Chyba niezbęd~
będą oolsze inwestycje.
Kuoowsko fobryko będzie wo,ź
nym kooperantem warszawskiego "UrsuIKI·'. Dzięki inwestycjom. produkcjo osiągnie kwatę 1.6 mili<Jrdo złotych
KlInÓW
wejdzie niebowelll w skłod klubu miliarderów. Z konieczności
zwi ększy się liczebność zologi,
cho<:ioż wzrost produkcji osiąg
nie się głównie poprzez wyższą
wyda.}ność procy; nowoczesność
wytworzania, ootomotyzację procesów technoloa icznych itp.

Etnog ra fOW ie amatorzy z
Kunowa utrzym ują łączność
m.in. z Towarzystwem PrzyJazm
Polsko-Af rykańskiej.
Dla studentów z C zarnego Ladu, pobierających naukę na
wyższych uczelniach naszego
kraju, pragną u rzą dzić spotkanie. Zorgan iz ują wieczorek
artystyczny z ich
~;działem,
pokażą im swój zakład. pod yskutują z nimi na różne tematy. zaprzyjaźnią się·
W klubie etnografów odbywają się różnego typu imprezy, np. wieczór z balladą radziecką, ~otkania z adysta-

mi, naukowcami, wyświetlan ie
fimów krajoznawczych z róż
nych zakątków świata itp.
Najwięk szym sukcesem. jak
dotychczas, było zorganizowan ie w yprawy do Afganistanu.

Po 00
do klubu
etnografów?
Uczestnicy tej ciekawej imp rezy przejechali w ciągu 46
dni szmat drogi - przez CzeCHosłowację, Węgry,

MIESZKANIA I CO
No

WIĘCEJł

ubiegłorocznym

spotkaniu
z
przeds.tawicielami
.. Echo" sporo mówiono wiośnie
o dotkliwym deficycie mieszkań.
Czyni się starania, poprzez Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Rolniczych. aby uzyskać zezwolenie
i środki na budowę w 1979 roku
60 mieszkań. Potrzeby są wprawdzie dużo większe. ole nawet
t<o niewielka liczbo poprowilaby
w za kladzie nieweso/q sytuację.
Problemem były formy wy poczynkłJ w tym środowisku chlo·
pów - robotników. Pracownicy,
zwłaszcza fizyczni, w dziwny sposób unika·li wyjazdów no wczasy.
preferując
zajęcia
przydomowe
w swych korłowo·tych gospodo-rs{woch. Po prostu trzeba było
zrezygnować ze schematów no
rzecz ciekawszych rozwiązoń. Dla
chlopo-robotnika wc zo-s y "pod
gruszą", wypoczynek "no łooie
przyrody". nie wnoszą nic atrakcyjnego w dotychczasowym tryb~ życio
Jeśli wypoczynek, to
roc.ze.j w wielkim mieście. wśród
mio·stowych atrokcji. Sekcjo socjolno·bytowa ten włośnie po.
stułot wzięła pod uwagę.
Wielu ludzi nie widz i ało morza. Coraz więcej chętnych jest
do wyjozdu no wczasy w Rawoch. W tej nadmorskiej miejscowości fa bryko dyspOl1 u<je 30
m~jscami w międzyzokładowym
ośrodku
wypoczynkowym. Warunki wypoczynku w tym ośrodku
bCH'dzo dobre . Na siedmiłJ tUf·
nusach może tu wypoczywać pozałog i

szących

Kunów

Kunów jest małym miasteczkiem, prawie wsią. Ale
nawet w najmniejszych osiedlach można znaleźć ciekawe
zajęcia, jeśli tego chce się naprawdę. Swego
czasu, przy
Fabryce M aszyn Rolniczych,
powstał klub etnografów. Liczy obecnie 27 członków. Rej
wodzą w nim Wiesław Chlebny i Zbi~niew Judycki.

Zes.pól Szkól Przyzo'kładowych
d osta,rcz y nowych, wykwo,lifikowanych s.iI. Ale to nie wystarczo. Potrzebni będą m.i41. ludzie
z dyplomomi wyższych uczelni.
Czym ich zachęcić do pozos·tanio w Kunowie? Zbigniew Judycki, kierownik sekcji socjo.lno-bytowej twie1'd·zi. nie bez racji.
że przede wszystkim muszą być
mieszk<Mi<l. Bez mieszkań ludzi
z wysokimi kwaiifj.kocjomi nie
będzie możno ściągnąć do molego
Kunowo.
usytuowanego
międ'l'( dworno potężnymi rywaIa·mi; Ostrowcem i St<orachowicami.

Bułga rię,

Turcję. azjatycką część Zwią 7: 

ku Radzieckiego, Taszkient do
stolicy Afganistanu - K abulu. Punktem docelowym był
Hindukusz, pasmo gÓl.' wzno-

się nawet
7700 metrów ponad poziom morza.
B .vła
to niezapomniana wyprawa, pełna wrażeń, z małego Kunowa w d aleki świat.
Przywieźli z tej
wyprawy
nie tylkO wspomnienia. Także
masę zdjęć, d ziennik podróży;
nawiązali wiele przyjaźni, poznali wielu przyjaciół. Potem
uczestnicy przez kilka wieczorów d zielili się swymi wraże
niami na spotkaniach w kunowskim klubie.
W planach pracy tegoż klubu jest w yjazd do Finlandii,
aż pod
koło
podbiegunowe.
Czyni się przygotowania do
podróży. Znów będzie co opowiadać.

Wyjazdy i kontakty zagraniczne wymagają znajomości
obcych języków. Klub prowadzi więc tego rodzaju kursy.
Skąd brać pieniądze na organizację kosztownych
przecież imprez? Pomaga w tym
niemało

zakład
się

Środ

także

w raAkcji Soejalnej

Młoar:ieźy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

z

re

IQ·lożenia,

W'fŻszq

jo«ość

produkcji
może
<kić
przede
wszystkim dlObrze wypoczęty pracownik.
Stąd
to
szczególna
trosko C) rozwój różn\I'Ch f()fm
wypoczynku .

Telefon .

interwencyiny
DOKOllIWZENIE

ZE

STIl. l

sprzedaje bilet,. tylko w cenie
pierwszych miejsc. Taka decyzja. naszym zdaniem. jest niesłuszna. bowiem
za 16 złotych
wypada oglądać film z pierwszego rzędu krzeseł. Bilet,. na
film w małej sali nie s,\ numerowane.
Kierownik Dztalu Ros~w
saeehniania Filmów F ..bul ..rnych
-

TadeuS'l: Frankiewin sprawę
dyrekeji do rn-

tę przedstawi
ważenia.

Wrony
W drzewach przy zbie,:1&
ulic Żeromskiego i Wróblewskiego w K ielcach zagnieź dził .y
się wron~'.
Brud zą chodnik,
zakłócają sen mieszkail<:Offi. N asze interwencje w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni
l'vLejskiej - mówią mieszkailcy - nie odnos zą skutku.
Jak nas poinformował zastępca
dyrektora RPZM Zdzisław Jóźwik już w najblii:szvm czasie wronie ~niazda zostaną usunięte. Czy jednak n ie
szkoda ptaków?

(rem'

Komunikat MO
Osoby. które w dni.u 24 lute,_
I'" r. okOło ,;odzlny 21 przeciw-

oacb

ul. Armil Cz,erwonej w &HI(obol<
p"""u Ptortyuntów.

były

śwtadka.au

dz~

męża~

poblola

ny w wiell;u okOło ił
dziaJy ,,,, leżącego _

ł.

lub

wł

ebOdD.iku.

pros2lOnf! '" ., !:1!:1~SRnóe si')
bi.sae do KM MO Kielce. ul.
soła 45 p. ! lub teleł~_
numerem tel. ~-!'74 w g~.
(dzieJ. Karbownik'.

-Wepoci

I-U

dostarczając

sprzętu turystycznego.

ki zaob\'Wa
~"f'h
tzw.

nod 200 osób. PGza tym załoga
może korzystać l wczosów FWP.
ewentuolnie z mieJsc pobytcr
wych innych zo-kkKlów procy. 20
miejsc jest rezerWOWGne w 00mach
wcza~owych
" Orbisu" .
Wczo,sowisko zimowe w Białce
Talrzońskiej opodal Zo.kopa,"ego
dys-ponuje 60 m;e.jscami. To rocze'; przyciąga młodych. Z \e1
formy W'fPoczynku korzy~-ta ponod 400 osób. Duio więcej nit
dawniej.
Dobrze ro2Winięto jes-t dliol~
ność w zakresie wypoczynku sobotnio-niedzielnego. Wyjozdy na
operę. do teatru w wielkich miGstach. na mecze międzynorodcr
we. na Targi Poznańskie . a todtże no grzybobraf1ie, wędł.QINQ
nie, kuligi zimowe - z rolru no
rok mojq większą frekwencję. W
bie-żącym roku plonuje S<ię uczestnictwa w tego rodzolju imprezach ponod tysiąca osób.
Wspomnijmy tu również o 0bozach dla sportowców, obozo'Oh
harcerskich, koklonioch cł10 dli&ci, półkoloniach, zimowiskoch, o
będziemy mie-1i właściwy obra~
działań socjalnych no rzecz lOlogi.
Kierownictwa fohryki wychodzi

(Ra)
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Taka wladza da
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lrzyżówka
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się lubić

ządzie •••

Chlop. u

Siedą na knesl.ach w korytMZ'll. Sta.rUli8ck nuwowo debywa
I wyl.artej teczki jakieś papiery, sk1a.da je w pakiecik i chowa do
dużej koperty. Wysoki chłop, m&ie 50-letni, moono .laeiU a się
,sportem". Jesł ich w tym korytarzu kilkunastu. Sil tei dwie ko'biety. Ta młodsza może mieć 35 lał, a stMSZll pnekroezyła j'!ź
chyba "eśćddesiątkę. Cukają. Od 1'000iny ósmej znacznie prsYJmow_ii interesantów naozelnik I'miny. Za kilk. minut.

_ Lubi pan poniedrtiałki i
pilltki, panie n_elniku?
- Oly lubię przyj.IJl()wać intecesantów? O to chY'ba pan
chce za.pytać? LUbję, bo te r{)(t..
m<l'wy z lOOmi dają mi wiekszą wiedzę o tym, co drzieje się
na wsi niż na.}bardziej rzetelne
sprawoorla,nia i meldunki. PodczaI tych poniedziałkowych i
pią.tkoWYCh przyjęć

dłOlliellić?
o sprawach, których w ln_ O _ieleniu stemi. nie ma
n1 sposób z pewności" nie mógł
_wy. Może p_ pnek...e , ..bym poznać. A oprócz te-go wła
~arkę tylk. jednemu dsledl_,
śnie te spotkall'ia dają mi odi te temu, które _
kwaliłik a~
powiedź na pytanie, jak realieje rolnicze.
.
zuje się ta w.ielkjl. po~ityka rolPo k,jJku minutach St.aJlWaw
na we w&ia.ch, w
gospoda.rG3JWł'YI poWWid1h że da Zliemię
stwach, jakie SIl obiektywne r
córce, bo OIla skończyła Szkołę
subiek~ywne pl'Ze.sutooy w lnr~niczą, a ' dwa.j synowie Pl'a.tens~ikacjU pt'ooukcji rolniczej '
culą
potZa wsią - jeden w stoi 00 ludności wiejskiej na.j<!z«:Ś
ci ej ddtucza. Chce pan poolu- . larni w Skar.yszewie, a drugi w
Radomj,u. Naczelnik obiecuje, że
chać, o czym bf:dą dz.isiaj mów ciągu 2--3 tygodni . c;ta się za- .
wić 'Jh<)l illltereeand?
łatwić wszystkie for ma}nośc i, a
Przystaję Da
tę
pl'OpotZycję.
jeszcze wcześn.iej wyjaśnił . peSiadam sobie w kącie gabifle~
tentowi, że będzie miał prawo
\.u ', by nie odwTacać uwagI
do skorzystania z tenty rolni:
wChodrzących petentów. Nacz.elc:2ej, mimo iż bierze już rentę
nik miaeta i gminy Skarymew,

się

POZIOMO: l. jaskr awe 'p rze-'wjem'two; 6. . aktualny mistn
w jakiejś dyscyplinie sportu, re- .
koroo-ta, 7. dworak DionizjuIlU. st. (IV w. p.n.e.); miecz zaWlieszony na włosiu ko~kim
nad ;łeło głową - synonim sta-

le

","ożąceJ;o

nieQezpieczeństwa,

l . ,tzhietowa cżęść pancerza
Morupiaków i żółwi (lmag!'am
wyr. PASKARKA), 11. element
or,ający w mikrofonach, głoś
Dołkach ;
przepona, 13. lekarz
ąecjalista w dzit!dzin.ie medyeyny klinicz.nej i nauki zajmująeej aię zastosowaniem p romie~iow'ania jonizującego do cel6w
leczniciych I diagnostycznych,
J.. drukarski stopień czcionki
rłwny fi punktom ty.pograticznym,
PIONOWO: 2. ŻÓłta lub br'unatńa farba, 3. dawna za bawa
połllĆ2ona z loteri ~ tal\.€ową , • .
nowela B. P rusa, :;. Jimmy
Connors lub Bjoe-rn Borg, 7.
sły,nne
dzieło
G. Boccaccia
(zbiór 100 nowel), 9. u mu-

:włman6w;

r«<u,

dzieWiąty

miesiąc

'W

którym obowillzuje
wschodu d() zachodu
słońca, 10: ważna osoba, figura, 12. zamieniona w skalę mit.
córka Tantala.
poBt od

Rozwiązania

przesyłaii

należy

pod adresem redakcji "EO" wył~snie

na kartach pocztowych
w terminie siedmiu dni od daty
niniejszego numeru. Pomiędzy
prawidłowe
odpowiedzi rozloauje się .dwie nagrody książko
we. Karty pocztowe b('z kuponu będą wyłączone z losowania.

~CHOONIA"

I

Kupon nr 96
ROZWIĄZANIE

KRZYZÓWKI NR 78
POZIOMO: dekolt, Cheops. spis.
uczona , cień, Hańcza, bojaźń.
PIONOWO: kieszeń, Lupin,
cłuch . opończa, ssawa, ciało.

-.
m Q l
klaser

W IIwietniu

br. IUinisterstwo
Łączności
wpr .. wadsiło do
.Wel'u serię szescJu . znaczków
poeziowych, stanowiących emiaję "Bozwój lotnictwa polskie..... Tny pierwsze znaclki tej
.erii obrazują okres historyczny,
• tny następne - okres współ
n_y. Na znaC'l.k.ch poszcle.óklyeh wartości przedstawiono: 58 I'r portret Czesława
Tańskiero,
pioniera lotnictwa
pobJkiego, konstruktora lotni,
.a której w 1896 r . w Janowie
P4Hlłaskim odbyły 'łię pierwsze
walo'y: l zł - portrety lotnika
- Franciszka Zwirki i kon"ruktora Stani~ława Wigury,
swycięzców Challenge'u w rok. 1932 oraz sylwetkę polskie1'0 samolotu RWO-6; 1,50 zł portret Stanisława Skarżyńskie
go, pierwszego polskiego pilota,
który przeleciał przez Atlantyk,
na trasie St. Louis-:\Ial'eio w
roku 193! oraz sylwetkę samo-

m
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dow.uwUoję

ZOZISŁAW
KIESZKOWSKI
pt'zy ~muje pierwszego petenta.
_ Co dzisiaj pana do mnie
8Prowadza, panie Gawryś.
_ ~spoda<ka mała, tyłko dwa
heti:tary, nie w~em czy ciągnąi:
dalej robolę w po-lu.
- N&6tępca je$t?
_ Mam dwóch s~ów i oor:łtę. Jak te dwa
hektary . po-

inwalidzką.

Lotnicy pomag ,ją
rolnikom

Wchodrz<i Waeław Kwieciea: II
.Odechowa i od ·ratW pyta:
- Jak .. bęGMe ae _Iadkłł
eme-ryłalnll jak przekażę I'espochł'kę .yn&wi?
- Jeśli .9yn n,ie ma 36 lat, to
)ll'zez 5 1M .!kładki płacić nie
będzie

-AJaT
Około

90 mln ha

rolniczych
grunt6w zamierzają w tym roku opryskać środkami chemicznymi lotnicy radzieckiego " Aerofłotu"; jest to więcej niż wynosi łącznie powierzchnia Francji i Włoch. W ten spos6b lotnicy pomogą rolnikom w uzyskaniu jak najlepszych plonów.
Park maszynowy
"Aerofłotu"
świa:iczący usługi dla rolnictwa
liczy setki samolotów i helikopter6w. Obecnie lotnicy użyźnili
pola mineralnymi nawozami w
południowych regionach
kraju
- w Uzbekistanie, na Ukrainie i
w północnym Kaukazie. W tym
roku w ZSRR lKlStanie poddany dalszym próbom nowy rolniczy samolot M-15, skonstruowany wspólnie przez radzieckich i polskich inźynier6w. W
czasie jednego lotu rozpyla on
nad polami ponad 2 tony nawoz6w mineralnych.
(PAP)
lotu RWD-5 bis na Ue konturów
mapy Ameryki Pd., Afryki i
Europy: 4,20 II - polski śmi
glowiec wielozadaniowy MI-2
ponad krajobrazem I'órskim oraa
znak Polskich Zakładów Lotniczych "PEZETEL", W
których
jest prOdukowany: 6,90 ał polski samolot wielozadaniowy
PZ-I04 "wilga 35", na którym
polscy lotnicy w roku 1977, na
Międzynarodowych
Zawodaeb
Samolotów Lekkich w Austrii
adobyli
drużynowe
wieemistrzostwo świata ora~ rysunek
anaku Polskich Zakładów Lotniezych "PEZETEL": 8,40 zł polski motoszybowiee SZD-45
.. o~a,r" do szkolenia I tren~nl:u
oraz znak Polskich Zakładów
Lotniczych ,,PEZETEL".
Znaczki zaprojcktował artysb
plastyk, Jacek Brodowski.

* *

:lo
Najwyżej
położoną w Polsce
placówką pocztową (pośrednic
two) stosującą własny datownik
jest placówka znajdująca się na

szczycie Kasprowy Wierch1985 m n.p.m. U naszych połud
niowych sąsiadów - na szc:&ycie Łomnicy - 2334 m n.p.ID.
W innych krajach Europy na
ostatniej stacji kolejki linowej
w .Jungfraujol'h w Alpach Berneńskich 3454 m n.p.m. Najniżej położoną placówklł
pocztową Europy,
a byii może i
świata, jest urząd po('ztowy
w
kopalni 1I01i w Wieliczce.

-

Pan też nie.

P_

będeie

miał rentę rolniczą·

- Te chyba zdecyduję się dae
synowi ,o&podarkę. A ile będę
miał tej renty?
- To zaJeży ile pan spl'2:edaje produokcji państwu. Jak
jest więcej niż 15 tysięcy, bę
drz:ie ren!\:a 1500 złotych. A jak
~ej, to i pan w'l ęcej będzie
d05ta wać.

- Będzie dużo, duże więcej,
bo mam przeciei pola pona.d 10
hektarów i l'_podM"ka jest na
dobrym pcwiomie.
Wychodzd Kwiecień. OKaClJ.ia by
i reporter o coś Ul'Pytał.
- Nie ma na razie narzMań
na zaopatrzenie w nawozy, wę
~el, pasze?
- Nie ma i chyba nie będzlie.
Z n.aworz.ami arz.otowymi nie jest
wpra.wdzie najJe.pie.j, ale kto
chciał je kU'Pić, to ma je już
od jesieni ubieeleeo roku. Wę
giel nie stanowi dla nas problemu, ta,k samo jak pas:ze. Trochę
kłopotu mamy
z m<lJte<riałama
budowlanymi.
- Z ezym pan d,,jsiaj
chodzi, panie J6zefie?

pny-

Chciał
się
dowi('d",ieć,
~y
lo
pr~wila, ze w mle~a.mi rzre'liywiście zaJllźali na.m
w kaźnik
7:'I.warteści tłUS7!CZU
""
mleku .
Podobno ltrowadzi się w tej

-

Mam dwie sprawy.

bym

sprawi,. dochodzenie.
- Nie mam żadny>eh meldull'lk6w. SO<!'a""~'lę i dam panu w
'O'7-vszłym tVl!odniu odpowiedź.
Jeśli to' Drawda co panm6wi będa ~amkcie . A drul!a sprawa?
- Na mo.i,., ll\ee robiona .le'"
mf'lioracia. Przez środek dział
ki l)r"ehi~l(aii ma rów. Czy ni~
nHI';.na by jpl!'o rowu w:vko." ..ć
",z,!łuż gra.nirv? Byłoby · te ala
mni,. bll-rtl.. o kOT7y",tne.
Naczelnik zamawia ro:zmowę
z Woiewódo:kim Zarzadem Inwestycj i Rolniczveh. Po 'Oa,ru
minutach ie.~t oolaczN1ie. Chwila rO'>D10wy telefonicznej. N aczelnik nd'OOwiada na pytanie
JÓ'('fa Wilczaka:
Chyba da 9i~ to zalalt wić,
projektu rów rzeezywikie pawinien przechod~ić
przez środek łąki. W poniedz.aleJ!: J>Il'!Zyjedzie d<> was k.iCl'ow-

choć według

n.ik budowy i na tniejscu sprawdrz.i. C() się de U'obić. Ja tet
przyjadę.

- Trzeba tę sprawę z dohrym
skutkiem załatWlić. Witczak to
2.nakom~ly g()OSpodacz. Prowa.dz.i
g()OSpodarkę
ciągu roku

specjalistyczną.

W

dootarcza do mlec:281'1lj ponad 30 tysięcy litrów
mleka .
Wchodzi Stefan Zawi"a z
Miastecz.ka i IDówi, ie widział
na składzie kegry, czyli szyny.
wą.s.kotorowe. On cbce budować
oborę, ma ju!Ż zezwolenie i plan.
Ntie ma jednak tych b:egr6w.
Prosi, żeby ~aculnmc dał mu
kactę do GS na • tooy tego materiału..

-

Mecę

dae

tylko _

. wje

J,. ,.pas, _m

łeBy. Diwil'afY
jui Jlam llię
k.ńes ...
będt:iemymiee w

lipc. ..wy
_W II.
,T!,r .. tylko d~ie teay'.
- Dobce i to, dzięlwję.
Mł.ja,ją godrdn.y. Co kilka l\iQ
kilkanaście mi~ut zmieniają ~
~teresanci i spra·wy.
CsCfi&w
Płusilelyński
skal'7.y
tNę
Da
Urząd Gminy, ponieważ. pr:Ly6y-

lali " mu wymiar ' podatkowy na
• hek:tac6w, a OC! ma tylko 3 ba.
Kiedyś, oWSiZeom, miał 6 ba, ale '
część·. pola dawno już
sprzedał.
Wezwana pt'acownica
Ul'zędu
wyjaśnia, że takich s>praIW jeRcze ief;t spónl w g.mi'll·ie, bo %aleg~~i

w.

"w~pć0"Yadrzen.iAl"

'-mian w eWidencJi gruntów na
.kutek słabości geode:Lji, nadał
AłI d.uże. W tym rolni··wsz,%tk.o
zost8'ruie :Ilwe.ryfikow8IIle.
Wiesława Kwiecień
> uskarżą
aię .na zakłady drobićlł'skie:

- Ząda.ją ode- mnie i ~
z.a.9wiadczenia o siaonie maJq<tkowym. Pokartałam im kiedyś
we0wallie podatkowe, na którym wy·raźnie je&t napisane, ile
mamy pola. Powiedzieli,
że
musi być specjalne zaświadcze
nie.
Wiesła.wa Kwiecień W)'SUa z
taki,m

wświadczeniem,

ars jako jedno z blizszych
Ziemi cial niehieskich, w
pierwszej kolejności słał
się obiektem badania za pomocą, techniki kosmicznej i przyniosł ogromną ilośii niespodzianek. Okaaało się, ze jest on podobnie jak Księżyc i szereg innych planet, pokryty niezliczonl\ J.iclbą kraterów. Przed rozpoczęciem
lotów kosmietiOych
więksllOŚć uczonych nicsego podobnel'o
odnośnie
kraic!brua
powierzchni
~Iarsa weale nie
przewidywała. SwiadeJ;lł o tym
publikacje naukowe,
w których adawkowo potraktowane
SIł kratery na Czerwooej Planecie. Ogromna liczba m"eriałów naukewych
poswlęcaJla
była tzw.
kanałem na
~F
sie. Po rozszyfrowaniu zdjęć,
wykonanych przez radzieckie j
amerykańskie
stacje a~toma
tyczne, wyjaśniło ~ię, że markanały

to

potężne

kaniony, powstające, być może,
dzięki
bystrym
potokom wody, ściekającym niekiedy oblide ze zboczy tamtejszych gór.
Druga nif'spodzianka, to atmosfera Marsa. Piętnaście lat
temu wielu specjalistów uwa:ialo, że warstwa
atmosfery

http://sbc.wbp.kielce.pl

W Więziennej celi
- malarskie atelier
FrancUlIki mala r z Serge Men·
dijsky, skazany na ka·rę wię
zienia :r.a malwersacje wysoko&·
ci prawie 9 milionów frankóW,
twOl'ozy malarskie dzieła w..·
więziennej celi. Decyzję o stworzeniu mu warunków do ma·
larskiej tw6rczości podjęły wl a7
dze sądowe z zastrzeżeniem , IZ
60 proc. dochodu z powstałych
w więzieniu dzieł przeznaczonych zosianie na spłatę odszko·
dowań, .0 proc. natomiast p rzekazywanych rodzinie.
Ja'k się okazuje, pobyt w wię·
ziennej celi doskonale wpłyn ął
na
twórczość
Mendijsky'eg o,
który od 9 marca namalow ał
16 d2ieł o podOOO() dość znacZ'
nej wartości artystycznej.

Czerwonej

M

sjańSkie

. w . Bi-enner . Gallerie.s w No. w ym J()il'ku wyst&wio.na została
" rł~ nie opublikowanych do tej
,'POl'Y fotografii,
przedstawiają·
cych Marilyn MOfIroe, która po.
zowała swego czasuznane-mu ' fotografowi MiltOłHllwi Greene'owi
Wysfawa zawiera 10 czatno-bia·
lychoraż dwa ' kolorowe portrety aktorki. Zdjęcia załi~nł
zostały P!Zfl!L krytykę do "naj·
bardziej subtelnych
seksfoto·
grafii" , jwltie do. tej pory przed.bawiono. Zwlaswza dwa !wlotowe portrety, likirżujące sly.nn4
Iw·iaZdę jalro "bezbl'o~e, zagu·
bione dziecko", urznano :&a najbardziej zbliżone do praw'dziwego ' obr&'Zu ~ ak1o.rki.

choć

zgodlllie z zanądrze.niem premiera i wojewody radomskiego
wystarczyć po-winien każQy inny
dowód posiadania ziemi. Kwit
podatlkowy także. Jak widać
b iucol<racja łatwo nie ustępuje
z n~ego życia.
PrZYChodzą w
każdy
poniedflliałek i piątek. Załatwiają r6ine sp.rawy. Czy są zadOIWoleni
ze spos<>bu i tOl'my obsługi
prozez gminną władzę?
- Tu naprawdę chce się
przyjŚĆ. Naczelnik czasem
porządnie nam wygarn.ie, jeśld coś
jest nie tak z naszej strony, jak
być pow iniJ10 , ale zawsze wysłu
oha, pomoże, załatwi. Taką :wła
d2ę da się lubić.
ST. STEFAN lAK

Tajemnice

Nie opublikowane
·zdjęcia .M. Monroe

wokół

Czerwonej

Plane~y

r

siąga jedną dziesiątą Ilemskit~
Zestaw marsjańskiej atmosCtr1
przyrównywali natomiast do
ram et rów
liemskich.
wistość

Mea

okazała

najba,rdziej

się

_ ..

i~n'<·

Q .....

Morsj k
nym przewidywaniom: ,r u
atmosfery Marsa - jedna
setna ziemskiej. Skład
niemal sam dwutlelłell
gla (95
proc.).
Oprócz
stwierdzono brak pola
tycznego, które chroniłobY
wierzchnię planety od bo)l1
dowania
naładowanymi
steczkami. Wszystko to
podważyło pozycje tych, slO
wysuwali tezę o istnieniU
cia na Marsie.
Po rejsaeh
ameryk
Marinerów wysunięto zbY

"Zawód" - kierowanie ruehem statków

"Kosmos-' 0'-'
adzieclui kosmonautyka 00pod kOJliec ma,rszczególny
jubileusz:
.start
satelity "Kosmos-l000",
który na orbicie oddalonej od
Ziemi o 1001 km powinien mieć
żywot co najmniej tysiąca la<l;.
Ten tysięczny start wykona~
,.wlista"; obok POdobnycb .. ie-.
dyna.ków";
w.ielka
radziecka
"rodzina satelitarna" liczy już
m.in. dwa
.. bliźniaki", cztery
.,trojacZlki:' i trzy .. pięcioraczki" .

R

_ .. ;4:erołłot Hl

Podczas gdy ;,Kosmos-l", wystrzelony 16 marca 1962 ' r., atał
się wówczas sensacją, światowej
prasy, jego obecnym następcom
poświęca się w gazelach zaled.wie kilku'wieol:szowe _ Iluche notatki. SpowszeQnialy. A jednak
tych 1000 spu<l;ników "Kosmos",
wystrzeloll~h
VI ciągu Ił ' lat,
tworzy fUndament potętnej piramidy
oSiągnięć
naukowo~
-tech-niqnych ko.smodromn ' w
BajkoJlurz.e,
któ.ra
obejmuje
również 15C,l specjalnych satelitów Jelekomlłnikacyjnych. .metOOi'oio,gicznycb
i obserwacyjnych Sło'ńc.a OraZ prawie 50 st,a. cji ' automatyoznycłl i sond kOllmicinyeb, Jtierowanych na Księ
życ, M~rsa i . .Wenus. Z \ego

_

atrllyma

lolła

tej

pr&~oisi,bieuł",. ·

ją

Obeooie · I'.a.iu-

)O-

lotni~~e '. maA.. i~'-'
.... tys. kM. Ut!

fo-

._

Ilłi~ ,ł

'też 1!:osmq<h:omu' wy.stjlr~,.,..aly
34, załogOWI! statJki kosmiczne i

.e tUi

.1 orbitalnych

lIIOŻIla . ~

Saql()lOły . ,,Aen..

stacji.

"K;,~OS-loocr'

Ju.bi.leusw.w y
zapoc~tk()wał'

DOWy. kierunek
wykohystyw~.ia .. techniki ;. kQIImiew.ej t!la patrzę!> g06~arki
narodowe]_ .·W "paszporCie M..,
telity
~
rubrykI! .,zawód"
.wKlnieje: kierowanie
r~chein
stą·tków. Nawigacja na 'wiatowych morzach stale się nasila,
a ruch statków zagęszcZa się
niebezpiecznie. Dla Podniesienia

-.

ao
_wlata. P.';

c·hodziła

ca

1'_
o~

bezpieczeństwa

żeglugi

pou-z.e-

ba zateom ooraz bardziej precyzyjnych i ' operatywnych informacji nawigacyjnych. Te właś
nie funikcje spełniać mają 58tenty typu "Kosmos-lOOO". Tradycyjne bowiem środki informacji metooralogicznej, a nawet
jej globalne systemy są często

ich
danycb statystycznych opublikowanych przee
w USA mieszka
przeszło
4 miliony AmePOlSkiego pochodzenia. Do polskiej grupy etnicznej zaOSOby urodzone w Polsce oraz dzieci Z małżeństw, w
najmniej jedno z rodziców pochodu.i z naszego kraju.
er ia. stosowane także w sto&unku do innych naro. dawna bUdziły powszechny sprzeciw. Ostatnio przySIle wobec zbliżającego się spisu ludności w 1980 roku.
William
Lehman z Flor ydy wniósł do Kongresu
zgodnie z którą obywatele sami będą określać
ie etniczne. Z r6ctła polonijne podają , że w
Sta'unOC'·or,vr·h
m1esz.ka około 12 miJionów Amerykanów
POC hodzenia.
(Interpress)
że
Księżyc

\\Ywód,

!\fars noma niską

aktywność
i jest
o skończonym
m niebieskim, zaś
wokół niego twoęty dwutlenek wę-

wody

na Marsie

brak.

kiedy badania ]Irzenowa
«rupa ra-

Nawet amerykańskie &tacje
"V.jking", prowadzące eksperymenty o charakterze kompleksowym na lądujących blokach
!lądownikach)
nie
dały
_
to jCdnoznac&nej
odpowiedzi.
Wszyscy zgadzają się tylko K
jednym, że badania muszl\ bye
prowadz(me dalej. Są dwa rOlllwiazania. Można je wykonywae
na ' powieruhni Marsa i aroK'1l

si kie zogodk·
amerykańskich

zasa:lniczo

Okazało

się,

staodże

k .są młode i mocne
lore wielkością przcnajWiększy
S'Zczyt
Everest oraz że w
iarnych zórz wcholÓd. A przy istnienie można wykłu
Pnia prostych form
ar ie. Problem pozohm samym nadal 0-

analizowania na Ziemi próbek
flruntu, dostarc",anych przez lą
dujące na Czerw~mej Planecie
stacje automatyczne.
Są również i inne
istotne okoliczności,
których nauka w
żadnych
parametrach, jak d"tychczas, nie może określić. Nie

wykluczone jl.'st przede wszystkim. że w czasie długiej dro!:,i
z l\br~a na Zicmię (około dwóch
lat) warunki w
pojemnikach
tran~portowych
się

nie

mogą

sprzyjające

okazać

dla bytowa-

zawo<1one i uzależnione od kaprysów pogody. Satelita, niezależny od pogody. wysyła na
Ziemię ciągłe sygnały o ok r eślonej f-rekwencji, które przejmowane przez okrętowe 8nte~
ny, są następnie informacyjnie
przekształcane w komputerach.
Ol:x>er wacja statków przy ?Omocy nowych sputni·ków. w PO- '
wiąll;aniu z satelitami metooro,logicznymi typu
"Mołnia"
i
"Metoor",
przyczynią
się
w
znacznym stopn.iu do· podniesienia bezpieczeństwa nawigacji
dalekoffi()rskiej na jej coraz
bardziej za-tłoczonych s-t;lakach.

• 011.0_ porunenie wśród uczlitów
nIIołJ
iredniej w onele ..ki.j
Wala.... W)'Wololo wlocio",ośc! i . _'alo ido ma
otrzy .....ć
imię Williama Cloołla. UClniowie nie
-ją co
prawdo
naj"'f'lioj..,ch la·
slnejo. c. da "oby pro..-wanego

",iejscowości

?

•

patrona 5lkol" natomiast .oburla ich
lakI, io Igodnie lO . zwyclajomi bry·
tyj$kimi mUlioliby nosić no czapkach
i rękawach ' inicjały jogo imienia i
"ozwiska. $q oni przekonani, ie mo·
nogram .. WC" ośmienyłby ieh J .r.
tes.... w OCIach wsry.tkich mi .... ań
ców ",iasto. o przed. w.SJ:,st~i", ucz·
niów ",n,ch slkól. ,

Duchy' nieczyste
Zgodnie z tradycją rel~ij
p rogra·mu "itltegracj-i na,rodo~ do szczególllie pogaordrŁa
wej i ro>zwią:ta-oi:ij problemu
nyeh,
n iec:zy s tycłi'; w Ja,.~urakuminów"; . sytuacja ~j
ponii, należą nie obco.plemień':
r~zy wyklętych, której ~rZOll
. ey, a~ 'rooacy skazani ' lWI. .~nowią wegetujące w nę
dz'ied-ziane wykonywanie 7.a~ . dozy rodziny wielodz,ietn e, ani
'wOdów uz.nanycll :IQ ' "brud·na jotę się nie .poprawiła.
wśród których wymienia
4PAI)
i~ę. grabarzy, , zamiataczy ulic;
rzeźników,
szewców, garbarzy, pucybutów, wikllnia'rzy(1)~
robotników .kanali,zacyjny<;h i,
, mych. Ich usługi !\ą najnii.ej
płame,
a
o si,le przesądu .
~iadczy m.in. . to, że , n,awet
liR. , galanta-ia skórzana . impoitowana
:!- '. FTaneji
e:LY
Włochje51 w Japonii sprzedawana za ta·ni.ochę jako p\'ockikt pracy· "podJuda.i".
. ' Pod c)ficjalną nazwą "Bu.
rakumin "
potoc~ą
"Eta"
egzyskije w Ja.ponii ponad
.( 000 000
nieszczęśliwców,
z
kiórych IDnle) sza część jest
skollpiona wokoło 3900 zamkniętyc·h
nędzarskich
gettach, reszta próbuje żyć {>D2a
tymi
enklawami,
zatajając
s-we pochodrze·nie. Nie jest 00
jednak łatwe, gdyż panuje
powszechny zwyczaj, że ,,szanujące
się"
rodziny
przed
ślubem swych potomków, a
firmy"
przed
.. poważne
zatrudn ieniem
pracownika,
zlecają agencjom detektywi5tycznym dotarcie do
archiwów państwowych i zbadan.ie l1lrzędowych ,,ksiąg rodzinnych",
któr e
pozwalają
sprawdziĆ "czystość rodowoJan Hodorowicz z Bukowiny
dQWą" każdego Japończyka na
Tatrzańskiej
jem
pr-zedstawiwiele pokoleń w s tecz.
cielem zawodu z wolna zanikaMimo uchwalonego w 1969
jącego . .Jfflt jeooym z ostatnich
roku prrz~ rząd lO-letniego
na Podhalu kjerpcarzy, pof>-;adających status
twórcy ludoDia mikroorgani7lmów. Wykrye
wego. Kierpce, w
produkcji
i badać obunHlrłe mikroorgaktórych przez przeszło 20 lat
nizmy, a tym bardziej je redoszedł do
prawdz.iwego mikonstruować i udowodnić, że nie
strzostwa, znajdują u:manie ta.kpochodzą :I Ziemi,
lo zadanie
niewykonalne.
że za «ranicą, dokąd trafiają z&

t7iW: ':

ne", '

.Kierpce' mistrza
Bukowiny

Istnieje inne niebf:1.pieczeń
.two, a mianowicie, ie organizmy '" Marsa, żyjące w "spartańskich"
warunkach,
lekko
zniosą podrói i natrafiwny na
"komfortowe" ziemskie parametry, zaczną się ener«icznie rozmnaiać. Trudno prllewidzieć jakie byłyby następstwa takiej
aklimatyzacji, biorąc pod uwaK'ę to, ie '" Mania przywieźli
byśmy mikroorganizmy odporne
D. wszystkie IInane nam techniki sterylizacji. Można jl.'S2cze
wymienić
wiele innych i nie
mniej lIłoionyeb p-roblemów.
Dopóki wszystkie Olle nie uzyskają pewnych rozwiązań, nie
będzie decyzji o organizacji eks-

pedycji po «runt z Marsa. Z
drugiej jednak strony, ja.k wykazuje praktyka, należy być w
tym wz«lędzie optymistą. Wiele
przecil.'z
eksperymentów
kosmicznych naszych dni jeszcze przed kilkunastu łaty uważano za czystą fantazję.
ANDRZEJ KASPEROWlCZ
(Moskwa - P AP)

pośrednictwem

"Cepelii".

Na zd\ięciu: JUJ Rodorowicz
wykonUJe przez nielo kierpec.
CAF-W alc-z; ak

Zjazd polskiej
.ekcji OMLTA
OMLTA jest skrótem an«iel.kiej nazwy Związku Ontaryj.kich Nauczycieli Języków Nawożytnych . .Jest to liczna organizacja, przy której działa sekcja polska. Podczas jesiennego
zjazdu w Uniwersytecie w London sekcję polską rl.'prezentowało 6 przedstawicieli. Na początku
obrad
prof.
Florian
Smieja wygłosil odczyt nt. zachowania
znajomości
jęzvka
polskiego u dzieci i młodzieży
DIII~kiej w Kanad7ie. W dyskusji mówiono o roli S2:koły, rodziców i rówieśników w nauce
języka, o przv~otow"niu rachowvm nauczv('ieli i kierowników
szkół polskich.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Alfreda
Hitchcocka '
4
Kto z pań8twa jest gotów? zapytał dQktor &'rower i zlustrował
obecnych znad szkieł okularów.
Sięgnął pc nłlrzędzia de IIwejej torby. - Chyba w pl~TW$zy-m nędzie'
-

żona!

Dea potuą6nęła pTZN!'.lącc> 'głową:
Mam gn.łpę krwi "A", mój Mąż
grupę "O".

-

Wzrok
Perkin88 i

lełuU'zQ
pow~drowa.ł
1Ajr~1Je.

Jia

- . Także "A". Peddnll Mobił
ueZygnowany ruch :ręką.

rt!f54!le

"B"! - powied:Aiał krMk4> LMi opuścił głow •.

- Ja także mam gł'Upę "B" ~
dorzucił ' le~an i wmał :L ·krze6ła.
Mi-lczał chw.ilę w zadumie. Drowprawdz~ oblodzone, ale wolne od śniegu; zwi~ły 10 wiatry. PaDa Seathera nie można transportc-'
wać. Ktoś musi pojechać do Fortu

.gi

It,

St. John i przywieić Krew.

Powl-

5
nien wrócić najdalej za trzy godziny. Do tego czasu podam choremu
roztwór soli kuchennej.
Kiepskie
wyjście z sytuacji, ale jedyne.
- Do Fortu St. John pojedzie
nasz jedyny sąsiad, pan Jacques
Couchet - zadecydowała nieco zbyt
gorliwie Bea Seather. - On zna dobrze drogę.
Doktor Trower

wY'Pit;ał

recElptę.

- Odda receptę w szpitalu Air
Force. Jeśli nie wróci :La trzy godziny, będę musiał operować bez
transfuzji krwi. Otarł ChU5teczką pot z czoła. Niestety, brak telefonu tutaj to fatalna sprawa. Nie
możemy wezwać śmigłO<WCa. A
na.srz.a radiostacja n~e sięga taQ{ daleko.
wdziała

wysokie buty l zana siebie futro z niedźwie
dzi praczy.
Bea

rzuciła

- Za trzy minuty CQuchet będzie
w drodze . . Jeździ jak szatan .
Butelka z krwią wyglądała niepozornie, a jednak była bezcenna
w tej sytuacji. Jacques Couchet gła
dził ją w zamyśleniu, potem zamknął ją w transporterze, gdzie była
zabezpieczona
pr2ed
roobioiem.
Szybko wzedł schOOami przed wejŚ'Oiem de sa..pil\.ala i po c-hwili WÓlZ.
jego pęd·zi! w cie-ffiU)OŚ>C'iach jXl OIblodlLOnej d f!'ooze.
Ulice Fortu St. John byly puste.
Przy tym zimnie nikt nie wychodził
z domu. Za miastem Jacqu~ Couchet zatr z ymał wóz, wysiadł i zgrabiałymi rękami wyjął z bagażnika
kanister z benzyną . Potem ostroż
nie otworzył butelkę z krwią, wylał
jej nieco na drogę, a następnie dopełn i ł butelkę benzyną.
Starannie
us z czeln i ł znowu butelkę i uśmie
chając
się
tr i umfująco, ru s zył w
dals z ą d r ogę ·

(Dokoilczenie w

oasl.ępnym

numerLe)

.

KOMUNIKAT

J

PP Tołalizałor Sportowy
tlworzee PKP - t44-33 Słowae·
Ic,ego - 412-70 S zydl6wek - To.
porow9k iego ł:n-JJl . TakSÓWki baI(8ŻOWE
Armil Czerwonej
469-89. Pleltoszowska 515-11.

Czwartek
21 kwietnia
1918 r.

Radom

Dsiś składam, żY~4IDI.

It I N A
...Bałłyk - .. Czarny korsarz"wioski, pan. kol. l. 15. godz. U .• 1
15.•. "Taksówkarz" USA. kol.
l. 18, godz. 17.30 i 1'.30.
"Pn:yjaŹó"
,.Ryw.a.Lk:a u
~cus>ki. kol. L tli, g, tli."", tiUli
1 19.30.
"POkolenie" - ..Powrót atraconych " - jug. kol. l. 12, godz. 115.

ZYTOM
I TEOFILOM

n

jutro

PAWWM. WALEIUO~I
i MARKOM

•
•

*

,.,. r. -

ur.

•
~ ~._

Dioo..
d.iolan hi..poń.k.ego
I
...ięd'r-~odow.go ruchu robotni·
Clogo.
W 19)7 J< - - . i A. ~cl,
chialoc. ruchu robo\fticzooo, li ....
.ef I public,.ta.
W ".... r. - uIIalol
pioo,w·
,.Oto... %ohtłer.k....u
go• .., Ar.... , "01""101 • ZSłlR.
W ,f.48 r. - uructtolllioonlo S1oCI·
ni Slcleciń.t<iol im. Adolf. W ..Ik/ego.

.i.

al'........

HOROSKOP
CODZIENNY
ro powi";..., być jed&l1 I bordu.j udanych mi,..if/CY rolw. Spo·
lO
to.-.ll6w. ~ uda·
"" poJUflif/Cia. Od polowy molO
s~ nobiorq temper l
.....i",,·
ki. I t,ara.z nie będzie jui nG nic
;nn.go CIOSU. A, te ,«he.u po.
Iccuoć rta jol< wielo eifl słoć. zoPIOCONOny b'łÓziou po ..u, .
millto; równi.,i o tyom. je łfos pa_
_ poczqtlc" ml"";qco. ",ort
;esl _og! • T-.jej JoIt-ot>V. Dri.etl

-re"

I

"0-

17 I 19 .
,.0cIe00." - ,.T~ &kIIPl'es" - USA, kol. l. 16, g . 15.30.
17.3a l 19.łO.
"Hel" - "Każdy ma swoje pieklo " - francusld. kol. l. 18, godz.
15.30, 17.31 l 111.30.
"WaUer n ,.Wezwij mnie w
świetlistą dal" ZSRR. l. 12, g .
16 i 18.

,,Mewa" -

"Kariera a.a zlecenie"

francuski, kol. l. 1.. ,odz. 15 .• ;
11.• I 19 . łO.
APTEKI DYZURNB: nr .,...11
pllW: KonstytucJl l, nr 17-111. plac
Zwycięstwa 7.
TELEFONY: Strat Po~arna 198
Pogotowie Ratunkowe _ . Pogotow ie Gazowe '11-11, Pogotowie
Energetyczne Radom
191 ,
Komenda MO 151-36, Pogotowie
Milicyjn" 997 Pomoc drogowa '81 .
INFORMACJA slutby zdrowia
cz.ynna w godzinach '-21, w &0bot~ t-Je tel. 261-%'1. Inform.cja
o usługach - 2117-85.
POSTOJB
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka
229-~2.
pl. Konstytucji
128-51. Dworzec PKP 261-IO,.t.
Zw1rkl IWigury łll-l0.

.":r,,i4iwy łIo wfor.... J.o4.... uluóło

PROGRoAM 11
141.00 Dla młodych ~; p _
eraty i my
HI.40 Klolto FiJJmów Anirn-uWlMl)'ClD
(kolm')
117.\.0 I
00
d,a,1ej,
k\.er'Own.iK.u.:
"Czy kiecowmłc wil'\i.eno?U progr. pub!.
1!7.~ Magazyn
n~
UI.1O "Pa.-ryscy MołIlJc,anj,e" - o*3 tilm fab. TV CSRS
a.GO Program looka.I'llY
IM.!O Dobranoc
1.9.30 W i·Coc7.Ó<' z d7l1enon1ldem
~.~ NURT
Nauki polJ.tycawe
1It.08 NURT I'IlllOlZofLa
11 .• NURT Nauoez.Mllle ~
k-owe
712.00 2;t godziny (kolar)
:!I!.l!O W
starym "'~ ~":_k."~
pa.r.aa" n",,, . - .
v-.

J.nro

PROGRAM I

a.ot RTSS 5.l0
' .00

10.00
11.05
~1.35

Skarżysko

"., to CL'4!fWie,;.

15.30 ,.Sztuka na co dzień" - rep.
z Z ak ł. Szkla Artystycznego
w P olanicy (kolor)
18.00 Dziennik (kolor)
UI.10 "Obiektyw" progr. ftoł.
woj. warszawal<iego
11.30 Dla młodych widzów: Bratek przy kominku (kolor)
17.(05 Studia Sport: spraw. z m&ew piłk i notnej HiszpaNa
- Me ksyk
18.50 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc:
t9.10 Siódemka
!J.lO Wieczór z dziennikiem
:10.311 Teatl' S ensacji: .Jocelyn I X . .
ster Brent 'łM8xlIn8ti~"
22.00 Pegaz publ. kult. (koło&»
22.45 Dzienn-i.k (kolor)

11.45

j4:'1.. polski, S . J
RTSS matematyka. I. S
KI. 111: .Ja.k powstaje k8l'ltk8 (kolor)
KI. IV: Na półwyspie Hel
Wych . techn. kI. I-fn Ik..:
Racjonalizacja pracy
"Kto
wzywał
l~kan.H
radz. tllm fab. ~olOł')
I Il .!5 TTR

Radio I Telewizja, - sobie BlOŻllwoK zmIoaa
w pn>gramaeh.

polskie

Kielce
TBATa
B. Zeromskieco - M. I\<l "BalLada w
czeł'w1enli." B.
Lawreniewa. god!:. l't.
B; I N 4
• .BoIftałltk::a'~ .,Cz.am.y 1lors~" w~ pall. k.al. l. ~.
godz. 15.31 I 11.41. "C.ddUe" - australlJsloó, kol. l. 15. ,odz . • .

I...

,.Moskwa" -

"Brunet wleczoro-

pol. kol. I. 12, g. 1:&.
ziemi" USA , pan.
kalo I 11. godz. 1•. "Omen" - USA.
pan. kol. 1. LI, C. LI i 10. M.
Nakarmić kruld" hlszpańslu.
kol. Ił, coda. Ił, 11 I II.
,,Bajka" - "MŚCi.ciel" USA,
pan. kol. l. II, cod!:. 15.;lt.
I

It I NA
"Wolność" "Wyspa ałl::arbów"
- fr.·wI. kol. dub. I. 12, ,odz. 11.11.
"Rok święty" francuski, kol.
I. 16 godz. 17.30 I 11.45.
•.Met.Jo..... i"c .. - "Czlowiek a karabinem" - ZSRR g. 11. ,,niobH
mnie blor4" ZSRR, pan. kol.
l. U, godz. II.

"ZWi",ZKowiee" -

,.s,erplco "

-

wl .-USA, kol. I. II, ,odz. lT.
AP'l'EItA DYZURNA: lU . . . . .
ul. Apteczna 1.
POSTOJ': TAK80WIl.IU Dworzec Główny PKP - 'lOI, CNJłedle
Ull1c. - 12-44.

W" por,," Trzęslenie

n ..

,.RobotaikU ,.M.ratończYk
USA, kol. l. li, C. 11 i 17.15. DKF
_ "Oszukani" - syryjski, g. 1'.Jł.
łJ

•.skalka" -

•.Kł'ó*i

!Ie0Of\"

-

wIoski, kol. I. 15, godz. 15.30, 17 .•
i 1130.
PWi:BD8PRZEDAZ bllet6 ... kin ..•
",.eh W klnl. ..Romantic... . 'el.
U5-U cnynna " godzinach _tS
w sohotę cod ...
~TBKJ
OYZURNB, nr .-Hl
ul. BuC!:luo I'lIJł .. ....... lIl.
Sienkiewicza 15.
PORADNIB
DYZURNE:
dla
dz.lecl , dorosłych, ul Zelama)5
w godz. 18--22,
W nIedzielę godz. 1-12. Stomatologiczna al.
Zełazoa S5 w god2. 18-%2, w 50boty - od godL II do 1 w po-

_1&.

nied z Iałek.

Pogotowie Ratunko.... _ . Po.
gotowle MIlicyjne 1187, PogotowI.
WSW łl8-25
Strat Potarna 9...
Pomoc drogawa KI. PogotowIe
Energetyczne Klelce-Mlasto HI .
Kielc_Teren
H'
PogotowIe
wodno-kanallzaeyjne 1CIł-11. Pocr;t.
Inform.cJe o asługaell lU BOlel
MCent!"&1ny~ 01-44. InformaCja koleJowa .30 Pogotowie hydraulIcz..
no-energetycme ' dtwtgow. KSM
osiedle XXV-leeł.. 'RI
Gl
teŁ
48-32, .,..

S '1y

-

_-I'

M.

~

cianek - 458-Tł. Pogotowie ..04no-k.n. c.o. dtwlgowe elektryczn.
SM ,.Arm.tury· etynnp " cod,
I-ZI. IObota ....11 tel hl·D PogotowI. ,azo..a czynne cala (io~
4!ł-'2. PogotowIe napraw ur2l1dzm
garowycb ez)'łlne.
lodz
'-1'
tel UI-7'1. PogotowIe łelewlt"Jnp
4'17-" POllotowlp elekt.ye.nl>- w,>
doclą,owe
MZBM
czynne
od
godL III do II tel 501-81 Inform._
cJ. Iłutb" cdrowta ezynna
w
gOOL
tel
rnrodu
lnf Uqłuj! WtTSJ' tel .". 41
P08TO.JII TAK80"~ - Czar.
n6w
Plekos&owska - lu-n.

'-ta

m

It I N A
H&oOo4ołk" "Sk.nyddKo
nóżka " IrallOU61d, k.ol. I. I.j, ~7
IW.
•.slał"" - "Wspomnij mnie" ZSRR, pan. kOI . I Ił. g . 11. ..Na
tropie V Llby'ego" 1II'lg. 1I>o.l. L
1>1, !fOd2. HU!!.
APTEKA DYZ'tTRNA: nr 2t~,
S taszica I
POSTOJE
TA&SOWEK:
pl.
Swicrcze wskiego - 311. Dwont!C
Zachodni PKP - 3l1li.

OC"

Ostrowiec

"1-.

NUMER 96

STRONA 6

.t.. kandydatów "a wyine
uezelnie techniane

KOLEKTURY TOTO PRACUJĄ NORMALNIE
Aby umożliwić zawarcie zakładów na dzień
10 maja br. osobom wyjeżdżającym na 3-dniowy
wypOczynek, kolektury przyjmują DWUTYGODNIOWE ABONAMENTY, z tenninem ważności
nft 3 i 10 maja br.
Kolektury w urzędach pocztowych przyjmowanie kuponów MAŁEGO LOTKA i EXPRESS
LOTKA na zakłady w dniu 10 maja br. zakończą
w dniu 4 maja 1918 r.

11
si

s:

N

Ol
1'<
dl

231-k

k
ki

Ogłoszenia

drobne

AKORDEONY "weltm"""l<eor" nawe, "Ptv.edam. Zwoleń. tele<f~
11..... od g.odz. d0iewi~j.
lG26łH'

SPRZEDAM "syrenę lOi" (rok
produk.ej;. lfi6)
R.ad()(l\,
~on
B-aL. po pi.~;;tej.
Ut!I'i!k'
!t.<A.TEMATYKA, tiixy'ka - kol'&petycje. K ielce. tel. 482-IS.

3OMZ-«
SPRZEDAM .. fi.aWl trl$p" (1700).
~ tel. m-5!, po godz. Ul.
30656-«
PIASEK Wi.esła.w (zam. Radom,)
T.gl.łbil

J.eg>i.L}"ll1ację

w~

p~

ZSB

uczn.iowską,

~y

KBM

lir

Radomiu
1S2'S3-r
ARCZEWSKI
Sta.0ó6ław
(zam.
M-a-gm.lsz,ew)
zgu.bil
b'4elt roczny
PKS na 'rasę: M~zew - Kat5o:łI54-ł'

2lienoice.
ZARZĄD

Odd ziału
Wojewódzkiego Szlc:ol'llego Związku Sportowego w Radomiu unleważn,ja za,..
gtJbi.onĄ p ieczątkę okrągłą o treś

ci: "Szkolny Związek SpOrtoowy
zacz. 0d.d2. Woj ew6d-zlc.i.ego w Rad-oomlu'.
1~
BURZYf<'SKA
Grażyna (zam.
Rad()l'l\) zglNbiła legitymację slutbow" nr 'I , wydaNi przez ZbiorCZII Szk~e Gminną w Wolanowie.
UiI'256-r
."-ORIANA i lAROSLAW Srezu~iewicr..owi-e
zguibill
leg~ym=je
!łtudeooltie

Poili.~hnilkli

Swięto

a»:t7-C
St~w ~bill~lty
mac:ię służbowI!
wra.z z bia.etem
WTd_ prze.:!: 08Z PKS K ielce.
MIlI'7-«
krz.)'!IIII:i.ej .

X .... ;.j. N.uki R&dy UezelDla.. ej sZSP Politecbnild Swię\o
kn,.altiej w Kielcach orr:aalzuje
mi".ięcsny
kur. praycotowawcsy
dl. kandydatów... ,ludu łeclł

-

WJJ.cz 111", -

pOISIt1e, .t'Chi.w.

Program kunu Obejmuj,,: mate.... tykę. fizykę I Język rOll,.j.ki.
Z.jęci. odbywać aię będl\ tra,. raay w tygodniu W godzinacb pne4.
pOłudniowych w okresie od 1. VI.
do •• VI. bid. roku.
Odpłatność .a kura wynosi _
al.
Zapisy i wpłaty prz"jmu;e od l i
kwietnia bid. roku
sekretari.t
R.dy Uczelni.nej SZSP Politechni.ltl SwiętokrzY8kieJ ItIelce. alej.
1...·lecia PP 7 1'011:. 5ł'7 w J!'Otłz.
1-15.
Dodatkowych iaformacJi ..oiDa
"'8ięcn'll: pod numerem telefona
4ZI-łt.
Organizatorzy nie aapcw·
nJaję wyływienia i zakwaterowa·
nia. liczbn miejSC ogrnnlc.-zona.

~
ł.iadczymy

Wszyscy

KINA
"Sceny z życia. małten.;kle.go"
szwedozdti, kol. t.
l4!. g. 16 I 1<1.
,,zorza" - " Znjlchor 1 "Profesor
"Huł.nik"

T E L B F O N Y:

Kurs przygotowaway

f

w DNIACH 8 i 9 MAJA BR.

PIORO

te

TUTAJ Małgorza.ta ZBU>bUa Jeg..
tyma.ci4: 9l..k-olną wydanIl Prl_
ZSZ w Chęoinactt.
~ -g
TOFIL Czesław Z8ul>il legityma-oJ4: 9ł\.t.2'bawą nor 26667 wydaną
PNoe2 PPKS Odd2lał I«-eIoe.
30000-g
KOTAS Gr-z.eg-orz zgubil legity·

n,

macJę

1' 2

sł.udenekll

wydaną

""sp K1<l11ce.
WIENCIOREK Ma-ria.n

K

te
ci
n;

w

m

IK"""

3085&-g
zgubił 1e-

de
p.
w

gitymację

zaeadniozej Szkoły Bu·
dOWalonej 71 K ielcach.
306-l#-g
BANASIK Kazimiera (Su.Jis-zÓw )
zgubiła b Uet mlesoi.ęcz,ny PKS. relacji P iobrkowice - K ielce, le$tym a.cj ę 9Z.kolną wydaną pr7.e'1.
ZSPS K ielce
3OS41-g
KMIECIK W ieslaw zgu.l:>lI bilet
wolnej jazdy WPKM Kielce.
:lOMiH:
ARCZEWSKI Marek zgub.il l~j 
tyma.cjĘ S7kolną TeclIll!ikum Ele k·
tryC!:Ml.ego w Klelcach.
3(Mla9-~
BRZOZA Małg ol-za.ta zgul>iła legHymację II LO im. .J. Sn-iadf'ckiego K ielce.
306S3-g
BRZEZI~SKI Franci&rek ,.guM
J.egitymac:le do biletu tr.... a Sk.,·
rze.szyce K ielce.
308M-!
KRZYWDZIAK Zbign.iew zgubił
Jc,a.rty drogowe IV ł-ł Bf'lIl wydane przez BPWM w Ki~a cł1 .
306\'l6-!:
BĄK Wład ys ia w (Huta Podłys; 
ca 40) zgub i ł bUet m!es;ęcuW
PKS, tcasa Huta Nawa - Kielce
ora.z świ.adec-two ukończeni.a kur8U ob91ulfl koparki wydane ~""
OOSM we Wrocławw.
:16M.'"!
J ANISZEWSKI
LeSze.k
i1, ••11.
Radom' zgubił ~tyma"ję studenoka I'\r !001.. wydaną 1>''7.''1
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ZAWIADAMIA ŻE:

na NFOl

h liii"", z~ Spóldzielni Inwalidów Niewidomycb

w Kielc-a.ch

TOW. JÓZEFOWI URBAŃSKIEMU
oraz
PELAGII· URBAŃSKIEJ
i HALINIE URBAŃSKIEJ
")"I'az1 ftCZerego i cłębokiego w5PÓ!C'mCia
z powodu śmierci

SYNA i MĘZA
EDWARDA URBAŃSKIEGO
wie

Rada Spółd~elni. Ra.da Zakładowa, ezłonko·
za.nl\da i
pracowniC)' SpÓłdzielni Inwalidów Niewidomycb w Kieleaeh.
:t30-k

D<

I. Hl.

godz. 18.
"Przodownik" - .,Lenin w PollICe" - polski, pan. g . 17. "Opatrzność " francu ski, kol. l. 18, g. 1•.
APTEKA DYZURNA: n.r 29~O'll.
Sta.rokunowsll:a 1/1
POGOTOWIE RI\TUNKOWE: tel.
99

Uwaga: za ewentualne .un.iaa,.
w programle kin. redakcja nie
bierze odpowiedzialnoscl.

RADIO

.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

TYTONIOWEGO

w Radomiu, ul. Tytoniowa nr 2 /6
pracowników w następujących zawodach:
- SLUSARZ REMONTOWY,
- MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
Ponadto przyjmiemy każdą liczbę kobiet niewykwalifikowanych, w
charakterze ROBOTNIKÓW POMOCNICZYCH.
Warunki pracy i płacy wg układu zbiorowego dla pracowników przeprzyjmą

mysłu spożywczego.
PROGRAM WItALNY
l!Il.łI
AktuaJnOOei
dnia
a.1O
"CUioS I efekty" &Uod.ycja Czesla.wa KussaJ.a 111.00 Konoerl t.y~eń 17.45 Mu·zyka.

TELEWIZJA
.
Dziś
PROGRAM I
11." MelOdie: R?-<ICZ muz,. .......
Słuf>sk (cr.. 2)

-

IkladaJtł

.

Osobom zamiejscowym zapewniamy bezpłatne kwatery na terenie
miasta Radomia.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela dział sprawosobowych i szkolenia naszych zakładów w godzina-ch od 7 do 15.
W naszych zakładach można również uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie: mechanik maszyn lub maszynista maszyn i urządzeń tytoniowych.
Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość podwyższenia kwalifikacji w wyżej wymienionych zawodach.
105-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

II '

~db
llio Q

IlIl1ł.

"'I

kań!
\\'al.
aWt,
~Cze
lo ~

" ' los

\V
I>cllit
Chrz
e'a~n

SOcj,

Komunikat o posiedzeniu Komitetu
Ministrów Spraw Zagranicznych
Państw--Stron Układu Warszawskiego
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W dnłach 24-25 kwietnia
1978 r. odbył<> się w Sofii posiedzenie Komitetu Ministrów
Spraw Zagranicznych Państw
- Stron Układu Warszawskiego o przyjaźni, współpracy i
pomocy wzajemnej, na kltórym
Polskę
reprezenrowa ł
min. Emil Wojtaszek.
Ministrowie stwierdzili, że
rozwój sytuacji w Europie i
ogólny bieg życia międzyna
rodowego potwierdzają prawidłowość ocen zawartych w deklaracji państw - stron Układu WarszaJwskiego przyję
tej na naradzie
Doradczego
Komitetu Politycznego w listopadzie 1976 r. w Bukareszcie. Potwierdzono zdecydowaną
wolę państw
reprezenrowanych na posiedzeniu podejmowania dalszych
wysiłków
na rzecz pogłębienia i rozszerzenia odprężenia międzynaro
dowego, przekształcenia go w
proces nieodwracalny, o powszechnym zasięgu.
Ministrowie - głosi komunikat wyrazili zdecydowaną wolę swych państw wniesienia konstruktywnego wkła
du w prace specjalnej sesji
Zgromadzenia Ogólnego NZ.
Oświadczyli
również.
że
ich
państwa
opowiadają
się
za
zwolaniem światowej kome-rencji rozbrojeniowej. z udziałem
wszystkich
państw
świat a. Dokonano też wymiany poglądów na temat problemów umocnienia be zpieczeń
stwa i rozwoju współpracy w
Europie. Wysiłki i p r aktymne
kroki podejlJl()wane przez k r aje Układu WarszaV\1Skiego dla
realizacji postanowień aktu
końcowego
KBWE stanowią
ważny. konstrulLtywny wkład
w umocnienie pokoju. bezpieczeństwa i rozwój współpracy
w Europie - stwierdza dalej
komunikat.
Na posiedzeniu POdkreślono
r ÓW<Ilież. że obecnie szczególnie ważne jest wzmożenie

V{

walki pl'Zeciwko impelie1i1!ty oz.n ej polityce iD€erencji w
wewnętrzne
sprawy państw,
intensyfikacji wyścigu
zbrojeń i zaostrzania stopnia konfrontacji militarnej na kontynencie europejskim.
Minist ro~w'ie
spra·w
zagranicznych opowiedzieli się za
jak najszybszym
podjęciem
konJm-etnych
i
skutecznych
krokÓ'W w celu zmniejszenia
stopnia konfrontacji militarnej, przyczynienia się do 1'00;brojenia i umocnienia zaufania w Europie.
Ministrowie spraw zagranicznych potwierdzili dążenie
ich
krajów do
aktywnego
działania na rzec-z postępu w
realizacji propozycji o stworzeniu długofalowej i trwałej
podstawy rozwoju wzajemnie
kOl"Zystnej współpracy goopodarczej, naukowo-technicl'wej,
kulturalnej, w dziedunie humanitarnej i innych dziedzinach w skali kontyne'Iltu eIUropejskiego, zgodnie z postanowieniami akbu końcowego.
Ministrowie spraw zagranicznych
dokonali wymiany
poglądów na temat rezultatów
spotkaThia belgradzkiego przedstawicieli państ.w - uczestników KBWE. St wie t"d2o no, :że
głównym pozytywnym wynikiem !rpOtkania w Belgradzie
było
potwierdzenie
prz«z
wszystkie uczestniczące w nim
kraje gotowości kQ!O.tynuowanla tego procesu, chocia.i w
odflłesieniu do szeregu ietotny\:h,
konstruktywnych
i
praktycznych propozycioi,
w
tym
dotyczących
wojskowycll
aspektów bespieczeilstwa, nie osiągnięro porozumienia na spotkaniu.
Posiedzenie KomitErlu Ministrów Spraw Zagran.ieznycł1
Państw stron Układu Warszawskiego przebiegało w Mmooferze wzajemnego U02Umienia, W'SpÓtpracy i braterskiej przyjaźni.
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d2;ie:n:ne swoje oboWliązkli. wynika jące
z p.rzyjęlych planów
produ kcyjnych kobieca załoga
ostrowieckliej "Wólcza.nk.i
II"
Wykonu je wzorowo. Np. zwan,ja
[ kwartału br. z.ostały zrealizowane z nadwyżką
wynoo-zącą
POnad 10 tysięcy koszul.
• Wartość czynu produkcyjnego załog,i ZM "Predom-Me*0" w Skarżysku, podjętego
ala UC2CZeIliia majowego święta,

zł. PoczłonkoWlie z.alo-

wynioesie ponad 3 mln
n-arlto wsrz.yscy
g.i skariyskiiego

zakładu

Iriorą

u.d?Jial w społec.z.nych czynach,
na rzecz
miasta,
pomagając
m.m. przy budoW'ie wiaduktu.
• W Klielcach aktywny ud:zlial
w porządkowaniu miasta ooerze młodzież szkolna. DDięki
niej z każdym dn4em zmiE!Iliają
się tereny wzdłuż
najnowszej
arterlii komuruikae yjnej ntiast.a:
al. Lemna - ul. Źródłowa.
(mak + klll

Spotkanie l Gi a z dziennikarza·

DOKONeZENIE
Na

ZE
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wstępie

Edward Gierek
znaczenie I wyniki swej
niedawnej wizyty w Zwiqzku Ra.
dzieckim I rozmów, jollie przeprowadził
z LEONtDEM BRE%NIEWEM, Wizyto - .twierdził była bardzo
owocno i bardl\O
omówił

pożyteczno .
Współpraco

z ZSRR służy najlepiej aktualnym
perspełcty.
wicznym potrzebom obu kra.
jów, stanowi ważny czynrnk po.
.tępu
technicznego I technolo.
gicznego. umożliwia obniżenie
koutów produkcji. Wysołci poziom techniczny szeregu gałęzi
naszego przemysłu, uzyskany w
ostatnich lotach, stwarza nowe
przeslon«i dla szerszego rozwoju naszej ofefty eksportowej pod
adresem ZSRR i czyni ją otrokcyjrnejszą dla radzieckiego partnera.
W czosie obecnych rozmów
w Moskwie dokonano też oceny
stonu reofizacji programu dalekosiężnej
współpracy i kooperoeji polsko-radzieckiej ustalonego
podczas
ubiegłorocznego
spotkania E. Giet'ka z L. Breż
niewem.
Realizocję
progromu
oceniono wy mo.
Weszliśmy obecnie mówił
Edward Gierek - w nowy, wyż
szy etap współpracy z ZSRR,
odpowiadający poziomowi
rozwoju naszych krojów. Usłoion4)
dziedziny,
w których istnieją
szczególnie
dobre perspektywy
rouzerzonia zokr.su współpra.
cy. Chodzi m.in o kooperoeję
w produkcji maszyn rolniczych,
tomoehoclów ciężarowych i w
przemyśle lotniczym.
Edward GierK podkreślił, że
liłą inspirującą
rozwój brołef
skich stosunków połsko-radriec
kich są nosze pOltie PZPR i
KPZR, które łączy jedność ideo_
I bliskie współdziałonie.
Nawiązując
do przemówienia
L Breżniewa na Zjeździe KomJOmOłu. Edward Gierek podIereś·
lił poparcie Polski dla zawartych
w tym pnemówiemu propolJcji.
Podczas rozmów w Moskw~
omówiono również wyniki konferencji w Belgradzie,
wskazując, że niezależnie od występlł
jących 10m prób ingerow_ia w
sprawy
_wnętrzne
innych
pońsłw,
wykazała
Olla,
że
wszyscy
sygnatariusze KBWE
Iłoją nodol no
gruncie zO$OCl
aktu końcowego z Helsinek.
Mówiono też o wielkim znaczeniu wychowonia
społeczeń
stwo a zwłaszcza młodego pokolenia w duchu pokoju. Pol·
ska chciałoby tę ideę rozwij<Jć
i uczynić z niej 59rawę całej
ludzkości.

We wszystkich sprawach mojo wizyta w h40słtwie mówił
Edward Gi8łek wykazało, te

tr
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~ środę do łraciczneco porwa~,a

ponownie nawiązał papież
VI przemawiając podczas
wlotYCOdniowej
audiencji
w
Papież
wyraził
atYk aaie.
pracnienie, aby "epiloc łeco
dramału, w interesie samych
a,r~orów, "yl pokojowy i )10IIlY81ny".
aW eł

blS:o~owe ,a.~y wlo.llie, pu-

I uJIłC
na
pierwRytlh ..... _
Iłach "tatni apel sekretaraa ,entrałneco ONZ
Kuria Waldbtima do .. Czer~onych BrYII'ad"
~ UWolnienie Aldo Moro, daA
~dllocaeśnie wyraa aaatneie1110
01 eo do Diekłóryeh jeco sfor-

lIIułowań.

k ~c przywódcy partii republiW'nskie j Uco La M arf y, Kurt
aldheim nie powinien był
ZWracać się bezpośrednio do
-Czerwonych Bry,a.d", ,Jakby
lo Od nich za.feży łosy państwa
I\oloskieco".
,~ środę po południu sekretan
r'htyczny
Partii
Demokracji
hrzcścijańskiej Benigno Zac;ag!li';'i spotkał się s przywódcą
oCJahstów . Bettino Craxim. 0-

mawiano moźUwości .. akcji Iaumanitarnej", która moc laby _ lić życie Aldo Moro. Ja.k wi ....
domo, Parlia Socjalistycsna Daleca od kilku dni Da więksall
"elast.ycanośe" w tej kwe/ltii, a
sam Craxi stwierdził wiroclę
rano, ile pań.~tw. włoskie pewill_ roapattlye, esy isinieje MeŚ
UwŃł łokiej akejl "w .... aełl

"Czerwone
Brygady"
obowi~uĄcyC)1a

repu"Ił~""tcIt

u.staw·'.
Po spotkaniu Zaccacni.ni Cra.xi oznajmiono jedynie, te
było ono zcodne s posławą JX:,
która szuka wszelkich możliwoś
ci ocalenia życia Aldo Moro, dochowując
jednocseśnie
wierności aasadom konstytucji włos
kiej, nakazującym odrzucić! _ taż terrorystów.

W środę '" południe anonimowy telefon do redakcji n;ymskiero dziennika "II Messaltuo" 0majmił,
jakoby
"Czerwone
BrYCady"
uwolniły
już Aldo
)loro, ... miejsca .najduj~ym
~ ek. 20 km Ila północny aaehód od Raymu. Pnybyłe bm
aałychmiari
oddziały
policji
.hrierdsiły
jednak, te łelef_
Itył foł.."wy. Kimo H p ... wkiw_ia ~_o aa dolne 2t
k_
wlllaaMeco mieJKa, Di.
W,. __ ia4aetro relluliatw.

e.

•
w

średę
..OIerwonł!

*

•

ra_ d. ,oda. 1.311
Bry,wy" dokonały
Iloleioeco aamach. aa daiałHu
chadeeji w Rzymie. Do wychods~ego s domu do pracy Gerolamo Mech ali e-go, byleco pnewodnicz~ego Rady
Rer;ionalnej
Lacjum,
ostatnio
przywódcy
I'rupy De w tejże radzie, ołwo
rzyło ogień z pistoletów maszynowych
dwóeh
terrorystów.
Mechelli został ranny w obie
no~. W półtorej Jl:odzinv Bóźnic;
tło
zamachu
pnvznal,
nę
..Cserwone Brycady".

współpraca % ZSRR ma wielkie
perspektywy i że w osobłe le0nida Breżniewa i pOIlII radzieckich kol'flunbtów nGłód nan ma
szczerych i oddanych prayjociół.

Prnc:hod%qc do t.matyki g0spodarczej E. Gierek ponownie
nawiązał do znaczenia
współ
pracy z ZSRR I kltljbml lOCjolisłycznymi, mówiąc, że w obrotach % krajami kapitolistycznymi musimy coraz częściej pokonywać bariery o charakterze
protekcyjnym. Staramy się pokonywać
t. trudności poprzez
rozwój
produkcji eltsporlo_i.
poprawę jej joltości i doskonalenie procy handlu zagraniczne·
go.
Potencjał
naultowa-tiadawczy
naszego kraju pozwola, oby w
znacznie szerszym zakresie o.pierać rozwój
polskiej gospodarki
na projełdach, konsłruk
cjoeh i rozwiązaniach
technologicznych oproeowanych przez
połskkh uczonych i inżyniet'ów.
liczymy no większy udział nauki w opracowywoniu i wdraźa
niu
własnych,
nowoczesnych
rozwiązań.
WicHe
oczekujemy
również od
masowego
ruchu
racjonalizatorskiego I wynol~
czego. Problematyce tej - poInłormowof E. Giet'eIt poświę
cone będzie najbliższe XII plenum KC PZPR.
Mówiąc

o

oktUClłtMj

gospodarczej E. Gierek

syłuoeji

stwier-

dził,
te większość przedsię
biOfSłw przemysłowych potrafiła

.i,

do trudniej.
szych warunków reałizacji pionu, zwiqzanych I sytvocjq na
rynkoeh
krojów
kopitalistYCInyc:h. Młmo O91ontcMń w zoopatrzeniu
pomyślnie wyłIon_
zadania I kwartału.
Nołomiast budownictwo mieszlI_iowe "ie wykonało zadań
kwartalnych, chociaż addano do
przystosowoć

użytku

więcej

mieszkań

członków.

W toku I'OZmowy pot'USl\Ołlo
m.in. sprawy zwiqzane z działalnością
uchwały

z_-

wydawniczą, realizacją

Politycznego w
sprawie
działalności
.rodków
mosowego przKazu, przygotowaniem młodych lIadr dziennikarskich, opieką nod starszymi
dziennikarzami odchodzącymi z
zawodu.
Zabierając głos
EdwGłd Gierek wysolla ocenił pracę polskkh dziennikor%y. Mówił o %0daniach prosy, radia I telewizji
związanych z dolszym rozwojem
kroju, realizacjq celów polityki
partii, pokonywaniem
występu
jących napięć i trudności. , sekretarz KC PZPR wyraził uznanie dla daałolnośc:i organizacji
dziennikarskiej I życzył
cdonkom Pruydium ZG SDP dalszych osiągnięć.
Podziękował
fÓWftieł
serdecznie poprzednieMU przewodniczącemu Zarzqdu

Biura

GłóWMfłO JANOWI MIETICOWSlCłEMU za wkład wn~$iony w

rozwój SDP.

.PAP)

Nasze prawo
najwi~ksze

niż

przed rokiem. Pewiec! niepoł!.Ój
buda również przekroczenie funduszu płoe, który rósł w I kwOl.
tole br. szybciej niż produkcja.
W ostatnim czasie - poinformował I sekreton KC PZPR podjęłe zostały proee nod spt'ecyzowaniem kierunków społec%
no-gospodarczego rozwoju Pol·
ski w latach 1981-1985.
Głównym celem . jest zapewnienie warunków dla pomyślnej
realizacji długofalowych prograMÓw
społeczno-gospodarczych.
E. Gierek wymienił tu progra·
my poprawy wyżywienia narodu, rozwoju budownictwa mieukoniowego i produkcji rynkowej.
Odpowiodając no pytania EdwOld Gierek stwierd%1ł m.in., ie
sprawo produkcji zwierzęcej
występujące
w lej
dziedzinie
tendencje są obecnie przedmio.
tem wnikliwej anolizy.
Trwają również prace zmi8łza
iące do zapewnienia
rytmicznej
produkcji i dostaw nowozów minerolnych.
Podkreślając znaczenie przypadającej w br. 60 rocznicy odzyskania przez Pol_ę niepodległości, Edward Gi..."
słwief
cbil, że dokonClftia I cIorob.tt
pokoleń, które wałczyły e ustanowienie niepodległevo
bytu
clio Itasze; ojczyZllY nie lft09CI
ao«oć zClfłornnian ••
Na zakońCllllnie I • •rełarz
KC PZPR wyraził uD\Oftie dla
dotychczasowej proey łrocIowi
Ha dziennikarskiego w słułbie
partii, norodu oraz dOZył w
zwiqzku ze zbliżający...... $~•
tem 1 Majo wszystkim daet'\ftikanom serdeczne życzenia dał
szych osiągnięć w proey
dowej i powodzenia w życiu osobistym.
Tego samego dnia I SMretan KC PZPR EDWARD GIEREK spotkał
się z
członkami
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia
Dziennikarzy
Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca
członka
Biura

http://sbc.wbp.kielce.pl

PoIityCUlego, sekretan KC PZPR
JERZY ŁUKASZEWICZ oraz kie.
rownik Wydziału Prosy, Radio . I
Telewizji KC KAZIMIERZ ROtcOSZEWSKI.
Nowo wybrany pnewodninqcy
ZG SDP, JOZEF BARECKI poinfonnował I sekretono KC PZPR
o niektórych problemoch pracy i
waruntoeh łyc:ia dziennikarzy a
lakie o zomierz.,woeh organizacji
dziennikarskiej,
wyftłkoją
cych z uchwał ostatniego _l_
Itego zjazdu. .
Jednym z głównych kierunków dziołonio sił SDP jest podnoszenie wiedz, połitycznej i umiejętności zawodowych $Wfch

BOKOIliCZEN1E ZE ITa. t
pokojowych inicjatyw knj6w
~jalistyc:z.nych.

•
Jelńem

*

•

ezłuwtEkliem
zamoż
nym: · mam żonę, dwoje dalieCli,
uroczą
c:lA.eroletmą
wnusię
,j
W1ielu pnyjaCliół lub dobrych
znajomych. Na półkach domowej bibliotekli m.e.k.a~ najWlieil'IlIioejai z pnyjaaiół ukochane ksiąZk.i. A w bramie kamien:icy pies sąsiadów wita
mnie

oodzi.enn.ie radosnym
skomleniem. Na ulJica.ch małe d2ieci,
spacerujące w towarzystwie rodrz.Iioców, patI"z4 przyjaźnie
bystrymi oczkami, kJiedy rozpoczynasz z nimi rozmowę. Kwdtną już pierwsze kwjaty, a mł<>
dzi buryŚdi. rozglądają się ciekawie i głośno omawia~ swoje spoofJrne;ż.enJoa. Patrzę na nich
z
przyjemnością.
Wnwają
wspomn.i.enia z wti.elu,
wielu
wędrówek ...
Pliękd'l y jest mb j kraj !
~, nIie pnytaa:.a.m fragmen_
tów zapisanych już wspomnień,
Ict&e, jeśli zdrowie pozwoJL
... Właimie w par:ku kWj srudla rOOIiowego dDlml'LiKa. Spi-

mówi o ma.n.ife8ł.aocjach
pr7AlóMw pnJdukcjli broni. neutro

k.er

nowEÓ.
Prysrn-.I dobry _li:ój. W.ra «*ją pooure wtJPOmnien1a • lal
wojny d oIu.q)ad. Ceu:U:
t'i(
żLe muszę U91l\ś~. Widmo za.pady tego ws:zy~, eo uJrocb6lem, )eet zbyt re&1istyez-

-.

Dlaczego h.aond1al'2e
imieroI
zatzuwajll spok6j mifuJnom )u
dć? p~ każdy z * h ma,
tak jak ja mam, swój !dat,
któ!-y uolrocbsł ...
W~ję z ławk~. Czu~ pob-rebę ruchu i poroI.estu.
~yja
ciele! Brońmy naS2lego
prawa
dla żyal;a w pokoju. Póki
nie
jest za pMlI'lo.
ROGDAN BEł.DOWSKJ

EO
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Zwvcięski

00_.

iedziela Zradiem"
zaprasza

Polaków

Roze~l"1wy

Błażyński

w koguciej, Gortat w średniej!

t 1

.DrużV- . B~~d
~usaona
Pol ki Zwi.ązełll . Bokserski
u&i.aUł w<!'ZOCaj skład r epcezenola.c ji boksers k ,iej, k lóAl
wa lczyć będzie na
misle2lO6lwac h świa.ta w Belgradzie. A oto nasł reprez e nl(l.l1ci w k.olejności od wagi
papierowej do ciętkiej : Zbi~
niew Raubo. Henryk SredDioki. L_ak Błaiyński . Rom_ . Gołtryd, LMsek Kosedow8ki. Be~dan Gajda, ZbilfDłew Kicka. Je""
Rybicki.
UM Godał, Paweł Skl'llecs
i. Grcettoc_ gkrz_.
.

I '-,

Debi-l',ta.n.ta mi w. tak poimprezie są ,zbigrllie w
Raubo i Grzegocz Skrzecz.
!r.·tONY nie walczyli jem:cze
w
mis U-Zo.sl wach
Europy,
Igrzyskach Oli m pijs k ich czy
mis t l"7J05lwac h świa ta .
Wypada żałować , że JanuSJ:
Janowsk i, pięśc ia rz Blęk~,t
nyc h, c złonek kadry narodowej Me znalazł u:r..n.ania w
oczach selekcjon~ów . Ale to
nic s t raconego, przed na·mi
!!Ił przeciez jeszcze Ig·rzyska
Oli.mpijskie w Moskwie. (I)
wa.żne j

•

W_ i ocIwi..
.... ,.dale.;' "ECH"" opiek_ ..,..
.,..
piłko ••,
..
I'Hstowowel
_ ,7 •
Kiełcadl,
L.... MDreni", Z'fMI'o
., ' j ••d.iK, wcaHl-elit
ubieglwo.lnej
- ,proW7
konnej
••Ioki.... lr.ech pol
..ido .tolic. I'rą
elót4 na... propo.cąk w,konan, pn ..
1IUftiÓłl z .łal SI.
Iłf". który c1nJi,... pi"'orsk. "si.
.....i"
.,mieniać
ItcdJi.
z. swoimi
rywało ... i
priM
spotkoniaMi ,,Mifti..
Mundialu Ki.lce-lI".
ChIopc, • "siód_
ki"
reprezentować
będq . •
""nie'"

sa..,

.......

-iIII

--r

komplet

.. ut.., I

Na
strona

_I.

ark··

_

LOSOWANIE

4.000

SI'

I

wycrana 1.OGG.OOO zł , 50 ...nw. _ •
trafieniami - wygrane po M,
łO . 500 zl, 3.50'7 rozw. z ł tralteoiami

-

wYCra.ne

rozw. z l
po 53 zł.

872

po

traf~jamj

-

al, 77 ••n
wyg .......

7

tyłu

EKSPRESS LOTEK

2, 18, 23, 26, U
MAŁY

LOTEK

I : 6, 23. 25. 26, 28
II: 13, 15, 16, 19. 34
Końc. band. 7265

Przec iwn ic y Polski na .. M u ndioaIlu-7S" pUkane Mek~ykll rQzegrali wczoraj swój pierws zy
mecz w Europie. PrZoe c iwn.ik a mi iIClh byli Hisl:p_ie. k tórzy
wy.gt-ałi ro 9p()tkanie 2 :0 (2 :0).
W innych towarzyskoich spot ka-n.ioch Iran zremisoowal z: II
reprez~n t llc ją
Buł«arii 1:1. Ur"cw.j pokonał Ar~eołynę 2:0.
a Włooby 2Ireomisowały ze SzkooM 1 :1.
W czoraj rozegrano pi.erwszy
finałowy
mecz w
Puc harze
UEF A pom iędzy BMłill i PSY
EiadboTeR. Spo~klInie zakoilczyło
się wyn ikiem
remisowym
0 :0. Rewan<ż odbędzie się 9 maja na s t.ad wnie Ei.ndhove n.
Do fin ału misu-zost w E ur opy
młQdz ie żowyc h zoopolów a wa n~waLi. p iłk a rze NRD po zwycu~ t wle w rewan rowym
s-potkarlliu z Buł~ari ll 3 :1. P ierwszy
mecz zakoń czył s ię zw yci(lS twem Bułga ró w 2:1.
(j)
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wałce

o

w

Na hokejowych MŚ

w

ZSRR

meczu

zanosiło

•

Się

Wczoraj ' ro.zpoczęly się w
Plradz. mi$u-watwa świ ata i Europy w hokeju
lootllie gcut>.r
.. A". ' W rozegraoych spotkan.l.aoCb nM zanotowQaO n,i0e6podUaaek, zwyciężali f-awocyci.
W
inaugu ra.cy}nym
meczu
SZwecja pok<mm RFN 6 :2 (2:0,
3 :1, 1:1). Następnie goopodarze
~rnpre>:y V-eclHlcłowacj. rozgromila NRD 11 :0 (2 :0, 2:0, 4:0), a

n.

Zdobyłe cztery punkty pozwoliły RK S
uplasować
się ~
ckugłef
pozycji w grupie, aa.

2 :3.

w

to

zbył moło.

oby wok:z~

finałoch,

Ro~om
W
łomu

i ... Czorni

roku 1921 no skute!<

w Radomskim

'foN

j

ków, '
chodó'
warzy
sekret
skiego
koszki
bieżąc

oraz
Premi
organi
k az ał

zji zb
ja PO'

rza K
Biwra

-

Odi

na

~

s
1 Ma.
bier a j
Biel

USA

tran SI

.

r ymi'
będą

sensaCj ę

Zwi;p;ek Radsiecki p!Jk<ooał ze&pół USA 9 :a (3 :2, 1 :2, 5 :1). W tym
osła to Lm meczu za.n<XSoilo się na
niespodziankę. gdyż po dwóch
tercjach u,trzymywał się r ezul·
t.t remisowy.
Dz.iś
w drogLm dn-iu m is trrostw spotkają się: Ka'lIlda I
Jl'inJandill, Zwillzek Jlad'lieeki I
RFN i Szwecja 'I USA.

anga.ż

cjalisl
hią

o:

dyoki

Z (
rneld\

!.era n:

-

Gospodarność?

przod
DOI!

W poniedZiałek odbył si~ ' w Kielcach mecz piłkarski ligi tram".
karZll (cMopców ~ lat 14) pomiędzy Koronq i Piastem Chęciny .
Wyąrali gospodarze I : 4, ale wyn i k spotkania nie jest tu na istot"-le 1$%q sprawq. Chodzi nam o zupełnie co i'tlnego_ Wspomnian y pojedlinek sędziował arbiter ze ... S k arż ys k a, wyznaczony do prawadzeni4 tego meczu Pf'z ez Kolegium Sędzów Kieleckiego OZPN. p~
spotkan iu zainkaso W 4ł on od skarbnika Korony ~wote w WysOko ści 160 z łotych (sło w nie złot yc h: sto sześć dtiesiqt). Sposobem dtd ~ k cii dos z li śmy do wni os k u.że mecz trampkarzy w Ska,-ż !lsku pofflłędzll m iejscowq d,-użynq i O,-liczem z Suchednio w a sędziował
a,-bi t e,- % ••• Kie l c.
Kome n tGr% PO%olt4wiamll czyt el,,-ik9tn i waszym władzom spor-

zowoóniło;ów przE!5zło

do !lOutworzonego
KS CZARNI.
m. in. Jan loIesla, Lucjan Cieszkowski, Jerzy Dom<Jński, Roman
Domański.
Stanisław
Szaybo
(póżniej pr zeniósł S1ię do K ielc
I prowadził skłod opteany przy
drisiejszym placu Portyzaotów),
oraz Henryk Szosłałt .
Iw

WG

~F;ilw~;:;:;~~~~i;~~~53~*~atiji:;!!j~~P.;j
I

było

bowyc

(paW)

ligę

koch eltminocyjnych przez Wonę
Zawiercie, która zoo lazło się w
grupie II w towarzystwie AKS
Królewsko Hula i Wowelu Kraków. Warta spisała się dużo lepiej aniżeli jej poprzednicy, zdobywojąc w grupie
IfZy punkty.
Oto wyoil<l: 2:7 i 6:3 z AKS orGl 2:2 i 0:4 z Wawelem. Jok
p<JIlltę tomy.
Victorio
RKS
wszystk ie
mecze eI i miooc y;n e
przegrały,
nie zdobywo-jąc oni
jednego pun-ktu.
W roku 1932 w rozgrywkoch
o we jści " do ~ gi w grupie II
znów ~ok:zył RKS Rodom, jak o
przedsta wici el
KIELECKIEGO
OZPN. Wśród jego partnerów,
podobnie jol<. w roku 1930, :mol azły się dwie słynne d ruż yny:
Naprzód Lipiny i Podgórze Kra-

Rozełoini

F,

gą

tow1łm.

ków. R<>dorntonie m ieli w tym
czosie S>ilny zespół i widząc
Nie pow i adło się drużynom szanse, walczy~ niezmi ernie omok.ręgu
k i eleck i~o w elimioo- bitnie i bojowo. Potrafili wygrać
c jach o wej śc i e do ligi państ- 000 mecze z Podgórzem (5:3
wowej
zarówno
w roku 1929 - i 1:0). cMe lo tołnie
zoł<ończyły
(VictOfia Sosnowiec),
jak i w się spotl<ooia z Naprzodem. Po
roku 1930 (RKS Rodom).
wysokiej pomżce 2:13. w mu1931 roku KIELECKI OZPN g im mecw RKS przegrał tyłko
reprezentowooy był w rozgryw-

W

leśnej kręgielni!

Jego
Ja rosz

'e.,..

wy~

LOSOWANIE II
1 ""Zw. a • tratienia.mi -

•

m

"~

r.

rozw. z 3 trafieniami po l! zl.

·Iewa "Echo Dnio".
(apI

Zboisk piłkarskich

Z

lO_4U 1'OO<W. _ , . .t1....
wyg...... e po 112 al, l.cr.28J

:&I.

nialni -

Na jego ......
oq na,",,:
win i eło

n.ł.7I

. • ..oz..... z 5 trał. prem_ - WTI;'ra.ne po lłS.1łS al, ts, .-..zw_ _
S traf. awykł.
wy«ra_ po

_
......

odjęciu:

Holandia,
OPCU:

Lotka z dnia
no:

....

_ańczo.,cIo

_

PP I'otalizaUN' 8pocl.Owy zawioa:ie .... saktadaeh Duiece

iUlcja'ywy Kieleckiej
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Polskiei'o Radia, przy
współudziale "Słowa Ludu"...Echa Dni....
największych
kieleckich zakładów pracy - ..Chemaru",
.'polmo-Sm!'
i ..Iskry", a takie Przedsiębiorstwa Usłu« Socjalnych Budownictwa TKKF, Zrzeszenia Sportoweeo .,sTART", Wyższej Szkoły Pedaeogicznej, WPHW I PTTK, w nadchodzącą niedzielę na
Leśnym Sladionie w Kielcach odbędzie się WIELKI
FESTYN
SPORTOWO-REKREACYJNY.
MieHkańcy Kielc. których eorąco z:achęcamy do udziału w e
wspólnej . lIabawie W pI:zep.ięknym leśnym terenie. którego może nam pozazdrościć wiele miast, będll mogli uczestniczyć
w
wielu eracb i .awodach sportowo-rekreaeyjnycb. W programie
festynu m.in.: kometka, rin«o. przecią«ani~ lioy, bie« w nieznane. konkursy nęcznościowe. wyś<,i!:i rowerowe oraz: kręgle.
Leśnll kruielnię. dzięki pomocy Towarzysłwa Przyjaciół GórDictwa. H"łnictwa i P rzemysłu Słaropolskieco w
Kielcach,
pJ;Zy«etowala liana redakcja. Gwarantujemy. iiwiełną zabawę,
a Ma najlepssyeh . .wodników upominki! Upominkami naeradsani będlł równiej zwycięzcy pozostałych konkursów.
Niedziela, 30 bm., o a Leśnym Stadionie w Kielcach zapowiada się więe w yjątkowo atrakcyjnie. Sąd.imy. ze am",torów ak·
tywne«e wYPoMiynku nie zabraknie. Zachęcamy do udziału w
fesłynie nFlaszcz. dsi.eci j rod_iców. Zeslło1y rodzinne, słartujl\ct
w konkarsaelt, 1tędll sz:cze«ólnie nagradzane pnez IIr«anizatorew.
N'le4hiełlly
p~ie tlię • cod1linłe Ił i trwać będzie
. . a-tsłny 11_
htaw)

I

sprawckian
polsk iej
drużyny przed "Mundialem-78"
wprawdzie zakońC'ZYł się sukcesem, ale II ery oaszych reprezentantów nie można byc w
'pełni
zadqwolonym.
.Jeszcze
j est dużo chaoSU; nieceloych .podań i masę nie wykorzystanyeh
sytuacji podbramkowych. Szczo
cólnie słabo we wczorajszym
spotkaniu zacrał
Deyna. był .
mało ruchliwy- I niedokładny_
Swój żyeiowy ' men _«rai
Boniek, który eoras
bardsiej
wyrast. lIa rasowe~e piłkarza.
Był wszędzie łam, «dzie wymacała teeo ,yluacJa. Pooadło
popisał się paroma znakomitymi strzałami na bramkę
~...
ści. W oeóle linia ~moey była wyróźniaj~
się
formaek
nanej drużyny_
Bułcarzy okazalł !Iię
tlilnym
przeciwnikiem itilltakromie
ba.,dzo powaźnie za«ruali bram
ee Tom.newskie~e. Te był . a
pewno przeeiwnik, który mócł
obnażyć wS2ysłkie na8'lle "abo§ej w grze.
Polska wys1llpiła w nast.ę.,.
jącym
skladzie: Tomaesew*ł
- Znwda, GorgM, Wawrowsld
(od 46 mili. KMp~re.. k) - N ...
wałka, Deyn.,
Boniek. Lałe,
Lubański ,
. Surmach . (ed . .
min. Te-ruekl).
fi

daJnla,

_

do

Osta.tni

Komunikat
TOla~izatora Sportowego

Holand" I
pn,ooto-

jui

wczoraj w Warssawie na Stadio.n.ie lO-lecia men
towanyski POLSKA - BUŁ
GARIA zakończył stę zwycię
stwem na52ycb piłkarzy 1:ł
(0:0). .Jed y ną bramkę dła P4tł
ski zdobył Grzecorz: Lato w fi

nnn.

P.

..

~

TowanyśJ

vAe

Sportowym, z sekcji pijkl
oożnej lego klubu, k tóra ~a
samoios tną noz wę KORDłAN , ~-

RTS zmienil nas tępni e !\Ozwę
Radomskie Koło Sportowe.
Czarni i RKS stooowW w tym
czosi e dW<l noj leps ze. ole i konk urencyjne zespoły pi ł k ar sk i e w
RadomKJ. Czarni, w r. 1923 połąc zyli si ę z pil1<orzomi 72 pułku
piechoty ; od t ąd przyj ęli nozwę
WKS CZARNI.
AD

W krooikach rok(I 1921 ods zuwi ele inoych klubów
ZOfgon izowonych w tym cz~ e ,

koć możno

http://sbc.wbp.kielce.pl

o miooowlcle: TS Sarmacja Sę
dzin,. Hakoa<:h Kielce, Iorkochba Kielce. Błysk przy gimnazjum
w Jędrzejowie oraz konkure n'
cyjny Swił
przy jędrzejowskim
Seminarium Nauczycielskim.

Kielce - Rodom

w

dniu 15 sierpnia 1921 rokU
do&zfo 00 "wielki ego" pojed ynkl.l piłkCll'skiega no linii K ielc e Radom
Kielecko Lechio gtolO
z radomskim
Kordianem. Kielczanie, choć grałi w doborowym
sklGdzłe, ulegli Kordianowi \~
a do prZE!fwy wyn ik brZfYl
Iyl\(o 0:1 .
Noocmy świadek tego spalkonia
Iwiefdzi,
że było to
n i e z a 5 I u ż o A a porażka lechitów, bowiem lny gołe UlYskoł KOfdion w n i e p r o w n Ym
przedł u żeniu gry przez sęd ziego .
Jedyną bramkę dla k i ełc zof1 li'
zyskał s z P i c e m ze środka
pomoc y Zaki ewicz. A WIęC
no wet przed 57 loty zodar zały S ię
poom yłk i sęd zi ów ...
Opr. ZłI _ STRZ.
~

}

