
sobie sprawę ze 
niesumiennej pra

mo. 1<1 na każdym 
~ow nieróbstwa 

k juz<>. Już lipcowe 
~.~I(:za,,, azały , że tylko w 

przedSiębiorstwach i 
zmalał odsetek bra

w por6wnaniu 
. ubiegłe-

WIększości przypad-

ypadki 
Alpach · 

1~~~t',eeP AP. Podczas 0-
k~ndu w Alpach 
zgInęło siedem o
alpinista z Berlina 

dWÓCh Włochów 
B tym 12-letni u~ 

ryty jczyk. 

'iska mil 

Cena 1 Ił 

do poprawki 
ków jako'ść produkcji nadal po
zosta wi.a wiele do ż}"Czenia, C<I 

jest tym bardziej niepokojące, że 
pr'zecież materiały i sur<lwce do 

DOKOSCZENn: NA STR. 7 

a budowie dworca PKS w Kielcach' 

ar jański spode 
wyłan a si~ z ziemi 
• Budynek główny już widać 
• -Konstrukcje nadeszły za późno 
• Przed zimą musi być ciepło 

I ielecki dworzec PKS bu
dowany pr'Ly ulicy Ou.r
nowskiej wyłonił się jut s 

sieu1i. W krótkim c1Easie, bo w 
niespełna pół roku zalo&,a Kie-
1uki"«'O Pn:edsiębiorsłwa Bu
downictwa Prz .. mvsłow .. ~o 

amontowała li ielbetowych koo
słrukcji trzy kondycoaeje bu
dynku cłówneco. N. pierwszej 
kondycnacji, usytuow .. nej poQ 
zi.emil\ mieścić się będll kuy 
biletowe oras wyjścia dwoma 
tun .. Jami na ~nv. Na druciej 

l1lóU"J;jańsk Im 
:r; zltmi. Oby 

w planowa.nym 
Fot. A, Rostocki 

19 bm. "" LOdzi 

InDUIJUlacja święła 
•• T yb ny L u·· 

J UŻ niebawem - po ra~ 
siódmy, odbędz.e s·ę 

święto organu KC PZPR 
"Trybuny Ludu", które w br. 
_ pod<>bnie jak w roku ubie
głym obchodzone będzie 
również poza stolicą , Impre
zy odbędą się 19 i 20 bm. w 

Łodz.l, w dniach 26-27 ierp
nia - w P iotrkowie Trybu
nalskim i w Sieradz.u a fmał 
nastąpi:2 i 3 wrzdn ia w 
Warszaw 'e. 

k .. ndYl'nacji przewid1Eiane __ 
poczekalnie dla puażerów, 11"
tomlast na tr'Leciej - poosek 1-
nia dla matek s d-ziećmi, b&r 
szybkiej ob łur;i i świetlica dl& 
młodzi~y. 

Roboty kubaŁu.rowe prowa
dzone są z.godnie z harl'Jl()Do
gramem. Obok budynku głów
nego KPSP zm<lntowało fui w 
sta'nie su·rowym budynek tech
nicZ'Tlo-socjalny, w którym bę
Oz,W! warsztat drobnych naopraw 
autobusów, mv}nla. rO'7Jdzlelnł. 
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Zakończono 

radziecko-polski 
eksperyment 
S " " yrena 

R a.dZ.1occ:y kosmon~ 
ltladjmir Kowaloo.ok i 
Aleksander Iwanoa __ 

kow, nadal wyk<lnują __ 
planO'Wany program badań 
i eksperyment6w na pokła
dzie o rbitalnego zespołu D./II.I

kow()-~ada ",:;zel'O "Sa! ut-~:' 
- "So1uz-29 - "Progress-l , 

W minionych d'lliacb za-
k<lru:zyli serię eksperymen
tów technologicznych doty
czących material<1znawstwa 
kosmiclnego. w ·,·m radzlec
ko-po1ski ekspec,ment .. Sy
rena" Eksper\'meontv I>t'"le
prowadzono w celu uzyska
nia w ",'g runkach niewa-ir 
k<lści p61przewodnilrowycb 
materiałów' kn-szta16w ~ 
lenku kadmu. arsenku ~&ju 
i antymonku Indu, 

(PAP) 

Tragiczne 
ofiary k~pieli 

Celem, jaki stawiają sobie 
organ izatorzy, jest popu!aryZJ
wanie programu partii, upow
szechnianie społecznego, ma
terialnego i kulturalnego 00-
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Rekordowe 
ceny zlota 

Interwencie przyjmujemy 
w !!1",d7 9-11 

W pogotowiu pracuj 
powoli 

A 
pel o rozwacę i ostcożność 
podczas wypocllynku nad 
wod,! i k,!pie!i pozostaje 

aktualny, limo pogorszenia .I~ 
pogody zdarzają się przypadki u
tonięć Tylko w ostatnią sobot~ 
i njedzielę odnotowano na tere" 
nie kraju , ofinr nieostroiny("b 
kanieli 

Szcze,eólnie niepOkojące sa 
przypadki bezmyślności. jaka je t 
kaóiel w stani~ ni~tl'7.eźwym. W 
miejscowości pyszka (woj. ko-

• 

sza1ińskie) utoną/ podcus ką
pieli w rzece będący w stanie 
nietrzeźwy.m 25-letoi JA B. Po
dobne przypadki lekkomy!Ólnośei 
zdarzają sje wśród wypoczywaj~ ... 
cych nad morzenl. W ł.azach, 
kolo ~ielna uton"l U-letni 
ZBJG lEW Z. Jak ,twierdzono. 
był on njetr7.eźwy . Nieo trożnoU 
była przyczyna utonieC'ia w m .. 
nll 1łr1,..n"'~ ·;"'''''' ""--... \,,,.,,,,'1 i'\r~co 
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k e Cła la toryS 
które&,o bi"r. otrzymał. pra
wo sprzedaży wycieneJr. i bi
letów na xxn I&,nlysJr.a Olim
pijskie w 1980 roku tlla mło
dyeh tury tów r ... ł1IłecJr.lclt ł 
s .. &,raniclInych. O )tr.&,r.mie .-

limpijskim ,.sputnika" m.""i 
je&,o przt'w .. dni .. ,,~:v 116rya 
ao&,a'in . 

_ Oczekujt'my, że W t98I r .... 
Jr.. na len" ka Olimpijskie d. 

DQ&O CZENm N na., 

LONDYN PAP W poniedzia
łek na giełdzie londyń9kiej po
bite wstałY d<ltvchczasowe re-
kordy ceny złota po p<>lud
niu skoczyła <ma do 213,6'2 do
!a,ra la uncję 

---~., ..•. 
" -... ~ . . " :,", 
/ t! 

'. 

.. 

Dyrekcja Pań h\'o" c&,o P
gotowia Opiekuńczcgo w Nałę
czowie k. Kielc zgłosiła w dniu 
7 bm w Po~otowiu Energe
tyc7.n"m w Kielcach awarię 
urządzell elektrycznych, z po-

OOKORCZE~IE NA TR. 4i 

BioprognolG 

Uwaca, kie

rowey I P"'
eh.dni .. ! 

Wi_ialn-U 

waru.ołd .... C'.

we "we. 

Pru.:ioi kiM,. ' łłT4.lę lo ei,..-e .... 

'-T' 
s,., • ...,ja w.
meł_r.lopea_! k.rw' ...... 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Święto 
"Trybuny Ludu" 

DOKOŃCZENIE ZE STR. l 
robku kraju. Tegoroczne świę 
to gazety o.dbędzie się w roku, 
w ktbrym przypada 60-leeilL 
oo.zys.kania niepodległości 

Znów śmierć 

w Tatrach 
W poIlloo2.lalek w goozWlilch 

JKlpołudnjowych centrala GOPR 
w Zalropanem Qt.rzyma)a wia-
6:klomoBć z Hali Gąsieruicowej , że 
w rejonie Małego Koz.iego Wier
dbw wyda·rzyl się nies:wzęśJi.'wy 
~. Pa,trol GOPR W)'ru
&Zyt naeychmiast w góry śml
.~em .... lec:t, niestety, niewiele 
mógł juoi uczynić. 

62-1ettni miesekaniec Wa.rsza
wy Tadeusz TornaBzewski, po
śDzg.nął się = śnieg,\l Wyimiej 
7mla;rzłej Przełęczy, spadł oko
ło 100 me!,rów w przepaŚĆ i po
niósł śnUerć De miejscu. 

Samoobsługa 

w autobusach PKS 
Z dniem dzisiejszym, tj. 15 

bm. Odrl:z.iał PKS w K ielcach 
wprowadził na 15 liniach auto
busowych samoobsługę. W au
tobusach kursujących z Kielc 
00 Opałowca, Buska, Nidy, Ku
by Młynów, Zbrzy, Solca-Zdro
ju, Staszowa, Holend rów, 0-
atrowca przez Górno, Bodzen
tyna przez Górno, Bielin , Bęcz
kowa, Kranowa, Łagowa i 
Strawczyna wycofano obsługę 
konduktorską. Pasażerowie po
winni we własnym interesie, a
by nie płacić wysokich kar ~a 
p r zejazd bez biletu, nabywać 
je w sklepach GS lub kioskach 
"Ruchu". Ponieważ punkty ~ 
czynne .!tli w określonych go
dzinach i dniach tygodnia, 
wszystkim podróżującym r adzi
my zaopatrywał: lłję w bilety 
na wymienionvch trasach "na 
18J)&S". 

Ofiary kąpieli 
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w 8wlooiętaeb (cmina Usto'Wł'e 
Moukie). 
Również brak naJeżysej opi"ki 

Bad .J:ojećmi pro .. adzi do lracedii 
Bad ... od". W ruee WoJborka w 
T Jłl.:lszowie Mazowieckim utonaJ 
l'e"ostawi_y MZ e jeki f-letni 
DARIUSZ P. 

Tecoroezne bu jl'sCLCae 5io: nie 
skollcaylo. Woda ... dą* pocbJ:lOia 
.. owe otMry. Wario. tym pe
Dl leć prz.,d .fnpoczf!ciem klj
pieli. 

przez Po.lskę, 30-le-cie zjeoot>
czenia polsk iego. ruehu l'C

ootniczego, 30-lecJe . ludowe
go. WOjska Polskiego. Dla
tego w myśl zatoźell prv
g ramowych święta dk· 
tlkllne zagadn ien ia na 5:t:ego 
kraju będą prezentowane na 
tle jego dorobku w historii. 
Odbędą się !lezne spotkania 

publicystów "Trybuny Ludu" 
2: czytelmkami gazety, dysku
sje w różnych środowiskach. 
Z myślą m.iill. o młodZ ie'!.)' 
odbędą się imprezy pn.60-lecie 
w zwie rciadle prasy pol
skiej" , 'na kt6rych dziennika
rze gaze~y przeprowadzą dy
skusje na wybrane tematy 1: 

tego okresu. . 
Czynn e będą licZl~ wysta

wy. Jedna z nich - "Polska 
78" - do.tyczyć będzie zagad
nień jakości pracy i warun
ków życia. 

Zgodnie z tradycją, święto 
gazety nosić będZlie je<inocze
śnie charakter masowego. fe
stynu ludowego, w czasie któ
rego odbędą się liczne impre
zy kulturalne, rozrywkowe, 
rekreacyjne i sportowe. 
Całokształtem prac przygo

towawczych i przebiegiem 
święta kieruje Główny K()Illi-
tet Organizacyjny Swięta 
"Trybuny Ludu", kt6rernu 
przewodniczy k iero.wn ik Wy
działu Prasy, Radia i Telewi
zji KC PZPR Kazimierz Re
koszewski. 

Na święto "Trybuny Ludu" 
przybędą przedstawici.ele pra
sy komunistycznej i roootni
czej z licznych krajów. Uczest
niczyć w nim będą również 
redaktorzy naczelni dzienni
ków PZPR z całego k raju. 

Z Radomia 
Do Indii uda1a się ekipa .

bozu naukowo-badawczego 
•• łHlllIIlaje-78", ZQ,rgaon izowane
go przee Kloo WYSOkogórski 
ośrodka radomskiego Politech
niki Swiętokrzyskiej pod 
kierownictwem o)'ganizacyjnym 
Andneja Lacha i naukowym -
doc. dr inż. Stanislawa Zdro
jews kiego. 

Celem wypr awy jest pi"l' wsze 
od strony północnej wejście> 
na szczyt Dewistan - 6.678 

E ie/ech; poranek 
PRODUKUJĄ DLA 

PRZEMYSŁU 

W WytWÓTni żelbt'ton1L Prud
aiębiorstwa B"dowlanego Pn.e
tnJl8ł1L Ciężkiego "Chemadin" 
lW- a rozpoczyna .ię wcześnie 
- 11 godzinie 6. Dziś na pieTw
szej zmianie pracowała 14-osobQ_ 
WG zaloga, wlIkonujllc element!! 
dla potTub budownictwa f)ue-
7łll1SłllwegQ - płyt')J stropowe, 
IJdki, 3luPlI konstrukcyjne. 

- Bez na zej produkCji PQ
mtl~ic2l!j - mówi zastępco kie
r9w1Iłjka zakładu - Jerzll D obo-
8zt/lhki - nie moglU by pou'sta
tvat obi#'kty przemJlslou:e. Zo
opatTujemu tv element?! kon
dł'ltkrlljne wiele kieleckich b1L
IMw - np. J)TowadzonJlch przez 
WPRM. ZOMo Kielecka Fabrykę 
~m , Zakładu W)j1'Obóu' Popie
rou'lIch. Z nasz!lch tłslul1 k 0-

nt/stajn także lirm)l budon'lane 
z innych ' województw - m.in. 
S2czeri~skipgo. ,.zellzowsl- i eflo 
w,.oclatvskteg . Pn. n8s2~/m u-
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dzi/lle ,.ozbudowuje .ie iak2€ 
ZflIkłod WYTobów NoiownjczłJc;, 
"Gerla ch" tv DT2eu·;ct/ . 

USŁUGI DLA LUD/\OSCl 
I PRZEDSIĘBIORSTW 

Od 1967 T. prou'adzi dz iałal
ność Zakład Usług Gazo t"Tl i
cZ1/ch, świadczqcll uslugi miuz
kańcom kieleckich osiedli Or0.2 

dla potTzeb RPGM. budotl'?lic
twa indywidualne110, pnedsię
bioTshv i zaktadów uspołpczflio
fiych. 

- Aktualnie - informuje lcie
rownik tej firmy - Jan Kita 
- nui monterzlI pro cujq 'PU]} 
instalacji bqdź przeblldou'ie u
rzqdze;L gazownic211c11 11' .. Ce,.
sa nicie", Spółdzielni Pracu Le
ka7'21/ pTZU ul. Hipotecznej . Dziś 
mamli do WlIkon/lTlia sporo zle
ceń od indywiduar'lych lokato
,-ów. Dotyczfl, one 4() na.pTau' pie
cyków ł kuchenek gaZOtl'lIch. W 
skali mieSięczne? real izujem Il o
kola 7()() zlpceń na usługi 
naprawcze, nie liczac pTO C in. to
lac)JjnU(h i kontToln'Jch . Od ra 
na więc mamu pelTlp ,-ec{' Tobo
t)}. Zleceń stole tiTz)}b!lwa , co 
02naczA , że j"st~m')J 'P!oCóu,k41 
ba.Tdzo potrzebnq. (MAR) 

Posied zenie 
Prezydium WRN 

w Kielcach 

W K,~lcach odbyło ~ę wcw
rej po6iedze<n~e P rezydiilllm WRN 
na którym rozpatt'20no mate
rially przygotowywane ll<I Baj
Wiższą sesję. Jedetl z głó-w
nych tematów o b rad stanOlWHo 
spr&wozdamue Wojewódzkieco 
Związku Spółdzielni Rolniczych 
"Samopomoc Chłopska" z dzia
ła~noś>cj na rzecz postępu ~ 
łecz:no-gospoda'rczego na wsL 
Dyskutowan() t3Jkże nad pro
jektem składu 06obowego Wo
jewódzkiego Komiłetu Kont1'oli 
Spoleczne.j o ra-z in!ol'maclą o 
d7Jiałalności gmm<nycłl rad na
rodowyc-.h w Kijach i Nowym 
KorC2:ynie. 

Tennin kole;nej Seti'ji WRN 
"tV J{OOICQoCh wyZ'l'lIllC_:no na 
31 sieoI?lia. 

() 

Udaremniona 
próba p rze·m y tu 
dzieł sztu ki 

Funkcjona-l'Ilusze szczecińskae
~ Urzęct.u Celnego udatre-lD.nili 
kolejne p róby w)'Woz,u z na
Hego k ra}u dzJeł 9Z-tuki U 0-
pU6zczającego n'aM k r a-j przea 
pouiIIkt g raniozny w Kołbasko
wie obywatela RFN P aula K. 
i jego s)"na Jurcena znale-z.iono 
m.in. i!k(}IIę, stary SarnOWłlll' o r~ 
iJWIe przedmioty objęte Ullka
ZEn} WywOZIlI. Na tym samym 
punkcie g ranicwym u obywa
teI1a holend~rskiego ,Job.,nneti. 
W . malezń.ono W czasi~ kontroli 
celnej li.cqcy kJilkanaście sztWc, 
zest_ zabytkowyoo p rzedmio
tów z porcelany z lat 1730-
1846, usiłował on także wywie'Źć 
z naszego k-raju inne Ma.re 
p J·zedmi<ot:v. 

w Himalaje 
m n.p.m., a w zakresie nauko
wym - zebranie próbek g run
tu, wody i powietrza "IV wa
runkach maksymalnie zbliżo
nych do okresu p rzedindust rial
nego - dła ustalenia lItopnia 
zanieczyszczeń. Ekspedycja po
w róci do k raju w październi
k\l b r. (PAP) 

Nasz komentarz 

Z· n.iwa są ce rok. I .a.w
sae G tej porae roku pew
t~rza się powszechne Ra-

rzekanie na kapcyśn:l\, dokucz
liw~ poCodę. Nawet jeŚli a"yt 
dłulfo utrzymuje się wy"ka 
temperatura, a słońce dosłow
nie przypieka, niesie trię saralI 
przez wsie i poJa przycnę"ie
nie i obawa, że brak opadów 
za'szkodzi roślinom ok.)HIwy .... 
Było tak przez kilka dni, .. a 
początku sierpnia . te,. ro.ku. 
Przysychały już w niekt.óry"b 
rejonach liście burakiw' i lIiem
niaeaanl' pędy. Spadły dK,.eae. 
Okopew.. lIyskaly, ale pr_e 
aniwne zostały zakłieOfłe. 

Z każdym rokiem w "01'&1[ 
większym stopoiu _łowiek ko
rzysta w pracy iaiwnej a 
pomocy mas.YII. Kemb~jny. 
Sllepowiązalki ezy kosiarki , 
przyspieszają temp. i 'a,odzą 
wysiłek rolnika. Ale i tecbni
ka., jak lIa ra,.ie, prze,rywa H 
złośliwą POłl:odą. Zakres tej JW
rażki jest tym wi~kssy im 
mDJf'Jsza. jest orc&nizatocska 
sprawność ludzi. . 

W pltrówn&lliu l[ rokiem u
bie,łym maszyny iniwne, a 
zwłas"za kom" jny, ma~ 
w ' red relRikó"" in_ywidual
lIycb wejewództw kieleckie, .. i 

I 
radomskiego mlliejsae powo.be
nie. Nie widałi ich .. awet CIIa
llami tam, Kdsie śmiało. beli e
bawy pned ew .. ntuałnymi 
stratami m6f:łyby ąe i młeeiłi. 

a budo • 

dworca PKS 
OOKONCZEN JE ZE Sl'B.. ł 

p"zesyłek poca..towych, kotłow
na. Ol'a!Z pomief5zczenia dla per
::;o-nelu I kierowców. W poIo-wie 
w)'lkOfNlJle są wncie, którymi 
pod'ł'óżni wycbod<l.ić będą z 
dworca na sta.nowiska a-utOOu
so<We 

Mimo wKloczmego postępU ro
bót I dobrego zaa-wan6O'Wania 
w robotach kuba,t>u'rowych, na 
buOOw1-e występują opóźn.ieonia, 
wynikłe wskutek ndetermino
wych dostaw konst.r'Ukcji sta.Jo
wych, któ re w;tawione na że.l
betowych podporach obejmą na 
zewnątrz bryłę budynku, a na 
Ich S7-Czycie spocznie kopula, 
pok rywająca całość ood&wli. 

Zgoonie z pierwotnymi zało
żeoniaml - miały one być do
sta,rczone w pażdzierniku ubieg
łego roku. Dostawca nie dotrzy
mał tego terminu, obiecując do
stawę w lutym bieżącego roku. 
Niestety - " M06t06taJ" ze Sta
lowej Woli i tego teMTlinu n·ie 
dotrzymał. przy6yłQjąc ostaŁe
cZlllie elementy kc:mstrU'kcji w 
CU!>rwcu b r. Warszawski .. Mo
stostal" w czerwcu p.rzystąpił 
00 łl\czemia poszczególnych ele
mentów konstrukcjoi. a-le mimo 
pelne.j mobilizacji warszaw
skich specjalistów opóżnienia w 
montaa.u stalo.w)"Ch pod-pór wy
noszą obecnie 10 miesięcy Na 
budowie przeg rana została na,j
ważnie.jsza spra,wa: już dzisiaj 
wiadomo, że przed nastaniem 
zimy nie uda się w cało6ci za
kończyć montażu stalowych 
konstrukcji. a co za tym idz,ie 
-:- głównego budynku nie uda 
się przygotować na seo:on zimo
wy do !"()bót wykończeniowych. 

D r u.gl\, równie waq,ną sprawą. 
wa ru.nkującą możliwość wyko
nywania !"()bót wykończeonio
wych w okresie zimowym w 
budynku głównym i technicz
no-oocjalnym jest sprawa cW!
pła. W OOk.umentaocjj budowy 
dworca uwzględniona była ko
mo.ra ciepłownicza. usytuowalIla 
w obrębie budowy. z której ka
nalem na,leżaio doprOlWadzić 
ciepło d () buodyn·ków. RealillJU
ją<! ma~tralę ciepłowniczą z 
centra'lnej ciepłowni na Her
bach ZJlIieniono t"lI6ę kolektora 
glównego i komorę l'O'Zdzielczą 
z.b.udoW8lDO po d ru.g~ej st!'onioe 
oocy Cza'l'nowskiej, w po'bHżu 
kina "Roma-ntica". Aby d06tar-' 
czyć cJępło na blJ,dowę dworc-a 
tr'1.eba tera-z wykOlllac: dodatko
wy kanał przez UlI. CUl rnowską . 
postawić d>rU€ę komorę ci~łow
niczą na terenie bu'd<YWY (talk. 
iaik b~a p] amowa'l'l a) i oOP'iel'o 

W uspołecznionych łl:ospodar
stwach jest poitym wZl(lo:dem 
znacznie lepiej. 
Wciąż jesacse eaęś4i rolników 

nie wychodai \Ił' pole w dni 
świąteczne, choć ...J paru lat, 
przyznajemy, takich łl:ospoda
darzy jI'-. e_aa mniej. W e
statnią niedz.ielę pO«0da sprzy
jała aWÓlIee .boia oJ. stodół. 

Lumie,. 
techniko, 
zboże ... 

Na tirocadl widOliat. się wiele 
k ..... ycJo f.rm_ek _ •• pami 
żyta. Ale ... wielu aa,o.aeh 
wySu"~ aboże ""ak ue pe
niedziałku. 

Zniwny _as, zwłaszesa len 
sprzyjająey praey na polu, ma 
wyjątkowe wy ellą wartość. 
Musi być wykorzysta.n · w oaj
wyissym wymiaue. Ta uwal(a 
odnosi się bkie, a m.ie ł'ra~
de wszystkim de łyda, którzy 
powinni poma,ać i świadesyć 
remoredne .słuKi iniwiaraom. 
Nie brak, niellł .. 4y, praypadków 
zaświade .. jĄeych, ae z łlł rH
Idneścilł usNKewą nie w~.ę-

wtedy będue 
pomieszczeń 
jest to, że 00 

natl-u ciepłowDlc zego 
Czarnowską nIe ma w 
Iti :iokurne-ntacj~ 
ani środków fina nS{) 
ska Dyrekcja 
sta oraa. in.w~t~r 
ca - WojewÓdzk ie 
bior8'two PKS ma.ją wtęc 
dy orzech do zgl yzie<Til, 
rym co na j 
trzeba sobie }a,k 
ra.<izić. Jeśli bowi~m 
&~ o-trzyma cieopła w 
dłzie, to wy'kony\\'anif 
prostszych na-wet ,obli 
\v.nątrz obiektów będti, 
mo.:żliwe. 

Qs<t.a;ta:z,ny te rm In 
nia nowe€o dwo rca 
eksploatac ji 
czwarty kwa1·tal 1980 
S'Il jes1 więc j€6zcze 
roboty rówłlież 
ralne-rn'U wykona wc)' 
wyk()n3Jwcom 5p<l"O 

opóżn ienia i l.a leg łośd ~ 
liwe d() nad,robienia, 
wa,ru.nkiem, że 

p.rawie ulegną dosta w)' 
tów stalowych (Op,' 6.:1 
S't1'Ulkcji nie ma jes/c" m 
dowie tzw. wi e ńców, k!ó 
kształt obręczy JX>d 
będą u szczytu ,1"10'" 
strukcje) oraz że D ,,"<1 
niem zimy rozw i ą zany 
p robl6l'll cie-pla W 0" 

ra'Lie terminowe ,.k'~ 
budowy będzie niEmożll 

• \ '" MOl'awit' ~ 
lerowerem Jónr K, 
słał petrąeony pr.tI ni, 
ny dotltd samorhlHl I 
śmieri Ba mit"js."u. 

• W Szczepanowirlti 
Miechów) wydarzyl si( 
śmiertełny wypad.k, 
tlząe praez tory r.dt~;a 
52) .ostal pe4rącony. pn6 

eiąc i z::inąl na Inltl l" 

• W Kaz.imif'J'I Y ~~~ 
rUMea _toeykltm .. 
fia Z. (I. 43) zasili. 
przez samQched. . "CI 
rewca .bielfl I nlltl, , 
ku. Mołeł'yklistka I.ltl 
Zdo:isław tV. do.",h 

dzie jest najlepid. Ol •• ' 

,minach, m.in. ... . ' 
Szydlowie, Pawio W". Ih ' 
irytow&ły w 4)Stat~"' 
kłopoty w lączno.,(' 1 

ne>j. Niektórl' !fml 
nie odmawiały prz~' 
'0 zbeia z powod U 
nia. W ,minie 10'1 
.d mi .... y. wiele ~r~' l , 
wa&, podobnie Jak 
roku, wzbudr.a 
skJ.pów. Pod k"Ol'" 
lYKodnia brak"wał~ 
ki"h artykulew. k~o . 
pod dostatkiem. NIł 
jeszcze sklepy w 
się de żniwnelf" h~ i. 
praey. Bywa tak . 
pnyjmuje się a~ur.1 
kiedy powinne Sł~ prl 
kupujął!yeh. 

• łI Ił ' 
Zoiwa Sl\ dopl"r n<li 

mł':łku. Wiele n.,al~" 'ni 
• ol" !l10-

WIsk, po,.a JW«o .. .,. k'lkl 
eze usunąć. Z tyt'h c.;. 
fleksji i uwa« w ' 
nie wynika. ite 
froncie" nieaelfo 
widać. Prau . ItJ1lpi~ I 
miarę sprawrne, w 1,.1 .... 
kresie .a jakif' . P:"dnitli 
ru oki. W ostatulC ,,9Ik' 
siliła się nie Iylko . ', 
ale także po:dor~Wk l .:rh, 
pleni"" ścierntS"~~' Ji(l~ 
M Jtr04' .. nt iy~a . J~~lf,n it 
się niemal ro~n In,i,n, 
st&'e zboża< - ?i.f I' I~' 
eę i owies. ,J .. s I . •• 11>' 
sł.~ł': _ .a tydllltlJ~I,J1I 
dni moie byłi 'fil n~ , 
oie )HI żniwaeh. 
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_ dzieci praco\vniko\\ .,Laminy" z Pia
Przysusze, woj. radomskie. 

Fot. T. Szmidl 

;~ i wypoci.'ywają 

r 'L trzeCI w tym 
r 1d \llej3kl Towarzy
rfn Pow;;zechnej w 
LOn~ l!lizowa! w<!za-

lingv. istyczne dla 
.r 'ó'v ięzvkowych 

l}"h przez tę 'inity-
• ł wczasach w atrak-

'o '- jsc )V'OŚCl1l<::11 leln i 
h 'I 1enes<,p I Knaoen
'Hl!) dzic:ki p()rozu

. 7·l\;ar emu z T\VP w 
I Gorze. na trzech lur-
w~nocz\'\\'ało ; p"glę

\\'l}lp uInie-ictności po
"!(' iC7 vkam i ni~ 

miecklm I angit>lskim 20 oSób 
W Gdańsku na obozie lir;g\\'! 
stycznym przebyw.11a W-oso 
bowa ~rupa mlodziezv <;zko 
nej Zdaniem uczestników.fn~ 
wczasach ' lboz-ac\1 organizo 
wanych przez TWP moina nH 
tylkQ uczyć się jt:zyka. ale 
dobrze W\·począć . Obny dla 
młod7.ieży k"żde~o rok~ od
bywają Się w coraz b in lPj 
a·rakryjnei miejc;ctl\\'f)ś.' 

War o dndać że Za-
rzad ;\Tiejsk i TWP w Kielcach 
jest iedynym zo.rz3d~m w 
krJju. który or,)w·.ld~i 

(YOI1 dei1!"I,!",,< 
'-eŁ!O 

(rem) 

naszych miast 

li • ere le le 
Sklep WPHW 

"Cel inka" przy 
ul. Sienkiewi
cza 13 w Kiel
cach jest chęt
nie odwiedzany 
przez klientki. 
Twierdzą. one, 
ze zawsze tu 
dobre zaopa
trzente. Mo~na 
kupić m.m. u
bIOry damskie 
z renornowa

;, l' nych krajowych 
::;:"wane w tzw. 
I .. dch: Skl~pem ad 
d, kieruje C r h-git \'. e łna 

. 41-1 ...... /1 i'a" mUjąca się JUZ 
Z"m pracy w han-

ari, l InteresOwał mnie 
. n1łod.szYC.h lal. Zetk
ę z nl~ JUż w dzie-

RodZICe p d .. ,zę_\o rowa zl11 
~ Stal Im pomagałam. 

, . ,,-' __ 1"., n. a m . za ladą i ob-
Klientów Takle 

. k. kontaktu z Mer-
~Z~~I cał.r też okres 
skI e Sredlllej pro 

k 
ep I k ucm it>wsk i 
rokl J'u' handl z w praw-

ul-- SU stawIałam pod 
1\ aba! rown' - długolet-.::t Była to dla 

ola z.aWodu, u-
I Wego stosunku 00 
.;ze~eln?ści w pracy 
"-"Uzla ""t . ;kiem -"," ~enlonym 

.r!~~;~nga' Za . wlelole'nią 
zOW8111a pracę o-

Za szereg odznaczeń 
Z -z8lSługi dla Kielec~ 

,,-aSUzony . 
POkó' . pracownik 
t. j kierowniczki 

pr;z Szereg dyplom6w 
la ci?'~anych za dobrą 

d ej załogi sklepu 
u .9-osobowej, załogi, 

Je . wchodzą długo
\\' ICy: Władysław 

Z ~ronika Glińska i 
Yuk. Pozostały p r-

OSoby I d "m k m o e, k tóre 
. ler<>w.nic-z:ki odby-

wały staz I w tym s 'lepk zo
stały. WyrÓŻnia się :ln wśród 
kieleckich placówek P"r~oael 
ur:tie klientkom doradzić. po. 
moc w wyborze. A to w k 1:

taktach klient - ;pr?e~J·.\·ca 
liczy się bardzo. 

Klient jest dla nas naj'Naż
niejszy - mówi Celina Kuzia 
Jeżeli zauważę. że ktoraś z 
pracownic niewIaściwie obsb
żyła klientkę, natychmias: fl:a
guję Co kilka dni orga, izuję 
w sklepIe spotkania. po<kzns 
których omawiam z pracownI 
cami podstawowe zasad Y han
dlu Dewizą naszą jest. aby 
klienCI wychodzili z na5Z.·(:0 
sklepu za wsze zadowolen i. 

Aby w sklepie było ct.U7:.) 
klientów t rzeba mieć czym 
handlować; kierownik musI 
być więc niezwykl~ operatyw
ny. Nawiązałam bezpośrednie 
kontakty z takimi producenta
mi jak ' Lubelskie Zakłady O
dzieżowe "Gracja". ZPO "Da
na" w Szczecinie. Zakłady O
dzieżowe "Teofilów" w OZJI'
kowie, z k tóryIDl częs~o KCI>

takluję się osobiście i pnywo
żę towar do sklepu DZIęki le' 
mu jest u nas zawsze "OŚ ao
wego Ogromną wagę proY'" ią
wję do właściwej ekspozycji. 
Uważam. że dobra r eklama to 
połowa sukcesów w handlu. 

A jak oceniają k ierown ·cz.kę 
pracown lce? 

Mówi Anna Jan iS'&e w k : 
_ Pracuję tu 7 lat. Pod ()klenl 
Celiny Kuzi odbywałam prak
tykę i tu już zos:ałam Od po
czątku podob la mi się atmos
fera panująca wśród załog' 
K ierowniczka iest wymagajaca. 
ale przy tym wyrozumiała 
Można przyjŚĆ do niej ze 
wszyst k im! Ir' lOtami, poradz,ć 
się Czuje s ię tu jak w ro· 
dtzin ie Ożięki pomocy kicNw
niczki mogłam rozpocz'łĆ d3.1 
szą naukę systemem zaocznym 
w T~chniku nl Odzieżowvr:l. 

( DAP) 

Lekarz-pacjent -

na bia ym' lar uchu 
,,~?je zarzqdzenia lecznicze wydawać będę ku ko

r~yscl cho.~ego, w miarę swoich możliwości i zrozumie
ma. chrome będę p'rzed tym, co przyniosłoby mu szk{l
dę l zgubę" 

Au torem zacytowanych 
słów jest H lpokrate1> -
lekarz gl'eckl zY]ący w 

czasach starożylnych. zwany 
ojcem medycyny. Jego oau
kę cechowala troska o ch'.}
rego l wnlkl:wa otbcrWaCjd 
lckarska. Jest on tworcą pod
staw etyki lekarskie], opar
teJ na zasadz,e pr,mum non 
noccre - n,cszKodzcll.a cho
remu. Przys,ęga l!.p,:>kralcsa 
rozpoczynala I usw,ęcala nau
czanIe medycyny oraz pou
czała kand\'data na lckclrza 
o jc~o obowalkach zawodo
wych. Do te]' pOl \' HanowI 
ona kanon e~yK. lek.\! k cj. 
Skladają ' Ją w,z .I' lel'a z.c, 
zan.m P:'z:- tap 'I do '-"~ KO

n\ \V'lll:a z .. l\\·}u l .. 

• * W dn,u;) 1 w br., 
m.ęuzy Jodl.,rl'l (j a 7 l. [I 
w izbie ~!Z\J~C WGJl\\od:t 
kiego Slllitala Ze.spoloncgo w 
Kielcach 27-letn. \\ ł.1dy~ł;l\\· 
Polano wsk i ze \\'5' Chcimcc. 
w gminie Sl.a-.\· '/'\ n. Którc
mu odmów,ollo f.>rZ\']C;l'.'" do 
szpitala ! pOLostJ.\\',ono bez 
należytej op;ek •. D'.x:hoo·/cn,e 
w lej spraw;e pro\\' dz. Pro
kuralura Rejonowa w Klęl
ca<.:h. 

Z badan.a se"L\JI.~';CI W}

n,ka, że zmarły c'crp,al Jcd
nOCleśn;e. na d·;"·.e dolcgll
wośc, chorobę n"ldncrua 
oraz chorobę ,en.:a, określaną 
w term,nologl. lckarsklej ja
ko zarośnięCia worka osier
dziowego. Każda z n:ch mogla 
bvć przyczyny śrn.c,·cI pa
cjenta i trudno u,ta lć, która 
z nIch ją spowoduwalJ Ale 
może udalobv ~:ę ucalować 
chorego. a prz\'najmn ej r,rze
dłużyć mu ż.,·c.e ~dl'bv pra
cown:cy służbv ld 'r,w,a oka
zali mu na!eży~e l.antel·eso 
wan:e. pomoc i op ekę Po
stępowan'e f)rokuratorsk:e 
7.mierza w dwóch k·e'·lI,...k~ch 

Cenne zabytki 
kartograficzne 
w Radomiu 

Wojewód/.kle Ardllwum Pań
stwowe W Radom1u poSIada naj
ooga13zą w kraju 'kolekcję do
kumentów kartografIcznych -
dawnych ola nów I map. ZbIór 
obejmuje około 5 tys tedn06tek 
archlwalnych z tym te jed
nostka składa S Ię często nawet 
z kilkudZieSIęCIu CzęŚCl Są to 
pla.ny katastralne miast. m a-py 
zarządu dóbr oaństwowych. ma
py dotyczące Sieci w6d . ohma
rÓw leśnych Itp Jeden l dzia
łów stanOWIli bezcenne mapy 
taoszlcowsk1e. niezastąplo-ne ź''Ó
dło do dziejów przemysłu DOl
skiego Najsta rszt' olany oocho
dzą l 1820 r Dokumenty te do
tyC7..ą obszaru czterech dawnych 
guberni, a w:ęc około połowY 
powierzchnt byłego K r61estwa 
polskiego Stanowili one ż,·Mła 
do badań naukowveh 1o-tyc 7 ą
cych nie tylko 'O'lwoju historjj 
przemysłu. ale r6wnież dZIejów 
urbanistyki w na. zvm kraju, 
róinych -a3Pektów M-hro-n v ŚI'O
d()'Wl&ka. wres~ie S3'fllej hi torit 
karkogralii.. 

("Przy 'itlga Hipokratesa") 

- u~tdlt:n.a. czy dopu szczono 
s.ę tzw blędu w sztuce le
karsk:ej I przckroczenia z<ls.ld 
etyk' leka:·skieJ. 

W spraw.e p.crw.zej orLC
kac będą eksperct z Zakła
du Med '-'cyny Sądowej Jeże
li dOI,atną ;; ę blędu w sztu
ce leka·-skej. sprawa znaj
dcle S'NOj epIlog na wokan 
d'.e qdv\\'cj bow.cm każdy 
bl'ld w sztuce. oczy\\' śc,e nle
zam .c,zon,·, spelnia warunki 
oska 'żen'a o n cumyślne usz
kodzen,e ciala lub - w p,'Z'{. 
p3dku l~"nu - o n.eum,·~111 
spo·\'lJd"wan.c śm.e!·Cl 

Trageda ta ma j{'d[l1',J\\oi 
ta',żc t~n<l .,,-,,-mowę - o LI'a
C7~n 11 "olccznvm \\'"llC s ę 
z pl' ('; oczen cm za~.1d j0-

0'1\0 :>~. I~ .1" kc' Z \ 'i ra
Cli st la <; ę rÓ"'!n' ni 11 'cd
mlf)'{'..... d7 er n'l;a"s l, d; ",)"
w ż i 

W dn u 4 sw 'pn ,l 1>1 o 
gOOI. n ( -I r, no "I d 1'0-

lanowskich' - Józcf Macią
iek ,,·c ·.\ .. Ił pogo.ow,c I,ll.ltl
kr,wc K'rlc do cho e~o 
Wlolthsla\\a Polanowskie"o 
ktory od k lku dOl czul ~ ~ 
ź (' 'p. ')' w I w domu. Ku
!'..!cj I ;1) ',wana orzcz le Cd' 

rza oś 00;;,J l.d: f)"v', \V '-;1 N 
cnn'e n e odno:: h skuti;u 
sl'ln lei ).\'.a cho: c~o pD~ l': 
s'nl s'ę dl.l\(~O rod~ na nie
c·.d(y.'; .. IJ ;.ę .\'czwać pOgoto 
w'e Ka 'e::a D:'ZV echal.l d l· 
P e , o~,}l<) godz:ny H. Le
kuz w"dz!ł receptę na leki 
nie 5tw e~dzajac jednak u 
pacjen ':l 7agroż(!,i dla ŻI'Cla 
C~\' zd,-ow.a l doradził wc z
WIĆ P0/10',,-n.e pl>golow.e, 
gd I)' s'a:1 Zd"0w:a ch"'re~o 
b"1 g(}: .' 

O god' r. e 22 ojc c Wla
d, ,1 ... ,\ a PoLnow K.ego weL.
w"J po..: )'OW'C po raz drug. 
r tym ra7em lekart;a nie do
pal ·Z\ la s.ę cho~')by u pa
cicn t ,!. stw e' d7ajac. że 'l.e
pot "'/ebn e weJwa no pog()to 
W'" gd\'Ż cho:-v n:e ma tem
rerdtu"': ! ~~p. al 'l':' jf"lo)t ml~. 
potrl.e~)O\· .. ~ c mu n e je<t" 
- pow <-dz:,lla - "mogę go 
najwvżLJ de::łać do p~\('h a
lry" Dop.erc pod pre~ją ro
dziny wt:zwala [>rzez rad ote
lefl>o z K elc nną karetKę. 
4dyż mus'ała Ud7 e: ć ie-'c·1.1' 
pom.:;cv pJcienlowi w inncj 
w~ . sk,\ t<lkżc miała wel
wan e 

Dab>:y p. zeb.eg w:' p.1dków 
mH.ił m ejsce po północ.\ w 
izb.e przYJęć Wojewód/.kel;o 
Szp:tala Zespolon"go w K lel
cach, dokąd l.a w el.lono cho
rego wraz z OjCem W st:plta
lu tym trwał CI try dyżur, co 
oznacza. ze w 'zb.e prz~ Jęć 
pOWlOten czuwać I('karz i 
p'elęgn,arka Leka 'ka d "żur 
na z Il!by przYjęc s P a 1 a 
jedo"k - pOla I'.bą prz~ jęc, 
P e!ęgn "r'-a wezwala la,tęp-

I cę ord vo to' a od<l,l..alu w ew
nętrz'lego. który peln.! dvżur 
nocm na t m oddz;ale. Po
OleWJl stul także. W\'!.II I 
n·E>ladJ .... oleOle l tego, że 

go obudzono Zde-c~ dowal SIE: 

jednak zbadać chorego. A~y-
tująCY chor('mu ojciec chc;ał 
po-!ostać w d~'żurce i poinfor
mowJć le-kapa () plZ('btegu 

ChOlOOY syna, któl-y ył wy
Cł:erpany, o łabi()flY bólem i 
mógl n ie przekazać doktad
n 'e w szystkich niezbędnych 
informacji. Lekarz me uznał 
za stosowne wyslu hać go i 
w.vnucl ł go za drl.wi. Po 
zbadaniu pacjenta udał Stę na 
oddz,al. o le informując ani 
chorego, ani jCl!o 0jca o d lag
nozl. Polem telcCoOlczn ie 
P:·le:'dl.ał plelq niarcc, wby 
n c nCo"m{)w 1Ia 7.J nlercs -
Wdn' ch, że je t wolne 16i.ko, 
ze je,h che - n.e.:h czeka
J" do rana 

p cI ;:';11 l .a [Y.! \l/clc.!Z
n u tci nfo' m cit opuselła 
rÓ'\'1l e' :lb.-; [H 'yjqć Chorv 
CJ( I-- ł wraz z oj~-clr n'l llw
ce Okola go<ll,ny 6 n Id [,I 

n.'tn ojc'N: ZOl' ,::nlo.\·al s ,. ze 
,\ n n,c żYJ'~' 1( r 7.\C7. II. b ~: ,"1 
po 'on'l,r l. W'\ val 

D ,f) , o 
p . nt 

* • 
"" Z.v .• 

p, d .\ 4 w li t II U 
, (,0 o,t y d l. l, nocn, \~ 

'1> (! IH!-V q win II .llk 
\)", 'I'.'ej~ll.l ,11,Cd·.' (. Pl 
,dl).CIU -;' llU' Dla lego ~I),I-

11 PWI 'l, d,l.! u? DIIC7 :l 
. ) tJ ci' I ":0 [\ e 

d 'n,1 t' o p. 7.j".\ CI. e
p. ("~C~l'? D ,\f"Z ~t) n~c 

PQd (; n'N I') c: pl·'.y-
1'1~,.t '--1 re. n m Yln{'j" 
" t J l n (' n c rP zn... b I 

lat l.\ • uĆ cito C.!,i) W s;q)' ł 

lu (b\'I:. dw.1 'Jol llne m ej (' I 

..:d' c są SpN:'J II 'c, rn",l. 
\\ (' c konsu't.e i . dod li;! 

W\ cn Ino l 1'1 ? Ol) 1.\'V ellolo 
by s:lr e bólc kOI,c~\'l 

tOl je. n cprl:- Jn ow H1.e po 
s I'-ów. ~w adcz ',Iv p.lC~. Ż '" 

• P)':' r b e oY)~e""·-.\· (j~ i lt.:cf.('
n 1 eq goollo s'ę lY.!w·sta
l,\ c c.qżl.o chore~o (jak "G 
o:; lZ lo) na lawce bel zad
nej PQ!r. >CI'? Czy le~l 7 dl'
Ż'; n.. ani p·clt..:~n Jrk 1 n c 
M PP mora!!. g1 ano \eż z -
wl)do,\'e:!o obo'.\ ,17.ku l.a [lle
rc ')\\'an:J s;ę n m ';..' Cla.lc, 
!!d\ c,ckal na s/pllalncj law
ce, ~bv ktoś ~;\nl) r:lZ jl'S!.c/c 
IJskdw.c Pl'p.ltl ,,'1 ,KIC'l'O-

* Zdwód lek.l'l.a j,-"t zawo--
d m szcz .;iJloego zaufanI" 
IpolL'<.znego. P·Jn,ew,lż I w .e
r'a Się mu najwyi.,'e dobro 
cllow.cka - 7.dr,)w'e I tycie 

;pole-culhtwo ma prawo 
Lek wać. te wyl~l.a n 

""1.\ 'Hue Iły i ~hw<:<:a ca
Iii swą w;ed'lę i umeJ~lnobci 
dla dobra pacjenta. Etvka 
leka rska nak 7:ujP nie tr - c;ć 
z oczu lee:o do\} a -l t o 
riOW nno być dla. lekac l I!. 

ndjważnlej~ze 

M . RI \ KAWECKA 
P .. Informacje wykon;ysta

nI." w pow yu, l ym arlykule 
pocbod1~ z Prokuratury Re
jonowei w K ielcach. z ret -
cji rodzin.., \\-'ladv law Po
lanowskielto ora7 lnn"ch o ób 
bt;dącycb ~wiadkami opisa-
nych wydarzeń. l\<J.K. 
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Krzyżówka nr 182 
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POZIOMO: 1. ptak łowny z 
nędll kurak6w o długim ogo
nie; bodowan,. ze , względu na 
amaane mięso I OIMobne pió
n Amca, 4. tuł6w, 5. rzeźbiarz 
2reckl z IV w. p.n.e; twórca 
rzetb "Meleager" I "Szalejąca 
Menada", 9. męka, strapienie. 
WI, 10. ćwiek lub bretnal, 

PIONOWO: 1. ptak błotny o 
długim, cienkim dziobie- (du
belt, kszyk), 2 .... Genowefy -
w tytule powieści J. Meissnera. 
3. oświeca umysł, 6. Kierow
nictwo Dywersji ~ komórka 
KG AK założona w 1942/43 -r 
lub dziedziczny tytuł władc6w 
Egiptu (1867-1914). 7. dawna 
miara długości równa odległo· 
ści od . końca kciuka do końca 
środkowego palca rozpostartej 
dłoni, 8. słodka ciecz występu. 
jąca niekiedy na liściach roślin. 
wydzielana przez mszyce 
czerwie; składnik miodu. 

Rozwiązania przesyłać należy 
pod adresem redakcji "ED" 
wyłącznie na karłach poczto
wych w terminie siedmiu dni 
od daty mnIeJszego numeru. 
pomiędzy prawidłowe odpowie
dzi rozlosuje się dwie na~rody 
ki!liąikowe. Karty pocztowe bez 
kuponu będą wyłączone z lo
sowania. 

.,ECHO DNIA" 
Kupon nr 112 

-.zwią"anie kr"yżówki Itr 165 

POZIOMO: Trajan, "Batory", 
retm.an, sałata, pow-eła. 

PIONOWO: tabor, astat, a~r
b, Erato, miara, Niasa. 

Dodatkowe reflektory 

O
bserwując jadące ulicą 
samochody stwierdzić 
można wielką róznorod-

aeść: w sposobie umieszczania 
d.datkowych reflektorów prze
eiwmgielnych. Zdarza się czę
.te, ie światła te umieszczone 
SIł niezgodnie s przepisami, a 
bkie nieracjonalnie. 
Działanie świateł przeciw· 

ffi.:ietnych jest skuteczne, jeśli 
umieszczone są one mozliwie 
nisko nad ziemią. Tam bowiem 
'."g!a jest zawsze rzadsza i snop 
s,,!latla sięga dalej. Najlepiej 
"'I~C mocowae reflektory poni
id zderzaka. Tak właśrue za
mocowane są reflektory prze
eiwmlliełnt'~ ' w "polonezie", w 
którym nalezą do wyposaZenia · 
fabrycznego. 
Pamiętać trzeba, że w myśl 

przepisów Kodeksu Drogowego 
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. Magistr:ala rudy, siarki, węgla (III) 

Po CO -le dardy ••. 
Częs~o ludzie zapyt uią: po co te ciężkie miliardy na. kosz

towną mallistralę? Przecież będzie ona pełnie ograniczone 
funkcje tranzytowe. Jakie znaczenie będzie ona miala dla oży
wienia gosl'odarczego miast w południowej Kielecczyżnie? Ta
kie i inne wątpliwości wysuwają mieszkańcy rejonów, gdzie 
przebiegać będzie budowany obecnie szlak żelazny. 

'

sto tnie, magistrala będzie 
dla potrzeb przewozu kopa
lin, towar6w importowanych 

l eksportowanych. Eliminuje ona 
konieczność budowy wielkiego 
portu przeładunkowego, który 
.r6wnież wymagałby miliardów 
złotych inwestycji. Musiałby za
trudniać, całkiem przecież nie
potrzebnie l-ysiące pracowników. 
Niepotrzebnie, skoro magistrala 
jnoże go w swych funkcjach 
gospodarczych zastąpić. Rachu
nek ekonomiczny kłania się 
wątpiącym. Magistrala będzie 
też wielkim zakładem pracy dla 
tysięcy specjalistów. Koniecz

·ność i.cb zatrudnienia w miejs
cach dotąd mało zamieszkałych, 
pociągnie za sobą potrzebę. bu
dowy mieszkań, obiektów so
cjalnych, handlowych, oświato
wych; czy jest to forma akty
wizacji tzw. prowincji? Nie 
trzeba podkreślać, że także 
większe miejscowości, jak np. 
Stasz6w, Jędrzej6w, wymieńmy 
też Chmielnik, Sędziszów, sko
rzystają na tej formie akty
wizacji. 

Gdy przed kilku dniami roz
mawiałem na 6w temat w ba
raku pod Osiekiem w gronie 
tamtejszych budowniczych, mgr 
inż. Tadeun Ciąg.ło, glówny 
specjalista PBK w Kielcach, 
podsunął mi dodatkowy argu-
ment, przyszłościowy niejako. 
Tego tyPU arteria kolejowa bę
dzie wabikiem dla wielu insty
tucji, gł6wnie zakład6w wv
twarzających artykuły ekspor
towe. Łatwość transportu, su
rowc6w I towar6w wytwarza
nych, wywoła konieczność in
westycji przer6żnych w tere
nie gospodarczo mało rozwinię
tym, w miejscowościach nawet 
najmniejszych. 

MAGISTRALA 
LUBI FAĆHOWroW 

I zn6w podjąłem ważny te
mat, tym razem w pokoiku 
Głównego Kierownictwa Bu
d6w nr 9, 'IV Przede-dworzu ko
ło Chmielnika. Kierownika mgr 
inż. lana Kosa nie zastałem, 
wyjechał służbowo do Kielc. 
Rozm6wcą był m.in. Andizej 
Hen, zastępca do spraw ekono
micznych. 

Siedzimy więc w tym poko
iku, spartańsko urządzonym, z 
widokiem na tory i gawędzi- · 
my. 

światła powinny .uajdowaC się 
możliwie blisko krawędlli po
jazdu, • "IV każdym ra.ie nie 
dalej jak ł. eDl .d {Yelh kra
wędai IiCSll. " zewnętrznej 
krawędzi płaszczyzny oświetla
Jącej. Swiana przeeiwm~ielne 
rue m0K"ą być również umiesz
ezone wyżej nii światła mija
nia oraz niżej nii 25 cm od 
jezdni. W .,fiacie 125p" nie da 
się umieścić dodatkowych - re
flektorów nad zderzakiem tak, 
by bye "IV .K"odzie z' pierwszą 
cytowaną zasadą. Znajdą się o
ne wtedy .byt daleko od kra
wędzi pojazdu. 

Również w małym "fiacie" 
reflektory przeciwmgielne mon
tować trzeba pod zdarzakiem. 
a to ze wZlllędu na konieczność 
aachowania D1inimalne~o odstę
pu pomiędzy nimi wynoszące

-&,0 60 cm. Kodeks Dro~owy 
mówi wprawdzie tylko o mi
nimalnej odle~łości 60 cm po
międz;V światłami mijania, ałe 
w samochodach z prądnicą 
małej mocy jednoczesne włą
czanie ~wiatef przeCiwmgiel
nych i mijania powoduje szyb
kie rozładowanie akumulatora. 
Kierowcy włączają więc w 
złych warunkach widoczności 
tylko te pierwsze. Zbyt mały 
ich rozstaw moze zdezoriento
wać nadjeżdżających II prze-
eliwka. STOP . 

- Konieczność j~t bodicem 
postępu powiada Andrzej 
Hen. - Konieczność zmusi nas 
w przyszłości do kształcenia na
rybku dla spra wnego funkcjo
nowania wielkiej magistrali. 
Wielkie. nowoczesne magistrale 
lubią fachowców. 
. No tak, też ważna rzecz, tym 
razem z punktu widzenia a
wa~u kulturalnego regionu. 
Aby zbudować magistralę, trze
ba nie tylko zatrudnić istnie
jących fachowców. Trzeba wy
kształcić setki nowych specja
listów; w tym elektronik6w, 0-
peratorów urządzeń sterowa
nych komputerami. Narodzą 
się nowe szkoły, kształcąee " 
mało Ulanych dyscyplinach. 
Za fachowość inaczej się płaci 
niż za robotę z kilofem w rę
ku. Płaci się lepiej. I praca 
mniej wymagająca wysiłku fi
zycUlego. więcej myślenia. Le
psze zarobki to lep6ze życie. 
Awails socjalny, bez wątpienia. 

A ,!o przeciei nie-daleka przy
szłosc ..• 

ZANIM OBIETNICE 
SIĘ SPEŁNIĄ ..• 

Zanim obietnice się spełnią, 
zaś magistrala kolejowa wywią
że się z pokładanych w niej 
nadziei, potrzebne są pośpiech 
i dokładność. Uczą tych zalet 
tacy ludzie jak Wacław Lisow
ski, kt6ry p racuje w Przedsię
bio rstwie Budownictwa Kolejo
wego w Kielcach od 18 lat. E
migrant z ziemi białostockiej, 
który pokochał kielecki region. 
Specjalizuje się w robotach to
rowych. Przy budowie magi
strali pomogą mu radzieckie, u
nikatowe maszyny. Lisowski ma
lazł się na liście wyr6znionych; 
w święto lipcowe otrzymał z 
rąk dyrektora dyplom uznania, 
podobnie zresztą jak brygadzis
ta lan Kwaptsz. Powiedzmy 
więcej. - cała brygada Kwapi
sza zasłużyła na sympatię I u-
znanie. , 

Jak żyją ludzie wielkiej bu
dowy? Na niekt6rych odcin
kach pracuje się na okrągło, 
przez eałą dobę. Na przykład 
t.akim gorącym placem budo
wy jest Stasz6w. Nie oznacza 
to, ae ludzie są zagonieni, prze
męczeni do ostatnich granic wy
trz'ymałości. Czas 'szturmow
·szczyzny kończy się bezpowrot
nie; ważna jest organizacja pra
cy, umiejętność sterowania 
zespołami ludzkimi. Pracuje się 
na tej magistrali, z małymi 
wyjątkami, po osiem godzin, nie 
więcej, bo na trzy zmiany. Lu
dzie mają więc czas także na 
wypoczynek; rozrywkę. 

Nie najgorzej zorganizowano 
warunki socjalne. Jak już 
wspomniałem, na kieleckim od
cinku zostały zbudowane lub są 
w budowie hotele robotnicze, 
stołówki. Dajmy na to w Osie-

Pszczoły - Z ••• 

probówki 
W Brzesku, w woj. ta r nows

kim działa sta c ja unasienniania 
pszcz6ł, kt6r a zapoczątkowała 
s ztuczne zapładnianie tych po
żytecznych . owadów. Plan za
kłada wyhodowanie 350 pszczół
-ma tek z... p robówki. Pracow
nicy stac ji - ze względU na 
duże zapotrzebowa nie pszczela
r zy zamierzają przygotować 500 
pszczół-matek. P oza tym pla
c6wka ta ma dostarczyć 800 
m atek nie u nasiennionych oraz 
300 zapłodnionych naturaln ie 
we wIasnej pasiece. 

(PAP) 

ku, Staszowie, Chmielniku. Lu
dzi dowozi się do pracy i za
wozi do domów na koszt prze-d
siębiorstwa, państwowymi środ
kami lokomocji. Na każdym 
odcinku budowy powołano tzw. 
stoł6wki koleżeńskie. Wyposa
żenie kuchni, kucharki, obsłu
ga są zasługą przedsiębiorstwa. 

P rócz tego, wszystkim pra
cownikom wydaje się po;;iłki 
regeneracyjne, wzmacniające. W 
okresie jesienno-zimowym są 
one bezpłatne, w Innych po
rach roku konsumenci płacą 
symboliczną złot6wkę. Napoje 
chłodzące, zimą - gorące, przy
wozi się 'IV termosach na sta
nowiska robocze. 

Ludzie oderwani od rodzin, z 
delegacjami służbowymi, miesz
kają bezpłatnie 'IV hotelach I 
kwaterach prywatnych. Otrzy
mują za każdy drUeń 30 zł rodą
kowego, 'IV przypadku roz
liczeń delegacji służbowej - .0 
złotych. stulowi \O, 'IV ciągu 
miesiąca, znaczny zasiłek do 
pensji. Organizuje się dla bu
downiczych magistrali r6żnego 
typu rozrywki, wypoczynek: 
wycieczki do wielkich miast na 
imprezy artystyczne, na grzy
by, na ryby, imprezy ' sporto
we. Do ich dyspoz-ycjl są 0-

środki wczasowe nad morzem 
I w g6rach: Niechorze koło 
Kołobrzegu, Krynica Morska, 
Wisła, Kościelisko pod Zakopa
nem, Jastrzębia Góra, Orzecho
wo na Pojezierzu Mazurskim! 
Troska o ludzi jest większa niż 
w tr~d~ych latach pionierskich, 
przeclez nie tak znowu da w
nych. 

Tyle jest prostych spostrze
żeń, informacji, z imponujące
go placu budowy - magistrali 
żelaznej, dzieła zaprzyjaźnio
nych narod6w. 

STANISŁAW RAMS 

Wiek galaktyk 
Najbliższą sąsiad·ką naszej ga

laktyki, Drogi Mlecznej, jest ga
laktyka nazywana Wielki Obłok 
Magellana. Jest ona odalona od 
naszej galaktyki o około 200 tys. 
lat świetlnych. 

Do tej pory panowal pogląd, że 
wszystkie galaktyki uformowały 
się mniej więcej w tym samym 
czasie. Amerykańs,ki astronom, 
Harvey Butcher opublikował 
wyniki swoich badań, według 
kt6rych najstarsze gwiazdy 
Wielkiego Obłoku Magellana są . 
znacznie m10dsze niż najstarsze 
gwiaZdy naszej Drogi Mlecznej. 

M .. ja na'ł i, MttI ....... ~ 

~ Medo 
• złote i 3 brązowe mediJlAriM. 

zdobyte przez 
Aus.trii Ąa ostatn ie 
stwach świata w konku~.1a 
cjach zjazdowych w 
-Partenkirch.en, s 
ag. vmny wzrost 

I La, Guajira - _kolumbijska 

N
iedY, uiedzie uie doko
nano lak wiele w ci~gu 
je.ne~o dnia. Sukces był 

wielki. Bialy Dom przysłał 
depeszę z eratulacjami i po
dziękowaniami prezydentowi 
k.lumbijski~mu .Alfonso Lope
aowi. 

DaiewięCidzi.esiędu żołnierzy 
kolumbijskielh, uzbrojm!.ycb po 
zęby, w czasie błYSkawicznego 
rajdu u stóp zaśnieźonycb 
szczytów Sierra Nevada, kUka 
kilometrów .\1 Mona Karaib-
skieC'o, zakończyło pomyślnie 
najświetniejszą li podjętycb 
kiedykolWiek w świecie opera
cji przeciwko mafii handlarzy 
narkotyków. Zatrzymano 647 
ton maribuany. samolot De 7 i 
osiem pojazdów, w tym 5 cię
żarówek; odkryto cztery maC'a
zyny, w tym dwa podziemne, 
i aresztowano eztemaście osób, 
w tYm trzecb Amerykanów 
jednego Irlandczyka. 

Sukces ten stanie się bar
dziej zr(lzumiały; jeżeli powie
my, że według służb amery
kańskich, 70 procent środków 
odurzającycb spozywanych w 
Stanacb ZjednOClzonych pocho
niło z Kolumbii lub przecbo
dziło tranzytem przez nią, 
zwłaszcza prnz jej departa
ment La Guajira. 

.Jak tl. leeo dosz ło ? 
W tym dniu . bapdl.~1 

IIważyli nad Irh 
krążące helikopl~r r 
lilię bać? Są przec1t,z pi 
C'anizowani, uzbroJe. , 
~ closkon.ałe jrodk1 

. Mafia 
·slkilll iu, a przede ~sn .-k".IoI.:,;_ 

które CZy~ią . 1Cb . tórY 
w tym reJonie, k . 
trałny kont~o~uJen.,,"' _"''' 
większą trudn~sCl~. 
"wtyczki" o OICZ, Jll 

gały. oll"iP:I' 
Samolot OC 1· p. bl 

, "O dZIP,. 
łądowac . za b ó,.-ioOł 
spóinić się na U ~l .tI'",_",.,_':;:;li 

kanie na FIO Ty dZ1e
b czekaJ'", na zbocZ~r i .. k \··l·pa 

vada, gdzie .' . "erb' 
rzone plantaCje .:. 

l t . tra" y - przek ę ej I du pa 
nej tak ze wzg ę 
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"Tieris" spisał się d
· b l· W diungli, na wyspie Minclonoo 

(filipiny' ocInal&liono • 1971 roku 

O rze plem.ię Ta~adaJó. iyjqc. • warunkach 
epO.' kamiennej. Antropologowie uwa· 
~ojql i~ ~dluyci. plemienia Tasadayó. 
ł~~' nołw1ękn,m ()dluyciem antropolo-

N
aukowe cele wyprawy nor
weskiego podróżnika i ba
dacza Thora Heyerd-ahla na 

trzcinowej łodrzi "Tigris", z.bu
dowanej według wzoru an
tycznych statk6w. zostały w 
pełni osiągnięte - oświadczył 
radziecki lekarz pokładowy wy
prawy, d'I' Ju·rij Senkewicz. W 
wywiadzie dla agencji TASS po
wiedział on m.in.: "Jak wiado
mo. Thor Heyerdahl wysunął 
hipotezę, iż mieszkańcy starożyt
nego Egiptu. Mezopotamii I do
liny Indusu utrzymywali wza
jemne różnorodne kontakty na
tury kulturalnej, handlowej I 
innej . Wyprawa "Tigrisa" dowio 
dła w spos6b przekonywający, 
że takie kontakty poprzez d.a- · 
lekie szlaki morskie były mo
żliwe przy ówczesnych środ
kach nawigacyjnych. Tym sa
mym naukowe cele ekspery
mentu zostały w • pełni osią
lInięte" . 

W C:ułsk! 132 dni łódi przeby
ła trasę ponad T tys. km. 
"Tigris'" wypłynął z terenu by
łej Mezopotamii, dotarł do Bah
rajnu. zbliżył się do wyb-rzeży 
Omanu, gdzie w starożytności 
znajdował się ośrodek wydoby
wania miedzi a następnie dotarł 
~ Pakistanu. tj. do rejonu do
liny Indusu - kolebki starożyt
nych cywilizacji Mohendźo -
Daro i Harappa. Wyprawa do
biegła końca u wejścia do Mo
rza Cżerwonego, gdzie przebie
gała granica posiadłości egip
skich faraonóW. 
Łódź trzcinowa "Tigris" wyka

zała się dObrymi walorami na
wigacyjnymi. Można było płynąć 
na niej nie tylko z wiatrem i 
prądami morskimi. ale r6wnież 
w pewnym ograniczonym stop
niu nią manewrować. Łącznie 
przebywała w wodzie przez 144 

Olimpijskie 
perfumy 

Znana wytw6rnia kosmety
ków i perfum "Revlon" współ
pracuje z radzieckimi fa bry
kami kosmetyków nad wypro
dukowaniem specjalnych "per
fum olimpi jskich". 
"Pamiątkowe" perfumy ()pr6cz 

oryginalnego zapachu zaw.ierać 
będą k'ombinację witaminową, 
złożoną z substancji aktywnych 
biologicznie. 

Zarówno .. Revlon" jak wy
tw6rnia "Nowaja Zaria" współ
pracowały juź poprzednio przy 
wyprodukowaniu perfum z o
kazji radziecko-amerykańskiej 
misji kosmicznej "Sojuz" - "A
pollo". 

trołllie wyŻUa. Wedlu, Petera 
Bensin,era, szefa departamen
t.. a. spraw walki a narkoty
kami w USA, ta przy,otowy
wana " wielu miesięcy ope
racja handlowa mo,laby sa
opałrzye na rok wszystkich 
konsumentów amerykańskich. 
Wedlu, nieco, areS2t", opera
cja osillr:nęla już "fazę ekspor
,"u". 

państwo 
W obeenośd wlad!! marihuanę 

aybko spalono w obawie, by 
malia nie prebowala odzyskać 
swe,o maj~tku. Mafii udalo 
się jednalt' w siedem dni póź
niej uwolnie czterech eudso
aiemeów, uwięzionych w ło
kalnym 1l\'ięzieniu W Riohacha. 
POdejrzewa się, że przekupieni 
wstali dwaj strażnicy więzie
nia. 

Raz j~cse sukces armii 
polic,ii kolumbijskiej okual si, 
n iepełny i krótkotrwały. 

Oni, a pod koniec wyprawy bvła gil • .nanym stuleciu Tasadayowi. nie 
jeszcze w :makomitym stanie oIIal'!Jq agr.sji . ani chęci wiadania 
Ant .. l . uyms lub kimś . Sq nielwykle delikat· 

y~zm zeg a rze z.atem - pod- ni I unuciowi. cUlsto wyraiajq s •• 
kreśl1ł dr SenkewlCz - mogli unlKia pieSZclotami. Oli.lq się mię-
dysponować niezawodnymi stat- drr sobq koidym kęsem, nie lnojq 
kami. 

"Kiedy zbliżyliśmy się do "ro
gu Afryki" i dotarliśmy do re
JODU manewrów kapit.alistycz
nych krajów. Heyerdahl posta
nowił zakończyć wyprawę w 
sposób nie zwykły, na znak pro
tes tu wydając "Tigrisa" na pa
stwę płomieni. W ten spo ób 
chciał zwr6cić uwagę międzyna
rodowej opinii publiczne j na 
wciąż istniejące na świecie p rze
moc I dysk ryminac ję . na kolo
nializm i agresywne wojny" -
o:ś,wiadczył .w zakończeniu wy
WIadu radZleeki uczestnik wy
praury 

? • 
pojęcia JIIłOje - Iwo;'. Równt.ł ni. 
znane im Ją poję<ia jak wojna, wróg, 
~1.lI:a. lobijoc Dlieci wychowujq bez 
błCIO, la pomocq perswoljj Ni. lna
ią lei UCl.ucio lęku pned ludźmi ani 
pued zwierzętomi , bo;q si4ł tyłko b\Joo 
ny. błyskawic gnmotów. Tosodayo
.ie są obecnie nagobywani prt,ez an
.ropologów dziennilcany pytania. 
na .tóre bezustannie muszą odpowia
dał Iq dlo nich udrękq. led&n • nich 
wyroIi' lię • tett sposób: .. Gdy ftOS I'" <iqgle _y"ytu;ą, i .. tHmy ._Ini. 
ren"; ., irotłłcu" 

przs.si,sta.wia.:rpy 

J
EAN-CLAUDE DROUOT u
rodził się w roku 1938 w 
Belgii w miejscowości Deux-

-Ac ren. Początkowo zamierzał 
zos,tać lekarzem i rozpoczął stu
dia medyczne na uniwersytede 
w Brukseli. Jednak w niedługim 
czasie przerwał slud<ia, by wy
stępować jako piosenkarz w stu
denckim kabarecie. Stąd p rze
niósł się do amatorskiego tea
t rzyku, gdzie zagrał kilka r61 
scenicznych. Mając d'liewiętnaś
cie lat wyjechał do Paryża z za
mia r em solidnej nauki g ry a·k
torskiej. Udało mu się dostać do 
:manej szkoly aktorskiej Charle
sa Dullina. Ale studi6w nk! u
kończył przede wszystkim z.e 

PomilD4l r:lośnej akcji s 27 
kwietnia br., sł4ut posbdania 
mafii w lasadzie lostał nie na
rusr.ony lit' tym departamen~ie 
• wielkości 21 tys. kilometrow 
kwadratowych. Handlarze p41-
zostaj~ również panami stolicy 
departamentu, Riohaeha, ,cJ:zie 
po zapadnięciu zmroku za
łatwiane 511 porachunki w naj
czystszym stylu Cbicalo z lIaj
lepszycb czasów. 

La Guajira staje się powoli 
.. SycyliII kolumbijskl\", Cdllie 
_łHlwil\2uje prawo milczfttia. 

Pozornie władze nie spl'1e
eiwiajll llię temu $lanowi rse
.y. Faktycznie łHlwiem ujaw· 
aiono ponad ZłO tajemnyeb 
ścieżek i ponad 500 zatoC2ek s 
przystaniami, jtlkie ładuje się 
statki-widma bez f1ar:i. Ale 
tak naprawdę, to co moina zro
bie przeciwkO orjtanizacjom, 
które dY"ponują uzbrojen ir m, 
transportem I budżetem więk
nym niż budżet państwa? 

Szacuje się, ze w 1977 r. 
""wieziono do kraju 1500 milio
nóW dolarów, by opłacić ban
dlaray kolumbijskich. 

DANIEL SIRE 

(AFP-lntf'rprHe> 

Z ~a 
w·:l.ł:lę(ju na nie!rasob1lwy &tyl 
i,yda. ~łośliwi mówili, ie po 
p rOfitu nie miał talentu I został 
ze M.koły wyrzucony. 
Miał jednak dużo szczęścia. Ja

ko d wudziestoparoletni młodzie
niec otrzymał nieoczekiwanie 
propozycję zagrania głównej ro
li w telewizyjnym serialu dla 
młodzieży "Tbierry Smiałek". 
Oczywiście propozycję tę p rzy
jął z radością. Młody, wyspor
towany, dobrze władający białą 
bronią odni6sł spory sukces w 
roli dzielnego rycerza. Serial 
sprzedano do kilkudziesięciu 
krajów, a młody adept akto rski 
zyskał spo rą popularność. Rów
nież w Polsce, gdzie se r ial ten 
wyświetlano p rzed dziesięciu la
ty. a ostalnio został znowu p rzy
pomniany. Ale p r awdziwy suk
ces p rzyszedł w roku 1964. 
Drouot zag rał główną rolę w 
słynnym filmie Agnes Varda 
"SzC'Zęście". Grał tu młodego 
małżonka , kt6ry z poro rnym po
wodz.eniem dzieli u czucia mię
dzy swoją żonę I piękną ko
chankę. Dopiero tragicz,na śmier ć 
samobójcza żony uświadomi mu 
jego podłość. Następnie widzie
liś.my go w od rażającej roli mę
ża sadysty I narkomana w fil
mie "Zerwanie".. Również ne
gatywnego bohater a g r ał w sen
sacyjnym filmie Tony Richa rd
sona "Smiech w eiemności", 
gdzie był pa rtne rem Anny Ka
riny. razem z którą knuł po
tworny spisek p rzee iw zakocha
nemu w niej mężczyźnie . Nas
tępnie widzieliśmy gO w jedne j 
z gł6wnych 1'61 w filmie "Safa
ri 5000" (na zdjęciu). gdzie bvł 
f)II rtne r em Emanuelli Rivy. O~
tatnio oglądamy go we fran
cuskim serialu Łelewizyjnvm 
"Panie na Mo/;,adorll"", gdzie 
g r ał pełnego temoer amentu mę
ża Mar ie Jose Nat. 
Syl wetkę tego akto ra p r z.e<l

stawiamy na 7Amówieonie Kata
nvnv JÓ7efiak i Mae:da1eny 
Wójcik z K ielc. przypomina my. 
że listv rio naszej rubryki na
leż" na k<>Pe "ci e OO'lt"7.yĆ d'lpi
~\rif"m N::I 7vr7Pnie". 

Sukces "Ftłraona" 
W Paryiu 

Po 11 latach od sw.-j parys
kiej prapremiery f.lm J. rZf'jto 
Kawalero"'icsa "Faraon" jest 
od 13 tyr:odni ponown ie wy
świetlany w stolicy Francji. h
Dad 6 tysięcy widzów ob.-jrza
ł. 1'0 w kinie .,Panorama", na 
ekranie zerokoformalowym, w 
znakomit "cb warunkacb dźwię
kow ch s"uperstereo. 

P rasa francuska odnotowała 
powrót .,Faraona" nad Sekwa
nę, Z wielkim uznaniem pod
k reślając, że obraz ten jest ar
eydziełem, wspaniałą rekon
strukcją starożytnel:'o E~iptu, w 
którd tworuniu pORlo~ły sna
komiłe krt'ujf', m.In. Barbary 
B rylskiej I Jerzer:o Zełnika. 

Z teki Alfreda 

Hitchcocka 

l 

Tom M iller pocałowal na J)OIi.Ec
na nie maUtę. - Jut jd~ mamo. 

- Dobr ej d!'ogi, mój OOł<Jpcze -
od pow ied z.i ala dedi«atna. S'lan .~ 
b ie4.a. - W r 6ciM cJq,i8'iaj wiec~rem 
punktualnie? 

- Tak - o sióómej Wi~Z()fem. 
N ie ma·rtw się C) JJlIn.ie. 

P a ni Mille r popa.t.nyła Da ~~ 
chło.~tający szyby ok~M. 

- Ten nędmy Nowy Jork - po.. 
wied·ziala. - W Mek6yku chyb\ lIaW

~ze świeci słońce. prawG8 Tommy7 

- Ta.k, zawlS!Ie - oopowiedtbial 
T?m i obją.ł czule maMu:. Potem WY'
bI~ł na dw6r w dee7..Cz w k ierunku 
metra i poj~hał 00 drt.ielnicy ha.n.d
lowej. 

Stary wagoo ~ł się glucoo po 
sZ:"lach. Głowy pasai.er ów uk ryte 
były za pora nnYmQ w ydelliami "Da i
ly News" i "New Yor ke Times" . Tom 
stał pom ięd zy dwoma Mu rzynami. 
Przymkną ł oc;r.y i pomYŚlał o ojcu. 
Bard zo kcx:hał swego ojca. Na ref;zcie 
nads'Zedł d ziell re~·ty. 

2 

Pięć lat temu sj,aq'Y Joe MiJJer po
pełn i ł sa1YX)bójtwo 1..an1m udowod
n iono mu rzekomą wi nę w skanda lu 
bankowym. Wdowa, matka Toma, 
miała ciężk:e życie i i rucno było}ej 
wychować chlopca. Glly Tom zaczął 
pracować, jego pensja n ie wysta rC'Za
ła na utrzymanie dwojga ludz.i, więc 
matka mus :ała sobie także posbukać 
jakie jkolwiclt pracy. 

Od jutra maik a rOZ-poc'l.nie pięk ne 
życie, rozmyślał Tom. Będę rO'hpi :1-

eza l sta rą damę jako pos iadacz pięk
nej sumy 400 .000 dola r ów! 

Krótko p rzed dz,iewią.tą wszedł do 
swojego poko}u pracy w Wester n 
Bank. M iss KeNy. sekTe4.a r ka, sie
d'Ziala już na swoim miejscu. !"0-
praw i ała s~bie k redłtą wa r g i. 

- Geod morn in,g. Joan - pozdc~ 
wił ją Tom. - Wygląda pani 24lOW'U 

cza rująco. 
Zanim miM KeJly :ldą2 la 0dpo

w iedzieć, 00 pokoju wetkną.ł glowę 
starszy pan o siw~h wł06ach, s rebr
r. ym wąs iku, z okularami na nOf'ie . 

- P roszę za·raa; do mnie, Joan. Bę
dę d yktował - powied,dal JcmathaA 
D avis, menażer braniowy. 

3 

Mógłby Epok&jnie pow iedzi eł 
"dziell dobr y", pom)61al Tom, a.1e 
wolał się n ie odezwać. Nie-nawid'lia ł 
Davi a od czasu k iedy odk r '1, u te 
właśn ie c>r. bYł w~nny skaod'<lhl 
banko'wego. Zatem b"1 tei w inny, że 
OJCIec, lary Joe M Iller, popełn ił a
mobójstwo. Powc>Ji nara t ła u To
ma decyzja, aby pomściĆ ()jca. 

K r6t.k o p rzed dziesiątą miss Kelly 
wróciła do pokoju. S zybko uporząd
kowała fryzu rę, poprawiła bluzJ< ę % 

ko ronkami. Tom d06zedł do wni06-
ku, że ()we poranne dykt&wania do
b rze cZ~'n,ły Joan. Wyglądała po 
n ich św'eża, n ;emal rÓżowa . a na 
policzkach m'ala rum i eńce, jakby 
w róc;!a z poannych Ćwiczeń s-por
towych. 

- Tom. ~LŃ tęskni za panem -
pow;ed L·a ła. 

Jonatha n Dad stal p rzed luslretn 
i pop. awiał obie krawat. Spojrl.a ł 
na Toma ZCl€'m przeo:.z rog ""\le okuJa
ry. 

(Cilt« dalszy w n 
nvmen:e) 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Wtorek 
15 sierpnia 
1918 r. 

'Dzij skladam,. ż)'o&enia 
M AKIOM 

j"',,. 
KOCHOM 

JOAC HIMOM 
i AMBROZYM 

* w 17.. r. - .... II" NapoI-. 

I 

Bonaparte. 
W 1944 r. - piww... po wy •• 

.... I ... iu p osied.eni. Krajowej Ra· 
d, Narodowej w lub .... i • . 

W 1945 •• - ., •• oleni. Korei. 
W 1958 r. - nawiq.anie polsko-

-irack ich stosunków drpłomatycz-
n,et.. 

CODZIENNY 
HOROSKOP 

Wiele nb.wych wrażeń# sporo cie· 
iowych przeżyć, Ten miesiqc po
winien przynieść Ci niejedno do· 
znon;e. które będzie.s.z pomiętoć 
długo. Nowo lnajomość okaże su; 
bardzo InteresujQco ; może p"trwac 
dłużej ,.,ii tego się będzl'esz po. 
czQtkowo spodZIewać. Ktoś blis/(J 
będzie w sierpniu niezwykle ser· 
d~-<:my. o iego obecność l"lIO co 
dzień in.na niź rwyk/e. Podróż 
jeśli ramie-rzon teraz lakq pod
jąć, powinna b,'ć udano I prry
nieść wiele radości. 

Kielce 

TEATR 
Im. S . Zeromskiego 

urlopowa do 6 IX. 
przerwa 

K I N A 
"Romanticah 

- "lflln.y meż.czyz 
ma. U)fia szansa" - [ran.clllik,. 
kol. L 15. g 15.i5. "Man<.l",'.sv·' -
USi\ -wł" kol. L 18. g. 113.3<). 18 i 
20.15. 

"l\1.oskwa" - .,Gang O.i.::,ena 
wpa.cla w 8ZM" - dun;,k" kol. l. 
U. g. 16 .. C71owiek kl .... nu .. -
U6A. kol L 18 g. 18 i 211. 

,,studyjne - .. Taksówkacz" -
USA. koL l 18. g. l.(i, 17.15 i 
19.~O. 

"Ba.jkan - "Uolc'C'"/lka g·lJ~.~t 
Ni" - USA. pan. koL l. 18. g. 
15.30, 17.30 i 19.30. 

"Robotnik f
, - JlL.CCl.ynne 

. Skałka" - "G-od.z!ny ~rc)07y" 
- ang. koL l. 16. g l'5.30, 11.JIl i 
19.30. 

,.Leini-e u - ,.W poszuk.~v.:..:łcntU 
mtl:oścl" - a.n.g. kol. l~ 15, g. 
20.80 

,.Amfiteatr" - "Sl.karła.t..ny p~
l-aL " - U:>A. pa,n. koL L 15. g. 
203(1 

"Armatury" - .. Podróż kuta w 
butach" - jap. pan. k<>-1. dub. g. 
16. (Wstęp wo.1ny). 

KASY I< loa " Rom:1otica" pro· 
,vadZl\ całodzienna pnedsprzedai 
bUe t6w 

APTEKI OYZUR NE: n.c ?'s-lNU 
ul Buczka 11/39 nr Z9-008 u!. 
S ie nkIe wIcza t5 

PORADNIE OYZUGNE: dla 
dzle cl I dorosłych uL Zelazna lS 
w go~ 18-22 "" n iedziele 
godz. 8-12. Stomatolo~ia ul 
Zelazna :11\ w godz. t8-Z2 w so· 
bot y - od I(odz. 18 d o f w 00-
niedziałel< 

TELEIo' ONY: 
Pogotowie Ratunkowe 1199 . P o

gcKowle Milicyjne m P ogoLowle 
WSW 1\6-Zó Stra t Pozarna 998 
Pomoc drogowa Hl. pog<>towle 
Energetyczne Kie lce - Mlastc 991 
Kielce - Teren Ił? Pogoto ... ·p 

wodno-kanal\.zacyJne 108-11 Poe .. t 
informaCje o u51u~acb lU Hotel 
.. Centraln~" 420-44 Inror mac Ja k o
le' owa . 30 Pogotowie h:vd r aullcz . 
n<t-energetyczne . dźwł~owe KS M 
osle dle X XV-lecia P RL nr tet 
420-S!. oc. Sad.. - 49ł-S. ... Bo
cianek - 456-7' Pogot owie w o d
no-kan. c .o . diwlgo,.,e elektr"czn e 
SM .. A rmatury· czy nne ,. I(odz 
8-U. Sobota 8-11 \et SIR-SS Po. 
gotOWle gazowe ezyn n e cała dob .. 
420-9!. Pogo towIe na oraw urzadzeń 
gazowych czynne " (odz f-Ił 
tel 436-72 Po~otowle te l e w lzvlnF 
477-98 Pogo towie. elektryczno - wo' 
doclągowe I\If ZBM czynne od 
~<>dz. 18 do U. teJ 500-65 (nforma 
cia 9lutb.. tdro w la ezvnna w 
l(<>dz. T-tO tel 481-80 Ośrodek 
Jn l . Us l u j! W USP tel 45'1-41 

En NUMER 182 

STRONA 6 

POSTOSE T i\ ItSOW E It - Czar· 
nów Plekoszowska 515-11 
Ow ori1:ec PKP - 444-33 Słowac· 
kie go - 4n-70 Sz:vdlówek - 1'0-
porOWSkle go 4n-U Tgks6wkl ba· 
~ażowe ArmII Czerwonej 
469-88 P lekoozo w ska 515 -11. 

Radom 

~ I N " 
,,8aU.yk~' - to Dzi.ewozyna z re

k la"ny" - USA-wl . k ol. 1. 18, g . 
1.5 • .• RMlerooa s tet" - USA. k .. i. L 
16 . g. L'l i 2111. 
n,Przyjaźń" - •. Koor a" - j&p . 

pan kol. L 18. g . 16 .36. 17.36 
19.Ja . 

"Pokole nie " - .,Jac.emiałt J-ołun
s on" - USA, " a n. k ol. 1. 16. g. 
15 i 1'l . .. K I·ako;a" - wł.-fr. k ol. 
L 16 . g 1.9. 

,.Odoon " - nieczynne 
" Hel" - .. Ron1a-rrtyozna _.<\.n~iet

ka" - ,.ng. kol. L Ul. g. l a.30. 
17.30 I 19 lO. 

" W a ltec" - ni.eczYllne 
APTEKI DVZURNE: n r 67-015 

plac KonstytUCji 5. nr 67-010. olae 
Zwycięstwa , . 

TE LEFONY, S trat Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 Pogo· 
towie Gazowe 51 7-17 pogotowie 
Energetyczne Radom g91 
Komenda MO 251-36 Po~oto\Vie 
Milicv1ne 997 Pomoc drogowa -
981 

INFORM!\CJA SłUŻby zdrowia 
czynna w gndzinach 9-21 w śo· 
botE: 8-20 tel 261-27. Informacja 
" ",lugach - 267-85 

POSTOJE 1'>\KSOWEK: ulica 
Grodzka 229-52 ol Kon.t,·tucii 
228-51 Dworzec PKP 268-88 ul. 
2wirkl I wigurv 418-10. 

Skarżysko 

K I N A 
"Wolno:;ć" - .,Szczęście na smy

e7y" - jug leo1. dub. g.x1l.. 15. 15. 
,,\Vyspa skazaneów" - nH~ksyk 
pan kol. l. 18. godz. 17 Ja I 19.45. 

"Ml .. taJowi~c" - .MiłDc.;ne ż.yeie 
Blld .. nl~ra Trajkov(."'·a" - jug. 
kol. l. 12. g 17 i 19. 
"ZWiąLkowiec" - 1.Znp.'lch kQ

biaty" - wlosk'. k<>-l. 1. 18. ~. 17. 
APTEKA OY7.'JR~Ą, nr 29-046 

ul Ąnteczna 7 
POSTO.JF 1"\KSOWEK: Owo· 

rzec Glównv PKP - 705 osiedle 
\lilica - 22-44 

Starachowice] 

ItINi\ 
"Robotnik" .. \\'tt,;l'ka podr6ż 

R·) ka i Lo')., kl." - po:s:kL ko·!. g . 
15. ..Jutr) s.ię P()!~t.'7.~rlny koch.l
ni..e" - C~RS kol. L U. g. 17 t 
19. 

"Starl
, - ,.Trans.:1m·e-rif':l:o Ex

pl:e-s~" -- USA k-)l. L 15. g. 17 
i 19.15 

• APTEKA OV7.t'RNA, nr 29-078 
Stasztca I 

POSTO.JE TAKSOWE"', ol 
Swierczewskiei',;o - :nO. lhvor7ec 
ZachodnI PKP' - 380. 

Ostrowiec 

It l N A 
" Hutolk" - "UI/.-'\.na wód' 

Apa<'''7.uw·' - NRD, pa.n. koL ~. 
15.:10. "Wod7 ;reJ" - pv! .. kl. kV!. 
L. 18. g. 11.3<) r 19.3'). 

"Z()l"7.a" - fR~bu\S.·' pul-s.kt, 
k ol. l I;;. g 16 i n. 

i\PTEKI\ BVZURN , n r 19-071 
Sła rokunnwska In. 

POGOTQWIE a ATUNKOWE: tel. 
99 

. RADIO ." ~r.i 
l' • .~. • 

PROGRAl\l LO&ALN 
16.-W Aktualn<>ści dOla t· ,,o 

.. Saldo d)l't'ekloOrze" - audyrja 
C z. K u ssa la- l7 00 •. Złote bałałajkI" 
- a ud. J Wosia 11 30 Z cyklu: 
"Zycie rodzłnne" - re p K . Ozie· 
końskieJ .. Uch wycić ra dośĆ''' 17 58 
Melnnl" t n ~'i7el t,,~mo"'kl 

PP.oGRAM I 
143, Wa kacyjne Kino Młodych 

K ino lektur: "Dulscy" - pol. 
r11m rab (ko IGr) 

IR.1lO Dziennik (kolOr) 
16.10 Obiek tyw - progr . w oj.: ka. 

tow1ckleg<l. blelsk ieg<l. częs
t <>e ho wsk i.,go. opolSk iego 

16.30 Stud io Te lewizji Młodych 
17.10 Rod o w o d y : .C zerWDny I)3 ro

wóz" (kolor) 
• 17.45 Inte r st u dio . - o oułga r s k lel 

hist orii I współczesn()Ści 
la .~ Swlat który nie może tagl

nąć : .Na szlakU p ta sich p rz • 
lotów" - film .dok TV a n g . 

18.50 Ra dzimy rolnikom 
19.00 Do branoc 
19.10 Siodem ka: 
19.30 Wiecz6r z dz iennikiem 
20 .30 .• Zycle I śmie rć Penelopy" 

- <>dc 4 film SełlS TV ang. 
2l.2i Swla dkowle - progr . pub!. 
!1.<ł5 Poradni l< tmoto r yzowanego 

t u rysty (kolOr) 
:U .55 Dzienni k (kolOr) 
n .l. T eatr- Komedii: M ich a l We-

l iczk ow .Tak p iękne. jak: 
prarwdzl we~' 

PROGR.'\.M II 
16.M K m.o Letllole: .. Nte l.uoi<: po-

n iedziałków" - pol k me-
dia film (kolor) 

1'7.~ DialogI l pr'zeszlośc-ią: Koon
rad Mazowiecki (kolor) 

IS.UI Powtórka 2 j<:z~'ków: jęz. 
r05yjskL l. 215 

18 . .w Powtórka. językÓW: jęz. 
francuskt l. Z5 

HI. IO Program lokalny: Wiad<:>moś
ci kieleck ie 

19.:Kl Wieczór z dzie.n.niklcm 
~.30 Wtorek Mel n18oa: mu,z~"cz

ne W'~7.yty 

21.30 Z4 godzmy (ko:oc) 
2140 Kino Letnie: "Czajkow"ki" 

. ra<iz filn1 bio-graf. (k :()oI") 

Jutro 
PROGR.\.M I 

14.40 WakaCyjne Kmo Młodych 
Z różnyCh bOlSk ... Krąz,,1< w 
bramce" - fltm radz (kolor) 

DOKOIIJCZENIE ZE STR. 1 
wodu której spalił SIę silnik 
hydroforu, w związku z czym 
placówka ta pozbawiona jest 
wocly. Z powodu braku ener
gii elektrycznej nicczynne są 

takie ucządzenia chłodn icze, 

co utrudnia pracown ikom 
kuchni sporządzanie posił 
kow. Zgloszenie dyspozytor 
Pogotowia Energelyczne!:'o 
przyjął jako pilne i zapew
nił. że monterzy niezwłocznie 
przyjadą. Tymczasem minął 
tydzień i nie kwapią si~ oni 
przyj'ć z pomllcą. 

Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z dyspozytorem Pogo
towIa Enegetycznego. Potwier
dził datę zgloszen;a awar:1 i 
obiecał niezw!oc7.n:e wysłać 
ekipę mcmlerów. 

Od redakcji: - Pogotowie 
Energetyczne. jak sama nazwa 
wskazuje. Jest placówką. która 
powinna ŚWIadczyć swoje 
usługi s z r b k o TymC7.a
sem jego praco\\'nicy n:e sple 
szą się, jak wvnika z tego 
sygnału. Swiadczy to o nied
balstwie i nierzeteln~'m wyko
nywaniu obowiązków 

Interweniowali 1J nas także 
w pOdobnej sprawie mleszkail
cy Wolicy. Skarżą się ()ni. że 
od dłuższego już czasu w miel
scowos.ci tej często występują 

braki w dopływie prądu . Icl1 
int~rwencje w miejscowej 
stacj i Pogotowia Eneregelycz
nego nie odnoszą skutku. 
Sygnał ten przekazali 'my 

k ierownictwu Re.ionu Energe
tycznego w K ielcach. Mam~' 
naOil:;ej ę. re tym razem n ie 
zostanie on zlekceważony. 

(som) 

Ogłoszenia drobne 
11 BM. l..na!e"'hlono por~fe) z 

pieniędzmI na ul. Buczk a. W 
sopt'awie o dbio"U pr'oszę telefo
nować: 436-88 Kielce . Ska wiński 
Mieczysław. ~a33-~ 

10 BM około godz 12.45 na 
uł ŚWIerczewskiego w K iel
c a C'h (P ZU - pl Pa l'tp.a.ntów) 
zgu b iono torebkę męską b rązo
wą. W yso k a na·gloda za zwrot 
pod a dresem podanJm w do
wodzie osobistvm wajdujacvm 
sW: w to.,·e-bce 31425-g 

SeRZED,'\:Io1 "żuka" z silnikiem 
g ó r noUl'W'{)fQWvm. Nowa Sluptia. 
ul. ŚWllęt.okl"l.y.;k 3. 3 141 g 

UWAGA, .ABSOL WENCI 
SZKOŁ PODSTA W 

ZA SADNICZA SZKOŁA BUOOWLANA 
w e WLOSZCZOWEJ, ul. Wiśniowa 9 (tel. 

ogłasza z a p i sy 
do klas p ierwszych w zawodach: 

MURARZ-TYNKARZ 
POSAnZKARZ· LASTRYKARZ 
MALARZ 
BETONłA RZ-ZBROJ ARZ 

Warunki przyjęcia - ukończona szko ła 
stawowa. dobry stań ~drow ia , wiek 15-17 

. Wymagane dokumenty: świadectwo 
podanie i życiorys, metryka u rodzenia, 3 
fie. 

Nauka w ZSB trwa dwa la ta . W okresie 
uczniow ie otrzym ują wynag rodzenie: 

I klasa 520 zł miesięcznie 
II klasa 1200 zł miesięcznie 
Ponadto zapewn;~my nieodpłatnie: 

zakwaterowanie w internacie szkolnym; 
ubranie wyj ściowe i robocze; 
pos i łk i w7macniające o wartości 3()O zl 
sięczn ie . 

Uczniowie znajdujący się w trudnych 
k ach rodzinnych i materialnych mogą 
bezzwrotne zapomogi w wysokości 900 zl 
talnie. 

Po zakończeniu nauki w ZSB mają za 
pracę na budowach Kombinatu BudO\\ I 
Kielcach. prowadzonveh w kraju i za g" 

Zgłos7enia przyjmuie sekretariat s.". 
Włoszczowej, ul. Wiśniowa 9. tel. 181 

DVREKC.JA ZS 
oraz KOMBINAT BUD )\\ 

429-l~ ( 

Wzorem lat ubiegłych KIELECKIE Z.\I\lJ 
DROBIARSKIE w Kielcach, .Ił. F. Dzi ,'ri,ill , 

go 65 przystępują do zbierania pisemn° '! 

lub osobistych zgłoszeń o przyjęcie do pc 
tegoroczny sezon gęsiarski. 

Chętnych do podjęcia pracy w tym se7 .. ? 

simy o osobiste zgłoszenie się do DZIAŁt Sp,,
PRACOWNICZYCH (l piętro . pokój 14 
ustalenia terminu podjęcia pracy oraz 
książeczek zdrowia i złożenia podań. 

Od kandydatek do pracy nie wymaga 
nych kwalifikacji. Zachęcamy do skarl:" 
szansy zatrudnienia. 

DYREKCJA CUKROWNI " WROCL \",., 
we Wrocławiu, ul. P oprzeczna 3; 

Z A T R U D N I , ~~ 
na okres kampanii cukrowniczej 197.., I 

MĘŻCZYZN i KOBIETY, 
z ukończonym 18 rokiem życia. 

Kam pania rozpoc;nie się 10 września l !17~ 
Pracownicy zostaną zatrudnieni przy z,;! l' .lI 

i rozładunku b uraków oraz w oddziałach 
cyjnych . . 

Cukrownia gwarantuje zakwaterowanIe \1 

telu robotn iczvm . Ponadto zapewnia sle. 
J ~ 

ochronną , odpłatną stołówkę po cenach Z!1 I !. 

- ty lko obiady, natomiast po przepraci1l
\ 

akcji zwrot kosztów podróży. . 
Wynagrod zenie wg układ u zbiorow ego dl l 

mysłu cukrowniczego, bez vpodatkowanlJ " 

Bliższych informac)'i udziela dział kadr C~l' 
• 11" 

ni "Wrocław" , ul. P oprzeczna 37, nr kodu. 
Wrocław. 
Zgłoszenia należy nadsyłać listow nie, z 

niem terminu p r zy jazdu. 

LEKARS KA S pec jalistyczna 
Sp6łdZliel nia P raey w K ielcach 
i n formuje. że w o k resie w a.ka
cy jnym wszy stkie n asze przy
chodnie są czy n n e , to je6t: 
K ielce. Hipoteezna 3. i druga w 
podwó rku - Hipotecz.n.a 3. S ien
k iewicza 62. Kościuszk i 3. M 
Boczka 4. Moniuszki 4. s tara
chowice. Ost~owiec Sw .. J rlne
jów. !3usko- Zd rój. Ska.1'Żysko
-Kamlen.na i Korlskie. 

P ers'lInel w ysoko k wahhko 
wany. Ce-n,v pr7:v'S'tęprne. zgOO<le 
7. obuwiąwją.cyrn .:enni'kiern Za
pram!'m y! 413-«: 

wyra2Y 
szczerego ",spoi'" 

z pow<>du u:()"~ 

MAT ",I 

"ETOB" 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Spot • anie 
II • 

reznlew Żiwkow 
l,ed Z:il łek na Kry·mje sekreiar:il gene.r:llny KC KPZR 
Hrr-i.niew spotkał się z pnebywającym n - w .... po
... ZSRR T odorero l.iwkowem pierwszym sekr~tarzem 

,k,ej Parlii Komun!stYCILl1ej, W c:zasie rozmo,wy 
wymi any j'nfm'macji na temat działalnośc i obu 

dz:ele budowy komunizmu i _ocj:ł+Jizm,u, omawian{) 
,we zagadnienia stosunków rad.!:iecko-bułgarsk ich 

międ'Lynarooowe. (PAPl 

ie autobusu z cysterną 

• •• Co naJIDllleJ 
poniosło 

, . , 
SffilerC 

AIRES PAP. Jak 
l\~lo Horizonte (Bra

\\ p'>bli iu miasta Uber 
\\ ","' ty ł się tragicz.ny 

na szosie: &utObU6 
,. n ,. pasaże rami zderzyl 
r, t-, "a !>aomochodową. 

"" wszych doniesień, 
ej 29 osób !>O'n iasło 

'0 nieowi.elu pa'Saże-
k raksę. 5 ciężko 

· le ży w s:z.pitalu. 
J,lIOY 1.0 zderzeniu sta
'1:11iu Wi~kszość śmi,e.r
,.~ ,I to ? węglone :r-wlo
" <I,) zidenty!ikowa,nia. 

słonięcie 

nika 

Kościuszki 

Deł~oił 
· I ,Im Detroit, wielkie
'Ka pu"mys.lowego USA 
'ę Wczoraj uroczystość 

a przez delegację 
rako wa wład:r-om De-

nn Ika Tadeusza Ko-
· \\ wi.,rne j kopii pom

~lskle ~o. Pomnik jest 
.łee/enstwa K ra kowa 

'Jlt. miasla w który m 
..... ;~lotysięczna rzesza 

~:._~,,:, polskiego pocho
.' lvstego odsłonięcia 

· Dokona li prezydent 
Edwa,,1 BarsulI i 

Detroi t C .. leman 
(PAP) 

O\( 'ZElI/IE ZE STR. l 

y P,",) będzie ponad iM 
lu r ~stów, w ezyan du

\lanowić będ~ie mlo
nlJ~r'L'''ny przyjąe pe_ 
\. (' hłopców i d.iew-

O> 100 prawie krajów 
n"um II . h i " k IC rad .. ieeki-

Wedh>c( wstęvn~o oo:hodze
ni.a. wypad<!ik spowodował kie
rowca ruutO'bUSlU, który prowa
d7..ił wóz z nadmierną p~'ędkoś
c'ą. KJerowey obu pojazdÓW 
z,g.inęli w płomieni.ach, 

Światowa 
konferencja 

DOK01iJCZEN lE ZE STH. 1 

t .... ·eĄ'Cia światowej koafe-renc ji. 
w Sil>rawie walki przeciwko ra
siZJ"lWwi i dy&kryminacji !'aso
wej. W kenfe re!l1cji, zwoJa,nej 
pruz Organizac ję Na:rodbw 
Zject,nocwnyc-h, bio rą uo.2lial 
p rzeOstaiWic\e1e 100 państw ze 
~-s:z.ystkich regionów św<iate. po
nad 80 n<aJjwiększych o r ga'lliza
cji społec:z.no-polityez,nych z 50 
krajów, liczne O\·g.a·ni;z.acje mię
d'l.y n a.rooO'we oraz rE<p re!?efl ta·n
("j ruchów narodowowy:z.woleń
czych Af'I'Y'ki Polludniowej i Pa
le&tyny. 

Je<ly,nymi k r ajanl'i. które 00-
mów.j·ły ud7Jia~u w O'br adaC'h. Sil 
r asistO'W8'k:a Re-publi'ke Pehrd
n.i~j Afr yki o r a·z St&ny Zje.d
nOCZO«le i Ia.rael 

• • • 
Przewodnic:z.ący Rady Pa·ń

wwa PRL HMł'yk Jabłoński w 
posłanilll do przewodn·ic-zące€'O 
światowej k()'(\fe-I'encji w spra
wie waUli pTzeci~o r asizrrl(}wi 
i dy8'k:rYrrWnacji rasowej p r7..e
k.a.zaił w imieniu Rady Państwa . 
r:z.ąd<u i na rodu polskiego wy
r.a<zy golida"llo6ci i pełnego J>(r 

pa'l'C ie dlA sp,.awy będacej 
pnzMTT>iotem obrad. 

(PAP) 

czek obliczona jest na 18 dni. 
Oczywiście wszystkim zapew
niamy możliwość obejrzenia 
zawodów olimpijskich: każdy 
z naszych gości będzie mógł 
przebywać na stadionach i bo
iskach około 5-4i razy. Zoba
czą rÓwnież.. w Tallinie - re-

I · PrRyde.nt ECiptu, AA
war adat Gświaok'7.ył "" .. -
.iedaiałek wi~ .... rem li u
e~.Y'IIi wszystko ee w ie«G 
mocy, aby osiącn'ł~ pokój na 
Bliskim Wsehod .. ie. Oculał 
jed ... akże, ii d'łi.y d .. ,,~JI'ł'a
wiedliweco pokoju". 

• ekret .. rz ceneralny 
ON Z, K urt W aldhe.im e
św;"dc:&yl w ponie,białek ~.., 

(lgenc5e 
informują: 

G~newie, ie j ego zda,nie.m 
spotkanie Carłer-Sadat-Be
.:in w Camp Oavi·d nie 8-

'wiera "prawdw.iwej furtki" 
na drodze do połlojGwt'"«o 
r ... związa.nia kGnfliktu blis
kowschodfliel:G. 

• Jak poinformował w 
pr:r.e·mówif'niu ra<liow .. -tele
wizy jn) m pre<t:-de-nt Lud .. -
wej Republiki Konl:a, Joa
chim Yhombi-Opanco. wla
t1~~ le«o kraju unicestwiły 
próbę umaehu stanu. Akdi 
l~j zamienali dokonać
stwierdził pre.zydent - "n.,.
jemnicy oplaceni przez ~
cly uehodnie i niektóre pail
siwa afryka(\skie". Najem
njey mieli dokonać inwa4ji. 
a następl\ir sam(l'rd .. wae ki~
rew-n;.ehvo kraju. 

W NRD 

Aresztowanie agenta 
"bandy Lamplan 
BERLIN PAP. Jak Wifo"ln'uje 

a 'gencja ADN . 12 bm. na prJ.ejś
du g tanicznym między NRD a 
RFN w miejscowoeci Ma r i.en
born o .. ~aJ\a władz,y Niemiec
kiej Re.publiki Oemokr a>lycmej 
a<reo;z,\()Iwały OOYlO'atle<la RFN, 
Lt>opolda Spindle ra, sch ..... yta.,e
go podczas p róby uprolO'a<lze-nia 
i pt' le"lĄlcenia de Rep"Jł>li!kJ Fe
dE'r al<llej nie,>ełno-le-Ln-iego miE!'SL
kanea NRD wbr ew WQl i jece 
ojca. ' 

L. Spil1<ller byl agente.m u~ 
chockliO'n6em.ieckiej g r upy p noe
stępczej, :r-ilanej jako "banda 
lAmpla" Wyszły na jaw kolej 
ne falkty. śwo.adczące o powiCl
zani.ach tej pt'Zes-tę<pCzej (}rga
n~'Lae ji ze s.lużbami wywiao ow
czym.i w RFN oraQ; z pr asą 

spri.ngerowską . Użyty p'rtre'"~ 
Sopiondler a w cel=h pr z.-.stę.p
c7yc h samochód c lęza lowy w
sŁal skonfiskowany. 

oów olimpijskich, c hce. aby 
mieli możliwość swoistego u
działu w wal~e sport wej. Na 
przykład I.organi~owane lOb\a

ną biegi na "olimpijską mil ., 
_ 1980 met rów. ZlO'yci<:z('y 0-

Irz",mają na pamiątkę wacJ.ek 
l ub med .. l. 

nI ,.mi lieaba naszych 
.. "·asie .limpia~y 
t.'na~. lit tysięcy. 

:.n",o~nl się od in-
~ R "'~ JI turystycznych 

. adzleckiego nie tyl-u,;; ~o~z~stać z jego u
WSI vS~k .zle młod!-i, aJ.e 

'h Im tym, ze na)-
. celem naszej 

. !es~ zapoznanie 

Konkurencja 
dla turystów 

tm zag l amcznej z ZSRR 
rnło~arodu radzieckiego 

16~rn P<;>koleniem, 
"tkim tYSlI;<;y osób 'IV 

", . C:z.aSle od 
o!łJnpiady do jej 

"mv Jesl tylko 1ti dni 
: obsługiwać po raz 

laSI tą? i sama turysty
" Igrzysk ..... d· . 

l"'\'kl "" Zle 10-
jal e. Opracowaliśmy 

ny p rogram. który 
,~ś •. ,r:nozna podzielić na 
~ ;;'.\~" sportową , tUI y_ 

t\l'r~kową i kuhu-

lt,~c tur tó 
I' . ys w przy;e-
."nplaoę -

r.. 'jlil!w' . w d'Y6ch . tu-
',i'Wi Ik lęC dm kazda. 

" a część wyc ie-

,aty ża,l wców raz w Kijo
wie, Mińsku i lAnin&r"dzie -
p rze<leliminacyjne mea.e piłki 
nożnej. 

Zrobimy co 'IV nasL.,j mocy, 
ieby u atysfakcjonować wszyst
kich. Rozumiejąc na prLykład, 
ie w sklad:r-ie grup, do progl'a
mu których nie wchodzi pobyt 
w Kijowie, Mińsku I Lenin
gradzie, mogą b ć zapalem ki
bice piłki nożnej. zdecydowa
łiśmv się org~ł'''':.tt)~vać na ży
czenie turystów, jednodniowe 
wyjazdy do tych miast na me
cze ich rodaków. 

_,Sputnik" dąży do tego. że
by jego młodzi goście nie byli 
biernymi obeerwator ami za lO'o-

Biorą' pod uwagę, U p r u
śled ,liliśmy doświadczenia na· 

zycb poprzednik. - tu r ia 
na olimpiadzie po'więca :ł.a
wedom sportOowym nie ,,·i~c. j 
niż 30 p rocent swojego cza u. 
"Sputnik" lapropenuje ~o-

m gośdom szereg wycieczek 
po Mosltwie. okolicy i kraju. 
Pojadą m.in. do Włodzimierza. 
Pskowa. Baku, E r ewania, Gr d 
na K~" na But:hary. Sa
m~rkand . Zaproponujemy Im 
również wycieczki tematy('zne. 
p rzy opracowaniu któ,:ych ~
raliśmy tJM: uwzględJllĆ naJ-
r óżni jsL gu ty i z.aint"r,,~ 
,.,ania. O l ganizowane bt:dą 111>. 
wyciecLki pod haslem: " ZSRR 

kraj sp9rtu", "Spor towa 

Fundame ty 
... do poprawki 

DOKONCZENłE ZE 'l'It . l 

p rodukcii są ,oraz lepsz< j jako ' 
ci a bardzo ('z~to pochodzą z 
Importu. sp rowadzane ł.a d wi
zy. 

W b!'anży budowlan~j p rz"d
siębi rSlwem, w którym jakość 

ymaga szczeg61nej uwagi jest 
PrzedsiębiorslwG Budownictwa 
»rumysloweco "Cemenlobudo
wa". W bieżącym roku na kilku 
budowach zanotowano p rzypad
ki nie- tylko usuwania uste r ek 
ale WI'ęCZ konieczności budowy 
niektórych obieklów od nowa. To 
są historie bez p r ecedensu . jeśli 
~ kilku miesiącach okazuje sic:. 
ze fundamenty pod budynek lub 
filary podtrzymujące wiadukl są 
v..~ykonan ie niey,,' ł aści'wie, nie 
mają odpowiedn ich param<'
trów i zakładanej wy t rzymało
ŚCI. 

Na budowie lamia r ni kamie
nia gipsowego w lawianach 
ułożono w listopadzie ub. roku 
fun da menty, któ re wiosną tego 
r.o ku zaczęły się kruszyć I pę
k~ć. Eksperty ł.a wykazała, że 
uzyty beton ni" mial odpowied
nich właściwości. ponieważ 
prly jego p rodukc ji nie p lł.e
slr""gano no r m procentowego 
sk ład u mies:z.anki, czyłi po pros tu 
oosy pano do cementu za dużo 
piasku i kruszywa. Ponadto ni
komu wtedy nie przysło do I:ło
")', aby \v czasie uklatJr.p.a 
fundam en tów zabezpieczyć bE
ton przed utralą ciepła. Sku tk i 
kilku przeoczeń i nieclopatneń 
mistrz6w i b rygadzis tów na bu
dowie są takie, że trzeba klłć 
całe fundamenty. od nowa 
kłaść zbrojenie i zalewać beton. 
st raty hnasowe z tego tytułu 
wynoszą .,tylko" 50 lysic:c.v 1.10 

tych. ale nie policm.no złotówek. 
prze7.naczony('h na zaplatC::&łi 

wykonanie dwukrotne lej sa
mej roboty. Nikt tei nie wspo
mina. że ludzie. 7alrudnieni clo 
usuwania skutków pa r iaekit:j 
robot y mogłiby w lym cza.,ie 
pra cować na innej bu do w ie. 

Z powodu żle przygot o .... ' .. "ł'go 
betonu zakwestionowano r6w
n ieoi jakość w iaduktu . budowa
nego przez .. Cemenlobuclowę" w 
Wien bic y . I w tym o rzypadku 
kos/ty wzmocnienia fila rów bę
dą niewielkie. ale jak w złotów
kach można podać straty z 
tytułu op67.nienia - in weStydi , 
p llesloju budowy. ponownego 
angażowania lud zi? Dla przeosi ę
biorsl wa ~ to sprawy nie!siot
ne. mało ważne - w społecznym 
l;o~umieniu słusznie k r vtvkowa
nt> i pot<:piane. 

Takich p rzykładów z b dów 
kielpckipj "Cementobudowv" 
można p rzytoczyć ;mac7nie wię-

Moskwa" lub ,.szlakami p rzy
jaznJ ··. Oczy wiście. ....·szęclz ie 

g dJ.ie p rl."by wać będą nasi CCl
śde. LO ganizuj"my im l wie
dżanie wystaw. mu z .. ów. pobyt 
W te"tne i na k oncer la ,·h. 

W , lol1c rad/.iec ki"j .. pul-
nik" ma do oyspozycji 3 kom
fortowe hotele. C~ęąć tur~'st6w 
umles.tC:lona }.ostanie w mlo
dł.i żowym oboLie "Perła " pod 
Moskwą, a także w najleps":Ych 
akademikach s tudenc kich w 
mie ' ·ie. Spec jalnie dla igrzysk 

jednym z ma)ownll:zych za
kątków w re jonie podmoskiew
s kim, w pobliżu wsi lwakino, 
budowany jest międzynarodo
wy obó, olimpijski dla 2500 o
sób. W pod r óiach do K ra ju 
Ra p rze<:! gośćmi otwarte zo
staną 01ZWI międzyna rodowych 
młodL.ieżowych ośrooków . .sput
nika" które rezmieszczone są 
w rÓznyc h re j<>nach Z ią/ku 
Radził'ckiego. m.in, na wvbrle
zu Mo rza Cza r m·go i Kaspij-
kie{!o, nad Wołgą , na K auka-

lie i nad .. ysokogór kim je-
s.u"""-Ia w po! ltzu E .. ,, -

Chcem bowi m , ż"by 'zas 
pędzony w Zwią~ku Rad ziec

kim 'uryś.-i wspnmi.n" I Jak., 
jf" hO 1 najba rd.tH-j rad 'nych 
w darL"ń w je życiu. 

':t'j, ot, . ćby t n. że w tym 
,.oll. mUSl no ~ymienić pl ty 
oregowe na podJazdacll do hl
w ianej w Koniecpolu koił wni 
osledlow~j. których wyL r :l. ma
łość byla daleka od potu bnej 
'! tym przypadku. Ale czy wy
Il<.'zan a tycb pcnykładów jŁ'61 
najważniejs:z.a? Już te aYllnaJy 
wskazują. że z jakoś ią pracy w 
• .'Ceme~lebudowie" nie jest \ak, 
Jak byc powinno. 

Wydaje się. że ź.ó<!lem 
,,:ię~s~oi;ci niepowodzeń pl':..ćd
slęblorstwa jest niewlakjwa 
p r aca Zakładu Prefabrykac ji. 
centralnej betoniar ni oraz Jłi -
p rzestl'2eganie podsiawow ch 
z.asad technolegii robót betono
'" ych na budOowach. W iyc 
t rzech ogniwach należy upatry
wać p rzyczyn teco. :ił' bet Wf' 

fundamenty l'e?..sypują i 
kilku mIesiącach. że prefabr 
Iy n.e wyt rzymują obciąż ń Itp. 
Wit:le zast rzeżeń można mi • rio 
dLialalności ~akladewej k ntroJj 
jakości . pod okiem której JYl4)żli
We są takie niedokladnośd i Dd
sLęps\wa od norm. Identyezn 
Ulslrz"ż"",ia kierować nal" .. )' 
pod adresem kad.-y lechlli.:zncj 
i doa.oru średo1iego 7..ap]f.>':W 
produkcyjnego i n.a budo ·b. 

Od saTnł'j załogi Z<il ży w. ' . 
ab »01>rllwa jakoki pr. w 
t;v m pned6iębi9rst w i.e nalJltfltpl
łoi od Ulr<tZ. 

Eksplozja 
- 33 

balonikó 
rannych 

TOKIO PAP. W ponleó:AUł'" 
w m"'jIi4:O"\I\'OŚt.~ MatBue w Ja
poł\l'i w e:zasie trwai!\c",«c kom 
9w~ lIa wija du!t>IO'Lja 
bal<m"ów nQpełJl<i,o.nycł! WOf 
rem. Wyboch popaN.ył ~iorti 
uCZe6t.nic~('y.:h 'IV ...... >ęcle. :l 

te«e H cil!r.i..xo. Poli.cje ~
la Meó-l4wu d'la U6ta leoni4l JI""CY
e<Lyn ~Q»ji. 

Komunikat MO 

OIJ; ;UlA ~\ - th.LI""'. Ha pod t..;l", K" 

Ji,tów. con(·z. ~ (' b POff"ukuj~ : 
• Jl:AZnn RZA 1!l11il"'_.ł.I1-

ł ' MA •. Tad ... "" i 81 .... ót.ławv. 
ur. 14.JJ.l'57 r, ., R.tpswwh· i 
um 86 .... 1J1i. umiHzkałeC8 pnl 

ul. Owar"', ... lIS. ",t OPIS : wzr .. t n-5 ~ ......... ,Jl 

_';'1~ w' .... y ciernn....-.s.... 
cy ciemnoniebl~Hk.lr. ....... ~ 
t~. "06 pro ty. ~rolt r;" .. o 

".""8 nul." . (MoU no ić -"". ). 
• RYSZARDA J( H A .. 

".wa i Kr '"lłY •• r. 5.11 . . J'. 

W "rake""if'. ulnie......... .-
W r .... '.".;... ul. Dł,,«a l~. 

RYSOPI : w~"",t 112, lw ... e
_allta . wł # C1arnł'. HSV • 
.... u • .a "TUM .. r_t~1 _. .... ... a.), .... '''''1 e"'..... Inlet. ..-Ił 
"rod ), 

Wym.,ni .. ni peeejrsa_'.... 
dokonani ~w.in~· c.h ,,''''\1''''_ 
Ilry.nwaln)'cll. 
Kto"o".;~k moi~ i>O~ w . 

jrt.iu p05J1ukiwan~, ,.h 'ub 
'.nlu 'rh mi<" ". ..." lu .... 41-
•• Oft ~tłt. pM ...... Mwn... ... • 
na)bn~ ... ~DłlSLka "'»"'1'''' 
" lKat .. )s .. i~j. 

J ... d.nocz:~ nił' &6lnl la s~. k sa 
łlds~lani p4U'IlOł' Jł08~uhlw •• )'. 
.. nkrvwaniu i~ crlPWi k Ja ..
:a"'wi~"ia Wł}hHl 4'i "9 )at .. 
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W Pionkach 

T TI"o 46 minuł tcwal rou
S'rany w c.oraj w hali/ Pro
chu w Pionkach tcseei • 

k .. łei międzypaństwowy pojedy
nek siatkarek POLSKI i .JA
PONII. Mistrsynie olimpijskie 
S'ł .. dko pokonały nass~ reprezen
tację 3:0 (15:2, 15:&, 15:4), de
monstrujl\c S'rę na światowym 
po.iomie. 

Mecz był bez historii. Polki 
l!Xj.ecydowanie ustępowały dT'U
tynie gości, która tym r!\'Zem 
prz,ez wszystkie trzy sety grała 
pierwszą szóstką. Trener Japo
nek - Shi&,eo Yamada ani na 
moment nie wprowadził do gry 
rezerwowej zawodniczki I w tej 
sytuacji nie było mowy () nawią
zaniu przez nasze siatkarki r ów
norzędnej walki. 

W świetnym ze!'>pole Japonek 
Jlajwiększe u'l:nanie wldo'wni 
zdobyła rot:grywa.jąca ~awa, 

W biegu na 5 km 

Rekord okregu 
Jerzego Saby 

Podel.&S niedzieolnych między
nanJdowyeh zawodów lekko
lWtletycz.nych o MeffiQriał dr Je
rrego MilchaloW!icz.a, któl'e 00-
byty się na stadionie _ ,rS'ZaIW
.kiej Slocy, w !fi'łnie ob9aozo
nym lriegu na 5 km startował 
.Je .... y Saba z kieleckich Budo
wlam.ych. PoLwierdził on 7>w}"Żkę 
fol'my, UiZysku)ąc n'll tym dys
ta'llSie rez,ul taiŁ 13.42,9, będący 
łłOW}'\ltl rekordem ok·ręgu lcie
lec'lcie«o. Wynik łetI daje J e
.. flnll Sabie miejsce w ścisłej 
Mołówce polsk ioch dłu~odysta11-
IIIOW(lÓW na 5 km. Przypomnij
my. że memoriałowy bieg wy
t:rał radziec-ki lekkoa,tleŁa Fie
clokin w dobrym czasie 13.27,1 
przed JeMl:ym Kowole-m 13.27,9. 

~ l<,!p8ze rezWta-ty osiąga 
r6wn.łeż bliźniaczy b r at Jerzego 
- Bo«dall Saba. Podczas za'wo
<t()w o Puchar Ligi oot.anowił 
on rekONi życiowy w biegu na 
lO km czooem 29.13,8, będący 
jedlnym z lepezych wy'Il,ików w 
Im'a.ju M tym dysta'tl/Sie. T t'zeci 
z długodystatnS<YWCów Booowla
n)"C'h Kielce , specjali=}acy się 
w JIloQ,rattonie Janus. W~owski 
pł'0e/biegł HI km w 29.39.6 

(ap' 

W Charkowie 

Polscy siatkarze 
wygrali z Włochami 

T'czecie lOWyClęstwo odnieśli 
pou.cy si.atkal'1..e W między,na
rooowy>m turnieju o Memoriał 
Sawina w Cha'l'kowie, pokonu
jąc reprez~nta.cję Włoch 3:1 
(ts: l!, 16:9, 12:15, 15:6) . Polacy, 
k!tórzy spotka li !fię z gospoda
rU1lmi mist rzostw świata p rzed 
nioespełna 10 dniam w R zymie , 
ponownie potwiet'dziłi, że mimo 
osła·bienia respołu konwzja.mi 
kił'k!u Q:r;ołowy>eh ~raczy, pr-ze
wyUza.ją drużynę Włoch o kla
lIę. 

Ni.e&podziewaon ie sClny opór 
Mawi'bi natomiast pier_ej re
prez.ent.a cjj ZSRR siaot-kat'ze Ru
mu mi, przegrywają(: ! :3 po za
ciętej, d'W'Ugodzi.nnej watce. W 
"'nym mecz,u !Jrze.ciego dnia Me
mori8~u Sa w ilna roeopre7..en tacja 
J-aopotl'ii pokQnala USA 3 :2. 
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znakomicie kierująca grlł swych 
koleżanek. Najmniejsza na par
kiecie zawodniczka kapitalnie 
nagrywała piłkę swym partne r

'kom, a te z kolei kończyły 
akcje skutecznym atakiem. 

Polki momentamI grały 
dobrze, miały w każdym secie 
kilka udanych akcji. ale w su_o 
mie popełniały zbyt wiele błę
dów, bezlitośnie wykorzystywa-. 
nych przez Japonki. We wczoraj
szym spotkaniu na parkiecie 
dominowała jedna drużyna, 
reprezentująca najwyższą świa
tową klasę. Sympatycy sportu w 
Pionkach mogli się naocznie 
przekonać, jak duży dystans 
dzieli aktualnie nasze siatkarki 
od światowej czołÓWKi . 

Spotkanie w Piokaeh wywołało 
olbrzymie sainteresowanie. Ob
serwowało je około 800 osób, a 
00 najmniej dru&,ie tyle było 
chętnych do obejrzenia teS'o po
jedynku, ale brakło dla nicb 
miejsca "0. widowni. Zawody o
trzymały urocsyst~ o"rawę I 
sostały sprawnie sor&,anizowane 
pnez miejscowych działaczy. , 
Sędzią prowadzącym spotka

nie był Lessek Burek z Kielc, 
a sędzią pomocniczym Japończyk 
Sazaki Hirosi. 

(paw) 

. Janusz Peciak 
wystartuje 

w Joenkoeping I 

I.nformacje .. kOłltuz.ji ... 
brońcy tylułu mistrsa świa
la w pięcioboju nowoczes
nym - JANUSZA PECIAKA 
.aniepokoiły kibiców. Sam 
Peciak jest jednak spokojny 
i pewny ter;o, ze wystartuje 
w Joenkoepin&,. W poniedsia
łek po południu prsyjeebał 
do OPO na ostatni p"ed wy
jazdem zabie&, w miejscowej 
przy<:hodni. 

, , 

"Uran: jakie&'ó dOZlllalem -
skręcenie stawu lewej noci 
_ nie jest &,·roiny, a,"i tei 
nowy w mojej karierse spor
towej. Zwykle po ~ eIIniacb 
po odniesieniu p&dobnej kon
tuzji wllloawialem trenin&,i. 
Teraz z dnia na d'&ień &d
csuwa.m widoczną popra.wę 
i jestem przekonany, ze do 
mistnostw świala będę w 
pełni sił. TeS'o &dania Sl\ tei 
leka.Mle. Oesywiście na n,7Jie 
nie trenuję, sa to codzieńnie 
poddaję się sabiecom reha
biUtacyjnym. Jestem w clo
brej formie i sl\d"l.ę, ie w 
JoenkoepinS' stać mnie na 
medal. Wystartuję na pew-
no" .. 

Eldpa polskiclt pięciobo
istów ud.aje się d1t SlIlwceji 
jui ckiś . Pit"rwssa konik u
reM ja mistrzostw - jascla 
komta &dbęckie- się w sobotę. 

Szurkowski siódmy na I etapie 

Grud .Prix Wilhelma TeDa 
pod dyktando gospodarzy 

Uezootniey kola rskiego wy&
cigu o Wielką Nagrodę Wilhel
ma Tell'll rozegra3i w ponie
d71ia1ek pierwszy etap. Li<::r;ący 
149 km z LUJCerny do Schwyz 
górski eta.p z dwiema premiami 
wygrał reprezentant gospoda
rzy Kurt Ehrensperger - 3.55.20 
wypnedzając o 2 sek. swego 
rodaka Gilbe-rla Glausa. Z tą 
saaną stratą do zwycięzcy przy
byl'i. na metę: Aleksande-r Awie-

Czy wrócą z medalami? 
; 

Młodzi ·bokserzy 
jadą do Szczecina 

W Slara.chowicach UIkończył 
sW: obóz przygotowalWczy mło
dych pięściarzy przed mistrzos
twa.nU Polski }uniorów, kLóre 
odbędą się w Srez.ecinie w 
dniach 20-27 sierpn~ll. Oprócz 
u lwooników, kLórzy będą b rali 
udział w mistrzostwach, na 0-
boz>le p rzebywali również kan
dy>daei do startu w przyszło
rocznej Ogólnopolskiej Sparta
kiadzie Młodzieży w Bydgos.:
czy. P racą szkoleniową na obo-
2lie kierowali trenerzy Jan Król 
re Sta ru i Władysław Latkow-
ki z Błękitnych. 

A oto slclao ekipy okręgu 
kieleckie,go wy jeQ;dżającej do 
Szczecina: Leszek Tomasik, Jan 
PaidzieM:, Jerzy Ozimek, Ma
rian Sikora z Błękitnych K ielce, 
And·rsej Kutera, Marek Mole,,
H, Tadeu!lZ Limanówka I 
Grze&,ors Bernaciak ze Sta·ru 
Sta.rachowice ora", Miro.sław 
Górka. Milrosław Zeromiński i 
Henryk Kudła z radomskiej 
Broni. 

ńu (ZSRR). 
(S'Dwajeada.), 
(ZSRR). 

Stel... Mutt.e.. 
Said Guttejnow 

Na czele ~obowej gru,py 
u~o~czy.t etap na siódmym 
mteJSCu Ryszard Szurkowski, 
tracąc do lOwycięzcy 1,16 min. 
W gru.pje tej p rzybyli }eszcre 
dwaj polscy kolarze: na 9 miej
scu Tadeusz Wojtu I na 25 
Janusz Bieniek. PozO!tŁali nasi 
za'Woonicy ukończyli ecta'P na 
dalszych m iejscach, Jako 31 mi
nął meLę Jan Krawczyk u 
stl'8tą 3.42. Tę samą stratę 7>8-

no.tował Henryk Ch&rucki, któ
ry wplasował się na 49 miejscu. 

W klasyfik,acji drud:ynowej 
po prologu i piet'wszym etapie 
prowa<łzi Sz~aj<'a,ri a I - 11.51.19 
plOZed ZSRR - 11.51,27 i Polską 
- 11.5..')..61. 

Pamiqtkowe 

Na olimpijskim 

Jutro pierwsza 
kolarskich mistrzostw 
J ui jutro na e>limpijskim to.rse w Monachium 

kol .. rskie mist~wa świata. Faworytami 
ren<:ji SIł świetni to.rowcy NRD, którzy w tym 

klll&ują snakomi" formę. Warto przypomnieć, że na 
ny<:b mistraostwaeb świ .. ta w Sa.n Cristobal reprez 
_dobyli złote 'fnedale we _yrikich konkuren~jacb, w 

.adowali! Polacy wrócili p;ned rokiem _ Wene-zu rli 
nym medalem. Zdobył 1'4 Ja11 Fa1tyn w wyścicu 
.owym, który wówcaas po rlllZ pierw_y :IIIIal_ 
lDie MS. 

Mistrzostwa świalta trooy>eyj
nie zalioa UJgUlI'u.je wyścig na 
1 km re sta.rtu zatrzymanego. 
W tej kOJlku rencjQ p rzetl wiele 
loat w światowej czołówce u
trzymywał się Janusz KieM:
kuwski, ma.jący na swym kon
cie medale, a nruwet mistr:w.s
two świata. Wrocła'wiaJIli'n wy
cofał się już z czynnego apra
Wtiania sportu (został szkole
liliowcem), a jegO miejsce w re
prezentac ji za·jął młody RomlUl 
Bronowi<:ki, nadzieja poJskdego 
kola.r9twa torowego na Igrzys
ka Olimpijskie w Moskwie. 
Trudno spodziewać się w Lej 
specjalności meda'lu jud: na te- . 
gorocznych misłlrzostwach. Fa
woryte<m wyści.gu na 1 km je6t 
obrońca mistrzowskiego tytułu 
Lotbar Thomas z NRD, a do 
jego najgrożniejszych rywa>li 
M>licza'nj są: Szwajca,r Freuler, 
Francuz Cahla.rd oraz rad1Ji.ecki 
torowiec Kudriacew. 

Na torre w Monachiuan Po.
lacy startować będą ponadto w 
sprincie. tamdemaoch. wyścigu 

Porażka 
rekordzisty świata 

• Zwycięzc~ bie&,u na 1500 m 
podczas I&,n:ysk Wspólnoty Bry
tyjskiej w Edmonton został nie
spodziewanie An&,lik l\loorcroft. 
Uzyskał on doskonały rezultat 
3.35,48, wyprzedzajl\c aktualne-
1'4 rekordzistę świata na tym 
dystansie, Filberta Bayi l' Tan
zanii. Swietny wynik w trój
skoku - 17,21 m osiąS'nął in
ny An~lik - Connor, ałe re
zuUat ten uZy!ilkany został prsy 
silnym, spn:yjającym wietne. 

i.ndywilclualnym I dr 
na 4 km ora.z w 
dystansowym. 
największe SZoalllse 
wą lokatę ma nasz 
nedykt Koeot i J 
IPki. W czolówce 
także znaoJe'Żć Jan 
I Czesław Lan&, 
na 4 luń A może 
SlZyeh torowców 
tykom kola.rs4wa 
spod.iankę, jak 
pned ... o~iem? 

Pogoni 
w klasie 

Zwil\zku 
klasy ;A'I~ •• ~ni,,\\,,)dll"'· 

której 
naszych 
szon a została li<> 15 
Doko<>pt~wan~ li<> nit 
POGONI Siedlce, W 
tym ules-ł zmiUl it 
rozcrywek. W . 
dzielę, w dru&,iej kolt)tł 
kań smiersą się: Po~oo I 

natem Skariysko W 
Toma.sovia Z po&,O'nia 
Toma.owie Lubehkitll. 
NaprTO<łem JędrzejóW" 
miu, Stal s Lublin i.nk~ 
wej Dębie, AZS s K 
Ile w Białej Podla< 
ez&rnymi Radom 'VI 
KSZO l' Hetma.n~ tl1 , 
Osłroweu. Pauzo"" ,t 
Or2t"ł Win-abica. 

medale OLIMPIADY 

Skład reprezentacji jest silny, 
a tacy u,wodlllilCy jaIk Tomas~k, 
2;l\'romiÓ8ki, Górka, Kutera, 0-
."uek OIIy Bel'naciak mogą się 

zn .. leźć .., st!.'ef>le Jl'łe'(\Q.IQwej. 

MięuJ'łlar-&dowy Komitet Oli mpiiKi podCtIu iIO sesji w Ate nach sałwierdail. p~oj~,, \r 
miitl"'owych meMU, .. ~re _tanłł wybite z okaaji I&,rzysk 198ł rok. ~ Meskwt~. 

Na sdjęciu: prez~"iujemy awers i rewers )edne&,e s tych _mismat.w. C.4,_1 
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