•

'o Ó l
zmiany Po skiej WOjskowej

E. ter

•
Je nostki S eCJa
nel•
na Bliskim
dzie
7

PAP. Oz.wa.rlek jest
iem obrad XXX ePrze<wi&ia.ne są k~
wysta,pienia prrewocJ,nlh delegacjoi pańsŁw czło'\ h
sze-fów rządów
RWPG.

Ooze.k.~

bm. I s.ekretorz Komitetu
Centrolnego PZPR, E ówałd
Gierek
przyjąl
płk. dypl.
Mariana W ieczenoka. dowódcę
V z:m :any Polsk iej WojskO'Nej
Jednostki Spe-cjolnej w Dorain)'ICh Silach Zbrojnych ONZ na
Bliskim Wschodzie 'Jego zastępcę ppłk. Henryka Remba sa.
k·tÓrzy powróc ili do kraju.
W spobkoniu uczestniczył czło
nek Biuro Po lityc~nego KC PZPR,
mini·ster obrony na rodowej gen.
armii Wojciech Jar uzelski, O bec n y był wi<:~in i ster obro·ny no·rodowej, szef G lównego Zorzą
dolI Politycl>nego W P, gen. broni
Wlodtimien Sawcwk,

~ię

przeowoodelegacii
polskiei.
PiGtra Ja.roszewicn..
jak w pierwSlLym
obrad, mówcv będą ;;ię
nkowywać
d-o SpnllWGZWykonawczego
dotychC'Laoowyeh 0re8Jliz,acii pI'()graomu
or az d.o p wjekprzedsięwzięć i nnych
zreferowai\.Y ·~ il
przedstawiei·eli pQSzcze O~CZENIE NA

przyjął
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z meczu budow

nych

Białobrzegach, Jędrzejowie I
•

Rok VI

Uroki lata ...

Busku

W toku bezpośredni-ej ro lim 0 wy płk M. Wi-oczerzak JJOmeld-owol I sekretorzowi KC PZPR
Edwo.rdowi Gierkowi o wykoo<Jn iu przez pow i erzo.ną mu jednostkę odlpowiedzioln)"Ch zadań w
trudnej i skomplikowon-ej sy1luoDOKO~CZENIE

NA STR . !!

Jabłoński

H.

przyjął

prezydenta

Teheranu
7 bm.
Państwa
przyjął

przewodniczący

Hen ry k
prezydenta
Rezę

dr GlHlta.ma

Rady

Jabłoński

Teheranu
Ni k p a y.

W spotkanilu uczes~niczył pre
zydent m. st. Warszawy .Je ny
l\laje w ski. Obecny był cha1:'ge
d'a ffakes Cesacsl wa kallI! w
Ahmad F .... chtcb i.

ju
la kier<Tw1lIlłca Jana Stanika z Radomsk.iegl)
Plrzedslębiors.twa
BudowlanegQ na:;ważniejsZl\
b~<iQWą w Białobrzegac h jest bUdynek ZasadlU=e-~, Szkoły Zawodowej . sąs.ad.ujący z .. me{!z:)wytm blok l,<;m .nr ~. Szkota m ia·ta być oddana dopiero ~5. p~żd"Llerlllka. ale przyspieszono jej bu dowę I lUtZ w pierwS'Zych dniach lipca zostan ie
p~ek<i.Z>aJna do zagospodarowania. Na te budow~
sklerowan.o wsz.\'stkkh fachowców i dla.tego na
konkursowym bUdynku zastal.śmy tylko m!stl'"la
- Tadeu~za Iskrę z dwunast-oma betoniarza.m:. Pa
rY!<:(}Oan u dachu przystąpi się do montaw inst'laC.l'1 we~'Tlętrz~ych i rooot wykOńczeniOWYCh. Zd'l
niem k e-rowOIka. budynek ten 1X>winien .. WyjŚć"
na koniec grudn,a b,eżącego roku
.
Z B~ałobl"ze,gów iedzie-my do' Jędrzejowa na
CAF-UPl
os'edle Im. Przvokowskie-go. I tu beton iarze z KieDOKONCZE\'"JE SA S re. 2
';;::~;..:.~:m~~;;;;;;;:;=;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:

D
.

Kanclerz RFN Holudaje sie dziś z
Iną
wizytą do
zaproszenie konelKreiskv'ego. Obaj
omówia problemy
.
i Sytuacje na kori:
europejskim po Kon11 B~zl)iecz",ństwa i Wspólw }{el~inkach.

Poparcie dla polityki partii

"Kołobrzeg-76"

Na Zaproszenie
brytvj kich kon>e rMargard Thatcher
rvtanii przebYwa z wi~
rzewoctniczacy COU i kanza ~hnctnioniemieckiej chana kan('lerza RFN, HelL Kohl podczas pobytu
ma rÓwnież prze. ,r?zmowv z premietYJSKlm Jamesem CallaDYN.

.

.Dziś w trzecim dniu
Plo~nki 2:ołnlenklej w

~w

we

u~wGry

polskim

Festiwalu
Kolobrze

zostaną

gu, zaprezentowane

wyłGniGoe

w

no-

ogólno.

zorganizowa-

konkursie

nym prze2 Główny Zarząd Polityczny WOjska POlSkiego. W amrl
t~atrze kO!Obruskim wy tąpi
20
"yk~naw('ow, ('tórzy przedstawią
ł! pwsenkl. Oceniać je będzie jury pod przewodnictwem Tadeusza
D1akbki wieza.

a , c.
ę

~

Bioprognoza
Uwag.... (derow
cv i przecbod·
nie!
Widzialność do·
bra, w reJonacb
lokalnych
opawzro~t niebezpiette6s~wa

dów

po·li'f:eu.

Sytuacja

blo-

meteorolo~icZDaJ

korJ:ystna.

zakładach

pracy i gmikieleckiego
odbywają
się zebrania
kół
Związku
Socjalistycznej
Młodzieży
Polskiej, podczas
których młodzież wyraża poparcie dla idei zmiany dotychczasowej struktury cen jako uzasadnionej konieczności.
W Kielcach, Skarży ku. Ostrowcu
i
Starachowicach
członkowie kój ZSMP
podejmują zobowiązania
dodatkowej produkcji eksportowej i
rynkowej oraz deklarują czyny społeczne na rzecz miasta.
Młodzieżowe
brygady
w
ZUChiAP "Ch emar" skrócily
cykl produkcji rozprężaczy dla
Hutv "Katowice". a cały wydział
młodzieżowy
o jeden
nach

woj.

Gwi·uzdor kinu niemego
znów na e kranie
W.-\. ZYXGTu~ PAP. Znany we,eran
Hollywoodu
72-1.:,ni Gbecme Gary GranI. 00 kilku laL już ni ..
wys tę pujący, posl.. nowil ,nów zagrać w [i!mie (\ola
tOl
być
odtwGr.,enie slynnego dramal_u rllmowego

z
miłą

bo

'coznrowę
rnojeg. mę-

l ~U~ roku "Ludzie w
cała pl .. jad gwiazd

pi/a

b~o ra., ostatni

hotelu",

w kt~rym wystą

Hollywoo du. m.ln, Grda Gar

Gary Grant pojawił się na ~łel
kim ekranle w 19610 r. w roman tycznej komedn o
19rzy kaeb OlimpijSkich w TOkio, zatytułowanej .,IcH,
D1e blegnW'.

mie siąc przyspieszył wykonanie póŁrocznego planu produkDOKORCZENIE N A STR. t
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•

pol czyt si
ze stacją
"Salut-5"
Agencja

T ASS
statek

poinformokosmiczny,
"Sojuz-21" połączył się ze
stacją "Salut-5" oraz że kosmonauci Boris Wolynow i
Witalij Zolobow przeszli do
pomieszczenia stacji. Połącze
nie nastąpiło w środę O godzinie 16.40 czasu moskiewskiego. Po przejściu kosmona'llttów, stacja zaczęła funkcjonować jako pilotowana stacja
naukowa na orb!cie około
ziemskiej. Samopoczucre kosmonautów jest dobre. Przystąpili oni do wykonania prowała,

że

Z iemia dkr
a
n o e l ajeRln·ce .•.
rcheologiczne lato w pełni.
Na wykopaliskowe penetracje wyruszyli naukow('y
i młodzież. Często o ciekawych
odkryc iach
dotyczących
zam ie rzchłej
przeszlości
naszego kraju de('yduje przypad k .
Na cenne znaleziska trafiają
robotni c\', rolnil'v . u('zniowie
oto kilka przykł~dów świarl
czacveh. że znów mamy hardzo
07 vwionv i Dworny sezon
'lfrhe'llngirzny
DOKO'\l(,7.E"1JE N A STR. T

A

Po'Wó dź:
lAt

Wenezueli

NOVlY JORK PAP. W wyniku powodz: w
południowej
Wenezueli 20 tys. osób pozbawionych ..,stało
dachu nad
~łową, Stł"llty materl.alne oceni& ~ę na 18 mLn dooIlarów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Lat nie

a lodówki
działają!

W iele interwencji ezytelników
doty czy nieterminowvch napraw
lodówek przez punkty usłul!o
We .. Argedu" w KiE'lc ch. Dwie

D OK ORcZENIE NA STil. ł

a

ie

oruszenie

N-iE nllll'tZ.e<k,a.my w woj ewćd'Z '
twie na bralk kuropatw. ka.z~. 203jęcy.
a·ren. W leśn!c
twi., Marcule Sltwierd/LOno obe
no06ć
s.porej watahy w'lk:ów.
Nic dZJwnego, ze co roku ciąg
ną na K i lecczyznę spra)!n :en:
taalk ic.go
tr:r.a] u
myśliwi
z
Fp8.n.:j'l. RFN i inny c h krajów.
Jaka j.est ak·tualna s ytuacja
Ila łowiskach? z tym pyta nie.m 2oWoJ'ćl c amy 'ę do łowcz e 
~o
wojE'Wód'llkiego.
Tadtuua
)(wuatke.
P-om ślna ~oda przy psdaó<l a na torwają ce j €'S'Lcze lę~;

Rekordowe dni
od rzańskiej

"białej
że

9tatki pa.oażerSlkie "Zeglugi
na Odrze"
mają
codziennie
kompJ".I.y tur "lltów na Sowoich
jWkladach. Np. ~'cuoraj z rejsów wycieczkowych w rejonie
Wl'OCla wia sk<H'zystalo
poonad
1100 osób. Największe
powod.Zt'>D'~ mają wycieczki na
jezwro "Ba.jkal", Wys.pę Opa towiclcą oraz do Brzeg u Dolnego.
P<>pulall"Jle są także szczególnie wśród młodzieży akadem!,-"kit,j ~ noene rejsy statków
po Odrz.e polacuone z biwaka.mi
i ognii:kiE:m nad brzegami.
Od po<:zątku
zo.nu do dziś
slaUki odnańskiej .. białej fl(~
t " przewiozły blisko 140 tys .
pase.że.-ów. Dot chcza -on.va
rekOrd~W6 f rekw enc ja VI' kazuje,
z!' t..-goro(!zny sezon prz ewozi w pasa.2.eorskich
na
Odrze
prz nie6ie znacvne przekroczeni<; planów.

w nocy

i :a.no
(gJn ~na

u-ch. K. (1. 20),

ją...

nadnHerną

aJllOt.'hodem "warszawa',
z&(.'}wwał

należytej
unik'nąć

Lo-

kie;r\ł
szy~kosc~ą

PUU){),

2.

nie

oolrożnośc i

eho'Clc
zde·rzenia z
wY1euiżajqcym z pod porząd~ 0wanej dorogi r()wen.ysią wJel'bal d r W'Il. K iE:fi)wca i jadaca z nJ~'D Grllżyna K. doznali' obcażdl ciala.
i

kac.? k
i>O'l-wala
przewidywać. że p Jiów będzie
sporo. PQJ.owan!a na kac:z,ki rozpoczną się po l s>ierlMlia. Nie
pow:nno być źle ze .s.tanem zajecy. O tym stZezegÓłow l ej. bę
dz:e można powiedzieć dopiero
po żniwach. jest to bowiem okres. kiedy kłusownicy N>ŁT>D
czyna'ją &wój
rabunkowy p('Oceder. a straty zwierzyny są
wówczas d-uże.
;\IIaJe sarny i d.z j,ki - Iliieporadne jeszcre. nie potraf ' ą c e
szvbko kryć się przed c.zlow:ekiem są masowo wyla.pywane.
np. ~ jednego z mieszkańcÓ'W
Korytnicy zauważono na pod-wórzu
małego.. .
warchla ka.
Los sch.wyŁanych uw' erzat jest
zag,w)'czaj taki sam - najczęś
ciej
gi.ną
rozszarpa,ne
przl:!Z
psy. czasem powala je cborO'"
i

.. ŁaSlkawy

fJot y"

Eu ... i.tc.;Ho V\ .. t

kuropatw

ba.

U tnYIlnu.jąca Slę od k,~lk,u t y godci - }OoD~z.na pogoda spl'aw 'a ,

w

Gier

leśnych łowiskach

Deszc zownia
w ... lesie
N ..dJt·śn idwo Państwowe w
Kt,,zjemcach, w trosce o rozwój
prac zalesieniowych, urządziło
w rejonie Auguslowa 5-hek tarową szkółkę, w której hoduje Się
- dla potl'Zeb PUS.7.czy Koz.eilkit'j - sadzonki róinych gatu-oków ds'zew, m.in, dębów.
AuguSlow ka szkó1ka wzbugaCJ <ię wlt·rólce we wlaSillą d "5z:
('ZVWłlłę,
która .. warantowac
b«:<lz.i." prawid}o", y rozwój sadz fJ'k r' wlIIi ż w
kresie suzy.
(ekr.)

chleb"
nie jest
zwi er-zęlom potrzebny. Przepo;sy
Z8,braniają pod karą c h
y tan ia
i hodowania dlZ.łk rej z -ie-rz.·nv.
(KF)

S1.t:zedn 2lnajduje się w czokrajowej pod wzglę
d m...
liczb)'
zawieranych
małż ń tw. W pierv. szym pólroczu br. w jednym tylko
sr dmjpj kjm Urzędzie S tanu
C)wllnp.l!o. zawarto b1i ko 950
7wiaz,k6w małżeń"kich, o kilkad~iC'iąt 'ięcej niż w ana-
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w..
na BliskimWschodzie 1
dowództwo PWJS

dach

,.Wa.l~a"

DOKO - C ZENIE Z E STR. l
cji wojs'kowo·politycmej
kim Ws-chodz;e.

0<1

Blis -

I sooet{)t/1Z KC PZPR przekazał
pMc. Wieczeaokowi i ppłk. Rembo.sowi
podziękowan ie
dla
ws.zy,sbkich żołnierzy V 1!miony
PVJJS. którzy god1lie re,prezento.
wo,~i norod polski pozo granicami kroju. Ed'W~rd G ierek po<ł.
kreślił, że ;.ch ofiarno
postawo
żołn i ers,ko i roo,ng.oiowon ie slou·
żyły umocnia·nN
dobrego im;enio nosze.j so<:jo~isty.cz.ofIej oj-czyzny no o.ren ie międzynarodowej.
(PAP),

DOKOŃCZENIE ZE STR. l

l"",kkgo Pr.?edsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego pOkol' 'wają
dach płytkami korytkowymi . Brygada Mariana Za.pały
w:v"Olmje te prace szybko i
sprawnie, RÓWnolegle i:nstalator-zy centraLnego ogrzewania
i ins-talacj,i wodoeiągowo-kana'
liz.acyjnej z KPIB prowadzą
prace w p ' wnicach i na pi e<!' wszej kondygnacjj. Na wyróżnie
n:e zasługują mo.nle-rz
centraJnego ~rzewan1a: T~usz
Mojec.ki, Henryk Bona.c. Jafl
Bryk i Stanisław Ki)'a.nka oraz
ioIlSta.latoOrzy urządzeń kanaliz,acyj.n.Ych: 7Ahisław Korban, Edward PeteHc.k,j, Ac1a_ Gawior
. Mucek Wiewiór.

Gdzie s ię znajduje
naj dłuższa w kraju
kolejka linowa?
Nie w:i!lZy,,;cy w ioozą, że w
W()jeowÓ<:l!Ztw,ie
C2ę6to.:howskim
lJJlajdlUje
9ię
najdlużsa:a
w
Polsce kol ejk a
lilllowa, k,tóra
s1uIŻy ce,lom przem~'słowy m. 14-kilomatrowa kolej-ka łączy Ceme-nt()w n~ę "Rud'!li.J.d" z Hutą
im. Bi er ut.a.
Kol ejk ę wj-korzy'tuje
'ię d<l
przew02u :bu·ua w ielkopiecowego niezbędnego do porodukcj~
cementu. Tą drogą przewooi się
do ce.me'ntowni okdlo 360 t 5,
ton :buż] a roc'Zn ie.

logicznym okresie roku ubiegłeg().

Przy

okazji

ciekawo tka:
od pewnego
czasu najwięcej ślubów odbywa się w Szczecinie w piąt
ki poprzedzające wolne soboty oraz w soboty wolne od
pracy. Coraz bardziej upowszechnia się tradycja składa
nia przez nowożeńców kwiatów pod pomn:k;em Wdzi~
CZll1.ości na placu
Lotników,
Ulajdującym się w centrum
zauważono,

Sz,~zec ina.

że

również

ej

budow ie

konkUil'-

llg,rOlThll

):)()t!ięp.

wOd.ać

Nastał
dla .. Waltera", dla
miasta czas wielik'ej próby. czas
odrabiania strat moralnych i
ma,terJaJ-n dl. czas zadokumenŁowa'lia czynem i -pos.tawą. że
to. co się staro 25 cze.rwca, by l() ob<:e g.ocjali,z,ffiowi, obce klasie rohoŁ.niczej i że tylko uczciwi, na.jle.psi lud'7.i.e mogą czynem i bonQrem przeważyć opinię o fabryce, w której tCll,eba

__________________________ •

*
kalŻldeoj

,wot-

s-obie na
mia.no

ca".
Sw.oje od ..'2o\J ia
pr2A!'kaa:uje pon i żej w
ta!l'Zu nas:/: rad,)UlS,k.[ k
deont.

Mi

dow •

KI >tyczna. pryn 'y p ia1na ~~
na t"ch faĄttów tak w analiZIe
eezekutywy, jak też wystąpie
niach ~łonków 'Partii z .. Waltera" podkreślała słabości w
całokS!z.talcle pra(!y wychowawez~j.
'I\I właśnie d.osz.ukiwano
się źródeł
n ieodpoow i edzialneg o
przyla~nia się ludu do w~r 
cbolslkkh poczynań. ich udua lu lu b prq;yłą(!zan ia się do bezmyślnych
elementów.
które
orzysU)oily do niszczeonia wspólny(!b dóbr, d() dewastowania
rrlias.ta, które od roku - już
jatko wojewódzk ie przyjęłO
anlbit'IlY prog,ram przysJ)ies'/:on~o roz.woQj'll. dla któreg~ otworzyły się nQ\ve
nadoz.ieje i
perspektywy z pr~r ameom pocLwojęn : a
teJlllpQ budownictwa
mjesOZlkan1ow~o na czele.

madą

Na

SIę

potó

członkow:e

ZSMP. k.tórzy po oopracowan:u
jedm..,j brzeciej wkladtu. ot,r-zytu kil.kanahcie mieszlkań.
W ra,mach patronaw młodz le 
wwegO pracuje codaJe n.ni e w
god.zimach pOopoohldnli>owych bry~ada
insta~a;torów
Kazi'D1Óeona
»u-rcna9la z KPIB. Idąc za
montf\~ystal1JJQ
lIIkładają
insta lacje kaolla.1izacyjne w piwnlcat.'łI i De kolejnych kondygnacjacb.

odbyło

ka.nie 6OO-osooowej grupy CUQnzaJdarlowej
organizacji
k,ów
pa"tyjnej z egz.e.kutywą KW
PZPR w Radooniu. W toku 0brad I Sł"kretarz KW - .Ja.nUS1l
P ro-kopia<k, "!iokonał w Im ieniu
egzekutywy wojewód'Zk:ej instan(! ji analizy podłoża i przyjakie mi ały
czy·n wydarzeń.
m iejsce 25 czerwca w zakładZie
i mieście . Przekształciły się one
jak w iadomo. w Lra/( iczn e
w skutkach
burdy. grabieże i
wandalskie wy tąp.enia, mają
ce jedynie warcholski. c hul·i gań
ski charakter.

Busk., 0SIi dle Skarpa. budyndr ko!ffiulf'S()wy nol' 5. Trwa
JIlo(JIJlI!.aż 3 kondygnadi. ale k:c'
rownik z Buskiego
Przeds:Qb;orstwa Budow la,nego - Józ ef
W laMki, narzeka na częste
przestoje wynikają(!e z braku
pl y t konLnowych. Gdyby n ie
te kłopoty montaŹ)'ści by Liby
pr.zynajmniej o dW'ie kondygnacie wyżej. Na tej budowe
prac:"ują

też z.asl\lż ·ć
niegdyś
-

w radomsk oh Zakła
Metalowy(!h im. Gecll.

bm.

Meldunek
z meczu bu owianych

a • i ęcei małżeństw
•
zaw le
a si t; w Szczec nie
łówce

kły

rzyjql

potkan-e
p rlyjne
••
W a lerze

Tllm, g.de;ie jes.zcze m:eei!\c temu stala ~.na kO'llidygnac;ia _
dwifilie,j J)(li!:iI"ywa Soj ę dach. W4ęk
s:wi;ć budYnków przygotowana
już jest cito robót
ms.Łalacyj
nym Jećli taiki~ tempo prac
uU2ym.a się w drug im pó,Łro
CQĄl.
budynlk,i .. mecZoOwe" :la
J)6WIIlO z~aną
przeokaJl.3d'le lokatorom w tym rooku . mimo że
ooClll1;()f}Dgoramy prz eW idują ich
oddarue d.Qpieoro w przysrz.!:vm
T ku.
(JPA)

Rowerami
do Budapesztu
Zarząd
Miejski
Oświęcimiu
(woj,

zainicjował

ZSMP w
bielskie)

ciekawą

formę

aktywnego wypoczynku mło
dzieży.
26 amatorów kolarstwa tu,r ystycznego, członk6w
ZSMP z oświęcimskich zakła 
aów pracy, wyruszyło na wycieczkę rowerową do... Budapesztu. W czasie wycieczki,
która trwać będzie do 26 bm.
młodzież zwiedzi miejscowoś
ci
turystyczno - rekreacyjne
leżące na trasie, nawiąże kontakty z bratni~i ol'€3flizacjami młodzieżowymi.

n~gll

piłn

Ponad 8Irosobowa
ty'wu stronnictwa
tycznego z K ielc
w czynie społecznym
rządzaniu

ku

oe·',

wvk

Woj.e w-6d zkle~~o

Kultury

CzłOJ1.kowie

mó"

i

czyn em
lecznym zadoku.mentowal'
pełne zaufan ie i popau.e
poliiyki pa.l"til i rządu
sob:śc-i e
dla I s kretat'Zl
PZPR. Edwa·rda Gierka
zesa Rady Min istrów,
J-8Jl"()QZe<M 'za.
SD

Czyn
produkcnj
młodzieżn
D OKOŃCZE
I

IE ZE STR.

cji zbiorników sprężon egO.
wietna dla Związku
kiego. Koła ZSMP w
"Chemarze", Fabryce
w Białogonie, FSS
SHL" i W
'Arnont,,,hllldoll
podjęły doda
ramach akcji
czysta i uporz
członków ZSMP pracuje
przy rozbi6rce dom6w
drugiego pasma jezdn i na
Rewolucji Październik owej.
W gminach Opatowiec,
sce, Koszyce i Czar nocin
dzież

zorganizowała
któr e p osp ieSZą

zmwne.

pomocą rolnikom. Tworz'
młodzieżowe brygady
sprzętu rolniczego i
letnie na czas naj
prac w polu.

Nasz komentarz

Sila vv

ornośc l

cwrnjo51Le 5Ip()lokanie eg>zekutywy KW
PZPR 2 członkami paortii Zalkła1:lów
Me<talowych im. Gen. " Walitera" w Radaniu Slta~o Soię joe.;zcze jedlną oka'l..ją 00 głę
boIkiego przeanaliwwania przyczy\Il wydaneń z 25 czerwca, do s-tv."ierdzenia g<o'l"ZJkoiej
pra'wdy, żewydaT~ffi i a te wrzJęły swój po_
t:zą,tek właśnie w Wydziale p~ radomsikieg{)
przedsiębiorstwa metalowe.go. Ale nie chodzilo ty}k{) o ustosu'rukoW'anie się d,o bezpoŚ'feod'llic,h inicjatorów porzucenia pracy, a pośrednio sprowokowania
do wys tą,pienia
e,!eme'l1tów krymi.nalny~h., chuliganów. marginesu społeczne-go. S.potkanj.e t'O wzbu'd'lilo
WŚlród jegO '4C'Lestnilków Z)ć!sad>rlkze py,tanie,
na które trzeba rychłO odpawieodrz,ieć: ~fl.ie
w tym cozasie b yla wa1terowska organizacja
partyjna i or,gani-zacja młodzieżowa, dilaczego
nie eta'l'C'lyło w "Wal:terze" sił, by podob!nle,
jak to było w całym krajtu. debatę nad

W

og61moonaroo-owymi

na

"'1aściwe,

praD1eroami

dem kTa<tycme, ale

s.]JI'OW~HlEić

_

oC'Po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

w i e od rz. i a l n e tory? SiP.y taGi;i~ dzieć tneba otwarcie w raOQJIl-';UUl
tene" !Zabrakło. I pra'wdę t4: musi uś
mić sobie cala
OI.!'ganizacja iparly jlllil.
ciągnąć z niej właściwe do d!lialalfli.a na
juli'o

wn~ooki.

W SIl.czeI'ych, be~średn i'C'h wystątpico:,
,.walterowc6w" mówiło się o ,p otrzebie
b:lil\.acji pne!Z pra.cę" prz.erz sumienne,
teb'le W)1kOllywa!l1ie zadań, a j
,""
pr-LW 'Podniesienie na wy:7Jszy porL'iOffi ~z'~k~~
łloCŚci i1:leowo~wyc'how aw'C'Zej. S iła partU :: (~
bowiem w wysclkieó świadomości WSZ Y5l '"
jej e:zl.onik6w. w od'ensY'wno' ci miała,n. a ,
K52.tał,towall'liu oprawi'dłov.'l!go klimatu '\\:
lach., wydziałach. w ca~ej zalklaod<>-WE.")
l~ności

Miejmy nadrz.ieję, że

w lI'adom.stkiill ,.

terze" 2.'l1aJldwie się a'kityw.. kJtó.ry podola
z,a.d<llJlioOm.

(~r.)

W;"r
bów
no
~

wyd
kow

wal,
blac
ni,,"

char

Od farby do koszul

adoms
Zakładach

W ó{)Jnia

pracy RaVo/iProwadzono,
v.~~ędnie
w najbliż
s2ym =sie wprowadzi się 00
produkc ..
ko.l ~j.ne
nowo,,;:!,
którym ",,-r6żymy duże powodrzenie na r ynku. T ym raz~m
garść in:ormacjł na ten temat
otrzyma:iśmy z zakładów chem:i.cz'll_ ch., odzieżowych i elektrotechnicznych.
Za,cznij..'1lY cxl Ro~n.iczej
pilłdziel ni Pracy "WYTWORCHFJ~ICZ~A".
prze<ls,;ębiOlrStwa,
ślaoy
RariOfiłS.kiej

NIA
tego

Mimo wielu rÓiDYch Jr!epotów ~wi~~anyeh s r07.budową układu
metalurgiczn~go
oraz wykonywaniem
pilnych pona.dplanowy ch ~
mówień dla Huty "Katowl01:",
o trCl'wiecey
hutniey
wykonali plan
PÓ1roozny.
Warto'ć spr7.eda.nych wyrobów hutniczych 7.rea.1izowano w 100,9 prooeot.
Do najlepiej pracujących
wydziałów, dających dodatkową

produkcję,
walcownie (średnia,

naleą
mała,

blachy). resorowoi..... odlewnia st-aliwa, montowni a, mechan,i.czny, wielki piec, wyy konstrukcji stalowych
obróbki m ecllll. niC2lll ej.
Drugie półrocze bi eż. rek.u ostrowieccy hutniey rozl>OC'Zęli
dobrym
sb rtem.
O'Łienne plany produkcyjne
mo lipcowych upałów . . .
urlopoweK"o, są w pelwykonywane.
(mak)

ólczanka"

"
Z

•

sza

IQ

produkcję
kos7.ul ma
roku załoga
Prz emysłu
Odzi.,i.owego "Wólczanka I" w Ostrow('u. Oz.nacza to w stosunku do
19i5 r. przyrost iloś.::iowy pro dukcji o prawie 14 procent,
Wartościowo jest
:0 ogromny
skok do przodu, gdyż wyn~i
ponad 260 mJn zł w stosunk:l do
Ponad

wykonać
Zakładów

3 mJn
w tym

19.0 r.

Godny uwagi jest fakt,. że
tym roku, d'l; ę:': i wysokiej
jakości
wytwarza-nych koszul,
"Wólcza.nka I" dos ,arczy nd
eksport ponad 60 proc. swoich
wyrobów. Do poważnych odbiorców zaliczają się RF:\f, Dania,
Szwecja, Ang lia, a więc bardzo
wymagający odbiorcy. O
tym,
że wymogi jakościowe są speł
niane świadczy brak reklama.:ji
koszul sprzedawanych zagranicLllym kupcom.
(m&k)
w

STR.

Helutyńsłi . - U~elI Amo.
Spc;ld,ielnia Wydawnicza.
pi_n.. Stron 35'. Ce ....

Lotowiec - Sondomien - molud_ Spółcbielnia Wy.
Wydanie pierwsze. Stron 296.

,,.

Socjologia strulItur. pro.
Państwowe
Wydawnictwo
Proca ,biarowo pod red"cj~
Mo._skiego. Wydanie p i _
St....., lU. Cena 40 d.
Poklad, E. 5'_cI_o _ RWPG
i jutro. Wyd_o Int"""re.. ,
Agencji Pros. ,.Now.osti u • Wypie ....... e . 5t__ 112, Cena l' ...

i_mieCl Tubolew - Samotn, lot.
".ebo. Państwowy Instylut Wy.
Wydonie
pi ..rwSl...
Stron
20 lI.
dziejów ruch..
ludowego.
Proca zbiorowo. Ludowa Spół~
Wydawnicza. Wydani e p ierw300. Ceno «l zł.

Radomiu 00 pracy przystąpił
już
Woj ewódzki
Sztab Akcji "Każdy kloc
wagę złota", który "roz pizadania dla około 15.0111)
ąt i chłopców deklarują~moc w prawnym sp rzę
e %b oz.
't1odzież praCOwać będzie w
_ wytypowanYCh
gospouarach rolnych, przyczyniając
dozybkie!:'o zebrania zoo1500 hektarów. P race probędą kompleksowo_
. enia przez
stawianie
h. ZWózkę zbóż, pod'nywonllotv ...
i się leż poinformow,.ć
ml!dzie'i. z ))O,.,.z czególnych
ad?W . obejmuje patronat
n.ektórYmi gmin mi woje.

Zt!gary
W
W

styl U retro
Zakładach

Porcela ny Sto-

łowej w Cmielowie
produkuje
się Obudowy do stoją rch z,egarów. Są to urocze, wykonane

z poccelany. bogato zdob~ne
i motywami kw:a.owymi budowy w stylu rokoko. Te
e!e-k_o"->ne zegary pięknie porez€mują się na kommkach, pół
kach i szalach. Projekty tycb
wyrobów są dziełem plastyków,
którzy wzorowali się na starych
modelach sprzed paru wieków.
Cmielowskie
nowości
"retro"
dostarcza.ne są do Fabryki Zegarów ,,~1era-Poltik" w Łodzi.
Ta sama fabryka wkrótce dostarczy do sklepów jeszcze jedną nowość. Będą
to -pecjalne
budz.iki z po-wtarzalnY'm co 5
minut dzwonkiem.
(mak)
zło:em

Załvga
idąc w

Fabryk i
Fa.:rb i Laik~eJ'ów "Polifarb",
iuJŻ od kUkt: lat
specjali'luje
Slię w p.rocuk<:ji dobry ch
jakościowo :farb szerokiego za s' OISow&nia. X iebawe-m" WytW'Órnda Chem:czna" Ułopatry 
wać będzie rynek
w emulsje
(w różnyc-h kolorach) używa
np. do oOlkrvwarua ~1e'V\'acji
buó~-nkó:.v. jak się d o\·.:-iadujemy, w tym roku hand el
otrzyma z' radomskiej sp6ł
dziel'!'li }>QIIlad 600 ty ięcy litrów t~o za,w ze poszukiwan€<1;o artykułu. Udostępni:>ny

• 31 ty ięcy ton ponad
plan • 11 procent załogi
na urlopach • D zieci pracowników jadą do Darłówka

Pomyślne

na

wagę

złoła"

on z06tanie nie tyłko lianom
r emootowo-bu{j{)wlanym,
ale
t akie indywidualnym n a,byw-

com.
Kole}ne n()wo ·..:: na UiJJ.patrz~nie rynku
wewnt;'trzm go
zapowiadają Radom Kie
Zakłady Pnemyshl Oduei Wl'gQ
",UODAR". W prze<laźy poja-

wi ą
się
mln.
cleirtowr;e
d z:ewcz~ e i chropięce spoiinie, dziewc2~e k m,plf'!t
sk.rócone-j dług()ści b luzy, _z-k owne sooonic e 2 moó'Il:"ch

d-opaso.wanych do sylwetki.
:!)la pa ń p.rzygotowano n:)we
wzory bluzeczek
sportowyc h
i b:uzeczek z ... sza·lem. KupoV,2Ć je będą przede
wszystkim kielczanki i radomiauki,
('a;~ść za ' z nich trafi do Domó'~' Towarowych "Ce ntr:'..IIn·'
w Warszawie.
Na kQlIliec wieści z ,.POL.\~nJ". czyli da..... ncj Spółdzieini
..)nrCHA~IK", sp~cjałi~u.ją ce j

materiałÓw o boga~e-j k{),]o.rys-

sprzętu oowie;.!enjow~o.
Już na
T aI1'g ae
P07...·1a ńskich z dużym uznanjem spotkały się d e-monst-:o-

riałów.

",'ane tam lampy ga b inetowe
i stojące . zaopatrzop-e w oryginalne abażury, lampy o pod5t3<"," -ach z porcelany, różn~
go rodzaju żyrandole i d::~n
ki€"ty. Oferowano je na ~ks
port, ale pnede wszystki"l1
trafią one do naszych
sIt!o...
p6 v
elektrotechnicznych,
W'Ll>:l~acając zaopatrzenie n'n ku we'V\'Tlętrzn~o w te-!!;o rodzaju artykuły.
E. Kr_

ty<:e. Na uwaI!ę zasługu,je fu
fakt, 'Że n()We W'LOil'y cxlrvieży
rodzą si~ w zakładowej wzvrcowni, której poracO'Wndcy z
re"uły traliają w pr.zydOfWiową
dzies iątkę
z ta&onaani i
d borem ko100:ów ora.z. mateNie zat!i!Nejll teti., naszym
przynajmme-l z~iem, z;byt
długo miejsca w slr.1epach DO"'e wyr()by prcxluKowane w
0dzieżowej

półdz.ieloi

Pra('y
1LAM1". Mo-

. , W SPOL~YM1

wa tu przede wszystk~m o
ciekawych WlZora,ch męskich
koszul w drobną kTaltikę oraz
z gładkkh tkanitn w koloraC'h:
k remowym. błękitnym, beżo
wym, morelo<wym I różowym.
Zarząd .,Wspólnych Sw" zapo......iada rÓ''''Tlież wprowad'Zenie
do sprzedaży modnych obecnie na świecie męskich kos;zul
typu portQIW~O, z kies7eniami i plisą, wresZ'eie koszu}

WCZASY DLA

MŁODYCH

lłAŁZE~

TW
Rada Zakładowa kombinatu skórza'nego ,.Rad<lSlkór" 1>0
ra'l. pierwszy w tvm roku
or~anizuje wczaSY ClIoa młQ
dv.:h małżeństw. W KołJJ...
brzegu i 'stce WVl>QCZVVl'lĆ
bM7:p W
sumie oolro1Q 500

W "Wiśniówce"
Sprawn:e i rytmicznie realizuje swoje plany wydobywcze i prze:óbcze "W iśniówka"
czyli Kieieckie Kamieniołomy
D;'ogowe. O wykonan:u za dań I półrocza
zameldowało
to przeds:ęb:oretwo lUZ 21
czerv.'ca. Dodatkową p.rodukcję stanQw:ć będzie
10 prQcent zadań półl'ocznych. W
I>rzel.iczen·u na mater:ały kam:enne będzie to 31 tysięcy
ton pi'lnie potrzebnego, zwła
szcza w budo.w'll:ctwie kolej.owym, materiału.
Podobnie ja.k w innych za kładach, w .,Wjśn:ówce·' takzałoga pracuje w zmn:ejszonej obsadzie, 11 procent <>g6łu z atrudnio:lych przebywa
na udopach. Pracownicy KKD
wyp<>czywają Dad morzem w Jasi-rzęb!ej Górze, Jastar ni Władysławowie i Karwi'.
G~upa 80 dz:eci pracowników
Kieleck:ch
Kam:en:ołomów
Drogowych w;jeżdża na kolon:ę
l~tn;ą
O{)
Da r lówka.
Zorganizowano akże półkolo
nię w W;·n:ówce.
(s)

•

w r

półrocze

Słoneczna

kronika
ludzi, z których kobietv lub meż-c.zyżllii Dracujq
w -Ul'kładaCh Obuwniczych,
v.~lędn ie w ea;t'ball'n.ioach.
DLA 18 TY8.

Mł.ODYCB

Około

18 hs. młooycb rQbom:ków z wojewód:z,t~ radomskieł:o

uczestniczyć

hę

dz:e w te-e:orocznej &kcji
Obozowej. Obozy już rozpoczęły s'ę w Turnie k. Białobczegów. w Olecku i 'nnvch
atrakcyjnych
mieisc.o<Woociach na 'lego uaju.
(ek'!'.)

•

s:f: w produkcji

n

------------ .
3 główne front,
czynów
społecznych

w Kielcach
Dzi~ i
<:zynom
społecz'nym
mieszkaóców, K ielce stają się
conz p:~kniejsze. Obecnie prace zlakai:z:nvano w lrz ech m ieJ scach: na Wietrzni, przy bud..>wie zbiorn:ka \\'odnego w FI ,rku Kul~ury i Wypoczynku (!Xl między uiieam: Okrężną i K/Jniewa) oraz przy zago.podarowaniu pa a z;eleni przy ul. rt<=v:olucji Pażdziern:kowej. W pracach uczes.:n:~zyli j'-1Ż m.in. pr",COWD1cy t: rzędu :\liejskiego i
Urzędu
\\'ojewódzk:ego, PKS,
Kide-:k:ch Zakładów Wyrobów
Pap:erowych, Rej'.J'I1owei!<)· Przeds:~bio::s:wa Zieleni, Rejonowego
Przeds'ęb' ::>rs:
GospodarIo
Komunalnej, junacy z OHP. W
zagospodarowywani
"renów
przyszłego
Parku Ku II ut· y
i
Wypoczynku pomagają tei dZ ie ci przebywające w na.~zym mi eś
cie na koloniach.
Dwa z wymienionych obiektów będą gotowe na 22 lipca.
Do tego dnia napelnicny zostanie wodą zbiornik w park u.
Znajdzie -ię lu ta kż e fon anna.
Również przed
dniem $W !ę a
Odrodzenia prz ekazany będZIe
do ruchu i z ago~poda row ny
dwupasmQ>;I,'Y odcinek ul. Rewolucji Październikowej aż do u !.
Turys!j'<.-znej.
(jjb)

,,'a

młodych

u

wóddwa radomskiego tam właś- E ZXTK - w Borkowicach i
ai" koncentrując swoJ zOIwny Wieniawie. z " Pronitu" - w
wy iłek. Młodzi ludzie z &- ,minie P ionki, z Elektrowni
.,Ko'tienice" - w gminie Kozicnice, a z Kombinatu Cementowo-W a pienniczego w W ierzbicy
- na polach rolników z ~i\,(l
wa , Jastrzębia i Wienblcy. W
tym samym C2'asie dziel !'Zeta
i chłopcy zatrudnieni w S'ly.lło
wieckim "Warelu" pomaK"ać hę
dą w sprzęde zbóż na polach
I:"min Chlewi~ka i zyilłowiec.
Do a.kl.'ji .,Kazdy kło na waK"ę
zIoŁa" włączą
się
rówmez
harcerze i d'l jewczeta z ZS\lP,
prowadząc sezonowe dzi('cińce
wi j~kie i hw. zielone ogni l<.a..
domskiej Wytwórni Tf'I e- fonów _ a polach nie zabraknie człon
pojll.wilt się na chłopskich IHI' ków ob02:óW szkoleniown-wypolach w Goździe i Jedlni-Lelnis- C'lynkowycb i uczestników koku , czlonkowie ZSMP z Zakła loni i l .. tnich zorganizowanYl'h w
dów Przemysłu Tytoniowe"o województwie rado Ol.'ikim.
w Mogielnicy i Nłłwym Mieści ..,
E.Kr,

~,Każdy
kłos

,

•

Ponad 3 t~' . uczestników półkolonii i ,.Nieobozowego
poznają

zabytki

Rrakowa.

Wn

orocznie ZS!'2ąd
:vIi 'jski
TPD w Kielca.::h organizuje ciekawy
wYP'Jczyne.k
letni dla dzieci, klóre z rÓŻnych
przyczyn spędzają wakacje w
mieśc:e.
Ponad
500
UCZłllOW
szkól pods;.awowy.:h korzysta od
5 czerwca br. z 06lkoJonii, które
zorgan.zowano w
dw6~h
szkołach
p'Xl.<! w.Jwy h (nr nr
12 i 24) I)raz Ś \'ietlicy TPD przy
ul. WojewóazK.ej. W ciekawym
pro,,!ram:e
o;,lko' nii
spo~o
m'ej ca zajr,l")ą zaję ·ja spo"towe, imprezy k.' uralr.e oraz turvstvczne.
-TPD wzore'-n la·t uhie{!!"ch
prowadzi równ ici a.cję .,Xi,,obozowego lata" w rCima~h której odbywają
się
r<yzgrywki
p rl 'e. imprezy arty.-:v,z F!
pod
caloozic'nnym
dozor"m

C

http://sbc.wbp.kielce.pl

•eSeJe
• •

•
ReJe

kwalifiko>wanej k adry i{l.,~rllk
torC>w. Prz<::wictuje się, ile z obu
~orm wakacyjnego wypoczynku
w m:eście skorzysta p'mad ił Łvs.
m!:>d\'-:h kielczan.
P"'myś~ano równid
dzie,'i ach m;eszkając.ych na 'N -j.
Dla n:ch przygotowano dwu ty~odo:oWE: ł'-lrnusy w KrakOWie.
zhiqrav"h
~zkól
l:C'Zn: ~':E'
~m~!'Dyc h oodczas \X; h y tu w tym
,,!!Qdz'e zaprnn,ja się z zabYlkami anh'lektury, zwiedzą \\'ys'awv ,lla'ar,kf... i p07n'lja .nalo·.vr··"Ł" nl<olic:e Krak
'3.
(OAP)

EO

NUMER 152

STRONA 3

Krzyżówka

rosi dochodó"" i

Ogrody Sofii

Na dobranoc

grooy i parki Sofii I
r;atym drzew_stan em,
norodnymi
knew a mi
kwiatami, boisk ami s portow
i dziecięcymi pl acyk ami uU."._,_u
sad~awkami i alt anka mi,
rzają odpowiednie warunki
.
poczynku mieszkańcom i
ciom stolicy. Mają też S~

O

nr 152

historię .

co

z rozwojem gospoi węg i ers kiej i sy-

wysokość

atowicc, Chorzow, By'vill, Zabrze, Gliwice , Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i kilka innych miast wydzielonych s'a-

K
POl·IOMO :: 1. elemen·t klócuche., ... zowies.zenie br04'l'i, 5.
1c00nese-c, 9. OCihot.<I, os kOI11<J , 10.
maik piso<f'Sllri.
PIONOWO: 1. dzielo moloPRl, 2. miono, tytul, 3. "gloŚono"
małpo, 6. noci-sk, 7. p rolQ9 , 8.
objaWia
się
s i,1n)'llTl'i
ota,komi
dus\Z.noŚd.

ROoZwi ąa:oni<l

pnze-syłoć

flo,leiy

pod adresem
redo,!ocj~
"ED",
wyJq,cmie no kortach
pocuowych w t-effllinie siedmiu dn;
od dolty fi jłn.ieojszego n IJomeoru.
P'Omjędz.y

p.f1O.wid~OIWe

odopowie-

rOl1llOlsuje Sli ę Owo
l<.siąi!kowe
po
50 zl.
pOlCZ'toowe
bez: Iru,poollu
wy.tą·C'zOofIe z 1os()fY\/'Q·nio.

18 lutego 1973 roku
prezes
Rady Ministrów powołał specjalny zespól do opracowania
programu, mającego na celu
wyeliminowanie zagrożeń zdrowja człOWieka i środowiska
naturalnego w GOP-ie. Progol"am z.oo.(ał przygc>( c>wany, a
niektóre jego załoiell1ia
są
już wprowadzane w życie.

bony

d/zi

290 mln

Korty
będą

~owi jedną aglomerację przemysłową zwaną

na

ochronę po~ietrza

rządzeń

Roz.wiązonie krzyźówki lU

136

POlJIOMO: ros.o, ssok, sormoto,
IOIWie<: tJw.o,
wod o bry s.k,
Ni,kittion, 06 et, żabo.
PIONOWO: rosól, sprolNozdtonie, s'l.ontoży<stko. kOoll-tor, matemo.tytko, święW, kOd1w<I.

instalację uodpylających
w hu-

tach i zakladach przemyslowvch przeznaczono pGnad 290
mln złotych. Dzięki nim ilość
emitowanych pyłów w pO'wietrze znmiejsza ~ię o 10 procent
rocznie. GOP dysponuje aktualnie ponad 200 dużymi c>czyszczalniami ścieków, filtrującymi
okolo
pół
miliona
metrów
sześcienych płynnych zanieczyszczeń na dobę. W
przyszło:;'ó

--

et
upamiętnienia

Dla

kolej-

olimpijskieh

Dych

Pocda Polska wprowadzila do
obiegu 6 znaczków oraz 1 blopn:edstawiające

czek

dyscypliny

pojące

nastę

sportowe:

50 gr - szermierka, 1,00 zł
kolarstwo,
1,50

zł

-

piłka

nożna,

-

4,20 d
boks, 6,90 zł
podnoszenie

111ęza.rów,

planuje

się budowę następnych
dużych oczyszczalni, a w zakładach przem ysłowych zastosowane zostaną tzw. zamknięte

210

obiegi wodne. Do roku 1985 na
te inwestycje wyda się okolo·
30 mld złotych.

Huta

"I~atowice

sytuację ...

złotych

W roku 1973 na

.. ECHO DNIA"
Kupon nr 152

Górneśląs-

kim Okręgiem Przemysłowym. Górnośląski Okręg Przemysło
wy jest największym w kraju ośrodkiem górniczo - hutniczym.
Stąd pochodzi 45 procent krajowej produkcji stali, 50 procent
koksu, 35 p roc. surówki, ponad 90 proc. węgla itd. GOP zasobny jest w naturalne skarby ziemi, ale przemysł przetwórczy jest dużym zagrożeniem dla ezłowieka i naturalnego śro
dowiska. Dymy fabryczne, gazy i pyły przemysłowe zanieczyszezaJą atm , "ferę. W strefie za.grożonej znajduje się ponad
30 tys. ha la~ ':'-.Y. Większość rzek i strumykÓW wojewóddwa
ka·towickiego JC"t zaniecz:yszczona w granicach 30- 90 procent.

8,łO

polep3zy

Laikowi trudno uwier zyć, że
zakJad przemysło
wy w kraju - Huta "Katowice' - b.,ęct.zie m ial w procesie
OCZyliZ(:zama powietrza i wody
w GOP-ie największy pozytywny udział. Przede wszystkim z
chwilą
jej uruchomienia zlikWIduje się uciążliwe dla otoczenia, przestarzałe ""ydzialy
surowcowe w 17 starych hutach. W latach 1976-78 zmodernizowane zostanie również
hutnictwo metali nieżelaznych
popl'Zez likwidację oddziałów
Ul'owcowych i uruchomienie w
ich miej,ce wydziałów przetwórczych
mniej szkodliwych
dla otoczema.
Hu ta "Katowice" zanieczyszczać będzie powietrze w takim
topniu, jak średniej wielkości
elektrownia.
Zanieczyszczeuia
nie przekroczą 33 proc. krajowego normatywu dopu 'zczaln.'<:h stężeń dwutlenku siarki
i pyłów. Juz w czasie projektowania lego kombinatu zastosm~'ano cały szereg środków ochro.ny atn:~~ry, np. hermetyzację pylących urządzeń technologicznych;
iJllstalację i
urządzenia
oczyszczające,
gwarantują ce wysoki stopień oezyszcza·nia gazów; kominy o nie
spotykanej dotąd w hutnictwie
wysokości; • wreszcie zasto~owa
n ie nowoczesnych technologii
największy

zł

biegi. Na
bloczku
wartości nominalnej 10,00 zł
5,00 zł (doplata
na
fund usz olimpijski)
przedstawiono fragment
gry
w
siatkówkę. Projektantem
tych
zn;wzków, które prezentujemy (bez bloczka) jest lut 'sta plastyk T.
Miehalski.
Z oka.zji olimpiady w 1\:[on&realu poczta ]\T)tD wyda.la w
maja 6 znaezków o tematy e
sporiCtwej (dwa z dopłatą oraz

Rewolucja
w budowie

+

En

NUMER 152

STRONA 4-5

rurOCiągów

blok). Ciekawostką t"Cj serii
jest lo, że nie w zystkie dyscypliny pokazane na znaczkach nawiązUją do kgoroczn ch
ignysk
olimpijskich,
m.in. "naczek o nominale 5
fen. poświ~ony jest W)'iicj~o
wi Pokoju, zaś blok pokaZUje
ałaclion

w

Lipsk u.

Pn:y budowie rurociągów w
Mtatnich dziCl.łęcioleciach wykurzy~t ywano połączenia
kolnienowe, śrubowe oraz spawanII'.
Z~stosuwanie
znajdowały
tei
sprzęgania rurowe, które
wymagały jednak obróbki konców
rur. Wszys'kie le metody 3ą
czasochłonne i siosunkowo drogie. Firma szwajcarska "Straub"
zapreztntowala oslatnio nową
meto:Ję lączenia r~r. Ten nowy
spo 'ób jest bardzo prosty, po_
zwała sprz~ać nie obrobione
końt'e rur. Dzięki niemu m,Jźna
równiei lączyć szc2>elnie .uey
zard:7ewiale albG z chropowatą
powienehnill. MDntaż jest lak
Jlrosty, że nie wymaga sil Ial'Mwyrh, a csas monwu 111'\'lIosi lI.ałedwh: 1--2 miftuty. •

Woda w

wkładów

Obecnie isf.tlirje w Sofii '7:;~'I~tIlno:ścio
h
podniosła
]000 parków, ogrodów i Clg
ków, setki wys&dzanych zitj
93 p roc., p rzekraczanią ulic, bulwarów, pla
06iedli mienkaniowych. Dcl
roku zazieleniOłlo 1300 ba 1/.

.Jerzy Burczyn

pra wd.ź

j)ość

ważysz!

zamkiętym

obiegu
W gospodarce woono-ścieko
wej zastosowane będą rozwią 
zania techniczne dotąd w Polsce nie spotykane. Hu·ta ,,Katowice" będzie zakładem
"suchym" bezodpływowym. Scieki
przemysIowe nie będą odprowadzane na zewnątrz, ale kierowane do oczyszczalni chemiczneJ, a z niej z powrotem
na wydziały. Niezależnie od
centralnej oczyszczalni ka żdy
~rydzial
w!,asną,

będzie
dysponował
lokalną o czyszczalnią . 
Najbardziej u ciążliwe ścieki np.
szlamy żel azoOJl ośne. wykorzystywane będą jaka składni k do

wsadu wielkopiecowego.
Huta zaopatrywana będzie w
wodę z rzeki Sóly w czasie okresowych - wiosennych i jesiennYCh przyborów, które przechowywane będą w specjalnym
zbiorniku o pojemności 56 mln
metrów: sześc. Taka bezodply wowa huta osiągnie najmn iej 5ze z możliwych zużycie wody.
W ciągu .ekundy, pobierać bę
dzie 2! Soły 1,3 m sześc. wody,
podczas gdy Huta im. Lenina
w tym samym cza ie pobiera
10 metrów.
Nad kontrolą czystości powiet.rza, wód oraz mikroklimatu
stanowisk pracy czuwać będzie
laboratorium ochrony środowi 
ska, działające przy powołan ym
już dziale głównego specjalisty
ochrony środowiska.
Pracownicy tego działu od momentu
uruchomienia produkc ji w hucie prowadzić będą sta łą obserwację jej wpływu n·a środowi
sko.
J.PAJIlCZYK

r

Ż

rytol'ium miasta, dzięki
na 1 mil"SlLkańca stolicy
pada dziś 14 m kw.
W sofij,.l..ich parkach i
. dach rośnie wielc rzadkich
starych drzew, różnorodnych t
kazów krzewów i kwiatów.
dego roku sadzi się 2 młn
dz&nek kwiatów prawie siu
dzajów i ponad 500 gat
drzew i krzewów. Samy
jest okolo 50 odmian.
plan urbanistyczny Sofii
widuje dalszy rozwój te
zielonych. Poprzez Park
ności,
Park Południowy,
chodni, Północny, Wschodn i org
"Goru blane" połączy się stoli~
z pobliskimi masywami gór.i'
mi: Witoszą, Lulinem,
Łozenskimi i Płaną.

R

W końcu 1975 roku sumę
91 mld fodtntów. Pona dto
zdan iem ekspertów - ok. 50
mld
f<X'intów
wyno s-zą 0 s·zczędności przechowywa ne w
domu jako rezerwa pienięż
na na wydatki bieżące.
Na co przeznaczają Węgrzy
s·umy składane na książeczki
oszczędnościowe?
Ftierwsze
miejsce zajmują pod tym
względem potrzeby mieszkani{)we (budowa
domku, z a kup mieszkania., bądź wkład
mieszkaniowy)
na
co
przeznacza
się
28
p rocent wszystkich oszczędnoś
ci. Drugie zamia'l' ku~n a
samochodu
o.sobowego
(1 9
procent). Tr.zec4e chęć n abycia działki po.d domek l-etnis-kowy, bądź budowa takiego domku (8 procent). N a da.Jszych miejscach plasuj ą się
zakupy artykułów t4"Wałeg{)
użytku (3 procent) ocaz po.dróże i urlopy (2 procent).
Stosunkowo wysoką lokatę
zajmują oszczędności przemaczane n a tzw. rezerwę z,a·bezpieczającą
(aż
37 procen.t).
Składają się na tę pozycję w
głównej
mierze O$ZCzędnośCli
osób, składając)~h pieniądze

członkowskich

do Francji i Wioch
liać t.owary (aparaty

wniosku doszł o grupo naukowców
miejscowości
Phoenix (omery~ońskl

slon

Arizono).

czasie

Stwierdzili

zożywanie

oni.

pigule«

że

"

antykon-

cepcyjnych zowor1ośC cholesterolu Wił'
nef'koch WZl'iJ,sto o 30-32 procent, o
110 pr1.yczynio się
do
pows,,?woni o

Z teki

•

8

komi-eni iółc i owych. Poniewoż parnię·
dzy chem icz nymi
zm fo.no m i w nerkach

o

biety,

dolegliwości

wystqpi-e.fl'iem

związanych
z
może
uplyoqć

które

leIc powil>oy

Ic:omien iomi ż6łciowymi
od 5 do 10 lot, koużywają

regulornie
poddawać

s ię

od

pigu.CIOSU

czosu bodon iom
Ie-koł'skim.
Za miast dzieck9 komł.enie
iółciowel

do

'*

Wielleo amerykańsko firmo pro-.
dukująco giJmę do
żucia wpro wadza
no świa towe rynki nowość. W p ros·
pelttocll relclamowych
producent 20pewnio, ie guma balo nowo }e.st niezdrowa szczególnie na uzębienie. N0.wy środek d o żuei<l z suszo nego mię·
sa a ntylopy nie tylko bowi. o le rówM
..ież odżywio. Mięso antylopy podoblItO

posj<Jmi

lubi~i

(przy

japoński
swoją pl'C-

Clt.-m

otrzymał

od

Własnego

w wi lu
Europy, a
galopUjąca dewaluawalut (np. funta ezy

żuć

praludzie.

iego) . spuwooowała,
. ki l JłrUdsiębiOł'
rt1IIL"I-'~S6,""z~::.e prywatne osoby
e były przerzul'aIn .zasubów waluto.
kow innych krasZwajcarskich czy
nu. W ttn' spo~ób
~f>ł1trabanla w .. lu~Ię np., że o ta.tnio
plywała 00 Szwajokolo 2 ntiił7 io?nllie i
lo
za.kazu
a:kieh

... niewielka wysepka w poNeapolu, to jeden z
najmoeniej3-zych
punktów
na
mapie
turystycznej
Włoch. Do największych atrakcji zalicza się przejaż
dżkę łodzią
do lazurowej
groty. W sezonie w eiągu
dnia odwiedza wyspę ..koło
100 tysięcy osób.
CAF-Stan

bliżu

organi~cje na
niezłe prowizje .

kowny
wy pecjali70wany
gang dysponuje własnym parkiem SlllDOchodowym oraz siecią kurierów, któny
ryzykują
legalne przekroczenie granicy
z ukrytymi fortunami. Drugi
sposób jest bardziej wyrat;unwany, bardziej be7.pieC211y, ale
kosztowniejSlZY.
Organizacja

Walka z gangami zajmujący
mi się kontrabandą na wiel"ą
skalę utrud'niona
jest głó~nie
tym, że są one, jak się okazuje,
instytllcjami potnebnymi niektórym rządom. Swiadczą o tym
m.in. liczne raporty Interpolu,
które dowod!l:ą, iż kraje zajmujące
ię handlem
bronią chęt·
nie korzystają z usług gangów
przemytnic.lzych, które za od-

IU'Z4'mytnicza tworzy eo.ś w rodzaju biura pośrednictwa inwestycyjnego, które po$ukuje w
Szwajcarii ludzi pragnąc.ych inwest()wać
np. we Francji, we
Francji zaś ludzi pragnących inwestow~ć swe kapitały w ban·
kach szwajcarski ch. Wówl'zas
następuje wymiana
dekllmentów świadczący~h o iym, że każ
da ze stron zdeponowała tam
g.bie tl'eba określone kwoty.
Pro.-ed ..r taki jf"St ab60I .. \nie
Rielegalny i ostro karany, I me
dziwne«e, że WYS~Ałioz.w3ne

Wieczorem Cavender zasną} na
krótko. Popielniczka spadła z nocnego stolika i obudzUa go.
- Wielkie nieba! stęknął, zapalając pap ierosa. D lacze g o nie
pQzwolisz mi spać, J acku
Fletcber?_
Był
zupełnie
prze konany, że
F1etcher obmyślił sobie tego rodzaju
tOI·tury i stosuje je niej ako na odległość. G d y rano w~hOOził do pc&cy, dozorca domu wręczył mu list
z zażaleniem od lokatorów mieszkająCYCh pod nim;
chodziło o za.kłó cenie nocnej ciszy.
Niechże się
żalą u Jacka Flettchera ...
Postanowił odszukać brata Lindy..
Zaraz po pracy.
Fletcher mieszkał w pensjonacii!
we wscbodnie j dzielnicy miasta.
Był to stary kamienny dom, osmalony d ymem z pobliskicb 1abrY'lL
Ponuro i groźnie wyglą dał ten 90IJl.
Tak groź.nie jak człowiek, który w
nim mieszkał i którego on nigdy
przedtem nie widział. Teraz go zobaczy.

9

c_ia

tóry strzel

Alh~eda

Hitchcocka

Capri ...

Geolog australijskiego
Unio
wersytetu NarOdowego, A. Ringwood oświadczył na VII leon.
ferencji w Houston poSWlęCO
nej problemom Księżyca, że
S2czegółowe
badania
prób('k
gruntu księżycowego, d06tarcLonycn przez astronautów ze statków "Apollo", skłoniły naukowców do zmiany wcześniej wysllniętych
hipotez o powstaniu
Księżyca . '" Wszystko
wskazuje
na to, że kład chemiczny K~ię.
życa jest na ogół podobny do
składu
skorupy ziemskiej"
powiedział Ringwood .
Istnieją dwa sposoby pn:erzupienięd.zy.
Pierwszy jest
liłliŚĆ prDsty, aczkolwiek
ry.y-

Istnieuie Wspólnego R)'oi l
zniesienie wielu opłat
za towary pochodzące I

go
'Z

łLtóny badali cheksiężycowych skał
uważają, że w Odległej przeszłości Księiyc stanowił
przypuszczalnie część Ziemi.

Fot. Jeny Burczyn

kGw.

U>pObie .
skuteczn ie

NauKowey,
miczny skład

kańca.

zapłacila

bordzo

Ziemi7

osi kompozycyjnej
nej z dobrze wyposażon
bogaio zazielenionych
stref wypoczynkowych. prl!'
bi~gać on będzie 00 rzek i 1M
do Parku Zacbodniego przez
ludniowl\ część miasta.
Zwięks(lenie powierzchn i
lonych okolo 1990 roku 'l
ni miastu 4375 ha
40 m kw. na jednego

nie

na książeczkę bez skonkretyzowanego celu, w ty·m zarówno 06 zczę<inośc i osób n/zeJ
zarab i ających, jak też z d!rugiej strony osób o najwyższych dochodach. dysponujących rezerwami pienięż
nymi a ktualnie nie przeznaezanymi na żadoo określony
c el.
Znamienne jest przeznaczanie coraz mniejszej części zaoszczędzonych
pieniędzy
na
zaku;;> dóbr konsumpcyjnych
trwałego użytku. Ma to swoje uzasadnienie w upowszech nieniu się na Węgrzech systemu
zakupów
ratalnych
tych właśnie dóbr. Zadłuże 
nie ludności z tytuł.u kredytów zaciąganycb w
kasach
()51l.(!zęd nościowy ch
wyniosło
w ub. roku ponad 50 mld forintów.
(Interp ress)

pra wd a

był częściq

głównej

nabyła

zy?

co

,Księżyc

się też budowę kanału
go, który odgrywać będz ie

ją

jąc

Pigułlci ootykoncepcyjne

ntepożqdonej
cjqźy,
n o tomiast
prz'ł'
czyniaj q się do powJto'łłOni o ko m;e.
n i ż ółciowych. Czaso pismo medyczne
"New England Journoł o l Mediclne "
podoło do wiadomości, że do to kle-.

--------------------------.

Od przemytu do
OZWÓj handlIt międzynar .. dowego, ClZę,ściowe zniesienie barier celnych w ramach różnego typu wspólnytb
rynków doprowadziły do r()zW()ju nowego typu kontra.bandy.
Chodzi mian()wicie łI ma.k ymalne
wyk()rzystan-ie faktu, iż
niektóre
kraje
wprowadzi.
ły
dla
swoich
eksportuów
różne
premie
eksporiowe.
Zdarza się więc, że skarb
państwa
placi firmom
premie za eksp()rt, kliny n1gdy
nie mial miejsea. Istnidą bowi~m organiz~cje przemytnicze,
ktore za odpOWiednią op~atą załatwiają powrót do nadaw~y towarów uprzednio ('ksporlowanych, za które ów eksporter dostał już premię. WÓwczas dany
towar może jeszcze r~z opllselć
granice kraju, a producł'nt
~nów otrzym:\ć premię. O lym,
Jak wielkie są możliwośei (ych
wyspecjalizowanych
gangów
przemytniczych
świadczy
np.
fakt wybudowania w Hiszpanii
('81('go zakła.lu produkują.t!l'go
włókna
~yntetyczne,
którt'go
kaida {'ltę 'ć czy maszyna :IO:>!aJa prz~mycona z Francji dr()&ą
lądową i morską. Francuski prodlLcent dedal premię ekspeciową sa sprz4'daż
fabryki, natomiast his"'pań8łia firma. klóra.

*

goją

oszczędza ·ą

Pierwszy ogród w Sofii
tycznym wzrostem
żony z06tał w 1878 r., a
' z roku na rok
ny Park Wolności - w
wkłady oszczędno 1944 r. na tere n ie
m ie5zkańców WRL.
znajdowalo się 70 miej k
gdy realne dochody
grodów i zieleńców o
Węg i er w ostatn; m
powierzchni 120 ha. Wzdłuż ".'~II!d.!Ciu w:orosły o 26 Proi bul" arów rosło ok oło 10
drzew.
spożycie o 28 pro-

produkcji, ogrankzających
zanie zyczczeń.

oszczęd n ości

nim

zarabiają

powiednią
opłatą
p!'lllerzu"ają
broń do kraju-importera, jednoco;eśnie zapewniając
sobie bezkarn()ść przy innych
okazja(·h.
\Viadomo np., że pewien wicIIti

producent broni z zachodniej
Europy wysiał tnydzie,ści czoł
gów do kraju Bliskieg() Wschodu przy pomocy takiego g3.ngu, który wyspecjalizował ~ię
w
kontraba.ndzie "złomu" oraz
papierosów.
en jeden przyklad dowodzi,
ił' walka z superkontraband~ nie ma na
razie wielkich szans. Obec.nie, relnicy mają większe moili ~-ości dobi r rając się do
szmuglerów. którzy
dri'l na myśl, że na ,:ranicy Jn{',:ą zostać przyłapani
na lym,
że
nie zadeklarowali bulrlki
anyżówki, która., jeśli wszystko
dobrze pójdzie. aajmie h_uro·
we miejsL'e w dom&wym barl<.u.

T

http://sbc.wbp.kielce.pl

:Kenił'e

.JACEK OWOLSIU
(J Rterpress)

Sztucz
satelity
odkr

no

aJą
ląd

Nadsnął ~z.ik dzwonka nad brud nym szyl/tem z nazwiskiem J. Fletcher. Przy zamku zabuczało, Cavender popchnął drzwi i wszedł do
skromnego
przedpokoju.
Pokój
Fletchera leżał na prawo, na parterze. Cavender zawahał się chwilę. potem zapukał.
Drzwi się otworzyły i po l'az
pierwszy zobaczył
brata Lindy.
Młodego, bardzo
szczupłego
męż
czyznę o
plomiennorudych wio
sach i zapadniętej twarzy. Siedział
w fotelu na kółkach,
jego DOgi
okryte były wełnianym pledem. Inwalida. Sparaliżowany odpasa w
dół. Linda nie wspomniała
mu o
tym.
Cavender rozejrzał
się i omal
nie roześmiał się z ulgą. Bał się
inwalidy. Leżał bezsenny w demnościach i bał się człowieka, który
był tylko w połowie mężczywą. Cavender uśmiechnął się.
Jack Fletcher? zapytaL Jestem Charlie Cavender.
Młody

satelity geografieZolle odkryły nowy ląd.
Powstaje on w Zatoce Bengalskiej przy ujśl'iu Gangesu i
Brahmaputry. Rzeki te przynoSlZą do morAa
ogromne ilości
spłulciwanych osadów. W ci<\gll
ostatnich kil,!<udziesięciu ty~ięcy
lal obie rzeki stworzyły ogromną
deltę.
Tereny zajmowane
duś pnNl: państwo Bangladesz
stanOWiły w nicdalekiej przeszło.§ci
geolog-icznl'j pr.tedłuż~nie
Za toki Brng:.hk ie j.

c złowiek

podnieconym głosem:
Ja wiem... Jó'\ wiedziałem, ie

Amt"rykańskie

Obecnie d('1Ia Gangt"Su przyrWita w sz~' bkim tempie, a je dnocze,śnie w pewnej
ooległ-.>Sci
od br7ł' f;' u powstają ławice i
płycizny będą..e z~ząt.kiem lllduo Ławice te wynurzają się
na JWwl en:cbnię pod('zas odpły
wów. ZdjC:Cia ze sztucznych saiel;tów ""ykaealy, ie to ee uważano ,.a lokalnI" Ja.wice, je t
w neczywiliiIJ!lCi llZęś4lill n4l'... eC. lltdu.

odpowied2oiał

ochrypłym,

10
przy jdziesz
do
mnie.
I
czego
chcesz? Przyznać, że masz moją
siostrę na swoim sumieniu? Daję
ci na to dokłaąn~e pięć minut.
Bądź rozsądny, Jack. Zresztą,
naprawdę przykro mi Wlióz,i€Ć
cię
w tym stanie. Li'flda nie mi nie
mówiła ...
- Niepotrzebne mi twoje współ
czucie, Cavender. Wnet ty będziesz
potrzebował dużo współczucia Jeśli nie chcesz
więcej
powiedzieć,
możesz sobie zaraz pójść.
- Pójdę dopiero, góy wysłuehasz
moich. wyjaśnień.
Nie pOtrzebuję od ciebie żad
nych wyjaśnień! Jeśli będę cię widział martwego, będzie to dla mnie
wystarczające

wy jaśt1ienie!

.Chcesz mnie zabić, Jack? W
jaki spo ób?
Fletcher a,ź prychał ze złości.
Tak myślisz, bo nie mam nóg?
(Ciąg

dabzy w
alł_r»e)

Datiłęptlym

gazowych C7ynne w godz.. 1-19.
tel. 436-71, PogotoWie
telew~yj
ne ł7'1-98.
P ogotoWie Elektryczno-WodocJągowe
MZBM czynne
od godz. 18 do :s;el 500-66. informacja slużby zdrowIa czynna
'ił god2. 1-29, ~el. 411-80. O rodelI:
In!. Usług. WUSP teł 457-łl.
POSTOJE TAKSOWEK - CZarnów Plekoszowska 515-11,
Dworzec PKP - Hł-33, Słowac
kiego - 471-10, Szydł6we k - To_
pocowskiego 437-U. Taksó wkI berazowe ArmII
Czerwonej
łOI - Bł, Piekos"owska 515-1L

Czwartek
8 lipca

1976 r.
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..Przyjaźń" - "Samotny óełdI
tyw McQ" U A, pan. kol.. lo
lł,
g. U.~ 11.311 1 le.30.
~Odeon~) .. W ś.rodlru J.e.ta,'" polski., kol.. l. 15, &. 15.3Q, 17.311 1

CIUSIri.

w
t

,

u.oo.
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1.55 r. -

.,Heł"

poIooi_
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-

poi<'ryc;"

24.15.

!cII<f

ił.

l 19.30.
APTEKI D'YZURNE: nr 11'7-1115
pl. Konstytucji I. nr 1'1- 011, 1)1.
Zv:vclestwa 7.

TELEFONY: Strat Pożarna ł9t,
Pogotowie Ratunkowe 899, pogotowie Ga%owe U7-11. Pogotowie
SIeci Elektrycznej Radom
mla,;to 991 Radom teren - 'U-II,
Komenda MO 251-3G, Pogotowie
Milicyjne 897.
InformaCja
Iłłutby
zdrow!a
czynna 'W g0d7.. -n. w .obolę

~

.są foce'; snem be«
r.NC~.
~o ..

w

_

wpływo

lwo~

, ...
d ...

mopoc.r.uci •• l ....ś egokfq I
tąd "ja zrozumiesz I
ni<>
wyoI<tgnien p_nych
~Ii.
rJtxąd

&ęd,ifUZ

Itłopo(y lok
joł I w pro-

mial

w iyt>iu prywatnym
~ej. Nojsr,bdei z !'ego
otCWlłl wyleczy
Cię
rradc.hO<łzący

_20. tel. 21\1-27

cy

~

1 20.

HlI'aHer" .,Zagłada J~:I;I"
USA, pan. kol. l.
15, g . }II l

,.Mewa" - , .Are52tuję cię, p.rzyjacieJu" - !mg. koL l. U, g. 11.n

CODZIENNY
HOROSKOP
u..., ...,g""-on.

"Taka )&IKla d!lieow1cancusk;i, koi. l. Ja.,

n ..s

.. 15.30.

dyplo_tyanrch

PRL I U"lq Binncn\sIoq.

M~
rzenio~ któ/e

-

czyn.a"

...........tonia _ g ii oto_w.j.
W "56 r. - nostqpilo .,raiono

pned'łowiciel.tw

"Nie lila sprawy"
g. 16.~ 1.7.30 1

l~

lroL J..

19.30.

•
'621 .. - .... si, " - cle La
Fomalne, ....-. boJloopi- . m-

I<oftfereow:jo '" sprowie

ty.

-

na_YJ>-

I N A

J[

,.Bałtyk"

POSTOJE
TAKSOWEJ[:
ul.
Grodzka n9-M, pl. KonstytucjJ
22a-52, Dworzee PKP 268-81, \II.

... u<:..ucioch.

:2:wlrk:l I WlguT)' 418-10.

Kielce

J

~------------------~
TEATR
Im. S. Zeromskiege
"Och,
jaki ięk.ny
j
t
świat"
- 1:.
Wletana, odz. 11.
K I N A

- >,Powrót tJQemftlC
londyna" 1rancu&ld.,
k . t. U. , . 15.30.. "Rywalka" francuski,
kol. 1. 15,
g. 17.45.
.. Sl:częb" - USA, pan. kol. l. li,
g . l!tł j !t .1S.
,.łt.. ftl&ntica"

Skarżysko

-

12-44.

.Im\. l. 15, g.
,,M9 kw,," -

bulg.
15.15, 17.30 I 19.30.

" WieJIId
układ"
- polsk.!. kol. I. 15, g . 16, 11 i 29.
"Studyjne WDJ[" - "Sandakan,
/lUffie(' S" jap. kol. l. II, g.
14. . I 17.
, Pam.ięlillik
sULlonej
gospod!'t'i." - USA, kol. 1. 18, g.
l ..
-

prze"" ezenia" -

"NIe

unlknje.s~

!raneuskl, kol.

I. lli.
. lS, 18 I lIG.
"Letllie" .. Odstnar' kol. t. 15. g. !!G.l5.

USA,

"Amfiteatc" -

"Klan Sycy)jjfrancu~ki, pan. kol. l.

Cllykólt'" 15. od., . U.t-.

PIłZEDSPRZEDAZ
biletów IclGOWYcłt
ul.
ienkieWicU! 33 -

czynna "" god:t

&-18.

~14

APT KI OnURNE: nr 29-1101,
lAL Buczka 37 39 nr 29-008 ul.
Stenlciewicza 16 PORADNIE DY'l:U1tNE: Dla dzJeci I dorosłych
ul Zela.,na 35. gOM. 16-2:l, W
Olellzlełę godz. 1-12. Stomatologlet a ul
Zelazna 35. !lod%.
15-:>.1. w sobotę - od god:t. 11
do f rano w ponled:tlalek.
T l! L E F O N Y:

p g łowIe ratunkowe 998, PogotOWie WUcyjne 97, PogotowIe
WSW ł1l-25. S trat Pożarna ł98,
P ogot wie Energetyczne Klelce Miasto 991. Klelce - Teren t92,
p gOŁowie
wodno-kanallzacyjne
5 S-U, Poczt. Informacje o usłu
~ach 911 Hotel .. Cent ralny" 420-11
[nf rmacJa Irolejowa ł3f. Pogotowie
hydra uliczno-energety czne
I dtwIgowe KSM Os. XXV-lecI PRL. Dr tel 420-~ . os Sady
ł -59. os.
Bocianek 456-73
Po!:otowle wod -kan
c.o.. diw!gowe.
elektryczne
SM
.. Annaturyn
czynne w ga d z.
7'-%1,
sobota - 1-19. tel
518-33
Poot le ~azo e czynne całą dob~
ł2ł-h. Po
łowie napraw urzadzeń

17.M -

18.96 -

Dll..iennik TV (kolor)
"Obiektyw" - progr. stołecznego
wOj.
warnawskiego
Teleterie - LIST
,.Na zlemol i w
powietrY,u "

D .•

Festiwal Piosenki :taln.lerslnej - "Kołobrzeg-7ł"
- koncert amatorów (k0-

-

X

.

Dobrano<: (kolor)
D2;iennik TV (kolOf')
"Podróże detektywa" ode.
pt. "Cenny łup" an",
f ilm ser. (kolor)
n.14! - ,.Pegu" (kolor)
21 .51 - Dziennik TV (kolO<')
2:1.18 - \Yleczorne
kino
lełnl lN
.,Bnydka J-ane" t!.kn
tab. USA
18 .• lll.:lt JO.2e -

PROGRA~

J[ I N A

,...StarU , .. Wielki
G.aSiby'"
USA, kol . 1. 15. g. 17 i 19.15.
APTEKA DYZUR. A: nr 2&-078,

Staszica l
POSTOJI!
TAKSOWEJ[:
pl.
Swlerczewsklego _ no, Dworzee
Zachodni PKP - 380.

Ostrowiec
J[ I N A
"Rutni "

-

"SWięty

M.ichaJ

n1l.al koguta" wio Id, kol. l.
lS, g. 15.30, 17.30 i 19 .30.
.,Zorza" ,.Kanlo~1'
ostatnJa misja" ZSRR, pan . godz.
18.

"Przodownik" .. Policjanci"
- USA, kol. 1. 18. g. 17 i 19.
APTEKA DYZUR:-IA: nr 19-0n,
al. 1 Maja 37 '39.
POGOTOWIE RATUNKOWE: tel.

••POSTOJE

15-73 l 31-9:1.
Uwa&,a: za
"
programie
odpowiada.

TAKSOWEJ[:

tel.

~wentualDe

kin

1 BM. zgubiono torebkę kOloru

l'1." -.

tami.

o zwrot za wynagroduniem pod

punkty na
mapie - progr. publ. (kolOr)
Twarze
teMru prop..
pubJ. kult .
1&.. - Kino Ietnle: ~Arsefl Lupin" odc. o-tat.n.i pt.
,.Kasa pancerna pani lmbert" franc . film
lIea.
(kolor)

adres zamieszcwny w
O&ob.stym.

11-'11 -

19.00
19 20
19.30
:lO 20

-

Progr.

z waznyml dokumenUC'.GCiwego znalazcę pc Zł;

brązowego

fi

!Qkałny

D o!:lranoc (kolor)
Dziennik TV (kolo~
Przegląd twórczo ci Jentrroiego Przybory : ,,Dama _
p ieskiem"
:10.111 - Nie tylko na organal:b prog~. muz.
!M..2 - a.ł godz:my (k-olor)
B .JO - ~Ró1e :Montreux" :
Barora S eisand I inne instrumenty muzyczne - tHDI.
rozr. USA (kolor)

Jutro
PROGRAM I
t. - Program na dz.ień dobT)'
' .30 - "Podróze detektywa"
ang. tUm ser. (l<oł&1')
Polskie Radio l Telewlzla . .8Vze1faJII lobie moiJjwośt! zmlaD
w programach.

członek SM
pom ieszkania lub ~kre:
pokOju w Klelcach. 01erty nr 5717 Biuro Oglo zeń Klei
ce.
5717-r
PRACUJĄCY,

nukuie

pującego

KUMA1\TSKI
Wie law
(Piotrow:iec) zgubU zaśwWldczenie do biletu mi.es"ęczncgo PKS, na
alIę

PiotroWiec-Klelce.

SZLUFIK

Wiesława,

.715-g
zgubiła Iemiesięcznym

lIitymacj ę z biletem
PKS trasa Krajno-Kielce.

5718-g

FRONCZKOWSKl
Stanisław
(Nled:tWie<!t 35), zgub1l b ilet miePKS na trasę NiedźWiedź
Nlewachlów.
6713-g
sięczny

:O"l'l4-g

KOMUNIKAT

d,

Komunalne Przed&i biorstwo RQbót Inżynieryjnych w
Klelcacn
..... parozumJeniu \l RPWiK Klelce,
zB\\'J.adamia, że w związku z włą 
czeniem do sied miejsltiej nowego w odociągu, ." dniu U bm.
wystąpią niedobory wody na tereni e całego m!asta, w godz. od

rr
k,
w

5716-g

Cle.

dowod3ae

ANDRZEJUK AnwrU.
(Kielcel
zgubil legitymacje: studenc ką , wydaną przez: Politeclmlkę
wie:t.oItrzysk wKleIcach.
1;119-g

GAIK Jerzy (Promnil< 17) z,gublł
portfel wraz :z dOKumentarni oraz
legitymacje z biletem
m ies i~cz 
nym PKS na trasc: promn ik-Klel

zmIany
redakcja nie

------~-----_.

PROGRAM LOK L Y
16.40
Aktualności
dnia
"Re kultywacja wyrobisk j
mieruotomów" - audycja Z.
chrz"k 17. O K nI.' rt "VC7en
Aud~'cj
KP 17.;;0 [u"~'ka
R
rekl,,'n

Telefon

interwencyjny
ZE STL l

nich odnoszą się do
puy ul. Ar mii Czerwonej . .Jan Nowak 2,1:1 ił w tym
układzi e w aniu 22-"'1. oc. naprawę lodówki .. lg100", w której tr2eba wym ienić agregat po
raz drugi, gdyż mim o o ierwszej
w ymiany lodówka nie funkcjonuje. W pod obnej sP!'aw ie zwróciła s i ę do
nas Zofia PietcaS2:ew ka _ K ielc, wlaścicielka
lodówki "poiar 135". Czeka ona
na naprawę tej lodówki od 11.
VI. bor. Po intf:rweoncji w zakła
dz ie przy ul. A.mii Czerwonej
painformwano ją, że 28.V1 . na
p,,"wna
przyjdzie
m echanik.
'ie zgłos;ł i ę jednak do tej
pory .
Obie interwenL'je przt!ka za1iś
my kiero ' n ikow: zakładu usłu
gowego .. Arg edu" przy ul. Armii
CZE!'wonej. Za pewnił
nas.
że
lodówka "i g l<.>o" zost anie napra
w oon a jeszcze dziś - 5 bm .. natomiast wlaścic:elka
lodówki
"po.ar 135"
pr06Z0na jest
o
ze.!oszen e się do zakładu:
lod ówka kwalif ikuje s i ę d.o wym:any w kle p:e. ponieważ brak
jest do niej agregatu. Producent mimo ponagleń, nie przysył a cześci zamiennych. T e rminy napraw przedłużaja s i ę n ie
tylko z tej przyczyny. ale równ'eż dlatego. że zakład
przeja!
w ubiegłym miesiącu około 240
zleceń z olacówek usługowych
przy ul. Sienkiewicza i Z e r omskiego. Oba te punkty liIv!v Dleczynne z DOWodu dług ot rw alej
inwenta ryzacji.
(MAR)

16.50
kaMaj17.41)
11.3';

zaopatruję się w mąkę kukurydzianą. W ,.Delikatesachprzy uL Za órskiej za pół k ilograma zapłaciłem 3 zł. natomiast w sklepie pożywczym

sto

sPośród
za kładu

,.Robotnik" - " SamJ swoi"
p o' skit g . 15. "Trzcina" - NRD,
kol. g . 11 j 19.

16 i

lS." -

DOIi.OŃCZENIE

Starachowice

"sobote

P«OGRAM I
:Ił.lO

p.

w

tĘ

pl

A

7 do 19.
Na

osiedlach Sady ora., Stymogą wystąpić caJ.kowite

dl ó ~

niedobory wody.

ł& l-I<

al
fi

n.

J[ I N A
"Wolność" "Winnetou i krOi
naIty" - jog. kol. g. 15.15. "Dom"
- jug. kol. l. lA, g. 17.30 i 11.• 5.
"Metalowiee" - .. CuoWiełt: zwany lampartem" - syryjski., l. 15,
g. 17 I 19.
APTEJL" D'YZURNII\.: nr !9-0",
1 Maja 34
POSTO.TE TAJ[SOWElt: Dworzeo
G łówny PKP 705, osiedle Millca

"Obecność" -

,.B jl<."" -

"Skałk v

I

TELEWIZJA

lor)

TEAT.

Im. S. 2eromsklelro -

l WISBONH{OM

•

]

Radom

.

.

.,ELEKTROMONTA7:' KIELCE
załnłdni następujących pracowników:
- w 'sokiej klasy SPECJALISTĘ do spraw naukowo-badawczych w dziedzinie technologii
przetwórstwa i zastosowań tworzyw sztucznych:
doświadczonego i energicznego INZYNIERA
lub TECHNIKA BUDOWLANEGO na stanowisku kierownika grupy remontowo-budowlanej;
DWÓCH EKONOMISTÓW z wyższym wykształceniem i praktyką na stanowiskach specjalistów do spraw zarządzania i spraw analiz
ekonomicznych;
do'wiadczonych INZYNIERÓW MECHANIKÓW na stanowiskach kierownika stacji obsługi w bazie sprzętu i transportu oraz na stanowisku GŁÓWNEGO MECHAl.\'1KA.
Zgłoszenia należy kierować do działu kadr i
szkolenia zawodowego - Kielce, ul. Hauke Bosaka 1, pokój 13, tel. 460-71, wewn. 22.
29Z-k

"Ruchom.a" cena?
CzyLf!loik s Kielc: tuż zego
cza u b rdzo

WPHS nr 55 przy ul. Arm ii
Czerwonej zażądano ode mnie
innej ceny - 6 zł za 1/2 kg.
Która z tych cen jest właści
wa? Usiłowałem odpowiedź na
to pytanie UZy kać od ekspedientki. ale nie udało się.
ZastęPCa
kierownika Wydział. Handlu
Urzędu MiejskiąCl w Kielcach:
- Cena
państwowa,
zgodna z cennikiem, wynosi 6 zł za 1 kg mą 
ki kukurydzianej, 3 zł za 1/2

czę-

(mar)

Czerwonej była
Jak wynika z przekazanej nam przez
"Delikatesy" informacji, ostatnio tej mąki ni e było tam podobno w sprzedaży. Zain teresuje my się tą sprawą i u stalimy gdzie tkwią przyczyny
nieporozumie:1ia. Klienta prosimy o zgło zenie się do sklepu prz ul. Armii Czerwonej,
gdzie otrzyma zwrot nadpłaty.
(mar)
ul.

więc

Armii

niewłaściwa .

Kominiarze
nie spie zą

się

Ryszard Mika,
Rewołucji

Kielce,

ul.

Październikowej

47/18: - Od dwóch lat, tj. od
chwili zamieszkan ia w nowym
bloku, moja łazienka ma niedrożne przewody wentylacyjne. W
całym
mieszkaniu,
zwła-zeza przy
silnych w iatrach
utrzymuje się czad.
K i!kakrotnie nastąpiły już wybuchy gazu. Pr osiłem o pomoc
wiele razy administrację osiedla i K ielec ką Spółdzie lnię
Mieszkaniową. Do
tej pory
nikt się mo imi kłop tarni nie
Redakcja inŁerweni wala i \V
KSM i w ADM. W K~M po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

n
i>

la
h

"A
.d
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Konieczne mandaty!

kg. W przypadku sklepu przy

zajął.

Od

informowano nas, że odpo'
wiednie decyzje w tej sprawie
przekazano ... a dministracji. W
ADM d owiedzieliśmy się, źe
już dawno zlecił a ona prace
przy wadliwych urządzenia ch
wentylacyjnych
Spółdzielni
Usługowej Kominiarzy przy ul.
Moniuszki. Jak widać - kom iniarze się nie spieszą... Po
naszej kOlejnej interwencji ustalono wreszcie termin rozpoczęcia
prac na - 6 bm.
Może tym razem spółdziel nia
wywiąże
się ze zobowiąz ano

'!

Mieszkańcy

bloku nr t prz Y
Wio ennej w
Kielcacb
skarżą się na zakłócanje spokoju przez właścicieli samochodów, którzy zamiast park ować
pojazdy na poblisk im
dużym parkingu
osiedlowy m
zn ajdu j ącym się przy ul. Wiosennej 3, ustawiają je przed
blok iem nr 2. Ruch samoch n·
dowy na .,dzik im" parkin"U .
trwa od wczesnych godzI o
rann ych do późnych godzi ~
nocnych. Daje się we zna kI
nie tylko n ieu tannv warkIlI
silnikÓw samochodowych, ale
spaliny.

111.

Skontaktowaliśmy się w tej
sprawie z Wydz iałe m K omU'
nikacji Urzędu
M iejs kiegO.
Pretensje czyteln ików okaz al.Y
sie słuszne.
Kierowcy
111l'
pr~estrzegają przepisów ruch tt
drogowego; przed blokiem (lr
2 przy ul. Wiosennej stOI
przecież znak zakazujący ~o:
stoj u . a więc - tym bardzll'J
- garażowania "pod chm!.l~:
ką·'. W takiej syt uacji potrz~.v
ne są mandaty!
M iesz k an '
bloku powinni zainteresoV{~~
swoimi kłopotami d,d('\OICO
wt'go funkcjonariw;:za MO.
(III
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ZleD

krwa yc wal
P ożar

KAIR, PARYZ PAP. W śro
dę. w Libanie toczyły się nadal
gwałtowne walki. przede wszyst-

•

kim w rejonie miasta Chekka
w pólnocnym Libanie. Każda ze
stron usiłowała zapewnić sobie
kontrolę nad tym
nadmorskim
ośrodkiem,
znajdujacym się na
granicy stref kontrolowanych
przez sily postępowe i ugrupowania konserwatywne. Jak poinformowała
rozgłośnia
.. Głos
Pale~tyny" powolujac
się
na
tzw. centralne dowó<M;two sil
po tępowych i palest~kich w
Libanie, w Chekka. w srodę po
południu zdołano odeprzeć kolejny szturm wojsk ugrupowań
konscrwatywnych wspieranych
przez jednostki syryjskie . . Z kolei sily konserwatywne twierdza. ŻC w mieście zdobyto więk
szość stanowisk bojowych zajmowanych przez wojska sił postępo wych. Według n ie potwiet
dzonych w ia domości. w środę do
póżnych godzin wieczornych w
Chekka toczyły się walki na
biała broń .
Do podobnie krwawych starć
dochodzilo na całym wybrzezu
pÓłnocnego Libanu, a zwłaszcza
w miejscowości Amiun. która
miala zostać zdobyta przez sily
konserwatywne. RÓ'.!.'Ilie zażarte
v:alki toczą się w poblizu POtężnej radiostacji kontrolowan j
przez siły konserwatywne w
AmchitJt.
Siły lewicowe oskarż. ly jednostki syryjskie D ostrzeliwanie
ich pozycji. Rozgłośnia .. Głos
Palestyny" poinlormowała. że
artyleria syryjska zniszczyła rafinerię ropy naftowej w Zahrani w pobliżu Sajdy. która zao-
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Samolot
- sala kinowa
MOSKWA PAP. Park dziecię
cy w KUjbyszewie otrzymał
ntezwykłe kino. Liczy ono, CD
prawda, tylko 76 Jniejsc, ale sala odznacza się wyjątkową atrakcyjnością: jest nią bowiem
wnętrze wy~łużonego ' samolotu
A~-lO. SpeCjaliści z kujbyszew4klCh Ulkładów lotniczych przy.t~sowali go do }Xojekcji Iil'!!ow.
. Kujbyszewski park dla dzied
Jes! )eszcze w budowie, a po_
wstaJe dzięki pracy .polecznej
oby~ateli miasta. Przewidziano
tu Jeszcze urządzenie stadionu
loru WiOŚlarskiego, teatru let~
nIego dla tysiąca widzów, miasteczka kosmonautyki oraz wySpy - tWierdzy.
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Moskwie

roz.poc~ęly

Się Wczoraj rozmowy ra~Jziec

ko-etiopskie. Omówi Dno wiele
~roblemów dotyczących stanu
l dalszego rozwoju stosunków
dwustronnych. Dokonano też
Wymiany pogJądów na aktualne zagadnienia międzynaro
dowe, interesujące obie stron~. W rozmowach biorą ud~lal minister spraw Zab'TanlCznych ZSRR, Andriej Gromyko i przewodniczący TymcZ!,sowego WOjskowego Komitetu Administracyjnego Etiopii, l\toges Wolde Mikael.
• PrezYdent Stanów Zjednoczonych Gerald Ford zarZądził powołanie specjalncj
komiSji dla zbadania wiarygo~ności
doniesień, wedlug
k.torych znaczna czt:ść ruroCIągU naftowego budowanego
na Alasce może się okazać

Finlandii

progrann integracy·ny

Polsce

Na zaproszenie ministra obrony
narodOWej PRL gen. armii Wojciecba Japuzelskiego
przebywa
w Polsce delegacja Ministerstwa
Obrony Republiki Finlandii, na
której czele etoi szef tego resortu min. ln~ar Selimson Me-

palr 'wala w paliwo oddzialy
lewicy. W środę trwało również
bezustanne ostrzeUwarue przez
j)y
konserwatywne umocnion ch pozycji Pale tynczyk6w w
obozie Tel Al-Zaatar. W związ
ku z tym Międzynarodowy Czerwony Krzyi musiał zrezy~no
war. z pr6by ewakuacji z te~o
obozu ponad 300 ciężko rannych ofiar walk.

lin.

w to}ru krótkiej podróży po
Polsce min. Melin odwiedzU m.In.
Kraków i Wybrzeże Gdańskie. U
stóp pomnika na Westerplatte
fińska delegaCja :uożyła wieniec,
oddając

porcie bejruckim szaleje
ol brz "mi pażar wzniecony przez
ostrzał artyleryjski.
Natomiast
w porcie Dżunieh, kontrolowanym przez siły konserwatywne.
Palestyńczycy mieli wysadzić w
powiclrze statek. który transport{)wał broń dla
u~rupowań
prawicowych.
W

Dlaczego
amerykańSki

aeronauta
lądował

morzu?

WyjaśnIłO si~

dla-czego Karl
'l1boma&. u.~vn.auta a.meryiluJ.nski USllUJą{;y przelecieć
balooIltml z LJ~ 00 Europy, zmu&:WUy był opuścić go.nC1olę balonu .Du.ch Roku 76" w odlegJosci 600
km od
wyl:>rzezy
SUi.nÓW Zjedlloczonych.
Ot6ż
poaąlkowo
podróż
Tłwmasa odbywała się bez zaklóceń l planował on W C!ągu
4 dni wylądować we Fra.uCJi.
W pt.'wDym mom",ncie znalazł
SIę jedlla.k.
w cen.r ID buny
z piorunami. Chcąc zc:jść poJ)lzej pOli:iomu chmur, obnizył
Jot balOOlU. Gwałtowny wiat.r

w peWlOej chwili wyrzuci! mu
z go-nd.oli t.r.a~wę ratunkową i
spadochron.
Zaw iódł
mechalllWl urnm.Jiwiający lądowanie
balonu na WO<lZI". 1 a dodalek balo.n odd.zielił się od gond.oli i aeronauci<! ni<! pozo;; alo
nic i.nJnego, jak rLucić się do
wody i So1;Ukać ratunku na .ralwie. Jak wiadomo, po trzech
dniach plywani.a po oceanle,
wyłowu go
radzi.,,;ki stalek
.Dielk.ahr.i.s.l", który obe.:n.e dOpływa do portu
w kot:~rda
mle . Dramatyczne chw e walki o życie k06ztowaly Thomasa t.nI.y złamane ~bra. Ob".:nie czuje się już dobrZe. Po
s.zczęśliw)'llll
z,akońc"Leniu niefortunnego przelotu
Thomas,
mechanoilk samolotowy. zam,ierza
W1ródć jak najszybcLej do USA
i WZJlowić pracę zawodową.

~cx,_E~rt:;i, ~

:· ~~fO~.~jq':
'::'-

-.

:.-Y.-::--

niezda.tna do użytku wskutck
naruszenia dyscypliny ~hno
logicznej oraz niskiej jakości
robót. Kontrakt na budowę
ł.ego rurociągu, s którym USA
wiążą duże nadzieje na złago
dzenie deficytu energetycznego, podpisalo :z rządem Stanów
Zjednoczonych siedem wielkich koneernów naftowych.
• W Hanoi odbylo się pierwsze posiedzeme komisji, która przygotowuje organizacyjne połllczeoie Wietnamskiego
Frontu Patriotycznego. Na.rodowego Frontu Wy~olcnia

hołd

pamięci

ŻOlnierzy

polskich poległych w walkach
przeciwko hitlerowskiemu najeź
dźcy.
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W

w porcie bejrUCkim

a-e RWP

izyla
ministra obrony

W programie Wizyty U1alazły
się też Wy~a Oficerska Szkoła Lotnicza im. Janka Krasickiego w Dęblńnle 'Oraz Wyższa Szkola Mal'ynarkli Wojennej im. Be>haterów Westerplatte w Gdynl.
a bm. m.in.

odwiedzi
ludowego
WOjska Polskiego
I
Praskl
PuJk Zmechania.owany im. Kpt.
Władysława
Wysockiego.
najstarszą

1. Melin

je<łnoRtkę

W piąlek 9 bm. delegacja
M-inlsterstwa Obrony Finlandii uda się w drogę powrotną do
swego kraju.
(PAP)

pomyślnie realizu·ą
Przemówienie A. Kosygina

DOKOIQ'CZENIE ZE STR. 1
gó1nych stałych komisji rady.
P.rzeds i ęwzięcia te mają na celu p~spektywiCZJlY rQZwój bazy
pał i wO'Wo-energetY'Cz.nej
i
surowcowej. przemysIu maszynowego - w oparciu o specj3.1ieacię i kooperację produkcji,
dalsze doskOlllalenie WSpÓłpracy
W zakreg.ie rolnictwa. z m)'ślą
o zwięk=iu doetaw rurtytkułó.w 9t)O<Żywc,zych dJa lud'ności
oraz WSpÓłdziałanie w roe.wijabra.nż

wytwarz.ający.:h

pr"Lemysłowe

towary konsump-

n ilU

cyjne.

DllIiś ma
ię
równ ' ż od·być
J)OS'iedtl.ellie
Komitetu
Wykcr
n8t'll"czego
RWPG.
Dokonany
zOS'taThie wybór przewodniczą
cego tego org anu na nastę,pną
roczną kadencję.

Wczoraj uczesin ; y sesj.i wysłuohali
&prawo2.dania
prz e wodllticz.ącego KomiteW Wyk':)nawczego RWPG, w 'cepremiera NRD. Gerharda Weissa, który przedstaw ił -postępy 06iąg
n~e w ciągu 5 la~ reali2.adi
kompleksowego pr<>gram:u 50cjalisty=ej integ racji gospodarczej. Uczestn:cy sesji w słU
chali
s~"a·.y()u:lan.: a
komitetu
ds. WspÓłpracy w dtZiedtz,inie
plamowain,ia na temat wylllików
koordynacji planów g06po(!arC2yeh krajów RWPG na la·ta
197&-1960. które zllOżył NiJto-

--

ZieRlia odkrywa
nowe tajemnice ...
DOKOIQ'CZENlE ZE STR. l

okresu wczesnej epoki żelaza
lat p.n.e.). Natraliooo
także na elementy kamienne okresu przedrzymskiego. DotychCzas odkryto ' 30 jam osadniczych, ~ tym dwa piece.
Ciekawych od.kryć dokOtllali
ostatnio rolnicy i uczniowie w
woj. piotckowskim. W czasie
prac na polu natknęli się na
szczątki glinianych naczyń zawierających
spalone sLczątki
ludzkie. Fachowcy stwierdzili,
że są to pozostalości cmentarzy.ka ciałopalnego kultury łużyc
k iej, pochodzące z lat 1300-1100
p.n.:.e. r-;-owy obiekt badań archeologicznych przybył r6wnież
na terenie wsi Dobryszyce
Kolonia, gdzie miejscowy roln ik wydObywając piasek ze
s\\ ego pula natrafił na glinianą
u. ,'·ę po c hodzącą 1: cment.arzy'ka
cia łopalnego
datowanego
wstępnie na tzw. okres póź.no
la,teński (:z lat
125-0 p.n..e.).
Uczniowie Szkoly Podstawowej
ze wsi Wronniki, znaleźli natomiast urny ciałopalne pochock.ące z okresu okolo 2,5 tys.
lat p.n.e.
(PAP)

(650....{i40
Interesującego odkrycia
nała ekipa
naukowc6w

wana

dokokiero-

przez

doc. dr Jerzego
Kmiecińskiego
z Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego. Podczas prac wykopaliskowych na ter~nie da wnego
kas.ztelań&kieg{) grodu $łow:ań
ski ego Raciąz na Pomorzu ustalono, że okolo 1300 roku wybuchł w nim gwałtowny pożar.
Opuszczający
w panice gród
jego mieszkańcy
pozostawili
caly dobytek - a więc narz~
<M;ia
pracy,
ubiOTY,
naczynia, a nawet pieniądze i
cenne ozdoby. Niektóre zachowane i znalezione przedmio ty
sŁanow'ą
cenny maleriał naukowy dla archeolog6w.
W czasie prac przy budow !c
zbiornika retencyjnego w pobliżu wsi Gniewowo
w woj.
leszczyńskim
na ślady życia
sprzed wieków natrafił . pychacz. W trzymano roboty i do
akcji przystąpili naukowcy %
Katedry Archeologii UAM w
Po~naniu. Łonatki archeologów
odsłoniły osadę i cmentarzysko,
które _ jak wykazały wstępne
badania ą pozostalością
osadnictwa kultury łużyckiej Z
Południowego OI""JZ
Xarodowych Demokratycznych i Pokojowych Sil
Wietnamu w jedną organizację. Komisja skłarlająca się li:
38 przedstawicieli wymieni (\nych organizacji społecznych
zatwierdziła
plan przygotowań do konfcrencji, na której zostaną rozpa.trzone sprawy ich połączenia.
• W depeszy wysto owanej
do Ligi Ara.bskiej sekretarz
generalny ONZ. Kurt Waldheim 'wyraził nadzieję, że wysiłki,
podejmowane
przez
rządy
arabskie w celu rozwiazania kryzysu lib ńskiego
pnyniosą pozyty-wne rezultaty. Wyraził tei przekonanie,
że uda się położyć
kres rozlewowi krwi w Libanie i
przywrócić normalne życie w
~ym kraju.

Wielnamu
Związku

Osobliwa
kolekcja
Stani 'law Fl>ry' z Bi lskajest zamilo an~ m kolekcionerem. .. spreparowanych piaków i zwierząt oraz gniazd i
jaj pta ·ich. Ma ich kilkaset
sztuk; wyp lniają one wnęh'Za
Jego domu.
Białej

Wśród spreparowanych
okazów znajdują się perkozy, puchacze, sokół wędrowny, ptaki
dalekiej p~lnocy, m.in. jemiołuszka,
sk wronek górniczek,
Lięba i czeczolka oraz popielice, koszatki. orz~nit.--e i i.olęd
nice. Podziw wzbudzają takie
niezwykle rzadkie egzemplarze
ptaków aloinos6w: b.alt,go
szczygła

()l"SZ

biało-kawowego

szpaka.
W osobliwy h zbiora('h bielr.kjego kolekcjonera moina obejrzeć r6wnież
preparowane
okazy dzika, borsuka, lh'a, wyGry.. i .pWnaka.
(pAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

łaj Ba.jbakow. Z obu ~ajW'OóZ
dań wyn:oIta. że ktl"a,je RWiPG
pomyślnie
re-ali2.ują
pr-Q€..aJll

integracyjny, co w pOWoi~u
z systemeom koocd nac)i
a.. ogos.poda~y~b
rozsk2ygałDje ~

dowych

planów

ułat<w ' a

im

bleffiÓw decYdujących o dalStl.ybktbm roa.woju potencjału ekonomicz,ne~o wll!tlPÓJm.oty
SIOCja.Jistycz.ne-j.
Po połudiJloiu p~lWdQl JlI'eszym

Zw,ią.z:ku

miel'

Rad~,ie.g~,

Aleksiej Kosygin.
Podkreślił
on, że obecna sesja Otd!bywa 5J~
w l!:zezególnie doni ł;>lm .... esje. Nieda W'DO zjazdy bratllid!
part:i podsu.mowaly boga.ty d0robek kq-ajó>w naszej wspÓIDM.y
W
min' nym 5-1.edu ora.r. wylY<.:7.vh· nowe ~m,p(),n.ują E zatd,,-

ola

'da lszego dyna,n'\i~o

l'i)tZ-

społ.ęcz.n(}-gospodar~i).

woju

Naw iazując

do ostatniej konferendi parbii komlJll;st ,"tilY'h
i robotn~czYch Europy. A. KoS~'g n zaznaczył. że jej wymk1
prz.\"~'Zynią się de daJ<:2e-j
akty""izacjti walkj o p.()!St~ d emokrac ję i so.:jalHzm
na nasz.vm kontY'lleTlc.i<!.
A. Kosy~ ~n stwibrd~il" ie w
r ea llzacji lego sz<:zy E-g
cdu
olbrzymią r{)Olę od~r y a RWPG.
O~ne obrady. ~ltOW1Ujll
ce
dotYchczasową
r a.J.itzacje
programu inwest ycyjnego i l)iI" cyzujące k ,eru.Illki ~o lXlII!Ję
bienia i r~rzen i a na
e
S-lecie i dalszą ~ peoktY"""ę.
w odniesien iu do najwawwejszyoh dziedtl.in gQSl)Oda.nkj n.aszych krajów. pOw 'tf)on' pa"zyca. ni ć 9ię do jesZC/l.e ba.rde.i ej
efe!ktywnegoQ
roa.wJąeywanJa
bi~rycz.ny h
zad ....ń $tQ~ych
J)l'IZed W5tPÓJn.otą so..-jaJMYl!1U)ą .
łPAP)

Zgon

G. Heinemanna
BON'N PAP. W _odę, 7 Itm.,
w póiny~h l'od~jDaeb w i _ nyeh w &8"'0, w wielul 76 lal,
&mad były prezYftflt RFN, kdtt! .: najwybiLnitj,w.y~b JMtłUy
k-ów

F4"puoł;Hokj.,

powoj«lDYch

GUSTAV HEJNEMANN. Był en
\.rzeoim preoaydU1lUm "RFN, ..13-

stu~crm
19ł9-74 .

łfll

ur~

w

la.t4wI

Drożyzna

w Europie

zachodniej
SZTOKHOLM

PAP.

,ecjA

7.ll,jomAlj~ ClI! W~iI",te m ~j6l!
w&rłH1
państw Or.g.a<n·Lzacj~ Ws.pól;pra.,y
Go&podarczej i R~(jo~ ~D)

wnOl!'tu "i11 na
p:erwfo.oze,i J)OkIzJeby. lM>
W. Br)unii, F ,oIlI1a.r.d~J i W1~
seech. M6wią o tym d,alil.e JQm.i e6Z.:7.oOtI1.e
pt"1ZŁ'CZ.
crz....>flllllfl:
. .NoCó."len&f'laman1't". Od kw.itetn.ia 1975 r. d~ kwit:otnia 19'16 1'_
ce.ny
produ,kt<> w
Ż."
n-e&.-ło
wych wzr06"ł .," w Srz.w~,·)i D 16,5
proct<n-Ł. a od pot'Ult."ku tet;'O N)Iw o 6.4 proc.
O 7.5 proc. wzp6s1 w litPcu
br,
wska~nik
("bn
art 'kołów
p ie-rw~j pOt.nI.t,bv w .....'Uwi· w
porównaniu z 3lIIał~i(:2ll"j)m 0k'f€6em ubi~l~o roku. Czyn'
sa;e mi tSlIk a n.iowoe v.uool
o
16,2 proc.. a o U prtlC. CeflY
lelków. o 10,3 pro-:. wY'!"Ooby t ypod

v.tlZglęck!>m

towa.ry

I>on:OIWt:.
NQwą pod W)'.1Jkę ",.\ (p,rawl
8 proc.) ogłositli ~3Śo:I " it-l .stad; ooDlZ"nowvch w RFN. PT2.YJXlsz.cza . s:ę" ie ,'hodzi tu o u74(oon'ona
ak.'ję
k'&n".,.rnów
naftowych. d,z,aJajl\.:y"h na terytorium
iemi ...:: Z3o:hodnkh.
Kon..:erny tJUJJle"~ lJO(I<V\i yikę
letnm M.'iJ<:n ...m rudlU . 1ffiQehod w~.:o.
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Zołnierz 1

hostessa ...
Wioska olimpijska w Mon-

Kronika
olimpijska

trealu,

ustnicy
igrzysk,
je6t
strzeżona
przez
żołnierzy
armii
C'Z

(ó) Amarykonin f..-ank Short«, mimo
elkninacjo<;h przedolimpijskic h w
Eugene oop..-.U sobie udzio! w bie,
gu no 10 km w Montrealu. zrez-ygno·
wał ze SkW'tu w tej konkurencji. Shor·
ter zdecrdował się bronić złotego me·
dolu VII morałonie. a A<J dyst-ons ie
10 km. zomiost
Shortera
wystartuje
Ed Mendcn...
@ Pj-ef"W5ZQ kontuzjo na igrz.yskach

kanadyjSkiej.

~e VI

olimpijskich I

fińslc,.i

kt.ór,

zamieszkują
już pierwsi

Na

zdjęciu:

jeden ze
ników w
mowi-e z

tess,.

1

straż

rozhos-

.-..w••

in ueuracja VIII lerzysk
od ieży Szko nej

CAF-Unifax

pięcioboisto, Juui
ręki podczos

Pelli ulegl Ic.ontulji prowej

tf'en-ingu. lekon. z centł'um medyczne-

wiosce olimpijskiej zołot'lli na
r&lllego giops.
, . liezym~ 00 _jmnóej na c&t.ry
dole medale - poM.d."oI Irener reprez:entocii
am«~ońlkK:h
boks.rów,
........... Sd....... - Noiallni .. isze punk,
I)' nouej ekipy "':
D..., Attnlwong
(91Ó<1oowol, H_d
(t.kko) , s..g... Ray L - . I (leIcIoopólŚ<.dnio),
Oint Jod_ (pólśr.dnio) i Leon
S...... (ł)Ólciężlto). Nooi noigroźnieisi
rywal. - '" bokserzy ZSRR i Kuby".
@ 00 wtorku wiec _ _ , do wioski
olimpłjeki"i przybyło jut 1.4711 Sj>Ońow
oOw I tren ....ów. Tego dnk> ... .in p....,..
j"Głooło 170......t>owa ekipo o limpijska
Ąu,wolli. We wtorek na ...olzl zostoly
wciqgnięte flogl: BułgariI. IndonezJi I
go •

rękę
~

Da...

W Montrealu

upały

Takiej pogOdy należy oc7ekiwać
", Montrealu w okresie trwania
Igrzysk
Olimpijskich, to znaczy
od 17 lipca do l sierpnia!
Według opublikowanej ostatnio prognozy, w drugiej połowie lipca w
mieście
olimpiady powinno być
słonecznie,
ale spodziewane są
silne, przejściowe opady pod koniec miesiąca. Obecnie w Montrealu panują upały . WC1;oraj ter"\fłometry wskazywały
35 stopni
ciepła.

·O"'n";.

r
•••
9tat.n.i tydrl:ień przed wYjaMem de) Montrealu., o-

0

Limpijska
reprezentacja
siaUta.rzv spęd:ziła na krótkim
r.gr~wa'l1i'll
w
Nalę~oW'ie,
skąd oodzien.nie dojeroWa na
tl"en<ilngi do Lublina. Trenerzy
i zespół nieprzypadkowo wybraJ.i
tę
miejscovrość.
Przed
dwo-ma laty, ~ed wyjazdem
na midtrzootwa ŚWia.ta do Meksy\klu., późn iejsi mistrzowie szliwwali formę właśuie w Nałęczowie i Lublinie.
Szkoda, że nie doszły do skutk,u planOlWane w Lublinie mecze z z.a.gra nic l.IlY'm i rywalami.
W tej sytuacji kadrowicze rozeg.r li dwa mecze między SIObą. PojedY'llki najl epszych pollOk'icb siatkarzy rozgrywane w
wypebnion ej publio:znością do otat.niego miejsca sali, stały na
baTdtlo dobrym poz.iomie, a zawOOn'Ucy zademan browali wysoką

tor-mę,

'Dwż pr:zed wyjruzdem siatkarzy z LubIilna d<:l Wa,rs-zawy,

skąd

w

piąte4<:

odlecą

sa.mok>tecn do M{)IIltrealu, treniR" Hubert Wacner powiedz ia ł :

- Jedziemy do M()ntreaLu dobc-u przygotowani, z zadan iem
- przede wszy~tkim - zajęcia
pierwszego miej.sea w grupie
eliminacyjnej, gdyi taki u.kład
będz ie dla nas najkoczy~tniej
Woy. Późn iej będziemy wa.lczyć
o jak na jlepsze miejsee w ści
słY'm ti'llale.
Mają.e dwie
drużyny
mistrzowską sprzed dwóch
i obecną, której by pan
wierzył walkę o medal?

@

la.t

po-

WY'brałbym
tę ostatnią.
Obecny zespół je9t nieporównyTWaln ie lepszy, barclJz-iej dojrzały. Jednak proszę pa.miętać,
że nie tylko my, ale również
nasi głóWlLi rywale, a więc
drwżylly:

Zwią2:ku

RadZli~ckie

go, Japonii, Ku.by i Czechosło
wacji 1)rooiły dalsze po.<tepy. To
są z>upeł'l1ie
i'One zespoły, niż
sprzed dwóch lat.

Pnygotowal pan podobno
w8pÓloie z drużyną
nie po@

dziallkę

fHł'ł.gO
W ooltlodocf, Dutego totka
4.VIł.76

l

dnia

slwh..-d,or>o:

t.

a..-...w•• :

I'I>związoń r 5
wygrane po 0koło 13.000 d, 5 743 f'Ozwiqzonio z C
wafl .... 1om1
wygrane po 232 zł,
94.267 roEWlqzoń , l trafien iami - wy,
po
zł.

@

101

woflenlomł zwykłymi -

1.

II""".

a-o....

@
II: 46 ro .... ązoń l 5
...aflenloml - wygran. po ok. 31.300 zl,
2.138 ra"";q,ań z C Irofi_i...... - wy,
gr........ 769 zł, 53.301 noz:wiqzoń l 3
t,oflanlomi - ..ygrane po 68 zł.

Mały
I:

Końe,

U:

Lotek

1, lO, lS. 28, 30
baod.: 298159

S, 19, 20. !'l, 28

KoóCl. band.: 29l!7t

EH

NUMER 152

STRONA 8

dla rywali?

- Mamy opcacowa ne nowe
elementy w grze laklycznej,
które w zależności od sytu.acji
na parkiecie, będ~iemv sto--ować:
lyślę, że zasto:luiem.v je
dopl&o w meczu ftnałow~·m.

(-) FilII Yrjoelae uslanowJł rekord swego k.raju w pchnię
ciu kulą rezultatem 20.84 m.
(-) Podczas lekkoalletycUl:ych
mistrzostw Włoch bieg na 800
m wygrał Grippo
w C1!asie
l.45,3 a tytuł mistl"zowski n".
100 m wywalczył niespod.ziewanie Guerini przed Menneę. O-baj uzyskali jednakowy czas
10,4 sek.
(-) Lekkoatletka RFN, Richter przebiegła 200 m w czasie
22.62 sek..
ustanawiają;!
tym wyn ik.i.e m reokord
swego
kraju.

G Trzeci etap wyścigu kolankiego o Grand Prix Wilhelma
Tella
wygrał
Włoch
Martinelli. Liderem jest Włoch
Ceruti, który o 3 sek. wyprzedza Szwajcara Wolfera. Polak
Ankudowicz
zajmuje trzecie
miejsce ze stratą 1 mi,". 31 sek..
do lidera.

Sprintem ...
(-) Junior
RFN,
Ha'l"old
Schmid
uzyskał
podczas za_
wodów
lekkoatletycznych w
Lu~denscheid
rezultat
49,61
sek. w biegu na 400 m przez
pliotki.
(-) W Zurichu odbyło się losowanie kolejnej edycji pił
karskiego turnieju UEFA juniorów, którego finały odbędą
się w 1977 roku w Belgii. Polacy wraz Y: Bułgarami z.naleźli
się w IX grupie eliminacyjnej.
(-)

Rywale
sosnowieckiego
w Pucharze Lata, pił
karze
Vojvodiny Nowy Sad
zremisowali w zaległym meczu
tych rozgrywek ze szwedzką
drużyną Oerebro SK 1:1. Aktualnie w
tabeli tej grupy
prowadzi Zagłębie 4 pkt. przed
Vojvodiną 3 pkt.
(.) W miejsce dotYChczasowych rozgrywek tenisowych o
pu char króla szwedzkiego rozgrywane będą drużynowI! mistrzo.stwa Europy. Polacy znaleźli się w grupie .,A" i ich
rywalami będą (eni iści Francji, Węgier i Szwecji.
Zagłębia

w

ziś

•

Poz.na.n.iu rozpoczy-

na.ją się VlU Ig:rzys~a. Mło
D dzie:i:y
Szkolnej. Wsrod 49

reprezentacji

wójewódzk icn
szkolni sportowcy z Kielecczyzny.

znajdą

się

także

przeddzień
inauguracji
igrzysk rozmawialiśmy z wiceprezesem Zarządu Wojewódz-

W

kiego SZS w Kielcach - MARIANEM SALAJEM q przygotowaniach kieleckiej ekipy do
poznańskiej imprezy.
_

Województwo kieleckie re-

prezentować będzie Ul

poznaniu
123 najlepszych mlodych sportowców w dwunastu dysCVplinach. C:zę§Ć:z nich cswam do
jinalótv

musicslcs

pOZ1lllńsokiej

wywalcz1lć

imp1"ezy

w rozg-rywDotycz.!!, to

kach strefowych.
lekkoatletek
i
lekkoat letow,
pHkarek
ręczn1lch,
pi.ł~ar,z y
nożnych,
siatkarz1l, tenu1stow
stolowych i zapaśników. Reprezentanci w' a,krobatyce, dżudo,
wioślarstwi e,
tenisie ziemnllm,
łucznictwie i pl1lwaniu
walkę
o najlepsze pozycje rozegrają

1:iesięć

ralty

d<> tej pory
w igrzy ka:h
ooIs.cy wiośl)'
!'Ze. Po ra.z pierwszy w
1924
roku. Udane były to wvstęO"l.
Przed&ta,wiciele tei dYge vp1l!l ,.
sDOrtu zdobyl i w sum:e d.!a n ~ '
szych barw 7 meda,l i. W ok!"esie m iędz ."woiennym
oolsk'"
w iośl ars·two
odniosło
w leI'
wspa.niałvch sukcesów. W 19'~8
roku zdobyliśmy pierwszy nwdal Ul trzec.e m iejsce polsk;~j
czwórki ze stern ik :em. W czt~
rv lata późni 'ej . w Los An!!eles.
kQłe-łt\e sukcesy: srebrny me;:hl
zdobYła dwóika i czwórka ze
stern~kiem. W 1936 roku trzecie miej~e Wywa.lczvli R. Ver~y i J. Ustupski wtz.w. dwójce POdwójnej.
I wreszcie
po dłll!!i ej
przerwie - w 1952 r()ku wyje-ź.dliają
do HelsLnek
takie
wlo!llaone. a wśród nich TeGdor
K_tlka. kióry zdobywa brąudział

moo.al. TiOn sam zawodpowtarza ten wynik w
1960 roku w Rzvm,e. · W L'156
rIJkll w Melbourne oopulartl\'

"1JOW\'

n,k

.. Tujo" _ią.i 4 mH;:lSć<!. W Mo'
nachmm dobrze zapr~entowała
się jedynie dwójka bez ster[l...ka - Alfons Słusarski i Jeny
Broniec. zajmująe 5 miejsce.
Si.agnięcia kajaka.rzy sa o
wiele &kromn iejsze. P ierwsze icli starty olimpijs-k ie
b yły ll;ieoud8llle. Zarawno w Ber-

O

e-

• Jaką pozycję w ogólnej
punktacji igrzysk mogą uzy kać
reprezentanci Kielecczyzny?
- W sporcie bywa różnie , Ill.e
liczymy na miejsce w
grUIJie'
silniejszych reprezentacji wo jpwództw. W naszym przypad ku
punktów
powinni dostarczyć
rewelacyjni w zawodach stf"@f-owych lekkoatleci, reprezenliqnci gier zespolowych, wio~l a
rze, hLcznicll. dżudocy, zapasł!.!
cy, plywacy i tenisiści,

• Jak wiemy, przygotowania
do poznań kiego startu były
bardzo staranne ...
_ Skoncentrowaliśmy je u.
dwóch miejscowościcsch - Kiplcach i Wlo$zczow-e;. Poszczegó!Jl,l!
grupy
trenowały
solid'lVie pod okiem
torów ; trenerów.
przynieŚ«' efektv na
ar eonach igrzysk.

wyjqtkOl".

24 instru kPowinno C"
sportowych

Rozmawiał:

A. BflHS

~

Brązo

y md I niskie·

Mł0Ó7.i
polscy S!LOOOW(;y wywalczyli w Liege br ązowy m~
dal mistrrostw
świ<llta
juniorów w drużynowym
wyśc i gu
na dystansie 63 km. Złoty medal przypadł drużynie Włoch,
a srebrny zespołowi Zw iązku
Radzieckieg'O. Sukces swój nasi rnłoozi reprezentanci zawdzięczaja bard:oo ambitnej jeź
dzie szczegÓlnie w drugiej częś
ci ~·ścigu. Na półmetku prowadzili także Włosi przed kolarzami radzieckimi, ale trzecia pozycię okupowali reprezentanci Szwecji, którzy wyprzedzali o 11 .96 sek. Jugosła
wię i
o 18,02 sek. zajmującą
piąte miejsce Polskę. Nasza drużyna jadąca w
składzie: Bo~,

linie. jak i w Loooyn,e Pola,~ v
nie mieli nic do powiedzen'l..
Dooiero w MelOOu,l'ne w IQ-6
r ku
zdo()bvwa.mv
pierw'ze

dane star y WI s arz
edale aja arz

ro e

wstępnych

lim'uacjł.

Na MS juniorów w Lieg

Biało-częrwoni na olimpijskich arenach (XIII)
brali
D OlimpijskiCh

w Poznaniu. óez

onło żeglarz
punkty (8. Jbpłani-aa i D. W~I
kowiakówna).
W cztery lata późni~j po~y
kajakarze wyjechali na igrzY6ka do Rzymu. Zdobyli tam
pierwsze medaLe - diwa brą.zo
we: .. dwój'ka" - S. K ..pbni k
i W. Zieliński Oł"af! D. Wal·k9wiató,"" która mięła • _je-

http://sbc.wbp.kielce.pl

da.u Bl"Zdzi('"lny, Stl'fan Ciek3ń
ski, Witold M()kiej~wski i Ao'

drzej Paior ambitnie
fht1Jiswwała
i na mecie zdolała Wy'
o
przedzić zarówno Sz-wedów
3.93
sek.) jak i JugosłOW Ian
(o 39.70
sekl. Startowało JS
drużvn.

Nalom: •• · nadal nie odnosukct!!oów nasi młodu klllarze w mistrzoslwach torow'
ców. Do ychczas jedynym osi~
szą

gnięciem

było

zakwalifik !7W~

nie się do ćwierćfinałów w;~'
cigów sprinterskich Leszka. ~:
bilskiego. Polak przegrał
nak w walce o awans do
O
ftnału z reprezentantem NR •
Honnischem 1:2.

i:6t.

dynkach" na dystansie 500 m
trzec :e m ' ejsce.
Wv-dawalo się. że na9tęp:t c
oltmpiad v przy-n;osa nowe su'"
cesv. NiesIet". występy w ~.,..
ki-o i Mek 'vku nie POtw :erdzll~
ootvmizmu ' Dopiero w Mons'
chtum w 1972 r. o:<>lski duet Wtatlv~law SzuszkiewiOll i Jl& '
f",1
Pi'n4:"E zd.obvwa I«>lejo ~.
trzec brazowy meda 1 oli roP' I:
"'ki. Bar-dzo dobrze radziłY ;()
b;e na trasie slalomowej tak"
Maria Cwiertniewiet i Ku.n ~;
~u.n~h Godawska, które z?le .,
WVS<lIk ie lokaoty - 4 i 5 m Iel
sce

*

*

Du-i'Ą) ~o!"Zej . :ł>dło się .d·o Ł-:!

po,y na oEmpijsklch 1!!I"2'i'.
kach polsk im żedarzom. p~~
startów: 1924 1928 1936 1.
i 1972 l zerowe kon.to medal,,;
we. Nie udało się nam zd<>b vC
",Doi jednego ~u.nktu.
'c.d ,n.)
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1

