o~egnan

anl61N Po ski

o ImplJCZYC
•

••

ofujq do
c ZlWOof1tek. 8 bm. w AkoGemii W)'Chowo.n ;a Fiz)'Cz.n.e.
go W Wa.rsz<;Jwi-e, nastąpiło
~roczyste
pożeg nanie
pols-kiej
repreze!1lłocj i
sportowej na XXI
Igrzy~ko Oli mpijsk ie w Montreolu. W uroczystości
uczestn iczyol
sek"etorz
KC PZPR - 'ldzisłow
tondorowski,
który
przeka.zoł
polSikim ol i mpijczykom
życzen i<l
od ł se.kre.toHa KC PZPR.
Edward Gierełl - jak podkreślił
- wys~o ceni sukcesy i osią
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Piątek.

gnięcia

9 lipca 1976 r.

Menie

Rok. VI

naszych sportowców no
międzynarodowej.

Z. lon<J<lrowskJ
s.poR

rez

ie
!.I

s~i erdz i ł, że
życi-u społecz

n'JW" noszego kraju niezmiem i-e
WOMy czynnik w pracy wychowowczoej, jest wykłodn i k iem ogólnego
rozwoju
cywili zacyjnego
" o-rodou , mrowio i tężyzny fizy<:z.
nej młodego pokolen ia . Swym i
sukcesami i os i ągn ięciami spnyj<J umocllio.n iu autorytetu Po~sk i
VII świ ecie. Sekreto.,.z KC wy.raz ił
uznonie dla polskich olimpijczyków, którzy dzięk i wytrwałości i
wytężonem1.l tren ingowi os i ą9nęl i

RlArPG
!e

~tonowi w

It
II-

i-

onfreo U
wy.so<ką fo-rme.

oojqcq im ~z.o,nlSę
reprezentowo-nia
VII
MQoI1treo4<J
bo.rw noszego k.roju.
DOKOŃCZE

IE

A

TK. I

Depesza

E. Gierka

do I sekretarza
Partii Pracujących
Wietnamu
Z oka.z.j.i hisoorycroy'o uchwal VI e.ji Zgr()mad~en l a Narodowego Socja li"tycz.nej Re pub li k i Wi ebnamu o ~j ednocz.e.n. il1
kraju i proklamowan iu Socjali",t;ve~nej R e publiki W ietnamu.,
DOKONCZENlE NA
TB. 7

SE-MA-FOR

a
y

Przemówienie P. Jaroszewicza
8

bm. w drugim dniu obrad
XXX sesji RWPG w Be rlinie kontynuowano dyskuplenarn ą na te mat przeds la
nych przez Komitet WykoRWPG i poszcze~6lne
isje rady sprawozdań

w r ealizacji
programu integracyjnego oraz
kierunków dalszej dłu~oralowej
wspólpracy w węzłowych dziedzinach. decYdujących o szybk im rozwoju gospodarki krajów
wspólnoty socjalistycznej,
Jako pierwszy glos zabral
przewodn icza,,'/' d elegacji pol-

j-

,(I

;-

..'-l.

..

tracja

50 tysięcy
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T

dotyczących postępu

I-

o
8

k iej, pr"mier Piotr Jaroszewicz.
krót przemówienia zam ieszczamy na st r. 7.

• RZYM. W piątek zbiera się
ponownie nowo wybrany parla ...
ment włoski, by dokonać wyboru wiceprzewodniczącyCb obu izb
oraz członków innych kierowniCzych gremiów parlamentarnycb.
Przewiduje się, że premier Aldo
loro uda się do pałacu prezydenckiego na Kwirynale i na rę
ce szela państwa złoży ostateczna dymisję swego rządu.
• NOWY JORK. Zbierze się tu
Rada Bezpiecz eństwa ONZ w celu rozpatrzenia skargi wniesionej
przez Ugandę w związku z akcją
komandosów izraelskicb na lotniSku w Kampali. Grupa państw
afrykańskich
przygotowała
projekt reZOlucji, potępiającej agresję izraelską przeciw Ugandzie J
rlomagającej
się
pełnej rekompensaty wyrządzonych strat.

Posiedzenie

Radv

Państwa

I bm. odbylo się w Belwederze posiedzenie Rady Pań
stwa, na którym ratyfikowano
umowę
między
I'Zlłdem
Polskiej Rzeezypospolitej Ludowej
a rządem Republiki Grecji o
w pÓlpracy kulturalnej i naukowej.
.
Ponadto Rada Państwa mianowala 12 prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz uwzt;lęd
nil. prośby 23 osób • nad..,nie
obywatt'lslwa polskiero. (PAP)

... czyti Studio Małych Form Filmowych w Łodzi istnieje ej
1947 r. Jes1 &.o najslar.s~a i najwięks~a w Polsce wytwórnia filmów a.nimowanych. W j ej boralym dorobku znajdllje
się ponad 650 filmów różnego typu, a takie 135 n.,ród usyIlkanych na festiwalach krajow yeh i zagranicznych.
Na sdjędu: animator Zdzisi aw Mikołajczyk prz:r realiOlaeji filmu pt. "Slizgawka".
CAF-Zbnniecki

d I dii dolrz eks e c·
•
•
noo OWCOW
I sludenlów PS
• Za kilkanaście godzin Sofia, Stambuł - i dalej,
• 75 dni w drodze_ ..

start! • Wiedeń, Belgrad,
do Delhi, Jaipuru, Agry

aż

Politechniki Święt krzyskiej .
Dziś trwaj
ostatnie przygotowania - uzupełnia się ekwiDOKONCZENIE NA TR. Z

sobotę o świcie wyru szy z Kielc naukow-badawcza
ekspedycja
naukowców
studentów z

asków
\L\DRYT PAP. W Bilbao
n lzowano
wczoraj najod wojny domowej
·· .·~L~"Hlll W
la lach 1936-39
anty rzadową.
w niej udział przeszło
Basków. Trwala ona
godziny.
Demons:ranci
a s ~erowali
p rzez
cen .
~llbao. POlicja n ie iM . !OWala. n ie doszło więc
tncYd e n tÓw.

F. Sinatra
otwiera
kasyno gry

BioprognOIO

Wasz
pomoc dom~\Va utny muje
konl k.ły z jakimś wojskowym.

MADRYT PAP. W slolicy
Hiszpanii podano do wiadomości.
że znany śpiewak amerykań ski, Frank Siuatra zamieru
otworzyć
kasyno gry w miejscowości Ibiza. Wladze hiszpanskie zezwolily na tego typu
działalność. Również kilku innych znanych aktorów am:ry:
kańskich, m.in
Dean Martm l
Dammy Davis zamierza pójść
w ślady Sinatry.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Gdzie

kupić

bilet?

Czytelnik 'I Kie c:
Ostatn io kasy blletowe PKS
m i eszczą
Się
w p rzy<:zą>ie
autobusowej
[l'rzy
dworcu
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Nauka na tropie

z to endokrynologó

Poznońsk
, .. Inicłwa

problemy
Kieleuzyzny

linika Endokryłlo.logii Al\ll
"' Powanlil
specjal'·z.uje
:..ę m.Ul. w
leczeniu 2.8burzeń WZJ'o.tu u dzieCI I mło
az.ieży. D iagnostyka w tej dz,edzinle wymaga oznaczania hormoou wuootu. co pl"zed laty w
tym m iejscu wprowadz.ił Ulany s-pecjalista doc. dr Jen.y Ko5>Owicz, stooując przy tym metodę radioimmunologiczną. Klinika świadczy u.sługi pacj"ntom n ie tylko z Poznania, ale
z całego kraju. Rozwój badań
hormonalnych w klinice doprowadz,ił do perfekcji w oznaczanilu w:>%y&tkich hormooów 111
ustroju. Dzięki s-wym osiągnię
ciom pOOIlań~a klinika sŁala
się szkolą
endokrynologów w
skali kraju. W 1975 r. Między
narodowa Agencja
AtomQwa
pow ie nyła pooo.ańskiej
klinice
zorgani.rowanie kursu radioimFosiedlr.ełlle Prel.ydium WRN
mUllologiCUlego dla specjalistów
z k ilkunastu krajów świata.
Obradujące wczoraj pod przeZaburzenia wzro.stu należy,
wodnictwem l sekretarza KW
oczywiście, leczyć wcześnie PZPR. przewodmczącej!o WRN
i klinika zw·raca bacz.ną uwagę
_ Aleksandra
Zarajeaykana dzieei. !ltarając się ustalić
Plrezydium WRN rozpurzylo
i rozr6:im ić przyczyny zaburzeń.
ma terialy przygotowywane na
O ile we wczesnym dzieci ń
najbliższą
sesję Wojewódzkiej
stwie zahamowatllia
roz,wojou
Rady Narodowej w Kielcach,
dziecka leczą pediatrzy - o tyle zbyt niski wzrost dzj,eci szkola oJnoszące się do programu
nych i mrodzieży
mobilizuje
rcuwoju produkejj warzyw i oendol«'y.nologbw.
RÓŻJ1e
schowocilw II. roku 1980 i wstęp
rzen
ia
mogą
hamować
wzrost:
nych założeń tej produkcji do
niedoczynność tacczycy.
n iedor. 1990. Ponadto przedmiotem
czynność przysadki wydzieobrad sesji, którą postanowiolającej łw!'mon wzrostu; w obu
no zwolać na 19 bm.. b4ldzie
t~h
schorzeniacll
niedobór
wykonanie zadań
planu spowzrostu wy9tęplllje w wieku
lI:Łzno-gospodal'czego wojewódzszkolnym. Dziewczynki rosną
twa za pierwsze półrocze br.
z
uwzględnieniem
wYników' w<>lniej przy dysgeneaji g<mad
- ich ni9ki wuoot powodują
przeglądu gmin.
C~u)
wówczas zmiany w kości8tCh i
ch.rzastkach WZil'ootowych.
Zakeńezenie
Prof. Ik Maciej Gembicki,
8więtoknyskleb
znacy specjalista w tej dziedZiiDoi TeebDłld
nie, ltierownik poznańskiej kliniki. na łamach popularnego
Dobiegły końu
trwające w
,,2yjmy dłużej" udzielił wsQbr. przez prawie sześć ~ygodni
rowek 00 do postępowania z
Swię~.kraY5kie Dni Techniki. W
dziećmi wy t wolno r061lącymi.
maju i czerwcu zorganizowano
otÓŻ zarówno lekarze
o.piekuz tej okazji 150 imprez: sympojący się dziećmi szkolnymi, jak
zjów naukowych • .wystaw. slloti rodzice, powimli zasięgać rady u specjalistów - jeżeli niekań, dyskusji, konkursl7w. Wrę
doból' wzroo;tu prze-kracza 10 cm
ćzono nagrody IAlSpołom. które
u óziewcZYllek i 15 cm u chIopwnio.sly do teehni'ki swój noców. W t~h prz}"padk3lCh przywatorski, warlościlllWY wkład.
chodzą z pomocą l icme już porad'lli.e endokrynologiczoe. Od
"Dni" są juci liczą~ się w
wC7esnego zgl0S7.eflia
się
do
kraju impl"ezą popularyzatorską,
która będzie nadal, c{)rocznie
orgatlizowana.
(kr)
Dół

K iele"Z j; Ił: zastęp~a cz.lvn,ld BIUra
PoJ.ty.::znego KC PZPR. minl~ter roln ctwa
Kazimierr.
Barciilewslli. W ioku spotkania
z go..podaczami wojewodztwa 0raz tlbrad e/:zekut)'wy KW .,arhi
przedyskutowano najwllż
Diej.sZt;
problemy j;ospodarlti
iywnoi>clOwej w regiome.
M .•n. omówiono problemy dal.zego rozwoju P<JńslwoWel!o i
apóldzlelczC/:o sektorów rolniaych. organizowania wieloobaza,rowych. nowoczesJly.:h i wylIokowydajnych
gospodarstw.
Rozpatrzono program rozwoju
prodllkch drobiarskiej w województwie zakładajacy intensywJly przyr06t Pł"odukcjj drobiu i
jaj.
(ter)
W"J,ocaj puebywal

K

na Gwadelupie
P.ARY2 PAP. z wyt>py Gwadelupa, położonej na Morzu Karaib6kim. napłynęly doniesienia
rawowe o gwałtownym wybuchu, wulkanu Soutriere. Wybuch wywołał popłoch wśród
miejscowej ludności. T~siące osób opuścilo w czwanek swoje domy, położone w pobliżu
wulkanu. Na jego zboczu utwor:ty1 się nowy krater, który
yrzu a rozpaloną la,,~, popiół
oraz gazy wulkaniczne.
stan pogQto",';a. JeieH erUll ja ~lanje się
ba dziej gwałtowna dwa miasta usytuowane w pobli żu a~ e
Terre i Saint Claude
Władze

znajdą

ogłosiły

się

111

nj ~plt:czeń-

twie. Już b nie ewakuowano w iehl pacje!lti>w ze n~itali
znajdującycb się w
trefie zagroionej.
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specjaaitl4y

zalt'i.ą

wy,nik,i l eczew
porę podjętym
lecze!liu przywraca
się
DormaIny
wz.rost
dziec iom z wrodzoną n ' edoczynnością tarczycy i pobudza
wuost przy opóźnionym dojrzewaniu.
ZnaczDą
popra-wę
wzrost.u moina osiągnllć 'Przy
karłowatości przysadkowej.
WzrOEt dzieci i młodzieży za.leż.., od 'zeregu cech dz iedzIcznych. gE-łletycwie uwarui1kcwanvch. Dlatego też nie moż
na go regulować "Da zamówienie" - choć zo9talo .twierdzone. że w tych przypadkach ma
nioa. M.bn. przy

wielką

właściwym ,

wagę prawidł-cwe odży 
się matki w cza~ie cią

wi341ie
ży i dzieci w pieorw, zy,m okresie życia (nie wolno tuczyć malców!). P<>prawę wzrostu mowa
osiął'J)ąć w dziec iństwie i we
wczesnym w:eku młodzieńcz ·m.
- na tom i rus t około 18 lat na9tępuje
zarastanie
chrzastek
W7:I'oołowych, co

UIIliemożi i w ia

pobuda:anie WZil'ostu.
NiedQbór wzrostu na ogół nie
łączy się z niedorozwojem umysłowym, nie hamuje
C)6iągn ięć

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
żegna
znajomych i
najbliższych. Uczestnicy wy prawy powrócą do Kielo za

punek,
75 dni!

W

niedzielę osiągną Wiedeń,

13 lipca będą w Belgradzie,
16 już w Stambule. W Kapadocji zat-rzymają się dla p rzeprowadzenia niezbędnych badań geologicznych,
23 lipca
miną granicę
irańską, 30 granicę
afgańską, 2 sierpnia
wyruszą z Kabulu
na mały
wypad w góry Hindukusz, 6 miną Rawalpindi, 9 sierpnie
powinni znaleźć się w Delhi.

SLADAMI IKARA
Szczęśliwi

bllZ4 wczoraj kielecclI szlloowniClI. Znów ClsiqgnęU ki~ka dobrych wyników. Wiuiek BaTCuic, który medAwno
w jednym locie uzY3/ooł dwa WQTunki dCl złotej odznaki z trzema diamentami mówi:
- Latamy bez przerwy, pogoda do&ko1Wla. Dzisiaj swój dobrll dzień mwli WŁADYSŁAW PONIZNIK, KRZYSZTOF
CWIERTNIA, MAREK JANIK UZll$kali wyniki. potrzebne
do srebrnej odz1l4ki. Z grupq poczqtkujqcllch aZ1/boWflików
ukolenie prowadzi jeszcze in81ruktor ZDZISŁAW PUCUŁEK.
Młodzi ludzie chcq latat ...
OSTATNIE SPEKTAKLE

Zaglqoomy do kasy Teatru im. Stelo.1ła Zerom,kiego. Do
spe kcakl u jeszcze kilkadZie.iqt minut, tłoku nie ma. - CzyżbIl
już naprawdę J)() sezonie? pyLam1/ kasjerkę, pamq HGhnę
K14.nę·

- Sprzedalam zaledwie 190 b41eww, na jutro ,....ctomiast lOO.
Widownia ma 420 miejsc, więc trochę pustllwo. UrlOPII ...
W niedzielę w teatrze ostatnie przemtllwumie " pot"m aż
do końC<l .sierpnia przerwa wakaCYJna.
'
OSTRY DYŻUR NA PRO.sTEJ

Obowiqzki te same,
słowem

c:zęść le"o.r211 na u,.l6lpGch
jednym
służby zdrowi.a. Jak mija dyżur? 

codzienne kłopoty
PI/tamy I"karza dyżurnego

BUEN06 AJRES

...

w na.uce i Mlkces6w zawodowych. Prof. Gembicki przyp
mina, że do historii przt:lnli tacy niscy ludzie, jak Cezar,
Alek.a.nder Macedoński, Napoleon - co warto przypomn ie ć
ludz;1l.ffi przeżywającym komplek..,
s
powodu
nied<>boru
wuos'tu,
(lnłerprHli)

w szpitalu przy ul. Prostej BoIE'-

.Iawc Nel!torowicza:

'

- Jek 2wvk1e pracowicie. W ciq.gu drua odebratiamll ezte'1l
porody, miastu pr%l/blll1/ trz1/ d41ewc2i1nki i jeden chłopiec.
Dz~eci i matk~ ~ujq rię crob1'2e, fi to najwaŻ1ti"jsze .
DII.iu.1'
kOJlczę a godnme li, potem normalne zajęcia na oddzialE' i _
godzinę jedenastą trzeoo iśt dCl przl/chodni_

Ład

W

i

Moż. dllrekcjo WPKM wJI;a&ni

dwczego?

(kI)

a }li':u"

Brak jEflt

inl~

ofiar

perzą e

miejscach p lIcznych

Patrole piesze, radiowozy wyruszyły
na miasto. Jest
późne popołudnie. Akcją funkcjon ar iuszy KM MO w K ie lcach dowodzi kapitan Jan
Buski, z-ca komendanta miasta. Milicjanci szczególną uwagę
zwracają na porządek

Zasadniczym celem wyprawy
jest spenetrowanie trójkąta:
Delhi Agra - Jaipur.
"Stary A-200" już są gotowe do drogi. Jeden z nich
poprowadzi Zblgniew Karbowniczek, kierowca-mechanik z Zakładu Doświadczal
nego FSC. Mówi:
- Nie będzie z samochodami kłopotu. Najnowsze modele, duża moc silników, blokada tylnego mostu dadzą
sobie radę w górach, w upale. Zabieram na wszelki wypadek dużo części zamiennych.
Ohy nie były potrzebne!
Lekarzem wyprawy
jest
dr Ta.deusz Szotko.
- To jest dla mnie wielka
przygoda - mówi - pracuję
15 lat w zawodzie lekarza,
więc też
jest to okazja do
sprawdzenia siebie, swoich umiejętności.
Apteczkę
mam
dobrze
zaopatrzoną,
mam
nawet suchą plazmę, kroplówkę. Oby nie trzeba było korzystać.

Wojciech Plau, przewodniRU SZSP:
- Chcę żeby nasza wyprawa się powiodła. To przecież
sprawa całej organizacji uczelnianej. A wyprawa największa spośród
studenmich
- 23 osoby!
Dzisiaj wszystkie zapasy są
już załadowane
na dwa samochody. Koce, materace, namioty, dwa tysiące konserw,
chleb, suchary, makaronwszystko musi być w dostatecznej ilości. Ekspedycja musi być
przygotowana
na
wszystko zabiera ze sobą
nawet 270-litrowy zbiornik
na wodę.
Na czele ekspedycji stoi
czący

mg?

OrłowskL
tej męskiej

TadeuSlZ

również

Są

wykobiety: mgr
Barbara Nowak. mgr Elibleła Blatek i studentka Elżbie

prawie

w
trzy

ta Barucha.

NA PRZYSTANKU

Kwadram, pól gOdzifl1/ - i nic. Na pr%lIst<\.nku prZ1/ ulłCV
Romualda grupa ludzi czeka 114 ,.20-D" to kierunku Bocianka.
Stoję z dzieckiem _
m6wł po" JOIłł Przybył Już od
16.10, teraz dochodzi godz. 17.00 i atutobusu me ma_

do;ł<nif,i

AP. Z

Błyskawiczna akcja MO

Ekspedycja
naukowców i studentów
Politechniki Świetokrzyskiej

Kielecki
( pod)wieczorek...

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

Wybuch ..
wulkanu

rosnqć

uczy dzieci ...

Węzłowe

W sobotę, skoro świt
start! "Echo'" zamieszczać bę
dzie informacje o przebiegu
wyprawy, w miar~ Ilapływu
korespondencji.
(kf)

http://sbc.wbp.kielce.pl

w mi j_cach publicznych, za·
glądają do m lin, p trolują (,.
kolie dworc w ...
• Do szkoly przy ul. Zimnej, gdzie o cnie przebywa
kolonia dzieci ze J ą ska zw abiają
iunkcjonariu~zy
MO
krzyki, wyzwi ska i łomot w
drzwi. To po pijanemu "IW·
rabia" Czesła w S. P o hiT.
w yczynie noc sp~dzi w izbi~
wy t rz.eźwień.
• Wieczorem na pl. P an"zantów na po toju taksówek
kolejka jak zwykle. Mężcz)'z
na jak się potem okazale
.:.... pijany przepycha się lek'
cjami de przodu stawiają('t'~(
opór uderza w twarz. Awan·
turnik zostaje zatrzymany.
Z k ilku melin funkcjeona.
r iu_ze zabierają awanturujące
się towarzystwo.
Sporządzono

niosków

d

13
h.c,
l!;

kjJkanaśde

k legjum

ós.

wykroczeń,

ponad dwadz i eś,
cia osób zatrzymano w izbie
wytrzeżwień.

Podobne akcj
~dą ona·
n iwwane y tematycznie. Ckf)

w ey
1 za.no
•

Na tra.. ie

wiu

~T w' ee
amsław z. (1. 33)
łU4'.u~ umeełt.cIHD .J It.~" I
pnyeu-t>Jł. 111 c:~a8ie w p~du'
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wojną wyj .. bal d Par 1Jl t~:,.
zasłynął jako twór a 'PII;~" tl i
fry su r . dyktuj
mode w ".1
dziedzinie. Zawsz
pod kTl ł~
we pol kie POl'ł!OO t"JlJE' I n;d:l.
lo wcgo urodzen ia wf >.od
Powl'l!ól do )lJego na :;lale J)T
kilku la'Y.
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roz.ciągała się zallwycza.j - również na
kul1turalną. Zawleszano czasowo kłódk i
na
doma<:h kultury, klubach. świeUica.ch. brak było aktualnych afis.zy w gablotach teatralnych , a ro lę rzeczn ika rozrywki i kultury przez duże "K" pełniły w lipcu i s ierpn iu
jedynie kina. Czy sytuacja ta powtórzy się również w tym
roku? Czy kult-ura także wybier a się na url()p? P ytania te
skierowalIśmy do dyrektora W jewÓ<l1Jkiego Domu Kultury w

L

etnia ka.n lkula

ł'ot.

Jerzy Burcz n

II'UrYC'l!rIycb wózków Lranspoctow~'I'h oraz 16:!5 popularuYl'h "r " ' w" zmontowała w pierw zym póll'oczu b ieiące
~'I r I<u z I ~
F;obryki. Urząduń Transportowych w
uł'hed
a'lIwie. Mimo l1-p
e-nło .... ego wzr-ostu zadań w
porównaniu
.. pi~rw.z ~ pÓlrec. ubie lego roku, wykonane ponad plan
l:jS wó~ków, kt' r
pne'k uane zostaly na rynek krajewy.
Kowni~i ek p')rt z;u;ład wyklłn~ł w 100 proeenlach. Za graIIH'ę wy~łałl" !25 "r ków"
i 7~ wózki eleklryczne war(eści
:!4 mm zł iI wi_wye h. Najwięk zymi odbiorca.mi byli: Zwią
uk a .ul ~oki, Oz ch .... l.wuja, NRD, Węrry i Włechy.

Wjejska
gastronODłl3

(JP.\)

ofensywie
pracujące

Restauracje
pod
zyldem GS (a przy-najmniej
, sp ra ich część) coraz liczniej odwiedzane są nie tylko
pt:"Ze'l: przygodnych turystów,
ale również przez miesz-kań
c w sąsit>dnich, dUfiych aglomeracji
miejskich. Kuchnie
tycn zakładów schlebiają bowiem gustom nawet najwybr'edniejszych smakoo)':y, zwła
!iZcza amat(}rów dań regioeJIdlłbnych. Odnowiono elewacje
nal.nych. Tak też jest w woIJudynków. Dla potrzeb w .. r .. je-w6dztVl!'i.e radomskim. "TustaJąoe:o
ruchu turystyczne!;o
rysta" w Jedlińsku, "Leśna"
buduje się aajasd li częścią
w Jedlni, "Polanka" VI G8lrC'aałronomiczo~
i
holelow\.
bake i wiele innycn restau'Ca
Trwa budowa wielkiece domu
cji są tego n-ajlepszym dohandlowe,.
kilku bloków
miesak lnyeb. W tym roku na
wodem.
mOdernizację miasta i urz\d2,Ó
Zarząd radomskiego WZGS
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Rlee,. p ilstwa i wy-itkawi
furt"_i • czyn
tętllić życiem
9S
T. Ten miasta
mł.d7.i~·i. kter
ni ponied.wns szukać
inny ta
r nack.
Z Itbil.'"

U"

k.mullalnycb przeanaczeno S5
mln d. Pieniądu te będ, .dpowitdni. wykorzystane i awielokrotnione przea e~yny
poleOt.ne mieszkańców.
CZylliolle

... starania
aby
wykorzystać ruiny iumku. Ma
tam powstać stylowa piwnica,
taras Widokowy, li być może p
.dbudowaniu
nielttery<,h
pomielJZi:zeń,
~Jlajd~ie
tll sweje
lokum miejscowe DłUZ~U'llll re,ionaln~. nża cbce lIyć miejscow.' il\ atrakcyjną i :ościn
dla każdec. lDieHkańea i
lilia turystów.
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ramadl tei akt;ji stana się d okazja d
zaprezeot
wanla dorobku p')szcze~ólnych
przed ięb!Qrst'-v. a j.,dnocześn'-e
do pokazani szerszej SP lec nośc i najł pszvch zespol'w ludowych, ka p~l. p iQS nkacz,.
m at rów, re.:vtato!"ów. inn vch
zespOłów i s listów. Imprezy tl!
odbywać sie będa w ltpcu. ,crpniu i we wrz",śntu c vlcltcznie
- dwa r azy w m(('sia c u i z
pe.....- ności. "p otka ta ię?; d I'ivl'l1
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kultury. 2 wiejskie i 1
miejski domy kultury. 156 kluw .. Ru chu" i 62 k luby r olluk
mają co n ieoo do zaoferowania ...
Do zaoferow a nia maj ą też sporo zakładowe i dzieln icowe domv kuł tu r v, liczne świetliCe.
wreszcie radomski l\Illodzi eżo wy
Dom Kultury. lcn plany na
letnie miesiace
nastaWione sa
przede wszystkim na działalność
w"'ród dzieci i młodz ieży . Tak
np.
m ini-świetlica
.. Budowlanych" prowadzi dz iecięcy klub
[ilmowy. org n izuje wvstepy teatrzyków lalkowych. prezentowan.v będzie dorobek amatorskich zespołów arlystycznych. w
dz ielnicach Jdalin
i Ob-ozi~ko
my'lano o dyskote kach. Sporo
robi się też w Pnysusze. Kozienieaeb.. LipskIl. z t~' m. że filie
WDK w Lipsku i Przysusze orga nizuja dodatkowo plenerowe
i mpr~'Z.I'
rozrywk wo-art:vsl vczn e w ośrodkach obotniej!(o
i niedziel n eg o wypoczvnkuw Toporni, ojcu n d Wisł•. w
Papierni. W samym Radomiu
wykorzystywana będzie w s()!>otnie popołudn ie . a także w
n iedziele muszla parku im. Kościuszki. Tu z k o lei
prezentować się będa:
Radomska Orkiestra Rozrywkowa,
ze poły
art.y styczne .. Rad - kóru". Klubu
Łączności it~. Myśli się jednocześnie o organizacji kolejnych
plenerów malarskich. o innych
przedSięWZięciach zwiazanych z
rł!anizowanymi po raz oierwS'l:.v .. Krajobrazami kulturv miast
i min ziemi radomskiej:'

ców.
- Być moi: - powiarta dyr.
Sroka - t· nlSZ. przeds iewziecia nie są zbyt imponujące. no.
ale nie m 7.n
mówić. że radomska ku ltur idzi.. na urlop.
Natomiast po ldniei k nikule
do pracy PrŁyos t.łpimy ze w.woioną nt!rgia .•.
E. KRÓLICJ{ ~
- - - - - - - - - - - - - -____ ł

Nowe zakłady
gazyfikaCji
bezp zewodowej
Nie ws zy... kole mi~ l a
mia_
sl-ecz.ka w w j"w6dzt w ie riidomskim
(:)Gza s mVlo Rad,)miem, Bl!!ł brlA!g n~i. Jedliuskie~, CEy Kcnie-nic mi - d .\·~
ponuJą gaz ci gami.
l d whś
nie coraz bard?;i j rozpowszechniony i>l;aje ię system k rl"sta-nia z kuc ni zasil nyc h g-:'zem z butli. Uiytk wni cy tY'h
kuchenek obslu~iwani sa bec nie przez zakłady gazyfika('ji
bezprzewodowej w Przysu'z.
RadOimiu, Piookach. 7,w l o l u .
Kozienicacll, Gr jc u i M.-.gi 1 -tcy, natomiast jeszcz
w tym
roku pod bne zakład v P'lw ~13tle będą d życia w I1i,- i Szy-

liczni kontrahenci
ZGM w Sl4porkowit

zakła

zbioroweg,

posta'\'lowił
nadal
rozwijać
sieć wiejskiej i małomia~e
czkowej gastr()nomii. Już obecnie buduje się nowoczes-

dłowcu.

Bułle z pr. pan-buti'tl m lAivwatle w w (,jewódzl \vle ud ••
s kim napełnian
~ 'N pl"7.edsi biors t wi ;:azvfllucji w ' lap')l'kowie i w W'łfS:& w,k i j .- pMdzieln i .. Mi,v>-!".
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Lista odbiorców palenisk mecllanicwych do k tłów c.o. produkowanych
przez
Zakłady
Górniczo-Meta 19we w Stąporko
wie jest dluga "Rafako" z Raciborza. fabryki kOllów w ę
d'l:i wwie, Toruniu, Sosnowcu
- lo stali kon l rah enci ZG~l.
Wiele wyrobów ze tąpor-kowa
traiia na ekspo-rt do NRD. Buł
!:arii , Jugoslawii, Grecji. W tym
roku za gran icę powrędrują
wyroby o wart~i 4.400 tys.

ne restauracje w Lipsku i
Iłży, w
planach natGmiast
są podobne tego typu Ulkła
dy w Błotnicy i Drzewicy.
Wypada
jedynie
źyczyć
sm8CLnego
zachęcić WSS
,,społem"
do
podobnych
przedsię-wrLięć w d 7.ycn mi~
sta<:h naszych dwoch woj w6dztw.
(ekr.)

Wakacje za własne
pieniądze ...
Rej n Budowv On;;! ł M "tó,""
w Kiel c' ch oC "uJ" mlvdym ('hl [)com prac~
" zy budOWie k i.. łe c
!uej obwoonrcy. WSif.yscy chętnl

pawil_lIImi oe untlł'iliwi calo.... <nne
".n:ystanie s
wypoCl:y01"",
Dl" sobolnio-niedzielnego wyPrawie kaidy prac.wnm ma pocEynku - informu~ pracewmożliwości sk .. rzy.,ta~ia z w cz"- nicy rady zakładowej Zlłfia K Ńw
w atrakcyjn~e h miej.;<"o- pu ta i Józef Kani~w.ki - nad
wo'<,iacb w górach ~,. nai mo- 7.alewem w plłbłi~kl"h Brodac b
Iłieckicb
pow tanie zakładowy
aśrod~k rekreacyjny.
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nowlłczesne

maszyny i urządzenia.
tWlł
rzono realne pod.tawy de dal1Iego zwiększania
pot~ncjalu
produk<,yjn~go.

Równol ecIe z rozbudową fabryki, wzrostem predukcji, Jatroszezono ię o poprawę warunków życia i prary zalegi.
W zakładzie je t stolówka prewadzona przez ostrowiec ki Oddział
W .
Jest
zakładewy
o 'l'odek zdrowia o kilku spr
cjali~tyczny<"h jtabinl."lacb lekarskich,
którycb' m oże
pn~a
zdro ~!'ić nil"je dna pl:ll'ówka w
mi '("ie.
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Kultury

skonała

kunowskim J,Agromecie"

FabrYCe Pras Sh.eyjnych
"Agrumet"
w Kun8wi.
pracu~ przede wszystkim
mieSZkańcy
pobli kich
w i.
Witlu z nich pamięla przedwojenne czasy. ł"dy SKromniutka "Unia" wytwarzaJa 5y temem pracy ręcznej brony i lemiesze. W okresie ostatnich 341
lat rabryka poważnie się ro'lrosla. Obecnie 2alrudnia ponad
2,5 tys. pracowników, a w tym
850 kobiet. Zaklad rozbudowa-

no,

dysponujący dziś
żywienia

dami

jace, ale WDK. jego 5 filii. 6

I){)m

wJa

Radomi u, mgr Barbary Sroki.
a .. import·, rzeczywi ście
n ie ma co liczyć. Zawod we estrady
wypocz.ywaia . ze 'p Iv
dramatycze pauzują . D pie ro w
o ·ta Łniej d e kadzi e sierpnia zapowiedział s i ę w Radom iu Teatr
Ziemi Krakowski j w Tarnowie.
W tej sytuacji musimy więc
zd ać się tylko na własne
siłY.
:'-l ie są one. c o prawda. i porm-

jewódzk!
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10-16
lipca
1976 roku
lO.VlI

Sobota -

D:z.ienmk TV (kolor)
,.Obiektyw" - progt. ~oj. :
gdanskiego,
bydgoskiello.
elbląskiego.
olsztynskiego,
toruilslriego
17.00 - TV informator
wyaawni-

16.3U lti.4tl -

17.2~
17.~O

19.00 -

C7-y
Za

lrierownicą

Progr. pubL
Kronika Igrzysk

Młod2ie

Ż;t

19.38 -

Wysl'!pi.,nie
ambasa<lora
Mongolskiej Republiki Ludowej
Dobranoc (kolor)
MQnHor (kolor)

2O.1O -

~JDyskretny

1-9.1& -

19.20 -

czar Riviery"

ang. film tab. (kolor)

:!l .~

- D:z.iennik TV (kolor)

sportowe {ko-

22.11) -

Wiadomości

22.25 -

Program ro:z.rywkowy

lor)

11. VII

Niedziela 1.20 i

nicze

7.łG

TV Technikum Rol-

e.1iII - Przypominamy, radzimy
Nowoc:z.esnosć
w domu i
zagrodzie
8.35 - Bieg DO zdrowie
~.~ Wiadomości sportowe (kolor)
8.55 - Program dnia
5.(1) Dla dzieci: Kino najmlodszych
1I.25 - Ant.!na
9.4S - Fesuwal Piosenki Zolnier..kiej w Kołobrzegu:
.. Ballada o czterech pancernych" (kolor)
11.00 - WOjskowy film dok.: ,.Polacy w paradzie zwycrę
stwa"

8.1U -

11.tO 12.15 1:l.3!i 13.10 H.lti -

]1>.10 15.25 15.55 1~.3!i -

17.00 -

18.00 1ti.~a 1 .15 I~.:IO -

:.0.10 :.0.30 -

.

lól.J:j -

2~.05

-

,,60 dni z "Lordem

J'imenl

tł

rep. muz. (kolor)
Dziennik TV (kolor)
" Ostatni woJni Indianie":
"Byli władcami kontynentow" (kolOr)
StUdio Montreal 76
.. Bank 440":
Konskie Września (kolor-)
Losowanie Du"ego Lotka
Z kamerą wśrod zwierz'!t:
Lemury
Wielka gra - teleturniej
"Międl.Y nami jaskiniowcami" film anlm. USA
(kolor)
X Festiwal Piooenki Z.)Inie. ~kiej w Kolobrzegu :
koncert gaJowy
cz. I
(kolor)
"Bank 440" (kolor)
.,Ś\\olęty " odc. pt. ..Potwór" ser. film ang.
WIeczorynka (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Bajka dla dorosłych: ,,130bater"
.,Eleonora " od e. 1 wl.
filmu ser. (kolor)
X Festiwal
Piosenki zoł
merskiej w
Kołobrzegu:
l!oncert galowy cz. II (kolor)
In! rm. maga2yn sportowy
kolor)

'Poniedziałek

-

12.VII

Program na dzień dobry
Dzienni-k TV (kolor)
.,Oblekływ·' progr. woj.:
krakowskiego,
krośnicn
..kiego.
nowo&ądeckle~i),
przemyskiego,
rzeS20Wslliego. tarnowskiego
17.00 - Dla. dzieci: Kino .. Zwierzynca" (kolor)
17.: O - Echo stadionu
UWO - ,.• Ostatnia rozgrywka"
ostatnJ ode. filmu ser. TV
Bułgarskiej

-

Kronika Igrz 'sk

Środa

Młodzieży

-

H.VII

program na dzień dobry
"Paryscy Mohikanie"
odc. 5 filmu ser. TV CSRS
16.20 - Dziennik TV (kolor)
16.:iO - "Obiektyw" - progr. woj.:
Jodzkiego.
k.ieleckiego,
piotrkOWskiego,
radomskjego, sieradzkiego. ~r
noOrzeskiego
lfi.~ Dla
dZleci:
Popołudnie
naJmh,dszych wakacje
i piosenka
17.30 - Losowanie Małego Lotka
17.4li - Godzina
Mariusza Dmochowskiego
18.J5 - Konsylium - cz. I
19.00 - Kronika Igrzysk Młodl.ieży
19.20 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (kolor)
20.15 - Studio Olimpijskie
20.40 - "Montpat'nasse 19" lr.
9.00 11.00 -

LUm Cab.
22.35 22.50 23.06 -

Konsylium - cz. 2
DziennIk TV (kolor)
"Sąsiadka" progr. roo •.
(kolor)

Czwartek 9.00 -

11.00 16.30 16.40 -

17.00 11.1~ -

18.15 18.35 -

1'.15
19.20
1'.30
20.15

-

2O.4Cl -

2L30 22.15 -

22.30 -
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Program na dzień dobry
"Montparnasse 19"
fr.
fUm lab.
Dziennik TV (kolor)
.. Obiektyw" - progr. woj.:
poznariskiego, gorzowskiego. kalLskiego, konińskle
go, leszczyńskiego. pilsk.iego. ZIelonogórskiego
Dla młodych widzów: Teleferie (kolor)
Rady. informacje •. opinie
Pa troI
Progr. public.
Przypominamy, radzimy
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Studio Olimpijskie
"Podróźe
detektywa"
ode. pt. "Klejnoty rodzinH
ne - film ser. prod. ang.
(kolor)
.. Pegaz" (kolor)
Dziennik TV (kolor)
..Gdzie moja miłość"
spotkanie z Wandą polań

Piątek
! .OO 11.00 1~.30 16 ..0 -

17.30 18.15 -

18.<16 19.2j) 19.30 -

20.15 20.30 2\.30 21.45 -

-

Program na dzień dobry
"Podróże
detektywa"
odc. "Klejnoty rodzinne"
- film ser. ang. (kolor)
Dziennik TV (kolor)
.. Obiektyw" - progr. wo j.:
wrllcławslriego, jeleniogórskiego. legnickiego, walbrzyskie,;o
XyZ - cz. I
.. Camera ta" - mag. muz.
.. Przez maskę płetwonurka" - "U stóp wyspy
kokosowych palm" ode.
franc. filmu ser .
.. Eureka"
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Studio Olimpijskie
Teatr Malych Form: Evełyn WaUl!h ,.Mała Pl'zechadzka pana Lovedaya"
Dziennik TV (kolor)
Wiec-"orne kino letnie

Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kOlor)
Teatr TV: Teren"e Rattlgan
.,Próba
generalna"
(kol4><)
:11.20 - Między nami roózicam!
21.M - Dziennik TV (kolor)
:ll2 Oli - Polihymnia n
wakacjach
progr. muz.-rozr. (koJor)
1!'.3C -

211.20 -

Wtorek -

l3.Vn

:9.00 -

Pr gram na d7ień d(>bry
,.Eleonora·' - ode. I wł.
Umu ser. (kolor)
lE 30 - Dziennik TV 'kolol')
l' ~ - .. Obiekt. w" - progr. W'lj.:
białostockiego. bialskopodlaskIego.
eiechano\\'~kie

V""Jia: la e .... "lua.n. ..mian,
pro.:ramie
redakcja nie odI>o .. i.da . P~o.,ram 11 TV &ami .... t'Z.t bed7lem~ .. _d~D
..""b tll.m~raeh ea... n'.
to

Bezp'

&Zne S1

zen

S

114Cl -

g.

c}lełnlskie~o .

bf"~kje<!o.

.51rołeckiego.
l

dleckiegn.

łom7vń

lu-

kiego.

ołockiego,

.J..ierniewic-

kje,:n.. su\'"alskief:!o. \viofl;:\\'skiego. zomr:t;;kie~o

17 ~fl 1'725 -

L<ktury .. Ppgaza"
Paktv. o,..ini~. hipote?y:
" rawa P"pieJa
SlUdIo TV lIT10rlvch
T ,.,ika ll!rn I( Młodzieży

W Republice Federalnej Niemiec obOWiązuje od tell'e roku
przepis mówiący o zajmowaniu
przez dzieci tylko h'lnioh iedz~ń samochodu.
. ,
Pou tym mają one być "pt"l:ymocowane" . do
odpowiednich
!.iedzeń dziecięcych. Jedna z tachodnioniemiecki~h firm \l\'yprodukowala "I tcUk" odpowiednio
ukształtowany, nohiony ze specjalnego nluczne~o tworz_ wai posiadający podgłówek'. D~;l'c
ko
dodatkowo zabezpieczone
je t za pomocą pasa miedni~oI'go i dwóch pa ów szelki)","ch. Sit'd'll'nil' lo put'7naCZOnl'
.il'~ dla m IUl"bów w wieko od
ośmi u mie!;ięcy do C2.1eret!h Ja.t.

•••

an del uer_iemy wkroczył de 81ery potrzeb ludzkich naj...
bardziej osobistych, codziennych i atałych. BK Diego nie może rOlwijaći się w szybkim tempie lI'ospodt.rka krajÓw nawet
teoretycznie samowystarczalnych. \VspÓlzawodnidwo na rynkaCh
świata "'ymusza postęp technololl'iczny, podnosi jakośći, funkcjonalnośe wyrobów, wzornictwo itd. Korzyści płynące It wymiany
międzynarodwej legly 11 podstaw pomyślności narodów pozbawionych ""ielkich bol'actw naturalnych, Eksport dyscyplinuje produkcję i poprawia ofl'anizację I'ospoda.rki. Handel sall'raniczny
boll'aci.

H

W więks.zości są lo prawdy
tak oczywiste, ze ich na co
dzień nie zauważamy, a niekiedy i nie doceniamy. Całe pokolenia PolaKÓW wyrastały w
pogardzie dla rzemiosła i handlu. Szlachta powierzała te Ole_
godne osób wysoko urodzonycb
zajęcia
przeds tawicielom
innych narodowości. Rosły fortuny, ale złoto wyciekało z Polski do zagranicznych sejfów,
Wielkie powieŚCi Prusa I Reymonla oraz ich literackich postaci urOGIy do rangi symbolu.
Niełatwo zmienić psychikę narodu i ugrun tować zrozumie.nie
istoty spraVlry.
Jeszcze dziś pokutuje w niektórych środowiskach przekonanie, że zdarzające się braki na
rynku spowodowane są eksportem, a nie prawdziwą przycZJ'ną, jaką jest zbyt jeszcze niska
skala prod-ukcji tak rOlniczej,
jak i przemYSłowej. Uważamy,
i słusznie, za rzecz naturalną,
że rano pijemy herbatę, kawc;
czy kakao. ale jak wiadomo, w

Na dobranoc

Polsce te rośliny nie rosną. W
1975 roku sprowadziliśmy z innych krajów ogółem prawie 83
tys. ton tycb używek (wobec
n iespełna 18 tys. ton w 1960 r .
i 57 tys.
w 1970 r.). Do
herbaty lUbimy dodawać cytrynę, k.tóra u nas nie chce doj rzewać nawet W ogrodzie botanicznym. W roku ubiegłym import owoców cytrusowych osiągnął 144,4 tys ton (w 1960 r.
- 32 tys. to.n, a w 1970 r. 80 tys. ton). Bliscy jesteśmy
ciągłości zaopatrzenia sklepów
pl"le-2: cały rok w cytryny.
Z importem (pośrednio lub
bezpośrednio) spotykamy się od
rana do wieczora. Od golenia
się
"polsilverem".
jazdy
do
pracy "berl:etem" czy "fiatem".
do oglądania w telewizji za_
granicznego filmu. Pojazdy Poruszają SH~ na benzynie z importowanej ropy. W naszych
ubraniach jest cząstka 160 tys.
tOon bawe~ny, kupionej w roku
ubiegłym
lub wełny owczej
{prowadziliśmy
jej 2.'J.5 tys.
ton}. Import c.bu wia przekracza rocznie 2 mln par. Dodajmy
do tego automatyczne pralki i
inny
zmechanirowany
sprzęt
domowy,
którego
produkcję
rozwijamy w oparciu o impor-

.011

towaną

tecbnologię.

Handel
ważny

żywczego.

POZIOMO: 1. to somo co buldożer, 6. należy do pici

brzydk~e-j,

9. ko.rek uliczny, 12. p050g wniesiony prze-z żonę. 13. słoi no stoliku przy łóżku, 14. WefWO, zocię
cle
kfOso.mówcze, 19. między
chodni-kie-m o jezdnią, 20. mię
dzy Jułlondią o Skandynawią.
PIONOWO: 2, circo, 4,5 m, 3.
słoworzysze-nie rzemieślników,
•.
przepływa przez Weronę, 5. je-d.
no z na1większych rzek Afryki, 7.
wyrobiony z chleba, 8. pod opotrunkioem, 9. oułor "Nony", 10.
spiętrza wodę no rzece, 11. kfub
pilkors.ki z Madrytu. 15. tre-ningawy sprzęt bokserski, 16. windo,
17. dZiurkowany deseń no tkaninie, 1ą. związe_, ooia.

..ECHO DNIA"
Kupon nr 153
R<lzw;qzon ;o przesyłać należy
pod adresem redokcj1 "ED" wy.
łqcznie no kortach pocztowych w
terminie s.iedmiu dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpo'Niedz.i rozl05uje Się
dwa bony książkowe po 50 zł.
Ko rty po.cxtowe bez ku pon-u bę<:ł q
wylqclooe z los.oV\lCr'f'lio.

zagraniczny ma pow mode-rnizacji
przemysłu rolno-spo-

udział

polskiego

l6.VII

z Poznania

1211 -

-

.,
rnovvl~

ską

17.00 -

!'.tllJ 16.~0 16.~ -

1~.05

Prl.ypominamy, radl.imy
DObranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
2U.20 - "Paryscy
Mohikanie"
oJc. 5 tilmu ser. TV CSRS
21.25 - SWi,,! L Polska (kolor)
22.10 _ Dzienmk TV (kolor)
22.25 - Wieczorne kino letnie

19.15 19.W 19.:iO -

Fakl

Zakupiliśmy

licencję

na nowoczesne ciągniki dla rolnidwa W kooperacji z zagranicznymi firmami produkować
będZiemy
seryjnie
kombajny
do zbioru ziemniaków i buraków cukrowych. Ze ~rodków
dewizowych bud'\lje się nowe
zakłady
mięsne,
mleczarskie,
chłod·nie, wyposażenie' term hodowlanych, wielkie szklarnie
itd.
W calej libiegłej 5-latce na
tzw. impoct inwestycyjny, li.
kompletnych fabl'yk, linii teehnologicznycb, maszyn i urządzeń
wydaliśmy t.rudną do wyobraże
nia kwotę 57 mld zł dewizowych (złoty dewizowy jest jednostką obliczeniową uż.ywaną w
statys t ykach polskiego handlu
zagranicznego).
Ten
zast'rzyk
nowoczesnej
techn iki umożliwił kompleksową modeornizację wielu gałęzi
prz€mysłu. Otrzymaliśmy do rąk
nowoczsne
na.rzędzoia
pracy,
pt'Z.- pomocy których możemy
rozwijać
produkcję
a trakcyjnych i zbywalnych na rynkach
świa a towarów.
Za import trzeba płacić eksportem
Umiemy produkować
nowoczesne statki, sprzedajemy
też wyposażenie dla cukrowni,

fabryk kwasu siarkowego, ma·
szyny budo\ł,'lane, samochody,
wagony kolejowe, precyzyjn~
obrabiarki, elektronik.ę. Mamy
rozwinięte górnictwo węgla kamiennego, siarki, miedzi, cyn·
ku i eksport tyeh surowców
ma ważne ;/;naczenie. Nie równoważy to jednakże naszego importu. Dewizy zarobione na wę
glu kamIennym poszły na im.
port stali (w ub.r. sprowa.d'Z>i_
liśmy
1.7 mln ton wyrobów
walcowanych i tyle samo surówki oraz żelazostopów). Sprowadzamy coraz w ięcej ropy
naftowej (13,3 mln ton w roku
ub.), rudy żelaza ponad 15
mln tac w 1975 r., chemikaliów
i innych niezbędnych dla
mysłu towarów. Musimy
rozwijać eksport.

Pomimo z,ielonego świalla dla
prOdukcji proeksportowej. sukcesy na tym polu wciąż jeszcz~
przed nami. Podstawowym założeniem real~wanej po VI i
VII Zjazdach PZPR nowej stra·
tegii gospodarczej ~st aktywniejsze włą;:zanie się Polsk i do
międzynarodowego podzialu pra·
cy. Oznacza to, że musimy pro·
dukować coru więcej I oora1
lepszych towarów. specjalizować się W określonych dz iedzinach i docho<Wić w nicłl do
perfekcfi technologicznej. Powtórzmy faz jeszcze eksportować znaczy: r o z w i j a ć ,i ę.

odsiecz
do Bonn
Szyfrant ambasady brytyjskiej
się "utajnU" przy
nadawaniu szyfrem iski'ówki,
że nie byl w stanie otWOiI'zyć
drzwi pokoju, żeby "spełnić potrzeby fizjologiczne" - jak to
lapidarnie określił korespondent
Agencji
Reutera.
Londyńska
centrala wywiadu początkowo
uznała SOS swego
bońskiego
szyfranta za żart, ale po zastanowieniu kierownictwo wysłało do Bonn specjalny samolot z fachowcem, który otworzył zamek,
żeby
dżentelmen
się n ie skoOJ,promitowal._

w Bonn tak

http://sbc.wbp.kielce.pl

I .~"-.
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KAZlMIERZ DUDKO

E
P. ru plerwSf.Y .,.. _ej pt.
wojennej histerii firma Daimltr·
-Benz bud_wać
będzie n"'j
wbsny JnOdel "mercedesa-co lII '
bi". Wyl.waruny _
będllie j •.
ko typ 200, 23ł. 251 i 280 ora l
we wszystkich wersjaeh II ,j).
nikiem Diesla. Model "muCl'
desa-eombi" produkewany bę·
cizie prawd_podobnie Itie'" do'
tychczasowycb
.akładaeh
VI
Untertuf'rkheim "Y tei Sindr!·
finll'en, l!!es ." Innych. Obecllit
toczłl się w 'ej spe'awie re·tl1l o·
wy z naleŻl\cymi de konceJ'n'
Volkswaltena zakładami NSU "
Nt'ckarsulm.
Nowy, ekskluzywny
wyposaiony będzie w

Małe
o co DU etacza, a ",i(l
przede wszystkim pO\l'I!'
trze, woda i lasy - ~
nam aajbliisze. Bez »(Iwit
i wody nie byłoby po pr?;d~
nas. Co do tego nie marnY ~\
nycb Wlłtpliwości. Z,odni \.Jk',
jesteśmy i to w ~asadv.je p
całym naszym globie, »(Id ~.::
dłl dłultości~ i szerokości~ ':•.
cralicznłl, ze iirodowisko o . ~
ezajlłce ludzi - trzeba cbr~~:f
Polska jest krajem, ~ ~I:
wśród innych państw na ,S"dI'
eie, problemom ochrony
l'
wiska po 'więca wiele U\lll ~
Wysiłki państwa w zakreSle.u.
chrony środowiska, h'udY ~tk'
kowców _ są maczne, ale t ~,.
ty czyli praktyczne zast~~~3Pi!
nie
zarządzeń,
wykorz" iti
urządzeń nie zawsze są de D
wprost proporcjonalne.
k tl·
Poci ",-zające kst jfd na . Ol'
że bardz~ szybko r~aguI~lu:
na przejawy niszczenIa ; f i tU
ralnego
środowiska.
. ,pil'
I'dzieś w rz«e pojawią SI( -

T

Londyńska

1"_"'--

r;'

sr?

W ybralenl
Polskę

trakcj~

hamburskiego cyrku ,.Frank" jest
elastycznych Docach, które jeco trener._
na supelek __ przy entuzjastycznych brawach wł
CAlF - Keysione

"ech i i zdrowia"

świata. Największym
prod·ucentem tej branży jest

50 krajów

Urz"dzea Budowlamar·Hydroma"
w
należy do krajowej
producentów hydraP<lmp i cylindrów.
go zakład. anajdu.il\
zbyt lIa rynkacb
Iwi"zk u • dym teprodUkcja eksportowartość 7,5 mln ało
wych. W porówna__r"." ... rokiem je_t ..
25·procentowy.
fabryka przy
dla "biorców
~ckim. CzecboNRD, Irak. i

'0-

P<ljawi~nia się' nowej

(RFN -owsk icb)
je t
na je.~ień
roku - po mięth:y
Wy lawie samoehodoUu rcie.
lub przy jaki~jś tlroostrzami pił padnl!,
natYchmiast roz~

alar m. Najczęściej te
'''~n~ ły POChodzll od
~1t~n:l1~r t~lników,
nie
azn .. kew puyrody,
maJą równiej; nie

kombinat w Lipsku, który zatrudnIa 10 tysięcy pracowników. W 06latnich pIęciu lalach
produkcja wuaslała tu o 9 proc.
rocznie; przewiduje się. że de
roku 1900 zakłady dos tarczą o
7~ proc.
więcej
wyrobów
niż w 1975 roku. Główną pozycję na liście eksportowej slanowi kompletne wYP06ażenie
!lZpitali i laboratoriów. TYlko
Związek
Radz iecki impocluje
rocznie wyposażenie 100 kompletnych laboratoriów.
Dużą

rolę

odgrywają

t akże

zaklady w Dreźnie _ projektaot i ,łówny dostawca urzą
d2eń laboratoryjnych i medycznych. Zaklad z Drezna wypolażył np
labocatorium agrochemiczne w M06kwie, zaś 'IIi'
jug06łowiańsk im
Sarajewie klinikę stomatologiczną, k tóra
należy do największych i najnowocześniejszych
w Europie.
Urządzen·i a medyczne I labocatoryjne & Drez-na pracują we
wszystkich knjach socjalistycznych. W ramacb RWPG fabryka współpracuje z wyspecjaHrowanymi
przedsiębiorstwami
w CSRS, Polsce i na Węg-rzech.
Zakłady wchodlzące w skład
lipskiego kombinatu specjalizują iJię w produkcji określo.nych
wyrobów. Tak np. jeden z oddziałów w Lipsku jest wy t wórcą urządzeń do narkozy i sztucznego oddycbania, !.akład w Berlinie aparalury ~l omatolog icz,nej .
zaś w Engelsdorf _
wirówek.
Jednym z największych znanych w świecie. producentów
pro tez oclopedycznych są zakłady w Suhl, a strzykawek fabryka w Steinach. Wytwórcy
z Umenau wyposażają tzw. rlichome obiekty. laboratoria medyczne, punkty pobierania prób
",'ody. karelki pogotowia gÓl'niczego it p.
(lnterpress)

na wyraju, majó'\1l"e~, pieS3ym
rajdzie c",y weekenchie.
Za.niosło mnie ostatnio tlo latI. Widocznie łrafiłem na miejSC~, .:dzie w soboty i niedziele
zjeidzajll masowe łudzie spra,
n i~ ni wypoe.ynllu wśród zieleni. To eo .. ba~yłem trudno

"i\Tezuoal mnie do siebie pułkownik
Kenneth
Joh nstane,
dyrektor
wydziału
europej skie go British Council. Pvtrzeba b1l10 kogoś do Polski. Czy
bym pojechalo.. Oczywiście, że
pOjechalbllm. Nie
moglo
być
dla mnie atTJlkcyjniejsze; pTOpozycji
Lubiłem
i
ceniłem
Polaków.
Bardzo pTagnq,lem
poznać ich kraj, chociażby tak
zniszczony. Jak mówiono".
I tak oto, Ul $tyczniu 1946
roku przyjechał do Polski George Bidwell, jako
dyrektor
angielskiej instytucji kultuTalne; British CounciZ. Przyjecha ł
do Polski zniszczonej i ubogiej, aby, jak pisze "stać
Się
użytecznym ... pomagać, slużyć".
A że angażował ~ę nieraz w
fPTllU" y polsklej kultury. dwoił
i tTo i ł w pomocy,
odpotdl'-

ną

Iwzegol.ny

postanaroprezydenta
Abrahama
L incoln a
pre!te6
trustu amerykańskiego,
niejaki Walter
Hoving.
Zamieścił
w
c:\.Uenniku ..New York Time"
pła.tne
o głoszena e z cytatami
te.kstów
Lincolna. Ogłoszenie
otwierają takie frazy, jak: "Nie
pomagaj bi ooonemu kosz lem boga te go", czy "Nie lekceważ pracodawcy, jeś1i ci płaci".
W

nowił
d2łn

tH!zcić

posób

<h ień

Szybko wyjaśniło się, że prezydent Lincoln niczego podobnego D~dy nIe powi edz iał , ani
nie napisał. Pnyparty do muru Walter HOVUlg pn;yznał się
do

fałszu.

że

nieboszczykowi

putować

Wyszedł

z

założec.J a,

można

" d!Ziesięć

im-

powiedzeń,

k loce pasują do jego krewkiego charakteru".

Dewizowe

pisklęta

Minqł w te-n sposób Tok, jeden, drugi i trzeci praclI Btdwella w PolIce. Zimnowojenna
polityka Zachodu da wala tymC2a8em znać o ,obie. Niebezpieczeństwo trzeCiej wojny,
.traszenie bombq wOdorowq"
pogróżki
pod
adresem obozu
pa ństw SOCjalistycznych.
W tej naprężone;
sytuacji
międzynarodowe;
1949
roku
Bidwe ll postanawia zostać
w
Polsce, tak jak
wcześniej
to
zTobili ArcMe Johnstone, naczelny redaktor czasopism publikowanyc h przez British Information SeTvis w ZSRR, czy
John Peet, kore8pondent Reutera w NRD.
Bidwell TZuca dobrze płat1lq
posadę, by pracować w Polsce
i dla Polski. "Zakochałem aię
w Polsce - pisze - tv niejednym znaczeniu tych slów. Cala atmosfeTa tutaj odpowiadałll mi baTdziej, niż w innllch
krajach, gdzie dotqd żvlem".
ZWTaca .ię do wladz polskich,
które pn:vznajq mu obywatel,two polskie. Oddaje sw ój poszpoTt brytyjski. Ogłana
p1ł
blicznie deklaraCję, w
której
przedstawia swój sprzeciw tli
.tosunku do polityki mocarstw
zachodnich,
jako
świado71l ; e
zmierzajq,cych do
wllwolania
wo jny.
W 1950 Toklt "Ksiqżko. i Wiedza" wydaje mu pieTw3zq, 114pisanq w kraju pracę pt. " WlIbrałem
Polskę".
Poczq,tkowo
pracuje w Polskim Radiu oraz
ja ko u'ykladowcll no. Warszawskim Uniwersytecie. Niepodziel1lie jedrnl k
oddaje się pisaTstWtl, przy czllm Tolę stałego
tłumacza rnlpisallych przez n ie(/0 książek spra wuje jego
żo
na Anna.
PolłCll czyt,elnicy Zfl4jq J)rzede wszystkim Bidwella jako
popularyzatora historii Anglii,
interesujących powieści
historllcznyc'~ i biografii flaw-

z wielu

nych ludzi.
Ostatnia, świeża
jeszcZ!! Lld
fa.rbv
drukaTskie ;,
kS l qżk"
GEORGE BlDWELLA, to jego
potl'ieść
autobiogr afi czna
lJt.
HANI CHWILI NUDY", Wyd.

.. Slqsk",

8 ,.

311,

zł

30.
Wig.

Przy kom"iIlae.ie PGIl TUeJlno
koło Strzelce Krajeilskiell snajjuje ię lłażaDciarnia, a w niej
1200 baiancieh t"l" i 3łł kocutów. W tym rok .. tlostarozy olla
H tys. piskl~t. ezęśe pt.siej
młodzieży otrtyma~
kola ło
wieokie, reszta zai. tra'i do oabioreew we Fra~cji, IlFN i

e~ sami ludzie

ZQ-

.' J rurują I za~holed " sa'
.
a11'
m.. znaJdą się·

m IItDle prz~' rod ,

11
Myślisz, że muszę mieć nogi , aby
cię zabić? Ale
wiedziałem, że mi
ułatwisz
&prawę.
Prz.yszedłeś 00

mnie ...
Uchwycił koła swego
fott'Ju inwalidzkiego, obr6cil go w mleJSCu.
Za nim stała stara komoda z jedną tylko szufladą.
Fletcher otworzył szufladę, wyjął z niej coś i w
sekundę później Cavender patrzył
w wylot lufy wojskowego pistoletu.
Nie potrzebuję żadnyCh nóg,
Cavender! Ta rzecz ma własne no-

~!

-

Nagle Cavender przestał się ba~.
Odłóż to, Jack.
Pozwól nam
spokojnie porozmawiać. Bądt rozsądny, Jack ...
Podszedł do młodego mężczyzny
i wyciągnął rękę.
- Daj mi ten pi tolet, Jack.
- Mogę cię wcią:i: jeszcze zastrzelić, Cavender! Trzymam
palec na
cynglu.
Daj mi to, Jack. Podszedł
jeszcze bliżej do Fletchera, dając
t.ym samym lobie dowód odwagi

12
Wiem, że umrze z! - zaskrzeFletcher, gdy Cavender ujął
go za przegub dłoni. W chudym
przedramieniu Fletchera było wi4;cej siły niż się Cavender spodziewał. Fotel zaczął si,ę ru zać, Fletcher zarzucił drugie ramię do tyłu,
aby zachować równowagę.
-

czał

Cavender pr zekręcał mu p rzegub
pistolet Rył teraz skierowa- ·
ny w głowę Fletchera. Oczy Fletchera rozwarły się szeroko, w idat
VI nich było śmiertelny strach. Cavender zdał sÓbie sprawę, że role
się zmienily. Doznawał uczucia siły
i ~adowolenia. Będzie anów mógł
spać spokojnie.
dłoni,

Fletcher powiedział kilka njenoto jego ostatn)e słowa. Wciąż jeszcze miał palec na cynglu. Kula dużego kalibru 1fobiła spustoszenie na mizeJ'nej twarzy młodego ezlowieka._
Cavender puścił jego ramię'i odstąpił o krok. Obserwował jak ciało Fletcbera wiotczeje w fotelu , a
pistolet wysuwa się z jego dłoni,
upada głucho na wys}uaony dywal'l.
zumiałych słów, ~yly

13

Włoszech.

Fletcher nie i.. ł, ale Cavender
go nie żałowaŁ Umarł z wła~m~j
ręki. Gdyby nie skierował broni na
niego ...
Cavender podszedł &
drzwi i
uchylił je lekko. Na kor)' tarau nie
się nie ruszało. Albo nikt nie usłyszał str za łu,
albo też w całym
domu nikogo nie było. Zastanowił
się. Czy ma pójść na policję i opowied zieć o samoobronie?
Albo po
prostu pójść do domu?
Gdy znajdą Fletchera. wtedy scena sama za siebie wsz.·stko opowie: nieszczęśliwy inwalida wojenny nie chciał więcej żyć, ostat.ni
gest pokonanego p rzez cier pienie
mężczyzny ...
Poczekał chwilę i opuścił pokój.
B y ł zbyt z denerwowany, aby natYChmiast pójść do domu, do łóźka.
Poszedł do kina. Zanim
się
film
skończył, poc zuł się senny. Wyszedł
wcześniej , aby pójść
do domu i

których należałoby lIkarae, pojobnie jak ty~h, ktÓr:z.y clo rzek
wpu zenj" mazltl, salewll~ morsa rop~
Jaskółki lałaj" " ' Y$Oko, a lo
oznaeza, że pogoda dopisze.
Przed Darni kolejny weekCfl.d.
Tysil\ee ludzi wyruny sa miasta, nad wodę i do la... nu
11 nich będzie pamięlae o tym,
ie śmieci trzeba ubrae ze solKł lub lIakopae na miejscu! Ihl
zasta.nowi się nad tym, że ki~
dyś powróe" w to samo miejsce,
albo przy ja dl!, tam inni ludzie
spralrflieni
w' YIHIC'Lynku, kontaktu z pięknem przyrody?

Nie sposób w
nuwae
Ilroc:r.) m
lakąlki~m.
Las zami~n i ono w ~\ iełki mielnik , pozostawiając w nim wizytÓWkę nie najwyz uj kultury. I n1kt w ponied:r.ialek nie
zatelefonował do żadnej redakcji, nie zawiadomiono żadnego
I rainika
przyrody, ze
tam
gdzieś
znisuzono
naturalne
~rodo i~ko, że byli tam lut!zie,

Hitchcocka

Iudou'ej.

~zasie

w~eken

dów kontrolować wszystkich u-

J:i: Ludzie po pro tu
SIę 1 tym, że jakiś
l do rzeki mazut
bn przt'lnyśleni~
liI ~'!'i ęcia drzew.

Z teki Alfreda

dzialna pracownicy
4mbogody
bTyty }skit<j zwracali mu Utl'llgę, perswadujqc,
zbyt jau:nie
okazyu:a1lq sympatię dla Pohki

roczych zakątków w naszym
kraju. Nie istnieje po prostu
taka możliwo ' ć. Pozostaje więc
tylko la jedna droga, odwolan ie się d" w zys lkich '" ypoczywającyeh ,
do ic b kultury. A
świadeetvo' em
tri kultury są
m.in. 11' m ie jsca, w klórych już
bymmy.
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sif:...
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elO P'oóst'Noo'Ve- Wydo~n ict'INo Hou'<:....
we .Wydo,,;., drugie . Stron 522. C O
'20 d .
Pismo Bobiogórs\tie i Jałowi~kie.
Mopa: tur., tyczno. Poństwow!! Pr«:eds4e·
biorstwo Wyda"",lelw Kartogroficz"ycb.
C!!'.na 10 d

Elt[)o1om;o polity~ -

kierownik Przychodni Międzyzakładowej pny Zakł
Urządzeń
Chemicznych
i
Armatury
Przemysłowej
"Che mar" w Kielcach, długoletni i zasłużony pracownik
pnemysłowej służby zdrowia.
Odznaczony Srebrny m
Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużonych lIa
Polu Chwały, Medalem X-lecia i XXX-lecia PRL oraz
innymi wyróżnieniami, W uznaniu za sumienną pra cę
w łużbie zdrowia i aktywną działalność połeczną .
W · Zmarłym stracili śmy ofiarne",o prac wnika, dobr .~
ranizatora, serdecznego Kolegę.
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Ceno 30 zł
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najbliższej

i żalił
JtODZINIE

$kładają

Dyl'ekcja, PO , Rada

Zakładow

W9jewidzkie,.

Pn:~m,.slowego Specjalisbcz~1f
Zesp6łu Opiel: i
Zdr w 'n~j w Kielcach oraz k8leiaoki. keledzr
i współprac wnicy

Kondukt
dnia 10 lipc

żałobny
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wyruszy spod WDK w Kielcach.
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Z powodu pne dwczesnego zgonu

Dr STANIStAWA BIDASA

ł

ni di.a! wanego propagatora kultury zdrowia.
przyjaciela i opiekuna chorych - wyr zy głE:bokie~
żalu i współczucia najbliższej
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Wvd . Naukowe.
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'Vczoraj

zgi~ęło

K AIR, P ARYŻ , LONDYN
P. Z d'llia na ÓlZień waFki

Liba·nie s-tają się coraz
wa.WEa.e. W C4WCH"te-k zgiw tym haju pooad 500
około
1100 ~tało
L eop;e-j za-opatrz~e
i arJl\l>n icję siły prapodjęly
na ~zer()ką
of en sy wę w północnej
L ibanu .
age·;ley jnych
po opanowaniu
m ia.sta Cbekka.
na pó:'.oc od Bej-rutu,
Iy one i.nny pun.kt opoug·rup owań
miei.s c ow06Ć

postępowych

Am i Ollll . W
sytuacja nie uległa
a,nie. Kompleks bunkrów
obO'lie paJ estyń skim Tel
. ar broni ię nadal. Je.sl!:
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zrost cen

Japonii
TOKIO PAP. - Średnio o
procent wzrosły ceny
w stolicy Japonii i 0miejskich w różnych
ch kraju. Zjawisko to
wystąpiło
na po. . .[ al KII b i eżącego miesiąca. Doono zwłaszcza kapusty,
i og6rkÓw.
j apońs kim Ministerstwie
ictwa i Leśnictwa podagłówną przyczyną tego
rzeczy są niezwykłe
w y stępujące
w tym
Poważne

ochłodzenie

wystąpiło pod koub. miesiąca powodując
straty w rolnictwi e.

•

OZ r
tatklł
Włoski statek
ndlowy "Federica M" o noś1600 ton stanął w płomie
a ." ..... ~'w
., porcie Livorno. Pożar
w ladowni i zaczął
rozprzestrzeniać się. PomImo natychmiastowej
'" l,e n o..~, ~ ;: straży
nie
ognia, poo wyprowadzić statek
RZYM PAP.

pokład2.ie nastąpiło

. "()I" ,. "~/o',,, ulln 11

Statek

zaczął

500 osób

Ofl
nieustannie ~\rzeliw8ny
prze<Z artyierię cięźką·
WssBki podejmowa-ne p.n.ea:
p r emiera Libii, Dżalluda i delega 'ę Ligi Arabskiej w ce.
lu doprowadzenia ÓD zawiesqenla broni. p()DiOlSły fia.sk.o.
SekreŁan generalny Ligi Arabs'kiej. Mahmud Riad. :z.rez ~ował w środę % pok()~
wej misji w Libanie i zwołał
na najbliższy poniede.iałek w
Kairze nadzwyczajne posiedzenie ministrów S1pcaw zag~anja.nych
pa.ńSitw
arabskich.
Natomiast
pt"ZewOOiDiczący
Komitetu Wykonawczego Organimcji WyzW'()lenia Pa.le5tyny. Jaser .Arafatt, zaią.dal
71wołania w trY'bie pilnym })0siedzenia s-z:efów państw a...
ra.oolócb.

KaiJl'sdri
dziennik
,.Al
Ahram" pisał, że ~ ma
pr-zY'S't~ić dQ SlLerokich konsultacji politycznych z niektórymi pań&twami &.T'3b;kimi i niea.raOOkiomi na temat
r<Xlw~u sytuacji w Liobaoie,
która e'Woluuje "tV ltieruo1ru
pałe&tyńsk.iego
WTLwołeńez.E!gO.

likW1i!dacji

ehu

fU-

,.'

Utworzono mięcbynarodo
sYstem informacji na teI ~auk S~ł~cznych. ProtoII rOZUmleDJa w łej sprat
POdpisali w Moskwie
Bułgarii, CSRS,

DOKO)fCZEJlIlE ZE STil. 1
I

s ~,k re{.... z

KC PZPR, Edwaro1

Giecril prze

łał dept'6eę d
Pracu j ą

I e-

r ch
Wietnamu - Le Duan&, w której czyt<lmy m .in.:

kr~arza

Pactli

"w imielliu K_itriu CeDualneICe Polskiej Zjedn_onej
RobMn.iczei, narodu polskielC. i włallllym, przes łam
Wam oajun1eeaDirj u ICratulaeJe i brałerskie pOMrowienia
d.. Komitet.u Centralne". Partii Praeująeyeh Wietnamu i dla
ralt·co narodu
widnamskle"o.
Te wieke.pomoe w dzidaeh naN4ł. wietDamskiec. wydaraenla
ą r'wnlez
wielkim świętem
"la narodu sodalistycznej Polaki. dla Jlaństw wspólnoty 50Parłjj

postępowych
śwleei~.

ejalilltYI'Uld

na eaJym

i

aił

2yeaymy ParUi Praeu~ych
Wiełnamu I bratniemu oaredowi
wietnamsk.iemu esląłllllia
clahsyeh, wspaniałych
sukee.ów w budownlcłwie ...dalisłyesuym, w umaeoianiu pokoju
i bezpieezeństwa w Azjj i Da
świecie. W
tym
5&laehet.Dym
biele wiełna-msey komuniści
metrą
ni_leonie licaye na
ilJ.temaejouali&łyc~
lIolid.rllM t popan:ie kemU'Diatów
pelBkioo".

Maleje szansa
pomyślnej realizacji

programu "Viking"
NOWY JORK PAP. W czwartek na rozkaz radiowy z Ziemi
włączył się niewielki
silniczek
rak ietowy ameryka ńsk iej automatycznej stacji m i ędzyolane \a r
nej .. Viking l " . Dok onał on niewielkiej zmia ny orbit y stacji.
krą żącej wokół Marsa. tak aby
kamery fotograficzne mogły dokonać zdjęć nowego m iejsca lą
dowania na północnej pólkuli
planety. Nowe lądowisko znajduje się
na
dnie obszernej,
wklęsłej ni ecki
i uczeni nie
wykluczają, że na jej dnie może znajd{)wać się woda. pochOdząca z systemu
krętych •• kanałów".

Obecnie uczeni zamierzają 0.. Vikinga l" 20
lipca br. w skrajni e zachodniej
części tego obszaru
nosał\cego
nazwę ChrYlle Planitia. Zdaniem
dr Harolda Kleina, J(łównego
koordynatora programu eksperyme ntów biologicznych _Vikinga l". odroczenie ladowania do
20 lipca 7.Ilacznie znmie-jsza szan-

sadzić lądownik

1.

Pod przewodnictwem dePRL, amb. Sławomira
lIilDr"",_ odbyło się w Wiedposiedzerue plename
. ""'·P"n " 19 państw, uczestDiw rokowaniach w
W2ajemneJ redukcji
,"olrc.Hn,..,n" i zbroJeta w EusrOdkewej.

DOKO:ŃCZENIE

do I sekretarza
Partii Pracujących
ieinamn

M ngolii, NIlD, WRL, Polski
i ZSRIl.
• Swiatowa Rada Pokoju
Clpublikowala oświadczenie, w
którym podkreśla, że łragiez
ne wydanenia w Libanie są
cz~ścilł planu, któreło celem
Jes' rozproszenie wysiłków
Arabów w walce s imperializmem i a«resją, Izraela oraz
zmBiejszerue oporu sil palestyóskich i libańskich, co miałoby słuiye realizacji imperialistycznych cełów wojskowych,
ekonemieznych i poliłycsnych
na całym Bliskim Wschodzie.

se pomyślnej realizacji misji.
Klein stwierdzi1. że ograniczy t.o
czas pracy aparatury naukowej
na powienchni Cze.rwooej PIane
ty z planowanych 60 do 40 dni.
Zgodnie z zalożeniami programu, "V.lking" mial pobrać trzy
próbki gruntu marsjańskiego
jednak obecnie zostaną pobrane jedynie dwie próbki.
Pobrany
gnmt
marsjański
ma ZOlI lać
spryska.ny spe·cjamą

pożywką.

sprzyjającą

rozwojowi oreanizmów żywych.
Ich ewent ualna obecność w pobranych próbkach gruntu wywoła łatwe do wykrycia dla uczonych reakcje chem.iczne. Poży·wka określana jest popularnie
w ośrodku dowoozenia lotem
w Pasadenie
jako _cbicken
.soUD" (rosól).
Eksperymenty biolOl!iczne musza być zako:ńczone przed »oło
wą listopada. ponieważ
wówczas ·Mars
..schowa sic" za
Słońce i łączność z .. Vikingiem"
będzie prawie . niemożliwa.
• Sekretarz generalny ONZ,
Kun Waldheim opublikował
w czwartek oświadczenie, w
którym :l"Wraca się do świato
wej społeczności o znalezienie
skuleeznyeh drół zwalezenia
,,szybko narasłająeej i szltodłiwej faJi międzynarodowego
łerroryzmu".
Kun WaJdheim
stwierdza, że .. łra~ezny incydent" na lołnisku Entebbe w
UJ;'alldzie zwraca uwa.:-ę na
pi lną koruNlZDoiie rozwiązania
tego pr6blemu.
•

Premier AdoJfo Suarez
noW1' rąd Hiszpanii,

stwenył

w kłir~o skład weszli głów
nie pnedstawieiele ruchu nar odowea-e.
jedynej legalnej
parłii
w
okresie
władzy
Franee, a łakie reprezentanci
p r awego skrsydłą chrześcijań
skiej demokracji.

ZE

TlL l

Wczoraj zebrał
je K mit t
ykonawcy RWPG. W »osiedzeniu uczestnicz.y li stali przedstaicieJ" »aństw członkowskich
RWPG - zast.ępcy szefów rZ8dów oraz staly przedstaw iciel
FRJ w RWPG.
Komitet omówił
proble.my
zwiazane z trybem i ortanil.acj~ »rac dotycUlcych
postanowień XXX sesji i podjał w tej
kwestii odpowiednie decyzje.
Komitet wybrał nowello przeWodniczącego na następną rocz..
na kadencję. którym został wicepremier rządu PRL. Kasimien
Olszewski - stały przedstawiciel Polski w RWPG.
Pod przewodrtictwem Nik_ła
ja 8ajbakowa odbyło się również posiedtzenie Komitetu RWPG
ds. WSPÓłpracy w Dziedzinie
Planowania. Polskę reprezentował
przewodniczacy
Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów.
wicepremier
TlI41ean
Wrsaszeozyk.

•

*

•

Wieczorem członek Biura Politycznego KC SED, puewodni-

czacy R<ldy PaHst'lll' 8 NRD. WU-

m

Steph,

przyjął przeweOOif:2ą

c)'ch de] ~acji i se,l!.retar:lY KC
bratnich partii u4/zestnk~ :ydl
w XXX st'sji R PG w Eel'Jjf))e.

•

*

W piętek. po trzech ODiach jRtensywnych obrad 2aKOÓCTU lę
w Berlinie XXX sesja RWPG.
Na ostatnim pl8lal'nym posieduniu
ma b,.ć pr:l)'jęia
uchwała.
w
której
anajd;ą
odrwiereiedlenie wę2.11o<we problemy,
poruszane
Da
41becnej sesji, 8 wiec ecena 1>OStepu dokona neRO w okresie picciu lat realizacji J)rollramu SOt!jalistyc2!nei integracji I(05J>OOarczej oraz Wytvczoe w najwazniejszych dziedzinach działaJno · ci Rady na bi€'Lące pi ęciolecie i
dalszą perspe-ktywę.
one J(łównie J)r8C nad

Detyezą

kierunk
wym. dlul!ofalowym
J)rocramem ""spółpracy w rozwGj u
branż decydujacych o dalszym
postępie eoopodaruym
Jlaszycb
krajów.
Przewiduje sie. że łłeleJ!8cja
l>Olska na sesję ptld 1)newoo.nicŁwem premiera Pietra Ja~ al!ewieza l>Owróci :ziś de War-

szawy.

(PAP)

Przemów· enie
Piotra Jaroszewicza
BERLIN PAP. Na wstępie
Piotr J&I'oszewlw Wltkazał, że
bilans osiągnięć społeczno
-gospodarczych ubiegłego 0kresu w krajach RWPG daje
powody do uzasadnionego zadowolenia, stanowiąc kolejne
świadectwo twórczych sil socjalizmu. Wysok i wzrost dochodu narodowego, uzyskany
również w Polsce,
wzrastający poziom rozwoju gospodarczego - wszystko to stawia przed państwami człon
kowskimi coraz to nowe i
bardziej złożone zadania.
Przyjęty

w 1971 r . program

pogłębiania
współpracy krajów ~nkow;skich Rady przyniósł pozytywne rezultaty, po-

dobnie jak koordynacja planów gospodarczych na lata
1.976-1980.
Rozwój handlu zagranicznego krajów RWPG spowodował wzrost ich udziału w 0brotach haOOlu światowego.
W 1970 r. udział ten wynosił
10 proc., w roku ubiegłym 13,2 proc. Istotny wkład w
dyna.mi.zO'Wanie obro.tów towarowych pomiędzy krajami
RWPG wniosła Polska. Sredn ie r oczne tempo wzrostu obrot6w naszego handlu zagranicznego z tymi krajami 0siągnęło 15,7 proc..
Oznacza
to, że kraj nasz przekr()Czył
o 23,S proc.. ustalenia S-letnich umów handlowych w
tym zakresie. Wymaga podkreślenia fakt, że udział wyrobów objętych umowami specjalizacyjnymi i kooperacyjnymi w naszym eksporcie do
krajów RWPG osiągnął w ubiegłym roku już 12,5 proc.,
zaś w przemyŚle maszynowym
21,1 proc.
Obroty towarowe naszego
kraju z par t n er ami z RWPG
w bieżącej 5-latce wzrosną w
poróV\;naniu
z
poprzednią
5-latką o 108,9 proc.
Wiele uwagi w swym wystąpieniu
poświęcił
premier
Jaroszewicz stosunkom handlowo-gospodarczy m Polski ze
Związkiem Rad zieckim. Wskazal on, że wzajemne obroty
towarowe szybko rosną, a

http://sbc.wbp.kielce.pl

równ()CZ€Śnie korzystnie :unienia się Itruktura. Szczególnego podkreślania wymaga wysilek przemysłu rad:neckiego
związany
z dostawami dla
Huty .,Katowice", wsp6łpraca

w zakresie dostaw surowe{)w
dla naszej goopodarki, urzą
dzeń energetyanych,
fabryk
domów i wielu innych urzą
dzeń.
RówIWCZeśnie
polski
przemysł przygotowuje się 00
realizacji d08taw dla ZSRR w
bieżącym 5-1edu
około
100
kompletnych obiektów.
Piotr Jaroszewio podlaeże
więzi
ekonomiez.ne
krajów RWPG w bieiącym
S-leciu będą w coraz więk
szym stopniu rezultatem rozszerwnych porozumień dotyczących m , m. uspekeJalia
pek7.eb lurewCewyC'" ape~l.baeji, keeperMjl, •
łaII
ślił,

że

baclań aaukow.-łeebD1ea~

nych.

Premier JaroszewiO. cposię za opracowywaniem w ramach RWPG wielole\nich, kierunkowych programów współpracy, wychodzących poza 1980 rok. Wyraził on też poparcie dla koncepcji opracowania długoter
minowych programów współ
pracy w dziedzinie produkcji
przemysłowych towarów konsumpcyjnych i towar{)w 1'4)1no-spożywez.ych. Mówca wyraził też akceptację
dla 0pracowanego )UŻ wieloletniego programu współpracy kraj6w
RWPG w dziedzinie
transportu.
wiedział

W końcowej części swego
wystąpienia premier J ar05zewicz wskazał na szczególn

znaczenie, równieli ])Olityc2;ne,
dotychczasowego etapu Wl5pół
pracy pań stw RWPG, podkreŚlając, że pogłt!bianie
tej
współpracy i jej rozWÓJ n a
d!J;.odze integracji
stanf>W'ią
ważny
czynnjk
ClkTeśłają.c y
łeramiejswU

j

Jl r~Yllzlot{:

socj al istycznej cjezy-my.
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P'f'Z~ioGzący ~ 1(0-

,mbeitU K..-.., F"lyocM-&j i Tury.
W . . . . Kapi~ w
stylu
'iW~ W)'5~i<u pod\Qr&$łił, ż,e
19"Z~1«J OIimp~j.~ie VI MGMr~u
ro!to-rlocf:q 4-j~ ąok4 ,1!k()/.eonIG

a

(HJ<So~h nQ~qc" s.pOtllł:owców.

RÓ'NIl oc z.e9n-ie

rGą>oc.zyo<l

Kanady

s4ę

nowy ok.res, kIt&ego fj.nołem bę·
dą I!}r.l)'soro
OIimpij9kie w Mo-

B. Koopiton pod-zięk<>wo~
row<>cl:nikGm. venerGtTl, dziokJ.
erom i wszysllk.~m, którzy wspót.
proeO'NO~ z no-Slym i ol iITl1l'rjcz·y.
komi liCI id! og-romny Wlkła.d
procy i . pGświęcen io.
S>Iowi-e..

GenenlD' pr~ poł8kieh
_weów przed .... rtem ...
Ignyskaeh Olimpijski~k W
M.ontrealu jest pię6i-~ ..po·
wy WySCll:' • Wielk~ Nacro.
dę PrO'wincji Quebec. Bior,
w nim udział nie tylk. na·
si kO'larze, ale równiei re·
prezentanei innych pań tw,
ktfu-zy pnvjechali dO' Kana·
dy, by uezestniMYc w i~ny.

N<! :zo.kooczooie Bołeslow Ko.
piton wręczył polsłim o-l i-mp ~j.
el'fk<Jom p i ąte kółko oli mpijskie
orar. nGm inocje do f'eop!'6Zentocji
ołirnp i jsok i ej.

Kronika
olimpijska
•
Pi/korsl<4
r"",..zentocja
ZSRR
p"ebywo ob"""i.. w USA. gdrle p.'~.,.
gotowuia
SU!
~ startu w tutnl~ju
olimpij.l"m. IN JednyM ~ ostoInIch
kont'olny""
pojedynków drużyno radz'ecko .polkoł..
z Mspoł.", St.
louis $to<., .. d noną<: wysokie ~wycl ••
stwo 4:1 (3:0).
•
No
Igtlyskocl. Olimpijskich '"
Meksyk.. i Monochiu", biegacz. alryko';..,., zdobyli sporo medali . R6wnie!
i '" Montreal.. łekkootlłlCi t ..go k.,...

,i.

tynentu
rolę

nio

powinn.

odgrywać

czołowq

w konkurencioch biegowych. Ostoi·
'tli

Zanzibone, 2O-Iełni Mara Kfołlf

p ....bieg/ aoo '" w czosi. 1.o4ó.2. Nie
wynik rewelacyjny. ale warto
dodoć.
t. zawodnik ten poprawił
swói .... kord życiowy at a 8 , .. kund I
Ott%cz.. sportowi Afryki twierdzq, i .
no
olimpijskl"i biefni '" Montrealw
poiowi .i" wiei. młodych. utalentowanych
b iegoay z leg<> kontynentu.
• doiny<:h do 'P'_ienia najwiękuych
nieipodz ianek.
•
Olimpiiska reprezentacja Hiszponii w piłce noinej liczy no Jukces w
j _ to

Montrealu .

Trener

zespołu.

niegdyś

doskonaly p./korz. ladl"oa Kub"l"
.lwi rd,". i. klimat Kanady bord."
odpOWiada Jego podoplec.nym, kl6ray
ponadto
reprelentujq
bardzo dobre
umieiątoośd technicz{'H! r sq świetnie
prlyqot'lWa,,;
fizycznie
do startu w
ołhnpl j 'ilc i m turfl i lu.

Sprintem...

Slubowo-n ie
złożył
n'CIjleps,zy
sportaNiec Pol:.k i ub. rok.u. m isbn
olimpijski VI po.onos,zeoi-u e i ężo
raw VI Monocłttum - Zygmunt
Smok en.

PZPR,
-

prze-wo-dniczący

Na pierwS1:ym etapie, ....
ze~ra.nym na trasie d/uI:'O".
oi 144 km, triumfO'wał Czechosłowak Pur~a przed HO'.
lendrem Hessinkiem, WO'j.
cieche-m Matu iakiem, Ame.
ryka.ninem Neełem i HO'len·
drem Van
Bowelinf:'enem.
Piątka
tyoh kGlany usy·
Hała na mecie
je1łnakO'wy
CCM

Janu s Peciak jest naj.
lepszym zawodnikiem w o.
Jimpijskiej ekipie
naszYl'h
5-bO'i8tów
nO'wO'czesnych.
Widzimy 1:'0' podczas jednegO' s O'statnich jui treninl:'ów strzeleokich przed
O'dlO'tem do :MO'ntrealu.
CAF-telefO'ło

•

czoraj w godzinach wieczornych, na oświetlO
nym kolorowymi reflektorami Starym R y nku w Poznani u
odbyła się uroczysta
inauguracja VIII Igrzysk Mlo-

W

3.06,50.

W
belgijskiej
m i ejscowości
Liege zakończyły sie wczoraj
mistrzostwa świata juniorów w
kolarstwie torowym. W ostatnim dniu zawodów nieźle spisali się nasi reprezentanci. W wyścigu drużynowym
na 3 km
Polaey za j ęli czwarte miejsce
przegrywajac walkę obrazowy
medal z zespołem ZSRR. W eliminacjach nasza drużyna wygrala z Belgami. w ćw i erćfina
le wyprzedziła repre ze n tantów
RFN i dopiero w półfinale przegrała z WIochami. Złoty medal
w tej konkurencji wywalczył
zespół NRD zwyc ięźając w finale Włochów.
Mistrzem św i ata juniorów w
spr incie
został
reprezentant

• CZWał't y etap W Y9c~u kóla,( kiegO o Gr .nd Pr ix W~l
helma Tella
w ygrał
Włoch
Mac tonelli. Liderem jest nadal
włoski SI.WOOwiec Ceruti. ktÓl'Y
wrorz.:ldza Sz.wajca.ca
Wolfera
o 2 soeku·ndy. N8Jjlepszy :r; Polaków, An-k-ud-owiez rajmuje 5
ml..jsce ~ 3tra-ta 3 min. 38 sek.
do liOOra.
• Podczas Zl8/wodów w Bu-

g

I

orowcy bez medali

Zdzislow KurowsIli.

(.pAP).

o medale w Poznaniu

..

Dzi.ś z Okęc ia

lu klo syocm)'lTl.

walczą

Kolarskie MŚ juniorów zakończone

RG FSZMP

<>dIec ioł.a
do
MGrltreolu kolejono grupo poł.
~1ckh o li mpijczyków. Zoo letl i s i ę
w n-iej: boioserzy, pi korze oożni
i ręczni, siotkorze, kolorze tOoro.
wi, gimnastycy, p i ęc i oboiści, wio •
ślorze, strzelcy, fbreciści, $l.tGrl'
g iśc i . pl}1WO<Cy j zopośni-cy w sty.

Przyszli olimpijczycy

skach.

W ~m ie-n i u reprezlffitocji po.
dz.i ękowol
włoozom
partyjnym,
pańs,twowym i s-portowyllll, sw,#"
wyochowowcom i drioloczom do·
skonoły polski siollko·rz,
kop ito·n
druż)Y1y mistrzów świoŁo z 1974
roku - Edward SlIorek.
W
\.H'OCz)'Stości
pożegn-oni o
poI.skiej reprezentacjoi sporŁQwej
lKłojącej się no
XXiI
Igrzy.ska
Olimpi}skie w MontreokJ uczest·
~<:~ ozłonek
Sekret<lriotu KC

a

NRD - Besslieb, kt6ry w finale dwukrotn ie pokonał swego
rodaka Kuschy'e,o.
Brązowy
medal zdobył Włoch Pavirani.
Polak. Lesack SibiIskl znalazł
się w czwórce sprinterów walczących
o miejsca 5-8. Zwycięzcą tego wyścigu został radziecki torowiec Kapikan przed
Leszkiem Sibilskim, Schellerem
(RFN) i ubiegłorocznym mistrzem świata. Włochem Dazzanem. Tak więc S ibilS\; i uplasował się na szóstej pozycji.
Zwycięzcą ostatniej konkurencji mistrzostw. in<iywidualnegf
wyści~u długodystansowe~o. rozgrywanego na punkt.,. zostal
Lejłolf z RFN przed
Duńczy
kiem SehrO'derem i Wł{)chern
Torresanem. Polak. Mirosbaw
Jurek Sklasyfikowany został na
14 m iejscu.

(a,,)

W

pełni

lata

dzieży

Szkolnej,

dokonał
mlUis ter
i wychowania RZY KUBERSKI.
Pona

twarcia

światy

tysięcy młodych

reprezentujących
wództw,
powitały
hejnału
igrzysk, pły

Wlezy zabytkowego
Na maszt wciągnięta
flaga, a mistrz i r.,1Irm·rbi,I, •
Polski juniorów
w
wzwyż Piotr Radlewsk i
palił znicz, którego ogie ń
warzyszyć będzie siedm
wym zmaganiom przyszł ych
lim pijczyków.
W pierwszym dniu
rozegrano tylko
nr7.prlhie,~ 1
konkurencji wioślars
jeziorze Malta. Dziś,
lu sportowych arenach
ni a, rozpocznie się
o medale w kilkunastu
plinach.

ni
KSZO Ol oltitl
PUkane

W

na 4 miejscu w kraj~
Zakończyły się już letnie ntt
trzostwa Polski w piłce w odn~i
Ostatni turniej lig()wy. w krym
uczestniczyły
wszys' k!
ze6poły, odbyły się w Szczec"

nie.
Tyłuł

W Nowym Targu
już grają w hokeja!

d~ ie . lekkoa.tl~a
we~ ier·
ki N~meth U2.y,.kad. w rzucie
OO2'lC:I:~em
bardro dobry
re-

zultat 89.56.
• W meczu p~lkrursk i m o ~
chac La ta s.z.wa-jc arsk.i zespoł
Ora~ho-pp..rs
Zur ic h prze~ral
(IoIł. W18Snym boisku
z zachodn ion ie m i~ką drużyna
K ick e rs
Off.mbac h 0:2.
• W Częstoch-ow ie i Lesml.ie
rozeg~ półfi nał y
vnd.v widual,nvch m isLrzostw Polsk i na
tu~ lu. W Częst{)Cho w ie
tcrum·
f-ow'lł Cieśla·h:: pr-zed .Ta.ncar-ze m
i Mucltą. a w Lesz.nie - Remba", przed Dobrucki m i jade ·

Jeszcze nigdy w krajU nie zasztucznego lodowiska dla
hokeistów tak wcześnie, jak W
tym roku w Nowym Targu. W
czwartek, • lipca odbyły się
pierwsze treningi kadry hokeistów
pod wodzą trenera Józefa Kur.
k a, a także zes połu mistrza Pol.
s ki - P oclhala NOwy Ta rg. Tak
więc w pe łni lata, dla miłoś ników
h<>ke ja w Nowym Targu za częła
się j uż zima.
mrożono

miatrzowski
Arkonii
/tromadz_e " 14 meczach
Dru,ie miejsee zajęła
Warszawa ! l pkt ..
Stilon Gorzów 20 pkl..
czwarte KSZO O trowitc pkt. Ostrowieccy hutnicy. w~
przedzi1i : Stocznię SzczecIn k'
14 pkt .. Anilanę Łódź _ 12. p
Stęzę Wrocław - 5 pkt. l I""
lon ię Bytom która za koń~IO
roz!!rywki z zerowym kon"1Io
1
·
W Ś r ód najlepszyc
h st r ze 1.>0
i-l
ekstraklasy na trzecim nll~~_
z dorobk iem 31 bramek UP.'~~
wał s i ę Adam Klepacz z Kwaterpoliści

2ł

M

(ap)

1'~1

• Zwycięzca <k~ie~o etapu
w y'eigu
ko/)la.r"k le~o
T ou r
Boc hP.'t'Tll>lł
został
Czechoslo ·
w a·k Prcha-l przed P olak i~m.
J",rz vrn Bednarkiem.
Lide rem
w v';':' L u jest Cze.ch<JSł owa k Bent:<..·~.

Po p ierwsz ym dnru m eczu
t",n so wego o Pucha r Da l! u>8
stref v
eu.r opeisk 'ej
W iel k a
Brvta.n.ia prowadzi 'L Fr n cia
2:0.

W t.r eei",j rulf1dz.i.. roz~rY...
W Ba.a.sota<i
m?!ędz.vnaI WeoI!O Wrn ieju
ten isow e~o.
zwy' IE;Zc'a Wojc iecha F ib aka SZWt'd N()rbeorg
prz~ rał
z
Wt-o.: heID Z-ugar e-lli 6:3.
5:7.
8 :6
W Berli.a,;e. podezas zaw()dów I k koo-tIAvcwv.::h d vsKoboi N R D - Wolt:! ~n !! Schmidt
z y_ I'., t wvn ik 65.38 m.
7
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Biało-czerwoni na olimpijskich arenach (XIV)

J

edną

z n aj p op ularnit'jsz V'ch
d yscypli n olim p ijskich ks:
p ływa nie. Daje spor 'c' możli w . ci, Obejm u je a ż 29 k onkur encji (15 m ęskic h i 14 kobi cY<:hl. Nasi r e prezen tanci nip liczą się jedn a k na światowym
r y nk u . N ie potra filiśmy d o d
z na l eźć w ła ściwych metod tren ingow ych.
Wciąż
p ływ my
w ol nie j od na jlepszych na śWle·
cie. Do te j pory p ol.skie pły
w aczk i i pływacy w ystepow II
na 7 olimpiad ach. Wszystkie
sta r t y końc z yły się n iepowod zen-ami. Ndjw:ęks z vm dotYdlczas sukcesem było zajęcie 7
miejsca p ruz And rzej KI p towsk i ł'go w wyścIg\! na 200 m
styl"lll
klasycznym.
podCZ-)"
rzymskiej olimpia<iy w 19(i() roku.
Niewiele lep i.,j wiodto
ię
9peej lisLo-m skoków do w o·

d y . B rali oni udz ia ł w olim piadach. w 1960, 1968 i 1972 r oku . G od ny odn to wania r ezultat - to piate miejsce B0ll:ush.
wy P ietkiewil'z w j ( ZS W.r·

ke j na t ra w ie jes t szczeg6l aie
popularny
w
W lelkopolS<:t!.
Tamte jsi " laskarze" (tak nazy wa s i ę popularn ie grają cyc h w
h t<:ej a na traw ie n l e'!:ą zde-

Sześć startów pływaków

pL
• 6 i 12 miejsce "laskarzy"
• Falstart piłkarzy ręcznych
S7.awa) za kokI l!: w lezy podczas igrzysk w ~eksyk u .
okej na
tr a wie po r az
pi~rw.szy
z nalazł
sie w
programle olimpijskim w
r oku 1908. P o ra z drug i w 1!ł2O
i dopiero od roku 1928 jest jego stałą PO!ycj!ł. W P olsce ho·

H

cydowanie do
najlepSzych w
kraju.
P olacy wy"tapili t rzykrotnie
w oltmpijskicil
turniej3ch W
195~ roku w Helsi n kach
wy.
walczyli 6 miejsce. co w tamtych lata=h bYło wlelką niespodzianka. Kolejny start na

http://sbc.wbp.kielce.pl

igrzys kach w Rzymie za kor;
czył s ię j uż n iepowodzeniem. I:
m iejsce n ikogo n ie m Ol(lo u,~,
SZyć . Cz e r y lata temu w mi·chiu m na s i " laskarze" też z1'
w iedl!. zaj mu jf\c 11 m iejsc~.
a olimp iadz ie
m ona.:~i!;
~kiej debiutow ali po~';a
p ilka rze
ręczn:' .N3;j0"
sióde mka " uplas ow ała SLe .
p iero na 10 pOZyc j i. p .erw~i~
szóstka w 1972 r .: JU1!:o~l a\Iłl!.
CSB , Rumunia. NRD. Z,.".,
NRF. W Mon t r ealu po.... :-~;
b yć lep:e j. W ciągu m in;on?~:
cz Łe rol ec:a polscy piłkarze r~~ł'
n i poczynili duże postę pY. p".
bo jem zd oby wa jąc sobie n'1;.....
ce w światowej cz ołówce. Po""
pom n ijmy. Ż w n asze i r~_.;,
zentach
()Ii mp ijsk:ej
~\~r l
J~n; .. J\l e l~er - zawodn"
kielecklej K orony.

N

(e.d.n.)
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