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Rozmowy z kierownictwem

partyjno-państwowym

•
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na specjalistów •

Sroda, 6 lipca 19n r.

Za

mało

Polskie Radio i
TeleWizja Polska w proł"ramach pierwszych tran mitować będ~ o rodz. 15.55
pr'Lebieg spotkania deleradi partyjno-pań twowej
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej
'le
spoI czeń
stwf'm Pra!Ó.

w
• Rozmawiamy z kietej placówki dr Ma~łochem.
Mamy
trzy ty iące pacjenZdrowia

urlopem

Na zamku w Bratysławie odsię
rozmowy członków
delegacji J: przedstawicielami
kierown·ctwa partyjnego i pań
stwowego Słowackiej Republiki
Soc jalislycznej. Rozmowy prowadzili Edward Gi~r~k i Jóuf Lpnart. W spotkaniu, które
upłynęło w serdecznej. orzyj"DOK O , CZE~'E NA
TR.!
były

ośrodkach zdrowia
Posiedzenie Krajowego
mało racowników Obywatelskiego Komitetu

ewóddwie kieleckim istnieją 134 wiejskie ośrodki
wia. ZatrUdniają one 146 lekarzy medycyny oraoz 110
• Oznacza to że w każdym ośrodku zdrowia pracuje
ej jeden lekarz, w Większych placówkach - dwóch.
a codzienna praca wiejskiego lekarza' Jakie towaproblemy, zwłaszcza teraz - w sezonie urlopowym'
zi na te pytania dosłarczył nam zwiad reporłerski w
. Oto naS'Ze spostrzeienia.

_.1010_"

Dziś

Gabinety lekarskie nieczynne z powodu urlopów

iejsk·ch
etatów

Ośrodek

Ro« VII

budowl~no-remon

ekip

Zwiedzanie zakładów
pracy w Bratysławie

czoraj, w drugim dniu wizyty przy jaźni w CSRS, p~l
ska delegaoC)a party }no-państ wow.a pod prz.e.wod.nict..wem
I .reMeta.rZ8 KC PZPR, Edwarda Gierka przybyła we
wczesnych godzLna.ch przędpołudniowych do stolicy Słowacldej
Republiki Socjalistycznej - Bral ysławy. Delegacji towarzyszył
.rekreta.rz general.ny KC KPCz, prezydent CSRS. Gu tav lIusak oraz inni przed&lałwiciele
centralnych władz pa.rty}nych
i pańs twowy oh_
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Słowacji

Łów.

Nie jest to rejon zbyt duży, ale zważywszy. że jestem jedynym lekarzem zatrUdnionym
w tym ośrodku. mam kłopoty,
chOĆby związane z zastępstwem
urlopowym. Zl!'Spół Opieki Zdrowotnej, niestety, nie regUluje
tych spraw. Chcąc iść na urlop,
muszę
am znaleźć kandydata
ua zastępcę, a o to niełatwo.
We maki daje się brak s malologa oa etaeie. Nie ma cbę'"-

Mieszkańcy

osiedla UroczysKielcach
kaorżą
iię
_ly kursowania ,.miP ierwszy samochód
Uroczysku dopiero o
11. a PI'7"~;,,t T>l'ZV
DOKO~(,ZENT8 NA 8TR. 6

ko w
na godz
busów".
jest tUI
godunie

-

•

o.syć

nych, mimo że oferujemy kandydatom mieszkanie w ośrodku
zdrowia. "Nasz" stomatolog dojeżdża trzy razy w tygodniu %
sąsiedniego oŚl'odka_
Aklualnie
jest na urlopie. ZIll tęp twa nie
ma. Pacjenci mUS7.ą dojeżdżać
do Chmielnika_
DOKONCZENIE N
STK. Z

odz
Obrady prowa-dtił przewod.
nlczący Rady Państwa , ptte-

lUZ informowaw najbliższy pią
tek - 8 bm. w przedsławiciel twie
redakcji
"Echa Dnia" w Radomiu, w godzinach od 13
do 15 wraz z przed tawicielem na zej gazety
dyżurować
będą
przy
"Gło 'nym telefonie" nr
20-413 pracownicy Wydziału Zdrowia i Opieki
Społecznej Urzędu W 0jewódzkiego w Radomiu.
Będą oni odpowiadać na
pytania cz tełników oraz przyjmować ich uwaci dotyczące ·praw
ochrony zdrowia i opieki społeczne;_ Przypominamy num!"l' oo~łośne~o
telefonu" w Radomiu 20-473.
(mar.)
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Sali Kolumnowej Ra-dy
Parutwa
odbylo
się
5 bm. posiedzenie Kra.jowego Obywatelskiego Ko·
mitetu
Obchodów
Swięt:a
Odrodzenia Polski.

fU

więta

bchodów

wod n k-ząey OK FJN ryk JabłoiiRi.

W poo;ie<łz.eniu ucze-slniczylii:
zas~pca CZtlonka B iu ra Polilyczne-go, sekreŁa·rz KC PZPR

Jerzy Luka.szewiM, wi«prezes NK ZSL. Józef Oqa-Mi('babki i wice-przewodni~ąc1
CK SD, Piotr
tdański.

Najstarszy
Amerykanin
WASZYNGTON. PAP. NaJstarszy
Amerykanin, Charlie
Smith, obchodzlJ w poniedziałek 135 rocznicę urodzi·n. UroIkony w Liberii w 1842 roku,
w wieku 12 lat rosŁał sprzedany na targu niewolników w
Nowym nrleanie właścicielowi
rancza w Tpksasie. który pÓź
niej go wyzwolił. W swym
dlugim i bogatym życiu Smitb
był niegdvś kowbojem i WSpÓlnikiem bHldyly Jesse Jamesa
Na przyjęciu urodzinowvm obecny bv! jedyny żyjąCY syn
m/tha 78-letni Ch ester
Po
Sk06zlowaniu wspaniałego tor,
tu. ChaTlie '1twlerdził. te .. tort
jest dobry i on ~am też jest
dobry" Smi h nie zna dokład
nej da ty ~wego p~yjścia na
$wiat i dlate~o urodziny obchodzi w 'więto narodowe USA.
przvnada iace 4 lipca •

Uchwała

Komitetu Obchod6w
Święta

Odrodzenia Polski
na str. 7
Bioprognoza
Uw~a

kiprowcy i

,

prteeb04-

nie!

,li

Wid\tialn

sumi

'c

kle.

orololl;"in:na
reumaty~ne

dobra, dro&:i mIej-

yluacja biometo\taoslnone
stan,.
I nerwobóle.

idłach w ~trowieckich la ach •
Kłu ow nicy pu.to zą
Baianty z... inkuhatora. Są daniele, arny i jelenie

Strzelić?

Hea-

łowi ka

wyhodować
.Najp·erw
prawdziwi myśliwi

mowlą
Dopiero k ieni
i aiM4 'lac:zyoajll i ' prawdlliwe towi~ckie emocje. Nim ru 117 naconka i my śli1\'J" Ite ll'ulbll w
&:arici lIajmie lam.wisko struk je musi . ·cu'nid zdro o

DaJ;lowić
ię
.. pę1Ir:onym"

co robić aby w
mi cie była z .... ie-

fityn.

W

woj.

kieleckim

mamy

780.110 ha obwodów
lo wiCi.'kicia . Wedlu&: _ y Wojcwód%-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Łowieckid
mamy
łowi k • W
lasacb kolo Ostrowca i Koń kich
je t okolo 19 łom, w J ach ko-
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Festiwal
p io enki żołnierskiej
• Drugi dzień XI Festiwalu P iosenki Zolnierskiej
w Kołobrzegu poświęcony
drz.ii (6 bm.) będzie piosence
wojskowej i wojennej w wylroIlaniu piosen.kany amatorów.

przebywała

.

;

• We wszystkich wsiach
gospodarstwach w całym
kraju trwa doroczny sp is
rolny, który zakończony zostanie 7 bm. Do tego czasu
ok. 77 tys. rachmistrzów
zbierze dokładne informacje
o użytkowaniu grunt6w, o
powierzchni zasiew6w oraz
o slanie pogłowia zwierząt
gospodar kich.

DOKOŃCZENIE ZE STR. l

cielskiej atmosferze, u<."7e6tniczył Guslav Busak.
Po złożeniu wieńca na WZł!,6rz.u Slavin w Bratysławie pod
pom.nikiem Zolnlerzy Armii Radzieckiej, kt6rzy polegli w walkach o wyzwolenie Słowacji delegacja
polska
odwiedziła
Bratysławskie Zakłady Elektroniczne oraz Instytut Spawalnictwa w Bralysławie. W bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami zał6g Edward Gierek
i inni członkowie delegacji za=ajomili się z ich pra cą , 0siągnięciami i ,plan.ami na przy$Złość.

z Opoczna
dla Kraju Rad

yrazaJąc

W zakładach przemysłu

wełnianego w Opocznie rozpoczęto
realizację
dużego

zamówienia
eksportowego
do Związku Radzieck iego. Do
końca
tego roku załoga z
Opoczna dostarczy 1,3 mln
mb. *anin przeznaczonych
do s.zyda ubrań i marynarek.

Nowy prom kolejowy
•

W Swinou)ściu, głównej

bui.e polskiej żeglugi promowej, odbędzie się dziś uJ"OO2yate
podniellienie polalclej bandery na nowym
promie kolejowo-samochodowJ'UI mA. .,.Je.n Heweliu6Z".

zadowolenie %
m<>iliw05ci spotkania z I
sekretarzem KC KP Słowacji, Józefem Lenartem, a
także wdzięczno6ć za serdeczne
przyję cie, Edward Gierek podkreślił,
że
idea przyjaźni i
wspólpracy Darod6w Polsk5 i
Czechosłowacji, przypieczętowa
na wspólnie przelaną krwią Po-

Czech6w, Slowak6w I
wyzwoleńczej
Armil
Radzieckiej w walce z faszystowskim najeidźcą, nabrała nowych, aktualnych trefiei i 'warlak6w,

żołnierzy

t<>6ci.
Nasza przyjaiń 1 wszechstronDa współpraca powiedział
E. Giuek są ważne i korzystne dla obu kraj6w. Nasze
ooraz bliższe związki przycz.yniają &ię jednocześnie do umacniania jedno6ci calej wap6Lnoty
pahstw IPOCjatistya.nyc.h, klhrej

wieiskich OŚrodkach zdrowia
,

DOKONCZENIE ZE STR. l
kłopot.Ó'W przysparzają
psujące
się
urządzenia

Wiele

aam

-,vodno-kan alizacyjne.
Ostatn io
Hak wody, gdyż zepsuła się
pompa. Zadna placówka usługo
wa Die chce się podjąć napratłumacząc się brakiem faebowc6w. Może ją naprawić
prywatny rzemieślnik~ ale ZOZ
nie real izu je rachunków wystawianych przez firmy prywatne.
:z.OZ mają własn e.ekipy remontowe, mogłyby więc zlecać im
drobne naprawy, ale fachowcy
s tych ekip są gł6wnie wykorzystywani w szpitalach. Dlacz.ego1
Brak w naszej placówce lekarzy specjalistów - internisty
l ginekologa.
.
Punkt lekarski w Drugni.
Czy nny cztery godzJny. co drugi
dzień . Z usług leczniczych korzysta tutaj około 2,5 tys. paejentów. Porad udziela lekarz
doj eżdżający z Pierzchn lcy, Poloina zastępuje ginekologa i
wyrę<.-z a pielęgniarkę, gdyż etatów dła nich nie przewidziano.
Brak też stomatologa.
W Ośrodku Zdrowia w zczecnie jesteśmy o godz. 10.30. Drzwi
poczekalni Oblepione wywieszkarm o urlopaCh personelu. Nieczynny gabinet dentystyczny od
16 VI do 10 VIL Przyjęcia pacjent6w zaczną się dopiero od
1~, jak dojedzie lekarz z pobliskIegO ośrodka, gdyż tutejszy jest
na urlopie. W dniaca 7, 8 i 9
bm. przyjęć w og6le Die będzie.
Pacjenci będą musieli udawać
aię do Daleszyc, albo do Sukowa.
GmimJym OirodlOem Zdrowia
• Dał_ycach kiecuje dr Gra-

"'7.

HI

;

Bratysławie

spotkaniu, które przebiegało w
serdecznej, braterskiej atmosferze. uczestniczyli człOllkowie delegacji obu krajów. Przem6wie-

KieroW>Ilictwo KP Słowacji i
republMti podejmowały w
Ikatyslawie śniadaniem polską

rząd

delegację

partyjno-państwową·

Podczas spotkania Józef Lenart
i Edward Gierek wygłosili przem6wienia. (Om6wienie przem6wień obok).
W god,z,inach popołudn.iowy.::h
polska delegacja, żegnana na
lotnisku przez członków najwyż
szych władz par tyjnych i pań
stwowych
Słowacji,
opuściła
Bra tysławę, udając się do PragI.
Wieezorem I sekretarz KC
PZPR, Edward Gierek wydał
obiad na czeŚĆ sekretarza ge!leralnego KC KPCz, prezydenta
CSRS,
Gusł.ava
Husaka. W
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I

iyna Miszcltyk. Zastajemy ją w
gabinecie lekarskim. Mamy
pod opieką aż 7,5 tys. pacjenlhw
- m6wi. Najwięcej wśród nich
emeryt6w i rencist6w oraz matek z dziećmi. Przyjmujemy
dziennie 70-80 osób. Pracy dużo. Dodatkowo opiekujemy się
kolonia dla dzieci w Słopcu.
Po rzeba nam
specjalist6w.
Przygotowuję się do specjalizacji w zakresie ped:aLrii. A więc
dopiero za dwa, trzy lata będę
speCjalistą. Potrzebny jest także ginekolog. Brak jednej
pielęgniarki. Stomatolog
na urlopie. Pacjenci dojeżdżają w związ
ku z tym do Sukowa. Od 10 do
22 bm. będą musieli jeidzi~ do
Szczecna, gdyż pójdzie na urlop
stomatolog z Sukowa.
W Maltos!l.ynie zastajemy w
Clśrodku ~owia demy ę i pielęgniarkę. Od 16 VI do 16 vn
na urlopie przebywa jedyny zatruÓJliony tutaj lekarz. Zastęp
stwa nie ma. Aby uzyskać pomoc lekarską, trzeba jechać aż
do ośrodka zdrowia w Bielinach,
Wynika z powyższych lakttów, że ",ieś czeka na lekarzy.
Do ich dyspozycji stoją mieszkania w
nowych
ośrodkach
zdrowia. Oferty czekają głów
nie na ~pecjaJjs\.Ów z takich
dziedzin ~ak: interna, ginekologia, pediatria. Brak r6wniei lekarzy dentystów.
Problem zastępstw
urlopowych, jak się okazuje. nie wszę
dtie rozwiązany wstał w t1m
roku korzystnie dla pacjent6w,
a przecież coroczne doświadcze
nia powinny uczyć zapobiegliwości i lepszej organizacji 1)racy. N;e można narażać chorych
na czasochłonne i męczące wę
drówki s jednego Otb-odka zdr0wia do drugiego, odległych od
siebie 1~15 albo l więcej kilo-

meb6w.

.....

delegacją
słowacką, gdyż pozwoliły one jej lepiej zapoznać
się z dzialalno6cią KP Słowa
eji, rady narodowej i rządu, z

dynamicznym i wszechstrGllnym
rozwojem Słowacji. Podkreśla
;ąc, iż konsekwentDa realizacja
strategii społeczno-gospodarczej
wytyczonej w Polsce na VI i
VII Zjeździe PZPR ~raz na ostatnich zjazdach KPCz i KP
Słowacji sprzyja stałemu
pogłębianiu braterskiej przyjaini
J współpracy, E. Gicrek życzył
llarodowi słowackiemu dalszych
wielkich osiągnięć We wszystltieb dziedzinach rozwoju kraju.
Wyrażając zadowolenie z %8e1eśn.ia.jącycb się związków mię

by KraKowem i Bra t ysławą,
B. Gierek OŚWiadczył na zakoń
czenie, że utrwalanie j powięk
szanie OIIiągnięć Polski i CSRS
moiliwe jest dzięki ideowej
jednoki i współpracy z ZSRR,
łcisłemu

współdziałaniu

w ramach Układu Warszawskieto 1 RWPG z Innymi bratnimi
kn;amł IIOCjałistyczn;rmi.

przewodnictwem EdwlU'da
Gierka, Józef Lenan pod'kreś1il
żywe zainteresowanie, jakie wywołuje w CSRS jej wizyta, bę
dąca
przejawem braterskich,
przyjacielskich uczuć społeczeń
stwa czechosłowackiego do narodu polskiego. M6wca przypomniał
tradycje
wspólnych
walk o wolność narodową i społeczną, wallci u boku Zwiazku
Radziecki~go przeciwko tasZyzmowi łączące Polskę i Czechosłowację,
wspólną
pracę
nad
budową
socjal~mu.
Sukcesy
Pol9k.i
i
Czechosłowacji
OOwtiadczy ł
8l\
w
co.r 8%.
większej mierze wynikiem zespołowego wysiłku bratnich kraj6w
socjalistycznYCh.
Wielki
w nich udział ma współpraca
czechosłowacko-polska w
dziedzinie gospodarki, ideologii i polityki zagraniczne;, a także rezultaty spotkań Gustava Husaka i Edwarda Gierka. Omawiając ooraz większy udział Słowa
cji we wspólpracy CSRSPolska, Jósef Lenarł wymienił
przykład

Zakładów

Przemysłu

Co

•

SIę

U ~yliBmy

w wielu
czer'WCOwych lroIllocen jKh
aamor7ąd6w
robotniceych zakAadów W1Gjew6ddwe. radomskiego. Z sa{ys.fakc~ JDUs.imy
w.ięc
powied«.i.e~,
że w ClZ8S1e
g06podarskicl:l deba,t wmędzie
odczuwalo s8ę .!JZU&ą w<l6kę o
W'U'06't i podniesienie jakoki
produlk:O'Wanycb na rynek kratowY ł lIa eksport w}'l'ObÓw, o

JUNACKI CZYN

Od pierwlZ1fCh dm lipca pracujq w Radomiu 1DakGC1l;ne
ochotnicze hufce prGC1l. Zatrudnione w nich dziewczęta prZlIczumajq się międzl/ inn1lmi do u.piększania mtolta, sprawując pieczę n4d kweetnikami, skwerami, P41'komi. Wczoraj
wieczorem mogtUmll wsp6lnie z Komendą Wo;ewódzkq OHP
sprawdzi~ efektll tego działania: wypiękniał skwer PTZ1/ u.t.
Prw'u (waTto jednak zabTać WTeszcie wtI1'wane i złoż01Ie na
.tertach chwcutl/), kwietnik PTZ'f/ placu KOIł$tl/tUCji, całe
połacie p&Tku im. Kokiwzki. CJuoalebfte._

GRZYBY!

0Jr,uu~ się, u ~ (7TZllbll! Przekonc.l mm.e o t1lM wczoroj
mój dobTll Zn4I;amy, Józef K., który ~mł rwz1I1.Di6zł
z WllPTaWll do Wl/śmierZ1/c cał4 tMb( dorodnllch kozaków,

wlród ktÓF1łCh "a/Ho ńę też pMę PTawdziwkÓW. Z kolei
no placach tarpo1D1/c" coraz więcej k.~ek. Jestełmll przek0ft4nł, że W tł4;bliżlzq niedzielę rufttI ptertDeZe l11Z1/bowe
tD1Iciec2łtL

R.odorJWeł J)Głoe

KIEDY XONJBGr

llub6w

stwierd7.ił,

że

czechoslowack
zdecydowane jeszcze ak
przyczyniać się do u
cli
czechosłowa \łfIUft
popiera gorąco
Od

;

współpracy

skiej,
centralne KPCz i P Z
rządy CSRS j P~lsk i d'
umocnienia pokoju, bez
stwa i współpracy w
Pełnym poparciem ci
także zgodne stanowisko
cji obu kraj6w na s
belgradzkim. CSRS i P
dobnie jak pozostałe
kraje konsekwentrue i
lej rozciągłości real izuja
nowienia aktu końcow
terencji w He1sinkach.
~. Lenan stwierdził ,
mowy prowadzone pr
gacje CSRS i PRL, p
się do dalszego poglębi e
jaźni i współpracy obu
i jeszcze skuteczniejszej
nacji ieb dzialalnotci ni

1

7
ono
łr

lej
ach.

s

międzynarodowej.

ludziom . należ

(pod)wieczor k....

..ł

Mówca
czeństv;lO

Nasz komentarz

Radomski

s~

nia wygłosili prezes
nistrów PRL, Piolr
i przewodniczący rządu
Lubomir SdrouKaL

itając
polską
delegację '
parLyjno-.państwową
p.od

sila, zespolenie i aktywna polityka międzynarodowa stanowią podstawową gwarancję bezpieczeństwa i pomyślności każ
dego z przynależnych do niej
krajów.
1 sekretarz KC PZPR stwierdził
następnie,
że
delegacja
pOlska jest bardzo zadowolona
z r<r.tmów przeprowadzonych z

dzięki

I

Józef Lenart:

Edward Gierek:

1,3 mln mb. tkanin

•

Słowacf

w

Omówienie przemowlen w

Spis rolny

owa

tDłIJąkmol.

Budyndc prztl zbiegu ulic stenkiet0iez4 i M oni1Lszki otrzumal nowe tllnki,
OCZ1/UCZOftO td kolumn", wJojono 1W\De IChody. PodstCłtD1/
kolumn w c:lcWzvm jed"ak ciągu - i to od wielu tl/godni ńf'cuzq żvwq cegł4. bo ;oluń 1de mogą doprOBi(! rię o mCTfIIU1'owq ~. Seml _vcdiJmv, 1ak Jłubfte Mszaki
,.obią _
tea ..."..., pod . . . .'" datb MN;MtM wtezb1lt
JIr~ . . , . . ..ł po eof
(~.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

po;lad1>laru>wą produkc)

czaa6

tan ien.ie kosz.tów wytli
Pada1y
jedonOClLeimie
I
koru>Lroktywille propoe
tyczące
roeW1ią.zan ia hl
dem.!a Pl'oolem6w w.
cych w sfarze produkC
ciągle doku=liwych
107m
cji koope.r~yjnych, 11'
wyclJ.,
zaapałneoiowY leca
było w Radomskiej
\f pr.
Tele!oflów, .. Rad06k6 e,
k.łe.dadl Prcemyslu Ty'
go. "Walterze". ,,Pr .
Obok tych genera
nz.ec by tnO<ŻAla - kw -·" ' - - ·'
le czaoo. w dyskusji
no też warunkom
:zal6g JlR'~'Iliczych. N
drz.ie bow1iem traktuje '
oJa w tej drt.iedziłlie
ze spr.a,wa.mi prod.ultcji.
ilCh związek ~ oc'
'WSp61zaleźcości

międl·

nie trzeiba udowad ·ac'. ł
kladach Tvronyw Sztu
1C1I
Faro ,,P.ronU" już po OC
ryś z rzędu kie!'ow o m
n.ione słowa kryŁyk:ii
lPeJIl
radom&ki go .'
mu", lrtbry w nieskił-l~"'1
przeciąga ta-m'l od.d t
kowskim chemikom
stoM.w'ki % txawdziw t
1"2oooa. Na sesji KSR
dech
Metalowych i
• Waltera" ka'ytykow a
az,aJ.ojć w rocpoc:7ęclU
zaJUadowego ambula t
t.ak1ie nie n~j]ep6:Zete
·.,hII:w'!IIe'll
116 budowje hotelu w cWe-loicy Gol~i6w
JIOCal~go dIoInu
10 w Pnt.eI;iec~
Góry.
- My rebimy
w~ć alę &

......~:<ł:v

siebie zad6ń. a Dawet
. a Pl"Zeb-OQlyć - mO
KSR. - Njecbże wK"
tym nam ~ t
wywią:i:ę lJlę :re l!'WOrcb
kbw ...
NlIc dod.a~. .ue u.ią,ć.
litu 1I'ruba dat ludaJ
lm aU: oaaeży ) 00 oli<"
1Hl~

k,,.

ftn~)'\

w

akacyjne
,

oZmaloSci
twórcze wakacje studentów lubelskich

w

Skarżysku
u.rządz.en ia mi
zabawowymi
wśroo domkó w.
Krakow ianie
chętnie zwieóziliOy Kielce i e>-

kolice, ale nie mają a.n.i C'Z,y<fD,
ani z kim pojechać. Kierownictwo próbowaolo n a początku
turnusu wystarać się o samochód u Ol'ganizatora. Wprawdzie samochód dostarczono, ..le
o 3 godziny za p6źn.o i to bez
przewodnika.. Jedyne miejsce.
które udało im się zobaCltyć to
nża. A
tak Chcieliby b yć w
jaskini .. Raj", połazić trochę
po Góraeh Swiętokrzyskich. jechać
do stolicy
.,Dymarek".
Niestety, za,pe-W'Iliooo im tylko
,nudę!

W kolejce po._ bilet
Rozpoczął

S. ~l,k~'WI,k.

i Tadeusza
w plenerze: nlami n roku.
grafikę, ja
paramy
ię
malarslwem.
wsp6łpra

miasta, wypoa
przy
ar t ystyczsą
natwórcre
wzbogaci
a atuki.

się więc
upięks;u

uś goście

}ak

z Lubnajlepsze
(ale)

ach jest?

się

szczyt sezonu
urlopowego. W autobusach. pociągach wiozących
amatorow
letniego wypoczynku w góry,
nad mor-ze. panuje
nieprzeoiętn y tłok. Jak zapewnić s0bie w miarę wygodny dojazd
na wc:usy?
Mówi dyrektor kieleokiego
..Orbisu" la.cek Gracsyk: Zgłaszaj ą się do nu
osoby. które chcą kupić miejsców'ld oa kilka dni przed wyjazd~m. Tych., niestety. odsyłL
my z kwitkiem. Przyjmujemy
zgłoszenia
na miesiąc pr-zed
terminem wyjazdu. Obecnie
już załatwiamy miejscówki
i
kuS'Zetki na terminy sierpniowe. Prowadzimy także rezeł'
wację biletów lotniczych. Zgła
sza się niewiele osób chętnydl
do podróży samolotem.
Oddziału

W ub. roku wspólnie z Automobiiklubem
Kieleckim
prowadziliśmy akcję .. na wczasy samochodem
osobowym".
Właściciele
wozów,
którzy
mieli ochotę zabrać dodatkowego pasażera podawali nam
terminy i ki~ki wyjazdów.
W tym roku akcja nie zostala
podjęta ze wT.ględu na
brak
~CS7.ego zainteresowania.

Uwaga!
Konkur dla wszy tkich
ońca

3 LurnU6 WCUlniczych w Ameganizowanych przez
ieke. Spęd7.ają tu
ańcy Gdyni, Gdań
, Katowic i Kielc.
--- ........-i,edzi
wczasowicww
mimo pięknego olu walorów terenu,
ie daje im pOW'Odowolenia. Nie ma
m P zYZwolt~o kąpielistO'Ula by wpra dzie koĆ & alewu w Cedzynie,
Ie
tam czym dojeW
~u brakuje boisk
aly
fler, w świe.tlicach
niem lelewizji, bima innych rOlZI problemów mają
ych
d'Zieci. Nikt
o. opiekunkę, która
tch choć na kilka
d&i nl}le. Nie organ iyClettek po re.gio!'la przewodnika.
06l'
a, Tadeusz
pełen
szczerych
al zrobić
ście'Ż:kę
a dorosłych, myślal
, .pro ił w PUSB o
.-l~~ellell l~ mu
Instruktora
.'1.' alowego. Jak na
Ole przy zedl mu z
poWodów do nalUd1.ie wypoczyośrodku kernplngoynkach koło StacaganIzatorem wypol
J>tll.lto...
"Wawel-TDUrist"
. Miejscowość pięk
~unkcjonalne I ladnla. obiady. kolacje
ą z PllbUskiej
rebudowie piękna.
k al. I
dosłownie
po za świe IIcą z te1r-mi., ksil\lkami i
ą

!":···••••

Ocl za my konkars wakacyjny pod hasłem ..Najatrakcyjniejssy .lti eń .rlopu". De
konkursIl lIapr zamy .arówn.
o by doro le' jak i młodziei.
Wśród autorów najeiekawnyełl
prac I'Ozlosuj~my narrody-niespodziankl. Prace
kierować
pod adre em redakcji naszej
,auty, Kielee. pl. Ob rońców
talin,rada ! •
dopiskiem
• Konkll" wakaeyjny".
ANNA BĄK-ZAPAŁA
DANUTA POŁBOLA

szyscv

świadczymy

~

ni NFOZ

WIto.

vw6dzł","

Praca a młodych

eszcze w styczni u Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnyc h Urzędu Wojewód1Jkiego w Radomiu prz.y otował dla
więksw'ci zakładów pracy "Informator o absolwenlach
szkół ponadpodstawowych. którzy ukończą naukę w 1977 roku".
Dokument ten wyszczególni a z jedne j stro ny szkoły. które
wypuszczają przed wakacjami absolwentów (z zaznaczenie-m
specjalności zawodowych), z drugiej podaje wykaz 33 zakładów pracy wojeWÓdztwa radomskiego upoważnionych do
zgła~za.nia bezpośrednio w szkołach propozy cji zawarcia umów
prze dws tępnych z
potencjalnymi absolwentami. A wszy lk<l
te z myślą o pełnym zatrudnieniu młodych. wchodzą cyc h w
dorosłe życie ludzi oraz prawidłowym r01.Wo-ju tych działów
i ga łęzi gospodarki oraz tych przed ię biorstw. które decydują
o wzroście znaczenia gospoda r czego regionu.

J

Łączników.

NA LlSCIE
PONAD 7

z ienice"

TYSIĘCY

Przed kilkoma dniami zmywe wspomnianym
Wydziale Zatrudnienia. by dowiedzieć się,
jak w praktyce
przebiefe
proces
kierowania
absolwentów. którzy nie podejmują dalszej nauki. do pierwszej w życiu pracy zawodowej.
Okazuje się powiedzmy to
jut n .. wstępie - że generalnie
owych absolwenlów głowy o
pracę nie bolą. Spośroo 010010 7
tysięcy dziewcząl i chlop<.'Ów po
technikach. liceach zawodowycb,
ogólnok ztałcących i zas dniczvch szkołach zawodowycb ponad
1000 posiadało
umowy
przedwstępne zawar\..e m.in. z:
.. Walterem".
Radomsk .
Wytwórnią
Telefonów.
Fabryką

W "Chemarze"
- japońskie
cen trum obróbcze
k.ielecldm
.. Cb~".
VI wydziale mechanicznym na ukończeniu jest
montaż ja.pońskiego centrum
obróbczego przeznaczonego do
produkcji korpusów do napę
dów elektromechanicznych.
Japońskie centrum proacuje
według programu ust.alonego

zgodnie % potrzebami i życze
niami użytkownika i wykonuje wszystkie niezbędne operacje wiercenia. wytaczania
l frewwania. Zapewni.a bezbłędne wykonanie elementów,
Centrum UlStllPi pracę pię
ciu tradycyjnYCh obrabiarek,
obniży
zalrU<inieole o kilku
tokarzy, który ch będzie m<lŻ
na przesunąć do innej produkcji i 2llllniejsz.y powiel'1.Cholę produkcyjną o ok. 40 m
k.wadratowych .
Są te korzy ści ekou()(l\ia:ne, wymierne. ale przecież
równie ważne są korzyści.
kt6rych nie da ' ę przeliczyć
na złotówki. Należy do nich
np. z.większ.enie bezpi&zeń
stwa i poprawa higieny pracy.

Drur.. n w 'I". w
1l dla
wit>lu z kładów
wy1.w n;aj~-

Tworzyw i Farb
.. PronLt" w Pionkach. "Zrembem", .:rermowenLem" i hlnymi
przcdsiębiorstwami.
Sam
kombinat skórzany "Radoskór"
wchłonął w tym roku 205 ab90lwentów swojej szkoły zawodowej oraz 100 młodych łudzi
z: Technikum Prz emysłu Skórzan ego im. Jana KilińSl<iego.
Na rynku pracy w wojewódzLwie radomskim mamy dziś
taką syluację. że brakuje obsady na około tysiącu stanowisk
meChanicznych. są wolne miejsca w przedsiębiorstwach budowlanych. natomiast pewien
kłopot sprawia skierowanie do
biur i in&ly!.ucji (tzw. etaty
urz«:dniczel w",,-zyslkich absolwentów liceów ogólnokszlałc ą
cych. Dlatego tez ze środków
Wydziału Zatrudnienia organizowane będą kilkumiesięczne
kursy za wodowo-kwalifika cy jne. aby dziewczęt.a i chłopcy
po popułarnych ..ogólniakach"
mogli podjąć pracę w przemyś
le, usługach. w handlu. Tak np.
radomski .. Walter" może przyjąć na stanowiska techniczne 40
chłopców i 10 dziewcząt, RWT
30 dziewcząt. Wojewoozki
Urząd
Pocztowy sklonny jest
utrudnić 2:1 dziewcząt na stanowiskach asystentów, aż 100
mlodych kobiet może podjl\Ć
pracę
w Zakładach C a.miki
Radiowej w Kozienicach, wolne
miejsca czekają w Zakładzie
Tapicerki
Samochodowej
w
Grójcu. w Zakładzie Części
Sam hodowych FSC w Lipsku
OCH Zakładzie Produkcyjno-RemonLowym Energetyki. w Radomiu.

MiĘDZYWOJEWODZK.A
WSPOł..PRAC

Tak, jak jesteśmy zainteresowan', aby młodu fachOWCY.
zwłaszcza w zawodach deficytowych, pnycbodz.iJi do pracy
w Radomsk ie m z innych wojewódz.tw, tak dla decydują
cych się na opuszczenie wojewooztwa
radomskiego absolweontów wielu .u kM czekają już
wolne miejsca pracy - od Wybr-zeu po Sląsk. Jednocześnie
nawiązany z ta ł ścisły konlakt
ze stołe<,znym Wydziałem ZaLrudn ·f!o:lia. który sklonny jest
skierować do pracy absolwentów z p6łnocno-wschodnich rejonów ziemi radomskiej: z Nowego M iasta. Mogie1nicy. Gróji:a czy Warki.

w

Nie wą ' pimy. że kgoro..."ZDi
ab..olwencl szkół średnich podejlną pra ę bez żadnych przeszkód i że ta pier ..... sza praca,
dzięki WłaŚ ciwej ad pla C'ji za-

cyC'h nlklowane .. t .. menł.y meLalow... j l proloU" ułatwi
j ..cy
polerowani&..
ZGM
w

Iprskie były sprowad.zan~ za
dewizy z krajów kapitalistycznych.

nastąpi

(REl\l)

OWOUIli.

w

Elekt.rown.i ą
"KoSwierżach Górnych.

Zakłada nu

liśmy wi.zytę

Rozruch centcum
połowie lipca.

W vJda.dowym labo.ratorium
w ZGM w Zębcu opracowao..,
recepturę
pecjalnej
zasypki
mineralnej niezbędnej w hutn.ictwie. W
lad jej wchod ...
lał.w..,
dDstępoe surowce krajo e. Zasypka tosowiUla je t
pn:y wymurowywaoiu p ieców
hutniczych. Badania wykazaly,
że dzięki jej z losowaniu bę
dzie nlOżna ully kać więcej \1dlU\ych wyt..,pów surówki
t
lali oraz ~dłuży 'ę żywot
no-ć pie<'Ów. Piel'Wl>J;~
partię
zasypki otrzyma Hula im. M.

rado", klm

oe
ZG

bV

lebcu
Lowujll się a.
produkcji • nieo~ il\ .
Dotychrodzaj" pr
t po-

Zębcu
przy~
podjęcia j~g-o
zwyklłl d kła
(,::&5

Podję ci~
n&!>tąpi W

t~~o

produkcji W Zębcu
l i pólroozu 1977 r.
i przyczyni 'ę do zmniejszeni importu. W pny tości, po
opanowaniu teehnolorii ZG~I
będą
j~dynym
produ('~nt .. m
t~~o po"z\lkiwan~ro
pro9Zku.
My~li się takie o ~k porcie.
Warto je. zcze dod Ć. ze proszki te zuzywane ~ w ~n C'znych ilooici ch pnM productntów a.rmalury ła.zienkowt>J jak
i prZ!'my ł mot.gr~ yjny.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(mak)

wodo w ej prowadzon ej w zaJdad" ch. przyni<l6ie im peiną 58t)"t;lakcję .

E . KROUCIU

Kielecka
spółdzielczość

inwalidów
w krajowej

czołówce

iędzywojewódt..ka

Usł u

gow a Spółdzielnia Inwalidów w Kie caro zajęła II miejsce w krajowym
współzawodnictwie
o
tyt uł
"Przodująeej spółdzielni w
kresie usług dla ludnośc i

za7.a,

1976 r ." Nie jest to pierwsze wyróżnienie. Od pięciu
lat MUSI w Kielcach utrzymuje się w krajowej c1.ołów
ce.
Warto
przypomnie ć,
te
Spółdzielnia
Inwalidów wykonaŁa w 1976 roku na terenie województw kieleckiego t
radomskiego usługi wartości
ponad 25 mln złotych. W tym
też okresie r01.Szerzyła dzWlłalność z zakresu pralnietwa.,
usług typu lokators kiego i ju,bilerskich
Plan bieżąc ego roku przewiduje \I."Zrost war' ości wykonanych usług dla lu<!nofd
do 28.400 tys. zł. W wyniku
dodatkow<l podjętych rooowiązań
przy jęto
reali zację
dodatkowych udań na 3.600
tys. złotych.
(DAP)

Kronika
kulturalna
W WABECKDf MUZEUM
W Muzeum im. Kaz.imi~.
Pułaskiego w Warce eksponowana j.!st w miesiącach !.et.nich (duży napływ krajOWYCh
i zagranicznych turyśtó w) wystawa pod narzwa .. Piotr Wyoocki - 1799-1875", poświęcona
życiu I działalności urodl.oOn&go tu bohatera pows tania lisiopadowe-go.
Wystawa cieszy się dkr.iYTm
zajn eresowaniem odwiecnajqcych Warkę go' i.
TW()RCY LUDOWI
PROJEKT J
Zabawki. jakie
wytwaczać
będą
pracownicy
Wojewód!1.kiej
Sp6łdrlielni
Rękoduel«
Artystycznego "Chalupnik" ..
Iłży. powinny podobać się za,równo w kraju, jak i za granicą. Ich
wzory
opraco:wa'U
bowie<m w ramach
kon~su
twórcy ludowi praeujący _
ziemiach radomsk'ej i kieleck it.>j.
•
W konkursie zwyciężyli: w
dziale Lalek Krystyna KowaJczyk z Iłży. a w dziale zabawek Antoni
zub&rtowki z Rędocina.
WOJEW()DZKI O RODE K
KULTURY TA ECZNEl
W Radomiu powoJallo do ŻY'
cia jako sioomy w kraju
- WojeWÓdzki Ośrodek Upowszechniania Kultury Tanecznej,
który wpisał się na listę Federacji Stowar'Zyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce. Nowy ośrodek zami.erza organizować na
zien\i
radomskiej
szkolne ogniska
baletowe
i
rylmiczno-taneczne oraz pre>wadzić
młod'Z.ieżowe
studium
taneczne.
(ekr.)
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Krzyżówka

węgla,
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rudy i siarki

nwestycyjna prosperity, która zaczęła ~ię dla PKP ~ lat
temu, przynosi owoce. Dobra passa koleI trwa. Ograwczenia inwestycyjnego frontu, obowiązujące w całej gospodarce, ominęły kOlej. l jest to zrozumiałe: kłopoty transp ortowe
stają się coraz bardziej doku~liwym hamulcem. zbyt ciążą
nad rozwojem kraju, aby rozwiązanie ich można było odsu nąć na dalszy plan. Najl!'onej radzi sobie przy tym właś n ie
królowa naszego transportu, kOlej, Nie tylko z góry odnura
część zleceń klientów, ale i od pewne«o czasu nie wykonuje
i tak okrojonYCh planów rocznych ...

I

OczywiŚC ie, ani dziś, ani w
przyszłości PKP nie sproslają
całemu zapotrzebowan iu gospoduki na przewozy. Jednocześ
się rozwijał transsamochodowy i rzeczny,
będą ukladane rurociągi.
Ale
rozbudowa
kGlei
oczekiwąna
jest uczególnie niecierpliwie.
Wynika to z samej struktury
naszych przewozów: przeważa
ją wśród nich ładunki masowe. takie jak węgiel, rudy: materiały budowlane, które w dod atku trzeba transportować na
znaczne odległości. A kolpj jest
w takich przypadkach najdogodniejszym i naj tańszym prze-

nie
port

POZIOMO: 1. kadłub, <l. parów, 6. uprzywllejowany ko10l' przy ~ w karty, 7.
klamra łącząca pięciolinię, 9.
część meczu w piłkę siatkową, 11. tytuł filmu Hitchcocka, 12. przygnębiet'iie, apatia,
bezwład .

PIONOWO: 1. jedna z głów
nych akcji
PCK, 2. śro
dek lokomocji, 3. przychodnia lekarska, 5. dueh, widziadło, 8. matecznik, 10. porasta
t.rawniki.
Rozwiązania k.nyżówki przesyłać należy
pod adresem redakcji ,,ED" wyłącznie na ka~
tach pocztowych w terminIe
sil'dmiu dni od daty niniejsze'o numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
ro<tlosuje się
dwie nagrody książkowe. KarŁy
pocztowe bez kuponu będą wyl. C70ne z losowania.
"ECHO
kupon

Ollt~A"
Dl'

151

łtoz",i

zanic krzvźówki nr 133
POZ{O\IO: bark~rola, Jlowi .. ",.
Karol, parlanina, setka. Elb}ąg,
kruszonka.
PIONOWO: obrok, era. Wolin,
Jadwiga, atol, porto, ana. 'nif'g,
polewka, NIK.
obrus,
Sącz,
atlas. ano.

Olatero

tei

narodzinom otowarzy zy zwykle budowa nowej
lin~i
kolejowej, dodatkowy h
lorów, a pnynajmniej wł"nd
bocznicy. W ten właśnie sposób powstała trasa Piotrków
Trybunalski - ~łchatów. Takie t.f'i 1\ powoiIy rozpoczęcia
budowy linii, Ittóra jest największą inwestycją kolejowll 0środków

przemysłowych

Próżność

ukarana
R eporter miejski w Montrealu
w sprawozdaniu sądowym
wiek (50 lal) niejakiei Nelly
Tempie, przyłapanej na gorą
('~'m lIczynk~ kradzieży w sklepi ... Oburzona dama zaprotestowała przeciwko postarzaniu jej
przeZ dziennikarza i napisala do
rt'dakcji, domagając się sprostowania. Nazajutrz istotnie ukaz, la ~ię nolatktt: .. Wielokrotnie
karana za kradzieże Nellv Temple przywiązuje wagę do tego,
że w momencie ostatniego aresztowania liczyła jedynie 49 lat
i dwa dni".
podał

len_iq I ooknełi. 1',., pomoq palco _inl~lego
dlultecuą
uouwomy
._ortołC }omy \IStnej.
Gdy
oIiora
posiada prot_y zębowe, noleq je
u.sunqć.

I'odjęcie
utl.OC%nego oddychania
metodq ,.usto-u.s"ta" łub .. u.sła
nos" • proktycznie wygląda lo w ....
s.pos6b. i. nojpiflW podciqgam, żu.
chwę .u góne, oby ję~.,.. nie .... t'J.
wał wejścia
do głośni.
Następnie
rolownik pn""'oda "f><ołco 'OTWa"e
usta do rotchylonych worg rolow-ane ...
go i po lociini~iu lego nOldny pal·
caml,
wdmuchuje
do
jego
pluc:
powietrle WJdechowe. Cykl powtona
się moilIwie J.J.yb«o pnel pienvu..
10 wdechów, nostępni. 'lWoln;a się
oddrchonle do 12-14 na min ulę. Od·
dychonie maina wylconywoć prze. kowa'. g01y lub chusteczkę do ""00.
Pośredni
mo.sai Sef'CG .,konujemy, gdy tętno na tęlnicy •• yjnej
je,1 niewtClUwolne, a nie mo dostotecznych ou>al< imien:l. Rolowanego
umieuC'1.a Jię na twardy", podloiu,
,atownik, klęcząc obok oliary, ""'oda
nasadę jednej dloni no moslicu w
do-Inej ' /3 jego dług04ci. Drugą ,ęllą,
ułoionq na kf"lyi na wienchu pierws.tej
wytonuje
krótłrie
energiane

2

Utonięcie
okrounie g inq w Jnonie letnim
l. powodu
utonięć
w n.&cach.
olowoc:h I je~iorach dllesiątki
d "ecó i osób doroslrch. Jest rzeoą
PfJWnCI, ie wiele spośród ofiOł uto~
nio:< udolobr się UlotowaĆ, gdybJ 10stosowano w porę włoś<:iwq, p ierwstq

R

pomoc.
Utoni~cie połeg.a na udu.n eniu si ..
w.k.......
lallronia d,óg oddechOWJch
wodq Otoz no n iewydołn ości krqienta
w ..,i ąuu • do. lani.." się
dui~i
lIoici wody do krwi .
Sinico ni. dowod:1i o uitoniu krqłenia. Bodonie .tonu 1d,ow;a ofiary
wypadku rozpoa.qc nalei, od poszukiwania
tętna
na
tętn icy
n.r;nej.
Bto-~
tętno
nie
zwalnia
nos od
~'Ia.ęci a acji rotowniaej_
Podstawowymi czynnościomi rotowni.

aymi sq:

Oc.:rruoenie dróg odde.chowych %
.ody. ŚIUIU, piosku, roślin i innych substancji obcych. W tym ce'u
roto-wonego ułl:łoda się na bo ku, klotkę pieniowq unosi się tale, oby g'owo znajdowała
się powy-iej
borku.
lCilka ud.neń w okolicę m i ędlylopal·
"owq
ulatwio
wylanie się wodr •

l
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pchnięcia, których zadaniem jest
ni żenie poziomu mo.stko o około

ob--

3-4
cm.
Pchnięcia te wykonuje
się w
•.empie 70-80 na minutę. Gdy rotownik j .. 1 jeden, po koidych a pchnię
ciach w,k01"uje
dwo wdmuchn ięci a
pow:etn:a do płuc ratowanego. przy;'
mUJe sj~.
ie nie-powrocon ie
funkcji
iyciowych (somocbieln, wdech, samoistna "'cja .f><ca) po '5 minutach
sltucz.nego oddychonia i nłuclnego
mosaiu serca upowoinia do re1rgno·
cji ~ dolnej "'<ji rolowan'a.

Ot- LECH

sd.ku .4
do

BlI.ły

Kryptonim: L H S

będzie

woźnikiem.

teź

beenej pięciolatki radzieckiej r;ranicy
..Katowice".

la
Linii
P -Siarkowej,
wskrocle

ows tająca

trasa Gtrzyma-

nazwę

Hutni~?

LHS. W pierwszym rzędzie bę
dzie bowiem obsług iwać Hutę
Katowice", dostarczając do niej
~adziecką rudę; przejmie równ ież przew07:y naszej siarkI d.o
ZSRR. Zakłada się, że nową linią będziemy ponad o transportować przeznaczGny dla Związ
ku Radzieckiego węgiel, a [>l"Zywoz ić do Polski zboże. Planuje się w związku z tym Uezne inwestycje towarzyszące, a
m.in. budowę wzdluż LHS elewatorów zbożowych.
Nowa linia jest inwes tycją wyjątkową także z tego względu,
że wyposażona będzie w sze~
kie tory.
Rozwiązanie
takle
uznane zostalo za najbardziej
ekonomiczne. Linia normalnotorowa wymagalaby zbudowania
na granicy wielkiej stacji przeładunkowej, zatrudniającej kilka tysięcy osób i wyposażonej
w
kosztGwny,
importowany
sprzęt. Byłoby
to rozwiązanie
nie tylko drogie, ale i mało
realne, po.lleważ brak chęLnych
do tego rodzaju 1·0b6t. R6wnie
kłopotliwe byłobY drugie wyjście przestawianie pociągów
z szerokich na normalne tGry.
Operacja taka pOChłania dużo
czasu i także wymaga kosztownych urządzeń.
Za
budową
szerokiego
toru
przemawiają
poza tym doświadczenia Czeclloslowa ji i Rumunii. W 0byd 'u tych krajach istnieją
szerokntorO\ve
trasy
łączące
wielkie huty z radziecką granicą i znakomicie zdają egzamin.
Korzyści
z LHS będ'ł dwustronne, dlatego Związek Rad.z.iecki w szerokim zakresie uczestniczy w jej budowie. Otrzymujemy z ZSRR sprzęt I
materiały budowlane. radzieckie
zalogi wznoszą most na Bugu
i przeprowadzają linię kGlejowa z Wlodzimierza Wolyńskie
go do granicy z naszym krajem.
Dodajmy, że LHS powstaje w
rekordowym temoie. Oczekuje
się, że w końcu przyszłego roku wyruszą tą trasą do Z RR
pierwsze pociągi z tarnobrzeską siarką. W roku 1979 budowa linii powinna być zakoń<,zo
na.

Tra y nowe i jak nowe

W

tym roku przybędzie naszej kolei około 200 km
nowych linii i drugich torów.
Jednocześnie wiele tras poddanych zostanie kuraei1 odmła
dzającej.
Zakłada
się,
ie na

Delikatne
zadanie
Władze miejskie w Portsmou!h (W. Bryla:lia) o'rzymaly ostatnio, na mocy
eslamentu
jednego z
obywateli,
nieco
. kompIikowaae zadanie.
Nieboszczyk. ni iaki Erne3t Di~s
wood. zao:saŁ 30.000
fun'ów
sz:erlingów sw"mu jedynemu
spad~obier 'J', któremu suma ta
ma być przekazana. jeś!i wladze w ciągu najbliźsz ch 50 lat
stwierdzą jego istnienie. W przeciwnym prl)'padku spadek przechodzi nil skarb pam wa. Jako
swego jedynego
.spadkobiercę
Digswood
wymienił
Jezusa
Chrysusa.

3,3 tys. km torów wymienione
zostaną

szyny, podklady, tzw.
podsypka.
Wysoka fala remontów, k tó ra
zaczęŁa 3ię na żelaz,.lych szlakach 7 lat temu, nadal nie opada. Złożyły się na to i wieloletnie zaniedbania, które trzeba pospieszn ie odrabiać. i rosnące obciążenie linii, zmuszają
ce do częstych napraw. PKP
należą do najbardziej "zapracowanych" k<)lei świata. Np. pod
względem długości linii ust~pu
ją (pocz:a
Związkiem
Radzieckim), Francji i RFN, natomiast
rozmiarami pracy przeworowej
pr'zewyższsją obydwa
te kraje odpowiednio o 54 i 76 proc.
Boabudowa i
modernizacja
sieci jesL tylko C'Lęśc.ią programu, zmienające!:,o do zwiększe
Dia kolejowych "mocy". Rozwój
kolei i powrót do jej dawnych,
lIDakomitych tradycji wymaga
rozle,łej ukrojonej na wiele
lat operacji. Składa ię Da nią
m.in. wymiana starego, zużyLe
taboru na lepszy, bardaiej
sprawny, elektryfikaeja sieci,
automatyzacja ruehu na podsławowych magistralach. Problemem otwartym jest ciągle zastąpienie starej kadry kolejarskiej nowymi ludźmi , którzy
byliby równie jak poprzednicy
przywil\aan-i do żelaznych szlaków. Zacząć trzeba jednak od
dobrvcb torów - i dlater;o właś
nie PKP SIł od kilku lat najwiękHym w kraju placem budowy.
URSZULA SZYPERSKA
(lnterpre )

,O

Czy

Kto

Premiowana
kara
W czasie ,podróży słu1bowej
do Szwecji pewien amerykańslci
biznE!Glllen ku,pił w
Sztokhcilirrie używany samochód za 1200 koron. Wyjeż
d żając, pooosta ~-ił go po prostu w porcie. W dwa miesią
ce później o~rzymał z komendy policji szwedzkiej list z
zawiadomieniem: ,.AbY Z3JpObiec ut.ru.dnieniom w ruchu
wystawili'my pański wfu na
licytaoję. Po odliczeniu mandatu karnego przekazujemy
na
pana
kont o pozostałe
1490 koron".

Mord na

sprzedaż

iele lat min~ło już od niektórych zbrodni politycznych, popełnionych w Stanach Zjednoczonych. A mimo
to wła -nie teraz n tał prawdziwy boom n
r zne wersje
Lamtych
wydarzeń.
utorzy.
wydawcy, a takźe producenci
filmowi twierdzą. ie jest to
wręcz kokosowy intel' .
,. ukces ten przeszedł moje
najśmie1sze
oczekiwania"
oświadczył Edward Lewis, producent filmowy, którego film
,,Akcja e~zeku('yjna" ko ztował
ni~co ponad 600 tys. dolar -w, a
prz ynió ł do tej 1)Ory 17 milionów dolarów z sku. Scenariusz
d tego filmu napisał nowojorki odwokat, Marlt Lane. który
od lat zajmował się zar;adką zamordowania Jobna Fitzr;eralda
Kennedy'ego i 'IV odróinieniu
od producent.a Eaw ze był przf'konany o ukC1'sie I'ałl"o prz~d

W

sięw'Iięcia.

300 k<;iążek
na jeden temat
Ponad trzynaście lat minęło
od dramaty~nycb wydarzeń w
Dallas. Od te«o Mlasu ukazało
lię w USA co najmniej trzysta

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jednakże po siedmiu
siqcach intensywnych
francuscy uczeni dos:'
wniosku w roku bieżą c ,I
Ramzes II padł ofiarą
tyny. Ale to nie dy )"
przyczynq
śmie rci
który urodzi! się w rok
p.n.e. i dożył niezwyklell'
na owe czaS1/ wieku, or
nego na 85-95 lat. \
wielu rodzajów drobno
.
kanych rośUn, którymi k ~n
ni egipscy wypełniali C
brzuszną zmarlego, zna le ZJI ~
cząstki Ii~ tytoniu. C ~ten j
wykryty w szczqtkach
I
)
się pasożytem tytoniotrY (nt I

(I)

książek na ten temat i
stkie cif'sz_ ty się powod
niezależnie od poziomu I cb
no 'ci wobec historyczn'
tów.
.
Pro!e Ol' historii na un
tecie Wisconsin lwil'rdzi. Id
lo zjawisko nil'Pokoj ~

<wiadczy o braku zm~ '·
t czn~,o w spoleczeó ,,,
rykańskim.

Większo 'ć

J

publikacji, je,o zdani~1I1
kaja jedynie żądzę st~PZ."DdI~1
świadczy o calkowityrn
odpowiedzialno'ci
ze
autorów i wydawców . .
więc dodał również, it
",i. kiem wręcz szokuj~(,
ciąganie ludziom z k i'
be:r żadnych krupulo"
ni~dzy przy pomocy ta~
dawnictw.
Roberta Gro
nictwa "Zebra

Dieta cud

Zadru
ni~pra

po australijsku

O

że
die'ta,
odchudzają-ca

o
wda,
T gimnastyka

i środki farmakologiC7.Ile są
nieskultecwe. Nie mają jednak żadnych szans, kiedy postanowienie
kand y~atki
na
Twiggy załamuje si ę w konfu-ontacjj z domagającym się
swych praw żolą~kiem.
Ausl..ralij3cy le'karze' wyprobowali już nowy sposób. Skuteczny! Ale na myśl o nim
aż skóra. cierpnie. otóż sześć
dziesięciu
paniom związano
szczęki,
prze'Suwa.jąc
d,rut
między zębami. Ale od czego
jest pomyślu.nek?
Jedna %
nich po puu dniach ... rozpuściła
niedzielne pi.eczy5te
i wypiła je przez słomkę.
Były
też
nieprzewidziane
pr-Zez lekarzy skut!ki kuracji,
kiedy
jedna z pań zacz~
za,glą<iać
do ki elisz.ka. "Cóż
miałam robić wychodząc na
obiad z mężem - Uumaczyła
przecieci
mogłatrn
tylko
pić".

Jednakże
ligodziła się,

większość
pań
że choć d,rakoń_

SIka, metoda ta jest jednak
najOOrd2.iej sku,teczna, Ba-dania wykazały impon.ujące rezultaty rzędu dziewięciu kiIQ€ra1llÓw w c'ągu 2 miooię-

an u a
do... siedemdziesięo..-:iu lIT
ciągu
rOIku .
Zdumiewająca
była wytrwałość i determinacja, zwł aszcz.a tych kobiet. u
cy

k tóry ch na fizyczne ciel"pien 'e nakładała się agonia psychiC7.Ila, bio.rą c a się z niemoil iwości mówienia. Ale jaka była za to nagroda: dwudziestOosiedmioletnia. sŁudv.'U
dziestokilogramowa
modelka
w firm ie. ubierającej otyłych
w ciągu ośm iu miesięcy zm ieniła się w siedemdziesięcio_
kilogramową

osę.

Nie wszyst.kie kuracjuszki
jednak
wyl..rwały:
głód
i
krwa wiące dziąsła - t~o }utż
było za wiele.
ANDRZEJ DRZEWICIU

• Do 1966 ,............ Mona
uamejjo lpocłobn.. joli " - •
1.I0f'J

morW,.

'e, ..._

.-x,.

na

IlloI>oe)

h .... otomb' delfino..
. . . óo 1.0
tys. łych "oków. gd, .. au""e irlo lu • łytIo ,-J_i. ""010 pół
mil iona. Do dlii delth" .. i. .do101, ocItochić si. • downej \la.
bie. c.hoć jui od lal .MI .. 'ej
at:J'eofi. chranion..
C:tęslo
ongii
spoty\l__ .Ioda linqc_ 500-1000
osobników IIoleiq do historiI.
byl
Roczni.

uśm i .,.cono

Z teki Alfreda

?

Hitchcocka

P.... _ic, lNtytutu 8ioł09ii
U.~I...j A!tao .... " NouIa od 101
•

starają si~ rOlu,frować tojemniq
dliol_io jodu o.Jotydliej ko....,.
jodnej
• ....jnieb.. piecz ..i.jurch
.... świeci. imlj. J"" mówiq .Ierty·
styIoi ..... 010 pól ",il;- Iud,i
roc.anie ..... Iaj. ofia~ Ich . .",
ueń t z n.ego 06;010 .&O ..... "",t.ra. Dołtlodn. po •
d"ioIani.
'odu
ł wrtwon_i.
I"" _jbor.
dliej skulecln-J su,ow;cy ~
.ogodnł_l_ p j.,.... o~ .....
g i.

..-i.

.i...,

•

Przykre przeoczenie
Falaln~
gafę
popełniły
zachodnioeuropejskJe środki masowego przekazu, kwitując grobowym milczeniem nie byle jakiej r».ngi jubileusz - 30 roczn iczę
Planu Marshalla. Obwieszcz.ony w czerwcu 1947 r.
przez
6wC1.esne-go
ministra
spraw zagranicznych USA, Ge-

Bacówka na Jaworcu

orge Marshalla i zachwalany jako program amerykańskiej po.mocy dla odbudOWUjącego się ze
zniszczeń
wojennych
starego
kon tynentu, plan był w istocie
ekonomiczną
bazą
realizacji
doktryny o "wypieraniu komunizmu" I zapt:wnienia gospodarczej, politycznej i militarnej
hegemonii
anów Zjednoczonych. Znakomitą część pomocy
przeznaczono bowiem na rekonstrukcję
zachodnioniemiecki~o
potencjału. z którym od począt
ku wiązano szczególne nadzieje.

Plan Marshalla spotkał się
jednak z powszechnym niewdzięcznym odzewem: "arni go
home" Po 5 latach zachodnioniemiecki organ wielkiego kapitalu. tygodnik ,.Die WlrL~chafL".
podsumował: "W ramach Planu
Marshalla
otrzymaliśmy
od
kwietnia 1948 do lipca 1952 r.
dokbarulie 1.25 miliarda marek
pomocy Hnansowej, natom'ast
ly ulem ko.~7.:6w
ulrzymania
sit
okuoa cvjnych
oła iJiśmy
rocznie średnio 8 mld marek".

Bi~szczadom .prz) b) wa.ą nowe obiekty turystyC%oe.
PierwS7Y
sezon czynn~ Jest na, .Jaworeu, przy "laku prowadzącym z .Jabło
.ck do Wetlmy, bacowka PTTK. Dysponuje blisko 30 miejseami
nC?clegowy.mi, kuchni'ł tury~tycm'ł i pnyjPmnie urządzoną świe
tlICą . B~eowk1P. do_ tępna jest wył~nie wędrQj~ym per pedes
przu Bieszczady.
Na 1djęeiu: bacówka na .Jaworu.
CAF _ Lokaj

takie podaj.. wil"le innych
nych w suchy sposób.

.a-

'żej płatnych

morderców z

całe

... #,,'iata".

Oczywiście w ystępuJI\ anooi.
mowo. chociaż mOlfłoby być inaczej: w zakie pny",ódca ganktóry dokonał napadu luześć książrk na trmal zbrod- leda na bank w
leei. a potem
ni w Oalla ukazało ię naU _ uciekł w czasie ·ledztwa. wydf'lU nowojorskiego
wydawnie- Ikakując przez okno z ,maChu
t~a .. Bantam Book ". w łącz
sądll pa,«iari - dodarezvl
nym nakładzie ponad tn:ech francu kiemu wydawcy rękopi
milionów egzemplarzy. ""ród su k iąiki, opi ującej je «o prutycia jako żołnierza .. brudnej
.... ojny·· w Indochinach, b najmniej nie anonimowo, lecz pod
własnym
imieniem i oazwisIdem_
Głód sensacji
przy(:zynił
ię
tei do powst:tnia nowe«o zaWodu - prelegentów wy pecja_
Jizowanycb w opowiadaniu O
zbrodniach. Wy tępują oni w
tudenckich
w
nicb znajduje ię król 26-to- ~rodowiskach
mowego raportu komisji \Varre- w miasteczkach: w wieiki"h
na. która badała okoliczno' i miastach, omawiając analityt'Znbóhl~a.
• aklad tej pracy nie najnow ze l~orie kn'minalne i prowadząc dr ku\j - na teprzrkroC'Zył półtora miliona. ~
nil'mal
tanó
eUgo więk~zo'ii wchlonęły śro rt"nie całych
Zjedno('Zonveh.
dowi ka uniwer teeki ...
Do najruchliw zyrb pod Iym
Popyt na ~en_ acje o zarua-- ",zlrlęd~m naleiy wł~nie IDecha ch i zabój lwach wpłynął na ('ena: . fark I.anr. który n. \:\pOdaż: pow,tało nowe
pismo, mych tylko odczytach urobił
kwartalnik. o odpo\\ iednid naz- pona.d lit 1)~ię('Y dolarów.
wie ., Tord erra". Jego wydaw(c. d. n.)
..: ' David Kornb1um nCJ; ci -ie.
ALOJZY KALl OW KI
ze w'ród
wspó1pracowników
macazynll je t sz.ereg "najwy(In ter press)

Kwartalnik "Morderca"

no

żer

,U.

Skąd Sht wzl<:11 pierwotni mieukańy Tasmanii?
Wyspa ta,

oddzielona od Australii 160-kilo-

metrową cieśniną, stanowiła poważną przeszkodę dla ludzi star-

szej epoki kamiennej. Naukowcy australijscy przeprowadzili
badania arCheologiczne na Tasmanii i pobliskich wysepkach.
Na jednej z nich, położonej w
połowie drogi m;ędzy Australią
a Tasmanią, znaleziono ślady
osadn] t wa około 2.3-18 lys. lat
temu. Były lu kamienne narzędzia, muszle kości zwierząt i
szczątki
ryb oraz węgle z ognisk.
Badania pal",<)Q ;alogiczne, 0ceanoJ<>gkzne i glacjologiczne
wykazały, że półkula południo
była prawdopodobnie miejnajwiększego
ostatnIego

wa

scem

zlodowacenia. O~romne ilości
wody zo lały uwięzione w pot«;'Żflych lodo c ch, co spowodowało obniżenie poziomu oceanu
Na terenie dzisiejszej cieśniny
Bassa był suchy ląd, a Tasmania stanowiła czę~ Australii.
Dopiero kilka tysięcy lat póź
niej wzras'ajl\cy poziom oceanu
odciał Tasmanię od kontynentu
austraJlj -kiego.
(PAP)

Samolotem

23
Miałam

najwy'żej

mu.sia~am

dzia'ł ać

Ostatni

d wie

minuty

bły&k.awicznie.
białej
koperty
Może podpal.ry-

skrawek
spod drzw.i.
wlicz ooerwal oko od dziurki
od
• klucza. Nie odwracając się. sięgnę
łam po sznur 00 lampy. pociągnęlam
go i pok6j zaległa ciemność. W JD()...
ment później usłyszałam ciche, oddalające się stąpanie po schodach.
Odliczyłam do dziesięciu i powoli
otworzyłam d rzwi O n już był De
ostatnich schodkach. dOItarł do drzwi
i wyszedł. Teraz ja zeszJam schodami w dół, prz~ież mógł wrócić.
Zamierzałam prz~zekać w Ukryciu
w holu na parterze, a gdy on wr6ci, chciałam wymknąć się za jego
plecami.
Miałam pecha J: wyliczeniem czailU. On lub ooi mu.siel1 być znacznie bliżej drzwi wyjściowych. może
przy samochodzie na Ulicy. Może
szybciej otworzyli kopertę. Byłam
dopiero w połowie schodów, gdy
usłyszałam kroki na dole. Tym rabyło ich dwóch. Jeden ~ n.)ch
powi dział rozetlony:
zniknął

lem

1-------

29

- Stara baba stała 1.upełnie spokojnie, może to była krewna lub
ktoś w tym rooz,aju.-

Jeśli

nawet, \o wie

oopowiedział

natychmiast

drugi. -

2.8

dużo

MUSImy

)ą

załatwić.

Istniała

jedna możliwość dla mnie:
w górę. ZaChowywali się
głośniej ooe mnie. De POKOjU nie
mogłam wrócić,
poszłam
dalej w
górę. Przeszukali korytarz na pierwszym piętrze i v.'Ywalili drzwi od
pokoju. Szybko z niego wyszli.
pobiec

- Do licha - warknął ten pierwszy. - Widziała, co znajduje się w
opercie i wzięła to ze sobą.

Musimy ją zatrzymać. zanim
poda to dalej. Chyba poszła do góry, nikt nic wychodził na dole. Zła
piemy ją, jest za stara na sl.ybkie
tempo.
Zrobiłam
okropne
odkrycie:
wprawdzie lIChooy prowadziły dalej w górę, lecz. .. były z:a.lbarykooo-

1-------
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wane przygwożdżonymi
deskami.
Nikt tam ju!Ź nie mieszkllł, nie
chciano, aby tam ktoś chodz:iL
Dlate-go też uprzednio dom ten wydał mi sią tak ponury.
Znalazłam się w saku. Gdybym
pozostała w pokoju. mogłabym jeszeLf" twierdi:ić, że nk nie wiem o zawartości koperty.

Z dołu w górę padło światło, dwa
cienie sunęły ku mnie. Pi~rws7.Y
cień mia ł rewolwer w ręku. Wło
żyłam pięść w usta, aby nie krzyczeć. Pierwszy cień minął półpiętro.
Zamknęłam oczy. Nagle usłyszałam
kilkakrotny dźwięk klaksonu samochooowego. Pierwszy cień zamarł w
bezruchu. Znów zabrzmiało staccato
klaksonu. Dwa cienie v,,')'cofały się
pospiesznie.

-i"d .... wuo n.el ow<.:y z kam_
czat"k.eJ filiI Wszechzw:ąz.kowe
go Instytutu Rolnlctv.:a i Leś
nictwa v.:ykorzystali do swycb
prac samolot AN -2. przez czterdzieści gOdzin totografowano z
niego zWierzQlc. zyjące w góGliny! u-łyszałam. Murzy -Ly<:h ...,jonach Kamczatki
sieli sic: dowiedzieć, gdzie ona miepo to, by określić stan ich poszkała. Szybko. uciekajmy!
glowia Stwierdzono, że w ciągu ostaln:ch p'c:ciu lat szcze(Ciąl( dalszy W oastęPD:pDI
gÓl:nie
ię hx;ieowce
je-...._ _ _ _ _ _ _Dumene)
ler!ie j rozm.lozyły
dzi.kie kamczackie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

http://sbc.wbp.kielce.pl

Połe!d

a.ot

•

Warto

wiedzieć,

zobaczyć,

posłucha ć

film

dokumentalny:
festiwalu krakowskiego (k-oIOl')
:H godziny (koloc)
Wakacje z ję.. ykiem angieJsklm - cz. !.

1!ilmy

2%."
~Z . 40

Jutro
gazowych czynne w godz. 'l-19.
tel. 436-72, Pogotowie telewizyjne
477-98. Pogotowie elektryczno-wodociągowe
MZBM
czynne
od
godz. 11 d-o U teL 5041-65. Informacja slu1by zdrowia czynna w
goc:lz. 7-20 tel tal-80
Ośrodek
lot. Usłu& WUSP tel. 457-41 .
POSTOJE TAKSOWEK - Czarnów Piekoszowska 515-11,
Dworzec PKP - 444-33, Słowac
kiego - 472-70. Szydlówek - Toporowsldego 437-11. Taksówki bagatowe ArmII C zerwonej
.''''''. Plek-oszowska 515- 11.

Środa

6 lipca
1977 rOsiś

składam,.

iyOllMlia

ŁUCJOM

I DOMINIKOM
jutro
CYRYLOM
l METODYM

ł

. * .

W 1415..
",Ioną/

&

na .....i .

WJtOIc.. i .............
J.

.'"3 .. - ........
posso.... pi....,.
W 1904 •• -

K:IHA

- ' Aboi ~

~

1tcR4Idt*l.

..............i. prod1ów ..... Józefa Bema do PolA.
I doieni41 idI • ...-.01_ •
T~ ••

W , _ ._ - podp.....i ..........
..i.-bf ,...... • NRD • ..-icr

Odro. i ...,.i..

_

COOltENNY
HOROSKOP
It<Ir_ittie ul:lodoiq.

SpoIcoj"'f.

~ się w co/oK 0.f6l. W grę m0gą
wchodrić
.prawy _lury ......
b,cjoł>ol-;.
Kto .l:/onny
będzie

do ItompromiJÓW
V>QCztti ..
ul_I tobie rycie. Wielu
Uf'"
d.lO"'ICh w dniu dli".jsrym ",iet
będ,i.. .......... osiqgt>ąĆ le cele.
o których dotąd mogił
jedy"; ..
",oayć. Wyko... rs/Oj lo do w.mocni_lo _el pocyc/i
UJlWodowej .
Konl..,/u/ fednał
po'
sI_anie. IIM_dzo; wlokim
stopniu elimlnu/eu re _ego tr·
cia te wody. irÓi.. - . . u .Ie·
bÓ<ł doH""9'.... "-.ifł/o;: bądi
konsekwenlny, ale ,,;., uparty.
1_

"0" . .

-I
Kle ce
~----T-E-A--T-.----~

[

-

.. Bałtyk" - "KOChaj albo nuć"
- polski., koł . g . 15.45, II I !II.15.
"Pnyjaźó" "Kobieta w czarnych butach" - francuski, L lI,
g. 15.30 17 .: ' I 19 ."
.. Pok ł@oie tJ "W poszukiwaniu miłości" - ang. l. 15 godz. li,
17 i 19.
"Odeon" - "Pani B vary, to ja"
- po16ki, koł. L 16, g. 15 .:10, 17 .: '
i 1•. 30.
"Ret" - "Włocb IZUka tony'" włoski , kol.
I. 16, godz . II i II.
"WążtW' USA, kol. 1. li, gad&.
10.
"WaUer u - nieczynne .
,,Mewa" - .. Strzały Rabin Hooda" ZSRR pan . kol. l. a. g.
15.. ..Koon!e Valdeza" wlO5k:L,
kol. L 15. g . 17.30 i U.38.
APTEKI OYZURHI:: nr łI'7-11'
plac KonstytuclI 6. nr 6'7-010, plac
ZWYCięstwa 1.
TELEFONY: Strat Po1arna m,
Pogotowie Ratunkowe m . Pogotowie Gazowe I1T-17, Pogotowie
Energetyczne Radom 991,
Komenda MO ~1-38, Pogotowie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa .81.
INFORMACJ
słułby
2:drowia
czynna w goc:lz. 8-11, w sobotę
8-20. teI. 261-%'1.
POS'r.OJE
TAK:SOWEK::
ullca
Grodzka %2t-:i2, pl. KonstytucJi
328-51 , Dworzec PKP 161-81, uL
Zwlrld IWIgury U8-10.

\

101. S. Zer()ID8kiego - M . Scena
"Pyza na pO~ch dcóżkach"
H Janunewslrlej, C. n.

K:INA.
.,RomanQC" ,.Kochaj Ubo
nuc" pol lei. koL. g. l5.46, li

i

•

tłuH.

Guy de M-.

~.

.......• 1m
Ib........
._ -

20.15.

,.Mosk".n _ "Winnetou. w I>oUnie Smieral" jue. plNł . koł .
g . 16. ..Krótk.i sezon" wtoald..
kol. t 15, g 1& 1 ...
HB.jka" "Seksoł Ikl" polski. 1. 15. I . 15." . ..Bubu J: Kontparnasse" - Włoski. k-ol. 1. l$, I11--'0 1 19.30

.,Sludyjue" , ,.sdI:a.rb na wysp ie" rum.-tr. kol.. COdz. U.J8 .
.. woat
0zlk;1ego
Z ohodu"
USA. pan. kol.. 1. li, god.:. 17.JO I
..skałka"

-

uDr'apietea" -

t"Letnie" - "SEtdzia & Teksa6u"
US , kol. L li, g. 20.45.
.. AmfHeak" - .. S%'częlti· · - USA.
P 1\ k()1 L li, g . 10.41>. (W re.ra.e
niepogody projekcJa tilmll VI" letOlo(' .. k łka" C. !O) .
Pn~dsprudał bitet6w ki.nowych
w kinie .. Romaatica", tel. f4ł-U,
CIJIyona " rOClzlnacb '-16. w 80bolę 8-14.
APTEKI OYZUItNB: nr 2t-łOl
uL Buczka n/at, oc tt __ ,
ul.
Sienkiewicza 15.
PORAONIE
DYZUIlNB:
dla
ddecl I dorosłych ul. Zeluna S5
w goc:lz. 18-2% "
niedzielę
godz. • - 12
Stomatologiczna ul.
Ze1ar:na as. w god%'. lf~-!Z , w 110boty - od goc:lz. 18 do T w ponleddalek .
T E L E F O N Y:

PogotoWle Ralunkowe 999, Pogotowie M1licyJne $$7. Pogotowie
WSW 4111-%$ Stra~ Pożarna 991,
Pomoc drogowa "l, PogotOWie
Energetyczne Kielce-Miasto 1111.
Kielce Teren m. Pogotowie
wodno-kanallzacvjne 508-11 . Poczt.
Informacje o uSługacb.11 Hotel
.. Centralny" 420-44 InformacJa kolejowa 930 Pogo owle hydrauLlczno-energetvMneo I dtwtl!Qwe KSM
osiedle XXV-lecia PRL nr tel.
420-::2. os Sady - 499-51. os. Boelanek - 4511-73 PogotowIe wod-kan .• c .o
dźwigowe elektryczne
SM .. Arm afurv" czvnnp VII J.!och..
8-U . sobota 8-19 , tel. 518-33 . PogOI •• wl .. ęnowe czynne calI! dobę
420-91 . po!!010v.1e napraw urząd1eń

m

NUMER 151

STRONA 6

C2leń&twa

Pr~

17.15 KtłlO
TDC "Tajemoteza
wyspa" - ttUcieczka" - tilm
seryjny prod. francuskiej
111.10 Gdy zac2:ynaliśmy... program pUblicysty1rl kulturalnej (kolor)
18.
Z przyrodą na ty - program
popularnonaukowy (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmlodszych
I program dla m)odz.ieży
18." W ieczór z dziennikiem
!D.30 X Festiwal Piosenki Zołni.er
skiej Kołobueg-'17
21.45 Dziennik (kolO<')
12.01 Prawda
czasu
prawda
ekranu: .,8 lipca" - filmowy
dramat t istoryczny prod. radzieckieJ
PROGRAM U
.... Ocalić od zapomnienła .ercem i paragrafem
11.00 Studio Sport Wokół lOtadtonów
1'.08 Kino ti1mów anlruoWanyoch
18.«1 Program lokałny
Ul .• Dobranoc dla najmł0d8z)'C.h
i program dla mlocniety
11.311 Wieczór z dziennikiem
.~ Ty<kień
filmów
czech05lowacklch: "Moklre bu ty ,meć"
- film fab .

HERBOWICZ WIa
Radom, B etonowa ~
o treści: .. W
lars ki Herbowicz W
dom, ul. Betonowa
czątkę

223-36" .

SWJNJARSKI

Ale

interwencyjny

Radom) zgubił legi
nlowską, wydaną p,
czą Szkołę Zawodo

DOKOŃCZENIE

ZAMILSKI TomalI
strowiec) zgubił te
dencką
nr 12441, ...,••.",.

Radomiu .

ZE STR. 1

tak slabo rozwiniętej komunik.acji w tym rejonie miasta
"mibusy"

we

wcze.sn'ych

PoliteChnikę

dzi nach rannych rozwiązałyby
problemy
dojeżdiających
do
pracy.
Pasażerowie "mibusu" linii
rur l, 30 czerwca br. czekali na
przystanku przy ul. Sliskiej
od g0d2. 15.40 do god:t. 17.10.
W tym czasie powinno
b~,
zgodnie z rozkładem jazdy,
9iedem samochodów. Nie było
ani jednego. Sytuacje podobne
na tej linii powtarzają się czę
sto.
Obie interwen.cje przekazaliś
my zastępcy dyrektora ds. eksploatacjj WPKM - JenemIl
Kon-opie. Po informował nas, że
weźmie
pod
uwagę sugestie
miesz.k.ańc6w Uroczyska i uzupelni rozkł.ad jazdy. Od czwartku bieżącego tygodnia już od
g0d2. 6.30 kursować tam bę 
dzie dodatkowy "mibus" linii
nr 3. Zobowiązał się również
do wy-elimin(}wania o.p6ź.nień
"mibusu" lion.ii Dl' l.
(aOO)

Swi~1

Radomiu.

go-

KRZYKOWIAK
Skarżysko)

zgubił.

studencką nr 11888, 'lUlI1C!ra<~
Politechnikę

$więłl

Radomiu

24 CZERWCA
w
Ciemnej w Radomlu
pudel czarny (śred,:tJ:eł!llIlte
wy znalazca proszo
wynagrodzeniem;
rowSki~o 32, telef

PYSlAK

WOJEWODZKIE KO~ENDY OCHOTNICZYCH HUFCOW
FEDERACJI SZMP W Kielcach ł Radomiu
I KIELECKIE

S__k_a_rż_y_s_k_O__~

PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA
o g

K: l N A
.. Woloość" - "Wnros" - polski.
archiw. 1. 11, g. 15.15, 17.30 i 19 .•.
"Metalowiec" .. Za rok
za
dzień, za ohwilę" - pol ki, ' kói .
1. 1$, godz. 11 i _.

PRZEMYSŁOWEGO

OYZUaNA: nr as........
Ludowej 85.
POSTOJE TAKSOWEK: Owonec Główny PKP - 1115, osiedl.
lIollllca - 2%-44.
APTEKA

-I

a • z •

J•

a a b 6 r

.a rok szkolny
Warunki

1977na.

pnyjęcia:

ukończone

wiek -

wykształcenie

n, •

nie przekroczone 33

laŁa

podstawowe

dobry stan zdrowia-

Starachowice

Dyspooujem1 miejscami w następujących hufcach:
OCHOTNICZY qUFI.EC PRACY ul. Wróbla 11 %5-661 Kielce, telefon

lł--3

nauka

K: I H A
"Jl.Obotnik" - "Anna siostra 1.na" - CSRS. 1001. g . 15, .,Na kopie Vllby' ego" - a<l4!:. koł. L II,
godz. 17 I II.
..sw,t"
"D~le Q
deltina"
U A . pan., kol. g . 1'1 i 1$.15.
APTEKA DYZlTRN : nr 21_
Zeroms k.l~o • .
'
POSTOJE
TAK:SOWEI[:
pl.
SwlercxeWs.lclego - 31', Dworzec
Zachodni PKP - 380 .

w zawodach:
blacbarz-dekan
cieśla

-

murarz

14-6 OCHOTNICZY HUFIEC PRACY %7-113
nauka w zawodach:

betooJan-dekan
blacbarz-dekarz

.. Hutnik" "Złotodajna rzeczka" - ZSRR, pan. k ol. g. 15 .30 .
"Zorza" - nA le heea u - ZSRR,
koł. godz . 16.
"Dtień S1:arańczy"
- USA. k-ol. 1. 15, god:t. IS.
,.Przodownik·' - .. Dziew ęć m ie'łlęcy" w~. k
. 1. 15. godz. 17
i 19.

al~7~~ :r;~~NA:
R

k . Star3('bowi('.

murarz

K: I N A

POGOTOWIE

Z~bie('

cieśla

Ostrowiec

tel.

ł

do l-letnich szkolnych OCHOTNICZYCH BUFCOW PRACY

Ann ~l

lir.

_

Telefon

PaoGRAM ,

15.06 Wa.kacyjne ki.no Rllodych
,'podz.iemny front" - odc. l
... f-14 odpowiada"
film
ser. prod. TP
15.JO Losowanie Malego Lotk.a
10.41> ~ooni.k (Imlor)
15.:15 Tran.sm.iSja spotkania d.e!~a
c~ partyjno-państwoW«!\i PliU..
z
przedstawicie!acni
pol.e-

TRA CZYK Stefan
miec) zgu bil pieczą
Obuwia
Warka. Traczyk St~
lenie na prowadzeni
wydane
przez
Ce
Różnych w Grójcu;
pu i sprzedaży towa

~,.Pracownia

LI_ _ _

19.~ .

"<>1. 1. 15. g . 16, l. i !!li .

Dziś

l

Radom

PROGRAM I
$.00 Bajkowy poranek telewizji
najmłodszych :
Bajki sprzed
lat - ... Trzy pomarańcze"
18.00 "Szósty lipca" filmowy
dramat historyczny prod. radzieckiej

TELEWIZJA

OGtOSZENlA

]{l

oc

:19-0"10.

TU~OWE:

9 .

Uw&ca! Za f'wenlu a ln .. '7nlianv
w pro.;ramie kin, redakrj3 nie
odpowiad a.

RADIO

.

35-3
4~" - "0

posaduan

OCHOTNICZY HUFlEC
nauka w uwodach:

PRACY

ul. Kozienicka 26-W!9

Radom

cIeśla -stolarz

betoniarz-zbrojarz
W okresie nauki junacy otrzymują wynagrodz enie.
W bufcach szkolnych junacy kształcą się w 2-lelnicb zasadniczych szk oła
dowlanych. równolegle odbywają szkolenie obronne, ukończenie którego r.wa
obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Oprócz nauki
wa.

pracy prowadzona jest w bufcu duałalność kulturalna I

Decydując się na wstąpienie do hufca należy przedłożyć: podanie I t

świadectwo sz.kolne. dowód osobisty lub metrykę urodzenia. świadectwo le
pnOGRA I LOKAL:>/Y
16. 1G
AkL..ta n",·"
OO..:l, 16.50
.. Na wlasny rachu.nci<·· aud y Cla B. W,śhck''''J. 11.00 Fal
mlodoścl. 17.30 "Kto tu rządzi'" rep. R. Marciniak, 17.:;0 Muzyka.
l7 ,~5 Radloreklam

książeclkę wojskową

(o ile kandydat posiada). 3 zdjęcia.

Skierowania I bilety kredytowe na przejazd do wybranego hufca wyd al
zatrudnienia urzędów gminnych, miejlOkich, wojewódz.kicb lub
miejskie I wojewódz.kle zarządy Związku Socjali tycznej Młodzieży Polsi
PnyJęcla do hufców trwają od dnia l lipca do 30 sierpnia 1977 roklL

duały

http://sbc.wbp.kielce.pl

/lA

Spotkanie konsultatywne

.Uchwała Krajowego
ywatelskieeo Komitetu
Obchodów Swięta
Odrodzeńia Polski

państw-str~n
Układu Warszawskiego
DOKOŃCZENIE

a 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Naroskierował do P olaków swój hi toryczny manił to data zwrotna w dziejach naszego na.rodu
zmagań z hitlerowskim okupantem.
ofiarą
wszystkich polach II wojny światowej wywalniepodległy byt narodowy w
sprawiedllwych
. GwaraD('j~ naszej suwerenności i bezpieczeń
ł się niezłomny sojusz z pierwszym krajem
iej rewolucji socjalistycznej i innymi bratnimi
rod
i orJalisbcznymi. Mogliśmy budować swój dom
)'st;, w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju.

\ladz w naszym kraju ob.i~l lud pracujący. Zapotko
ne zostało dzieło budowy Polski sprawiedliwośł'i
len J, chleba i pracy dla wszystkich obywateli. poedb 'o do tępu do OŚwiaty i kultury. budowy ustroumo· iwiaJącego neczywistą realizację praw człowie_
fakt czną demokrację. ReWOlucyjne przemiany spozno-u trojowe wyprowadziły nasz kraj na drogę
·bkie
i wS'lechstronnego rozwoju.
tych historycznych dni lipcowych upłynęły 33
y pelne prawo spoglądać z głęboką dumą i sana przebytą drogę. Staliśmy się krajem wielzemyslu, nowoczesnej techniki i rozwijającego
°
relAi twa. państwem wielkich zdobyczy mateńalnych.
~ p~~el jaJa;, h. naukowych i kulturalnych, pewności jutra
wu tkich obywateli.

'0 •

·elki dorobek jest rezultatem twórcuj prac)' eaodu, klasy r o botniczej - przewodniej siły naoleczeństwa. chłopów i inteligencji. Kaida ceniosła w to doniosłe dzielo wkład lwojej mysli
daw DaSzych o siągnięć leŻl} wielkie idee soc:izm.. IPn:ęcni ęie n ieroze rwaln ie z umiłowaniem oj. UQ'. Ideom &)'81 Dadaje r ealny ludah polityka Pollej
dnoczon eJ P artii Ro botnicz~j działającej w .0Zjedaono n )'m Stronnictwem Ludowym i Stroo_
Demokrd)'czn:rm. zespalająca wszystkich paołiw - pan)'Jnycb i bezparłyjnych we Froncie JedN rodu. JedDoi~ ła Jeał aaszłił naJwiękS%1ł zdohy, .fa amentem osiącnięe i ,waranc~ pomyślnej reali~ • w 1IiYllłkich umiene6. Nie ma dla Dal Ipra.wy
UlI f
ej aii umaeDianie kj jedności.
~orobku aie przesIania

nam

istniejących jeOCR

ow i łrudD oici. Musimy Je szybko przezw:yodZIł się bowiem DOwe potrzeby. coraz WYDze
i ambicje,
cjj t:ych Daszycll dążeń !lluiy wyi czony na
dzie Polskiej Zjednoc:z.onej Panii RObotniczej
r.... dalszeco d)'oamicznero rozwoju IIpoleczno-gosara r. krału. Jesł _
procramem Frontu Jedności
rod.. Nie ma z&S%czytnieJssąo obowillZku oii udział
neezywistolaniu. Nie szczędźmy nanych myśli
J woli i sen: w dążeniu do osiącnięda ty~h

~~yaje .łus~ dro(ft zapewniamy silę Polski
Polaków, codne miej e w rodzinie kraali )'ftnyeh i wśród narodów świata.
00

b }J)COwe obchody nasze,o państwowego t narodo-

J Jęta staną się powszechną manifesłac:j" patrio-

e Ju edności i oddania sprawie ojczyzny. soeia6zma

a. 5 Upe. 1911

~

• •
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lna

De reku 1910 WojewGchka Bada Łowiecka ,podsiewa się powięksema iclI Uwla tle 1. . tys.
Słoi)'
łemu
m.in. ułoienie
Własnej baiantami we wili 80,ucice k. PińesowL
Pnwuiwym problemem w
dalszym
·lłItu.iesł kłusewnie
two mie kańców wieJ u
. ek.
Przed kilkoma aniami w iaa.ch w pobliiu Ostrowca nstał
JIcllwyta y w lidła clonłdny łoś.
Padł w puJapce. W rok. 11 • , Iym Slłd JUjo_wy w Jędnejowie ~ł n
wysoklt k ..rę
kł6ra

Vezesłni~1I w nim
deleca je
p arlamentów Bu lrarH. Czechosłowacji. Niemieckiej
R epubliki
Dt"mokrałyezneJ, Polski, R umunii, W ,ier I ZSRR oraz upro$Zona dele,acJa parlamentu Kuby.
Dde,acji
ejmu PRL prze",·odniety
marszałek
STANISŁAW GUCWA.
Otwarcia spotkania dokonał
puewodniczący
Racly Zwiąltku
Rady Najwyższej Z RR, ALEKlEJ SZYTlKOW. pOdkreślajl4C
wielki wklad. jaki wnoną parlamenty pań tw - stron UltJadu Warszawskie~o w proces porl-:bienia odprężenia w Europie
i w realizaCji 1& ad l porozumień aktu końcowego Konferencji Be:r;pieczeń twa i W pólpracy w Europie. podpisane,o ...
Helsinkach 1 sierpnia 1975 r.
Następnie
odczytano
list
od przewodnin~cl'~o Prezydium

Kim jest
generał

ZianI Haq

-organizator zamachu
stanu w Pakistanie?
ISLAMABAD PAP. GMeraJ
Muhammad ZiauI Haq, któremu
przypisuje się pny,otowanie i
pra .. prowadlllenie zamachu stanu
..... Pakisłanie, jesł ndem sztabu armii lądowej. W Paki tań
akiej hierarchii wojskowej jHt
to dru,ie co do ważno'e;. stanowi ko. Pierw u,
da ..bbu
celleralner;o
piastuje
cen.
Shariff, którego lo«y a nie IP.nane l nie wiadomo ezy brał 1l_
ohłf'ł
... ol1ranizowania 1Iamachu.
M-letni cenerał Zia.1 Bał!. ao
tej pory cieszyi się opinią wojakowt"Co IItroniąee~o od polit :'i. U ... ażany był za et:łowit"ka
zbliżonego do "remiera Zu}fikara Ali Bhutt. któremu - jak
llię twit"rdzi sawchj-:~ał sbnowisko zera ntabu. Z stał nim
Da ~ątku 197' rolni. 11 pomini ciem kilka innych bardziej
u.slaionych ,eneraJ';w. '" 1912
był prsewodnior.ącym trybunah
woJskow .. ,o. który slIldził paru
wyższycb paki tańskicb wojskowycb. o karżonycb o ))rsy,oloanie zama hn p"eeiwko nadowi pr~mi .. ra BhuHo. W ("I;ari~
D wojny 'iwiałowej 7Jaul naq
jallo oti<"er arlJ'ii bryt. j , ; .. j
braI udział
wal ach w Bir.
mie. Malnji i Indonu,ii. »Owoa,..,il ))akl tańsklmi J an&'!tkami
))an" .. rn... . w oba Itonnil<łacłt
zbrojnYCh a Indiami w 1965 l
1971 r.

wyhodować ...

okiernlka 1949 roku. POCZlłlki
były ak romo e, dzis mamy ich
około. ł '. Tell ItiKWykle poiyteezDY ptak cieny się wyjąt
kowym v.sQADjem myśliw)'ch.

trny-y k '

ZE STIL l

maa_

wuy tJUm łtodowoom cołębi me14dlł "pod kratę" schwytata kilkurt
k .... pahF_
W
JIObliia
WJORCZOwej,
Jędł'Zejo a
I
Ostrowca IdulOwnicy »polujll"
prsy użycia podadanycll nielecalnie ł!harłÓw. Nie pnesłrse
cajllC okresów ochronnych pastoa" w alWiłraszająey ~.b
obwCHIy ł wiec:kie.
Najpierw w)'hodo ać - p6iniej słzuł~ - m4wilł my' iwi.
Dla rasow~o myśliwe,. li<:2)'
ię
przede wsay81k.im edny
nal i emocje poJewania. Dzię
ki pJaoow)'m odstrsałom, roaIIIłdnej cospodaroe mamy .to unkowo ",ate lGwiSa. Trz ba
chyba estruj nli cJoł~. .
kKaC kłu.towników.

Ka dy Na j wyższej ZSRR, sekrelana ceneralnero K C KPZ R
Leon ida B reiniewa. w któ r ym
podkre 'olil on k o niecznoŚĆ pode j mowania dal z eb wysil kiw w
celu przerwania wy 'ci,.. zbrojeń I Itmniejszenia ~roiby wojny, rozwijania wszy tkich form
pokojowej współpracy, sprzyjajacych rozbrojeniu.
Z kolei przemawial prltcwodnicltący
delegacji
ejmu PRL,
mar zalek
Stanislaw
Gucwa•
POdkreślając
postęp
o ią,nię
ty
w
po~lębianiu odprężenia
i umacniania
ws:r;ech~tronnej
wspólpracy państw. stwiercl!il
on, ii Itnaezny wplyw mialy na
to rezultaty
Konferencji Bezpie("zeństwa i W pół pracy w Europl~, ~awartt' w akcie końco
w·m konrf'Tl'ndi 11 Rpl~in .. k.
Ja.k ltaznaC%ył St. Gu('wa, ~
~romne Itnal'zenie ma stale działanie na ruelt pE"lnej I intell:ralntj realizacji wszy tkit-h za~ad
i po\tanowic-ń aktu końcOWE""o
prz(""/l wszystkie pań . twa. które
tt"n dokument podpisalv.
Pozostali szefowie deltr;a("ji
podkreślali zywą aktualnobć deklaraCji państw - stron Ukladu
Warl>zawskiego .. O nowe
perspektywy odpręienia
mlę
dzynarodowe,o. o umocnienie
bezpieczeń twa i rozwój w pólpracy w Europie", przyjętej na
naradzie Doradczego Komitetu
PolitYCltnego Pań tw troo
UKładu
Warszawskie,o w Bukare zC!ie w lis14paclllie 1976 r.
W kaxywano, ie nowym krokiem w kierunk 1IaJlObieżenia
wojnie Jlłdrowej byłoby przyjęl'ie propoz cji państw stron
Ukladu
Warszawskle,o,
aby
ygnatariu ze aktu końcowe,o
sawarli uklad, w którym zobowil\il\ ~ię · ie pierws"e nie 11iyjll broni J~drowej przeciwko
obie.
Ueze tniey
lenin,radzkie~o
spotkania Oświadcayli. ie .kre ,
jaki
minl\ł
od
zakoilc"l:enia
KBW~. potwiuci"iJ realno'ć u_
atalone,o w BeJsinkaeb programu odpręienia i wspilpraey
mi d1ly pań lwami. nlezaleinie
od ich aSłrojów spolecl .. ycb.
Zwró no jednoet:eśnie .. wa~ę
na pró),y sił reakcji I militaryzm . . .' YJl1lezenia sen nakła

trzY d i
MO
~c::&Orem 2ł
mer a
br.
Po,.otowie Ralunkowe powiad.miło organy Milicji Oby w at ....kiej o U1aluieniu wjedDym ..
lnie kań na Bródnie. cięiko
rannej 6O-1dni~j Kry lyny P .•
u
śladami
obrażeń
glo y i
twany.
i _ saybkjej poRliley
Je amiej Krystyna P. amarla
w npilalu pned opt"racją.
Pro ad%one ))MlH 'unk jonariusz)' wydualo kryminabie,o
KSMO i KD Pra&"a Nlnoc
ener~czne
jJedztwo ułrudniał
'akt. ie pned prsybyeiem perotowia Dll\i ofi ... y, który JII
analul. oru fłSiechi. lIsHujl\c
adsielić jej pł~rwSll~j pomocy.
utarli .rawie wuy5łllie 81ady
aDiu. Pomimo te,o jui
w mie
po łne h dniach Jlechtwa, podczas których przesłuchano &e
056. oro spenetrowano melin)'
pnestęJM)ae, sałrsymano
lI-letnłe&o Kn7Dt.fa K., który pJ"llyanał się
do dokonania sabójst • swojej eioUli. Motywem
pFze. tępstwa
było
Qsysllan.ie
plenJęd2y na opłaeeD~ k_tów
, ~eco lię wesele.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(PAP)

.oli~weco. W r a ioao
prukon ·e, ił! potkanie a a tł.ine
w & Icra cisie lIa je ieni br.
prayczyni się do nmoeni~nia
wzajeDlJlell:o zroz\lmienia i a aulania międay pań lwami J narodami.

USA -

Kuba

Wyniki badania opionii publkzn j w USA, prz.q>rowadWClych pl'Zt"2 in tytut Gallupa świadczą, Ź(! 5o!ł pro<".
mil'Ckeńców
tanów 7.jtdnoCZOl1ych uwaia Ul ~azan
prowadzenie l"()IZrnów amf'rykońsko-kubańskich
Itmiazających do ustanowi
ia "tosunków dyplomat ocznych i
gospodarezych mJędzy obu

krajami.

Obrady
11
Komitetu
Rozbrojeoioweee
~ hm. roz.poaęły .. ~ "
GWlewle obrady 1~ H
aji Kom.i.tetu Rozbrojenioweeo. W obradach komile4u,
~ącego głównym l~um nego.:jlM:yjnym w
łlpr wlW:h

kontrol; zbrojeń i roz.~j nia w skali światowe:i. btorll ud~aJ dełet:acje 30 peilelw.

Zatrzymanie
duńskiego

trawlera

LONDYN PAP. Duński .Lalek

rybacki .. Maria"

stał się kolejną

"'8-

ofiarą

brytyjskiej dec)'zj.i o
kazie połowów śledzi w 200-miIowej stTefie wód przybruiDych. Za połowy w tej ril"elie
ąd bry tyj ki nalożył na kapitana trawlera duńskiego karę w
~ysokości 25 tys. funtów azterlWigów (ponad 42 tys. doilIrów).
Ponadto skonfiskowano równlt·i
przęl rybołówczy
wart
i Z1
tys. funtów.
Jak wiadomo, l lipca Wielka
Brytania powzięła decyzje: o
wprow&dzeniu zakazu połowów
śl~dzi. kWra mialaby
pr:z.yczynić 9i~ do ooudov. an.ia k U·(·Z;1('ych sic: zasobów lego gatunku
ryb w
woda h,
okalają<."ydl
WY"'PY Brytyj&kie.
Prz °ciwko tej bezpr ceden '0wt'j w EWG d yzji AflgIii w .si pily Francja, RFN i Dania.
które obawiały się. że o ran iczeonie połowÓw odbije się nl,lIorzy lnie na ich pr:zemyslach
pn twórstwa rybnego.

Trzęsienie

w

ziemi

Jugo&ławii

BELGRAD PAP. We wtorek
w Kragujevacu. 100 kilomeVow
lIa po dni

od B 1.gndu

IHlstą

pilo trzę&leiUe :Ue.mi o sile
4.5 stopoia w 12-stopniowej 3ka11 Mt1"caJJego. LudnoU wyłliegła
zan.iepokO)0n3 na ulke. Nie zan lowaDO większ.ych
fiar w ludzia(ob.

·EO

ód. _i
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europejskich

pucharach

Tour de France

Thurau odparł atak
Eddy Merckxa

Manche ter iły
•
I S rłok Le ki Sofio
śród rywali polskich zesPołów
N

ie miały ncsękia ... losowaniu
pierwszej run<ły
nowej
edycji
europej-

skich
r~~rywck
piłkarskich
polskie zespOły. Wscystkie nasu drużyny, II wyjlltkiem Górnika Zab~e, łraPiły Da ren~
m~wanych rywalL
W Pueharse ElLropy, mlsł"
Polski SIJlSk Wrocław smieny
soię
u
Sparłakiem Lewskim
Sofia.
W Puchane Zdobywców Pueharów,
zdobywca - Pucharu
Polski Za~łębie
Sosnowiec
lub Poloni. Byłem I'raći będzie
" /:,rf"Okim zespołem PAOK SaJOlliki.
W PuchaTU UEFA willemishHwie Polski, piłkar1le Widzewa łAidź wylooowali l\fancbeste.r City. trzecia drużyna nasze j ekstraklasy, Górni'k
Zab~e fiński
ze.spół
Haka
V .. lkeako ki, a zdobywcy Puchar
Li!;i, piłkarze Odry Opole - FC Magdeburg.
W pierwszych spotkaniach,
które odbędll się 14 września,
tylko Odra Opole w ystll pi na
własnym boi ku,
a ))O'Z06tałe
n su drużyny grae będą na
WYJazdach . Rewan7.owe pojedynki roz~ra.ne 1Iosta.nll 28
wl"uśnła.

Sląsk..

Rywale
piłkarz e

ria

to

Bułgari,i,

regac h
krajou z

Wrocław

Spa.rtaka Lewski

So-

l~-krotnl
mislrzowi~
mający w swych szewielu reprez~ta'Dtów

"kr6lem str~lc6w"
ekS'traklasy, Pa.nowem n.a czele (zdobył 20 brame<Ic).
Drużyna
PAOK Sa.lon łk i, z
kŁórą 7m\łoerzy
si.ę
zdobywca
Puchllru Polski, to tionalist.
Pucl'1aru Grecji (przegrala w
fina.le z Panalhina1koselłll Aleny l :a) i lrźeci ze6p61 I ligi.
Pitk.ane z Salonik startowali
w Pu,chan>e ZdOOywców Pucbuów w sezonie 1973 '74
w~Hm~llDWadi
WÓWCUli nies~k-wanie
warszawską Le-

czas po
Wiedniu
ka 2:1.

pamiętn)"m

L6dz.ki Wid.ew trafił na n.ajZitlan.ego prz.eciwnika.
Ma1l(lhesler City to aktualny
wicemistrz Angli' , dwukrotny
m~lrz Icraju w latach 1937 i
1968 ocaz lri'llmfalor Pucharu
Zdobywców Puchall'ów w 1970
rolru
Anglicy pooko:lali wów-

barcłziej

Niecodzieone rekordy
ue

km z

prądem

Dunaju

Ni..oodzienny rekord usllUlowił
42-letni pływak jugosło
wi ński,
inisa Djoric. Poprawi/ on należący do niego rekord
świata .,., pływaniu
długodys·
lansowym. pokonując z prądem
Dunaju odległość 130 km. Pły
wak wyst .. rlowal z miejscowoś
ci Backa Palanka, a za koń czyi
r~ kordowv wyczyn przed belgradzkim hotelem "Jul!oslavija".
gdzie powitało go entuzjastycz·
nie ponad 5 tys. wIdzów. Poprzedni rekord Djorica wynosił
101 km.

104 godziny na korcie
Swoisty
rekord
ustanowił
Amerykanin, Bill Auslin. Grał
on bl:Z pn"rw7 w tenisa 104
todziny i 33 minuly. Dot:'l'~hcza
sowy r ekord wynosił 100 godzin i 10 minut.
35-letni Au<:lin 06wiadczyl, te
podobnl'i
proby nie pod",jmie
już nigdy

m
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de France 22-letni zawodowy
kolarz RFN, Dietrich Tburau.
We wtorek rozegrano ciężki,
piąty etap,
złożony
z dwóch
części. Lider
wyścigu
Thuraa,
w pięknym stylu odparł atak
pięciokrotnego ?wycięzcy t<>ur'u
Belga Eddy l\ferckxa. Pierwsza
część piątego elapu, kŁórą była
jazda ze wsp6lnego startu na
la8.5-km trasie Morgenx - Bordeaux, zakończyła się zwycięs
twem Francuza Jacquesa EsclassaDa - 3:38,05 (przeciętna szybkość 38,1 kin!godz.). Dla czołówki był to remisowy podetap,
bo razem
finiszowała wielka
grupa.
Thurau wystartował do popołudniowej części piątego etapu
z 8-sekundową przewagą nad
Eddy Merckxem. 30-kilometrowa jazd.a indywidualna na czas
miała ulaniem fachowców przynieść zmianę przodownika. Okazało się, że niespodziewanie
drugi podetap wygrał IidN',
Dietrich Thurau w bardzo dobrym czasie 39.24 (przec. szybkość 45 km/godz.). Merckx zajął
drugie miejsce ze stratą
50 sek., a trzeci był Holender
Genie Knetemann
strala
1.05.
W klasyfikacji łącznej po pię
ciu etaPach
nadal
przoduje
Dietrich Thurau i ma obecnie
58 sek. przewagi nad Eddy
l\ferckxem oraz 1.25 sek. nad
Francuzem, Bernardem Tltevenetem.

w

Górni-

FC Ma.cdebwrg rywal ()polskieó Odry to takŻle aktualny wkemistrz kraju. Pił
kane z NRD najwdęk.szy swój
międzY'fl.arodowy sukces odnieśli w 1974 raku, z:wycięża;ąc VI
Pucharze Zdobywców Puch6rów.
Najmniej zna~i ~ międ;ZY
narodowej arerue są pneclwnicy Górnłka Z ..brse pił
karze Baka Valkeakoski. Klub
ten był trzykrotn ie mistrzem
Finlandii (w latach 1960. 62 i
65), a jego najlepszym zawodnikiem jest wi elokrotny r e prezen,ta:nt kraju - Peltonen.
Polskie zespoły w tegorocsnej edycji europejskich rozgrywek pucba.rowych ouka więe
bardzo trudne zadanie i wywalC'Zmie aW&IlS1ł do d.rugifI\J
rundy więcej nii dwócb drużyn byłoby dużym
sukcesem.
Ale nie przesl\dzajmy sprawy.
Bye moze będziemy świadka
mi
miłych
niespodrianek se
strony n_ych piłka.rzy.
(paw)

Zn6w rekord świata!

Nowozelandczyk
najszybciej .p~~ebiegl .5
Porażka Bronisława
nów nadszedł meldunek o
nowym _rekordzie świata
... lekkiej ałletyce! W dru~im dniu mityng-u w Sztokholmie na doskonałym poziomie
.tał biel' na 5 km. Jego zwycięz
ca. Nowozelandczyk Dick Quax
ulitanowił rekord
świata uzyskująe re1lu \tat 13.12,9 (czas mierzony elektronicsnie - 13.12,84).
Poprzedni rekord. z 1912 roku,
naleŻAł do Belga Emila Puttemansa i wynosił 13.13,0.
Również pozostali
uczestnicy
sztokholmskiego biegu uzysl$:ali
świetne wyniki. Drugi był Flesben z RFN w czasie 13.13,9.
trzeci jego rodak Weight 13.14,5, a czwarty reprezentant

Z

Piłkarskie

. .
Junlorow

Malinows

NRD,
Kuschman n_I"'"_ _""
Osme miejsce zają ł
Kowol rezultatem 13b~.u.rł\1
Interesujący

był

na 3 km z przeszk
rym zwyciężył
czasie 8.14.1
Malinowskim chem (USA) - 8.W biegu kobiet
trium10wala Iren a
rezultatem 51,29
lUką Neil 53,80.

MŚ

;

Przed V OSM

buł ga rskiej

gię .

fmale

z.abrzańslciego

Zawrolną karierę robi stal'tujący po raz pierwszy w Tour

Udany start

koszykarek Ki le
wycięstwem

nad

Z dewemkO!ll&ykarki

Piołrko-

.&inalłJ:urowaly

Je

wy tępy

...

mtoKielc swo-

rOJ:~ętym

.... OIIoraj
t~wej

VI Idelecklej hali
porsłrefowym
turnieju o
d. finału V Ogólno polSpartakiady
Młodzieży.

awans
lIIkiej
Klelcllanki wygralv 83:44 (41 :19),
demonsłrujJl(; dobrll formę. Losy spotkania rozstrzygnęły się
jui w pierwszej połowie. w kt6rej nasze koszykarki uzyskaly
wyraźna przewagę nad rywalkami. W drużynie Kielc najlepiej spisywała się l\fanena
Marud, będąca naj-kuteczniejsza zawodniczką pojedynku. Zdecydowane zwycięstwo kielczanek nad
niezlym
zespołem
Piotrkowa jest milą niespodzianką i w
tej
sytuacji bardzo
interesująco zapowiada się ich
dzisiejsze spotkanie z faworylkami
turnieju, koszvkarkami
Krakowa. Punklv dla Kielc zdobYły: Manena Marud Z:ł. ZuchowitlZ 14, Rakow ka i Tokarka po 10. Oremus 3. Teres.
larud ! j
Złobecka 1:
dla
Pio rkowa najwięcl'j Warych 10
i l>h1rkftwl'lt:t S.

Zwycięstwo

Fiba a
W Baaslad rozpoczęły 9ię mię·
dzynarodowe mislrzostwa tenisowe Szwecji. W tllrni~ju tym
rozstawiony z numerem I został nasz najlep..-zy gracz, Wojdech Fibak. W pierwszej rundzie turnieju Polak pokonał daviscupowego r!'orezl'ntant'l W.
Brytanii, Johna Lloyda 7.5. 6:l.
O
nipspodziankę
pos arał się
znany z występ6w w Pu("harze
Króla, Hiszpan Javier
'('Iler,
któr:r
wyelimiMwal
S~weda,
Błrgera Andrl' 'sona 62. 6 '2.

,

W piecw l:ym meczu turnieju
Kraków, srodnie s oC1lekiwani mi, wysoko pokonał Nowy
Sąes
.:17 (39:6).
Najwięcej
punktów dla krakowianek l:dobyły: Guelewska n, esaja H,
Kokoszka 1Z i Kukula 10.
W ostatnim wczorajszym pojedynkU zesp6ł Radomia dysponujący tylko sześcioma zawodn iczkami pnegral zdecydowanie z Tamowe
46:77 (20:30).
Punkty dla radomianek zdobyły: Pytka 20, Wdowska 15, SIwiee 7. Par uw ka i Marczyń
ska po 2; dla Tarnowa najwię
cej: Z.ba 21, Biedroń 16 Krę
Cid 15 i Szymańska 12.

Po pierwszym dniu
tabela przedslawia się

Zakończyły s.ię rozgrywki eliminacyjne
piłkarskich
mistrzostw świata juniorów. Spośród 16 uczestniczących w nich
zespołów, f wywalczyły awans
do p6lfinałów. O medale rywalizować będą:
Brazylia, Urugwaj. Meksyk i ZSRR. Piłkarze
połudciowoamerykańscy
d-o&konale gpisywali się w rozgrywkach grupowych. W eliminacjach z pięciu drużyn Ameryki
ai trzy odniosły zwycięstwa w
grupach.
Natomiast
spośr6d
• drużyn europejsk-ich tylko jedna (Z:SRR) zd1>łała wywalczyć
awa.ns do p6łt.inału.
W pierwszym pojedynku p61:finałowym zmierzą
się reprezenlacje Meksyku I Brazylii, w
dz'ugim o awans do finału walczyć będą zespoły Związku Radzieck iego i Urugwaju.

Łurnieju
następu

1.
!.

3.
4.
5.
5.

Kraków
Tarnów
KIELCE
Pi"trków
RADOM
Nowy SIłC1I

1-1
1-1
1-1
0-1
0-1
0-1

8ł:11

77:4'

63:44

44:63
46:77
17:80

tnis w hali sportowej P"y
ul. WaJijróry koleine pojedynki. O ęodz. 15 zmi"rza ie KCspoly Rafiomia i Piotrkow... o
It'odz. 17 Noweęo SaMl!a i Tarnowa. a o ~CMł'll. 19 Kr1Ikowa i
Kielc.
(paw)
• Na rozgrywanym w Salonikach międzynarOdowym turnieju w piłce Wodnej. reprezenlacja Polski zrl'm:sowała z Grec.ia 5:5.
• Po dw6ch partiach p6łfi
nałowego
meczu
szachowego
pretl'ndentów. rozgrywanego pomiedzy Połu~ail'wskim i Korcz·
noj, m (obaj 7SRR1. prowadzi
Korczno] 2:0 W drugim p6łfi
nale. rozgrywanym miedz v Wę
~rl'm
PorŁischem
i Spassklm
(ZSRR) wynik me<"zu jest remisowy 1 :1.
• Siatkarze ZSRR pokonali w
Hi.rornmie repri'zlffitacje J3lX)-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Totalizalora

Sporłowr~o

P. P. To<al i lO~ Sportowy zawiadom;". te w zokladach p ilkarsk ic h z
dnia 2/3 Ilpco 1977 r stwierdzono:
147 rozw. z 13 trafleniomi - wygrona po l ,7~ zł. 3.360 ""zw. z 12 Ira·
tleniami
wygrane po 77 xl. 22.606
rOWtl. r. 11 trafien lom l - wygrane po
T1 xl.
Pon :eYłoi

no wYorane z 10 troH ...
n larnl pnypado Itwoło
poniżej
zł<>
\)'ch S. wyg ronych tych n;e wyolaco
się.
o cołq kwotę przelnoclonq no
te wygrone podlielono W równych
ctęiciach
<>O
wygrane
pozostolych
stopni.

nii 3:0. Byl to drugi pojedynek tych zespolów z cyklu pię
ciu
test - meczów.
Pil'rwszy

Sprintem...
również

wygrała

drużyna

trzo.sŁw

I ligi w
nie sportu. W lid ze
la Kielee zajmuj e
tę za zespołem
v:
świata Jadwigi
Obuwnikiem Pru dn
mężczyzn Stena aw
medalowe, trzecie

A oto
zdobycz

Komunikat

jąco:

Polski
zweryfikował

zespoł6w I ligi po
dach mistrzo.stw:

• KOBIETY _ 1
Prudnik 11.162 pkt.,
KIELCE 10.962 pk l..

10.868 pkt., 4)
u
10.691 okt.. 5) Dru ~
wa 1O.5~ pkt., 6\
Warszawa 10.505 pk t. z
k

ra-

• Znany szkoleniowiec, &1mU':ld Zi~tara mianow.a.ny zo-

-

Po:mań 11.141 pk t..
10. 29 pkt .. 3) TEll
18.4!4 Dkt" 1) Dru kI
Wa U,.4 3 pkt.. 51
Prulhtik 10.352 Dk l.. . .- . tyk Kraków U.1S1 r

stal przez PZPN tr
prezentacji Polski j"
• Czolowy maralo
t a. złoŁy medalista
chium i srl'brny t ..... ___••
Amerykanin Frank
stał zwycięzca ro? ":
Atlanc:e m:ędzynaro a
~u

dziecka 3:2.

:\IĘZCZYZ. l1

•

przełajowe~o

n'

10 km, w którym
ponad 6 tysiecy Z l
• W niedzil'le f ' "
w Wiedniu kolar'\('
stwa świata iuniorM
i szosip. P o1«ke r pn'
hpA_jo

1"..J'C''''~''''_·"'I

,,'

