ch

Trwa przygolowonie f4'omu robót •
społecznej

•

Współudział

Ponad 90D
członków

.m.;.c

Cena 1

zł

", Pusiedzenie

HL. 50.

be~rtyinych, młodrieiy

_:PDliłV~lnegD

dni

:·/·KC.....'::PZPR"

nu partvineao
obiekty,
dodatkowa
dla ieb"e i ralu
CZ

"':

iuro Polityczne

KC PZPR
najbliŻlszq n;edzi~lę. 21 lT)(l~a
em czynu partyjnego. Bę
jut szósty z kolei tego
c;głO$jć

przedsięwzięć

ki6ry obecnie
jeden z elementów
kompCJorVi, prowadzonej pod hosłem

"Co ucz,,,,Ii,",, i co

nież

w poprzednich - rówudział
w czynie

obecnie

dekloruje 'Hiełu członków stronnictw sojuszniczych i bezpartyjnych orOl szerolUi! rzesze
młodzieży.

Dzień

omunikacji
l7 ma)<i
rocznica
w 1865 roku w Pa-

pierwszej międ-zynarodo
konwencj.i telegraficzn ej _
od 1969 roku w
jako MiędzynaTelekomunikacji.
hasłem, eksponoroku była rola
IK(H'i(;ZI~Nl'lr. NA STR. f

P~QCG

trwałe

efekty społeczna i proc:łUtcyjna
proco członk6w partii, ZSL, SD
i beąx.rtyjnych jeeIt dowodem
zworlości Slefegów PZPR, wy$Oł(iej dyscypliny oraz poparcia
społeczeństwa
dla
programu

portii.
Instoncje i organizocje partyjne czynią obecnie inłensyw
l14t słoronia dla jat najlepszego
przygołowonła zodań, reol;zowaDOKOHCZE1\fIE KA STB. I

Obywatele USA
opuszczą
z

Waszyngtonu

Szabe?
'ionoszą,

że

rząd amerykańaki

zamierza wy_
do Zairu samolały transportowe i helikoptery w eelu ~
wakuacji obywateli amerykań
skich przebywających w zairskiej prowincji Szaba (dawniej
Katanga) . gdzie od kilku duj t0czą się zacięte walki
między
wo jskami rządowymi a powstań
cami. Przypuszcza się, że do akcji tej przyłączą się również
F r ancja i Belgia. W Sza1lie pnebywa około 3200 obywateli USA,
Belgii i FrancJi.
(PAp)
słać

\\'encj(' przyjmujemy
w godz. t-u
acieki w łazience
ian R. zami€521kały w
eh ul. Urzędnicza 9A
Od tlU<:h lat, czyli od
ntu oddania bloku do usą w moim
mieszkaniu
l'iICZENIE NA STR. 3

Role VIU

Ił

czynić nołeży, oby Polska rosła
w siłę, • ludzie iył dostatniej".

Tok jak i

,.

B

C::Z~

rodzoju
stonowi

~.: , .

iuro
Polityczne
KC
PZPR na posiedzeniu w
dniu 16 bm. rozpatrzyło
propozyeje Ministerstwa Rolnictwa
dotyczące
dalszych

•

postooowtkl

- .;

BioprognolCl
Uwaga, kierowcy I pneebodnieł
Widzialnołt dobni, drocl okresowo śliskie.
Sytuacja
biometeorololl:iczna:
przeważnie
korzywtaa a kr6tkotrwalych zakl6eenlaell W rejonaell
lOkalnych bun.

·S sia

usprawmaJą

cych gospodarowanie ziemią.
Stwierdzono, że dla realizacji programu poprawy wyży
wienia narodu niezbędna jest
stala troska o dobre wykorzystanie każdego hektara użytków rolnych.
W kolejnym punkeie . .rządku obrad Biuro Polilyczne rozpatrzyło I zaakceptowało program dlugoralow~o
DOKONCZE!IIIE NA STR. !

"Mini-Mundial KIELCE-78"

-

Polsko
-Amer,kaakiei
Radv
Gospodarczei

:0

Listy E. Gierka
i J. Cartera
do uczestników obl'ad
W Waszyngtonie odbyła
się IV plenarna sesja Polsko-Amerykańskiej
Rady
Gospoda'rczej
grupującej
reprezentantów czołowych
polskich . zjednoczeń przemysłQwych
i
przedsię
biorstw handlu zagraniczDOKONeZENIE NA 8TR. ,

-

~yją tak, jak nasi przodkowie

z epoki

kamiennej

~rupę

aaskiniowców
odkryto na Filipinach!
TOKIO PAP. Rzecznik rzą
du filipińskiego oświadczył w
Manili, że w rejonie położo
nym w odległości około 700
km na południowy zachód od
stolicy Filipin natrafiono na

grupę
jących

ludzi jaskiniowych ży
tak, jak nasi przodkowie z epoki kamiennej. Grupa ta składa się z okolo 30
rodzin i zamieszkuje krater
wygasłego wulkanu w dżungli
na jednej z wysp należących
do prowincji Palawan.
Rzecznik nie podał , kto
kiedy odkrył istnienie jaskiniowców. Podkreślił, że nie ustalono dotąd, czy grupa ta,
OOKONCZEN1E NA STR. ,

Trwa

śledztwo
•

w sprawie

Aldo Moro
RZYM
PAP. We Włoszech
trwa śledztwo w sprawie Aldo
Moro. We ",lorek funkcjonariusze włoskIch władz
śled
Cl:ych udali sie do rzymskich
katakumb. hy również tam szukać śladów pobytu
sprawców
porwania I zamordowania pnywódcy włoskiej chadecji, Aldo
Moro. Docholbenle prowadzone
DOKONCZENIE NA STR. l

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wczoraj rozecrane . - . l, kolejne elimillaeyjne _ eze naszec. turniejll lIIłD
dych piłkarzy
"MiDi-M __
dial Ki elce-fS". M.iD. Poiska (SP
nr 9)
pok_ala
Mekllyk (SP Dr 1S) .:e!
Szczecóly _
.tr. I.
Na uięciu: uspół Sak.. y
Podstawowej ar • ..
opieklInem,
naaezyeiele ..
wf Aadndelll Łynakie ...

.w,._

Pech
Langa
i Szozdy
Ibiś, do VI etapu XXXI Wyś
cisu Pokoju nasza drlliyna wystarluje w czteroosobowym skła
dzie. Wczoraj, po upadkach spowodowanych kraksami I na skatek odniesionych obraźeń wycofali się Z wyści!:u CZESŁAW
LANG i STANISŁAW SZOZDASzcze~óly na str. 8.

a

coraz

Delegac:ja
Diemieckich pedagogów
w Radomiu

prawdaie omatnie ty,odnie roku ukolBe,o wypelaia inłen.
sywna nauka, ale jest k lei okres riwnie inłeuyw:nyell
puy,olowań . . wakaeyjne,o wypocaynk. daieci i mlodaje·
.y. Kołonie wypoesynkowe, kolon~ i o1lfty adrowołne, oboay "łe
i wę.uowne, oboay łllcaąee wy.,.eaynek altraCIl, oboay szkolenio·
wo-wypocaynkowe, _kolne eehołniese hulee ltracy, SHonowe hlł·
Iłuay aanakryjne, ośrodki wyeieeskowe 1111 mias6-aell dla daieci se
..nI, biwaki, pełkolonie - ot. jak Hru. r_winęły aię f.rmy WoIłero wypoeaynku.
dła daieei
poc18ławowyell aaeayna

Prserwa wakHyjna

se

_kół

aię

1. nerwea i łrwae będsie
do 11 sierpnia, a dla mIodaieiy
od Zł

.-kół ponadpodaławowyeb
eaerwea do 2 wraeśnia.

Zr6żnicowa.nie terminów wakacji, tak na początku niechęt
nie przyjęte przez ogół rodziców i opiekunów, w efekcie
przyniosło nie tylko rozładowa
nie przeciążeń
komunikacyjnych, ale, co SIlczególnie waine,
możliwość objęcia zorganizowanym
wypoczynkiem z.nacznie
większej liczby d~eci. W lym
roku I kolonii skonysła około
4,6 mln dzieci i młodzieży, nyli
o prawie 3 proe. więeej Bił w
roku ubie«łym.
Szczególnie zlldban4l o przytolowanie bazy koJonl}nej w

_.

SłowoII

dniu wczorajszym w kieleckim
Klubie
MPiK
dziennikarze "Słowa Ludu" lIaprezentowali swym czy·
łelnikom i gościom, a wśród nich
1000000arzom województwa - I
sekretarzowi KW PZPR - A.
lekaandrowi Zarajeaykowi i wojewodzie kieleckiemu .Jóaelowi
8ła6skiemu
oraz gospodarzom
:Kielc z I sekretarzem KM lu·
lianem Laboehą, ludzi o których
,azeta pisała, uzupełniając w
bezpośrednich z nimi rozmowach

I

ich

współ czesne życiorysy.

Odżyły nie tylko
wspomnienia z lat okupacji, walki z najeHżcą, pierwsze dni wolności i
utrwalania władzy. Jakże inna
była wówczas
młodość
pariyzanta Władysława Godllica z
Pińczowskiego i obecnego
maturzysty .Jerzego Pięeikowskie«o
z Zespołu Szkół Elektrycznych
1111 Kielcach.
Tamten
marzył
wówczu o prawdziwym karabiaLe by bić wroea, ten konstrud3~ monitor telewizyjny!
ał«orsata i Andrzej Lenarto·
wiezowie z VI LO w Kielcach
_ie tylko wspaniale tańczą w
Klubie Tańca
Towarzyskiego
"Kleks", ale 51\ również olimpijczykamI. Zbierają laury i na
parkiecie i w szkole, wyróżnia
jąc się znajomościl\ języka rosyjskiego ł matematyki. Taniec
jest icb rozrywką, nauka drogowskazem dalszego życia w urzeczywistnieniu artystycznych, w
przypadku Małgosi i astro nomicUlych, w przypadku Andrzeja, marzeń.

W dziennikal·skich debiutacb
kieleckich szkół
WYbiegli -:laleko poza dzień dzisiejszy swych dzielnic: osiedla
XXV-lecia PRL i Czarnowa, a
d)'rektor
Gminnego
Ośrodka
Kultury w Piekos20wie - Wie"aw Osi.ka nie tylko rozwija iycie kulturalne, oświatowe i
artystyczne na
terenie swej
gminy, ale pisze na temat kieleckich GOK pracę magisterską.
Historia ł teraźniejszość p rze. ły się w rozmowie z pczedmłodzi licealiści

m
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żYWo

stawicielami Szydłowa, miasta,
które w roku prz.ysz}ym obchodzi~ będzie swe 850-lecie. Wiele UcsniOflO juC, by Szydłów
odZYlkał swój dawo)'
blask i
szczycU się nie tylko nazwą
polskiego Carcassonne, ale I 'ospodarnościll swych obecnych i
przyszłych

mieszkańców.

Z roku na rok gęstnieje Uum
turystów Odwiedzających KieWiele dla spopularyzowania jej uroku i obsługi goś
ci uczyniły już "Łysogóry", wiele ciekawych inicjatyw prze"lsiębiorstwo to podejmie w najbliższym
czasie pomne hasła
konkursu, w którym zdobyło
zaszczytny laur: "Stać nas na
więeej". I prawda ta odnosi się
także do kolejnego, piątego już
Festiwalu Kultury
Młodzieży
Szkolnej .,Kielce-78", imp rezy,
która zgromadzi w tym roku
ponownie tysiące harcerzy, zuchów I gości z całego kraju. O
przygotowaniach do festiwalu, o
jego rozmachu mówiła sekreta rz
Komitetu Organizacyjnego
druhna Barbara Ziomek. Jej
słowa udokumentował tercet
z
I LO piosenką, która rozbrzmiewać będzie w lecie VI' kieleckim amfiteatrze.
lecczyznę.

Nową
placówką
kieleckiej
Melpomeny będzie teatr. Dzięki
dobrej pracy kierownika budowy Jerze«o Daiedziea oraz mistrzów i robotników z -inia na
dzień zmienia
się
zewnętrzny
kształt budynku
teatru, przy
którego wznoszeniu aktywnie uczestniczy w czynach społecz
nych i w świadczeniach pieniężnych

całe

społeczeństwo

To właśnie od
spółdzielców rolników z Bilczy wpłynęła na konto budowy
teatru 3-milionowa złoŁówka. To
oni zadeklarowali także przepracowanie w czynie społecz
nym na placu budowy teatru
100 ~odzin.
Kielecczyzny.

Rzecz jasna, Żł' w llinwsaym
"iywym" wydaniu .,Słowa Ludu" nie zaprł'Zentowano wszystkił'h tych. których warto, łnt'
ba j nal('zy poznali jako ludzi
dobrt'j robotv. Na innych prz ' jdzie kolej w Da<, (pn'''Ch ł('«o
typ. ciekawyt'h i prezaclt. CZł'
kam,..
(Kas)

miastach dla dzieci Je zbiQrezych
gmi.nnych. Do miut zjena turnusy trwajllCe od
li do 10 dni ponad 90 ty•• dziewcrlłlt l chłopców. Dołoi.ono sta·
rań, aby tych kilka dni pobytu w
mieście dobl"Ze wykorzyllłać dla
zaznajomienia młodzieży z miejskimi atrakcjami - łąezyć wypoczynek ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, bytnotici" M
intere&UMcych 8pektaklaeh teatralnych, uczestnictwem w imprezach, jakie corocznie oferuje
"Lato w mieście".
Dobrae przygotowały lIię ile
wakacji orcaniueje i insłytaeje
odpowiec1sialne aa wypoeaynek
w miejseu aamiesskania. Wakaeje w pobliżu domu to oierta
nie do pogardzenia dla poMd
mln dzieci, zwłaszcza najS71kół
~

"I

młodazych

objętych

Dla siebie
•

kraju

DOIo1WZłtND:

D

I'I'L 1

nycll w czynie. Będą się one
k<lnCenłrowoly
gł~ wc*ół
proc społ4H:znych porządko
wania terenów,

kootynuowonio
już
rozpoczętych
w c-zynoch
Sf)Ołecznych robót, prowadzenia
proc poz,wolojqcych no szybsze
przygotowonie terenów budowlanych. Na wsi podejmie się
budowę dróg
i chodników, Ił
rządzeń
wodnome-li04"ac)'jnych.
w SKR dokona się remontu i
przeglądu maszyn rolniczych. W
mia&tach podjęte Z0\'5toną
proce przy Ufządzaniu pori(ów,
ogródków jofdooowskich, boisk
sportowych. W zoldodoch procy
Z04"gani;rowono zostanie zbiórka
złomu, surowców wtÓfnych, a w
Jobry1<och produkujqcych no potfZeby rynku - czyn przyczyni
się do prze«ozonia dodatkowych
wyrobów.

mm.

Szczegółnq uwagę ZWfOCQ się

no sloranne 04"gamzocy;.,. przygołowan~
robót.
()(ganizoc;e
partyjne moją już w tym WZOlę
dzie
dobre
do&'łt'iadczento.
Konkreme zodooio ZOIłonq w
gronie
czk>nków
orgont1oc)i
wcześniej omówione tok riby
w dnj.u czyr.u ~zysłttie sprawy
były jasne i okly komy człon.
portii, koidy chę-tny do procy
miał ołtreślony łzow. front robót.
otrzymoł

Biura

niezbędny

I chłopców spędzi wakacje na
obozach orłanizowanyeh p.rzez
Sakolay Zwi..sek Sportowy, na
~tóf-ych wy.poczynek łlłCZY się
Z&>wsse ze zdobyciem umi.ejęt
nalej pływackich czy źeglar
_ich.
Dl'ug" obok harcer&twa or ganw.cją ma~1l dobre tradycje
w CM"ganizowanłu wakacji dla
~ącej się młodzieży ~ szkolne oebołaifte ....ee praey. W
tym roku najwięcej junaków
będzie pracowało przy budowie
linii kolejowej, tzw. olimpijskiej.
Szeroki frc>nt pcacy pl"Zygotowaly OHP dla amator 6w indywidualnego wypoczynku łączo
nego z

praą,

wypoczynku

~j.

manego ja.ko altcja "Wakacje
_ własny rachunek". Chęłni,
a je8ł iela a każdym ruiem eoraa więeej. Jui "21 nerwea
łtęc11! mogli praeowae
w .słu.
«aela, bandlu, budownidwie, ko·
lejni et wie, transporcie, rolnictwie i sluibie adrowia. Dla pra-eu.jącej w czasie wakacji mło
dzieży OHP przygoiowały tak·
że wiele towarzyszących Imprez
kulturalnych
i
rekreacyjno-fJPOr-towych.
HALINA SZTPUL8KA

tegoroczną

akcM kolonijną, którym praeujący rodzice mogą zapewnić tył- '
lr.o jeden miesiąc wypoczY'nku.
Z kaidy. rokiem wiU"a Iieć
kolonii sirowo'nych. W tym
roku na tego typu koloniach
pod opieką lekarzy specjalisU>w
bęcIsie wYJ>OC'Zywać ok~ło 70 tyl.
uczniów.
Spośród organizacji zajmują
e"cl1 się wakacyjnym wypoczynkdem uczącej .Mę młodzieży
prawdziwą potęn jeet Zwillsek
Hareerałwa Polskie«o. Tylko w
akcji "Bieszczady .o" mającej
Da celu zagospodarowanie tego
pięknego regionu biellzcz~ie
re we1mie udział I łys. mło
dzieży. Kilka tysięcy dzie-wcząt

l

Posiedzeni

bliżej

W

Od 15 ma;ioa, w ramach u.\lloOwy e ~Jemne-j pomocy i wymi.anie doświadczeń, przebywa
w Radomiu delegac,}a niemieckiOO pedagogów z Magdebu;rga
W jej skład wchodzą: WerBer
Hea.e, I za.o>tępca kurat<ll'a WyGeWu OBwi..ty w Magdebul'g'll,
lIi.rU Honel, !cie;rowni·k dxiału
dt>. wychowa>nia
Okl'ęgowego
Wydziału
Ośw<iaty
w M:a,gdeburgu oraz dr Klaus Sełlerbalh,
&a.Stępca
dyrektora
Wydziału
Szkolnictwa
Za,w odowego w
Magdeb'llr lU.
Wcz<taj loście puebywa. w
z.spole Szkół Skórzanych, Idzie
mteresowali się
pl'oblemaroi
polskiego sdr;olnictwa :z.awodowego i metodami dydaktyc:z.nymi, st.oeowanym.i pcz_ polskich
nMIezycieli. W dniu dzisie~ym
zwUedzaJj Szkołę Podstawową
DC' 39 oraz pczedszkole "Zremgu". Spotkali się także z :&a.t~mi dyrektorów szkól i kie
rown1kami świetlic, których ZApcw.na.li I trudnościami i osiąC
B.ięciami niemieckiego szkolnictwa. Na następne dni przew.idzJa.ne zostało zw4edzanie sdt6ł
pOOsta.wowych
w
Zwolelliu,
Uipeku l Solcu, willyta w Sr.yd}owcu. Pod6Umowanie naetąpi
w sobotę, 20 maja u ku!''''''''
oświ.ty i wychowania w Rad0>miu. W drodze powrotnej łoi
c>ie Uo.7Al jeszcze wizytę w Gmllnned SU:ole Zbiorczej w BeJsku.

II

ael

Sf)fzęt

tt

Terapin"

nałuralne

odżywianie

rozwoju stosunków Polski
krajami roawijaj/iłc)'mi się.
Stwierdzono, że politye
i lespodareze stesunki na
I. kraju s państwami rOI
JaJ/iłcyml alę ... przedmie
Inłego salnteru.wania w
partyjnych I państwowyeb.
.Itałnieh latach znacznie
cieśniła się wlpilpraca Po
s ty I paósłwamL Przy
nily lię do tero .ficjalne
Syty na najwyższym .zezeb
parlamentame. kontakty om
nizacJi
społecznych.
wie
Itronna współpraca na
rum Hganlzaeji młędzYDł"
dowych,
a
także
roz
współpraey

macyjneJ I nauk,o ,,'o·te(:bnll!l"l
nej. Rozszerzyła się
współpraca ,ospodarcza I
mi krajamL
Polska będzie nadal
Ilła~ stosunki
li
Da:DSlWII.
rozwijającymi

magających

się

w

o zasady pokojowelo
istnienia i wujemnie
nej współpracy,
dlłieDie d. OIIłanowienia
wiecJliwe,. mlędzynarodo1l'
C. belu ekooMDicznego.
myk. ta dobrze sluży sp
wje pekoju I leiy W żyw
Dych Interesach naszego
r.do.
(P

Zakłady Farmaceutyczne .,pol·
fa" w Kutnie r~pocz~y produkcję nowego prepara'u za.stę
pującego naturalne
odżywianie
szczególnie 1V przypadkach wy-

. DZ I Ś

długotrWałego

,

sztucznego żywienia ludzi ciężko
chorych, nieprzytomnych bądź
operowanych. "Terapin" uwiera pelnl\ "lawke niezbędnych organizmowi składników.
m.in.
tłuszcze, węglOWOdany, witaminy i sole mineralne. O szerokich możliwościach zastosowań
madczy także )e«o przydatn~ w
iłltensywnej
tM'llpii,
neurologH, cbWurPi, leczeniu
eborób wewnętrmych.
Obecna produkcja - około 10
tys. opakowań rocznie, w pełni
pokrywa zallotrzebowanie.

• W Huoie Szkła 
nym :I CJbiełt!ów
Kine6Ioopów
KolOl'Owy!i
"PolkolU""
ł!ud09f8llyc h l
Piuecmie k. Warszawy ~
roz.poczęto montaż

u"ąd

technologicznych.
•

częło

W Saorlo.mia"Dl
silę

~

międ2YiDa!"od o v.:

seminarium OI"ganilzadi. W
ry&tyczn~h krajów !IOCJal
stycznych.
•
W Wal'sQ:a,wile odbyli'
sW: międ2ynscooo<wa narad
biologów zaJjmujących
zagadnjenia>JT1i %3cieczySZc
nia Moru Bałiyckieg o .

Komunikat
kieleckiego ZOZ
.lok informuje kielecki Zespół ~
Irł
ZdrowotneJ ambulatorlvm ehlrur·
glc.rne Dzialu Pomocy Doraźnej. czyli
pogotowia
ratunkowego
mieici się
obecnie w Szpitalu Miejskim w KIelcach. przy ul. Ko!clu"ki 23.

16 maja 197. r.

zmarł

w wieku .1 lat

towarzysz kapitan RYSZARD PIETRZYK
dłąolełnl oficer Służby Bezpieczeństwa KomendY
Wojewócbkiej MO w Kielcaeh
.

Zmarły od~nacsony był Srebrnym Krzyżem ZlłSluf~
ocknałI:&.lDi .Za aaaluri dla Kieleeczymy" i "Za sasJllfl

w oehronie ~ku publiezDCCo" ..... innymi odzna'
czeniami.
S .....aciUśmy w.or.weco i eeaieuet'o ~ars7""
CHść leco P . . . .I!
Porneb odbęcbie się w d.i. 11 maja 1,.,1 r. w Kie!'

_eh. ,... 1..

.

Kondukt PGCneMw)' wy ruuy . , . . . WoJcw~:;
. . Domu I.Uu)' prsy uL ~o na mieJfiCO

ementan w Iieleaeh.

KIEROWNICTWO, KOMITET ZAKŁADOWY PZ'~
RODZINA OKAZ FUNKCJONABlUSZE SB I )I
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH
Dnia U.V.197' sma.rła przeżyw")' lat 7ł
ś....

itp.

kiełeckim według
rozemonio - proca
w dniu czynu portyjnego przebiegać
będzie
w ponad 900
punktach
oroz wspomoiooych
już lIpfzednio pr()dU(ujqcych
no rynek - zołdadoch.
RówniN w woj. rooomsktm
proce przyg<Jltowawcze sq w
pełnym !dtu.
(at)

zastępuje

KC PZP

W woj.

M'ANISLAWA GRZESIK
"BASIA"

WSołę.,nego

'"

Wy-prowadaerńe swlok :I ogrójca kałedra.1lleJo r. '
cmentarz Stary w Kielcach nastąpi dnia 18.V.1918

,.m. le.
-

•

.,.,... Ile

sawiadam~

~
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e'

radomskiego "Sportu"

JtPo6lizgi"

prymu••

U

G

zin czeka
pól z-elcze mieszkania

w Ostrowcu
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa należy ~o
Dajprężniejszych w kraju. Kilka raz~ z~obył.a wysokIe
nagrody od władz naczelnych i wo)ewod~k~ch. , Pr~
ten stara
i obecnie.

.orby (SI\ to najnowsze w.ory) powstały w
Wyrobów SkónanY4lb
i
Odzieżowycb
..Spod" W Radomiu. Spoojalnościl\ ra'Iomskie~o pr~SIł torby ze skóry łl\czonej z różnymi
tkanmaml,
szłruksem,
brezentem koloru naturalne!:,o i płótnem
m. Na zbliżające się międzynarodowe tarwi w Poprzy~otowano duży wybór toreb turystycznych, mai duiy-eh. Spółdzielnia Pracy "Sport" II powodzeniem
swoje wyroby za r:raoicę, w kraju ma takie
nabywców.
CAP-Stan
towane

Przemysłu

Klinika" autobusów
Starachowicach
iejska kwnunika.cja samochod()Wa funkcj<)Duje
w siedmiu miastach wo"Ió(iztwa kieleckiego.
466
busów, którymi dysponuOjewódz,kie Przedsiębior
Komun ikacji Miejskiej
WQzi dz iennie 368 tysięcy
żerów, natomiast w ciągu
aż 134 miliony osób. Po
ch naszych miast kursuje

ednym zdaniem
Rejonowy Oddział POlskieco
u Hoo01l'-eó", ~arków w
nti~ podjllł decyzję o aorga-

aniu w

Mł&cldeiowym

Domu

ry kursu, na kt6rym zainteani będłl moCli poznać me• hOdowli, karmienia I naucze-

plewo

tych

w.

sympatycznych

najwięcej HautOSanóW" ,
wiących 43 proc. ogółu

stanoposiadanych autobusów. Najmniej,
bo tylko 30 proc. je6t samochodów marki ,Jelcz", najba{'dziej niezawoonych i pojemnych. Do UłSpokojenia w peł
ni potrzeb komunikacyjnych
WPKM brakuje okol<> 170 pojazdów. Aby nieco złagodzić
n iOO<.statek nowych autobusów WPKM przy swoim oddziale w StarachOlWlicach zorganiz()Waro zakład napr aw I
odbudowy starych, wysłużo
nych jut pojazdów. Pl"Zewiduje się, że dzięki temu rOC?nie
około 50 autobusów nadają
cych się do kasacji będz ie pod
dawanych kuracji odmład z a
jącej, po której ponownie bę
dą służyć mieM.kaócom miast.
(JPA) .

(d<r.)

się

utrzymać,

nie bez tfudnoScl, rownlez

Akltiualni.e
w
budynkach
OSM mieszka 17.119 osób
(5.008 rodzin) czyli prawie 00
czwarty mieszkaniec Ostrowca. Jes t to jeden z najwyż
szych wskaźn ików w naszym
region ie, ale od kilku lat utrzymu;e się na tym samym
poziomie,
bow iem
z-asoby
OSM ka~dego roku \WJra5tają, lecz również liczba mieszkaIków
Ostrowca. Budowniclwo
spółdzielcze,
mimo
sprzyj ającej
atmosfery, nie
może podolać ws-zystkim potrzebom. OSM liczy obecnie
8.772 pełnoprawny>eh czł{)n
ków z tego 3.907 od lat 0czekuje na mieszkania. Ponadto 3 tys. kandydatów cierpliwie czeka w kolejce. Moż

na

więc
stw i erdzić,
że
Osłrowcu 6.828 rodzin oczekuje
własne, spóldzielese

n.

w

lokum.
(Rocznie
pnyb,.wa
blisko t)'sjąc nowych kand,.claiów).
llł77

W

r. OSM

ną wolność

p<>-

winny ulec poważnej rozbudowie: kanalitzacja, oczyszczalnia ścieków, wodociągi,
sieć gazowa
i c iepłownicza.
Bez odpowied-n ieg{) wzbrojenia
terenów n ie można marzyć o
przyspieszeniu tempa budown ictwa mie6ZJkaniowego.
Takie budownictwo spół
dzielczych domków jed'norod zinnych n ie nadąża za potrzebami. W 1977 1:. na 31 domów, które mialy być zagospodarowane, przekazano do użytku lokatorom za.ledwie 18.
Tymczasem w tY'm roku po.winna być rozpoczęta budowa
dalszych 42 domków jed-norod zin,nych
szeregowych i
"bliźn iaków".
Jak z tych
hrudności wj"jdzie OSM
w
tym rolro!

Nowe

zakłady
odzieżowe

prz~ie1-iła

582 mieszkania, ale tylko 148
członków. Porrostałe rood.zielono, zgodnie z ustaleniami, pracownikom huty ()rK
specjaJistom. Wynika to ~ potrzeb gospodarczych IDlasta.
Nic też dziwneg{), że w takiej
sytuacji esas w7czekiw~ia
"szerecoweco" członk.a spół
dllielDi na mieszkanie pnedłuia ,ię do 8-10 lat Wniosek - budować więcej i szybciej. To jednak nie jest takie
proste.
M<>e
przerobowa
przed iębiorstw budowlanr:ch
jest ograni<:zona. BudowIllcWiO w Ostrowcu może się w
pehli roz.winąć, zaspokoiĆ potrreby dopiero po 1980 r. Do
tego bowiem czasu, fabryka
domów powinna uzyskać pel-

pcod:ukcyj.ną-

9 tys. izb rocwie.
W t ym samym czasie

Również
liczba
oddawanych obiektów towarzyszących
budownictwu mieszkallli{)IWemu jest niezadowalająca. Bnk
jest dostatecznej Hczby sklepów, punktów usługowych,
ga.stronomicz.nych, kulturałno
-<>światowych itp. W niektórych obiektaoh występują powaine opóżn i enia jak np. w
osiedlu Słonecz.nym. Jakość
oddawanych przez budowlanych m ieszkań również poz.ostawia w iele do życzenia. L0.katorzy zgłaszają pretensje, a
OSM n ie posiooa sił, aby usunąć na czas wszystkie niedociągnięCia.
(mak)

dla

Ja,k podaje "EJqX'es6 Wiecwrny". w Zjednoczeniu Za-kładów
Prremyslu O&deżowe-go roewa-

une

SIł moźHwości

budowJ' no-

wych 15 zakładów ~wYlCh.
Będą
już

to

od~ły

Pl'oouikcyj.ne

fabrytk

l$ł;niejącvf'h

(np.

.. Wblczank.j",. za,!.rudniając e po
300-500 p;racowndkbw. głbw<lldie
kobiet. Ustal ono. że cykl budowy i uł"Uchomiecia nowego zakładu powimien zamknąć się w
17 miesiącach . Wśród
wJ.elu
miejscowości.

kt6re

b~ą ~ied!z~

bami oodlllia}ów wy,rruema Się
Suchednibw w woj. k·j,eleokim l
Nowe Mi.asto nad Pilic ą w woj.
radomskim.
(mak)

Załoga

·"
" NoWln
podnosi
kwalifikacje
zawodowe
Od wrze8nia ubiegłego roku
przy Kombina.cie CementowoWapienniczym w Nowinach
dziala ośrodek szkolenia zawodowego. Na kursach i szkoleniach pracownicy zakładów
cementowo - wapienniczych z
Białego
Zagłębia
pogłębiają
swoją wiedzę i umiejętności

praktyczne w takich za.w ?dach, jak: operator suwme,
operator sprzętu górniczego,
wypalacz klinkieru, ()perallor
młynów surowca i klinktieru
itp. Do tej pory z kursów zawodowych skorzystało jut po.nad 200 osób. Ponadto w 0środku
prowadzi się kuł'SY
bhp trzec ieg() stopnia dla ~l
st1'2ÓW i kierowników wydZIałów. Takich kursów odbyło
się kilkanaście, a skorzystało
z nich blisko 400 osób.
(IPA)

'K

wnętrz

wyna

~IU~

~~ bo do6ko0010 rekłamo i tołt po-

.asłll~1

'ń4nno

~:tnll-

się ją woktowoć.

o$ciq dekorocji, OfyginałooPGmY6łów winno
pny«>uu~ogę kłientów. Niestety,
. K.. W'f'Slowy nH! grz-eszq
jednYm ani drugim. Przeto-

dsk itjlJCOW1

rzrJl,
I ~O

.e, $Zlłampo,

. .z

ZIIen.

8 t. •

Ctym $łytt<MIY się

na

_lepów. Ciasnoto. ograniPOwierZChni przez zołe~erty tlaosporler6w -

uo«1 n~ sprzyjojqce do-

samopocZUCiu, ani klienoni J)e(sonełu.
OS.{oInich dwu loIoch m+ostrZYmało kiJto zmodern-izo.~h placówek o ciekawych
I.ąz<mioch wnętn. "Jubiłer" ,
likote-sy"
rybne przy ut

a, punkt branży

nadoł

bieżące I kopiwoętrz,
cały
kompleks czynności związanych
z rekłomq. Terminy wył(ononio

-

zleconych robót sq doltzymywone. W rekOl'dowym tempie (z{)ledwi-e 4 dni) przeprowodzono
I'effiOI'I't "Deti:kotesów" prr( pl.

i inni.

kooute remonty

totne,

wyslrote

story<;h. o Riewiełkiee
powiefliChni ~h, VII
ktÓI)'Ch nie możNI wp"owodzić
Il()woczesnych form sprzedaży
(SoClmO<)bs/ugo, prese4ekcjo). Wy-

Portyzantów,

molowonie wnętno, lmłieuol&
nie nowych pomysłowycłl s.z~

"Świętoknyskiej" - (J dni.
wiomłę HPi<Jst~q" no

VII

a

res·tOlM'ocji
Ka-

Czor-

obuwni-

pr~y ul. Rewołucji Paździef
we) to przysłowiowe jCJ5kół
tÓfe nie czyn iq wiosny ...
'ększość sklepów zlokolizow ceow-um mi<Jsto procuje

Słonisław Gora;
~ działu rekłomy
Moskwo, proje4don.ł
wnęwz Wo;c:iec:h

oraz proco- Czesłow
oronżocji

dów z
esłetył(ę

pewnością poprowi4oby
tych płocówek. NHls~&

ty, motliwości wykona.nia i tvch

rOOót

są ogrOOlCrofIe.

nowie wloga
gu

mofllow<>-Budowłonego inż.
nłeł
Tornala. Ciasnoto
mieszczeń, brak włościwych

Dapopro-

Wśród

jqcych

nie

Pny WSS "Społem" w Kiacach dzloła Zakład Remontowo-Budowłany. Liczqca
ponoo
150 osób załogo zokłodru "WY-

wykończyło

w

00

zycji niewielkq stolarnię. W tych
trudnych wownkoch pracuje 12osobowo grupa z dzioru rekla-

my.

stoloHe -

cią

A-

dom Dziube4c:, Mieczysław Krę
cilc.ij, Władysław D.ziewięcki, mo-

kin - JanusI Brozyno,
-

'Mncenty Wroński,

Zak/CJCiowi

Remontowo-Bu-

dowlonemu
ki haodIowe

podlegają
płoców
w całym woje-

wódzł'Nie.

procownik ów z<JSluguszczególne wyróme-

z~ojdują się:

wyl<anowcze.

Mamy ,
stolony, ktÓfZY moje:: do dyspo-

7 tygodni.

mut"arz
elel<trytc

interwencyjn y

- Efekty byłyby większe, gdyby były leps.ze woruoki pracymówi
dyrektOl'
Zakład>u
Re-

waści

Makaron 4-jajeczny
•
l ... kwiatek

Telefon

KardynatKi

cawni ograniczojq I\QISze moi4i-

smoku

lepiej prezentują słę wenę
~

o III

br.

sklepowych

Czy to niewielka grupo osób moźe wył(ooOC w terminie wszyst1cie proce? Z
trudem nooQżoją z wystrojem
wnętrz I wyl«>noniem
re4<lomy
dla nowo oddawanych punktów.
Bieżące proce odkłodone sq z
konieczności

00

zacie®i w la;r;ience. I~
oj(! w admini&ta'aeji ooI.ed1a I
RSM "Armatury" niIe odoos'r4

sku«W.

.

Jak nas poinfQl'mawał 1cite-rownik ADM - 8ł_aław Zal'IJ'cłti, jui w
na)~Tch
00ia.ch rooot.r1icy ~a
cjj p.rzystą.p.ią do remoo.łA1 $1eci wOOIl()-kanalizacy jnej w tyra
'oku.
.
Nasuwa się jednak pytame:
dłaezef:o oopiero ~I'az IM
trzech latach be1l8kutect:n,.c~

interwencii lokatora -

nisiraeja

tll

ad~:

zdecydowała lię Z&,Jąc

sprawą?

(rem)

dalsze tefminy.

W intefes·i e co/ego przedsię
biorstw<J WIDno więc leżeć popr(jlWQ
worunków procy załogi.
(DAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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NUMER 110

STRONA 3

ZBD """znacz. kierunek

Na dobranoc

Krzyżówka nr

eł

110

ośnie w Ostrowcu gigant przemysłowy nowy
zakład metalurgiczny Huty im. M. Nowotki. Niektóre obiekty już dostarczają setki tysięcy ton
stali, a inne wiele różnych konstrukcji i wyrobów potrzebnych naszej gospodarce. Jest ich coraz więcej, ale
ciągle za mało; dlatego budujemy nowe i modernizuje-

R

POZIOMO: ,. klamerko, 6. ptak

my stare huty.
Równolegle z inwestycjami trwa wyścig o jakość
produkcji. Potrzebna jest stal o jak najlepszych parametrach wytrzymałościowych, odporna na korozję i inne działania techniczno-chemiczne. Dlatego wielką wagę przywiązuje się do badań i doświadczeń prowadzonych w instytutach naukowo-badawczych.

z l'OdzłnY łuszczak6w, 9. m;E!$z'aniec znad Wisly, 12. piękno,
urodo, 13. mieszkaniec znod
Duftaju, 104. może być parowo
ołbo hydrauliczno, 19. namiętne
upodobooiiJ do muzyki, 20. 10dwi zupy.

przy nowym zakładzie w 0s-trowcu istnieje Zakład Badawczo-Doświadcza)n,r_ Wypo.satżony jest w najnowsze urządzenia sprowad'LOłle z Japoon.ii, Szwecji, USA, Anglii,
Szwajcu.ii, RFN.
_ Jakie usługi wY'konujecie
dla buty? - pytamy kierownika ZBD, ck. iai. Krzysztofa
PK>NOWO: 2. miasto z pochyKaspnyka.
łą wiNą, 3. pseudonim ootOl'O
_ Nowoczesne ucządzenia i
"W.otru od morzo", 4. między
technologia stosowana w n<r
skromami, 5. odmiano jabłko, 7.
wych obiektach huty wymagaszaniec, 8. ZWierzM ju~as6w,
ją rewolucyjnych
;unian w
9. nasycooo ołbo n;er\osycono,
sposobie myślenia. Tradycyjne
10. meł(opołio Peru, 11. ouumetody wytopu 1Ptali, jej obsłwo, 15. roślino uprOWiCWlO ze
-l'Óbk.i, oparte Da doświadczeoiu I.:riobytym przed laty, częwzględu no jadalne zgrubienie
sto nie zdają egzaminu w konczęści łodygi, 16. autorko "Chatakcie z nowoczesną tecbniką·
ty wuja Toma", 17. Pen5jo, poJa.lrość &tali zależy od rygoryb«y, 18. sto lat.
stycznego przestrzegania wszyl
tkich parametrów łecb.noloRozwiqzania prJeiyłać należy pod agicznych, od st<16owa·nia właśdreseM redakcji .. ECu wyłqcznie na
chvycb zestawów
So\1·rowcokorłach pocztowych w t~rminie siedwycb. Nad tym m.in. czuwają
miu dni ed daty niniejszego numeru.
specjaliŚCi % ZBD.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi roz·
Zakład pooiada trzy zasadłosuje
dwie nagrody kslqłkowe.
nicze pracownlie. Labortorium
Korty poc1łowe bM kuponu b.dq wy.
kierowane pl'Ze2 mgr in.ź. Małqczone z losowonio.
riaoa Dubienieckiego zajmuje
się meta.loznawstwem. Metodą
"ECHO DNI""
radiograficzną na bieiąco baIIIPOft .., 11ł
ela się prodl\lkcję butniczą.
Sprawdea się m.jr)., &potny
wseelkich konstruk.<:ji, a przy
pomocy ultradtwięk6w jak06ć
odkuwek na wały korbowe do
POZIOMO, genolyp, mus, diuna,
silników okIrętowych. W wielu
agr.SOI. płaSJCZ, kwestor,
Pope'_,
przypadkach ~ięki wnikliwej
kion, auł, zatroto.
anaJizie ujawnio.no uk4'yte waPIONOWO, Gołdap, naturo, Tomasz,
dy. Innym rarzem niektóre odpiło....
Iglawo,
neseser,
Ochoto,
kuwłd udało się uchronić od
"'10'., ..,11... leislo, renoma.
złomowania. Oszczędności z te----------_________________

.1.

nim antybiotyki. Można
więc mieć nadzieję, te uczeplonka przyjdzie w por. II pomoc.
medycynie.
W badaniach nad Ikutecznościa
szczepionki postawiono Mble py_
tanie - czy jest ona w .tanie zabezpleczyt przed inIekcja bakteryj~ pneumokokami on:anizm z
uszkodzonym mechanizmem immunol0l:icznym? Osoby te la b0wiem IZczelltólnle Baruone na takie niebezpieczeńltwo.
Szczepionke! zastosowano wiee •
pacjentów pozbawionych łled:do
ny (zniszczona w wypadku. czy
usunięta operacyjnie). Okazalo się.
iż .... tej szcze«ólnej sytuacji szczepionka równiei IPelnia IWĄ role.
przyczyniając 8ie do Wytwarzania
przeciwciał
niszcząCYCh
bakterie
pneumokoki.
W innym znowu przypadku uzyto szczepionki u ehorych z anemią sierpowa tli. I:roina choroba krwi. zwiększającą wielokrotnie
niebezpieczeństwo
infekcji
bakteriami
pneumOkoki, POIIad
dwuletnie obserwacje dowodza. ił
iadna II osób IZczepionych nie tlle«ła takiemu zakaieniu podczas
«dy lir ~uple kontrolnej (osób
Die szezepionycb) miało miejsce'
zachorowań (na lOł dzieci). snośro'
k'Córycb dwoje dzied zmarło.
Zbyt wcześnie jelt jeszcze lIa
ostateczne oceny. nie wykluuone
jednak. te IZCzepionka ta wzboKacJ
anena! medyeyny wspóJ_Dej, pozwalaJlłc .abezJ)ieczye
lIdrowie dzieci pned tak !(roznymi aehonenlaml Jak bakteryjne
.......... płuc: i opoa m6zgowydl.
ciwko

Szczepionka
przeciw zapaleniu

płuc?
Był lIloie
jut w niedalekiej
puyUłoici tak niebezpieczne ehorOby jak bakteryjne zapalenie
płuc czy opon móz!l:'owych prze_łanll zacrażae zdrowiu.
Specjaliśd amerykańscy z Uniwersytetu
Kalilornijskiel:o donosza e nader
ebiecujl\cych wynikach '7!czeJ)iell
zapobiel:ajĄcych tym schorzeniom.
Sił one szczejtólnie cZeste wśród
d:UecL W Stanach Zjednoczonvch
upada rocznie na zapalenie płuc
wYwolane bakteriami pneumokoki
około
tys. o ób. Powstajace na
ty.. Ue zapalenie opon móz!l:'oWycll eraz ucha (prowadzace do
.Iuehoty) ltaJeia do częstych schornś .ieku dziecięcc!l:'o
Obeenie
s tuacja .taje .Ie tym ,;rozniejsza, te - jak wynika z doniesień
• Południowej AfrykI. hakłerie
JJneumokoJd ,taJ=- sle .porne Ba
peaJeyłine łbaIle stosowane "ltrze-

S"

NUMER 110

TlONA 4-6

go ty tulu sięgają milioo6w
~o.tych.
Dla
zobraQ:Owania
wkładu pracy tego
labora1orium niech świadczy fakt, te

117 ub. roku samycb .spoin na
różnych konstrukcjach, o wa«be setek tys>ięcy
pne-

ton.

znaczonych daa Huty "Kato...
wice", spcawdzono ponad t7_
metrów bieią.cych!
Tu takie prowadeone III badania rvytrzymałośclowe odkuwek prz.ez.naczonych Da waly lrorbowe daa cięweb maSlLyn. Elementy te każdoraa.o
'"M) koOllWolowane są przy odbiorze pl'Ze2 towarzystwa kwalifikacyjne (np. Lloyda). Badania prowadzi się w tempera
tu.racb otoczenia, podwyŻSIW
nycll i wysokicb. Sprawdea się
w.spółczynnik
kurczU.wości
wlewków i blokÓ"N stalowych.
Uzyskane dane wprowadu się
"C) komputera,
~tóry Soted"Uje
pnloCe6em wytopu stali i waloowania.
Pr&'OWillią chemi.czną k,iecuje rogi' Julian Strzes:r.kowlki.
Wykonuje się w niej WSIl.elk.i e
3II1aJiey cbemiczne gaww, s~
sowanych w elekitrostaloWDl.
Od ich wyników wei)' w ogomnej mierze jakość wytopu. Zdana się, że gdy w P<>goni za planem, gu nie jest
zbadany, to wtedy d06Ć częs.to
wytop staJ! jest nieudany.
Laboratorium techniczoo-ba('JW'cze
(kierownik m~ ini.
Ewa Parlyka) wyk()tlUje m.in.
w piecach indukcyjnych Balzersa,.." próżni doświadczalne
wytopy S<tali. Doświadczenie. tu
zdobyte służyć będą już DIl
skalę przemysłową w budo.wanym wydziale próżniowego
odcinania stali. Opracowanie
OI'ygoinalnej metody optymctlnego od'lewania sta.li w p1'ÓIŻ-.
ni jest ambicją pracownikÓ"N
ZBD. Wykonują oni również
na potneby bieżące buty ckobne elementy ze specjalnycb
gatunków stali dla wielu importowanych, precyzyjnych lIrządrzeń.

Nie spo6Ób wymiemc tli
wS7.Ystidch badań i do6wiad~ ma.jących
og·r omne zna-

Zakaz polowania na... iaby
W Austrii zabrakło na r.ynk-\l
:i.abich udek. Dlaczego?
Jak podała wiedeńska pl'asa.,
głęboko wierzący, 8l-letni Pl'emi« IIldii Desai, wegetarianin
z llekt,r hindu, wydal ablSolutny zakalE łalJlPDia żab, mimo że
ich eksport
przynosił
Indii
przypływ
dewiz w wy~ości
10 mln dolat'ów rocznie.
W Indii - w miesiącach oc!
lipca do końca września tr-u4·
nwo się łapaniem żab okolo S
mlI1 loda, którzy dokonywali
łowów 'tV n«y przy
światłach
poehCldmi. A w tY'ftl. rilku już
kOlłłec li tymi ,,połowaniami"•

c

c.zenie dła jakOŚCi stali. Zadaalem ZBD Jeał pomoe wydziałom produkcyjnym w zakresie
łechnolocieznym;
usu wanie
trudności, przyczyn powstawaaia tzw. wybraków,opracowaaie nowych, .kuteczniejszych
metod wytwarzania, zmierzaMeych d. wyuzej jakości wyrobów finaln,rch. ZBD to źród
ło przys.złych &Ukces6w huty.
Wiele jednak zaleiy i od ludzi,
od
przestrzegania procesÓ"N
technologicznycb, kt6re należy
dO&tOSOW8Ć do
specyf.i=ych
warunków. Nie zawsze jeszcze
aow0eze5noi6 myślenia i dzialaDia idzie w pane i dociera
we rłaściwym czasie do odpowiednich ladzi. Odbija się
to na jakościowych rezulWach
produkcji.
RYSZARD MAKOWSKI

Życzenia
szkolnej fregacie
dokonano
tablicy pamiąt
kowej z miedzi z następującym
napisem: ,,1918--1928 ku uczcze·

5

maja

na

"DM ' Pomorza"
odsłonięda

niu 10 roczniey odzyskania nie-

Rumunia w oczekiwaniu
na polskich turyst6w
(KOI'espondencja z Bukaresztu)
17Dl rokll rumuńska wiolIIla iMt zupełnie nietypo-

odpoczynek w Karpatach. W 0statnich latach prawie całość
dużych
nakładów
inwestycyjwa - z lIwagi na przedą
nych kierowana była na budołające life chłod,r. Ale, jak zawę bazy turystycznej w górach
powiada Nicolae Topor, najwięk
SZy tu autorytet od pogody, od
t przy głównych szlakach turysau maja pogoda jest gwaranto- tycznych. Po raz pierwszy "
wana.
tym roku można korzystać Zł
Ta prognoza
to ważna
pośrednictwem
polskich biur
!!prawa także dla polskich tupodróży z tutejszych uzdrowisk,
rysłów. Bowiem, jak puewidua także ośrodków Instytutu GeM gospodarze - czyli Minister- riatrii, kierowanego przez sław
.two Turystyki - w tym roku
ną profesor Aslan.
znajdzie się nas w Rumunii o
W porównaniu z ubiegłym roJ.8 procent więcej niż w 1977
kiem o 10 procent wzrosły 0pla ty za hotele, campingi i mo'
roku, kiedy w kraju tym bawitele. Natomiast nie uległy zmia"
lo ponad 750 tysięcy polskich
turystów. Znaczna większość nie ceny wyżywienia.
W porównaniu z ubiegłym rote łuryAcj zmotoryzowani, kt6kiem nie uległy zmianie prze·
rzy przebywali
w
Rumunii
przejazdem ~ Bułgarii, Tu'r cji,
pisy celne. Radzę się je:l nak
Grecji I Jugosławii.
dokładnie zapoznać z nimi przedć
wyjazdem. Radzę także unika
Do tej pory Polacy przYJezkontaktów z ludźmi, którzy prodialI do Rumunii głównie nad
ponują tzw.
korzystne' tra~
morze. Faktem jest, że rumuń
skie wybrzeże Morza Czarnego · .akcje. Na og61 źle się to konJest rzeczywiście znakomicie za- czy i w sezonie wielu naiw~ych
zapełnia poczekalnię polskiego
gospodarowane, ale w sezonie
konsulatu w Bukareszcie.
jest.. tłoczno. Dlatego tym,
którzy nukają ciszy i pięknych
EDWARD KWASIZUIl
widok6w, Rumunia proponuje

W

Przysłały

mnie "Czerwone

raz z porwaniem

l

zaInUr-

Aldo Moro bryW dowanaem
gadzistom
udało się osiąg

JUłł
był

jeszcze jeden dodatkowy.
może nawet we zamierzoay cel: deatabilizację psychiki i
zachowań Dawet
tych osobników w społeczeństwie, którzy z
ra<:ji wykonywanego zawodu
tradycyjnie uważani są za ?rÓWDOważonych i poważnych, jak
Da przykład dyrektorów
ba.nków.
Epizod, jaki miał miejsce 10
kwietnia w genueńskiej filii
Banku Ludowego - o którym
policja włoska i opinia publiczna zOlltały poinformowane d0piero w 24 godziny po zajściu stanowi wymowny dowód tego,
jak terroryzm jest w stanie
wpłynąć n4l uchowanie jednostek,

odbierając

im

wolę działa

nia. Jest to epizod dramatyczny
komiczny zarazem. W Genui,
która została uznana za "stolicę" "Czerwonych Brygad", po 0statnich wydarzeniach .,wizyłówka" "Czerwonych Brygad" ro
bi co najmniej takie samo wraienie, jak pistolet P-38.
Do potężnego gmachu filii
Banku
Ludowego przy Via
Cillque Dicembre w Genui, w
centrum luksusowej dzielnicy
Piccapieł4-a, tuż pr2ed godziną
le r~ w:szedł wysoki, dystynł

http://sbc.wbp.kielce.pl

gowame wyglądający mężCzy
Ula w ciemnych okularach, )Ibrany z wyszukaną elegan~Ją,
usiadł na krześle w salonikU
dla oczekujących i zażądał
mowy z wicedyrektorem. "
rzędinik poprosił "klienta" o.poczekanie i poszedł szukać WiCedyrektora. Gdy oczekiwany wYsokli funkcjonariusz banku po-

r'ir

roszę

o

jawił się przed klientem,::'

wstał

i zdecydowany!p'. 1'0 z .j:
zującym
tonem
oSW1adc )ie

"Jestem Parodi, przY,~łałY ~~zę
"Czerwone Brygady. .
które
pobrać 80 milionów hrów, wypotrzebne są nam na n~sze iez1
datki". Jednocześnie tajem n ar"klient" odpiął guzik ma:'Y~an
ki I pokazał dyrektoroWI isto'
ku umocowany za pa.s em .p edYlet. Widząc zmieszame wI~necl1
rektora, szybko dodał: ." prbpan nie traci czasu I ?~e obeC'
buje reagować. W chWIl~iasła.
nej w innych punktach

z ej kie
uzjom"
Takieh ..profesorów" je6ZC2e
Me było. Tnej notoryczni
przestępcy
założyli w p0rtowym tra.ncuskim mieście Ma.rsyHi ,,gimna,zjum dla okil"adaczy domów towarowych oraz
sklepów" do którego jak
twierdzi po1ieja, uczęszczały ...
dzieci w wieku od 10 do 17
lat obojga płci
"Profesorowie" złodziejskie
go fachu zorganizowali swoje
,.gimll1a·~um"
w opuszczonej
haH faobrycznej. Urządzili ta·m
pail'ę saJ lekcyjnych, a nawet
gabinetów
,,naukowych" w
po.staci
fragmentów... sklepów samOObsługowych i su_

Sztuka
nonsensu?

• połecseń
a ofiar i danin
powsaechności

:UlIldm,W'lra

i

jako

oddało Państwa

permark~w. D:z.ie<:i
uczono
opanowania do perfekcji róż
nych z.łod:z.iejskich sposobów i
trików. Interes prosperował
makomieie, gdyż _uezennice"
i "u.czniowie" byLi pojętni.
Iniewozynki Zinosiły do melin, w specja,lnych kieszeniach, wszytych do wnętrza

płaswzy.

różne

• Gl<tbioor -.uie • pobliiu Aft.
.,Ii eb'itujq • lIa... .roki lłatlrów,
prl_ini. hinpańskich. Odnojdywo.
nie ich oral pro.odl.ni. badań. dokonJWOnie Idjęć lotogrolian,ch i HIlporzqdlonie
sz'iców itp.
utotwio Iwld. te .odr _kół
1<1
nad• .,aoj nylte W pocIqtlroch t966
roku .łodso JalllCljlli NlpocI'" akclo:
pa..... i.o,; POdwodn,ch. lokrolonq ....
nie...,kle lIerokq "0111 ł pr._leli la·
nq na długie lala. Autor.... projektu
I kiaro.ni"e", "ipy lega realIlatorów
iotowel słowy archeolog podwodny dr Robert F. Ma,.
Badanio
..........._
Iq od ....egu lat niemal
.... prz• ..,. Do tej pory ustal_,
M • ..,...... glgAftły<lRege .ala.U......

_.,ch,

je., ..

?
•

wa-rtościowe

przedmioty. Chłopców przebierano między innymi w
kombinewny robocze. jakie
nosiły :z.ałogi wielkich domów
tow3Jrowych i ei. wynosili towary hurtem. całymi skrzynkami.
Sprawa wydała się, gdy detektyw jednego z domów to..
walI'owych zła,pał na gorącym
uczynku lO-letniego ,,gimnaz}aHstę" Malec najpierw kła_
mał, aJe wzięty w krzyżowy
ogień pytań wsz~tko opowiedział.
Policja
aresztowała
przede wszystki,m trzech ..profesorów", a przy okaz,j!i odMyła wielki ma.garzyn
skradzionych towarów walrtości
pa.M] milionów fra'TIków.

.,.p

Hitchcocka

. .oto '40 ",iłICJ _Ir"w kwadro'"
wych Iqdu Inola.lo li" pad wod", na
gł"bokości od , da 25 _Irów. (Jednok trlko jedno ClWorta lego obSlaru
majduje .ię na g/ębo'oici wi"" ..el,
nit pięć _r6w, . Dno ",ona no .,...
obslarze poIrryte je.. pnenlo ",etrową warstwq Izlamu, a Miejscami jui
poroinięte koralowy",i rolo",1, No A...
.,Iach Istnl.J"
latopiano no .....
teIr trzęsie'; rle",l.
",ialta, będqce
przed",lote", Slcleg6ln. .o lolnt.r......
wonla archoolog6w podwodnych. Prok·
trcznle blorqc poslukiwanla",1 orcheo·
logiClny",i na dnie w6d wok61 Antyli
InteresuJq ~ jedynie nqdy Ja",oj1<i
i M"s"u, a la fest cJalece nIe.,·
slwrclo!qce. ....... rzecl, łe archeolo·
gia podwodna - ",IIItO niewqtpli.,ch
aslqgnlęł
fest wlokl.le elqgle
ie,,""e w ...... I"'.ach.

In,

Kronika kulturalna
TU JUil&l W IBDZY

o

FH.NłB

W &domiu odOllhl .ie woje_

wódz"ie eliminacje Ogólnopol.kiego Turnie;u Wiedzy o FIl",ie, ZWllciezcą ZOIl tal Kazimierz
SadurQ z SZlldłoWCQ "rzed Zbig"iewem Nowakow.kim i Jerzllm
Kutkow.kim % Radomia. Oni
wialnie, /I także Tomau
Pło
wiec i Robert Oluewski z Radomi4 oraz Krzysztof Trzaska
% J6zefowIl, reprezentowac! bę

d4

Dziela Patricka Cocka, absol
weata
londyńskiej
Akademii
Sztuk Pięknych, to
rozmaite
prsedmiot)' "zakute" w eeclę
lub drewno,
Unieruehamiajlł4'
zmienił ieh .rsezn_enie a .żytkoweco
_,.,
muaealDe.
No cói, należy mu 'tV kaidym
razie przyznae duilł dozę prsekory i poezucie bumoru.
Na zdjęciu: artysta prezentuje swe uclan. "rzeźby": kapelu_. buty, walizkę
i aparat
fotocrafimny.
CAF--Camera Pr_

%iem~

radomska

Giną

tD międzll-

wojewód.MkIł

1Iłiejt&.

..

eliminac:;acJl

..sPUTNIK" NA USTRONIU
Dzioł

.połecznO-Bam01"zqdcWtl

Spółliz~~/ni Mieszkaniowej .,u.trome Ul Radomiu zorganizoWill fIG t1lm ocielilu dziecięcą
'wietlicę ..sputnik". którą kieruje Barbarll Marsula. W świet
liclI te; % powodzeniem "rocujq

ężCzy'

'b u-

~~cią,
[oniltu
ł rOll"

n. tJ-

odpowied ział

o pO"

:-awie wypłace~
J sumy pienię

wice-

y wY-

djąć

upO" ......

~r-----

sam.

że

Ilprzejmy I wyszukany
leszcz.e raz powtarza wszystko
od początku. Dyrektor wzywa
kasjera i każe wypłacić mu 80
milionów lirów w banknotach
po 50 I 100 tysięcy.
.. Klient" ma jeszcze jednak
dalsze
wymagania:
przede
wszystkim każe sobie wypisać
rachunek, 'tV którym dyrektor
wymienia wypłaconą brygadziście sumę, gdyż jak mówi musi go przedstawić towarzyszom. Potem mówi: "Odpro-

____________________

ilionów rró

o
L--

~

~~~--------------------~
l, ten
łakte zgody dyrekto- wadźcie mnie do drzwi jak szaroz.j(ll"

ldczY!'

mnIe

r.1uszę

kt6re
:e wY"
nniczY
l'ynar"

i banpistO"
ricedY.. Niec,b

prO"
e obe<:"
nia~a' r-__

1-------

1

tllczne i cZlltelnicze, oglanaM
też ciekawe konkursy.
Du-

są

listy...

Opima pUblicz.na Dallli.i nadal
zaniepokojona jest funkcjonowaniem
swojej
króleWSkiej
poczty. Każdego dnia znika 'tV
tym kraju około 16 tys. listów,
a 235 tys. przesyłek dostarczaDych jest adt'e5a tom z opóż
nien,i em.
Oblieza się, ie rocznJe w DaIlii r.inie około • mlIl listów,
k·tóre nigdy nie dociera.ją do
adresatów.

żvm zainteresowaniem

cieszf/ się
np. konkuf'l Jllastf/cznv pn . .. Radom - moje miasto".
ORKIESTRY

DĘTE

Dyrektorzy odpowiadają, że
obawiali się póżniejszej zemsty
"Czerwonych Brygad" na sobie i
swych rodzinach. I tu rodzi się
prawdziwy, groźny, pozbawiony
już całkowicie elementów
humoru problem ryzyka, jakie zarysowało się po ostatnich zamachach "Czerwonych Brygad" w
całych Włos z ech . a szczególnie
w miastach najbardziej dotkniętych strategią terroru, takich jak Genua, Turyn, Mediolan I po części także Rzym ryzyko powstania legendy "Czet'
wonych Brygad'" jako rodzaju
" władzy-klucza", który otwiera
wszystkie drzwi. także i te do
najbardziej niedostę;pnych kas
pancernych.

E_.__&__E_D_~
__..!

Młody, wysoki rrn:żczyzna wszedł
dziewiątej rano na tara. w ogrodzie i z szacunkiem stanął przed
stolikiem śniadaniowym. prz,. któ-

o

Zespołll
młodzieżowf/ch
O'rkiestr dętllcR z województw:
chełmskiego. zllmoJskiego,
tar-

nObrzeskiego,
rzeszowskiego
radomskiego
uczestnicZllłf/
'"
Radomiu w międzf/wo;ew6dz
kich eliminacjach IX Ogólno"ol.klego Festiwalu MlodzieżowlIch
Orkiest.,. Dętych. W inowroclaw-

.kim ;fin4re festiwalu występo
tvac! będa zespoI" z Tarnobrze(ek,..)

rym

siedzieli

Jack

Care,.

i

)ego

żona.

Carey opuścił ga2.~
przeglądać
wiadom~ :I
spojrzał na zegarek.
-

Jest pan punktualny,

pn.e6'tał
giełdy i

GordO!!

pochwalił młodeg() człowieka, Potrafię docenić pracowników. Da

-

których można polegać. - Zwrócił
do :rony: - To jest Robert Gordon, darling, :zaangażowałem łG jako kierowcę, gdy Muroock nat! 0puścił, będzie jeźdz,ił moinl "be»tleyem".

się

ka prak tycznie bez uiycia \)z()Ili. Policja bez większych nadziei natychmiast przystępuje
do akcji. Szanse na złapanie
złodzieja są jednak małe. Najwyraźniej ktoś zakpił sobie z
dyrekcji banku. Samo nazwisko
Parodi - taki lombardzki "Kowalski". suge-ruje, iż jest ono
zmyślone, jakżeby zresztą miało być inaczej.
Nikt nie neguje t r agedii obu
dyrektorów banku, ludzi powszechnie zna·n ych I szanowanych, mających za sobą całe
życie solidnej p r acy bankowej.
Teraz wystawili się na pośmie
wisko całej Genui. gorzej - ca-

nowanego klienta". Dyrektor i
wicedyrektor spełniają jego żądanie. W końcu, wychodząc już
z banku, Parodi klepie lekko po
ramieniu dyrektora I wicedyrektora I powiada: "Dziękuję I
pamiętajcie, aby nie podnosić alarmu przed godziną 6 wieczór".
Także
to ostatnie :i:ądanie_trzeżenie
zostaje przez ,,011
dyrektorów banku w Genui
spełnione. Dopiero późnym wieczarem zawiadamiają policję o
obrabowaniu banku w biały
d_
zl_e_ń~p~r~z~e~z~Dl
:'~e:
zn:an
::~
eg:o~~
oso
__b~n_l_·-_ _________A
__L_E____
~~
____

"r-_______________

ki. Fisher cofnął ~ o dwa kroki
do tyłu.
- Dlaczego zamordował pan 5\:!san Dewey?
.
Fisher milczał uparcie. Załamał
się dopiero w śledztwie. Wiedział
o romansie Susan Dewey z Oonnellym, szantażował ~. ie powie
wszystko mężowi. jeżeli ona takie
i jemu nie da dowodów miłości. Został odtrącol"Y i :mienawidził ją .
Ona zaś powiedziała IDU, że mąż
wie o jej romansie i ie powie mu
o zalotach Fishera. Fisher :mał
gwałtowność męża Susan.
- Kiedy się domyśliłeś'! . .pytał Wax Murphy'ego.
- Gdy mi podsunąłeś butelecUlę
z perfumami. Wystarczy. jeśli kłcJś
obejmie talt silnie aperfumowanłl
osobę jak 1JI1larł. Susan. • będzie
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Młodzież nie mająca możliwości dojazdu
zapewnione miejsce VII internacie lub hotelu robotniczym.
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a6.

Środa
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•

czwartki

nista

_

w godz. 1/1- , goli
czwartki.

'oN

16-18:

•

LekarSko.Specjalistycz neJ j
StaraChowicach, Kr>"i"~~c~
godzinaCh popołud n o'
po godz. 15 przyjmują:
log. Internista. Okulista~g.
da. neurolog. iaryngoi
rurg I anestezjolog.

Związek

Radziecki
konsekwentnie realizuje
program pokoju
od przewodnictwem Leonida Breżniewa, 16 bm. obradowało
na
Kremlu
Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR, które ratyfikowało podpisaną 18 maja 1977 r. w Genewie konwencję w sprawie
zapobiegania
wykorzystywaniu środowiska naturalnego
człowieka w militarnych lub
innych wrogich celach.

P

Podsumowując
dyskusję
Leonid Breżniew stwierdził, że

konwencja stanowi jeszcze jeden konkretny krok, który w
pewnym stopniu zawęża sfe.rę przygotowań do nowej wojny. Związek Radziecki oświadczył mówca konsekwentnie realizuje wytyczony
na XXIV i XXV zjazdach
KPZR program pokoju, a jed-

Trwa

;8-

śledztwo

•
w sprawie

Aldo M oro
DOKO~CZENIE

ód

ZE STIL l

długiM JIOdzielnllyeh
Ńaeh piętna.śeie
metrów

,alepod
pod koieiolem iw. Waa. Murami
i w loehaeh cmentarza "Verano" _
północy llllYmu. KatakUmby h!
lię aż w
rejon ROSy
w kierunku Tivoli i
miastea:k. uniwersyw

)ń-

cz-

DOcześnie
władzy

od pierwszych dni
radzieckiej
czyni
wszystko dla ochrony środo
w ·iska naturalnego. Konwencja ta dotyczy
wszystkich
państw.
Ratyfikując ją wzywamy wszystkie państwa, by
złoiyły pod nią swe podpisy.

(PAP)

Wulkan
Mayon

nadal aktywny
TOKIO PAP. Wulkan Mayoo
w odległości 320 km od
Manili wyrzuca nadal lawę i
leiący

odłamki skał. Towarzyszyła temu seria wstrząsów .sejsmicznych o natężeniu 1 stopnia w

skali Rossiego-Forela.
Naukowcy filipińscy bacznie
śledzą wulkan, który
wznowił
działalność 3 bm. i twierdzą, że
niebezpieczeństwo
większej
erupcji roi;nie.
Z miejscowości położonych w
promieniu 6 km od podnóży
wulkanu Mayon ewakuowano
dotychczas około 15 tys. oSób.
RozwaŻA się możliwość
rozszerzenia
"pasa bezpieczeń9twa"
wok6ł wulkanu i ewakuowania
mieszkańców dalszych miejscowości. Mayon jelit je-inym z 12
aktywnych wulkanów Iła Filipinach.

Wstrząsy

tektoniczne

OC-

ro-

Sesja
Polsko-Amerykańskiej

ze
ziemi
nie-

ro-

m.l.zł.
prlly okaaji
z na.rzędlliami cło kopaPnypuszClla się, ie perzuje złodziej emłJlltarny.

MOSKWA PAP. We wtorek w
Radzieckim wystrzelokolejnego sztucznego sateliZiemi "Kosmos-lOO7", przedo kontynuowania
przestrzeni kosmicznej.

BELGRAD PAP. We wtorek
stacja sejsmologiczna w Belgradzie
zarejestrowała
wstrząsy
tektoniczne w odległości 220 km
na połUdniowy zachód od stolicy Jugosławii, w okręgu słabiej
zaludnionym. Siła
wstrząsów
wynosiła
4,1 st. według skali
Richtera. Nie było doniesień o
ewentualnych ofiarach czy szkodach. Tego samego dnia zanotowalio inne wstrząsy podziemne
o tej samej Sile w odległości
100 km na połuiniowy zachód
od Skopje. W tym rejonie trzę
sienie wywołało panikę wśród
ludności. Ofiar i szkód również
nie zanotowano.

odkrycie radzieckich archeologów
osłatnich

lataeh na terenie Armenii i Azerbejdia}'.u archeolodzy ra.d.iecey
nalezh nOWe ślady staroiyt.państwa. Urartu. We wsi
aml~ama, ruedale.ko Erew.nia,
.Słonl~to r.lliny potężnej kalenneJ tWlerdllY, lłbudowanej
IX . ~eku p.n.e. Archeolocllly
alralIIl tu .a przedmioty ż naza pOChOdzące II XIV-XIll w.
.~.e .. W tym esasie był to me~w.nlezwYkłe rzadk.i i eenny.
t ;ełrdlł ono , ie na Zakaukaziu
nt a
awniej duży ośrodek
e alurrli lelaza.

:'0

d

Ostatnie wykopaliska na Zaukaaiu pOllwoliły odtwonye
okres tworzenia
Powstały

niewielkie lokalne
k~óre ł~zyły się pozwlękne orrani.my. Na
ceisiejszej Armenii było
IlKauzie,,,i.,t takich państewek.
,ród SIlamirama siacenłrum
całej
rrupy
miast i fortec. W
lt-20 km odkryto
innych
ośrodków
Szamirama o poha stanowiła jedną
gł6wnyehII fortec.

Pobliskie miask MecalJlor o
powierzchni około 30 ha Itylo
rłównym
ośrodkiem
kuUuralnym i handlowo-rzemieślniczym.
Znaleziono tu ,irantyellłle ement .. rllYsko lAwierające 4 tys. morii. w wielu II DH:h ,rzebano

Starożytne

Urartu
ujawnia
swą potegę
wojownikó\""" :I pełnym rynssłunkiem. Areheolodsy
IIn.leźli
Croty _Ilepiw i .trzał, mieeu
i klnd.i..ły. W najsłarayeh moriłaeh były wyroby lł br~u, •
w później8syeh jui z żelaza.
Znalnlono łaHe Stlerellłe pasy

DOKMCZENIE ZE Sft. l

nego, a ze skony amery- przedstawicieli
s.zeregu wlielkich koocernów przemysłowych. W loku obrad dokonano przeglądu wzajemnych StosU41ków g06podarczych za okres minionego roku.
SZC'Lególlną uwagę w czasie prac sesji po6w i ęcoew
omówieniu tematyki f j,nMIs<JIWania wzajemnego handlu, koopera~jj przemysło
wej or az polskich zakUlPÓw
produktów rOlnych 00 rynku amerykańskim. Omawiano również możli'WQIŚci
pode~mo.wania
wspólnych
kańs·kiej

• Na wtorkowym posiedzeniu
SFRI s.aI ułwo
rzoay nowy rqd
JUC08ł .. w,".
Premierem wyltrano ponownie
Ver.-eUna Dziurano,,","a.

p.rlamłJllhl

• . W ceJltruIJI uwa.-i wl"kie'o śwtała polityesne,o pozostawały we wtorek reaultaty esę
ściowyeh wyborów samorządo
wych z 14-15 bm. Wedlu, o.t.łeeHtych
danych, w wyboFIle" tycia hrtia
Demokr.cji
Chneścijań.skioej

IIdoltyła
42,5
Włoska
Partia
Komun:istYłllllla
u.yskała
2f,5
proe. ,łosów. Porażkę poniosły

proe.

clch.

W cZ&'Sie obrad arnbaea"dor PRL w USA .oman
Spa$owski przekazał list
od I se«retaI"2i1 KC PZPR
Edwarda Gierka do ucze.s tników obrad. Przybyły na
obrady doradca prezydenta USA da.. ~pieCIZeil8'twa
kuju Zbqniew Bnftiński
odczytał H&t J. Cartera do
uczestniczących w JlINIcach
rady
przedstawicieli ll()}
go.spoda~zyeh obu krajów .
«pAP)

Miedzynarodowy
Dzień Telekomunikacp

_01-

• Ok.paeyjne wo~ka isra.el_lie
kentynuuJIl prowokuje
IIltrojae w południowym Libame. Isra.elsk. ariylem utrzeliwał. • ciężkich «hiał
miasto
Nab ..&ija. Wśród hldnośei cywilnej Sił lI ..bici i ranfti.
•
Radio Hanoi
oskariyło
KamboUę o dokonanie w 08ł· at
nich dnioach ataków zbrojnych
prlIeeiw
Widnamowi wsdłut
Młej
Iraniey
kambodżań5ko
-wietnamskiej.

l

działalność

ZW!ią!%,ku

Mję<!zynarodowego

Telekomuni:kacy jnego.
W DaBtf:pnych l_tach ekSPODOwano m..in. takie tematy, ja.k
telekomuIlJikacja w służbie o-

świ.aty,

w

służl:Jie zblliżen<ia mię

dzy narodami, czy jako czynnik
l'OEwoju kultury i gospodarki
narodowej.
Tegoroczny
MdędzynacodQwy
Dzli.eń Telekomull!iita.cji. d:la podkreślenia dynamicznco rozwoju
l'adiołtom.unikacji i
jej rosną-

Radomski poranek...
DORABIAJ" "NA BOKU"?
Między godzi1l4mi 7 i I
we
wutj.tkich modernizowa"ych i
remontowanlłch pla.cówkach 11411dlowo-usłuQowtjch
'Pf"2y głów
nllm deptaku miejskim zastaliśmy
;ooynie...
kłódki.
Nikogo nie było w
..Orbisie",
w sklepie elektroteChnicznym,

w

przedsięW2ięć
goepodaTdziałanie
pol~kich
spółek w USA oralt wepł)ł
dz ia łanie na rynkach wae-

czych,

rl_w,

neofaszystowska MSI i ugrupowa.nia ekstremistycznej lewicy.
• We wtorek roapoczę)a się
w Berlinie konferencja
_rów sprawiedliwości pańtttw
wcjalistYCIIDych.
TrllydDiowe
oJtr"y pojwięeone Iłl
aktualnym problemom roawoju ••1Ik
pr.. wniczych w krajach socj.łi
styeznyeh.

w Jugosławii

roa

Rady Gospodarczej

• Ambasadorem Związku aadllieokie,o w Polsce mianowany _tal Bom Ari.stow. B. A. .tow ured~1ł się w 1825 roku.
Zajmował wiele
odpowiecłzial
.ych st.nowisk p.rtyjnych i w
.ymmie ra4. Ost..tnio był I
.sekretarzem Komitet. Miejskieco KPZR w Lenin,radllie. BorU ArHłow jest słonlliem KC
KPZR, cłeputewallYIIII. tłe Rady
N.jwyznej zsaa.

~klepie

drobiarskim.
JI/Imodernizowana restau-

dynie
racja "Balaton" prZ1l ul. Marchlewskiego gwciła paru budowlanych. Inni widocznie d-oTCłbiali w tym czasie ,,114
boku". Czyż nie tak, 'Pf"oszę pa. nów dllrektorów?

li brązowych płytek, które ehroniły pned ciosami w Jtrzueh.

W XI-X wieku p.n.e. wi~k
lIlIoiii cywilizacji starożytnero
Wschodu praeioywa kr".ys. Hordy jeźdźców • północy docierają do Eriptu, Asyrii i Babilonii. N.stępuje upadek państwa
Hetytów. Grecja mykeńska ulera naporowi barbarzyńskich plemion 11 północy. Wojownicze plemiona II Zaka.aka.ia, jednoeząc
się we wspólnych najazdach na
Asyrię i Babilonię utwonyły w
IX-Vm wieku p.n.e. 1117 rejonie
jesiora Van paóstwo Urarh.
Urartu ..jmowało niecdyś tereny od Kaukazu po r'rny Eufrał. Jesł te jedna • najmniej
dotąd pozD .. nych kultur staroiytne,o Wschodu. Państwo urartu pojawiło się około XI w.
)I.B.e., a w okresie IX-Vm w.
przcźyło najWiększy rOlIkwit
i
wrencie w VI w. p.n.e. zostało
rozbite. Pozostały po nim warowne twierdze, których ruiny
odkryli .rcheolodzy nad Eufratem, Jeziorem Van I jeziorem
Sewan. Stwierdzono, n wiele
tych twlerds opuszc.ano bez
walki. Archeolodzy prsypuszcza~, je państwo tlrartu przestało
i~niee
wskutek rozbicia wewnętrznero, a. nie
w wyniku
zbrojnero podboju kłóreloś s
potężnyeh sąsiadów.

(pAP)

POSUCHA
.olenizantka, tak bUła w Radomiu modnG i t4k Iicz114, że cio dziś kwiaciarnie
~
zbawione .q kwiatów. Podobnie
811tuacjG przedBta wia tie 114 J)l.
Kon&tytucji. O godzinie 8 stwierdziliśmy eZ1lnne
jedynie dwA
,,.tanowiska". w kt6T1}Ch oferowano czerwone tulipany. Po m1Iych piękn)!ch ok~J.2ach flory
Zolia -

cej rol·j w kuJt.ucze i g,oęoda,r 
ce obchOOeooy j.eet w
~
pod hasłem .... cłiokom.nlllaej.

... służ1lłe rozwoju speł __ .....o.spod..r_ec. kn,ju". Rad!iofQnIia i

kazl:alruję

uleżności

od

rozkładu zajęć

ro-

dziców.

Zastępca

dl/rektora plllcó,v ki.
'P. Tere.a Muraw&ka, przeglqda
dzisie;szu jadłospis. Notujemy:
_
obiad bedzie zupa jar2ynowa ze imietanq,. potem kap1tSta
z g,.ochem i kompot truskawko1D1I, 114 podwieczorek chleb
% pasztetowa i heroat4 z c'jJtru!ła.

Smaczf\ego!
(ekr.)

• W Niecisławicach (,mina
Tuczępy) .J.n K. (Jat 65) zosłał
potrąeony przez motocykl "jawa" kierowany przeli Tadeusza
K. (lat 21). Jan K. w stanie cięi
kim został przewieziony do IIzpitala.
• W Kielcach, na 111. Piekoszowskiej, Wiesław P . (lał 19)
został potrącony
prze. ..nysę"
i domał obraieó riala.

http://sbc.wbp.kielce.pl

}&kc

przekazu

środki maą1ko

na.e

opinIię &~~

przyczYill~ają się

w oor.az

ale

w~

aym stopMu do upowszeelmIie-

nia kultury i 06wi'Gty.
Z każdym rokiem _
sili: w Polsce i doskonali baza
ne.dawcza i odbiorcza..... i
tele>Wiiltjoi,

kćónl już

obeeDie po...

k'rywa swoim zasięgieom piNl'Wie
cały kl"8lj. Dla polskich 1.-łI.()
Śdi.~wc6w 17 maja :)eet ~ ...
kują
do podsumowa.l'lia lIWł
nycll oWIgndęć

w

rozw~

~a

dliokomunkacJi.
kt6ra
. .az
tIIw.t eczMej wykonuje .u.wiane
przed n14 ~ia w ~8Il'ie
'*'PO"kajalllła potfteb ~ń
g~ 1WIl'Odow~.

stwa i

«pAP)

lv. tak.

iak'n.

ślad zaginął .

KIERUNEK:
STAROOPATOWSKA
Gwar. śmiechy. I2czebioty .••
je«teśmy w przedszkolu
zakła
dowym "RadoskóTu" przy ulicy
Staroopatowskiej 6a. W pięknie
udekorowanych i dobrze 1V ubawki wyposaż<mych salkach 170 wychowanków: maluchów.
iredniaków i Itarszaków. Niekt61"Z1ł .q tu już od godzin)! 5.30,
inni p1'zyszli nieco później, tli

tel~)a

!laWeto

przodkowie...
DOKO:RCZENIE ZE STL 1
na temat której krążyły __
gendy, kontaktowała się )uł :I
innymi ludźmi.
Rejon wulkanu, w którym
żyją jaskiniowcy, znajduje się
w trudno do.stępnym terenie,
otoczonym przez głębokie wą
wozy. Można dostać się dcl
niego jedynie helikopterem.
Jaskiniowcy, którzy JM)szą
jedynie przepaski na biodracl1,
wykonane z kory d rzew
pikalnych,
żywią się m .in.
bulwami batatów. St()oSują prymitywne formy rolnictwa w
żyznej dolinie otaczającej podn6~ wulkanu.
Agencje przypominają, że w
1971 r. w dżungli w środko
wej CZęSCl wyspy Mindanao
odkryto inn ą grupę jaskiniowców o nazwie "Tasaday" ]i..
czącą 28 osób.
Antropolodzy
stwierdzili
wówczas, iIt nie zdziwiliby się,
gdyby w innych odciętych od
świata rejonach Filipin natrafiono na Ślad prymitywnych
ludz i.

wo-
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"Mini-Mundial KIELCE-7S"

Piłkarze

Szkoci lepsi

KIELC

przed leczem·
z KUBĄ

Pechowy etap do Karlovych Varów

iUż

P

,-,y

i Lna

lO
et.., XXXI

bez H~tz?.ł~

Wy&ci~.

POkoj.. s Gery tle K ...Iovycb Variw. Kazał si.
baru. pechowy dla Polaków.
. J _ na terenie NRD nast,piła kraksa. w której najbardziej ponkotlowllllY .ostał Oselław Lanc (.wicbn", bark) i ...
a,.wiście nie
lDÓ~ł kontynuowali jazdy. Tai )Mt pnekrOClle.... "raniey kolejna
kraksa.
SłMaisl.w Szosda apadl na poNcae _ y i m _ 1'Ołluesony
teł inusi~ się wyeofae • wyści
Biało-eaerwoai wystartowali
1rięe drii de Pracl w eswórkę_
Zwyeięzelł wesorajszel'o etapu
_tal niespodziewanie KubalimTk Cardet. Najlepszy • Polak.w. Michalak był 1% M $łrat,
zt ""utId de Cardeła.

D.iś ..-" etap pIOWo<flqcy a It_
lowpdI WOłÓW do "'OSII, długości t .
.... SłDrt _ Itorłowych Warach ROSłą
.... • ..,m. tS •." • pnyjead kolo""
lIG . . . . . . . . . .I_ny jest 01101. . . . . . .

te.
No "'" Map;' nie _
pr... i1 gó..
14 _ _ óaał In, loMo fIni... :
no " .... _ Loun" lIG " , . . . _
Itlodn;' I ... t.t ... _ Lldlcoch.

"ich,

L
!.
1.
U.
U.
K.
2S.

ZB8POł..OWO

L Z61Hl

.2.
i.
L
L

ł-

..

L

t.

I.
L

t.

I.

1%.32,37
4,21
- Ił,3t

)fRD
CSRS
POLSKA
- Ił,3Z
NA.JAKTYWHD.MI
Zaebarow ZSRR
Zł pkt.
Plkk1luI ZSRR
11 pkt.
8ebmeiSller NIID
15 pkt,
NA.JLEPSI GóRALE
Pikku1lS ZSRa
14 pU.
&omue..._ a .. ___ 11 pkt.
SUJKA
11 pkt,.
Bl.Ał.A IOIJZVLKA
Scbmełsaer NRD
2ł pkt.
PłkJtuus ZSRR
30 pkt.
Kl ..a CSRS
5t pkt,

3

Trzej polscy pięściane
Sredoicki w wadn muszej, Go'(ryci w piórkowej j Jlybicki w
lekkośre4niej
ukwalifikowali
się wczoraj do półfinałÓW bokserskich mistnostw świała i
maja jui aapewnione .,. najlDDiej brl\zewe medale. Nie powiodłe się natomiast walczące
mil w waue lekkopółśredniej
Gajdzie, który przegrał • .JuC'"
słowianinem BoguJevci
I ....
.tał wyeliminowany • łurnieJa.
Srednicki jednogł08n4e wypunktował Węgra Orbana i w pojedynku o finał Ullierzy sil: z radzi.eclcim pięściarzem Michajlowem. który już w I
rundzie
pokOlleł
Amerykan3na
Felde.
N·i,e najlepiej boksujący Gotfryd
zwyciężył głosami 3:2 Kenijczyka Finek. Rywalem Polaka w

półfinale

będzie

Henera,

Szurbwskill

H

Młodzicy, dystans 30 km 1)
Koroaa Kielce (Brożyna, Jedliń
sld, Wsół, Bator),
Tęclla Kraś
aik, S) Budowlani Lublin, 4)
Granał Skariysko.

2'
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ed~dl\ się

dwa zaległe
eliminacyjne:
Francja
(SP 1%) - Węgry (SP %2) i Pera (SP 5) - Iraa (SP. 211). Plerwa)' • nich sadecyduje, esy
,.FrllllclHliH aw_suj, do "ósemki".

_I"

Wao"';
otnrmo!iam, od dtuip
ucz •• tniaących _
illłPl'u;, ....
lejno propora"'i. Wr<ICłJlI lo _
opi. .unowi. FrancJI (S" t2) I A..tri!
(S" 20). C.eIr"my n" dal ...,!

Kubańczyk

Korony

WYNIKI

Dziś
_se

kt6ry

tytuły SZOSOWOOW

Da

czony po si.lnym ClOOle rywala.
Pod kuliec II rundy bokserowi
RFN pękł łuk brwiowy i Rybicki wygrał przez RSC. Przeoiwnńkiem Bybickiego w walce
o awans do finału będzie Sawesenko (ZSRR), który już w
I rundzie pokonał przez RSC
&rOźnego Turka Kelociu.
Dziś w Belgradzie, w ck-ugiej
aerii
walk
ćwierćfinałowych
walczyć będzie Kicka. który w
wadze półśredll<iej zmierzy !lit:
z Muellerem z RFN. . (paw)

Wiochy, Ja"N, HiszplUlia i
Hola.ndia oraa Polska, Braayli.,
Szkocja i praWdopodobnie Fran_
cja to zespoły, które od jUłra
przystąpią
do rywalizacji w
dwóch grupach półfinałowych
"lUini-lUundialu
KIELCE-78".
Wczoraj, mimo deszczowej poCOdy, odbyło się sześć spotkań,
kończących rywali.ację w eliminacjach. Polska (SP 9) nie
dała żadnych szans Meksykowi
(SP 13), liwycięiaj,c rywali 6:0!
.Jeszcze le~ formę .ademonałrewala
Hiszpania (SP 16),
słrselajl\C Szwecji (SP a) ai 11
bramek! Swiełnie .apresenło
wali się równiei piłkar.e RFN
(SP 27), gromi~ ambitn, Tune.ję (SP 15) 7:1. W meesll tym
klasycznym "hat-trickiem" popisał
się Robert Kubiec,
.dobYWaJlłC pod rząd 3 cole. Wreszeie Brasylia (SP 10) odprawiła • bagaiem 5 bramek pechowo I'rajlłCłl A1Istrlę (SP 20). Nie
bra.kowało również
dramatów,
Arl'entYDa (SP 21) prewadziła
• Włochami (SP 18) 3:0, a jednak przegrała 3:11. Najbardziej
.acięty był pojedynek
Szkocji
(8P 3) • Bolandil\ (SP 7). Fili.. r_owi S.kOCi wy~rali • silniejszymi fizYCllllie
kolegami
2:1, a ' bramka .dobyta prses
Roberta Cedro, na wagę pIerwDeca miejsca w erupi. IV, godna była filmowej kamery!

wCZOl'aj
nie
boksował, gdyż
jego
rywala.
Rumuna loana lekarz nie dopuścił do walk.i. Słabo zaprezen-tował się równdeż Rybioki
w
pojedynku
z Intlekoferem z
RFN. Nasz mistrz olimpijski z
Montrealu był w I rundZlie H-

,

olejne sukcesy .anotowali
aW)'1D keocie aosowc)'
kieleckiej KORONY. W ro.ccranych wCHraj w Michowie
koł. Lublina międ.yokrę~owych
misłrllostwaeb ,.. jeidllie druży
aowej aa c.... • ud.iałem sekcji kolarskich • województw kieleckie~o, radomskiel'o, lube1.kieco i tarnobrseskie~o, podopiec.ni trenerów Miec.ysława
Meli i .Jana Meli wywalc.yli
tny łyluły mistnowskie I je_
den wicemisłr.owskl. Kielczanie
byli bezkonkurencyjni w wyści
,ach młodzików oraz juniorów
młodszych i starszych, a w kategorii seniorów. startując bez
przebywającego na obozie
kadry narodowej Połetka, wywalczyli -1rugie miejsce. Zawody
odbyły się w trudnych warunkach atmosferycznych , na bardzo cięŻkiej trasie , stąd też czasy nie były najlepsze.

K

zentacjl\ OZPN KIELCE. Tre
nerzy Bogumił Gozdur I
Marian Szczechowicz powołali na to spotkanie 18 zawodników z okręgu kieleckie~o.
SI\ to: Lachowics,
Bart_k. Fotfolc, Nowak i
Ku:ima II D-licowego Stara
Starachowice; Kissk·js i Wyrębkiewies li Korony Kielce,
SHwa.
Batugowsk~,
S-ZpakOWlki, Cybulski, Kowalski
i Wrzosek II Błękitnych Kielee, Korzeniowski. Ozan i Ję
dryka z Granatu Skarżyske
.r... Krajewski i Opałka s
KSZO Ostrowiee.
(paw)

Srednicki, Gotfryd
Rybicki w półfinałach

"R.

PO PIĘCIU ETAPACH
- INDYWIDUALNIE
Zł.49,0'1
Schmei_r NRD
0,15
Plkk.u8 ZSRR
Gullliatnikow Ziłaa l,t:!:
SUJKA
- s,n
-5,3t
KJlAWCZYK
POZAK
-111,1'
MICHALAK
- 19,51

Jak informowaliśmy. w
nadchodząc_ niedzielę na stadionie kieleckich Błękitnych
rozegrane zostanie między
narodowe spotkanie piłkar
skie pomiędzy olimpijsk_ repre'Jlentacją KUBY i repre-

I od Holendrów!
!

1f

jeidzie

nas!

• J uRiony młodsi, dysians
.. km - l) Korooa Kielce (Bagasik, Bu.. kiewie.,
Tomasik,
Pawłowski) w caasie 1.11,44, 2)
Budowlani Lublin 1.13,11, 3) Granat Skarżysko 1.14,13.
•
JUnior.y starsi, dystans
7% km
1) Korona Kielce
(Chrabl\szcz, Kędra, Samit, Rzę
dowski) w czasie 1.40,18, 2) Budowlani Lublin 1.43,48, 3) Star
Lublin 1.45,ąII, 4) Granat Skarżysko 1.54,50.
• Seniorzy, dystans !Ii km 1) Spółd.ielca Lublin 2.15,03, 2)
Korona Kielce (Klimc.yk, .Jakubc.yk,
Jasek,
Adamczyk)
%.16,10, 3) Start Lu blin 2.23,14.

Kilka dni wcz~śniej

_.0 IV

I'OWY2:EJ: Zespół Hi.. panii (S.... ... .
U, oII...al li~ .....
kOMuroncyjn, _ grup;' III I ;"t lodny.. • 1a.O<yłów naSIego turni.ju.
Druiyn~ do ","gry." prl,goto_la nauczyci."a wf - Barbara Gawron .ra.
•• IW)'''' męż.", Bogdanem (pi_s., l prawoj) , czynny'" do dziś p'lIIa ...",.
W środlru lastępca drr_tora S" III " - lItgI' BarbcHa Grodowska. która
nie opuszcza iadnogo występu swych uczniów.
PONIZEJ: Pilica... Bra.,lii (S.kola "od,lawowa nr tO) .ral l. sw,,,,
nauczrci.lem wf - .. iotr.,,,, Karpińskim, ldobrwcy <kuglej loIcoty w grupie
III, również owa_Ii do półfinalu .

l\1iec.y-

lław KUmc.yk z Korony uczestniczył w czteroetapowyrn ogólnopolskim wyścigu o puchar
"Stomilu". który zakończył się
w Dębicy . Zwycięzcą w ogólnej klasyfikac ji został Janusz

Kowalski z LZS Wielkopolska
przed Ryszardem Szurkowskim
z Dolmelu W ro cł aw i Zbigniewem Szczepkowskim z warsza w skiej Legii. Kielczanin w tym
doborowym towa r zys t wie w ywalczył
ósmą
lokatę.
Warto
jeszcze dodać, że w jeździe indywidualnej na czas (D etap
wyśel~u) Klirnczyk Ujął
pilłte
miejsce wypn:edzaj~ łt Zł sekund S.urkewskie~o, który był

słMMy.

c.-1

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wyniki wc.orajszych
. GRUPA I
• Włochy (SP 18) tyna (SP 21) 8:3 (4:3).
dla zwycięzców zdobyli - M.
rek Matuła i .Janusz Zagór! .
po 3 oras Zbi~niew Kaczorek ~
dla
pokonanych
Andnf
Szewc.yk 3.
TABELA
1. Wiochy (SP 18)
S a
!. Francja (SP 12)
% %
1. Argentyna (SP 21) S %
4. Węgry (SP %2)
%.
GRUPA D
• Polska (SP') - Mellsyl
(SP 13) 6:0 (0:0). Bramki dh
Polski Ilrzelili - Leszek Pyk I
Ce.ary Kluaek Z l Robert Bit
dziński 1.
• RFN (SP %1) - Tun .
(SP 15) 7:1 (3:1). Bramki db
RFN .dobyli - Robert Kubi~
4, S.ymon .Jędrzejc.yk % I Kn,·
IIzlol Glej.er 1; dla TunezJi ~
Robert Klimek.
TABELA
1. Polska (SP 9)
S I
!. BFN (SP 27)
I 4
1. Tunesja (SP 15) S %
4. Meksyk (SP 13)
GRUPA m
• His.pania (SP 16) - SIWI\
eJa (SP 6) 11:0 (6:0), Stne
bramek clla Bis.panii - Celi
Pajek e, Krzys.tof Kryczka
Sławomir Winiarski po % •
.Jacek Spyra, Paweł Broniek
Knysztof Dsiubel )Mt 1.
• BrasyUa (SP 10) - Austri.
(SP 20) 5:0 (3:0). Bramki dl.
zwycięzców strzelili - Bobed
Grzesiuk 4 I Dariuss Pabis 1.
TABELA
1. Hiszpania (SP 16) 3 I 1H
%. Brasylia (SP 10) 3 4 H
S. Austria (SP ZOl
3 % 5-U
4. Slwecja (SP 5)
S . Z-U
GRUPA IV
• Szkocja (SP 3) - BolaDiiI
(SP 7) 2:1 (1:0). Bramki i&
S.koejl stneUli _ Piotr Drlt
no i Robert Cedr.; clla BoI'"
dii - Pawel Olsuwski.
TABELA
L Sakocja (SP 3)
3 I 1-ł
!. BolaDdia (SP 7) 3 4 1-3
S. Pera (SP 5)
%. 1-$
4. Iran (SP 28)
%. l~
W labeli najskuteczniejszyd
str.elców prowad.i Cezary P..
jek (Hiszpania _ SP 16) I .d~
robkiem 9 bramek. Drugie DII~r
lICe
saJmuje Robert
Kublt!
(BFN - SP !T) _ I bramek. I
bramek "nelil Marek Matuli
(Włochy _ SP 111), po 5 - Lr
aek Pyk (Polska _ SP t) i Rr
bert Gnesillk (Bra.ylia - ~
10), po 4 - Zbiplew Kaclor
(Włochy ' - SP 111), Cesary KOI~:
Mk (Polska ~ SP 9), Paweł
newski (Holandia _ SP 1) ,
.Janus. Zagórski (WłochY - S
111).

S.

PROGRAM
spotkań półfinałowych

i

finałowych

CZWARTEK, 18 MAJA
RFN - Wiochy
Hiszpania - Holandia
J
Polska _ D drużyna ,r.
Bra'l:y1ia - Szkocja
SOBOTA. 20 MAJA
WIochy Hiszpania
RFN - Holandia
Brazylia _ D drużyna
Polska _ Szkocja

,r.

I

WTOREK, 23 MAJA
Hola.ndia Włochy
Hiszpania - RFN
I
SZkocja _ D druż yna ,r.
Polska - Brazylia
PIĄTEK, 26 MAJA
Mect: e m-IV miejsce
SOBOTA, 21 MAJA
Mees o l-D miejsce.
(.
• sJlO
Godziny rOZPOCZęCIa t d l~~
kań i łeb mi~jsce (s a po'
Korony lub BłękitnY~b~rl.
damy w jutnej!llZynl ..

r

