.

Rozmowy polsko - eti opsk~e
Dobiega końca oficjalna wi>:yta przyjaźni, którą na zapronajwyższych

sz.eni.e
składa

władz

PRL

w naszym Kraju prze-

wodniczący

Tymczasowej

Woj-

DZiŚ
•
ItO>ipOC1Vn<J się
iłKłeł"iolnej OAPEC -

KłELCE

Wtotek, 12.XH.19H

W

mentu

pracy

bało

organ-izacji

Mi·

gru~

lwie

stQ4>i....lo

o a·

Deputowanych

parla·

włoskiego

nod

peJsłckogo

rozpoczynQ $ię de-- .
sprawą ewentualnego przyWłoch
do
z"chodnioeurosystemu wolut~ego.

Rzecząpospolitą

Ludową

i Socjalistyczną EtIopią. Podpisane zostaną również inne do-kumenty polsko-etiopskie.
Zakończenie wizyty Mengistu
Hajle Mariama w Polsce nastą
pi w godzinach
wieczor nych.
Pożegnan.ie

gościa

odbędzie

się

na warszawskim lotnisku Okę
cie.
Wc zoraj w Komi tecie Ce,ntralnym PZPR odbyły się pod przewodnictwem I sekretarza KC
PZPR, Edwarda Gierka i prze.wodniczącego Tymczasowej WoJskowej RadyAdministracyjnej.
DOKO~CZENm

NA STH..
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La ureaci nagród Nobla

zakładowego

lekarza

,y,le.1"e ochrony zdrowia bardzo wa~ną funkcję speł
-,c' ,la pl'Zemyslowa. Jej początki sięgają wprawdz.ie lat
yeh, ale wtedy działalność w tym zakresie była
sK["<hn na, sprowadzała się vi zasadzie- d-o organizowania
le~lr>kiej w pojedY'n{:zych zakładach
przemysłowyoh.
w 1953 r. Ił więc 25 lat temu resort · zdrowia
ł :l,.e mysłQwą słuŻJbę zdrowLa, aby niosła pomoc luP:.IC.V.

: opi."ką przemysłowej
zdro wia .objętych jest
kl~lt:cki m '212 tysięcy

sesja Rady

obrody międzynarodowa '..konferern:ja
teoł'etycE.fKI
.,Budownictwo socjalizmu.
k<HnUftiz.mu - (I rozwój świata",

•

Stan posiadania

Pols1;:.ą

pujqcej 10 -arabskkh krojów
rK1ho-wyc/1.
•
W Sofii
rozpoczyna
5· dniowe

L

skowej Rady Adm inistracy jnej,
przewodniczący
Ra dy
Mi n.istrów, naczelny dowódca Armii
Rewolucyjnej
So c jali styczn~ j
Etiopii, Mengistu Hajle Mariam.
.Tak się p rzewiduje, d z iś nastąpi
podpisanie dekla r acji o
przyjaźni i współp racy m iędzy

pracowników
przemysłu,
budowniotwa, transportu oraz innych działów gospodarki narodowej, w tym ponad' 63 tys . . kobiet. Liczba objętych tą opieką '

zwiększyła .się
roku ubiegłego

w stosunku do
o 2 tys. osób.
Na terenie wojewódoziwa istnieje 21 przychodni zakłado
wych i 29 międzyzakładowych.
pnych'o dnia
chorób zawod~
wych j ' rehabilitacji
oraz 134
poradnie różnych specjalności.
Pracuje w łych placówkach prawie 250 lekan:y. Dub io rzesza, a mimo to nie zaspokaja
jeszcze w . pełni pott'1leb leeznictwa prze'r!yslowego. W samych
tylko Kielcach b ra"k 0Il najmniej 30 ' leKarzy ziakładowYeh.
DOKORCZENIB . N A STR. ,
W Sztokholmie odbyła się uroczystośc wręczenia teg<lrocznych
nagród Nobla.
Na Zdjęciu: od lewej: Arber (Szwajcaria, medycyna), Isaac:
Bashevis Singer (USA, literatura), R. Wilson (USA, fizyka), D.
Nałhans (USA,
medycyna), A. Penzias (USA, fizyka), H. Smiłh,
(USA, medycyna), P. Mitchell (W. Brytania chemia), H. Simon (USA, 'e konomia) i P. Kapica (ZSRR, fizyka).
CAF-AP-telefoto

me ldunki
;''''' <!j ~ładów pracy
.od~t"W'l<e
raOOmskiJm
. o . Pl'ze,d,te.rminowym
1'1 tegorocznych zadań
ZJe h, a bak,ź;e o po'u dO<la ,bkowych 000m.!!\.
clIla godnego
35-1eci..a P<l<lski Lus,," ~n.e
graJt,"U!lacje
sobt,e !)l'zed,e wsz~t

p'raWle n.a mi.esiąc pr zed w·rmilnem P'OtrafHi uporać się na licznyeh budO'Wach w kraDOKOR"CZENIE NA ~T~. ~

Uczniowie z Lipska

Przed8iębior

M:~nhiowyeh "Chew Pion,ka.ch., kltól'ZY

"Pluszowy

Miś"

odwiedza dzieci
Ze

Zbj,o,rcz~j

. w Ui.pSk.u nad

S7;kQły Gmirunej
Wi<lłą. W WQje-

wódzbW'iie l'adomsk'Dm, OOl'ozyme.liśmy 1i8t podpisany w 1m.i.e-

IIlisu

Samo.rz-ądu

pl'zeZ Edytę

Uc·zniO'Weltięgo

Wałezyk,

w któ-

rym czytamy m.in.:
"Wzorem 11\4 ubiet:łych mło
d~iei naszej nkoły ko.nlynuu)e
akcję "Pluszowy
Miś",
w ramaeh ktitrej prowadozi 7Jbiórkę
DOKORCZENIE NA STR. 2

BioPfognolo
Uwaga, kierowcy i przechodnie!
Warunki komunikacyjne niekorzystne - widzialność, szczególnie
rano, ograniczona, drogi śliskie.
Sytuacja biometeorologiczna obniżona spra ..... ność działania, zaostrzone dolegliwości reuwatycoz• e 1 dr6c oddechowyclt.

remont

Anna Rowińska, zam: Kielce, ul. l Maja t /l, skarży si~.
że ADM zaniedba ł swe 000DOKONCZENIE NA STR. S

Cenne

•

Wystawy,

zobowiązania

apele,

społei:uJe

•
Dla uczcze'nia rocznic
partii .-I państwa

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9- 1I
Spóźniony

p i SZą :

działaczami

•
Spotkania z
wieczornice
•
i prod,!kcyjne

W 'W'Gjewóclmtwaell

kieleckim

l' a,c{Qm&k'im w dałS'lym
ciągu
odbywają Soię Hc·z,ne i,mprezy poŚW!ięco.ne godnemu uczczeniu 60

i

poWltta·tria

roczmicy

Komunis-

tycZJlej Pa~·tii Polski i. 30 {rocz..nicy u-twQI·zeni.a PoJ.~k ; ej Zjednocwnej Partij Robobnicze j . W
DOKOR"CZENIE

NA STR. 2

Piłkarskie

K C__

KUoriyn. w córę. Na wid.owni
nal. N. boisku cyrk. ~pe
e'llyna się piłkarskie "variete". W

roli głównej - Pele, BeCkenbauer, Cruylf. Sław1I1i piłkane,
dziś głośni aklony, gwiazdy areny... Spiker podnieea wyobramię,
na bieżni tańcz~e
dziewczęta. Prezentacja - ~e
gają p.ojedymczo z tunelIi
n.
śrooM boiska. Artysta Pele,
Beckenbauer, Cruyff. TechniC2lne szt~.ki, iongle·rka piłk~,
mnóstwo br&mek. Na ek,ra.n~h
wokół
skd10nu ripłeye
s
Jlajeieka'W'S'llyeh , "·uaejl. Gł_
MIŃ·kera ote mił'luU.e, Show kw ..

gr..

c

Brakuje

I
t y ",o

·cłow1I1a ...

NowojorSIki kłu.b Cosmos istflieje już od dość d.aw.na, ale
dopiero o.słain.io z pnecięvnej
drui~' ny ligowej stał się zesp~
lem piłkarskieh gwiazd. Właś
ciciele Oosm_u nie mają jednak sp.orto...,y~b ambicji, nie
int .. r~uje ich puchar świata.

Na rencie .••
Interesują k:h natomiast pieniltche.. Te nłeią &d f.rekweonoJi. on • • aś - od ~isk. Ru-

.,-

wlęoo

w

http://sbc.wbp.kielce.pl

łwia&

wy.l.amtilot'

C-mosu, de Ameryki Polu&'
ni-owej, Europy, Azji. Najpierw
zarzu(lili S'ieci na naj&,rubsz~
rybę, sam!\&'0 "króla
futbolu"
- Pele&,o, który nie oparł się
bajecznej ofercie i z Rio wyemigrował do N~weg-o
J .. rku.
P~tem, na krótko przed mi8trzostwam.i świal-a, w ślady Pele&,o p-oszedł Fran'l Beckenbauer.
BożyszC'Ze zach-odnioniemieckich
kibiców, filar t;eprezentacji, nadzieja
Helmuta Schoens Iła
"Mundial-7S n podjął deey7Jję w
jedną
n_. Stracił
sympatię
DOKOŃCZENIE

NA STlt. I

Dla uczczenia
-partii i państwa

Plenarne obrady
WK ZSL w Radomiu
WC:Wj'aj odbyło się

w Rado-

wódxkieilo Komitetu Zjednocw-CO stronnictwa Ludowego: Te_tem plenum, którym klero'IN! pre:z.es WK ZSL, Henry~ ~a
cI~, była oc~na goepodar& ~e
mi4 w województwie ra'i~msklm.
W \rucie debaty stWIerdzono
m.in. że w zakresie tym jest
)ęIac~ wiele do zdziałania, jełli chce się prawidłowo realizować uch walony przez KW PZPR
i WK ZSL program rozwoju rolnictwa i gospodark.i żywnościo
wej na ziemi radomskiej. Ta.k
lIIp. rokrocznie nie wykorzystuje
się w Radomskiem około 1. tysiąca ha ziemi, która powmna
dawać plony, zaś 20 procent ~
c6lnego areału wykorzystuje Się
,.. sposób niezadowalający. P r.zeei.wdziałan.ie tym praktykom Jest
JJl.4.n. obowiązkiem wszystkich
kM i
ws-z:ystkich aktywistów
~ żyjących i pracujących
na
radomskiej wsd. Zadania
te
lWl'f'ecyzowane zostały w uchwale zatwier'izonej przez woje·
w6ddl:1l \.nstancję :z.etesel.owską·
(Kr.)

Plenum ZW ZSMP
w K~elcach
Wcroraj w Kielcach obradoplenum Zarządu Wojewódzk.iego ZSMP poświęcone ud".iał.owi mloo.u.eży w rozwoju
w!ili i rolnictwa. Uczestniczyli w
nim: sekreta:rz KW PZPR EIIlIeIIIiuaI Wl_k, wacewojewoda
Jdle.1ecki u.cu&law DomacaJa 0f'a;z sekretuz WK ZSL .1. . Maaur. Obrady prowadził J)ł"zewod
niozący ZW ZSMP Wiaław
Os..m.wslli.
W
materiałach
pnygotowanych !Ul plenum eraz w dyskusj !Ul plan pie r wszy wysuwały saę planJ' zwią
zane z pełnym ucospodarowaniem ziemi oraz rolą młodych
rolników w podOO$zemu 'l)ro.oiullc}i rolnej. Na plenum cIokCl• !lDCI także dekoracji grupy za.hDoDych dzwaczy ~cze
nIa.mi państWClwymi i orłan,iza
ey}:n,.ni. Wybrano rownież no~o wiceprzewodnicząc.eto ZW
wało

.szikoł.ach

s«lieh orc6:ll'ifZO/Wane ~ uroc'l.yste apetle, w ~e-t.licacłl, klubach

Ruchu" i .• Wodego R«n.idta"
.:. wieczornice.
Odbywają się
posied zenia egzekutywy. k.omitetów
miejskich,
mle]sko-gmUnillych i gminnych PZPR. w
czasie k,tórych Nowa pod;z;;ięko
wań za dotychczasową cW.D.ałal
ność rewolucyjną i żYCtlen.ia dalszej owocne-j pracy dda partii i
państwa składa się zasl,:,io-nym
d'l.ialaczom r uchu robotmlczegO.
Wc:ooraj np. podczas spotkania
z dlZiałaczarm rochu roboł:nicze
go w Szydlowcu, w którym uczestnlicll.yła sekretarIZ KW PZPR,
Krysiyna Firmant y, by:ł~ dz.iałacz ze SkM'żyska
Ks lą~egO,
Sia.nisław
Sułek
udekorowalllY
zo&tał Złotym K rzy~em Zasługi.

Na spotkaniu w Wa.rce, w którym wziął udział sekretarz KW,
Bol'daa Prus, kJrzyż.ami kawalerskimi O rde-ru {)(j,rodlZen.ia Polski udekorowano Czesława Stolę prezesa $półdrLieJni P~
du,kcyjnej w Dęl:mowoh, S4amsława Paliwodę
rołn1ka
z
Michałowa i Stanisława Gwardysa - ro1ni'ka z Brankowa.
Dziś odbędą s4ę uroczyste posiedze41ia egze.kutyw w lrolejnych
miastach i gmionach wojewód'Ztwe
r adolnBkiego,
na\.()l'n.i-ast
,9pOItkanie ec:ze-kuŁywy Ko>m..'tetu
Wojewód7JkdegO PZPR w Radomiu z d<zliałacz.amli ruchu roł>ot
~~ 18Jl(l'Wied&iawi() M

-

.

•

•

*

eg-.u<kut wa KMiG w Stąpoo'k,o
wie lłpOikała się % 2OG-osobową
g(' upą
d@ l.czy pariyjnych z
te.reou mia&ta i cm~y. W st&recbowicacłl przekaz.a.no 31 rodlr.i.oom k\l.ucze dCl mi.ee7.lt.ń wybudowaonych dod..uc:owo pr'Je(L boryrady StuachCIwadlie-1 ~iel
iii. Mietll7Ju.łliow.j. Równoc~11M przed.u.wicieł te.j :iIlahwc)i

Z41kładCIwegCl

tea.

zloty<.ofl.

Plenum 7J,
Zw. Zaw. Pru.
Książki, Prasy,
Radia i TV

praeka:zN ~ldWlek o :z,re~

-mu

do DMlca br. dodatJrowej
pł"OÓIlkc j\ warwki II mln
zło
tych. W roku przysrlłym dla
U!C7JCU.JI~a 35 I~y PU8kl LudO'We-j S(>6łd<r1ekże ełt ił!y budowlane :IIOb&wtl...ały.ę w:ykonał
pomad .,a- diwa błoki ~el
ne.

Jli--

W_ej w Wa·r.8ł'AlwW odbyre
~nie Z41n4ldal.
Gi6W'n.ego 'ZrN. Zaw. Pr8~.
KIIJIi~ P r .asy,
Radli« i Te<:le~ji. Tetl1&tem obr ad była ()oeona ootycru:z.aeo~j re-al.iaacji
pd'og>ramu d2ioałanlia
~wi~1\l
0!1'ti. wni ooków
i
poet.u;l.a:t6w

aę

we1

malże· ńska

Porwana pn:ez la'WiJnę ]>0'JUlere w Ta4<rach pa.ra
:małże.ńska
29-lrinia Zofła i
3lh1etni Czesław Bajse-rowiC2owie s Ziclonej Góry, członkowie
W!l'4M:ła",' ki~o koła Klu1m WylICiIlocón>ki ~I"O.
2;J.ebem s OWClII·d Pr:le}ęc~y w
Jlieru,ulla OUmeso ~wv Jlad
_ _ im Okiem IPChodaila kójka łatern-ików, cc1y Dacie ~
. . . . aię lawina, kwra ...rwała
_ , . . . i e t..-y osoby. P. M>.iś
eMt lawiny, 1lifta.j4lIl~y llię JH'1IYP61ł*-. pn.y ONrDy. Sławi.
łuoPyjei ... y.-di w.lalU. • ....

_.

Csęść

s

.ue.. • ....

Mę

i.".

••-

w lIier.nll• • •_, i..1 _ I i •• &eiu. .
w 11..."lm 01111 i łalll •••1.r....... li
łydl_ia.t

GO""
AIIeja

kwak"
a aieoI&i • n a połl iedti ald,. .1 ł!Iłen a
rdiaail_a

pó"'yełl ~łI W' _ y

łorójki t.terJlilI.ów
24-ldfti
Gnt:~or. D. adoołał llię
arat.wae. Ratowlliey ei1!!C.awiłl 1'0
de szopił ..!a w Z .....OłllUlem. Jes.
iyc-..i.. nie ......... ~Zi)liHaeń
~.

m

lawiną

pod

Niestety: Di~ udalo się ura40wae Z. i Ot. Ba.jstrowi~zów.
P_ieśli oni śmierć pny spadealiu ra"L("m z lawiną w dół.

.ec.. .""'86_ ....._ ....• 'łf KieLca.e1l aa .... ltieci-Jla.riaa 0.. (lat 47) Ilie-

r.~
jeeIt.ł

WIII»tek

_ i l M .._a.r" •

.,.sli...
wyałlłll

aa
.e-

. . lIł~r._ " . . . . . . . ." ~łIł
....... i . _ . i•
• W Kieleaełl . . .uy_ _
lłł4t .... aL
jealll-'-a i Hi" ' _ e j EMPa.rd M. (lM n)
ki_8~

..~_

,.tiał",

wy 1I8ił piMw_ _ we INHjaHa i -.Huył się s uJltOdM_m "sllecJ." talii, lUu.wan.,..
}I!nIft Aadneja K., w
Wyai*..
~. paNierka .,liata" EnlMeWI M. doma.ła O«'ómy~b obrażeń
ciał a.

NUMER 279

STRONA 2

Kodłi5"LC""")ol'uh !flUiDa
1i.ń8kie IIfltTyk . . (lał 13)

•

W

Ilie:-

"""* _ h . a e m ,pyw;a" ...
"'lIA".ił ~ja li.. (bt M), kU.~

...........

li'

CWłIie

2IEIkłado

kampa.nili apraWO!2lda·wc-rej.
Nowym pr:z.e"WlOdin-i=ącym ZG
związku
plenum wybrało Jana
GJówe1Iyka, reóa;\ctora
nac2.e-Inego "2ycia GoępodQ.rcze~".
RÓlWn.oc,z,elmie wylb.r ano selne-.
banem ZG Bo«uslawa Najbt-r,;a . .

Tragedia w Tatrach

DiOfiła

•

W woje-wód2.twie radOł'lll;kjm
pod<ljmowany jest w od4lowied"Li na apel Edwarda Git-.ka - czyn .społecz.ny i produlkc y jn y na c ze&: 3ó-leci.a PoJski
Ludowej. 250 młOdych praco wn.i,ków KombilIlatu Budowlanego
w Radorruiu przez 2 niedziele z
rzędu p racowało na
budowach
Radomia, podobne zobowiązanie
realirzuje 25Q-oSQoowa g~' upa junaków OHP, natomiast w Zakładach P rzemysłu Tytoniowego
15 mlodz.ieŻ:Owych b rygad ubiega się o tytuły 30-lecia PZPR
i 35-1ecia PRL,
Cen.ne zobowi.ąza,nia .społec'lJl1e
i produkcyjne podjęli
mlodzi pracowmicy " Wal>tera", "Rado.s.kóru" i innych
prll.e(!się
biorst w, natomiast cuo.nkowae
ZSMP % wydziału montażu Radomskiej Wytwórn i Teolefonów
~ta,nowHi wy,produkować
dooo.tlk~wo do końca roku 1000 a;par atów tele<fQiIl1czmych o r aa; podze6!POlÓW wa'li:08ci l
mjłjona

~yC'h

zginęła

*

""""ebła.

~. . ;~.

eol .... a4e4ec. r~oru d. . . -

pią

~~ .." cJonj.u wc...,..a.)stł.ym

ZSMP przy Oddzia,}e WSS ..Spo1oem-.
(_k.)

Para

• Hi404or>a n ....K.

p r acoW!nikami ~~eco
Wyd&,wnieŁwa
Pra8()wego
czronkamó. pa.rtii i bezpa rt 'jonymi spotkał się wczoraj EUl'eniun Wijeik - przewodnic~ cy
Wojewód7JlUej Komisji Ko.niroli
Padyjnej KW PZPR, były uc,zestnik Kongr eS'll Zjed1noczem ioweco w l~ roku. W trakde
spoot3cefl.ia ka.ndydeci PZPR 0trzymali legiotymacje parłyjne.

do

"'órlt "'wart. w Mus~y
rCHloowym w Wa.I'lIiZa.Wif
ekhodSieJle-j

r _ _ ~y

tt«., Hi bm.

7BMP. Została nią Małl'on.ł.
:a.Mor, dotychczasowa prz.ewodZarządu

had'ceł' 

i dd·ua..yn,ach

,.Dro«a

k-ii

Z

-"t plenarne posie(!zenie Woje-

nJczą«

•

ay_uM.
ni~dłe.łooiCli
w
Uli r., uieje abrojn"ell "1'yw.w, lIdnaK ań. aac:Mwanie
własnej ......mośei naroolewej
i wia.ra w 04roda~ie pań.h.,.
.te .e~,..a wy. . . y

'"

ni.,...nec!~i.

• W_raj na I
c.miey od1biah G -l
K ie •• i "Ru ...a"
tya r"* mm-1t

I.toę

Wy.
• Z ."ialem Io-H ...
lecatek rospoft~ się
... Wara,. ,wie VI li
Zj&&4 S;póld&ielesyń .

Dumne meldun
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z za.darua.Ini oblicrz.aolymi
z.łotych. O znacza
w porównaruiu z rokiem

na 716,!i mln

wj;p(l8'rnl!ian.e już owooy
kowe, k<lem.erld, a lak..
6() tysięcy k~lograrnÓW

tapet.

że
lLbiegłym pÓłtor.8ltysięc zna zało
ea "Chemomon:t-a,żu"
wy1kona

1lI>,

prace wa rtości o 33 p roc. ~~:
szej czego jeszcze W
historu
prze(!siębiorstWQ nie notowano.
Aa.e na tym nie kQiIliec, bo P100lkowlS'kii "Che-momontaQ:" p<lSItanowilł do końca roku dać krajowi dodatkową produkc ję wertośc.i około
70 millonów U()tych. Efekty tego cg;ynu będą
wi.d.ocz·ne w s·amych Pionkach,
w 1nnyC'h !llliejscoWQściac'h wojewódZttwa radomskiego, a także na buoowie Za·kładów Azotow)nch "Włocławek n".
• P r acownicy SpółdBiHelleKo
PrzWsiębi~Mwa
Zaopat.rllenia
i H_Glu
w Radomiu ta. klŻe
przed t.el'murem wY'konałi roc>z_
zadania, OSIiągając planowane obroty w wySQko6cl ponad
873 miJiobów :zjo>tyeh. Noe trzebił doda,wać .
że
równ:iE<ż
100
przectsiębiorS>t<wo na kon;ee g rud'rui.ą legiotyn1O'Wa-ć
się
będzie

WY90k1tm prz.ekrocrenie<m
prlenów 19'78 roku.
• Za.kł-.cły PHdw.r8hn 0__.wo-Waraywne,,, ..u...r.ex"
.." Lipwku n. Wisłą liczą się z,arówtno na r ynku krajowym., jak
r 6wniei na Hście e.ksporte.rów.
Nic więc d~i'WDe<go, że p rzekifOC2en.i~ praez nd.e ll-m.i~ęez
DeCo planu . produkcji r óinego
rodtt.6;U przysrnaikó<w ai o ł mi-

lionów

złotyc'b

trzeba

zalic<Lyć

do SUlk.ce6ÓW.
•
Spehbielnia
lawa U"•
.,Prae.... \IV Il••• mhl, znana jest
w tym rnie6cie fi. nie ty \ko) z
produlkx:'ji. tablic re)ef;tracy,nych
do samochodów, oodób cooi·nlrowyeb, klamer e-k do l bieili;z.ny,
1rompletów sbołl()wyc'b ÓIO p rzypl;:ll.W i imnycB to_rów rynk~
wych, a takie z dOOrze progpe-M.I,jący~h Uł!lu.gowycb zalkladó<w
rzemiet<lnkzyC'h. Równie,ź SI>Ólwielcy z ,.P racy" w pie-rWB'Zycli
dniach gr"Udnia wykonam'i roczne zadania zwiększone w poł()w~e roku
CI 4 rmOiony
~
tyc'h . OZ'n3C,z>a to, że do końca
grudn3a d>ad.zą <l'Ili ponad pum
p.oozuikiw3'l'le artyl\nJł . w tym

Bielecki poranek
ZNAJĄC $WIĄTECZNE POLAKÓW APETYTY?
Kieleckie Zakłady Drobiarskie. Dyrektor ZYGMUNT PALACHA przed siódmą przystąpił do praGy.
- Czy j jak myś licie o zbliżajqcych się świętach znając naszą tradycyjną w tym okresie żarłoczność?
- Przedświąteczny zwyczaj nakazuje nam wykonać produkcję więk&zą. W naszych dostawach
do sklepów znajdzie się
drób i jego przetwory: kurczaki, kaczki, gęsi, indyki, jaja, pasztet z drobiu i majonez "wyborny". który skutecznie konkuruje
z majonezem-..spolemowskim". Chcemll po raz pierwszy - próbę zrobiliśmy już we wrze$niu kieTować
JW
TYflek około
2 ton polędwicy z drobju •
Wsze Ile ich smakoszl/ i żorloków 2ainterewje wiadomoŚĆ, że j1łŹ
od czwartku "O dwócll Iilłi/ICh - \II K ieicach i Jędrzejowie przllgotowllwac! gię będzie kvrczGki $wid", bfł iell proce1łtotDll
lubi., tli f:Qlej produkcji drobiar.",tej przed it»ięłemi bł/ł jfI Je
. ••}więle,uy.
TO SAMO PYTANIE...
.... kierowalijlllll do ZQstępcy kierowllik.. Z.klQdll G.rm4ł2nyj
MgO przy fil. Gór"ej, KAZIMIERZA PALYGI, ,"MU ""'fi ił 25
JtFacowllikaMi I zttli_fł ('. lIroCukcj(l 'rwa cIŃ4 .obę) rOJfJM)CZ4'

o !Zó~tej.
prze.;wi4ltec:me kiermasze tli
.1tlep4łelł branżowych. W mi4rę możliwo,ci dalBy jak _;więcej:
(ai
pietZ01il/ch j fluzerowflnyeh, ozorków w g/IJarecie, salus01tlL ozor-

j}TfłC(

PrZllDotowv}eJnł/

h
dawcy

w tym roku na
go Cze-rwone.go
drz.iało wiele Q&ób.
lic.z:niej
cówek był
lanych nr 1 przy
Kielcach. Ponad
()6()oowa gl'lLp8
doziewiętnastolatków

w szkolnym Klub ie lit
Dawców Krwi oddal a
liobrów tego be2ce
Przyk1adem daa
wanków jest mgr .
luch, inicjator i
HDK.
WCZQor aj w godzl.n3t h
n.iA>wyeh odbyła się w
uro.czysto6ć, podczas
Barila.ra Neeuń VI
ni4l za ot:ia.rną pr
i srz.ertrerue idei c ze
kticłl wśród młooz.iezy
od'lJlakę
.. Zasłużony

nkolnego koła PCK".
_ członkowie HDK wy ,
rząd swego kola i
r ą.ll dyrektor'a s:1J<oly.
Piełr_sldetr·

icll m·~ZVq"8.lC ""~ .
py ()8Ób, o
.
.
w;imy barów CleplO I

~a~ce

'Imprezę zakońc zył

~ Sfjj(omego kaba J ~ u.

"Pluszowy
DOKONCZENlE :t.E
o
dla chiN:i nit

_L_
_Wc.
_..

cych eie-pla de>IDo\\ rg
W pierWS%ych d.Ji iaf b
wysłaliśmy do P&l:ot.o" I
kuń~o w Rad" rn, a
pac'&kę a uba",-kanu r

kazania Wych"w~n k?'"
d«iecka. Akcji l~J nJ'jbl
'
.. dyż VI na
czyliśmy, ~
d hIt
dmia:cb wys!t'my •
z zabawkami.

JednOOzelŚnie

ap~Ju

młodzieży ,",kół , kto
jęły zbiórki, abY. .

wiJy uieeo rado8<;J ,
i k.l~om II d4mo "
Z p rzy je.m ~ja
my odbiór ł,e.J
i w Mn~U ~_.•• ~~" .'
dJo,msolciclI
k\Lje.my -

ty. OllełmmY
dalsze pod<lbDć

naa"lł'!h

kowego, boczku losurowlHlego i pieczonego, kaczek, rola«y i inlIych specjałów.
NOWOCZESNOSC W SI.V:lBIE OCHRONY $RODOWISKA
44.9-72. Intrygująco JlOZWO: ,,zielony telefon" PogotowiG Ochrony Srodowiska. - Dlaczego zielony? - Bo chcemll mieć zielone środowisko - wYiainila mgr inż. BARBARA NOWAK, kierowniczka pogotowia. - Kto i po co wykręca ten numer telefonu? - Dzwonią wędkarze, członkowie Ligi Ochrony Przyrody, żeby zawiadomić o zauważonych zanieczyszczeniach śrooo1D1ska. Może zadzwonić leażdy obywateJ, tokże wtedy gdy doJ/neZe nielegalny wyrąb choinek.
(TUSZ)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Młodzi

i

Wajewiclak
"re.,
CywilDtl .
jnf.rmvJe, ze
arh
•

•

"

W .Ił'U

• Itr., ... ra.Dl
.
l dnO,cl.
alarm.wania u
'et

Dla

~odzin~

9.00 •

1~

dwukrołDie wl~
alarmowe.
Ogłoszą

l'I' ietrzny, a

wolan.le.

ont'

~ęJlll

jt

lal w służbie
ziom pracy
skutecznego dziaprlem ysłowej

słUŻby

je. t m.in. baza lokalo-

latach

nastą

względem

zna<:z-

O$lHn,icb
tym

użytku
przychodni międzyza- w Sł llpo rk.w i e,

wa. Oddano Go

Pomp w Bial ••
" M ai ..
przy K.mbin IWie Ce.
Wapiennicsym w N ...
w Spółdzielni P r a cy
w Skarżysku, M P K ' w
ach. W stadium orje~t Pl,zychodni.a p rzy
Domów w Dymi n ~h.

w Ce menłewDi

wielu placóWlkac h namą1"1. !X'pra wa warunków
lokalowyc h. Np. zmodern-ii a<la ptowano pomieszy,;hodni międzyz.akła
FSS " P olmo-SHL"
Zakładach l\fetaloSkarżys ku,
Fabryce
J'apierowych w N ie. Przyby ło tak że noadni, pracowni analii gabinetów sp ecjaliPrzy Zespole Opieki
t j Przemysłowej w O·
lOrganizowano poradmłodoc ianych. w
Za~l~talowych wSkar.
tuy poradnie - reugastrologiczną,
"ą,

w

kieleckim
- 'H'olog iczną.
on'B l'Za to jedna'k ; że w
l.ak, ~me
zrobiono już
Ciasnota lokalowa dap. w~ znaki w przy,h
'f.akladowych
o rzy
ł.oł,ysk
Tocsnycb
WPKM w K ielc a ch,
Gi ~w.. KredGwym

Rllł6i
opiekę
[,n bliżej

odcl:uwać

nad swoim
niel;o znaj'rz, tym większa
sk uiecz nej pomocy.
celo wi ok resowe
kty czne
załóg
h. W
ub.
roku
skali wojewódzbadań tegO typu.
one dolconywanie
,
"owia i ocenę zdol00 pl'acy osób za trudn.iow P·~emyśle .
. prc;filaktyczna wią
rOwnież z rozpoznawaOiolViska pracy i wv, .... nim zag rc;żeń cila
'" tym zakresie przyOQmoc~ lekarzom faPańal.wo wa Inspekc ja
l ZWiązko wa InspekTell ostatni organ
P:"epr'o wad2it w rowizytację

w 490

zakładach
'Pracy
Y. ~ wyniku
tych

wn lono 'il.1'ele nie. i jednocześnie
~It,·e.lone decyzje o
;e
za rządzeń oraz 0-

h" ~arn()o-admi nistracyj
~ ~ .~~~rzy ZIP wstt·zy~ ' ę. 36 oddlJia!ów w fa~~r:J innych zakładach
nill
wykonywania
o~ 148 stanowiskach
i szkodliwych
z t.v mi są działania
; "kej
służby zdrov."ia

", ; " ·y.nia się do likwj~
,: ">. 0 7.f'n . i
podnoszenia
n~ ":' Ll~m higieny p ra " ~V,l;SLSzych

zagrożeń

• ',' ' .. enle, wysokie tem".. 1r~~ąZk:i toksyczne,
~"
,a. W hutnictwie
.. 'p"acowruk6w zav :";'t na stanowis'ZiCodhwych i u'/l P()' ~obnie
Drzedsta) ,y ~:lJa
w przemyśle
.,''lQwlanvch, meta;l ':

.)

~::wniczym.
", ysłowej

stąd

służby

u"uchamianie
..... ~ c.hronionej.

staJest
" z:~"Je Wództwie tyl" ~ładach przemy~c h za mało, w
b ,. l8k np. w "Ma«k łeh w ogóle.

młodych
z-w...

Głos leka t'za
zaJdadowllgo n a
ten temat muai być lepiej sły 
szal ny w dyrekcjach zakla{iów ;
lekarz: powinien być ich Gol'adc~ i współol'gannatorem
proooleeji.
Statystyka ujawwa pozy ty w ~ zjawisko
zmniejszan.ia się
liczby przypadków chorób zawodowych,
co
świadczy
o
sprawnej ingerencji medyc yny
pracy w sytuacjach zagrożeń dla
zd'fo w ia i et skuteczności d·ualań pl'OfilaktycU\ych.

dowa w Garbatce, '" ",... je","'_
iwie rW(unskim, urocxyśeie ....
coolkila jubileu. 30-leda awe~. ist~ieni,a. Z "ej
e ka ...ji t a
sasl-lriOJLII p ł&cówka .świat _ _
ot rzymała _andar sak·o1oy .fundowany przeli
300 baccerzy II rad-omódtieHufoa ZHP i·m. Sł.·nisJa.a
W erner a UC1!es(,1łi~ył. • kadycyjuym
jellie.BJlY'm
llilaa.e,
k~ óreco "ak-ońcsenie ed b yl. lię
w Gra.bowie. N-c,r.dę. . ......
- Iic-.ttie;'y umia' w j,mpre&ie hare&rski k_i.tek
04n1'mal~ .r.howie ile !lhI!k.ły ......sł ...... wej lU' !II.
(ekr.,
•

~.

Przywraca.i.
sprawności

Do innych, nie mn-iej wu..
nych ?:adań pt'zemysłowej słu.ż
by zdt'owia nalei:y rehabilitac~
zawodowa. Istotny w tej sprawie jest społecz ny aspekt rehabi.litacji. - ~ znaczy połącze
nie p rocesu poprawy zdro'lria
z odbudową poczucia życiowej
p rzydatności.

Aktualnie

w woj. klieleokim
dwa odd·zialy rehabilitac ji zawodowej
w
zakłada.ch
pracy - w Fabr y ce
Samochodó w
Ciężarowych
w
Star achowicac h i Hucie im. M.
Nowotki w Ost rowcu. Planuje
się otwa rcie oś rodka
rehabilitacji zawodowej w Zakł adach
Metalo wyc h. w Skarżysku. Jedną z p rzy czyn n.iedostaŁecznego
jeszcze roz woju tej dziedziny
lecznictwa przemysłowego jest
b ra k: odpowiedniej bazy lokalowej. drugą - b rak specjałU
funkcjonują

Łów.

Prz d

by~

6vvięlarnl

Radomski hańdei chce zdać
egzamin na piątkę...
•

• Ozdób pod dostatkiem, choinek • Kiermasze

Dohrze, ale naMe

garmażeryjne

• Dodatkowe stoiska

lepiej_o

Do

Obok w.ielu bezspornyc h ooilW:n:.ięć są jesz.cze, jak wi dać, niedostat.k.i
w systemie och.rouy
roI:Owia p racujących . Nie uporają się jednak z nimi sami leka rze. N ie podołają swoim 0bowią zko m bez współdział ania ze
specjalistami i.nnych dziedzin psychologami, socjologami. Muszą mi eć także dobrych współ
pa rtnerów w ~adach zakladowych, a dministra c ji, Ił nade
wszys t ko w dyrekcji zakładów.
Ta pomoc i zrozumieme pot rzebne są p ,'zemysłowej sl u,żbie
zdrowia w wielu sprawachobsady lekarskiej, pielęgniar
skiej, wyposaże n ia przychodni
zakł ado wych w niezbędny i nowoczes ny sprzęt i apa r aturę
specjalistyczną, polepsza n-i a warunków lc;kalowych tych p rzychodni.
Wa rto też chyba skoncentrować zamierzenia
inwestycyjne
na twoL'zeniu dużyc h przychodni m iędzyzakładowy ch w mie jsce małych rozproszonych, słu
żących
jednemu
zakładowi.
Pozwoli to stworzyć lepsze Ulpiecze medyczne., lokalowe, kad t'owe, a ty m samym sprawnłe}szę obsługę pacjen tów.
MAKIA S08NAL

Kalejdoskop

Szydłowcu ...

Zamek w

ś w iąt

p<l'Z()5<t.a~

W

mniej

i cukiernicze

sklepach L. zakładach

l'1iewiel-e d.ni. W radomskich sk,lepa.ch i

m~7:Yna.ch na,oolQwych odczu'wa się )u.:l. W'Zlmow.ny ruoh. Dużym popytem c ieszą s-ię zwłaS'WZa a.rtykuły typow-o 9wiątOCiZ
ne - n.i-e ty.lk«) spożywcze, ale również oz.dOlby cooiok owe,
~~zn.e cboi,n.ki, sprzęt s por tow-o-tu<rys tyC'lJt1 Y, baJbMy!kL Ja-kie
je.cn zaopa«zenie rynku w ~ wy,roby? Na jak ie
iniA.:j.a,tywy
pl'redsięb ioTSft.W ha,ndlowych mogą liczyć radomialł1lie~

SZTUCZNE -

ięcy,
w.a,ć

że

wielu IJl.i,e(łzlcańców
Radomi... rezy,gn'llje z ubi.erani-a
na,~ul'alnych drzillWęk
cno:ion.kowycłt; decyd'u jąc się na k.upIloO
tr wały ch, wtucznyc h
cho.i.ne<k,
m.i.n. rodem z
kozienickiej
Spół{i,ziel!lloi Inwalidów. Chóinek
tyoh, 00 prawda, nie bra.kuje,
ale wybór nde jest zb Y't w·i.elki:
odczuwa się zwłasze za
b rak
drzewek wyższych, powyiej 2
t'l'letl'ÓW, a
o la-lcie prude
W5'Zystk.im p)"tają klienci. Nic
więc dz:iIwnego, że
ha.n&owcy
nadal czynią 9taranw., aby 1J9.!lp()koić
potrzeby
M'by-wców ,
wysyłając
nie-rnał
cod!zi.en.nlie
samochody do Ko.m.eni.c po n0we partie towa.ru.
Natomi-a$ł;

. !łla

bradyc;On.ałistów

Z&gQMJ9.łych

juoE

kii!k-a
d oli pt"Zygow'je ~
noa-tu·ralne
śWi.eot'1ti. &:rl?>e ich okoro • t ylJ&

s przedażą ujmobędą
ha,n.diloWlCY ~

ich

się
Glniru~j-

Tft PQSZUKIW ANI!:

'l1n.eba jtJoi: na watAWie powi-ed7ieć,

a

Spó!dzi.e-ln.i ,,samopomoc Chlopslca", w J<,iłku puMta.ch miasta, m.in. p rzy u.l. ul.
Chlodnej, SW'i.erczew;;kIiego, Sło
wack iego i p rzy ul. Kc;lejoweoj .
Bez żadnycb na.tomi.aet p ro'blerrIÓW możn,a ?:aopa~rzyć si.ę
w Ra<iom~u w ow'oby choinkowe, w tym równiei w kolor owe komplety oświeotlend.owe. W
skłepach WPHW, w p r ywatnych
pa wHo.nac h
ltan.dlowych,
w
" Veri'Pasie", w innych pun.klach ku.pie możn,a bez pl'ze<łoZ,kód
n ie tylko tradycyjne bombki,
ale laikże efektowne ująC1Jki,
my§llki, i.nne maakotki. Dz·j,eci
będ.I\

NA

Wlięc

llaołrwJ'C'OłIIe...

SWIĄTRCZNE 8TOLY

W
wydiN·ionych
KodzLn.acl1
pr.o y za.kudnieoa 9ę juot .pracow.n-ilcy rna.g.a:z:yll.Ów sopo.!! Y'Wczyocb .. Społem" , k>tórJ"Ch obar-

n yc~

S

i jutro

k.a.rżysko posiada

skarżyskiej

obecni.e 1600 numerów

telekomunikacji

te.:.

Budowy obiek~u poczLowo-lelekomurrikacy jnelefonicznych Cen~rala autot'\1.3Jtyczna w..--ta- go podjęło się P l-zedsiąbiors~wo Budowlano-Monla wyko rzystana w 100 P''OC. i nie ma obec- t.a.Wwe w Skarżysku, które z małymi uchybie_
me żadnej możliwości podłączeni.a choci.a.żby jed- niami wywiązuje się ze swych robowiązań. Gon-eog.o apal'at,u leleforucznego.
rrej natom1>3St praeuje Lódz;kie P rzedsiębiol two
Robót Telekomunikacyjnych - Oddział w KielJa:k nas info r muje naczelni.!<: Ut'u:<!u TelekQ- cach, któr e planowalo ułoien,ie kabli w rÓŻnych
mullika.cyjnegQ w Ska.rżysku, Jerz;y Orlhlww.><ki, dzieln-icach mias,ta Ul ok. 5 milionów M, lecz UIprzy dużej pomocy Wojewódzkiego Ut'zędu Tele- dania n.ie wykonało.
komunLkacyjnego w Kielcach zain.:.-talowa nQ doOddanie centrali przeow~d7.iane jest w
roiku
datkowo dwie centralki rę<'zne łącznie o 200 nu- 1980. w pienvszej fazie na 3 tys. num~ r ów z
cyframi kierunkowymi w
ruc hu automaty czmerach. Nie rozwiązuje to jednak probl" mu w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Skarży nym, a docelowo 15 ty,. numerów. W nowej
sku leży około 2 tysięcy
podań o
podłącz.:nie
centrali zostarue \\-pr'owadzona numeracja S-cytelefo n'\!.
f ['Qwa. Następny etap pracy nowej centrali to ścisła współpraca z centralami Kielc, Starachowic
Pięciokondygnacyjny
budynek w sŁani<! su- i Q;.trowca. dzięki czemu aoonenot będzie mógł
rowym zostanie oddany do koń
br. Wartość beą; udociaht międzymiastowej wykręcać żą.ctany
obieok!tu wyn.offi 25 mln zł, a całeoj iruw~tycji
Oou.mer w tyt:h mi_t.aoh popr_~ ~yf l ę kiet'Unwra:z z kablalITlli na te-t'em,ie miasta. - 170 mln ?l, kową.
(heng)

http://sbc.wbp.kielce.pl

doota wy

a.C'ty.kiułów

I'JII.

posu,Ulk.ilwa«Lo :i>k.lepów.

CILod<U bu Ił mąkę, clJlk.i.e<r, ba,...

kaliie, m:ak, p rzeot wot'y O'WOC'Qwo-war zyW'D.e, p rzyp r awy do
ciast, miód, suaz owocowy. Od
17 : rudni-a, o.zy!ll kadyocyjnej
niedlJi.e-li hand lowej, lJwiękSf!.Q
na t eż zoslanie liczba stoisk w
sklepach spoi y wc'Zy oh , a,b,.
w
moili,wLe na.j&praW'll.;.ejsz.y SI!.)Osób <>bsłu~yć wszysbkid\ k!lienŁów .

Nie będ'llie prÓŻnować r adoomska gaat.ronomioa . Od 18 do ~ł
gnJ.d·ni.a w "BaC'husie", ..Ba'tatc;n ie", "Pod Basztą" i w "StylOlWeoj" czynne będą k,l.enn.asze
garmati.ery jno--<:udtierni.cre. Podoene lcierma_ w 9tołó>w
koach
za kła dowyc b - odbę<:.lą
się lei w "RadQ.<Jkó rze", " W alte,·ze", RadolTl6ki4!'j Wyłtwó r ni
TelefoOOw o <'&z w
F3>bt')fce
Lączruj'ków w
Radom:iu-POotkano wie. Chodzi bowiem o s~wo
rzeonie za.logom tych n.ajwię\l:
szyoh
['adonu;;k-ich
zaldadów
pra.cy moiIi",~i zaopoa·trzeonia.
si.ę w różnego rod.z.a ju speojał'Y
na mi.e.jtsou, be?: potr-zeby vry~wani.a w
m iejsklic h lro.I.e-j.kach.
W W yóz.i.ą,le Ha 001 u U n..ęctu
Mi.ejskieogo powie&zieno
11I11I'n.
i.e radomski handel choce pt'l'A!II(l
świętami
zdać
llgllatnUD
na
piątkę. W interesie dziesiątków
ty ięcy kłi~Mów i:rcz,.-y _

tego 3&rdeczni.eI
E....

Telefon

• 2 tys.. podań o telefon • Budynek nowej centrali "pod dachem"
• Łódzki partner PBM "zawalił" robotę·

Dziś

od;powled~n.ością

croM
!JPL'a wne

interwency jny
OOKONCZENIE ZE STR. 1
wiązki'

stosunku do nriej,
czasu nie mO<Ż.e
ona wyegzekwować naprawy
zdewasLowanej drwalki.
Od

w

dłuższego

Łucja.
Pła.lek,
pra<:ownik
ADM przy ul. Swiętokrzys
kiej: - Opói.nien[a w naszych
pracach b yły
sr>owodowa.ne

trudnościami
OtrrymaJ:śmy

materiałowymi.

jednak potrzebne do remontu deski i w tym
t)'godniu napraw~my lokat [re tak potr'zebne pom:eszczcme gospodarskie.
(ża.r)
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Przed 30 laty w Ostrowcu

•

~

Krzyżówka
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Jesz~e pomagają w pracy parlyjnej i SPOłecznej. w swoi.ch
osiedlach mieszkaniowych i w zakładach, wychOWUJą wnukI. l
wspierają innych radą jako wielce doświadczeni życiowo ludZie,
ale już nie pracują zawodowo, już odeszli na zasłużony odpo~ynek. Spotkanie umówi) nam tow. Czesław RgGALA I Komitetu Miejskiego panU w OstrowC1L Przybyli towarzysze: KAZIMIERZ KUBICKI (ur. w r. 1910, od r. 1934 członek PPS w
Częstochowie, od r. 1943 pracujący w Ostrowcu), WŁADYSŁAW
STAWIl\lSKI (ur. w 1919, do PPR wstąpił w 1945, sekretarz
KF HuŁy HOstrowiec" w 19-19', PIOTR SZKLANOWSKI (ur. w
1911, Od wyzwolenia członek PPR, do 1947 sekretarz KF huty,
później kierownik wydziału KM) i ADAM
SZW AGIERCZAK
(ur. 1917, po wyzwoleniu członek CjllIialacz PPS, w latach
1950-51 I sekretarz KF, a w 1956-63 I sekretarz KM PZPR).

W

24

POZIOMO: l. rodzaj hełmu,
,. ementaler lub parmezan, 7
część przedstawienia teatralne'o, .. los, 9•. minerał występu
jący w ,ramtach lub pegmatytach; -barokrzemian glinu, magnezu, sodu, wapnia, 10. struś
australijski, 11. zgorzel wargI j
policzka, zwana niesłusznie raldem wodnym, 12. zuch wa1stwo.
14. alkaloid zawarty w herbacie, 17. angielski tytuł grzecznościowy, 19. eden, 20. nalepka
na towarze, 21. 10 kwintali, 22
wolny koniec rei lub bomu. 23
paleozoik. 24. grożna mina.
PIONOWO: 1. używana dawniej nazwa przyp rostokątnej, 2
u r ząd zenie
do magazynowania
en e r gi i elektr yc znej, 3 two rzy
si ę na ranac h i owrzod zeniac h.
4. utwó r mu zyczny do w y konan ia na jeden głos lub inst r ument, 5. rad . obwód drgań slużą ,-,y do niedopuszczania drg a ń
o kr eślonej c zęstotli woś ci do odbiornika radiowego . 6. c ięta lub
szarpana, 8. napisał .. Boską kome d ię". 13. ogól zasad moralnych,
15.
Eichlerówna lub
Kwiatkowska, 16. mit. bohater
któr y pod Troją wyrżnął stado baranów, biorąc je za Greków, 17. mit. rzeka zapomnienia w Hadesie, 18.
je"dnostka
siły.

Rozwiązania krzyżówki
syłać należy pod adresem
dakcji "ED" wyłączalie na

przerekartach pocz-towych w terminie
siedmiu dni od daty niniejszego
numeru. Pomiędzy prawidlowe
odpowiedz.i rozlosuje się dwie
nagrody książkowe. Karty pocztowe bez kuponu
kontrolnego
bQdą wyłączone z lo.sowania.
"ECHO DNIA»
K.pon lir 2'1'9
Ilo.wląsanie krzyźówki

Nie było droRi prostej i Rła kie j

lir

262

POZIOMO: alternacja, ga.rby,
dereń, remiz, ikona, morze, !łZO
py, aplikacja,
PIONOWO: kangur, ster, trzydziestka, ście r wo, gamoń, mortale. Arvman. mszał. owca.

CZY
TYM GRONIE - W
OBLICZU NADCHODZĄCEJ 90
ROCZNICY
ZJEDNOCZENIA
POLSKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO - MOZNA SIĘGNĄC
DO WSPOMmruq- POPRZEDZAJĄCYCH
TAMTO
WIELKIE
WYDARZENIE? JEZELI ZYW A
JEST JESZCZE PAMIĘC TAMTYCH CZASOW, TO JAK W
ROBOTNICZYM OSTROWCU SWIĘTOKRZYSKIM PRZEBIEGAŁY
PROCESY ZESPALANIA POLITYCZNYCH DZIAŁAI'il KLASY
ROBOTNICZEJ?
CZY ZALĄZKI ROBOTNICZEJ
JEDNOŚCI WIDOCZNE TU BYŁ Y DOPIERO PO WYZWOLENIU?

,Na platformie

związkowej

P. Szklanowski: - Zacząć trzeba od przed wojny. Już KPP-owcy spotykali się z PPS-owcami.
jak to pamiętam, óa wspólnej
platformie związkowej . Jedność
rodziła SIę
w sprzecznośc iach .
Długi czas nasi lewicowcy
oJe
mogli się wcisnąć do ' zarządu
związku
zawodowego.
Jalcieś
dwa lata przed wojną udało się
nam wprowadzić do zarządu
jednego z towarzyszy KPP-owców. Wcześniej. w 1935 roku. w
zarząiz.ie

działali

już

Wacław

Biel. Czesław Krzyżanowski. Antoni Staweckń I 1a. Pamiętam.
jak przodownik policji do spraw
politycznych, osławiony w Ostrowcu ..opif.Lkun" związk6w robotniczych, m6wił do Kędziora
(to był jeden ·z przywódc6w
PPS): - Za dużo lest komunistów w związkach...
es. Ro~ala: _ - Dla ścisłoścI,
to byli ludz.ie o zapatrywaniach
lewicowych. sympatycy komunist6w. Ale I oni, według poli.cji, byli niebezpiecznL
P. Szklanowskł: W miejscowym kierowructw1ie PPS I
związku zawodowego metalowców ujawnJły się tarcia. kt~re
- tak czy owak - prOWadz,lły
do krystalizowania się pogląd6w
na sprawę 'f.L·lnoścł robotnik6w .
PPS-owcy Kazimierz Zurkowski (nieżyjący już), Władysław
Zieliński. Szlęzak opowiadali się
pUblicznie
za
zacieśnia,niem
wspólnoty poczynań. Przeciwni_karni bvli Kedziora . Wiltos wej

Spółdzielni

Inw.alidów przy

111. Planty 4-

Korozja niszczy ...
VVezeeśniej niź
ezął się w tym

zazwyczaj saroku sezoo solenia ulic. Mówi się wciąż i piae, ze sprawa podstawowa to
systematYl'zne orllrarniaonie śnie
cu i posypywanie miejsc nlebczpiecznycb p i a s k i e m, ale
zwynaj solenia jest silny. Er.'kły wido('zne są na wszystkich samochodach wiosną, ~dy
pl'Zez lakier zaczyna .,przelrrysać sie" rdza.
Jedyna rada to zabezpieczenie pojazdu specjalnymi oowło
karni ol'hronn\"mi Przeciwkorozyjnym zabezpieczaniem samochodów zajmuje się w Kielcach
jako jeden z niewielu Zakład
Konserwal'ji Podwozi I Nadwozi Mierlzvwojcwódzkiej U. łUlro-
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- Nie narzekam na brak pracy - mówi prowadzący zakład
STANISŁAW
WALEBSKl.
Jako jedyny w
Kielcacb posłul:"uję się szwajcarską aparaturą ł preparatem .. tectyl 309
MLA" do konserwacji oadwozia oraz "łectyl 121 E" do podwosia. Preparat wtryskiwany
jelit w przestrzenie lIamknięte:
pro~i,
slupkl. Właśnie
Itrustrzenie
zamknięłe
korodują
najsilniej. Producent daje ~wa
rancję skutecllnoścl s.beapitcKenia na dwa selony fetnie I Jeden zimowy. Osobiście
dora:.
dzam po "ierwszym zabeapleezeniu praed simą powt6rsyć
zabie~ wlosnlł w odniesieniu do
nlektóryeh elementów,
- ne samochodów mole psa
przyjąć?

- Nie więcej nii dwa dziennie, ponieważ mamy kłopoty s
myciem i s1lszenlem. Przewidujemy dodałkowc stanowisko
do zabezpiecsania I suszenia, ale mycie nadal po'BOstanle problemem.
- Jak ocenia pan "domowe"
sposoby ubeZpieczania np. pr_
nalewanie do pro«ów eleju?
- Moim zdaniem, nie daje ..
iadnych elektów.
BeIImawiu: W1'OI'

szychy PPS w Ostrowcu. Przypominam sobie takie posiedzeJlie zarządu związku zawodow~lO, lciedy Zielińslci pokłócił !tlf:
z Wiltosem domagając się rozszel'Zf.Lnia frontu IwspQłpracy w
zakładach z innymi partiami,
:& bez,p&rlvjnymi.
.

- nie. Zwoływałem zebram.. o. twarte prosząc członków PPS i
bezpar·tyjnych. Czołowi 1:liiała
cze PPS nie przychodzili. A gdy
mówiliśmy o łączności fabryki
ze wsią, zgłaszali s-ię niektórzy
z PPS sprzemewierzając się swemu kierownictwu. Wiltos powiadał: .,Co my tu mllmy
do
roboty? Jeszcze nje wiadomo.
jak będzie". No cóż, były jeszcze w PPS pozostałości prawicowego, WRN-owskiego myśle
nia, było jeszcze oglądanie się
na Arciszewskiego i na Londyn.

A jak
C\I

się zaziębią?_

Rok 1947. PPR w Ostrow-

ma

już około

2600 członk6w,

Zwie z

PPS - 1500. Pół roku p rzed
wyborami do Sejmu, a wybory
były w styczniu ł7,
woJewódzkie władze KW PPR i WKW
PPS
powołały
w . ' Ostrowcu
.Arka robotDJczego
wsp6lną komisję p-rzygotowaw.czą do wyborów I zje-inoczenia
przymierza
partii. Ja byłem przewodniczą
a Konrad Laskowski, p6ż
Jednym
z mocnlejsZy\.-'b cym,
niejszy przewodniczący PK PPS,
owojorska dzitlnica
symboli. który do dz.isiaj jest
wiceprzewodniczącym. Organizorzyńska na wyspie
jakby pomnikiem praktycznege
waliśmy tzw. tr6jki
wyborcze
hattan nie chce .
współdziałania i je1ności robotI Laskowski powiedział: .. RóbD·ik6w Ostrowca, stał się ten
ignorowana jako .. e
cie,
ja
na
razie
nie
mogę
wybudynek. gdZIe teraz jesteśmy,
to" l pomijana w
drzeć materiał6w. nie mam esiedziba Komitetu Miejslciego I
nych przewodnikach
widencji
naszych
członków"
Domu Kultury. Gdy prezydent
de::yzj;, podjętej przez
Wtedy wszedł Wiltos: "Co to,
Kazim ierz Buśko przydzi e lił zatowarzyszu Laskowski, jużeście
SCQ·1J ą Izbę
H andlu. ~
rządowi
związku
metalowców
się do PPR przf.Lpisali?" Orgaw5taną Elokładn e
plac pod budowę domu .obotnizowaliśmy komisje porozumieCZęŚCI Nowego Jorku,
niczego. zdołaliśmy tf.Ln pale jewawcze i dogadaliśmy się tak.
dynie ogrodz.ić.
Utworzyliśmy
tys. hr leh I agencji
że
jak
zebranie
w
lokalu
PPS.
stowanyszenie budowY (przeotrzyma foldery całej
to przewo-tniczącym komisji bę
wodniczył mu Antoni
Staweccy. l'.owe informatory
dz.ie ktoś z PPS. a jak w lokalu
ki), które wystąpiło do dyrekcji
pier'" ~~y od 5e la!
PPR - to- z PPR. Podchwyc.ił
huty. by potrącano z zarohków
będą szczeg6jowe da
to Utnik. skądinąd dobry przepół procent
tym robotnikom,
kt6rzy zadeklarowali składki na . cież człowlf.Lk: "Wy to. jak ta I n~ z atrak:'jami
kwoka. wszystkie jaja chcecie
mi HaIlerr.1l i lT al~
fundusz budowy. Początkowo dyogarnąć I przez;iębiacie" . Na co
głównie rozwój
rekcja soie sprzeciwiała. pÓźniej
ja, że te laja to władza ludowa
wyraziła zgodę. Szukając
funtej murzyńskiej
, jak się zaziębią. to wasza widuszów wypożyczaliśmv plac dla
Według niedawno
na. Dostałem za to trorokie hracyrku. A co się działo g:iy nawarłz.onego s.;nd:I7l'
wa.
stępny prezydent post~nowił onalez) do n9jbard zi>i
Sekretarz KW PPR, Jan Kodebrać nam plac. bo nie mieliś
złowski. m6wił: "Szukajcie dróg
azieJri(' Nowego Jonu
my jeszcze odpowiednich środ
porozumienia. n'l . chcemy zjedk6w, by budować? Zwieźliśmy
noczenia· mecbanl.cznf.Lgo. trzeba
trochę cf.Lgły I zbUdowaliśmy kanam świadomej. politycznej jedwałek skrzydła. przecleź byłem
DOścd" No tak. nie kaidy S2:edł
murarzem. PKW PPS znalazł
10 tegO zjednoczenia szczerze.
tu dla siebie lokal. tu zrobiło
Dopieoro w r. 1948, na kilka miesię też
miejsce dla spółdzielni
sięcy przed zjazdem. PPS r0zspożywców, na dole były skleładowała ~e trudności. pOzbypy. Całej bu jowy dokończyliś
ła sk: wuerendarzy. Przewodmmy po wojnie, w r . 1951.
czącym PK był
w6WCZIlII LasISTOTNIE. ŁADNY TO SYMkowski. a wiceprzewodniczącym
BOL: ARKA PRZYMIERZA ROSzwagierczak.
BOTNICZYCH PARTII I ZŁĄ
(Wspomnienie Adama SzwaCZENIA DWOCH
ROZNYCH
gierczaka I dok()óczeme rozmoCZASOW PRZED t POWOJENwy zamieściJmy w numerze luNEGO. OSTROWIECKICH ROtrzejszvm).
BOTNIKOW
llMm. l ottr. TADEUSZ SZWEJ
WIĘC WŁASN1E.
JAK TO
BYŁO PO WYZWOLENIU? JAK
WOWCZAS
PRZEBIEGAŁY
Maje6&atyezny pomni'k pnypomi!ila komin
PROCESY ZESP ALAN1A. JEDNOCZENIA DZIAŁAN DWOCH
pasaony etlerwonymi t·rójkątami. U jeco stóp
ROBOTNICZYCH PARTII
.bo.k wypr06tctWaDe na bacs.nOŚć ha.rcerki w
I T
PPR T PPS - W TYM NAJchu61tadl, ucsennice slrkoły przy ambasacblie PRL w slo IC .
PRĘZNIEJSZYM WTEDY
NA
mdmo uwierzyć, że dookoA ok co prud~-t a ,.i;.,
KIELECCZY2NIE
SKUPISKU
la ss!lmią brandenburskie na eksposycja.. pn
KLASY ROBOTNICZEJ?
sosny. że stąd tylko pół ID lis_y klasyf lko"
p. Szklanowski: - Rok 1945.
lrodany jazily dG ruin ka.nce- oooaie łuź Jl'rl rd
grudz.ień
Około 1200 członk6w
larii ID Raeszy w P9bliiu Bra- niem bramy li §'lY
PPR mamy w samej hucie. t
my Brandenburskiej. Sa.chsen- pisem ...Arbroit
,)
około 300 członk6w PPS. Byłem
hause.ll, przedmieście powiato- (pTaea ..:mi wol:n, m ,
Il~ I Zjeźdz.ie PPR. wtedy Goweco
OranieCIburlra,
naleiy
ck
mułka
sztorcował
Kraków l
tych miejsc w NRD, które PoŁódt WSkazując na malutki Olaey SZC'Zecólnje często odwiestrowiec. kt6ry miał już dwa
dsaĄ. Wśród 400 łys. osób, któtysiące członk6w PPR Ale mire w łym roku przekr_zyly
mo zaleceń KC żeby zacieśniać
bramy dawne~o obozu kOlleenwsp6łpracę. pomagać sobie wzabacyjner;o, c1uiy pr&cen' ....
iemnie. tWOT'ZYć led no lit y front
nowią właśnie nasi rOtłaey.
władzy lUdowej - nic nie przychodziło I(ładko Bvłv
sprzeczSachsenha.U8eD, pierwssy SI
ności ł był.., spory
wśród
salIOrlraIJi'l<OWlIJlyeb W hiłlerow
mycb PPS-owc6w. w łeb kie,klcb Nie~eeh obMów kGlllrownictwie PodzieliUśmy pracę
cenłracyjnyeh, pomyśła.ny
był
w prezydium MRN: trzech 7
jak. wso-rcowa akoła dla SSPPR iw6ch z PPS. Bvlem przemanów. Stał .Ię OB miejscem
wodniczącym
kluhu
radnych,
śmierei
lub e-Ierpieii %04.531
PPR miała Ich 22. Klubowi PPS
więiniów, pnedsławlciełi aj ze
(.10 radnych) przewodnlczvł WHna
rOtłowoścl.
tos. I chociaż pOrozumiewaliśmy
się przed POdjęciem uchwał, ~dv
DeeylZją i kon.t-em J'1IącJu NRD,
dochodziło co do czego. tamci
przy
&uzym
.aa.ngażowlIJlill
opuszczali 59le. Tak było wiele
społee2eństwa tct"o kraju, Sachrazv.
senhaU8Cill - JHH10bnle ja.k .awW kwietniu 1945 r. przeproDe ohMy w
Ravensbrueck i
waozono w hucie oierwsze forBuchenwa1dsie - pnek8ll&aleo-. malne wYbory Komitetu Fano w mieloioee narodowej przebrycznel!o PPR Zostałem sek>re.1'~i l pamięcl. łeb saoda.niem
larum. Obok nas, na tym sajf'IIIt to, by prawda _ ekresie
mvm pięt.rze. otrzymała lokal
elruCl'ieiit.C-w D1e . . .ala pnePPS. Sekretarzem
był
Jan
.awniona.
8l1:rzypczak. Co _tvdzftf.Lń PPR
mlelQ aebr&&ia ~o_, PPS

N

_.e. ,' . .·

T

http://sbc.wbp.kielce.pl

Czerwon

radzieck"
J

pomijanych
mimo że
muzyki jaz-

ę
p rod u~u ją- ~ię

i sły nni so.dda ponadto
wip.le

al!:ilml1

policji
dane
drele4
OkalIwlękssa 4

samochodów ..•
liczba wypadl\'

1958 reku, Idy

hrfjeslrewaDych
samochodów, M11341 wypadków
titlesnymi ludai.
Cd. 2&rejestrowa_
S16 ly8. sameeheodnotowano
rOdzaju wypa41-

się

re.sowaIllie leka'rflY, farmakologów i ta.rmaceu,tów. Przemysł
fa rmaceutycz.ny wykorzy9t>Ując
te Maści wości przygotował już
~ele p reparatów.
W Związku Rad.zdeclcian doty>chczas najle;pi-e-j zbadano jad
kobr y i rodZliny Vi.peridae (g1u_
rza, iJmija zygzakowa.ta). Zakłaoy
c he.miJC-z no-fa rmaceutyc zne
w
Tallinie
wyprodukowały
maści
"viprosal" i .. viprosal
Bn. które stosowane są jaJko
' rodJc,j p rzeciwbólowe w l-e-cz.e.DW gośćcowego za.paJenia stawów, korwn.k6w ner-wowych 0raz' innych schoreeń. W skład
tych lek6w
oprócz jadu
2lmi1j - wClhoc:WA kamfora., kwas
8a.l icylowy oraz olejek j0dło
wy, które w~agają d?iała;nie
przec.iwoolowe leku.
Produkcję t)"Ch
p.reparatów
poprzedz.ily badania przeprowadzone na zw1e.rzęta'Ch crośw!ilI.d
Moalnych, mM.
k.r6l:i:kach
śwfun.lalch morskich. Próby
te
wykazały
ich skuteczność, t0też oba preparaty
skierowano
00 badań klicicznycll. Ba<la-n.i.a
przeprO'wad'ZOJl,C
_tały
w
sz.eści'll
klioruiikach, a "viproeal
B" zoot.ał pI"'Z.ebada,n y W d Zliew.ięciu plac6wkach medy;:z.ny;:h
K ra ju Rad.
BadanJa farmakologi.cz.ne
j
kli-ni.czne potwti.erdtz.iły, że maści
te są skuteczne - w ciągu lcialru duj me tylko ustępuje ból.
aJe r6wn~eż zwaększ.a się spra:wn>ość mięśni.

ochodów
wypadków

OOrz,n.ae=jący

dużą a.k.tywnOŚC'Wi bi()ologic~
ną od da WDa budzj,l zaillote-

Wyraźne

Z nowymi lek.aanri raod7..Wclt.i.mi ZI8J7JIl6jom)ono polsk>ich leka-

rz.y, fa.nnaJwJogów i tarmaceu~w podczas eyklu sympozj6w,
zorgQJlÓ,zowa.nych w Wa rszawie
z oka.z.ji 10-1ec;.a Biu.ra Infor mac ji Naukowej " Medexport".
Biluro to nawią za ło Wfl1>Ółpracę
z 20 pods\t1imi kli.n.i3tam.i o raz
6 tys. lekoarzy, a jego przedstawiciele w ciągu minionego
10-1ecia uC2esbnóC'ZY'l i w 87 z.jazdach i ~jaC'h na tereIliie
cei-ej Po1sk1.
(pAP)

lf1l~

się

SPrsę4

in,ne wykroczenia lłyły brane
przez powieszenie, które pop~zalo bicie
skaza.n~e
na

. ~dy przybyła
>00 naszych ro- ~h
poustałych
więiniów.
Polaków w
Otwory D~ dachu," które
ala . Od maja _ wsiaw iane rami_a sa.ubierucy,
r<)k u trafiłe prze&rwaly i sąsiadują a płytll
aU"'n 17 tysiępamilltkową; obook niej ..._u
leżą kwiaty
II cztereeh
UnlIl
Europy.
Kirrowniriwo o~ w,*onysiywało więiniów
. . Jłje..

'Sachsenhausen'
WGW,jcuj praey. Siła roboęsa a
obozów
wynajmewaua
była
kOł1eer nem, za ce SS ołnymy
wała co mie iąe &O mln marek.
SS-mańskie rachunki były nad
JHtd%iw przejrzyste. Oceniano,
że wię'l.ień, który średnie iył
w ebMie tylko S miesięcy, JHt
odtrąc4miu 70 fen-it;ów dziennie
za wyiywienie i od-ziei przea
trzy kwartały dawał 1431 marek. Do tej kwoły Oolicnme
ayski 11 "r~jena.lnef:o" wykorsystlWlia "włok, po "trąceniu
Dalri:ne. ścl ... spalenie .. kTeQlatorium. ł.ącllllie Da kaŹ4kj

........
od 197'

pocjeftIom.

roiq

agocIę

W LOI1d",ie

ieśll

_

1-"._

cIMoym
bofcbo ciwpiq I wy.

wC2K"iej"q

?
•

Iq

1C.ałHor.
l. . .....
..

już

tłw.

kliniIII

ŚIniełĆ.

śmieJ"

ci, gdzie w Slc:zególnie \ąasodnionJch
p .. ,pocIkach lekorze
nMl przed/uiajq
cierpień pa.cjentów przygotowanych na
śmieł'Ć.
Również
szwajcarska okoci.
mia nauk wydała
jui "wyłyan. w
sprawie udzielania pomocy w umieło
ni~· .

ekraru.z.a.cji "Peer Gynta". Na-'
w lO'tnict~e jako
railiooperator superfortecy B-29
na Aleutach. Po powrocje z wojny projektował kostiumy 00
"Makbeta'.' reżyserowanego przez
Thomasa Blaka (1946). Następnie
pracował wraz
z żoną, Lydią
Clarke. jako reżyser I aktor w
Thomas Wolfe MemO'rial Theatre
w Asheville. Po kilku sukcesach
na tej scenie trafił na Broadway,
gdzie w roku 1948 zadebiutował
w "Antoniusz.u I Kleopatrze" . W
tym samym roku zagra! w film ie Davida Bradley'a .. Julius Cesar" Jednak jago pierwszym
filmem
hollywoodzkim
był
"Dar'k City" (1950). Już po dwóch
latach zagrał tylkO' w roku 1952
w cz.terech filmach, spośr6d kt6rych na naszych ekralllach widz.ieliśmy "Największe widowiske świata" (z plejadą w ie-l'k~ch
gwiazd). Odtąd uchodą;:i za je<lnegO' z najbard'Zliej kasowych
. gwiazdorów HO'llywoodu.
Na DaSZ)'(:h ekranąch w:ida..ieli6my wie-le filmów z udea.alem
tegO' a.ktora . OglądaJJŚ!llY go w
_ternie "Bialy Kanion" (1958).
lV którym toc~ył morderczy ~
jed)'ltlek ne. pięści z G r egorv Peckiem. W filmie " Wrak Mary
Deare" był pa.rtnerem Ga·ry Coopera. W westenue "Major Dundee" grał rolę tytułową - d0wódcy oddziału wojs-ka w CZ8!Ae wojny secesyj.nej. W ielką
sławę pnyn.iosła mu
rola Mi_
chała Anioła w f ilmie "Udręka
I ekstaza~ (1965). Pamięta.my !to
jakO' boha·t erskiel!O kosmonautę
w ..Planeci~ małp" (1967). Grał
równ:i&ż gł6wną rolę w
filmie
"Zew krwi" (1972) W "Czteorech
stęprue służył

cywilizacji

Iłowocaesnym

już

Po r az pier wszy sta.nął przed
k amerą filmową już
w roku
1941. R6Żyse.r Da vid BNII:I.ley :zaangażował gO' wtedy do swojej

dJz.iałame

Z każdym roldem więcej kaaadyjskich Eskimosów, k,tórsy
osiedlili się w miastach. powraea de dawnych osiedli. Po prom nie wytrsymujll ooi tempa
iycia w cywilisewanym świecie.
Jak podano w ToroDto, .,...
wraeajllcy aa t1awne tereny E.kimesi tylko II rsadka posłll

WIIOłyIlańskilll

ona

n

Eskimosi
mają dość

W

pr e.sista.wiClrpy

tych lek6w obserwuje się r6w_
nd.e<Z w leczeniu kontuzji sportowyc h, naderwa.ruia
śdęg na ,
u.razów powstałych 1V wY'niku
złamalllja lub Z'Wichnięcia kO'ń
czyny. Oba p reparaty są }utż
w sprzedaży w ZSRR.

tem prsy polowaniach ł rybełóws4wie, które pososłały
ich
włiwnym
iródłem
doehodll,
Etno,rafowie przYPuSlIClIają, ie
Eskimosom chodai równiei o
to, aby Die saginęły łeh IIbre
tradyc je życia i kultury.
wie wszy... Od liste-

•

..... oIoowiq%u;.

_
a_wołajqca
lei<anom OlG
,"ujo....
tycia .. ;.ulenol";'

CIlA.B.LTON BESTON urodtLil
• paźdlljerruka 1924 rolru w

się

a.me.ryań8k.iej

miejscowości

Eva.nstoD, w stanie Illi.nois. Ten
9wieliny aktor tea~r al4ly. telewizyjny i filmowy Dależy 00 wełe-ra.nbw pokolenia monume-ntalnycll herosów holJy~ch
opo~i
awan.tu.rndczycp lat
pięćda;iesi4tY'C'h. Ale równie dO'bN.e rad:a IIObie z rolami wyma~ającymi nieco Wlięcej rui tylkO'
spr&WIlOI§ci f,j~ycZilej. Akto-rs-t.wo
słludaował w North-Wes-tel'n Univeor&ity, .. je KO stll.K!e<J}t wystę
pował w sztukacb radiO'WYch ..,
Ch~~.

a efiar SS aa.r"'iala w ' - specób 1631 mMek.
Wi ęźniów obo&u wykor:aysl.yWlWlO w róilllych
celach, niektórych aałrudilliane w lakła
daclI zbrejeniewych, a jedną s
I'l'UJJ wyzmaczone cle rM.brajauia mewypałów bomb lołilli
H.yeh w Berlinie.. Byli I bcy,
którAy w le.rsownych ma.rs&ach
wypróbowywać
musieli... wymymałość wojskew ycb butów.
Spośród
więźniów,
któny
pl'llewinęli.ę
pnes 6bóz w
Saeh.genhausen, pełewa nie Ił&
esekala wyll/welellia.
Miejsee narodewej pr~ reti
i pamięci w SachsenhauseD Die
tylko .pamiętnia martyrelegię.
JNł - . równieś prsyP1tJlUl ielLiem. ie nie ma prsedawnienia
ani clla Idee1e«ii, która l_ i
)HHlobne mu obozy .redziła, ani
łei dla jej reali ....łorów kaW. SS i Imtycb hitl rr ow8łticb
oprawców.

c

o roku w pebliżu Ora.n iem 1ral'la i Da ~rasie marszu
ś m ierci, 1rlGr:" ewakuewano więŹlliów tqe oboso pr'Ze4ł
nadejściem Irontu, odkrywa się
nowe groby I miejsca zbrodni
cJotyehosas nie snane. Miejsca
Da.rodewej p amięci I prz~tregi
w NRD pnypeminają, Ze w
pańMwlie Diemieekich
robotników I chło}IÓw nie ma przed _ lenia dla IMtlerys.mu i jełI'O SIbrod:D i.
WD8ŁAW

DANIELAli
(PAl)

muszkiet~racb"

był kardy·nałem

Ric'helieu. Pam iętamy go r6wnie<Ż
jako gł6wne!!o bohatera
.. Trzęsienia ziemi", (na zdjędu).
W roku 1959 Hes-ton otrzymał
Oscara za film .. Ben Hur".
Sylwetkę tego popular41e>go aktora przedstawiamy na :z.a.mówienie Ewy Rudnickiej ! Buska-Z<kO'ju. P "zypomj,namy, że
listy d() naszej Mlbryki naleiy
na k~ercie ~patrzvć dQpisklem
..Na zvc7.e<ni,.

Nowa odmiana
heroiny
ohręhie sły nnego asjatyc,,:ałotele irójkąta"
pojawił się newy gatunek
bar d.e
niebezpiecznej heroiny. wystę
pująey
pod nazwą ..pac Jon,

.W
klelO

ju".

Heroina ta moze być: uzywaD.. aarówno w l!as~nykach Jak
i w SJ)ecjalnycb papierosaeb.
Zółtawe,o
koloru
narkotyk,
produkowany według
dawnej
receptury chińskiej, j~t bar"siej toksymmy nii inne anane
odmiany heroiny i
lawlera
mieszaninę
opium,
arsenu,
strychniny eraz kwasu siarkewego. Rysyko śmiertelnych wypadków Da skutek
uZywallia
ielfo typu Ilarkołyku jest baI't1se wy_ie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z teki Alfreda
Hitchcocka
l
- W ięc s ądu pan, je . Arlhur
F rGSt
będzie prÓbował mnie... zamordować? Głos
cioci Mildrea
d rża ł niezna cznie.
- Nne nwżemy tej IOOIiliwości :l
całą pewnością wyklucz yć odpa.rl
inspektor Travis o.s\rmnie. Miss
W i1\oughby, prGSzę %rozumieć, te
Fr06t, skaza.ny na dożywotnie wię
zienie, n ie ma wic do stracenia. Cel
gorsze: Frost j€6t w Londynie. Nle
w iemy tylko gd?Jioe ...
- A skąd pa'll ""';e, te jest w
Loncl ·nie?
- P roszę się nie prze tra.szyć,
m iss Willou-ghby, aile dzisi aj yQltlO ,
znalez iono sędziego Lavendera m artwego w łóżku. ' Został udu-s:wny
cz.arnym, jedwabnym S2>ntlrem .
Zauważyłem, że oczy mojej ~i
roo:wa rły się szeroko.
Gdy Arthur Frost ska,za,ny 7JOStał
w Old Bailey na dożywotnie, eięż
klie w i ęzi enie, byłem jeszcze uczn iem szkolnym. Ale przypominałem
sobie jeszcze szczegóły e sprawie
"dus ;ciela I jedwabnym sznurem".

2
jak go wtedy n Wl.wa.}a prasa bulwarowa.
Dusiciel za,w sze u:iywał do óuszen ia ofiary cza.rnego , jedwabnego
s:z.nura i pO'lostawiał go na miejscu
zbrodni. Stosowatł przy tym wt:zel,
który Slię zacieśniał, ale którego ~
sposób b y ło rozwiązać. Węda tego
nie znali najstanli nawet marynarze. Dusiciel wyna lazł ~ chyba tyl11:0 w yłączni e w celu mOO"dowMlia.
Kiedy dusiciel miał na rumienili
już cztery ofiary. %darzyło się li n'as
coś stras~neg o. Pewnego w iec:z.oru
zszedłem
do salonu, aby powiedz ie ć cioci dooraJlOC l wtedy znalazłem ją rzężącą na podłodze. C%arny, jedwabny nnur był tak moenc
zaciśn i ęty na
jej szyi, że niemal
znikał w ciele.
Chociaż miałem dopiero piętnaście
lat, udało mi si ę I'O'reiąć sznur D
pomocą żyletki, którą 1J1alazłem ..
przyborach do szycia cioci Mildred.
Zraniłem ją przy tym lekko, ale rana wkrótce się lagoiła .
C iocia Mildred została ~
jako św iadek przed sąd w Old Bai-

3
ley, kiedy sądrono Arthura FroBta.
Miała go zidentyfikować . Gdy .po';rzała na mego, :z.alamała się nerwowo i mus iano wynieść ją z s8Ili
rozpraw .
Arthur Froot uie drgnął nawet na
twarzy, gdy przYl!ięgli o rzekli }ego
winę . A kiedy sędzia Lavender wygłosił formułę: "Z06taJliesl powieszony za szyję arl będziesz martwy",
morderca nie spuścił lI.awet . oczu.
W tym czas-je właśnie toczyła się
debata nad zniesieniem kary śmier
ci, wynik tej debaty jest :znany. W
każdym razie Frostowi
zamieniono
karę śmierci na doż ywotnie więzie
nie i Frost 7.nalazł ~ 111 murami
wi ęz ienia w Da-tmoor.
D7isia j, po
ponad
dwudziestu
dwóch latach, pnyszedł do nas jnsperl:tor Travis i pOWiadomił cioeię
M il d red, że Arthur Frost WCZOł'a1
uciekł z wic~'lienia.
Ciocia M i ldred spojrzała Da inspektora :l peWlllyDl lek.cewa2eniem.
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11.16

j§Odz. UDO .

"He),r - "Szkarł.a ~ny pi<cat" USA, pan. kol. 1. 15, g<><l.:. 16 .•.
"One dwie" - węg . kol. L I I, Il·
n.aII i 19.30 .

"Walter" -

Skarżysko

",Wolnoś-ć n
~.

p;>n. kol.

Il (M A

.,.ABRA'" - . . ...
14.14, 17.M i l • .• .

mandra" - rum .-wl . kol. l.
godz . 17.
APTEKA OYZURNA: . . . .-0441,
ul -'pteczn.. 7
POSTOJE
TAKSbwIilK: Dw~
rzec Główny PKP M, o&łedłe
Mtl1ca - 22-44

.,RomaDtica H - .. -'BBA" - SZ W . ,
p..... 1roJ.. .,00... 16.• i 31. ..Hel<
lInoi.eczulema N pol8!d., tr.ot . L. II,
~. IlUli.
,.Moskwa" - "Nie zaz-na~ spokoju" pol~Id., Irol. 1. Ul., god1<. Ul,

Starachowice

l.

t • .

- NTu pod gw.i.aroą
finski. godz. 15 i l' .
" Bajka'· ,,otaha z B&łl:iIi:" ocazy!. kot. 1. lł , godz. 16, l/Ul I
..Studyjne"
-

polarną"

11l.JO.

,. ka łka~t - ,..MiłoŚć w desze2.u"
- francusld, I. 16. god", . 15.:10. l7.311
I I!I.JO .
PRZEDSPRZEDAZ biletó w .. kl.. ie ..!II OSK W A" W c od,.. 12-15.0
t~lef_

~l -H,

-"PTEKl OrZUKNJi:: lIC zt .....
uL BuCz..ka 37/38, Dl' 38-<101. . ..
S ienkiewicza 15
PORADNIE OyZUa.... E: ' dla dz!eet l dorosłych 111. Zel.azna :16 w
godlE. 11-12, .. lIle<kielo: - 1-11.
S l<>m·atologiczn.a ul. Zelazna )5 'Ii
Codo<. __ 21, W soboty - od ::Odll .
l . do godz. 7 w pooledZ"1alek
T I: L E PO H Y :
Pocotowie Ra tunkowe _ , Pog otowie M-ilicyj ne m, Pogotowie
WS'W łl6-!5 Strat Pożarna 99',
Pomoc drollow a ..l
Pogotowie
Energetyczne Klejce - Miasto " l.
Kielce - Teren 992 Pogot owie wo·
dno-kanalizacYJne
Pocztowe
informaCje o usługacb t lI. Hotel
"Centralny" 420-44. (nformacJa 1<0'
lejowa 930 PogotOWie hvdraulicz.
no-energetyczne I dźwigowe KSM
oSiedle XXV-Ie~la PRL tel 420-32.
os;edle Sady - 499-509. osiedle Bo.
cianek - 456-73 Pogotowie wod.-kan., c .o .. dźwigowe. elektryczne
SM .. Armatury" czynne w goclz.
8-U. sobota 8-19 tel 513·33 Po'
gotowle gazowe czynne calą do~
420-92 PogotOWie napraw urządzeń
gazowych czynne w gOdz
7-19
tel 438-7%
Pogotowie telewizyjne
477-?8. Pogotowie elektryczno.wo.
doc~ągowe MZ_BM czynne w godz.
18-_3 teL 500-65 lnformacja s'u7hy
zdrowia czynna w gOdz 7-:0. te!
48l-90. Ośrodek (nformacjj Usług
WUSP tel 457-41
POSTOJE TAKSOWEK: _ C.arnów - ul Piekoszowsk~ - S15-11
Dworzec PKP - 444-33, ul Słowac_
kIego - 472-70 Szyd!ó\Vek _ ul
Toporowsklego - 437-11 Taksówki
bagaŻowe - ul Armii Czer wonej
- ~-89. ul. Plekoszowska _ SI~-l1
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"Węgrzy"
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PIIOG&AM

5.041 TTR. R TSS, jęz. pol9i<t. .. ł
l ." TI'R . R'l'SS - ti"yka, l . S
S. UI Chemia , kl. VIII : 81.,,1'"
' .00 Fizyk... kI. VI: Sladaml Arch im ede ....
H .• Fi"yk.a, kI. VIII: Pr'ld el-eIttr y cl:l'\y w cieczach I lIazach
l i ." Wych
muz.
kl. vn-VIU:
Zapis mu zyczny
a. ~ TI'R RTSS. jęz. polskI, •. l:
Trwa le
w"rtoćcl
lit..... tW'Y
staropolskiej
11.15 n'R RTSS fizyka.. •• ł:
Praca i energia. moe eL l
Pol.kle RadIo I TV ... tr"".llJ~
lObie atotłiwnU ~lan w 0'0&"'''DI.rh
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Ostrowiec

STRONA 6

że w dniu 27 .XII.1978 r., o godz. 10, w
Pocies ... ka 17 ODBĘDZIE SIĘ LICYTACJA
OSOBOWYCH w trybie ustalonym zarządzeniem
dlu wewnętrUlego z d ni a 14.1.67, r. w sprawie
dywidualnym nabywcom p ojazd ów samochodowych
siębiorstwa
zgrupowane w Cen trali Techniczno
..Polmozbyt" Mon. Pol. nr g, z 1967 r .
LICYTACJA I
Lp. marka i typ
nr podwozia rok prod.
1. Fiat 126p
7153042
1977
2. Syrena 10JjL
377646
1977
3. Syrena 105
361271
1~71
4. Syrena 105
368952
1~17
5. Syrena 105L
366553
1971
6. Syrena 105
372418
11ł77
7. Syrena 105
35!84!t
1977
3 . Taq)<1(l 23.3
1971
23302901
9. Fiat 125p 1500
1917
589371
1893726 .
llł73
10. Skoda 105 S
1932820
11ł71ł
11. Skoda 120 L
1766866
1917
12. Skoda 105 S
1815844
1917
13. Skoda 105 S
LICYTACJA II
14. Syt·e·na 105 L
347708
1976
15. Syrena 105 L
393415
1977
16. Syrena 105 L
393413
1977
17. Syrena 105 L
393248
1977
18. Syrena 105 S
393693
1977
19. Syrena 105 S
393692
1977
20. Syrena '105 L
393406
1977
21. Syrena 105
361097
1977
22. Syrena 105
:l82408
1977
Oględzin samochodów można będzie dokonać w
32.XlI.78 r., w Niewachlowie k . Kielc, W godz. od
W wyżej wym. licytaeji mogą brać udział tylko
watne. Przystępujący do licytacjoi odbowiązani są
dium w wysokOŚCi 10 proc. ceny
29014-1371 , NBP I O/M Kielce, nie pói.nieJ .niż
przed licytacją. Postąpienie nie może wy nosić mnie j
ceny wywoławczej. W plata wadium najwyższej
u.poważnia do wzięc i a udziału w licytac ji każdego
nionych samochodów. Wplata wadium wpłacona na
kowe zwrócona będzie po sprawdzen iu wpływ u 00
biol·stwa.
PP Polmozbyt nie o dpow iada z ty turu gwarallcjl
za wady fizyczne sprzed a nego samochodu.

KOL\'IUNIKAT
Kit'lleckie Pczedsiębiol'S'wo Robót Inżynieryjn ych lali
że w związ ku z prowad:&onymi robolami ziemnymi od
~2.xIl,78 r. zamknięta zostanie dla ruchu kołow ego
Ruch kołowy w tym okresie odbywae się będltit'
stewą . Autobusy WPKM linii nr nr " 23, !4 w
nięeia ul. Pa.wiej ,... K ielcach kUr!łowae będą pntz
Blysłow\.

POLITEClłNIKA SWIĘTOKRZYSKA W Kl E
ZAPRASZA młodziej klas m aturalnych wszystki cb
nich ~ zwiedzania w ramaeh "Otwarł yeh
Informatyki, laboratoriów, sal audytoryjnych, hal
wycb naszej uc-zelni. AKCJA ..OTWARTYCH DRZWI"
DZIE SU; 16 GRUDNIA BR. W GODZ. 8.30-14.,

TYLKO 3 -D N

kot .

l~, godz. 17 i 19.15.
APT E KA DYŻUR NA: IW zt4178
ul Staszica L
POS'l'OJ E
TAKSO W E K :
plac
Swierczewsklego 31• . DWOftec
Zachod nt PKP - 380.

(od

kolektury

:n

cło 23 bm. -

przyjmować

w odpowiednich godzi

będą

kupony

I[IH .<\
" Hułntlt"

HSa.n. Babiłia g.f.Kb:.
. .. - wlO<iJgl, kol.. L te, &'Od~ . l5.:M.
111 ••
i lł.38.

"Z or-za'"

-

-

"Ko-ronc.zark.a"

sr:wed>:ld, ko l. 1. 16, gom . 18 i 1&.
~,Pr~odoW'nik"
"Cz.atne dIi.aimenty " - I i 11 M. wo:g . kol. I. 15,
~.17111!l .

APTEKA DYŻU RN A: nc .-06!1
ul Polna 34
POGOTOWIE
R .'\TUNłt.OW E:
telefon lIS
UWAGA: Za ewen&ualne zmiany
"': programie kin , redakcja uie
bIerz. odop"" p.dz;alności,

~.~
~,

'

-'
RADIO
- .' {
."

r"

...,-

PROGR!\M LOKALNY
16.-10
AktualnOŚCI
dm '
16.50
,.Partia w
dZiałaniu"
aud.
Cz. Kussala 1'1.00 ł'elleton muzyczny J. Wosia 1730 "Zycie rodz.inne" - mag. K Dziekońsklej 11.50
Z na." .. j taśmoteki.

w

PROGRA~1 I
15.30 TV Klub Seniora
16.00 Dziennik
l~.lO Obiektyw
progc.
woj:
białostóekiego. bialsk"fled1a8-

21 GRUDNIA BR.

Kupony MAŁEGO LOTKA i EXPR
LOTKA złożone w kolekturach po 26
wezmą udział w grze w dniu 3
1979 roku.
Z uwagi na krótki okres przyjmowania zakładów na dzień 21 brll'
TOTALIZATOR SPORTOWY
ZACHĘCA GRAJĄCYCH

Dziś

NUMER 279

k\H'8

l. łl
D La dzieci: "Karolina po de\&giej stron ie lustra " - wsp6lcz.e&na baśn
.
"Wieloglos"
lDaC. kulot.
młodych (kolor)
S tudio Sport: KLub Kibica
(kolor)
Progl'am loka-l.n y : Wia .. ~
ci kieleckie
Wieczór z d2>ienn ikiem
Wtorek melomana: w progr.
utw. Mau rycego R avela (k_
lor)
:!ol god7-iny (kolor)
Wie czór filmowy
"Klasycy kina ra<iziecJdeg ~
- portret fiunowy Al. ~
żenki wybitn ego ret ysera
i scen a rzysty
.. Film y z lamusa": MPO pół
noey " , .,Latające slonie" !>rod. ameryk .
KinO Miniatur jug . tii-flly
anim.:
.. P ąsi koni1c ;
" Pote,"a cr;,e", .,Krowa na aranicy" i .. Peti"

" Robotnik" - .. Bia.ły mUl"'Zyn" poI"Jri, I. lZ, godz. 16, i 1'1, "Twan:
inn.e~" j.ap. 1. II, !OOdz. 19 .

l.

Ił

klłllll

n

l"

,,AA-

!li."

U.IO

,.MetaJowiec'" - ni.e~ynne .
,.Z wi4\zkowiec" ,.Akcja SaJ;aTEATR

kiego, chełm skiego, cieel1anowskiego, lubelskiego, łom 
żyń S k iego, <>strolęckiego, ploekiego. siedleckiego. skierni~.
w ick iego. suwalSkiego wioclawsk.iego UJmojskiego
Dziel\ dobry, tu telewizJa:
Dziś odpowiadaj"
na
l is~y
E. M i koł aj c zyk i B. Toma sze w s k i
Studio TV Młodych (kolor)
Klub Dobr ej Robo t y
Sonda: Wróg pod ",ikr'-:opem (kolor)
Ra j zwierząt: .. P ora deszczowa" film d o k . TV RFNjap. (koloc)
Radzimy ro~nikom
Dobranoc
Siódemka

11.50
19.00
19.10
19.:M W iec zór z dziennik~m
W.30 Nowel~ G. Greene'a : ..Tran.
la kosa na kam ień" - r il",
r ab. TV Ang. (kolor)
Zl.:IO Ra po rt w sprawie sierot
~1. 36 Dwie granice rep. (k<tk>r,
~.55 D zie nnik

n ieczynne

APTEKI DYZ URNE: lU' 87-lIlł
plac Konstytucji I . nr 87~l' plac
Zwycięstwa l
T E LEFONY: Straż Po żarna _ .
Pogotowie R at unkowe 1199, Pogotowie Gazowe 617-17, Pogo towie
Eneq: etyczne . Rado m - ~l, Komenda MO Z5l-36, pogotowie MIlicyjne m pom<>c drogowa - M1.
INFOR~IAC,JA
służby
zdrowia
czynna w godziuach 9-!l, w sobotę 3-20,
tel 261-27
Informacja
o u sł ugaeh - 267-85 .
POSTOJE
'l'AKSOWEK:
ulica
Grodzka 229-t;2 . plac Konslytucj1
228-51, Dworze<: PKP 1168·118 . uHca
Zwirtd IWigury 418-10.

bardlO ko-

I ..... steraDa Zero_kieco tYiJ0ft3" Soloolde8a , ~d'E . lIf

li.OO
1~.30

"S~
Fayacd.
zwany sZeryfem" - francuski, kol.
l. loli, godE . n.Je. "ABBA" - uw .•
pao.. k()L~"
l'l.:JIl . ..Bez Ul>ieczulenia" - pol~k-i, ko L l. I I , &.
a .aII .
~ tPr.~tjaió.u "Skrz ydełko , f:&Y
nóz.ka u - francuski., pa.n. kol. &.
b~>';!II, l7.aII i 1' .38.
,.p okolenie" - " Imkona mił-ości." ,
iooyjsl"" I U, godz . 15. "Od
siedmiu wz wyż " - USA, Irol. l. II ,
godż . 17 i 15.
" Odeon"· - "Gdu-ek.o-lwiek: jesteś
pan ie prezydencie" - polski, Lii,

rzysłfł.e.

Kielce

1• ."

11.511

"Bałtyk"

l ALBKS~NDROM

W ,.1 r. -

T li: A T ft POWSZi;CIlNY
Im. ,Jana Ko( baoGwskie..
,
.. Dt'oga do Czarnolasu" Maaszewill<iego, godz. l'.

O LICYTACJI SA ..." ....... ,RuUłlw

PP "Polmozbyt" w K ielcach podaje do pu

611-k

do składania w terminie do 19 bm.
KUPONÓW ABONAMENTOWYCH-DWUTYGODNIOWYCH
EXPRESS LOTKA i MAŁEGO LOTKA
na losowanie w dniaeh 20 i 27 bm.
ŻYCZYMY DUŻO SZCZĘŚCIA W

http://sbc.wbp.kielce.pl

rocznica

ozmowy
polsko-etiopskie

ie wlacłae wCljskClwe w Tł'ht'
ra.nie "...a~wiły ed chiś pray...... ódi w stolicy r d"inę p"jł: jnll od , wieeaorem dCl 5 raft<).

Człowiek,

Wvstapienie
Waldheima
gen.e.ralny ONZ Kurt
występując na speposIedzeniu Zgromadfl e. nego NZ z okaz)i 30
uch walenia Po wszec hla"ac ji Praw Człowieka.
! do rzą iów
wszystw, aby dokonały przejących
w tych
'h systemów prawny c h
ką~em zbadania możliwości
I,p.s,ego p rzystosowania do
powszechnej dekla r acji.
Waldhei m wezwał rówpalls;wa, ktoo'e dotychczas
ra\rLko wały dwóch
kono prawac h człowieka uh przez Zg rOnladzenie
w 1966 roku, aby uc zyniez włocznie, Jak wiapańst w, kt6re nie raIy tych konwenc ji, za':~ m .in, Stany Zjed1l'Q:el.oZ

'z
generalny
ONZ
',.'lI. że nadal będZlie doać w~' <:lkich

wysiłków

dla
najptluiejszego przestrze-g ap.·a \\' ello wieoka,
(PAP)

iezniszc.z alny

zegarek
WA. PAP, Mie&Zkaruec
j wsi Ka~t:l\lj>
"yt vńskim,

N.

w

ooWc>-

Kilrejew
hOWlje od czasów wojny
.k kk&7.0nl!:OWY wypnKluprz.ez pierwszą pań
fal>rykę zega;rkÓ-W zs,RR
. Od:nie-rza ()d'l czas
l a~ i n jed\T nie był nan,r.

. " nabył &0 je&:z.cze p.rzed
. P,xk za, w6l1k joe.(o je<in.i~jeUiIlokil'otni.e musiała
"leki, a 'W'ięc zegar ek

woóv.M, M&ypywała
lecz me: me JllOgło- go

Vf

l1ę

jut wyblakła, wysu zer04>1 awa, właśckid jed_

nIe

wymien.iać

ma zam.ia a'u

na n"wy, Zeca-reK
"'" l'i1'O młoooile.

pr~.Y'IJ'O'Il1ń

•

PrHydent

mełrł

ud.anu,

poinfClrmował,

Ni-

H;if>«.

pe.byt w UKandaie i w Tan..... ii dopr.wad,ił . . ,.,yeofagja wojsk obu tych krajów ,.,
.Ilłb własnych terytorii'tw.
• Źródła dyplomat y_e ..
siedzibie ONZ informują, H
~ ..ny
Zjednoo2.Clne uKr_ily
C»fn4ęeiem funduMy dla P-ror;-ramu R_wClju Na.rodów Z,iedDOO&ony(lh (UNDP) kili arell(lja ~a rozszeny J)<>młHl dla Pal~yńCl2:yków.

• W Brukseli 2.a.J)<>wit'd&.ia.nCl
Da.dlf.wycujne po&iedzenie
ministrów "'Praw 2.arran,jcznych
zachodnioeuroJ)t'jskiej
"daiewiątki" PO<Święceae
oeenie Il'rowad_nych na f_um
GATT wielostronnych rokowań handlow:-' ch, okrł'ślanych
mianem "rundy łClkil!:kiej".
dziecko-amerykańskie społka.
• Oficjalna iTańska -«-<,ja nie na szC'Leblu ministrów
J>ł'asowa PARS poinfonnował&, SJ)'I'aw z!&«,rMliczay(lb.
chiś

Spotkanie P. Jaroszewicza
z kierownictwem PAN
DOKOJiJCZENIE ZE 8T•• ·1

w s.poot.kan·u Ul!z.esl:.nlW: zy.lti::
czronac Biu ra Pod;iri.ycz,negO' KC
PZPR, wiceprezes Rady Mi<n.i&lirów, prof. Mieesy .... w
.Jaaieł
Mi, se,k.re4.a'rz KC PZPR, prof.
ADdrsej We-rbl_ i m:ioniMeor nauki. s-2lko1nictWit'- wyższego j tecbnillci., proIf. JanułilZ Gó.....i.

W kak.cie spo.tkan;a omów:ic>-

no lAIsad!nicze spr a ,w y decydl\ljące o rowWO)U nau.ki w ""a}u,
a także lU:llkcjonowalltie mechan.irz.mów wią.źących Jlaukę z gosopodaorką
na .. odową .
P,re'1A!ll
PAN, p r of. W itold No-w.ac Jtd, wi<!e1>r ezes PAN, p rof. JM) Szczepańskd
i se·k r eUl.rz
naukowy
P_ĄN.
p.rof.
Ja.,
Kac Z1llG'l'ek
pl'zedstalwill:i ootatnie 06ię,gnńęc-ia
nau'kO'we or-ae p.ropozyc je wykornysta,Jlaa tych OISją,gni~ 'tV praktyce $pOłecfMlej i g06'J)Oda'l'c:rej.
MóW!iono takli..e Q Q9X'a4!oW"y_ .nych p r zeoz akademię e«spe-rtY!lAlCh i progil1OQ..acłl , lAbt-e
dotyczą

m.,IIn. r OQ:woju l'oJoMc;t,w....

programu
wy ży wi enia ,
stanu
z.d4"owie nasz ego ~zeńetw .. ,
za60lbów swr oW\:O'WTCh korcju i
ic-h efek<tyW'l1ego w~or>:~nós ,

Przez pięć godzin
ostrzel iwał przechodniów
AIRES PAP. Przez
d ,n ostrzeliwał prze',I' na ulicy z okna
swew MO'nt~video pewien
7\'k
G
zachwianej
(/ ~ Psychicznej. Z aba'.:ł <ię O'n wraz z pozapasami amunicji i
~ c, tl~ntu j ej wyczerpania
'. (j( przechO'dniów i sta-

.,\()I;

rają cej się

go pochwydć policji,
kt6rą postawiO'no w stan autentyC7Jlej mob-i1izacji. Kiedy już
zabrakłO' mu naboi do rt:wolweru, wybiegł z domu i przez 3
kilometry uc i ekał uzbrojony jedynie w nóż, Pochwyeo<ny w
końcu
powędrowa ł do o!.Todka
lecz€'Dia
p sychopatów,
gdzie
stwierdzonO', iż cierpi on na manię prześladO'wczą.

przemyt
kokainy
~n.ńelra

wpadk
~~}k.i 1nJ.d,n.i4Ce-j
;.ę
"Ill ko•• my s Kolumbii
j(

lto, l'iotiue.

SI. •

Mebyllu de
on /i5kO'wano 30 kC lIar-

.
((\\

li' rtości czarnorynlur
Illln dol. ZatrzymanO'

.~ ~ . ·'l.Emyłłlik6...... Okłl-

l,. ko.kaialę pnzewO'Loono
. Ji>'n~h ."Y4kach s.amc-

l!lt, ,
f

·o\\~'h.

:'" iu l.ię p r Jallytu n.a rsWie.óczy laikt, :i.ż p,rzed
l)(lieji Udało ~ skonl.. ooUll e,k 1150 kg IwkaiłPAP)

• W Zcr.madsen.ill O,;iłnym
Na.redów Zjednoes-onycb trw
debata na<l kwesti~ Na.mibii.
• W Genewie edbylo sóę kCl~ine Sf)Ołkanie dele,;acji ZSRIl.
U A i W . B ryt .. nii "" $pr ..wie
wypra(lClwania porozumienia •
powszecbnym i eałkowitym p_
ka"ie pr2.eJ)'l'Owadzania Itreb _
br_ill nuklearną.
• Na Kremlu r_ęly się
r.mowy premiera ZSRR. Aleksieja Kosyrina, II wiceprzewodnicaącym
Rady Dowedztwa Rewolucji Republiki Irackiej, Sadamem Husajnem .. tTakriti. Strony wyraz1ły zad .. wolenie z rozwoju sto&unkew
ra.dziecko-irack ich.
• Departament Stanu USA
potwierdził informację podanll
przez rzecznika sekretana stanu Cyrusa Vance'a ie z poezątkiem trzeciej dekady I{rudnia odbędzie się kolejne r"-

p.rzys.Uo8c~

~nerge<tY'iG,

Ó<!mO-

ga·af ';;.
W~eJ.e uwoa-g6 pośw~ęc0l10
udziałowi
P.ĄN
w
reaJJi'Lacii
ucb-weł XII plenwn KC
PZPR,
podkreślając, że badan ia
pod-

.Iawowe, któr ym steruje P ollOka Akade-lTlIia NaUJk są c()o!'az
ba,rdtZiej
nak ie rowywaJle
na
giÓoWme dzie<lrzi.ny rozwojowe w
życiu gO'spodarczy m ,
kulturalnym i społecwym k r aju.
W

c~sie

s;potkanJa o.mówiO<llO'
w dz,ie<l~nle
wydawnicbw naukowych ()II'a?:
zag-ad!nie'l'l·ia z w.iąlZ a ne z 7A1opattzenie m placówe k w unikatorównież sytuację

wą

aparaturę

naukO'wą.

Sekr eta rz naukowy PAN po.i.nfOl' moWal prez_ Rady M,iVl is\.rów o sts.lde
przygOJto-wafli-a
p rog.ramu badań n,au,k&wyc.h w
PAN na lata 1981-85 ocaz Q włą
cza'lli'll się ludei nauki do OiPtr acowywanego p.r O'g'ramu lIIPOłecz
IW-goo.podarczego rozwoju k ll'aju
n. następną oięciolatkę.
P r e-zes Rady Ministr ów, pjoW'
J.'r06zewicz podk reślając r 06nącll
roJ ę bacań naukowyc h w życi u
kn'aju, pog ratulo wał kde<ro~'Vdc
twu PAN uzyskanych wyników,
Zwrócił je<Lnocześnie uwagę na
korueczność
dalszych
duałań
przyspieszają cyc h p roces
wdraż.IIJlia wY'ników
na·ukowych dO'
p raktyki. Premier J)O<I·k reślił. że
unowocześnienie wielu dl.ied7.. n
naszej gospodarki i naszego p rzemy<słu stało s'ię możlirwe
osiągnięciom nauki.

drzię-ki

Prezes Rady Minastrów Uł
pewn.ił, że ki6!'ownictwo
pa1t.ij
i rządu w dalszym ciągu wspiera ć będz : e inicja-lywy
i dąże
nia służące rozwojowi nauka dla
óo':>r a k r aju. W tym właśnie duehu ~ozpat!'w.ne zostaną z,!!ło
S?Q1le w trakcie spotka.nja wnioski i postulaty.
(P AlP)

Rewelacje agenta FBI
WASZYNGTON' PAP • .J.i . .
....... •• ła.adl In'. .y _ ryk ••skiej
.kuywały... iIIłormHJe jwia~e o ••r_eIti_ .raWa .rMZ
JJe4era_e
Bi.'. gle4lese (FBI). :Nie4l.....
f.łdy te .....Jy
"'",ier"'_
.-raos "yłeco -«e.ł.. FBł, .... ry
.ie .jawni .. jIte swe..o • __ Mlta
_4siełił
wywiacł.
" ..........,ieielo.. i .r~ji UPI.

Byly acent słwier.b.ił JLio.,
i4l podCSN .rH w FBI pnekonał sic:,
ii
wielu a«eałó ..
biura podawa.lo swym prseloi_ym zmyślone naz 'ska tysięcy informaieriw, .. tersy w
neczywisłości ni &"d y nie istnieli. w ceJu "wykasania się ukcesa.mi w
s wej p ruy".
Co
więed, w wiei .. prz padllaell aI'enci brali ck _ l_ej

JU_-

..

Iti
"eni~
ypł_
i_
.ne. FBI w
ceł. opłaeetlia
.-ko.ye. i.l.n.II4o..... PU"
"olejnymi tle ........i
tt.41. .o..ymi ... Il-cre.ie .".,.~-

Bezprawna działalność
policji federalnej
_

lilu'y jne

wywołania

kał· tełł'ki

wraienia,

w

e I_

;i
FBI
aakrojenlł

.rowadsi Iłzialai._śe
na o wiele ner f!ll n:al( n ii w
nenywistości.

Z relaeji b ylel!:O' arrnta wynika, ze FBI dopuśc:ilo się 0koło 2. tysi~y włamań lub in.yeh
cł8laJail
n<iez«odnyeh.

DOIlON UZENIE

Zł:

8T.a. 1

pl'l.ewodn iczącegO' Rady M i niall'ów i naczelnegO' dowódcy
Armii Rewolu cyjnej Socjalistycznej Etiopii, Mengistu Hajle
Mariama, l·ozmowy. w koió r ych
u strony polskiej b r ali ud z iał
czJonkowie B iu r a POlitycznego
KC PZPR: przewodniczący Rady Państwa Henryk .Jabłoński,
sekretarz KC Edward Babiu ch,
wic eprezes
Rady
Min.ist r ów
Mi~yslaw
.Jall'ielski, czJonkowie
Komitetu
CentralnegO'
PZPR, minister sp r aw zagranicznych Emil Wojtaszclr. i kierownik kancelarii Sek retariatu
KC .Jerzy Waszezuk.
Ze strony etiopskiej: czlónkowie S tale,go KolTllitelu TWRA,
ppłk Berha.mr BaY(lb, por. Gesesse Wolde Kida.n, członkowie
TWRA komandor ppor. VabuaJasbet Genua i po r. Menll'istu
Gemetchu.
W t r akcie roz.mów Edwa rd
Gierek
p rzed stawił
rezultaty
p racy
narodu
polskiego
we
wcielaniu w żyoi e p rogramu
roz w o ju społeczno-gospodarczego
uchwalonego na VII Zjeżd zi e
PZPR. Poj.nformował o dzialalnośca PZPR na rzecz ut r walan.ia
ideowo-moralnej
jedności
narodu w budowie roz w ini ęte
go społeczeństwa S()C jal istycznego.

Mengislu Hajle Mariam poinfO'rmował o walce narod'u etiopskiegO' o u tr walenie
zdobyczy
r ewol u c ji
narodowo-demokratycznej i postępowych p rzeobrażeń w Etiopii.
P rzedyskutowano takie wę
z.Jowe kie r u nki ro zwO'ju p rzyjacielsk'ich stosunków między
obu państwami, zwłas zcza ""
dzied zinie wzajemn ie korzystnej
współpr a c y gospoda rczej , a takie pomocy w ksztalcen iu ka dr
i
rozbudowy szkoln.ict wa
w
E1.iopii.
Roz mowa p rzebiegała w se r decznej, p rzyj acielskiej
atmosle r ze,

•

*

•

W todzi nach p r zeÓ!pOłudnio
wycb p rze wodnic zą c y Menrish
Hajle Mariam złO'ż ył w Belwederze wi zytę prze~odnicUłcemu
Rady Państwa, HenrykOWi Ja.--

we W8ZYlltki h d~eh. a
tak:i.e aktualne problemy mię
d zyn a rodowe .
Po zakońezeruu rounów p)enąl'nych odbyJy .tię spotkania i
rozmowy szefów szeregu reAlOl'tów obu stron o r a.z przyS't.ąpJly
dO' p r a cy polsko-etiopskie Ilom isj~,
któr e .. sposób bard2ie j
szczegółowy omaw iały
sp rawy
dalszego
rozwoju
stosunków
między obu państwami. KO'misje te zajmowały lŃę p roblemami
konta.któw w
dzied~nie
p rze mysłu i budownictwa, rolnictwa, handlu zagranicz.>ego
()r az spraw zagrarucz.nych.
Wieczorem
Menglstu
Hajle
Mariam, w towa rzystwie m.inistra spra w zagranicznych
Em.i.la WojtaB7!ka, obej rzał w
pa łacu
w Wilanowie występy
studeno.kiego lu..oowe-gO' zeepołu
artystycznego .. P romrui", działa
jącego od sześciu lat przy Szkole Głównej Gospodarstwa W~ej
sk iego - Akademii RQ1.njcUej.
(PAP)

Cyrus Vance

na Bliskim Wschodzie
Sekretarz stanu USA, Cyru '
V ance po dwóch sPO'tkania cb z
p rezy dentem Sadatem i rmmo~'ach z k iero1Vn ikiem egipskiego
MSZ, Butrosem Ghali , odlec iał
w czoraj wieczorem z Kairu do
Jerozo)imy, j!!dzie po ud2iale w
pogrzebie byłego premiera G oldy Meir odbędzie serię rozm6w
z premierem Beginem i m inistrem spraw zagranicznYCh MoS?..e D aja nem.
W amerykańskich i egipskich
k ołach dyplomatYC2J1.yc h oc:teku je się, że Cyrus Vance odbywać
będz.ie wahadłowe podró że mię

dzy stolicami Egiptu i braela,
aby przełama6 impas, jaki pojawił ,i ę w rokowaniacb lIad 28warciem lIeparatystYCZ1lego po_
ko j u e«ipsko-iz~l",kiego.

"lońskiemu.
NasięJl'll ie
w sali poeleduń
Rady Państwa odbyły się pol-

Zakończenie

obrad
przedstawicieli
sygnatariuszy akta

sko-etiopskie rozfl19wy plena rne, który m prze wodniczyH Hen ryk JabłO'ński i Mengistu Hajle
M ariam.
Jak si ę dowaaduje dzienniik:al'z
PAP, przedmiotem dwugod·l.innych rozmów byly zagadnienia
dalszego pogłębiania i rO'ZSUerzania wzajemnej v.'Spółpra e y

Płoną

zbiorniki paliwa
w Salisbury

"ARYl PAl'. Wtxllug
w dJ łe-łnicy

Sałizbwy,

doni .... ~ń.
pnernysłowej

s","lic, Rodezji
wybuchł wi~lIti
poi ...
rbiont8ów poliwG. Słup ognia w ideu·
ny był w promieniu 10 km. Policjo .....
d&..J.,jsko poinformowało ,
i . len gigonły<:.ny poio~ popnecnila n_ie-llra
elrsploa jo.

praw .. m W ci:uu o btni('b 3.
Jat. Włamywano ie: pn.ewainie cl. biur IlIb domów ....b
prow.t1Kącyeh dzi ..łalnoH polil elllłlł, JJray esyllll aajesęśt:id
eltodaił.
o _by . . dejna"e
n O dzialalntHlć: lewieow~". Wart. ... awillslul s 'ym .nypont-

a iee. H "pnedsławiciele FBI
ae...ajlte .. J["'l'rHie pUJuali lIię ft .... ledwie killlv8d
tece ty •• 41aialaó".
Acencja UPI pisae, i4l jecłna
sIlomerek MinisterllC..w. S"rawiedłiwo8ci
USA
r"poHęla
śledńw.
w
4!el. weryfikadi
Mk.rień byle,;o all:enta. W r.zmowie
f!
dziennika nem (lPI
:I rent oświadczył, ie jero byli
pnełoieni polecili mu, aby ~ię
nie pn)'"nawał do popełnien i a
czynuw niurodnych a p rawem,
rdyby miał skla.dac wyjaśnie
nia w
Konll: resie. Ca.la afera
wywO'ła.ła ~ł~bokie
w,&buTZwie
amerykańskiej
.pinii publicznej.

http://sbc.wbp.kielce.pl

końcowego
W

KBWE

Montrt.:ux (Szwajcaria) za-

kończyJy się obracy przedstawi_
Clt:lj

35

państw

-

sygnatariuszy

końcowego
Kolłfer encji
BeL.pieczeństwa i WspÓłpracy w

aktu

Eu:opie. Obrady, w któr ych b ra120 ekspertów z państw
europejskicb oraz USA i Kanady, w tym .delegacja polska pod
p ru wO'dnictwem
Miectzysława
P:u.-z.kowskierO', były pośwjęcO'ne
rozważeniu środków pokojowego
rozstrzygania sporów międzyna
rodowych i stanowiły jednO' z
ogniw w p rocesie r ea lizacji ustaleń p rzy jęty ch w akc-ie kooc wym KBWE.
Liczne dełegaC'je
podkr foi;Jiły
wolę awych rządów ro.z wi~2.y wa_
nia wszelkich &por ów. jakie mon W)'nlknllĆ - stosunkacb brię
oz y nimi, epwajllc się na Msadacb Kar ty Nuodów ZiednonQny h, :&foonie :& d~bem i 'likrll aktu kOBCewelO' z Helsi!lek.
(PAP)
ło udzia ł

Kto

zgubił?

r.rU I • Jłie .. i~dzmi znaj .. ""'"

13,

O"~.' 11m., .ke'e Codz.
.... uj. Walic.r,. w Klei arb do o.lellrania w biurze WPHW
pn.y ul. (,h~ci68klej 14a ,pokój
nr 3) w Cod". od 7 do IC.

w
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Z :rajdu "Barbórka-78~'

Remis
w
..Jak

zielonym stole

dyrektora Oddziału PPTS
n lIlieJ&- w klasie m
Zy~aDł La.cha s KKM.
Z

rąk

Andneja

+M IM

Marca
ocim)

pucbar

ołraymuje

Cyrk w'Co mosie
~

_ _ .1

_ _ _cieli, zyskał doGia.ry. 1Ltórydl miał .łu& i tak doesyĆl. Wł9Ch
G_Ci. Chi~ ' " ni.e "-&IIłoa.nawial ~
dłuco
i ' UaIi.a
iWlICi1a iwieMLeco n...,aaWilu..
.JGba.oG <A-uyft
za.nokował
iw"" deey...;ą. je aie weźmie

UAkioalu w

mi.soło~wach świa

'0
public»ne.j aai

t.. Nie _ru....y1&

presja ..
pLo.U
prośba królowej .Julia<llY. ,.B&ucam piłkę
.- oświadczyL - Mam przecież
rodSiWę".

WuDWe

Oik-a&ało

&ę

jeG.jk. że pl_y mi.ał nieco j.Ano. blów jesł • clal& od u.k. .
ohaon.ej
cJsleoi i podrÓŻuje
• C-U-m. PiW jencse nie

""Y.

-~ęsł'W.., esy poe ....
jesł aiowia.d.omą. Piękno ~,.
osęKo sprawą drugorzęGn,
JilCay się cłóW'Ilie wynik i

ty, ...,.
k

jesł

-

s nim przeźycia, __
tym różni się 4Ml
kabarelu esy variete, że na
.'pl'OCra.m" .z udzialem te«o
samceo M6lpołu choo~i się ee
tydzień, II"dyż kaWy mecz jest
inny, a wynLk niepew.ny. Show
oclltdamy ru i oze.kamy do n __
stępną. pl"Of:"ra.mu albo zmienia.my lea.t.r.
D1ałeco
nowojorski , c-mo.
nieełt1'bnie
cseka
los cyrk·n
Kra_a, O"Hary, Gr~rotier
IIwią._e

~je. Pu~bol

SÓW...

TOMASZ

TRZCIŃSKI

Lodzi odbył $ię drU&i w
tym sezonie ocólDopolsJU
turniej klasyfikacyjny w
tenisie stołowym kobiet i męż
czyzn,' .., " którym ue&ę&tniczyłi
równiet: . Barbara Kosie! z Folonii Iba oraz ZycmQnł Zwiersyk, MariaD Woiniak i J"_ .....
lenda z Broni Radom. Czwórka reprezentantów
wojewódatwa radomskiego
wywalczyła
lokaty gwarantujące im pra_
startu w
kolejnym
tumieja
klasyfikacyjnym.
W turnieju mężczyzn. zgodnie
II oczekiwaniami najlepiej spisal słę Zy~munt Zwiersyk, !d0ry .., pojedynkach eliminacyjnych pokonał kolejno Śpiewoka
II ROW
Rybnik 3 :1, Waldow-'
skie go z AZS Gliwice 3:0, KUmkQwskiego z AZS Gdańsk 3 :1 i
swego klUbowego kolegę, Woźniaka 3:0. Następnie radomi....
nin przegrał · z ,.Jakubowiczem II
AZS Gdańsk 1:3 oraz z Czochań
skim z Włókniarza Ł6dt ! :s,
mimo iż w piątym secie prow....
dził 20 :18. ' W
spotkaniach o
miejsca 5---6 ' Zwlenyk
uległ
Baranows kie mu z GKS Jastrzę
bie 1:3, a 'takze Spiewokowi z
ROW Rybnik
2:3 (wygrał li

I

nim w eliDUnacjach) i ostateclliUe uplasował się Da ósmej po%,Y'cji. Marian WMniaJt był 13,
a Jaa Mólenda - 28. Natomiast

Barabai"a Kosie! _tała sklasyfikowana na 25-28 miejscu.
Zwyci~ turnieju mę:i:czyz.o.
został Lenek Kuciaaraki ż AZS
Gdańsk przed .Romanem
Sitkie_ z GKS .Jastnębie, Aatł.raejeJII J"ak .. Mwi__ z
AZS

Gdańsk i Ryszardem C.ochaóskim s Włókniana Łódź. Wśród
kobiet , najlepsza okazała się
WerOllika Sikora II ROW Ryb C
llik.
Na łódzki turniej Die wążyli
wrócić II
Aten
reprezen tanci
Polski - Jol_ia S-atko, Alltł.raej Grubba,
Słanisław .Fr,csyk l Slefan Dryszel, którzy
rozgrywali tam
spotkanie w
ramach europejskiej ligi z
społem Grecji. .lak jut inJormowallśJ:JlY, mecz wygrała Polska 6:1.
(Jg)

=-

8lawllU
piłk......
doiywa~
.wyd1 pakarski.ch clai w I1OWojcwsldm klUibi.e,
r....wCilUaMe
,,aa dr.bo.e" sławę i sympatię.
.Emorył·w-a
jł18ł
jednak. UYł
W7soka, by miee "iekcje.

Rozczarowanie
,,*w.tę

D.

fu4boł

pow~ie.

~. I'ru o
s.t.wkę.
ostr.,
twardo. Piłkarski show mnie nie
baw'; :uU nie ęra.wi.a iadD.ej »&t1'IilfJlJroji • . WYPILP7 SIl dobre w
c1''''''-u'' - sIlwiłował jednoZlllaotrmie swój ucbial w m_u Co&_
- ,,Re.uła Swi~a", Zbicmew Boniek. Piłkarz teon., podobn~ jak Kgi,miers Deyna i
~.n Lało, zaprOlilliOllly Mlit,., diet ud~iału w lej pokaa\Ów00 i wróc.ił r_a.rowa.ny.
Z fu400lem bowiem n.wojor&ki c.smos - choć &,ra w

nim pł"Hciei

kilkłl

świeotnych

piłk.rzy

- ma niewiele wspól1IflC'O.
Sporhtwa _r~ lej
drHf1AY zesłała sdecydow:wie
&adWf>r~

ło&u.rnee

C-m~su

... E ..ropie i Po Ameryee Poł.......wej. Oslawaony klub brał
ol".e cięci M
pNlcciętnych
.....,.. lif:"owycll. Tylko po.,...kowo frekwencja cJ.opisywala. po4tml t.rylMmy świeciły
p4M1łik6mi. g,ur..pejskioCh Ittbiców
......
w ta.kim wydaniu noie
........ e.od, a jeśli b&.nł - t:.

W poniedziałek odbyła się w
Wat'SZawie uroczystość wręcze
nia nominacj:i do kadry ol·impijskiej "A" zawodn.ikom przygo-towującym się do występu w
10 1980 r. w Moskwie. Dyplomy nominacyjne wręczył prze~
wudn.iczący GKKFiS Ma.riall
Renu. Otrzymało je 127 zawod-

• W Monachium odbyło się
losowanie europejskich pucharów w koszykówce. W Pucharze Europy kobiet mistrzynie
Polski AZS Poznań będą miały
za
przeciwniczki
w
grupie
ćwierćf inałowej Feas San Giovanni (Włochy). Crveną Zwezdę
(.Jugosławia) oraz CUC Clermont
(Francja). Natomias.t koszykarze
Śląska Wrocław
w
Pucharze
Zdobywców Pucha rów 9potkają
się w swej g rupie ćwierćfina
łowej z d-ruzynami Asavel Villetirbanne
(Francja),
Gabetti
Cantu (Włochy)
i Abbc den
Bosch (Holand.ia).

~.

lColejne

_y_"owu

- ~~".~!lły

.....

bęcWiie

W--"i~j

Sprintem."

~O?

śmiał.

..... a

oor..

!"IIIa4si~j.

""T ~.i pilikarliki

orc* ..r&Ci....

JNoPu......noość.

. . . . y kwieca nie 114& -ę li I:ry
........wej _,-nić
wył~e
_y.wki., jeśli zaan«-.iow_ie
_iowe wi... lJędaie iadne.
S - - spo.riu i irectfem sałn
ł6r~wa.nia nim jłI8ł
PN:-.ez
,Prlletłe wssystkim
r,.walisa.cja.
~. wierny kibie »ie opuŚoei
LecH, Wi1łsewa Iley Ruełn., ~y iClb -MPół c·ra o plHłlk-
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• Pił,karze ręczni
Hutnika
Kraków w swym pierwszym, meczu 1/8 finału rozgrywek o Pucb.a.c Zdobywców Puchar ów P<>konali VI Belgra{}z,ie Me<l.veszaka Zagrzeb 27:22 (15:"12).
. • W zaległym spotkaniu o mi..
strzost\YO I li.g,i w koszykówce
mężczyzn ŁKS przegrał u siebie
z Wybrzeżem Gdańsk 65:66.
•

W ramach eliminacji mło

dzieżowyoh mistrzostw
Eu ropy
w piłce nożnej reprezentacja
Cypru zremisowała na własnym
boiskl1 z reprezentacją Hiszpa-

nJj 0:8,

8

•

ru.cz.ek i lULwodnik(,w
tujący ch

r~

15 dyscyplin.

W imieniu z,awo:l.n.tków wyst4pił Bronisław
Malinowaki ~
św.iadczając,
:że
uczynią
oni
wszystko, 'aby nie za wieŚĆ :LIlUfania władz i sympatyków sportu. Zapewnił on rÓw04eź.
iż
wszyscy powołani do kadry ()limpijskiej dołozą maksymalnego wysiłku by okazać się godnynti reprezentowania barw Pol~
ski w najpoważniejszej konfrontacji światowego sportu jaką są ig~zyska olimpijskie.

mistrzostwach klasy mię
dzywojewódzkiej siatkarze

W

rozpoczęli

druCą

Z tenisowych
kortów

~dywidualnle.

w
Wczoraj roze{;ra rle
mecze naszej eks\:'
kówki męzczyzn .
dzianką było z
Warszawa n.ad
snowiec 3:1. W
kaniach AZS Olsztyn
Stoczniowcem Gda.isk
ehia Tomasz-ów u legła
0:3.

'fi'! tabeli prowadzi
wan.Le Hutnik
do tej pory nie
jednego spotka nia.
się dalsze dwa
gia - Gwardia
chła Płomień .

Finałowy mecz o Pucliac Davisa rozgrywa'lly W Rancho Mirage (USA) ponuędzy zespołami
Wielkiej Bryłanii i USA zakoliczył
się
zwycięstwem amerykań.sk.icb
tenisistów ' 4:1. W ostatnim dniu spotkania Gotfried
zwyciężył Lloyda 8:1, 8:2, 6:4, a
McEnroe wygrał z Motłramem
6:2. 6:ł-. 6:2.

Dopiero zakończył ~ finał
tegorocznego Pucharu Davisa, a
już trwają kolejne mecze
eliminacyjne do następnej e:lycji.
W Meksyku tenisiści tego k.raju
przegrali niespodziewanie z d.ru. zyną Kolumbii 2:3, a ArA"entyna
występująca bez ViI_ wygrała
gładko z Brazylią 5:0.
(j)

Zmiana
meczu CSKA
W osta~niej ch wi1:
nie termin pie rw.zego
1/8 f,i nall1 rozg r y wek o .
Europy w piłce ręcznej
czyzn CSKA Moskwa Wrocław. P ierwo tn;e
na 10 bm. spotkan'e
zostanie w Mosk w'e
w późnycn godzinach
nycn.

Na boiskach - siatkówki

rundę '

rozcrywek, natomiast siatkarki
przedostatnill kolejkę
spotkań pierwszej rundy.
Prowadzący
w
rOLgrywkacb.
dru żyn męs.!s:ich siatka -ze Czarnych Radom odnieśli dwa zdecydowane zwycięstwa po 3 :0
nad lokalnym rywalem, A2'.S
R ezultaty tych spotkań będą
Radom. Również zespół
AZS
miały duży wpływ na ukształ
Kielce dwukrotnie wygrał po
towanie się czolówki
tabeli.
3:0 z KSZO Ostrowiec. W Pion~
Ponadto w tym terminie zmiekach miejscowy Proch pok()llal
rzą się: AZS Radom z Prochem
Skórzanych Skadysko 3:0 i 3:1,
a Siarka Tarnobrzeg zwycięży
Pionki w Radomiu i Skórzani
ła Stal Stalową Wolę 3 :2 i 3:2.
z KSZO Ostrowiec w Skarżys
ku. Po zblizającej się kolejce
W tabeli nadal zdecydowanie
prowadzą Czarni ltadom, mają
spotkań
zespoły
będą
miały
cy na swym koncie 15 zwy~
przerwę w rozgrywkach, a kocięstw. Trzy następne miejsca
lejne pojedynki rozegrają doz jednakowym dorobkiem 10 zwy
piero 13-14 stycznia przyszłe
cięstw zajmują siatkarze AZS
go roku.
W
rozgrywkach
siatkarek
Kielce, Stali Stal ewa Wela i
Skórzani
Skariysko
pokonali
Siarki Tarnobrzec, a piąty jest
Proch Pionki - 8 zwycięstw.
dwukrotnie na własnym terenie AZS Kielce po 3:1, Lechia
Czarni mają więc
wyrainl\
przewa~ę
nad rywalami, ale
Kielce wygrała zEnercetykiem
Stalowa Wola 3:1 i 3:0, a Mejuż o drucie ~iejsce, również
premiowane
udziałe... w
ros- ' dyk Starilchowice
przegrał
z
crywkach o wejście do n lici
Siarklł II TarnobrzeA" 1:3 i 1 :3.
toczy się zacięta walka.
Spotkania pomiędzy MKS OW nadchodzącą sobotę i ni&strowiec i Stalą II Nowa-Dęba
dzielę dojdzie do bardzo intenie odbyły się, a siatkarki Raresujących pojedynków
pomię
. domki II Radom pauzowały.
dzy Stalą l Czarnymi Radom lir
Na czele tabeli znajdują ' się
Stalowej Woli oraz Slark, ł
aktualnie dwa :zespoły - ItaAZS Kidee
w
TarnobP.....
a-u II :a&4łom i ftenan1
rozegrały

miejscowym zespoł em
Bebeag 4:4 (2:0, 1:1 . 1:3).
lej dla naszego zes poł u
Cbowa.niec, iObe-aYk ,
, Iskrwyc-k.i. Spo tkan ie
<:nat'akter wyrównany i
nawet przynieść wvgr a n ~
mu zespołowi, g'1yby
grali bardziej kolek

Wrocław

r.'lWił.

informowa

towań do mistn.ostw
py "A" w Moskwie,
do Kanady na
tountee. W

Zygmunt . lwierzyk
ósmy w Łodzi
sa Hobycie

już

scy n<Jkeiścl w ramach

Czarni nadal zdecydowanym
Siatkarki

http://sbc.wbp.kielce.pl

mają

dwóch przodow
Skarżyske, mając,,: .. ~t",
koncie po 13 Zy,'.\tl~.
nak(}wy bilans s:to~ l
jest kielecka Leclua .
cięs.tw k~óra podobnie
ubiegłym sez?I!ie, 013
wywalczyć miejSce
udziałem w rozgr
nacyjnych o a .
16 i 17 grudma .
zegrają ostatnie pol
szej rundy
.
ciekawszych spotka n
Kielcach, gdzie
ebia podej
wJ II-ligowej
. t .
Drugie z lider.ek, slatak
O
rzanveh Skarzysk
będą" na wyjeźd z ie .
II w
Tarnobrze~u~Z\'
AZS
Kielce
zrl'llC'
MKS O strowiec, a
,
rachowice rozef~~Jdn"
mecze
z IiEnerg e ~
.
w e] Wo .
roZgrY~'
Drugą rund,ę
t3 i !4
karki rozpOCZlląro1c\loo

._~

aill

pttys«cgo

