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Miasto wspanialych zabytków
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Na zdjęciu z lewej: pra()ownicy PKZ
umieszczajlt
tablicę na budynku przeznaczonym na Muzeum St. Wyspiańskiego; • prawej: odnowiony Dom Filatelisty pn:y
ul. Floriańskiej.

Kraków został zali('z' lV
UNESCO do 12 najcenzabytków świato
dziedzictwa kultlUoo obok Wersalu, Tower,
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Demonstracja
młodzieży

w

Pekinie

IN PAP. Jak po!nformQ"' kińsk i
korespondent AReutera,
grupa mło
przybyłej do
stolicy z
"ji Junan zorganizowała
na placu Tien An
zniesienia przyna wsi. Ulotki
IlDl)'A'>:,pr'h niane
przez uczedemonstracji
inforte młodzi ludzie przybyli
z Junanu (zajęło im to 10
by wystąpić w imieniu
,,<;cznej rzeszy młodzieży,
przymusowo wysłano do
na wsi, oderwano od roNA STll. 1
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małe przyjęcia
Wie lkie ba le
Najmodniejsze I·reacje i fryzury
Staranne przygotowania do zabawy

k

wa.naŚCie uderzeil
w noc sylwest rową

zegara
zalkooczy jesrere jeden rok w
naszym ty<:iu. Thadycja każe
pożegnać sbry, a powitlJĆ no-

- -----1978 r. we

Włoszech

"rokiem t erroryzmu"
PAP. Wcwraj opublioficjalne dane, dotyklów terroru politycznewe Włoszech w
" . Według tych danych,
smiertelnych ofiar ter-

Wokół

kt{He j
eg l ~r.

afery
Van Steena
i De Jonghe'a
BRUKSELA P AP. Ujęci przez
sprawcy nieud_ec. naWłodzimierza

Lubań

dwaj Flamanekwie •
• Werner Van Sleen i
Jonl:'he ustali wstęp
uchani prseII sęlkiel:'.
. . Ciltż,. n a nich 'rwy eł\ła! próba .abijstwa, Huprowadzenia W. Lubań
Il() jako sakładnika i sranieKONCZENIE NA STR. 1
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CAF--Sochor-telefoto
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XIELCE
Piqtek, 29.XII.1978 r.

roru politycznego wzrosła w
1973 roku dwukrotnie w porównaniu z rokiem P<Joprzednim
wyniosła 30 osób.
Kończący
się
rok był dla
Włoch
p-rawdziwym
.. rokiem
terroryzmu".
n ie
tylko
re
względu na sprawę AI:lo Moro.
któ rego uprowadzono zabijając
pięciu jego strażników. a póż
niej - zamordowano. lecz również ze względu na 2300 zamachów dokonanych we wszystkich regionach kraju. W 1977
DOKOl\'(CZENIE N A STR. 7
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wy trok hucznie i wesoło - na
balach,
zabawach,
tańca.ch.
Wprawdzie nie wszys<:y spę
dzą sylwestra na wielkim balu, być może W1iększ<lŚĆ powita Nowy Rok w domu , w krę
gu najbki.sz ych, ale przecież i
wtedy warto pamiętać o wł aś 
ciwej opraw ie dla tej niecodz ienn ej nocy.
Ostatnie dni starego roku upływają kielczanom
pod znakiem ożywionych przygotowań
do balów sylwestrowych. Największy ruch w sklepach muzycznych i 'IN "Delikatesach" przy stoisku z szampanami.
- Inst r umenty muzyczne , perkusje, gitary, skrzypce w okresie świą tecznym idą jak woda
- mówi kierownik sklepu muzycznego. Stanisław Brzeziński.
- Dużym zainteresowaniem cieszy się również stoisko z pły
tami. Najczęściej klienci kunują

• I'remi", Turcj!, Bulent 6cevit, kt~
rego rzqdowi opozycf.. konserwatywno
z,,«uca slabość politycznq, ."otka si,!
z dowództwem sił mrojnych. aby .... z·
waiyć
metody
3dmlnistrowanio
w
_runkach .ton" ...yjqtkowego. oglo·
s&onego we Mor" ." 13 prowincjach
kraju

w

lwiqzk\.t
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(Omieszkam ł
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"'--Iwychwslmlie?
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stracie
całym

bliskich
świecie

osób
rzeczą

,"1! a~ą. Ale tylko
w Sta'" , ZJednoczonych
dZiałają
.;I'O walnie
dla
zmarłych,
v - zdanIem rodzin - w
:n .'~asie powinni zmartwy·. le. W wielkich ośrodka ch
!~l ~ch USA
przechowuje
;On .e . w stanie zamrożenia
~
nle-boozczylWw (nie u.-

krywa się przy tym, że ko ' zty
tej permanentnej hibernacji wynoszą grube
tysiące "iolarów).
Rodziny,
które
ufundowały
swym drogim nieobecnym pobyt w kontenerze z ciekłym azotem. są głęboko przekonane,
że nadejdzie czas, kiedy medycyna przywróci ich życiu. Brzmi
to jak scenariusz do niezbyt
takt()wnego wobec majestatu

filmu, ale jest to autentyczna prawda. Niektóre' kliniki w USA nieżle reperują sobie w ten sposób budżet.
Czy tego rodzaju hibernacja
zmarłych ma jakikolwiek sens?
- zapytuje "International Herald Tribune" jednego z najwybitniejszych na
Zachodzie

śmierci

Coraz

radomskich
pracy pod~jmuje
zobowiązania
produkcyjne i
czyny społecznie użyteczne
dla godnego uczczenia 35
rocznicy powstania
Polski
Ludowej, Meldunki o takich
więcl"j

zakładów

zobowiązaniach
napłynęly
m.in. ze Spółdzielni .,Nowa-

tor". "Praca". z Wojewódzkiej <>"ółdzielni Spożywców
"Społem" (załoga
tej spół
dzielni zameldowała o wykonaniu te!!-,orocznych zadań już
23 f';rudnia). Zakładu Zwalczania Szkodników?:vwności,
OOKO~CZENIE NA STR. 2

Ła dn e?

płyty z na.g ramami II'eny Jarocki-ej, Urszuli Sipiń skiej, Jerzego
Połom skiego.
T"goroczny sylweste l"
podobnie jak w roku
ubiegłym .
IJ ply n i...
w rytmie
tanga i walca
Gdzie się bawisz?, .. Czy masz
już k reację? - to tematy, wokół
których najczęściej toczą się
rozmowy pań. W czym wystąpić
na sylwestrowej zabawie? - to
pytanie, które zwłaszcza w tym
karnawale nie !>Owinno nastręDOKONCZENIE NA STR, !

Noworoczne prezenty
"Pluszowego Misia" .
CodZienni;; odwi-edza naszą rewieI.., osób, którym zatym, aby kaw-e dziecko
d()sLało
noworoczny
prezent.
Zgłaszają się do nas członkowie
drużyn harcerskich. zuchowych.
przedstawiciele samorządów klasowych. Wzorem lat ubiegłych
zabawk.i. ksiąiki I od-m-ei dogtarczy1i: Anna Malinowska, Ewa Raba i Jac~k Mochocki
harcen:e z SP nr 7 IW Kielcach.
Szczep harcerski z SP nr 11
reprerent()wali uczniowie klasy
VI b - Bozena Laehwa l A!;'a&_ Wójt.wim:. Zbiórką upominków zajmowałY się: z-ca komendanta szczepu, uczennica II
LO im. J. Sniadeckiego. Anna
DOKOŃCZENIE NA STR. S
dakcję
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wokowonym/ prze. prawic" Ston wy·
fqtkowy obowiqzuje równie! w trzech
duiych miastach tureckich:
w Anko·
rze, Stombule I wAdanie .

zy homo ·h ibernalus
.I d

ok
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Na zdjęciu: futr. a
na rok 1979.

Biop rognOlG
Uwa;a, kierowcy i przechodnie!
wjdzialność

o~raniC'z6na,

S!-'tuacja

biometeoroIQ~iczna :

'.k

bard.. bol.IoT
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silniejSze objawy obniionej spraw
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Spra na oreanizacja i efektywna ·praca
-noszym

głównym

st.amownć

punk

tyche.zaso-wym

-

~rawa

e-lektywnoeci

i

WllC06t wyoajnoilcl »l'8Cy
lIabierają szczególnego znaczellla

Spotkania aktywu
w Kielcach._
Wc::u>raj w Kielcach odbyła się
_ad& pierwuych aekl'eta.rzy
lIomHetów miejskich, m.iejsko-«winnych oraz sekretarz.y 01'Janiz.e.c}i partyjnych układów
t amin. na których terenie waj. " , się duże przedsiębiorstwa,
po$więcona d'Lialalności polityczno-or..anizacyjnej i propagandowej »O XIII plenum KB fZPR.
W kontekście efektów ekonomi~ych
bieżącego roku oraz
założeń planu 1979 r, omówiono
główne zadania przypadające w
jubileuszowym
roku
35-1ecia
PRL.
Serdeczne podziękowania za
dotjchczasową pracę oraz życze
nia pomyślności w 1979 r, złożył
zebranym I sekretarz KW PZPR
w Kielcach - Alf'k andu Za..ajesyk.
.

_.i Radomiu
uznania i podl.ięko
zaantarowaną,
ydaj~ą pracę złożył również praoownikom ~aratu partyjnego
I ~retarz KW PZPR w RadoWyrazy
wania za

miu lanuss Pr.".piak. W
tym mieście odbyło się również
wczoraj spotkanie wyróżnionych
we współzawodnictwie ;;Mnie
tei atać na więcej i lepiej"
pracownik6w - laureatów plebiscytll zorganizowanego przez
radomską WRZZ. ~tali nimi:
Helena Adamezyk - ekspedientka z WPH\V" Józef Biniasnw.Id pracownik zM' im. gen.
"Waltera", Józef Fabirkiewicz z Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji,
Bo,uslaw
Gło
Irowski - robotnik z Kombinatu
Budowlanego, Jan Gola - b r ygadzista z "P r on it u", tanisław
Kaluzyński robotnik z s zyillowieckiego " P rofelu" , Józef
Kąkol robotnik z WZSR,
Marian Kraszewski - robo t nik
z Zakładów Ce ramiki Budowlanej, Józef Krawczyk robotnik z WPEC, Józef Łomża bry,gadzista ze " ZREMBU" Jani_ ~I~zarska II "Gerlac ha",
Bolesław ~fon,ra.l b r ygadzista z lipskiego .. HorŁexu", LelI..,k Nabadyk ze Spółdzielni
"Spoiwo", Janina Pietrasik _
Jnislrz z "Radoskóru", Ryszard
Pienehala - robotnik z Wy1ow6rni CZę8ei Zamiennych, Wła4yllaw Pluta - kierowca PKS,
"ald~mar Prsetuki - robotnik
z ZNTK, Ryszard Sl.czeciński
robotnik z I'abryki Obrabiarek
P r e cyzyjnych z Warki, Julian
TarasiÓ5ki - brygadzista li Odlewnj Radomskich i Jan Wrona
reprezentant budowniczych
Elektrowni "Kozienice".
Wybrani spoiŚród wielu ,.Pracownicy roku 1978" otrzymali
pamiątkowe nagrody i kwiaty,
a najlepsze życzenia i fratulacje złożyli im: I sekretarz KW
PZPR w Radomiu - .Janun
Prokopiak, wojewoda Reman
Maćkow ki o raz p rzewodni c zący
WRZZ - ,fiH~nsław Kowalik:.
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obec.nae w ostat.nkh latach deluLdy 11)71-1960 »Owneduał
mial. Rudolt. - ZaJ'ówno 00wlie-p!
zdamych deIllOi:ratic@1ych, jak
i z sy1luacji na ryill.ku pra;cy
wymilika, ilt la ta c ha.r ak ter yrlJU Ją
ce sJę obIito.ścią rą.k do p.racy
mamy jwi za S()I>ą, P r'Lecięl>n e
roc:une ich p r zyr06ty, które w latach 1971-1975 wynosiły o.I<oło
350 tys. 06ób, w Wach 1976---1980
zmniejszają się do 200 tys .. a w
okor esie 1961-1965 wy.ruiosą jult
tylko 90 tys. osób roc'Lnie. Dlatego też je-żeJi ~zcze na prułomie lat S'WŚćd.viesi ątych i saede.rndZiiesią,tych jedalym
z pc.d~a,wowych celów
poJi~y.ki
zabrudnie.nia
było
zafPewUldenie
pracy W'SzyS>t.klian jej po&zjUlkują
cym, to od 3---i lat główny nas'!
wysdłe.k s.prorwad.za się
- "pr zy
zasadrLie pełnego za·trudilliecia dł()
pra.Wlidrowego stet·OWIUlj.a
co.ralZ to mruie}s<tym przyrO&tem
rąk do pr acy.
Rzec1/; mm. w tym, aby :I&p.etW1Ilić oooadę dla IlOoWO
u r uchamianych zakładów o l' a,z dopływ kadr do drzJioorzjn, któ.:·e ~
punktu widzeMa pot.rzeb na5lZi')
gospo<iar ki muS!:imy br kctowlolć
jako prior ytetowe.
Wymóg wnększej eotekty,wnoed
p r acy na>bier a dodab~owej r a.ngi z uwagi na wysokle UlzhrOJende tech.ndcZJle staMW1S,][ p racy.
O ile w 1970 rolm wa,r tość śr od
ków t r walych przyparlają.cych
na każde-go pracownika przemysłu wyQ' a:i.ala się KWOtą 228
tysięcy złolych,
o tyle w br.
kaUly za>t.rudonJ..o.ny w przemyśle
oooługuje sta,rrowisko
pracy o
śr ed,niej wan·tości pomad 422 tys,
złotych.

Za niezbę>dn~ią 7Jw.i~a
efe-kty.wności p.racy p r zemawia
również o.koHca..ność,
że marny
tu nadal d·uie rezerwy łk'Wiące
głównie w o rga.ru,zacj!i i wy.or zysof.an.i'l.l oo.asu roboczego.
- Gwe powinniśmy upatrywać

n&jwiększyeb

m,m.

niewysta rc zający

mo&li~i

W!uostu efektywności. i wyd;a.jno6ei pracy?
- Prude wszystkim w 00skonaleniu sz.e.roko pojętej o .'gani zacji p r acy. Do podstawowych
mankamentów t.r zeba za.Iicz yć

stopień

o r ganizacji pracy na sta no'll.'liska c h p rooukcyjnyc h c,zy usłu
go wyc h O!'az w sfe rze i c h . biei-ą
ce j obsługi; wadliwe fu.nkc jo.nowanie słu~b pomocniczyc h , nadm ierną ro-z.budowę komórek ().l.' ga.ni,zac y}nych. O tym, ja.k duże, rzec,zywisi.e rea-ev:wy mamy
w d,ZAiedZlinie o r ganizac ji, może
świarlczyć fakt, że skaty czasu
p r a.cy robotników berz;pokedn.io
p rod,ukcyjnych w p.rzemyśle wynoszą śr ednio 8-10 poroc. CZaEU
zmiany ro.boczej. Shraty CMSU
p racy ~wane w g.rupie p\aco-wników poiŚre<lcio produkcy~
nych (staonowiących o,K.olo 45
pro<:. załóg robot.mc1/;ycłl w prlZemyśłe-)

wylflOfl.Zą w przecięU!ym
z.akla<kAe około 2() 00 30 JXoc.
CZ41SU 7lłIli611lY roboc.ze.j. Pl"lykła

d y Wlk.ie JJlOOuI, n-ie6lte ty. odno-

~ i do imlych

ddałów.

budo wft~twa.

An.ali1Ul tych z,j.awisk,

(

n,l.

ltiiIwi-

ÓIlCja bH:dó-w i do&konIWeo·i e (ld.~anizacji
pracy, U8pra,wn ianie
koo~.racjj z imlymi zakładami,
o~ran;jcunie p r acy w gOde.i81ftch
nadl~czbo.wych to wame Ndad1'ie kie-cO>W'D~ctw, or.ganJ~cji
go~a.rczych i p.."'iZe~bi()jfstw,
a ta,k:i.e ~y O<bB!laor dańał8i1lia

d la sa.Il1O>M'adów robotniczych.

- Rada Minimów peOjęła w
ujalną ucbwale w
1973 rKu
~wie peJlrawy &rl:'ani2:aćji i
nOTm.wania. pracy. (A) wnosł
ena now.e,o do naS2ej pra.kt)' ki
K'0q,ocł:ueuj?

- Uchwała ta Z9:wlera baiNl!Z.O
istotne l105!U;lllownenfia. kttóryc.h
łronts~tbne

.ree!:ilz:acja

• W ci~1!1I kilku Ilajblii.
Ay II mie ·ęey. IJ".bnic jat
w . .prK~h Jatacb, iolnje.

zadaniem

klit.
• ZaJo..a Zajdadiw Spnęł. rse ehrenii Itętł", pned
Grzejne,.
,.Pre4o-m-Wr.... - kami ltimy ekoł. 150 ważnych
met" we WrCMJlawill zameld.- tlla 1l000podadi nu".wej ••
łIi~kt'_. p" ieh ..,iellI!, ~nll j.
wała • prtedtermm.wym wytłll lRę m.iD. . . . . y • • u~pust y
k_an"" ItIanów l'oesnyeb
"jęeia wrine i waly ecbron·
wyprCHłuk.wane
bewiem już
N.
~ ty •• DOWOCR
ydl kuehni

ZIW,rotllny li\! 00pasy onyUl

c.zę.s,to

s:tu6'um.kJu d() tych spra w ze

_;ybk.i.

caMwyeb, ezyli _ bliak. U
pr4M!. w;ę<ej niż pree4 r.kif'tn .

kO-

ny kierownict.w wje-lu zaok18dów. UcbJwała zaleca WP~'orw~
dweonie okorefi-lonych ro.zJWląaan,
które »OWIiruly s.przyjać j,n,tensy!1kacji d'lAaitań w tym re.k l'e&ie.
Choct.zi t.u o dqialam.ie :umietra.8ją.ce 00
podmiesie-nia rangli i
kadJrowego wzm.oe.nienia słuib
ocga!l1oi.za1o.rskich, dQ p>Odn06Zenia k_lif4kacji Vi z.akce..."lie wied~y o r garuiQ:3.torSlk:ie.j,
do ~
wanda zachęt ma te-rial1nyc h i
wY'róż;nień za s.u:zególne oeią.g
nrięcia w tej dJviedlZilIlae itp.
RÓWlDOlegle' z dOGlronalHliem
o r galIliZl8cjj pracy koruiecz.ny jest
ta·k.że w całym procesae iilliWestycyjnym dalszy wa,ros\; udatielu
p r.zedsięWlZięć o chaoraat-t."ru moder'n;i'lacy;nym I pr8IC()()82.cll<ęd
nym .
Je&t bo r óW1l1ie.i. jedno z waż
nycll zagad!nień z.wńąza·nch z
~Ie.ktyW'JlOŚcią
poracy luddliej,
jaik i z moiliwoilciami WliIljejS>~6

beąx>średIllQe-go,

owy Rok
w dobrym nastroju
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cuć większych p roblem6w. Zawiodła wprawdzie w Kielcach

c,zę-Mo

Mept'opoccjonalnego do wyYliłll\l
- wyetlłilw po@ZlCzegÓlnych praCO'W1nhkbw.
__ m_ial
T~ SAPOCJŃSKI

(PAP)

Radom
III ita

35-1ecie
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Spóldzielni Tra.nspOl'tu Wiejskie,o i Mazowieckich Zakładew Pnemysłu Owooow.-Warzywne.o. Tymczasem~
mieraenia wlada miejskicb
Radomia koncenłruj", się D&
przyspieszeniu terminów 041dania d. użytku wielu obiektów i innycb inwestycji
słlląeyeh

eałemu

społeeaei!-

lwu. Dla ,odne... pewił_ia
jubileunu ludowej .jezysny
prsed a&plan.wanym terminem .łwada aesłanie łzw.
obwodniea rsessowska, uliee:
Południowa
i
Chrobre..o,
prayspiesay się rewaloryzuję
parku 8ta1'y O,ród, aa.. ospoc1arowUlie doliny rseki
Mlecz.nej, budowę strzelniey
i amfiteatru w pa.rku im.
Jacka MalezewskieK'o na 0hoaisku.
Na zlocie młodych przodowników pracy j nauki w
Radomiu rzucono hasło przepracowania przez młodzież
350 tysięcy ~odzin przy pracach na rzecz zakładów praey i miasta.
(ekr.)

~

.. Moda Polska", ale w "Telimenie" i "Celince" wybór karnawełowych kreacji był naprawnę
duży.
Najm~niejszy
kolorczarny, ale modne są również
wszelkie odcienie brązu, zleleni,
beżu, drzewa różanego i ecru.
- Sylwester tuż, tuż, a kaida
z nas ma je6zcze do uszycia po
dwie balowe suknie - denerwuje się pani Janina Malessa,
krawcowa z Ośrodka .. Praktycznej Pani" przy uJ. Armii Cze1.'wonej w Kielcach. - KrNcje
balowe szyłyśmy cały listopad
i grudzień i jeszcze nie zdąiy
łyśmy wykonać wszystkich zamówień. Było ieh bardzo wiele.
Czy to Sil piękne suknie? Pr06zę
pani, to są kreacje modne, ale
czy są one pJękne ... Mam wrażenie , że za moich czasów mło
de damy ubierały się dużo, dużo lustowniej ...
- W radomskim Domu Mody
"Nida" uszyliśmy w grudniu
100 efektownych garniturów.mówi k rojczy zakładu. Lucjan
Krzysztoszek. - Eleganci pokazuią się na balach sylwestrowych w 2- lub 3-cllęŚciowych
tal'niturach, ale w 2 kolorach,
jasne spodnie i ciemna marynarka typu smo~'ngowego.
Dobrze przyg() wały się do
nadChodzącego
k rnawału co
bardziej renomowane w Kielcach zakłady fryzjerskie i kólImetyczne. Pracownicy zakład-u
lir 5 ·uczestniczyli jui; w kur-:sach i pokazach karnawałowych
fryzur i makijażu, Dziś jeszcze
lIie ma tu wielkieło tłoku, ale
w niedzielę, strach pomyśleć, 00
będzie się tu działo.
Mówi kierowniczka - Ireua
Granin:
- Najmodniejsze w tym karnawale jest uczesanie z grzebykami. Fryzura taka jest komhinowana, część wło.sów jest
prosta, a część skręcona na al 1'0.
Na bal makijaż »Owinien być
intensywny i ciemny. Dobre
efekty dają p rzylepione na twar zy gwia zdki: czarne, s r ebr ne i
zł()te , w zależności od k r eac ji.
W przeddz ień zabawy sylwest rowej największe ożywienie da
się jednak zauważyć w refltaura cjach
i kawiarniach,
tam
właśnie, gd zie odbędą się wielkie bale połączone z wybo r em
kr6lowej ! innymi at r akc jami.

H ięłecki poranek
PRZEDSYLWESTROWA

GORĄCZKA

Na.dchodzący sltlweste,. ~zmaga

'''lJ2-

ruch w ł(J.lOfl4CA
jerskich. W slUon'e tM' S Pt"Z1I ul. SieftkieWic24 ~ V ~
",te fi zj(lwuy się d2isi4j pierwsze ))Gnie.
- Niektóre frllzjerki
mówi kwro~zk4 :wkł0dt4,
IRENA GRANlSZ-mCljq już 24mÓ'Wiom.e \D~vtll po-ń,k4órv-m
robić
będą 8ylwestrowe I r1l2lUry.
Najwięcej
pracy bę
dz~my miały jed-nak Ul sobotę i niedzielę bo "Ó'W'Płid Ul
d2ień sylwnt,..
będ.2w cZlł7łh'ly od g0d.2 • • do 2(). A
modne teraz f11ł21łrll 114 lHw~o pr4coeh.101ł1łe, pmłiewoż
układa $ię je i modeluje ręcznie. Większoić
klientek me
chce ~ \Wzes4Jń tapirowonych i nakręconlIch 114 wałki.

:rok,.«

24-GODZINNY DYŻUR
Mimo niesprzy j ajqcej po{lody - wiatru. i deszc2u
d2isiejszy 7Iocny dyżur w Pogo«)1»iu. Er..ergetyczflym J)'I':Ubiegł wyjątkowo spokojnie.
Dzisiejszej nocy mÓ1Di dyspozlltor pogotowia, LUCJAN ŁUKAWSKI :mnotowoli$my tylko 30 drobnych
awarii. Pr4Jwie wszif.Jtkie zostoly usun ięte natychmiast
pruz dyżurujqcych pracowników. Pozostolo 7UIm tylko kilk4 n i ed'UŹych napraw - przewaŻ'n-i.e Jq to ;;,gl.oszenia bTGku
światla Ił po3,zczególnych odbiorców. D2isiaj uporamy się

z

tą procą.

~e

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dz.iś rano odwiedziliśmy
staurację .. Cenkalną". Na
lową balu czeka tu jur
mis\ernie wykonana złota

na, szampan i tort. Na
czeniu są kotyiiony w
tro z "łabędzich" piór. W
tralnej" będzie się bawić
200 osób.
Wielu mieszkańców Kielc
Radomia bawić się będzie
otwćlrtych balach. W Ra
m.in. w Klubie NOT,

w

Ko

N

,

•

pr y
u

Malowanie konstru Koji .aclto ~ej bry,ad" J. &wpid.ry.

_a~a.rzf'

:a "Budoslalu. H
CAF-K wiatkowslti

walcowni drobnej
w ostrowieckiej hucie
w HUele i.m. Marcelel"o N.w..ki w OMrowew Święto
kr<yskim clruJilll c. do
wirlkości po Hucie "Kałowi~ e"
.aCIOll1Ilł. placu
bu~wy W
przemyśle
hu\niC1ly m, trwajl! praec pAy
'iI" ""'··'. wlIlOS'le lliu kolejneco waine(O obiektu walcowni drltb-d.

Roczna

zdolno 'ć proclukc:o- jobiełdu
wyniesie

II. nowe,..

gon tysięcy ton wyrobó~.
Roboty kltncentrują się pny
w.nos.en;'u ,łównej bali wal cowni, której sama tylko konilru ke ja pochłonie 15 tys. wn
.Iali. BrYl'ady krakowskłer;o
,,'\'I()Stostalu S" aby ułatwi ć i
przys pienyć ),race.
montuja
konstr ukcję dachowI! n.a tłem;'

Kolejne HecmeM1, po amon4&waMu praell-.wte ~ tłżwiea
mi Da s.łupy nOŚae.
Trwają równ>ei robeły Mt<Mlowo-fundamemowe i ziemne pocł pod&tawowe urzlldzenia
\eebllologi~ne.
Główny
Cill&' technolociC1:ny wyposaiony będzi.e w japońskie urzą
dUOlia, 4Hb.naaające się wysokim !lt<>pniem nowoe.esnoś
ci.

Zał~.j praedsiębiorslw.

wano-

s .. ących tę ważną dla ~ospoclar
ki narodo,w ej inwestycję, wykony stu ją
każdą
spray jają
cą chwilę pocody. by bud4łwa
przebi~ała
sr:odnie I: założ.
nym harmonol'ramtm prac.

Noworoczne prezenty
"Pluszowego Misia"
IlOKONCZENIE ZE 8TR. 1
Iska i Beała Strońska
si Zeroroskieco.
populail'ność,

lt

sądząc

odw,i:ed7Ji,naoh w re-

dak.cji i il.ości
przyn,iesiooych
l'Al.bawel<:, zy'Skal.a na&uł akcja w
Sz.ko!e Podstawowej n.r 12. 0g-romna to z:asługa
nauczydele1\: Barbary Błacbut i Krystyny
JaM - opiekunki szkolnego kota PCK.

zaprasza
czwartek
Pie"wsze w 1~' roku wvda. kieleckie "Wiadomości TV"
wane będzie wyjątkowO w
k _ 4 slycznia 1979 rezwykle o I'odz. 19.10, w
n. W wydaniu
ia 1978 roku. a laki.
. za.mleru:uia i... man:emieszkańców woj. kieleckie-

dzi pracownicy
j spraw
lnt~resującą

zakładu

formę poznania
mó w społeczno-gospodar
ramach tzw. adaptacji
zaproponowały tegoabsolwentom
szkół
zakłady
mlec zarskie
WU'UZL U.'"
k ieleckiego, Zaw nich młodzież spot,Ię z kierownictwem admino - politycznym WSM.
be zpośrednich konpoznać
wyniki ekonozakład(lw. plany p.-oduk. na rok przyszły, utizial
leży w dorob'{U spółdzielni.
chwilą części spo,lka POŚWięconej przypadajacym
grUdniu br. rocznicom ·"'·znicy Kongresu Zjednoi 60-lecia utworubyło wl'ęczenie odzwiązkowych
I
na.rzeczowych
wyróżniaja
'Ię pracownikom.
t.~zęśc i turystyczne; (SOf tka. .wało dwa dni) młodzi pra'~ll'Y Wojewódzkiej
SpółMleczarskiej
odbyli
<"zkl; po Kielecczyżnie w
. (:e której zwiedzili Sw.
Nową Słupię. Sw. Ka'. j~skinię- .. Raj". a w
10WIe w kawiarni Sta, .. w miłym nas'troju
I występy miejscowego
u artysŁycŻne-go.
(m)

Qi.eszy n,as fakt, że zyskujemy nowych zwo!enn.uków, Należą do ni<:h harcerz e z klasy
VlIIa, klasa VIa z SP nr 13.
druhny i druhov.1'ie z 34 szczepu harceTskiego przy SP ne 19,
uczniowie ... SP nr 22 i :Mi.
członkowie szczepu harcerskiego
fm. Hubala przy SP nr 24. spół
dzielnia
uczniowska z SP nr
'!:T, drużyna młod:cióowej 9łuż
by ruchu z SP nr 3.
Gry. tlkładanki, piłki i mne
zahawki przynieśli też ucwiowie n LO im. Śniad~ckier:e w
Kiel('ach.
W imieniu d7»eoi serdecw.ie
dziękujemy za wszystkie '()(ld6r!ci.
(żart

Mówi doc. dr hoab. ANDRZE.J
RADOWICZ dzi.:kan Wydziału
Mechanicznego Politechniki Swię
tokrzyskiej.
- Co zrobiłem w 1978 roku?
Niewiele moglem
zl'Obić.
bo
miałem bardzo dużo . p racy.
A
mówiąc poważn ie był lo rok
Obfitujący w wydarzenia. W minionym roku akadem ic kim, kiedy kończyła się moja kadencja
jako pro re ktora, trzeba było rozwiązywać Wiele spraw
związa
nych z tworzeniem nowej uczelni Wyższej Szkoły Inży
nierskiej w Radomiu.
która
powstała w miejsce tamtej.;zego
ośrodka nasze i oolitechUlki.
Obecnie. pierwszy raJ: w żvdu.
pełnl~ funkcję dziekana.
Nas L
wydział Wyizial \lechaniczny. największy na uczelni. to 0kolo 1500 studentów: ponad 200
pracowników, Główne działania
kierownictwa wydziału zmierzaja obecnie do podnoszenia jakoś
ci pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Doskonalenia pracy
tak studentów jak . naucz.ycieli
akademickich.
Systematyczl1le
śledzimy przebieg toku studiów
każdego stu -lenta. zwłaszcza na
pierwszym roku . \V razie potrzeby rozmawiamy o p\'Zyczynacb niepowodzeń nie czekając na sesję egzaminacyjnlł. Koniecwe było też peW!le oorzadkow9.nie
struktury
wyodzialu.

zk

Zaeiekawi;c jui sama nazwa: WOJEWOOZKI KLUB WIEDZY O PRACY LUDZKIEJ. D-4iałi\ przy WOjewed'lkiej Rad~ie Zwiltzków Zawedewych i wcale dobrze kee,zy \Yje z
Wojewódzkim ZespołelD ', WRZZ do Spraw Mistrzów. A warto
wiedzieć, że IlpotkaDia, wykłady i dyskusje wokół uC'adnień
humanizacji prac)' odbywajlł się już 'fil .0 zakładowych 1"10bach mistrza. Spora ,. liczba, j ak Da jedno województwo,
skoro w całym kraj. jest łych k.lubów - wedlU, informacji
WRZZ 'fil Kielcaeh - około 600.
Od kie4y mam" w K4elKloUOO Mktbrl'Al w Fabr yce Sa_ h lUułt Wied.,. e Pracy LII .... k iej? - pytamy }ego s.ekre-Ła.t"al
Kmmj.ersa Jelonk...
- Od rokou 1976. choci,aż tn.()ź
na poWtiedZlieć, re początki :atę
gają !-ok.u 1973, kdedy pt'zy WRZZ
powstał WojeWÓ<:lllk.i Klub 50~jologów i Psychologów.
Skupiają.c miejscowycb i zapras.zaj~ .D.aukowców z il'Nlych ośrod
ków w kraju przys.tąpiliśmy do
Qbsł~iwania semj,na"łów d.la 3atn.()rząoo
mieszkańców
ooteli
pracQwniczych. P otem, w paź
cl.zdeorniku ub. r . CIlAonk6w Kloubu Wiedzy z,a.a.ngarowaliśmy jako referentów n.a spotka,ni.acn
prze<ista wideli służb pl'aCOWOł
c<Zych. 5 stycznia 1978 r. - waż
na dda nas data - zapo.cząt.ko
wa1iśmy
ws.zecl,ruicę
wtie<Lzy o
pracy ludzkiej, a w lu,t.vm ścisłe wspÓłdziałanie z zak,łado
wymi klubami mistrza.
- Macie więc już jaki ś pc9I'ram, do cser;e IImier'f.a.cie?
Wykłady. szkolenia i dyskusj e organizowane przez Woj.
Klub
Wiedzy o Pracy Ludzkiej n.a tematy takie, jak np. odwołam się do dokumentacji rola i cechy mistrza w procesIe
adaptacji zawodowej i społecz
nej !l.Oowych prac owników, jak
oł'i:aniucja zakładu pra cy, rola miakz-a w kształtowaniu 060oowoŚQ pracow.n.ik.a i~. uO<\ą, akcen~ują I przypominają,
re wszelkIe przystosowarue QloC7.enia do oczeki wań praCOWll1Ikbw, !)caco wnik6w 00 wymogów
otoczerua. a ta.kie praOQwru·ków
do praoownikbw powl.r:t.ny być
r.godnie z maksymą socjalistycznej h.uman.~zac}i pracy dq;iała
niem Moa dobea cuowiek..
W
n;ajb!.iższych

miesiącach

l ....~

kJub podjął się prze,p.rQWadlLenia
S7.&regu wykładów i seminariów
w Hu'Cie im. M, Nowobki w Oskowcu. Zakładach Obuwia l Zakła.dlllch Metalowych w Ska,rży
sklu ocaz w kieleckim ,Cheoma("'Ze".

- Skoro mówimy • .,. .... ae
Klub Wiedzy o Pracy Lud:zk i" j
aktUllln ie sluiv k..w.tałcenła mistrzów i dozoru średnie~ .. sakładaeh pracy, to eo o tym są
d.~ sami mistr1!Owi~!
W ich poniek,ąd imten.lli ,..,OW'i
p rrewod·niozący

Zakład-ow"'l(Q

tych spo~kań
('7.yspoSó\:) stycz.oości teot'etyków i p ra ktyków uw .u..m
za bani,w iywy i ks-ztałcącv. 00
ni.eda,W'Ila mówiło 3ię. że być
rrustnem. to świeot.nie wać swój
f.ach i $pt'awnie
rore.a.ll'w.ować
ro botę. A Ilumaruzacja pora.cy. w
ogóle (H' ieo,\oacja na sp!'a wy lu.dv.k'ie, bo jelilł: wielkie noyu.m fi(
p.t·a cy misLru. Dzięki kont k'ÓOłU
lO: • .!lOCjologami
i Piiychologa.mł
WIemy jui, 7.e opanowalloie umiejętności
zawodowej
~U11
właśc,i wa orglllllliz-acja i buoma<a.47Alc ja , bo dopiero pełna i dobra
praca. P,,'Q.!nę r.gaooąć , joa.ki temat - ja. mistrz w TAlkładrUe
pr7-emyslu metalowego - robilem kończąc nied,awlliO soWdiwm
mbllo,'za dyp}ol'n()w:mego ... Wpływ
na u k spoołecz.nych na wy>doaijn.ość
i organhaoję pracy! Kto lK'.-.edtern wy/nagał tego od mistrzów!

mochodó w
Specjallro.wlWlyclt
"Polmo-SHL" w K.iekach i A razem wiceportewodolllozący Woj,
Zespoi u d'o
Spraw ' Mistl'zów
przy WRZZ ~rol , Iokijewski:
To są ba rdw potrrebne i
doot'e spoŁka.nia teoot'ji z praktyką. Naukowcy pl'ezeonLu.j-ą reter,aty i wynikł 3woich badań. miskww ie wymieniają wJ.asne d0ś
wiadc zenia - nie z-aWSLe i nie
w każdym miejscu zgodne ze
stan.owi~kiem re t e.rentÓ'W. Znac·zy to. że i misbt'row'ie. i SO<.,io5

Bez

pobłożonio

dlo · niegospodorności
Utl'Zymują<:e

peratu!'y
grudniu

s~

niski.e

spowodowały,

znal.·l.nie

Le<nw

że

zwiększylo

się zużycie enel'g~i

elektrycznej.
W lej trudnej syluacj,i apele o
dyscypli.nę w poborze mocy energetyclmej nabrały szcz<>gólnego znaczenia, Chodzi o to, aby w godz.inach napięl,ego bilansu enel'getycznego wyłączyć
zbędną
maszynę,
żarówkę.

UI'"ądzenie,

Kon lrollł l.użycia prądu. J!:azu.
w~la i pal~w płyn.nycn zajmuj~ się Wojewódzki InspekLoI' a~

Gospodarki Ener,etY('JJ:nej. Niedawno ust.awa sejmowa ro=erzyła uprawnien1a
inspektol'atów, podporządkowując kh kontroli również drobnych odbior-

ców

prądu,

A jak użytkowa.na jest energriIa i paliwa w
województwie
kieleckim? z pytaniem tym
zwróciliśmy się do i.nż. Jerze,o
Slomki wojewódzkiego inspeklora go.podarki energetycZIlej.
W dużych zakładach d7.Jałają służby energelyczne. które
pracują w oparciu o harmonogramy. Pt-zedsiębiorslwa te mają ct:ntr:aln~
ustalone
limity
pobi€'ran ia mocy i stosuja się do
nich. Gorzej jest natomiast z
z.akladami drobnymi. Nasi 1ns-

Dobrze czuję SIę Da nowym na
nowisku dzięki wsparciu przyja.
ciół współp r acowników .
Zadama związane oz p r acą o rganizacyjną na uczelni
og rani czają czas jaki mogę poświęcić
na własną pracę naukowIł. W
tym roku ukazał się jeden mój
artykul, obecnie w wydawnictwie PAN złoiony jest następny.

Mój rok
1978
Dotycza one wyników badań w
zak .. esl~ mechaniki ciała .sŁal.:
go. a mowiąc ściśle oddZiały
wania defektów w ciele stałym
i generowania pól napięć z czym
wiążą się
m,in. zmiany włas
ności
mechanicznych mate riałów,
Do moich obowiązków społecznvch doszła
w tym roku
funkcja llfzewodniczlłcego res.polu ds. prumysłu i energety-

Loogo()w~ ?:
Lają. Ten

stwiecd%.ają najw~cej
niedocLąg<l ięć \l
dl·ooo.iejol(Zyctt

pd<Lorzy

Pof'ldu.
WiKOd
U7.yLkoWIUków
grzeochów głównyoh no()~uje się
borak planów ogranicrenla ~
ru energii w godzinach n.:zytu.
Kontrole przeprowadzone peze!!:
naszych inspektorów na przełomie
liatopada i erudnia w ykazały 'szereg niedociągnięć / w
lych zakładach.
•
W UKO
w
St~pork.wie.
Trzykrotne kolej n e,
kontrole
wyka1'Aly prz:ekroczenia zuży(.";a
moey wynosZące ponad 80 poroc.
wyznaczonego limitu.
• Rejon Dról' Publicznych w
MiNl howie, baza Bukowska Wola. Przekroczeni<t. wyl.nacwoego
lmutu zużyda energii wyniosło
140 pl'OCell t.
• Keneekie Zakład y Meblarskie. Inspektorzy ujalA."t1ili
Lu
przekroczenie
limitu
poboru
mocy o 95 proc.
• Wśród ni"solidnych odbiorCÓ w energLi znalazły się Zakła
dy
Wytwórcze
"Społem"
w
Kielcach. Istniejąoe w
_kl<ldach stare. nie modernizowa,ne
urządzenia
cieplne oraz n te57..... zelna sieć urządzeń powodują duże straoly energiJi ci.eplll j.
Zgodnie z ustawą
sejmową.
kary dla niesolidnych użytkow
ników prądu wynOSZJl od
sLu
złotych
do dziesięciu
tysięcy
złotych (dawniej cztery i
pół
tY9iąca złolych.) Ol waŻn';ePlze.
inspeklorzy
nakładają
je w
formie mandatów z reguły na
le oooby w zakładach
f)ł'acy.
które są odpowiedzialne r.a e~
spoda rkę paliwami i energią·
Zr:odnie z nową us taw., karane będ~ również os oby, kłóro
., pobieraja en~rgię eltktrYOt:nlł.
('ir plną lub paliwa ~a"owt bMI
umowy lub wb re w umowie ••wartej li dostawclł" a Lakże ci
którzy "powodują u~zkod .. f'ni.
urz ądzeń slułą('ych do
przesyłania i rozdzit'Jania ~n"rgii .,IrklrYl'znł' j. !'i .. plnd lub pllliw
~a7.o\\':v('h"'.

Dotyczy to wi~c zarówno O1lerat',rów dżwig<'lw, którzy wit:dząc
o t:'nt'rgelyczllym
kablu
z,'vwaja ~. l'>Odezas pracy, jak
i właśeie:eli domów, którzy 0g rzp\v :tja go

ki w Radz:e Naukowo-Eko nomicznej przy wojewodz ; ~ kieleckim.
Ni.:~td.v. niewiele godzili pozostaje na życie prywatne. Po raz
pierwszy od lat udało mi się
jedn k spędzić wspólnie z 1'0((ziną i pl'zyjaciółmi urlop nad
morzem. a więc więcej czasu
spędzić z dziećmi. To rzecz bardzo waźn .
Notował (jjb)
Fet, J. Burcnyn

http://sbc.wbp.kielce.pl

g:~zt"m

bf."z Zt:''Zwo-

lenin,
.J...,;t to ZlIl.. rn pOW<lI.ne oe.lczei.+·l1i~ dla n..a!"II()~ra\\·t'6w en t'CgiL W sy!uaej: bowiem, gdy f>< zt"lcd no.~ 'i
sa
kon iecznOŚ<'ią.
ka~tjy
przejaw
marnolraw,twa poWtnlen być karany,
DA~UT _\. PÓŁROLA

EO
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grudllia

-5 stycznia 1919 r.
Sobota -

}ł . 111

30.XII.

14.341 Telewizja młodych 1<081110nautów "Orbita" (kolo)"}
16.118 Kino naj młodszych - zestaw
filmów anim.
1&.311 Radar
15.ol5 Dziennik
li.5I> Obiektyw
progr. woj.:
wrocławskiego.
jeleniogórskiego.
legnickiego.
wał
brzyskiego
l '.l i Dziel\ dobry.
tu telewizja
11.35 Latarnia Czarnoksięska: "Taniec l piosenka" - progr.
studyjno-film. (kolor)
W . łlIi FUm
Latarni
Cza r noksię
skiej: ,.Tancerz na nl.anewrach" - amer. kom. muz.
18.35 Mag. motoryzacyjny (kolor)
11UlO Dobranoc
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem
2t.30 .. Tam, gdzie kOIlezą się tory»
- amcr. western (kolor)
22.05' Koncert noworoczny - progr,
TV Radz.
23.05 Dziennik
23.20 StudiQ Sport (kolor)
8 .45 i 1.15 TTR
'7.45 Nowoczesność w dom.. I ,..-

a.lo
8.20
9-.00
10.~O

10.45
11.40
12.00
12.50

lł.:ł6

15.20
1~.45

grodzie
..
Emerytury dla rolmkow
Studio Sport
Telewiz;fada
Teleranek: "Swiąteczny kiermasz Teleranka'"
mag.
publ.-rozr. (kolor)
Antena - Inf. o pro gr. TP
Wielkie rzekt świata: "Ta g"
_ franc film dok. (kolor)Rolmcze rozmowy
Klub Sześciu Kontynentów:
"Szlakiem agenta nr l" St~dio Sport: Plebiscyt lnterI Eurowizji na p ięciU naj popularruejszych
sportowców
świa ta (kolor)
W starym klnie: "Dzień na
wyścigach" amer. komedia
Losowanie Dużego Lolka
" Rewia na dachu - czyli

+

chaplinada" lł . 3O

11.05
1'.00

19.30

20.00
2tJ 20

20.30

widow . rozr.

.,POdróZ
fantastyczna"
amer. film fantast.-naukowy
Telewizja
Czechosłow a cka
przedstawia program sylwestrowy (kolor)
Wieczorynka
.
Wieczór z dziennikiem
Przemówienie nowo roczne
Ulw.
F.
Chopina g"a p~
P a leczny
Studio Gama przedstawia blok progr. rozr.: l . "Fruwaj
razem z nami" - retransm
z Teatru .,Victoria": 2. . ,Powróćmy
jak za dawnych
lal'" 3 Sylwestrowe rytmy
Miliana u

Jerzego

\vyk

w

Oek Rozr PRiTV w Katowicach
:MI.5O ,Gangslerski walc" - franc .
kom. 'krymin. (kolor)
22 .35 Sludio
Gama
przedstawia
d.)

(C

23.55 2yczenia noworoczne (kolor)
0.10 Studio
Gama
p rzedstawia
(c. d.)

,

0.20 "Zegnamy

Stary Rok - witamy Nowy Rok" czyli rewia
w Teatrze Muzycznym w
Gdyni
).05 .,A nn
Margret Smith"
gwia zda amerykańskich musica li I filmów (kolor)
2.00 Kino Nocne: .,Wynajęty czło
w iek" - amer western
3.35 .. Belle Epoque"
widow .
lUUZ

/

Poniedziałek - 1.1.
9 .00 Ola d zieci' .,Cyrk w cyrku"
film prod . CSRS-ZSRR
lCl.45 "Dzieci Elzy z afrykańskieJ'(o
buszu"
- ang. film dla
dzieci , mlodz. (koror)
~.20 Dzienn ik
12.45 Koncert e-moll F. Chopina
13.25 Studio Sport: Sport 1978 cz. 1
H le... Rok 1900" - franc . film
dok
15.30 Studio Sport: Sport 1978 cz 2 (kolOr)
16 UJ Noworoczny
koncert
Orko
PRiTV w Poznaniu (kolor) .
1'.441 .. CI ws pa niali młodzieńcy na
swych szalejących ~rucho
tach" - a ng komedia (kolor)
1'.48 Dla
d zieci ' Disneyland
.. Goofy sportowcem"
19.30 Wi eczór l dziennikiem
20.36 •. Uklad krążenia" ode VI pt.
., Huśtawka" film fab . TP
11.51> .. Powrócmv jak za dawnych
l" t " - ode l
",idow. muz.
22.35 Studio 'loort
~

Wtorek -

2.1.

900 Ję z

polskI. kl. V: H. Sienkiewicz .,Janko muzykant"
10.00 KI. l-In' .. Czerwone . Młte .
;:ielOD('"

U .05 !\Ia!emat)/ka.
leż

ki

I:

Liczby

rozm:1wiają

111.25 TTR
n o\V1

RTSS -

hislm\a. s. 3:

wind.

14.00 TTR RTSS - fizyka ,
ULrwalanie wlad
15.30 T V Klub S e" 'nrn

Hi.OO

En

szczeCińskiego,

16.30
16.50
1~ .26

18.50
19.00
19.10
19.30
20.30

:n.l0

22.30

5.

3:

n'7i('I"lT':1-

pl"ogr.

woj .:

Koszalińskie

go, słupsluego, pllsk1ego
DZlen dObry. \u telewi"ja
S\udio TV MłoqyCh: Allpu·a·
cje młodych na rok 1979
Interstudio: bilans roku 1978
w zakresie rodziny (kolor)
"Sonda": .,Holografia"

17.&5
18.2S Raj

zwiel'ząt:

" Mada~a!lkar

- wyspa lemu rów" - RFN.jap. film dok. (kolor)
Radzimy rolnikom
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dzienmkiem
"Pogoda dla bogaczy"
ode. .1 - amer. 111m. społ.
obycz. (kolor)
$wiadkowie (kolor)
Dziennik

SToda -

3.1.

6.00 TTR, RTSS
histOl'ill, 8. l
6.30 TTR, RTSS
fizyka , II. 3
9.00 Fizyka. kl. VI: Na dnie po-

10.00
11.05

31.XII.

Niedziela -

Obiektyw

12.00

12.45
13.2&

wietrznego oceanu
Historia. kI. V: W atar01ytnym Rzymie
Fizyka. kl. VIII; J!lłektro·
magnetyzm
Wych. piast., Id., VII-VIII
TTR RTSŚ - h1storia. II. l :
Kultura śred niowiecza
TTR. RTSS - biologia, s. l:
Ewolucyjne rótnicowanie się
świata

14.30
15.30
16.00
16.10
16 .30
18.50

17.15
17.25

roślinnego

W drodze do nowego
NURT - nauczanie POO'"
Dziennik
Obiekty w - progr. stoł. woj
warszawskiego
Dzień
dobry. tu telewizja
Dla dzieci: "Entliczek
Słowniczek " (kolOI")
Losowanie Małego Lotka
Studio Sport.
Międll.ynar.
turniej w ko zykówce męż
czyzn

~::~ ::;~:~~;ec'~a~l, m;'~ki::!;'Ci!_

min: " Zaloty f'reda" - a)Yler.

film anlm . (kolor)
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dziennikiem
Kino InteresuJącyeh FUmów:
"Jak
zranione
ptaki"
radz dramat obycz. (kolol')
22.05 Dziennik
22.20 Kształt słowa - o uw. literaturze rysunkowej (kolor)

19.00
19.10
19.39
20.30

Czwartek -

lekarzem

•

Jall

funkcjonuje model
kadry pielęgniar
skiej 4H1 liceum pielęgniar
stwa aż tło studiów
wyż
szych
włącsnie w
regionie
kieleekim?
- Marny dwa licea pielęgniar
skie, w Kielcach i Starachowieacb. z 5-letnim systemem nauczania I medyczne studia za~
wodowe - szkoły policealne, z
2-letnim cyklem nauki. Znajdują się one w Kielcach, Morawiey, Busku, Ost rowcu, Skarżysku, StarachOWicach, Miechowie.
k8lltałcenia

Łącznie w szkoł·ach obu typów kształci się 2 tys. 629 pny~
szJycb
pielęgniarek. W bieżą
cym roJru ukończyły je 684 oS()by, z tegoo 226 absolwentek
podjęło pracę w lecznictwie w
województwie kieleckim.
Warto wspomnieć. że Kielec-

.:!ZV7na

;~ "" nvm

ie!=:t

7 nieli,,?-

Na dobranoc

Krzyżówka łłr

292

6.00 TTR. RTSS 6.30 TTR RTSS -

9.00

H).OO

11.05
12.55

13.25
14.00
15.30
16.00

16.10
16.30
16.50
18 .20
18.50

19.00
19.10
19.30

histot'ia, S.
biologia, s. l
Historia. kl. VI : Kiedy były
Szwedy
.Jęz. polskI, kl. VU: Słowacki
"Balladyna" odc. 1
P rzysp. obr. kI VIII ·I J lie.:
.Jak wtedy postąpisz
Jęz
polski kI I-IV Ile.:
Sonet
TTR, RTSS - biologia, s. '1:
Czym się zajmuje sozologia
TTR
Co dalej, maturzy8to? (kolon
Dziennik
Obiektyw
progr. woj.:
katowickiego, bielskiego, czę·
stochowskiego. opolskiego
Dzień
dobry, tu telewizja
Czwartek TDC - mag . publ.
rozr.
"Poligon" (kolor)
Rad zimy rolnikom
Dobranoc
Siódcmka
Wieczór z dziennikiem

20.30 "Komisarz

Mouhn" -

Sląska

11.05 KI. I-lI: W mieście
12.55 Geogra fia, kl. VIII: ~18kle
osadnictwo w BrazylII
13.25 TTR RTSS - fizyka , S. 1:
PodsumowanIe I utrwalenIe
wiadomości

H.ot TTR RTSS - ehemla , II. l :
P rzygotowanie do egzaminu
15.30 NURT - psychologia
16.00 Dziennik
16.10 Obiektyw
progT. woj. :
gdańskiego. bydgoskiego, elbląskiego.
olsztyńskiego, torU(lskiego
16.30 Dzień dobry
tu tełewlzja
16.511 Dla dzieci : .. Pillt~k z P .. nkracym" (kolor)
17 . 15 Klinika zdrowego człowieka
17.40 .. 10 minut"
teleturniej
17.50 .. Jedenaste przykazanie" odc.
l filmu spol.-obycz. TV CSRS
19.10 S iódemka
19.30 Wiecz6r z d ziennikiem
20.39 .. Zaległy urlop" film TP
21.:t5 P ię kne głosy: Urszula 'Praw irlska-Moroz (kolor)
22.20 Swl"t, ludzie, idee t~.)
22 .50 Dziennik

oecbMIa... .--

wlada. pr0lt181tl
h<:dIllemy w
l'A4!II psetta,

II

~Iti&-~

nych w k r aju wojeWÓdztw, które zaspokajają w pelni lokalne potrzeby kadrowe, dotyczą
ce średniego perS()nelu medycznego, w tym oczywiście pielęg
niarek. a taJcie kształcą kadrę
p r acowników
służby
zdrowia
dla Innych regionów - tarnobrzeskiego, tarnowskiego, kroś
nieńskiego .

przemyskłego.

szkoły
na ogół

S red nie

medyczne po.własne internaty. Konysta z nicb 740 osób.
W Ostrowcu i Busku uczennice korzystają z miejsc w internatac h innych szkół.
siadają

•

Poziom
wiedzy facbowej
przekazywanej przyszłym pielęgniarkom. Jest on coraz wyż1ny dzięki stosowaniu
najnowocześniejszycb środków
nauczania, prowadzeniu wielu ~a
jęć praktycznycb
przy łóżku
chorego, zapewnianiu kadry na_o
uczycielskie;
z
najwyższyml
kwalifikacja.mi pedagogicznymi
i zawodowymi, udziałowi słu
chaczek w olimpiadach pielęg
niarstwa.
Licea pielęgnia rskie i medyczne studia zawodowe nie koń
czą cyklu kształcenia zawodowego. Coraz więcej absolwentek tyc.h szkół kontynuuje naukę w szkołach wyższych na
akademiacb medycznych bądź
wyższych szkołacb
pedagogicznych. W Kieleckiem pracuje 13
pielęgniarek z dyplomami magisterskimi
wydziałów pielęg
niarstwa akademii medycznych.

Oczywiście.
różniające się w

człOWiek
wypowolnym d:biadiament po selilie,
7 iscbi.a6, 9. ten, kto sJ)O!I'Ządza
testament. 13. maszyna do ubijania ziemi., Ul. drzewo z- rodziny bukowatych, 19. rozjemca, 20 wysłanniczka, przedstawicielka.
PIONOWO: 1. żelazo rodzkme,
niemal czyste. 2. wY3Pa napoleońska,
3 fabryka mąkli. 4.
do wykrywania min podwodnych, 5. fartuch ochronny. 8.
futerał. 10
ptak nielataj ąey z

POZIOMO; l .
się

rzędu strusi
sehook~ na

ausŁcalijskich,

11.

statek. 12. mamy
tel'&Z 1978, 14
kazalnica,
U;.
zlot. 16. brat Kaina. 17. siano
u łożone w kształcie· pi!'3'J'nidy,
18 może być kolczasty .
Ilozwiąsanla przesyłae nalri"y
pod
adres~m
redalu~jI "EJ»'
wył"esaie na karlaeh
".esłe
wyeh w termini~ - ~edmiu dDi
od dały Diniejsze~o
lIu_ra.
Pomiędsy prawidłowe odpowied_i roslosuje się dwie n-«rody
ksil\ikowe. Karly pees..we Ile.
. kUJ)Onu ~ Wyłl~MeM li "ewama.

"BeRO DNIA"
IlUJ'OR _

*

Czy w aawod.ie

.owae wodsie lekana?

Co jesf najwainiejsae w

-

różniający
łanjem, 6.

•

niał'8kim

sysłemie
nauc.ania VII śred
nich szkołach pielęrniarskich?

• Czy lworz:i\C model wyzszego s~kolnictwa pielęr:niar
skiego
pamiętano o aapewnieniu możliwości deksstałca
nia się pIelęgniarkom pracującym już zawodowo, legitymującym sIę dyplomamr śred
nich s.kół medyesnych?

ode

pt. ..Willa w lasku Vlncennes" - f ranc. film krym .
22.15 Pegaz - publ. kult. (kołor)
23.00 Dziennik
Piątek - 5.1.
8.00 'l':Ot. RTSS
bloloJłła, s . 3
6 .30 TTR
a. lO Geografia, kl. Vło1 :
608po.darni Holendrzy
9.00 Geografia . Nasza podrM ft&
wyspy
111.00 Geografia, !<ol. VI: WY~YRa

pacjente

PłI6tęp w &ecleniu eboryeb, Iwla.szeza w Slpit.a1u. w dużej
mierze zalriy nie tylko 04 opieki lekarskiej, a..le. i pielęgniar~
skiej. Ceras częśeiej więc mówi się • wysokiej .randze zawodu
pielęgniarki Na temat przygotowania zawodowego tej grupy
pracowników służby zdrowia, Ilcz-ąeej 4106 ooób, roz.mawiamy
z mgr Iwonlł Strygnerowlł - starszym wizytatorem szkół medycz-nych Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach.

4.1.

Uwaga I D ewenłuałae .......y
w prograplW!, rell8ke,Ja I!lł I.dPo-
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Między

Osoby te, wypracy, zdolne.
mogą rozpocząć studia w akademiach medycznyc-h. Przedtem
jednak muszą · ubiegać się o
skierowanie do dwuletniego Studium Nauczycielskiego Srednich
Szkół Medycznych
w Warszawie .. Po ukończeniu teg-o studium dalsze kształcenie odbywa
się systemem zaocznym na wydziale pielęl'!niarstwa akademii
medycznej. W lutym . przyszłe
go roku zostanie otwa rty taki
zaoczny wydział w
AM we
Wrocławiu . Z woj. kieleckiego
skierowane zostaną dwie pielęgniarki na stu{l.ia tego typu.
Kandydatki muszą
się legitymować
co najmniej 8-letnim
sta~m pracy zawodowej.
•

\IV

najblj:is~ym

nasie

przybęcłzie w wojewód.twie około 2 tys. łóżek szpitalnych.
Czy w .wilłZku s tym przewiduje się rosbudowę
basy
nkohrietwa
pjelęniarskielfo
w....,.~e?

płalrieidy ..
Ast.rODOmOw&e
r~cy odUyli 06ta"·io IciJka nowych
planetoid uiew.iełkic h
ciał
rriE!bie6kich zbliiających się 0kresowo do Słońca . .JadnQ z nowo odkrytych planetoid ot!-zymała nazwę
Konstytuc ja, in~
ną nazwano
BAM
dla upamię\.łlienia
budowy BajkalskoAmurskiej MagisWa1:i
Kolejowej. Liczba rozpoz.nanycb i zare.je&lrowanych planeto.id przekiroczyła już ~ t ys. Nie wszyst- .
}t!łe mają nazwy
więk9'ZOŚĆ
:r: nich oznacza się specja.lnymi
S!lIiboł ~

http://sbc.wbp.kielce.pl

\IP~

. .kolenia
pielwniarek słuil\
Bill ie~ kWalifikaeJi orM
kte insłyłueje i organi.arjt
procesie 'YID UCSest.niC1lą?

m)'

- Bardzo istotną funkcję
ni w tym procesie Woje w
Ośrodek Ksstałcenia Kadr
dYCllitlych 'IV ClIerwonej
Poza tym każda placó
wadzi na własny
wnętrzne szkolenie
Również Oddział

war.ystwa
Kielcach
zajmuje się
oością w ty m zakresie.
nie pielęgniarek
to
którego w nowoczesnym
lęgniarstwie nie sposób omi
Ma ono przecież za cel Ul
nić pielęgniarce

pozycję

partnera lekarza, zaś c
maksimum opieki i winIe)
wania z jej strony.

Małe

pranie

ostaw ~ie z('mdlollą.
staw mnie bezra ~nlł.··
"
są marzenia kobll'!
męczonych.
kobiet
nych, kobiet
lelwllO''''!
oto ~łowa,
ró
lJpraVVnl~~lI',
ni~ ~ ->yś piosenki
skiej śpiewanej II
prze.... kobiety. Te
dziś mówili: i JtO
wSlIystko. paDi~

Z

naJ~ .wolenniczkę

kobiet, naleialo 80 lat
lić na I!Iłosie i było&Y
w porądkn_ Te same
ty otrzymują 8 marca
dla Ewy. or:lądają 91
kolejne sukcesy
pj'ękneJ, a w domu .
sfrustrowanyeh tym ZC
Cay rsenywiści-: .
a
ford na-leiało sp.he n
dom i rod~jnll lo
powolanie kobieiy,. r~;;'1'
wiśeie tyle st~~lł y!,o'
naprawdę dawmeJ b.
Fakły mew~, ze nie.

e.y

spacerze...

Lelctuty

22 maja 1942 roku w Pradze
czesk.iej . dokona.no zamachu )Ul
jednego z · najwiękS2ych d06toj. ników hitlerowsldch
Niemiec,
Reinharda Heydricha·). Zamach
był
dziełem
spadochroniarzy,
żołnierzy czeskiego ruchu apo·m, z.rzuCOllych z Anglii IHI ter_ Protektora.tu.

Natychmiast
po
za,macb\l
Niemcy zaangażowali cały aparat polkyj.ny celem ustalenia
sprawców oraz tych wszystkich,
którzy mogli
im
pomagać.
W
ciągu
pien,rszy·ch
trzech
tygodm nie znaleziono żadnych
mających

CAF-Miedza

człowieka

4 tJS. lat
nscy archeolodzy :UINI.forn ii najstal'sze na
amerykańskim
• awieka. Jak wynika z
to ślady 4 różnych
o koło 4 tys. lat~mu
przez błotnistą postóp przetrwały do
dziękJ

szczęśli--

padkowi. \\'krótce po
tamtych ludzi nast.ąpił
a szczątki spalonych
i utrwaliły od. Jednocześnie wę-

jakąkolwiek

łI'''.)

k..-yjnych warunkaeh
Charkowa ud!!o się
.balsam
o cen.nyl.'h
leczniczych.
Po
ultl'&fiolerowymj
roztworu glukozy
ntów,
otrzymali
at. który !l6zwarw
Jak wykazały badazwiększa
on od~: g"nl·1.mU n.a choroby,
,tanowi skuteeZlJly
leczen,ia urazÓw, staoparzeń.

uj~ry

rozmc
między
lIlaleźli
wiele · podolI.dania potwierdzily
fakty z obserzyini mają większe
do
rozwią:r.ywania
matematycznych, kosprawnością werWśród kobiet snaj-

u-

skłonności

ale bywaj~ również

kOlejna
różnica,
alamy za przypisaną
tyłko wyróiai-

~

pewne zd.ar:z.e.·ua z pc;aei każdemu Hd&je MII;ie,

jak w

tyiule p~ .

n.a

lnl

fW6tJ,)

.,

lIIi.osła

Reydrkba.

...."a_"" _010 _

_'w, •. _, ..

..) -..,.....,
R'W'l'
81

sty~.,...t'!

Ił.

M.

.,......,łew.i,

.. ~ .. yt"'nik".

C. •
1111.

5.

również·

za-

gOl'ąco

chęcić

do
przeczytania
demaskatorskiej
k s iążki
Kr~
sdofa Kl\kolewskiego·O) "Co Ił
pana słychać?".
Kąkolewski,
. znany. dziennikarz i publi.cysta
.od·b ywa w RFN spotkania i ror.zmowy z tymi nazistami, którzy prze byli postępowanie ~
dQwe i zostali uwolniend, a więc
w stosunku do których apelacja jest już niemożliwa. Nie są
t.o prymitywni mordercy, choC'iaż WSl.yscy
zawinili. wobec
Polski i byli zag~ożen1
koarą
śmi erci
Kakolewskd ~ikiem ilościowym, a nie jakoś
ciowym.
Socjo~ogowie
mieli
możnoŚć
stwierdzić
snacsnie
wi-:ksze
różnice. w:r~pującle
pomiędzy ,poS1WSecolnjnn typami &sobowości w grupie męż
csyzn i kobid aniżeli pomiędzy
męZczY'Ulami i kobiełallłi w ...
!reJe.

Siewem lud:sie są riSJai.. lAoollywiście róźnice w psychice kobiet i m.ęieayza. w"'ywaj~ce w utaesny sposób _
układy personalne · międllY Iti .. i,
ale nie określają one li góry
żyeiowych róL Te bowiem zalej" od talentów, wiedzy, cllarakteru i jak sawsze spletli 0kolicznośei. Te esłatnie sreq~ą
lIic,R

uk"lllłaUowały

tu.......

..... de drqi......
k_.....c;a
bordoo droga i nie_rło" ciętka. bo
_iąc:a . 750 ton. ElKpen:; onekli. ie
Wfdobr<ie
ko....... jnll
prtekroe.,Iob,
jego obecną woność. ..... wiąc: ma..,·
neria pozo's tonie w I"""; fMJ pomiął.

k.. Ut kiedyś Anol;e chciano połąc.,t
"''' .... ~6_''- ... _

l

PoWalimy j\)ż obecnie
mieczas z dokladnością rzędu
co da się przt:dsŁawić
również w pa;tac.i ułamka, w
którego liczniku będzie jedynka. w miacownjku
natomiast
jedynka z 18 zerami. Zapewn.iają ją bę<Iące już dziś w po_
wszeehnym użyciu zegary atomowe. Do tej I'Odz,my zegarów
należy m.dm. 7 czasomierzy, na
podstawie wskazań których mię
dzynarodowe Biuro
Czasu
w
Paryżu ogłasza raz na mies iąc
czas
będący
wzorem
dla
wszystkich
za.interesowanych
dokładnym pomiarem czasu, a
takich jeet co.rae więcej.
Ostatndo COl'8Z C7ęściej powołuje
się
takie państwowe i
zakładowe służby pomiaru cza-·
_su. Wynika to z taktu, że czas
staje się w wielu przypadkach
podstawowym czynnikiem kontroli prawidłowego przebiegu
działa ń - j
procesów produkcyj nych. Konje-czna więc staje się
w zwią:uku z t ym
identyczna
rachuba
czasu na całym obszarze Ihiała,nia określonej jOOn06tkJi organi2acyjl1ej oraz taka dokładność czasu. która urzjvć

10',

możliwiałaby

pełne

osiągnięcie

zarruerzonych
celów Fachowo
nazywa się to soiecill czasu oł>eoni-e srta-j'ł się one zazwYC2aj
częścią syGie<mu
pejestradi i

Niemców mi],iony marek, lLie ciliezył
się długo SI'lc~e-m. Po wyz
woleniu Czechosłowacji, ał"eBil'
towany w czerwcu 1-945 ~u,
skazany prawomocnym W)"l'~
ki-em zawisł na ~y W
dwa lata pÓźmej.
Pragnę

?
...

0-

•

,~resY wne kobiny. 810-

I~d~

i

1ler-

.,

taki e, które Kóru~ iallIate ma1ycznym, podobl Wśród mę:ieaysD moiCycerona. W dsie,ionalnej mę~czyźni
większe

że

bez,pieczeństwo
w nagrodę od

t
a

~

Zdrajca Curda, mimo
pił sobi-e
· t1'2ymał

•

Woarlość

punktów zaczepienia. SS-standartenfuehrer dr Hans Ge5chke
szef ni~mieckiej tajnej policji
państ".'owej w
Pradze musiał
prz)'2nać, że dochodzenie :znalazło się w impasie... Tak było 00 ch wIU,
&li: znalazł się
zdrajca otóż 16 czerwca 1942
roku zgł<>s~ ~ dobrowolnie
00 gestapo w Pradze i u?roponował swe usługi jeden
ze
spadochroniarzy, Curda. Wydał
on sieć
kryjówek,
kt6rych
goopodarzy aresztowano i wzię
to na tortury. W ten
sposób
nietrudno już
było
trafić do
tych, którzy Ulali ·miejsca ukrycia zamachowców. 18 ~erw
ca otoczono cerkiew pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego. Nastąpilo regularne oblęże
ni-e. Ostatnie kule
spa.dochronia-ru zost-aw.il-i dla siebie. Nie
wzięto ich żywych . Smier~ połaczyła
zarówno bezpośrednich
wykonawców wyroku na Heydrkhu, jak również rodziny ich
pomocników. Gestapo
szalało.
NajmniejSlY nawet ZQnut, podejrzenie . lub OOtlOS powodowały are&Zltow811ia,
tortuot'y
i
śmi erć. Zamach
przeprowadzony jako akcja izolowana, nie
:zwia.zana zupełnie z ludowym
ruchem oporu, ul'llOitiwlt oIcupanQOwł r~
rOr'll ...

-•
z---

JJSycblkę

k~

An.ut"; ChMlaewsld: W TP
kQDCa emisja zrealizowanego wspólnie z Ma r kiem
Pisa rskim se r ialu " Drogi j rozdroża II Rzeczypoopolitej " ; peł
nometrażowy dokument poswię
cony tej samej tematyce, za tytuło_ny
.. Polonia
rediviva",
wC'hodzi wkrótce na ekrany kin.
Kończę pracę nad ostatnim odcinkiem serialu "Z ziemi polskiej", którego treśdą są d.'Z!ie je
wychodźctwa pol ski e go do USA.
Myślę o tilmie (! Ignacym Paderewskim.
dobie,gła

w ... ~~nyBl stOPU;B. Cała kultura, kiórll mowiek stw6nył
ocl ty8i~leei, Ityla jednym wielkim spl~em okoliczności osranic:r.ająeycb
pole widzenia kobiety.
Sąasę, ie czytelnik prasy aa ·
sło lał :I politowaniem będzie
csvłał
clywall"acje
poświęcone
w~półcu8nie
temu
tematowi.
Bo ". prostu problem uniknie.
Kebieły hęclą pracewae i nikomu nie prsyjdsie do gJowy, :.Lby
odwraeŃ
biec
wypadkpw 1
jakoś będą sobie 11 tym radsii:.
Tylke jakim "_tern odbędsit"
się to wssysłko, i C1ly dzisiej$H kobieły będ1t
wspominane
jako łe biedoe
baheie. kt're
miały bk bar... ile? To jest
pyłanie, które
nas illteresuje.
Bo nie:r.alrinie ocJ klJO w~ysł
kiego co powiedziano wytej,
kobieła
dzisiejda
dźwiga tła
swoich krkach nie hlko cię
ż... pracy i ebowi ... ków
społec:r.nycb, ale i.kie rewolucyjnych Jł~mieD społecznych, w
którJ>Cjh MęSto występuje jako
samGłaa pe..-a dramatk. De. . . . i w pnenMni.
AWNA~A

pr'zetwarzan:i.a danyck Ol'arl. a1ł
toma tyki
proc"sów
~hnolo
g.i.cznych. Z ooraz d06k~y
mi zegarami, czyli
SJ)OI;Obem
mierzen ia czasu styka się _ co
dzień także każdy z na6.
Stalo s.lę tak za sprawą taw.
zegarków
el€'k~ronicz·nych.
Pierwszy z ni.ch został,
jak
wiadomo, skonstruowany
dla
potlrzeb programu kosmiczneJ"(o.
W ciągu kilkunastu lat, które
upłynęły od tamtej pocy, zdą 
żyły już l>rz y jść na świat kole jone ich e;eneracje. Mierzą one czas z dokładnośc ią minuty
na przykład na rok . Czy w ży
ciu pana Kowalskiego precyzja
taka jest jednak
niezbędna?
Z pe wnoś cią nie za bardzo choć
duża niezawodność elektronicz·
nych cz.asomierzy i odciążenie
nawet od wysiłku cod:uiennego
nakręcania c hodzą one bowiem jak wiadomo na baterię
- dla ooraa; bard'liej wygodnego gatunku homo sa piens jest
niewątpl i wie
pociągają ca. Kto
wie z,resztą czy w bliższej lub
d61szej przyszłości nie zaczniemy jednak prywatnie równ·ież
znacznie bardziej cenić
sobie
czasu. Jego wa-rtoeć społec:zną
z g.rubsz.a ju ż bowiem. ~fi_
MY

sobołe

wyliczyć .

W 19'10 roku np. tylko pn.emyst uspoł eczniony
dawał w
~u godzmy produkcję wertc>.9oi ok. 330 mln złotych. W
roku 1975 wartoŚĆ ta p.rzekZ'Oczyła juł 555 mln złotych. Danyoo za ostatnie laŁa jeszcze
n,je mam y, ale b iorąc pod uwagę nowe inwestycje moż,oa, 7.3 kłooać śmiało dołożenie kolejnych milionów. Aby lepiej un~n.ić war tość czasu posłuż 
my się iednak miarą j~cze
mn~ejszą,
minut.ą.
OtÓŻ
we
wspomn1<inym
roku
1975
w
ciągu
minuty górn ictwo i energetyka np. wytwarzały pl'Odukcj ę wartości ponad 700 tys.
Złotych,
przemysł
maszynowy
1,5 mln, chemic.z.ny prawie
milion, lekki 950 tys ., S!PO'ŻYW
czy pomad 1,5 mln. o.yoo wystarcz;v? Pra wda?
(PMo)

Doskonale ubra n y pan w procllowcu z napięciem patrzył na ptJIlfit 0znaczający rzut kal'ny . ~ stadjo n ie zapa·n owala
kompletna' ełtiza.
Mężczyzna widział,
jak środkowy
napastni'k dobiega d(l piłki. UslY6z ał
jeszcze wybUi:h k rzy knI tłumów i...
bezwladnie padł na ławkę fUl trybu
nie.
Lekarz pełfll~y dyi-ur n-a sUidionie stwierdZJił OOM' serca. Prawdopodobnie na <>Kuie'k wielkiego J!'O(Iniecel1>ia.
Na za jutrz w5zysM!.ie gazety pisały
o tym wypadku. Aae prawd20iwą
p rzy c zynę zgonu 2d1el tylk<l nadins,pektor Moritz Glas. Podczas obmywania ciała z.marłego dootue2;()1'l()
pomiędzy włosami na piersiach starszeg<l pana d r obniutkie ukłucie . Ktoś
wbił w jego ser«
cielllką i1JM:; z ~
gromną precyzją, pomiędzy dwoma
żeb rami. Be zgloome,
z ca-}ą bezwzględnością.

P r zed nad i nspektorem leciał }'4)ł,l
warty p(}rtfel O'f.iayy. Dowbd ~
ty. Ernest Be1 '.ls'l, \H't>d~y '7 ...

2
stopad a 19:11 r. Bei5&1 był jedyIl)'m
w!.aśc ic ielem door:te pr-()6per~

magazynu z

gal3lJl leną mę5Ką.

210-

naty. Bez.dzietny.
W trzy dq}Ij później po1i(!}a Wł!ią2
jeswze dreptała w miejs..'u. Zgrosi lio się jedenaści e osób, które podczas meczu znajdowQły się w pobliżu zamordowa,nego. Aole nikt n~ spostrzegł nic szczególneg<l.
Po poludmu trzeciego dnia 1IIspektor Glas pojechał d<> mie5z,karua
zamoroow anego. Wd&Wa s.iedzi ała w
fotelu. Nie była sa·ma. Za nJą stal
jej szw;lgi e r d r Arnold Beissl. Męż
czyroa bliski czterdziestki, lekal>7
internista z włuną praktyką, dc>brze prooperują.cą. Mało klieD'tbw,
lecz wSZy6Cy doorze pła(!ą.cy.
Na-di<nspekior ZWTbcił lrię '" . .-

g.o.
l>1'.a~u

Czy c7,a."aroi towal'zyszyl
na me(!z.at:h

Le ka rz

JiIMI

piłkarsok-MJh?

uśm:iee hI'Iął s;ę

leWK>,

JIje-

00 iron icznie.

- N~, Jloie i.A4II......@
Rioe pijlk-a

noma.

-

-.-...

i ~ _ _~
IlIiet:o oodolnspekitm'a. Za-

PeWJl06Ć ~

uł·y«>wa.y

pyiał I">ezpośredni<>:
- Może mi pan

PodQbnie jak co roku, r ówniei
i w tym sezonie, tysiące wyc ieczkowiczów z k ra ju i zagranicy
odwiedziło w ysokogórskie jeziora w rejonie Ka rpacza w Kar konoszach. Na tutejSZYCh urwistych zboczach można spoikać
bogatą i rzadką roślinność, taką
jak pierwiosnki maleńkie, sasanki alpejskie ii-p. Celem wę
drówki turystów
jest przede
wszystkim małe jezioro położone
koło wysokogó rskiego schroniska
PTTK ..Samotnia" Woda 117 nim
zrruenia c zasem kolo r na ... czerwony. Zjawiska te dały się zaobse r wować
podczas ostatnich
huraganowych wichrów. Zagadkę wyjaśnia dł ugoletni kierownik schroniska "Samotnia", u
obecnie kierownik wY4'iągu krzesełkowego z Ka rpacza
na Kopę
- Zbign ie w P awłowski. W maju
1945 r. p rzed w yzwoleniem zatopiono w wodach tego jeziora
bec zki z winem, gdy więc głazy
lecące ze s t romych żlebów trafią przypadkiem w beczkę, Wtlda
staje się ... c-ze
0fNł .

http://sbc.wbp.kielce.pl

powied~}eć,

pan
r obił w sobotę po południu?
W god zin,ie popełnienia mrodnJ?
Ależ chętnie. Pr:reby w a)em w
moim apartamencie i odb.YwMtloffi
Izno.j.ą normalną ÓT 2le:J)')kę o t&j porze. - PonowlllY \I&miesz~k. - km.
Bl~ndYnKa w ł~u wsł.ała
l'aptownie i ze rlOOoią I5pojrzała J!I8 JMIGins pektora.
Prooz,ę mi wyjaśnić, ,;.fIli ma~ pańskie pytanial
P r owadzę śledztwo w .,..WIie
morderstwa, łaskawa pan-i. Jewt _ stety niemożloiwe. abym w mo)ei
pracy dla wielu ludzi nie był ftaoWę
tem. P r06zę o tN;J)rawiedliwien.Je, ale IlIie morUla meczej. Mam j.eZiClle
d a lsze pytanie: ja~ się przoo'& wIi~
teraq; pani polożeIl'ie linan o~ JI!'>
śmierci męża? P rzy J)U1; Z(!Zam. ~ )8II<t
pam jed y ną spadkobift'czyni-ą.?
Wtrąci ł się jej szw~', . . . . . .
_~ jek 8J}rzed~.

OaltMIy w
n~)

_Ił W I1 '

••

dobre,
16.36 Dzień

Piątek

Radom

29 grudn"

TEATK POWSZECHNY
Jana
Kocha no w~kiec.
nleezJ'''''')' .
Jt I N A

1978 r.
Dziś • •adamy

iJIa.

iycneaia

TOMASZOM, DAMIANOM
i MARCINOM
jutre
.UGENIUSZOM
SKWEROM

•

•

*

lS.50
1'1'.IS

,..Bał'yk"

_
l

"przełomy "Mti.~aourt··

-

USA, koL l 16, godz . 13.15, 1l5.'"
..Rollercoas ler" USA,
gOd". ~.
JtNa8hvi'łe"
USA, pa-n. k04. l. 1~, go-do:. III .• 1

1"

1'1' .łi .

p.".
k.ol. l.
,.,prayjaió.'·
1• . 31 .

" pol<olenM" - ~O jciee chrustaJ'
li" USA. kol. L II, ,odK.)6.
"Tr>:y kobiely " - USA , pan. kol.
l. II , ~dt: . li.
.. Ode o .... - "CharLie Brown i jago 1I:0m(HO""''' - US A , kol. 1jOdE.
•.•. .,Z.-dy domin.. " USA,
kol. l. HI, godr: . 17.30 I 111.30 .
.. Hel" "El»cah - potwór I:
głębi<\" j.ap. pan . kol. L 11, Cod.:.
13 .• I 141.31. " Dl.iewczyna II: r..k""my" - wł.-USA. kol . L lIl, 1OOd&.
1'1.31 I Il1.30.

,;WaUer" - .. Omen" - M1C. p.ct .
kol. 1. l ' , godz. 16 I Ił.
APTEKI DYZUR NE: nr 87-0141
pl.ac Konstytucji I. nr 87 . .
p .....
Zwycięstwa ,
TELEFONY: Str,,1 Pożarna . .,
Pogotowie Ratunkowe m , pogotowie Gazowe 617-17, pogoto,,:te
Ene«getyczne - Radom - 991, Komenda MO 251-36. Pogo-towie Milicyjne 917, Pomoc drogowa - '11l .
INFORMACJA słUżbY zdrowia
czynna w godzinach t-!I , w sobotę 8-lIO,
teL ~1-2'l InIormacja
o usługach - 26'1-85.
POSTOJE
TAKSOWEK:
uJ.tca
Grodzlo:a 229-512, plac Konstytuctt
m-t1, Dworz .... PKP 268-118, ullc.
Zwlrla i Wlgury 418-10.

CODZIENNY
HOROSKOP

1.

17.35
1'.00

dobry, tu
telewizja:
..Syl~slrowe pleludlum"
Dla dzieci: "P'ątek J: Pankracym" (kolor)
Szuflada: Kustosz Tadeusz
Slawskl (kolor)
"Zagroten\e nuklearne"
film dok.
"Cios" film obyCI:. TY

A.ng.

Wystąpienie
amb. Kuby w
PRL .. okazji 10 rocznicy rewolucji (kolor)
19.08 Dobranoc
19.,1' Siódemka
1'.30 W ieczór II: d zlennllr::iem
10.'" Te lr S ensacji: Sdwin Lal&haro .. Pamela" - odc. 1 (0statni) (kołor)
Zt.4t Koncert
.yml.
WOSPłUT
H.!O Dzienn ik (kolor)
!1.3i •• Pr seenium
mai. teak.
PROGRAM Ił
te.'" .Jęz. francuski, k..... podet.
1. 1S
D.ieD kulo ....ki w T P
1'1'.10 .. Hu .... gan nad cukrem" fllm dok.
I Y.•
"Kuba po 2ł I.. t.aoo" - r o v.m.
• osi~nięciach !IOcJalistye~
"ej Kuby
K .. . . Młoda
generae,.... tli...

l'.1iG

rl

-

fił .
I'.li .. Reminiscencje

11 ..
l'.lł
lł.3O

IOt"ze" - prog,r. mUli.
Pl'Og"am lokalny
Wieczór z dziennikiem
Dzień kubański (".d.)
ci piosenkę"

lIG.30 ,.Ofiarowuję

progr. muz.
!I.OO .. Juantorena" film dok.
%1.40 34 :;:odziny (kolor)
!ł.50 .. Dzleń. listopa dowy" -r")(ubań . ki film fab.
U.IO .,Leo lrake,·e" - progr . mUL

Jutro
PROGRAM

Skarżysko

'-01

l

,.Robert l jego
CSRS, kol. ciub. godz.
J5.15. ,.Bez znieczulenia" - polski,
koi l. 18, god-L. 1'7 I l' .•.
"Metalowiec'" - "Rekolekcje" polskli., l. ~, godt:. I' I l'.

Zere_lIłde ••

aJ'.
Il I M A

,)leDla.ntica" - "Co mi zrobisa.
mnie da·piesz" - pol9ld., kol .
com. 13.30, 1~.38 i 1.... ,,Rocł<,,"
_ USA, kol. l. 16, goctz . L'1.38 .
"Moakwa" - ,.N4.ezwykła S~b.::
_ ang. kol. l. ~ g. 14. "N<lgon_
_ jug. koi. l. II, godc. 19 i :IQ.

"związkowiec"' n.ieC'!:ynne.
APTEKA DYZURNA: ne~.
·ul. Apteczna 7.
POSTOJE
TAKSOWEK: Dworzec Główny PKP - '105. 08iedłe
MUlica - ~4.

,.11:

"Trzęsienie

,-;Bajka'" -

USA, (HOn. kol. l. 16,
l 111.30.

"Skałka"

_

jap. l.

l~,

l

ł.,Gor'~ee pol:owaoi.e##

god&. 1. I 19.

-

.. aobołaik" - .,.:ae.; znieczulenlM'f
polski, kol. 1. HI, godz. 16. 17 .•

l lt.40.

ł Wł..ODZlMIEJlZ()WI

DOLIŃSKIEGO

4-k

"e~a.rne
węg. kol.

W 1979 r. przyj{jzie kolej no rozwinięcie produkcji przede wszystlm"
tych wyrobów rynkowych, ktÓfych brakuje.
Największym pl'zeds ię wzięc iem w dziedzinie wyrobów rynkowych
będzie rozpoczęcie masowej produkcji telewizorów kolorowych polskiej koostwkcji z licencyjnym kineskopem.
W 1979 r. pr·zemysł maszynowy uruchomi produkcję 1200 nowych
lub gruniownie zmodernizowanych wyrobów o łqcznej wartości 52
mld zł, w tym 230 wyrobów rynkowych o wOl'tości 21 mld zł. PrzeWIduje się, że liczba wyrobów oznaczanych znakiem "O" wzrośnie do
4700, tj. o 400 więcej. Wszystkie te przedsięwzięcia będą miały
istotne znoczenie dla podniesienia efektywności gospodarowania W
całym przemyśle maszynowym, a w kOflsekwencji
również w
innych działach gospodarki narodowej.
(PAP)

APTEKA
ul. Staszica l
POSTOJ E
TAKSOWEK :
pLac
SwierczewSk\ego 31•• Dwon:ec
Za<:hodnl PKP - J80.

PORADNIE DYZUJlNE : dola dzleal t do rosłych ul ZeLazoa ~ w
god&. 18-22. ." niedzielę - S-li.
Stomatologiczna ul. Zclazna • w
~", l_H. w soboty od I:oOd'&.
II do godz. 7 w poniedzLatek.

Ostrowiec
H

pogotowie Ratunkowe M. Pogotowie Milicyjne m, pogotowie
WSW 416-U Strat Potarna 998,
Pomoc drogowa "1. Pogotowie
I!:necgetyczne Kielce - MLasto "l,
Kielce - Teren 992 Pogotowie wodno-kanalizacyjne
Pocztowe
informacje o usługach .11. Hotel
.,Centralny" 420-44. Inform acja kolejowa 130 Pogotowie hydrauLiczno-energetyczne I dźwigowe KSM
osiedle XXV-lecia PRL tel UO-n,
osif'dle Sady - 499-59 o~i('dle Rocianu - 456-73 Pogotowie wod.-kan. c.o . dźwigowe elektryczne
SM .. Armatury" czynne w godz
l-U, sobota 8-19 tel 518-33 Pogotowie gazowe czynne całą dO\><:
420-'2. Pogotowie na praw urządzeń
gazowych czynne w godz . 1-19
tel. 438-72. Pogotowie telewl~yjne
4TI-SS. Pogotowie elektryczno-wodociągowe MZBM czynne w godz
18-23 tel. 500-~5 InformaCja słUŻby
zdrowia czynna w godz . 7-~ . tel
481-110 Ośrodek InformacJi Usług
WU P teL 457-41.
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leśników"

17.00 "W karnawalowym nasl r oju"
- sle reo 17.35 Z cyklu: "Port"et
autora" 17.45 Propozycje do Kie-

leckiej

W GRZE TEGO DNIA

STW~RZA SZANSĘ
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16AO
Aktualności
"My~l i wi
z
koła

na 31 grudnia br.
UDZIAŁ

15 SAMOCHODÓW marki "FIAT 125p"

Przebojów.

20 SAMOCHODÓW marki .. SYRENA"

Czar-

nów - ul Plekoszowska - 515-11
Dworzea PKP - 444-33, ul Slowar-kego - 472-70. Szyd łówek - ul.
Toporow~klego 437-11. Taksówki
bagażowe ul. Armii C?:erwon j
- 469-89. ul PlekoS'lowska - 515-11

SPECJALNYCH ZAKŁADÓW
SYL WESTROWYCH

,.Zorza H

-lr. kol

.

20 SAMOCHODÓW marki "FIAT 126p"
DpZO sZCZĘSCIA W GRZE ZYCZ}'

Dziś
PROGRAM I
15.36 NURT - pedagogika
16 .00 Dziennik
16.10 Obiektyw
progr.
woj.:
poznańskiego,
gorzowskiego.
!<alisklego. konińskiego, leszC!:yńsk:iego, zielonogórskieg.
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"Joe Valachi" - wt.L Ul, /fOdt:. 111 l l".
- nieczynne.
APTEKA DVZURNA: M 39-_
ul. Polna 34.
POGOTOWIII
RATUNJtOWIi::
telefon III.
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de
na

MILYM UPOMINKIEM
GWIAZDKOWYM

Il I M A

TS LE FO N y:

lo.

Gt:::

di.a.me.nty" -

l. 15, ~z. 17.
DYZURNA: nr l!5-07ł

I I II cz.

I

były

żeństw.

LA K.:08IOM
wy .....y wllpółcsUM
• petw.... jnliereł
o.JCA i TESCIA
CZl!I8ł.A W A

-

Przemy ł maszynowy odgrywo w naszej gospodarce szczególnq
rolę: Decyduje on o rekonstrukcji technicznej i modernizacji niem I
wszystkich dziedzin gospadorki, wpływa w istotny sposób na pozia",
i stand ord codziennego życia społeczeństwa. Z resortu przemysl'J
maszynowego pochodZI dziś jedno czwarta krajowego ekspot'tu i po..
nod jedna piąta przemysłowych towotów konsumpcyjnych majd ulą
cych się no rynku.
Z myślą o jak najpeloiejszym zaspokojeniu tych w5zystkifh potrzeb
opfacowany zosłal projekt przY5złorocznego plonu przemysł u maszynowego . Wmtość produł<c;! sprzedooej i lłSług ma wzrosnąć do
410 mld zł. lo jest o 6 proc. w pot'ównaniu z br. Dw a razy szybciej
notomiosł, bo o przeszło 13 prac. mają WZfOSnąĆ dostowy wyrobów
na rynek wewnętrzny, a prowie 3-krotnie szybciej - o ponad 16 proc.
- wartość eksport~. W projekcie planu zalożOflO także preferencja
dla produkcji i dostaw przeznaczonych dla kompleksu żywnościowe
go i budownictwa mieszkaniowego (wzrost o ok. 15 proc.), Ol takt'!
dla produkcji części zomiennych (o 12,6 proc.).
Sformułow_ w ten sposób zódonia są integralnie związane z c..
łokszłałt."" maMWnl gospodarczego i stanowiq ltontynUQCj~ celO",
IIOkr.ilonych w uchwałach VI i VII Zjazdu partii. O dostosowaniu
struktury płodukcj i do obecnych potrzeb świadczy lo, ż. wyroby Ile
rynet i eksport stanowić będą . w roku przyszłym jui połowę produk.
c;i, podczas gdy w 1976 r. stanowiły nieca'. 43 proc. Dodajmy, ż.
zadania płzemyslu maszynowego będą reołizowane przy mniejuym
Mi w br. zatrudnieniu i niższych nakładoch inwestycyjnych, tokże P<łf
~iszym imporcie kooperacyjnym.
WonJf*i po myślnego stOftu w 1979 r. stw(J(zajq niewątpliwie dobr'!
W}'1likć tego roczne; mimo twdności inopięć (zoopatfienie moter ioła
we i dostawy energii elektfycznej) przemysł moszynowy wykona ploll
w podstawowych wskażnikach, o na rynek dost(J(cży dodotkowo wyroby wwtości 1 mld zł.
Dzięki pod jętej w br. na nie notowaną dotychczas skałę działal
ności zmierzającej do racjonalizacji importu, uruchomiono produkc;ę ponad tysiąca elementów i podzespołów kooperacyjnych , dotychczas sprowadzanych z zagranicy oraz przys.tąpiono do reolilaCJI
prog(Qmu zmniejszenio importochłonności produkcji wszystkich wyrobów finolnych, w tym także nowo uruchamianych. Oszczędności
uzyskane w br. dzięki ograniczeniu importu kooperacyjnego szacuje ię
na
ok.
200 mln zł dewizowych.
Plon pl'odukcji i dostaw wyrobów no rynek wewnętrzny przew-:du!e
zaspokojenie potrzeb niemal we wszystkich grupG(:h wyrobów masClwego spożyc ia. Dostowy rynkowe mają os i ągnąć wartość 121,5 mld
zł, tj. o 14 mld zł 'Hiększą niż w br. Nie sQ to jeszcze wielkości ()Stateczne i pracuje się nadal nad możliwościami ich zwiększenia.
Momy już dziś rynek pod wieloma względami dobrze zoopotrzOl1Y
w wyroby pl'zemysłu eleIc;tromaszynowego. Z nabyciem większości
wyrobów tego przemysłu nie ma już kłopotów; możno było stworzyć
dogodne WOfunki sprzedaży ratalnej, zwłaszcza dlo młodych mał
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Jl)'ek Cypru. Rt&-,k upn.emył ró _eśm.ie po«łoslrom ,
ja.koby min istN -JiIIol'a.w SoaCTaBiesayeb Cypru Dal . . . e .ę
ck» Now«c. J ..... w eeoI. pruFowa.dH..,ia _w.,j ocri! .-•
AdWBifilln.ej. _ _ ync- mów s X. Waldhei mem.
loóska
pow.jęła
_ateecną
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n.j~J/i.żssyeh mie9~eh
propełnej ~mbacji uk ładów produkeJi bNIni m.sow t>j z.a«łady. Pr08«I .. m łen realioz.o.wa.ny bęcJ&ie kosMem pół
Dlili U'd. doł-ew j obejmie
kilka n.a.jwłęłu& eh sa.kładów
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p roou Itt"ji i - " u u 1100mb i
atomowych. wodor.wych oru lIeułrotnewych.
• Rsecmj Jr. n-l\-du eyp'ry jskie«o )MIoinfor mował. ie sekJretan
« ł'ł'lcl"&lny ONZ,
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KomisJi.IMy Re<pr~"'''''iw
ds. Z.ltój"łw, ba.daJr+cy o&ołi
eeoo~ umachu _
IN"8y deeta U A , J. Ken.nedy'e«o ..
.w i ~,zJnl
, uj..wni in' em __
w yeh ~«ółów w tej .....wie. Tym lI.wy m _~"em
jest m.in. Hwarł y sł~ł, kł"
ry adamem ekSJH'rtiow 0t1 altusty k i, mi.ł va śi w kier uD!tu
p.ret y d ~ I: inn e j st,J'Ofty nii
le u st-.łiJa ke-mj8ja Wa.Tr_.
)J'r6_d.".ea e4'ic ja.lne śl ~w.
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W Rodezji:
•

kres

"

LONDYN P AP. Rządząc y od
13 lat nie legalnie &dezją r a • istowski r e:i.im Smitha mimo
desperack ie j o b rony JlXzy w ilej6w biał ej

mni e~ i.

zbliża

Się wyraźn ie 00 k resu swego istn;enia. Wymow nie świadczą o
t"m dwa fakty z osta t nich go ruin. Po pierwsze ustąpił z tzw.
Hządu
T y mczasowego
biały

"Rok terroryzmu"
DOKOIQCZENIE ZE STll. l

•
Głównymi celami
zamachów
były siedziby
policji, karabinierów. chrześcijańskie j demo-

kacii, a także mieszkania dziala.·zy politycznych i związko 
"'~ch, biura pa rUi komunistyczneJ. Fala terro rpm u nie omin~la również.
szkół: 300 :lamachów dokonano w Idnie na budJnki szko lne.
Terenem, na którym dok o nano w 1978 r . największej liczby
zamach6w terrorystycznych, jest
.. uprzemysłowiony tr6jk ąt pół
norny". rozcią gający się mi ę•1Ly Mediolanem,
'l'urynean j
Cenuą.

W rnijającym roku W2rosła
ll,acznie UC1.ba grup terroryst\'llnych. Niekt6re powstawały
t~'I~o
czas jednego zamachu.
!\a]aktywniejsze były niewąt-pli
~ .., "Czerwone Bryga:ly". któc oprócz sprawy Moro mają na
s\\'~'m koncie 30 innych zama"cow. Drugie miejsce zajmuje
.~na
lewacka organizacja
;P:t;f'l...sza Linia". Dużą aktyw.• esc wykazywały również liczne dywersyjne organizaeje pra:" ·'·owe. Jedna z nich. działa
l~a od niedawna pod nazwą
.. elegalna Organizacja Walczą
~t·gO .Faszyzmu", przyznała się
Q wlełu zamach6w, dokonanych
li ostatnich dwóch miesiącach.

na

Eksplozje
lV Nowym Jorku
)fQwy JORK PAP.

Tuż

po
~Ilocy uuu miejseowe,o wyb() chI)' .. Nowym J4)r ku dwie
d, ~~Y' P~e~weza UIIzkodzila 8ieON...... mJ$jl kubailskiej p n y
"'t~' . dr~a aniszczyła d rzw i
lro J3e)()we je :lnej " _l w idowisrd l!)'ch w eentrlilm L incolna ,
• "LbJe . koncertowała o rkiestra
" alVlka.

,,:

rj' e~lług pierWl!7.Ych Informat, ,!Ikt me zginął, wybuch
w
Ska~~e występu riJuzykbw ku bań
Wywołał jedynie kr6tkoi.1d· a1ą panikę. Jak dotychczastYf na
z l'r.ganizac}i terrorys)l(~)~nych. nie pnyznała się do
~ . Ozema ładunków wybucho'yr·h.

t.';

rządÓW
W9Iiół mi.n.isier

S itha

spraw wewnętr :z..

Roll~ Hay man, <Jeluzaillc
jedDOcZEśnie. że czyni to :I ....
w agi Da niemożność powsi rzym an.ia przez ten rzą,d wojny

nych

partyzanck iej.
Drug jm faktem Świadczą~ym,
rOlJpada się w l adUl r a si6t6w
jest ujaw nienie ~a nych. z których wyni'k a, że w l ist<>padzie
br. b iała ludność Rodezji 2.mniejszyła się o 1834 ()6(}by. Ucieczka
białych przybiera od kilku miesięcy stale na s ile, ocenia lIi~,
że od początku bl': liczba białych spadła o około 13 tys. os6b. co przy lic-zhie ludności
około 250 tys. jest ubytkiem poważnym. Warto dodać, :i.e najczęściej
wyjeżdżają
osoby
o
cennych
kwalifikacjach
c1la
że

Iran:

Napiecie sie utrzymuje
-gospodarka sparaliżowana
LONDYN. PARYŻ. PAP. W
lra.n ie utrzymuj e ~i ę pO'w a'Ż
De nalPięcie .
We w zy ·tkk·h
w iększy ch miastach d .' o w
ci ąg u 06tatnich
24 goozilJ'l d~
~a ,r ć mi~2Y
pol,i cją
i w<>jsokiem
a
dem()n trantarni.
M i ęd zy innymi w stolicy kra ju
T e he ra ni e d-osz}o d'O

Dziś

pogrzeb
I B_diena
Dziś odllę
~r uy denla
Bumed i ~na
Śoroclę Z7
.. r ud-

ALGIER PAP.
d»e się pocneb
Al ..~ri.i . Huan.
5D1ulqG w

oia. Prezydent zoslanie peeh.wany na cmenlarzu el--Alia w Al,iene, nie opodal ..rob u al«ierskie .. o bohalera narodowe,..
emira
Abdela Kadf>l's. Opróc«; uołowych osobisłGści al,ierljk ich
w urocz ystości wew.mą ud zi ał
li.ctne oficjalne delecac .ie ...
I'ra./l'icsne. Od c zw a rtk u w
całym Wraju obow iąsu je n łoba . BędUe ona t r wał.
4ł
dni, pocrzeb odbę dzie się według
oltraądku
mUl,u lmlUJ _
skj er:o. 'w c«war t ek p rzed
Irumną ud e korow a ną fla«.mi pańs twow y mi, a wysła 
wioną w Pałaeu L udowym
przed e filowało
ty~i~ce
Alg ier czy ków.
Nowy p r esyd_t M8tanie
wy bran y w ~ u Dajbli:i.szych 45 dn i.

państ wa białych.

*

Do Algier u Da

Zabójstwo

"ta
brytyjskiego
w Kambodży
NOWY .lORK. HANOI, LONDYN, PAP. W PhI!()m Penh :r.ostał zastrZElony profesor
Uniwersytetu Londyń&ltiego, M alcolme Caldwell, który J; d~j
giem dz.iennika rzy amerykań
skdch, Richardem Dudmanem z
"Saint Louis Dispatch" oraz i:lisabeth Becker z "Washington
Post" o:lbywał ltilkunastodniową podróż po Kam
ży, Caldwell, Dudman i Becker byli
pierwszymi od 1975 r. cudzoziemcami, jaltim władze kambo dżańskie

umożliwiły

po k raju . Nie w iadomo

pOdrÓŻ
k im są
też jak.i-

zabójcy profesora, ani
mj kl€'fowali sic: moiywami.

,or_

k ,r wawyc h
incy d emów . Ja>k
wyni.ka z relacj·i agencji p r asOIWych - d o kondurktu żałob
n ego i d ącego za trumnami 0fiar, któ re zostały zabite po.przedn iego
dni a,
n ieoczekiw a ni e i bez ostrzeżenia otworzyły o gi.eii j e dnostki woj kow e i policja . W wyniku strzelaniny z.ginęło 8 osób. Do podobnych
in<:y d entów do l.ło
też
w
A hwa,zie,
Isfahanie,
M eszhed zj e o rarz. innych mias;t.a<:h irańskich. W edług niepełn ego bilansu ofiar, zginęło
p r a wie 20 osób a kidk:adźie 
siąlt zoo(afo
ci ęiJk o rannyc.h.
G<>.spodaI"k a k'raju prak1yczjest sparaliżowana. Nadal
wstrzymany jest ek port ropy naftowej, co d b
I.ranu,
d-rugiego
po Ara bii Saud ., .jskiej e luport e r a
ropy naliow ej na świ ede, jest prawÓ"Li Wił
katastrofą
gospoda rczą .
Og,ranicz()'!le wydobycie ropy
nie wysta r c.za
na pok.rycie
za,potrzebowani a
kra.jowego.
W zwiq,lJku z tym Wlpr<>waracjonowanie
paliw
d z()no
pły·nnych. Jak OIŚwiadczył <pr ez~
pańs!:wowego
kancernu
naftowego "I r anian Oi.l Company" b ra k paliw ~powoduje
poważne b r aki
w zaopak.rzeniu w żywność, a po 'iadane
zapasy paliw pł:.... nnych
wystarczą tylko na kilka dni.

rue

całym

W

kraj-u jak doko,'espondenci zag!'a zamknięte
ą skleD>i.czni py, banki i więk szość zakła
no;; zą

dów

usługowych.

u

8ft. 1

p r of. n.vide
Robill.!H)na :i uniwers)'te-hl ..
GeoT«etoWJl. Oc zywiści e , ile lIi e
- b rzmi oopowiflli. To uYllła
fant.slyka. Wa r w dodał , ił! ~
binson sam 00 daw na bad&
p r oblem r atowania życia J)I1y
bardzo
niskich
zastoeowaniu
t em"era tur. Pn.ypomnłjmy t.k u . i e w ostatnich laiach medycyn a 06iąg n~la powa:i.ne r ezuliaty w zamrażaniu komórek
.. o r ga niźmie łuizkim. nie ...
s:r.kadzając icb. Dalszy etap w zachowanie przy nislcich teJnperaturach poszczeg6lnych or ganbw ludzkich. Ale czas, w którym stanie się możliwe w ten
sposób zakonse r wować cały ()'I'ganjzm człowieka, jest je:szeu
_ zdaniem dr Robin80na - bardw daleki.

mie>~QIWOŚCIi

p n.elL Radę

Pań-

jtik.o w yra z IlI'l.iD.arua

d.J'Il
poaii.rUoty <ZIlej po&tawy jej mi eti"A.kaócó,w w pt.'ze6!Lłości i ioc 0becnego wkladlu w socjaHsi.yc,z..
ny roowGj region.u i k raju.
W m:ie-;..,oo.wy-m Muoreum Regio.nelnym pret'Itie·r s-potkał się
z et''Il1pą wete ra :nów walik nlepcxlJe.głościowych, o.r gan4rz.at 'bw
powoje1Mlego życia w MrlędIl.Y~
chadrzie, p r zodownikami pracy.
W ca.asie spollk8!Jl!ia w.c.zegó) ·e
SltiWQ

zasłuże<Dli

ud~JoorowUlj

li

od 1,nsetze.naa .m1i pań.s t.wo<wy.rn.
Te,g o samego dnie P . Jau·OBlI.ewi cz prze.bywał w ~l":ooowi e
W' l.kopolski>m, zaptOlZ<lla.~ sóę :z
refiliucją b u.doWlllictwa
mieSll.ka n~owe.go w tym m:ieście 0Ii' a 2
osią.g·njędami Ko;mbjl/la~-u

njowego

&l;kloa:r-

~R6Ż6i!1kJi ".

~da::ił także

F.rerntier 00Zaklady M edwmi-

c-zme ,.G1Oi''lów~Urlru&''.
P. .JeIl'OfICZe.wicłt apo4ka 1

takie

J;

11M:

pal'ty ~
łO!'ll.O<W&kieeo.

aktywem

pod.a.rcfl.:ym _

j.

AP)

Dtm

IłStratja
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mlodzjdy
Pekinie

DOKO CZENIE ZE ITJL. 1

min, pozbawiono perspekiy wy
dalszt:go kliztałcenia się·
Według oficjalnych
danycb,
w ciągu ostatnich 10 lat wysłan
do .przymusowej pra
lIa
wsi ok. 17 mln młodzie ży, która uzy skała średnie bądź ni p ... łne średnie
wyk ształcenie.
Ob<cnie obserwuje się zjawhko
poWTacania tej młodzi zy do
mia~t. gdzie
nie ma jt:dnak
możliwości podj!;cia pracy zarobkowe j lub nauki.

afery Van Steena
i De JoBghe'a

P.ńotw ...

Katastrof
Kołu m II

.lak podalo radio kolumbij.kie, na autostradzi e z Bogoty
do Arakoty w północnej Kolumbii wydarzyla się tragil'U1a
katastrofa samochodowa. W wyniku zderzenia autobu. u wiozącego 45 pasażerów z
ci~za 
rówką doszło do
t'k~płozji
zbiornika paliwa ci<;żarowki. W
płomieniach
ponios ło
śmierć
przeszło 20 pa sażerów, a pozostałych 25 odniosło ciężkie opa-

rze nia.
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_
ftteChO&ło waeki etlo
l r _ł-f' a
:I.
,' ~en o v kóe«o.
P~r w"y
punkt
wyma«..
w yjaśni.enia.
Terroryści
u trzymu j~,
ie nłe
mcieli n.kor;o PMb ..wiać Ż,dA.
.Jt>dnakie jest fakłe-m, ie użyli
broni i strzelali w drzwi dawneco mieszkania W. Lubańoskie
«o w Lokeren.
lV. Van St~('n i J, D~ Jonl:'he
będ~ odpowiadali
s.. przE'lStęp51wa kryminalne, Ale sprawa
ma również aspekt polit~c:tny i
to bardzo jednoznac'Z,ny. Ol<karieni są c"Llonkami skrajnie prawicowe'j flamandzk iej orltlUlizacji "MO (Vlaa~ M·iHtantt>n

Czy homo hibernałus
zmartwychwstanie?
DO.O~~ł!Jnł!
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ai pOl'rzebowe 'u dał a się pelaa d e lecaeja, !t ~rcj p~_
wotlnUlzy Etlw ..rcl B a biueh eslone. Biu r a Polity_qe.
IIeJl r eł...n
KC PZł>R, /IIMłęp
ea prsewod~o . . .y

w

w woj. gorzowskim

zuadnicz)'ln p r oble mem w y maJajl\cym r O&wa.zarua j.,t edrzu canie obcych 1SI:ane-k. JeśH
p r zeszczepiony o r gan n ie o~
.-łada w pełn i b io lofic:mej char akt e r ys t y ce usun ięte.(o, wda je
prze z o r ean bi o rcy często po
pr06tu odrzucany. Inny istotn y problem
zbyt krótki
oues jakim d ysponują medycy,
by
wykona ć
złowny
proces
transplantacy j ny. ZOOy ocalić
Zycie chorego oper acje te robi
&ię jak najszybciej. M<>iliwość
zam rożenia organ6w w decydującym stopniu rozwiązalaby ten
problem. O panowano już. w peł
Di 8'p()S<}by konserwacji komórek przy niskich temper aturac h
i przywrócenia ich do p ie r wotnego stanu. Obecnie p rowad2i się

doiwiadcunia n&G Mbel' na M
ułych o r laDÓw. T l'\1oJloO m i <kisiaj powiedzie~ k iedy do}d!lde~ 1kI e tapu
zaml'oże.ni a
np.
łud.zkieco m6zfu w łalli 5J10e0D,
aby n ie na rUAYć C!Środków pa mięc i, jelo
cec h i nd y widual.ych. Ale g d y to nast~i , wówn as będziemy lIIogli pomyi l ee
o konse r wac ji ca l eco o r fa nil.mu. .lak dotychc UIJI nie JIlO'i;emy jes7.cze - b e'l wywoływa
nia nieodwr a calnych zmi&n
zamrozić nawet
wycinka powierzchni sk6ry, nie m6wiąc już
o sercu.
Tak więc, nie obrażając niczyich uczuć, owych 20 zwłok
pływających w ciekłym
azoc ie
stanowi po p rostu Lbiorowisko
martwych tkanek o r ganicznych.
Dodajmy, ze cała ta makabryczna impreza mało ma WSpÓlnego
s; etyką le.karsll:ą.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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mandKieh "). C. p ra....d., k ler&wnidwe łej ..r,anł&scJi edejęł<l !!ię .. oIiejaJn4e" od sprawy.
I~ nie _leiy lapomi n ae,
ie
Van Steen i De Jonche w ię
powali jak. "bojownłC!Y VMO·
i byn.. jmniej nie dzUłali w ..
samotnieniu. Wszystk. wskaauje
na t., te przez dwa ty~odnie w_
• k ry waJj się p.od Ebrojną O(~ łJ.ro
ną h:w. prywaklej milicji YMO.
Orde -

~ • •,za1l.on

o..ym wła~iwie jest ta orcan_llac:ja? Powstała ona., w roku
1950 i przez pewien
w lat~b 19~3 współpracowała _
flama.ndską partią Unia Ludowa (Volksunie), później jednak
całkowi.cie oderwała się od mej,
obienjąc
kierunek ekstremist)'CUly. VMO Ulana j esł s t e«e.
:i.e jej cdOllko wie b rali ll chiał w
D~~f&S'Jtystowsłr..ich
m ani l eeła.
ejacb .ua ucaeaw . pa-m ięci l yela,
k tirsy wa1e1l~ po t r enie )tiUer ewslUej wcmęłi
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Przed Tumiejem
Czterech Skoczni

Treningowe skoki
w Oberstdorf -.

Łu

•

ZYfYClęZcq

"Biegu
WC2lO<raj w
bard.w
d.es.wz,
halny· wUabr,

wała
Padał

%Czek

•

pierwszego

Gąsieniców"

Za.kiopaInern pa,nobt"ZyUrka po.gooa.

a w górach wiat
kitÓlry Ił<ruieru.chQ
mit urzą.dJzenda l>~nQwe. To suraWtillo, że mu&iano tu od<woołać
slalomy o PuchaJt" Pobici, natomiast udało się pnreprowadq,ić
po ra.z pi_ws-zy maoową i,mpreT.ę w
biegu narciarskdm, tak
7lWany Bieg Gąsienic6w, w któryom ()bok zawodniczek i z.awodmk6w st.a.rt.owaJi buoryści l mlodrdie:i:. 'Drasa biegu 1; me<Łą i startem u podnóża Kr()k·WIi mi·ala
112 km długości.
Największ.e
zailnitoere.'i()M's,n ie
_jbudrnlł start miSUtV4
ŚWtie.ta,

Sprintem...
• Rozegrany w Ramsau narola.·ski slalom specjalny kobiet,
HlicUlny do punktacji FIS, zaklOńczył się sukceroem
Austriaczek, kt6re Uljęły cz,tery pierwSTA! mi.ejsca. Zwyciężyła Soelkner przed Schlechter i Totsching.
• Dużą niespod ziankę zanotowano podczas rozgrywanego
w Szwajcarii turnieju hokejowego o Puchar Spenglera. Uważana za faworyta drużyna Spartaka Moskwa przegrała....z. AIK
~ztohkolm 2:3. W drugim meS!Zq Dukla Jihlava pokonała reprezentację Szwajcarii 3:1.
• Sensacją rozgrywanych w
Melbourne
tenisowych
mi_
strzostw Australii było wyelim inowanie w pierwszej rundzie
rozs.tawionego z nr 2 Argentyń
czyka Clerca.
Po
wygraniu
pierwszego seta 7:6 z Aust ralij czykiem Marksem, Clerc zrezygnował z dalsze) gry, pon ie waż odnowiła mu się kontu zja.
• Podczas zawod6w ly:i:wiarskich w Zakopanem 1; u:łziałem
kt·ajowej czołówki duży talent
potw.ierdzila 15-letnia Zofia Toorczyk ze Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem. W
biegach na 500 i 1500 m zajęła
ona trzecie lOKaty, ruewiele u.t.ępujl\c Erwinie Rys-FerelUl
i
1IIwi., Białkowskiej.
• W rozgrywanym '" Sztokholmie międzynaro<wwym turQ.ieju w k<l8zykówce mężczyzn
~ancja pokonała Holandi~ 33:71,
• Grecja wyg rała ze Szwecją

..

.,,:

Komunikat

10000izatora Sporlow*
PP TotaU.der Iipor4.0wy u-wia.amia, se w _ladacb pilkars-

life'.' z dni. !a/24.XfI.. 11" r.
•• włel'daono:
• . LIGA ANGIELSKA: 1 <OliW.
• 11 trafienia.od
wy&rana
".R5 ..,
rozw. • 1l trafielIłlami wYI!;"rane po około t.to.

1.

." , . rozw. z 11 trafieniami _
,"y«.ralle po ... _. 1.St5 rOaw. a
.. trattenia ... i - wy,;taoe po lIC
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.Józef a Łuazc.zk-a. Nie Ul w.iódł
nMlliei hl..n.nycłl widzów. Jesz,c.ze raz zademonst,rowal w~el
ką kilasę....J>taJe był na ClZele biegu, a w końcowej fazie przyspie9Zyl i me z.nalazł się taki konkurent, który PQbrafiłby mu dokzymać kiroku.
()(I

ŁU8ZCrek wyprzeri'llil dlrugiego
na mooie .Jana StlWLela pona:d
minutę. Na ~rzeciej
i czwartej
paozycji uplasowali się juruiorzy.
Kazimierz Firlej oraz Ryszard
BUlb. co za'powiada interesującą
sytuację w biegach męż<:zyZdl.

śniegiem.

Waorto nadomienić, że w :bQWoda-ch W"llięły lIdtl1ał międJzy innymi byłe słY'nne biegaczki: Weroni·ka Bud-na i Maria Gąsienica
Bukowa-Kowalska, a także biegacze i bia thlo mści, jak Józef
Rubiś, Stanisław Styrczula. Stanisłaow Zięba., Sla,noisła w Bu.kow_
sk.i, Ka"lli-mierz Zelek i i·nnoi.
W Y'n.ilkri. Biegu

v

oń.czą.cy $lę . rOIk
przymÓo>ł
w$paniałych oeiąg.nięć

1\ lcilk-a.

GąS!ien-iców:

1. Jó:rei' ŁU09zcrek (Sta-rt Zakopane) - 27.54,0, 2. Jan Staszel
(Sta.r t Zakopane) - 28 .56,1. 3.
Kaumierz F1.bt"lej (Śrubiarnia Ży_
wiec) - 29.14.9, 4. Rys.z,a.rd Budz
(Podhale Nowy Ta rg) - 29.30.5,
5. Andrzej Trucha'n (Stall"t Zakopane) - 29.50.2. 6. Leopold Lata.Wliec (WKS Legia Za.kopane)
- 30.02,5.

~leglQŚć

d<ziś.

-tkejowe S
juniorów

Gąsieniea.

Bieg Gąsienk6w był ooe..ną
imprezą i wsozedł na
stałe
do
k.alenda.ru· z.a.~ów na.rciaol:sk~lC'h Q<twal"'ty-ch dla W9Zys-tkJich,
k.tórzy tylko mają ocootę pobiegać na na·rbaeh.

ajdłuższą

podczas czwartkowej próby uzyskał rept·ezentant NRD, Martin Weber - 107 . m. Jest to wynik o 3 m gors<zy od rekordu
skoczni, który wynosi tlO m i
należy do Jochena Danneberga
(NRD), Toni InnaiUera (Austria)
i
Ha.nsa-Georga Aschenbacha
(NRD). Austriak Claus Tuchschere-r i
Amerykanin Reed
Zuehloke skoc'Zyli po 106 m , a
Czechosłowak Skoda osiągnął odległość 105 m.
W treni,ngu nie uczestnkzyl.i
wszyscy zaWOdnicy, ktGrzy startować będą w
TllIrnieju Czterecl! kocz.ni. Nie uja\Wli.lJi jeszcze swoich możliwości międą:y
innymi Fi no.w ie , skoczkowie rad2iećcy, a także
rep,·ezentanci
Polski.
Oficjalny trening pt-u,d sobotn.im konkursem odbęd"L11! $ię

Wśród koWet n.ajlep.sza
była
jun.iorka. Zofia Cze-rwińska z
Limanovii, a wśród nie stowarZy\9ZonyC!h
były
wieoloklfotny
mist.t'1: Pols\tJi i oHrrupi.jczyk, Wa-

wNynie-c

zaatakują

polscy . alpiniści
zimą Mount Ever~t?
~ę

polskIi,m alpinistom. WanGa
RutkJew.i-cz, jako pierwsza Euro.peojka,
zdobyła
najwyŻSlZY
szczyt Ziemi - Mount Everest
(884.1l m), usŁanawJając polSikti rekord wysokości; wyprawa PolDo rozpoczyna ją cego Siię w SQskiego Klubu Gó,skiego z.d-obyła
botę 27 mięazynarodowego Tu.rdJwa drzrlew.icze wiw-z,chołk:i w
nieju Czterech SkocZilli, l.głOSLO
ru:i 89 za wodników z 18 pańs.tw. ' masyw.i.e Kanczerid.żangi w Himailajach: pOłudniowy (80:191 m) i
W czwartek na skoc.znJ w Obercentralny (8478 m~; niewielka stdorf. gdzie w sobotę od·będzie
polsko-brytyjska wypn-awa posię pierwszy kOl)..ku.rs. odbył się
konała
wspaniały
południowy
pierwszy trening. oO.szedł on do
fila,r szczytu Chaon.gaba.ng (6865
skutku mimo sporych brud'ności,
metrów).
jakie organizatotzy mają re

W Zakopanem

Józef

.~ Czy-

Na rozgrywanycll w Szwecji
hokejowych mistrzostwach świa
ta juniorów gospo:łarz e pokonali zespół RFN 5:2 (3:0. 1:1,
1:1), a broniący tytuł młoElzi
hoke iści
radzieccy rozgromili
No r wegię 17:0 (6:0,
1:0, 10:0).
Bardzo dobry mecz rozegrał napastnik drużyny ZSRR. Władi
mir K rutow, który stJ"Zelił trzy
b ramki, a trzy dalsze padły z;
jego podań. K ruto w z sześcio
ma punktami objął prowadzenie
w
tabeli
najskuteczniejszych
strzelców mistrzostw.
Ponad to
Kanada
pokonała
RFN 6:2 (2:0, 2:1, 2:1), a
CzeChosłowacja wygrała 1- Norwegią 6:4 (1:2. 4:2, 1:0). W tym
ostatnim
meczu ·Norwegowie
p rowadzili z faworyzowanym
zespołem Czechosłowacji w po_
łowie drugiej tercji 4:2. W koń
CÓwce je:lnak rutyna zawodników CSRS wzięła g6rę i oni o~
nieśli zasłużone. choć ciężko wywalczone zwycięstwo.

• .Jakie są zamierzenia naInych alpinistów na I·ok 1919?
.pzy Polski Zwi~zek Alpinizmu
my'li o zorganizowMliu na.rod.owej wyprawy na :.\Iount Everest?
Na te pytanria odpowliada poreZa.rządu
PZA
Andrzej
Paczkowski.

Łe6

- Oczywiście, myślę, że nie
ma na świecie ta.kiego środo
wiska alpinistycz.nego, które nie
ma.rzyłoby
o
zocg aruizowaniu
ekspedycji na najwyższy szczyt
Ziemi. Czy b rak pol a,r ników ,
chętnych do osiągnięcia
któregoś z biegunów. i to mimo że
oba zostały już wielokr<Jtniie osiągnięte? Jesteśmy
w hrakcie
dość zaa WIllllSOwlllllych przygotowań technicznyc-h i o rgariirLacy jnych do wyprawy na Mount
Everest. U władlz Ne»lllu złoży
Nśmy formalny wnoiosek o przyzna.nie zezwolenaa na taką eks-

-pe<lyc ję.

Csy fa.kt, Ze Wa.nda Rut wen}a na Mou nt Everest nie będzie mial wpływu na
•

ki~wj_

te

!la.mi~rzenia?

Za.r7.ąd PZA i całl! polskie
'rodowisko alpinistyczne coieszy

Menotti

drogi...

Rezygnacja tcenera
Cesa.ra
Luisa MeDołiie&"o z fu.nkcji trenera re.prezen-tacji piłklltrskiej
..Arge-nty>ny 3potlkała się z U=nymi komentarzami agencyjnymi. Ok60zuje się, że bezpośred
n.ią przyczyną roz.wUąz.ania umowy były Zlbyt wygówwa,n.e żą
dania finansowe Me-nottiego.
Natychmiast
po . rezy gnacji,
Menotbi otrzymał ofertę od klubu Loren'Zo Buenos Au'es , k.tóry zaoproponował mu funkcję
bc·e-nera. Menotti jeszcze się Z1l9ta·na wia , a oo.powiedllJ.i. oolZ.ie-Li
3 s~yc-2Hl.i a.

z<e lWOp&n.Ioałego sli«cesu Wu_
d y . . T~ pięk.n~ \l-k~rQDowanie jej
al{»ntstyclme] kll!nery i - mam
lladl'iie ~ ile· Wa nda się z tym
L.godmt mocny punk·t dla nas
wszystk.ich. Tt"zeba . jed.nakie powioorz,iec. że jako celu dla Wv_
p t·a wy na.c·odowej - a takie 0'_
ganill:uje PZA nie braliśmy
pod uwa·gę wejścia na Ever~st
znaną już drogą. Nasz prog ram
przewiduje zdobycie szczytu w
czasie kalendarzowej zdmy. P'J
doświadczeniach polskich zim ,_
wych eks1!edycji na Noszak w
1973 roku (najwyższy szcZ\'t
Hinduklliizu Afga.ńs.]dego - Wl~
metry· zwycięską wyprawą k'erawal Andlrze j Zawada) i :mm ,_
wej ek3pedycji na Lhotse (8;;01
metrów) w Himalajach Nepalu
(w 1974 r. Polacy osiągnęli ta m
zimą wysokość 8250 m) na dszedł.
jak sąd.zę c~s na :mmO'Wy himalaizm. W nim ws·zystko kst
jesz-cze do zrobienia. Dlac zeg"
więc Polacy
n.je mieltiby hvć
pi~rwsi? Bvć może ~dzie to juli
:mmą pt'Zymłego roku.

Anatolij Kareow
najlepszym sportowcem
ZSRR

I

[

,

Szachowy mistrz świata, 27-1,"_
ni Anatolij Karpow, zajął c/ułowe miejsce wśród 10 najl e').
szych lOportowc6w ZSRR 1978 r
Wyg r ał on tradycyjny
olehiscyt organizowany o rzez Zwią
zek Oziennikarzy Sportow.'I'ch
ZSRR. Anatolij Karpow 00 t H
piąty już znalazł się w gron· "
. najlepsz!,ch 10 spo rlqwców ZSRH

:aiw."

I

:·;"1

oto PQwstaU zawodnicy. którzy wybrani wstąli do grona
najlepszych: Władimir Jaszczenko (lekkoa.tletyka). Nil<ołaj Andrianow (gimnastyka). Wilh elm ina Bardauskiene (1. atietykll,
Wład imk Salnikow (pływ anie),
Elena
Muchina · (gimnast.vkal.
Maja Czibu rdanidze
(szach~l.
Borys Michajłow (hokej na 1,.:łzie). Judk Wardanjan (podn·J'
szenie cięiar6w). ~ulja BogdJnowa (pływanie) .

I
d

Opt·6cz Karpowa w grome lU
najlepszy ch sportowców ZSRR w
ubiegłych latach byli już A",
drianow (zwydęzca pleb!' ~:u
w 1!ł76 r.), Jas1lCzenko i Boga.-

I

nowlł .

«

P Anatolijem
asjonujący

.

szachową

pojedynek
koronę

o

między

Karpowem a
Wiktorem Korcznojem w Baguio
Ot·az sukcesy Polaków na olimpiadzie sUlchowej w Buenos
Aires przyczyniły się do dalszej
popularyzacji "królowej gier".
Nie wszyscy spośród kibiców
śledzących wydarzenia na 64 polach orien tują się, że szachiści
rozgl'ywają
swoje mish'zostwa
świata również w grze korespondencyjnej, gdzie przeciwnicy oddałeni są od siebie o tysiąc i wię
cej kilometr6w. Ostatnio gościł
w Polsce aktualny mish·z świata
w tej dyscyplinie Jakow Estrin.
oto keść rozmowy, jaką przeprowadził z nim dzienikarz P AP:
• W grze bezpośredniej, aby
!Oięgnąć
po mistrzowski laur
tl·zeba przejść przez turniej strefowy, turniej międzystrefowy,
mecze kandydatów, a następnie
wygrać pojedynek z obrońcą tytułu.
Jak wygląda droga do
mistrzowskiego tytułu szachisty
specjalizującego się w g rze korespondencyjnej?
- Podobnie jak w grze "normalnej". Jedyna różnica polega
na tym, że u nas g ra się wszystkie partie jednocześnie.
• Jeżeli Pl'Zystąpiłbym w tej
chwili do rozgrywek o mistrzostwo '~ta, to Ulkładając, MI

O

"królowej _.gier"

Tysiąc

kilometrów
od przeciwnika...

przeszedłbym
zwycięsko
przez
wszystkie szczeble eliminacji, za
ile lat miałbym szansę przyw-

dziać

mistrzowską

komnę?

- Policzmy: dwa turnieje elim.inacY"jne, półfinał i finał. Czyli
za ... 13-14 lat. Oczywiście rozgrywki trwają "na okrągło".
Turniej finałowy z udLiałem 1?-17 najlepszych zawodników,
którego zwycięZCa zostaje mistrzem świata, Odbywa się raz na
trzy lata.
.
• Gra korespondencyjna- daje
pole do niesportowych posunięć .
Można zaglądać do książek i korzystać
z pomocy silniejszych
szachistów ...
- Korzystanie z literatury nie
jest zabronione. Pod ręcznik pozwala przebrnąć przez początko
we stadium pa rt ii. może być też
pomocny w koń c6wkach. Decydujące o rezultacie partii posu-

nięcie

trzeba wykonać samema i
w - ostatecznym rozrachunku litylko umiejętności zawodnika. A co do pomocy ze
strony silniejszych szachistów ...
Arcymistrz Koblenz, który był
trenerem Tala, gdy ten zdobywał
mistr ;two świata; wystartował
w mistrzostwac~ Związku Rad zieckiego w
. ~ ko respondencyjnej. Koblenz pomógł Talowi
zdobyć mistrzostwo świata; więc
teraz Tal w rewanżu miał pomóc
Koblen zowi. W praktyce wyglą
dało to tak, że Tal, który lubuje
się w ostrej. kombinacyjnej grze.
ofiarowywał figurę i ... wyjeż
dżał za g ranicę na kolejny turniej. W rezultacie Koblenz uplasował się na końcu tabeli.
:>moc silniejszego szachisty ma
tylko wtedy sens, gdy może on
śledzić przebieg całej pal"tii. co
w praktyce jest niemożliwe.
czą się

http://sbc.wbp.kielce.pl

• Jak długo ustanawia się
pan nad posunięciem?
.
- Często wystal·czy kilk~ n1lnut, ale zdarzyło mi się juz myśleć nad jednym , ·lem dw~ t.Ygodnie. A pl'OpOS zastana:"'la ~IJ
się ... jeden z moich kolego w J.u~
po oddaniu listonoszowi ka rtkI l
Ułpisanym posunięciem w pa rtu,
która decydowała o zwycięstwI"
w wa~nym turnieju. jeszc.ze l:a7.
rzucił okiem na SUlchoWDlcę l l
prze!· ażeniem sposŁt'zegł, że p"
tym ruchu forsownie prze?r y wa. Rozpoczął więc pogon 7,8
kartka i szczęśliwie 'ldał o 11~ '.1
się wycofać ją w ostatniej Ch::" ltl
na poczcie. Osłatecznie part!a l
c ały turniej zakończyły się l~grJ
zwycięstwem.
.
I Ś'
• Ile partii gra pan ]edno c .e
n~
"
- Optymalna liczba to 20kl~
pa rtie maksimum - 25. Acz <1wiek' 1·07mawiałem z pewn;,,,l
kto v
Amerykaninem, t·encistą.
li
gra
raz z dwustu partnera nt·
.
.
tk·
pa r le
l natu ralnie wszys le
dldO
p rzegrywa. Zapytałem
•
I
czego tak gra. Bo - . ITI w '7.ki
bat"dzo podobają mi SIę znac.
pocztQwe na kartkach.
. koDodajmy, że w szachy g',a na
respondency jnie 60 tys. oso hczo całym świecie. Swi~ t~w"",orlą
ł6wkę w tej dyscyph m .e
ZSRR, Bułg da l Angll a .
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