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IX liazd lowarzvstwa

Biura pO,ntvcznego
KC PZPR

Polsko-Hadzieckiei

IPrezvdium Bzado

umacniani u i pogłę
przyjaźni i braterskiej
współpracy między
narodami
Polski i Związku Radzieckiesłużącej

bianiu

Biuro Polityczne KC PZPR i
Prezydium Rządu rozpatrzyły
na w pólnym posiedzeniu podstawowe
problemy
projekt"
planu społeczno - f:ospodarcZtlgo
rozwoju kraju w 1975 r. Biuro
Polityczne i Prezydium Rządu
oceniły, że projekt
planu na
1975 zapewnia realizację celów
i zadań ustalonych w uchwale
VI Zjazdu PZPR oraz rezolucji I
Krajowej
Konferencji
PZPR. W przyszłym roku za-

go.
W obradach zjazdu uczestniczy delegacja Towarzystwa
Przy.jaźni
Radziecko-Polskiej
z
przewodniczącym
Rady
Związku
Rady
Najwyższej
ZSRR, przewodniczącym Centralnego Zarządu TPR-P Aleksiejem Szytikowem.
Na zjazd wYjechała wczoraj do Warszawy delegacja
T PP-R Kielecczyzny. Przed wy
jazdem
delegaci
na
zjazd
spotkali się z kierownictwem
Wydziału
Prop agandy
KW
PZPR.
•

kłada

KIELCE
Nr 265 (893)

$rodo, 6

Iłstopocla

okazji rocznicy Wielkiej Socjałistycznej Rewolucji Październiko
wej, wczoraj w Komitecike WojeKwwÓdzpkZimpRPZPR w Ki e lcach ~d
było się spotkanie egze utywy
z grupq
zas uzonych działaczy ruchu robotniczego. W toku spotkania /I sekretarz
KW PZPR ZYGMUNT PIO TROWSKI poinformował zebranych o aktualnych problemach pracy partyjnej. 9 osób otrzyma lo z rqk I sekretarza KW PZPR ALEKSANDRA ZARAJCZVKA listy od I sekretarza
KC PZPR EDWARD A GIERKA.
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tulacje·

Jaroszewicza
siatkarzy

1974 r. Rok IV

W

przew odniczą-

. Bolesław Kapihst gratulacyj ny
Ministrów PIOIAElO>!'1:"D1,.r;~
s kieroPolski
Wieniec pod pomnikiem
cy i delef:acja TPPR.

STR. 8

Wdzięczności skła .. aJą f:oście

radziecFot. Z. J'onko

W
dni.
lóre wallz_. świalem
upamiętniających

•

premier a

o

świecie

Prezes Rady Ministrów wyw sprawie
pomocy przy
wykopkach buraków cukrowych. Premier upoważnił wojewodów do organizowania w
porozumieniu
z zarząd ami
wojewódzkimi ZSMW brygad
młodzieżowych
i kierowania
ich do pracy przy wykopkach
buraków cukrowych w us połecznionYCh
gospodarstwach
rolnych.
, Ponadto zarządzenie upoważnia wojewodów do skierowania do prac wykopkowych
brygad OHP,
d ał zarządzenie
środków dalszej

trunek - czaj ...

He;rbacian~ arc~mistr'Z

mistrzowie

/:ośeili we wtorek

jak co roku w
Wielkiej S~cja
Ilewolucji Pai.
plac
Się.
miejscem

dynamikę

produkcji

Zarządzenie

godzinie 15 przedstawiciele
wladz i
społeczeństwa
województwa i miasta złożyli' wieńce
pod pomnikiem
Wdzięczności
Arm ii Rad zieckiej. W uroczystoś
ci zlożenia wieńców wz ięli również udział przedstawiciele Pół
nocnej G rupy Wojsk Radzieckich,
m. in. ppłk. Władimir Piotrowicz
Szibin.
Kulminacyjnym momentem obchodów 57 rocznicy W ielkiej Socjalistycznej Rewolucji Pa ździer
nikowej na Kielecczyźnie był uDOKO~CZ ENIE NA STR. !

Bo najlepszy w

wysoką

materialne;
zwłaszcza przemysłu
oraz kladzie nacis k na pełniej ze .asp...
kojenie potrzeb rynku i eksportu.
Zalecono Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów przygotowanie ostatecznego projektu
narodowego planu społeczno-go...
spodarczego na 197~ r .

Swięto Wielkiego Października

GKK"·iT.

się

wzrostu

• Uroczyste spotkanie w KW PZPR
• List z pozdrowien.iami dla przyj aciół w Winnicy

siat karze

Posiedzenie

te

historyczne
wydarzenie.
Przed mauzoleum Lenina, obok
odnowionych ostaluio zabytkowych kremlo\V~kich murów odbędzie się
tradyc} jna parada
wojskowa i manilesJacja ludności. Zapełnią się tei tef:o dnia
milionami manifestantów tysią
ce miast i wsi Kraju Rad.
Raze m ze społeczeństwem radzieckim obchodzić: będą rOC'llnicę Wielkief:o Października narody bratniej
socjalistycznej
wspólnoty, partie komunistyczne
i robotnicze na wszystkich kontynentach, cala postępowa ludzkoŚĆ naszego f:lobu.
Pamiętne paidzieroikowe dni,
które tak f:waUownie wstrzą5lDęły światem są bowiem świę 
tem o szczef:ólnej dziejowej
wymowie. Dła Kraju Radpierwsze~o państwa socjalistycznef:O zrodzonef:o z leninowskich
idei i buny
rewolucyjnych
walk ozn czają początek historycznej drof:i
of:romnych. nie
znanych dotychczas społeczno
-f:ospodarczych przemian, wyznaczających dzisiejszą

pozycję

siłę
Związku
Radzieckiego.
~ współczesneCo świata przY.-

I

to ob owiązkowo z samowaru w kunszcie tym bowiem - iak
mawia - nie ma sobie równych.

świata.

sporządzania naparu slumu tradycyjny rosyjski samowar, a każdą próbkę rozlewa do
oddzielnych filiżoneczek. Moskiewski degustator jest a utorem kilkudziesięciu
oryginalnych mieszanek herbaty. Wyszkolił w
swoim życiu 150 uczniów, którzy
pracują nie tylko w poszczególnych republikach radzieckich, (lle ł za granicą. Sam Rozmadze
przebywa I jako specjalista i nauczyciel m.in. w Indiach, Japon ii,
krajach strefy ma/ezyjskiej.

Do

ży

niosly ooe zapowiedź nowef:o
jutra, obud.iły nad.ieje setek
milionów ludai na społeczne
wyawolE<;ue.
DOKORCZENIE NA 8TR. 4-5

Nasza dawka
witaminy "U'·

czyli

Długole tnia

UŚJ11źech

praca w charak-

terze degustatora herbaty sprawila, iż bez tego napoju Rozma-

za ' uśllzleclz
Parodysta -

6.XJ. MOSKWA PAP. W mos·
kiewskiej sortowni herbaty od 40
lat pracuje w charakterze degustatora Walerian Rozmadze. Zyskał on sobie międzynarodową
sławę jako arcymistrz w tej
profesji, wymagającej niezwyklej
subtelności smaku i powonienia.
Każdego dnia W. Rozmadze wypróbowuje i wydaje . opinie o co
najmniej stu gatunkach herbaty
pochodzącej
z całego niemal

po prostu żyć.
Każdego
dnia po powrocie z
pracy wypija w domu na kola·
cję duży kubek herbaty. O czywiście, sam ją przyrządza i

dze nie

geniusz

może już

. MowlJ jest o imitatorachparodystach. M6wiq o róż
nych.
_
To
wszystko nic, ja
mam znajomego parodystę,
ten jak naśladuje pianie koguta, to słońce wschodzi •..
(tb)

Bioprognoza
kierową i przecbodniet
rano ograniczona przez:
drogi •
rejonach podgórskich
miejscami śliskie.

U.aga,

Widzialno ść

mgr"

Srtuacjo

biometeorologianoa

rą·1no.

http://sbc.wbp.kielce.pl

.....

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11
Potrzebne ocieplenie
WładYSław

Dziewięcki zam.
w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 8 m. 10: - Dziś w
nocy były zimne kaloryfery.
W ogóle w mieszkaniu mamy
zimno. Interwencje nie skut-

kują·

DOKO~CZENIE

Wyścig

NA STR. :I

weteranów

W rozegra nym na trasie Lundyn-BrigbtOD 3 bm.
wyścigu
samochodów-weteranów, w któ ..
rym st a rtowały 244 webikuły zwycięst,,· o odniósł
dwumiejscowy 60-konny .,nlors", zbudowany
w 190! r. specjał nie na Wyścig
Paryź-Wied e i,. Najshr zym ucze
sŁnikiem zawodów był !Z-konny

-helU u

z lUt r.

STRONA 2

ECHO DNIA

.

SKUOCIE
• Na terenach. gd zie przetnły wichury niemal bez przer
WY' pra~ują brygadyenergety

ków i łączno ściowc ów. któr)Tn pomaga ją mies zkańcy
wsi i osiedli. Wszędzie usuwanie uszkodzeń jest bardzo
. tru<lne,
szczególnie
tam.,
gd'Lie wezbrały r ze ki. NajWlif:cej szkód wyrządziły wichury w
po.łudniowych i
ws~hodnich rejona~h Lubelsz:czyzny.
• W Warszawie odbyło się
~oraj
plenarne po.sie dzenie Zarządu Głównego Zwią
zku Zawodowego PracownikÓ'W Książki. Prasy l Ra.dia.
Omówionewarunków
sprawę
dalszej
pop.rawy
5ocjalno+bytowych w instytucjach
D ależących do związku.
• We wtorek przebywają
f:y w Polsce minister oświa
t y i wychowania Republik i
Peru Alfredo Carpio Becena przeprowad zi ł rozmo wy z kierownictwem Ministers~wa Oświaty i WychOwania oraz
Ministerstwa
Kultury i S ztuki. Peruwiań-.
ski gość wziął ud ział w uroczystości
nadania
Sz·kole
Podstawowej nr 239 w Warszawie imienia bohater a narodowego P eru Tupac Amar u.
• W Warszawie z akoń
ayła
wczoraj
dwudniowe
obrady konfere ncja naukowa pOŚVl'ięcona problemom
humanizmu socjalistycznego.
W konferencji uczestniczyło
150 filozofów i przedstawicieli innych dyscypli n naukOW)'(:h z całego kraju oraz
naukowcy ze Związku Ra-

Z okazji 30- lecia działal
no ści Stowarzyszenia Archite'któw Polski~h odbyło się
we wtorek w Wars zawie uroczyste posiedzenie Rady
SARP.
Stowarzyszenie to
zrzesza o.becnie ponad 6 tys_
arch ite któw. w 17 wojewódz
kich oddz i ałach. Kilkud ziesięciu zasłużonych archilektów i d zi ałaczy SARP otrzymało odznaczenia państwo we i medale XXX-lecia PRL.
• W Hucie "Zawierci e"
trwa rozruch walcowni dużej.
która
produkować
będzie
milion ton wyrobów walcowanych rocznie. Równocześ
śnie realizowana jest kolejna inwestycja - nowoczesna elektrostalównia. Wy
konawcy przystąpili już do
montażu hali górnej.
_ _ __ _
_ _ .;.._ _ _

•

~

'-_________-----!"
daiecki~o.

125 ·rocznica urodzin
Józefa Chełmońskiego
M ija 125 rocznica urodzin Józe fa ChelmQńskiego wielkiego
m alarza. który na swych płót
nach utrwalił niepowtarzalne
p i4i:kno polskiego pe jza żu. nie
istniejący
już
obraz pols ki e j
w si. nie znane nam dzisiaj zespoJenie czlowieka z
przy rodą.
ay teł jego zmagań % żywio

...;~

ieleza n b ardzo i n ter es uje c o d zie je s i ę na budow i e osiedla B ociane k . N ic d ziwne go
S e tki osó b oczekuje ka ż d eg o
dn ia ju ż od par u mie s i ęcy. ż e w r eszcie otrzy mają klu cze
do n owych m iesz kań . D ziwnie więc m oże zabr z mieć i n formac ja, że m iesz kania są ju ż go t owe. T ak. J u ż o d paru tygodni
200 mieszkań w d wóch bl okach j est p r akt ycz ni e wy k ończo
n ych. O glą dał em nie k tóre z nic h . Preze ntuj ą się z upeł nie nieźl e. Tylko u myć p o dł ogi i ok n a ...

K
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Października
DOKORCZENIE ZE STR. 1
roczysty koncert. jaki odbył się
wczoraj w holi sportowo-widowiskowej w Kielcach. No uroczystość
tę
przybyli:
czlonkowie
egzekutywy KW PZPR z I sekretarzem. przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Norodowej Aleksa nd rem Za ra jczykiem. członko
wie Prezydiów WK ZSL i KW
SD z prezesem M ieczysł awe m
De rejskim
i
przewodniczącym
Eu g e niuszem Kotem , wojewoda
kielecki Antoni Połown i ak . człon
kowie Prezydium WK FJN z Franc isz kiem Wach owiczem. wicekonsul
Konsulatu
Generalnego
ZSRR w Krakowie Micha i ł Nowicz kow, przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Radzieckich
kierownictwo partyjne i administracyjne miasta i powiatu liieleckiego.
Po odegraniu hymnów Polski
i ZSRR głos
zabrał
sekretarz
KW PZPR B ron i sław
Danek.
Wskazał on w swym przemówieniu no znaczenie Rewolucji Paź
dzier.nikowej dla rozwoju dziejów
całego świata w minionym pół
wieczu. Wcielaniu w życie idei
lenina w naszym kroju zawdzię
czamy rozwój w XXX -leciu Polski
ludowej.
zabrał

również wicekonNowiclkow. Podkreślił on

sul, M.
m. in. internacjonalistyczny c'harakter idei socjalizmu, o które
walczyli przed 57 laty rewolucjoniści Rosji i wielu innych krojów.
Mówco
scharakteryzował
również
rozwój gospodorczy

Smierć

*W
Qpatowskim

w

pow.

wydobywającym

'2; .

pieca

*W
1el!kim,

Zgórsku w pow kieLeszek Madej (lat 9) .
w tarenął gwa łtownie na
jezdn i4i:. w prost pod kola "daci".
Chłopiec d O&Dał eiężkich ohraittil eia ra.
:t Marian Cieślak z Zagnań
ak a . jadąc ciągnikiem wymusił
pierwszeństwo
prze jazdu,
na
sk·u~k czego ·zderzył się z motooyklem, którym jecbał Sianisław
Jemioł.
Motocyklista
wy~%C dł 2. wypadku % ciężkimi
obrażeniami
ciala.
*,. Na uli ..'Y Waligóry w Khllcaeh "warsUlwa" prowadz4lna
p rzlta Zy~ntunta Szweda potrą
dla na pasach przejśl! ia tlla
p iwzyeh Janinę Gajewską. Kohi"ta aoslala c iężko poraniona.
Wskutek
gwałtownego
w Ull'lfDifleia a- jezdnię został potr'ł('ony
I'rzez itamochód Piotr
M ' ia~ 2- Łonio 'a w pow. sano omier sJóm. Pies:&y doznał cięż
Jlicb . .tlucztl~

*'

W części
artystycznej artyści
Teatru
im. S. Żeromskiego i
Filharmonii Kieleckiej przedstawili
okolicznościowy
program
poetycko-muzyczny. Wystąpił rów
nież gorąco oklaskiwany Zespół
P ieś ni i Tańca Politec~niki Warszawskiej.

Telegram gratulacyjny
do przyjaciół w Winn icy
Z okazji 57 rocznicy Rewolucji
Październikowej I sekretarz KW
PZPR.
przewodniczący
WRN

A le ksander Zara jclyk i wojewoda kielecki
Anton i Połowniak
przesłali na ręce
I sekretarza
Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy w Winnicy. Was ilija Nikoła j ew i cza Taratuty i przewodniczącego O bwodowej
Rady Delegatów ludu
Pracującego. WasiJija. M i chaj ło 
wiCIa Kowuno telegram gratulacyjny. "Mieszkańcy województwa kieleckiego - czytamy m. in.
w telegramie - obchodzą historyczną rocznicę
Rewolucji Paź
dz iernikowej
szczególnie uroczyście . Wraz z Womi cieszymy
~ię z wielkich osiągnięć uzyskanych przez ludzi radzieckich pod
przewodem Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego".
Pozdrowien io z okazji rocznicy
Rewolucji
Październikowej skierowano
również do Ambasady
ZSRR w Warszawie. Konsulatu
ZSRR w Krakowie i dowództwo
Północnej Grupy Wojsk Radzieckich.
(jjb)

Podwykonawcy
zawalili na
Bocia nku nie tylko te sprawy
"W lesie" są jeszcze i in~le
elementy
uzbrojenia
terenu
Gaz, woda. elektryczność. Powie ktoś. że wykopy wciąż zalewa woda, że tak d eszczowe j
jesieni dawno nie było. Zgoda.
Ale jest też faklem. że daw:lO
nie było tak ciepł ej zimy i suchej wiosny jak w tym roku.
A uzbrojenie terenu' powinno
wy przedzać prace budowlan e.

W 16Kalu. OO1l)7l.flllO "Kotnuu" pr211 ul. S.fl1ł.kiew~2a. opatrz.,nl/m jlLŻ ~tVlIm szlIIdem "Corel-boutique". jf'S2C2fl o lIodz. 2ł)
p~1Wwlll tt' ezorelj OŻllwioflll rucll. Pra-eowftln ił! ekipCl ,.emt>ntOWIl WojetlJódzkiello Pr:zedsiębiorstwa TekstIlLno-OdziAl,żowe{/o .
- Dokonujfimll już ostatniej 1łosmetll ki lokalu - de uiedziełiimll rię od prudstll.wicieia dll,.ekcji
te{/o przedsiębiorsLtt' Cl.
Nll. ot1l.·0,,·«:1e zCLpraszllmll li /istopado. Patrollot znanllch zaklAdów "Cor':·. które będq zaopotrIlU· .Ć ski." .;;.. tl's21J"kie "tIlłJOści s",.atvi. że p.l.acówka. będzie się , . JHW1Ul cie1l2t11.a d "ŻVffl
poit· odz~ni.,m Jcietc2a1lek.
Wllrto ]p>f'2l1pomni"ć. ie Ilru~Lołl''''lI reM_t Jl"1łli u:'Uflł t,.wał
ty//to , tllyod",i. Gdllbll terk czę_mj! Co ~. dziej. rię ..,. . cnonllm sItlepi. 19W1blotClIm. który ma przf!iCli "N()oo Polslf..·!?

A JEDNAK 1II02NA!

1'#" j16d7illę prud umk>lięci .. m. C2l1U

•
1!.3Q odwucłzUe,,,,
przy tli. Sie,.ltieWłC20. Z pr:zyj4!mno.cllł odno'ou· ..jemy. że można by/tI hL dOlIlać WI~ko p.,l_
i 2'U1ł/kt., ,,"-ido"ł, mGŚIA-ł'i.kę. · jo{/U,.t. Bltl iakże tWM'oiek. kiJ,..·
1łobialou. o-pieKorniczll

kil Clat_MW 2na . dwa " odzaj•• _Mil. A
_!

~8

~._~

wymieniam tu
które wi nne
o to chodzi,
nie wiadomo który już
wymieDlac
te
same
Sytuacja, jaka pow stała
cianku powinna jedna k
dować reakcj ę władz
i wyciągnięcie
przys złość.

dzie lnicy Kielce dowan e będą równi eż
nie nie uzbrojonym, w
warunkach.
Każde mieszkanie jest w Kit!cach na
wagę
złola .
mies zkań utrudnia rozwój
sta. A tymczasem gotowe
mieszkania dla kilkuset
stoją puste.
(jj\1

W Sandomierzu

Budowa drogi
pod namiotem
z folii
opady deszczu
drogowcom
nie budowy obwodnicy
domierzu.
Znaleziono
sposób: nad
ut
namiot z folii.
normalna praca"
tego pomy słu pozw oli na
czenie budowy obwodnicy
cze w bieżący m miesiącu ..
Obwodnica połą czy drogi
gnące z Kiel c, Kra kowa,
szowa i Annopola oraz
li wy eliminować r u~h
chodów ciężarowych ze
go Miasta w Sand om ierz~...
Częste

iliwiały

(PIU'

" Głos

Wczoraj 5 bm. u k o łoł si4
n umer GlOSU PAPIERNIKA" nu :ta l ~9 i Kieleckich Zoklo~~.
bów Papierowych. Jest to Jut
gazeta za kł adowo w Kielc~ch.

Redakc ja
zopowia da , te .
PAPIERN IKA", stanow ić ~"Ił
i nformac ji, p l atformę
wym lo~~
dotyczącyc h i. t otnyc h pro~I • ...,
dowyc h, ins p irowa ć będll e
akcj e i inicj a tywy.
Pie rws zy nu mer g o zet,
gały

serwis

info rmacyjny, .

,

""02(B.d)

-l~łai

. .

.",ośti

aa :tabawę d. m leJ~e lk
w ik . Zre1<y «nował Jedli
C. zanliaru . G d y
d
kata aa n ie lo pr.e
Sławom i r W . zab ~1 •
ki eięi k i e obeęl i.
do marTa_rki i
sewki. J echali nill VI
h ni kowa. W pew nY~
ei e w y jllł z k ies zelll
udeny ł nimi w ,loVl(
eę · Prowadą ey
'1
munt W . ni e strael I
pr"y to.aoMi . zatrsyJJll
pnesze dł na t yl n_".. ..,lao_
p r óbowal tam
pastni ka. W "o sie
ny
Sła womi r
W.

mieszk anire Kozienie, Sła wom ir W . p. .końcuni .. lrJłk .. kI" szkoł y pM t a wo wd .. i e pNe jm.wal
ulsuj lIau ki i w " ale nie u m ierz" l praeow"ć. .Jec. :tamter~,",w a n i a r a n icsal y aię jedyn i e do p oszu kiwania " w e Mie• . .. t owan:or stwa.
:> pai dair rni ka lor. Sław • ..,ir
W . s pot kał StaRi sława S. :Kupili w i no. w.y pili je. a ....nl" j
pos zl i d. b&rlł
..L udowe K.··.
«dlli., pili ","kę . Dalsz y m etapem ~h wę drówki . y la r Htaura.,ja "Gifl"w ... t ". W y p ili tu t aj
po kilka butel.,k piwa. .,ei nie j
"wiedzUi klub m lodlli.,i."",y. a
naftę pnie znów r aezyli Ilifl p iwem w "Gi~w.neie·'.
Był. i ui dema.. Cd y Sław.
m i r W. i S t a ni ław S. .plaŚeili
ns tau r~ję.
Sł. w.mi r W .
p.saedl S IHn na p.s t ój ta k M w e "
pUl' .. L Wa rsaaws k iej. W,.,iadł
do "ltec e "fiata·· i pepl'omł
kinew eę, aby sawiózł , . potł
olem na ..I. L",befsk'ł. SI..wemir

w
XoldeDicaell ~
fi
S ..m. W.je wócł:tlne ,. It)
. . ,10 a ..t NIl»ieJlia ."

,W. ebciał ~ ~Mł.. ~ i

:aoM.

ec

http://sbc.wbp.kielce.pl

jeM"

tf1ł
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WSZYSTKO DLA P A N

sklep

Nie

prze dsiębior s tw.
zaniedbań. Nie

Nieudany zamach
na taksówkarza

( pod)wieczorek.. ~

kuchcnnego tle nk iem węgla. zatruli sit: śmiertel
n je : Józef Uchański (lat 64)
Qra2.· le, o żona Anna (lat 55).
lIię

społeczny ZSRR w ostatnich latach.
Część
oficjalną zakoń
czyla "Międzynarodówka".

Dlaczego więc nikt tu j eszcze
nie mieszka? Zabrakło, mówiąC
uczeni e, właściwej koordynacji
pracy. A zdenerwowany d·l ugim
oczekiwaniem przyszły mieszkaniec Bocianka powiedziałby
po prosiu. że zabrakło tu "zdrow e go pomyślunku". Dotąd bowi em do mieszkań nie plynie
jeszcze ciepło. Nie sc hną więc mu
r y stawia n e w deszczu, nie wiadomo w ilu jeszcze stropa ch
jest woda . Do terminowych
podłączeń
c.o. nie mamy w
Kielcach szczęśc ia.
Koordyna c ji działania zabrakło
na Bocia nku i w innych
sprawach. Aż do obecnej chwili
nie ma tu żadnych dróg. Do
bloków nie sposób nie tylko
dojść s uchą nogą, ale nawet dojechać. Jako tako radzą sobie
spychacze na gą sie nica c h i._
konie. które wyciągają :r; blota
elementy budowlane. Pracownicy budowy ' zrezygnowani brną
w błoc i e uważając tylko, by .~i e
prz elewa ło s ię przez kalone. A
prz ecież drogi powinny być zrobione już ·dawno. Nie tylko
przed
pierwszym
terminem
oddania mieszkań do użytku.
który już dawno
minął,
ale
jeszcze na potrzeby budowlanych. BUdowę dróg. i nie tylko dró&, utrudnia błoto. Ale i
błoto jest wynikiem nie tylko
wyjątkowo
złej
pogody.
To
równi eż wynik tego. że w odpowiednim czasie kloś nie pomyślał
o odwodnieniu terenu.
Cała
woda, która spływa ze
zbocza wzgórza Górnego Szydłówka zalewa budowę i nie
znajduje odpływu.

Kielecki

od za czadzenia

stnyżowicach

dopisała

ieszk nia Sinią pust
a mieszkań... brak

Święto Wielkiego

Głos

łem.

Koordynacja nie

L

Jesses"

wyei lrtCJl IIĆ

.."ni mar y nar k i
_dl' mu si ę t. a i"
n ył dnwi ,,Iiat. ...
samoch odu ~ _o
lłbie«Ł M iJi"ja salI" "!
~
,.ai d zierni k... br.
tlnlaełl

P rok u ra t.~

ECHO DNM:.

.Jedziemy, jedziemy '
ale jak wieziem.y?

1fJ\."d.~
~CL~

odziennie kilkadziesiąt tysięcy ludzi korzys ta s kom 1UlikacJi PKS, bądź PKP, aby dosta ć się do pracy. Od tego
w Jakich warunkach odby wa się i ch podróż zależy m.in.
w ydajność w c zasie produkcji a o to także chodzi. Niepotrzebna strata cza s u to proble m , który musimy w cil\ł'u najbliliszych k ilku lat roz wiązać.

Sum ie'nność
- co to jest ?

C

Ano wIośnie - ClY na co dzień ta sumienność nas zabawią
l Jak popa t rzeć po Kielcach, to od razu w i dać, że nie wszyscy
serio swoją pracę. To co może być wykonane w ciągu
si ę nagle w coly problem, którego rozwiqzaniem insię kilk anaście przynajmniej osób z kilkunastu instytucji.
Proszę bar dzo:
miesiąca

przy ul. Cho-

w Kielca ch, a dokł a dnie
parking u rozkopan o je zdUsuwan o jakąś awa rię wo Dziurę zrobiono w ięc
nq - usypano c a ły kop iec
- robotnicy wykon a li co
poszli i o spra wie wszyspowoli zapo m i nają. No szczęś
nosi czytelnicy wykazują niewiecej zdrowego rozsądku
naszy m pośrednictwem 1"-0gospodarza terenu - KSM

naszych
-sług

-korzystaj
S.

Bud.l •.słowia.

1

choroby

mąi

t.ajm owoł

j

rnęiowi

CZ,

_

s.ię

Z

powodu

poszedł

nie

n a.uym

ZQ

%Osiłek

do
3-let·

ten o kres p rzy-

zak ład u

x

: - Pracownikow i, który •
przepis ów nie tOo
prawa do wynogrodzenia, W
Ito~,e?nosci zapewnienia
osoopieki chorem u dziecku d o lat
!)rlysluguje zasiłek I tytułu o pie-Zoslłe~ l tytułu opieki przy sług urownlet

w razi e konieczności
ZG4
opieki zdrowemu dziecku w

do . lat a w przypadku n a g/en, e pr-zewid1.ianego z a mknięci a
lub .Przedszkola, albo nagłej
m~lto~k a stale opiekującego
dZieckiem, która uniemożliwia

owych nie zidentyfikowa nych
na ra zie robotników o wyrówna nie teren u.
Podobn a histori o zd a rzyła
się p rzy ul. Stol a rskiej w Kielco ch. Awa rię wodociągową usunięto a jakże - "zo pamniano " tylk o o ro zkopanej jezdni.
O zu pełnie sko nd a licznej
historii informują nos czytelnicy
mieszkający w bloku
przy uf;
Szkolnej 33 w Kielcach. Pobliże
bloku i sąsiadującego z nim
rowami.
Klubu MPiK otoczono
Po co one są - zgadnąć trudno. W każdym ra zie wykopano
je tny miesiące temu, nic się
wokół nie
robi,
więc
wolno
wnioskować, że nie b yło to inwestycjo p iln a. A już na pewno
nie na cza sie. bo rowy p rzecież
ko p ie się nie dl a sa mej przyjemności kopania. A teraz mie sz
kańcy, aby dostać się do sk:epów skaczQ
tok jak to
w
pi?s~~ce - "z kamyka nu kumlen ...
I znów dochodzimy do tego
zwyczajnego
slawa
"sumienność " . Obowiązuje
ona
przec ież wszystkich niestety, życie
w wielu przypadkach tego nie
potwierdza. A prz.ecież
jeśli

o

o

naszą

proc ę

wykonywać

będzie

my sumiennie, no
czas - to
wszystkim będzie się lepiej ży·
lo. I o tym powinni pamię t ać i
ci robotn icy z uf. Ch.opina i ci
ze Sto larsk iej i ci, którzy kopali
rowy przy Szkolnej.
. (KF)

opieki. W przypa dku gdy
. dziecka p racują, zos i ..
S,lę temu
z nich, które
osobistą opieke nad dziec.
warunkiem,
nie ma in·
O~owni ków mogących 10pcwnić

lod

Pł'.zysługu je

w .. ysokości 110

p ceOWnik a

do

:O"

dW ostatnich

z

okresu

trzech

za1.0-

miesiq-

:r~owych. puez okres łącz

.,.,Iqc 1 ~1

al;J'''d : Jąc

--

ortU ~Q
S'lro .1

"a Prze w~Je
m':"!n

~oku kolendanowym
n~edziel i świqt) I,cxbę dzieci w toVlI'Igłedu na to, c.zy
motk a, ojciec, czy
oboje rodzice. D .W.

tak

i co dalej?

Co roku wyda.je się w Kielcach całą mrusę docy,z,ji o rQCi:b ióI'(.~ s,taor ych domów. I słus-z
l!l'ie - ro:zbu d Cl'wujące się ntiasto potrzebuje
mieojsca pod

lD.o.we blokL
Cza.5em jednak wydan,je
tak.ic h de<:yzjj jest trochę na w y root. Po p N)Sjtu - dQtn się wali., de<:yzja o r ozbiórce je-:;.t a gdz>eś tam jes.zc:ze mie:.zka
loka.tor, o którym za pomn'id,llo.
P alllli Teresa KUIDor z ul. 'foporowskiego 28 jes-t taką wł~ś
nie OSIObą, która czeka na przydział mi-eszkania, p()ll1JiewaL QUdy.n.eok, w
którym doty;::h : _3S
przebywa.la kwa lifirkuje s.ię do
rozbiÓl"ki. Już kilkaJcrotni-e L.wra
cała
się w
S'Wej sprawie do
władz miejsk.iJch motywując t()
faoktem, że wa.runoki nie p uzwa.lają na dalSiZe zarrnieszk,iwan'ioe w rOZJ\valają cym scię budynl!<.u.
ZwróciJ iśmy się w tej sprawie do prezydenta mia.s.ta
Romana Wo>jlarow;cza. SZCLCgó!owych
informa!Cji
udzielil
nam je<lnaJc ki ownik Wydzia
lu Spraw Lokalowych Urzędu
Miejsk'iego - Luc jan Karoń ,ki:
- Lista czekających na miesz
kani e jest bardw długa. Pani
Teresi e Kum()r
przydzielimy
mi eS7;kanie do końea br.
Sprarwę
kompEkuj-e fakt, że
,n arna czytelniczka nie ma aktualnie gdzie mie - zkać. W takich wypadkac h pomoc pow;nna być !'>zyb<za niż Z'łzwyczaj.
(KF)

trzecie.

Andr zej
koncepcje
Część II Naukowe.

Krawczewski
rozwoju

- W spóLczesne
gospodarczego.

Socjalizm. Państw. Wydow.
Wydanie

pierw~ze.

S tron

258. Cena 22 zł.
Prawo i obowiQzki obywatelskie
w
Pol sce i świecie. Proca zbiorowo. P oń
stwowe

Wydo 'N.
Naukowe.
Wyd anie
pi-erwsze. Stron 485. Ceno 50 zl.

Dietrich

nza

Schultze -

różnicowa.

Wydanie

Cena 85

Termiczna

ano-

Pa ństw.

W ydaw. Naupierwsze.
Stron 302.

zł.

. LZEN IE ZE STR 1

Wygonowski

Umarłe

Stron 340.

l

16 października pisali ś my 8
przewlekajacej się naprawie
grzejnika ' e'lektrycznego należącego do p. nomana Madeja z Kielc. Jak nas poinforJnowa ł z-ca dyr ... Ar::-edu" Henryk Jed y nak - dokonano
naprawy owe/:,o sprzętu 'IN
dniu 2Z października.
Cieszy nas !lizybka reakc Ja
na naszą krytykę.

•
Miejskie

Komunik eJl

*

•

Pczedsl ębiorst wo

Ceno 22 zl.

Magdaleno Bartkiew1cz Odz ież
i
wnęt rza domów mieszczoriskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII
wieku . Zakład Norod;>wy im. Oęę.olió

skich . Stron 287. Cena 65 .'.
Jerzy Pluto - Konie przejoauJq Polskę.
Opowiadania i opowiastki.
Zakład Narodowy im. Osso!ónskich. Stron
174. Cena 14 zl.
Anna Tatarkiewicz \Ił labiryncie.
Szkice literackie. Ludowo Spółdzie l nio
Wydawniczo . Wydanie pierwsze. Stron
270. Cena 34 zl.

inłe

Siadem

Henr, k

l Kaniowski od\
/la ny za c o
S
r. .dl Irv" _
. "
w R M
·Y; .• Ż KIe lce: - Mo. " \\' nocy któryś z a.. nawalił"
. . p
I.tllll.·
,choclaz zar. Ib' ze w kotłowni ma u
rvch
•
'>.dnie: l
praCOwników.
j I , r)"j(' l o
w najbliższym
I
!:!:'\l~ \~ne będzie. supre l I
. z pewnoscJą się
(:lbo)

Wyburzyć -

krajobrazy. Wydaw.
Czytelnik. Wyda.
nie pierwsze. Stron 189. Ceno 16 zł.
Edword CIHomy - Szachownice nod
Berlinem .
Wydaw.
MON.
Wydanie

kowe.

~~~ on, mterwencYJny

te lników-pas ażerów:

Wojciech

prO ..
cho ..

lem do l at 2 zasiłek przy..
as, gdy są inni domow..
l1logliby opiekowa ć
~5ię

~~\~~letnre90 ,!"iesit;cznego

A oto kilka tylko informacj i na temat komunikacji dos tarczonych nam przez czy-

Wojciech Kostkiewicz. Edmund Spirydowicz - Spółki i
zespoły
rolnicze.
Ludowa Spółdzielnia W ydownicza. Wy
danie pierwsze. Stron 238. Ceno 25 zł.

ie

(; leCku: Jednakie matce
s;l~awuJqc~j opiekę nod

&TRONA!

że

kiero wca
Jan K., który
nietaktownie zachował się w
stosuuku do pasażerów w
dniu 1 T września (linia nr
H)
z.o lal upomniany. Jeś li
sytuacja się powtórzy, W'ciąl;ni ęte lIiostanlł wo'o ki dy!<cyplinarne.

•
Sekretarz

*

•

Odd zia łu

WojewÓilzkie~o NOT m~r Edward Lubczyński w odpowied zi na nasz artykuł o lokaJu
gastrollom!("znym
należącym
~ NOT wyJaśnia.
że
je"

•
Z
mle]SCOWOSCl Mało
goszcz do pracy w Kielcach
dojeżdża p. A dam Żabińs ki.
Pociąg
poranny z godziny
5.08 w dniu 18 października
opóżnił się 80 minut, 19 ub.m.
- 30 minut, a 22 ub.m. opóź
nienie doszło do półtorej g odziny.
W zakładzie patrzą na
s późniających się pod e jrzli w ie
mówi i nic dziw n ego:
przeClez godzina rozpocz ę cia
pracy j es t dla w szys tkich ta
sam a Wytłumacze nie, że kolej
znów
zawaliła
nikogo
os tatnio już nie przekonuje ...
Skoro żą da się od nas d yscyp lin y pr a cy - trze ba c h yba i k omunik a cję uporz ądk o 
wać.

• Pani A n n a Cel doj eżdźa
do Ki e lc pociągiem ze Skarżyska. POc iąg z godz. 6.20 o późnia
się
d zień
w d zień.
I
znów nieprzyjemnoscl w
pracy, znów wymierne szkody.
• Podobne kłopoty ma Ha lina
G a rlicka
dOj eż d żając a
r ównież ze Skarżysk a, ale autobusem z godziny 11.00. Opóź
nienia , są znów normalne, a
kierowcy
pytają:
"A co,
ła skę nam robicie, że jeżdzi
cie?".
Właśriie.
Tikt nikomu łaski
nie robi. W szyscy po prostu
j es teśmy członkami tego samego społeczeństwa i obowią
zuje nas pewien pOdział zadań.
Upra zczając zada niem robotnika, inżyniera czy
lekarki jest stanąć do pracy
o określonej godzinie. Obowiązkiem
kierowcy jest dowieżć ich na miejsce.
Jedno nie ulega wątpliwoś 
ci. Ludzie
muszą liczyć na
sprawną k omunikację . Od tego zależy, jak rozl ożą so b ie obowiązki ciążące
Da nich. zależy lakże to co
nie da się Diczym zmierzyć,
a co się nazywa: samop ocz uciem. Zbliża · się zima i problem dojazdu Wyst,wj w . calej jaskrawości. Już dziś nałe ży
pom yś leć o wszystkich
ewentua lnościa ch z tym zwią
zanych.
VVśród dojeżdżających spo rą
grupę stanowią kobiety pracujące, na które tradycyjnie

spada obo wiązek robienia zakupów, gotowania po,;i1ków,
sprzątania itp. cokolwiek
by bowiem
powiedzieć
kobieta ciągle pracuje po-

e c
•
Członkowie

nas~

*

.

pISZą··.
"J e$tem pra cownikiem
d e....
go w anym czasow () do KieLc _
pisze p. H enrlJk C/i()tktl z Gdtlsi
ska. - Byłem zmusz()ny odda4
buty do naprawy w
punkcie,
usługo wym należqcym do Spół
Pracy "Przeł()m" prz.
u!. Zagórskie). Miały byt flota.:
we 16 paźd ziernik a. Wyznacza-

dzielni

n() mi kilka

t erminów, które.
dotrzymane.
P o-.
d~~ie - . jeś li chodzi a u yllkose w ykonania usługi - ma sł,
sl)rawa z WSzyciem zamka bIliskaw l cznego do sp()dni. Ob.zedłem kilka
punktów krawieo.
k ich wyzna czano mi od l e"łfC
t erminy".
1:ist naszeg() czy telnika po.o
t Wlerdza starq niestety prawdC
-: z usługami w K ie lcad, je"
n~edoln'ze: A najbardziej _
,
me ma SIę co dziwić - denel'oo
wuje
niesolidność
rzemieśl ni
ków.

me

zost a~y

•

*

Władysław a Szyr1Ułr
•
Jędrzejowa nadesłał a nam btlt'-

Pani

dzo mity list.

Czytamll

•

t a,.

m . . in.: !,Chciałabllm za waszym
posr~~mcttl.'em

pOdzięk()w ać

d ll

rekC)l ' LO ,'"!'. J. Sniadeekiego
w KIelcach l uczennicom: BaSI Sęk i Ewie Chocholek za pomoc udzlelo.nq w czasi~ , tegorocznych zb,orów ziemniaków
J estem kobietq samotnq i' trud:
no byloby
mi pr zeprowadzi6
w tym roku teykopki." '
,

* . '

"W 1973 roku
pisze J6zef Szustak ze Skarżyska-Kam,.
- odłqqono mi po raz pierwsZIJ dopł~w energii elektrYC1ineJ. Powod? Podobno nie zap ła
CIłem rachunku na sumę 289 zł.
Sprau'ę ~yjaśnilem, rachune/ł
pr:zedstawlłE:m,

odnoto~an()

~

mwło być wszystko w porzqdku. W .1974 r. powtórnie damaga~o SIę ode mnie te; ~W()ty
Zn~w. wyjaśniłem. l
nAClle ;,
1!azdz,erm ka odcięto mi doplyw
~w,atla . Dlaczeg() t1Jle razy muszę chodzić d() dyrekCji Zak ła
du Energetycznego Skałźys ko
Kam.? Czy wszędzie urZędniCJt
pracuJq podobnie?"
SqdZ!~y. że "panowi~ .
b~urk.a
lJrZeanaltzujq dolcładme lIst naszego czytelnika. ,
{l,{F)

:Ue

~C?d

•
*
MARK~ LINKA .r ~.Ło_

d~, otrzl!mal/smy list, ~ .. kt~

rym twterdzi, ze restaurac;~
w Drz e 1?icy - "Zamkitwa" L

"Jar~ębmka", chociaż ' należq
Je.d nego przedsiębwT6t wa..

'0

ma/ą ... . jednego kierowń.iktJ.

~ rOZ/tlą się bardzo.

kola Z SM W w
d'llękują
nam
~. a sk ute czną
interwencję w
sprawie 7111ian kursll autobu su PKS na trasie Ki elce DobrzesLmv_
Grzymalkowie

Cz~tf-Inic9

1

to placówka, k~rej zadaniem
nie jes ~ uzupełnianie sieci
j,(astronomicznej w Kielcach.
W
związku z t .v m su/!,estie,
aby w niedziele lokal za s tę
pował
slołówki
pral"O' nic ze
nie mogą b yć spełnione.

http://sbc.wbp.kielce.pl

infO!wuje

••

dwój nie. Jedna praca - to ta
w za k ładzie, a druga czeka
n a nią w domu. Właśnie i lir
interesie kobiet pracując,ych
na leźy rozwiązać ten komunikacy j ny p r oblem. U trzymanie regularno ści kursowaala
pociągów
i
autobus ów
t.
spra-wa bardzo ważna dla
gospodarki kraju.
K. F' ALKfEWICZ

;',Jan:ę

w liśc.ie "d o'

bmka" ..-

pis.::e

kUJhnt~.

!<siqźka

re~akcJ! nasz czytelnik' -'- mG
n
mIlą
'/.0'
k
. obslll
. "ę, a I e
'ł:H!.ps q

życ;~d , '

za:alen me potwierdzq, ~ abV
p~"a . konsumentami. -;: ,ktoi
WtęceJ

su:

nią

intere ował;.

Zarząd. es nie przepro{)t-azc
kontrolt,

a

kierOwnik

~a wytłumaczenie -

mnym

zakładzie."

;zawsze
:te t . tU

często jest · 00.
wlecł:::ana przez przyjeulnllcho
at,e
gastron()mia
wil:łb Z llie
Drze wica

me clostrzC'ga tego
alkohole.m mo 2na'

'e

takż~~

k ~l("h rną u:ukunać n/an oor/)-

tow.

. <.tum.ł

STRONA.

STRONA'

Wis'a w gospodarce narodowej

Na dobranoc

Krzyżówka

W

przyszłość?
Ubiegłe
nęło
pod

Blone, 8.

np.

przyprawa

DO

Iboże

na

.. lenia

podarunek. 5. ko7. góry
z Mont

kenozoiczna. 9.
kuchenna.
10.

mąkę,
11....
arabsk iego.

kwaś

miele

naczelnik
ple12.
sklepienie

niebieskie, 13. jednost.k o
Rumunii, 15. organ izacja

monetarna
zawodowa

rzemieślników. 16. żłobek, wpust.
przystosowan ie
się
organ izmu
zmian w środowisku.

PIONOWO:
.'ę

1.

bierne

11.
do'

poddanie

wypadkom, rezygnacja, 2. poro.
3. zdanie egzaminu,
uznanie

mgła .

te
wykonano
wszystkie
obowią zki
studenta, 4. wyższa warstwa w społeczeństwie,
możni, 6. reprezentacyjno siedzibo głowy państwo. t 1. nuto.
14. Europejskie
Stowarzyszenie
Wolne!ł0

Handlu.

trzydziestolecie upły
znakiem prymatu
kolejnictwa; planiści naiwnie
wIerzYli. źe ten śrMek tra!!sportu rozwiąże wszystkie kło
poty. Uzupełnieniem miał być
transport kołowy. Szlaki wodne
leżały
odłogiem.
jako konkurent pozbawiony łask. Były to
dwa resorty: komunikacji i że
glugi.
W porę zrozumiano. że są to
dzieci jednej matki. Niedawno
nastąpiły
długo
oczekiwane
zmiany organizacyjne na najwyższym szczeblu, w
wyniku
których Zj ednoczenie 2eglugi
Sródlądowej i Stoczni Rzecznych.
z byłego Ministers twa 2eglugi, '
przeszło do resortu komunikacji. Odtąd skończyła się kon~u
rencja. zaczął się czas w s p o Id z i a ł a n i a. 2egluga śródlądo
wa
stała
się
równorzędnym
partnerem kolejnictwa i PKS.
Ba, jest w jelka na.dz:ie-ja, że
w sposób generalny rozwią że
narastający od wielu lat kryzys w przewoźnictwie.
Zacząć walkę

z mitami

"ECHO DNIA"
Kupon nr
ROZW I ĄZAN IE

Największe
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POZIOMO : kapitanat. karakal. Eton.
anodo,

sport.

Joffe,

PIONOWO:

.ło,

etan,

nag roda .

reek-

kolekcjoner. Iran. Na-

teleabonent,

Edyp.

sprzeciwy wychoze strony przemysłu.
Szermowano argum e ntem
braku regularności prze wozów
na rzece, narzekano zwłaszcza
dziły ~wsze

KRZY2:ÓWKI NR 243

kos, Ale, figle, eta,

Ro.wiązanie

.adania przesyła~ nałeiy pod adresem redakcji "ED" wy'ącznie na kartach pocztowych w terminie siedmiu dni od dot. niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowied.i rozlosuje się dwa bony koiąi
.owe po 50 zł. Korty pontowe be.
. uponu będą WY'ączone z losowania.

Sztuczne

eksplozji demo~ra
która wybuchła w
Europie po fi wojnie świato
wej, w ostatnich lałach zaobser~9~01 ~ ~łec!fień~two wielu
&raJów staneJe się. A oto przykład II własne~o podwórka. W
1970 roku żyło w Polsee ponad
,. miliony osób w wieku powytej 60 lat, natomiast w roku
1985 ludzi w tym wieku będzie
około 5,5 mln. Z te~o ponad
5Gt tys. osiunie wiek 80 la_l
i więcej. Dlate~o lei problem
ecbrony zdrowia i pomooy s"ołecznej dla tych ludzi je.!lt Jui
w tej chwili i będZie w przynłości waznym problemem meC1YCznym, spolecznym i socjolofłieznym .
Jest bowiem taktem
Mzs pornym,
że
narastająca
liezba osób w - jak to niektórzy określają - wieku pozaprodukcyjnym, zwiększa - odsetek ludzi o upośledzonej sprawnosCl fizycznej i psychicznej,
mającyeh trudności w or~anizo 
waniu sobie codzienne~o życia_
Wedłu&, licznych badań 4 proc.
Cl8Ób w wieku starszym nie może
opuszczać
łóżka z powodu
przewlekłych

schorzeń

bądź

W Polsce szaeunkowo stanowi to około 170
tys. osób, z eze~o około 15 tys.
praebywa stale w szpitalach. W
ehwili obecnej przed służbą
społ«~zną stozniedołęinieni3..

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

......-

;-;-.-

koniecznych do samodzielneżycia. Oprócz te&'o podstawowym zadaniem humanitarnym jest utrzymanie stare~o
człowieka możliwie jak najdlutej w je&,o środowisku, w którym przeżył on niekiedy całe
życie
lub je!:'o przyUaczającą
'}zęść. Umieszczanie starych łu
dzi w domach p"omocy społecz
nej bądż w domach specjalnych
traktować należy jako zło konieczne. Słuszne jest stanowisko
reprezentowane przez znawców
probłemu.
że
starych drzew
przesadzać nie należy, bowiem
w nowym miej~u chooiażby
&,leba była najlepsza, przeważ
nie już się one nie przy jm~ i
usychają. Aby jednak starzy ludzie mo&,li źyć w swoim śro
dowisku muszą mieć w nim z..!.Jlewnion~ pomoc rod-zflły , bądź
te! świadczenia niezbędnych ustu!:, przez pomoc społeczną uraz
systematyczną opiokę lekarsko-piełę!:,niarską ze strony leKarzy rejonOWYCh i pielę!:'n!ar ek
sił
~o

o tzw.
P fieznej,

pośladki

Ogromny interes robi operatywny wynalazca i produce nt
dodatkowych łydek, f)OŚlad'ków.
b ieep5Ów. piersoi i inn.w:h częŚci ciała. ProdUkuje je ze sztucznego tworzywa, które św i eŁ
nioe przylega do ciała. Efekty
są podobno 7Jllakomite.

~~~

:Jesień życia

adg anlczna

Kto prz ciw kr -lo eU
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isła, królowa polskiCh rzek, ma nie tylko &,orących zwolenników jej rozwoju. Są też oponenci; wprawdzie nieliczni, ale krzykliwi i skuteczni w działaniu. Ich to
między innymi zasluga, że gospodarka cierpi na ostrą niewydolność krążenia surowców i towarów w kraju. Dziesiątki
milionów złotyc,b strat. jakie ponosimy corocznie na skutek
niedowładu środków transportowych, można byłoby przecież.
już dawno wydać na cele bardziej przydatne. A co przyniesie

POZIOMO: 1.
lejko. kolejność.

•

(III)

środowiskowych. Dziś wyodręb
niono nową &,ałąź medycyny
klinicznej, która zajmuje się leczeniem i rehabilitacją ludzi

starych -

jest

nia

!:"eriatria.
i Opieki

~linisterstwo Zdr~wia
Społecznej opracowało pro~ram
działania na najbliższe łata w
zakresie łeczenia oraz potrzeb

socjalno-medycznych i

psycholudzi w
wi .. ku. W tej chwili
rozpoozeto szkolenie lekarzy i
średniej
kadry medycznd w
problematyce geriatrycznej. Do
roku 1975 w każdym województwie pow" taną poradnie &,eriatryczn e. W przvsziości placówki
łe~o typu powstana na szczeblu
powiatów. Jak widać stopniowo
stwarzane
warunki,
aby

lo~icznych
podeszłym

dotycząCY

na przerwy nawigacyjne zimą.
Podejmowano zarzut, że nocą
żegluga ustaje. że w dłu ższym
r;:.zasie pokonuje te same odległości, itp.
Tymczasem wyższy stan wód
spiętrzonych . wysoka częstotli
wość ruchu na rzece, dalsza zabudowa Wisły eiekfrown!ami
ciepl'nymi i przemysłem, stworzą
warunki c a ł o r o c z n e j
żeglugi. Także inwestycje uzupełniające
jak
oznakowanie.
oświetlenie. wyposażenie
pcha_
czy
w
echosondy
i
radary, pozwolą na ruch statków
również nocą. Zaś szybkości, w
porównaniu z aktualnym stanem na torach. nie będą znów
takie rażące . Pociągi towarowe
jadą
z szybkością niższą niż
~o km. A na niektórych odcinkach ta przeciętna szybkość
podróżna
bywa jeszcze mniej
obiecująca.
_
Inny zarzut - mniejszej opłacalności
inwestycji
wodnych.
. droższej eksploatacji dróg wodnych - delikatnie mówiąc. mija się z prawdą. Zwykle nieuctwo dyktuje takie .argumenty. To prawda. że na zabudowę
Wisły trzeba wydać kwoty rzę
du dziesiątków miliardów zło
tych. Zapomina się przy tym,
że rozwój kolejnictwa, przebudowa urządze ń na tych liniach,
t a k i e s a m e kwoty pochło
ną. jeśli ·chcemy. aby transport
kolejowy zwiększył d 'IN u kro tn i e swe możliwości prze wozowe. A dodajmy. że w ciągu 25
lat zadania w przewoźni ct wie
zwięk szą si ę p i ę c i o kro t nie.
Ozy PKP i PKS będą W stanie udźwignąć te n rosnący cię
żar obow ią zków? W
tym podziale pracy musi znaleźć się
miejsce r ównież dla żeglugi
śr~owej.

s eFcT wyli-czy1i. że nakła
dy jak również \ późni e jsze
koszta eksploatacji drogi wodnej będą · bez porównania niż
sze n iż innych środków przewozowych. Drogi jest racze j tzw.
transport łamany: dowóz ładun
ków do portu, prz eładun e k , a
przy końcu szlaku znów podobna
ope rac ja
przeładunkowa.
Jeśli j ednak zainstaluje s ię w
rejonie portów taśmociągi. kolejki linowe, urządzenia rurociągowo-hyd rau liczne.
transport
łamany przestanie by ć problemem. Zresztą juź teraz kilkadziesi ąt
większych
zakładów
przemysłowych.
całych
miast,

nie wspomina jac ju ż o elektrown.i-aeh. leży bernpośredllłio nad

Kradziez
na zamówienie
W amerykańskim pn:emyśle
i ha.ndlu panuje ostatnio moda na drobne kradzieże. Zdarza sil:.
że
pracodawca nie
chce zwalniać wybitnych specjalistów tylko dlate~o. że ilopuścili się drobne,;o
prz ywła
szczenia. W takich sytu&cjach
nieocenione usłu!\'i w yświadcza
pewna wyspecjalizowana firma
z Nowego Jorku, która pryncypałowi
dostarcza własnych,
&,warantowanych złodziei. Firma zatrudnia I:łównie drobnych
aktorów, którzy po mistrzowsku aranzuią. kradzicż w zakładzie,
dają
się
efektownie
schwytać na I:orący m uczynku,
doskonałe

ok_ują
skruchę
sądem,
aortystyc7.llie
przyjmują
wyrok.
który ma
odstraszyć pracowni.ków
firmy
od krad.zieży, a
po-

przed

•

WOjna

Wyładun ek
może
odbywać

nurtem rzeki.
ładunek
b~zp oś

i za-

O

się

r e d n i o: barka - magazyn .
Rozwój transportu kolejowego wymagałby setek tysięcy
hektarów ziemi. n atomiast transport wodny takich wielkości nie
wymaga.
Wprost
przeciwnie.
przy r e gulacji nawet potrafi
"wygospodarować"
dodatkowe
hektary dla rolnictwa. Transport wodny jest mnie j pracochłonny w stosunku do kol~j:- '
nictwa; mniejszy jest .s toplen
zatrudni e nia, co też ma znaczenie w sytuacji, kiedy nam zaczyna brakować siły roboczej.
i najwa ż niejszy walor koncepcji zagospodarowania Wisły:
to nie t ylko szlak wodny. me
tylko kwestia trans po.rtu. Z za:
inwestowanych środkow płynąc
będą korzyści również dla rolnictwa. energetyki, gospodarki
komunalnej
(zapasy
wody!). '
rybołówstwa, turystyki i r ekrea_
cji!

i'e

ze

urzędu

zu żytych materiałów gun: ę

do żucia wartości ponad poł
milion a złotych; na jednostce
r ybackiej ..Wigry" schowano
n"ielegalnie
przywiezione towary w kartonach po m~.czc~
, rvbnej : na m.s. ..Jan Zlzka
ńie za deklarowany do ~cle~la
ładune k znaj dował się m. m.
w studzience wodnej oraz w
ballkach metalowych. Załoga
jednej
z barek
wyrzu~ała
przemycany towar w sI?ecJa~
nvch pł yw ająQych pOJerr:n~ 
kach w
umówionych ml~~
scach na Zalewie Szczecmskim lub na Odrze. Stamtąd
wy ławiali je powiadomieni up;zednio .. rybacy " .
.
Nie wolni od przemytmczvch grzechów Sł\ również i
za-~ r a niczni goście. Np. u harr:
burskich kupców Olofa K: I
Fiedricha K. z nale z iono melegaln ie wywożone: Bibl ię z
1739 r oku i Talmud z 1763 rQku u Gerharda K. (z RFN)
sk; zypce wykonane w
1730
roku a Jugo łowianin Ilicz Z.
usi ło~ał wywieźć z Pols ki p i saną ręcznie książkę w języ-

Jak dotąd, żegluga śródlądo
wa w Polsce wykonuje zaledwie 2 proce nt zadań przewozow ych ogółem . Tyle co nic. A
prz ecież mo żli wości są ogromne.
Dość powiedzieć. że nowoczesny
zestaw pchany (dwie barki plus
p chacz) może zabrać w ięcej ła
dunku niż trzy najdłuższe pociągi towarowe. Przy
za sto~o
waniu dwurzędow yc h zestawow
p chanych. ta zdolność transportowa zwiększa się p onad dwukrotnie. Ptzy zas tosowaniu statków o nośnośc i 5 tysięcy ton.
zdolność przepustowa wI ś lanego
szlaku
mogłaby
o s iągnąć
ć w i e r ć
m i l i a r d a ton ła
dunków masowych rocznie.

adnych
kobiet!

Boimy s ię jednak tej inwestycji, bo wymaga uj ęć k.omple~
sowych . Zabudowa Wis ły me
może się odbywać fragm _ntarvcznie.
w yci nkowo;
trzeba
iŚć całym frontem. Bo w przeciwnym w ypadku na stą pi zamrożenie miliardów na wiełe
lat.
Nie
będz ie
pożądan ego
efektu
ekonomiczn e go.
Szlak
żeglll~owy Wisły. długośc i ponad 900 km musi mi e ć te same
parametr~. miedzy źródła~i i
odbiorcami masy towaroweJ.
STANISŁAW

to kilka informacji
szczecińskiego

celnego:
na
statku
Kutno n" w butli ze sprę
iony m powietrzem. zna.l eziono
121 bluzek damskich I 'Pewna ilość kre mpliny; na m.s.
J\Io dlin" zapakowano w be-

Tylko kompleksowo

Mie3Zkańc y '

amerykań-'k ;~o

miast€{!zka Northport zał oo:y 11
klub szachowy, które go czło~ 
kami mogą b y,ć tylko mężczyz
ni. Według oświadczenia kierown ika klubu, n ie chodzi o
zdecydowaną
akcję
antyfeministyczną,
ale o
zachowanie
czystośc: sportu. P o prostu gra
w szachy z kob :et ą je5't. zdaniem człon,ków klubu, męką,
jako że p a rtne rka n ie może
POWStrzy mać się od mówienia.

ku starosłowiańskim .. Bibliotheca Milichienia Gerlicensis", pochodzącą z
XIII w.
Powracająca do Szwecji Luiza K. tłumaczyła z kolei celnikom, iż może pić
herbatę
tylko z samowara i dlatego
zabiera ze sobą samowar z
1884 roku. Ujawniono . szczególnie wiele prób nielegalnego wywozu starych książek;
na szczęście nasi celnicy maja dobrego nosa, bardzo u~iejętnymi kontrolerkami są
zwła szcz a kobiety.

wać

bliźnięta.

• Gejzer to nie tylko unikalne zjawisko przyrody, to
również wielce użytecz ny .. instrument" do badania skorupy
ziemSkiej. Rytmiczna aktywność gejzeru,
jej wybuchowy

II)

sie do nowych mieszkań prze_
P~owadziło się JtO(lad 110 milio
n?w obywateli. Wzrosły wydatn~e płace, zwięks'Lono czas urlo
pow, Wprowadzono
5-dni1łwy
IY<hień Prt\ey.
.BYł to jednocześnie czas wieI
kich
przedsięw7Jlęć
gospodarCZych. Przystąpiono na s"erok~
s~a lę dD zagospodarowywania
n:epnebranych bo/:,actw natural
nych na rOZległych. niedDstęp
nych ohszara,.,h Sybeł'ii i Dale-

wyniku zwycięstwa na~
hitlerowskim faszyzmem I
rewolucyjnej walki mas
pracujących uformowały się na
znacznym obszarze Europy nowe soojalistyczne państwa. Proces reWOlucyjnych przeobrażeń
objął także kontynent azjatycki,
dotarł do Ameryki, obalił kolonializm w Afryce.
Swi3towy system socjalizmu
stał się czołow~ siłą w walce
antyimperi.alistYC7JJ1ej, a
zarazem trwałą podstawą pokoju i

W

dni"

bezpieczeń_

stwa.
Dzięki konsekwentnej polityza~ranicznej
Związku Radzieckiego i całej socjalistycznej wspólnoty ostalinie
łata
pn:yniosły doniosły przełom w
stosunkach międzynarodowych.

et'

W historycznym zwrocie od
,.zimnej wojny" do pokojowych
ne!:,ocjacji fundamentalną rolę
spełnił rad~iecki program poko
ju uchwalony na XXIV Zjeź
dzie KPZR, Okres jaki minął
od ogłoszenia teg", dokumentu
z tr ybuny zjazdowej przez sekretarza generalnego KC KPZR
Leonida Breiniewa potwierdził
w pełni słuszność i dałekowzro
czn..ść zawartych w nim ocen,
re$ość
przedstawi. . ych propozycji.
I chociaż wstrząsają jeszcze
światem konflikty
zbrojne
i
wiele probłemów czeka nadal
na rozwiązanie, proces odpręże
mi. umaorlia się wciąż j ro~i-

kłóre

światem

Wiełki

Dodsta~loW.

Hitchcocka
.fultro rano pOiproszę do
w-akalta.

ad-

5iebie

Potem jpO'Szedł na spoczynek.

charakter określa przebieg proce ów
zachodzących
głęboko
pod
pow ie-rzchn.ią
Z iemi. Na
Ziemi jest bardzo wiele gejzerów. Największym i najpotęż
niejszym z ni ch był Waiamangu, który zaczął działać w 1fl99
roku w Nowej Zelandii. NieGrupa studelLtów Uniw.ersyregUlarnie co trzy do pię
t etu Winn ipe g w Kan adZie uciu godzin wyrzucał on orządziła
zawody . w
r.zadkJi<:.i
koło
800
ton
wody
. Kamien ie
dyscwhnie. ChodrL ! ło m :anOWlporywane strugami wody o sią cie o rywaliza cję,
kto woła
gały wysokość 500 m.
Już w
palić
- równocześnie najwięcej
Waiamangu
prze ~t ał
cv"ar. R ekord pob i ł 19-1etni • 1904 r.
funkcjonować. Przycz~ną było
Ke"n Haighan. R e kordzJist,a palił
obniżenie o I1 m pozIOmu wojednocześnie 28 cygar,
a więc
dy w niedalekim jeziorze Tedok ładn ie dwa razy więcej niż
rawera.
poprzedni mistrz.

Godzinę później Francois QUll;r les,. który uchylił nieco drzwi, zauv.:azy~ Jakąś
postać wślizgującą się do .łazlenkl. Szyb:ko wyskoczył na korytarz I pchnął drz·Wl.,
W łazience stała Dora Freeling. trz y mając w ręku dwie tuby pasty do zębów .

z kr:oniki

powiedział

Rekordy, rekordy...

I

przyjaźni polsk()-ł'adzieckiej

t

Wyrazem coraz

bardziej za-

c ieśniających się końtaktów bezpośrednich ludności polskiej
i
radzieckiej,
były
wyjazdy do
ZSRR "pociqgów przyjaźni". grup

specjalistycznych - energetyków.
górników. hutn ików. pracown ików
p rzemysłu lekk ieg o. elektroników.
p racow ników przemysłu rolna-spo żywczego. drogowców. transpo rtowców ' oraz ochotniczych
straży

pożarnych.

Jedną
z
między Po lską

d zińie

nauki

*

•

form
kontaktów
a ZSRR w dz ietechniki
jest

w ni~cza.rnoziemnej skefie Federacji Rosvjskiej i budowę
bajkalsko - -amurskiej ma!;iskali kolejowej.
W szystko to sprawia, .te społeczeństwo rad71ieckie wita nadehod%~cą 57 rocznicę Re"!olucji
Październikowej w POCZUOIU dobrze .spełnionego obowiązku. wl!
bec ojczyzny i du żej osobisteJ
satysfakcji z osi.=\pięć z.awodowych _ i korzystnych. II!DJan w
swoim prywatnym zyCJu.
Rok bieżący, podobme jak u:
bie~le
lata dziewiątej 5-lat~...
wykazał raz jeszcze bez:;porRle
iż rezultaty coraz lepszeJ pracy
znajdują ;woje odbicie w wydatn ym
podnoszeniu poziomu
życia materialne!;o i k~ltura~
n ego
ludności.
przYSPIeszenIe
realizacji zadań &,ospodarczycb
oznacza bowiem przyspieszenie
programu socjame&'o. Ta ścisła
współzależność
obydwu
tych
czynników wytyc-za
program
działania na dziś i na Jutro.
wśród

&,łównych

haseł

pod jakimi przejdą vf świątecz 
nych pochodaCh mieszkańcy .K~
ju Rad znajdą się treści mowlą
k:~~O Wscitodu. ' Zakończono re- ce o powszechnym udziale spo
~ IZ3.eJę w.ielkie~o planu pru- łeczeństwa w socjalistycznym
za Zl:łcerua stepowych ~iem Ka- wspÓłzawodnictwie pracy o "!Y
p~. tanu w urodzajne pola, konanie przed terminem plano,w
nia J~to podobne prace nad uzyź bieżącej 5-latki. Wie!e zalog
nlcm pustyń śrOdkowej Azji. podjęTo z okazji rocznic! re\yo
ntomYŚlne wynik; gospodarcze lucji dodatkowe zo_boW1ąza.nI~.
5_1~~~~ne w trakcie bieżącej Sa one wyrazem tworcze&,o khobYW1l;tel<I
~ umOŻliWiły
roo:poezęcie matu. świadectwe m
c~Q
WC'LeŚniej przed wyzna- skiej tr06ki o sprawy SWOJC&'O
s tę Ylll terminem dwóch 1'1&- kraju.
MICHAL SKALENAJDO
st/~~~ ogÓlnOkrajOWYCh inwe
(Moskwa - P AP)
cJ>. młenSYfikacji rolnictwa

.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Widzi pan i, miss Freeli ng powie gra jest
czona. Pani pójdzie ze mną do pok<JoJu
m isteor Bentona.

skoi?--

dział Quarles spok()jnie -

Ja'k urzeczona , z dwiem a tubam·i pa9Ły
w ręce, podążyła za .nim. Gasper Be.nton
siedział na łóżku ponury.
To jest osoba. która pana truła. -

-

fakty mówia za siebie

Toteż

wezwa,niu
t y11l,
jednD -z głów n
roczn ych

Z teki Alfreda
10
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Quarle~.

Jej polk21ki zaczerwieniły się..

Nie wi.em, co pa.n ma na m)"Ś-li?

-

11
-

P<Jozwoli

<kh.. wie pani

działalność

pani?

Uczelni

Quarles odebrał od niej tubki i pokazał
Bentonow:i nadęc i e na jednej z nich.

Komisji Absolwentów
Radzieckich przy ZG i
zarządach wojewódzkich
TPPR.
Przypomnijmy. że w lotach 1955
- 1970 uczelnie radzieckie wykształciły 3.000 polskich studentów.

•

roku *z

•

W 1973
inicjatywy ZG
TPPR ustanowiony został medal
.. Za zasług i w rozwoju współ
pracy kulturalnej między PRL i
ZSRR".
Przyznawany jest on
czołowym przedstawicielom polskiego świata kultury i sztuki
oraz działaczom i twórcom radzieckim_

•

RAMS

DOKOŃCZE.1"'1IE ZE STR. 1

międzynarodowego

• Lekarze węgierscy z kliniki dziecięcej w Szegedzie opracowali wspólnie z fińskimi pediatrami ze szpitala w Turku
metodę rozpoznawania płci plodu w okresie ciąży. Metoda jest
nieszkodliwa, gdyż polega jedynie na baoaniu ultradźwięka
mi. Pozwala ona także wykry-

*

W lotach 1970-1974 między
TPt'R. i I r'Kf wym ieniono wzajemn ie ponad YIJ aelegacji. ktore poznawaly dorobek oou krajów. przeprowadZ iły setki bezposrednich spotka n z aktywem
o raz szerokimi
kręgami społe
czeństw obu krajów. W 1973 roku przyjechało 00 Polski 120-0sobowa grupo czołowego aktywu
Th(f.
reprezentującego
wszystk ie republiki radzieckie.

- Wm ieszała do pasty silny środek powodujący . wym iot y i przynosi ła tę tU!~ę
zawsze wtedy, g.dy pana bratane k u mego przebywał. Ma 'pa~ n~wyk . po-łrkania
w sz ystkiego, co znaj<luJe SIlę w Jamie. ust-:
nej i czasem połykał pan pe'-"'lle tl-OOcl
środika na torsje.
Czase-m wię::ej , wtedy
' pan wymiotował ; czasem
mniej , wtedy
m i ał· pan ty lko nudności. Gdy ty l'k o bratanek opus zcz ał dom, zamien i ała spreparowaną tubkę na oryginalną, w ie dz ąc, że
n i e rozróżni p an tego po smaku . W ie<l'Zliał e m , że zam ie n i ona natychmiast pasty do
zębów, gdy namów i ę Rogera do wyjazdu,
a pan gło ś no da do Mozumienia. że zamierza zm ien i ć te s tament.
Dora Freeling sięgnęła ręką do szyr.
złego

Ja ... ja n ie chciałam panu zrOlbić nie
zapeW'lliała Gaspera Ben.Łona. -

12
Ale Roger ma tak wiele, a ja mało._
przecież n ie jest sprawiedliwe.

- Możesz mówić o- szczęściu. mloda
-l ady pow i edział Benton. ~ ie
będę
wyciągał da lszych koosekwencji. N ie chcę
W konkurs ie z okazji 5O-lecio
skandalu. W ystawię pan i czek na pięćset
ZSKR. zorganizo~anym
przez
TPPR. Wydz i ał
Kultury Urzędu
funtów i do jutra w południe o-puści pani
Wojewódzkiego i Wojewódzką
mój dom! Zwracając się do QuCllt'le.sa.
Radę Zw i ązków Zawodowych w
dodał: Nie mogę pojąć, skąd pan wieKielcach wzięło udział ponad
dział, że to o pastę do zębów chodziło._
20.000
młodz i eży i pracowni- Dedukcja - odpad detekt yw. - Poków kieleckich zakładów pracy.
trawy, które pan jadł, nie były zatrute,
tak samo wino-, które pan pijał. :"i ie pali
pan. Jadał pan te same po-trawy ~
U1prze<ln io i nie odczuwał żadnyeh d()legIń
wości. Jakie jeszcze możliwości istrneją?
Powied zi ał pan do mnie .
że od wczorajszego w ie czoru nie wziął pan już niczego
do usil;. Ale przecież kaidy z nas czyści
lolt wplywa
muzyka
na charakter
wieczorem 7.~y ' i pasta znajduje się w
wyic.onowcyt' Wyjosnleniem tej sprawy
zajęłO Się
grupo
lac~od n.lonlemlec·
ustach.
kien ps)'chiotrow. Zbadali .onl 208 "!u·
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kim

przestaje •..
zyków i doszli do

sku:

wykonawcy

wnioklasycznej .sq

nostępuJq cego

muzyki

z reguły ludźmi bardzi ej zrównowozonym i, zoś muzycy
wykonujQcy ~t~o~
współczesne IQ nerwowi. rOl.drOlmem

j kłótliwI.

Tłum.

J . NOGAJ

STRONA.

STRONA'

Wisła

Na dobranoc

Krzyżówka

polskiCh rzek, ma nie tylko gorących zwolenników jej rozwoju. Są też oponenci; wprawdzie nieliczni, ale krzykliwi i skuteczni w działaniu. Ich to
między innymi zaSługa, że gospodarka cierpi na ostrą niewydolność krążenia surowców i towarów w kraju. Dziesiątki
milionów zlotyc.h strat. jakie ponosimy corocznie na skutek
niedowładu środków transportowych, można byłoby przecież.
już dawno wydać na cele bardziej przydatne. A co przyniesie

W

isła, krółowa

przyszłość?
Ubiegłe
nęło
pod

POZIOMO: 1.
lejko. kolejność,
Blon_. 8.

np.

podarunek. 5. ko7. góry z Mont

kenozoic zna,

9.

kwaś

..o

przyprawa
kuchenna ,
10. m iele
no mqkę, 11 ... naczeln ik
ple... ienia
arabskiego.
1'2.
sklepienie
zboże

niebieskie,
Rumun ii,

13.
15.

jednost.k o

organizac j o

rzemieślników,

16.

żłobek.

monetarna
zawodowa

11.
def

wpust.

przystosowan ie
l ię
organ izmu
amion w środowis ku.

PIONOWO:

1.

bierne

.Ię wypadkom,
rezygnac j o.
mgło. 3. zdanie egzaminu,

poddanie
2.

poro,

uznanie

fe
wykonano
wszystk ie
obowiqzki
sludenta. 4. wyższa wc rstwa w społeczeństwie. możni. 6. reprezentacyjno siedzibo głowy pańs two. 11. nuto ,
14. Europejskie
Stowarzyszen ie

Wolnego Handlu.

trzydziestolecie upły
znakiem prymatu
kOlejnictwa; plani ści naiwnie
wlEirzYli, fe te n ~ronek traąs
portu rozwiąże w szystkie kło
poty. Uzupełnieniem miał być
fransport kołowy. Szlaki wodne
leżały
odłogi em,
jako konkur ent pozbawiony ła sk. Były to
dwa resorty: komunikacji i że
glugi.
W porę zrozumiano, że są to
dzieci jednej matki. Niedawno
nastąpiły
długo
oczekiwane
zmiany organizacy jne na najwyższym szczeblu, w
wyniku
których Zj ednoczenie Zeglugi
Sródlądowej i Stoczni Rzecznych ,
z byłego Ministerstwa Zeglugi, '
przeszło do resortu komun ikacji. Odtąd skończyła s ię konkur e ncja. zaczął się czas w s p ó ł
d z i a ł a n i a. Zegluga śródlądo
wa stała się równorzędnym
paor\lnJerem kolejnic1iwa i PKS.
Ba. jest w jelka nadzieja, że
w sposób generalny rozwiąże
narastający od wielu lat kryzys w przewoźnictwie.
Zacząć walkę

z mitami

"ECHO DNIA"
Kupon nr
ROZWIĄZANIE

KRZYlÓWKI NR 243

POZIOMO : kapitanat, karakal. Etan.
anodo,
sport.

Joffe.

etan,

nagroda,

PIONOWO : kolekcjoner,
.'0.
teleabonent. kos, Ale,
Edyp.

sprzeciwy wychodziły '~wsze ze strony przemysłu.
Szermowano argumentem
braku regularności przewozów
na rzece, narzekano zwłaszcza
Największe

260

reek-

Iron, Na.
figle, eta,

ROIwiqzanie zadania przesyłać na.
leiy pod adresem redakcji .. EO" wy·
łqcznie no kortach pocztowych w ter·
minie siedmiu dni od dat. ninieiszeBO numeru. Pomiędzy prawidłowe od.
powiedz i rozlosuje się dwa bony koi q;
l_e po 50 zł. Korty pocztowe bez
luponu będq wyłqczone z losowania.

Sztuczne

pośladki

Ogrom.ny interes robi operatywny wynalazca i producent
dodatkowych łydek. J)OŚlad'ków.
b icepsów, pier ;,oi i inn:vr-h częŚci ciała. Produkuje je ze sztucznego tworzywa, które św ieoL
nioe przylega do ciała. Efekty
są podobno 1Jllakomite.

iiii.iiliiiiiii_____

~~iiiI
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-

Lę.ifi:;u·#~i
notatnik
:Jesień życia
ław.

o
P fiezDej,

eksplozji demo&,raktóra wybuchła w
Europie po n wojnie świato
wej, w ostatnich latach zaobserJ!.9~01 ~ sP:'łec~eńJ!two wielu
Krajów starzeje się. A olo przykład z własne&,o podwórka. W
1970 roku żyło w Polsee ponad
• miliony osób w wieku powylej 60 lat, natomiast w roku
1985 ludzi w tym wieku będzie
około 5,5 mln. Z te&,o ponad
50t tys. osią&,nie wiek 80 ła_t
i więeej. Dlate&,o tei problem
echron.y zdrowia i po~~y s~o:
łeezneJ dla tych ludZI Je1it lUZ
W tej ehwili i będz1e w przyułości waznym problemem me"dYCznym, spolecznym i socjoloIfiezn ym. Jest bowiem faktem
IH'zspornym,
że
narastająea
liczba osób w - jak to niektórzy okrcślają - wieku pozaprodukcyjnym, zwiększa ' odsetek ludzi o upośledzonej sprawDOSCl
fizycznej i psychicznej,
mających trudności w or&,anizowaniu sobie codziennelfo życia.
Wedlu&, licznych badań 4 proc.
osób w wieku starszym nie może
opuszczać
łóżka z powodu
przewlekłych
schorzeń
bądi
zniedołężnienia. W Polsce szaeunkowo &tanowi to około 170
łys. osób, z ezego około 15 tys.

przebywa stale w szpitalaeh. W
ehwili obeenej przed służbą
społeoeznlł sto-

niczna
•
WOjna

Kto przeciw kr -lo eil

nr 260

sił koniecznych do samodzielne&,0 życia. Oprócz ~e!:"o podstawowym zadaniem humanitarnym jest utrzymanie stare!:"o
człowieka możliwie jak najdlużej w je&,o środowisku, W którym przeż ył on niekiedy eałe
życie
lub je~o przytłaczająą
",zęść. Umieszczanie starych ludzi w domach p"omocy społeM
nej bądź w domach specjalnych
traktować należy jako zło konieC%ne. Słuszne jest stanowisko
reprezentowane 'przez znawców
problemu, ie starych drzew
przesadzać nie należy, bowiem
w nowym miejscu chOCiażby
&,Ieba była najlepsza, przeważ
nie już się one nie przy jm~ i
usyehają. Aby jednak starzy ludzie mo&'li żyć w swoim śro
dowisku muszą mieć w nim z.!.lIewnioną pomoe rodrl1fy, bądź
tei świadczenia niezbędnvch udU&, przez pomoc społeczrią uraz
systematyczną opiekę lekarsko-piełę~niarską ze strony leKarzy rejonowych i pielęr;n~arek

środowiskowych. Dziś wyouręb
niono nową !:"ałąź medycyny
kłinicznej, która zaj muje się łe
ezeniem i rehabilitacją ludzi
starvch je~t
nia I!:"eriatria.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej opracowało program
działania na najbliższe lata w
zakresie leezenia oraz potrzeb
socjalno-medvcznych i psyciiologicznYCh dotyczącv ludzi w
podeszłym wi .. ku. W tej chwili
rozpoczeto szkolenie h-karzy i
średniej
kadry medycznej w
problematyce geriatryczne j. Do
roku 1975 w kaŻdym województwie pow~taną poradnie geriatryczne. W przvS'Ziości placówki
te!!'o typu powstaną na szczeblu
powiatów. Jak widać stopniowo
stwarzane
warunki,
aby
lat.

na przerwy nawigacyjne zimą.
Podejmowano zarzut, że nocą
żegluga ustaje, że w dłuższym
<;.zasie pokonuje te same odległości, itp.
Tymczasem wyższy stan wód
spiętrzon ych. wysoka częstotli
wość ruchu na rzece, dalsza zabudowa Wisły eiekfrownlami
ciepl'nymi i prz emysłe m, stworzą
warunki c a ł o r o c z n e j
żeglugi . Także inwestycje uzup ełniające
jak
oznakowanie,
oświetlenie, wyposażenie
pcha_
czy
w
echosondy
i
radary, pozwo lą na ruch statków
również nocą. Zaś szybkości, w
porównaniu z aktualnym stanem na torach. nie będą znów
takie rażące. Pociągi towarowe
jadą
z szy bkością ni ższą ni ż
:lO km. A na niektórych odcinkach ta przeciętna szybkość
podróżna
bywa jeszcze mniej
obiecująca.
.
Inny zarzut - mniejszej opła
calności
inwestycji
wodnych,
. droższej eksploatac ji dróg wodn ych - delikatnie mówil\c, mija się z prawdą. Zwykł e nieuctwo d yktuje takie ·argumenty. To prawda, że na zabudowę
Wisły trzeba wydać kwoty rzę
du dzi esiątków miliardów zło
tych. Zapomina się przy tym,
że rozwój kolejnictwa, przebudowa urządzeń na tych liniach,
t a k i e s a m e kwoty pochło
ną. j eśli ·chcemy, aby transport
kolejowy zwiększył d'W u kro tn i e swe możliwości przewozowe. A dodajmy, że w ciągu 25
lat zadania w przewoźnictwie
zwięk s zą się p i ę c i o kro t nie.
Ozy PKP i PKS będą w stanie udźwignąć ten rosnący cię
żar obowiązków? W
tym podziale pracy musi waleźć się
miejsce równieź dla żeglugi
ŚI~dow ej.

EksPerci: wyli-czy1i, że nakła
dy jak równ ież \ późniejsze
koszta eksploatacji drog i wodnej będą · bez porównania niż
sze n iż innych środków przewozowych. Drogi jest raczej tzw.
transport łamany: dowóz ładun
ków do portu, przeładunek , a
przy końcu szlaku znów podobna
operacja
przeładunkowa.
J eśli jednak zainstaluje się w
rejonie portów taśmociągi. kolejki linowe , urządzenia rurociągowo-hydrauliczne,
transport
łamany przestanie b yć problemem. Zresztą już teraz kilkadziesią t

większych

zakładów

przem ysłowych,

całych
miast,
już o
ele k~iach, leży bealpośrednio nad

nie

wspominajac

Kradziez
na zamówienie
W amerykańSkim pr-zemyśłe
i handlu panuje ostatnio MOda na drobne kradzieże. Zdarza SIę,
że
pracodawca nie
chce zwalniać wybit.nych specjalistów t y lko dlatego. że aopuścili

się

drobne~o

szczenia. W takich
ni~enione

usług;

przywła

sytuacjach
wyświadcza

pewna wyspecjalizowana firma
z Nowe~o Jorku, która pryneypałowi
dostarcza wlasnych,
gwarantowanych złodziei . Firma zatrudnia głównie drobnych
aktorów, którzy po mistrzowsku aranzują kradzież w zakładzie,
dają
się
efektownie
schwytać na i!:orącym uC%ynku,
doskonale
ok_ują
skruchę
przed
sądem,
a.rtystyc7.Die
przy jmują wyrok.
który ma
odstramyć pracowników . firmy
od kradzieży. a następnie ... po-

Wyładunek
może
odbywać

nurtem rzeki.
ładun ek

i za-

O

się

b e z p o ś r e d n i o: barka - magazyn.
Rozwój transportu kolej owego wymagałby setek tysięcy
hektarów ziemi. natomia st transport wodny takich wielkości nie
wymaga.
Wprost
przeciwnie.
przy r egulacji nawet potrafi
"wygospodarować"
dodatkowe
hektary dla rolnictwa. Transport wodny jest mniej pracochłonny w stosunku do k ol~j ; '
nictwa; mniejszy jest .stopien
zatrudnienia, co też ma znaczenie w sytuacji, kiedy nam zaczyna brakować siły roboczej.
I najwa żniejszy walor koncepcji zagospodarowania Wisł.)!':
to nie tylko szlak wodny. Ole
tylko kwestia transportu. Z za:
inwestowanych środków płynąc
będą korzyści również dla rolnictwa, energetyki, gospodarki
komunalnej
(zapasy
wody!),'
rybołówstwa, turystyki i rekrea_

Tylko kompleksowo
J ak dotąd, żegluga śródlądo
wa w Polsce wykonuje zaledwie 2 procent zadań przewozowych ogółem. Tyle co nic. A
przecii!ż mo żliwości są ogromne.
Dość powiedzieć. że nowoczesny
zestaw pchany (dwie barki plus
pcl1acz) może UIlbrać więcej ła
dunku niź trzy najdłuższe pociągi
towarowe. Przy zasto~o
waniu dwurzędowych zestawow
pchanych, ta zdolność transportowa zwiększa się ponad dwukrotnie. Ptzy zastosowaniu statków o nośności 5 tysięcy ton,
zdolność przepustowa wiślan ego
szlaku
mogłaby
osiągnąć
ć w i e r ć
m i l i a r d a ton ła
dunków masowych rocznie.

ze

urzędu

,

adnych
kobiet!

Boimy się jednak tej inwestycji, bo wymaga ujęć komple~
sowyc h. Zabudowa Wisły Ole
może się odbywać fragm-entarycznie ,
wycinkowo;
trzeba
iść całvm frontem. Bo w przeciwnym wypadku na stąpi zamrożenie miliardów na wiele
lat.
Nie
będzie
pożądanego
efektu
ekonomiczn ego.
Szlak
żeglugowy Wisły. długości ponad 900 km musi mi eć te same
parametry. miedzy źródł a~i i
odbiorcami masy towarowej.
STANISŁAW

to kilka informacji
szcz~cińs k iego

celnego:
na
statku
Kutno II" w butli ze sprę
iony m powietrzem. zna.leziono
121 bluzek damskIch I -pewna ilość krempliny; na m.s.
i l o dlin" zapalwwa no w bele z użytych materiałów gurr: ę
do żucia wartości ponad poł
mil iona złotych; na jednostce
r ybackiej .. Wigry". schowano
nielegalnie prZyWieZiOne to war y w kartonach po m~.czc~
, r 'lbnej· na m.s. ..Jan Zlzka
~ie zadeklarowany do pcler: la
ład unek znajdował się m. m.
w s tudzience wodnej oraz w
bań ka ch metalowych. Załoga
jedne j
z barek
wyrzu~ała
przemycany towar w sI?ec]a~
nych pływająQych po]en;n~ 
kac h w
umówionych ml~ł 
scach na Zal ewie Szczecmsk im lub na Odrze. Stamtąd
wy ławiali je powiadomieni u·
p; ze dnio .. rybacy".
.
N ie wolni od przemytmczy ch grzechów Sł! również i
zagr a niczni goście. Np. u han;
bu r skich kupców Olofa K: I
Fiedricha K. znaleziono nlelegalnie wywożone: Biblię z
1739 roku i Talmud z 1763 rQk u u Gerharda K. (z RFN)
sk~zy pce wykonane w 1730
r oku , a Jugosłowianin Ili~z ~.
us ił o wał wywieźć z Polski PIsa ną ręcznie książkę w języ-

cji!

M'e3Zkailcy·
amerykań~k l.eg~
miasle.::zka Northport zał o<zyl1
klub szachowy, któr ego czł{)~
ka rni mogą by,Ć tylko mężczyz
ni. Wedlug oświadczenia kierownika klubu, n ie chodzi o
zdecy dowaną
akcję
antyfeministyc zną,
ale o
zachowanie
czy s1 OŚC: sportu. Po pro<>--tu gra
w szachy z kob : et ą jem, zdaniem człon.ków klubu. mę-ką,
ja ko że partn e rka nie moźe
po~trzymać się od mówienia.

RAMS
ie do nowych mieS'llkań prze-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

P~owadziło się ponad 110 milio
n~w obywateli. Wzrosły wydat-

n~e płace, zwiększono czas urlo
pow. Wprowadzono
5-dni~wy
IYd'z.ień pracy.

wvniku zwycięstwa nad
hitlerowskim faszyzmem i
rewołucyjnej
walki mas
pracujących uformowały się na
znacznvm obszarze Europy nowe saC'jalistyczne państwa. Proces rewolucyjnych przeobrażcń
Objął także kontynC1"lt azjatycki,
dotarł do Ameryki, obalił kolonializm w Afryce.
Swiatowy syst-em soejalismu
stał się czołow~ siłą w
walce
antyimperialistycznej, a
za.razem trwałą podstawą pokoju i

W

międzynarodowego

•

adg

(1111

w gospodarce narodowej

. BYł to jednocześnie eza.s wieI
kIch
przedsięwllięć
gospodar('zych. Przystąpiono na szerokZ\
skalę do zagospodarowvwania
nieprzebranych bogactw ~atural
nych na rozlei!:łych. niedostęp
nych obsza.rach Sy ber ii i Dale-

dni"

bezpieczeń_

stwa.

Dzięki

konsekwentnej polityCle zagranicznej
Związku Radzieckiego i calej socjałistycz
nej wspólnoty osta.tmie
lata
przyn iosły doniosły przełom w
stosunkach międzynarodowych.
W historycznYm zwrocie Gd
,.zimnej wojny" do pokojowych
negocjacji fundamentalnlł rGlę
spełnił radziecki program pok4
ju uchwalony na XXIV Zjeż
dzie KPZR. Okres jaki minął
od ogłoszenia telfD dokumentu
z trybuny zjazdowej przez sekretarza. g-eneraln-ego KC KPZR
Leonida Breiniewa potwierdził
w pełni słuszność i dalekowzro
czn~ść zawar.tych w nim ocen,
realność
pMledstawłOllych
prClpozycji.
I chociaz wstrząsają Jeszcze
świa.tem konflikty
zbrojne i
wiele probł emów czeka nadal
na rozwiązanie, proces odpręże
Dlia umacnia się wciąż i rozwi-

światem
~:~~o . WSchodu. ' Zakończono re-

~zacJę w.elkiego planu przeztałcenia ste powych zicm Kazachstan
.
Pod'
u w urodzaJlle pola,
nia J~1.o podobne prace nad użyź
niem pustyń ŚIodkowej Azji.
llZPyokmYŚlne wynik; gospodarcze
s ane w t ra k'
S-latko
Cle b"lezącej•
o ro~ umo~li.w!ly
roz~zc:cle
cZOU
WCZCSDteJ przed wyz.nastę}) Ym teT~inem dwóch nastyC~:c~ ogołnokrajowych inwe
J>. intenSYfikaCji rolnictwa

ku starosłowiańskim "Bibliotheca Milichienia Gerlicensis", pochodzącą z
XIIIw.
Pow racaj ąca do Szwecji Luiza K. tłumaczyła z kolei celn ikom, iż może pić herbatę
t ylko z samowara i dlatego
zabiera ze sobą samowar z
1884 roku. Ujawniono . szczególnie wiele prób niele~a~ne
go wywozu starych kSlązek;
na szczęście nasi celnicy mają dobrego nosa,
bardzo umiejętnymi kontrolerkami są
zwłaszcza kobiety.

wać

bli źnięta .

• Gejzer to n ie tylko unikalne zjawisko przyrody, to
również wielce użyteczny "instrument" do badania skorupy
ziemskiej. Rytmi czna aktywność gejzeru,
jej wybuchowy

?
•

Jedną
z
między Polską

dzińie

nauki

*

•

form
kontaktów
o ZSRR w dzietechniki
jest

w ni~eza.rnoziemnej strefie Federacji Rosvjskiej i budowę
bajkalsko - ' amurskiej malfisb'ali kolejowej.
Wszystko tCl sprawia, .te społeczeństwo radllieckie wita nadchoul\cą 57 l'Oeznicę Re"!olucji
Październikowej w POCZUCIU dobrze łipelnionelfO obowiązku w~
bec ojczyzny i duzej osobistej
sat vsfakcji z osi~gnięć zawodowych _ i korzystnych. z!1'ian w
swoim prywatnym zyclU.
Rok bieżący. podobnie jak u:
biegle lata. dziewiąLej 5-lat':<1
wykazał raz jeszeze be~porRle
iż rezultaty coraz lepszej pracy
znajdują swoje odbicie w w ydatnym
podnoszeniU poziomu
życia materialnego i k~ltura~
nego
łudności.
pn:yspleszenJe
realizacji zadań lfospod:'-l'CzYC;h
oznacza bowiem przyspIeszenie
programu socjałnelfo. Ta ścisła
współzależność
obydwu
tych
czynników wytycza
pro«ram
działania na dziś i na Jutro.
Totez wś ród Ifłównych haseł
pod jakimi przejdą vf świątecz
nych pochodaCh mieszka.ńcY ,K';3
ju Rad znajdą się treścI mowlą
ce o powszechnym udziale spo
łeczeństwa
w socjalistYC'lóIlym
współzawodnictwie pracy o ~
konanie przed terminem plano,w
bieżącej
5-Jatki. ·Wiele ułeg
podjęłO z okazji Ncznic! re\yo
lucji dodatkowe zO,boWląZlWlll;"
Sa one wyrazem tworezelfO khmatu. śWliadectwem obYWB:telskiej troski o spra.wy swoJe!!,o
kraju.
MICBAL SKALENAJDO
(Moskwa - P AP)

GOd zinę póżniej Fran cois QUll:r les,. kt6ry uchylił nieco drzwi, zauY:'azy~ Jakąś
postać wślizgującą się do łazJenkl. Szybko wyskoczył na korytarz i pchnął drzwi.
W łazience stała Dora Freeling, trzymając w ręku dwie tuby pasty do zębów .

-

Widzi pani, miss Freeling -

polsko--radzieckiej

misteil' Bentona.
Jak urzeczona, z dwiema tubam·i pasty
ręce. podążyła za nim. Gasper Bentoo
siedział na łóżku ponury.

w

To jest osoba, która pana truła. Q uarles .

Jej poJ:icZlki zaczerwieniły się.

11
-

Kom isji Absolwentów
Uczelni Radzieckich przy ZG i
zarządach wojewódzkich
TPPR.
Przypomn ijmy, że w latach 1955
-1970 uczelnie
radz ieckie wykształciły 3.000 polsk ich studentów.

•

*

W 1973 roku z inicjatywy IG
TPPR ustanowiony został medal
"la zasług i w rozwoju współ 
pracy kulturalnej między PRL i
ZSRR". Przyznawa ny jest on
czołowym przedstawicielom pol skiego świ.ata kultury i sztuki
oraz działaczom i twórcom radzieck im.

*

W latach 1970-1974 między
TPt'K i I r-KI' wym ieniono wzajemnie ponad 'lu aelegacji, ktore poznawały dorobek oou krajów. przeprowadZ i ły setki bezposrednich spotka n z aktywem
oraz szerokim i kręgami społe
czeństw obu krajów. W 1973 roku przyjechała 00 Polski 120'0sobowa grupa czołowego akty·
wu
Th(l',
reprezentującego
wszystkie republiki radzieckie.

* •
konkursie z okazji

W
50-lecia
ZSKR, zorganizo onym
przez
TPPR, Wyd ział
Kultury Urzędu
Wojewódzkiego i Wojewódzką
Radę Związków Zawodowych w
Kielcach wz ięło udział ponad
20.000
młodzieży i pracown ików kieleck ich zakładów pracy.

Iz

kim

przestaje •..
lok wpływo
muzyko.
no ~horokter
wy lr..onowcyi Wyjo501eOlem tej sprawy
ZDjęło su;
grupo
zoc~odn~onlemlec.
kicn psychiotrow. Zbadali .0 01 203 ~u

zyków i doszli do

następuJqcego

klótliwl.

Och. wie pani

doskona-Ie.

Pozwoli

pani?
Quarles odebrał od niej tubki i pok azał
Bentonowi nacięcie na jednej z nkh.
- Wmieszała do
wodujący wymio t y

pasty silny śrooek poi przynosiła tę tU!bkę
zawsze wtedy, gdy pana bratane:< u niego przebywał . Ma 'pa~ n~wyk .połrkania
wszystkiego, co znajduje Się w Jamie. ~t-:
nej i czasem połykał pan pev.:ne il-OSCl
środka na torsje.
Czasem więcej , wtedy
pan wymiotował; czasem mniej , wtedy
mial, pan tylko nudn<l'Ści. Gdy tylko bratanek opusz c zał dom, zamieniała s.preparowaną tubkę na oryginalną, wiedząc, że
n ie rozróżni p an tego po smaku . Wiedz:iałem że zamien i ona natychmiast pasty do
zęb6w, gdy namów i ę Rogera do wyjazdu,
a pan głośno da do 'Mozumien.ia, że~
mierza z.m ien i ć testament.
Dora Freeling sięgnęła ręką do sz}T.
złego

Ja ... ja nie chciałam panu zrobić nic
zapewniała Gaspera Bentona. -

12
Ale RQger ma tak wiele, a ja mało._
przecież nie jest sprawiedliwe.
- Możesz mówić o szczęściu, mWda
- lady - powiedział Benton. ~ie
będę
wyciągał dalszych ko.nsekwencji. Nie ch1:ę
skandalu. Wystawię pani czek na pięćset
funtów i do jutra w południe opuści pani
mój dom! Zwracając się do Quarlesa,
dodał: Nie mogę pojąć, skąd pan wi~
dział, że to o pastę do zębów chodziło. _
- Dedukcja - odpa.rł detektyw. - P<>trawy, które pan ja-dł, n ie były zatrute,
tak samo wino, które pan pijał. ~ie pali
pan. Jadał pan te same potrawy jIuZ
Ulprzednio i nie o-óczuwał żadnych dolegliiwości. Jakie jeszcze moż.liwości istrneją?
Powiedział pan do mnie,
że od W'Czorajszego wieczoru nie wziął pan już niczego
do uSIl. Ale przecież każdy z nas czyści
wieczOll'eIl1 't.~y i ł)as1a z.najdu·je się "
ustach.

WnlO·

sku: wykonawcy muzyki klas'tCznej .Iq
z reguły ludźmi bardz iej zrównowozonymi. IOŚ muzycy
wykonujący u.t~ory
współczesne IQ nerwowi, rOldrolOleni
I

Nie wiem, co pan ma na m)"Ś-liT

-

działalność

•

powie -

dział Quarles spokojnie gra j est sk ~
czona. Pani pójdzie ze mną do pokOJU

-

t

bardz iej zacieśniających się końtaktów b ez·
pośrednich ludności polskiej
i
rodz-ieckiej,
były
wyjazdy do
ZSRR "pociągów przyjaźni", grup
specjal istycznych - en ergetyków.
górn ików, hutników, pracowników
przemysłu lekkiego, elektroników,
pracown ików przemysłu rolno-s pożywczego, drogowców, transpo rtowców · oraz ochotniczych
stra ż y poża rnych.

ad-

iPQwiedział

Faktv mówia za siebie
Wyrazem co raz

siebie

Potem IPO'Szedł na spoczynek.

I

przyjaźni

Hitchcocka
- .furtra rano po.proszę do
wakalta.

Rekordy, rekordy...

Z kroniki

Z teki Alfreda
10

charakter określa przebieg proce ów
zachodzących
glęboko
pod
pow ieT-zch n.ią Z iemi. Na
Ziemi jest bardzo wiele gejzerów. Największym i najpotęż
niejszym z nich był Waiamangu, który zaczął działać w lIł99
Grupa studentów Uniw.ersyroku w Nowej Zelandii. Nieregularnie co trzy do pię
tetu Winn ipe-g w K anadZie uciu godzin wyrzucał on orz ądziła
zawody w
rzadkiej
koło 800 ton wody . Kamienie
dysCYłPhnie. Chodrz l ło m:anowiporywane strugami wody osiącie o rywali zację,
kto moła
gały wysokość 500 m.
Już w
p alić
. równocześnie najwięcej
Waiamangu
prze~ tał
cv"ar. R ekord pob;} 19-1etni • 1904 r.
funkcjonować. Przycz:yną było
Ke'n Haighan. R ekord2Jist.a palił
obniżenie o 11 m pozIOmu wojednocześnie 28 cygar,
a w ięc
d y w niedalekim jeziorze Tedokładnie dwa r azy wi ęcej niż
rawera.
poprzedni mistrz.

http://sbc.wbp.kielce.pl
I

tej

• Lekarze węgierscy z kliniki dziecięcej w Szegedzie opracowali wspólnie z fińskimi pediatrami ze szpitala w Turku
metodę rozpoznawania płci pło
du w okresie ciąży. Metoda jest
nieszkodliwa, gdyż polega jedynie na balianiu ultradźwi ęka 
mi. Pozwala ona także wykry-

Tłum.

J. N0GAJ

ecHO

STRONA 6

wiedzieć,

Warto

zobaczyć,

Radom

Środa

TEATR

6 listopada
1974 r.
łbU

a.&ł.adamy

lm. Ii. Zecomskiego K) N

uczenia

jutC&

ANTONIM
i Ji\NOM

*

_I

b.

rlot<

:zmarł

Piotr Cz-.::.;kowski. kompozytor rosyjski.
W 1918 r. - "'1.XI. .. lublinie
powstal tymczasowy Rzqd Ludowy
Republiki Polsłt iej, powołany przez.
L Oanynlkiego. .
W 1923 r. r
w Krakowie wybu ~
chło
powstanie robotników
pn:eciw nqdOłft obnorników i kapita o
listów.

CODZIENNY
HOROSKOP

Jaki

jesteś ł

Patrzysz prawdz ie prosto W 0czy, nie masz zwyczaju
udawać
przf!d innymi. oni pued sobą sa ·
mym. Wiesz zresztą. że nie
mo
chodzQcych
,deołów.
że
kaidy mo tyle wad. co ;
zalet,

nie

nie

cenisz

się

przecen fasz

la

nisko.

więc,

Twój

Kielce
TEATR

l

lm. S. Zero;'skiego - "Panna
-.u.a.ia" - A. Strind1J~ r ga, godz.. HL
K

l N

A

"Romant.jca
uPolop" I cz..
pOlski pan. kol. b.o. , g . 15.4.
18.45. "ł'otOp " II cz. g. 21.4';.
"i\<10skwa" "Bitwa w wąwo
zie" - ZSRR , pan. k::>1. b.o., g. 9.
"Zapamiętaj imię s'voje" polsko-radz. kol. b.o., g. n , 15.30 i 20.
"Bajka" - " Ze PlY l krzyki"szwedzki, kol. 1 18 , g. 16, 18 i 20.
RobotnU,,, - Stara panna" fr~ncuski, kol 1."15, g 15.15, 17.15
i 19.30.
"Skałka" II
ie będę cię kochać" polski , kol. 1. 15, g. 16,
18 i
20.
PRZEDS1'[(ZEDAZ Liletów ~i
nowych ul. Sienkiewicza 33,
&odz. I I - I J.
DYZURNE APl.' EKI: nr l ul.
Buczka 3'.n9 i nr 107, ul. Sienkiewicza 15.
H

T E L E F O N Y:

Pogotowie Ratunkowe 999, Pogo towie MiliCY j ne 997, Pogotowie
WSW 416-25, Straz Pożarna 998,
Pogotowie Energetyczne Kielce MIaSto 46~-30
Kielce
Teren
430·63. Pogotowie wodno· kanaliza cyjne 508-11 . Poczt informacja
o usługach 911 . . Hotel .. Centralny"
420-41 , Informacja
kol ej owa 930,
PogotowIe
r.ydrauliczno· enęrge
tyczne I dźwigowe KSM 414-02 ,
P ogolowie napraw u rzą dzeń gazo wych czyn.nt' W g. 7-19 t el. 436-72
Pogotowie gazowe
czynne calą
d obę 420-92, Pogotowie telewizy Jne 177-98. Pogotowie cieplne czynn e w godz. 15-7 - tel. 440-31. Po
gotowie elekt r~' czno-wodociągowe
MZBM czynne od godz. 15 <fo 23,
tel e fon 457-89 . Informa cja służby
zd rowia
czynna w
godz. 7-20
tel. 481-80. Ośrodek Inf. U"lug.
WZSP 45'(-41
POSTOJE TIAKSOWEK: ul. Sło
Wackiego
472-70 . dworzec
PKP
444·33. pl. Oorońców Stalingradu
426-48, ul Planty 137-11 , tak$ówki
baga ź.owe ul. Swiętokrzyska 469-39

A

»Bałtyk" "Potop" I cz. polsk..i, pan. kol. b.o., g. 13 ala
szkoło 16 i 19.
"l'rzyjażń" "Przygody Hucka
Finna" ZSRR, pan. kol. b .o .,
g . 15.10, 17.30 i 19.30.
,.Odeon" ,,1\'/an WasiIjewicz
zlnienia zawód" - ZSRR, kol. b.G..
g. 15.30, 17.30 i 19.30.
"Uel" " Labirynt miłości'" ZSRR , pan. I. 15, g. 9.30, 11.30
i 13.30. .. Cichy Don" I
cz.
ZSRR , kol. l. 15, g. 15.30. 17.45 i 20.
"Walter" " Ostatni seans filmowy" - USA, kol. I. 18, g. 15.15,
18 i 20.15.
"Mewa" - " Trzeba zabić tE; miłość" polski. kol. l. 18, g . 17.30
i 19.30. " Smiałosć " ZSRR, pan.
b .o., g . 15.30.
DY:ZURNE APTEK): nr 15, pl.
Konstytucji 5 i nr 10 pl. Zwycięstwa 7.
TELEFONY: Straż Pożarna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 2~4-30. Pogotowie Sieci Elektrycznej 279-33, Komenda
MO 251-lV, Pogotowie Milicyjne
997.
Informacja służ6y zdrowia czyn
na w godz. 8-21, w sobotę 8-29,
tel. 261-27.
POSTOJE
TARSOWEK:
ul.
Grodzka 229-52, pl. Konstytucji
!28-52, Dworzec PKP 268-11,
ul,
Zwirki i Wigury ~18-18.

Skarżysko
K I N A

on;

ulu-

biony dzień to wtorek,
miesiąc
sierpie/i. Lubisz zbierać kamienie
szlachetne. a prawdziwym rarytasem dla Ciebie jest diament.

[

nieCZ7n-

ny

LEONARDOM,
F·t:LIKSOM
l Sfo:WI!:RYNOM

W lł9G .. $c iegienn,.
W 1893 r. -

posłuchać.

"Wolność"

- "P oci ąg pancerny'"
ZSRR, pan. kol. l. 15, g. 15.15,
17.30 i 19.45.
"Swit" - " Samuraj i kowboje"
- francuski, kol. I. 15, g. 17 i 19.
"Metalo·w iec" - " "W poszukiwaniu milosci" ang. kol. L 15,
g . 17 i 19.
'
"Związkowjec"

"Droga

do

Saliny " francuski,
pan. koL.
l. 18, g. 17.
.
APTEKA
DYZURNA:
nr
46
ul. Apteczna 7
I'OSTOJE TAK.SOWEK: Dworzec
Główny PKP 705, osiedle Milica - 22-44.

Starachowice
K I N A
"Robotnik" "Zółtodzi6b·'
ZSRR, kol. b.o ., g. 15. "Aferzysta" ZSRR, pan. kol. 1. 15,
g . 17 i 19.
"Star" " Pygmalion XII" NRD . kol. dub. l . 15, g. 17 i 19.15.
APTEKA
DYZ~R A:
nr 1~
Z eromskiego 35
POSTOJE
TAK.SOWEK:
pl.
Swierczewski ego - . 310, Dworzec
ZaChodni PKP - 380.

Ostrowiec
K I N A

"Hutnik" - uPotop" II cz. polski, pan. kol. b .o., g. 16 i 19.
"Zorza" - "Kes" - ang. kol.
l. 15. g. 16 i 18.
"J'r"~odownik'" " Wódz
Prusów" ZSRR, pan . b .o.. g . 17
i 19.
APTEKA
DYZ R A:
nr
76
al. I Maja 2
POGOTOWIE RATUNKOWE : tel.
99.
POSTOJE TAKSOWER: tel. 15-73
i 37-92.
•
Uwaga: za ewentualne znti<t ..
ny w programie redakCja nie odpOWIada.

Warto

zyczna 16.35 Rytmy miody ch 17.00
Radiokurier 17.20 Od "NIebieskoCzarnych" do "Pro Contra" 18.00
Muzyka i Aktualności 18.30 Przeboje non Slop
19.15
Radzieccy
goście
polSkiCh
festiwali
19.45
Rytm, rynek, rek<; ~ 19.55 Alkohol, alkoholizm , alkohol 20.00
Naukowcy - rolnikom 20.15 Fonoserwis 20.17
Kronika
sportowa
21.00 Spory o wartosci 21.17 Koncert chopinowski 22. 15 Mini-recital wieczoru paola 22.30 Moto
sprawy 22.45
Przeboje z
Kanady 23.10 Panorama jazzowa
PKOl.iKA;\l

11

O zdrowiu dla
zdrowia
14.15 "Robolnice i
królowe"
14.35 Chór
Rozgłosni
Wrocław
skiej 15.00 Dla dziewcząt i chłop
ców 15.40 Z nowej muzyki (adzieckiej 16.00 W trosce o sło
wo i treść 16.15 Utwory L. Różyc
kiego 18.20 Terminarz muzyczny
(L. Różycki) 18.30 Echa dnia 18.40
Mag. handlu wewn. 19.00 Utwory instrumentalne O.
Gibbonsa
19.30 Studio Współczesne "N ieosą
dzony" - słucn. ~1.00 Międzynaro
dowa Trybuna Kompozytorów Paryż 74 21.50 Wiadomośc.! sportowe 21.55 Rozmowy i refleksje pedagogiczne 22.05 Stołeczne aktua!
noki -muzyczne 22.30 Międzynaro
dowy
Uniwersytet
Radiowy
(U RIT) 22.40 Moje przygody poetyckie J. Ratajczak 23.00 C.
Franek: Sonata A-dur na wiolonczelę i fortepian 23.40 Utwory Mikolaja z Radomia.
PROGKAl\1 III
15.05 Program dnia 15.10 Premiery "Polskich Nagrań" 15.30 Herbatka przy samowarze 15.50 Ballady H . \'Vielikanowej 16.05 "Bluesologia" zespołu " Gramine" 16.35
Gra Ch.
Corea 17.15 Kiermasz
plyt 17.10 Pisarz miesiąca. Jeremi
Przybora 18.00 Muzykobranie 18.15
Kwadrans dla
zespołu
.. Boom"
19.35 Muzyczna poczta UKF 20.18
Zapomniane koncerty fortepianowe 20.50 Teatr PR: "Ballada kominiarska" słuch. 21.45 Budapeszteńskie
muzyk.alia 21.40 Miniatury kabaretowe W. G-olasa
21.50 Opera
tygOdnia. S. Prokofiew: " Opowieść o prawdziwym
czło\\-ieku" 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów - Chór Aleksandłrowa
22.15 Trzy kwadranse jazzu 23 .05
Witany na
niekończącym
się
przedstawieniu - Emerson, Lake
i Palmer
PROGRAM LOKAL Y
16.15
Sprawozdanie
l!:
uroczystego koncertu
z
okazji 57
rocznicy Wielkiej Socjalistycznej
RewolUCji Październikowej
16.45
Radioreklama 16.50 .. Nasze sprawy"
komentarz
J.
Koło
dzieja 17.00 Program dla wsi - w
opracowaniu
Z.
'Vierciakowej
17.50 Siadem naszych interwencji
audYCja S. Chmielewskiego
18.00 Dziennik radiowy 18.08 .. Z
jazzowej fonoteki".
14.00

wiedzieć,
17.1. 18.00 18.25 18.fi 19.20 19.30 20.20 -

21.20 22.li -

22.35 22.00 17.:10 18.00 18.Je 19.20
19.30
20.20
20 .50

-

2L20 -

zobaczyć,

"Artur Becker N
ode J
f1imu NRD
Dialogi historyczne
Kronika Warszawy 1 Mazowsza (kolor).
"Spotkanie z Jerzym Micholkiem" (kolO r).
Dobranoc (kolOr)
Dziennik TV (kolor).
Sportowy magazyn sprawozdawczy.
,.Arsen Lupin" - f ilm ser ..
prod. franc. (kolor)
Spiewa
Walentin
Bagła
jenko (kolor).
Dziennik TV (kolor).
Wiadomości
.p<>rtowe
PKOliK M
łl
Język francuski (1) CI:. II
Za
kierownicą mag.
motoryzacy jny
Kino miniatur etiudy
Szkoły Filmowej
Dobranoc
Dziennik TV (kolor)
rnformator TuryStyczny
Tydzień
w
rodzinie
progr. publ. (kolor)
Ryszard Strauss:
poemat
. symfoniczny "D on Juan"
w wyk. WOSPR.

POSZUKIWANIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZEMYSŁU

CEMENTOWEGO, W ·
I GIPSOWEGO
Zakład Realizacji Inwestycji CJ~M[ElI/T' OVVNLl
w budowie w OŻAROWm k.
INŻYNIERA BUDOWNICTWA z
nymi, na stanowisku głównego
INŻYNIERÓW I TECHNIKOW BUDO
nieniami na samodzielnych stanowiskach
westycyjnym;
INŻYNIERA LUB TECHNIKA KOL
nieniami budowlanymi, na stanowisko
zoru robót kolejowych.
Warunki pracy i płacy do omówienia na
siębiorstwie . Dla pracowników spoza terenu
towskiego przedsięb iorstwo zapewnia m ie jsca
cowniczym.

SPOŁDZIELNIA PRACY , IM. 22 LIPCA.W
UL. PAKOSZ DOLI\'Y NR 54
_ zatrudni zaraz na rozruch i szkolenie do
W Niewachlowie mężczyzn na stanowiskach: lit
_ GLOWNEGO ENERGETYKA - wymaga
wyższe względnie średnie techn}czne 1
r- KONSTRUKTORA ze znajom oscl ą .
lewniczego - wymagane wykształ cenie .
. średnie techniczne i 4-letni staż pracy,
~ TECHNOLOGA ;
.e
_ METALURGA - wymagane wyksztalc cnt
. nie średnie techniczne i 4 lata pracy w
n~ci ;
_
fo- TECHNIKA NORMOWANIA w y mao
wyższe względnie średnie techniczne 1 4
nej specjalności;
.
'ch'
oraz pracowników· f1 ZYCZ n) .
trzech do obs ługi pieca el ektrycznego .\
kształceniem zasadniczym względme
czym lub ukończonym kursem i długo c
2 ELEKTRYKO W do ob ługi . pieca dni'"
wego, wymagane wykształceme za,a
czeladniczy względnie mistrzowskI:
f
..... 3 mężczyzn do przy uczenia
zakrcsIC/
f
formierskich z wyksz tałcemem za,a n
pods tawowym ;
P- 3 kobiety do obsługi suwnicy lejniczej
pods tawowym i. kursem w zakre:'lC
względni e z długoletnią praktyką ; ,
- 3 mężczyzn do obs ługi kompresoroW

d!t

Dziś
15.50 16.30 16.40 17.00 -

ł'kOGKAM

NURT - PSYChologia
Dziennik TV (kolor).
Dla młodych widzów: Latający Holender
Losowanie Malego Lotka

Wojewódzki Zaldad
Urządzeń Pożarniczych

v.:

w Kielcach
metalową ;
dn
_ 4 FORMIERZY -ODLEWNIKOW z za'~\'t'
pl. Partyzantów 17
talową lub kursem czeladniczym w za
(tel. 130-28)
względnie długotrwałą praktyką ;
1.3'
• - 3 SLUSARZY-KONSERWATOROW z dł'
WYNAJMIE
zawodową, kUT.· cm czeladniczym lub
tyką;
:-{
LOKAL
7 MĘŻCZYZN NIEWYKW ALIFIKOW.~·
ceniem podstawowym.
NA WARSZTAT
CHEMIGRAFICZNY
na terenie miasta Kielc Ogłoszenia drob e
SPOLDZIELCZY
gabin et ortolub w pobliżu I{ielc,
p e dyczny (leczenie wad [Jostawy
wad
\vrodzonych ,
o pow. użytkowej
wrodzone stawu biodrowego, bóli krzyża , pourazowych schQ rzeń
około 100 In kw.
układu kostno-sta wowego) czy nn y
br. , w dniach 6. 7 .
Oferty prosimy kie- 12w . listopadzie
13, 15, 19, 20 . 22 . 26. 27, 29 . w
godz . 17-18. w zakładzie lekarrować pod w. wym . . sko·specjalistycz nym w Kielcaen,
ul . Hipoteczna 3.
adresem.
555-k
551-k
zwichnięcia

.. KOl.iK

M

14.00 Muzyka góralska 14.35 Z
plyl R. Ste warta 15.10 Włoskie ply
ty 15.35 Operetka , jej twórcy i
wykonawcy 16.10
Kronika
lllU-

TWOJE POSILKI STA Ą SIł; UR Z AICONE. GDY D STAŁEGO
WPRO DZISZ R y B Y fJIORSKIE I OC
CZ E
http://sbc.wbp.kielce.pl

ECHO DNIA

STlONA'

K. Waldheim: "Potrzebny bezprecedensowy wysiłek"

słodycz świata ...

H. Kis ~ inger: "Stworzyć międzynarodowe rezerwy"

Swiatowa Konferencia lvwnościowa

5.Xl l L..:I. lV1 .t' At>. Z Udziałem 2 tysi~cy uczestników i obserwatorów z ponad stu krajÓW rozpoczęła się we wtorek
w Rzymie Swiatowa Konferencja Żywnościowa ONZ. Zebranych powitał prezydent Włoch - Giovanni Leon e. Pn:ewodniczącym obrad wybrano byłego włoskiego minis ra spraw
zagranicznych, senatora Gi u se-ppe Medici.

Konfiskata mIenIa

Pabla Nerudy
BUENOS AIRES P AP. W tych
dniach prasa latynoamerykań
ska podała, że chilijska junta
wojskowa podjęła decyzję o
konfiskacie mienia, które pozostawił po sobie Pablo Neruda.
20na zmarłego przed rokiem
poety miała już otrzymać polecenie
natychmiastowego
opuszczenia zarówno posiadłości
Isla Negra, jak i domu w
Santiago de Chile. Faszystowkie władze uzasadniają swój
krok tym, że Pablo Neruda,
laureat nagrody Nobla, b ył komunistą, a partia komunistyczna została w Chile "wyjęta
spod prawa".

r()('znicy .. światowego d nia oszczęd n ości"
upiekli największy tort świata, który
blirzności
do obejrzenia.
CAF-AP- telefoto
i.,\·

nclerz Austrii _
wizytę w USA
Hannes
się,

że

Androsch.

Oczekuje

Białe

amury
w sztucznych
akwenach

B. Kreisky i H. An-

drosch s potkają się także L
sekretarzem stanu USA, Henry Kissingerem i amerykań
s kim ministrem s karbu, Williamem Simonem.
W czasie rozmów prezydenta USA z kanclerzem Austrii
zostaną
omówione ' aktualne
zagadnienia m ię dzynarodowe,
a szczególnie s tosunki W schód
Zachód oraz sytuacja na
Bliskim Wschodzie.
B. Kreisky zostal 'z aproszony do złożenia
wizyty w
Waszyngtonie w okresie prezydentury Richarda Nixona.
Prezydent G. Ford ponowił
to zaproszenie_
W izyta B. Kreisky 'e go w
USA zakończy się 13 bm.

6.XI. MOSKWA PAP. Białe amury - ryby lubiące ciepło ży
wiące się rośl inn ością
porastojącą dno akwenów spełniają nader pożyteczną rolę "meliorantów", chroniących sztuczne zbior
niki wodne przed
nadmiernym
rozkrzewieniem się wodorostów.
Z tych względów wprowadza się
ten gatunek ryb do akwenów powstających w sąsiedztwie elektrowni wodnych. Wielką akcją zarybiania amurem wód gospodarczych rozpoczęto w B i ało ruskiej
SRR. Pierwszym takim akwenem
stoły się wody Jezioro Białego .
w którym w wyn ik u uruchomienia
hydroelektrowni temperatura podniosło się o 8 stopni. Stworzyło to doskonołe warunk i do hodowli białego amura . Wpuszczono już tom w br. ponod 8 mln
narybku. Obecnie
zarybia się
białym amurem jeden z najwięk
szych w Białorusk i ej Republice
zbiorników - akwen lukomskiej
hydroelektrowni•

Zamach bombo~y
w Birmingham
'.xl. LOND"\"

wtorku na
b~mba

nocy z

PAP. W

środę

podłożona

eksplodowała

w

budynku

mJe5zezącynl

siedzi bę Partii Konserwatywnej
w
Iłirmingbam.
Rzennik poliCji
oŚwiad.czył,
ie
~ybu~h
"'~

zony

cmach
.Jeden

doznał

uszkodził

pobliżu
miejs~owego

~e

również

strażników

SZDku i
..y do szpita la.

poło

bank

oraz:

mnzeum.

20 tal

bud.ynk u
od.wie-sio·

MOSKWA. Biuro. Polityczne
KC KPZR po rozpatrzeniu sprawozdania d legacji KPZR na
' potkanie
kOR ultatyw ce
",.
WarSltawie, które odbylo się w
dnia('h 16-:-18 października bl·.,
~aprobowało wyniki
potkania
I działalność delegacji KPZR.
Biuro _ Polit czne KC KPZR
wyra ża przekonanie, że przygotowanie. i zwołanie konferencji
partii komuni tycznych i robot'KAIR. Wtlzoraj amerykański
sekretarz stanu Henry Kissinger, który
uczestniczyI w' otwarciu Swialowej Konferencji
Z)'wnościowej w stoli y WIoch,
przybyJ z Rzymu do Kairu. Dzisiaj rano spotka się on z prezydentem Egiptu Saciatem. W
g~a.inach
południowych
Kissm ger udaje si ę do Arab~i Saudyj, kiej, która będzie kolejnym
e.l~pem jego. obecnej
podróży
bhskowschodniej.
BO:NN. Kanclerz RF
Hel.mut
('hmidt poinformuje dziś
Bundestag o wynikach swojej
UbIegłotygodniowej
wizyt,. w
ZWIązku Radzieckim.

Problemy łączące się ze świa
tową sytuacją żywnościową omówił sekretarz generalny ONZ
Kurt Waldheim. Musimy natychmiast przystąpić do prac
nad rozwojem produkcji żyw 
ności w skali dotychczas bezprecedensowej
powiedział
K. Wald.heim. Tylko po to, by
utrzymac spozycie na świecie
na obecnym poziomie, globalna
produkcja ży wności będzie musiala się podwoić do końca stulecia. Takie zadanie wymaga
współpracy

międzynarodowej

na ogromną skalę, a zadaniem
Obecnej konferencji jest ustalenie konkretnych sposobów tej
w spółpracy.

obe<!ną sytuację żywnoś c iową świata, zwracając uwagę na zjawisko wy~zerpania się nadwyżek ży wno
scrowych oraz scharakteryzow ał

ger. OmowI! on

przedsięwzięci a,

jakie'
dl a
produkcji zbóż podjęto w Stanach ·Zjednoczonycll.
zwiększenia

Omawiając

strategi ę rozwoj u
. dla kr~jów rozwij aKlssrnger zwrócił
na rolę międzynarodG
wej
wpó!pra cy
naukowo-badawczej i teChnicznej. Zadne
badania, skądinąd
potnetne,
gdyz np. sz kodniki roślin niszszą około
15 proc. możli wyc h
plonów, nie za stą pią jednak in westycji. Najważniejszą z nich
jest rozwój produ kcji nawozów
sztucznych. Na dalszym mIeJscu jest poprawa warunków
przeChowywania żywności oraz
stosowanie środków
ochrony

~olnictwa
Jących
uwagę

lę,

roślin.

Na koniec H. Kissinger wez.
do utworzenia skoordyno.
wanego systemu międzynarodo_
w.ych rezerw żywnościowych ,
nIe przedstawił jednak szczegółów swojej propoz cji.
wał

Jak stwierdził sekretarz generalny ONZ, zasadniczym zadaniem na drodze do poprawy
sytuacji ży wnościowej świata, a
głównie krajów
rozwijających
się, jest zm iana priorytetów gospodal'czych na korzyść produkcji artykułów rolnych. Potrzeby krajów rozwijający c hsię
w dziedzinie zbóż wzros ną w
ciągu 10 lat do tego stopnia,
że nie będzie możliwe zaspokojenie ich ani na drodze pomocy ży wnościowej ani importu.
Kraje uprzemy s łowione powiedział Kurt Waldheim powinny udzielić im pomocy i nwestycy jnej i teChni cznej oraz
ułatwić
r ozwój własnego potencjału wytwórczego
w tych
dziedzina c h.
Przemówienie na konferencji wygłosi ł też am ery kańskj
sekretarz stanu, Henry Kissi n-

Śledztwo przeciwko

J. Papadopulosowi
5.XI. PARY2 PAP. We wlorek prokuratura ateńska poleciła oficjalnie ws zcząć śledztwo
przeciwko byłemu prezydentowi Grecji - Jeorjosowi Papadopulosowi oraz 49 bylym o ficerom armii greckiej, których
oskar;'-3. s ię o zdradę sta nu w
związku z udziałem W
przyg()towaniu i przeprowadzeniu zamac hu woj s kowego w 1967 roku. 14 s pośród oskarżonyc h byłych
ofice rów
wchodziło
w
skład
junty wojskowej, która
zagarnęła
władzę
w Grec ji w
kwietniu 1967 roku.

niczyc h Europy, przyczyni ię. Dzienniki piszą, że wizyta pny~
do su k ce'u w walce o prze- czyni się do rozwoju w s półpra
kształcenie Europy
w kon\.y- cy obu krajów.
aent trwale~ pok }u i współ
ASZY GTON.
Komunikat
pra cy.
ogłoszony dziś rano stwierdza,
RZYM.
e wt rek rano se- że w wybora ch do Izby Repre<kretarz lanu USA, Henry Ki - ~blnlów demokraci uzy~kali
si nger , :i<l)ołtał przyjęty w Wa- 62 mandaty, republikanie tyltykanie
przez pllpjeia
Pa- ko 3, w wyborach do
enalu
t1emokra ci uzy s kali 13 mandatów, republikanie 4. Wybrano
-też 17 guber natorów reprezentantów partii demokratycznej a
tylka 2 repre-~entantów partii
republikań k iej. Obliczanie wyJl ików trwa.
\
MEK. YK. Rząd meksykań~ki
wla
T z którym prz prow:ubił zaproponował azyl polityczny
roDYlo~Y. Zdanil'm kół dobrze Laurze Pa cal, sio trze l:>yłeJfo
Chile
Salvadora
poinformowanych, razm wy do- prezydenta
tyc7.yły kryz u
blr kowsch04i- Allende al'esztowanej przez CasZ)'slowską
juntę
wojskową.
niego.
LONDY . W nocy z wtorku
TEHERAN. Cala wtorkowa
prasa teherańska z_mieścił_- ko- na środę z więzienia Maze komunikat
zapowiadający
na ło Bel!a tu %biegło ,20 trzyma11 bm. przyjaozd prem iera Pi ~ .)lych lam przez władze bryt jtra Jaronewicza oz w iz_ \-ą. ofi- ..kie ezłonków podziemnej orcjalnl\ na 2aprOllzenie premiua. ganizacji Irlandzkiej Armii ReIranu, Amiea Abbasa Howejdy. publik.ańskiej.

Q.E·encle
mformujq:

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ploteczki
z królewskiego
dWOJ-u
6.XI. LONDYN PAP. Czy i
k iedy królowa matka zosta nie prababką? oto pytanie,
które nurtuje koła zbliżone
do angielsk iego dworu ' kr6.
lewskiego w zwi ązku z upły.
wającą
wkrótce
p ie rwszą
rocznicą ślubu k s iężniczki Anny i Marka Phill ipsa . Pod - kreśla się, że wydanie przez
tę
parę na
świat
potomka
uc zy n i łoby
z matJ~i obecnej
królowej
Elżbiet y
p ie rwszą
koron9waną
w Angli' prababkę od cza ów panowan ia
krÓlowej Mar ii. Równocześ
nie jednak z pogłosek przedostających się ze dworu wynika nie z b icie że ks ię żn i cz
ka Anna odkłada realizację
planów
macierzyńskich
;'0
najmn ie j o dwa-trzy lata, bo
jako zawodniczka ang ie lskiej
drużyny jeżd ziec kiej pnygotowuje
się
do
m istrzostw
Europy w Monach ium oraz
do startu na Olimpiadzie w
Montrealu w 1976 r.

Proces l Hahna
5.XI. BON
PAP. Były zd
policji bezpie czeństwa w okupowanej
Warszawie,
Ludwil'
Hahn, oświadczył we wloro:k
prz d są d em przy ięglych w
Hamburgu, .
dpiero "zna("z.nie póżniej " dow;"dział ię o losie Zydów z getta warszaw kiego.
Hahn o:;kar.i. ny j t C)- \O, że
w latach 1942 i 1943, kierując
się " ni nawikią ra ową zaplanował
i przy!: lował d porta(' ;ę 2ydów z War zawy do obozów zagłady" .
obozach w!bo
w
drodze do nK'h
pOllio<wo
śmierć 300.000 Zydów.
Składając zeznania przed są
dem L. Hahn za lania się c5ęil
to brakiem pamięci. Przypomina 'obie jcdynio', że dla 2organizowania
akcji
dep rla 'ji
(głównie do obozu zagłady w
Treblinc) w~' delegował podległych mu ludzi i zameldował o
tym swoim przełożonym.
Proces HalIna toczy .ię 40d
paru tygodni. Sąd przyslę:Jych
w Hamburgu odr~\lcił bowiem
wniosek obrony
zawieszenie
post«;,powania s~d wego ze wzglę
fiu na zły \aD ~dFOWia oskar-

:io_. o.
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pucharowa _
śr_
o_
d_
a

Dziś

Nowicki
•
l Ni

Fenerbahce - Ruch
O awans do ćwierćfinału PE
Dziś
czołowe

na

stadionach

Europy

drużyny
naszego kontynentu rozegrają rewanżowe
pojedynki drugiej rundy piłkar

skich · pucharów. Za interesowanie polskich kibiców skupiać się
będzie
na spotkaniu mi strza
Polski - Ruchu Chorzów z mi
strzern Tu r cji
Fenerbahce
Stambu ł, któr ego
sta wką
jest
awans do ć wi erćfinału Pucharu
Europy . Pierwszy mecz, rozegraa y w Chorzowie, wygrali p ił
karze Ruchu 2:1 i w
tej sytuacji cze ka ich trudne zadanie w Stam bule. Tureccy piłka
rze są bardzo grożni n a włas
nym tere ni e, al e
awan s
do
grona ośmiu na j lepszych zespołów 'Puch aru
Europy
leży w
granicach
możliwości
chorzowian. Inna sprawa , że ni e wszys
cy zawodnicy Ruchu są w peł 
ni s il. Dlatego też tren e r Vican
nie podał j eszcze składu swojej _dru ży ny,
która o
godz.

Niespodzianka

w . Pucharze
Zdobr::ców Pucharów
Wczoraj odby ły się cztery
spotkania piłkars kie z cykl u
europejskich rozgrywek pucharowych. Do du żej niespodzianki
doszło w Pucharze Zdobywców
Pucharów. Piłk arze Ferencvaros
Budapeszt wyeliminowali z rozgrywek Liverpool. Rewanżowy
pojedynek pomiędzy tymi dr 1Iżynąmi, rozegrany w B udapeszcie
zakończył
się
wynikiem
b ezbramkowym.
Poni eważ
w
pierwszym meczu uzyskano r e zultat 1:1, awan s do ćwierćfi
na łu zdobyli Węgrzy dzięki zdob yciu bramki na wyj eździe.
Do ćwierćfinału Pucharu Zdob ywców Pucharów awansowa li
również piłkarze Dynamo Kijów; którzy w
rewanżowym
meczu pokon ali na własnym
boisku Eintracht z Frankfurt u
nad - Menem 2:1 (2:0). Pierwsze
spotkanie zakończyło się także
:l:wycięstwem kijowian 3:2.
Awans do trzeciej rundy Pucharu t:EFA wywal czy ły dwie
drużyny RFN
FC Koeln i
Fortuna Duesseldorf. W r ewanżowych
pojedynkach
piłkarze
FC Koel n pokonali Dinamo Bukareszt 3:2, a Fortuna Duesseldorf
wy grała
z
węgier ski m
zespołem Raba Eto Gyoer 3:0

Rozmaitości piłkarskie
•
Zawodnik k ieleckich Błę
kitnych - Karol Pstruś (30 lat),
który przybył do Kielc w 1967 r.
z krakowskiej Wisły otrzymał
zw,oln ienie. ale na razie n ie podpisał zgłoszen ia do żadn ego klubu. Zwolnienie otrzymał rówDież były zawodnik SHL, a ostatni o Korony - Wiesław Terezy.ruki (33), który miał zamiar
wstąpić do jednego z klubów
klasy międzypowiatowej. Terczyński przybył d o Ki elc dzie sięć lat temu z Naprzodu Jędrzejów.
Polski Związek P iłki Nożnej
ogłosił
listę
sklasyfikowanych
zawodJ:ik ów,
który m
nada no
klasy sportowe na podstawie
uzyskania odpowiednich norm.
Za udzią ł w rozgrywkach o
mistrzostwo II ligi w se zonie
1973/74 na liście t ej znalazło się
dziewi~ciu
zawodników Staru
StaraChowice, którym przyznano pierwszą klasę sportową.
Oto ich nazwiska: Czesław Buda, \ Eugeniusz Bieda , Janusz
Batugowski, Jan Lipiński , Marek Krajewski, Ginter ZabielI:ała, Tadeusz Nowak, Andrzej
Jltaezewski i Leopołd Czarne('ki.
Ten ostatni p iłkarz ma 22 lata
i - jak wiadomo - w sierpniu
br. prz en iósł się ze Starachb.... lig Orła Wierzbica.
Ula)

19.30 czasu w arsz;łwskieg o wybie gnie na boisko. W l6-osobow e j polskiej ekipie, która od
wtorku przebyw a w Stambule
panuje jednak dobry nastrój .
Tre n e r Vican uważa, że mimo
nie najlepsze j
sytuacji. ' jego
drużyna ma szanse
zakwalifikować się dale j. Jego zdanie m
Turcy ~hcąc zdobyć bramkę bę
dą musieli
odkryć
dostęp do
wła snego pola karnego, a wtedy będzie można s zybko i skut eczn ie kon tratakować. A taki
sposób gry bardzo
odpowiada
piłk arzom R uchu.
Polska Tełewizja nada dziś
et lI:odz. 20.20 w programie I re'laeję z drugiej połowy meczu
Ruchu z Fenerbahce.
W pucharowe szranki staną
dz iś również piłkarze warszawskiej Gwardii, którzy rozegrają r ewanżowy poj e dynek z cyklu rozgry w e k o Puchar Zdobywców Pucharów z holenderskim zespołem PSY Eindhoven
na wyjeździe. W Warszawie
podziwialiśmy kla s ę Holendrów,
a pora żka Gwardii w stos unku
1:5 mówi sam za siebie . Nie
ma się w ię ~ co łudzić, co do
dals zego lo . gwardzistów.
Z dz isiej,.c.• ch
pucha r owych
pojedynków na pie rwszy plan
wysuwają się mecze: Barcelony
z Feyenoordem i FC
Mall:deburp: z Bayern Monachium w
Pucnarze Europy oraz Benfiki
Lizbona z Carl Zeiss Jena w
Pucharze
Zdobywców
Pucharów.

Na 50 -lecie "Walleral'

Obiekty sportowe
Broni
IJSkają 08 wyglądzie
. Klub Sportowy Broń - opieswą działalność przede
w s zystkim o Zakłady Metalowe
im . Gen. "Waltera" w Radomiu postanow ił rozbudować
i unowocześnić swoje obiekty,
aby w przyszłym roku godnie
uczcić 5O-lecie s wego patrona.
W czerwcu 1975 r . oddany
zostanie do u żytk u ·budynek sali sportowe j .
wyremontowana
zostanie płyta
piłkarska.
tor
kolarsk i,
trybuny i
basen,
wzniesiony trzeci kort tenisowy, urządzona s auna (w ośrod
ku kolarsk im) itp.
Broń zapowiada też wykonanie dokumentacji na
budowę
nowego ośrodka s portowego w
dzielnicy
Ustronie-Prędoci nek
z płytą piłkarską, widownią na 40 tys. miejsc, boiskami treningowymi do piłki siat
kowe j i koszy kówki oraz sa lą
treningową i zapleczem gospodarczym.
(ekr.)
rający

o

Po suk cesie w Meksyku

Gratulacje

Piotra Jaroszewicza

dla polskich siatkarzv
DOKONCZENIE ZE STR. l
Premier w serdecznych sło
wach podziękował zawodnikom
za piękną grę i sportową postawę, za trud i upór w przy:
gotowaniu wysokiej formy., kto
ra przyniosła im złoty medal.
Podkreślił jednocześnie, że sukces ten jest wynikiem wspólnej, wiełoletniej pracy całep:o
zespołu, trenerów, działaczy, a
takźe klubów, uczelni 'i zakladów pracy.
"Zdobycie tytułu
mistrzów
świata
jest naj wybitniejszym
osiągnięciem w historii pOlskiej
siatkówki, a j e dnocz eś nie wspa
niałym akcentem końcowym w
ogólny m dorobku
sportu polskiego w roku trzydziestolecia
PRL - czytamy m. in. w liś
cie Piot ra Jaros zewicza. - Wy- '
raźam głębokie przekonanie, że
uzyskany rezultat jest zapowiedzia dałszych znakomitych wyników" .
Gratułacje i podziękowania za
olbrzymi sukces, wywalczony
na mistrzo.stwach świata w Mek
s yku , złożył również ekipie obecny na spotkaniu członek Se'kretariatu KC PZPR ZDZISŁAW ZANDAROWSKI.
Trt'ner zespołu
Hubert
Wattnt'r, otrz y mał z rąk przewOdnicząct'gO GKKFiT, B. Kapi
tana nominację na trenera klasy I. Zlote m e dale za wybitne
osiągn ięci a
sportowe i tytuly
zasłu żonych mist rzów sportu otrzymali: R yszard Bosek (Pło
mień Milowict'). Wiesław Gawłowski (płomień Milowice), Sta

Nowy

piłkarzy

KSZO

• Od 1 października trenerem
KSZO O strowiec został mgr
Stanisław Pa l uch, który przybył do naszego województwa z
Rzeszowskiego. Nowy szkole n iowiec K SZO liczy 2!1 lat, posiada tytuł trenera II klasy i ukończył

nisław Gościniak (Resovia Rze
szów), Marek Karban (Resovia
Rzeszów),
Aleks ander
Skiba
(Lep:ia Warszawa) i
Zbigniew
Zarzycki (Plomień Milowice).
Złote medale za _wybitne 0siąp:nięcia s portowe i tytuły mistrzów sportu otrzymali: Wiesław Czaja (AZS Częstochowa), '
Mirosław Rybaczewski (AZS Ol
sztyn),
Włodzimierz
Sadalski
(Skra Warszawa), Włodzimi e rz
Stefański
(Resovia
Rzeszów),
Tomasz Wójtowicz (A via Swidnik). _
Złoty medal za wybitne osią 
gnięcia s portowe wręczono Edmundowi Skorkowi (Legia War
szawa).

tł'ener

Rodzinne
siatkarzy,

zdjęCie
złotych

polskich
medalistów

mistrzostw ~wiata w ~Ieks)' ku
wraz z tcenerami. 5 bm. w
siedzibie GKKFiT w Warszawie zostali oni odznaC'Zeni zło...
tymi medalami ,,,Za
wybitne
osiągni ęcia sportowe".

specjalizację piłki noż
Wrocławiu.

CAF-Matuszewski

n e j w WSWF we

(8Z)

t ureckim futbol u
•
l jego kibicach

Turecki futbol
nie
odnosi
wielkich sukce~ó w, ale jest be z
wątpienia sporte m
nume r jed e n w tym kraju. Frekwencja
na meczach ligOWYCh znacznie
przewyższa
liczbę
widzów w
naszej ekstraklasie. a na mecze
z udział~m czołowych
druży n
przychodzi po 50 i więcej tysię
cy widzów. Nie ma
takiego.
który nie wiedziałby kto
to
jest np. Adil czy
Ce mil
twierdzą tureccy dziennikarze.
W I lidze gra 16 zespołów.
Są to dr użyny zawodowe. II liga - podobn ie jak u nas - ma
dwie
grupy
po
16
z espołów.
W iedne; lUaa amato-

T enisowa
ma już za
k-ortach w
p e nhadze, na
tro zmierzy
nii w e lim
puchar króla

rzy, w drugiej profes jonaliści.
Ponadto rozgrywki toczą się w
dwóch grupach III ligi, gdzie
występują wyłącznie amatorzy.
Piłkarskie kontrakty w Turcji są wysokie, się gają nawet
2 milionów tureckich liró w, a
dobry piłkarz może otrzymać
miesięcznie do
10 tys. lirów.
Mimo to niewielu
cudzoziemców występuje w
tureckich
drużynach . Najwięcej
Jugoslowian, ale
żaden z nich
nie
zyskał tam slawy.
Trzy kluby cieszą się największą popularnością kibiców,
należą zresztą do
ścisłej
czolówkL Wszelk ie rekordy powo-

dzenia u kibiców bije dzis iejszy rywal Ruch u Chorzów Fenerbahce SŁambul. Na każ
dy mecz ligowy z udział e m tej
dru żyny
p r zychodzi
komple t
widzów, a ka żdy malec zna
nazwiska
czołowych
piłkarzy
zespołu.
Sporo
kibiców ma
Galatasat'ay - klub st udencki,
o raz Besziktas nazy wany klubem rybackim. jako że t en zawód dominuj e wśród jego człon
ków.
Jakkolwiek piłkarze tureccy
nie notują wielkich sukcesów,
są zawsze
groźni dla
najl epszych. Mówi się, że tureckie zespoły
zyskują
dw ukrotnie na
wartości grając na własnym ter e n ie. Nic dz iwnego. pełne sta -'
diony przypominają w
czasie
m eczu wulkany. Publiczność reaguje żywiołowo. sp ontanicznie
i ani prze z chwilę nie zaprzestaje głośnego dop ingu. PiłJ{a
rzy Ruchu czeka więc niełatwe
:l:3danie..

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ritter nie
rekordu
Nie powiodła
Jurgenowi
bicia na torze
kordu świa ta w
n e j. n a l eżąc ego do
kxa. R ekord ten
prze z Merckxa na
torze w y nosi 49,431
czyk p okonal dyslau;

