na

Cena 1 zł

Zjazd

_nuDlaokoio

poszukiwań

Rolniczych
Produkcyjnych

Władywostok pożegnał

uczestników

s~czytu

przez nie proOmówią rówzmierzają

warunków prarolniczych
produ kcy jnych. VV
sprecyzowane więc
spół dzielCów sponrr.".ra.rnu XV

członkó w

bierze udział 14
wojewódz.twa
d.elegac!ą

k ie lec~

KIElC c

.spotkali S'ię
rz KW PZPR
","',(""' ."." ... NA STR. Z

~ałe4t.

Nr 281 (909)

25 XiI. 19/4 r. Rok tv

zbiory

kończą

ten temat zo~aną wznowlone w
styczniu 1975 r. w Genewie, jednak podczas spotkania pod WtCl
dywo.sto kiem sekretarz generał ",
KC KPZR
i prezydent Sto-nów
Zjednoczonych
uzgodnili
jut

wudniowe
spotkanie
robocze leonida Breż
niewa z
Geraldem
Fordem koło Władywostoku
za·kończyfo się w niedzielę
ogłoszeniem wspólnego komu f'lIi katu. a także wspólChod1!i llWłaszcza o g ospodor- ,
d
stwa, które zawarły umowy kon- 1 nego oświa czenia na teDOKO~CZENIE NA STR. 2 l mat dalszego ogra'niczen-ia
zbrojeń strateg icmych.

D

laminy ·esienl - od dachem.
biory vrorzyw - znacz. w tym roku opóź
dobiegajq
Do wykopania Pozo
niewielkie ilo-

nie

czas ie zwiększył
skup jabłek, cebuli, kapusty, marchwi i buraków - co
z kolei wpłynęło no przyspieszenie tempo gromadzen ia "rezerw
witami-nowych" no zaopatrzenie
w okres ie zimy i wczesnej wiosny. Nadal jednak skup dzienny
utrzymuje się no poz iomie niż
szym od wymaganego.

W ostatnim

się

też

Z pewnośdą ogrodnicy którzy
poprzedn io
staral i s i ę przede
wszystkim zebrać produkty i pól
i prow iz o ryc z n i ę zabezp ieczali je
w swych gospodarstwach - obecnie nasilą dostawy do punktów skupu , oby umożl i wi ć przed
nadejśc i em
mrozów przygotowanie zapasów w kopcach i mo-

,,30 lał prasy
polskiej"

DOKONCZENIE NA STR. 1

X Zjazd

Sprawozdawczo
-Wyborczy .

W ośw i adc z en i u

tym ZSRR
zawarc ie porozum ie ni a o ogran ic zen iu strategicznych zbro. j eń ofensywnych
no lata 1977-:-~5. Rokowan ia no

USA

zapowiedz i a~y

L-gi

108 kobie t, dele gatek Kieleoczyzny, obradowało wczoraj na
IX
Wojewódz.kim
Zjeź<ttie
Sprawozdawczo - Wyborczym
Ligi
Kobie t . 36
uczestniczkom zjazdu wręczono O<tznaczenia. Sre brny ' Krzyż Zasługi
otrzymała
Krystyna Grabewska, zaś medale lO-lecia: Halina Morzeńska, Wanda Det~
Ire'tla Musiał, Henryka Nowa.kowska, Kazimiera Nowak orali
Maria Wojciechowska.
Uczestn icząc)' w obradach n
se k,retarz KW PZPR Zycmunt
Piotrowski,
podkreślił
m .in. d' że zaangażowanie ~
biet Ki e lecczy zny w życi u społeczno -g<lspoda rczym wojewócatwa.
Zjazd wybra
l1()wy ~4.

gazyna~h.

Libia i Austra lia

.

nowymI odbiorcami
butów z "Radoskóru"
Niskie nopięcie
. na Herbach

~'k I t.Ge~e:

Na Herbaeh

a nl~kle nap ięcie ze'
mles?k •
,
""'" an~y tej dzielmcy
""-'Gemy ~..1b·
,
te!~' . U\JI lerać progra-

WIZY.J:nego.

Jak przebiega realizacja
tegorocznego planu produkcj i
e ksportowe j obuwia? Czy w
przyszłym roku produkcja
ta
ponownie wzrośnie? Pytan ia te
skierowaliśmy
do kie rown ika
działu
eksportu
radomskiego
kombinatu s kórzanego "Radoskór", p. Włodzimierza Manowieckiego.

DOKOSCZENIE NA STR. 1

biet

Przewodnic zącą

WIM'SlEawie caynna jest wystawa pn. "lO lat prasy polskiej".
EkspGnowa.ne sit na niej
cazety kieleckie:

"Słowo

także

Luciu",

oraz miesięcznik

"Echo dnla"

Kie.rownictwo teatru Wyve ~ n w
S W,ndon (w. Bcy tama) wylał o z
pr acy aktl>ra o imien iu Cassidy.
Okazało sil:, że Cassid y w czasie
swych wystl:!>Ów zaCZął z upodoba,n.iem zżerać kurtyny i rekwizyty. CaSoSidy jest. .. lrozą l obecw!e

"Przerola.ny".

s z.tuka

b<:<l;zie

"It'spektor

~a,na

bez

Jegl>

rz ą d()wy"
udzi a łu .

{Upr)

: AF-Ma.tusllewski

Zarządu

WG--

j ewódzkieg<l LK zo.-tała Ba.rłta
"ra
Chobian.
wiceprzew<>dn,",
czącymi:
J'ola.nta IUakowi.,. l
Łucja Boczyóska. Fu.nkcję
se-o
kretarza powie-rwn.o
Leo.ka4il
Piotrowicz. Na zakończenie 0brad podjęto ucllwałę. w której
omówiono. szeroko
problem~
stoiące

Drzed

()"l!ani1Jacj~

b iet w

lataCłl

1975-78.

kO"

Bioprognoza
k.ierowprzecbod-

Uw~a.

cy

i

Pluton trabantów maszeruJe... do lamusa

nie!
Widzialność

ra-

no
ogr:HllC1:00a
w rejonacb mgieł

i pn:elotnycb opadÓW drogi ślis
k.ie.
Sytuacja biometeorologiczna :
zal>strzone dl>legliwości dróg oddeChowych i nerwo bóle.

25. XI. SZTOKHOLM PAP. Zagadnienie: mona·rchia czy republiko jest od wielu lat przedmiotem ożywionej dyskusji w spo

Zona wa •

•

•

lejSZa

Sqd przemysłowy w Birmingham przyznał niejakiemu Peterowi Alexandrowiczowi 100 funtów odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy.
Alexandrowicz zostal zwolniony, .ki edy ~~mówil
swemu szefowi przyjęcia propozycJl nowej pracy,
za którq otrzymywałby 5 funtów więcej. Poszkodowany ośw iadczy ł, że nowa praca zmuszałaby go
do pozostawania w nocy poza domem i z da la od
~eu.o atrakcyjne;' Żon~.
.
IUPI)

•

o

ednie lask Sl
łeczeństM.<i e
tą zajmuje

I

szwechkim.
się

to-kże

Kwestią

komisjo
konstytucyjn o parlamentu, która
opracowało zatwierdzony następ
n ie Ijlrzez plenum Riksdagu projekt zm ia n konstytucyjnych, drastyanie ogran i czający uprawn ien ia monarchy, o le nie znosz~y
_ przynajmniej no razie - samej
instytucji monarchii.
Nowe pos tanowieni a konstytucji pozostawiają królowi jedynie
funkcje czysto reprezentacyjne.
Według
odwiecznych tradycji,
co roczn ą
sesję
Riksd agu
otwierał król w asyście członków
domu królewskieg o.. w uroczystej
scenerii, w obe cności korpusu
dyplomo tycz.nego,
z w~stawLe:

http://sbc.wbp.kielce.pl

niem

królewskich
insygoi ów, I
plutonu
trabantów w
strojach .z czasów Karola XII itp.
porodą

DOKONeZENIE

NA

STR. 1.

Fundusz na
uświadon1ienie
Budżet wła<lz mIejskich Rotterdamu na rok 1975 przeWiduje wydatki w WYS<lkosci...15O guldeflóW
(:>3 dolarów) na zakup magazynów pornografiezny ch. PIeniądze

wyasy,g.n{}wa.n-o w

celu

"walki z

Przedstawicie l wlad&
rn',ejski>ch wy ja~i ł. że funkcjonarillS'Ze mus;zą naJp.lerw z>obaEZyć ~ ~zym maJą w~y~
pc> rnografią".

/

STRONA 2

~CHO

• W godnym podziwu tempie. w ciągu zaledwie 200 minut. przesunięty został w<:zoraj pie-rwszy dżwigar dachowy
hali gló\Vbej budowanego w
Warszawie dworca centralnego PKP, Wędrówkę stalowego
kolosa o wadze 42 ton i dłu
gości 84 metrów po specjalnym torze ustawionym na
tymczasowym moście nad Ale-,
jami Jerozolimskimi obserwowali licznie zgromadzeni warszawiacy,
• Blisko 500 ciężkich pocią
tów towarowych wyprawili
kolejarze śląscy wczoraj w
J!:łąb
kraju, Pracowano na
wszystk ich większych stacjach
i węzlach kolejowych katowidliej DOKP. Dzienny plan
przewoz6w został przekroczoBy o kilkanaście tysięcy too.
• Na zamówienie Kuby zuJoea Sw idnickiej Fabryki U7%ąd.uń Prze-myslowych wykoD_je JlO'WOCzesne wirówki dla

ISKROCIE
tamtejszych

cukrowni.
1)0
roku wyeksportowanych zostanie"'po tego
kraju 50 dużych wirówek o
wydajności 6 t{)C cukru w cią
tU doby.
• Z okazji zbliżającego się
święta
narodowego Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii po raz plcrw.;zy
gościć będzie dziś na -an tenie
tv telewizja jugosłowiańska.
W n programie telewizji obejrzymy
zarówno
pozycje
zrealizowane przez autorów
jugosłowiańskich.
jak i polskich dziennikarzy. które przy
bliżą naszym widzom dorob",k
l dzień dzisiejszy JugosławIi.
• W Poznaniu rozpoczyna
~ię dziś 4-dniowe rniędzyna!'o
dowe sympozjum poświęcone
roli informacji w badania ,'h
naukowych, Obok reprezentantów wszystkich ważni cj 
ezych
krajOWYCh
ośrodków
naukow:ych w obradach w "zmą udział specjaliści ze Zwiaz
ku Radzieckiego. Czechosłowa
cji i NRD,
końca

bieżącego

Nowa fabryka koców
w

Lódzkich

Zakładach

k i_ Slltucznyctt "An'lana"

Włó

po-

Wl9taje

nowoczesna wytwórnia
kt6ra
dootarczać bę
dzie r<>CZllie oowlo 800 tys.
tych wyrobów. W tych dniach
rO:lpoczął si~ w adaptowanym.
118 ten cel obiekcie montaż maazyn i urządzeń zakupionych w
AnCJii,
~.

w .nocyl

i zc.no
Czerwony kur
znowu
•

dał znać

Sobotaini
W wojelvódz

' Meldunek z meczu budo,vlanych

ransp rl

•

d 5 miesięcy trwa rywal izacja na poligonach i w zak/odach
produkujących elementy
budowlane o miano
najlepszego
zespołu. Efektem tej rywalizacji mają być dodatkowe, ponadplanowe ilości plyt stropowych i ściennych r których
niedostatek
przeszkadzał w rytmicznej pracy na wielu budowach.

O

Komisjo konlwrsowo podsumowoła wyn iki za III kwartał. Okazuje się. że w porównan iu z
czerwcem br. p rodukc~ płyt stro
powych zwiększyło s.ię o 30 p roc.
W tym okresie zespaly konkursowe wykonały dodatkowo 2550 m
sześc. płyt
stropO'Wych i 300 m
sześc, płyt ściennych. Dla wyjaś
nienia podajmy. że to ilość dodotkowych stropów wystarayłaby
no zmontowan ie 1500 izb mieszkolnych. natomiast płyt ściennych
no óOO nb,
Nojlepsze wyniki uzyskało zologo stanowiska nr 1 z zak/odu

Więcej

zieleni
wnaszych miastach

W miastach Kielecczllzny trwa
obec/lie je~ienna akcja sadzenia
drzeu: i
krz eu:ótc . .Miejskie
PrzedsiębiorsttL'O Zieleni w Ki elcach dostarczy spółdzie lniom mie
szkaniotcym. szkołom. komitetom blokotcym i zakładom pracy okolo 3.000 sadtonek drze u·.
16.000 krzeu'ów ozdobnych i 26
tys. krzewów żywoplotOtCYC;l .
D zil;!ki czynom społecznlJm mieszkańców miasta. prz!lczyniq się
one do potdększenia terenów
zielonyci, stolicy tvojewódzhca.
Warto tu podkre~lić, że Kielce
są ubogie
tv zieleń. Przypada
jej na jednego mieszkańca okolo 10 m ku' .• podczas kiedy aktualne normatylt"y przewidu;q
potrzebę
ztdększenia
terenów
zielonych do 15 m ku>. na jed nego mieszkańca, Roboty pro\,'odzą ró\t"nież pracou'nicy MPZ.
Jeszcze tej jesieni zasadzq oni
okol o 2 tys. drutcek, 15 tys.
krzewów żytcoplotowuch i 6 tys.
krzewów ozdobnych.
We Icszystkich miastach s/ldzi
rię
tl"iele róź. W Kielcach do
rosnqclJch już
na zieleńcach
20 tys. knetców różanyclt przy"
będzie dalsze 3 tys. tych pięk
nych kwiatóu:. W Radomiu za8adzi 3ię tv tum Toku 13 tllS.
róż, a u: Skarżysku około 10 tys.
(jjb)

w Sitkówc e. która !KI dz.jennq
normę 17 płyt st(opowych. uzyskoło średoio 20. No drugim miej
$Cu uplasowało się stanowisko
nr 1 w Wolicy. no trzecim - stanowisko nr 2 w Sitkówce. Naj·
gorzej wypadł pol igon przy RPB
w Radom iu, W produkcji płyt
ściennych no czolo wysunęło się
stanowisko nr 4 no poligonie
KBM w Kiekocll. dalej 2l/)ajduje
się obsługa tzw, boterii w Fabryce Domów w Rodomiu i załogo
podobnej
boterii na poligon ie
w Końskich. W tym asortymenc ie
nojsłabsze wyniki uzyskało stano
wisko no poligon ie przy KBM w
Radomiu. które regularnie wykoflywoło zaledwie 50 proc. normy.
W październiku nostąpiło nie·
Silodziewono obniżko wydajności
no wszystk ich stanowiskach. Jedną z poważnych
przyczyn było
fota Ino pogodo, Niemal codziennie podające deszcze psuły szyld
no poligonach. gdz ie pracuje się
pod gołym
niebem, Wystąp iły
również
kłopoty
l
transportem
płyt no budowy, Kielecki "Transbud" nie potraf i ł w wielu przypadkach no ClOS podstawi ć potrzebnych
samochodów I przyczepami , Jak widoć. oby zbudować dodatkowe
miesrkonio. nie

zyskał
Duża ilość

motoryzacyjnych
cieka\\.")·ch widoskutera przybyła
wczoraj na plac Obrońców
Stalingradu, na zapowiedziany
przez nas pokaz·

zapaleńców i
ku śnieżnego

Przez 45 minut ,.ski-doo"
przytransportowany na plac
przez właściciela. p, Ireneu za
Kotte był do łownie oblężony.
O godzinie 12 rozpoczął się pokaz jazdy "ski-doo" na blotnistych i piaszczystych wertepach starego toru crOllsowego

CHŁODNE POPOŁUDNIE

niedzielę.

I ,, ______

~-------------------

do Ludvika Svobody
Przewodni l'zący
Rady
P a-1Jabłoński, wy s:o~ował
depeszę
z
trde<!znymi
pozdrowieniami i życzeniami do
pr"zyrlt:.'nta Cze.:ho<łowat'kiej Re

stwa. Henryk

publiki Socjalistycznej. Lud\' ika
Svobody. z okazji 79 rocznky
jego urodzin. przypadającl!j 25
bm.

Krajowy Zjazd
Deleflatów Rolniczych
Spółdzielni

ZE

STR. 1

Józef Słaó"ki. pr€7.<'S WK ZSL
- J\fił:en' ław DN'rj~ki i wk-ewojl'W~ ki!:lccki J_ Ko1IOW9'.a.

Pock:-zas sp,).tkaJl~a
POd'~llmowano o<;:ągnj~'ia
!<J>ÓldzipL'ów
I omów'łJIJo p<,ri'P"Mvwy d"lszq:o

.:'PÓłdz;; t' :Z(}Ś(: i

l'Ol'lI'woj u

rolnej.

nad kieleckim zalewem. P . Ireneusz pokonywał s 'oim " 'szę
dołaz m"
terenowe wertepy
be7, żadnych trudno:ki.
Wzgóna nad cr05sowiskiem
dawno nic widziały tylu kielrzan, Wzdłuż drogi dojazdowej
2ab!'a-kło m iejoca
dla poj azdów. aż wreszl'lic za1xaklo
m iejliCa dla.. , ..sk:-doo". P<mieważ
widZiOwie za;jęl~ nawet
część toru. mu ,ie liśmy zako'ń
rz)' Ć !>Ok 3fT..
P . Ireneusz Kotte, który dopiero za miesiąc powraca do
Kanady oświadczył, że jeżeli
prLed jego w;vjazdem spadnie
śnieg, gotów
jest powtórz 'ć
pokaz w warunkach do jakich
"ski-doo" jest pnystOllowany
przede wszystkim.
(wp)

Pożyteczne

kontakty

ALARM

policji

w i ede ńsłuej.

pł"zeszedł no emeryhuę
ILzjt n09ł. zo<:howoł

go (ni e

tatćry

z powodu "onmiMO to JJc~e

serdeczne kontokty z Iło legomi.
ujawnlt'l się powody tej przy-

Osto1,,~

Były

poHcjont. Mojqc ich zoolo·
,.ie, uzyskiwał cenne dla Siebie infonnocje - założył
bowiem
włosnq
"ondę . · Uóro przez szereg lot doko·
"rwało bezkarnie wlamań w mieście.

Kilka mil1ut po godz. 16 zadztt"onil teleJo.n nil biurku Kftzimi~rza Statt"eckieyo, dyżurnego Miejskiej Komendy StrażjI Pożllrnej. Julian C., mieszkaniec Sukou'o informou:al, że z okien
IIl'ojeuo domu u:idzial nad lasem kłęby dymu. Na miejsce U'lIsłano natychmiut ekipę straży. Trud ludzi okllzał ~ę jedfulk
tym ro zt'm próżnl/. 1\0 szczęście' las l1ie plonql. Jak ustalono,
Julian C. uległ po pTO _tu :zludzeniu.

LEKKOMY SLNOSC
O{lromnl{ lekkomll$/no~ u'Ukazujq ci. którzy nie 2U'Il211jqC lIlO
opuszcz nil s2111bll1l 1111 ul.
Karczóv'kou:skie '. IIrzqdz(ljq sobi"
"zlIb(lu: ." prubie{lajqe przed nadjeżdżajqcymi pociągami. We:zoraj byliśmy świadkami takiej tda ' nie s1ltuacji. Wydaje aię, ż.
nie pomoże tutaj .}Jelo\l·lInie do Tozsądku. Pruja2d na ulicy
KaTc2óu'kou'skiellOolecamll tł"i('c bac:zn"i ,ut'adze /lIftkc;onar;tł
Uli Slu2bll Ochrołly Kolei.
DAR

•
http://sbc.wbp.kielce.pl

członek

egz eku l~'w)"

PZPR. przewodn ie'z",,\'
Wojewódzki ej
FSZI\IP
An toni Baryła.
• Probl emow i
cji rolnictwa działań
w
kom pk!
r ealizacji programu
darki żywnośc iowLj
czooego przez Sejm.
eony był Woj ewóci"
Ini.,"'"

TechnikÓw R al nkl""\.
brudach kielt'ckiej
cji SIiTR u czest%'z,rł
Paweł

\Varchol.

rZ!łc.>U- Główn ego

p~dl';

SfiTR.

wyniku dokonan\'('h
ró"w nowym prz 'I'"
cym oddz'ia!u woj,
go SIiTR zoslal
Bratek.
,
• Gminna organizaCja
w No\vvm K v r l'zynit:
mała wczora j >z',an
uroczystośc i, na ktor,ą
bv li °1iczn ie ,v t"tl'ra~11.

"ski-doo"

joź" i.

• Zaloga
FSC gościła w sobot~
kretarza KW PZPH.
sandra
Zarajczyka.
wziął
udział
w
POP na wydziale
samochodowych, W
roiu POP zakładu
nc-mechanicznego FSC
czcstniczył sekretarz
Broni ' ław Dan ek.
• W przfCszło 40
Kielecczyzny
ob
w czoraj konferen,'je
wozda wczo-wyborcze
Wiejskie organ
ne podsumowa
rubek minionej
kreślaly zadan ia
5Zy okres,
W konferen cji w
n iku ucze 'tniczyl
k ie lecki Anton i
niak, natomiast VI"

Stow~rzY5z eni a"

Produkcyjnych

DOKO~CZENIE

Inspektor

Przypuszczam, że podobnie będzie u· ciągu na;b/iższych
dni - potdedziala nam pani Grażytla Kllrtl'at :z kieleckiej stacji meteorologicznej. Według prognoz naszlIch kole{lów z KrakOlt'a rejon po/udniolcej Pohki obejmie u'IIŻ .znad Bialorusi,
niosqc fale zimnego potdetrza. Nocq temperatura obniżnć rię
będzie do minus 2 stopni,
,fAŁSZYWY

I
IDepesza H. Jabłońskiego
p~efabrykoty.

wielu sympatyków

Stciecilo słońce. tt'iatr 'lie kolvsa! {lalęzi drzew, dlatl'go urielu kielczan decydoKało tę tl"czoraj na poobiedni spacer. Tym
czasem tl"SZ1JsLkich zukoc:ZVI przenikliU'1I .ziąb. GU' llltoWnll ,kok
tunperattlTy od plus 10 3topni C. tV ciqgu oltatnich dni, do

1.7 stopnia u:

tytko wyprodukować
ale trzeba je szybko i sprawnie dosto!nyć na p lo" ce boo(y.'Y,
(JPA)
wystarczy

Wszędobylski

Kielecki
(pod)w;eczorek ...

o sobie

W Radzicach. w powie.:ie
opoczyń~kim. z nie ustalonych
p rzyczyn spłonęła stodoła ze
zbiorami. należąca do Feliksa
Dziurzyńskiego. Straty szacuje
!l/e na 50 tys. :lI.
• Od zaprószenia ognia spaliła ~it: stodola wraz ze zbozem
W Stromcu. w powiecie bialobrzeskim, Jej właściciel. Ka1:iIDI ..rz
Rokick i. p06zkodowany
jt'<f na sumt: około 30 tys, zł.
• W DłuŻIliewicach. w po~" e
cie opo.'zyń'kim. od wadliwf'j
instahcji ellcktrycznej po,,--t,,!
ogi.-n. który strawił dach na
bll(hnku mle "zkalnym i oborzl'.
nalt"ż~cyeh do Henryka Mycki.
Straty wvno<za 30 tv". zł.
• Z nie utalony~h przycz~'n
"Vłll/chł
J)<uar w zabudowa_
niad) K3tanynv i Jadwi:i Wiś
nI"" 'ki .. h
~Tt"chlinie. w po\\ i ... ·le prz~-'u,kim. Ogień zami nIl w "-1!1i~z. za dwie stodoły
I .>be~.
zklXły 'iD tys. zl,
• W Do>bróeie. w pOl 'Ie,'ie
:. dl. w,,,<'kiftl.
przt.-ble,ający
pl"z.. :l it:zdnię Ry 'zard Stus ~')_
,t". j)Otrtlt'Oov przez .,j"lcza",
k t .)n.1B
k '· row. I
Remigiu z
-r.. w.'z Jr. P i .. "Iv ooznał cię ....
kich oWakA ciała.

DNłA

Jtidowego. w ziął udw l
cepnzes wK ZSL
lI'l;\zur.
, b I_
• HandLI i w;IUgl ,Y"
oboŁę tematem se
w Radom iu. W
ch wale wylyczon~
majace u,praw nlc,
roZ',,;inąć sieć placo wek
dlo\\'o-u <ługowy ch,
miejsca pośw iqco no ,
-njeniu dal szego ~()Z WO)U
dukcji rynk owe),

Ogrodni
kończą

zbiory
ZE STli.
DOKONCZENIE
troktacyjne; sporo ich
dostarczyło jes zCZ ?,
w kontraktach ilosCl
..
' obecnIe
,
~przYJO-JąceJ

kończe nI em

w ZlWiqrku z za
ch prac
'I
h polowY .
nye h p l nyc
korzystac "
powinny on~ ,WY b nadrobic
kie możliwoscl. o y
późnienia
. . Og rod niCZO
50oldzielczos c dzila
Wo
swej: stron y wpro
, ' w d
ne usprawnIen Ia
wnY
. ' e
spro
k
zopewnlaJąC
, Tok , ja
warzyw i owoco~nioch
przedn ich tygo b
bylo
4
niedriela
2. h ;I'ocówek
pracy wszystklCcelu jok
dzielczych. w
, skupU
Slego zokończ e nlo

ECHO DNIA

STRONA J

PerYferie
.
C

l iniciałVWą "

ta cluio mówić lIrudno odwiecł,zać dom Kult.ury, ezy
klub, Dawet doskonale wyposażon y, w kló.rym " ttd l~t powiela się ten Am stereoty powy "rozkład Jazdy . WladOnHł
- w ponied\Uałki ma.my tam nie najbard7.ie j aktualne filmy
411i'wi a.lowe, we wtorki zajęcia kółka mandolinistów, w środy
- pnydlu~ p r elekcje o spra.wa.oh z margines u bieżące~o życia ..•
Na, me niespodziewanie "S'1ioałowe~o" licz yć ~u nie m ...żna , ot, dz.ień
jak 00 d.zi,eń, w dodat ku nu·dny dzień . A więe z re ~uły
puste
Ale, znudzone twaru przy padkowych gości , powszechne ziewanie. J ed ynie 00 miesiąe szef tak ie~o " przy b y lku kultury" ś le do
eenu-au sążniste raporty o udanych im presa.ch , pozyskan yeh widzach , swoicll w t ym wzgl ę d71ie zasługach.

,iestety - we wymieniając
Iym razem z jmien,ia - w dalszym ciągu mćl!my w Radomi'u
takie kiluby t talki<e OOmy kultury. L~ w nich pra.cujący

W Pionkach

Budowlani
finiszują
wykorzystują
ch1wilę
słonecznej

Bl1dowlani
każda

starają się nad.~ale glośei z ulewne -

pogun." i
robić

go ia'a . Jeśli pogoda
dz:e ,prz yjała, Kielce

bę

trzvmają

do-

kilka,dziesiąt

o-

aa:kJ'.\'\'ch m.iesz.kań na 0sied!u Boci anek.
(J P A )
fot. Jerzy B urczYJl

placówka lecznicza
Kielcach
W zll.azku z uru(.'homi~niem
w dn'u 23 Ii.'ńopada 1974 r, noWeJ Pr2.\'~hodni Rejonowt'j
nr
~ l)rz.l' ul. Pocie-,;'Zka - Wydział
t rf}\\'la , Opieki Społecz.nej Uzędu .~ l l(j~kiego w Kielcach 10(ormuJe. ze Przyc hodnia ReJ'~
nowa
~
IQ< ,; nr 4 prz,v ul. Zam€lC1hofa
n, \{,P~d2[e,lona. Do Przychodp~. / :noweJ
nr 10 przy ul.
na 1 zk'l przydzielol'W! wstają
,'~PUJąl'e ul[ce' Okrzt!i Sabt'
nOWrk
K .'
,
\I'ie I'
ąPlelowa,
Mostowa
I"l >OWa
D b
..L..
"'a. Wo ' " ~ owa, J a rzębin o _
II-oroll'. Jrwod1.k:"
P nclot, JaPO('il''>k AkaCJowa, W iosenna,
dluw'k'. a.
Dąbrowska,
SzyPOPtz'~nTargowa, ,P rzechodnia,
al'j.
; a.,
LotnIcza. P olna,

Rni'IV,'kf~v&ląc li'c~a,

.1°,

Zapłote k,

~o. Bov
!łe~a, R uUtowskit!
SWietoi..: oeklenSktego, S il niczna,
sionowa zys 'a, Cicha, Chla Je-

nr 1 do .,~tr.
południowa') od
nr 1 d<l -3' .ToPOr.owsk ie~ił od

N",,"oWir ' ~ ł od nr ~ dił 3G,
~t :; do ~i ,do Je;;iiłnowej od
1\'9 wv ŚWi t od nr 1G 1'0<) 24,
nr ~ do ~~ od nr 1 d o 53 i od
Jl~dnnif' ~-. Starowarszawskic
~Oluoji p:t~e:f nr 2l d1ł 35. R edo 9il ,z eruikowl' j od lU'
I od nr 2 d-o 9i.

zjeśc

tatwiej bedzie

obiad

oważna rozbUidowa pion- [ pierwszycil mi€lSiąca-ch przykowskiego przemysłu spra
szłego roku. Zatkład mieć bę
dzie 190 miejsc kO!liSumpcyjwiła, że m iasto to musi również myśleć o nowych placów
nych, piękny wystrój, dobrze
kac h goopodarki komunalnej
urządwną ku-chnię i zaple-cze
socjalne dla załogi.
a ta'kże rozbu'dowie sieci zaDom Ha-ndlowY- "Społem"
kładów
gastronomi<:znych
i
handlowy-ch. I trzeba
przybudowany za 14 milionów zło
znać, że
mIeJScowy
oddział
tyeh, ' dysponować będzie poWojewódzJ<iej Spółdzielni Spo
wierzchnią 2.400 , metrów ~wa
żywców ,,społem" robi w tej
dratowych, Jego
oddanie do
chwi,Jj sporo w zakresie inużytku
przewidziano 'Z kolei
we tycji. Oddano już do użyt
na II półrocze przyszłego roku nowe pawilony handlowe
k~
'
~krJ
i punkty li ługowe. rozbudowano bazę wytwórczą. a obe.c
nie wznosi się nowy zakład
Już
się
ga 'lronomk'zny i nowoc ze.sny
dom handlowy.

my~1i

.. Zgadui-zgadnla

ll

pO raz 200
lO listopada. o godz. 17 i :!O, w
hali widowiskowo-sportowej kielczanle będą mogli z<lbaczyc dwu-

s etne

wydanie "Zgaduj-z.gaduli··,

która ohchodzi :!O-lecie

istni nia..-

swojego

konkurs imprezy dotyczy wyhitnych filmów wyświetla
nych na naszych ekranach w okresie minionego XXX-lecia . plalego też w jej programie udział
biorą
znani polscy aktorzy
GłÓwny

Barbara K rnfftówńa~ Mieczysław
Pawlikowski i Józer Nowak, a
wraz z nimi: Łucja Prus, Andrzej
Rosjewicz i A90ejacja "H .. gaw",
Tercet Egzotyczny uru zespó ł i n-

atrumf'nlalny T.omasza
go,
"Zgaduj-zgaduJe"
W ac ł a w

Pnybybki i

ros7ew\cz, Bilety
uli;stradzłe'· .

w- świetle

do

Ocbałsl<ie
prowadzą

ndrzej Janabycia w

o świątecznych drzewkach
Służba

leśna

ada Państwa roc&pa.t.ray"
o.~tatrll O skargi i w nioski
oby \\.t.eli, dotycz!4(le działalności rad
n aro dow ych w I
pGł rOl!'<I:U 1914 r, I.iezb a. sk.a.r~ I
wniosk ów obywal eli, jak.ie wpły
nę-Iy w
tym cu.sie d o terenowv('h i ct<ńtraJnych or~anów a.dministraeji plui slwowej, zmniejszyła si~ o około 25 p roc, w porównaniu z analogiozn ym okreSC>m
ub. roku. P"ymyną t~(\'o
jl'st ogólna poprawa s tylu pracy or~anów a<lUli.nis~r adł terenowej.
kui.f>cznit"jsu
i
bard'dej prawidłowe rozwJązywa
ni-e .. praw socjalno-bytowych.

R

p"Y ogólnym spadku liczby
ska.rg, w wielu gminach odnotowano jednak tendt'ncję odrotną. Przyczyną tegu jest nie-

Okrę

gowemu Zarządowi Lasów Pań
stwowych w Radomiu już wytypowała o.dpowiednie plantacje, '
z których pochodzić będą choinki - drzewka tradycyjnie zdobiące nasze mi€$zkania w okresie zimowych świąt i Now ego
Roku. Przewiduje się, że z lasów K ielecczyzny wytnie się i
przeznaczy do sprzedaży okolo
40 tysię cy drzewek świer
ków i jodel,
Obok naturalnych
choinek
sprzedawane też będą w sklepach Ę:iel ecczyz ny drzewka ppodukowane z folii. Ich producentem w różnych wymiarach i. ..
cenach - jest Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach.
(ekr.)

Ooczyt pod
tym tytułem
dr Adam MassaLski w
Klubie Turysty PTTK (Kielce,
Sienkiewicza 34) dziś o godz.
18. Organizatorzy zaprasz ają
wszystkich zainteresowanych ,
wygłOiSi

(jjb)

jf-dno lity jeszC2e pozlił~ pracy
a dministracji gminnej oraz brak
dostac.e-nej pomocy instruktażowej i
prawnej ze s~rony unęcIów powiatowych.
N ..jwJęksu

i~ć ska.r~ do tygoo.podark.i komunalnej i
mieszkaniowej, pny czym w

ffLy

Skargi

w iedzieć,

Wreo.= - DYSKOTEKA. Tu
na dobre zadomowiła
~~ la forma
zabawY"; tańca i
słuchania
muzyki.
Młodzież
ciagnę-la
więc na
IGalin niby
do ziem.i obi«an ei, no, bo TO
BYŁO TO! Ta Sl!łma
z.t' ztą
młodziei potraJila wyprov.'adzić
za kolnierz tego ('fl.y innegQ cwaniaczka. k.tóry sądził, że przy
okazji m~ a tu w kącie pociąg nąć z butelczyny, a potem
grać po cham 'ku rol<; Don Juana w
osun,ku do dziewcrzą.t w
mini-spódniczkach .. ,
właśnie

Kielce
- szkic dziejowy

(Chr.)

badań

podl egła

Nie ma Dallomiast - jak do
pory - unęcrz.enia wśród
licznych społecz.nych i n.ie1icznych etatowych dzJałaczy, któl'rly od roku opanowali nOlWy
budynek przy radomskiej wlicy
Bluszczowej. Wzniesio.n.y społecz
nym sumptem Dzielnicowy D om
K u ltury w peryfe ryjne j dzielnicy Idalin wyróżnia się dziś
wśród podobnych placówek w
griłi!7Je nad Mleczną
cennymi
iniejatywami, o których mówi
się w m i.eśC'ie , organizacją n.ieszablonowych imprez, które SClą
gają na peryferie
nie tylko
bliOikich sąsiadów, ale ta.k.że luda-.i :re ŚTÓdm.ieŚC'ia, z odległych
dzieln.ic. Wiadomo - skQro dzieje się coś ciekawego., coś inmego., to. warw się wybrać, nawet
przesiadając si~ z autobu.;ru do
au tobll:S'u ...
Zaczynało.
się
na Idalin.ie
w ' zystko tak samo, jak gdzie
incl:zjej. Skoro niewiasty życzy
ły oobie o.rganizacji kursu kOlS~
metycznego
i krawieck()-{!Ziewja~kLego to zaakceptowano tę propozycję. Skoro mlocLzieź wyrai.ąJa
chęć uczestniczenia w kursie ję zyków obcych,
a jednocześnie
chcia ła zyskać
zezwo.!enia na prowadzen.ie P<>jawów mechanicznych
to
nawiązan o kQIltakty z odpowiedl1iml placówkami
i
życzenia
(wstaną spełniOJle. Ale przy okail.ji pomyślano o zorga.ni'W'Waniu na miejscu fi1ii Społecz.ne
go Ogniska Muzycznego., kameralnych koncertów w wykonan iu arty&-..ów Fi1ha.rmonJi Narodowej, spotkań z ludźmi, którzy
dużo w ży<:iu widzieli, zdz.iałali
i potrafią deka,wie o tym Qpotej

P

Nowa restauracj.a bUidowa·
na jest na osiedlu mieszkaniowym im. XXX·locia PRL
(dav..-n.e
os iedle
Las),
a
pierw'zych konsumentów zaprosić ma na pyszne dania (m.
in. z regionalnej ku-chni) w

zapom.n,ieli., że św.iat W!z.i.e na~
przód, że kultura w tym świe 
cie wypracowała nowe style i
formy, że chór, nieporadny ba: ł et, bilard i kolorowa telewizja - to jeszcze nie wszystko.
A IU<>Że :z;reszlą o tym wszystkim wjedzą, ale n.ie stać ich
jUfŻ na nowe ' inicjatywy poIS'ZIUkiwail1ia, czują się zmęc.zetIl';?

•

I

gropie łej n.ajlicznie,i.o;u 'ą kargi
Da niewIaściwy
rozdzilll
mi eszk.... ń. /:łównie z budownietw~ rad narodowych . Coraz 0slTuj w listach obywaŁt'li wyst.ępuje
także
problem niedosLa.tku i niskiej jakości usłu~
13katorskicb i r emontów. Zn:u:zny odsetek sŁ:1n(}wią skargi w
sprawach rent, p&mo{'y społcn-

nej, stosunków mi~dzy l udzkich,
zwolnień 21 pra.oy, od!."&kodowaó
powypadkowych i warunków socjalnyeb załó/:, Poważna wreSzcie grupa skarg dotyczy braków w zaopa.Lrzeniu,
zł ej j akości wwa-rów, niskiej j akości
i nieterminowości wykonywa nia usług, ~ólnie n:emie~l-

wnioski
Diczycb. Wy uwa się równil'.
postulat dostosowania. organizacji handlu i ul>ług dił potrzf'b,
jakie rodzą clodalk-owe dni wolne od pracy.
Głównym' celem sprawowan ..go przez raiły narodowe nad7.0ru połe('znc~o jest likwic' •
wanle żrudd zjawisk, porusz ..-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Prze<! kilkunastoma doniam!l i
Dzieln.icow ym Domu Kult'lU'Y,
"ldali41" w Radomiu z.nowu slyszalQ się na ulicy, w biurac h.
szkołach i domach, Sprawiła to
kolejna inicjatywa ludz.i z peryfer.i.i miasta. Mamy na m yśU
zainaugurowaollY
przy
ulicy
Bluszczowe j comiesi~lOn y cykl
impreoz zwany "Piosenką literacką", Zalujemy nie byUś
my osobiście na tym wieczow.e.
Z wielu jednak ust usłysze.liś
my zaipewnienia, że i m p r e za
poświęcona
u.tworom
Marka
Grechuty zebrała ko.mplet widzów na sali, dała im wiele au. tentyczn.ych wzruszeń, ka zała _
całym przekonan.iem na.g radz&ł
wykonawcó-w gromkimi 0klaskami i s<zczerymi uśmiec hamI.
A wśród tych wykonaw ców - 4
uczniowie Liceum Ogólno.kls0tał..
cąeego im. Di<>ni1.:e,go CzachoW4
skiego. i T«hnikum Prze m ysła
Skórza.neg<l im. Jana Kilifu.."'1dego, młodzi ludzie, którzy z ida..o
liooką placówką kulturruJną -..
waxli trwa~e przymierze._
Był czas, kiedy o Dz.ie.Lnłoóo;
wym Domu KuJtllTY na l da.l.l..!
nie mówiło się jako o u.bogim,
odległym
krewnym. Dziś n.Ie
słychać jur.i: tych
głosów, aJe ,
przykładu z cen.nych jnicja.tyow'
nie bierze się. A szkoda, dr0dzy panowie z samego ce-ntrtmi
miasta! Warto przecież z0ba.czyć, że na Idalinie nie z,iewt
Slię, warto lei przypomnieć 90-"
bie, że owo ziewan,ie n,igdz.le
nie uchodziło 4 n.ie uchodzi ' źj
SlZC'Zyt eleg<llncji. Nawet jeśli
usta przyru.a.nia się rę4

E. KROLICKI

Telefon interwencyjny
D OKOŃCZENIE

ZE

STR, 1

J a nusz N iewiarowsłd Id.
rown ik
Za.kładu Energetyc znego Rejonu Kielce - Mias to:
Zrobimy pomiary n a,pięcia
1 s.próbujemy temu 13radziĆol

Opinie czyte lników.c
• Mieszkańcy Szydlówk': na..
r<.ekają na bUdowlanych,
kt6-.
rzy wykopali na ulicy Bu k owej
doŁy pod instalację cen tralne go
ogrzewania i do tej porT ic.ll
nie zasypali.
• Klienci zaopatrujący się ..
sklepie spożywczym WSS nr 4ł
(przy ul. Rewolucji Październi
ko.wej w Kielcach) skarżą
na ekspedientkę, która n ie c hcll
przyjmować bulelek po m lek",

st,

• Kiedy wres'Zcie Zarząd Zieleni Miejskiej zabierze ścięte 1
Po.walone qrzewa na ulicY l esionowej w Kielcach? - p ytaM
mieszkańcy z okolicznYl<1a . bl0ków.

(abof
nych w ska rgach. Pra.wie' polowa rad sto pn,ja wojewoozkie , .
i d wie trzecie stopni a powiatowego uwz/:lędn.ilo w IIwoieh
planach Kontro lę
s ałatWiauia
skarg.
Nasll4-pil tei znaczny ws,roat
zainteresowania
k omis ji
rad
narodowych załatwianie m karc
przcz jednostki n ie podporząd
kowane radom. Obse rwu j e rtię
o uż/ł

skuteczność

kontrOli

po-

ddmow nych w s106;unkJl do
tych jednostek oro r0 7&sertenie zasięgu współpracy .. innymi oj;'rllwami kontroli społ_
nej, a także organami lu mtroH
paiistwowt'j.
Z
nit''Ibędlle uw ja się d ok&nywanie przez rady D&rOdowe, SZ<'Zególnie wyżsozt"o stopnia. :mallzy probl l'!J\ów 'wyo.i.kająeych z nietypowycb' i na, Bających
się zjawi5k o szerszycb rozmiarach i pttdejmowanie działań profil3.kiYCfl;nych.
(lnt.erprt'SII)

STRONA

~

STRONA J

ane dziedziny polskiej gospodarki

Pistolety ·pana Kmicica

7 ;niiii
"Koniec krawiectwa"

szklarski, k tóreco wizy tówką są m .in. okna
pnadJ u RWPG w Moskwie, witr y n y Domów Towarowych
"Ceoku m " w Warszawie i efe k town a zastawa stoło wa s za~ I rlUl.u . otrzy mał życiową sZ1mSę roozw oj u. W tysi ącle t
Dloh kl'OOlkach tego pnemysł u nadchoozące lata
staną
si ę
mome~tem przeło m owym. W ie lkie bo&"actw o n lU'ooowe jakim
są o~~te pok ła~y suro . 'w d la hu t szk ła piasków 00 produkcJi. Sf.I:y b ok l.enn~- ..'.
ster , k ryształ ów, szkła gos poda.rczep , ~ n awet .szk" l
ych - będzie w reszcie n;r.leż yaie wy_
lwu ystall1e.

Topless prawie ńę przlljqł
ł gdzieniegdzie już hasa
.A t u nowy krzyk modli:
~jeg nie

o

,
Starń

by

ździebełko się odmłodzić.

Ale biegal nie moiw,

,

~,

zacznq po pTostU chodzić:
Nago! Nago! Jak za dawnych lat!
Nago! Nago! Jak pTa-pTa-pTa-dziad! ...
. Nago! Nago! Jak cię stwoTzył Bóg
Nago! 'Nag'o! Od stóp aż do głów!
Studeńci mogq wTeszcie
w negliżu gnać po mieście.
Dostrzegą nawet cioły,
że at u dent bywa goły.
Nago! Nago! Jak za dawnych lat!
(PTzysiad podptłl'tll!)
N ago! Nago! Jak pra-pra-pra-dziad!
(Chwl/tamy $ię za baTY)
Nago! Nago! Jak cię stwoTzył Bóg!
(i kiwamIl na barmana)
Ze JWzy;dzie koniec świat40

/.

7ładmienić aż się

prosi,

gdy nago zacznq latać,
po śniegu Eskimosi.
I
Nago ..•
- Na dzisiaj dosyć!
Wykonujemy głęboki wdech._
Płytki wydech! I wybiegamy
na miasto.

•

Szkic do portretu Janis Joplin
.. Zmusiła krytyków do zm iaBy od lat utartego pojęcia: "wokalistka bluesowa"; "dziewczyBy nie powinny śpiewać tak ochryple, stanowczo, tupiąc no,ami". "jest tak piękna, aż
d ech zapiera w piersi"; "był to
lla jbardz.iej śmiały i napa, tliw y śpiew, jaki udało się w żv
ąu usłyszeć" - oto tylko ni-eit6r e notatki o Jani5 Japlin,
wyłowione z prasy
amerykań
o iej.
Ale j a.ka była naprawdę? U....iła się w 1943 r. w Austin
.. atallie Teksas. l\lija kilkanaś
•
lał i zaczyna interesować się
alu sy ką. ZapoZłlaje się z nagraalami Bessie Smith i Leadkły 'ego . Okolo 1961 roku mO~la
~
spotk ać
podśpiewującą
w
małych barach
kawowych. W
rok później p rzybywa do Kaliforni i, g d zie w i966 roku spoty
II. Ch eta Helmsa, założyciela
.rupy " B ig Brolher and the
Holdin g Company". Janis zosta~ solistką w tym zespole. Gra. ~ w ~1)u!.. }.tór~ ~a!!!i . qkreRaJt:=: blues- oun ry-freak-roek.
W 1961 r. Joplin bierze udział
.. Monterey P op Festiwal. Od• osi ~am oszałamiający sukces,
s ysk uJe aplauz widzów i wspa~ałe recenzje. Wszyscy zaczyna
JIł o niej mówić, a król
amf'r! k ański~h managerów podpisu_
Je s Jams i grupą kontrakt. 0SDacza to koniec kłopotów fi• • n sowych i ~ł~~ę:_ W następ 
;"Ym rofiu oa-bywa wieikie tourDee po wschodnim wybrzeżu
USA, uwieńczGne galowym koneertcm \V Nowym Jorku. Pod
koniec tego roku "Big Brother"
jednak rozpada się. W 1969 r.
J'anis Joplin wyjeżdża do Europy. Gitarzysta z poprzedniej
.rupy
am
Andrew, montuje nowy zespół. Przerwy w prób:,ch i koncertach przynoszą
ruepu)·chylne opinie. Piosenkarka d('hodzi od .,underground",
a klania się w kif'runku blueP. W 1970 r. grupa bez nazwy
rozpada i~. Janis zakłada nowa - pod nazwą "FulI TilIt
Boo~ie Band". Rozpoezynają si~
nOWe pr by i pif'rwsze wysl~
py. Dai<' i~ jednak zaobserwoać
p drk popularnoś i. W lio adzie 107 r. znaletiono ją
ID rt
hotelu w I ollywood.

. Jej &"Ios był niepowtarzalny,
nie pozostawiał słuchacza obojętnym.
Ponadto .{anis miała
niespotykany
temperament.
zmieniała się na estradzie
nie
do poznania. Prnrosla i wyprzedziła
wielu "śpiewającycb
rówieśników" o kilkanaście lat.
Swiadczą o tym
sprzedane w
qtilionowJch nakładach 3 płyty
d ł~gograJące,
z których najWIększym

wzięciem

cieszvł

album "Pearl'·.

się

.

*

Dziś sp~łniamy prośby: Alicji
N~w.ak - z Iłży, Jolanty Kowal-

sk~eJ , JOlanty
Kalinowskiej i
WIesława Gazdy z Kozienic
oraz Włodzimierza Piaseckiego

-

z

oIskd

P

Spiewają : "Tropicale Thaiti Granda Banda "
Muzyka - Zbigni~w Ray
Słowa Ludwik Jerzy Kern

na golasa!
N a g o! N a go! J ak za dawnych lat!
(Ramiona.. w gÓT~! raz! dwa!)
Nago! N a go! J ak -pTa-pra-pTa-dziad!
•
•
(Chwytamy się za T-ęce)
N ago! Nago! Jak cię stworzył Bóg!
__
•.
.. - - n·-ręka Tękę mIlje)
Nago! Nago! Od stóp do głów!
,
też zdejmujq ~zatki,

Jędrzejowa.

Zgł~ szajcie

swoje dals ze propozycJe, adresuj ac listv i kartki
nastęJ;lująco: "Echo dnia", pl.
O?roncow Stalingradu 2, 25-367
KIelce ,,RYTMY".

Na dobranoc

•

pnem ysł

Na

baaie. rod'Zlimych sW'Ow<!!.1nego, hartoWaJlego szkła spe~w i obfitości
ener,"" elekClJaJnego (tew. be2.piec.znego) do
sa!I!locq9dów, . które przy rOCZlbi~ !:!YCJZ~ej_.po~s.!~ _ p rzemysł
<:iu . .nie rao,i koierowcy i pasawatź.ny dla kra ju i - o macznej
zerow, IUlSoter itp.
poszukiwaefektywności dewizowej w eksnych wyrobów. Kryzys energep4)l'cie. Szczególna r ola w pla tyczny zrodzlił popyt n-ą klejone
na.cłl na t-9~. pr,iYs'Zły i ;ta- _.
szkło
termoizolacyjne, - które
stępne przypada
H~cie , Szkła
d.ługo zatrzymuje oiepło, a poO kiennego - w
Sanoomierzu.
..na<ito tłumi hałaJS, a więc odZakła d ten ma WPl'OSt ideał
powia<ia
wymogom
. ochrony
ne warunki rozwoju.
słuchu. Huł:nicy z Sandomierza. już w przys:z.łym roku do.--.tarPod wyeksploatowanymi zło
czą !:alki w''l'''ni~ mał-eori·ał
bużami siarki w
Piasecznie nie
dowlany .
opodal . Sandomierza
odkryto ...
mi'liony
znakomi<tej· j<likości
Szkł<> i ceramika, wyroby o
p iaetków sz,kla~skich (jednorodw lekowyoh t~adycjach w doność uziarnieni.a, wys>o<ka czvsb ie rewolucji naukowo-technitość itp.). Szybki refleks fachówcz,nej nie tylko nie
tracą
na
ców i gospodaroka decyzja ~
rz,nacz€,o,iu,
ale przeciwo,ie znajpobiegły zatopieniu sta~ej
kodują zast.05owanie
w
dziedzipalni siarki, która przekształca
nach najba~dziej zas'kakujących.
goię obe<:nie w kopalnię pia,ku.
W WJelkiej Bry tan Li buduje !>ię
W rezultacie przez na.jbli.żs.zvch
n.p. peŁnomorski statek z-.. ce20 lat hub' szkła w JaroSła
mentu wzmocniQllego włóknem
wiu . S~:l~0mĆerzu otrzvmvwać
szkla.nym.
Ka świe-oie
C()~az
s t:)'· ' .. ją c~nny 9"urowiec: Dopowazeohn,ie-j stosu~ się włók
dl
. walor to wzajemne pon-o ~klane (zamiaJStI: stali) do
łoż
huty w Sańdomierzu i
zbrojenia
cementu.
Włókno
kopa: .. ; w Piasec1Jnie. Ob ie leszklane nasycone żywicami to
żą n·a<i Wi~·łą. Koszt traltlS'porilu
m.in.
do;;,kon.aly
mater-iał na ru1 tony pi.a;;oku Wi.sła wvno .. i
ry
woon.o-kana\i.zacy}ne.
W
13 zł, a PKS-em 45 Zł. Te oKrośnierukich Hutach Szk~ ukoliczności p~ze:>adziłv o sk,ieruchomi().no 9pE!Cjalny
wydział
rowan iu znacznych środlków na
prodUJkcji
wlókicon
slJkJanvch
rozbudowę hut~ szkła w Sanktóre i na.;;.i p~ojektaJloi mogą
oomierz.u, d karl. piasek cLowozi
w SI'l~rS'Zym z,akre>.ie uwzględ- _
się barka·mi.
.
Jlliać
jako materiał budowlany.
Hula w S<lilldomierzu rozw iW 1973 r . produkcja szkła i
nie produkcję szkła t«moizolaporcelany w Polsce pr.z.ekroczvla
miEon ton (9 mieoj::.oe w świe
cie). X ie odpowiada to a.ni na3Zym możliwościom, ani potrzebom. Swiatowe ob~otv w vm:eni<JoOymi a~ortvmentami wvn iosły 6 mld dÓlarów, ale tidział
Pol;.ki w tej dziedz:lnie b ył 5otOsunkowo niewielki.
Je9teśmv
wprawd'Zli-e trzecim eksporteori!'m
kry=talów w świeoie (po Francji i CSRS), aJe ogólny w,okaź
Bezwartościowe fotokopie banknotów lirowych
rozwiązaly
iIllk wywozu szkła i cer-amiki
pewnemu mieszkańcowi Mediow przel!cwniu noa mies2lkańca
łanu problem paliwowv. Samojes<t skromny.
obsługowyautoma!. d;' którego
wkładał fotografie
100-lirówek
Przemysł szkla<rnkoi, którv rozrejestrował tylko rysunek ba.n: I ",'~}a się obecnie w tempie ok.
knot u i bez sprzeciwu wvdawal
lJ :proc. !:oc_~ie ~Q.be<: 4-'?
odpowiednią
ilość
da;mowej
proc. pr-zed rokoiem 1970) nak,reś
benzyny.
lił ambi::ce plany równie dy(a)
namk21I1ego wzrostu ekslportu.
Tędy bowi-em
wi.edzie droga
~byc.ia środków na modern.izację i l'Ozbudowę całej bra.nży. POi,iada.jąc obfi.tą bazę surowcową i kadry specjalistów
oraz kQl"Zy5ltając z preferencji
inwestycyjnych pr-odukcję szkła
i ceramiki zwiększy się z 13,5
n a nyję, 10. cienki odpad drewna
mld zł obecnie, do 30 mld zł
lub metolu, 11. futerał do rewolwew roku 1980.

ron

Prywatny

,problem jIaIiwoWJ

gionu
dolnosJąskle ~o_
pole do iollwencj i
trzymają

Wyższej

nych z

zwła=

Szkoł y

Sztl>k

Wrocławia .

Podobne mini-hub'

n.... będą na p~z.eł{l'In ie

belka statłcu, 13. pieś.
ni operowe, 14. iar.
PION<?WO :. I. delektuje się wySlU'
kanym Jedzeniem, 2. bezmyślnie niszczy dobro społeczne, 3. oczyszcza się
tu ropę naftowq, 4. El. .. y, 7. Giusepp.e, wIoski bojownik o wyzwotenie i
zJednocIenie WIoch
(1807-1882)
9
sztuczne zę~y. 10. krzyk, pisk, ,;. ,;.
woc P?'udn,ow,. symbol robienia dobrego Interesu.
~ozwiqzan ie krzyiówki pnesyłać na.
lez, 'pod ad resem redakcji "EO" wy.
'q,cI,nl e na karłach pocztowych w terminie siedmiu dni od daty niniejsze.
go !,um~ru. Pom iędzy prQwid łow~ od.
pow :edzl rozlosu je się dwa bony ksiQi
kow.. po 50 zł. Karty pocztowe be.
kuponu będq wylqczone I losowania.

"ECHO DNIA"
Kupon

nr 276

Rozwiązanie krzyżówki nr 258
POZIOMO:
. POZIOMO: ' : m,!Slyna do spawanl.o,
.5'. lc>~lconclenle
modlitwy,
6.

mleszlta"'l.e< jednego z pcństw Europy

7. naczynie

do !;:Gt wcnia

potraw,

.:

wa,

Nabu.

dependent,

imbir,

Obra, korso,

koszt,

maI·
tama

C%Jsko.
. P~ONOWO: dzien"ikarz, norma, ekJa
"bn., tCl/O oistwo (talatajstwo), bar.
bar)'Z. • pokaz.

DbugofalOiWe kierU'rukii r(){lJWObranży stawiają na wy,;o.kie
kwaEfikacj~
pol-ikioc-h
proj..... ktantów i robotników.
Już
w
połowie grudnia br. w Pola.nicy ru.... zy tzw. mikrohuta jak<>
poligon doświadczalny dla a~
ty~,tów pl~-ty.ków, ·s-wzegóJ.n.ie
ju

Kłopoty "Playboya"
Listopadowy numer pornograficznego amerykańskiego magazynu "Playboya'~ nie będzie mógł
być sprzedawany w kioskach w
całych Włoszech. Decyzję tę wydano na żądanie prokuratora Cagliari (Sa~dynia)_ Razem z "Play
boyem", który ma włoską edYCJE:,
z powodU obrazy moralności publicznej zo<tala 'Z'kazana również
sprzedaż kilku włC'skich
ism o
podobnym charakterze.

~rek ~ni8
- W 'wiedeńskiej gazecie ukaza- ło się następujące ogłoszenia fir!BY produkującej
kosmetyki:
"Nas~ tonik "orient extra" far--buje ' włosj idealnie ' na kolor
blond, brązowy i . czarny. WYpróbuj go, a
priekooa:sz sięa,
jak pięknie . wypad,ną po far- bowaniu!!'
.

a

Pmemy _ ł

_nie

proza i~nych

.".,:tn',MI-h

dar",tw domowych w
wyrobów oodzien.nego
Zakup iono Z3. gran icą
technologicznych do
produkcji 5Zklanek.
zastawy stołowej itp.

Wśraa

aZ lwnycn
wysp Galapag os
fregata,
występująco
dwóch gatun koch
wielka - "Fregato
wayi" i fregato
"Fregata mogn ificens".
dlatego jest osobliwy.
u podgardla czerwone
!>kórne, które w okresie
wym
nadymają się jo~
Ta dziwna ozdobo mo
samice. Mieszkań cy wysp
piratami. Fregaty lot~jr
morzem, obs erwują Ja!
nurkujq, łowiąc ryby·
pochwyci rybę i chce
da g.niaroo, fregato
góry jok jastrząb, o

Za~ła(fy
Przemysłu P asmante,yjneg
"Lent:!" w
Lolbi, wyposażone są w
nowoczesne maszyny i urządzenia sprowadzone
z
zagranicy. Dziennie wy twa
rza się tu 2 miliony metrów pa manterii
od
prostych tasiemek poprzez
różnego rod1:aju elastyczne
ramiączka, wstążki, koron kowe gumki, aż po bogato
zdobione taśmy dekoracyjne. LódlIka "Lenta" nie tyl
ko za pokaja potrzeby kra
jowe. ale także cześć wy robów wysyła na ~ksport.
W ·tym roku wartość produkcji zakładów
osiągnie
HS milionów złotych.

CAF- Zbraniecki

zamier .... n hItlerowskiej Rzeszv. W
czasie bitwy poo El Ał~mejn,
Montgomery znal rozkazv feld~arszalka Rommla i b-:"ł pomformowany
w
najdrobniejszych .szczegó łach o jego ugrupowaRlach. ilości C7.ołgów, a
nawet zapasach amun.ieji.

E ~ czasie bitwy normandzkiej
.fiIgma rozszyfrowała
dok ład
:,e rO~kazy, Hitlera
dotyczące
~e~acJ1, ktorej ce!-em było odCIęcIe armii amerykańskiego ge_
nerała Georga S~itha Palto na.

ZdanienJ
generała
Na ~tawie
ma.sz yny
_
raz t.ekstu za SZ )
go samego tekstu
polskich kryP
jem nicę kodu, .a
rów i technikoW
konstruowała sarn
lipcu 1939 rokU
jej egzemplarz
drugi Anglikom.
teinie generał
równi eż
.
szych lOSó~ I
społu polskich
Francji.
Waine jest \~
że w przedd'lienOC1'a ż
'ł
T'
ch
nv NJ.emcY,.
. że
liści twierdzIlt,
nie do ro~SZ!
lt
" I
wroga, IJI u:<lema~yl\-'
. wałki tej
. ż pS
~lska ekipa, JU

nsacje
Interbothomo
UłatWiło t
Mcm!
o
manewr
armii
do z~vom:ry'~~o i d 9prowadziło
laise
ęS~leJ. bit wy pod FalUcr:
. klorcJ obok wojsk aska Ylk~ski.e~ brah udział polsZ"fro YWlzJa Pancerna. Z od.
wanvcb
..
formac" •
pr,zez Enlgmę lnIWierdzJ! W~orZYSlały też, jak
twa a I " mterbotham, dowód zdzieck~~u amerykańskiej i raleJ.

!.C

Się

.

gają po cudze
SW"
Bertra d oJeJ. książc-e
W

laury
•

Pl'Z<"

że

generał

Win..~ton

,przedstawiając

zachwycał się nią także bawią

cy swego czasu w Polsce prezydent Francji, generał Charle5
de Gaulle. Prawdziwym
rarytasem
i
dziełem . sztuki
wykonanym
ptzez mistrza Leskiego · były
zbroje Karola Gustawa i księ~
cia eogumiła Radziwiłła oraz
pistolety ' dragońskie, z których
strzelał ńasz filmowy
Kmicic,
czyli ' Daniel Olbrychski. Leski
wykónal . też specjalny celownik
do słynnej ,; kolubryny skonstruowanej dla pótrzeb filmowego "P6topu". Wykuł również
kopie pi~toletów wł oskich z
XVII wieku, ·bogato zdobionych
s r'e br-em oraz XVII-wieczną sza- blę ' karaberę,iiószóną
przez
szlac!ltę polską do odświętnego
_kontusza.
'
Dumą -mistrza LesJ<iego jest
. jednak k,.opia hełmu
hetmana
Stefana G~arniec.k~ego oraz' 0rientalna szabla Kara Mustai'y; '
tę ostatnią wykuł
ze stali -·i
srebra, zachawując · cale -mistrzostwo . tureckiego . wzorni<:.!wa. _

"

oporny, drewniany

mooel,
ustaWIOnego pIonowo fortepianu, wystarczył, zdaniem autora, ekspertom brytyjs~im. du
stwierdzenia, że nowa ruemleck~ woj sk ow~ maszyna cyfrowa
jest ulcp<;zoną wersją Enigmy,
komercjalnej maszyny szyfrowej.
ZOFIA ARTYl\10WSKA
(d.c.n.)
przy~orninają~y

kró-

_ _ _ .....

~h

połowę

W czasie jednej z audycji tel~wizyjnyĆh w
Am ste rdamie
zapytano młodego człowieka czy
istnieje, j e go zdaniem, absolutnie pewny sposób z~ezy gnowa
nia z pale nia. "Jest - brzmia~a
odpowiedż i sam go wyprobowałe m ze skutkiem. Za kazdym razem, kiedy chciałem siE;
zacio?gn~Ć. wkł'ldałem zapabnego papierosa do u s t odwrotną
stroną".

~

Z teki Alfreda
Hitchcocka
7
Wprawdzie jest jeszcze uderzenie z ukosa w twarz. Możliwe, że po pierwszym
uderźeniu S ichel odwrócił się. i zobaczył
sprawcę·
"Zawołał

aSystenta.

-

,

-

Jest -.coś jeszcze? ...:.... zapytaŁ

_

Tak, szefie. Lista

ludzi,

-~-

którzy są

zadłlizeni. i ich wynagrodzenie jest częś
ciowo źajęte . . ~ Natychmiast sprawdzić

.

wszystkich l

skonfrontować ich z Sichelem.

~ Tak, szefie. Jednego mamy już tutaj.
~

Jest sposób l

http://sbc.wbp.kielce.pl
Churc~ll

z
enedyktyńską
i precyzją hisloryczny wzór. Kopia hełmu zdobi dziś muzeum w Wilanowie:

W bieżącym tygodniu na ·ekranach głównych ki,n Kielc i Radomia zobacz~' my kilka nowych, nie zapowiadanych jeszcze przez
nas filmów.
produkcji bułgar5kiej. W jed"NA BIAŁYM KONIU" -dra
nej z soiijskich willi nieznani
mat obyczajowo-psychologiczny
sp~awcy
zabijają
m~ żczy zn<:
produkcji węgierskiej. Gyu~a
zwanego
Rexi.
Kontrwywiad
mieszka w malym budape5zteń
wie,
że
jest
to
agent
obcego
skim mieszkaniu z ojcem, starwywiadu podejmującego próbę
szym bratem i jeg6 żoną oczepenet racji bułgarski e go przemy·
kującą dziecka. Współlokatorzy
słu . chemicznego.
Do
akcji
z musu _ kochają · się.i za~azem
wkracza pulkownik Y-17 wraz
nienawidzą, ma~zą, aby się rozze swymi najbliższymi wspólstać, ale wa~unki zmuszają ich
pracownikami
kapitanem
do pozostania raze m. Chlopiec
J e wgienijem,
agentką
Miną
może uciec od nich
tylko w
oraz wywiadowcą Iwanem, któsnach, gdy jawi mu się bialy
ry
usiłuje
przeniknać
w
szeregi
koń , na któr ym odjeżdża w da
obcej . agentury... Reżyserował
leki świat. .. Reżys e rowal GyorWilli Cankow, w rolach głów
gy Palaslhy, w rolach główny ch
nvch - Iwan Kondow, Z ~., na
_ San dor Oszter, · Gabor Koncz.
Stoja.nowicz, Ste(an l\'IawrodiErika Bodnar i inni (.. Robotjew i inni (,.Przyjaźń'·).
nik" ).
"Y-17" barwny,· szeroko"SZALEN"STWO MIŁOŚCI"
ekranowy dramat kryminalny
barwny
Mamat
obyczajowy
produkcji norweskiei. BUsko 40-l" tnia Lina mieszka z rodziną
w małej wiosce Saudland nad
lowi Jerzemu VI, już po zwyzatoką mors ką w
południow ej
cięstwie, szefa brytyjskieg;t wyNorwegii. Jej życie jest u ciąż
wiadu , stwierdził: "To dzięki
liwym
kolowrótem
codziennYi!h
tajnej broni, użytej na wszystkłopotów, ciężkiej pracy fizyczkich fronlach, wy~raJ.iśmy wojn ej i beznadziejnego wyczekinę". Chodziło o Enigmę, a więc
wania na jakakolwiek odmiane.
był to pośredni
hołd
złożony
Szansa tej odmiany przychodzi
Polakom.
wraz z powrotem jej rówi eśni 
Ale w mia.rę upł yw u czasu I
ka Gilberta Haug en.
który
laury lubią zmieniać właścicie
przed wielu laty wyemigrowal
la. Można było dojść do takiedo Ame ryki, a teraz wraca, nie
go wniosku 'po przeczyt!,-niu w
zrobi wszy majątku... Reżysero
zeszłym roku zamieszczonego na
wał Knud Leif Thomsen, w rolamach "Timesa" artykułu
w
la ch głównych - In~erid Varrocznicę bitwy o Wielką Brytadund (nagroda na festiwalu w
nię w którym nie ma ani sło
Moskwie). Rcy Bjornstad, Vewa' o pol kich lotnikach. l\Ioźn:l
gard HaU i inni. ("Przyja żń") .
dojść do takiego wniosku rÓWnież teraz, po przeczytani U zaPonadto z filmów omawia prezentowanej
przez
Wintern ych już przez nas w tym tybothama angielskiej wersji hisgodniu obejrzvmy takie jak:
torii łynnej E . -my.
"POTOP"
(,.RomanŁica"
i
Historia ta jest "prosta i dra"Bałtyk"), "GRZECH
KATAmatymna " jak pisze recenRZYNY" i ,.W POSZUKIW A NIU
. 1IŁOŚCI"
(.. MOo5kwa·').
zent "Sunday Tim es". W 1938
roku w Niemczech przy monta.. BEZBRONNE
NAGIE-:r:KI"
żu Enigmy pracował mechanik
(.,R ob otn ;k"),
.. NA
KRANCU
poll>ki, którego Niemcy, po odSWIATA".
,.WIO&'<A PANIE
kryciu jego pochodzenia, ode słali
SIERŻANCIE"
(.. Odeon"),
do W arszawy. Tutaj skontaklo" Z"\1ARTWYCHWSTANIE"
i
wał się z brytyjskim wywia"HAMLET" ("Walteor").
dam i zostal przerzucony do
Paryia, gdzie dano mu do dyspozycji warsztat,
w
którym
miał zbudować
kopię maszyny.

l

SpraVlca ·
pyl olbrz mem ·"

odtwarzając
cierpliwoscią

Na ekranach

inn~eh . najwain1ej zyeh

nr 276 .
główna

rrz~konu.ją~

KrakoW'ie,
Somowcu i
kowJe . Na.jba~dziej udane
la pIasty ków i rn.i~trz.ów
stwa trafia do
skle:pów, tj. fi·rmowvcb
wek Zjednoczen ia Hut
Go.;-pogarczegQ i
' P ierwszy
ta,ki _
.wkrótce otwartv
p~z y R yn·ku,
Wal">"7>awi-e, :f{" '<''''.'''l,
clawiu.

l

r~, 12.

Lech Leski z Wilkowic "jest
· mistrzem płatnerskim. Zawsze
mial smykałkę do młotka, a jego ozdobne talerze i orły piastowskie wykute w miedzi zyskiwały mu uznanie. W
jednej
ze starych zbrojowni Muzeum
Czartorysk ich w Krakowie odkrył częściowo zniszczony hełm
hetmana Sieniawskieg-o z XVII
wieku. Oczarowany jego k ształ
t em i wzornictwem, Leski postanoW'ił wykonać
jego kopię,

o ert Ruck

Dlaczego?

- Nazywa się Pino. Włoch. Wczoraj
po południu pożyczył od kumpla
dwie
marki, bo nie miał pieniędzy na papierosy. A dzisiaj w nocy, w barze "P ingo",
przehulał pół setki.
Dawaj go.

I
z

Pi no jest niski, pochodzi

Palermo.

Drży jak liść osiki; ma piekielnego sb.·a-

cha przed

policją.

Hinz zlustrował go i rzek! po .chwili:
_ Wczoraj nie miał pan pieniędzy n awet na papierosy, a d zisiaj w nocy wydał w barze pięćdziesiąt marek. ~ąd te
pieniądze?

Pino blednie, czerwienieje.
_

Wczo

j wieczorem dostałem

te pie-

niąd ze od przyjaciólki.

"Wielkie nieba", myśli rlinz, "ten facęt
jest mały i wątły, a sprawca olbrzymem
siłaczem". A jednak drążył dalej:
Jak się nazywa ta przyjaciółka?
Rita.
Dzie~vczyna
lekkich obyczajów?
zaskoczył Hinz bezpośrednim pytaniem.
Pina znów poczerwieniał i milczał.
-

- Jesteś
stręczycielem? Hinz, a Pino nadal milczał •

gnębił

go

9
-

Ale możesz mi ją dzisiaj
zapytał korpisarz.

pokazać?

Włoch skinął głową .

•

*

•

Stała w kożuszku
baranim na rogu l
marzła. Jak zwykle. Ale
zrobilo jej się
gorąco, gdy nadjechał
wóz policyjny, a
na przednim siedzeniu zobaczyła Pi na.

_

Hallo, Rita z wozu.

rzek!

komisarz,

vrr-

siadając

Rudowłosa

Rita była

ogromnie zmie-

szana.
_

Nie jestem z policji obyczajowej -

pOWiedział Hinz. Czy dałaś Pino wczcr
raj pieniądze? Nie próbuj kłamać, Pino
się przyznał. Ile i o której godzinie?

_ Pięćdziesiąt
marek odparła pokornie. Okolo drugiej w nocy. Jakiś
frajer dal mi setkę. Podzieliłam się z Pino.
_ A kiedy wzięłaś frajera do mieszkania?
(Dokończenie w

następnym numerze)

ECHO DNIA

STRONA 6

zobaczyć, '- pos'u~hać

wiedzieć,

Warto

"Odeon" - ,.Na krań~u świat a"
australijski, kol. l. 13, g . lS.I~,
17.30 i 19.45.
.
"Hel" "Eolomea" NRD,
pan. !Col. b.o ., g. 9.30 i 11.30.
"Szepty i krzyki"
szwedzki
l.' 18, g. 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30
,., Walter"
"Zmartwychwstanie" I i II cz. ZSRR, 1. 1S.
g. 17.

POńiedz1ałek

25 listopada
1974 r.

"i\łewa"

DaU &kladamy bezea1a
KATARZYNO~

i ERAZMOM:
jutro

KONRADOM
I SYLWESTROM;

*

W 1562 .. - ur. si" P. Lope
d .. Vego.
W 1735 r. - ur. się Gnego", Pi·
ramowicz J działacz Komisji Edukacji
Narodowej.
W Ul95 r. - ur. się l udwik S....
bodo, prezydent CSRS.
W 1958 r. - ploklamowanie autonomiclnej republiki Senegalu.

"Wolność"

- "Żyć na przek6r H
kol. L 15, g . 15.15, 17.30

jug.
i 19.45.

jes!eśł

"Metalowiec" -

zbyt wygórowane mo.
które SQ raczej snem bez

Two-

K I N A

rzeczy

zmio-

--------,

K_ie_I_C_8___

1

TEATR
Im. S. żerom~kiego -

nieczynny

"RomanliC'a" uPotop" I cz.
pOlSlti, pan. kol. b.o., g. 15.45 i
1H.45. "Potop" II cz. g. 13 - dla
. zkół i 21.4".
_
"Bajka" -- .,2001: Odyseja kOSmiczna" - USA, pan. kol. l. 15, ~
15.45 l 18.
,,1"t1oskwa" - ,.Tylko dla orłów"
- ang. pan . kol. l. 15, g. 9 i 12.
.. Ostatni seans film owy " - USA,
L 18, g. 15.30, 17.45 i 20.
"Robotnik·' .,Kochany drapieżnik " ZSRR , kol. b.o., g.
15.30 ... ~ecą. zurawie" - ZSRR, l.
15, g. 11.15 l 19.15.
"Sl:'ałka" .,Poszukiwany, po&zuki wana" polski, kol. b.o.,
g. 16, 18 i 20.
I'RZEOSl' aZEO c\Ż biletów ki.,owyCh ul. Sienkiewicza 33,
I:odz. 11-1.1.
DY2URNE APTEKI: nr l ul.
Buczka 3~/39 i
107 ul. Sienkiewicza 15.
'

nr

T E L E F O N Y:

Pogotowie Ratunkowe 999, PoEOlowie Milicyjne 997, Pogotowie
WSW 416-25 Straż Pożarna 998,
PogotowIe Energetyczne Kielce _
Mias o 464-30 Kielce
_
Teren
430-63, Pogotowie wodno - kanalizacyjne 508-11 Poczt. informacja
o usługa ch 9U. Hotel .,Centralny"
420-41 , Informacja ' kOlejowa 930,
Pogotowie
hydrauliczno - ener"etyczne I dŹWIgowe KSM 414:'02
Pogotowie n~p-aw urządzeń ga:
zowych czymle \V g. 7-19 tel. 436-72
Pogotowie gazowe czynne colą
dobę 420-92
Pogotowie telewizyjne 4T1-9B. Pogotowie cieplne czynne w godz. 15-1 - teL 440·31. Po
eotowie elcktryczno-wodo<"iagowe
MZ9M c7ynne od godz. 15 do 23,
telefon 457-39
Informacja słu7bv
zdrowia czynna \V godz. 7-20
tel
481-80 Osrodek Inf. Usług.
WZSP 451-41
.
POSTOJE T'\KSÓWEK: ul. Slo",'ackiego 47!!-70
d "'orzec PKP
444-33. pl Ohrońc6w Stalingradu
4!6-48. ul Planty 4n-H . taksówki
bagażo 'e uL SW!<:lokrzyska 469-8t

,

jt

Radom

~------~T~B~\~T~a---------1
b . S . Zer",n,j,.iel;o K

nieez)"nny

J S ,\

,!Bałtyk" "Potop" II cz. pol.
IkI . p n kol. b.o., g. IZ dla
nkol, 14.3 • 17 I 19. :0. . '
•• Prz~~jaYn · · - "V: pO~llki\\'aniu
mll
i" IIllG. kol. 1. li, g.
,17.
l 19

I

Starachowice

.tonu

I-1_ _ _

111,

l Maja 65.
POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec
PKP 70S, osiedle Milica - :!Z-H.

sekwencji ze swego postępowania,

.---~--

nr

Główny

dotąd będziesz
m ;al doŚĆ sporo
kłopotów zorowno w życiu osobis ..
tym jak ,. w Juęgu spraw zawodo-

z
tego
moźe wyleczyć Cię kryzys w
ich uczuciach. V/tedy wiele
zrozumiesz ; uwierrysz, że
no jest bardzo konieczno.

nieczynne.
- nieczynne.

"ZwiąZkOWIec"
APTEKA DYŻURNA:

pokrycia
w
rreczywistosci. Stan
tolci bardz.o często źle wpływa na
Twoje samopoczucie.
Jesteś egoistą. Dopóki nie wyciągn iesz Ico~

Najszybciej

.,Przygody Robinsona
ZSRR, pan. koL b.o~

"Robotnik'f - "Pot op" - polsJd
pan. kol. b.o., g. 16 i 19.
,.Star u "Hamlet'· I i n cz
ZSRR. pan. l. 15, g. 17.
APTEKA
DYZURN:
nr
'18,
Staszica l.
POSTOJE
TAKSOWEK,
pl
Swierczewskiego 310, Dworzec
ZaChodni PKP - 380.

I

I

Ostrowiec

'-----KINA

.,lIutnik" - "Potop" II cz. polski, pan. kol. b.o .• g. 19. ~Cic hy
Don" 11 cz. ZSRR, kol. l. 15, g. 16

"Zorza" - nieczynne.
"Przodownik" __ - ,.Stara panna"
-

francuski, kol. b.o., g. 17 i 19
APTEKA DYZUR A: nr 116,
Nowotki 1/3.
POGOTOWIE RATUNKOWE: tel
99.

POSTOJE TAKSÓWEK: tel. 15-73
i 37-92.
Uwaga: za ewentualne zmiany
w programie kin redakcja nie od'
powiada.

Ogłoszenia

drobne

godz. 7.40 zgubiono na
ul. Ma.-murowej, t<>rebkę d amską.
Jasny b:-ąz, z wlększą sumą pIeniędzy
i kluczykami.
ZnaJazcę
proszę
o zwr ot za wynagrodzeniem. Szrek Sia,msława K ielce, Marmurowa Z7.
~915-g
ZGUBlOOOlegitymacię v"yd.a.
ną przez PSS K iel-ce ni" 17\1 !7~
na
rJ.8"zwiskO
Zam-o~~kj
Je-rzy.
zam. KieJee ,tli!' Rów na a
22 .XI.

~909..g

OLESZCZUK M....,-jan KIelce,
ul. TySIąclecia 17, zgub:1 Je~,ty
mację
studen",ką
wydall'l pr?ez
WSP \V K ieka<"h .
290H-g
IW ANSKA Elzb ie-ta (Domaswwi.ce), zgubiła legitymaeię szkolną
wyddną
pr-zez Ze$poł Szkol
Z,,"wodowych nr l w KieJcach
%913-g

ŚCIEGIENNA Ewa zam . K;elC;;-;
Wesoła
szk o.!.."1ą

K ·ielce.

~81 40,
~-u.biła
legItyma Ję
wyda:lą
p.r= T1'S -

29l'.!..g

LEWA~DOWSKI

~iel.ceł ~owa

....oną
kład

Jerzy
zam.
17, unie\va.inie zę..u

p,ecząt;kę
o tresc !: "Za mai rski Jerzy Le-wan.
K ie:ee, ul. N<r,v.3 17

d ..,..... ski
m . 2".

~910-~

KOBYLECKI
Fran-c,szeJ< zam.
Bieliny 6, z~ub.ł legItymaCję z
b ;let~m miesięcz.nym PK
,,_ trasę B:e 'ny KIelce .
:!9H-g
SPOŁi:>-ZIELCZY-gab'inet c-rt<:>:
pedyez.ny (leczenit: wad p hta ~vy
","ad

v-rC'.dzo!1ych.

\\.-POd~oneg.o

zwiehnl~c:..'

.;ta·-,/u
b10a.rowc~O,
boli. krzyz. p""raZ'Owy.;:h scho_
r"-'en
ukla.du
Kustnt>-sta ..... oweg n '
cz -.n.ny w Lstopadzie b-o w n'a.ch
26.
27.
~~
w
gOdZ.
17 18
w
.aKta U/'
ley.a'91'"~p
l311stycz.n;o,m W K ! ach, ul. HLP _
~a

-.. _ RADIO
PROGRAM I
1.4.80 Wieś tańcz)' i śpiewa: zalesińskie
nulki H.li "Lo kompozytorskiej teki A. Schwartza 1".10
Miniaturowy koncert symfoniczny 15.35 Z tangiem przez lala
16.10 Kronika muzyczna 16.35 Dyskoteka
Praga, Berlin, Budapeszt 17.00 RaCllokurier 17.20 Z
fonoteki "Polskich Nagrań " 17.40
Jazzowe skrzypce 18.00 Muzyka i
Aktualności
18.30 Przeboje non
stop 19.15
Gwiazdy
polskiCh
estrad 19.45 Rytm , rynek, reklama 20.00 Nau.l<owcy rolnikom
20.15 Płytoteka 20.50 Kronika spor
towa 21.00 Studium Wiedzy Polityczno - Społe<.'Znej 21.15 wiedeilskie echa muzyczne 21.45 Gra
zespół
"Weather
Report"
22.15
Mini-recital Terezy 22.30 Rytm,
taniec, piosenka 23.10 V Konkurs
im. P .Czajkowskiego w Moskwie:
Myung Whum Chung (USA) G.10
-2.55 Program nocny z Lublina.

~l-k

U

~obaczyć,

Ochrona zdrowia na wsi - "Ni~
zawodni" 17.40 "Sportowy d_uch"
dyskusja przed mikrofonem
(powtórzenie) '18.00 Dziennik Radiowy 18.08 Zespół "Middle ot
the Road".

TELEWIZJA
Dziś
15.55 16.30 16.40 17.30 17.55 Ia.lł -

18. • -

IS.fi -

14.00 Więcej, lepiej, taniej 14.15
Siadem
inwestowanych
miliardów 14.35 Sonaty fortepianowe J.
EIsnera 15.00
Dla
dziewcząt
I
Chłopców 15.40 Folklor na festiwalowych estradach
16.00
Czy
znasz swoje pra":o 16.15 Recital
wiolonczelisty A . Orkisza l pianistki B. Halskiej 18.20 Terminarz
muzyczny (S.
Taniejew)
18.30
Echa dnia 18.40 Zapraszamy
da
myślenia 19.00 Kwartet G. Mulligana 19.30 Notatnik
kulturalny
19.45 Kon"ert symfoniczny 21.50
Wiadomości sportowe 21.55 Teatr
Poezji: .. Slowa o ojczy~nie" słuch. 22.35 Dzieła A . Schoenberga (V) 23.40 Z nagrań K. BureUa.

PROGRAM

wiedzieć,

PllOGRAM L OKALNY
16.U Omówienie programu lC.łIi
Radioreklama 16.50 "Fala młodości"
- aud. R. Podlew5ltiego - Radio
-Expretis Mały quiz
pOlitechniczny Spotkanie ze sztuką -

'

.~,

PROGRAM

Kruzoe" g. 17 i 19.

Miewasz

wych.

I

K I N A

"Swit" -

(zenia,

nieczynne.

Skarżysko

CODZIENNV
HOROSKOP

Jaki

-

DYZURNE APTEIU: nr 15, pl.
Konstytucji 5 i nr 10 pl. Zwycięstwa 1.
TELEFONY: Straż Pożarna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 224-30, Pogotowie Sieci Elektrycznej 279-33, Komenda
MO 251-36, Pogotowie Milicyjne
997.
Informacja sluż6y zdrowia czyn
na w godz. _21, w sobotę 8-ZO,
tel. 261-27.
POSTOJE ' TAKSOWEK:
ul
Grodzka 229-52, pl. Konstytucji
228-52, Dworzec P KP 268-88,
ul.
Zwirki i Wigury U8-l0.

Warto

19.20 19.30 20.2(J -

PROGRAM I
NURT - Naukł poUłyeaae
Dziennik TV (kolor)
Dla
dzieci:
:Zwlerzynt_
(koiGr)
ECho ataaionu
WarszaWikła

%2.41 U.45 D.j$ -

~pekł7wJ'

(kolor)
Ballad7
'plewa
ałef&a
Zacb
Kronika waruaWJ' 1 x...
zowsza (kolor)
"Mam pomysł" - program
z cyklu: "Szare na złote
(kolor)
DObranoc (kolor)
Dziennik TV (kolo"
Teatr
TelewizJI..:
Antoni
Czecbow
"Trzy
siostry"
(kolor)
Spotkania \li' drOdze"
program
pUblicystyczny
(k olor)
Dziennik TV (kolo=)

2t.. - .
23 .•

-

DYREKCJA
WOJEWÓDZKIEGO

Ul

15.05 Program dnia 15.10 .JaZ'!! z
HelsJnek 15.30 Kwadrans akademicki 15.45 Z pierwszej pły ty zespOłu "Corvina" 16.00 Pod dachami Paryża 16.30 Gra G . Barbierl
17.05 ..Sprawa honoru" ode.
pow. 17.15 Kiermasz płyt 17.40 pisarz miesiąca - .1. Przybora 18.00
Muzykobranie 18.45 XlI Festiwal
Muzyczny Hydgoszcz 74 19.00
.D ługo i
szczęśliwie" ode.
pow. 19.35 Muzyczna poczta UKF
20.00 " Antek nad pustynią
ł
puszczą"
- rep.
20.15 Zespół
.Weather Report" 20 .45 60 minut
na godzinę 21.45 Opera tygodnia.
C. Or H: .. Księżyc" 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczor6w
L.
F'erre 22. t5 Trzy kwadranse Jazzu 23.00
Warmi.a i
Mazury ....
oczach poetów 23.05 .,Po \vcaca lą
cy temat" KU Hartleya 23.15 Siadami minionej
wielkości L
Dygas (1) 23.~24.00 Na dobranoc gra Trio R . Lewisa.

•

na tradycyjne zabawy
urządzane dla dzieci i ID
W mieście Kielcach,
Telefoniczne zgłoszenia przy
do końca stycznia 1975 roku,

POWSZECHNA KASA OSZCZ~DN

II

NIEURZĘDOWA TABELA
WIĘKSZYCH WYGRANyCH

premiowych
bonów osrezędnościowych wylosowanych do premiowania
dej emisji w losowaniu w dniu 15 listopada 1974 r.
B

10 WYGRANYCH PO 200.000
437.479

W woj. katowiclcim
ławskim 1;

ZŁ PADŁO

NA NR
li
; killl l

I

1; kit>lockim 1; ()pols:k.im l; watrszaw"

655.510 w wOj. katowickim 1;

gdańskim

2; - warszawskim Z;

30 WYGRANYCH PO 100.000

ZŁ PADŁO NA NR

woj. bydgoskim 1; katowickim 1; ilorakov.-skim 1; łódm<:D1

Nit
1"

'
sk,m 1;
. ;I;:
230.647 w woj. gdańskim l; lubelskim l; łódzkim l; warnz3'WSk 1f!\ ~'.",6~1t1I
'
k'
2' z lel,),1v..,
350.987 w wo~.. lód-I. "",Im l.; szcz€-cińs·kim l; wars:zaw~ 1m. ' . ' sza,\\',;]<:/11
801.31& w w J. bm! tock;m l; bydgoskim l; łbd2lkun 1. w~
92.042

W

ławsk i m

1;

837.452 \\' woj. katowickim l; krakov."l>-k:.m l; rzeszowttkillll l;
zielonogórsk.m 1;
923.465 w woj. b:alostockim 1; katowickim 1; ł6dz;kiro l;
nogór .k:m l:
Tabela ninicj za n:e ()b<'jmuj€- wyg.ranych po
\V' wygranej mie-sc! się warlo'ć nominalna wvlosowanego
d '3
Wypla'a wygranych d konywana je t po upływie 5 dni odd~~ tabeJ~
Podstawę do wyda.nia l,vyglanych stan()wi jedyflle ur z ę
.pr'/edJZJ
PKO, kt6q pos : adają WS"ly tkie plac6\\o'kl ttpoważn ione do 5<.
• 814
bonów PKO.
b odbędZIe
Następne losowuUe premiowych bonów oSZCzędD~ioWYC
30 grudnia 1974 r.

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRO NA .,

ECHO DNIA

•
•

spól o wo

bocia, in flacji, polityki energetyczn e j, udoskonalenia svstemu funk cjonov.-ania organÓw
EWG.
TOKIO, Am e n'kański sekretan stanu, Henry K issinger,
który w nie dzielę po zakollcze<niu spotkania na szczycie
we Władywostoku zatrz 'mał
się na krótko w Tokio, odbYł
dzisia j rozmowę z japoński'm
, .inistrem spra w zagranianych, To h io Kimurą, Kissinger poinfo"rmowal szefa japoń
skiego MSZ o wynikach r ozmów Br eżniew - Fo rd . Dzisiaj K issinger udaje się z 5dniową wizylą do Pekinu.
LONDYN. Dzisiaj przybywa
do LO'Jldynu z 2-<1ni'Ową wi zy tą
jugosłowialiski
m ln isle r
spra w zagranicznych, Milosz
Minie.
KAIR. W Addis Abebie oczekuje się' dziś de cyzji Tymczasowej Rady Wojbkowej w spra_
wie mianowania nastę pcy jej
dotychczasowego
przewod/l iczącego, gen. Amana Andoma,
&traconego w obalę.

porządzae
pewną
ogran i c z oną
łączną li czbą poc isk ów bolistycz-

nych o wielu samodzieln ie naprowadzonych no cel głowicach
bojowych (zarówno poc isków mię
dzykantynentalnych, jak też rokiet ba listycznych no okrętoch
podwodn ych).
Wspólny komunikat podpisany
p rzez L B reżniewa i G . Fo rda

Buty Z "ltadoskóru
dla Libii i Australii
U

rowo kolekcjo
wOC'Z e_ ne
troniczne.

sit,. m.in.
zegarek,
2 kg. z<'garek

zegary

stoło 

pude ł ka

zapa.orygi - ikon,' z jeda ta kże noskrzyń,

tvi nogron,
.Iodkicn
tYZOw n-

, slibe-

hodou'ca poII' JjpTÓbon tej
ci e pło

rote/aane
pełny

zys ta j ąc

nyrh przez
U' i ę r~j

miesz-

zakłada plan_

EksP~TYmentll
hubbistlI zy1inukowców.

.DOKOŃCZENIE

W swoim zbiorze kolekcjonerskim
Kurdiukow
zgromadził
r ówmez
orientalne,
m. in. zegary słoneczne, wodne i "ognio"ve", u żywane w
dawnych czasach przez mie zkańców
ziem chińskich, muzubmfńskich i innych terenów
Azji.
W śród tych ciekawych eksponatów posiada on zbiór
specjalny ch świec,
na
które nałożone l!ą pierścien ie ,
wyznaczające upływ czasu w
miarę spalania.
Wi ele starych
zegarów
kQlekcjoner
restauruje ~am I doprowad za
do s tanu używalno ci.

pokładach

Policja na

age.n{ów Scotland Ya~du we na {J-O'klady 1 o.kn:\ow i 10dzi podwodnych panstw
ATO ,
które wypłynęły z ba"y w ROsyth w S'z.kocji, udając się 1Ia
Mor:z.e Półnoooe, VI celu odbycia
lTumew.. ów w symulowanych ...·8run.kac h wojny nu klearnej.
Wyjście flotylli okrętów NATO
w m<l<'ze nastąpiło :t jednoofliowyro
"późnieniem,
spowodowa29
MIlIo

nym

9l~dzt,,'em

w

sp r aw.ł.e

bru-

talnego zabójstwa pewneJ (\ZleWczyny, której zwłoki, na wpół ro
zeblra'ne, z..nale.zlono
~zystankll

~e

nocy

w

na

alltobU!K>wym ..... por-

«:

nz,iewczyn ę

widziano pn:edtem na Wlt'C2Ofku ta RO&yth ,

n~'!lym

w

baz.ie

m()Tskiej R cr

sy th.
W związ.ku z podej.rzenia.m.i,
mocde.-stwo mo.glo

ne przez

u.m

~~}8

być

że
p<>pełojo

stojacych
wówczas okr<:tow NATO', posuocka wli\;rzymala ich wy jczł onk a

""le w mocze,
~oż.li,,·ienia

$led"twa
tJotyl1i.

jej

wśród

załogi

domagają'!

się

li-

pczeprc>wadll:en;
1.JOt ma, ynarzy

DOKOŃCZENIE

ZE STli.. 1

CeremOf1io otworcio odbywało
Się no zamlw_ k.,.ólews.ldm.
Król
zasiadał na tmn ie i odczytYW1lł
okolicznościowe o rędzie, którego
de.PUt~wo.ni do Riksdagu wyslu ,
c~ iwalt stojąc, Uroczystośe ot'wo rCia sesji jest każdorazowo transmitowano przez radio i telew i zję,
o nozajutrz po uroczystości p roso p~zynosi sążniste op isy jej
p r~~b i egu, lubując s i ę nowet w
tO~I<:I\ szczególach, jak slroje
kSlęznlcze-k i dom z O1'ystokrocji.
W 'ty m roleu po roz pierwszy
S~edz i będą musieli zrezygno""oc L barwnego wi<łowisk o . Prezyd'um Riksdogu, zgodn ie z zalece nio.
' mi. nowej konstytucji, poSIDnow!la po p i~rwsle pne-n i eść
IMOCll'stość oliwo rQo se-sj.i z 10m-

Komunikat

od-

Ekr.

Szybkościowa

nauka
dla dzieci

Z inicjatywy Młodzieżowego
Domu Kultury ocaz Kurator ium
Okręgu Szkolnego we
Wrocła
w iu zorganizowane ;o:08tały na
kilku ba "enach krytych podczas
tegorocznej jesieni .. ekspresowe"
kursy n auki pływania dla dzieci i młodzieży, cieszą się one
zainteresowaniem dziewcząt i
chłop có w,
a także rodziców,
którzy dbają o to, aby ich pociechy
zdobyly
um iejętność
pl. ·wania.
Naukę plywania
we Wroc ła
wiu pobiera ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych
i
Śl' ednich.
Kursy trwają 15 godzin. Po ich zakończeniu uczn iowie składają egzamin na odznakę "Ju ż plywam".
~u królewsk iego do soli pos iedzeń Riksdogu , po drug ie zoś dalece uprośc i e ceremon i ę, Za miast jak dawn Iej kiUw god~o,
będz i e ono trwoło około 40 mi-

Blednie blask

monarchii
szwedzkiej
" mowę tronową"

pokoju

i

jest

tym roRad 1.&40
tys. par butów. Dobrze t eż uklada nam się współpraca z
odbiorcą
angielskim. Najpierw
zamówił on u na s 210 tys. par
bucików. Zamówienie wykonali~my prz.Łd terminem. Postaraliśmy
ię też m.in. dzięki solidnej pra cy załogi zakladu nr
2 przy ul. Dzierżyńskiego - wysiać na
Wyspy Brytyjskie dodalkową partię bulów ponad
40 tysięcy par. Aktualnie nalomiast ustalamy z Brytyj czykami wielko~ki dostaw na rok
przyszły. Sądzimy, -re .będą one
znacznie wyższe ni ż . w roku
bieżącym. Szukamy też nowych
rynków zbytu. P ierw sze informacyjne partie obuwia "made
in
Radoskór" wysylamy do
Libii (oryginalne sandaly), a
pólbuly z florentique'u do
Australii. Na"ze buly powędru
j,! jednocześnie do Holandii, w
ramach działającej już polsko-holenderskiej spółki "S..:ovłiet Skórimpex .....

nm,

nio

(skrót tekstu 'kom~nika(u zamiesz
drogę pow rotn ą do Woszyngt()o
czamy p c>ni żej) stwierdza m. ~n .,
nu, dokqd mi al przybyć w pon ieże obecny rozwój stosunków m ię 
dziołek nad ranem czasu wardzy ZSRR i USA, zm ierzajqcy do
szawskiego.
umocnienio pakoju światoweg'o i
Na zokol1c ze nie rozmów Leon id
rozszerzenia wzajemnej korzystnej
B reżniew
pode jmował obiad e m
współpracy państw o różnych uprezydenta USA. Podczas obia strojach s.po/ecznych, odpowiada
du dwaj mężow i e stanu wyglo siii
przemów ienia.
żywotnym
interesom
narodów
ZSRR i USA i inn ych narodów.
25.xI. WA ZYNGTON PAP.
Prezyd ent USA, l.ierald Ford,
W rozmowach pod Władywo
powrócił w niedzielę z Włady
stokiem, podczas których omówo;;toku do Waszy ngtonu.
wiono ogól·ny stan stosunków
Ka lotnisku wojskowy m Anmiędzy
obu krójami i pewne
~re~s Gerald Ford oś w iadczy ł,
wożne prob:emy
m i ę-dzynarodo
ze Jego robocze ,potkanie z ~e 
we, uczestn iczyli minister spraw
kretal'Zem
gen era lnym
KC
zogranicz.n)l<:h ZSRR Andriej G ro KPZR.'Leo.n itlem Breżniewem ,
myko
i sekreta rz stanu
USA · w reJollie Wlady\",ostoku było
bardzo pomyślne. ,.Uważam, -re
Henry Kissinger.
opuścniśmy obaj
V,ładywostok
W niedzielę prezyde-ot Fo rd
ze w spólną wolą kontynuowa~nony prze z
L B reżniew a 0n1a poszukiwań pokoju" - podpuśc i/ Włodywo6t-ok i udoI się w
kreślił prezydent USA.

Z'wiązek R adziecki. W
ku wyślemy do Kraju

pływ ania

OW

STR. 1

Not. -

NATO

okrętów

ZE

- Głównym, tradycyjnym
biorcą
naszego
obuwia

elek-

czasomierze

woń

pOSI
DOKO 'CZENIE ZE STR. 1
peWne zasady dalszych negocJacji. Ustalono m. in., że no mocy
nowego
pc>rozum ien ia
każda
strc>no będz·i e m i ało prawo roz-

ontyn

/

odczylo
p rl_oóniczqcy Ri ksdogu. Król i
p remier będq obecni, ole zosiqdą w loży przeznaczonej zazwyc zoj dla stenografów. Korpus dyplomotY'uny z<Ktonie zoprouOlly,

radziecko - amerykański
Z

SKRÓT
wiązek

_Radziecki i 1'itany Zjednoczone wyraziły przekonanie, że stosunki między obu państwami z.mierzają ce do umocnienia pokoju. światowego, pogłębienia procesu odpręzenia w ~
tosunkach międzynarodowych oraz rozszerzenia wspólpracy
pallstw o ró żnych u strojach społec2:nych, odpowiadają żywot 
nym interesom narodów obu państw i innych narodów. trony
uważają, że zostaly osiągnięte istot,ne rezultaty w kwestii zasadniczego przeobrażenia stosunków radziecko-amerykańskiCh
na bazie pokojowego wspÓłistnienia i równoprawnego bezpieq;e/lstwa. "Rezultaty te stanow ią trwały fundament dła dalszych postępów w urzeczywis tnianiu tego przeobra że nia",
Strony ponow'nie podkreśliły znaczenie i konieczność podję
da zdecydowanych wysiłków zmierzających do zapobieżenia
niebezpieczeńslwu związanemu :z rozprzestrzenieniem broni nuklearnej w świecie. W związku z tym podkreśliły one konieczność więk szego przestrzegania porozumienia o nierozprze ttZEnianiu broni nuklearnej.
W komunikacie podkreślono, że islnieje mo ż li",'ość pomyślne
go zakończenia w najbliższym ....:asie konferencji bezpieczell·twa
i wspólpraey w Europie. "ZSRR i USA prz ywiązują także dużą
wagę do rokowań w s prawie wzajemnej redukcji sil zbrojnych
i zbrojeń j posunięć związanych z tym w Europie środko wej" .
Omawiając syt ua cję we WSChodniej części MOTza Sródziemnego, obie strony zdecydowanie opowiedziały ię za niepodległoś
cią, s uwerennością i terytorialną in-tegra ln ością Cypru i zapewniły. że dołożą wszelkich starań w tym kierunku.
Obie strony wyraziły zaniepokojenie w zwią 7. ' m z niebezpieczną sytuatją na Bliskim Wsc hodzie. P otwierdziły s wój zam iar pOdjęcia wszelkich kroków sprzyjających rozwiązaniu
kluczowych problemów odnośnie trwałego i sprawiedliwego
pokoju w tym rejonie na bazie rezolucji Rad y B e7.pie<-"Zeństwa
ONZ nr 338, z uwzględnieniem ' łusznych interesów w sz y stkich
narodów tego rejonu .
ZSRR i USA zdecydowa n ie w yrazi ły zamiar dalszego rozszerzania i pog1ębiania korzystnej L,a obu stron współpracy.
ozmowy ~oczyly si ~ w at~nOb!erZe szczel'ości i wzajemnego
, zrozumiema . Wylllln rozmow są pr zekonywającym po twieł'
dzeniem praklycznego znaczenia radziecko -amerykańskich spolkań na najwy:i.szy m szczeblu i ich 'w yj ą tko wo w ażne j roli w
ksztaltov'laniu nowych stos unków mi<;dzy Związk iem Radzieckim i USA.
Prezydent Ford ponowił zaprosze nie dla Leonida Bre-.iniewa
do złożenie w USA wizyty ofi cjalnej w 1975 r .

R

o le obowiqzywae będą zwykle
stroje. Równ i eż król będz i e mial
n<l sobie ciemny
garn itu r, podobnie jok deputowani, którzy
dawn iej s.taw1all się zawsze we
frakoch i cyli-ndroch. Po m dę tra bontów s-!cosowan'O, o liczbę za proSIonych gości, łączn i e z korpU5e.m dyplomot)l<:znym, ogron lC2OfIO do 400 ~ób.
Or~n kon5e-rwotystów uSve-nsl.o Oogblodet" zom ieszczo wypOW iedź marszałko dworu, 5tigo
[ricsona, który . ośw rodczy/ wi
2wiązw z upfO-sz'czeniem aktu
otworcie sesji: " Uważam, że - wy
rzeczen ie s i ę dawnej, uroczystej
formy otwon:: io / porlomenlu jest
pnY'łu~i ole trudno, musimy . s i ę
pogodzić l faktem, że czasy s i ę
:lmienio jq, ie wieje wiotr d&moItroc.jj"'.

http://sbc.wbp.kielce.pl

~liędzynarodowy

bank
genotypów
25. XI. MO~K\\,_Ą PAP. W Ode sie utworzono rr.it;dzynarodv'y bank ge notypów, h.lćry s łu
ży pomocą u..:zon.\'I'Jl z krajów
RWPG w ich pral.:a.:h n ad wyhodowaniem now ych kultur rolnych.

W banku tym mowa obecni"
w yb rać intf'resujące dany kraj
wyselekc jonow'lne gatunlfi w :elu roślin zb ożnw)'<:h. Zgromadzono tu już bov.'itcm ponad ,00
klimatyc znych otimi3n p'lzenicy
jarej i ozimej, przt-sz ło 300 :>dmi6n jęezmien ia i wRyeh zo.>ż.

eCHO DNIA
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Na drugoligowych ringach

Błękitni -

Górnik

Jastrzębie

uzyskał
cenny remis ze znaW Kielcae h,
w
ostat.rui:m
nym
na
rin.gaoh k.rajowyah
w tym sezonie pojedynku o
l\forusiem.
m i;;kzostwo II ligi
pu~sclarze
A
oto wynH<i
wa1k,
na
Błękitnych Kielce
zremioowaH
p:erwszym mte)S>Cu koi-elcza'Die:
z Górnikiem Jastrzębie
11 :11.
Gruchała
jednogłośni e
pokO<llał
Spotkanie było bardzo zacięte
Petl~ow9kiego,
Wnuk
wypuni wyrównane. \I ż do ostatniej
ktował
Dominika, C:wp nie
walK: ważyły się losy meczu.
roz~trzyg nął walki z Morusiem,
O wyniku remisowym zadecyWilk
przegrał
na
skutek
dowało niespodziewa ne
gładkie
przewagi w II starciu z Gurdą
zWyc:ęstwo
Bieńka
nad nieCzech
w
ten
sam
sposób
uległ'
spełnioną
nadzieją' po15'kiego
Pikowi, A. Zieli ńsJ,i przegrał
boksu, olbrzymem Waldyrą z
jpdnogłośnie z Kale'ą, SkowrOon
<Ml"'nika. Już n",.-n.o nie oglą
pc' konał dwa do remisu Kopdaliśmy
tak dob rze przygoto~ia,
Benben
wygraj 2:1 zę
wanych . gospodarzy,
którzy
S~ientym,
Bielecki
prze grał
mogli nawet odnieść zwycię
1:2 z Kaczorowskim, D&magastwo, gdy.by
nie krzywdzący
la
przegrał
w
tym
samym
sto_
werdykt sędziow;;ki w wadze
sunku z Jaworskim, Bieniek
półciężkiej, odbierający
punkty
jednogłośnie
zawodnikowi gospodarzy. Mło_ , wypuniktował
Waldyrę.
du pięściarze wprowadzani do
W drugim spotkan:u tej gruzespołu przez trenera
Leszka
py Hutnik Nowa Huta pokoD~osza, nab ier ają coraz wię
nał Sokoła Piłę 15:7. Mistr2lOScej rutyny i poczynają sobie
iwo grupy zdobyło Zagłębie
w ringu całkiem nieżle. WczoLubin
14 pkt, przed Górnikiem
raj na wy5'Okie noty zasłużyli
Jastrzębie 13 p~t. Błękitn i za_
Gruchała i
mimo prze granej
jęli czwarte miejsce z dorOOWilk. Dobre
wałki
9toczyJi
k:em 7 pkt.
również Skowron i Obop, który

Pożegnalny

wystep KSZO

Niepowodzeniem
plęsclarzy
KSZO Ostrowiec zakończył się
ich pożegnalny występ w mistrzowskich bojach II ligi. Wczoraj hutnicy ulegli na własnym
rIDgu Gwardii Łódź 10:12. Jeszcze raz się okazało, że p ięścia
rze o;;trowieccy posiadają luki
w swoim zespole, czego najlep szy dowód mieliśmy we wczorajszym meczu. Po sześciu w"llkac h gospodarze prowadzili 10:2,
aby w konsekwencji przegrać
10:12, oddając punkty w ostatnich pięciu walka ch. Niespodzianką in minus była pora żka
Lewandowskiego, który do tej
pory nie przegrał żadnego pojedynku. w II lidze. W zespole
gospodarzy dobre walki stoczyli
Korpik, Kamiński i Pasternak.
W Gwardii na wyróżnien ie zasłuży li:
zdecydowany zwy cięz:"
ca B ińc zaka - Borkowski oraz
pogromca Lewandowskiego
Pasiewicz.
V.-yniki walk, na pierwszym
miejscu gospodarze: Pasternak
pokonał jednogłośn ie Maruchę,
Kamiński wygtał dwa do remiru z Urbańskim, Bińczak ?rze-

Remis w' Katowicach na

Pieściarze

jedno
Korpik z

,"o.

A ?to w~":ik.i .walk od papiedo clezkleJ, na pierw",zvm
mIejscu bokserzv Broni: Goliat
przegrał w II rundzie na skut~k przOw'l~i z Krawc.-zykiem ,
('nrzano\\, kle~o nie dopuścił le
ka:-z do walki i re"ni~ki zdohvł punktv bez walki Nowak
jodnogłośnie pokonał Wica Kublca przegrał z Ou&ahem' Jaw...uu zremisował z Pi~iurll.

lośn ie z
'yciężył

BorkowskIm,
na skutek
dyskwah~ i ~ acji w
II rundz ie
Jóźwickiego, BryI zdobył punkty bez walki, gdyż Królak nie
został dopuszczony przez lekarza do walki. Haraburda poko
nał
w II rundzie Misiaka na
skutek dy;;kwalifikacji, Swider_
ski przegrał 1:2 z JOllczykiem,
Lewandowski uległ stosunkiem
gło;;ów dwa do rem isu Pasiewiczowi, Kania z Gwardii zdobył
punkty bez walki, gdyż gospodarze nie wystawili zawodnika,
Pastuszko przegrał jednogłoś
nie z Sasinem, S endrowicz w
ten sam sposób uległ Sulźyc
kiemu.
W pozostałych spotkaniach tej
grupy Metal Tarnów przegrał
ze Stala Rzeszów 6:16. a Moto
Jelcz pokonał Walkę Zab:ze
12:10.
Pierwsze
miejsce w grupie
zajęła
Stal Rzeszów 14 pkt.,
przed Walką Zabrze 12 pkt.
Zespół KSZO Ostrowiec upla. sował się na ostatnim miejscu
z pięcioma punktami i opuszcza szeregi drugoligowców.

wagę

Broni

Pięk ny sukces odnieśli bokseray radomskiej Broni remisuj"c w wyjazdowym meczu o
w ejście do II ligi z najgrożniej
lIzym rywalem, GKS Katowice
11:11. Wynikiem tym Broń nadal utrzymała
jednopunktową
przewagę nad GKS, a ponieważ
ostatni mecz, 8 grudnia br., ma
na ;;woim terenie w Radomiu
z najsłabszą drużyną w grupie
- RKS Łódż, stąd prawie pewny jest jej awans do II ligi.
Tak więc pięściarze radomscy
dc;>trzymali
słowa i
sprawili
pIękny prezent macierzystemu
zakładowi Zakładom Metalowym im. Gen. "Waltera" na
50-lecie.
Wczorajszy mecz miał bardz~ wyrównany przebieg, a o
koncowym sukcesie Broni zadecydowały rezultaty w
cięższych
wagach. Z zawodników radomsk!<,h należy wyróżn:ć Czyżew_
Skll~~O, Nowaka i Skoezewskie-

rO~' eJ

grał

awansu

I

Kowalewski nie
rozstrzygnął
walki z Ta'usiem, Tyczyński
przegrał przez nokaut w II run
dzie z Sadkowem, Woźniak wygrał z Kubickim dwa do remisu, Czyżewski zwyciężył w ITI
starciu Majewskiego na skutek
przewagi, Fituch zremisował ze
Szczepańskim, Skoczewski jednogłośnie wypunktował

ka.

Premia

11: 11

Frączy

dla Ruchu
Mimo

porażki

•PolskoW finale

Polacy, którzy
po dwóch
kolejkach
spotkań
eliminacy jnych mieli praktycznie za pewnione pierwsze
miejsce
w grupie "A", w
ostatnim
meczu eliminacyjnym
przegrali po zaciętej walce z
czterokrotnymi
mistrzami
świata,
Rumunami
18:19
(11:8). Do przerwy ton
grze

III Samochodu
udaną
Zorganizowany przez delegaAutomobilklubu Kieleckiego
w
Jędrzejowie
-przy
współudziale Urzędu
Powiatowego i PZU m Samochodowy
Rajd BarbÓl'k.' był udana imprezą.
Na 3tarcie
stanęJ.o 46
załóg, które rywalizowały
ze
sobą na okJrężnej 6O-kil()metr~
wej tra;;ie i podczas pięciu
prób sprawnośc:owych. W po.szczególnych klasach
zwycię
żyli: 600 ccm 1\01. l\la.ryn;a.k
i B. Maryniak na "trabancie",
850 ccm
J. Derehki i J.
Kurkowski na "syrenie", 1150
cm - J. Dróźdź i H. Dróżdż na
,.fiacie", 1300 CCm - D. Ka.rio
t- Wł. Kario na "fiacie 125p"
1600 ccm
B. Podsiadło i
St. Stacbowiak na "fiacie 125p"
W najL czniej obsadzonej klasie - 850 ccm (11 załóg), Sllartowała załog"
redakcy,>na
J.
Burczy" "Ecoho dnia" i Wl.
Ła.tasi~cz
"Sio-wo
Ludu",
zajmując trzecie miejsce.
turę

Zespołowo rajd
wygrali zawodnicy delegatury AP Jędrze-

Start

do

ugosłowio

Puchar -Swiata

We wtorek w Goe&eborgu
reprezf!ntaeja Polski w piłce
ręcznej mężczyzn zmierzy się
z mistrzami olimpijskimi z
Monachium ' Jugosłowiana
mi, a stawką tego pojedynk u
będzie Puehal' Swiata. Nasza
siódemka stanie więc
przed
wielką
szansą
wywalczenia
cennego tl'ofeum.

" ...... niej próby
- slalomu, odbyprzed
zakładami
" Rekord " w Jędrzejowie.
Fot. Jeny Burczyn

sprawności
wał się

Rumunią

z

na4llawali nasi reprezentanci,
a w drugiej części pojedynku,
od
stan:u
remisowego
13 :13, żadna z drużyn nie
mogła zdobyć nawet jeilnobramkowej przewagi. Rumuni
zwycięski
punkt uzyskali na
trzy minuty
przed
końcem
meczu i zdołali utrzymać korzys tfiy dla siebie rezultat.
Bramki dla Polski zdobyli:
Kłempel

5,

Kałużyński

4,

Melcer, Gmyrek i Sokołow
ski po 2 oraz Brzozowski, Dyboi i Jakubowski po l.

me

W decydują<:ym po~dynku
o pierwsze miejsce Vi grupie
"B"
mistrzowie
olimpijscy,
Jugosłowianie pokonali
NRD
19:11.

Haid Barbórki
•
Imprezą
jów. PllOhar nac~lnika Jędrze
jowa zdobył
Bogusław
Podsiadło, puchar dla najmł0d5ze
go uczestnika
rajdu, ufundo_
wany
przez
Ireneu~:l
Kotte
Jaeek Deorejsk,i, a puch!łr
za najlepszy wynuk na próbach sprawn<loŚCi - Jwzy Banach.

Po sobotniej
•
udany rewanz
Tylko jedno zwycięs'wo odk_ykarze kieleckiej Tę
czy w meC'JIacb o mis'rzostwo
n Ii~i z Piotreovią. Sobotni pojedynek zakończył się wygraną
~ości 74:73 (38:29), natomiast w
niedzielę kielczanie zdecydowanie pokonali Piotrcov ię 91:14
(39:36).
O pierw~zym meczu zarówno
koszykarze Tęczy, jak i widzowie Chcieliby z pewnosclą jak
najszybciej zapomnieć. Nasz ze.pół zagrał bardzo słabo, wykazuj4c fatalną indolencję strzałową i popełniając wiele błę
dów w obronie. Jeszcze na 35
sekund przed zakończeniem pojedynku była szansa na odniesienie zwycięstwa, ale g ospodarze stracili piłkę, a następn ie
kosza z rzutu osobi.tego i ponieśli

nieśli porażkę.
W niedzielę
przystąpili do

zawodniey Tęc7.Y
pojedynku bardziej skoncentrowani, choć i
tym razem nie ustrzegli się
wielu błędów. W sumie jednak
zdecydowanie, zwłaszcza w koń
cówce, górowali nad drużyn,!
gości.
Na najwyższe noty !a
wczorajszy występ w kieleckim
zespole zasłużvIi Marcbe} i Kę
dzierski. Nadal natomiast bardzo słabo spisują się Tłuczyń
ski i Bądel, którzy mimo dobrych warunków flzycznychli e
wykazują chęci walki o piłkG
pod tablicami. Poziom obu spotkań był sła
by. Dostroili się do niego również war:;zawscy sędziowie, l\L
Ani zewski i W. Chojnacki, któr:r.y swoimi werdyktami wpl'O-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wadzali wiele
boisku,
.
stopniu oble
punkty d~a 30
Marchel ~5 I i' 20,
Kędziers k1 9 l' oski
8 i 9, Skwar I
wak 7 i 11, .
KurkoWSki O I
O i 2.

.

miOlO

KielczaOle cię,t wJ
jednego ~~YkatY Vi
wili sweJ . o
dal zajmuH.
przedzając ~

5zawa i SZ

