letni program rOlwoiu

Cena 1

zł

SP -'pracv Polski i finlandii

rozmów pl4H\8rnych i podpisanie dokumentów
pJon trzeCiego dnia izyty w Helsinkach

lonc.[enie

HELSINKI PAP·
28 bm.. był
dniem oiiwizyty w Finlanrza KC PZPR,
GIERKA

premiera PIOTRA JAROSZEWICZA. W tym dniu
zakończyły się polsko-fióskie rozmowy plenarne,
uwieńczone
podpisaniem
. dokumentów, dotyczących
stosunków dwustronnych

między

Polską

a Finlan-

dią·
Prz e~ połudn iem E.
zwi~z ił nowe os ie dla

G ierek
m ieszkan iowe , w -okol icy H elsi.nE'k .
Premier Jaroszewicz przebywał w tym czasie · w stolicy
DOKONCZENIE NA S T R. 2
. . . .- -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I ~

zaaprobow'ało

KIELCE

Nr 285 (913)

Piątek.

29 listopada 1974 r. Rok IV

być k'opotów
Nie powinno
- --Polilyc:.ne KC KPZR,
Rady Najwy ższ e j
Mi nistrów ZSRR
się z
wynikami
i lekrelarza ge neralneKPZR. Leonida Brei:prezydente m USA, GeFordrm, k tóre odbYło
Esto pada w rejonie
, w pelni zaaprodZIJblność
L eon ida
i wy niki polityczne

nabyciem choinki

W trzecim dniu wizyty ofi·
cjalnej w Finiandii I sekretarz KC PZPR E. Gierek z'w ie
dził w godzinacb rannycb kilka osiedli miesz.kanIowycb w
okolicacb Helsinek.
Na zdjęciu: E. Gierek w towarzystwie małżonki ogląda
makietę
osiedla Kivenlab tł.
Objaśnień udziela
wiceprezes
Rady Nad:wrczej' Stowarzysze
nia Buoownictwa Mieszkaniowego. Viljo Suvento (z prawej).
CAF -

Matuszewski -

Z Uralu nad

,,- - - - - - - -

Siad,

Leśnicy obiecujq
O Iysięcy łze ek
O

/"

Wyjazd na finały
bokserskich ME
dla zwycięzcy

I

koło 40 tysięcy jodlowych i
świerkowych
choinek w,-

ciętych zostanie na święta
lasów Kielecczyzny. W Nadleś-

"-

sportowej zgaauj-zgaduJi
(szcz~góły

str. 8)

Oczyw i śc i ~ choin ko nie m()pos i adać
suchych i zlomany<:h gołqzek . Musi m i eć mionimum
3 gołqzk i w tzw. oltółku, powinno być prosto. 'W tym roku
szczególnie będz iemy z_ac<Jt
uwagę no to, oby byly wycinao.

-

AP

że

Wisłę

mvśliwvch

sprzed 5 (Vs. lat

DOKOJilCZENIE

na Mazurach ' i Pomorzu
Z
adania
Polsce
liczne

archeologicz.ne

w

północnej
ujawn it,v
śla<iy żyd a rybaków
myśliwy c h sprzed pięciu t y-

-------~--:

Kaprysy poczty
Emeryt W . Dawicz z miasteczka
Beczej
w
Wojwodinie (.l uI:0sławia,
otrzymał ostatnio kart
kę

pocztową,

si.ęcy ła.t. ' Są to poz06tałoś~i po
ludziach
kultury
ceramiki
grze bykowej, zwa<nej tak od
charakterystyczne go sposobu zdo
bienia n aczyń przez odciskanie
krzemiennych, kościanycn lub
drewnianych grzebyków. lJ~y
wane one były m .in. do czyszczenia ryb z łuski. '
Ludność
tej
kultury b y ta
związana z wOOą. Osiedlała siE;
DOKOŃCZENIE

w y-

o

sIaną

pned • lasierpniu
r. jego córka
Slad"ana,
była na wycieczce ... Splicie i

ty.

1'"

W

Wysłała
widokówkę • .Jaką
drogę
przebyła

stamtąd

kartka
nie
wiadomo. pewne
jest tylko jedno:
w
oczekiwaniu
na
kartkę
Dawicz z os ta ł emerytem,
a
jego
córk'l dochowała
się już
5-letniej
pociechy.

nidwie w Lubieni koło Starachowic adiunkt techniczny - PIOTR
ŚLIWA poinformował nas, że l[
plantacji choinkow,ch tego nadleśnictwa wyciętych zO$tanie 1301
drzewek świerkow,ch, które znajdą się w domach
mieszkańców
województwa. Wyc inkę drzew rOI[pocznie się 10 grudnia. Prz, okafji zapytaliśmy, jakim normoIII
musi podlegac
drzewko, ob,
moina je wyciąc.

NA

STR. 7

•

Z O

I

W

6ą

rz e CZOWI}

Z4-letni farme r , który otrzymał powolanie do ,o~
bycia służby wojskowe;, zgłosił się pTz~d komł~Jq
poborową z Ansback (NRF) z 3 krow~mł. W ZWlqZ
ku z tym komisja uznała, iż ja.ko Jed~na osoba
utrzymujqca rodzinę może on byc .zw~/mony z odbywania slużby wojskowej. Prz~dSl~~łO:cZY fa~m~r
udowodnił bowiem w ten sposob, IZ Jego zmedofężniała matka nie potr.afi sama ,utrzym~ć gospodar,twa.
licZllcego
25 !!.r6w i 25 "lłe~rzakow. ".J
_
"

Jutro- "Relaks"
czyli
12 ' stron

Zima w górach

•

ytrawni
narciarze
wieo tym, Że lawiny
9nieine powstają na zboczach e nachyleniu przekratJZającym 20 stopni. Kiedy zaś na:
chylenie prze kraesa 50 stopOiI.
lawina częś!liej ..schodzi", ~Ie
ma mniejszy zasięt:. Natomia-. t
w pokrytY!lh śnil'~iem jtóradl
t:roźą
niebezpieczeństwem me

Dowód

Znana amerykańSka aktorka
filmo w a .Jean Soberg, która
I:ra główną
rolę w
rilmie
"Białe,
sierpniowe
konie"
przybyła niedawno do R zym u
na premi erę tego filmu. CAF

NA STR. 'I

Z

tylko

strome zbocza skalne,
nrzsze, trawiaste,
stanowiące
' zo&lkomity ter dla lawin.
W błędzie jest ten, kto Wlidząc w lecie na znanym stek"
kępki krzewów i iDłlej roślin
DOŚ~l
ludzi się, że w tym
miejscu ni~dy nie z~unie się
lawina, Póki t:alązki cnajduj~

ałe
także
t:ładkie ~

się pod śniet:iem , rzeczywiście
dailł podparcie pokrywie śoiei

nej. Kiedy jed:o&k lI:órna warstwa częściowo stopnide, elastyczne Pf:dy lwerz. tłoskMla
I~
.. zj eżdżalnię " dla lawiny.
W takiej sytuacji jedyny ratunek przed lawin~ to pojedy ncze drzewo l ub lasek.
Możoa mierzyć i h !l dusą

dokładnością;;...

uwartość

wody w pDkrywie śnieimej i
na tej podstawi.. przewidywaó
zejście law iny. Kiedy bow1em
zawa.r~~ć
wody w. pok.:ywie '
~oiIDe; swi~s.zJ' się • 0.5 cM

http://sbc.wbp.kielce.pl

3 czy 4 pr-Óc., naleiy liczyó

si4 '

z ruszeniem lawiny. PodGbne
wyniki
Dl'Zynoszą
amerykań~
sicie badania " 'ontrelne pekryw
śni e~owych w rejooaoh zatt .....
DOKONCZENIE NA STR. 1

Inflacja nie
omin~a Św. Mikołaja '.
,Inflacja i recesja gospodal"o
cza we Włoszech dotycz.y również
Sw, 'Mikołaja, Widać to ,
najwyra źni~j, w listach, które'
dz ieci kierują pod jego adre- '
sem. U - letnia Paola Mola w li~
ci e, który opublikował dziennik
.. Paese Sera", poprosiła aby jeJ ·,
pies zostal zatnie:tiony w ... kota, ponieważ koszty jego, 'u~rz7" ,~ania są ,ń'!.ższe.

'

ECHO DNIA

STRONA 2

Mini-trów . W toku oGrudzien omowlł zauaa ia na.uki \v 'Spo)~~_·L.
no-gospoda rczym rozwi>ju Sl'lska i Zagłębia .
• Przewoa.nkząq Rady Pań
•
W,;.-;oraj vp uśdła Pol<kę
stwa, Henryk Jabłvnsl<i, p r~y 
d l'l .. gaeja radzle-""'a, k tóra ujął wczoI·aj na audiencji
w
czestniczyła
w
posiedzt'l1. u
Belwcaerze ambasaćora K cImi<:dzy" zqGowej polsko-radzi.'i:
w e jtu, Ali Za.kMię al-AnsaL'i,
ki.ej Korni ·ji 'Ao .i pÓłpracy Gnktóry 2.hl;l)ł lis!y uWleł· zyld
sp orlar··zej j Na>lkowo- Te~h 
niająee.
ni.:znej . Na .::ze le delega .:ji
stał V'J;cepr",mi~r Miehail Le• Na mocy ochwaly wy jazs!et:zk-o.
-,of.l.,j.a
r-adz!€@.kie1!o
di>wej sesji Pre:6yd lUm PAN,
zegnał
wic"pre-rrn~ł'
Miecz-y która odbyła sit' Wt.;zol'aj w
sł&w
Ja.gidski.
Katowicao:h, zost<lnie tam \JtWi>rzony czwarty W kraju • Przcdąć:aui w RI"N topo Krakowie. Wro ·ław!U i Po.:zy si;; Gb " nie k iTh:aona '·:e
znaniu oddział
a ka<lH1lJ i.
pro-~·esow przeciwko zbrod1l!aUchwała 'O ptJowo-łan i u łlOW~gO
ł"Z fil
hi-t lerQwskirn,
któc1:y
oddział~ PAN nab;e1'Ze mo· y
działa li na okupowanydl zie)lO
Katwie rdzeniu je j przez
m ia<:h polski'. ..,.,
wsz .;tkich tcpraw3ch Gł':'wna Kom isja Ba~ania Zbrodni Hitlero N~kjch w Polsc-t' udzieliła wi ł 
. dzom RFN, jak to czyni od
lat, pomocy prawnej.
• W .~ow icadl odbywa się
dziś.kraiowa na. ada mlodzi,,żowego - aktywu
g6rnicz<!;::o
poświ~(;Qna dals:Z:toj aktywiz:J cji ' poł eLzno- produk.:yjn ej mlo
dych pra.r-ownikó:v górnictwa,
z\Vi~k <zeniu ich udzialu w realizacji uvlail sto5ąeych przed
Pod przewodn il.'iwem Edwal"tym ważnym cziaLm gospoda Babiucba
ubradowala
nall"odowej.
raj
Komisja Spraw
Rad w<:zoNaro- '6_darkI
_ __
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _

MI SKR ClE

Zdzisł.łw

Obrady Komisji

Spraw Rad

Narodowych

d<l'Wych Ra<ly Pań~twa. W opa:rL"iu o
doś:wiadtz;?nia
rad
maJ"Od.o.wych woj. wa",;.zaw,,-k: .. go i m iasta Łodzi dokon .. no oc ny aktywnośd radnych w uDlacniaDlu wi<;ó z w y bon·ami.
PrzP(hn;ot~m
pooicdz~nia
była
równ ·ei
pral·a
gmi!lnYlh
.. ad n:U-odowYch w rozw;;an'u
spoleczny<.:h jTJi ... jalyw
ludn~
ci - na p,zvkłndzi e rad narodowych
woj.
lub:ellikit'gQ
łódzlkiegu.

Proces

Z. Marchwickiego
l i lun. w

się
Zd4isława

«go

d~ie J)

kolejny

Kalunicacb

łO"zl4-

pr4)ce

Marcbwick.t'go

1:1-

upl)-

_:otł, z.e w2g1~uu
na sprze4;z.nosc"i
.D1i~c1~y W) Ja~njcniamj
4Jł>:l.On yllli
W
P05t~powaoill
przygolow" wczym i pT.L e d 5~em, na (':.tltaniu
protokołów
sl>orzątlLooy"h
IV
i1edztwie,
.... yjaśnień
pisan ych

pnh o

karżonego oraz
po",iedzl a ~b D .
pytania

jego 0,1zadane w

• • i~:l.ku ~ ">"'U prLeA prLewodni-

al4cego

" espołu

s ątlz l4 cego.

S1ton~eDtrO\\.-an o się głul\'nie na

~-:.awdzeniu

1I",ł3<:

toi prog~am ro

Ratl~

brad

Uroczystości

z okazji

Dnia- Podchorążego
28 bm. w prze1leooiu
chorąŻ.aLk·
się licme

świę-ta
uro<:zy tośc4

go

pod ó<lbyły

w wielu nkoiach m. in. VI.' łódzkiej
Wojskowej Akademii MeQycz·
nej,
zegrzyńskiej
Wyższej
SzkoJe Oflcerskiej Woj.sk Łącz
no'c:, w kosza-IiI1,;!{iej Wyższej
Szkole
Oficerskiej
Obrony
PTJ.€c;v.-1Qtn· zej, w oruńskiej
Wy· zeJ
SLko)e. Ck rskiej

Wojsk Raki tO,",-yt:h i
rii.

~rtyle

Dz ień Podch«ąflL~Ó upam:ę1
niają uroczyst
7-b:órki i ape le

oflcer kich. Odbym . in. zapny H~'zenie

w szko!ac

wa s·i

młodych po(khorąż ch. W kJu
bach, ~wic-tlicach organizowane są o-kob:m~ !()we ~Ysta
wy o OO~,~ a.n·u llstOoPado·· ·m.

DOKOIIICZENJE ZE 8TH... l
śro<i·k.-:>wej

ky l ?e,

Finlandii,

gÓL!e

pr odu,kujący

z wie<l:lił

Jy\·ae·z a·k ł a d

maszyny papier -

n icze o-raz !,lektrocie'Pł()wni,~
Sa\·eJa.
Bo poludi!1i u w doo:-Jm k ultu.ry w Helsinkach O<!by ł się
galowy
koncert, na którym
premierzy P. Jaroszew:cL i

Sorsa
wien ia.

K.

wygło.sili

przemó-

W ieczorem E.. Gierek i P.
Jaroszewicz w~·dali obiad na
czesc
prez:y'<lenta
F :.nlandii,
Urho Kekkeot'D&.
\V godz,na h r
Dych E. Gierek przeby~w 1
cz:~'artym.:o
do w idK 'i mieście Finlan'lIi
E5poO, ,taLlowią<'ym rz.adk ie
polącz
ie krajobrazu ·iej ·k;cgo z zabudową miej,ką. E. Gier ek zwiedził na ' l~pnie osiedla
Kivenlahti l mia6tQ-ogród Tapiolę, po 'z:;m obejrzal Otan i~ 
mi - komple k s budynków 5loł(.'{;znej
polit 'hniki, odległy o
9 km od c",ntrum Helsinek. W
drodze pr,wrolnej do Helsin e k
E. Gi rek iJbejrzal o"i le Pasila, w którym po raz: pierw 'zy
w
Finlandii rozdzielono ru<:h
kołowy . p:e'zy.
Po południu wznowiono p.)lsko-fi ń ,kie rozmowy plenarne z
udziałem E. Gierka i P . Jarosze"icza, U. Kekkon en a i K .
Sor~.v oraz innych osobilości 0fi('jaLnych i ek,;perlów. W toku
rozmów obie ·trony wyraz, ly
za(,!owolenie z wyników wizyty
podkrl:ślając,
Ż.. przyczyni się
ooa do r().Zwoju przyjaznych
slosun!ffiw i obopólnie koczy,tnej w·półpra"y mi~dz." Pols;,ą
i Finlandią oraz b~dzie sla"l'lwić istolny wkład obu kraj/>w
w
praktyc ą
realtzację
zasad pokojow ~ go \\'5póli,tniellia
państw o odmiennych u,trojac h
społeczno-ekoo om icznyc h.
Po zJkończ .. niu rozmów w
_ ali lustrz;Jl1ej p~ł3cu prezyd~a
ckiego na"ląpilo uroczysle pApisanie dokumcntów, d()tYCZ'lc"ch ,los nków dwu"ilronnych
między Pol<ką i Finlandią. Pr() mierzy obu krajów - P. Ja:·oszewicz i K. S:)f,;a, poopisali
wieloldni program dalszego r<lZwoju w spólpr:.lcy w ramach u-

alibi os~ar:loneg-o ,,"
U~ł r . 3 ł)3"L

HS1 "p:v1 a

,

dz.ieFni1<a J9Gl • ł marca 1~10 r.
W 5 .etle "ebranycb dOWO dów i

aeznaJ1 Ś\viadkuw okaz;llo ił:, że
ładne.." podanych przez osl<ario-

lIego ~Jjbi nie Jest pra Wdzi" e.
IJp"!DJono protokOły i o,wia<l~eRla, w których Z. '\<Jarcb" ic-

•• prLyznał

sjt:

.brodni w

lal.aeb

popl'ł i1ienia
I' ł- 1918 r .

na l\st(pie

prze słut.'bani:}

.roaząc

{fo

dnIU II maja 1'12 r. o łago':
ł>ot ra lrtO ... anie
jego (·zynów
puestępczycb. opisał on w
jaki
lłJleeól, dokonał zabójstw kobi et w
DąbTOw ..e Mall'j
B ~r:7jn i e
S os~oW"co, LagiSL) ~ Czeladzi, , Zat ó ~. Wojko" i('acb, " aczkaćb
0w

Ile

l'a3:

B ~tko ,,~i .

Si2mianow icacb -

Wymienił

ró",'ni~ przednliołv

za

brane ofiarom oraz opisal jak po-

a'epował

ze

" ",ł okam i.

Zzapasów: 80 tys. par
Ogó}nupolski pTZ ,'gląd z&pa<ów o;p!'ow'Okowal prat'owlllkow
Zakladu nr 2 radom ,kócgo kombinatu skórzan"'glJ "Hadoskór"
do prz!o-ds!awicnia nowy ch koncep"ji
w~·korz,"$tania
'urow(" w, ktor,' - zdawałoby si~ mHił.y nadal
zah:gac szczupl.!
magazyny It'j fabryki obuwia.
No i pom yślunek znayna owocować. PlJw :,·!lzmy l<:onkrelnie:
duz,~ il ś<:i tzw. koncówek ·kór

okazało

si~

CL;.-

snaJ ~Ię do zarzucan}·('"b mu
taki.. s7 .. zegÓly ,
Łn3Ć

.. d.}",i .. "

.1.. bo:tłlll'Y SpT3"'''" 7br01ni.
O~roM3 Z. ~larch .. jd";el':o ,"'_
"-",oskiem o wyl"e~ni e
ja"'fłłl;"'i TO.ł.f'!raww w edf'\;"~~ e"C}iłl
d!, lt ..."stii s~k~lIa'nyc". Prz~",od

"",>1' "

....!'ąey
';['5;>0111
są"ząceJ;<)
n.... ""e&ył. i . .praw.. ta l<e~lan i ..
tlokł3dnj~ 'ł'''~nnln $U'~
,,~"it'~~ym

nJ'

tel'minie

Po wyja"nieniaeb Z. Mard, .. klIil'go, ("'zielono deSłl "'!I1łOłoskar
I&n ..mlł .. spr"wi.. .,~bQjstwa ~a
. .. il"i lL "6ulowi J[·iruC7.ak" .. i_
....ry ....ne
.,.,..tnymal
_n .. ~t"łe .. "j:UAienla '" ioue ..
nasie reZnl'3Wy.

"37

..........

ł .... a

IP;4.P)

Efektt'm pomyślunku załogi
..dwójki" ~dzie jeszcze w
tym roku - 80 tYSięcy par bucików, które zaoferuje Się przed
si~biorsl \\om bandlov.·vm. (rkr.)

Rll dolll ski
( P(}d)lV;eCzorek ...

rH,4('"~s ("-z.w.
"'"
t łtże

rt
.OWf'j r"pra~ '.
w
dniach 11 i li n aja 19;2 r. puv114)", I pttytonył
.... T}'~h .. ie wó,;'

bucików

~----...;..,-..,

Wbr~w
poprLedninl
zai»ł.'\\ nj(".i()~ tło:lon ym Jla sali
ąrIo~ ej,
• ktor}rh .. yn;kało że z. M"re~",itki Cylko 13% ';rLy~nał ~i( do

W',ny_

dziecięcych

w ierzchowych w rożny<:h kolorach, styrogumu i innych odpadów skór juz zuzywa się przy
produkcji dodatkowy ch partii
dzieci<:cego, poszukiwanego na
rynku obuw ia.

JASNO, JAK W DZIE."i'
Slo tra uznania na!t>żq się radomskiej {/Tupie Zakładu EnPTgflyc~neao w
karżysku, której solidna robota sprn •.-ila ':e
na gło!l"tlym deptak u mia tn - ul. 2t>Tom.kiego H'czo ra mi ~'id
no Jest, Jak /O dzl"il.
Oddano t" bO lcie-m do użytku notcoc"esllc
:It·ietl ... ii. Rt/tclou·e Iftmp1J TOZpTU.ZftJq mTok natn,t u· aasie szarugi w kaŻdym 2/lkqtku ttltcy i plQCU Konstytucji.
EnergetyrU ZOl)Olnadajq też wkrótce unOlt'ocze " Iienl .. o 'u·h,tlenia na ul. tlI. Narutowicza, Traugutta , .'0 ·otki i Sienkif>tciCZQ .

"SYLWESTER'· BLISKO ...

•.. td/tc co przezorniejsze pr:zedst a tddel ki ~ci pitk_i już
U'CZONl) oblf'caly aklepou·e stoiska z uałou·lImJ kTeacjami /mlo t·ynli. Ntt}tdęcf>j klifilltt'k do t1'ZeglHmy
tt'
SpÓłdzielczym
Domy Hllfl~łfHt:II'" " Sezam" (tdadomo ladna Ił·ystnwa na
zew qtrz) J ~ ~ptdaTnej "l'utolatce". SZCUaólnym pou.odzf>11Ie~1 dł'szq SIę dlugle u:ieczoTou·t' .ukme z o.deilnf>ge dŹt'T't'jU,
pr.etyJctlll go mt-hlla,;;olt'G1Ul nitkIł.

Głóu;Jłllm .odeti!ctt łlalou.:ych

e t.lde "Modftll St,,6.f'.

J\lk~n ~~t .. Won-aG!fi4ftko"

ITliJwy o wspólprac y go~ pod a r
czej, przemyo;łowej, na'\.lkow~j
i tec hn icznej, zawa r tej między
rządami PRL i R e publiki Finlandii w Helsinkach 30 styeznla
1974 r.
Pierwszy za.st<:pca p rze v.-od!liczące go
K omtsji
Planowan ia
p rzy R adzie l\linistrów PRL,
p ro!. Tadeusz Pyka i minisl,"t
handlu za graniczn ego Finla ndi i,
Jermu LainI', podpisali wspólne
oświadczenie ob u rządów o w·!ajemnym usuwaniu przeszkód w
obrotach
handlowych
między
Pol ' ką i Finlandią. Dok!.lment
potwierdza w ol~ obu rządów
u~\mięcia
btniejącyc h
j.,..;zczc
przeszkód w handlu między obu
krajami, przeWi dują c m.in . zn i(' ·ienie
bac ier
dy~krymina("yj
nych ,
ogra~ icze ń
ilościowych

Przemówienie

ora<: stopn i.ową rl'duk'·ję
celnych.
T. P yka i J . Laine
następn ie .w sp óln e oświ
rząd ów PRL i Republi
la~diii o ' eks p orci e w~gla
ski
do
Finland ii w
1975- 1990 i eks'porcie z
d ii d o Polski urz adze ń
słowy c h i tuwar·z,·
usług.
Podphano · też
m i~dzy obu kraj ami o
p racy w dzi edzini e t
protokól o w spólpra('y
d zinie s łUŻby zdrolna
s połecznej na lata
ra</: porozumieni e o
ml ukowe j międ zy Pol;ka
d"mią Nauk i ....kad"r.lią
Finlandii.

Przemówie ·

K. Sorsv

•
Prpm ier KalHi
• -a "-'"Stępie Piolr Jaro:..U'wie:r.
uł w
imie.n iu
in'1ieniu s,,·oim i Ed~ard:r\
nó.w
głębok Ie
Gierka przekaza l ob,-cn ·m, a Ul
przebiegu
obecnej,
ich pJśr"dnictwem cah:mu naw:zvlv która s13!lJwi·
rodowi Finlandii, wyrazy symdo - p;zepru w adzl'l1 i3
paA:ii i cieplych uczuć od nai
grunlQwn ej
,h·,ku'i'
rodu polskiego.
wszystkie
interc'ujace
Podkr eślając
na-;t~pnie
postrony lema ty. Al.
mvślny rozwój
.·wacji m:;::z.y1..v
pow iedz
dżynarodowej,
którą
cechuje
- b,·la serd eczna.
i-stotna poprawa aŁmo·fery p,)jakiej p~agn ęł ; Śm .\·.
lityczne1 w ~tosunkach mi~dzy
P .remieT ośw iadczy ł
Wschodem a Zachodem, kont yw ł' inlandii ceniona
nua,·ja
procesu odpr<;żenia i
sekw .. ntna
polit yka
rozwój wsp"Ólpracy mi<;dzy pań
która w większoŚl'i
st wami o różnych systemach
ą-odna jest z Ji n:ą
spolcczno-pontycznych P. Ja:'oIdt'nt yczn e
.
szewicz -stwierdził, że Pols;';a
~-J ąc' 1 o bu
wraz
z
innymi
pail ·lwami
no';ć pekojc>wd
wsp61noty socjali"tycznej dokła
stosunil:ach
da wszelkich staora ń, by prow ycb. W · pOlil yc~.
ces ten pogłębić i uczynić nlt'obu naszych kraJow
odwra('alnym .
wał K. ·lSorsa - 'Id
Prrmier oświad (':r;y ł , iż obf'edominu jącą
rolę
nic sprawą szczególnej wal{i jest
Konferencja 1U7n;p(",el1i;(1
pom y';lnt' zakończen ie Konr .. rrn- _
W s pólpr a.cv
cji Bnpieczel1.stwa. i W"pólprakonrer~n di posunęly
cy w Europie, która doszła do
daleko naprzód.
skutku m.in. dzięki aktywnym
re jeszcze pozostaly,
działaniom obu naszych krajów.
drogą zdecyd(lwan)·cI~
Polska opowiada się za możli
06tateczni e
rO'lwi ązac IV
wie rychłym zwołaniem lU bwszej połowie. p~·ZY~"I~O
zy konfcrencji na najwyższym
po czym przYJdZl e ko
szcze blu . Jesteś my przc';wiadfazę w Helsinkach
CltLl'ni powiedział P. Jarosz .. m y nadzil'ję - na
wicz ZI' s ukces konferencji
!i2czeblu.
otworzy drogi do zbudowania
F inl a nd ia i polska
w przyszłości trwalc,o sy stemu
dzil dalej K. Sorsa
zbiorowego bezpieczeństwa na
siadami, których lą..-zY
Popieramy
również
inne
Baltyvkie.. Laiwo ez,.nl
inicjatywy,
mające
na celu
w"pólny Język, \\onn;~na
umocnienie procesu odprężeaia
nie świadczy
. mi
i bt'zp iecze ń s twa europejskiego.
dzy
naszymi kraJ~ we
Za taką inicjatywę uważamy
tkicb
szczeblach
l
propozy cję prez~· dcnta
Kekkosk IC
· h
dzied7,in;>('h. . t
nt'na, dotyczącą utworzrnia w
Hand el z polską. Je~
Europie północnej strefy wolnej
.l CZl1l1eru le
od broni jądrowej .
tradycyjni :
drugim
Pr emier podkreślił dalej , że
polska . Je S • erem
wielkOŚCI
par~.u
Finlandia cieszy :;ię w
Polsce
m Finla.n 11
przyjażnią,
:ympatią i szaCU:l~
JOw
socj arstyrzn)·ch.
I
I
kiem. Wysoko ct!'lliony jest u
węgla kamil'!,neg~ot~ lO'
nas jej dorobek osiągnięty na
odgryw~ waz~~getyczn)·JIl
polu gospodarki, nauki, technipatrflNlIU. en
ki i architekturv. Z uzna n iem
szep k.r aJu:-MokTe ślil
przyjmujemy także wys i łki FinPremi er vv:-:. ,
landii, podejmowan e z m)"ślą o
ezen:e
rozWIJ8n.8
.·kutecznej ochronie naturaLl'!g~podar0e J, .• >.n ".W'.'.
go środowi"ka Bałtyku.
naukowe j I
sta ł a
P. Jaroszewicz oo;wiadczył dap raca taka 'UJ
u
lej, ze działalność Finlandii na
wafla pOmyślnI e.
forum międzynarodowym prz~· j
.
s t)'czrll u
p
ną w
mowana jl'st w Połscr z uznanat. 1Ilny.m
niem i szacunkiem, bowiem ł'in
podpt.sany
w
landia - realizując politykę akw izyty lO-letni
tywnej neutralno'ci zapoczątkn
})Cacy.
~In~j
waną przez prezydenta p aa i.wi~e o dl owrj
łl.ivi i łl.onsekwl'ntnie kontynuo.,.tity<ki
baD
",iedzi.l:
waną przez prezydenta Kckko~.,rs~ st ~~iellir d.
Ilena, wniosła eenny wkł" . . , K.
lra yc~ Jf!handłu ze
złagodzenia napięć i uksdałte
_unl!' . bt Z
w ania w Europie obet'nego k li. kraJatol " ~AI «.'"
.. at. waakmneco zł"ozumienia
iek Y tent.
z
i wspólpra~y.
.zimy tak"e
W~· raz.ają c zadowolen ie, że w
aaJei,. ter. d
.
c ałym
okresie powojf:-nnym, a
t
.ki sposób, abYkrajóW, .fIl
zwla"zcza w Otitatnic h
latach,
iadna
ł!upa,
na.
'laK
s tO\lunk i między Pol ską i F in.... gkryrrll no.". I
landią rozw ij ają 'ię bardzo pariwnoez~śn:e '"
myśln ie , premier
twierdził, że
porozUJDI~lazap
itnieją przesIanki ku temu, by
w yeb po~J~
tosUllki te r()j[W ijaly się Jutllal
eurepejsk:ł
dynamiczn ie, zgodnie .z potne",.rl.mJDY
~ i dobrego ~ iedz wa i ~ oG.
~lnl\ ko.-zyścI'"
v.'
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STRONA I

wielkim placu budowy

l liia s·

Kozienice

ielki

od

razu

-

:c' "Kozienic" i

b u-

użyt

d· ktr o wni po zastosoraz p ie rwszy w Po15-

w, pólne.go odbioru
energetycz!nowali w praktyn:cpot rzebnych, powiel" j pory czynn<>ści,
przy jGte
uprzednio
"yk li inwe tycy}nych.
jednak sprawiedliwi konce'Pcje ni.gdy nie
,'gzami nu na nadwiśla ń
'. gdyby wykonaw'Inych zada ń bud<Jta%owyc h nie legity,ję fac h o wOOcią. oddagdyb:.
s-poglądali
bez
M I.c-garki, nliast zah bl()k ów

ooz
0-

niSZ
1600
.

uzyskaniem

i,dy - re lac jonuj c od kilku la.t postc:p prae na wielkim
niuwElailsk iOl placu budowy nic wąŁl,iłe m , że wysilki
budowniczycb Elektr&wni " K ozienice" w Świerżacb Gó r nych
s ię s ukcesem. I niQ pomyliłem
sic:, !;dyż upoważnia ł
tego s twierdzenia nie tylko solidny zry w ludzi w roz_
h e łmach z wicIu krajowych p r z e dsi~bior st w , aJ~ _
llctrlnrgo w ysiłku nowa inwestycyjna koncepcja przyp17)' wznosze niu tego eoergetycznego kolosa.
WlV

• •

świadcza dyre'ktor
elbkLrowni,
m g r inż. ·Allam Biały . - Do tej
pory w "Ko~ienicach" wypro_
dUkowal"my ponad miliard kilowatogodzin energii, a
więc
taką moc, jaka można zasilać
aglomeracje
miej -kie
r zędu
War.szawy. iedem i pół milia r da
złolych
wydatkowanych
p rzez paI1stw<J na wielkim placu budowy już ~"'()lid.nie
proc(;ntuje ...
I oto najśwież.sz.e doniesienia
ze. $wieriy Górnych. K ilkusetosobowa grupa
warszawSlk.iego
"Energomontażu" i katowickiego "EJektromonlażu" już
lameldowała o ukończeniu
prac
przy inslalacji "zamechow~kiej"
turbiny i urządzeń parowy c h
w 'h<l<l-zących w skład
ó,mego
z kol tl i bloku
energetycznego.
W połowie ' Il-topada do budvnk.u głównego
"Kozienic" '90no !I11ie weszła grupa rozruchowa, pra 'ująca pod kierUllki~m
z.a.tę-pcy dyrektora
elektrown i
jnż.
Tadeu za
Zborowskiego:
Slanę-Io przed nią zadanie tzw.
czyszczenia r płukania
układu
parowo-wodnego, a ta,kże
dokonanie
na.jprzeróżniejszy c h
prób sprawnośt'i pomp, wentylatorow, młynów i innych ut'zą
dz, ń. W-w:ystkie pt'ace przebiegają prawidłowo, bez opóżnieI1,
ba, z planowanym przez zało
g.i bud owniczych elektrowni wyp rzedzeniem, bv na sze6Ć miesięcy przed
l~ r mi.nem pad
koniec grudnia lub na począt
k u stycz.nia - "Kozienice" mog ly le g itymow ać
'ę
oomi'Oma
sopra W1Ily mi bloka.mi o mony
1.600 meg~watów! Tym sposobdm zakotu.:zony 7J?'>lanie p ierwC'Zy et.a.p budowy nadwiślańk ~ go e nerge1:yczn go kolosa .
.
i wątpimy, że wielotySIę C2lt'le za logi budujące
Elektro n ię " K ozienice" z honorem
wywiążą się ze
wych zad ań u~y zdiśmy od przed.slawicieli
w ładz powiatowych w K ozienicach. N~ wątpimy
też, że
zdadzą trudny egzamin w drugim etapie budowy elektrowni...
Otóż
lo.
Wypada pr.~ież
przypomnieć
tym
mIeJSCU,
że n a nactwiślań.kiej skarpie po
raa: pierw:>zy
na.:izym kraju
ruszą dwa bloki
energelyczne
po 500 megawalów każdy. Ich
d~tawę gwarantuje Kraj Rad.
Według
w;rtę-pnych
wyliczel'l ,
p ierw;'ZY kolos ,.za.kręc(Jll1Y" zosta'llLc pod koniec 1976 roku,
drugi w
drugbm pólroc7:y

w

Zespól I pracowllĆ będzi e
nad za~~dni l'ni('m ro~woju pnem yslów Inw ~ t y .. yj.nych. Obejmuje 0110 kie ru n k i rozwoju pr oduk eji rn.MlIyn i urząduń dla
obiektów przemy słow yeh, produkuj~yeh arlykuły ż y wno.'ci o 

we, wyroby po\Vszechne ~o u żył
kil, a"ykuly chemicsD , Dute -

,

~łW'

k ołejne g~ roku. "Kozienic"," osią g ną wtedy moc 2.600 mega -"
w atów e n e r gii elektrycznej. sta jąc si ę jedn ą
z najwięk,zych
siłowni w Eu!'opie.

Godzi się na zakoń(;z~nie 00Il-otować, że. za l o.ga
\Varszawk iego Pned-ł!ębiors.l w a
Budow y Przemyslu i Elektrowni
"Belon-Stal" g ł ówny inicja tor przyspieszenia tempa prac
w Swierżach
Górn ych już
pr zystąpi ł a do
wykop ów
ped
koleiną halę główną .,Kozienic"
tym ra7.em dla owych dziewiczych "pięćsetek" . Nad halą górować będzie 300-rnetrowej wysokości komi<n dz ieła załogi
R a d.omskieg<J
P r-zedsiębiorsŁwa
B udowy Pieców P rzemysłO'Wych.
E . KRÓL I CKI

T r w ają

p race przy- wy k a ń cza ni u eentra ll1l'j koUlIwni szldanal

w ł'it'ko<.:l;owic.

Szklarnia
w Piekoszowie
Pie rwsz y kom binat war~yw
)liczy w naszy m wojewód-&t w ie budowany je t w I'ie k oszowie koło Kiel e. Będą &0
bUłgarskie zklar nie o · łącznej
p owierzchni - 12 h a. Obec nie
trwaj ą pra.ce przy dwóch blok ac h
s zk1a.rniowych
o PO"wierzchni 6 ha. Jeszcze "
t y m sez onie zimowym podjęia
z ostan ie produkcja nowalijek.
I"ie koszowskie szklarnie d~
starcuć . będą n a ryn&k kiełe4!
ki roc ~ nie około 450 ton pemi{Jorów i 4.7 0 ton o~ó rkó.w.
Specjaliści

bułgarscy
już w

ciepla, którymi
para wodoa.

w s 7...· b k im '''mpie 1l10 'ltU,ią ruro 'i ągi
grudn iu llopl ynie do ha l Hk. at ll lOWy c h

o :,:órki z P iekoszow a .

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

zien ce. Złe wykonano izohcJ~
rur kanalizacyjnych . Są s iad z
góry nie che\:! <ię zg!)dzić na
kucie, pon i\:! waż ma zrobi :mą
obudowę·

Wa.claw 'W y chowan iec - kie rownik AD:'vl
Sad v
\Ii
K ie lcach: RozmawiaŁem w t" j
sprawie z dyrektorem KPiB.
O b iecał m~ że wte rki.. zo ,taną
usunięte najdalej w (~kilku
dni . Do mieszkania wyżej - j eśli zaistnieje konioczno:lć w ",jdziemy z milicją.
Od red a k cj i: Lokalo r z góry
to typowy prz~'klad ni e wyrozumiaduści i sobiepaństwa,
(abo)
pnyg o tll w:di~.Il1 Y

l e co
D~

II

7.ag&ti.nieza k resu kształcenia i 0-

cM on y ~r odowiska; z-t'spół pią
t y radzić będzie nad problt'mami komunik acji i ł ączności,
n a tomiast szósty sprawami
surowcÓw , m &le; i.ałew i z:\OI)ilt rze nja w e ll er!{ię. P07,ostałe
t rzy sespoJy skOllcl"ntrllj!\ się

-

C h cieliby:<my, ab:-' \ ni osJ<i

pos t ulaty, jak it'
pned'i t awią
dy!>kula nei
na
pOlhumo \,"ulIu
I .. tap u przyr;otowań do kongl'esu wojewóu.zkirj
narr."~je
p rze d.kon!{rrsow(" j
W
łn:u~u
pnyszh'go roku \ K i.:kaeh -

i

odz w i erciedlałv

n".li~l{. !l\id~/.I!

pr ob le m y nas~{·;to żyda, li jNł
no cZf'śnj~. by bv-łv- moź!i""" .to..
zrealizo,,"ani~
Ilr ak!y"e .
Mówiąc
o:t - poła<:h: Id.o
dQ ",k h w:>1:al powolil.UY?

Przed VII Kongresem
Techników Pols ich N

i.. tylko (.zlon!wwie N OT.

ni e techniki i produkc ji w ukre il' brani Odzieżowe j i wy))lKaż" ni. mit' tkań. Temat ~la
z..spolu
trzeciegQ to rolnictwo i wyży w ie nit' ludności, w
ty m p r o du k eja rolna i ~wie nl: 
e-&. lee h nizaeja i ehemiu.ci& rolniotw , ocr4)C}nict wo. Dla C'lwar-

Ub)

Telefon interwencyjny

w

mły blł~lane it.p. Drnej Zl'spót pr'ly~otu j e wnio ki odnoś

Już wiosną p rzy s złeli:'O rokll
b~dzicmy
jed li pom idor,. I

na

probłem&<'h

orca.nizacji, zai informdyki. kształ
cenia i do&koo.a.l .. nia kadr ech nielltlvclt oraz dl)Skona lenia ruchu ;to w arzv5Zt'ni o wt'go .
- Już reje....tr tema.(ów "uge r uje. że dy,kmj b~ :" n.i.. rozerw.alnie
zw;n.za.!13 z ak tu łl
n) m.i potrzc.'<bam i kraju i woje wództwa..
rządzani a

Jest \\ielu inżynierów i.
tl'cbników poza or/tw",,, eji, r eprezenluj;l,('ye h wy'i"z(' Ilczel nie, Unąd Wo j ('wódzki, za- o
kla.d y pn;emy~łowe. or~aniZ3de
m ło dzieiow~ . . środowi~lu
slu dt'n eki .. i n a a c'<lyciel<kir. O<lby l o się już
rwsze. nie jako organiz:t .. yjD"; spotkaniE" l'7.hnk"\'
ze~pOłu
ósm .. l!'o:
Z:i.k o ńc'lE"tlie
t'ałej. przt>llk<mę-r ... ow"j d ..... kllsji przewidujemy
d
końca

pr..

~ru.d.ni&.

Rozmawiał:

http://sbc.wbp.kielce.pl

J . PAŃCZYK

Wid ok Cl.&ó)ny szklarni. N ..
pier w szym
pl.,ni e Władysław
z P ill czo\\ s kie go Pne4siębi ors l wa
Budown'i etwa 1lo1~
n l·lto podrzas m onlai ll urządso-
nia d o
otwieran ia:
ok.ieę."
zkIuni. Z djęcia : J ...ny BuI'Cl:TII
Dąh e k

KZO

Z

nadwyżką

wykonują

plany

Z.lo,
Kon~k.i()ł!.
Zak~dów
Odlew nie1:ycb
s powoduoie ..
rea UE u je aad w a prcł4hdr."yjo e
biei~ce-l'to r o k u. Plan
t~ci~«e
In
t.ału
w ykonano w 101,5
pr~. Spo~ród &.ruch zl1okładów.
naj lepiej ~śati się p ra.eownieJ'
zakładu nr 2 ora. Il.r 3. Tym
osl a tnim nie p ru alr.odziła · w
rytnli~e L
i w yda j nej
pt'JOey
ll:lo!łl' r nizacja
odlewnI.
którą przl'prowado:a n o be.
&atr:zymy~ .n.i~ proćl,u, kc,ii.
Wart e
podk r f'ślić, że pr rOWJłicy KZO

naw .. t

• od piel'iu 1.. 1 wykonują w p e ł
ni chnowane zadania pr'ldukcyjne.
(.IP A)

,STRONA 4
ARONA 5

30 listopada
- 6 grudnia
1974 roku
$obota -

30.XI.

21.15 -

Kronika Warszawy
MaZOWsza (kolor)
,16.40 - TV In for mator Wydawniczy
18.00 - l'>Ziennik TV (kolor)
.16.10 - Dla dzieci: "Sobótka"
» .20 -

lI.30 -

"DzisieJsza

Oceania'

film radziecki
••00 - "Hellada co dalej"
program J?ul2li.cystyl<ł mię
dzynarodowej
;Jf.20 -:: J2!i młOdzieży: "Andrzej-

""'t~

- ki"

Z cyklu: "Swiatloczuły no
tatnik" (kolor)
a .30 - Pegaz - magazyn aktual.
nosci kulturalnych (kolor)
• . 20 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Monitor (kolor)
a.10 -

"Noc w

• .20 -

rykański

operze" -

ame-

film fabularny

a_55 -"W dniu imienin Andrze-

.

ja"
12.25 - Dziennik TV (kolor)
12.45 - Wiadomości sportowe
13.00 - "Sopot" program rOl!rywkowy.
~iedziela 1.XII.
TV Technikum RołniCZ.
'.30 - Matematyka (32)
'.00 - Hodowla zwierząt (20)
'.30 - TV Kurs Rolniczy
'.05 - Przypominamy. radzimy,
• .15 - Nowoczesność w domu
1
.
zagrOdzie
' .40 - Bieg po zdrowie
' .liIi - Program dnia
' .00 - Dla dzieci: Teleranek:
:111.30 - Antena informacje •
prol:ramie telewizyjnYTh
11M - "W misji specjalnej"
radziecki film fab.
12.20 - Dziennik TV (kolor)
12.40 - "Z kamerą w Konopnicy"
J2..55 -

J3.• -

"Na

\viślanej

Skarpie"

-

rep. filmowy (kolor)
Z cyklu: .. W starym
kinie"

k. -

Dla dziecl: "Co
konkurs -

16.1' ».35 11.50 11.51 17.10 17.%5 11.11 -

11. 15 D.30 -

• .20 •. 26 Sl.lO -

jest

to

zabawa"

Nie tylko dla pań
Lektury "Pegaza"
"Łódź Warszawie"
Polska 74 - teleturniej
Losowanie Toto-Lotka
Refleksje obywa telskie
Postaw się. nie zastaw się
Sprawozdawczy
magazyn
sportowy
Wieczorynka (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Bajka dla dorosłych
"Puccini"

-

ode.

%

8e-

rialu włOSkiego
"Gwiazdy siedmiu lrtoUC'"
-

variete

Informacy jny
magazyn
sportowy
Poniedziałek 2.Xn.
TV Technikum Koł n i.,.,.
12.411 - Matematyka (66)
13:25 - MeChanizacja rolnictwa (4Z)
15.50 - NURT: Nauki polityczne
16.30 - Dziennik TV (kolOr)
11.40 - Dla
dzieci: Zwierzyniec
17.30 - Echo stadionu
17.55 - TV
Kurier
Mazowiecki
)1.10 - "Malarstwo i rzeźba w ka

21.55 22.40 2.2.50 -

ryka turze"

.I>.O};>J ~

złote "

B.JO -

•.» - Teatr

Telewizji:
Jerzy
Wawrzak
"Patron
dla
bocznej ulicy"
(z Łodzi )
- (kolor)
11.» - i06 gÓrniczych dni"
11.4. - ::Nie zapomnij ~;::
.,..- ~ulam rner~ w wyk.
L
Romual2,il _~lIru szewicza _
trąbka (kolor)
D .l' - p~~nnik TV (kolor)
WłO:rek 3.XII.
TV Technikum ROlnicze
1.31- Matema tyka (66)
'.00 - MeChanizacJa
rolnictwa
(42)

"Arsen Lupin" - Odc. .erialu francuskiego
U.oo - Język polski dla klas II
licealroych: Juliusz S/owac
ki ,Kordian - odc I
!l.0I - wyc'h·ow·a-nle
P'fattyczne
,<o
dla klas VII i VIII
Grafika (kolor)
H ... - "Puccini" - !! Odc. serialu wioskiego (kolor)
TV TeChnikum Rolnicze.
1341i - Fizyka (11
lł.30 MechanizacJa
rolnictwa
I .N -

(14)

n.liIi - Centralna akademia
1'1.35 17.45 17.35 11.15 18.35 -

1'.85 1'.10 1120 J!I.JO -

• .20 -

II

0-

kazji Dnia Gó' . ika
DZiennik TV (kolor)
Dla dzieci: "Krakowskie

gołębie"

Studio Telewizji M10dych
Kronika Warszawy i Mazowsza ~ kolor)
Eureka - magazyn popularnonaUkowy (kolOr)
PrzYP<'minamy. radzimy
Reklama
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
..... 'sen LUD;n" - Odc. se-

•

dalu fra.u~UlllUelo (k010l')

progr. pub!.

4.XII.

TV Technikum Rolnicze

], lZyka (lI)

rolDictwa

(.14)

8.00 -

Fizyka dla klas VI
Nacisk l cisnienie

10.00 -

l2.45
13.25
15.50
16.30
16.40

-

17.10 17.20 17.30 18.00 -

~

"zubera"

•

JJDzwony Jana

-"

Mlacena"
film fab.

czechosiOwac;u
(kolor)
TV 1echnikum Rołnicze
Wskazówki metOdyczne (11)
Fizyka (39)
NURT - Psychologia
Dziennik TV (kolor)
Dla mlodych widzów: "La
tający Holender"
Informacje. towary pcopoo:ycje
•
Losowanie Ma/ego l,oika
"Hańba" .fJilm dokumentalny
Teatr w domu: Odc. I pt.
Łobuz"

jugos/owiań-

19.20 19.30 -

~i film seryjny
Kronika Warszawy 1 MaZOWSZa (kOlor)
"Węgiel " program ck>kumentalny
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)

%0.20 -

.,Dzwony

18.25 UI.4Ii -

Jana

Mlacena"

- czechosłowacki film fabularny (kolor)
%1.05 - Wiadomości sportowe
11.15 -

..,Koncert z

:12.35 -

- Barbórka 1974
program rozrywkowy (kolor)
Dziennik TV (kolor)

Czwartek '-lO -

pióropuszem"

S.XII.

TV Technikum Rolnieze
Wskazowki
metodYCZlle
(11)

T.oo -

Fizyka (39)

1.2:) -

"Ostatnia etiuda" -

10M -

!l.ts H .JO 15.05 -

16.30 16.>10 17•• -

IBM 18.20 19.00 19.15 19.~0 19.30 %O.~O !.l.55 -

22.05 22:.35 -

ame-

rykański
fum tab.
J<:zyk polski dla klas II
licealnych: J.
Słowacki

.,Kordian': -

U·OS -

11.21 -

z cyklu: "Szare na
1"21 :- DZlennik
..
TV (kolor)

Popijając

1.0f,l -: :rf~hanizacja

• . 50 -

Kronika Warszawy i MaZOWSZa (kolor)
11.• - Mam pomysł program

"Pamiąl.k;
z Polski"
rep.
"LJ.3udio Villa w Warszawie" - program rozrywkowy
Dz.iennik TV (kolor).

Sroda 6.30 -

Najwięcej

Język

ode. l i

polski dla klas V:tl
i VllI - Radio
TV Technikum ROIJliez.
Język polski (25)
Chemia (25)
.Matematyka dla nauczycieli
Dziennik TV (kolor)
Dla mlOdych widzów: Ekran z bratkiem
"Remanent w stodole
czyli Rosiewicz SIO"!
- występ Zespołu ,.Asocjacja Hal:aw"
Kronika Warszawy i lIIazowsza (kolor)
Anatomia sukcesu
TEST: TV Słownik Ekono_
miczny
Przypominamy, radzimy
Dobranoc (kolor)
DZiennik TV (kolor)

"Ostatnia etiuda" _ am~ ..
rykański film tab. (kolor)
Wiadomości sportowe
"Czym
świat?,.

zyje

DZiennik TV (kolor)

Piątek - G.XII.
TV Technikum Rolnic.-.e
6.30 - Język polSki (51)
~
7.00 - Chemia (25)
7 .~ - • "'fin~1 ~ń" 4.. radziec-

- ,--k'ITiifu

tae<

Dla klas lU - Barbórkowe święto
10.00 - Geografia dla klas VI _
W Tatrach
UJi5 - Wychowanie obywateiskle
dla klas VII - Współod
'.00 -

powiedzialność

Program dla naUczycieli
TV Technikum RolDicze.
Język polski (51)
Hodowla zwierz~t (48)
15.50 - NURT - Filozofia
16.30 - Dziennik TV (kOlor)
16.40 - Dla dzieci: "Pora na TeID~rj"
17.15 - Tu 'styka I wYP0C2ynek
17.40 - Dla młOdzieży:
Propozy.
cje
18.05 - Poradnia młodvch
1820 - Kronika WarsŻawy I Mazowsza (kolor)
18 -lO - Fakty,
opinie, hipotezy.
Królewski Kurhan
19.10 - Reklama
19.~0 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (kolor)
~O . ::o - Teatr
Telewizji: Gustaw
Morcinek "Pokład Joanny" (z Katowic)
21.45 - Panorama
2~.25 - Wiadomości sportowe
22.35 - Spotkanie z Anitą Dymszówną (recital piosenkarski)
%3.05 - DZiennik TV (kolor)
Uwaga: Za eWłntualne zmiany
w pro/!:ramie - redakcja nie odpowiada .
U.J5 -

1~.45 13.~5 -

Pro~ranl fi TV zamieszczać bę

dziemy w co.bienD) ch
CaHty.

numerach

am.ięta.m przed 10 laty jedno II wa.rszawskich osiedli. wybudowa.ne 2:godnie ze sz.nyteul naJnowszej mody. ArchHekei zaprojektowali W mm nie tylko elewacje i wnętrza. ale nawet
te ~'Uętrza wyposaźyli - w meblościanki, .re,.ały na ruxkach.
stoliCLki okoliczDościowe. Wszys!lko pomyśl3>De było tak. aby użyt
kownik nie mógł się już na własnych śmieeilWh wykazać całko
w.itym brakiem gustu, o który wszystkich mieszkańców osiedla
2: góry podejrzewano. .Jednym słowem, architekt zaprojektował
nj.e tylko domy, ale i życie ludzkie. Cóż. kiedy do mieszkań tych
wprowadzili się ludzie, którym rurki ni-e podobały się, regały wym.ieniali na sufy, a przy tym z małym uz.n.a.niem oceniali &.rehi.

P

~kta.

By ły

to czasy. kiedy mówio-

1110, że lidzie nowe, a archLte-kci
pe łnili rolę
lumiDarzy. którzy
wal c zą z jarmarcznym smalkiem
milionów Polaków. Dziś coraz
częściej Słyszy się, że to właś

lila by -u.z.nać za głoo wyją.tko
wej hi terii, gdyby nie to. że
głosy podobne S1)'Gzy się coraz
częściej.

jada. Przy blade
pod ok~em, p rzy

zowej.
Wreszcie Instytut

badania,

z

raz z
fi c zną

którYch

do
nik. który nigdy
nosa nie w yściu
który aspiruje do
turowych iDż yniera.
nie wszyscy mają
potrzeby. jedna kowy
jedDakowe gusty, .
dzaj pracy - co
wa na potrzeby
ei urządzeDia mi es"kalrli,
przeprowadził

nr 280

!"

H

zaufanie

zmiany

w

roz-

ludDOści
na szego
naj donioślejszych

przeobrażeń spoleczno - gospodar czych w toku tego ~ro~es u
zalicza się na całym SWleCle
wędrówkę mieszkań ców WSI do
mia st oraz rozwijają c ą SIę urbanizac ję,
przebiega jąc~
z

,-,! i<:kszą prędkoś cią

Amsterdamskie "witkary"
w kolej;:e
prz ed
stacją ...
elektryczną.
Skonstruowane
w HolaDdii samochody elt.> k
tryczne. jeidżąee 2: ~z~b~oś
cią 30 km/godz.. ":CląZ Jeszcze przechodzą proby. Planuje się wprowa!lza-n.ie ich
do powsZ'erhne~o uż.-tku, ale
n~ razie posiada c2:ami kluczy
ków od stacy,iek są jedynie
czło nkowie
Klubu "Witkarów".

,.0

Na dobranoc

eksplozją .demograuastępuJą
coraz

szybsze
mieszczeniu
globu.
Do

może się dowi ed'l.ieć,
mieszkać chlop.

nie

Jednym z wyników oszczęd
Przy zw yczail iśm:'
nOŚCiowego budownictwa lat ować mr ówkow e~. A
Sitat.nich było m.ID. projektowamrówkowcach n'e
lil ie pokOjów
mieszkalnych o
ludzie pr zecież ż,v
powie rzch Di 7 metrów kwadratwo, które nie
towych na OGobę . 1 ikt nigdy
potrze b, n ie je-H os
nie miał złudzeń co do tego, że
w e, je51t rozrzutne.
taki pokój wystarczy ć może
dą z amiE'niać maI
właści w' e jedynie dla czł owie 
przydatn e M-3 na
ka w pozycji siojące-j. Ale bu;.zk a n ia (tyrr.CZ3·
dowaDo tak ze wzglEidów rzelegni e dew a,tacj:.
komo oszczędnościowych. T ym kto żyje na \\"a
czasem ankieta prze prowadzona
dzie inwestowal w
przez Instyt.ut Wzorn ictwa Przebędą urządz ać kDmó,:;:
mY Słowe go na temat przyd9tkoj u m ie"zkal nym. bĘ<ia
ności mi e:;zkań
w ykazah, że
c.zyć, nar zekać i p"ać li
np. 20 proc. poznaniaków. do
Przed la ty pano\\'ala
któryeh zwracano się z pytaże ludz ie cie5za się z
niem. jak wykorzystuje 7-mem ieszkania, p oni€\\'aż
trowy pokój odpowiedzia o,
nim latami, gdyż
że nie wykorzystuje
w ogótrzymają, żyją na
Dzięki wzięciu pod oCh .·onę w
le. Ludzie
urządza,ią
w nim
u innych lud zi.
Związku Radzieckim niedźwiedzi
skład starych
mebli. spiżarDię
ludzie marzą o
polarnych, liczba tych zwierząt ,
latami
i gni eżdżą,
którym niegdyś groziła zagłada ,
czy podręCZDą komórkę. tłuma
stale wzrasta. Ocenia się, że ocząc, że taki pokój
nie może
dOSlta-ną. Ale. z tego.
becnie populaCja białych misiów
k.a. aby w
mieć żadnego praktycznego zawynosi 12-20 tysięcy. W Związku
wreszcie wła mym
stosowania. Nie jest to już w ięc
RadzieCkim zakazano polowań na
n ie choie-li żyć tak. jak
OSZczędność . ~le marnotrawstwo.
niedźwiedzie polarne w 1956 r.
dę chcą, aby po larach
Setki metrów zmarnowanej po_
ty za wygod ą nadal
wierzchni mieszkaDiowej.
Slić niewygody,
ProjektanCi przewi dz.ieli tylko
cudzych pam yłek i
proste i najbarczie j podsta wowJedzy .
we funkcje na szego życia: gdzieś
trze ba jeść, w i ęc mi"jsce na stół
gdz ieś trze ba spać, więc miej;;-ce na tapczan, m iewa s:ę dzieci,
więc kąt dla dziecka, coś trzeba ugotować, w ięc ku c hn ia (najle-piej laboratoryjna, bo w dzisiejszych czasa ~ h rzekomo nikt
w k-uchRi żyda nie spędza).
Ale na_ze żyoie je;;t trochę bogaotsze. Lud-zie np. chcą, aby
mie..--zkanie
pełniło
równ ież
W pODlea ZI3,eK w .
funkcję
repreze'Iltacy jną,
aby
zmarł w wiek u ". la
był w nim pokój prz.eznaczOlly
Ghioldi. jeden z
dUi gości, pokój, w którym się
mobilizmu we
902
założycielem
w 1..
lilie śpi, w którym nie płal'Zą
"Fiat" w niewiel~;~lu
małe dzieci. w którym je9t zawci LegnanO w po I
sze czy to, na w,;zelki wypadek
G hioldi r?zJ'0Cz~
"gdyby ktoś przysz edł". Stąd
prodyk cji Slltllk ~;"05
kariera wersale k . n9 0 zych najrolnlczycb, a
S:l
wał trzy~. ~bO .. 50 ~DI
brzy<lszych mebl i. które j edn a..l<:
gający szybkOse
pozwalają urzadz i ć salon w mał
nę·
żeń oki ej
ypialni. Ludz ie ta.kie
pok.oje organ : zują sobie n ie raz
k<JoSzte m kąta do
pracy, kąta
dla dziecka, kosztem
h ig ieny
życia. W idoczn ie jest im to potrzebne niezaleinie od tego. czy
tę potrzebę zaplanował w ich
POZIOMO: 1. obronny ,posól. pro. I
wadzenia gry w pilkę noinq. 5. in.
I hl ZiemiO.
ż<:~~~te~!.
.encja twórcza, 6. chronion, ptak leja o,
2 pod
Kuchn ia
faboratoryjna
jest
tam kto. .
no~parkow"
7. pierwuG kobieta, l.
-bene wielk im
miejscem powszechn.ie przez lu:
pn., niq Charon
przewoził
dusze
zmarlych do Hade.u, 9. krowo dla
dzi znienawidzonym. Z badan
. " / ExpresS
.
Hindusa, 10. ok ręg autonomiczny
w
mlesc l ." o pierWszej
prowadz" nych przez
Instytut
Birmie przy granicy z Indiami (LEKSY.
formaCję
taktu
z
Wzornictwa Przemy sł()wego wyKON PWN. str. 217), 11 . maksymo.
wi ązan ia k~n oże żyjQ
n ika, że 60 proc. responde'lltów
c,tata, 12. kururu, ropucha olbrzymia,
mi jakie byc m 'cznej.
13. powoduje stratę serwu, 14. nelra
ankiety chce jadać w kuchni. I
.
. kosm '
Z
w Gruzińskiei SRR, dl. 327 km (str.
przestrzeni
dn iem.
1000), 1S. uniesienie, zapał.
to przed ~ygoles koPU
PIONOWO : 1. pozwolenie na zda.
rod lote
)
wonie łtgzominu, 2. podrobiony dokuszeg?
(PortorykO
AreClb~
.
no
ment. 3. zesrycik na zap:ski, 4. ukoń
Nadużyte
nał to k silny. le
czenie studiów wyiszych bez uzyskania
g ,
W 5ygno
dypłomu, 6. kraksa, 11. utwór muzyczstac.
'w lym .
ny grany podczas defilady.
Na
szosie
pod
Wiedniem
potreść.
Cos
,- la S i ę
ROlWiqzan;e knyiówki . prtesyłać nolicjant ruchu drogowego zat~zy
li tam jest~?cle . biorQc
leiy pod adresem redakcji ,.EO" wy_
mal samochód osobowy, kto\~
.
OczywiScle
łącznie na kartach pocztowych w ter.
cle.
kolosa lne
minie siedmiu dni od daty niniejszeprz e kroczył dozwoloną szybkosc
wagę
.
go numeru. Pomiędzy prawidłowe odi u!<arał kierowcę mandatem;
nie oczek~!7
powiedzi rozlosuje się dwa bony ksiqi.
Ponieważ popsulo mu się cos
nadejsC po
kowe po 50 d. Karty pocztow. bez
w policyj Dym wozie.
poprOS I ł
ona
Więc
kuponu będq wylqczone z losowania.
sięcy lat.
ukaranego o pomoc
w
d~komedia ?
pchnięciu samochodu do pobliDr Carl
skiej stacji obsługi. Ten z~o
.. ECHO DNIA H
dził .ię pod
warunkie.m, . ze
Kupon nr 280
"władza" Z\vróci mu pleOlądze
wpłacone
z
tytułu mandatu:
Rozwiązanie krzyżówki nr 262
W v.' arsztacie policjant z koleI
zażadał z pawrotem tej sumy.
POZIOMO : Armstrong, bersalier. ke'kąd wynikła
scysja.
która
$On, masłrarada, .. asoierka, Aneta, S~
skończyła
się
przed sądem.
rabanda, gospoGarz.
gdzie uczynny aut()!Jlobi1!sta 0PIONOWO: album. Marks. t,asa, ....
sina. garda, Sełwona, lorneta, aga,
skarżył niewdz i ęc znika me tyldell. POI<łII. IO'OS, iebro, ,anIla, g.
ko o nadużvc ie władzy,
lecz
IQ",
r6wnid. zaufa '3,

Krzyżówka

W

Przemysłowego

nie projektanci naszych domów
i mi~~ań Thie mają smaku,
wyobraźni. a nawet
zdrowego
l"QZi.sądku. Jeden z mieszkańców
warszawsk ie go oo.iedla pn. Za
Zela.zną
B ramą '
napisał do
władz pismo, w którym wyraził
następującą prośbę : "Uprzejmie
proszę. aby mojemu
m.ieszkaniu pnywrócić f UD keję mieszka.nia. ponieważ to. w którym
żyję. zrobione
jest po to, aby
mnie wykończyć". L ist ten moż-

Niedźwiedzie-nie zagrożone

milionowych
miast - w Azji

Też

rekord

Nazwisko Gerarda Dr pera chyba dostanie się na karty nowego
wy dania Księgi Rekordów Guinnesa. 1\1a on na s\voiJn sun,ieniu

kradzież aż 28 rowerów. St:d zia z
(W. Brytania),
rozpa-

Southport
trujący
czy ł , iż

sprawę

Drapera

oświad

jego osoba nloże z3:lbsor:-

bować cały

w ydzia ł

komendy pOlicji.

Tyl

miejscoweJ

O

la sno 6
Tylko !~ dolorów od o.oby kontu·

je trzydniowy bankiet urządzony przez
chiń s ki ego restauratora w Bang koku.
Zapi sy i p i eniądze na ucztę przyrzqdzo nq według starych recept z ela.
Sów cesarzowej Tai Hoo przyjmowane
sq na trzy m i esi qce wcześniej . PonieWaż Spożyciem stu i oś miu potraw z
~o)bordliej wystukanych gatunków mięs
I Jorzyn nie możno sie pochwa li ć przed
znajom ym i,
restauro cja wydo j e
dla
turystów-snobów specjalne plakietki z
POtwierdzeniem uczestniczenia w ucz-

cie.

(wm)

U kOńczyły czwartego roku życia.
~ pOwodu niedożywi enia zagrozone sq· stałymi zmianam i w korz~ mózgowej. Na konfe rencj i,
klo ra odbyła s ię niedawno
w
Delhi, fizj olodzy ostrzegali, że
k?mplikacje z powodu n iedoborow ~rote i ny mogą być bardzo
Powazne. Doświ adczen i a wyka-

aniże.l! prz~

rost ludzkości na całej kuli
ziemskiej .
Oto k il ka liczb ilu str ują cyc h
rozm iary zjawiska ' w odniesieniu do m iast powyże j 100 tys.
mieszk ań ców i powyżej jednego
miliona. W 1870 roku ilość wieI
kich miast
wynosiła
164, w
1890 r. było ich już 300,. w 1~5~
roku około 670. NajszybCiej
roSły m iasta w ostatnim 20-leciu. W 1960 roku bylo ich 1340,
około roku 1970 1872.
Biorą c pod uwagę ilość wielk ich miast przypa dają cych na
ka żde 100
tys . km kw. powierzch n i. najw ięce j nal iczono
ich w. Japon ii i Holandii (42 i
41). Spośród w szystkich k o.nty
nentów na pierw5zym mIeJscu
pod względem liczby wielkich
miast znajduje się Europa - z
przecięt ną 8. za Dią idą Azja
- 2,3, Ameryka Północna ' 1.2, Ameryka Srodkowa ~ Południowa 1.1. Afryka I Australia wraz z Ocean ią mają
mniej D1 Z jedno wielkie miasto na 100 tys. km kw. powierzchn i.
Je śli
chodzi o
.,m iasta-milionerów"
(pawyżej
1 mln
mieszkańców). to w 1870
roku
było ich na świecie 10. około
1900 roku 17. w 1965 roku
ju ż 65. W
osta t n!":! 20- leciy
ilość m ia st o ludnoscl przewyzszającej 1 mln uleg ła podwojeniu - było ich bowiem 152.
Jeżeli Odejmiemy od tego
aglomera c je,
w k tór ych
~a~
"rdzeń"
miasta . l.iczy pomzej
miliona mi eszkancow. otrzymamy 109 .. prawdz~wych:· . mi lionerów. Najwięcej z nich przy pada na Azję (Ch iny mają co
najmniej 17 t?-kich ol?rzymów,
Japonia i Jndle po oSlem). Nastę pne pozycje zajmuje Srodkowa i Połudn iowa Ameryka z
15 miastam i-m ilionera mi".
W
EU~~Ple zachodniej istnieje ,13
tak ich miast. w Ameryce. Poł
nocnej - 8, w sa mym ZWlązk~
Radzieckim - 10. w Afryce l
w Australii 2.
W 1970 roku co 10 mies~ka
niec globu ziem sk.ie~o. zamIeszkiwał skupisko m Iejskie. a tyl-

gdyby im ktoś pow i ed.ział,
u nas - w Kiel cac h, Radomiu S tarachowicach, Płocku. Za
m-oiciu czy gdz iekolw i~k .. - marnuje się chleb - to m l~ "?y nam
za zle. Z naleźl i by te m l ejs~a. na
map ie i zapewne
pomysłeli by,
że tu żyją źli ludzie..
.,
Sp rzątaczka w Wielk iej . szkole
m iejsk iej, w której uczy Się ,?O.
nad tys i ąc dz ieci (sporo. tak l.ch
szkół w naszym
wojewodrtwle)
codzienn ie opróżn i ając kosze n.a
śmieci wyrzuca z nich wiele k"
logramów nie zjedzonego chl.eba.
Sprzqtactka też n ie jest zOlnte resowana życiem istot roz~mn~c~
w kosmosie, ba, nie wie rown le.z,
że gdz ies na innym kontynencIe
umierają z głodu dz ie ci. Ale t~
zały
bOwiem, że niedożywienie sprzątaczka wyr:u ca ją.c r~sztk l
e
w. Wf"zesnym okresie życia szczu chleoo wzdycha I powIada.
Za moich czasów, to jak ze
~ow było m i ędzy innymi powoem stałych zaburzeń we wzroś stołu spadł kawałek ch le ba to
cie.
s i ę go calowało, czyśc ił o ...
.
Czasy s.ię zmien iły. Kosmos,. In:
t ~ie o Szczu'ry chodzi. Dzieci
e . nie rosną. M ili ony dzieci ne cywili zacje, głodu j ące d ZIeci.
a
w. raj ach rOZWi jających się u- Chleb jednak pozostał chlebem.
Tllleroją
d ' .
po prostu z głodu. Te A pon ieważ ostatn io sporo .n~
z'€<:k'" ci ludzie, ich ojcowie i ten temat rozwaia-ń s~ąd t~z I
Tllot ~
niewiele wiedzą na te- moje, może trochę nlecod~l~n.
mot Istot ' .
h
Zastanaw i ają
zyjącyC
na innych pla- ne, skoj.anenia.
net h
Oc. InformaCja na ten te- ce - praw<lo?
mat chyb . h '
.
.
a le nie zainteresuje.
ANDRZEJ MAŚLANKIEWICZ
Ale

że

k

http://sbc.wbp.kielce.pl

ko w 14 mias tach. których za.
ludnienie przewyższa 5 mln.
jak Tokio. Szanghaj, Pekin.
Moskwa. LeniDgrad. Tagkient.
Bombaj. Kalkuta. Nowy Jork!
Los Angeles, Paryż. Londyn I
in. mieszka 3 proc. ogółu- ludności Ziemi. 100 lat temu taka
sama
część
zamieszkiwała
wszystkie
ówczesne
wielkie
miasta natomiaśt w 1970 roku
już jedna szósta ludzkości.
(Intcrpress)

Z teki Alfreda
Hitchcocka

•

7
Na szczęście wyzwolono
wiązku dania wy jaśnienia.

mnie z oboZ biura szefa

wyszła

Perły

ba okowe
W wodach okalających Australię poławiacze
perłopławów
dość' często znajdują tzw. perły
barokowe powstające na skutek d'ostania s ię do muszli krabów i innyoh malych żyjątek
morskich, wokół któr yc...~ naraSIta substa.ncja perłowa. Szcze-

gÓlnie cenią takie perły arab~
scv mistrzowie jubilerscy. wy_
konUjący z nich wisiorki, breloki
i brosze.
Prawdziwymi
okazami
australijskich
pereł
były: Błyszcząca Gwiazda
Zachodu wartości 6 tys. funtów.
perła

Błaxall

zą

którą

zapła

oon~ 20 tys. fUDtów i składają

cy się z pięoiu zrośDiętych ze
sobą
pereł
Krzyż
Południa ,
znajdujący się w !ilkarbcu watykańskim. Zanim tam
jednak
trafił. prJ' eszedł różne
koleje.
osią,.ającl. coraz
wyższe Doto-

Agnes Gruber.
- To pan, inspektorze?
W jej głosie brzmiał wyrzut. - Sądziłam, że sprawa została zakończona.
...:. Właściwie tak. Proszę jednak zezwolić na zadanie kilku
pytań.
Nie będę
długo przeszkadzał.

-

No. dobrze.

Proszę

ze

mną.

Agnes Gruber weszła do swego ~a?ine
tu. Bardzo pewna siebie, bardzo sWlad?ma swego stanowiska. Tak samo. pewme
i godnie zasiadła za biurkiem męza.
- Pani Gruber, czy znalazła pani j~iś
punkt zaczepny, który pom?głby WYJaś
nić motywy samobójstwa męza?
Nie - Agnes Gruber wzruszyła bedz'.
.
Nie pojmę tego o
radnie ramIOnamI. l
t
kilka
końca życia. Gdybym
przysz a . u
._
m'inut wcześniej ... Spo.tkał~bym go W ~n
dzie. Pan przecież ~le. ,ze byłam w
omu. gdy się to stało.
_ Tak, wiem. Uczynił .to o jedenastej
przed południem. W cz aSIe, kiedy w za-

8

wania na aukcjach.
Knvż

Południa'

sprzedał za 10 funtów

mal-a.zca

rumu.

butelkę

(wm)

sadzie powinien być jeszcze W hali targo. Powróc i ł niespodziewanie. Czy do:~~działa się pani. jaki był ku temu powód?
-

Wolnych

miejsc brak
Gdy pewien m ieszkaniec M?deny. s kaza ny za naruszeOle
cudzej wlasności z ostał d oprowadzo n y pr zeż
p olicjanta do
miejskiego więzien i a, przedstawiciel władz tego zakładu 0świadczył: .,Bardzo nam przy kro a le w tej chwili brak .u
nas' wolnych miejsc " . Podo bOle
skończyła się również . wizyta w
więzieniu w Rawenn.le. "Nasze
więzienie zapcha ne jest ~o ?statniego mie jsca" - pow ledzla
no tu.
Wtedy
poli cjant.
głęboko

Miał

klopoty. W tym dniu

większy ch

ocze~

transp~rt6w. Na~1
pracow~: w g~Z1~

pracownicy . powinni
nach nadliczbowych. Ale om wzbramah
się. Mój mąż był
wyjątkowo , czul! na
punkcie obojętnoś.ci do, mtereso~' f1rmy.
Ale to jeszcze me powod dla mego, by
odb ie rać sobie życi e . rJZorca domu pow ie dz i ał m i. że mąż powrócił bardzo zd~
nerwowany i spies~ ł s ię. Poza t ym mu~na~
już rano mieć przy sobie , klucz od ~CZWl
balkonowych. gdy na krotko wstąpIł do
biura. Po powrocie z hali nie przekroczył
pwgu gabinetu.
- Pani Gruber, czyż: nie pOWiedziała
pani, że um ówiła się z mężem dopiero
na dwunastą?
- Tak. Ale zad z woniła do mnie Lucia
i prosiła, abym przyszla o jedenastej.

9

wzdychają c.

mu

zdjął are~ztowane
kajdanki z rąk I powie-

Tak.

kiwaliśmy

dz ia ł :

.,Idź

sobie. tera~ d~ d omu . za kilka dni "głos Się u
nas. a ja przez ten czas post~:-:_
ram się coś dla ciebie znaleze.

Wstałem

na serce
Dr M. S. Gordon, kard iolog z
Medyc~nego
Un iwer·
sytetu w Miami
(USA), skonstruował specjalnego robot~ nozwanego imieniem Harvey I. słu
żącego d iagnostyce schorze~ ser
cowych. Elektronowego, pac jenta
można zaprogramowoc. wedłu~
symptomów żywego pacjenta . I
- bez jego udz i ału
dO{: le c
przy pomocy roboto P'rzyczyny
schorzenia. Harveya mozna nowet wie lokrotni e uśmiercać . bez
szkody dla pra.wdz.iwego chorego,
Wydziału

krzesła.

- Pani zwolniła Lucię.
pani jej życzliwa.

Pr zecież była

Twarz kobiety zmieniła się, stężai:a.
-

Robot ... chD

z

To bylo. Lucia

bezwstydnie wykoWięcej nie

rzystała moją dobroduszność.
chCiałabym powiedzieć.
Pożegnałem

się. Stanąłem
jeszcze na
przed szyldem "Sekretariat"!
Zdjąłem go i niezdecydowanie obracałem
w dłoniach. Zauważyłem przy tym nierównoś ci i szorstkie
mieJsca na jednej
stronie tabliczki z tworzywa. Prawdopodobnie błąd materiałowy.
Gwizdnąłem cicho.
Jako inspektorowi
wolno
mi
przeprowadzić blysk<lWiczną

korytarzu

kombinację·

Kombinację

czy spekulację? Już sJy" Skoro pOSiada pan
talent do spekulacji. niech pan pracuje
na giełdzie!".

szałem mego szefa: -

Wsiadłem do wozu
pojechałem do
Schwabing. Jeśli mi się poszczęści. spotkam Lucię.
(Dokończenie

w

nasiępnym

numerze)

•

STRONA G

ECHO DNIA

.Warto

29 listopada
1974 r.
. . . _ladam, treseaia
BL ,~ZEJOM

l SA TURNlr\OM
jutro
KONSTANTYNOM
i ANDRZEJOM

*

W , . . r. - walki uwol .......ó.
polskich pod SCWlo.;.,rrq.
W ,.30 r. - wybuch powstania
listopadowego.
W 1944 r. - wyzwolenie Albanii.
W 1945 r. - po .... tola SocjaW·
styczna Federacyjno Republilta Ju·
gosławii.

CODZiENNY

HOROSKOP
jesteś ł

}&$leś osobą o w;eloralcich szan.ocn tak zowodowych, jok i pry'
watnych oroz finansowych. fDsiadasz odpowiednie doswiadczenie,
lc1ó/e z pewnośc,q do się wykorzystać
w najbliższym czosie. Je~
5teś ogromnym s!cz.ęściorzem, ole
do w ielu spraw podchodzisz zbyt·
pochopnie, bez -należytego
przygotowania ; d/otego masę pewnych j 5tuptocentawy-ch
.. wygtanycn" wymyka Ci się z rąk. Pot/alisz pyć wybuchowy i nieprzy-'
jemny, ale te stany zdarzajq Ci
sj~ roczej rzodko. Musisz
być w
wielu p,zypadkac~ SPfOWOkOWOrtV'ł·
aby pOk010Ć swoJe prawdziwe 0-

blicze.

--I

Kielce
. ];m.

t;:

s. z:'r:m:kl::" - "hn-

Julia"
. l

-

A.

Strindberga -

i %1.45.
"Bajka"
\l1l~~rają"
-

"Potop'· l CI!.
b.o., g. 15.45 1
(:'l. g. 13 dl ..

azkół

l4.

Skarżysko
K I N A

"Woł.no.ć"

"Szepty 1 lC1'zyszwedz. kol. I. 18, g. 15.1~,

ki" -

111.30 i 19.45.

,.Swit" - "n.1i..nuta milczenia" ZSRR, pan. dub. bo. g. 17 I 19.
ul\1e-tal()wiec'~ "Grzeeh Katarzyny" - CSRS, kOl. 1. 15, g. 17
i 19.

•

"Związk()wJec"

- niecz.y.nne.
DVZURN : nr 111,

APTEKA
1 Maja 65.
POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec
Główny PKP - 705, osiedle Mi~li_ca__
- __
22_-4_4.____________- .

I

"Kiedy
legend-y
US ...., kcol. b.o. ~,

18 i 20.

•• Mo5kw a'J -

"Królowe Dzikiefranc., kol. l. 15,
"Ostatni seans fil·
USA, l. IS. g. 15.30, 17.~

K I N A

- "Potop" - polski,
pan. kol. b.o., g _ 16 i 19.
"Star" "Zmart'YJychw3t.aa.··
l i II cz. ZSRR, l. 15, g. 17.
APTEK
'DVZ RN A:
nr Ta,
Staszica l.
POSTOJE
TAKSÓWIUC:
pl.
Swlerczewskiego 310, Dworzec
ZaChodni PKP - 31M! •

C. t. 11 i 13.

mowy" -

Ostro~iec

20_

"Robotnjk H

-

"Popiół

i

dia-

m ent" - polski, l. 15, g. 9. "Koehany drapieżnik" - ZSRR, kol.,
b.o., g. 11.
"Opowieść o prawdziwym czlowieku" ZSRR, b.o.,
13. "Bezbronne
nagietki" SA, kol. l. 15, g. 15.15, 17.15 i

t

19.15.
Skałka "

er:: -

pol.

, :.18.

"Anatomia
kol. 1. 15, g.

miłoś

Hi,

Ił

PRZEDSPĄZEDAZ

nowych

a<>dz.

-

ul.

Liletów kiSienkiewicza n,

!l-H.

DYZURNE A PTEKI: nr 1 uL
Buczka 3'./l9 i ,,. 101, ul. Sienkiewicza 15.
T E L E F O ' V;
Pogotowie R.ltunkowe 999, Po~
eotowie MilicyJne 997, Pogotowie
WSW tl6·2S Straż Pozarna 9118.
Pogotowie Energctyczne Kielce Miasto 46+-30 Klelce
T~ren
łl4Hil,
Pogotowie wodno - kanalizacyjne SM-II POC7t informacja
o uslugach 911 Hot I .,Centralny"
ł20-łl ,
InformaCja kolejowa 930,
Pogotowie
hydrauliczno· energet yczne I dżwi owe KSM 41+-0%,
Pogotowie n praw urządzeń 1(azowych czynne w g 1-19 tel. 436-7!
Pogotowie ga~owe =ynne eau,
dobę 420-92. Pogotowie telewizyjne ł71 -98. Pogotowie cieplne czynne w godz. 15-7 - t .. l 440-31. Po
gotowie elektryc~no-wOdociągowe
NZBM czynne od "otlZ.. 15 do 23,
teleron 4:>7·
Informac!a slutby
zdrowia cz)nna w godz. 7-!O
teł. 481-80. OśrOdek Inf. UsluIC.
WZSP łój·U
p
TOn: T O\xsOWEK: ul. lo'Wacldego 472,-70, dwottec PKP
4H-33, pl. Occoi, ców Stalingradu
4Z'i-41. ul plllnty 437·11. toksówlti
bagażo....e ul. <\w !ę'okrzyska 4&9.19

Radom
Im.
ĄI

-I

I N A

J(

"Hutnik" - ,.Potop·' II cz. polski, p:i<l . kol. b.o. g. 19. "Anna
Ka.cer.'lna·' ZSRR, pan. lrol.
l. 15, g. 1'5.
"Zorza"
"Siedem nia~ie'k·ł
ZSRR, koL b.o. ~. 16 i la
"Przodownik" nIeczynne.
APTEKA DVZUR A: nr lit!,
Nowotki 1/3.
POGOTOWIE RATU KOWR: teL
!19.
ł'OSTOJIO T .... KSÓWEJt; teI,. 1S-71
1 3.-92.
UWaj;a: 1a ewentualne zmiany
.. p!'Osramie kin ndakcja nie 0dpowiada,. ,

.

-

-

.
14.00

Ogłoszenia

drobne

,RADIO
............ .

Z

szowską

-

PROGRAM I
mikrofonem przez rze-

wieś

14 .35

Spiewające

gwiazdy ekranu 1•. 10 Stara i nowa mUl~yka ..... ojskowa 15.10 PrzeboJe h:5tiwali w Opa Ji, SpliC'ie i
.Lublanle 16.10 Kronika muzyczna
16.35 Ciekawostki "Po15ldch Nagran" J7 00 Radiokur!er 17.211 Z
polskiej fonoteki 17.J~ Spotkania
z Janem Seba.stiaJ1em 18.80 M _
zyka i Aktualności 18.38 Pn:ebOje

Nie będzie prądu
PRlSP w
Kielcach
uzgodnlcniu z Ro!Jonem Energe ycznym
Kielce-;I,liasto zawiad<lmia. ze z
powodów energetycznych '" po..
bl1Zu linii wysokiego nap;ę ia nie
będzie prądu: l grudni
br., W
lrD,II. l - I ! dla m._ te.... ~hló
I.
OSiedla . Gruchawka oraz dla ul.
l • faja (od Wroblt>j 00 końca).
Hubalczvkow_ Przt'nn lo
",.
how clUe, Skrajnej:
&ł6-łi;

wiedzieć,

legitymację

studencką

PROGRAM LO....."L

. TELEWIZJA
,..~

Dziś

15.55 16.30 16.40 17.15 11.41 18.20 -

18.45 19.10
19.W
J9.30
26.20

-U=N"'IC::E:':\C:-V'"'A""Z=N"'l-:A:---si"ę'--:p::Cr::Ca::-:w=o"":jilz<.\y

KRZEMINSKI Marek (zam. Wojciechów). zgubil bilet miesil:czny
PKS wraz z legitymacją, trasa
Wojciechów - Kielce oraz legitymacjI: szkolną
ydaną przez ZSM
w Kielcach.
~33-g
SPRZEDAM
pieska
ratlerka:
Kielce, tele!. 414-11, w~w . 32.

-

-

211-30 -

24

21. 041 -

ROGRAM I

NURT
sten cj ałn.

TV Techn,ikum Ho/nicz_
NUlU': F'i!ozoiia
Dziennik TV (kolor)
Dla dzieci: "Pora na Teleslora"
"Pra.wda w oczy" publicystyka sportowa
Dla młOdzieży: "Sprawd%
się"
teleturniej z Wilidzy technicznej
Kronika Warszawy l Ma.
zowsza (kolor )
Fakty Opinie - Hi\)otezy - "Czy można pn:ekazać myśli na odległość"
Reklama
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Teatr
Telewizji:
Eliza
Orzeszkowa "Justyna" (Z

bowosci
21.30 -

"Ciepło

22 . • -

Język

-

fab.

st. (8)

Jutro

Gdańska)

21.30 -

Panorama blicystyczny

program pu.-

POSZUKIWANIE

wydaną

Rat. lU i dowód rejestracyjny samochodu marki " star" CI 80-41 na
nazwisko
Zdzymira BolesJaw Wzdót Rządowy 77, pow. Kielce.

y

16.43. Omówienie programu lIlłli
Radioreklama 16.30 " 1i. pracY i po
pracy" - mag. w oprąc. K. OZie
końs.ltiej 17.40 "Okolicemu;tyIU
synkopowanej" - aUd . .1. pap j a
18.09 Dziennik
ra<tiGwy
la,OI. Z
jednej płyty: - Orkiestra
. Coniffa.

przez KR WSI w Kielcach .
2934-C.

zobaczyć,

Ferre 22.15 Trzy kwadranse jazzu
23.05 Koncert tylko dla melomanów 23.30- 24.00 Na dobranoc gra
śpiewa zespół ,.Miniatury"'.

NAUCZYCIELKA pilnie poszukuje pokOjU w
centrum Kielc.
Tel. 437·96.
29J7-g
-GĘ-BALA Józef (Kielce) zgubii

~~==~~~~__~~__~~u-g

Starachowice

go Zachodu" i

Warto

J( I N A
non stop 19.15 Na plytach "Jugotonu" 19.4. Kupić me kupić, posłuchać warto 20.15 Muzyczny ka- rtPotop'" II cz. pollejdosk<>p 20.47 Kronika sportowa
ski, pan. kol. b.o., g. l ! dla
21.10 Z nagrań Chóru Studentów
szkół, 14.30, 17 i 19.30.
Uniwersytetu w
Meksyku 21.35
" Przyjaiń"
"Szaleristw() miItaliada
22.1. Elementy hinduskie
łości"
norweskl, kol. 1. 141, g.
w
muzyce
rozrywkowej
i jazzo.1•• :10, 17.:10 i 19.30.
wej 22.35 Rytm, taniec, piosenka
,..Odeon"
"Wiosna panie:.
23.10
Spotkanis
z
jazzem
0.10-sierżancie"
pol. kol. b.o. g.
2.:>5 Program nocny z Gdańska.
loS.JQ, 17.:10 i 1".:10.
PR.OGRAM U
,,11 eł" "Człowi.e«. w pił!knym
krawacie" franc. kol. l. Hi,
14.00 Więcej, lepiej, taniej lł.i5
g. 9 i 11.15. "Szepty i krzyki" Tu Radio Moskwa H.l> Belcanto
sz.wedzJ<i, l. 18, ~. 13.30, 15.30 i
we dwoje 15.00 Dla dziewcząt i
17.30. "Docze-ka,ć zmroku" - USA
chlopców 1• .43 Amatorskie zespokol. l. IS, g. 19.:10 (Poieg"anie z
ły przed
mikrofonem 16.00 Alfa
filmem).
i Omega 16.15 Kwartet Smyctito",\'Valter" .,Hamlet" - I i 11
v..'Y przy PWSM w
Warszawie
cz. ZSRR, pan. l. 15, g. 16 i la.
18.20 Terminarz
muzycztól y
(G.
,,!\lewa" HSmlerć
w We nePuccini) 18.30 Echa dnia 18.40 L.uc-ji" wl. pan. KOl. l. 15, g .
dzie. w&roo których żyjemy 19.00
17.310 i W. "Przygody Rob:.nsona
Studio J\.Uodych:
19.30
Koncert
Kruz,oe" - ZSRR, pan. kol. b.o.
Symfoniczny z nagrań Wilhelma
g. 1!f.30.
Furtwaenglera 21.50
Wiadomości
DYZt:RNE APTEKI: nr 15, pl.
sportowe 22.00 Magazyn studen~.u
Konstytucji 5 i nr 10 pl. Zwy23.00 Współczesna
muzyka Jugocięstwa 7.
slawii 23.40 utwory H. Wol!a.
TELEFONY: Straż Pożarna 998,
_OGRAM III
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogoto15.05 Program dnia 15.10 Gościliwie Gazowe 224-30. Pogotowie SiecI Elektrycznej 279-33, Komenda - Old Jazz Meeling 7. 15.30 ,,20 lat
na wizji" - rep. 15.30 KlUb staMO 251-36, Pogotowie Milicyjne
rej płyty 17.05 "Sprawa honoru"
997.
ode . pow. 17.15 Kiermasz płyt
Infocmacja sluźoy zdrowia czyn
17.40 Pisarz miesiąca J. Przyna w godz. _21, w sobotę 8-20,
bora 18.00 Muzykobranie 18.45 Tyltel. 261-27.
ko po hiszpańsku 19.00 .. Dlugo i
POST OJE
TAKSÓWEK:
ul.
szczęśliwie" ode.
pow.
19.1>
Grodzka 229-52, pl. Konstytucji
Muzyczna poczta UKł' 20.10 Bal228-52. Dworzec PKP 288·88,
uL
lady S . Kervala 20.25 Blues wczoZ-wirki lwigury 4111-10.
raj i dziś 20 .• 0 Ilustrowany Maga>:yn Au torów 21..0 Opera tygodnia . C. Orf!: "Księżyc" 2%.08
G",:iazda siedmiu wieczorów - Lo

"Robołnik"

KIN A

,.R0,.-.,antica u pOlski, pan. kol.
lI.45. "Potop" 11

posłuchać

.,Bałtyk"

Piąte~

Jaki

zobaczyć,

wiedzieć,

ZAKŁAD ENERGETYCZNY
KIELCE, ul. SWIERCZEWSKIEGO 29
zatrudni natvchm1ast specjalistę do spra\\
pożarowej z· wykształceniem średn im (el~.
i specjalistycznym (pożarniczym) lub z wy
szym pożarniczym.
..
Warunki do omówienia w kadrach, pokOl

2931-g
STĘPlEN Graiyna (Kielce), zgubila legitymacj~ szkolną wydaną
przez VI LO im. Słowackiego w
Kielcach.
2e1ł-g
TACA Stanisław, zam. Bodzentyn ul. Kielecka 77, zgubił legitymację służbową nr
11230, wydaną
przez O PKS Kielce, dnia
IO.IV. 1967 r.
291G-g
SKOWERA
Józef (Jędrzejó w,
Okrzei
51)
zj!ubit
legitymacj,
studencką wydaną przez KR WSI
- Kielce.
29:!2-g
UNIEWAŻNIA się pieczątkę
o
treści: "Gr-ażyna Plewniak lekarz
_ . Kielce, ul. JagiellońSka nr
64 KL 3296".
2923-g
U lEWA Z-lA się zgUbioną pieczątkę treści:
Taksówka bagażo
wa nr 61 - Morzycki Jan - Kiei
ce, Piekoszow ka 45/11.
2IM·g
SPOŁDZIELCZY
GABINET
DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ
W KIELCACH, przy ul. Hlpotecznej ! m. 1 (wejście z
poclwórka), uruchamia siE: lO
lis opada br. Pof('cając u ~ I uJ: i
z zakrt>Su analiz lekarskich: analizy chemiczne krwi
i moczu, baoania hematologiczne, badDnia ogólne pły
now ustrojowych moczu i
kału wraz z badaniami parazytologicznymi . b .. dania cytologiczne wydzielin .
Pohieranie matE'riałów codziennie. w
godz. 7 11 i 15.30-1
w soOo_
ty godz. 7 - 11.
i37-k

PRZETAR G
EKSPOZYTURA PTSł, Nr 6

. za 18
w Kielcach, ul. Lo t OIC
iczonv

ogłasza

przetarg nieog r an .... 'nr

na sprzeda:! samo<:h odu mar k I· " nysa towO,
a ,

nr pdowozia 24334, nr silnika 1l9~5~. ~en

złotych. Przetarg rn:tala się ?a .dz len 1ić

Uczestnicy przetargu WJnlll wP~~ c. ). w
.
ł
. najpoZllle
10 pro<:. ceny wywo awc~eJ.
ze targu bez
targu, Zastrzega ' ię uniewaZlllellle pr
10,

Ci

czyn.

D~A NASZ~CH .N

Już medługo MlkołaJ. Aby

zabawek dla naszych d ZIecI
DYREKCJA
WOJEWODZKIEGON'DLV
PRZEDSIĘBIORSTWA HA
ARTYKUŁAMI P APIE:K~~LCACIl
i SPORTOWYMI W .
otgan iz;UJ

PODZIĘKOWANIE

Przewielebnym
Księżom,
Prz,"jac iołom, Kolegom i
Znajomym, którzy wzięli
udział w otatniej drodze
dr JERZEGO
FILlPOWICZ.'-

__ kła dają gorące podzięko
wania pogrąieni w głęboki
bólu
żona, syn, o.icl~e, rodzina
~35-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

ulatWJC
.'

Ił

w dniach 5 i 6 gru'~ii:flie)
dostawę (na zatn O N'

DO MIESZKA NJ{ÓW
Z BA \VEK i UPOMl .

'1
•
przy
Telefoniczne zglos~ema łącznie
dą do dnia 5 grudma br. w

431~~ŻYMY

TRAFNYCH

DNłA

ECHO

S'rRONA op

cia wś ia omości Francuzów
.* .

z okazji

29. XI. PARYŻ. PAP. Od kilku dni we francus,kim Zgromadzeniu
Narodowym toczyła się burzliwa debato nad p rojektem nowej ustawy
o prleryw an iu ciąży . Projekt ten mial zastąpić przes tarzałą ustawę
z 1920 roku przewidującą kary w ięz i en i a i wysok ie grzywny d la
kobiet przerywających ciążę oraz osób. które dopomagały w dokonan i~ zabiegu. Problem liberalizacji ustawy wywołał namiętne
d ys kusje no łamach prasy. PrzeCł gmachem Zgromadzenia Narodowego odbywały s i ę demonsuacje zarówno zwolenników. jak i prze~iw ni ków nowej ustawy .
Sprawo przerywa nia ciąży spo wOOowala poo.lia l wielu form a cji
politycznych. Dużo część gaullistowskiej UD R jest przeciwno
ustawie. choc i aż nie brale też
deputowa nych. którzy g o towi są
udzielić poporcia proje-ktowi. Podobno sytuacjo p owstolo wśród
niezQleżnych republikanów. centrystów i reformatorów. Fron.cuska lewico w zasadzie popiera
projekt. chociaż komuniści uwa-

HeUl"!kens, wlasciciel stacji benzynowej w Sittard (Holandia), zainstalował w swoim zakładzie
odporny na kule kontuar; koszlują
cy aż 25 tys. guldenów (9.300 dolarów). Na ten krok zdecydował
SIę po tym, gdy
go wcześniej,
sześciokrotnie obrabowano.
HAGA

PAP . .1os

kolejce do ślubu
eo

PEKIN.
kr tarz
Kissin&,cr
4-dniową

s>zyn &"ł on u

Na

ma<!'gine.s.ie warto pod7.e ""e WtiIZ Lki<!h ur:lJędacn
Lanu cywilnego
nowożencom
wręczane
będą pamiątkowe
akty.
podobne 0trzymają
rodzice dzied, któf)"m nadawa.ne
będą
imiona.

Kończy
wi7.ytę

ki

~

Henry
ch.iś

w

żon v~h

w POwiecie
Sobański

zach<>w ał

.

Czego na łuku
jad ce Jego P<>na r~ go pra \\'ą

Werze Prani:owerzysta
d
lanYch ran
o SZpitala.

"Woł 

u SZOSy i

razna przy- k'
e m obylerOWca i pa%znali 1\ '
ciala
. lePO'ł\la:i.n: POjazd
le USzko

wadzone
I>oostawę
Wypatłku

z~jśeiem

metodą
biene

ZE STR . 1

Q.~encje

informują:

AN'KA'RA. Dziś w pa.rlamelllcie hlreekim ma się odbyć ,;Iosowanie nad wot.um
zaufania dla nowego rządu
prt'miera. Sad i lrmaka.
l

Kanelerz
RFN
Helmut Schmidt przeprowadził VI nooy z C'Lwart>ku na
piątek
telefoniczną
rozmowę z prezydentem
Francji
Valcrym Giscardem -d'Estaingiem, Zdaniem kół rzą
dowych W Bonn przedyskutowali oni problemy związa
ne
z konferencją szefów
rządów państw EWG.
jal[a
ma się odbyć w &,rudniu
br. W Paryżu. Obaj politycy
omówili
równie';'
obe.:ną
światowiO\
sytuację
&,os))OBONN.

da.r~ą.

lawin,

pt'o -

o.ptyezną. Za
!i1Ię
w tym

zmiel1iająC'y sif: odblask p ok r ywy śnieżnej.
Pomocna oku.ala się takie
m e toda :A u aydem i:l.w. sondy
przestrzenn e j. Jest t.o
rura
metalowa z pod zi ałką centymetrową, bi~nąeą od " w i .... zch~ de s pod u" pO\kTy WY .ś.njei
neJ.
Otrzy mu~ si~ obr az róiny~h
~·~stw. budowy
i
spoist~i
SDl~U.
p ~pomoey
s p eejaln yeh t ermometriIw moina tei
~ierzye
t empe ra t wę posac'uco lny~h
w a rst w w
odstę paen
10-28 łftI. Ste5uje ~ę nadt.
.. ~est ręeZlly" u lem Nnśle
~ la
l.....ardeiei śniecu w sk a li
między
,.bar,be
tWlW' dJ"llł" l
.,bU-d2o m l('kki .. 'l.
_~fająe moiJi Wlie dokł adn y e_
M Nkrywy iaM~ lej

~d

hp .•

jt6zC%-e , . wkalkulować"
w
to
dodafkowe ewentualne
jej obciąirnie na kutek nOwe&'0 opadu, my takie "wydanen';a". jak trawestowanie l awiOIiasteKo zbocza 11a nartach .
ja;lI: zmia.Ja ci,śnirnia s powodotrzeba

Lawinę

Z okO! ii św i eta narod oweg o Socjalistycznej Feclera cyjnej Re p ubliki Jugosławii. w
31
roc znicę
II posiedzenia
Antyfa szystowsk iej Rody W yzwolenia Nąradowega Ju gosł a wii Edward Gierek i
Henryk Jabłoń ski przesłali d o
Josipa Broz Tito dep e szę l
serdecznymi pozdrowienia mi
na jlepszymi życzeniami,
Depeszę z serdecznymi g ro
tulacjami i życzeniami wystosował również
Pi ołr Jaroszewicz no ręce Diema la łłijedi
co.

Pensjonat
dla cz"Toronogów
:tS.Xl BO N PAP. Wybudowany
nie1l-awno w Monachium pensjonat dla czworonogów może przyjmować wszystkich przedstawicieli świata zwierz~c~go. Najwięk 
Szy w RFN obiekt tego typu, może bowiem przyjmować nie ty lko
trzymane najczęściej przez lo{\zl
w swoich domacb psy i koty. ale
także słonie, żyrafy
i inne 01-

brJ!yn1ie

I:'.wier7.ęta.

40 tys. drzewek
DOKONCZENIE zE STR . 1

i"vma~i,

z Pol ki

Leśnicy obiecują

szef

(JPA)

DOK OŃCZENIE

Dł'pesza

swą

Ch R L.

dyplomaCji
n .trzyma się
na krótko w Tokio, gdzie
poil1form uje polityków japoń!llcieh o wynikach swo~h r(YLnlów ~ pnywódcami ehińskirrri.

RFN.

kl:eśli·~_.

tanu

28. XI. PAR YŻ. PAP. Połicj onci
potrolujqcy jedną z dróg w południowej
Francji zdumieli s i ę
no widok biegnących poboczem
dwóch c hłopców (9- i l1-letniego) z kanistrami w rę-kach. Skoń
czyła się nom benzyno i próbujemy gdzieś ją zdobyć - powiedzieli zaintrygowanym policjantom moli
poszukiwacze silnych
wrozen.
Funkcjonariusze. którzy
nabroli pewnych podejrzeń. prze
prowadz ili no poczeka niu śledz.
two. Okazało się, że obaj chłop
cy nudzil i się w domu. skradli
więc samocllód Po przejechaniu
80 km skończylo się im benzyno.
N ie przekroczyliśmy dozwolonej
szybkości - tiumoczyli się policjantom. Chciel iśmy się dostać
tylko no Riwierę. Zamiast tego
wylądowali w domu. gdzie spotkałO ich s-urowa koro,

amerykańskiej

44 pary staną
na ślubnym
kobier('u w USC w Ot;Itrowcu.
Kierown ik USC
ZClzisław
Kiłiań ki powiedział
nam, że
prawdOpodobni e do lwńca mieiąca :DgłOt; i
ię je.;·uze
okoolo
10 par. T.v,łko jedna :t m ie zkan ek miasta wybrała obie na
męŻft cudzoziemca obywatda
. ~ par zaWr7.e , zwiąll:i!k mał
zenski 25 grudnia w Kielcach.
Tyle samo osób wypowie tradycyjne "tak"
24, 28
31
grUdnia. Za >1ępca
kierown ika
~SC Anna Grodow ~a po.Informowała
nas. że
ślubów
byłoby
dużo
wit;cej, nie-tely
"Y" Kielcach d)'spo'nujemy ty.lko
J~dną . alą. w której odbywają
Slę ceor",monie ślubne.

Poszukiwacze
przygód

W drod7.e powrotnej do Wa-

cach ki e-rownkik8
Mańa
Seidel poinformowała nas. że
w dniach : 21, 25 i 26 gt"udn ia
w Sla'l'achowicaoh zawrze zwią
zek małżeński 40 par. W czterech
przypadkach
przy.szJi
małWn,kowie
~
cudr:oo.ziemca_
mi.
W
tyC\h dn iach <><ibędzi e
się również kilka aktów nadania imion n'tJWOIrodkom.

o sytuacji Te~ i ego; . ..Tu
- re portaż
.. Lubię małe
-. materi ał o dn iu
K' perspektywach
,,;o Jobrazy Żerom
w~l~goskie rod o19 i1 ię w mroku'
Choroby.
•

Amerykań

Jugo~ławii

I

Doty<:hczos w debacie wystą
p onad 60 mówców. Minister
zdrowia, Simone Veil p rzypomina.
że co roku p onad 300 tys. kobiet
we Frcnc}i dokonuje zabiegu
nielegalnie.
w -ontysanitarnych
warunkach, co stanowi powożne
niebezpieczeństwo dla ich zdrowia, o n-owet życia.
Znany polityk ga~lIistowski. były premier Michel Debre. gwał
townie zaatakował projekt ustawy, nazywając go .. najbardziej
monumentalnym błędem w historii". Wyraził on -obawy, i.e dojdzie dcY gwałtownego spodku
liczby
urodzeń.
Inny gaullisto.
doktor Bernard Pons aświadczyl.
że naczelno rado francuskich lekai'ly wywiera nacisk no personel medyczny. oby nie udzielal
pomocy w dokonywaniu zabiegów. Podkreślił on. że zdecydowano większość lekarzy jest przeciwno liberalizocji ustawy o prze
rywO'f1iu ciąży.

Samoobrona
29.Xr.

Po burzliwej deba cie ffOncuskie
Zgromadzenie
Narodowe
uchwalila dz.lsi a j nad ranem no wą ustawę o p rzerywani~ ci ą ży.
Za proje ktem nowej ustoWy po dło
284 glosy. przeciwko g losowało
189 deputowanych.

piło

żają 90 la niewystOf"Czają<:y:.

Święto narodowe

•
mozna

przewidzieć
w ana
pJ'l:dotem O4lrl.u"w~a,
j a.k JHlShH1Hznoienie,
Każdy
11
iyt'b HoyDnl!ków -z. e Sobna lub
kilka razem
JnCIIIrą
-.powod ..
.... u
'ZL\óu nięcie
się
law ifty.
BillUi.s law inewyeh ltatasirer
1Nt • ł'~ lJły niM-wyłde uje m fty. li'; pięeia pn,- ypałlyeh a i m e zwyk le ezłet eeh. K to »naj....
... tewk -.a ~

·
I

I

'S'łciem

ladne świerki. w ten sposób unikniemy niepotrzebnego marnotrawstwo drzew. Jednocześnie apelujemy do mieszkońców okolicz.nych
miejscowości, oby nie
wycinali drzewek no wiosną ręi<ę.
Co roku spotykamy się ze zjaWil

I Nieudane
włamanie
28.xr BONN

PAP. Jeden oz
Kolonii;
udając
się rano do pracy własnym samochodem, zaszokowany, zobaczył
na przednim
siedzen iu
mieszkańców

sztuczną

ci. Jak
ją tam

szczękę dużej wartoś
się okazało, pozostawił
złodziej. który usiłował

wynieść z sarrlOchodu
radio.
Ktoś pl'zeszkodził mu jednak w
tej akcji. Spłoszony amator cudzej własności, ratując się ucieczką pozostawił
na miejscu
przeslt;pstwa komplet własnych
zt;bów. Policja nie ma zludzeń,
że zgłosi sit; on
do komendy
p<l swoją własność.

bo'kości

l met....... ma' po Codzinie zaledwie 5G pr-oo. szans uj-

.ś(;,ia

z io~em.

•.Powierzchowne"
po~ukiw,."ma zatlnionyeh przy ~lH110..y p sów trwaja ok%
pół &,0dziny. "C/ębokie" do 2 &,odzin.
PóSzukiwania bez
psów wydłużają się par~krobl.je, Dt) te&'0 doliczyć
trzeba czas potrz~bny na pl'%ekazanie wiado",ości. na wyr uszen·ie eki p y ral w n ie-zej
i
na dotar 'ie n a
lłlie~e wy pa d kll ...
TaJe więc nie m a sku tec701cj
I'~epty
na urat owa~l1ie glę ';I
łl a.iast.roly
law inowej,
Oe:r.ywiście dobre zn akowanie i tabl~e 4I61trz~awcze spdn-i ają tu
i t-,n l!, r.lę. Naj w ięcej zaleiy
~nak OlI uwaci i 06t roinośei
....eia-rza. ObJj~o . ie uda /oby
ię uftiłonl\Ć:
90 prGe. k_ta·-sker -5p6-.,.,to.' MlYch · '2ejftiem
lawiny , Cdyby " . rri a l"& _
b_w.ci.
.w ał

_ę

_

http://sbc.wbp.kielce.pl

ra bowania losów. obcin a nia samych w;enchołków. kolecrenia drzew.

W ubiegłym r04t.U z lo sów Swię
t'Oikr:zyskiego Parku Narodowego
wyC i ętO 344 choinki. glównie dla
potf'leb Kielc. Tok ' nisko ilość
dyktowano jest tym. że losy SP N
w większości są rezerwatem ści
słym, W tym roku prawdopodobnie oni jedno jodełko nie bedzie
wycięta. ponieważ
drzew~stan
Puszczy
Jodłcmej
oponowało
1IWójka jodłowo. pasożyt niszczą
cy igły tych drzew. Za to duże
;.Jości świątecznych drzewek przygotowują _do sprzedaży nadleś
nictwo w Suchedn iowie. Bliżynie
i Skarżysku.
(JPA)

Z Uralu nad
D OKOŃCZENIE ZE

Wisłę
STR. 1

na wybrzeżu Bałtyku. nad rz ~ 
ka,mi i jeziorami oraz na ni ,,wielkich wzniesieniach wśród
bagien. W P olsce ślady oboz'lwi k tych plemion spotykane
są głównie na Warmii i Mazura.ch óraz nad dolną Wisłą.
Ludność
kultury
ceram iki
grze bykowej zamieszkiwała stee
fę

leśną

północno-wschodniej

Europy -

poludniowe wybrzeza Bałtyku, tereny ZSRR aż P'l
Ural i południową
Finlandię .
Archeolodzy radzieccy uważają,
ze centrum tej kultury znajdowało się między Wołgą, Kamą a Uralem. Tu prawdopod,)b_
nie p<lwstała uralska rodzina
językowa.
Kultura
ceram.ki
g~zebykow ej łączona jest pr;o;\!Z
niektórych ba~~ c zy z grupą ję
zykową ugroflnską. która !''lZprz es trzen iała 'ię dalej na za':
chód, Jest to jedyna.. kultura
ne<>litycz.na, którą m(}żna ubż
samiać z określoną grupą języ
ko"\vą. Ludy kultury cera~iki
erze bykowej żyjąee w surowy,~h
".,' arunkach kHmatycznycb były
p.r~ystosow~ne do długich wę
drowek, m.ID. w pogoni za sb.dam i ·renów i jeleniami. Zna~i)ŚĆ nart umożli'wla!a odbv_
waJlie -llZybkic h i dalekich
,pr.wJ,

wy-

ECHO DNIA

STRONA 8

w . Radomiu

Cenne

Sport masowy i rekreacja
tematem ogólnopolskiej narady

czek~a

\.

na

,

działaczy związkowych
Wczoraj roz.poczęła się w
EI....dom iu ogólnopolska narada
działaczy związkowej ku.ltury
fizy-cznej i turystyki z udziałem
przewodniCzących
rad
ku.ltu~y . fizycznej, turystyki. i
wypoczynku kluczowych zakładów przemysłowych kraju .
W obradach uczestniczył prze
wooniczący Zw iązkowej Rady
Kultury Fizycznej i Turystyki
CRZZ - Wiesław Nowosielski,
członek egzeku·tywy KW PZPR
w
Kielcach, przewodniczący
WRZZ
Henryk Soboń or~z
liqni goście.
Pierwszy dzień narady poświęcony
był dyskusji dotyczą.cej pierwszego okresu istnie-nia w zakładach pracy nowych
k omórek
kierujących
sportem masowym i rekreacją
oraz wymianie doświadczeń.
Zeprani zapozna.li się równieź
z iormami pracy rady kultuTY
fizycznej zakładów "Pre-domLu cwik" w Radomiu w zakre8ie organizowania masowej

=-

na kontynencie
ap-ykańskim?
Powodzenie, jakim
cieszyła
Vl.alka bokserska Ali - Forema n w Kinszasie, zachęciło
działaczy sportowych Zairu do
nowych inicjatyw,
.Jak oświadczył przedstawiciel
rządu zairskiego, rozpatrywany
jest projekt zorganizowania w
19112 roku, albo w terminie póź
niejszym, piłkarskich mistrzostw
świata w tym kraju.
Po raz
pierwsz:. mistrzostwa w tej dyscyplinie portu odbyłyby się na
kontynen ci e afrykańskim.
Stadion narodowy w Kinszasie może pomieścić 100 tys. widzów. W najbliższych latach
przewiduje się budoW;ę 6-8 nowych.
obiektów.
Największy
stadion będzie mógł pomieścić
200 tys. widzów.
się

W · 19 dyscyplinach sportowych
startować będziemy

na IV OSM

dziewcząt i chlo CÓW
objętych ostatnim etapem przygotow ń

370

370 mlodych sportowców z 4Ii
klubów naszego województwa
objętych jest ostatnim
etapem
przygotowań do IV O&"ólnopolski j
Spartakiady
Młodzieży,
która odbędzie się w roku przy
sztym.
Wojewódzkie
władze
aportu z.decydowały, że w tej
IIoajw ięk. zej
młodz ieżowej
imprezie sportowej w
naszym
kraju startować będziemy w 19
dyscyplinach
sportowych.
Są
to: boks, dżudo, kolarstwo torowe i szosowe, lekka atletyka,
pływanie, podnoszenie ciężarów,
strzelectwo, teni; stołowy, zapasy w stylu wolnym i klasycz~"m,
piłka
nożna,
piłka
ręczna, siatkówka i koszyków-

ka dziewcząt i chłopców ocal.
spor:y obronne
po raz
pien~.. szy wprowadzone do programu spartakiady. Są to dyscypliny obowiazkowe, w
których nasza mbdzież musi startować w IV OSM. Ponadto reprezentować
będzi z my jeszcze
w dyscyplinach nieobowiązko
wych, w których mamy szanse uzyskać dobre rezuitaty, a
wil;'c w akrobatyce sportowej,
łU(,2!l ictwie. tenisie
ziemnym,
wioślarstwie i narciarstwie. ROlo
waża

się

również

moż liwość

startu kieleckiej młodzieży w
kajakarstwie, żeglarstwie i' pił
~e wodnej.
.Jal: widać, wachlarz dyscyplin sportowych, w których mlo
dzi reprezentanci Kielecczyzny
r.vwa;izować
będa
ze swvm.i
r6 -ieśnikami z innych województw. jest bardzo szeroki. Nakłada to szcz'!l(6Ine obowi::zki
na wojewódzkie wladze sportu,
na~Ul kadrę szkoleniową
oraz
działaczy klubów sportowych i
sekcji WFS; zwłaszcza w ostatnim etaoie przygotowań.
Aktualnie
szkoleniem
naszych kadrowiczów zaJmuje i~
bli:;ko 100 instruktorów i . trenerów. Zajęcia odbywają się VI

ch, oatomiaiit

w:

okresie

Sportowy sejmik
Kielecczyzny

kultury fizycz.nej i rekreacji
oraz zwiedzili obiekŁy rekreacyjne i sportowe tego zakładu.
Dziś zakończenie obrad.

Piłkarskie MŚ

ferii zimowych i w lipcu zorganizowane zostaną obozy. Te
ostatnie poprzedzą już bezpoścedni start na IV OSM.
Warto jeszcze odnotować, że
w kadrze spartakiadowej najlic?;.niej . reprezentowana
jest
młodzież
kieleckiej Tęczy
36 os6b z 5 sekcji, a 'następnie:
z Broni Radom - 29 (6), Budowlanych Kielce 25
(3),
Klubu WioślarSkiego Rejów 25 (1) i Staru Starachowice 22 (5). Natomiast z KSZO Os', )wiec jest tylko ośmiu kadrowiczów. Nie najlepiej świa!kzy
to o pracy z młodzieżą w hutniczym klubie, kt6ry jeszc7;e
nie tak dawno był potentatem
sportowym w naszym wojewódz
twie.

E

n tuzjaści
sportu
gorą ' o
przeżywaJą
ambitną wal-

Kocony Kielce o awans do ekstrakla~y, śledząc w
tym sezon'e
zmagania swoich pupilów ze
~zcz _ gólnym
zainten, Jwan,em.
Przypomnijmy - kieleck:l. d.cu
żyn:!. na półmetku
rozgcyw ~ k
o mistrzostwo II ligi zajmuje
drug .c miejsce w taoeli z Iloś
aia 20 pkt. i ustępuje prowadzącej Gwardii Opole o cztery punkty. Kibiców nic 00stra,za nawet to, że cZłsami z
przyklejonymi jak sztubacy do
szyb nosami obserwu ią pod
łi.ah
przy ul.
Jag ell~ń3kiej
zmagania
drugoligowców. Zespół Korony szturmem zdobywa sympatyków. Owszem, bar
dzo ważne jest kto, kiedy i
gdzie wybuduje w Kielcach odpowiednia halę sportową, ale w
tei chwili liczy się to , jak Korona DOradzi sobie w drugiej
połowie
sezonu, cZf
~z ;",
wreszcie w na'izym mieście I
ligowa drużyna?
kę piłkarzy ręcznych

spol"towe
zgaduj

Z udziałem wiceprezesa Polskiej Federacji Sportu r - Jana
Kręcielewskiego,
,dyrektora
Wydziału Kultury Fizycznej i
Turystyki Urzędu WojeWÓdzkiego Macieja Chrapkiewicza oraz kierownictwa Wo-

W Pucharze Europy

W
rozegranym w Krakowie
!fPOtkaniu o Pucbu Europy w
koozykówce mężczyzn,
Wisła
Kraków pokonała i\lvik Sztokholm 94:87 (50:39). Najwięcej
punktów dla Wisły zdobyli Langosz 26, Sewery,n 24 i Ladniak 20; dla Alvik - White 23.
Rannelid 22 i A.;.trom 21, Berry 15.
Zgodnie z przewidywa!Diami
Wisła
znalazła
w
zespole
lO-krotnego
mistrza
Szwecji
groźnego przec:wnika. Szwedzi,
w których zespoIe ' występuje
dwóch Amerykanów - White
i Berry, pokazali się z jak najlepszej strony. Dobra technioka,
um i ejętna walka
pod kO'llZe-m
bvła
iOh największymi atutami.
Kr...,kowia.n :e m imo zwycię
stwa nie zacbwyc:li. Obok 00bry.oh momentów m ieli
zbyt
wiele
słabych
o!ocesów
gry.
Nikłe zwycięstwo w
Krakow ie stawia pod znak iem zapytania awans Wisły do PÓł[ma
łu Pucharu
Elbropy,
bowiem
w r e wanżowym pojedynku w
Sztokholmie
faworytam i będą
SzVl.'OOzi.

Spoctowa

jewódzkiej Federacji Sportu z
prezesem Wacławem Rwkowskim odbyła się wczoraj
w Kielcach narada aktywu
sportowego Kielecczyzny.
Wojewódzkie władze naszego sportu przedstawiły zadan·ia dla aktywu sportowego
wynikające z treści
uchwały
egzekUltywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w sprawie
dalszego rozwoju sportu na
. Kielecczyźnie, dokonały oceny
działalności sportowej klubów
i sekcji sfederowanych oraz
zapoznały
zebranych z ostatni.m etapem przygotowań reprezentacji wojeWÓdztwa do
udziału
w IV Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Młodzieży. Głos
zabrał również wiceprezes PFS
JaD . Kręclelewski, który za
poznał
naszych
działaczy z
głównymi kierunkami rozwoju
sportu wyczynowego w
Polsce i podjętymi w tym celu krokami; mającymi przyspieszyć jego
bardziej dynamiczny i ró....nomierny rozwój
n·a terenie ~ałego kraju.

Sprintem ...
@

W

rewanżowym

mistrzostwo

I ligi

meczu o
hokejowej,

ŁKS Łódź pokonał Unię Oświę

cim 5:3.

W meC7.U ka.zykówki kobiet
drugiej rundy Pucharu Eucopy,
m :strz Polski - ŁKS Lódź ~t'e
m isował z Mar icą Plowdiw 64:64

@ Japoński bokser wagi lekkiej Ischimatsu obronił tytuł
zawodowego mistrza świata nokautując w 12 rundzie Meksykanina Gonzalesa.
@ .Jak podają organizatorzy
Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Innsbrucku, imprezę tę obsługiwać będzie 1700 dziennikarzy.
@ Na międzynarodowych mistrzostwach Skandynawii w teni ie stołowym
niespodziankę
sprawiły
reprezentantki Czechosłowacji zwyciężając w pół
finale z mistrzyniami świata,
reprezentantkami Korei Połud
niowej 3:2.
@ W 1:8 finału Pucharu Europy koszykarze Honvedu Budapeszt przegrali z hiszpańskim
zespołem
Juventud Badalona

(32:25).

83:96.

Remis

ku l,karek lKS
Za naszymi

szczypiornistami
nimi retrudna
runda rozgrywek, która rozpocznie się l lutego 1975 roku.
Krótko ocenimy pierwszy etap
walki. Zawodnicy dali z siebie
połowa drogi. Przed
wanżowa
niezwykle

ło mieJsce w
spotkaniach na
własnym
terenie, rewanżowy
mecz oył zaw~ze .Iab zy od sobotniego. Tyle spostrzeżeń.

Zarząd klubu i kierown :ctwo
sekcji nie chce w okresie rrz~
gotowań
między
rundami nJ-

W. poł .wle
•

•

r gr
,

wiele. Widać przygotowani do
sezonu byli dobrze. Kondycy jnie nie zawiedli. Dobn była
skuteczność
rzutów.
choć
z
kombinacyjną gr~ w ataku nie
było najlepiej. Sporo takze było -trat piłki w kontratak:l.ch.
Poprawiła si~ gra ze"połu w
obronie, choć po,zczególni gr3Cle
popdniali nieraz bt~:ły.
Nie pr:zynosih naleiytvch el kŁów gra w przewadze i co mia-

,

czego
zaniedbać.
Na dowód
program zaJęc w
gru~ni:, i
styczniu o czym lIll.e) ~
a także wczorajsze spotk3n 'e
piłkarzy
ręcznych
K~.-ony
z
kierownictwem klubu I dyrekcją zakł!ldów opiekUńczych. ~e
spotkani
to do!)ra
trad yc'a
sekcji. Wczoraj trener zespołU
m~r E. Strąb.ta omówił 3ZCzegółowo po tawę swo;"' !> . podopiecznych. Ci z kolei tak'e wy

http://sbc.wbp.kielce.pl

