Cena t

zł

obraduie

i iutro

Krajowy Zjazd

legatów SDP

na

. roz:])~cą l się w Warszawie IX Kra Zjnd Stowarzyszenia DziennikaP,)l,kich. W obradach biora udział
r H)ceze n tujący ponad 6,5-'tys ięcz
pracowników polskiej prasy, ra-

RD GIEREK przebywał wczoraj na
B iałostocczyźnie,
gdZie odwiedził największą w kraju cukrown i ę w Łapach, Zakłady
Przemysłu Wełnianego
im.
Emilii
Plater w Wasilkowie oraz uczestniczył w
spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w
tej miejscowości.
Oddana
niedawno
do eksploatacji cuk rownia w Łapach będz ie
w
przyszłoś ci
przerabiać ponad 5 tys. ton
buraków nil
dobę. W toku swej pierwszej kampanii ten!
nowoczesny zakład przerobił już przeszł()
połowę tegorocznych dOstaw buraków.
W czasie spotkania I sekretarza KC PZPR
z aktywem zakładowym podkreślono m. in.
potrzebę rozszerzenia bazy surowcowej; cz~
mu służyć będzie oa Białostocczyżn ie specja ....
Iizacja poszczególnych wsi w upraw ie buraków cukrowych. W.

radziecka konferencja
kultury socjalistycznej
d) sz"rokiej wymiany poglądów by:, lIIcz<;na 11 bm. w Warszawie dwul p" b o-radz iecka
konI<,rencja
wr
mom
kultury
socjaIistyczn j.
~0 ra

zgromadziła

•

i radzieckich
onz dzia łaczy zaj.
zagadnieniami
pol,kie j strony
wiek·1i
niektó. zaję ła się głów
zwilza ną

e

z reali-

k,e j zasad.y

par-

Bialostocc~YZnie

EDW
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Ed ord Giere
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Wlapa hi
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Chętnych

mniej

PKS i PKP

myślą

latach poprzednich
o dodatkowych
niż

w

ZlelV a
Z
•

i wynikającynl1m i W okresie
da lsze j perNA

•

a1

coraz więcel 'Zwolenników.
Na święta
najczęściej wyjeżdiam, tei do rodzin. Nim jednak będz i emy
mogli wyjechać z miasto, tn:eba jeszcle ldob,ć bilet do po·
ciągu czy autobusu, a to w okresie szczytu zimowego n igdy nie
by lo latwe.
kosach wor~zowsk ich, z przejazZdo·niem
pra~ownil<ów
kos
dem do tych m iejscowośc i pod" Polresu" i "Orbisu',' zainte-reso
górskich nie powinno być kłopo
wo ni e biletami w tym rO'ku jest
tu.
dużo mn iejsze o-n iżeIi w lata<:h
poprzednich. Przyczyny tego naDOKOl~'CZENIE NA STR. 7
leży upotrywać w zmionie
terminu szkolnych ferii zimowYch.
Choc i oż ...
ile niewielki przypływ klien~
tów notuje koso kolejowo i lotn icza kiel eckiego Oddz iał{j "Orb isu", to chętnych na miejsce w
autobusach PKS jest już bardzo
dużo. Dz iennie przewij a s-ię ich
przez placówkę ponad 300. Najwięcej
biletów
sprzedano na
21
i
24
grudnia.
Dotyczy
to główn ie siedmiu tras wiodqcych m. in. do Lubl in a, Sandomierza, Połańca, Opatowea . Nie
co inaczej wyglqda sytuacjo z
biletami no autobusy do Zakopo
nego czy Krynicy. W w i ększośc i
Interwencje p rzyjmujemy
są to outobusy
przelotowe, no
które b il ety sprzedowone są w
w godz. 9-11
dniu odjozdu, no dworcu PKS.
Jok wynika jednak z sytuo~ji w
imowy urlop zysku je

.°

\a .,:red owo-G ipsOwy " Dolina
Jt:t lu: rragnl c nt za kł ad u.

Gackach k. PińJerzy BurC"J'yn

Nid y" w
Fota

lłly ly t1źwi~kochłonłłe

i dekoracyjne

Doliny Nidy"

"

KC"<lowO-Gipsowv

\'"V' w Gackach
' 'Iwa

·jk j~

rozpoczął

płyt

dLwię-

i przechodnie I

nie4u;ulystne ,

wł

Ggron1czona.

p .......
tCtOstrzone dolei dróg odde<ho-

koc hłonnych
i dekoracyjnych.
Dźwiękochłonne
płyty gipsowe
mają zastosowanie w pomiesz-

czeniach o dużym nagłośnieniu,
na przykład w halach maszyn,
centralach telefonicznych. Pły
ty dekoracyjne nadają się jako
wykładziny w teatrach, świetli
cach, klubach, hotelach, kawia!'
niach.
W tym roku zakład wyprodukuje ok olo 200 tysięcy tych
DOI{O NCZENIE NA STR. !

Opinie czytelników

Miłośnik

70·letni Bill Jocob z W. Brytani i wy.
hodował w specjalnie do tego celu
zalożonej ptasiej formie
nowq odmianę bożanta. Ptak ten jest lżejszy i w
łocie os iqgo prędkość 55 mil no godzinę.
tj. o 10 mil więcej niż l.Wyclojne bażanty . Jocob osiągnął ceł po

5 lotach kosztownych i mozolnych dośw i adc zeń.

u więzionych

o

jak oświodczył
więkste szanse

statków

ptactwa

ciskami

chodziło

w

mu

o
to.
by "dać
ptakom
ucieczce przed po-

myśliwych".

Mi.>e~ńcy CzarooWQ
pytają
dlaczego
rów wykopan y pod
instalacje c.o. znajdu jący sic: na
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zakładach

przemysłu

wełnian&

go w Wasilkowie Edward Gterek interesował się sz('zególnis
modernizacją tej fabryki
orali
warunkami socjalno-bytowymi
7.alogi. Uzysk ała ona w tym
roku dodatkową produkcję wal"
tości 24 mln zł. r sekret rz KC
PZPR zwiedził m.in. zmodernizow ną tkalnię, wyrażając s i..
z u?lnaniem o za a n~37.owaniu
załogi w sprawy swego zakła
du.

Załoga

Kopalni

"Czer'Yone

Zagłębie"

otrzymała

Order
Sztandaru Pracy I kI.

pow. będ'ti6akt.
wczoraj urocsy.te
Orderu
Sz~andar.
Pra.ey I klasy zalodu Kopal'"
"Czerwone Za~l~bie". Aktu dokorlWlji sztandaru
zakładowec.
odznaczeniem przyzru.nym p~
Radę P aóstwa w
roku XXX..
W

Zagórzu,

odb yło
się
wrę czenie

DOKON<"ZE/'IoJ~

'\lA

Sl'lt. 2

Obowiązkowa

antyreklama
Od pierwszego lipca przysd&4
roku wejdzie w iyeie aoL"..
DJkotyoowa uslawa, uchwal. .
na przez parlament Nor~e~
Nie lylko zakazuje ona rekla~y
wszelkicb wyrobów tyt-.
DJowycb, ale na icb opak w_
niach i na bibulkacb papier...
sów nakazuje umit'szczać ha.~
II szkodliwości palenia.
C~

Plaga
pożarów
W Ja pOł'1 ii. gdzie
z.naczna
I iczbo łu
mieszko w domach
drewnianych.

dzi

Kanał Sueski
~Ys ka davvna rangę?
:I~ C1.a .~ 15 stat~WYeb, od 7 lat
na Jezione
dwie nęści

tlliel' kiej miej-

7

n lrh leB-le tnia

'3 na za naj.;~ t~g~ kraju.
.) ~ Wtad('zyli

l·3

•

h1Usiała on~
~ll , a opiekę

l

l

najmłwł_

Lmma Ka-

Kanału Suesk.iego, ma być wyprow~ny ch na Morze Sródziemne. Obeenie z dna kanału
usuwane są jeszcze wraki statków i złom wojen'flY;
władze
egipskie zapowiedzialy
jt'dna.k.,
ze za.kończenit' robót n3Stapi
jl'Ż w polowie
bit'żąct'!:,o roi\"siąea.
Wśród
statków.
które
wrócą
wówczas do ma.ci~ny
słycb portów. znajduh się dwie
j",dnostk';
polskie:
.. So!t"SlllW
Bi t"ruł" i "D-Lakarta .' .
Da.ta po.nownt'go ()l warc."" kan!l.łu staje
się
oor:n b liisn.
Jes'l<cze w tym mit'sią r u mają
być p!)d, <te tary fv za korzv~ta

nie " n.i~to.

li

szłego r()ku po usuwęciu " dna
n~romallzonego
w ciągu 7 ;at
piasku oa Kanale Sue kim przywrócona ma zostać
normaIn
żegluga. Sprawa ma kd.u.k nie
DOKOliJCZE;l/IE NA STR. T

Urodził się

prawdliwq

płagq

sq pożary.
spowodowane
nieostroinym
obchodzeniem
SU~
z ogniem. W
1973
roku
zarejestrOWQno
w
całym
kroju 73 tysiące po
żarów .

W

plom i ~

niach zginęło 1900
osób. O straty moterialne
wyniosły
114 m ld Jenów (to
jest okola p ięćdzie
siqt milionów dol o-

rów).

setny wnuk

W rodzinie mieszkanki jedneJ z górskich wiosek ArmenfI
urodził się .. . setny wnuk . Szczęśliwa babci a faktem tym
wcale nie było zdziwlooo. Jako nojstorsza głowo rod u mo
bowiem lO sobą 131 lot życia j wy :nowo ło
spor Q gromod k~ dz ,eci. Chonun Szainion. mimo swo i~lJo nnrłeof s(tdz iwego " i elcu. iest ciąołe dziorsko l l zamiłowaniem upra-

http://sbc.wbp.kielce.pl

w kwie&mu przy-

w ia

5wój owocowy

ogród.

Nazywa i,C: fa",1 ("Iark , micsz kll w 1\1ia
~acb n:l F l"rydzi~. NUIl1t'ł' {, ID lelt'ronu
nIestety nie dYiiponujemv.

ECHO DNIA
----/--------------------------------~-------------------------------------------------------~----
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Lipsku kolej na

•

kad I czar
r zko n-a mi 'ka

e

I

W Lipsku nad \-',lisłą - jak
ju ż kilkakrotnie
informowaliś
my - wznoszony je.t w szybkim tempie (dziqki dobrej pracy eki p Ostrowieckiego PrzedsiqblOrstwa Budownictwa Ogólnego) n owoczesny zakład mlec7.arski. Jego 180-osobowa zal ga, przeszkolona w
p odobny~h
zakładach krajowych
i NHIJ,
Kombin at Kredowo-GiJ,J 50 WY ..n oJi n ;ł Nhl}" w Ga.cŁ aOh k. Piń
. .o'w a. Na 1'dj 'ciu: J)~ytr ~iJ}"o\-,,:,,: (f):~ but!ownjl?twa, 1.1.w. suche tyn
Id.
FDt. J~rz .y Burc~yu

Nowości Z
DOKOŃCZENIE

ZE
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płyt.
W
kombinacie ruszv.!
'AOwy wydzial plyt wa"slwo.....)lch typu "plaster pszczeli".
8tanowi to no\ ość w budowDl.ctw ie. Płyty te ą lekkie i

łatwe

w

montażu

Ś(-jan

działo

wych .

Waga jednej nie pJ'Ze60 kilogramów.
ProlyponUl.ijmy,
;'e "Dolina
Nidy" jest potentatem w produkcji szerokiego asortymentu
elem entów budowlanych. Je ·t
,łównym
w kraju dostawcą
tynkowych
płyt
gipsowych,
Rwan ych też suchymi tynkami.
Zakła d wyt'\vorzył już ponad 4
mln m kw. tego nowoczesnego i
ekon omicznego materiału budowl anego. Kombinat jest rów
ależ ważnym producentem plyt
łcienn ych "promonta". Rorznie
~ac-L.a

~owy

Klub

Złotej

Jesieni

Konferencja nL problemów
kultury ' socjalistyczMj

"Do iny Nidy"

w Spółdzielni Mieszkaniowej
•
Białobrzegach
utworzono
klub Złotej Jesieni. Działalność
Jego
zainaugurowano
wreczorem autorskim Jerzego Narbutlo na temat "Kampania wrześ
niowa w
świetle
najłlowszych
badań". Na najbliższy okres zapowiedziano wiele atrakcyjnycH
Imprez o wszechstronnej tematyce, od problemów gertatrii do
. polityki międzynarodowej
i as- '
Ironautyki włącznie.
Klub mieści sIę w
świetlicy
osiedlowej przy ul. Rzem ieślni
nej ~5.
(JoS)

produkuje
J.>OIlad
plyt !et:o typu.

1,3

DOKO NCZENIE
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Glosy, które padły w dy kusji, stanowiły rozszerzenie i pogłębienie omawianych tematów.
przeszło 3,5
niż w roku
duje się, że

.:- Oeen-a

a.ktualncgo sianu
ł pr·ogramu rozwoju produkcji łożysk toc7.nych byla wczoraj tematem ))()siedzenia sejmowd
Komisji
Prz e mysłu
Cięikieł:"o i :a1aszynowego. obradowała
również sejmowa
Komisja Górnictwa, Energetyki i Chemii, która rozpatrzyła
m.in. sprawę udziału licencJi
w pror;ramie
cbemi.z~ji gospodarki narodowej.
-:- Uka.zał się
XII numer
miesięC'Mlika
"Nowe Drogi",
organu teoretycznego i polity()Znego KC PZPR. Otwiera.
«o przemówienie Piotra Jaroszewicza pt. "Realizacja programu żywnościow .. go sprawą
calego narodu" wygłoszone na
plen·arnym posiedzeniu Sejmu
w dniu 21.XI. br.
-:- Polska 2:t'glu/:,a Morska
wykonała
w
śro dę planowc
~ada.nia roku bieżącego. Armas~ciński przewiózł ~O.750

towarów, to jest

Kielecki
( pOd)llJ;eCzorek,.~.
.. w SWIĘTA ODMAWIAMY GOSCINY ...
_ bo wIedli 8pnql.amll"! T "asltakll;ącq tł.'wdomość usll/aało wczoraj od r/?cepcjonistł'k "CentToInego" grono SlImpatllkóu> naszego miasto, które pla owalo aWł4teczny wllPoczynek
• g-rodzie ~ad Silnicq.
.
Przez 3 cjni będq zatem w "Centr~lnllm" u' ruchu u:s"Vstkl~
aczotki, froterki i odkurzacu, a co na;ważni,,;~ze i grodkt
chem iczne do dezynsekcji.

Termin zamknięcia hotelu nie na jszcz.!śliwszjl, al e cóż skoro

me można inae;:,,;. hlsektów przecież nie lubimy ..

Ił

mln
I.oct więcej
ubie«lym. Przewido końca tego ro-

ponietlzialkołellCh i tetorkowych tMlcaclL na oolodzonllc1L
dro gach wczoraj PKS zbi e rał rozpToszone pO wie lu trasac1~

,.sily i środki': Do Łopuszna kursowuly trięc już odlo,czone
w feralne dni u wzniesień drogi aż c;;t(TY przyczepy. Kierou'cy
oddyclłali z ul91l na trllsach zniknęła gołoledź.
ZMYCIE GŁOWY KONIECZNE
Nie/ulu'" życie majn mlodzi
prnco'l'nic!} naukowi
WSP
mipszkajqcll 11' internacie Technikum Fl ektTyczn ego przy alei
Tysiqc1f'cia. Nil' /atlC(? je§/i niE' ko"zmanlP. Jakże
bowiem
Innrz"j nanpać życie bei ciep!p; u'ody~ c..:.4fakie było i U'<:~ro~
,
_
~) ruu'dó? iD tO Int ernaci E' ;~):Jła lI' o da .ipst - "t?JIf1 że tylko
czn sem (ninrl" wieczorem i flOra) t przpz kilk a m-;.nut. Akur'tt
ta~ dlll 'J<>. by w czasie kq pic-!i bTol,ro 1H1 zm y c,e g/ou· y .
!ld' (1](' ~ ma tdasnq kotlotl'nię; cz.y ż by tdę c cz yjo ~ z / oś /iu'ość ... ?!
(M. J.)

wać będzie na rynek
ry, twarugi i nap oj~
dukowane z 240 tYSlQ"Y
mleka dziennie.

Dziś

zjazd
DOKOŃCZENIE

z

żeń ciała.

@ W l\1iernowie w

powiecie
ustalonvc4
przyczyn spłonęła stodoła Jana
Machyni.
ni e

Pol kiego Radia
w Kielcach poszukuje pracownika na stano\\isko reportera
radiowego. Wpnaganc są: wyż
sze wyksztalc , ie, dobr:1 z.... ajomo~ć języka polskiego w
mowie i !>iśmie oraz odJ>owi ~dllie
walory głosowe. ReflektujeMy
t.) łko na kand)'datów zaroieszki!)ych w Kielcach.
.
Przy j«:eie dokonane będzie na
zasadzie konkursu.
Zgłoszenia tdefoniczne numer 44-654 - przyjmow:1n .. bę
dą 12 i 13 grudnia, w godzinach
od 9 do 16.
Dzień i
godzina
eliminacji
konkursowej przekazanI' zostana - tylko za ro§r~dnietwe-n Ta
t ia w programie
lok alny ID oddzi..I·nie.

ZE

Zjazd odbywaja (" ' ,i~ \I
jUbileuszu XXX-lec;. Pll:
przedzila szeroka dy<ku"
dowi"ka dziennik a
w zy.tkich wojew ódzI I
jej wyniku pods um .,,,"a
r obek polskiego d z lt'llll'
w
upow~"Zechnia ni u
partii i procesach
nia społeczeń s twa
n ego.
Rozpoczynają c e

SIC

najwyższego

fo r um d];
stwa mają na ~e lu ,I ,m
n ie jeszcze bard ziej
nych form oddz ia ł y,,"""
zet, age<ncji pra sowy,.
telewizji na naj s"'r'z,
naszego
spolecze ll<t W,I.
SDP
określi rów n;, t.
CZ~Tz.ny
aktywn "g ...
śro<lo w.i;;!ta

d zk nn

w

dyskusji nad
z którym Pol 'k a
na Partia Roboln!!'z3
na swój VII Zjazd .
W zjeździe u cz,,",t.ni ·z,'
nież 5 delegatów ,"e
cych 9O-(}Sobo'wą gr
karzy K ielecczyzny SDP.

rze
zadaniami

Komunikat

Po
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lecia
PRL
dokonał
Piotr
JarC)f;lIewiez.
Zabierając
~lo.
na
spotkani u
z
aktywem
premier P. Jar~~,jcz podkreślił 7.3Słu~
załogi
kopalni i
cale«o . spolffZeństwa
Zai;'łębia

,------------------------

law Kasprzyk. Chłopiec doznał
cil:ói:k\c)1 obrażeń ciala.
@ W Ostrowcu na ulicy Ba1towskiej Bogdan Król, wy jeż
dżając motocyklem
"WSK" z
drogi
podporządkowanej
na
główną, nie zachował należytej
o trożoości i w ' kutek tego z.;lprzył siQ z "fiatem", który pt"owadził Ewaryst Wójcik.
Motocyklista doznał ciężkich
obra-

Rozgl~~nia

"DZIEN WYTCHNIENIA"

załogi

W sp&lil:amu
\K'.Ze&\nWz li
Grudzień i .Jerzy Zię
tek. T ..«o dnu. P . .Jar u",';u
swie-dzit t&kże FałKykę Sam,,chodów Malolilraro
w Tye h.a.eh . i Bielsll u
&Z Zak
Przem,rsłu.
Weł'
"Ba-

Iłży
(powiat
starachowicki)
wszedł gwałtownie na jezdn.i~ i
zosiał potrącony
przez samochód, którym kierQA\7ał Stani-

z

Order dla

Zdzisław

-:- Z okazji 500 rocznicy utworzenia województ.wa lub .. lskiego ł
ustanowionego
przez
kr91a Kazimit'rza Jagit'lIoń
ozyk.a na seJnue proWincjonalnym w Piotrkowie, odbyła
się wczoraj
w Lublinie st'sja
naukowa zorgani~wana przez
miejscowe
wyższe
uczelnie.
Materiały 11 sesji opublikowane zostaną w wydaniu książ
kowym.

pińczowskim

przerabiać bqdz.ie w ciągu doby
120 tysiqcy litrów ml e ka - z
powiatu lipskiego, a także powiatów:
opatOlVskieJlo,
starachowickiego i
zwoleńskie::o.
Rozru ch zakładu nastąpi
jes.lcze w tym roku, w pr zyszłynl
zaś lip~ka
mleczarnia dojdzie
do pełnych zdoI ności produkcyjnych.
Tymczasem \II drugim kra liCU
Kielecczy~y IV
Koń"kich
buduje -iE; podobny
zakład .
Jest to caly kombinat mleczarski, znacznie \\/iqkszy .od m~e
czarni w Lipsku. Już w poło
wie przy -złego rol{u przeka7..ana zo lanie do użytku pro >zkawnia mleka
przerabiająca
400 tys. litrów surowca dziennie, w drug im etapie natomiast
obok proszkowni wyrośnie zakład przetwórczy, który o! ero-

Dąbrow kieł:"o,

ku staW pZ.M przewio.:ą jeszoze około 150 tys. ton ła.lun
ków.

@ lO-lelni Robert Jedliński

l

"Czerwonego Zagłębia"

ną·

VII SKROClE

tO'l1

ś\1\.";ado!ności

jednostki,
znacznie
kultury
socjalistycznej w ideowej kcmfrontacji z ideologią burżuazyj

Wyroby kombinatu
,.Dolina
Njdy" :majdują nabywców w
Czechosłowa c ji,
na Wqgn:ech,
w
krajaC'1,
skandynawskich,
Austrii, Republice Federa Inej
Niemiec.
(w)

tys.

STR. 1

kusję

Zakład w Gacl<ach dostarcza
dla pl'Zemyslu silikatowego i
cementowego kamic,', gipsowy,
dla budownictwa ró7.nego rodzaju gips prażony oraz szpachlQ gipsową.

tor

ZE

Zarówno r eferaty jak i dyspoświęcono takim problemom, jak m.in. współzależność
teoretycznych założell z praktykll dzialania w rozwoju i upow:;zechnia.n.iu kultury,
rola
kultury w wychowywaniu spolecze llstwa oraz kształtow.anie

mln

Końskie
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I

liczne, podjęte w ostatnich latach decyzje
bre warunki dla realizacji zadań stojących przed I
masowej informacji i propagandy. Rozbudowano zo sło a
techniczna i materia/owa prasy zgodnie z zawa rtym. ~
chwale VI Zjazdu PZPR stwierdzeniem, iż "koniecz ne I.es.
in. zwiększenie nakładów i objętości prasy codz iennej I
godniowej, likwidowanie niedoborów w zaspoko jon,u
trzebowania czytelniczego",
.
Średni jednorazowy nokład prasy zwiększył S ię VI
ostatn ich 3-lat o blisko 4 mln egzemplarzy i wynOSI.
nie ponad 23 mln egzemplarzy. Zwiększyło się objęto~C
zrealizowano szereg ważnych inwestycji dla potrze
radio i telewizji. Możno dziś powiedz ie ć, że prosa .
do szerszego grona czytelników, że lepiej zaspoka ja I
czekiwania.
.
"k rzy,
Poprawiło się także sytuacjo materialno dZienn i a
szerzył s ię zakres świadczeń dlo przechodzących n:
i emerytury. Wiele zmieniło się no korzyść w. .Syst~m~o'
lenia kadr dziennikarskich, podnoszenia kwalifikaCji
l
nych, spolecznyc.h i .zawodowych ludzi, którzy swo,m
kacjami kształtują opinię publiczną.
'0
Od VIII Zjazdu SDP liczba członków stowarzy sze~1 ,
lo O ponad 700. osób, w przeważającej liczbie lud Zi
Ważnym ogn iwem działalności stowarzyszen ia. s~
sekcje twórcze, których liczbo od ostatn iego zJa z u
rzyszenia wzrosło do 31 . Stowarzyszen ie Dzie nniko rzy
jest dzisioj jedną l nielicznych w świecie organiz:~~
nikarskich posiadających tok znaczną liczbę klu o h
czych. Są one również dobrą platformą reg~la r~Y~z'
o
czych kontaktów i spotkań z przedstawicielami w.
nych i państwowych, do podejmowania problemo-.v y
cych poszczególne środowiska społeczne i reg ion a
Kluby twórcze przyczyniają się także do podnoszen
jętności warsztatowych i politycznych dziennikarz\ ,"
W rejestrze os iągnięć Stowarzyszenia
Dz ien ni a -o:
skich należy odnotować również dynamiczny rozwo"c';'
ności Ośrodka Dz iennikarstwo SDP orgoniZlljąCo;go.- S1';
kilkadziesiąt seminariów, specjalistycznych ku rsoWk s'
W poprzedzającej IX Zjazd SDP szerokiej dys ~ó:.,
wiska dziennikarskiego sprecyzowano szereg . .wn ~ os do
pozycji, których realizacja powinna przyczynie Sle "
go podnoszenia twórczej inicjatywy i efektywn ~st-, ~
karzy polskich w prezentacji naszemu społ~cle"~ ,·~"s:
ku narodu oraz popularyzae;i zadań czekającyc 1
w następnych latach,
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~_ ':".\ Z\'L'l.l prac. ~ie zabr "lhc'n\'t:h

do
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.. : :'\ I rezultaty ni e trze ll.'kac długo.
CZ1:n
,~.': mic:5 zkańcó\v
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dziś ma ono 3 k i 11
I
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"I.
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t"renów
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,'·h.· ul.
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o
dob,e j
wspólpracy samorządu mie~~
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',iIIl k l::1sy Szkoly Pod sta wowej
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Produkcji Kru~zyw pomogło w
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cm",rytów i renchtów, oodd jąc il11 GO dyspozycji z3kladowy
autokar.
R ejon
Eksploat~cJi
Kami"nia do tareza
środków
lra,n;JY.)rt u, l1lezbc;dnych p :-_y
wykonywaniu w ielu prac ,polecz rl vch . Udzie l a też porno 'Y
K omitetowi O.,i e dlowemu Spóldzielrlia Zabawkarska "Prec.y zja", Spóldzielrlia Pracy Elektryków i l\Ietalowców.
Wicie uwagi ,amorzqd mie;zkaI1eów poświęca sprawom mlo
dzi eży . Zna jd uj e ona r ozrywkę
w świetlicy p r zy ul. Chodkiewicza. Utworzony przy niej niedawno klub p owadzi sporo Cle
kawych zaje;ć. Dotąd był czyn ny tylko trzy dni w t~·godn:u.
Czynione "ą starania, aby m.'>;:ł
slużyć
młodzieży
codziennie.
Warto d odać .. że mlodzi m ie;zkańcy
dzielni cy sami db3ją o
w y glao tej pl"-ców ki. Wła s ny
mi silami wymalowali świetli-
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że
..ie
marn.T
jak
prz.ej<ić. Obi-C'ca li. że
w
ciągu
tr:r.e<:h dni wsr.:y"tko przywr ócą
do- pOrządku . Niestel.Y' n ie dotrzymal i ...rowa - moltiLują 1.0k:akY.-zy bioku Prz.T uL Z ieolo-AClj 10.
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n3m
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Ul

imieniu.

ma bezi s.ynowa tI1l1, I, J'I z domu. Nikt nie
niq zajqć. Oprekun
-" li Powie dział,
że ona
'rr "IU;q i synou' a ma 1'a-

- :1"

;' H II·lIgna la. Mogą
te
1")[ II'!e rdzić świadkow ie. "

We w i
_ do sy n o wej.

Wola

starszą

.. pytam, gdzie m ieszk a
\.

w tym

Ur1mu -

':'", pani

herwonym
słyszę w 00-

Antoninę

trochę znam

X?

ale ja
w :\I!qchOCic~h, n ien'~J wiem. Zl'esztą co
• /jbl·hodzi. !\1oge; powie• "fin" \v ręce ni c nie
W"zląC. Bieda starem u !
I,,:.

,;In

C(l
o(wuwlli cały budyn e k .
Odnowili tak~e ogrodzenie W:)kół tego budynku.
Nie ma w dzielnicy spraw.
którym samorząd mieszkan,ów
nie poświęcałby s w oje j uWdgi.
Np. hande L Mieszkańcy Pa'{o sza narzekali na brak placówek h andlowyc h. Działacze osiedlowi nie zwlekali z in ter wencją
u " ' !a dz miejskich . Efekt n ied aw no p owstał
na
Pakoszu nowy paw ilon spoży 
wczy pod szyldem Wojewód , _
kicj Handlowej Spółdzielni Inw alidów .
Skuteczna okazała się równi eż interwencja
K omit etu osiedlowego w sprawie bezpi~ 
czeństwa i porzqdku publiczn ego, zak łócanego częSto pr:::~z
b ywalcó w baru "Zajazd", gdLie
prowadzono sprzedaż
al)<oholu. W tej placówce gastronomic:m " i nie sprzedaje się ju ż
n a p ojó w
alkoholowych,
w
zwiazku z czym przechod n iom
rlie . grożą Już chuligański e ",,czepki, uliczne bójki.

Przymiarka do jutu
Pla n urbani s ty ewy zak larl.a ,
w dzielniey pow,lani"
3r;0
domków jcdrlorodzinnyeh. Bę
dzie je wwos ić K i lecka Spół
dzielnia
:Vlie.zkaniowa,
która
wkroczy
na
teren
budowy
prawdOpodobnie w przyszlym
r1jku. W najb1iż:'zych lat3ch
zwie;k,;z.y siq wiqc wacznie l iczba mieszkanców dzielni<:y. W
związku
z tym potrz~bna b~
dz it! nowa szkuła, nowe przerJszko le , żlobt:k, k lórego dot.)d
dz: el nica jest pozbaw iona. Potrzebne b::dą nowe
placówl{i
handhwe i u · ługow e . Ju ż dziś
o tych potrzebach mówią dz:'l łacźe osi"dlowi i mieszkańcy.
R c:zultalem dolych czfl<u w yc'h
ez.vnćtw- spol"cznych
je"t
[. ,ż
gazod- a . Nie'telv. nie dopr'lwadza on gazu do wsz.vstk ;eh
mieszkań. Potrzebna
jest jego
rozhudowa. ab" kucheriki ~a
zowe mogl.v funkcjonować w
każdym
domu. W przyszlY'll
roku' przystąpi się do d3lszY'h
prac w tym zakre.'ie.
!\.lagn e'iClll,
"'okól
którego
nadal będzie :;ie; skup:ać dzial a lność
sp 3 Ie<:zna , jest
także
pow-;tajf)cy park kultury i wy
]>(JCzynku. :\ 1ic'-zka i l c." dzi elni cy przl'pracowali wiple god!..:",
p~rz ,,~ kując lL-ren parku. :"I:kt
nie będzi~ szcze;dzi!
na t ",n
cf·1 swoirh woln.vch chw:l 'oN
przvszłośei.
W dal~zvm "i(\1{
bę-d'ą porzqdk O".vane zan :ed ban"
ootad ulice.
Jlltro dzi~lni<.'y nie j<?'!t odle gl e. Olat"go dQbrze, że już
cizi' działa z myślą o n im 53 że

mlJrząd

nlic!)zkańców.
waś.;iswoją
rolt;
w-.półgospoda rz'ł
o-;iedla.

w i"

'ipt'l n iaj aey

A (}to dom Anieli X. Na podwórku stoi ba rdzo stare, drewniane łózko. W mieszkaniu
dwoje malutkich, sympatycznych dzieci . Najstar.;ze \V szlwleo Czyściutko, ładnie . !\Iatka. w
pracy. Zaraz przyjdzie do ni ch
babcia.
O pu ści łam dom, wyszłam na
droge;. Zatrzymalam się prze d
starszą kobietą.
Czymś ją tam
zagadałam i nawiązalam do sytuacji małżeństwa X.

Och, prosze; pani, nie jest
d obrze. W ich mał żeństwie zaczęło

dziać

się

źle

odkąd

teś

ciowa Antonina X. próbowała
wy ' watać syna z jak<l:ś kobie.tą .
A tu przecież troje dZleel.
lVIIoda kobiela, a motyką od
cbłopa dostaje.
Najgorzej był'>
jednak, jak mieszkała razem
z nimi. Oj, co utrula! Przeszkadzalo jej, że dzieei są, opo-

Odnawiana obe c nie
l\lielczarskiego w Kie :cacb
doc:tckala się nowcj lIa'wierzl'hni
asfaltowc j. ~a
niewie lkim j~unak o ci nku
pojawiły
się
zal)adli!>ka
s pow o uowane
w yciekami
wod y , I c h r ... peracj ~ zapowied ziano jes'l czc w li s toI>adzie.
Do dziś
jednak
dziury stras:lą kierowców.
Czyżby
dro;:ow cy chcieli
czekać do wiosny?

Już 300 junaków

w zębieckim OHP
Z

udzi .. lem
prz"dstawi"u:1i
woje",ódzki .. h. p'lWI~ u
starachowickiego i licznego gruna rodziców odb.vlo sic w Zcbc u uro"zyjt~ ślubrJ\\'anie ucznio\v-;ki e junakóu: o.·ho1ni('~ 'go
Ilufca Pra cy FSZ;\IP.
·tacjonarnv OTlP w Zc; łX' u
zorg<łnizowany w io- ną br. p c?".wydatnej p omo('~' K ;e l ·ck:go
Zj dno"z~nia Badownidwa ,},"pia prawie 300 "hlvpców. któ~zv
przvjel' hali lu z różll\'ch z"k,'tków województwo!. ahy zrlub':władz

\\~ać

poźytCCZJ1

Postanowiłam

coraz

h:p: . ·j

pla n " zawod.\' budowla n,·.
,Tunaev ~ nit-bi ',kkh mllrlclura ch pran'ja m.i n . na OlIrIowach St;: r at·"o ;e. O tr wca
k o rżyka
przv,z"niaj"c
si .
w3lni~ do r ,al'zadi tr"dn ... ·h :
bardzo nap ief v'h zarl.ań O,!roV\T ieckiego Pl30 : ... l(:lr/.y ... td 2J.j
PB-'l.
Zeb: ""ki nuh·(· hl: l,,;.· w dal:;z\.. tn dt'J!u r rJ-!t, :.~:;Jn'/ \Y 7.\vi.':lo7.7. du7.ym 7.tr.,otrz"h<tY!'łn! 'm

ku
na>

k ~HJ.ry ' w

udać

"ie; do U;\Ia 10\ ie.
szedł
jakiś me;zczYzna.
Zaproponowałam
mu poowiezwnie.
Gminnego w

- :\n iela i jej maż? Oj. pani,
gdZie tam on Ją bije! To Orl
bv mu pn;dzej w!ala . Toż to
k;l\\'ał kobity. Waży z 90 kilo.
A on to jest laki. jak len dłu
gopis. ('O pani trzyma w ręce.
Nie słyszałem jeszcze, żeby komuś libliż"ł. ra('zej ona jest
zadziorna. - Czy wyrzu ciła te: cio\vC\ nie \viern, Ale ~·:iem. że
obydwie są dohre. Któraś z
nićh
pewnie madrzejsza , a le
która to nie powiem.
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skim.
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roku ,paLI 'ilE; doJOl \\' :\1.\,'''''ci ·a\'h. J~j lam
ju? nie oyl .
.,llbzkała u
.,· n .. w Woli Kupcowej
do \\ I'ZCŚnl,'
bi" :'l'<.>go
rol~u. Podobn
synr) \ta ja \\'.=--rzuciła. Sbr:.lsz:~a
b, la u na"
zahla

"iC'.

Po:-'tanrJ\\

.łt~nly

Zl'(}-

bi':: spoU,anle z jcj d7.i"i:lll' svnern i córka. Zostało lhla!qńe. ze kobieta ta pojedZie d.)
córki gdzieś kolo Kozieni(·. O'.\'szem, b la lam. Dwa drli. P'Jt nl spal<o va!a rzC'\:zy i \vruciła. ,'at:7elnik gnilny w"dal wledy polecenie, Ż • y wz.ąl j~ S\'!l,
ale on jUl nie chd ł. l:! li~lo 
pada br. skiero,,:aliśm.\' prawe
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potem we w si, ;,e do
garrlków sie; zalatwiają. Córl'e
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-obie. . l aja teraz spokój. A ja,
jestem matką Anieli, ide; do
dzieci.
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tematcm prywatnych r ozmów także u
nas jest lirzekupstwo, czyli swojsko mówiąc łapow
nictwo. Zdani ID niektórych zjawi ko to atakuje coraz
więcej · rodowisk, nawet te, które z natury rzeczy powinny tworzyć najwar aściowsze i godne naśiacowania postawy etyczne. Coraz trudniej jest dziś spotkać człowieka, który
przy jakiejś okazji nie zetknął się z tym problemem.

ość

Polem,
nuje si ę

częstym

dokonajczęściej
największej
ilości
tego rodzaju
prz estę pstw,
jest rynek handlowo - u s ługowy, a przyczynę tego upatruje się w niedorozwoju usług oraz wadliwej
_dy s.tryb~cjj. · towarqw_:...Jl__u~. !a~.
• fach · lap6wkową domeną był
tzw. rynek mies zk aniowy. Ró ż 
nymi m etodami z probl e m em
tym uporano się na tyle, że
prz es tał występować ma · owo.
Al e mie·zkania, których dziś
buduj e się bez porównania w ię 
cej n iż np. przed 10 laty, mają
to do -ie bi e, że trze ba je urzą
Poziomo:
1. dW\lIe-t'lio roślino wcdzać.
Czyli do m ieszkań poIKYWno :z rodz in y ~aldos~ko.woty~h. 5.
trzebne są meble. A tych jest
4JZ,os opi.smo. tygodnik, miesięcznik,. 8.
na rynku za mało w stosunku
""iOl mOlskie. 9. pelzak. 10. poglęblar.
i do p otrze b, i do zw;ęk zają
łao. 1'. drużyno, kompanio. 13. koczon
cyc h się dochodów ludności. W
lukuryd:zy. 15. przeciwnik naszych pil.
"',xy w
tegOfocznyc.h
mistrzostwach
każdym razie udanych i najbar""toto w piłce nożnej.
dz ie j poszukiwanych w zorów.
Dostanie dziś od ręki np. r ePionowo:
1.
tosiemki.
lamówki.
g a lu , zestaw6w kombinowanych
Wstqżk i
i inne podobne ortykuły, 2.
CZY
wielu mebli drobn 'ch trójchloroetylen, 3. oprawo • .co pomies.z
c:zenie, w którym hoduje się króliki, 5.
jest marzeniem ściętej głowy.
łOdem pochodri z Tarunio. 6. owontuTrudno zaś dziwić ~ię potencjaleo. 7. nopój chłodzący z utartych mi·
nemu nabywcy. że n!e chce mie
trdo1ów. cukru j v.ody lub m i ~ko. 12.
szkać przez bl:żej nie określony
"emkJ uprawno, 14. jest no nodze.
RozwiQzonia
iltdre.sem
lorłach

"ni

przesyłać

no leży

na

którym

pod

.. ED" wyłączn:e no
pocztowych w termin ;e siedmiu
redakcji

od

doty

niniejszego numeru . Po.,iędz y
praw idłow e odpowiedri
r0210IUje się dwa bony h iqikowe po 50 zl.
"orty pocztowe bez kuponu bOldq wy.
Iqczone l losowania.

"ECHO DNIA"
Kupon nr 291

AI<ro , lodro, najem,
"ot, arras, akuszerko.

cena

człowieka
amerykański, '

dr

Forman ze szpJwJa ll1i~r
skicgo w Evans!on w stan1e
Illinois (USA) szacuje, że w
zwiazku ze wzrostem cen ·zer egu mineralnych sk ładn ików w
oq;anizmie - wa żący 70 kilogramów czlowiek ma dz isiaj
,, \vartość
materiałov..rą·',
w y noszącą 5,6 dolara . W 1936 roku
wart był tylko 98 centów.
Don~ld

POZIOMO : wietrznik. ien. rola. ta·

iło.

Rośnie
Ęi oche mik

Rozwiązanie krzyżówki nr 273
bono,

lobo,

PIONOWO : wie<szokleto. rój. Nono.

łałorymetrio.

ślody,

eta, akr.
Ajak,. onso, bar. Boku. raz .

lano,

kach
lonii,

dopłaty Holandii i jej kopoczynając od siedemdzie-

siątych
połowy

ankietę
rozpisaną
przez
pocztę
szwedzką na temat najpiękniejszego szwedzkiego znacz
la w roku 1973 odpowiedziało
ł6148 filatelistów. Za najladniej-

Na

a:zy znaczek

roku 1973 uznaDy został znaczek 10 kr "Gęsiar
la". Na drugim miejscu znalazł
się znaczek wartości 75 ore z
podobizną
zmarlego króla GuItawa Adolfa VI
(1882 - 1973).
.to znamów które wymieniono
• ankiecie, znalazło się na spe·
cjalnej, barwnej widokówce wyllanej przez pocztę szwedzką.

* * *
betolen" znaczy

..Te
po holendersku .. zaplocić" i widnieje
obok wyrazu .. porto" na znacz-

Za

wierną

slużbę.··
,.Da.iJy Mirr!)r"
~ło
Slię
njemal w cha.raklerze pre""",w świąte<:z,neg<l spro·
.towBnie: "Firma John Murray i
W

10ll1lyńslriro

lSY'floW'ie

pra~1e

podkreSJić.

że

nie zwa.llnia swoich poracO'Wn;.k6w

sa jecJn.otygod'ni.o'Wyrn wypow ;edzenfte,m . W charatkterze
jednow.azowego \lIZII1atl'lia za

wierllą

~.luż

bą wszy6Cy ' pra.cow>llicy,
którzy
ebcbodrlą 2:j-leotn4 jubile-u~, mapraw<l opu<ścić praeę w dwa

J'!

~'Odnie

~~

)10

Już ksiqżę

",Nie

oUZYmanW

wymó-

lot ubiegłego stulecia do
naszego wieku. Na znacz
kach tych nie oznaczono nazwy
kraju, który możno bylo określić
jedynie po ich... barwie. I tak
sama Holandia miała niebieskie
znaczki dopłaty, Antyle Holenderskie - zielone, Surinam - fioletowe, a Indie Holenderskie czerwone. Wyjątek stanowiły jedynie znaczki dopłaty
najwyż.
szej wartości. Nazwy krojów za·
częły się pojawiać
dopiero po
roku 1950, z tym
że znaczki
dopłaty samej
Holandii nadal
takiego oznaczenia nie posiadają·

'" * '"

Filateliści
szwajcarscy postanowili
zgromadzić
łalslfikaty

znaczków swego kraju. Dlatego
też zwrócili się oni do wszystkich
kolekcjonerów,
którzy
takowe
'znaczki posiadają z apelem o
nadesłanie ich do związku. Nadesłane
znaczki
zostaną tam
oznaczone stempelkiem "falsyfikat" i zwrócone właścicielom.
Jeśli ktoś wyrazi zgodę pozostaną one własnością szwajcarskie·
go związku i slużyć będą dla
celów badawczych.

*

*

*

XXX-lecie PRL poczta radziecka upamiętniła okolicznościowym
znaczkiem i c%stką.
Znaczek,
wydrukowany w kolorach oliwkowym i czerwonym wartości nomi·
nalnej 6 kop. przedstdwia pomnik warszawslriej Nike na placu
Teatralnym, na tle sztandaru narodowego. Dookoła umieszczono
tekst: .. Polskoj Norodnoj Respublikie 30 liet'",

czas w prowizorce - na materacach i taboretach, albo kupować to, co mu nie odpowiada.
P ozostaje więc sięgnięcie do
portfda po ... dodatkową oplatę
dla sprzedawcy. Ci z nich, którzy lapówki biorą, mają - jak
się
okazu,ie. _pie0.l1raniczo:,!e
wręcz·

Tlloźliwości.

Dostarczają

np. meble kuchenne ze sklepów, które takowych nie prowadzą, bądż segmenty p okojowe ze sklepów kuchennych; zapewniają
transport w rama ch
pobranej "opłaty", a samochody n ależą częst o do całkIem
obcych in tytucji...
Do najbardziej
deficy towych
należą
uslugi
motoryzacyjne.
Samochodów przybywa ostatnio
w Po!.;ce kilkadziesiąt tysi<;cy
rocznie, a sta nowi sk
naprawczych nieproporcjonalnie mniej.
Pań st wowe stacje obsługi niema l
cale swe moce p !'zerobowe prze znaczają na tzw. obowią zkowe
przeglądY
i naprawy gwaran cyjne. Dla "normalnych" klie ntów. płacących wlasnymi pien iędzmi,
pozostaje wielotygodn :owe czekanie na drobną nawet naprawę, albo skon;ystanie
z kilkakrotnie droższej, też wykonan j nie od ręki i często
ki osko - uslugi prywatnej.
- Tymczasem wlaściciele pojazdów chcą i mają prawo rep erować swe
samochody przede
wo.zystk;m w stacjach pań stwo
wych. Zeby jednak móc z tego
prawa korzystać - mu . zą 1Iawać... Zwinięte ba nknoty wtykać trzeba za otwarcie zlecenia,
za szybkie postawienie pojazdu
na kanale zamiast trzymania go
przez 2 tygodnie na 'parkingu,
wre -z ie za sprawne i dobre (?)
wykonani e naprawy.
Ce nniki
zależą od
rodzaju samochodu,
osoby właściciela OI:az oficjalnej ",·a rtości u slugi.
Ci, którzy dają, tworzą grupę
prote gowanych "naszych klientów "; ci zaś, którzy wybierają
drogę
oficjalną
i legalną
przeklinają moment, w którym
zdecydowali się kupić samochód.
Pojazd c zęściej bowjem stoi niż
jeździ.
.
Szczególnym smutkie m napawa przekupstwo wśród l eka rzy.
Zdarzają się przypadki, że czło
wiek zdrowy może otrzymać
zwolnienie lekarskie, wnostąc
"drobną opłatę" . W
szpitalach
wręcza się czasem łapówki graty~ka cj ę za opera cj ę. Of ia rą
jawnych wymuszeń padają mło
de kobiety, które blizna moźe
z ~ 2.pecić, bo... zależy od tego,
jak będzie zrobione cięcie . i
szew. Zdarzają się też przypadki bardziej subtelne. Pacjent,
który przychodzi na ope ra c ję ,
w itany je;;t prze z ozdrow ie ńców
i.nforma cją, że "ten a ten.. za taka operację bierze po za biegu
tyle a tyle". Oczywiście - moż
na nie dać. Al e który pacjent
p odejmie to ryzyko?
W życiu szpitalnym stopniowC zanika zwyczaj obdarowywania lekarza p o zakończonej
k uracji - kwiatami. Obecnie są
ooe co najwyżej tradycv.inym
dodatkiem. Natomiast dzięko
wać należy albo drogimi prezentami, jak koniaki czy krysz-

Lepiej

tały,

albo ' gotówką. Inna sprawa, że to sami pacjen ci w p yc h a j ą - często na siłę - lek arzom coś, co ni e jest niczym
innym, jak łapówką. W efekcie
wystar zy
kilkanaście
tak ich
pr7.ypadków, by obdarowywany
zacz~ł te ,. prezenty"
uV\,l ażać za
oczywiste.
Owo wpychanie jest chyba
najba rdzie j Dl€pokojącym obja wem, gdyż sWladczy o ugruntowują cej się wierze w
słusz
ność powiedzenia, iż ,.p ie n iąd ze
weżmie i uczciWY" . Na natręt
n ę otrzy m ywan! e" p.t; opozYcj i l~
pówk owych nara ż~ni są najczę s
ciej wszelkiego rodzaju kontrolerzy. Panuj e bowiem opinia,
że kontrola, jeśli zechce. zawze "do czegoś się przyczepi".
Sku teczne opieranie się ku"zą
cym propozy cjom w yma ga . n ie
lada hartu, zwła,;zcza że w tak ich
okolicznościac h
w
grę
wchodzą prze w ażn ie spore sumy.
Przytoczonyc h tu pr zykła dów
n ie nal e ży oczywiście traktoani jako incy deol talnych
przypa dków, ani też jaloo podstawy do generalizowania. Truizme-m jest stwierdzen'e, iż w
najbardziej zdemoraliz,Q,wanych
środowiskach zdarzają się jedn ostki uczciwe, a w najuczciwszych
zde moralizowane. A
przecież są to przykJady groż
nego zjawisJ:a społel' zn ego, a zar azem przestępstwa, ścigaol1ego
przez p~awo i zagrożonego karą
od 6 mieFic;'Cy do 10 lat więzie
nia oraz karą grzy wny .

wać

TOMASZ

Komputer

t<>6.ci tłusz.c-zu
nocześnie bada

1"

Ry.sy

Kolekcja

Grety

'olsVIi

Przed paryskim i
których WYŚWil tl;,ny
film "La Palom ~", ,l'·
kolejki

kinQm ar,(lw,

w nim

ponad 4 tysiące
obrazów,
których
autorstwo
przypisyw ano n' e tylko mala rzom współczesnym, ale ró w nież Goi, Rub ensowi, Renoirowi i wielu innym kl asykom
malarstwa. W iele z tych falsyfikatów
przyjeChało "na policję" ze sławnych w świecie gal erii. Rozgorycz eni
właściciele
darow ali je muzeum "ku przestrodze innych" .

nie zraża, że jed to
melodramat. Ml 0cla ' .
jest nieuleczaln ie
miłość bogatego
prowadza do
i cudownego
nia ...

w

a

r ów-

C

wydzierana
z gardła rekina

kraj ilch

za min ,""!
sentyment do
aktorów lat
dw
trzydziestych,
wałe powodzen<f ,
się u wjdzów ta
ka "łqcząca w sobie
ty Garbo i Ma rlen)'
Obdarzona cza r _m l

R ybki a.nchois ią M..dobą stołu najbardziej wybrednycb sma
koszy i równie ulubioną
z:\kąską rekinów. Szlachetne rybki pływają po morzach i oceanach w wielkich ławicach, a
za nimi podążają rekiny. Najbardziej obżarty
rckin dba o
to żeby mu ławi ca anchois nie
u~iekła: bo ~ie, że po jakimś
ł.'Z3Ei-e ape1yt
mu powróci. W
ślad za kOł\wojcm rekinów podą
żają, Wys~cja.lizowane w odło
wie smacznych r ybt'k, flotylle
ryba.ckie. Stado rekinów ~na
ma zawsze bQ&'aty połów.

;"dziękie~, wyg J~da

staromodnie, ja k I
rych marzyli lud zie
lu laty ... " _ pi sze o
wen pra -a.

sokich kosztów utrzymania) Alcatraz niewiele różnił się od innych więzi eń
amerykańskiCh.
D ylemat - co dalej wynika stąd, że nie kon erWOW,ł ;l Y
budynek zacznie
ię wkrótce
walić, a koszty remontu
już
dziś osiąr;nęłyby mililmy.
Od_
POwiedZi na ankietę: "Co nobić
z Alcatrazem?" obejmują
od naiwnych dziecięcych pro pa-

się stanie z "kalifOTnijską wyspą diabelską" .nie&,dyś

na

ca-

łą Amerykę i na cały
świat
zamkniętym od l i lat ciężkim
więzieniem na wy pie Ałcatraz?

Oto pytanie, które nurtuje obecnych r:ospodaczy
skali t,~ j
wysepki u wlotu do zatoki San
Francisco. \'Vlaśnie' minęła rocznica udostępnienia Aleatrazu
public2.no.ści przez zarząd "obszaru rekreacy jne&,o Złate Wrota". W cląr:u tego roku ponad
260 tys. osób odb y ło lO-minutową
przejaŻdżkę morską
z
mola nr 23 portu San Franl'isco, or;lądając to co ocalalo jeszcze z zakładu karnego: budynki administTacyjne, mury i wie
że strażnicze, &,łówny budynek
więzienny, poprzedzielany
)lotężnymi kratami i stałowe, pazbawione światła izolatki.
"Nie wiem
co
ludzi tutaj
ciągnie powiada
j e d en z
praceowników
tego
swoistego
obszaru rek reacy jnego skoro jedm&k
p rz yjeidżają tutaj,
to najwyraźniej miejSce to musi ich interesować".

~L

uwaza.no

k

llS ą wyspą
lądn wprawdzie .
zdradliwe prąd Y dl.
temperatura WO
bV ria'
że próby prze .
su wpław koD .
cią w r:łębi."ac b .
ponoć jedynIe. ' t
Było to więZl~
nici ze W%r: Ję "
przez wlęks zOSC

r"

sp&wijają

zapalenie

_________________

--~-

" '.}

zycji, aby "pokryć skałę kwiatami" - wnioski najróżnicjszc:
"mury więzien ia
wesprzeć
i
zrobić tu
muzeom", "wyst.aw~ć
na wyspie wielką statuę .. patrona San Frl)łlcl ~co - św. Franł'i zka", "więzienie zburzyć.,. aby powróciły
to
pelikany"
.(nazwę Isla de los Aleatraces
nadali temu mie,iseu w 1739 ~.
Hiszpanie, a to znaczy wł&śnie
"wyspa pelik&nów"), "pI'zebudo

•
8~doni~ wykazał" 'Że umiarł:owa
ne zozrwome tabl ek witaminy
C
znocJrUe polep~zQ samopoczucie i reakcję kie rujqcych SOMOchoc:iomi, 1więk
sza uwagę , .oncenllocję
ruch:"w.
o
tO:Cie pn,spieszo czas reakc.ji •
• 31 dni przebywał rczem l
".ojbardziej jocf6w't,mi
..,~iami
pew ien
relcorc!zi:!a 1 P~d . AfTy~i. Zomknq! się
z nimi w ogrom"'l,m s.d: ł onrm terrarium
i tylko no pól god:t tny w,chodz ił co
dzień pOla dobrowolne więzieł"ie . Po·
wodem tł!j hezpoi.,ed.,ił"'j
i
nużącej
izolacji b,!o chęć pobicia
rekordu.
jolei w podobny sposób • tej materii
ustanowił

jeden

z

jego

rodaków,

to:

Tuż

po

wfborach

brytyjsk ich
zwa
nie
Wspóln y Rynek , Ulste>!' czy infla·
cja. a ·l e coś zgoło i·nnego. Ja k
don i ósł "Gumdia.n", w p ierwszy
lislopo,dowy weekend p rzed sie·
dzibą
pre!!l ie-ra
no
Down ing
Street 10 przedef i lowało ponad,
3000 homoseksual istów. Było to
największa tego rodzaju demon·
stracjo w An9li i. od czosu kie·
dy w lotach s z eśćdZ'ies i ątych po.
wstał w USA
ruch wyzwolenia
hamose-ks-ua,lisłów - "Gay libe·
rO'~ion Movement".
.
g/owę p-re-miero W ilsona
liły się nowe kłopoty.
Już

no

Demoonstro.nci p-rzekO'zoJi W il·
sonowi p ismo. w którym domagają s i ę
"seksualnego równo·
uprctwn ie-ni a". W szczególności
obniżenia wieku dojrzołości sek·
sualnej z 18 do 16 101. Zażąda·
I,i ponadto rozcia~nięcia ustawy
z rc>ku 1967. legolizującej w An·
gl1i homoseksualhm w sferze
prywatnej u dorosłych. no Szko·
c ię i klondię Północną, no sily
zbrojne i marynarkę handlową·
W za,k ończe-niu list do premiero
postuluje d la
homoseksu oli stów
prawo do publicz.neg o monife·
wać kryminał na kasyno gry"
itp. itd.lndiani l.', którzy w ~ Wp'
za &, arnc; li na :r.nak protestu l 10kupowali w latach
1969.-7~,
chcą aby wzni eść tu indiansklc
centrum
kuUuralno·o~wia~
we. O prz ,.dości "wy~py di,,bf'ls kicj" o wlotu zatoki
San
Francisco za-deeydują pi~niądzc
_ jeśli się znajdą i ile ich bę
dzie. Na razie tłum wali
na
w ys pę, a przed iębiorstv.;o prz~'
wozów (parK rekrea~y.llłY me
pobiera opłat) robi
pien~ą~'l('.
Istotnie, z wyspy rozposcl~r a
się przepiękna pa.norama
San
FranclSl'o - od skopi ka drapaczy ehmur w jcgo Cf'ntrum
p& liczne -wzr;óna, na k~ór ydl
miasto jest zbudowane. NIe d"r
mo San Fra.ncisco uważane j e,, ~
za najpiękniejsze z miast ame·
rykań kicb . Zamiast j:n:dy stakukiem i krążenia po opustoszał eh cełach można Alcatraz
obejrzeć z kabiny helikoptera,
skąd jest też i widok na mia_
sto. Co p&!ecam tym wszys tkim bratnim duszom, które udając się do San
Franci,..."
powiedzą
obie: "Do licb~, ni~
przy jechałem tu, aby zWledzac:
więuenie".

http://sbc.wbp.kielce.pl

.JAN DZIEDZIC

Z teki Alfreda

worzyszqc jGdowitrm gadom pnez dni

Hjtchcod~a

lO
30. 20den z wężo" nie lIkąs" nowego
tlrek04'dz1sty". Po kilku dn ioc:h uwoża
Iy go ponoc za cz~on"a pełzającej rod1.iny.

•
Stora chit\sIIa
metoda
leczenia
przy
pomoc,
cKupunktury
lC!o b ywo sobie w
ws.półc.zesnej
medycynie ogi'Omnq populcrność.
O s tot·
nia ollu punlcłurę lacZ~to !.tosow oć na·

,"et w schonenioch J.w i e-t"ząt . Okozało
się. że jes.t równ ie s-kuleczno; pierw·
nr tolci zobieg
pneprowad:rono
na
ul'liwersytec ie w los Angeles. prrłw r o
cajoc chOf'emu psu... moiliwość U::J:e-

kenio.
•

W

den

s zwedzłlim

miasteczku

Lonsbo·

no św : ot zdumiewabliżn i ąt.
Wprawdzie
nie
usialić prl"t'czyny teqa zjo·

przychodzi

jąco
ilość
udało sit:

o le ro do miej~ko zastana w ia
czy nie zmienił nozwv lon sbaden
no Tvi lli ng sstod - ro o doow:ndalaby
polsk iemu słowu .,Bl iźniakow o" .

wiska,
się

lowe kłopoły Wilsona

zebrać

Zakąsk~

o

Iynny m

ałÓ

•••
nufaktury.
Odkupił ją później
kanclerz ko ronny, Hiacynt Mo·
łachowski,
znocz.nie
fabryczkę
rozwijają c, po trosze dla rekl a·
my wyrobów jeden z pi ęknych
serwisów fajonsowych ofiarował
księciu Józefowi Po ni atowskiemu.
ówcze nemu
ministrowi
wojny
Księstwa
Warszawskiego,
od
którego list dziękczynn.y zacho·
wal się w zakładoch ć::,ielow·
skich do dziś. Podkreśla w nim
książę "Pepi"
potrzebę
rozwi·
ja.nia rodzimego przemysłu. ja·
ko że "Ojczyzno nasza obf ituje
we wszystko, o trzeba tylko wię·
cej możnych ochot ników. którzy
by w ślad JWMośc i wstępuj ąc
dokazali tego iżby s i ę obejść
bez cudzoz iemszczyzny ... "
Byla to w i ęc swoisto "anty·
importowo" za::hęta, jol< byśmy
to dziś powiedz:eli.
Fabryko w Ćm ielowie rozbu·
dawywała się pomyślnie. W ro·
ku 1842 ...rozpoczęto produkcję
wyrobów
porcela'rlowych, które
rychło zasłynęły
poza groni·
cami kroju.

Rzymsk a policja posiada niecodzienne muzeum . Uda lo się

Tam gdzie Al Capone

Kiedy

kał4t1D

miejskie Sofii podjęły
walkę
z hałasem.
PrzeprowadzOoiJo
odp&wiednie
badania w 310 zakła.dach przemysłowych.
Sofijska rada narodowa opr acowała plan sIG))nłowcj przeprowa.dzki z dzielnic
mieszkaniowych "hałasująeych"
z:lkladów oraz zabroniła ~ytllo
wani:> podobnYl'h za,kładów w
póbliżu , tych dzielnic.
Władze

także

szej wydaj!lo~ci oraz u~taJi optymadny system kalrmaenlla"

Marsy łii

.-e

b : ałka,

fabryk

energiczną

tęskill ota

się , lEk były one
kaol'm;.one i ta.kie Ze6t.awy p"sz
o-trzytm)"waly. W ten spos6b zap",w·n~ się ..tad<l bydla o na.jwyż

późno

82-ldni
mieszkaniec
Loois Bernett zażądał
rozwodu, sędzia
zapytał
go:
"Jak długo jest pan żonaty?"
"Od 60 lat" - odpowiedział p?wód, dołlając na
pytame
dlacze&,o decyduje się na rozwód: "Czy pan nie uważa, p"nie sędzio , ~ i 'ali; dośę dłu~o

i

hałaśliwych

becnie

W szczecirWki.ch ZaJUadacł1 Eleokt>rooni=nej Teeh.nik~
ObJl.czenilOwej puowadoz;i się na zleoCenie
WOjewód·ZlkieJ Stacji Oceny ZWIe
rzlOt ana].i2ę mJeeznej wY'dajll1 ości
k .. ów. P onad 120 tys. lm6w
ma
zalo-żooe
specjaLne
ka rty,
na
kt6rych rejestruje się. ile mleka d",,~."czają, o jad<iej zawar-

rok J 798,

Eksmisja

Przyczyną

najlepsze
krowy

ec s

gdy r.zutki
przeds ię biorczy
garncarz ćmie·
lowski. km Wojtos, zmówił się
z mieJscowym i, chałupniczo u·
praw i ającymi rzemiosło ceramicz
ne
ludźm i
tworząc
pierwszy
większy zakład w rodzaju mo ·

resowania, jak ie
film, jest od
roli, do tej pory
znana zachodn
torka Ingrid Kaw en.

wskaże

wcale

niż

.JEZIORA:RSKI

Był

Józef

stowania
u·czuć.

bez

swych

wzo'j emnych
dyskry-

jokiejJ~olwiek

minocji.

- Oficj alne rezultaty biegu i wysokośe
wygranych · zostaną ogl oszone za kilka
minut pl'ZeZ megafon powiedziaI Gaghan. Pozwól mi jeszcze zawrzeć zakład.

Slyker spojrzał na niego.
Żądasz zakładu na dziesięć tysięcy
dolarów, gdy bieg już ię odbył?
Dlaczego nie. Arte?
Jesteśmy oddaleni od h ollywoodzkiego toru o ponad
pi ćd~ie ją t kilometrów! Bi g zakończył
się dopiero kilka minut temu... Nikt w
tym lokal u ni e moźe wiedz i eć, który koń
\\'ygrał piąty bieg!
Art Slyker zdecydowal s i ę.
Okay powie dział. TYlko tym
r<J7em za dziesięć ty. ięcy' dolat·ów! Jaki
twój koń?
Gaqhan zacisnął wargi, zauważając nowy ruch n a uli cy. W polu widzenia uka znla 'ię Susan, szla w tym samym kierunku, . co u przedllio Marlena. Jej szyję
otula] Jaskrawy, pomarańczowy !'7.al! Koń
numer cztery! ,.Młody Bojownik"!
. ~aghan poczuł, jak serce zabiJo mu mocIII J. Czyzby Marlena oszukała? Albo Su-

11

Przodek
sprzed 3mn lal

i'an w!: p6łpracuje z Arte

W prowincji Atar na północ
n ym wschodzi Etiopii ZI'lalczi~ 
no szczątki ludzkie IicZllce sobie
_ według oszacow ań naukowców - ponad 3, a może nawet 4
miliony lat. twierdzono przy okazji, że górna szczęka naszego
prapraszczura jest bardzo podob
na do szczc:ki człowieka współ
czesonego. Znalezisko jest o około
2 mln lat star 'ze od szczątków
z Tanzanii i znad Jeziora Rudolfa. Zdaniem antropologów,
może to prz cz nić się do przesunic;cia
p au kiwań
kolebłd
"homo
sapieu'j'" właśnie
do
Etiopii. Czlornkami ekspedycji,
która dokOonała
dkrycia, b yli
Amerykanin
Carl
Johanson,
Francuz Maurice Talcb oraz pra
oownik etiop ki ;;0 zarządu ds.
zab,·tków Alemcu Asfew,
który "nalazł u-zątki.
Zdaniem ueze~tnjllów wyprawy, znalezi ko przedłuża rodowód człowieka o okolo pliHora
miliona lat. ądząc po małych
rozmiaracb zębów "Czlowiek z
ffadar", pod IIli.rą to nazwą o rlo
kry('ic to przejdzie do historii.
chodził na dwÓf h nogaeh, jadl
m i~so, lL do zabijania zwierz:-t
użvwal prawdop rlobnie narz
dzi. PrzYPufzeza ~ię tt>z, ż .. żyl
on w ~l'oł~cznoi:ci i poslu&,iwał
s ię rodzajem języka .
A

lykerem? A

B~1l Rozzo czeka na swoje pożyczo n e pie-

-

Nie trafią do biura
rzeczy znalezionych
W Rcpubliee Fedł'ralnej Niemiec w ostatnim półroczu nieslychanie zwięk szyła się
kradzież brooi w jrdnoslkach Bun
deswehry, polidi i służby celnej. Odnotowano zaginięcie \V
tym okresie około 1.700 sztuk
broni palnej, okeło 500 tys. złuk
amunicji, ~raDalów, min j inn cb śmiercion~n oCh narzędzi.
Or:romnie wzrosła równiej Je_
,&Ina spned&ż bl"Ollli.

n J ądze .oraz dooatko wy ty s iąc dolarów
procentowi Jedn a z tych dziewcząt oszukuj, ale która?
• -:- Jazd~,. ~aghan! przynaglił SlykeI: - Je 'lJ Jeszcze chcesz postawić, czas
mlja!
Gagha~ p~zymkn ął na
ekundę
oczy.
NagI wl{'1jzJał .. Wymienił Arte Slykerokonw J połozyl dziesięć tYSięcy dolaI'OW na barierę okienka zakładów. Jeden
z
,?rac?w~i k6w
skasowa ł
pieniądze
i
włozy1 J 00 szka tułki.
DaJeJ<opis ponownie zaczął terkol.ać
W pi~tym biegu na hollywoodzkim
torze zwycięży!... "Młody Bojownik"! Druga byla "Melissa" .
Gaghan przełkn ął ślinę.
Jego wzro k
SpoCZcl1 na twarzy Slykera, bookmachera.
B y ly to spojrzenia dwóch rekinów, k6re
na siebie spojrzały i wiedziały o !Obie
prawdę ...

"':1

*

Kiedy Gaghan znowu siedział w wozie
z park in-gu, czuł wciąż jeszcz,e

wy jeżdżał

12
lekki skurcz serca, A
gdy
przejeżdżał
ob ok lokal u Slykera, zobaczy ł
Marlenę
w . tępujólCą do prze<.logrodu i kładącą dłoń
na mOSiężnej klamce. Wciąż j zcze miala na 'obie czarny szalik.
Gaghan do<.lał gaz u i taral się śpie znie jechać. Prawą dłon' ą dotkną! p::>rtfela.
Było w nim czterdzieści tYSięcy dolarów, które wypłaci I mu z oporami Slyker.
A potltanie Marleny ze Slykerem nie wypadnie tak milo, jak ona sobie wyobraża!

Bo w ostatnich sekundach, zanim Gaghan, wbrew czarnemu szalikowi :t-1arleny,
po - tawil na " Mloo ego Bojownika", przypomniały mu się w porę
łowa Marleny
wypowiedziane p o<.lczas narady w barze
"Dori ' '': " Krzywonosy drań SI ker
bę
dzie na Itolanach błagał, abyś postawił te
dziesięć tysięcy dolarów!". B ył
to
dokładny opis m~żczyzny, którego Marlena
rzekomo n igdy przedtem nie
w:dz;ała!
Miłość i interes, westchnąI Gaghah , w 2:8,sadzie nIgdy nie pasują do siebi e .
KONIEC
Tłum.
t'

J. NOGAJ

ECHO OMA

STRONA 10

wiedzieć,

Warto

godz. 15 do 23, teleron "H- SO, In
tormacja służby zdrowia
czynna
w godz. 1-20, tei. łal-S0, Ośrode-k
In f . Usług WZSP 457- 4.1.
l' O ST O JE TA KS O \" EK : ul. Sło
w ~ckief!n
472-70,
dworzec
PKP
444-33, pl. Ob rońców Stalingradu
426-48. uL Pla,nty 4:17-11. taksówki
b a gażowe ul. Swiętokrzyska 469-88

Czwarte k
1t.:. grudnia

1974 r.
Dzi ś

s kład amy

ży c zenia

Radom

ADEL .\JD Ol\l
ALE K S . \~DR O :vl

I

TEAT R
lm. S. :l:e romskicgo -

jutro

K

ŁUC JO ~1

OTYLIOM
1586 r. - śm ie.r ć k ró~
fa n a Ifat o rego .
W 1791 r. - ur. s ię Mo ri a

wik a,

cesa n ovra

Fra n c ji ,

Ste -

ludżon o

N a poleo n a I.

W 1821 ,. - Uf.
s ię
G us taw a
Fldubert, p isa" fro ncu3-ki.
W 1860 r. - ut. s ię Jon K a sp rowiu, poeta, tł um a ~z, history k li4
cz o ł owy

t eratur"

reprel.entont p o e-

1ji m:odop o lskiej.

W 1952

1.

-

12-19.XII. w W;e d ·

n i u o b rad uje lU Kon g res
w o br o ni~ pok oju.

N arod ów

•

*

COOZ\'ENNY
HOROSKOP
Jesteś

człowiekiem

choć

j~stes

nie

charakteurodz iwy ,

z

zawsze

atrakcYJny, ma ląC Y w sobieczar. W wyb~)fL.e partnero

uJctyty
ZQWSl.e

się

kierujesz

ZdumiewojQcy

- "Po top" II c z. polkol. b .o., I!. 12 dla
szkó ł, lł:30, 17 i 19 ,30.
" .... rz) . jaŻ"n" - ., Wybacz i żegnaj"
- ZSR R, kol. l. 15, g. 17.30 i I ~ . JO.
"Pu ł apka
\v delcie Dunaju·· rum . kol. b .o ., g. 15.30.
"Odeon" "Spragnio na miŁoś
ci· ' bułg.
kol. dub. l. l~, g.
1;;.:\0, t7.30 i 19.JO.
" lI el" "Rl.nt owoik bez po.wodu" USA, pan. kol. l. 15,
g. 9.30. t 1. 30 i 13.30. . , Dom pań
stwa Bories" francuski, koL
b.o, g, 15 .30 , 17.'1.<; i 20.
, . \ \'aller" .. ""ł-'i2fwsza spok()jna noc" - wios ki, kol. L 18, g..
15.:10. 18 i 20.30.
,,"tewa" . , Zyć
na przekór'"
jug. kol. l. 15, g. 15. 30, 17.30
i 19.:10.
DYŻURNE APTE KI : nr 15. pl.
Konstytucji 5 i nr H) pl. Zwy!

Jest

instynktem .

Twój

pan.

Cięstwil 7
TEI.EF~NY:

Jaki jesteś?
rem,

nieczynny

.~

"Bałtyk"

s ki,

*

w

I N

spokÓJ

i

Straż

Pożarna

598,
P " g o towie Ratunkowe 999. P ogot<l wie Gazowe 224-30, Pogotowie S ie ..
ci Elektrycznej 279-33, Komenda
MO 251-36, Pogntowle M ilicyjn e
997 .
I nformacja służby z dr owia czyn
na w godz. 8-21 , w 9O b ot<: 8-20,

siebie.
Choć ·
wyda/es z
oponowanym w głębi duszy ponoszQ Cię gwałtowne namiętnoSci.
Prze nikliwo bystro5Ć ułatwia
Ci
rozpoznanie
sytuacji.
Należysz do ludzi mkiwych i pam iętJiwy.ch
na krzywdy. nie dobrze
mieć C ię za w .. ..,ga.

tel. 2Gl-~'i.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
G codzka 229-52 ,
pl. K(lnstyl... ~jj
228-52. Dworzec PKP 268-88, ul.
1:wirkl 1 Wlgu ry 418-10.

~_ielc_e_ __

K I N A
Polop" I cz polpan. kol. b:~., g. 16 i 19·. Dla
szkół g. 10 i 13.
"Swil" .. Kalendarz warsza"Y{ski'· - polski. b,O., g . 17 i 19.
,.l\1eta l owiec" - .. Ostatni nabój"
rum, kol. l. 15 , g. 17 i 19.
. ,Z w iązkowiec" ,.Smak zemsty·' hiszp. pan. kol. l. IS,
g. 17.
f\P TEK A
Dy:l:U RNA :
n r ..
Apteczna 7
P OS 'r O JE
TA K SO W E K :
DWGrze-c Główny PKP10\\, oMeul..
l\li lica - 22--ł 4 .

pew rfosć

się

być

'l' E A 'l' R

lnl . S . ŻerOlll!:tkieg.o 1\y

tpr:.·oby

nie czyn-

~enera!ae)

K l N A
" R onl"l11tica" "Potop"

polSK1, pan. kol. b.o.,
dla SZ.li.Oi, 16.15 i 19.

II oz..
g . 13.38 -

,/\t oSk w a H "Iwan wasil jewicz
znlierua
zawoo · Z:::, RH ,
kol.
b-.O . , e. 9, 11 i 1:.50 .. Uramal. na~i<:l nośc i " kanadYJski, kol. L
l ' , g . 15.:iO, 17 A~ i :!o.
"Bajka" ,,)"fG:lCzyzna, któ r y
mi ilE: podoba" lraneuski, koL
l. 15 , g . 15.JO, 17.4;; i 11>.
, )K obolllrk "

-

Skarżysko
Wolno~ćH

Ski.

- Starachowic e

polski. kol.
b .o .. g. 1.4 ..:15. ,;r<Jjeln:I"LcLY blond yn w czarnym bucie" !ra-nc~k i ,
kol. 1. łoi. g. t 6.ta, i Ul.
DKF' - godz. t9. ~ .
"Sk a łk a ,.
.. ' ' arkolyk"
fr ancuski. kol. \. IK. g. 16, 1& li.
ł'It:L: t! D S PJlZ U) . \ Z
l, i IN"' ' ' I<i. o\"\' ",·ch uL S:~nkie \ ic.t..
:3,
~ odŻ. 1\-18.
D YŹ K:-' Jo:
{\ ł' TE Kl :
nr
ul.
B-u c·,ka 37/ 39 i nr 107. ul. S ie--ll-k iew icza 15
T E L E F O- S Y:
p ogoto w Ie Ra:unkowl! 9B9, Po-. ,tow,e ~lt ltcy J oe 931, P o go t o·,\ le
WS ','ł
4 16-~5
Slt"Z Po,a:lia 958,
P og: o~ow ~ e E:1e r ~ c ty('zne K ...-Ice M iast o 464-30, I(:~lce
T c ~en
410 -63, P<.lg H o w:e
w o dn o -k a n . . . Hz.ac yjne 50d-ll . P OCLt tJl !o:- n13 cja
o usługach 911. 11 Hel "Ct:IHr •.dny ··
-ł20 - 'U, i nl0rm b cJa ko lej o wa 9JO,
Pog otowIe
hyd· a ulIczn o _ en '2' r~ e -

t y czne

l

d ż·.'; t gn ł.':e

"S:\.1 41-4-(2,
goz o we czynne c a łą
PogO'.OWIC
napraw
urz ądze ń
gazowych
c Z y!1n ~
w
g-odz. 7-19. tel 4:16-72 Pog o towie
telew izy jn~
4'i·~8.
Pogotowie
cieplne 'czynne v godz. 15-7 tel 440-31 Pogo owie clektryczno-

Pogł') towie

do bę

420·~2

J(

I !II A

.,R o bot nik " .,Potop'· II ca..
pol"i , pan. kol. 0-.0. , ~. Ii i l a.
"St" r" - ,.Bezbronne nagiC1...ki'·
- US ..... kol. l. 15, g . 17 i 19.t5 .
~ r' TE K A

J) YŻU ItN .~:

IW"

Warto

P ItO GRAM l
H.OS Spotkania. z folklorem 14.la

Swiatov.,.e przeboje po francusku
15.10
agrania P. ZUkermana 15.JO
Estrada przyjaini 16.10 Propozycje do lis ty przebojów 16.35 Studio Jazzowe PIl 17.00 Radiokurier
17.20 RytmoStop 17.40 Słynne tematy film owe 18.00 Muzyka i Aktualnosci 18.30 Przeboje non stop
19. t5 Gwiazdy polSkich estra<! 19.%
Z księgarskich witryn 20.00 NURT
(nauki polityczne) 20 .20 Z pły
ty zespołu ,.Gra nd Funk" 20.50
K . rOll:ka spo rtowa 21.00 Koncert
życze"
21.35 Dżwięk<>wy plakat
reklam o wy 21.50 G ra flecista '10lel'ide:ski Th. v ..n Leer 22.15 Recital Sh. Ba.ssey ~2.Je Studio ll{)w'ości !'!3.10 K o ncert z gw i azdą S. Adam-o 0,10 Ko·ncert tycze ń
od P<>łf>rlii O .J6-2.~ Program n<leny " Bydg-os-t:c"y.
I

wiedzieć~

zobaczyć,

20.00 .. Cltci.ałoym byc kL'llŚ : nnym' · - o B, Czeszce 20.311 Płyta
z espołu "Blocd, Swea.t and Tea r s"
21.00
R enliniscencje
nluzycZ!le.
Izo l dy w Bayreuth 21.50 Ope'ra t y g~nia. G. C. l\.1enotLi: ,,::\fediu'n"
22.08 Gwi azda siedc1iu \ovieczo :·ów
- L. Russell 2,2.15 "DŁugo i szczę
śliw ie· ' odc. pow. 22.45 XII FeslLwa.l l\1uzyczny Bydgoszcz 7.
23.05
L.abooralorium
m1-ł5:.
23.W-24.00 Na dob:·a'noc
śpiewa
L. Prus.

21.30 -

16.43
Omówienie
programu
16.45 R adiorek lama 16.50 Z cyklu:
"Nie tylko o filmie" fei. T.
Wiącka pt. "Fałszywa opowieść"
17.00 :-'fuzyka naszych
przyjaciół
17.30 .,Ki elce sportowe"
kom.
K. Kojara 17.40 "Non stop w róż
nych
rytmach·'
18.00
Dziennik
R adiowy 18.08 Pi o s e nkl S. Rembowskiego.

T eatr
Que nli n .
Czym zYJ.

2"2.00 22.10 -

Wiadom osli
VV ieczo l" V

22.:55 -

spotka n i.
Dzienn ik

Hl .05 -

Języ k

l'1l0GR \

17.35 18.05 -

19 .20 l'9.lO 20.20 -

r)SV'ł

St. (iD)
.
Dla ml O(jZ!
mysl ic e'"
LUd z,e
WI.

D c b :-lO-ll1lloC
Dz ie!ln:~

Tr a..n:-IH

z~

h o k e lu na
cha r ... t
Szwec la

21.20 2.1..30 -

23.00 -

24 ~ ""(l · r......
" G :'/'żct:! • ~łl
se:- ~a Lu :1 n~.
l e l .\ a A r: It .,·
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J utro

nI.OO W ięc"i, lepiej, ta",i~i 14 .15
Czas ł lutY"le
14.:ffi
Dż\Vięk "we
wydanie miesięcznika .. Jazz" 15.00
Dla dz i ewcząt i chfopców 15.46
NowLrty i n o \'V"i·nki m'Uzyc?)ne 16.00
Z mi,krnfO<llem w
raoryce 16.15
E. Ax lS .21)
Z na.grań soh'tów Te:m.1na·rz muzYC7-l1y (S. Krusz e lnicka) III.Je Echa dnia 18.40 O r ga/n iz·J cja i za,l'zadza nie 19.00 J.
Łuc itkk: Poen1e
Lo r,re (poednat
o Loane) 19,Je Duety H. Pu.-cella 19.40 .,Zap:sane w pł c mleniach"
. - rep. W.OO Salzbu:"ger }'estspieole
- 1"974: recital pian :sty cmgielski1!!l"l C. Curz;c'na 21.50 W ia d om<>ści
Slf:l'ort.owe 21.5"5 Horyzonty mu zy-

de

"
DZlS.
P RO G R AM l
Matematyka w .zkohu
Dziennik TV (kolOr)
Dla
młodyCh
widz6wł
. Ekran z bratki e m
ł'l. łł "Laury
i
niepokoje'·rep. z VIIr Festiwalu pianistyki Polskiej w Słupsku
1 1. Ił Kronika Warsz awy i Mazo w sza (kolor)
1*.30 - Poligon magazy n w o jSkowy
lAI.ot - TEST TV Słownik Eko

15.06 16.30 16.40 -

PromEilada przegląd
wydarzeń
kult. za gra.nicą 23.00
Ba.ch: kantata ł"Vergrni.lgte R u!1"
23.40 H. Vi,łla-Lob06: S<ma,la-FankI

20.20 -

PRO GR..'\.:\t L OKAL NY

P RO GRA M U

2t2.JO

nomiczny
19.15 ]9.20 19.30 -

Przypominamy, radzim )'
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)

!.azja.

P R OGRAM IJJ
15.0!; Pro-gram dnia 15.10 Koło
brzeskie \\'ieczory W iolonczelowe
rep. 115.30 "Nad szkoLną kroniltą" rep. 15,45 R ozszyfrowu .
jemy piosenki 16.05 Muzyka z fiJmu "Spotkał-em nawet szczęś li
W);'"'C·h Cyganów" 16.25 ,,'Va rszaw ska Jesień 19&5" (II) 117.05 ,,622 u~d'kl Bunga·' odc. pow. 17.15
Kle~mas:< płyt 17.40 ł'otopla.stikon:
Potrzebni w Zairze 18.00 Muzyk o b~anie 18.'I(j I nte-rradio ma-g.
m~llL 119 .35 MuzycZ'lla poczta UKF'

Ogłoszenia drobne
KRAJ
Wł J<lysław
(Brzechów,
pow .. Kie-Jee). Lgluotl Je.g;i.tymacj<:
do b-Be.t"" m'leslęcznego PKS "a
tra~ Brz.e-chow Kielce.
ZJ.99"_r'
~1:0RYC Wloc.'z:l111ierz (Kielce~
Leciva 13/;0) ,*u.o>l
le.gityma~j';
s.::ko1ną wydaną poI·zet: ZSE Kiel~.

,.0 d\\-()ch takich..

c<>' uk ra ClJi kSięzyc· ' -

•

posłuch ać

zobaczyć,

~~g

KOMB1NAT Su.d~>wr>ictw .. !\iHejkJ.eg() K.eł.ce- uni_a'l"",," Z!;".J~~ <i<>W Ody :RW n.. 171~, ~,
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PP " POLMOZBYT"
inform uje P T Klientów, że STACJ A
SAMOCHODÓW
w KIELCACH
przy uL REWOLUCJI P A2DZ1ERNI
świa dczy

w terminie natychmia,;to\\
usługi w zak r esie:

SPRZEDAZY i MONTOWANIA O
mochodów osobowy ch
WYMIANY AKUMULATOROW l
SMAROWANIA i WYMIANY OLEJ
NAPitA WY SAMOCHODOW
,.DACIA 130", ,.TKABANT",
i ,.sKODA" ,

~~

_,

Swie;:czewskie~o
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r' 6ST O JE
T .\K.SOW E1I> :
pl.
SWie r czewskie g-o 31, OWCHzee
Za cho<lni PKP - __
o

O strowie c
K I

~

.\

" H utnik" "Na białym koniu"
- v,;ęg· 1. 15. "'. 15.30 . 17.JO i 19.j(J.

"Zorza" - "Drzwi w lnurze" polski, kol. 1. 15, g. Is.. i 18'.
.,Prz o.d uwniło:" kierownictwo
kina nic przysłało terminarza til -

m~;~~ł~. \
Dv2l' R A: nr '"jO,
al. l 1\1.a ia 2
POCOTOWIE R.\ Tl:NKOWE: tel.
99
POSTOJE
TAKSOWEK:
tel.
15.73 i 37.92.
l Twaga: za ewentualne zJllia ..
ny w IHo~ran"tie redal(cJ3 nie- od ..

wodociągo\\·c ~lZ11~lr~~C~Z~)~'I~":le:,~o~d~~I:)O:\:V~ia:~:.:a.~______~~__~__~____~.!;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

ajprak yczniejs y

upom-n iem świątecznY

PREMIOWY ub OPROCENTOVJANY BON OSZCZĘDNOŚCIOWY

4
XXVIH los o wanie premio w y ch bonów oszczędnoścłowych odbędzie się 30 grudnia 197
o godz. 9, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 35/41.
ciągnieniu tym zosłan"e wylos owanych 10.500 premii na sumę 35.500.000 złotych .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ioko"ta ...
~pra " it~
,vzajemnej
zhrojnych i sbro~ I'odlk.,wej.

W stolicy Belsie

2-dJlj.()\va

i,teó'w 15 człon1",luocnoatlant,-e-

P ,,~y dent Franeii
Li.q'ard d'Estajn~ u~Ii..i "j

ra.no na. G \va-

I .. iz ~· lą

oficjalną

a

p/7Jed zapowiedzi...n~ In na konice tygodnia ,poLkll:n;e m s
1>rt!Zyd,ente m
uSA Geraldem
FOrllem na Ma r tynice.
TOKIO. .'\linis lcr spraw zagra.nic7.nych
Indon l'zji Adam
l\Ialik
udaje ~ię dUś w po dróż do kilk u krajów socjalisty."znych. Złoży on wizyty w
Związku Uad zicckim, na Wę
gI'7.ech i NRU
oraz
omówi
mIYLliM'Gści w pól.pl'a.cy go ' )Od:nczcj między tymi kr"'ja,mi
a Indon e:<ja,
lOSKWA. W stolicy Z itR
kooLynuowltJj w środę rozmowy

kJry.zy.() SQnowyc h
kapiba-
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I", ki

I"Jlo

\\'1ie lk+ie
l'w uje si ę
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~.j;;·· h "wi.eJ.kjch
.. ,.k np, NarweBe:-·("",:a . Niepokój
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W ś.r odq mini.>tcr L e jc zak ~~_
sta l przy ję ly p~zez w!ce pre mi,,ra ZSRR, .Michaiła Lcsicczk~.
P oocza,; w izyty omów iono pr oble m y z w iąza n e z d o;ta w ą fabr.'· k plyt dr e wn opoc'llOdnych z
Pol ~ ki d o ZSR R i koope l'ncji w

minisiro\\,it· spr-'d.W zagra ..

Oświadczenie

1l.Y.

lana Smitha

tr~ zmniąUJllyc..'1 zm y lalą
ooeną
kl()!1'iunktUł!"Y
i ukl!kQwallIi\ełJ11 l1Iatd'Jn i<..lfłD vch ZI3rll1Óv.r ień W

toc'llllll,a,,, h k~'adowych i zalgraruc zmy clh .
"AfUJl1Ijlool€n" wid<lJi, pre.yczy~ kryzyS/u w p!'JZoe<Woz.aJCh l'Qpy
w 7JOOJCJZlnym j e j po&roŻE'lIliiu,
wobec CiU gO w iele k'rajów SlZU](a iJThn'y c h niż ropa żrooe-l e<Ilell" g'i. HOI'(Julwpy 1113. 1lJ,'l,jbH'Ż.:;,z.e lata !JIl'~ ' duja doa.b:,ze z,rnnie jSlZ3IlJbe s:ę z,ui.ycia paLiw pł ynnych,
Im lOim:a~1t szyhki Wz.rOE'lt ZiUŻy 
c1Ja węgla IX""dfZ rozbud vę sieci
dEr", LrlaWn i at.oml)w yc h .

:> h:) pal~ą, a ich
".1 '" pęc w iały z
• ,.

bli,ko rok u
·ił
wolu:m e<!l
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l

:

)·.\"ą
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l cucL!lOOc i ze
dla już
d
tvm
ba'rI:lnko \vcó\v.

hiÓW

norv;esk.i
'. ,.<1

a.rma;torów

'.

,v,croko oma":- zy" U we flo '. \\ 'l'r dza on, że
·.1
arma,torow
koloo.alnych

'2. XII. HELSINKI. PAP. Jak
informuje dziennik "Politiken",
każdy
automob ilista w Finlandii
tankujący
benzynę
na sta<ji
benzynowej otrzymuje do wypeł
nienia blankiet,
nazwany przez
prasę "testamentem nerkowym".
Na wstępie auto rzy tego orygin'a lnego dokumentu ape lują do
właściciela samochodu, by pod-

~ojedziemy
-1l\I~. ZE STR. 1
.~YLacj a wygląd a w
~." jak dotychc zas
wzmoż-on e go
rezerwę

"0'0

. też
O; acych

wygod ny
no
....0\
rn:ejscówek jest
oOe~lny z Warszawy
I odJeżdżaj ący
23
SJd Z<1e 1650
,~,
'
.
o,'{
'ł/)'sta p iq p.-no
I,.!) ·~t'·
... ,
c'; ex I miejsc sy,
togach jadących
01:" a Zakopa neg o i
~., o. rnożi ;\yość prze: ""', l.tnieje jeszcze
Poci ągiem,

PKS w
świ ęto

szą

w da

wlaś eo: -

7. ,'z y;nają

na

święta?

oczywlsc.e przy dużym zapotrzebowaniu ze str01ly
posaze,
rów wprowadzq
d o datkowe
nadzwyczajne
połączenia.
Dotychczos jednok n ie
ustalono
jeszc.ze konkretnych
terminów i
tras. Spod zi ewa ć s i ę tego moin a
w na';bl ihzych dniach.
(JaS)
DOK~ŃCZENIE

ZE

8TH. l

aspekt
t .. "hoiaUlY, aJe 1
polilyez.n y. Trudno jest mówić
'O\;ęt) o _tate-cznym terminie 0tylko

twa.rcia.
Władze egips k ie mają powod y,
żeby spieszyć się ,. otwarci",:,'
kanału. OplalY
za korzysta.me
z tej drogi wodnej przyn ....;ł y
Egiplowi spore dochody: np. w
roku
lS66,
os tatn im
pdn~' m
r(lku uh·t kowarua kanalu . wyni%ły
~ne :?23 mln
doJa.rów,
~ie źaluj" ~ię zatem starali. ż e 
b y złotą żyłę odzyskać. Zapewniono sobic mit: dzYllarodow ą pomoc pl'2y rozm inowywaniu ka-

nału,

zakoń t'Zon~' m

miesiącu .

Egipt

w

ubif'głym

m a (.akże zazagraniczne k r e -

gwaran((lwan ł'
dyt y
na
pog ł ~ bi "nie
kanału,
przy czym c hodz i o nieb~ a l('\

ne kw oty, IH·'Z'C kra Czająct' mili ard
\ :: wagt;,
. I

~

l
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że ~ 

rz ąd.len
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'l!.i" en tyi.acji
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, t!""

~ moze
1:"1 r~ a

sto

pię -

h ę dą-

• '\ \ lfl\'wa.nych tw6 r
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:-\leksan<1er~
~:t l Role,ława
0\\ ='!a 7 n!In
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Ol\(ane. (JaS)

J2.XU. LOl'l'Dl"N PAP. Pre1ni.. r ra sistcrwski .. r;o rządu w
Rodezji, łan Smith ... wygłoszo
nym w śr odę w Sali.~ł)Ury pr%cmuwieniu radiowym ogłosil porozunlienie o przcr\\'aniu ognia
między wojskam i
rodl'zyjskimi
i oddziałami sil wyzwoleńczych
oraz o wypus7.czeniu na \\r &łno~ć
więźniów
politycznych.
mith
stwierdził, że
Sl\
to pil'rws7.e

kroki na drodze do rozpoczl;cia
ko.n[ereneji z udziałem
prz!' wódcó\\" ludno ści mur z "ńs kid i
białych osadnikuw w ~lu rOZwi.ąza... ia probl,'mów
kon~tytu
cyjny .. h Rodn ji.
Oś",iadC!zl'ni<- Smitha
zostalo
prz)' Jęt.. z zadow.o l .. ni .. m w ~ą
sil'dnich kraj<Lch arryk<L".kit'h.

Zanim ruszysz ·

s\\ .'.:łW\v e SIt..OCZ -

dołarów.

Coraz CZęsCl e J
powraca na
p.rasy pytanie, czy Kanał
S ue s ki odzyska dawną rangę w
świ atowym' handlu. Prze d izraelską agre6ją
była Lo bowi"m
jedna z na.isund wyko"ys ly,\r a.n y~ h fl róg ,~t orłny('h świata;
wart
prz~' pomliieć, żc w roku
łamy

E

cJ.n iach 9- 11 grud·n la hL p ooywał v.' M skw!~ na czel e
d e legac ji swego re-50rtu m ' n ister prze my.lu c ię.Zk : ~o
PRL, Włodzimierz Lejczak, który przep!'Q ...."'!dz:ł ro zmowy
związ afle z dalszym rozszerzen:t>:n i p glęb : eni m w".półpracy
p olsko- radziec kie j w w ie~ u d ziedzinach .

nieznyeh ZSRR , Andriej Gromyko
i
Rumunji ,
George
l\( :won~scu, klóry p r zebywa w
ZSltR z oficjaln:\ wizytą . Obaj
m-:żowie s(aflu w
prz~' jaciclskkj almosf.'rzl'
przedys kuto'wali "" ydarzl'nia międzyna
r!)dowe ~nteresujątJe obie 11'0-

. '''.\·lć
Lamkow il \. (", zych,
OOI"laZ

l

•

rze

notv tankowCóW
:;Imlk.i

•

rogę···
pisał dełclorac ię - testament, na '
mocy której ofiarowuje (w wypadku nagłej śmierci w katastrofie) swoje nerki do celów transplantacyjnych. Autorem deklaracji jest Fińskie Towa rzystwo
Wolki z Chorobami Nerek.

l e j dzitdz:n i oraz zagadnie!lia
r ozwoju w .półpra cy w przt'myś l e ciężkim, re ~Z\;z gó1nynl uwz gJędnil'l'liem m szyn
i urzą
dzeń dla
cł>em:i.i,
oolevnuc twa
i górni ctwa run m eiali n ież",
la'l.n yc h.
POCh:ZB6
pobytu
",,'
w l i..:y
Z , 'R R W. L ejaak spotkał siG z
min i.,Lrami i czlonkaHli kiero wn ktw a wi e lu r ""ortów gospod a rc ",ycb i prze p!'owa dz ił roz_
mowy w ' praw ie w,;pólpracy
l'konomicz.nej i w zajemnych dasb w do 1980 r. W toku sp otkań
omawiaollo m.in. kwe-; t:e
,,"w iąz= e

z

r e alizacją

radzi ~c

k kh zamówień na p o J. ki" w ytwórni e kwasu siarkowe go, ocen i ają c
pozytywnje jej prub ieg. Poruszono t eż s p raw." radzi ec kic h
oos taw dl a n~ szv"h
hut
"Katowice",
"Za\\'ie r cie"
i i m. M . Nowolki. budowy d a lszyc h wypo.;ażonyC'h p rz('~ PRL
fabr yk płyt drewnopochodn~ch

Złota

kaczka

K...,,(Mllin Konkow, uważany
za najleps~ ... r;o my ś liw~go
w
rdonie ~rodk owej Peczory ( yb .. ria) powrócił niedawno
z
dlu~ego polowania z zaledwie
dwoma kaczkami.
Zona
lla
"wieżo w y patrosz y ła plaki i okazało
się,
że
w całej s wej
karil'rze Konkow
ni e
m ia ł
szczęśliwsZ"Ko
odstrzalu. Zolą
d l'k j .. dnej z dzi kich
ka.cz .. k
był nafaszerowao y
grudkami
z łota.

BBC ogranicza
ilość audycji
n. XII. LON DY N PAP. Bryt yjsk i€' 'TotL'arz!1stlL'O Radiotco- T,'I, Iciz1/jn" BBC o,';/Ciadczy/o,
iż u gran iczy u: najbliższym cza
sie il ość audycji
ra dwu:yc h
i

Dek laracja
WY lasn la,
że
w
Finland ii panu je
og romne zapotrzebowanie
na nerki zdrowych lu dzi . Ponadto p roponuje
td etdzyjnych
przeznaczonych
dla odbiorców br!ltyjskich, abll
or,a, by
po ten cjal ny
don ator
nerek
uzupelnil
deklarację , zao~zc=ędzić milion fU1ltÓll" szter
li nflóv' i przl'ltcucieŻllć u; t en
zg ~ d q
na ofiarowan ie
swego
s!J'>,ób klo1Joty finansotL'e .
martwego ciala no inne cele
naukowo-badawcze.
Słuchacze
radia i teleu'idzo,cic' strocCl ok%
20 godzin proJale zauważa "Politiken", kaź
gwmu TV i 50 godzin progrady automobil ista po przeczytamu r udllJlL'C'go tYfJOdnlOu'o. 0niu tej nieco makab rycznej deb!fdll'U kanalu tclcu'izll Jne BBC
klaracji, a lw!a szcza po jej podbęc/q koilczyć program o godz.
p isaniu, niewątpli\~ie jedzie da2.1.30 z wyjątkiem
piqtk ów
i
sob ót.
lej znaczn ie ostrożn iej.
Dla.t.f>r;o przywrÓC't-nie żeglur;i
.... ka.nale uwaia ac; tylko 1a
~Lek je!:'o rrn .....ansu. Jtdno"",,,śnie m!lją
b)ć prowadzon e
praof' prz y po/:,łębiani u i posu1'7.a.r1;U td dr01:i
wodnej. Zamon;ką·
ę . Ż .. w
rnulia<-it' kaJ e dna.k w ci~u 7 Ia.l, kt.)Te kłada
zosiaolli.. do",tOJi()wan y do
uplynęły od ,.~kni~ ci a ka.n~-. n:> '
slatków o no ·· łu
w świa,~OWf' J flocle nastąpI prze punr'l.all i
noiici
około 200 t v • . DWT. J .. ~li
ły' du że zmian y.
Konie czn ooić
ponowopływ<M1ia
wybrzeży
Afryki zważyć, te dzięki

J966 pr'Wpł y oęło
tamt.c;dy 21,2
tys. sLatk':'"" które pruwiozły
242 mln t.oo tow a rów st:wowiło to wów{>7.M ok~lo 13 proc.
światowych
p""wo<zów
dror;ą

no

Kanał

spra\\ iła. że zacz4;'lo budować
stalki coraz
\~i eksze. ""rdud
opla,alne na dł~/:,ieh
t r as ach.
Poja\\iły 'iię )iC'zne " nlamuty".
o n o"n<r.ści naw .. t do pół miliona Lon.
K ana ł
lIl'ski do~(o 
sowa.ny j .. ~t do prz.epusz!'zania
stall,ów O no'::no ' r' do .):; ty~.
D'VT; jI'(1n{)~tki t ak: .. <!:onow;".
doz; , 73 Jrchvi .. 31 pro~. handło flot y

r

z. l'it: 'nit:nla '\.· ,półp ,... .
z:tkresie D4~tal ur gi;.

\'\-iz-,'ta ci l egaC'ji . J iDI,t e r,twa
Pl"Z ~
' l u C :ę żk: e;go PRL
.,
Mo~ ,je n ,tap :la ,\' cza- ;e, l:dy
p "j,ka i Z - nR llI'Z)' gOto ują
now
la n,\' gU " podarcz or:\ z
daJ.,ze zamj'·rz ~ n:.z. zaró\\ 11 0 w
za ,..e~j \ w :!> pĆ'lpra f..":'" d ·u :tr·,nn j. jl:k i w i<.:lo-tronn ej, zaw~r _
tej w k mpltk'U\y,' m programit!!

so cjalisty'w ej integra C' ji g'r;.podazv·z . . . j

kra.iuV\' R "'.' PG.
4

Edward Heath
kupuje nowy jacht
12. xn. Był y p r ....:n-icJ' bryty "
"lkli Edw'o cd l kart.h
ośw:.ad 'zv t
ż,e ma z-amiatr kUI);Ć nQ'A'y ja~;h t
n.a mie j ,,,,,, ptJp':-z._Glnie go, klór y
Z{)·.t.aJ j>O\\"ari.;n·:1!
-a.kod.z.oll y we
\vr ześ n iu

br.

na

\\'odach

k:lna-

lu La Ma'"c.h e . ULotn<:lo wtedy
Qwóc h cz Ł=ków halngi.

='Iow y ja~'hl hGdZl: e ~i<; n3zy w al pooQ\)n i<? j ak j-eg<J p"'jM'udn ik .. ;\lo!'ll ing C lo ud" , j"dnak
bc:<l zioe zbud ~,'a:ly z a l umilliu m ,
tl nit: z dr"wn ·~l.
ll~lolh o~f1ZV 
maI (~'k<Jol() 60 t,·~. funtów z1. 'l' 1;1!l.g&w z l.Yluiu
ubez.pi _ '7ll;'!l;-a
i z tRj wlam,;., "'limy 7.' >kll1pnje
n .)w y :13,.)11.

Książ~

Karol

pornokinomanem ?
ILX IL LO"'DYN. LondY li.
k i dzi t>nn :k " Da il' Expre~ s "
doni6,! p'}d u!b,:,zymim na glów'kie-m, że br yt~'jki nal't(;"pca kon u, k'ia"i:e
KaTo l
bard:w lubi og lą dać firny o
tl'mat\"c" c rot "czne j do zwol one
od 18 la. (}.~Cltn:o ks:ażę 0be0ny by ł na s'?an~!e filmo wym w v.rioste Okeham ton w
hrab. wle Devc 1. I'(d7.·ie właś
ni!' wyśw;etlzno f'!m obfitlI jacy w br ~ d"lO ~ m ia łe s('eny
milo~!1e. Po ob€'in:€'rli u
fIlmu
k"ąż<; by! v:YTah1'e 72"') \"(),l() ny.
,Jak ujawn:ła właś c:ic: elka
ki na . Bt>5Sip Pt,ear<. k,;ążE:
Karol i>rzy b~' ! tam w \!)warzystwie
mlod~'c:h
of"ct>rów
;\72!' yn<:rki Kr óle wski e.i .
Tytu ł
ego r lmu b,zln:aJ ..Pe rcy', P ,oq:'es;" i opow ia daj o
przyg:cdach młod e go c d owieka , który D:l'iZllkiwał na i1),i~k 
n Iej-zych kt)ti€'t na świecie.
światowym

pn,(' my ś le

okręlo

wym . Zmalały umówienia na
jedn.ostki o nośnośd J!Ona.d 200
tys. DWT, natomi ' t naJ,,!ięk 
sze powod7..enie m!lją HO-(ysięcz
niki. A zat!'m , u(ki dos(o 0wan.. do - »OI;łębioncr;o już w
prz ysz łoi,oi Kandu
u kic~.

Sa otwar<·i.. k.an~łu i odzysk ...ni .. pruz rutęo tiawnej r,,1i
w
"w ia to,,"vm
h a ndlu
cukl\
nif"rlł' rpliwie' nic () lko I;~i pt ,
al .. i wi .. le kra jów W chodnirj
:U ryki oraz p.oludni wej Azji.
R (' ne~ans
k aua łu
ozna~za bo\\i ... 11I dla n;"h m ożliwość rOlsZ<'~z" nia
.. k"porlu,
I.. tór~' JJO
skro(', niu d rogi
mor. kiPj do
kra ,iilw-imporl"ró w
s(ani l'
się
barrlziej konkur"n cyjny . Na 0twan·i., (d drogi wodn ej ez,nl'mu
'lt\\ arniu
droga np. 'l kaJ'-\ \:lk:lC ",'oZ\' scy jpj ua\\"1ll
Kuwl' jtu do Lonclynu . (anie się użytkown icy. Trudno ,ie <!zi o 70 pro ... krót , za, b :u cll.id bę wii' , wedlu!:, \zacu nko w"el! 0dzi.. ię opla r ało transp.ortować bli MPI1 \\ ydluż e nic
dróg mor((lW,lry
mnil'jz\mi
~(alkami
sk i~' h
po
zarukni C; oiu kanalu
pruz
kanal
IllZ
" mamutl'm" zWI ;: kszyło w
minionY<' h 7
'''z łui W) brzPLY ~ fry ki.
la.(anh wH'atki na (ra ~sn .. rl
" . ś ,,· iatcwynl h:.!.ud!u o o 'u. o
Arma(.or7Y ~ą "ido!"Z11it' t .. go ::0 procent. (Jntl'rp,,,~"S)

Sueski
odzyska da\vną range?
Czy

l"·

7.~lar.;a.

obc;rr\vu jE"

" idol'lJll'

http://sbc.wbp.kielce.pl
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w
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Zwyc ięs

szachistów
Szachowa
szeg-o
wojewooztwa
tl'adycyjny poj edvn"k
lem ziemi łÓd zkiej,
ba.rwa.ch wy Sltępuja
Anna Hellwi g i
Dobrz yńs ki. Spotk.
resujących
partia"h
się sukcesem na
ta.ntów. któn:y W\·

Sukcesy klubów RFN

pos2()Z~gólnych

•

Ajax

I

zyska.no

n-astęp ujace
p!.erW'~zym miej '\1

De~by
.

M.

~

I ~ PurJin
,

Marle Pro ell-~foser (Austria) czoło wa n..-ciarka świata w
csasie tr~ningu na trasie zjaHu.
CAF - UPI-telefo to

Węgry

USA -

Wczoraj rozegrano r ewanpojedynki
1/8 fina-lu
piłkarskiego Pucharu
UEFA.
Ocze'kiwa,ny z dużym za.interesQwa-niem pojedynek dwóch

żowe

10: 10 w boksie

czołowych
wł06kiego

Wicemistrz świata znalazl lIIuromm
(

.

sali Colloseum w
Clevełan<! w obecno3c: 4 tys. widzów
w"rod których w ięk-z.o.ść staco- ·
wili Amerykanie
pochodze<nia
węg iersk ie go.
odbył . s1ę
mię
d,zypań.5lwowy mecz
p : ęściarzy
Węgie r i U A. Po
bardzo zaci~tycl1
pojedynkach uzyskano
remi;; 10:10. W ze5pole USA
wys~ll»ilo aż 6 pi ę~ciarzy. któn ..y g.ooeili w Polsce Atkins,
llichardson, Holmes, Pry.or, Kro
marek i Stinson.
W

Prze ży wający
kryzys
węg ier9k i odn i ÓSł więc

boks
sukces,
rcmis'lillC z tak renomowanym
przec:wn ikiem,
jak reprezenta c ja l; SA i to na obcym r ~n
gu. Jeszcze raz trener Laszlo
Papp

zmobilizował

armade"

"węgier , ką

z

mistrzem olimpij~kim Gedo. mistrzem
Europy
Badari i Orban em. Najw ię k szą
nies-pDÓz' anką meczu było zwyc'ęstwo
n iedawn ego
junio-ra,
Pakoza i
nad
wic.,.mie~
śwJ,a,ta Stinsonem w wadze eięż
k.i-e-i. WY'n'i k tej walki zadecy-

00'N'3Ił

o rern<iaie ' druźy.ny wę
gi.emk.i-e-j.
'ic więc· dJziWJlJi!'EP.
że Pa.kozdi. stał
się boh8lterem
zes,połu.

N aj"i€-k-awszą wal kę roze !'8li
w wadze le kkiej misltrz Europ y Badari i mistn: świa-ta wagi piórkowej Davis.
Bylo to
",mocjonujące spotkrun.i.e. w którym szs,la
przechylała
Slię
to
noa jedlną to na dl'Ugą stronę.
Dopiero III run-d.a. wygI'a.n.a w
efe-kt-own.ym stylu przez O.visa, zadecy dowała o jego zwycięgtwie .

W iele emocjo przyn-:.oo.Ła wa 1w wad.ze oiężkiej
mię<l.zy
Pakozdi i wicemistrzem św i ata
z HawR<ny, Stinsonem. Młody
Węg i~ r. d ehi·utujący
w p i,erwsrej re'prez.eon.tacji, nie uląkl ~ię
sła.wy sw€-go przeohvnika. pl"'l-etrz vma l hUI'agSlrl-owy atak Ame ryka<I1lbPJ8 w piell"w9Zym 9tarx-iu
i bok3UjąC balI"dIzo uWarŻ,llIie uzys<kał w II i III rundzie wyka

9Ok,ą

przewa.gę,

wn.e.

zwycię~<two.

361 klas sportowych zdobyli
SeflIOll pWk a.r'!!>:< i 1973 /74 z.oot-at
defirnutywnie
rozliczony.
J ·a.k
zw ykLe, na S8łmym końcu 218twj.eą-cJa.a się zdobyte prze<l: z.awOOrvików klasy sportowe Uli
udział
w
09ta,trbi.ch
m~strw
et.WQCh piłka.. kich
woj.e-wódz-

t_o

ub. sezonie klasy sportopn:yzn81Tte
zo5ltałv
pr-zez
PZPN w W3JI'>"'Zawlie i SPN WFS
w Ki-el ach 7Ja<Woo<l ikom re-krutują.cy m się z 33 klubów 01"31Z
2131Wooni'k-om
re prezentu.jącym
barwy województwa w druży
me j Uf1<iOroW.
W

we

Komunikat
Totalizatora Sportowego
PP Totalizator Spo rtowy zawia-

damia, ze w

zakładach

Toto-Lotka z dnia 8. XII . 74 roku stwierdzono :
L OSOW ANIE I
1 rozW'. z 6 trafieniami wypana 1.000.000 zł, 8 rozw. z 5

traf. prem. -

zł,

3413 TOZW. z

LOSOWANIE II
5 rmw. z 5 traf. prem. wygrane po 409.356 zł, 213 rozw. z 5
trat. zwykł. wygrane "O ok. 9.5~
zł, 10.689 rozw. z f trafieniami -

wygrane po 281

Mały

ZJalSłu

piłkarze

Ogół""m
przy2!llla\llych zosta.Ło
361 kla.s sportowych, w tym 9
kl~ pierw:;zych (Iloadaje PZPN),
21 - d.rug j,ch oca.z 245 kl!łlS kat.eg.()lrii trzeciej. PróClZ tego llIadruno 16 drugich klaos młodzi.e
wwych i 70 trzecic h klas tej
wto8lŚllI i.e kategociii. W porównan-iu z r-ok iem ub .• w WQj. kielec koim
nadano
obeon·ie o 33
kLaos>y sportowe rr..niej.
Je-śli chodzi o kluby, lWlIjwię
cej. bo aż 35 klas s.portowych
zxIooby lt pil kairze Sta.ru Slr.:IorsCh-oWL0e. n-a II pozyej i zn,alazła
Nid,a Piń c zów (19). na Ul
się
- Cz.a.nni Radom (18), dale j
RUc'h Ska<rży"ko (15), Błęk itni
Ki-eloe i Rad.omiak (po 14). GI'anM Ska,rżysk-o.
KSZO
O~t r-o
wj.e.c. Orlicz Su~ hed·n.iów i Start
Radom - po 13 kłas. Dal~ze
mie-j 9Ca za jęły fio3Stepujące kluby: Broń Radom, K orona K ielce. Orz e ł W i.,.n:bica - po 12
kla~
Slportowych. P o~,tałym
klubom P!'ZyZ<rL~IWl od 2 do 11

' kłflGoynkareji

zBlwodmó:2~h.

(sz)

Euro~y

finałach.

A oto wyn i<ki wczorajszych
meczów:
Velez Mostar Derby County 4:1 (2:0). P ierwszy m ecz
3:1 dla Derby. Awans Velez
l\Iostar.
Banik Os t rava
Napoli
l : l (O: l). Pierwszy mecz 2:0
d la Ba nika . Awans Banika.
D ynam o Drezno Ham burger SV 2:2 (1:2). Pierw"Z:,"
mecz 4:1 dla Hamburger SV.
Awa.ns Hamburger SV.
FC Koeln Partilt:an Belg rad
5:1
(0:0). Pierwszy
mecz
1:0
dla
Parti.zana.
Awa·ns FC Koeln.
. Fortuna
Ducsseldorf
FC Amsterdam
1:2
«(:1).
Pierwszy mecz 3:0 dla Am terdamu. Awans Fe Amsterdam.
Twente Enschede Dukla
Praga
5:0
(2:2).
P ierwszy
mecz 3:1 dla Dukli. Awans
Twente Enschede.
R eal
Saragossa Boru!lsla
Moenchengladbach
2:4

Klub "Mrówka-

zaprasza sYlDpatykóvr
piłki nożnej
Klub "Mró\vlc.a" w KJieloa.ch
2l3Ipra. <Za
symp3ty·ków
p iŁki
n.o-'L:rtej na kK>łejne spo~kallli~ z
cyklu "R00tnowy o
sporcie".
Tym raze m w "Mrówoe" goś
oić
ą red. Andrzej Polko-w"ki z "Pnz.egląd.u Spoa-tDoweg<J"
i t!'€111teor PZPN, Ry:q;a.rd Kułe
~lZa. Tematem
9potka'11t:a. które
oobę-di21ie si ę w piątek. 13 bm.,
o godz. 18.30 będą pS!'>1pek tywy
pol kiej piłki nożnej .

wygrane po 224.916
5 traf. zwykl. _

wygrane po ok. 8.000 zł, 14.259
r.,zw. z 4 trafieniami - wygrane
pe 221 zł, 241.513 TOZW. z 3 traneniami - wygrane po 14 zł.

3 trafieniami -

OOll.O.>lząc

zespołów

Juventusa z holenders,k im
Ajaxem
z a,kończył
s ir:: n iezn acz.nym zwycięstwem
Aja..'Cu 2:1. Doskonałą formę
zademonstrowali
piłkarze
R~N, gdyż aż trzy ich zes poły
zakwalifikowały s ię do
następnej rundy. N ieżl e wypadli również piłkarze jugosłowiańscy, których dwa L:espoły znalazły s i ę w ćwie'l"ć

7ł.

190.53& rozw. z
po 16 zł.

w)r~ rane

Lotek

9. 13, 16, 24, 34
a.4c:ówtla banderoli 511413

UEfA

(i:2). Pierwszy mecz 5:0

dla

BO~ Ulisii. Awans Borusslf.

Ajax: Amst erdam - JuvenTuryn 2:1 (1:0). P ierwszy
mecz 1:0
dla
Juven tusa.
A wa.ns
. Juventusa
dz ię ki
bramce z d o.:.b yŁej na w yjeździ e
i li-czonej podwójnie.
&U8

Hein.ich prz.. gral z

brzyństkim, T. K 'e,es
S Łok-owskiemu, J. Za
nał B. S2lmytko. J.

z Z. K olS'-"i
J. l\lajch
J . Kioce<> pr zegrał z
l e-ok.~m, ' A. P alo.i'Z
z D. Weide<r. A.
g.ralta z A. Hellwig.
Sika
wygrała z J.
J. Stępień pokol'ł ł
ka M. Leszcz yński
E . Krol"kiewicz.
g!'ał

21wyciężył

Bokserzy Staru wa
. .
o weJscle do. II li
;

Zakończyły
się
rozgryV'{lci
mistrzowskie bokserskiej kLasy A . Brało w
nich ud'lJi.al
pięć zespołów z czterech województw. Z naSlZegQ
terenu
startowały dwa zespoły, Star
Starachowice i rezerwy Błę
kitnych Kielce.
Tytuł
m istrwwslq zdobył a młoda drużyna Staru Starachowice, która bę<lzie reprezentować KJie lecczyznę w
przy szł orocznych
rozgrywkach o wejś<:ie do II
ligi.
Jak
nam
oświad~zyl .

pr-zewoctniczący

Wyd zIału ,

Sportowego
Sekcji
Boksu
WFS
Henryk Kwiecień,
C'ZY'fl i()n~ ~ą 9ta.ra.n·ia, .;tby o..

Wracają
Przy'by.wają

11Ioon

Z

k.a:ż.dym

SZ~.

921kol€lllliowcy podj ęLi
J. AllIton.:.vk w
Rad.omiJalku, Z. Gace-k w AKS
BlJ::,.kK>,
J.
~C'lyiwki w
WSIL)">.-"::y

pr.aocę.

@ a rozgrywanym w Kato- Meksyku. Trenerzy i z.awodni- świata i Europy
r e prezenwicach turni eju piłki ręcznej cy otrzymali Zlote Od2lIlacz~ nia lantami klubów związkowy ch .
k obiet
uzyska no
następujące
im. Janka KraSickiego.
@W \Varszawie w dniach H
r ezult:ttv:
Polska Dania
i 15 grudnia odbędzie się ko1!) :8 (7:3). Węgry
$lask 15:8
larski cross przełajowy z udzia(8 '4).
'RD - Czechosłowaf';a
łem
cał ej
polSkiej
cwłó wk i
20 .8
(9:6).
Rumunia - aFN
oraz r epreze ntantów Czechosło14 :9 (7:4),
wacH. N R D i Austrii.
@ Nad górskim p3smem K a r@W \Varszawie w
siedzibie
konoszv pan ują o.;ta Lnio doskoRady Głównej Federacji Soc!anał~ warunki dla
lotów szylis tyaznych Związków Młodziebowcowych. które piloci wyko....@W gmachu CRZZ w War- rz v~t u ją do uzyskania prz wyżży Pol3kicj odbyło siG spotka szawie odbyło si~ wczoraj spot- szeń ponad 5 tys.
metrów, a
nie ze zł-otymi medalistami mi- kanit-")
czionków
Sekr,~tnria u
tym 5amym zdobycia diamentu
strzostw świata w siatkówce z CI,ZZ z medalistami mbtrzo~tw (t> złctc j odznaki SZYbowcowej.

-

-

prinłem ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

5. Błękitni II ~~ekeł

w rodzin~e s

rok wrn n-ow i iInsIbrUlktOLnzy i tren.e>l"Zy g,portDowi różlllYch dyscyplim, poili>adaJjący
wy~ wyk ształcenie
specjalistyczne, co
OZ11t9oC'2la,
że
wz.roon,ie po2li om
szkolenia, a 00 za tym iooie będą wyisze osiągnięcia sportowe.
Oiltabn':'o w S~kC'}i P iłkri Noż
n ej WFS w K i.,.lcach zaorejesotrował-o !'Iię pięci'u lloOwych ~ole
lIIl.owCÓW, w tym jeden trener
II kLasy, abwlwent
AWF we
WN>Cł·awiu mgr Józet Mton ~ak
oraz
czterech ab90lwentów AWF w KMlJkowie: Zd.zisław Gacek. JeTZy LelStLczyń »k i ,
mgr Andrzej N 813'ulewi.cz oraa:
StanMł.afw
Wilk - w:.rzy;,:y w
wi eoku od 24 do 2:1 lat.
C&ła plątlca poch-odzi z Kielecezyz.ny - dwaj u rodtz.e<n i są
we
WłoJWW'Wej.
poz.o;.t.a,Jj w
Busku, N-owej Słupi i przy:rujuż

bok Staru w
wejście do II ligi
je.s.'Zcze druż yna
strowiec. która w tym
s.pa<lła z II Ilgi.
A ()to końco wa
gry wek . A klasy ..
L Star StlllI'aC hOWlce
lO 12
2 Gwaró:.a, II Łódź
·
lO 12
3 Gwardia II
•
lO
4 Stal II RzeszÓW
·
lO

"B!"O{\i Radom. A. St.
MKS 0p0c7llW, a
H etm3Jn.i.e Włoi'l.~·Wwa.
Z
pN:Yje;nn()5<.::a z.;
jemy fakt, ze ",ł od
ci 9tudiów w ycM\\
noego
wrócili . po
IlI3,uki w rodz,.n41 e
za ieh
pI'Zyki aMn1
stępIlIi!

Młodzież

przy

drużynowych

wOjewód

