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NaRrody
dla gwiaZd

lo.błoński

zony
żem
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filmu

Wielkim

włoskiej
miejscowośc i

We

Odrodzenia

położonych
dla
socjalistycznej Polski,
P aóstwa, na wniosek
Politycznego KC PZPR,
Henrykowi
Jabłoó
u w 65 rocznicę urodzin,
Wielki Orderu OdroPolski.
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Lecce
(która
jut
miejsce m
urodzin
idola
filmu lat m i ędzywojenny ch
Rudolfa Valeotino) odb y ła
się 22 bm. uroczy tość wręcze
oia doroeznych
nagród
w:vbitnym aktorom .
Na
zdję r iu:
fraocuscy aklony .Jeanne Moreau i
Alai n
Delon zostawiaj .. na pamiątkę
odciski dłoni w
speejalnej księ
dse.

CAJi'-teldoto

I ślubny

+

deszcz

a pryś

plany

k biercu • Zamiast śniegu
Milczaly alarmowe telelony

a aura

wypoczynku

świąteczneeo

Nieoocbie_a o tej porze relal aura spowodl1Wała, że a.ie
akonysiać ze ' wiąte_co
wypoczynku. Wcs.oraj
bowiem des_wa pogoda niemal w całym kraju pokrzyżowa
ła wycie~owe plan y, zmuszaAc do pozostania w domu. Był
ło więc: dzieli rodzinny. Na ulicach miasł było pusto, a powodzenie miały czynne wczoraj kawiarnie. Zapcłn i łY!Hę widami sale Id_we i teatralne_
Jesienna aura panow>l.ła tei w Córach. Jedynie w wyższych
partiaeh gór można było jeździć na
nutach.
M iejscowo - ci
podgórskie przeźyly jednak w święta prawdziwy naj azd wczasowiczów i turystów. W samych tylko Bes k idach przebywało
ponad 100 tys. osób. Na przeciwle g łym krańcu Polsld na
Wybneiu Gdańskim - pa.nował silny sztorm.
mogliśmy

N ajdroższy stół
sWł
Da

świata

- biurko Ludwika XVI - sp"eaukeji w Londynie za 240.000 I untów plerlinCAF-AP-!elefot e

Wielki

roku 1974

prz ed&s i ębiors twa.

Ma

p1acóo/ki prodl\lkcy~ o
w K iek:ach, Ra;d()~karżysku..
Sam do mie~tao&'low ie, Opocmie .
W
nie koł<> Kielc
,,nc..-n
C>\V e

"

Urokz'

ZZ'mll"
CI

dziec i ęcą

goroczny plan "Domu Mody"
dot)"Cząocy produkcj i i
usług
wartościowo

opi ewał

oa

po-

SŁa

Jutro, s ()ootn io - n ied z ie lwyda n ie ..Echa" a w
n im ,,Relak s".
Na S"l p altach gazety z.na jdziecie:

ne

wartości

12
mI:n zł roczn ie . Kielecki ,.Dom
Mody" oferuje nie t ylJ!:o usłu
gi w zaJk,resie krawiectwa I
kuB n ie nstwa, ale także szyje,
na zamówienie hoodlu., odziei
w t-z w . krót.k.jch seriach, c-zyli
o<lrz ież modelową . W sum ie te-

par

Jutro "Relaks"

Mody" prowadzi duży zakład
z tzw. ,pracą nakładczą (<:00łu,pnicbwo) . S zyje się
tu 0dz i eż

na ślubnym
kobiercu

n u Cy w iln ego w K ielcach t ra
d ycyjne "lak".
W
p ier w szy
dzie ń św iąt tłok by ł tu j es-zcze większy: od rana do póź-

aaa

Og'~!II. Z.kła:d Krawiecko-KUŚIl ieor
.Dom Mody" w K ie lcach
się do roz.miarów du-

tłok

W d zień
wigilijn y 28
wypow iedziało w Urzędrzie

_ "D·im ody" ykon . 1plan
~Ie cierpi na brak 'krawców
IDtecwencje pnyjmujemy
W

god-z. 9-11

Jeszcze raz sprawdZIł
Zofia Baoassek z Pióczowa, pL Wolności 4: Od r()ku
w m()im
mieszk an iu s łabo
grzeją

kaloryfe ry.
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•
..Perypetie panilil'kowej płyty" • " Do M'lchoch: na wczasy" •
" Polak
wyponywa.. .
Kolejnlł
koresponden cję ze Szwecji
oraz jak zwykle stale pozycje z Mini-muzeum "Echa dnia", knyżów~ boroskopem, humorem_
)

Już

za trzy dni

slarł baloll~

Śmiała próba przelotu nad Atlantykiem
~

I.

(K«espondenc:;a

Z

USA)

Ziółkł, już gazetr sprzed roku, donoszqoe o starcie, postę
pach lotu, zaginięciu i bexowocn,ch po : -.CMiach amerykań

skiego lotnika balonowego Thomasa Gotcha, a oto wUJHko
wskazuje, że z kontrnentu amerykańskiego podjęta wstanie n0wo ~ mioła 'próba bołonowego przelotu nod Atlantykiem. Bę
dzie to próba trzynasta z kolei - od czasu pierwszej, pod ję tej
w 1857 r. i zakończonej, joli wszyslllie następne, niepowodze·
niem.
to ża den ko sz obciążon y worTeraz przelotu baronem nod
Atlantykiem dokona ć chce 54kami z balastem, lecz re gulo,no, klimatyzowano kabino) znai-letni Malcolm Farbes. z Ictórym. M! "Qbinie (taJe. nie będ~~ dzio. •
również Thom as E.

I

Heinsheimer, absolwent słynnej
amerykańskiej
politechniki
Massachusett s Institule ol Tech no/og( i b. wspólpracownik
NASA .. okresie kiedy pierwszy
lot w kosmo s podejmowo ł
Jolm G lenn (obecny senalor
USA).

Wydawca -

m i lłonu

oslałnKJ rekt)rd zista
Forbes, lęgowy pan w rogo-

wych o kularach. wvq/qda
i'Jk
DO ONCZEN IE N
STR. 7

http://sbc.wbp.kielce.pl

ala

okrzyżo

nyc h godz.n w lt:<"l.Ornych , 00
m in ut, zmie n iali Się no w 07..e;,cy p r zy śl ubnym • !.ole.
inowały pary
m ł ode
i ba rdPJo
m łod". S redni w iek narz\!Cw n ej nie pr z e krac zał 20 la t
p r zy s złe go ma/t.onka 25 laŁ
DOKONC ZENI E N
TR. !

Jutro, 28 bm.

Sesja WRIl
Jutro, 28 grudnia br~ o
g odz. 9, rozpocznie ię seWojewódzkiej
Rady
s ja
Narodowe j w Kielcach_ W
porządku
obrad
przewidziano m.in.: r ozpatrzenie
i pod jęcie uc hwały o pla.nie połeczno -g o podarcl:Cg o rozwoju i budżetu w jewództwa na rok 1975,
wybory ławników do Okręgowe g o
Sądu
Pracy i
Ubezpieczeó
S polecznych
oraz przyjęcie planu pracy
WRN na rok pny zły.

Szajka francuskich

gangsterów
pod kluczem
27.

xu.

PARY2

PAP.

Po

pra -

wie 2-letnim, drob,azgowym iJt'dz
twie, polJCjl fr"ncusk,ej ud lo '. ę
zamknąć
pod klucze m szaJk<: Ił
gangsterów z Lyonu, którym p-'y
plSuje się w dąg u ".latnich h t
w iele napadów, po<' ,-ós
ktr'try h
zagarnt;li
ł upy mi
H10WCJ
WoIrlości.. W ciągu osŁa ruch ,I , ,.,.,1.cJa

p

areS"Ltowata

)UCZJ~

htn w

zorga n izowanych r .JW '1 C.- ... lt~ W
Lyonie. Grenoble
l m,i I l'f/ oN • •_
ciach alpejski Ch
Ch,m" ., v
i
Chamrousse
14
.. :rubyc
r yl) ..
Nie w yklu \,: 73
l \;.
l c
to Wt.hl t
ta grupa gan~!)t· ró\" w et:llI '

czerwca
poczt~
Jąc

ro k u napa Jł.l n
Sz trasburg _t, 7 t J!.'l(,U ' Il mln frank ów

1971

""

po r, ~d

P Od "'7 3S akc j i areS7Iow -:n i. J styn
b 1!1dy· ·
[loli-"j ~

nej

..Iyońskie J
pr'7echwyti ł a

ol{"omf'1\'

'H S"' n~ t

b roni. 600 000 rr "l niti),,' ~ W ~r\t \vc-e.
kilo~ 3m ?ł o
\v s"'ta b'l " h ,
10000 dolarbw i C"7eki na 1,·.. 0
fr:lnków
El ~n d ·ie
pr7y ni suJe
ię
wiele napadów
b a nki i wl ~ lki t!

p oct c ns

tCłŚĆ

których

tupu

rabun~owych n a
domy tOW:ł1 '" w e ,
n a jn ii:sz~
"', r-

·vvn').4j;lh

pót

rr~ ilin n a

franków.
Gan -~terzy
prowadv.i1I
źywot
"spokojnych
oby wa te li",

ECHO DRJA

STRONA 2

"

8

Z

plany
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wypoczyn u
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DOKO:RCZENIE ZE STR. l
nie

tak dawno temu kierowniczka USC.
p ani Kry tyru. Kryeil.a - goscili~my "młodą
parę/':
panna
liczyła sobie 79
wiosen. a pan
młody 87 lat!
Te dwa dni (24'i 25 grudnia)
dla pr.::.cowników
USC
były
najbardziej pracowite w całym
roku. Były także rewią mody
weselnej i dowodem wyszukanego dowcipu wielu gosci. prezentowanego w formie zabawnych upominków dla
nowożeńebw.
Widzieliśmy
bowiem
kołyski (oby -ię dzieci rodziły
cZl:~to i zdrowe!). podkowy na
szez śd"" a j edna z par ot~zy
mala naw t małego .,fiata" szkoda. że tylko zabawkę.
W Radomiu w ciągu
tych
riwbch dni
udzielono 60 i;lub6w.
J edna
z
radomian ~k
wvbrah
sobie
na męh
obywatela
pochodzenla
tureckiego. W
tarachowi"ach
k k rowni l"z ka USC p3ni Maria

w~Domina

ciel J poinformow.lla
nas, że
!>Qlqez:.-la 40 nowożul có w i kilku now Todkom nadała im.iona.
natomlG~t
w O,trowcu próg
USC przt'kroczyly 44 pary.
Tam wypada tylko wszy -tkim
małżeń5twc.m
pomyślności!

życr.yc

w3zełkiej

Niektórzy wybrali
w góry

się

goście bawili się w edlug wla>J1ych planow, wybi erając sil;
przede wszy.tkim na długie pa
cery. Wprawdzie v."Szyscy byli
zadowoleni, ale zabrakło najwil;kszej atrakcji: śniegu. Przywie zione ze sobą narty trzcba
bylo odłoż)'ć!I1o chowków. Podobnie zawiedzeni b yli m ieszkańcy .. Jodłowego Ow'oru". którym wskutek braku śnie gu pozostało cieszyć sic: spaceramiJak spędzili świl;ta . mieszkań
ey Oomu Rencistów w K ielcach ? Byly zdrowe i przyjemne - pfY\V'iedz,iała nam W czwar
tek wieczorem dy;;'urna pic ll;gnia r ka Alicja Kal ('cińsk ....
W WigiliI; wszyscy zasiedli c\{)
wspólnego
stołu .
wspominali
młode lata, śpjewałi kolędy. W
pierws zym i dTug im dniu świ~\
wielu naszych miesr.ka;1có·,v odwied7.iły
r<:>dziny. A świątecz
ny stół uginal si.:: od (!=Qbill,
WS7.yscy
b y li
<'iast. OW0CÓW.
barozo Z l.!"~v\\·olffii, uśrn':'eł.:bnię
ci, szczę~liwi.

II

Oczywiście

- ' w Góry Swię
Okazuje
·il;.
ze
ŚW~q~eczny
wypoczynek poza
rO<lzmnym dom ttm ma też w ie
lu zwol enników. W Domu Wycieezkowym P TTK VI Sw. Katarzynie spQdzało świ<ita 80 osób, w wi<;k'7AJ,~ci m ie,z.kaóców
War , z:nvy. ni e mal sta łych bywalców tej miejscowości. W Wigilię per
ncl schroni3ka przygotował dla w , zy stki r' h ws pólną
kolacj<i. na ,tół poGano tradycyj
n e potrawy - karpia ~ maż"'ll"
go. bars zcz. · k CZ€'rworv. Zl.óJ>ę I
p'rz.vbo"'ą.
'a.tępne dV:' a
o'rli I
tokrzyskie.

I
I

o
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Więcej
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Kp!.

niący

takidl

dyżurów

Edw:ora Zygmunt
uyżuIJ:

w

KW)Icnd~ic

peł

MIeJ
spo-

i ~kll» MO mi a ł '" y jątkClwO
Przede wszys!.kim kłopot 1 kojny d,'L.ur. Powiedział nom,
nam nie 1I:3WSZe ! ze W ClągU ca l.?go dnia były
ty lk o d",'i" drobn.:- int~rw n ~ 't?
dostate('"zne
zaopa.trzenie
w
150 gociz;ny 1•. 30 nie-z notowamatcriały, szczcgólnie w
weno równ i,,;;' w mieście żadnego
lury. skóry futerkowe i nie\ ypadku drogowego. Podob.'lie
które tkaniny ubra.niowc oraz
pokojn dyżur mieli strażacy
płaszczowe. No i brak rąk do ,
z Kom ndy Mi j::;ki
Slraży
pracy. W samych tylko Kiel- . Pożarnej .
rocb potrzeba. nam stu kra.wców. Nie ma też chętnych do
Grypa daje znać
uczenia
się
te!(o
zawodu,
g sobie?
szeze~ólnie \ śró d
mężczyzn.
Aktualnie szkolimy stu krawców, w ~ym tylko
cz.lereeb
W
Pogotowiu Ratunkowym
b '10 natomiast bardzo gor~o.
mężezym.
Urywały się telefony ze zglona
rok sz~niami od chorych za:Jtalto- '
- Zamierzenia
przysz ly?
wanych
podobno przez grypę,
W ciągu dnia
przyjęw ponad
- Pr~d~ wszy tkim dalszy
130 wez.wań! Nie było
natorozwoJ usług dla ludno' t>i.
m iast - na su'zęś<:ie - wezwań
Działalnością .. Domu
Mody"
do choryl'l) na typowe. ŚW 1ątttCl.
cbeemy
stopniowo
obe~
n e czyli żołądkowe niedomagania. Stąd wnio'ek, że kieł zanie
wać
wszystkie
JHlwia~
jedli i pili z wmjarem.
mia.5ta
wojewóddwa .
W
tJPA)
pierwszym rz~dzie 1I0~ ZAkłady u ruebomimy we Wl06Znowej. Busku , J.,JrHjowie,
KMłeoi ~b. Budujemy łakie
nowy zakład przy u L Dąb
r owskiej w Kieleaeh.
-

sprawiało

nad 70 m:n zł. Wykonany 1.0sIal na dwa ty.goonie przed
term:lI1em!
a tym stMcesie nie poIprze-sta.liśmy
t r zak ładu,

-

mówi

dyrck-

Zdzisław

Kopeć.

duży p~'Us
uważamy
naw iąz anie ~c:slej \\-s-póŁpracy z

Za

handlem K'elecczy-zny. szcze·
z6Jnie z Wojewódzk'm Przed6iębiors ",em Tekstylno·Odzieżowym. Staramy się możliwie
szy~o nadążać za potrzebami rynku.
W
z3Jkładach
świadcząi:ych u"ługi dla lu-dności 'łII'ydlużyliśmy czas pracy przez z w :ększenie zmianow{)ś(:i. Wyposażyliśmy
naeze
placówki" w
nowy SlPrzęt i
ma-szyny.
. Zapytany
O
iTu.dnośd
w
J"'Hi:l.1ącY'ffi
ro~~u,
dyrc~tto.r
~dJ:i ła'W Kopeć ocjpowiaila:

.•

3
~

~ . :n.o

y

\' c.nc
Do

groźnej

kata troIy drogowej do zlo w
Michniowic,
w ,powiecie kieleckim. Jadący
:l
dużą
zy bkością
"fi atem
l 25p", Władysław Obara, na
łu..l{u szOlSY w'padł w
pośli·Z(,
z którego nie zdolał wyprowadzić
pojazdu.
Samochód,
na poboczu, zaczepił o betonowy słupe.k, a nasl~pnie boIdem, UJde-rzyl z eałą szy;bkością w gF1ljpę
pieszych.
Na
miej.scu zginE;'la
Wladyoslawa
Malerek, a cztery dalsze o - oby odi!1iOlSły ciężlkie
obraien ' a. "Fiat" natomiast
rozb;ł
s :~ w row :e.
Pa~;ażei"
samochc-du Stanisła.w Obara i pasa,.~erka
Jan ina
Dziewit:'Cka
zmarli na
!'1ki\lltek od-ni€1Siony~h obratżeń.

Dwa
~'Ypadki
śm i ertelrl e
za"lotowa.no na Iwlei. W Łą.cz
Rej pod kola poc:ągu
dostał
!"e 23-1e ni Stefan Barucha
ponosząc" ś'.nierć na miejscu.
A na
t a·ej i w SU1:hedniowie
pod kolami
pociąt;u
zginął
Jan Goo z'n a. Został on potrącony nl'7f'7. naro,,:m podr'as przechodzen i a przez to-

ry.

Od kopalni krzt'mitBia

6ec.)

Saul010tem
,
na spacer ...
do lasu
27. XII. MOSKWA PAP. ~mio·
lo moina powiedzieć, że tego
jeszcze nie b}'ło.
Minionej jesieni w ZwiąZKU Radziedim
zorganizowano liczne samoloto·
we wycieczki na spacer do... la·
su. No przyklad w przemysło
wym okręgu riazatiskim lotnicze
wo ja h dla załóg miejscowych
zakładów pracy byly
organizo·
wane każdej niemal
niedzieli
na... grzybobranie do wielkich
kómplesków leśnych rezerwatu
okskiego. W przyszlym roku plo·
nuje się tu organizowanie podobnych wypadów
lotniczymi
"taksówkami" równieź specjalnie dla wędkaczy, myśliwych, milośników zbierania jagód
leś
nych itp. Samoloty lądują na
specjalnie przygotowanych leś
nych polanach w odleglych par·
tiach lasów. do których nie dojedzie się samochodem. Dzięki
takim rozwiązaniom uczestnicy
wycieczek majq zapewniany obli/v zbiór runa leśnego jotrok·
cyjny wypoczynea.

• Dziś przypada 56 rocznica
wybu.:hu powsta.n:ia
wielkopolsk iego. 2:1 grudnia 1918 r.
rozpoczął sic: zryw patriotyezBy ludu poznańskiego. Pełna
poświęcenia walka
d<>prowa!kiJa do wypędzen ia w 1919 r.
pruskj(:h zaborców i przywrb.,enia Polsce większości ziem
Wie-łkopolski.

• 35 Jat temu - Tl gl"ud.i. 1939 r~ odbyła się p ier wsza m3!S{)wa ~zekucja Pł>la
ków w Gkupowane j od 3 m iesięt:y przez najeżdźców fa s zy s _
to kicb w Warsza wi e. Pol icjanci niemil'Ccy z IV ba : a)j()nu
POlize.i-regiment Warschau, rozstrzelali w Wawrze
107 06ób. Przypomnijmy: w
czasie oku.pa;-ji hi l (' row~k i.·j
zgim;łQ ł>k. 700 tys. mieszkań.
ców Warszawy.

.•
Dziś załł~ńi:Zą się praee
przy m.mtażu dwó~b ~:zezyto
wyeh kondygnacJi n:Jjwyż."e
go w Lodzi -- 24-.piętrow ? ~0
be.ulynku, przeznaczoneto dla
centTati ha.ndlu zagranicAncJ!o
..Sk rimpex". Budowa tego LbiekŁu ze wzgl~u na pro<t~
typowe ro.związaoia te!:hnologiewe. zast060wane m.in. przy
montażu wewnętrzn ego !.rzvnu
komunikacyjnego,
wzb-udzila
duże zaJnŁeresowallie budowlanych. w kraju.
• W zakładach pracy cakgo kraju zakooczył się już
jt'Sienny przeglIjd warunk.~w

pracy_ Ta doroczna kamp.n.a
spolec=a mia·la tym ral n
&Zczególny charakter. J ej
_
lem było skontrolow anie. JJK
wykonywane są _ w zaklatld I,
pczyjc;-te wi06ną tego rok u w'"
tyczne Bi\.W'a Politycznego KL'
PZPR, Prezydium Rzą cb
Prezydium CRZZ w spra ••. •,
dalszej
poprawy warunko",
prlKy Ma'L zakładow ej
łaJności
socjalnej i bylow, j.

d.,,_

Przegląd
_ast ąpiła

wykazał.

że

w

Jr.

dalsza popra \\"a 'łI
zas pokajaniu potrzeb so.Jol.
Dych i bytowych załóg . 0. .•.
na wyników przegląd u w
skali całej ł06podark i bę.:>r .
riokonana w I kwar tale pr<·._
szłego roku na w ~póln'ym I~I_
~ied=niu Prezydium Rząd I i
Prezydium CRZZ.
•
Pcmyśln ie
próby trzeciego turboze'p f.
w Elektrowni "D(})~a 00"'.
Turbozespół o mocy 201l "
r:aw3'row wyprodukow .)(" ,il'
p ierwszy prąd MjpÓ.b:,· ~l
bm., zgodnie z podj<itym ;1'1. "
burlowniczych zołY.nv:ą Z.ł'
1.
• Dl' Stef=
Karcz·,\ .. '.

w

nadleśnj-::zy

J~drz!~jo,",.

-ił

<:hwihch w~lny<:h od za ),.' ,.
wodowycb zbiera o\Vad ~·. J,';o
kolekcja liczy ju ż ok. l U ," ..
okaww. W zb'orzc zn óJ'; J ,
i~ m.in.
(;k. 350 gat ur.~, ...·
rą czy c,

złowi<mycn

w

'1

nad Nid:ł i ",. rt'z"rwac.
powym w · kOToci each. :-i .• w
nim c'»a.dv daże i m a h.. ::.1
m'Il.i!,j.szy 'to kruszynek
,.
ad zna('zni~ m.nkj :.'zy od f:;.
ka szpilki i ni ~ w:.do ~ zn ·" ?,.,.
łym o-kiem oraz najw ięk LV
jelonek roga.:z.

z.Dalekiego schodu i Kana~
egzot ezn z -erzęta
sa h

p Iski
WARSZAWA PAP." północ
kraju pojawily si': przed kilku laly e-gzo<Lyczne zwierzęta . Są to j~nOl.y
_ spohewnione z szopam l. Ojczy25Uł icb jest l)Qleki Wschild.
JC'Iloty hodowane w europejskiej części ZSRR jak;o 2.wienc:ta
futerkowe
zadomowily
się w la a ch na zachód od uralu. Szybko xaeklimatyzlltwan -wschodniej ezęści

średni

wiecmy Gdańsk

I,. sic: w Europie i 2.a l'~ ~l,.
drówkę w7.dluż strefy I ",,',
zachód. Dziś S'l '!luly, ,',<
Lilwie i Biak>ru~ i. S!' ol U
~'t;drowaly dQ Pol.,;k ;
~l,
si~ j e takLe w CZt"c h o. k"'·
Rumunii i na W~erzel"l!
Z ZadloOu doci rają
ski inne egzotyczne
- amerykańskie :-;7.rltPy-!·· I
Zyją one w pólnocnym \\,
. ku. USA i Kanad-zi,'. :-ip~'
dtwne w lata<:h trzyd zi r .':' ~.
Niemiec SIlvbko siC; " ,
.matyzowaly w' Eu;ropiL" "~.J
n ie rozm.nD ży ły. poj:.><l,\"n. ,.
kazy tych zwi rząt 0 01';( :·C ..
Polsk i głów;n ie nl! PI>'"
' i Mazury.

,j.

Archeolodzy
na tropach prZeszłości "Kopalnia srebra"

WARSZAWA PAP. Tajemnicza kultul"a spl'"Zea 7 tys . . lat, prauawne kopalnie krzemienia w Górach Swietokrzyskich, ot!zowiska ło CO\., l' nów - to tylko ni które :l naje' ka szy h
l egoroeznych odkryć arcl1('ologicznyeh. Arro lod:&y z In l_ tulu
Historii Kultury MaI rialnej PAN prowadzili w br. badaJlia
kilkudzie s ięciu sIanowisk na tel'(~ nie kraju z różnych okr ów
- od larszej epoki karni nia aż po ' r dniow~ze_
Wiele uwagi poświ eono badaniom najs tarszyeh ślad ' w o cniclwa na ziemi. ch polski ch ' zez golnie w
wscho<h1it'j
czp,:ci kraju. Na Pol siu Lubebkim :utaleziono 30 dawnych o 'ad
i obozow isk pochodzących z okr s u od schyłku p leolitu do
n eolitu, tj. od 10 tys. do 3.5 ty;>. lat p.n .. Osadnictwo lo
piaJo i.:: w dolinie Bugu oraz na Wzgórzach Chełmskich, gdzie
wy s t~pow a ły złoża krz('mienia. Prowadzono m.in.
badania w
Z.'lwłoczy kolo Włodawy i w Ni borowej koło Chełm;!. Znaleziono lu ~lady obozO\ isk Jowców r nó
i pozos'alo.~ 'i dawny ch W3rsztatow kami e niarskich.
W okolicach Grudz iądza ujawniono ' lady nie ZIlanej dotad
kultury s przed 7 tys. lat. Na terenie dawnych obozowi-k grup
my:;liw!'ko-rybacki ch znaleziono liczne narzędzia krzemienne,
m.in. groty strzał i ostrza harpun')w. W Tomaszowie, pow. Szydłowicc. archeolodzy badali kopalnie krzemienia cZl'l<oladow L'go
czyn:le już w pialym t:ysiąckciu p.n.C'. Odsłonięto tu kiłk:1Jl" ~ 
cie szybów gómiczych w formie l jów o średnicy ok. 4 m
i głębokości do 4,5 m.
Duże znaczenie maj
równi ż badania sadnictwa wczcsnoJowiań skiego. Prowadzono wykopaliska
m.in.
u stóp góry
Sl~ży, na której znajdowal
il; pradawny osrod ' k kultów pogańsldch. Badano tu osadp, obronn~ w
tarym zamKu z VII- IX
wiek u oraz gród w Slrachowie z lX-X W., gdzie od · loni~to
fragment watu ziemn e go oraz pozo,tało$ci budynków.
Prowadzono także badania na t e rl'nie Gdańska. gdzie znaleziono 'lady osadnictwa Słowiańskiego z X-XIII w. Archeolodzy natrafili na resztki budynku prawdopodobnie ratusza
z ,'11Iw. Qraz zary~y ulic z le ~o sam I{o okresu. Dane te po'Iu:ią do odtworzenia planu miasta z XIII wieku.

http://sbc.wbp.kielce.pl

UJ ... Łodzi
ł.óDZ
~iej

mowyeh
«.a$ie

.PAP.
Spei:jali~i
Wytwórai KoP"
opra~owali w ''' .

'cehnol o (ię

całko

J:er:e.ner~ji srl'bra ",e lU/ .
utrwalaczy, w ckspl
kopii filmow ch i

eyeh. W

~m

sposób

.

do nieuwfto okolo 3,J
łe«o kruszcu rOC!Uli~.
jat
W bj~żą(:ym r.!tu. sloou
powoel:leairm wypróbO\~.O: "
todę, w ri:u;u 11 mir '(c. ni
«Mpodarowano w , }I."or
tony srebra, wieloOJ '
wartości. Du kolka gru~
lIrz('widuje się uzyska w'
110

~zc

300-100 kr;.

Komunikaty
• Koobiet:J , klór .. j
b !".,
",; 'eczo rem, w
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cacb

VII

d tUU

reJo nit

uSta romie . Jtiej"

usiłowano

t.U

,,")'C\\' 3

l

°

lo.rtlbko; _
pro.sz~r.a jtSl
sunie s.ię do KM tO
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Wesela C, plJlkój .... 30,
&-15.

•

Osob)',

dn'~h

które

utr3.otiły

ze~arel'

"wosto1c" prosLcne
nie

się

tlo
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są
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W..so'la 43, pO<l<ój n~ 30, "
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tCHO DNIA
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olniej nii W'Iatach poprzednich
sypie się biały kryształ

Po dwuletnich sporach

Osiedle łanie
•
w San m erz
ierownid ....o Huły Szkła Okiennego w Sandomierzu od dwóch
Ia.t uporczywie zabiegało o pra",o budowy o _icdla robotniczego w tym mieście. Bez sltlstku pozytywnego. Dopiero ostatnia wizyta przeds tawicieli władz wojewódzkich \V fabryce przełamała opory. Uzyskano wreszcie płacct na t('go rodzaju tanie budownictwo. Wskazany zostal już teren pn:yszłcj zabudowy, niedaleko dworca kolejowego , w s~iedz&wie buty.
I s krelarz KZ PZPR, Ryszard
L e nartowicz informuje z dużą
ulgą:
Wreszcie
będziemy
mogli wejść na plac budowy, w
IiP "U przy szłe go roku. Pon~d sto
rodzin czeka na swe domki, drugie tyle zarejestrowanych jest
w spóldzielczości miezkaniow ej. z.aś przewodniczący Rady Zakładowej. J ózef Jodko uzupełnia
informaCję: Niektórzy czekaj'l
już po 12 lat
na swe spółdzielcze
mieszkanie. To bardzo naszych pracowników zni ech~ca. A zaloga wciąż
ro"nie, bo zakład w rozbudowie. Skąd wzieć s!><,cjali tów,
Je ' li nie będzlC mit'szkań?

Cia~ ne

tyczni a cukrowni e
l.ó v.r°' zakrńczą t c g3rt)cZ!1~ kanip.!r.;G t ukro\vni r z:,!. ['ner,t, , one dotychLZ33 307 (y-. t011 buraków. z których otrzyman·, :-:.; .5 tys . ton c ukru. Do kOJ,ca kampan'i wyprodukuj~ i~
.
-t tys. ton b ia łe go kry;zwlu. Z.~,;ię p. a dyrektora ÓD
'pr .. .v tcchnit':wych Cukrowni Kie1c·ck.it:h Zb igniew ':lrn,,·, k, [>Olnformowa ł nas, 7..<! rok. b ióąc y j,-st bardzo niekD"ty , t li \' dla przemysłu cu.k ,·owni-;zec . Na ~ kotek mn iejszych
<b""(},,, b U' ćYw 6 241 prl><". ~ planowanY"h i1~i, cukrownie
'H Y fl roctL:kuj ą 0 . 23 t ys. ton cukru mniej
aniżeli planowano.
~ł" w!'kO!llany rów.niei zo~tał w ty nt roku plan lrontrak tacj i
our a~ó w clik rowych.

(J P A)
P'eł.

J"",, BUJ'CZyG

yżby ... ?

z tye stron

"l
'(aw-Ała

n

o.<Cćtt ·

'" .•••"
IUIbI~

do

'; li t nie o wi elk iej .nawet
List bez .podpiSil
- dlatt~ gO}, nie wiem.
korespondent pUize :
~

.W

~

mie jsce następujący inKon uktorka wcho. do aulobusu powitała
?~ r6 w s łowam i: ,,Ludzi z
tron ll~ lubię jak psów",
OOttrzi!!lłe.

Konzac~ła krz'yczeć i
obelgami
podrOimy len fragment
owo. Tam gdzie

lłltlu

ni.oe

<złowi l<
cZ YI\ieoi
z człowiek.iem
" , czę.st o dochodzi do Rik:o-

Dot rzebnych w gruncie rl: ~
kl lme, awantu:y w
maJą swoj" długą 1
" J h ną lrad ·c.Je. Bywa, w wy:. t OPisanym, te stron,! win/
Obsługa e me z;aw/~t lo ~reszt .. me tylko S'pra _·. nhusow . file lylko sprawa
",': r h. ~a ka~dym kroku da
Ć. że co raz mniej
<)"'ZJ,w'OSct dla siebie. Od
czasu obserwuję na jeds r>, <!ć.

grupę

nli MPK

,

młodych

·orzy zachO><nJją s i ę'" spondalittny. BlOkują wejśde
~ :''' U'u. a jut s~cjalnością
'I'. rozpYl'ha n le ';': łokci ami
,,,a o rr:i j~ce siedzące >:a

• t

,,, "« ; ~n<:. A ~
'i- _, .młodz1.
s,~ ~~ l enl
'.t~ .. lszka

na
-

t? - ~

podkre~l,!,y
w ci 'In",

Kobleta

!"'ę'ku,
staruszek
s~ po prostu orz y

\i~.n: \I ~ llirr'i
(zegrani. Skąd
. "~r>e lo cI'Ul"stw<>! 'Bo chyĄ :,.

- tr1.el>3 to

.,. Wróćmy

" t~"ałl~gO

na

określić.

chwilę

j eli~cl'e

ll$lu. Trudn

od-

, zleć jt.'·d ho7na cz ni e na pyOZy wszystkie !!zczeg6ły 0-

Przez czytelnika odpowia-

wła

ne!

R('welacyjnie szybko można
postawić laki dom jednorodzhl~
ny wcJług technologii opr- 00wanej przez Politechnikę Gliwicką. Zc·tipół
pod kicrownictv/em doc . dr Jana l\1ikosia wypumek
:t do
mie2zk3 pias !<u i innych składni
ków .•I.l e wi się LI;' zaprawę w for
my szalunl;ow<,. ubija się mechanicznym w ibratorem. W cią
~u 48 ~odzjn można
postawie!
jl'<in
kond .... gnacje. W
czWry
dni d'lm stoi w ~tanip s urowym ~ i\tdraj? Od 80 do 1 W
metrów kw. powierzchni mieszkalr.pj.
nal~z.l > p.:c;alną zaprawę
sowo-p.vło....:o-c e m e ntową.

Telefon interwencyjny
DOKO ŃCZENIE Zł:

STR. 1

.Jli4c: oa$ zape'Nniooo w

Uł
P iń 

'

mi Mie<;rJkaniowej w
wie w na.jbJ. i Ż5 zyrn cza,s:e
je~ze
r art: grupa fachowców sprawdzi 5ystem ciepl.,!
w
miesika-ni'
nasze-j cz~'
tcm;ez.ki. Przy ookazj i d<YWi~ 
dz iel"
y s ię , ie cały blok
z~ w $
' m cr;a.s:e oddadLi
CI:

dah pr w<!%L _ Nie po4ał awc&"
r~
n.azwi ka i ad t· ~lJ . C"/.egO - zap7lis t jak te list, I tujemy - obawiał _ie nsaz ko r";,,

\j

ale

pond~nlr

Jak aię okazu,e. odWa,«l.
na pokar:, ale tej zW)'csaJ<>el. cywilnej. nle ma~J' u
dużo. . szkoda, bO mot e n'e zd.anlalyby Hę tece roclzaju lncy -

tej nie

d_ty.

ny do uiylJC'U oz ust >rkami.
ktM
były przyC"lY1'Uł niedo-

gJ'z.ewm ' a

pU ~brOlłGi", ..VI
kręg..
ds", . R tnbójn.l 7 yc,.lij -n cy" , .,W7 wienieJJI będzie
imien:",
" Dekada
slca u",
,.B.ze'.6ni k'". ~Smiech ,.. ciellloO ' ci", " Zbrotbtiarka czy on n'::
,Tl' edia lłII wrzo owisuch. ,
~i\<lOrdercJ' w Imieniu pr wa",
.. Ike umarł)' odpowie" - &ea
-tł)iór
abbreselt t. po Pl'OSłu
ły:1ko 'Tm'T filmów. Idóre pon:l'd mles ~ temu król_al,. '"
kieleckicb kinach, Pomijam tuW bo""" Uóre nie sqcruj"
jui łak wyraźnie, je widu ezeka solidna porcja określODTeb
emocji n~ ekranie, ł1DL serla
mordemw,
róinego
gatunku
przeslępstw Itp, A
moina hl
jeszcze wymienić takie film7.
jak ' Wsp8l1iały intet'C'S", "Kłu
te": ::Cl:wllrła pani AncJenen".
•• Lantłru".

Z

Film
krymloa1n7.
podobnie
jak poWlesc kryminalna jest
tylk.o marginesem
prawdxiwej
twórczości. Nie cbodu lu ocxyWIlICle o proporeje ilościowe,
tyłko o wa r-ość te&,o ~atunk". Co
by było, gdyby w księ~niach
ni ląd ni zowl\d zae~to przedllW:lC: Sl\me kr)'minaJy'! Równie nic'.... la-:ch.. a jest syttlacJ~
gdy przez dłuższy C:Z:\8 w ldnal'h
wojewódzkiego mtasta moina o-

cłąQ

•

m!esz>kań.

wyJĄca

łU.T

lal'.
rowie -.' k.r)' ft1i laa w porównaniu z tllmem d,.s POnuje bardu»
krolUJ1lulki!1l1
'rodkami
w yrazu. Bo prJ:cciei t4 ealkiem
co lon ..o napisać .. trup leżał
n podłodze", nli t.
o o jrzee na ekranie, w kolorze. teby byt" elekt&wnleJ
I
ze
w8Z)'slkl
tW'll . t7ca1l7mł
kr,.lU ·

8

cóI

Eustachy
~uma z dziułu instycji huty podkre,la właśnie
zybko~ć Pl'OC(" U budownictwa. KU 'un'l~toos obowa bry"ada budowian:J SOWI moi:c IN
ciagu roku . sy-;tem('m taśmo
wym,
postawić
kilkadzicsiąt
domów j,'dnOlodzinnych. Jl'st to
więc skutcCln e
k'kar 'LWO na
klopoty
mi,'szkaniowc
załogi.
Dom j dnorodzinny wedlu~ lej
t ehnologii nie powini('n kosztować więc(' j n i ż
:-100 tysię ('y
złotych. A gdy (,7.ę ':'ć rohM wykona we wlasn) ITI zakre~ie ro·
dzina przyszl e go
użytkownika,
to nawrt takiej sumy nic trJ:cba b dzie wydawa(>.
C7y robotnika stać na taki
tani dom? PytanlC niebagatelne. Dyrekcja huty przemy~lala
ów probl('m. Otóż inwesll)r bę
dzie mu. 'l3ł mieć uskładanych
50 tysięcy złotych. Z PKO dostanie pożyczk 110 lysi~c.v zlo,
ty h. na bardzo dogodnych warunkach, bo 2 proc(' nt w sto sunku rocznym. Z kas y 7apomogowo-pożyczkowpj
otrzyma
15 ty~jęry zJotych, za"
z zakładowego fundu,zu budownictwa 25 ty!-ipcy zlotych. Te
wszystkie formalności załatwia
ZA pracownika
dyrekcją:
nie
Vi'
t~

bę<łzi t'
prosić

mu~ial biegać, znbiegać,
l aqkawość. Ktlkadzicsi"l ty. ięcy złotych powinna koszlować jego robocizna:
robo-

o

ty zi mne, prace przy fundamt'ntach, malowanie>, itp. W szystki~ m teriały budowI ne, rzecz
oczywista, dostarcza huta.
W daje się. że je"t
dobry
przykl d zaradnok;, który warto n .~ l, dow ć.
Mon oton ia i życie
. i('dle b~zie miało bwialło.
asfaltowe drogi dOjazdowe, wodociągi, gaz, kanalizacj . O lo
postar
się g neralny inw
tor
- Urząd Powialowy. Hula bę
dzi~ partycypować w
kosz ach
uzbrojenia ter nu. Przy ka7.dym
domu ogródek o powi rzchnl
do 700 metrów k w. Osiedle duże: okoio 400 c10mów
jednorochinf\Ych.
Największe opory
widać 7.11
strony architektów , urballllltów

nTnaA p rzede
lw&naĆ

w '1y Wm ed-

w zystkie moiliwe

81)0-

ob7 po!:bawlenia człowieka tyeia. W lej dziecInnie lrudno
odmówić im pomYllwwOŚci. Potra(~ odpowiednjo dozowae uczucie g'rozy Det morderq
po_Ii zblita się do eisła ofiary, krew wypływa pomalulku.
konieczne je l równie-L pokazanie wuyst.k.ieh przedśmierlnycb
P'71JUISÓW i clrpwek.
Twórcy

Morderstwo wkolorze
"
powieści kryminalnej najwaiuiej z,. J l w~tek - poszukiwanie mord ercy, Autor prezentuje ezyłelnikowi rodzaj .uraliT - im bardz.iej jest ODa
skomplikowan
tym ciekaw za
ksiąu.a. W lilmie, d ysponujl\cym
innymi rodkami wyrazu - 0brazem - wygll\da to nieeo in....
czej. ('oraz czę'c leJ
odnoszę
\vrsienie, że r ealizatorzy
fU mów krymin loych, opierajl\e
ię na niezbyt
kompli owaneJ
ł .. bule z "clić dutlł luboś il\ za-

ftlmów poszukuj, eoraz bardziej
efektownych spo obów "ub:lwienia" widza. Czlowlek jest
przecież
stworzeniem,
klóre
6'Iybko się nudzi.
iedawoo bylam na filmie, na którym Z du~ znajomo 'ci" rzeezy pokaz:ano
morderstwo seksualne.
ukces
był całkowity, a
objawi I 'Ii4il
his&eryeznym śml~hem wIdzów.
Filmy kryminalne zali<'Za si4il
do filmów rozrywkOWYCh. Jest
to I'01:rywka do ' ~ szcze~ólna.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zarzut P.Odstawowy: będzie to
o;i edle
bar'::z o
mou) oon,
dla
oka.
Bt!downi<:tv.o
pod
jeden
strychuJ. c.
I lo chyba
jest
zarzut
poważny.
Jak
temu
zar dzić ?
S:y_
tuację można nlow:lć kolorem,
usytuowaniem dom;l\v pod ró.inym kątem w st,.,,,unlm do siebie, dodalko~vll d,.,budową ~3n 
kbw, werllnd. Zic-I"ó w o~ro 
dach. drzew , rohnno~ć pnąca,
mog~1 równi e ż tę monotonię rozbić. Zre ztą na pr7.e ,lnńwku nikt
nic pyla O smak chl<'b:l. A sandomierski
przednówek w budownictwie
j ..
s~c7.('~6Inie
dotkliwy.
W ciilt:U
nojbli~s zych
kill.u
lat zostanie wybudowany jeszcze bard ,iej n()wO{.·7('~ny zai<latl
prz"myslu szklur"l · il'~o.
Mi .
p('\nej aulom:\t,v7.'lC'ji prO<'1 'sów
wytw6rrzy~h . lrz"ba przyjqć dodatkowo kilku~d T)r(\cowników
z wy,"okimi l wul iCilw ·jaml. Zlltern do d-.:i'il'jszych
trudności
w
mies zkalmctwle
przyb~dtj
nowe kłoooty_ Bo jak ściągnąć
fachowców, je~1i me
zapewni
się mies~kań? Prrspektywa CZP.kania 12 lat na
spółdzielczą
izbę nikogo nie zachwyci.
OCE'nia się, 7e Huta Szkła 0kirnne.c:o w S andomit'rzu
potrz.cbujc 'fil trybie pilnym okolo pół lysiqca mif's7.kań. Stą d
tci, opr'-'cz wyżej w pomniane!(O O"iedla, co roku będzie wyrasla ł nowy blok z budownictwa zakładowello. GI6wnym rozwią7~.. niem j"St
jednak osi dle
dom6w jednorodzinnych. Trzba tej inicjatywie pomóc, nic
stwanaf d(xhlkowych barier l
Pl"z~6d.
T
ISłAW RAM8

'i '

Przychodnia lekarska
dla kolejarzy
Jut

n i edługo

I.mieniq

i-ię

rodyłtolnłe

woru Aki
tecl.nictwa otwOf" go
ltof. .
chowickich
kolejorzy.
Dotycha osowa

pnychodnio
kolejowo,
o
właści wi.
obOftlł'ly
gabinet I.kar.ki, gnieżdiqq
się .. prymitywnym budyn~u zastqpio-

ny I.Oston ie nowq
plocówkq.
które
WU\O$ZOflO
jest
Wf
poblliu dwQrco
Starachowice W schod nie przez bry!Jtł
dy miejscowej Spólddelni Remanlowo-8uoo..lonej_

W ~ "..rychodnl znajd...
,I.
",.;n. gabinet ogólny. stomatologiczny orOY d'flllJlCl ",iesz ania dla teko-,rp.
I_eslycjo, klÓrq plonuje si, odclot
użytku Wf "",ju 1975 r.
będde okola 2 ",In dotych.

do

kosztować

l- l

Mlen1t:ańey KleJ r epresent uill
rozne środowiska,
l leszkaóey
J iele maj ą różne zainlere o a.nia i "lISl,., Sprowadzanie IrUStÓ\~ kieleckich
kinomanów do
jedneso mianownika, a mam tu
oczywiście na myśli
film krymlnalnJ', Jest
dowodem do ć
dużego
lekceważenia
widza
przez l1LiJL WojewólJ zki Za17l\d
Kin. Trwa to jut od lni.
Niedawno w
kinie " lW.jka",
traklowanym jako kino sludyJne, crano "Krzyki I szeply"
B ergm:lna oraz "Rzym" F e llinie~o. Nawiasem mówiąc filmy
te dotarły do nas wtedy, gdy
już dawno obejrzeli
je widzowie W arszawy, I rakowa i innycb duźych miast. Kino "Bajk.a" poł ota ne na uboczu, dotąd
miewa ło uie licz ną widownię
I
pewnie choehtby silą przyzwyczajenia - lrw
to dotąd .
Nie filmy ".-rymlo a lne, które jak Już wspomnialam - SI\ tylko marg inesem sztuki filmowej,
a właśn ie arcydzieła filmowe
traktuje się a nas marginesowo. Sąd zi się prawdopodobnie,
że nie doro ' li mies 7 kaócy mi ~,
ta wOjewódzkiesro do sztuki filmowej przez duie ,,8", A jes t e m przekonana, że sl\dzi si~
m yl nie.
EWA ZIOLKOW8KA-DARMAS

'STRONA 4

STRONA 5

. .
~en
V

19.30 -

DzJennik TV (kolor)

20.00 -

P r zemówienie

F.<>g r:.m I p r" pon,uje
KroniJ;.a Wa rszawy i MaZOWSiLa (k olor)
DzIennik TV (kol<llr )
Dla dzieci: "Sobót.k.a w

2.0.10 -

" Słuchając
Chopina
w
Zelazowej Woli" - grają:
Hałina Czerny-Stet.ań_ka i

20.30 -

Program sylwestrowy

R eportaż

Sroda -

Sobota
16.26 15.4~

-

W.OO 16..l0 UU5 16~

-

28.XII.

.,Stanl o1owe

pałace"

historia szopki
skiej (kolor)

krakow-

18..15 -

"Murowana
zabawa"
norweski progr. rozr .

16.30 -

P.egaz - magazyn aktu .. lnośc i
kulturalnych
Dobranoc (kol"r)
Moni·tor (kolor)
"Ujrzeć
Neapol L."
węg. tUm tab.
"Dziwny 9how
czyli
ch ra m
z. piOlSe.nokami"
(k olor)
J>2,ienni i< TV (k"lo·r)
Wiadomoś c i sportowe

19.20 -

18.33 1O.1>l M .fO 22.30 22 .00 -

Niedziela • ..30
'1.00
'1.30
1.16

-

1.40 1 .li6 -

1-00 -

lera,nek:

()(TlÓ'Wien~e

• .40 -

"Antena"
porogI' . TV

. ... -

Z cyklu: "Czas 1 I'HI·" ;e"
b aw.ić?"

-

rum.

tUm d okumeQ1talJ!1y
JI'l.20 Dzienni,k TV (kolor)
n .40 - Z cyklu:
" Na ehłopsld
fo.zU m" ,

J4.00 -

Spiewa Bohdan PaprO"..ki
Nie tylko d la pań
Lektu,r y Pegaza
Dla do:i"",i: Han..,a .Janu""ewska , .sp iąc a królewna ".

J4.46 H.W -

L05<>wani e Toto-L<>tlka
Architektura PilIska
w
XXX-leciu PRL - tel et.

16.00 -

"Kurs

wieczorowy"

film . p rod . franc.
J8.30 - Spr awozdawczy
magazy ..
"portowy (kolor)
J'l.40 - " Progi i bariery" progjram pubU.:. (kolor)
18.,J5 - D <>braolloc (koror)
J9.!Io - Dziennik TV (k olor)
JD.W - Dobranoc dla dorosłych 18.30 -

"W malej chatce".
,,.Musisz to wylpić do dna"

ode. filmu TVP >: s .. rii:
,,Dr oga"
" Co kto lubi" - spotkanie
8 prowa.dti J\l. Paw I.ilrowskj.
• .lli - Lnf<>rmacy}ny
m~Lyn
•
&portowy
I

II ~

-

Peniedziałek
U .Ci J:I~ J5 .~

-

16.)0 16.1'1 l'l~ -

16..00 18.1 5 1II.:Iv -

1'.50 111,10 19.20 19.3D :111.10 -

-

"Romeo l J"ul.i.a"

(k olor)
"Swiat 1974 roku" - przewyda.rzeń
po-litycznych.
22 .~ DZ'ien.ni.k TV (kolor)
23.00 - Oferty
gląd

31.XII.

TV Tecbnikum &ollWeu
Fj,zy'ka (42)
'1.00 - Upra" a rosi;'" (:>1)
TV T ..cbnikum R.9ł.J>ieze
1'2. - - .JęzyJ< polski (2'1)
13.:5 - Chem ia (~)
15.55 - Przypom inamy, radzimy
16.W - Dz ien.nLk TV (kowr)
16. 13 - Dla dzieci:
"Legendy z
wiślan eg o brzegu" (koL)

17 .~J

-

J7. ~)

-

18

(j -

18.re 19.20 -

,,2.yciorys

Kaczora

"Na

szczęście,

w~e,

na

10.30 -

Il . ~ 12 .15 -

1-3.35 -

-

111 ••

-

"Zwy(<<olor)

czaje i obrzędy"
,,$,port 1974" (kolor)
DziennÓlk 'T V (kol<>r)
Koncert
n.oworOCZll1y
Wiedruia (kolo:)
W
i

sta,rym . kinie
ł()wcy

II

" Tarzan

-

zw ier ząt"

ar-

chiw8kly ~lm p rzygoo"wy
Losowaoll ie Małego Lot.k.a
Dla dzieoi : Hann.a .Ja ..u_
azewska:

15 .40 -

na zdroaok"

Nowy

z cyklu:

pr~ram

"K opoc:i..usze;k."

,,Przeoo je roku"
zentacja p106eneok
reatek z [""tiwalu
p<>cie, Korob :7.eog·u
"Mam pomysł" -

-

por&lauw Soi O;'IO IU
pr~ .
z,łole "

z cyklu: ••Sza r e na

(k<>lor)
I'." - aprawozdarue
Tur ni ej ezt .... "",h
lroonltursu
si<~

:E

.koków w Garmigeh-P.>etenk.irch.. n (·kol.,..)
"Bal Pegaza." (kruor)
lB .lli - D<>bran oc.
19.;,0 - Dziennik TV (ltolór)
20.211 - Dobranoc dla dorosłych
.. Upi<>rny Sylwester"
(k<>lor)
28 . . - " Rio
BrayoM
a.merrka ru-k'; [j,l m ta b . (lt<>lot')
22.50 - Wi.adomości sportowe.

Czwartek kI.

dola

ajwięk.szy_ zakład przemysłOWY KleleoosYZDY - FabFy'ka Samocb~ów Cięża:r0wy~~ . im. F. Dz.ierżY!i~go : w
StarachoWlca.ch - juz od WIelu lat na co dZJen wSpół-,
pracuj.e
poJską nauką. OWJ)Cem tej ",s:półpracy jesł
chomienie produkcji nowocZesnych wersji sa.mochodó-w clę
żarowych, wyposażonych w doskonale spisujące się si~
gaźnikowe i wysokoPl'ężne . Ta.k · op. opr'aeoWaDY
ostawo
silnik o mocy 150 koni ' mechaoicznych jesł dwukrotnie
trwa łszy Biż popCsednio produko_e w -JIlieśełe ,,&wa".

N

z

"'u-_

D:z.ięki nawiązaniu kontaktów
FSC z Instytutem Materiało
znawstwa i Technologii Metali
Politechniki Łódzkiej narodz.il
się cenny, opate nlioway wyna!azek doc. dr hab. Zdzisława Hasia, pol e gający na 10-krotnym
zwiększeniu wytrzymałości
samochodowych ezęści ze stali i
żeliwa
na ścieranie. Metoda

awto-nasiarczania
powierzchni
tych części pozwala jednocześ
nie na wyeliminowanie cenneg;o brązu przy produkc ji róż
nego rodzaju tulejek. zaworów
i sworzn i. Zakład Doświadczal
ny F~ - po zainstałowaniu
specjaln:vch .pieców, w których
owe części poddaje się aroto-nasiarczaniu - wYdał metod:z.ie
doc. Hasia jak na j łepszą optn ię,
tym bardziej że fabryka =y§-

oOronne
l1cealObrona porzeCkW-

VIU

-

I

Jlych poza.rowa.
M." - Z seru:
"Colwnoo"
fJoI.m amery.l<ans1<! !>t.

-

"Sztylet wyobraz.ru"

TV 'lechnikum lł.Otnic:ze
13.46 - ],olatematyka (l.)
14. 30 - U!>l'awa roślin (23)
15.:;0 - Matematyka w "",kole
HL:>.I - Dz.ienru.k TV (kw""l
1~.48 -- DLa
mk>dy<:h
WIdeów:
Ekran z bratkiem
JIl . • - PIczy
klawesyvue
AUcja
l' " -

1' .10 -

1'.30 19.30 21..20 -

nr 302\

Krzyżówka

"Spotkanie z medyeyn'ł"
- prog r. pub!icys tyc..ny
.TV Si<>W1tWlk: cko Il<>miCZl1 Y
P rzypominamy.
~
(kolor)
Dobr allOC (kol" r)
Dz.iennik TV (koior)

wy-

leningradzkiego bana lodue (J<:oI.oc)
Dzie<lni.k TV (kol.<>r)
Wiadomości sportowe 1Ito-

le~u

U.1. U .25 -

lor)

Piątek

Do-

lI1alda"
f1lm z serii:
"Dis:leyla.n.d"
Dla
młodych
widzów:
"Ostatni walczyk"
PoiSka w <>czach łwiata
(kolOr)
"Debl·uty rok!IJ" - porogI' .
R ed . Sparbowej
Prcgram rozrywkowy
DOł>rano~ (kol:Or),
__ .1 ·

......

-

3.1.

RoiDk:..,

TV Tecbnikum
l ." - Matema,tyka (:15)
7.00 - Upra.wa .rosliJl (2lt
9.lICi - "MU8isz to wypić do ......"
{Hm TVP z S&1Il: wDco~"
1• .141 - ,,Arsen Lt>pun" tranc.
tilm serY}ny (k<Ji.o.c)
11.ł1i Dla klas II
UWaga
o-iebezpleezenst.wo.
TV T .. cbnikum RolDiC2le

poLski (53)
Hodowla zWleuąt (liG)
poli' .. chn.ika TV
13.M i
14.::5 MatematY'ka.
kurs przygotowawczy
14.55 - NURT Psychol<>g.Ja
U.30 - Spra wozdawczy
magsz,.,.
sp<>rt"wy (ko\.or)
Ji; .30 - Dzienn ;k. TV .«kolor)
JZ .46 13.30 -

II .•

-

.Jęlyk

Dla dz teci:
lesfora"

"Po·r a na Te-

Turystyka i wyp<>ClZyneJ<
117. ~ Dta mlodzieży: "P.c<ze,wodnik mlodego LurystY"
18.00 - P<>radn ia młodyc h
18.20 - Kr onika Wannawy i M.azowsza (koJ<>f)
1a . ~ Fakty - Opirtie - Hip<>tezy: ".Jak pOdpatrywać
-

sen?"
19 .20 HI.),) 20.20 21.15 2>1.56 -

22.L5 -

D o branoc (kod"r)
Dziennik TV (klor)
" Gulla ume
Apallinalr .."
widowisko p<>etyckje (k<>l.)
Pan<>rama (ko!or)
W ia d cmości
sport. (kol.)
"Dziewczęta

z

osaki"

-

p rogr. rewiowy
(kolor)
2.2 .56 - Dzj€Q1 nik TV (kolor)
UW3.&a! Za ewentualne :uniany
j2·pański

w

programie

odpowia.d'a.
~cz,a"

red akc ja

Program
bęrlziemy

II

w
DYCh numerach gazety.

nie

TV

za~

oocl:&ieD-

-

nadzi ej ę, ie ta kolejna

współ

naszym "starom" wyjdzie na zdrQwie.

pr_

rgwnież

Scisłe współdziałanie
słu z nauką
owocuje

w

przemyrównież

zakładach

Radomia. ,.Odchudzono" i unowoczeSDlono wyroby pochodzące z Zakładów
Metalowych im. Gen. " Waltera"
z Odle'wn i Rad om skich i Fabryki Łączników w
dzielnicy
P odkanów, co spraW1ilo, że zyskały one większe uznanie na
rynku krajowym i rynkach zagrani=:vch. a ictl producenci
zaoszczędzili
wiele ton żelaza ,
stali , metali kolorowych.
Zgodnie z umową zawartą
Poli techni ką

Swięto

krzysk ą

(k"'.)

"G odzi n a ,,0"

wać
będzie
doświadczenia,
a
także
wyposa ży
laboratorium
w odpowiednią aparaturę naukową. zaś
politechnika poGtanowiła . utworzyć katedrę tworzyw sztucznych. Miejmy więc

między

Z
serii:
,.Columqo"
fillm a.merykall5i<i pt .

,.His t.O:r.ie mlM&n.e" -

I

I oto niedawno Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach zawarła
kolejne
porozumienie CI współpracy li:
naukowcami tym razem z
Politechniki
Swiętokrzyskiej.
Przewiduje ono podjęcie na tej
uczelni prac badawczych nad
zas tosowaniem twon.yw sztueznych w produkcji samochodów
ciężarowych. Fabryka
finanso-

POZIOMO : t. nieuczciwy ~ pona podbijaniu ceny "'-'których brak na rynku, 5. mio."" Vi USA,
zginqł tu w wyniku zolega jący

rów,

machu prez. J. F. Kennedy. 6. czeski
reformato< religijny (t369-1415), 7.
dźwign ia

z

rqczkq

zakładano

maszyny. S. grupa ludzi
okloskiwan ia

aktOł'o.

9.

woł

na

wynojęt.o

turysto

do

poru -

szo jqcy się w terenie bez p lonu. 10.
m iasto w RFN u ujścia rzeki Ems.
48 tys. mieszko 1968. 12. stopień wojskowy 'IW sułtańs kiej Turcji. 1J. potoc zna

nazwa

n iektórych

ków, 14. odszczepi en iec.

PIONOWO:

l.

zostępco.

szarańc z a

a Radomską Fabryką
Wyrooow Emaliowanych, naukowcy p racow ać będą nad u sprawnieniem organizacji produkcj i w tym zakładzie. Na
warsztacie
m echanizacj a
transportu wewnętr zn e go, prob lemy rytmi czności p rodukcji
i optyma l nych serii no wych,
coraz sprawniej
działaj ą cych.
kuchenek gazowych
i
elektrycznych.
PowllŻlD e efekty prz)"nO&i - też
współQraca Instytutu Odlewnictwa w Krakowie z rad()lIlską
Wytwórnią Części' Zamiennych.
Zakład ten jak w iadomo wyposaża w urządzenia polski
przemysł skórzany
ga rbarnie i fabryki obuwia, prodw<ując m.in . wycinark i
do skór
wierzc hni ch i spodowych, suszarnie do skór, agregaty natryskowo-suszarnicze,
bezpo-

pomocnik

sekre-łorzo.

2. płoz ogon iasty długaś·
ci do 30 cm, 3. -. narzędzi e ~ stoloulcie
służqce
do . odciskan ia na desce li·
nii oznac zających miejsca wc ię ć
w
deskach . albo inaczej kłu.oIt , 4 . czło
wiek
ma jqcy podarte
ubran ie.
6.
kruche ciastka , 11. pÓlecenie .
Rozw i ązon ie krzyiówki przesył ać no·
leży pod ad resem redakcji .. ED"
wy.
łącznie no kortach pocztowyc.h w ter·
m in ie si edmiu dn i od doty n.in iej·
szego numeru. Pom i ęd zl praw i d łowe
odpowiedzi rozlosu je s ię dwa bo ny
ksiqżkowe
po 50 zł. Karty pocztowe
bez kuponu będq wyłączone z losowoni<l .

"ECHO DNIA"
Kupon nr 302

Właściwe

nazwisko
No.rma.na Casseorley ws:r.ys;:y
w
okolicy nazywali "Mister
M.idwife" (Pan Położna), toteż
ten 47-letni Irl and czyk, który
26 łat temu przybył z Dublina
do Hc>uston, postanow i ł >:mien ić
n aew.is ko na... MidwioCe.

Wręoza·jąc
Norma.nowi M idwille dokument o zm ialJlie nazwiska, sędzia okręgowy, W;lPOZIOMO : celownico, Kl imt, mowa,
).jam Blanton, złożył mu grat!)_
harer., kolio, kont. Nogot. o fekta·
lacje z okacji dotychczasowych
cja.
osiąg.nięć (w Howton NOirman
PIONOWO : chemikolio,
nClt. orytmetyka, kwilenie,
_~l\Ił 3.500 pm-od6Yłh _
-

Rozwiqzanie krzyżówki nr 286

(II)

- - --

Pocałunek
Opu szczać lew~ szalupę,

. wietrzne pisto-Iety. dó
JUa skór, przyrządy do
. :~rzY.lrialC!śoi . spodów
sów, a takze .' pOpulil.[:ne
n iki " do . obuwia. I oto '
niana wsp'ółprjlCa z
Odlewnictwa
poz
:wprowadzenie

'~ ańia ' nosz(,z e~óln,~h
],i do maszyn . i u!,zqd
czędność
mclali ,
pra cochlonności), co
sprawn ość
i jako ść d7,ia

Swiadczą

o tym d obrze
maszyny
Iniu, Wk>dawie
czy
wi e.
wują ce

się

Wytwórn~a

metodą
niącą

we wszysik.ich więm yeh miast&eh
komunika.cj,. noena: mikN>buWar -izswie jeżlbi aktualnie 20 miuczęszcza nych
liniach . Eksperyment
po twiercb:a potrubę
rozs'Zeruni a

wsŁ ani ..

Części

n)'{'h nawiązsla
jedni
kontakty z Instytutem
niki Precy-zyjflej .
przeprowadzane
wania wirników
tworzywami sztuczn yn1 ;
fluidyza c:v iną.

wyroby przed

Już

te
tyłko
dobitni e, że "au",
przemysł to małżeń,.,wn
potrzeby i rozsądk u, [l
szące
gospodarce
'nam w s zystkim, kon kr"we
macalne korzyści.
świadczą

W

CAF-Rozmysłowics

sprzed
~9

Profesjo .Iew""desy je.t iednf'"
nojcięiszych

zawodów
kob iety - do tol.: iego
eks.perci h induscy na

pnu

dosz li

wie dość

p!'o.tych

badoń .

Przymocowone do
nóg
Ncznilc i kroków wyłc:oza ty. że w
gu
lotu "o d
Atlan tykiem te
dziewczę t\l obarczone ci żkirn i
o le zawsze z u śmi ec hem no
przemierz.ajq w samolocie
Ic:ilorf!etrowq drogę.
Na jbordziej jednak me-:zQ som.
saierowie, zwłaszczo m iłośn, C'I
jów wyskokowych i ludz·e ze
układem nefWOWym wpodajqcv
się

z

błohych

rozDzię 

Zy:rJej POrn0:liw o.~ć

Potajemni
dzieli ku-

powodów

też

Y''Y"podk i ostrych
chicznych. o l e
j

z. .~omocq innych nn ',n,";',;'"
łezc

s kutec zne
pasaift'o.

środki

no

święta

ba żen a rod zent<)'Ne
poza sobą. Te jedne
niejszych świąt rodz in
łodn i ejsze, bowiem

pod wzn i osłym hasłem, "
zapewne n i eczęsto pom
si edząc przy suto zostaW
stole, pOO hasłem pok o<J
wszystk ich ludzi na Z·2 m .
B yły, m i nęły , oddyc ho~1
gą. Zmęczen i c iągłym .
odwiedz rnomi .
ri~h, zmordowani w
.
nym i toastam i, w !ctó rfC'
0
czym innym, jak o zd-o w.

HO ·

Nojdłuższą tegorooną kolejkę
od s tałem
w stoi'sku warzywniczym. I w v.vi ą:z,ku z tym muszę
dodać , że święta m i s ię dodatko

Można chyba pow.ed"'eć,

zdro·.ve

stwa. Niestety . kilkoletnie istnienie kuratoryum wcale nie
zaznaczyło swej
działalności.
Dobra myśl, oddana w ręce
biurokracyi, skostniała".
No cóż , biurokraCj a przez te
lata niewiele nam s ię zmieniła. ale i do rade";"; też mamll
nie bagatelny powód tradycja spożycia alkoholu w narodzie nie tylko, że nie gin ie, a wręcz możemll się
poszczycić pewnymi osiągnię
ciami na tym polu. Kwoty
pieniężne, jakie wydawali nasi
d ziadowie na' wzmocnione napoje . były śmiesznie małe w
porównaniu
z
d zisiejszym
przeciętnym
obywatelem. Co
niektórym
łezka·
w
oku
się zakręci. Przed
wojną to
były dobTe czasy. Za niewielką opłatą spragnion emu czło
wiekowi i wódkę do domu donosili 4
t er az nawet z
m lekiem są kropo ty...
(hat)
postad d-M.tdriesłoc~owego '
me tysto .....

Małe

mowa. A

wieku

coś w tej kwestlli zrobić przez
zakład anie
instytuCyi
kulturalnych, odclQ,gających lud od
oddawania się nałogowi pijań

praca

(Jeżka

pół

paZaZlernULa 190ti rOkU

EUGENIUSZ KR()L

nik"

Arktyki

pierwsza osada do
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kaz chiefa zap_ątkowuje ake ję "załadun e k ".

Radom nie pozostaje
w tyle

~T

,.5altylet wy<>bra2lni"

iOZczędności.

Na dobranoc

S ta5~·erska
111 .•

kuje ' nie tylko trwalsze detale,
ale także... wielomilionowe o-

podróży
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TV Technikum - - . . .
FizyKa (4 2)
'Upra'w a rosLm (101)
NURT au k i poloi.tye.....
Dzie.nni.k TV (k olor)
Dla dZ'iect: Zw.ie.czyniec
'kolOr)
"P<>lska w 1>C28<:h. iNr)a ta..
(kJOlor)
TV Kur i« Mazow.i<!oC'kJ.
" Au tohumo r"
Kronika Wa rsZ3":NY 1 MaZOWSZa (kolor)
"OperacJa"
pro.p-aln
public. (kol<>r)
Wys tąpienie
a.mbasa.w.ra
RepubLiki KubaIl.9kie.j
Do b ranoc (kolor)
Dzi ennik TV (kolor)
T.eatr TelewizjI: WHiam
Sze kspk

1.1.1975

W pll&9!yni 1 w
od.c. 4 ser. TVP.

-

Małżeństwo

Ha r a slewicz

MI.111 -

- N i~pod zian ka
' .40 -.,W pustyni i w pufiJII.i:!zy"
III odc. ser. TVP

si ę

9.00 -

Nauka

noworoczne

NOWY ROK

15 ."

TV Tecbnikwn Rolni<:z.
Fjrzyk a (14)
BotaQ1 i>ka (28)
"RoJ.nictwo 1975" (l<oJ.oc)
Nowoczesno;;c w Bomu 1
za,gr od zje.
Bieg Pil zdrowie
Plrog,ram dnia
Dla mł"dycb widzów: Te>-

W co

Ada'm

14.541 -

29.XII.

- NiewJw.alna ręl<a
- TV Klu b Smialych

13.10 1'l .25 J3.6O -

28 erudnia 1914 roku
- 3 .stycznia
1915 roku

koj arzą

z zielonymi cytrynoktóre wcole tego roku nie
są cytrynowe, a które wpycha
s : ę kl ientom n{] zasadzie p ierwszego gottJoOlru i b ierze s.ię taką

wc
JTU,

je spod choinki

już, n

ni e to. Wątrobo odezWO/U
drug iego świątecznego dn a.
czul iśmy
ponadto , że
no-ckl je bolesne s ygnał/ , a
piko w rytmie racze j
tecznym. Słowe m, ch yb~A"
n ie tak, jak trzeba sp,'·
dni woln e od procy.
Przed świętami spotkaleI"
jom~. Jak to przy tok m
koni u za p yto /e.m , czy za
poczynił. - A j a kże
chlioł z uśmiechem .
.
wracam l
księgami I,.,
"ŚWi adecbwlo tamtym do:l

samą cenę za kilogram, jak daw
noiej za cy'llryfiy prGwdz iw ie cytry-

, z czym
PCZ edŚwi ą·

rn bez zako·
ko: ." sJclepi e
. ·Ym, na
lobo, nawet
. w ogOon.
e wcześ
"cb: e SpraI>'~len tu w

oowe .•

Ale co ja o cytrynach. Przec ież to towar
zomor.;ki. Może
zołooowono je no szybs zy statek
i w zwi ą zku z tym p.roces dojrzewania OWOCÓIN n ie zgodził się
z ozasem rejsu. Zawiodły oblicze
nio i stqd cytryny mamy n iecy:
tryn owe. Jak jednak wytłumoczyc
sobie brok bu.rokÓIN na ćMk łę?
A fakt do zbadania,
dwa óni

"Turlej ki" ~toi na kotwicy w
Z atoce
Białego
Niedżwiedzia.
' Przed nami w odległości niecałej mili wybrzeże, legendarne
wybrzeże
Spitsbergenu. "Kraina Zimnych ' Brzegów" po
n o rwesk u
SVfłlbard, kusi nas ,
przyciąga nieodparcie jak magneą. Ni'este ty, ' wysoka
martwa
fala poważnie utrudnia opuszczenie szalupy. Lódź przez chwil ę b alansuje niebezpiecznie na
wysięgnikach, wreszcie wali się
w dół wzbijając fontanny wody i piany, Rzucamy się do
s ztormtrapu. Ubrania sztormowe
i p asy
ratunkowe
utrudniai<l
ruchy. szalupa tańczy na fali.
W
gwałtownych
przechy łach
nabieramy co chwilę potężn e
hausty wody. W ruch idą kubla, blaszanki, pompa zęzowa
pracuje nieustannie. Klucząc i
law i ru jąc
wśród
złomów kry
zbliża my się wolno do pokrytej potężnymi
zawalami lodu
plaży. Wyskakuj e m y na ląd. Już
z da leka słyszymy gromkie glosy _ pędzą ku nam małe §)'lwetki ludzkie.
Co słychać w kraju?
_ Wita jcie!
_ Jak się wam płynęło?
mieszają się ze sobą
bezładne
powitalne okrzyki.
Siarszy oficer, jak może odpowiada na g-rad pytań spragnionych w ieści z kraju n aukowców. Nie tracąc czasu rzucamy
się do
załadunku.
Olbrzymie
skrzynie
wype łnion e
cennym
mat eriałem naukowym OWQC
dwumi esięcznyc h badań wędru
ją z rąk do rąk. Na pOkladzie
szalupy rośnie powoli stos ł a

dunków. Do statku docieramy
bardzo szybko - obciążona ł ódź
ł epiej zachowuje się
na fali.
T eraz w ruch idzie bom i w inda trało wa. Liny opasują skrzynie.
Mimo ciężkich w arunków załadunek idzie sprawn ie daj e my z siebie w szystko, aby
mi eć jak najwięcej
czasu na
zwiedze n ie w yspy. Jesteśmy ur zeczeni jej pięknem.
Mchy. M chy brun atne, m chy
czarne, mchy zielone. Przyprószone ś ni e giem, nie przydeptan e ludzką topą. Głazy , rumowi ska glazów. skłębione. splą
tane. tworzące
przedziwne układy przestrzenne na u ta
Clsme się jedyne określenie "krajobraz
kSiężycowy':- Chloniemy, zachły tujem:v Się przyrodą : słońcem , powietrze m.
przed święto.... w kieleckich skle
pach t~z i eż no ta rgowisku buraków kup ić nie było możno .
lału ję baldzo, że w Afryce bu
raków n ie uprawiają, bo wówczas ktoś by to za naszych non
d lowców załatwił i w stan ie
mn iej lub barchiej dojrzałym of·
rykańsk ie burak i dotarłyby
do
kieleck ich sklEl9ÓW.
Ba rdziej niż w la.toch ubiegłych zmartwiło mnie
bezJ itosne
og rabian ie losÓIN z cho inek. N ie
myś lę, oczywiśc i e, o
planowym
wyręb i e, czyn iO<1ym przez proco~
nil<ów leśnych, o le O tych dZ Ilaich wyprowo<h O zmroku, cicha
czem , po prostu nazwij my to . po
imieniu - O kradz i eżach, kto re,
nie stety, w setkach przypodkćw
uchodzą bezkarn ie. A jeżeii jed
nemu się udo, to następny tależe pó jdzi e spróbować. I co roku
tok setki drzewek wynos imy z
losu. Ale nojstmutniejsze jest to,
że czyn i ą
to często ludz ie
na
tok zwanych
stanowiskach , ło·
czqc służbC>We wyjazdy. wyrę
bem dwóch drzewek - jednego
dkl kierowcy, drugiego dla s·e·
b ie . Kto mo prze<: iwdziolać? S tró
że porządku tei nie SQ bea: winy.

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

ANDRZEJ MAśLANKIEWICZ

Lodowiec
Han a niczym
struż1s.a • wody wypływa z gór.
Poprzecinany b ezdennymi rozpadlinami, zakończony otchlanią
urwi ska jest straszny.
Budzi
przeraż enie .
Wszędzi e spotykamy ślady d awnej dzial a lnósci
traperskiej
i
wie lorybni czej.
Ze bra, kręgi wie lorybów za legają plaże. Obok chat k traperskich stosy kości niedżwiedzich.
Ostatn i traper Spitsbergenu zakończył swą działalność
kilka
l at temu. Zdziesią tkow ano niedźwie dzie, w ytępiono renifery
i
wieloryby. Polowania prze taly
się opłacać. Dopi ero wtedy pomyśla no
o ochronie
resztek
zwi erzyny ; obecnie południowa
część wyspy
jest r eze rwatem
ści Iym .
Rozgorą czkowani

w ędró w kami

Pil stromych zboczach gór. ścianac h lodowców i kamienistych
plażach nie dostrregamy gwałtownej zmiany pogody. Dopi e ro silne porywy wiatru i zapad ające szybko ciemności każą
nam wracać do łodzi. Z wysitkiem spychamy ją na wodę.
Zegna j Arktyko! A mol. nie
żegnaj, lecz: do w idzenia?
LECH FIDOS

Pracowita

żebraczka

Przy pad kowo odkryto, że 78-let
n ia że bra c zka z Udin e (VY łochy),
Ermenegilda U rgano,
ma w
swoim domu 6 nab ityc h worków
b anknotów i monet. S as:edzi
znależli skarb, kiedy pan i Urgano znala7.ła się w szpitalu i
trzeba
było
prz ynit!Ść je j
z
mi es-z.k ania
trochę
odzieży.
Część
p ien i ędzy
pochodz i ła z
lat trzvdz ies tvch. Obec n ie nie
sa one JU ż hońorowane jako śro
d ek płatniczy. Ale kwota 6-10
mln l irów w b ilonie Ulch w la ważno §ć.

Przed startem

Ił-86

Radziecki

. autobus
p ietrmv"
W 1975 r. spodziewa n y jest
próbn)' lot pierw ' zego radziecktego " autobus u powietrz ne!;o"
_ samolotu IL-86, który w wersJI tandardowej zabiera' będzie
na pokł ad 350 pasażeró "
oraz
(na dołn y m
po kładzic) pewn~
i1o ·ć ladnnku
w
kontene r aeh ,
a rozwlJac
zybko '- podró żn
9~95O km godz. Nie je t wykluezo n e również zapoe-zątkowa
n ie w tym roku tałych rej ów
komunikaey jnych naddzwiękow
c T '-at. który ma już za
so b~ próbny lot na trasie Moskwa-Baku-Taszkient i z
powrotem. amolot t e n . konkurencja frlLR c u!>ko-br y tyj ki r ll:o ,.eonco rde", obliczony n a HO pa ażerów. na
wy sokości
20
t y. .
metrów osią;;a szybko - ć 2.:;00
km !!,odz. Trasę . 10 kwa-Dclhi
amolot pokona ć może w 2 gochin y, a np.
:\'to sk wa-~lonl
real w nic pelna S godzin.
ze reg nowych jedno tek latających znanyc h już. a le ul epLonych typów. otrzyma w n ajbliż~z~' m
czasie
równicż
r adziecki po widrzny tran s port towaro\ y. Przewiduje
ię
m .in.
rozszerLenie parku samo lo tów
A ' -21 (o noś no ';ci 80 t on) oraz
AN-2G . klóre mogą zabrać .,t~' l
ko" 5,5 tony ł ad unku , alc za
lo ~ sz('zc~ó l nie przyd.,lne w
trudnlejs7)"ch warunl ach
terenowych (krót~ze pasy s larlo\\c)
I klimatyeznyrh. a z\\'ł zeza w
W

runkach

ybery,j 'kich.

Z teki Alfreda
Hitchcocka
19
Max uchwycił Georga bły kawicznie za
przeg ub dłoni i wykręcił jego ra mię do
tyłu.

- J oe! - krzyknąl.
J oe zbliż~-ł się z u omie zkiem na ustach
uderzy ł praw
i lew~ Georga w tW lłrz,
a potem
oszołomił
go
podbródkowym .
George opadł w ramiona
grubasa. M ax
pozwolił mu powoli opa ' ć na ziemi.,. Był
nieprzytomny.
- George! Beth podbiegła do męża
i uklękł a obok n iego. krzywdziUście
go!
- To powinna być dla niego nauczk a,
lałeczko wyjaśnił Jo . PIękny, g ład 
ki nokaut. Bez obaw , przyjdzie do siebi e
i będzie znów jak nowy.
- Ględ ził o policji pOWiedział Max.
_ Porozmawiajmy lepi j z nim , gdy się
obudzi. Jeśli się nie zastanowi, może go
spotkać coś przykrego.
Jego, albo tc'L
pan ią.

- A tak pięknej
kobiecie
niechętni e
uczy n ilibyśmy coś zlego dorzuci ł Joe.
_ Profesor powinien się wyspać. No,
jak z obiecaną łekcją W s.kokach do wody? Za to nauczę Clę później czegoś in-

20
nego. - Pr zerwa ł i dodał z u śmieszkliem:
- M oże boogie-woogie .. .
Beth wci~ ~nęła
glęboko
powietrze i
w stała powolI. George oddychał równom iernie. był jednak wciąż nieprzytomny.
_ Dobrze rzekła. Prawdopodobnie nie mam wyboru.
Poszl a po wąsk iej
stronie basenu, po
drodze zrzuciła drewniane pantofle. W spię
ła się na trampolinę i pozwoliła jej eła
stycznie uginać się. zanim skoczyła. Zanurzyła 5ię w w odzie nienagann ie, n iem al
bez plu sku. popłynęła pod wodą na sam
koniec ba<;enu
tam dopiero 5ię wynu rzyła .
_ W idział

pan?
zapytała
Joego.
_ W oda jest w ystarczaj ąco glęboka. Co
najmniej na dwa m etry. Normałna I'(łę
bokość jest na dwa
iede md ziesiąt. Mus i
pan pła "k') zanurk wa ć.
- Co v potr fisz. to i ja umiem ! Joe skoczył do wody i wynu rz~' ł się lwło
Beth . . Iu~im y to czę. to robić, łaleczko.
-- Skinął n a M axa. .Jazda. wsk a ku j,
Max! Tu taj jest wspan ia le.
- Oczyw iście Max
uśm iechnął się ·
Ale tylko na tak dług_', aż profesor

21
się obud zi. Krótka.
od wi zająca ł4piel.
Potem m żerny inten. ~' wni
popływać.

I
I

Us iadł

na brzegu basenu, opukił się
nogam i w przód do wody i wynurzył prychając i si kając.
T o j t życi! Prawdciwe życie, Joe!
- Prawdl:t we ży cie dla na , co Max?
- Teraz pokażę wam
coś innego - '
rzekła Beth.
P~plynęła do drabinki i wdrapała si ę
w gorę.
- Oka y , łalec-7.ko. przyglądamy się
odparł Joe. Co nam chcesz pokazać?
- To tutaj! - Beth pochyliła się i wyciągnęla bolce. k óre
umzed nio obluzował G
rge. Cztery bolce,
7.3
pomocą
których drabina byla przyśrubo wana d o
flizów.
Potem wycią ~nęla drabinę z wody, odł ożyła ją dwa metry od basenu i pochylila się b ł yskaWicznie, aby zamknąć w entyl.
- T eraz wy mi możecie coś pokazać!
zawołała. Pokażcie mi, jak wyjść z
basenu. gdzie brakuje drabinki, a ściany
są wysoki e i zbyt gładkie.

II

(Cil\g d alszy w

następnym

nUIDene)

eCHO DN1A

STRONA (,

,.pt-zyjaió" - "Tajer:noiczy blondy n w cza r nYIll buc.e" francuski, kol. l. l., g. l O, 15.30, 17, 30
i 19.30. .
" Odeontt - "Zbrodnia w klubie
tenisowym" wł.·jug. pan. kol.
od l. 18, godz. 15 .30, 17.30 i 19.30.
"Ilel" "Nieśmiertelni Flil) i
Fial''' - USA, b.o., godz. 9.30, ..01 .30
i 13.30 . .,Cenny lup" - franc. pan.
kol. od l. 15, godz. 15.30 i 17. ~ 5.
,.Zabójcy·' - USA, kol. od 1. II,
godz . 20 (pożegnanie z tilmem).
" W alter" - o 1 0po\vieść w czerwieni" - polski, kol. 1. 15, godz.
16, 18 i 20.
"i\lewa" " ,.Konformisla"
włoski, kol. od J. 18,
godz. 15.15,
17.30 i 19.45 .
OYZ URNE APTEKI: n r 15. pl.
Konstytucji 5 I nr 10 pl. Zwy-

Piątek

27 grudnia

1974 r.
Ddł skladan~

tyct;enła

JANOM, CEZA.RYM

l FLORIANOM

a jutro

cięstwa

ANT ONIM
I GODZISLAWOM

"*

e

. .'" (ur. W 1894 ,.).

•

7.

TEl.EFONY: Strat po ż arna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 224-30, Pogotowie Sie·
ci F:lektrycznej 279-33, Komenda
MO 251-38. Pogotowie Mi1icy jDe

W 1882 r.
ur. się ludwik
'Poiteur. uczony f(<lncudu, bakterio log i chem ik (lm. w 1895 ,.).
W 1909 r. - ur. się proł. Hen·
ryk Jabłoński , przewodni c zqcy Ro·
dy Państwa PRl.
ViI 1953 r. - ,mo,ł Julia n Tu·

997.

Informa cja ~Iuźby zdrowia czyn
na w godz. 8-21, w sobote 1- 20,
teJ. 261-27.
POSTOJE
TAKSÓWEK:
ul.
Grod zka 229-!>2, pl, Konstytucji
2Z8- 5!, Dworzec PKP 268-88,
uL
Zwirki lWigury 418- 10.

Skarżysko

•

*

CODZ~ENNV

K I N
"Wolnosć"

HOROSKOP
Jaki iesteH
Jełteś

system atyczny

i

dokładny.

Lwbisz zbierać dane
ch/on%g;·
cmie ; um ieszczoc
je w odpo• /ednim m iejscu.

Bo1agon

; bo-

'aga niorzy ',a ktuJesz bordLo ostro.
C ię

De nerwujq

sprowy ,

które

nie

są

.. dopięte no astatn;
guzi"" .
Lubisz spokój i c,szę. Usposobie..
iti. Twoje jes( racz ej
pogodne
, spok.ojne. Z Townowogi pot rafi

Ci, wyprowo dzić
_
sprawa lub

;edyni ~
czyjaś

_k.

TEATR

-

"Dom
F'. G. Lorc. ,

Alba "

godz. 19.

ItlN
....cuna.JItica· t ,.Po
II ez.
~u; ki , pan.
}roI. b ." ., g . U .JD,
16.15 " 19.
.. Brajka" ,.}i·ranCUQk.i lącz nik "
~ USA, kol. l. l:;. g. I ł , 11 i 20.
H~oskwa" .. (;aIJpa " jap.
pan. kol. b.o., g . II. 11 i !l. ..N.e
ma róŹ)' bez ognia " polaki,
kol. 1. 15, g. HI, J. i :!III.
,.1lQbotnik" - ~.Krolewna w 0• •j .k:ór~e" lra'l1CUS -i,
kol.
b.o., g . 13.30. "..,ierws?" spokojna
ftOC "
włoski , kol. I. II, g . 15,
n.l-i i 1ł.sa.
,.5I<.lka" - ,,\'Ii"nJleleU w Dolinie 'mierri" jll&.
pan . koł.
dub. b .o., godz . 1&, II i :!t.
p.tZEDSr&:t:I:Dl\Z .. ilet.... ki• owych
ul.
<enkiewicza 31,
10dz. U-U.

DYŻVRNE

AP1'a.:KI :

Butt1ta r./lI i
kłewicza 15.

:r

L~,

ur

Iłr

l

ul.

ul. liten-

9!1'.

Radom

r

TBAT&

l .. , S. Zeromskieg

-

"Potop"

l

Starachowice
KIN A
" Robotnik'" "Szaleństwo rnłIo.~ci" norwe!lki kol.
l, lC,
gad>: . Ii. 17 i 19.
.•
. ~Starłł •.Potop·' II C7.(.SC,
!)olsk i .1<01. b .o ., godz. 16.:10 I 1I.JO .
PTEK,\.
DYZUa A:
nr 'Tł,
Stas7:,ca t.
POSTO.n:
TAJ[SOWEK:
pl.
Swlerczewsklego 310.. Dworzec
Za chod ni PKP - ,...

ntecEynn,.
K I )Ił "
"BałtYk" .. Potop'· II cz. pol:k~ kol. b _o.. 11.. a.lO. 17

noworoczne 17. 40 "Okolice muzyki synkopowa nej" - aud . J. Pa·"
paja 18.00 Dziennik ra ·owy 11 .•
Z jednej plyty: Chór l Orkiestra
B . Bacharacha.

d.a.ch prywaUlych Ul. granicę:
I SPRZEDAZ 7.AGR NJCZNYCH
SRODKOW PI,.~TNICZYCB PRZY
WYJAZD ClI DO ' PANSTW
SOCJALlSTYCZ YCH
l. UW" się dWUle\.łll~ _rm,
......... ed ..iy pul' .. yjazllacb ".
panslow socJalistyczn yc b " rów ..
nowM"'io ' ci i.O" zł na .... ~,
łąc~llIie
z
OPGltą
pobj"r;uą
lH'l)'
-,przeda,.y cI"w~.

16.25 17.10 17.43 18.15 11 .35 -

19.:10 19.JO -

20.20 -

21.15 21.55 -

:7-~Z.

lJW3p:

L

a

w p~o;r.unle
powaada.

.

.

.-

ewentualne "".ian,.
kia reda keJa aie ...-

RAQIO
,.

.

PROGRll.M I
mikro fo n em prze% rJ:ł!
wie.i 14.35 Ma&a~n PWM
1 ~ .I O
ceny ChÓralne z oper 15.U
Skrzy " luI muzyczna 1&. 10 Kronik a muzyczna 16.35 Sp<>tkania"
Janem
Sebastianem
11.00 Radiokurier 17.20 PodWÓjny
jUbileusz E. Czernego 18.00 Muzyka
I Aktu am o śct 18.30 Przebo,e Don
stoP 19.1S Gwiazdy światowych
estrad 19.45 Kupić nie k Upi ć, P<>słu ch a ć
arto 211.10 Muz,Yczny kale'doskop 20.47 Kronika spor towa 21.11 Aktorzy i piosenki 21 .35
Klub 78 Gbrotów na minuto: 22 .15
Elementy hinduskie w
muzyce
rozrywkowej i j a zzo w ej 22.48 Mu
zy czna podrÓŻ 2:.10 Spotkanie "
Jazzem 0.10 Kon.:ert życzeń od
Polonii .0.30-2.55 Program nocn)'
z Gdaililka .

14."

Z

szowską

PROGRAM II
14.00 Wit:cej. lepiej. taniej 1ł.1Ii
Tu n:ldio Moskwa 14.35 Koncert
O rkiestry PR i TV w Krakowie
1S.11G Radlolerie 15.40 A matorskie

z espoly przed mikroIGnem
a .oo
Alfa l Omega 16.15 Pianista
P.
Chęclń*1It l skrzypek 'p. .lanow-

.

';

.=." Jutro
PROG RAM I
6 .lO 71)0 -

TV Tecbru kunl
M.a.tem.a.tylka (1.01
M eehanizat'JJ r

1.0.60 -

... Batrwy

U ." 14.20 -

f:itm fabularny
TV TecJln ik.um
FJ.zyUta (H I
Bota.-rika (211)

z'H\Ult'"

r._y

pnepulte'k do
llon ...... cy jnece CSU,
.kwe. " ' ynosi 5. kw 4'1il.eałlic
•• _b ę,
więcej ad U.
....,. _
jeden lO")' ,ia<.d, a ...
llca w ok ....
d wkb lat ;
40 NRD, która us'ala
ię
...
wyso!<osc.i
m.arek ..... .a
..... ')M)d&tawie

D"
l"

-

llw.rtał lU MObę.
SprzMaź
dewiz w

r.w_wartoki de
,.ł (l1\c-...... " • <>pla\,,)
....... e mieć n.oiejsce
wyj.>ol •
daell . do
RD. jeieli ... ,.jeiclaa..
~y przedstaWli:
- _ie<ow&nie na woa..y 6e KlUł
..a Hr... powys.j Ił cI.ai ....
opłaeooy w
zlo>tycll .. Polace,

I.'"

pon"

bł.

-

lIIIecenMI (vouc_y} _
_ptae onie 1<_\Ó'" t>OCl~go... yell w
NRD, które UpoW.mi"'A d.
... &J<u,pu
Je marek Da kaiod,
dzień pObyw - Da pokry<:\.e
kOlJ7.t6w wyżywienia Ji,p.
W I>n:"padku wyj:udu na
al' opłacon~ _ zło(ycb lub b.,.,~_
na o1<r~ powy'irj a dni
apneda'Ż
może
nastąple
do
wy $kości 2M marek.
3. Pny
wy jamaeh
tranayteN
pn,.
Niemiecl<~
Republikę
De-..at yC7m
Wt:gr y , Bulgacię, Rumunię C%y z ..1i'ł"e1< Rad",ieckł mogą
być
wydane
talony
Narod<l"'~o
Banku
P~ IUl wymianę piew\:d"y pobkkb ... równowatwś
ci • • •
w kraju tranzytowym, • w pn:ypad1<u ~ran'Zytu
przez Czeeb_Iowację w rówGowacwści 150 zł. TaI()I)y mo · "
b"c wydane do wymiany nij'.yżej
w trzec b kraj""b. Od
l IUlceo 1915 r. obowi'ł")· ... ać
będzie nowy ..."ór taJoruJ NDP
upowainiający
da
wymiany
pieniędzy
połsk kh
w
WRL.
Dotychczasowe
t.l <>n y
mG':"
b)'ć
w ykorz y sl)' Wane
do
SI
"tycznia 197:; r. Nie wykonysta·
ne ..<> końca slye-r:nia 1375 r.
taJon" ob ec nego ,,-. . kladu będ~
niewatn-e, w związku z czym
moglI b yć wl'mien bne na. no·
we. Zgodnje z inlom.acj~ W ~·
~ieTSkiego B ank u Na.r01iJwego.
ta~y
te
b .. dą
reJlIizo ... a ne
tylko ty oddziałach tegiJ bank\l,

-u.·

z,

r9WnowaTtoś~ sakupiGnycb walut pańatw socjalistycznyclI (jak
r.wuiri: wartość
poiyc~ek u ..
dzielonyeh pruz placówki P1U.
,.. c;raaie,,).
rÓwDowa.rtośf
ire4k6w
piouych na ke lOty len .... i • • a
gunie,- ł"cznie
z k"'.,.oako ... ym, a w
przypadku
jeżeli
f.ktycany ll ...", leczenia pne·
ll'.""a
wysoke c
dwuletniej
normy
przyclaiahl
.kwotę

._11..-

s.

I._d,

-

ae

-

"UH"UłZ".

się:

-

ołN&lu'u

BUda,peszcie
polLad'o
w uiektórycll odd~ia
Bóura Poci-

Węgierskie"e

,. O_by, kt6re .. lt14 r_ wyk ...
r.,y.taly normę w kwocie P"
wyżej 5.00' :tł w roku 151i poSiadaj" pra ... o do wykorzysta·
J>ia polowy przyslugującej im
normy dwuletniej. Upr.a waienie
te nie dotyczy zakupu 10Mtew oraz udziału w wycieczce
zbi<uowej na WęCry w 1115 ' 1'.
L Do wykorzy stania
dwuletuiej
.norm
sprzedaży dewi'& :uliC"~

W~i.... ,

ktÓ1'. w .kreai.
lal ,..., moa. "ye Wyi..... od równowartosci 4._
:II
)ta OIobę, ł'4""~ .. 01'1"'1" po·
bOera<U\ lW'''y sprzeda",,, lona-

w

~

-

d.. IM , pTZysJu&uJe
połowa ..ormy.
Wyj",eJi; od. \.ej zaaady ,udGwi p rzed .." clewiz Pl"'Y wyi-'

d.a<:h :
- "a
clwi>e4

II: l M "
"G od";'.... Ul

.,a

._'

PROGRAM J
NURT: pedagGgaka
Dziennik TV (koloc~
Dla
dzieci:
Zapr-.,.,.,..,do Smoczej Jamy
Polska w oczach
iwiaa
Dla mlodziezy: Sp<>tkanie
z Ireną Sze w ińslq {koloc)
Kronika Warszawy i Mazowsza (k.. lor)
Fakty
opi nie- hipo·
tezy - .. Taj e mni~ jogów "
Dobranoc (kolOr)
Dziennik TV (kolOr)
Teatr Telewizji: Jan Fischer
.. Jak
redago wał em
d z.iennik w Tennessee" wg Marka Twaina (z Kra~
kowa)
:panora ma - tygo d nlk aktuainosci (kolor)
WiadGmosci spoc towe

,ach

u.

l.r46eci ..

n~ "

l

~

..

lS.40 16.15 -

LÓW·

".

;"~""'r-

Dziś

"a·

&I>owiązywaly ~ępujące
""-<Iy
sprzedaży
za!:ranicUJycb
środków pl.,mi czycb przy w y jaz-

-

.. Huta.rk godzil)oLski , kol. l. l., g. n ." ,
17.lO i l ' .M .
"Zorza" .. lO doi be2:platnego
urlop'U" - bulg., od L Ul, godz . lł
i II . . .
,.Przodownik"" - .. W poaz,lIki.wanJu miłości'· ,u,& . kol. l. l i.
g . lT i I ' .
P 'r EK
DyZURNA:.... 11' ,
1 'Maja -51139.
POGOTOWIE .ATUN-ItO ..... : teł.

•

. ·TELEWIZJA
.: :.'

.

Mjnisterstwo Finansów informuże od 1 lut ego l!l'7i roku
bę

je,

d"

Ostrowiec
w

:.~ ...

.,'

Komunikat Ministerstwa Finansó

cz..

p~iSki. pan. kol. b.o .. g. 17 i %.I •
:.:7.wiązkowiec" niec~ynne .
A"TEKA DYŻ U R 1\: nr 48, Ar mii [udowej 5.
)'Os-rOJE TAXSOWBK: Dworzec
Główny PKP 70S, osie dle Mili ca - !!-44 .

zobaczyć,

Zimowe motywy
21.05
Konce r t
dla melomanów 2l.5t- 24 .GO Na <10branoc śpiewa Ch. :ft,!ontez.
PROGRAM LOItALNT
16.41
Omówie nie
prcovamu
16.15
Radiorekl a ma
14.it
.. w
pracy i po pracy"
wyd.anie

drobne

PAKULA
Henryk
(Ostrowiec,
Orzeszkowej 1 /~ ) zgubi! amato r·
skie prawo jazdy, wydane przez
Wydział l<omunikacji Kraków
i dowód rejestracyjny nr CC-4598,
wydany przez Wydział Komunikacji w Ostrowcu.
33493-05
CIESZKO WSKI Marian (Prusy
57) zgubił dowód rejestracyj ny
ciągnika
nr
CT-75-85, wydany
przez Wydział
Komunika Cj i w'
Opa to wie.
39492-05

-

POSTOJE TAltSÓ ....1UIt: tel. lG-TS

E L • .P O N Y:

Pogotowie Ra1tmk .. w e m , Pogotowie MiUcy jn~
Pogotowie
WSW łle-U. Strat Pei;arna ~a,
Pogotowie Energelyczne Kielce Miasto 464-30
l<ielc~
Teren
4Jł"'3, Pogotowie ... od"o - kanaUzacyjne 508-11, Poczt. Informacja
o usługach 811. Uo tel .. Ct'ntralny"
':0-41, lnfonna cja
k .. leJowa 930.
Pogotowie ·hyd raull"",no· energetyczne I dźwigowe KS" 414-0:,
Pogll low ie na"r aw ar7.ądr:efl ga20Wyc b czya.ne w ~ 7-1 9 1,,1 438·'!
Pogotowie gar:o we czynne calq
dobę 420-92. Pogotowie tlewizyj·
ne 411-98 Pogot<l wie Cieplne czynne w godz 15-7 - lei 44o-n . Po
gotowie elektr yczno--wodociągowe.
MZBM c"ynne od I(odz.. 15 do 23,
t e lefoD 457-89. ln formac ia s1użby
zdrowia c~nna ..., /lod". 7-20
tel 41.-10. Ośrod e1< lot. osług.
WZSP 457-41
POSTOSE TAKSÓWEK: uł. Sło
wackiego 4'12-70. dWM'lec PKP
ł~-n,
pl .
Ob roń"ów
SŁalingradu
4~6-48 .
I" ksówki
bagaż owe
uL $wio:tokrzyska 469-89

Ogłoszenia

H

powoź

la. •• ZeromsILi C.

-

wiedzieć,

lIVarto

ski 18.Z0 Termina rz
muzyczny
(S. Wiechowicz) 18.JO Etila dnta
19.00 O rganowe
k o mpozyc je G.
Fresco ba.diego
19.30
Salzburger
Festsl>iele 'j4 21.56 Wiadomości
spo rtowe 2.2 .03 Magazyn studencki
23.03 Nowości PW,~1 23.!0 Z twóc
cZaSci G. de .Macha ut.
..JlOGR.'\M Ul
I S.O'.i Program dnia 1 • .10 Z t!s pół
"The DeUs" 15.30 Polskie d rogi
pod Tripolisem J5.50 Jazz zelek·
tryfikowany
16.15 KLUb starej
płyty
17.05 ,,622 upadki Bunga"
ode. pow. 17.15 Kie r masz plyt
17.48 .. Satelita z historią" - rEp.
18.00 M.uzykobranie
18045
Tylko
po hiszpańsku
19.00 "Długo
i
szczęśliwi e"
od e.
pow.
19.35
Muzyczna poczta PKF 20 .10 Sztu·
ka D. Ojst rach a 20.25 Blues WCZo
r a j i azis 20.50 Ilustrowany Maga·
zyn Autorów 21.50 Opera tygod·
nia . J.
Offenbach:
.. Opowieści
Hoffmanna " 22.08 Gwiazda sie dmiu wieczorów - M. Grechuta
2.2 . 15 Trzy kwadranse jazzu 23.00

pol ki, koi. b .o., godz. 15 . "Dramat namic:Łności" kanad . kol.
0d I. 15, godz. 17 i 19.:10 .
.. ,Swit
"Nie ma mocnych" polski . kol. b.o., godz. 17 i 19.

bezcze}·

Kielce
" , r ..ardy

Ą

"Bułeczka ··

!\1etalewiec""

•

posłuchać

zobaczyć,

wiedzieć,

War'to

koszty świadczeliI "apewłlianyelo
tury ·ci. indy wi •• aJnemu lIT"ea
biun. podró"y. ró wnie,; ...... toś.: zakupiOJlycil talon6w .. e ....
",.noWl·Ch,
Ill1<tyC%ny ko",t d.wizow" _i~
.. ao," " uddale.. w wyei.,.".~
",biorewej organi.. owanej pcxe-z
"iure podróiy
wy8oko'i!i
jećlnaldc ty
,.... lit,
.... rtość
pobraJlycll
talonów

''0

-

NHl'

.. "

wy.iaaę

płediędF.y

polsk ich .. paó.twaełt traDJ!Yt.wycla ~cllr.je a polMera." . .
płat~

&. OSoby, kWr. dokonaj

zakopU

_ustw a.,.,jalisty""nyclt
powya.j rówtlowartoś i
źł
(1"c"nie z talon:uni NBP na wymianą
złotó ... ek
w pa6stwacb
t .. anzyłowycb RWPG l ł "",nje
• opla"" pob eran'l prY" .p .... eda"y tlewu i talonów) lub .... e1I.
mą udział ... wycieczce z biorowej Iło tyCh państw , jeieli k out
tl~wizowy
wyc ieCZki
przekrae:<. rówDoWar\~ 3.... ł (l,.e""
nie z kieazonkowym) nie mog~
w danym roku dokonać ..aku.... roilk:6... na pOloyt ... pu.\wacb kapitali5tycznycla ora"
w Jugosławii; ule mOJr
r6wnid w"iĄć odziała ... wycie"""
ce >;biorowej do tych pa65t....
1. Osaby wy jeidż:>j"ce lody.-idualnie tlo Jugosławii mog" ".kUJM#: dinary w ri"wllowln1:ośri
do 1,. dol. Jnieelom do !:lt 1
przySługuje
polowa wymleni_
nej kwoty. Sprzedaż mnie miet
mieJsce rai< Da 'ny 'ata. liC'"'!c
o<ł daty ostatni"e:o zakupu.
Wyll:ol'7v tanie lJe dol. ...yll:lu C7a możliwo ść ud~iału .. wy('i,.czce o:bjorowej do .1u~o"a
wli nr-.:ez okr~ tnetolo lat.
L ti d:.i .ł w wvcicczee 7biol'ow .. J
do lugoslawil mnie m;"~ ndej·
s.,., r z na trzy lata, JlC'l"" ~
wałUł

In.. T.

ora~

"Wvk"llt'l3 .,.,r7.p11M ·d01.) ,,",eJ: ...

/fał "" ... b
k re. trze('h , t.
,. Oso bv wy,ie tdża jąef! tI" Jugo~l::"łwH na 2aoroS'Zł'nie a'bo pr7-,i rirłł'a j3r.e tranzv Lrm mo,.=- u ..
kupił r6wDowan..U Ił deI.

http://sbc.wbp.kielce.pl

l.

S._

l.

D"nie W}'W ..... u poP
dzielonej kwoty.
C. Ustala się :13 a d !,
dewiz na pokryC' .
bytu ... pa ństw a
onych lU" W
dOl.} albo ud si"!
zbiorowej ilo ty.cb
klu~ maili o~ł tl'"
d a nym rok. f&f · G
kiem ,alonu
~I' u "
451 zl, or"" ud".. t \\,tll

c"

,,>

C-- 7. biorowej dO rnk tł
d i w danytn
ch
n a pobvt W
ot'
socj alistycznycIt. !"3'"
do ró wnowar to>~'I!f' .>

i"""

nie z błonami ' 6.s t ~
u .. zlotówek w p .'
%vlow}·ch ft\VPG ' •
płat pobieraną 1'1'1

~"-;~CZBNU; Z'ł-

... ECHO DNIA

pierwszy dzień
~ł runtła z góry
Marcel
(1999 m) w Alpach francuskich lawina szerokości 30 m,
która wkoczyła grupę 28 mło
dych turystów. Spośród siedmiu osób, porwanych przez
lawinę na kilkaset m etrów w
dUł, z mas śniegu zdołało lię
wydostać ezworo, dwóch
~u
rystów poniosło śmierć.
PARYZ. W

W Bepubliee
się

dziś
""'Ybory
Wyborcy dokona-

Da-~
okres

najbliż-

kandyda!.em
pcezydelU,
Radzieeka orbinankowa "Sa1."Ir/'Plona 2G bm. konI<oł p. orbie.i.
W Kairze w godd-

niG wych odbf:dzje
"marle!!,o w środę
i minisira wojmarszałka

Ahmeda

Ali.

TON. !'nemawia.;
USA prze:r; podkor~sowyeh
lleIU1r
",plwal do wypowieIlojny
gosJ)Odarcuj
prou"cM'l t.om ropy naf
uj apel starał się on
. tym, że kraje prę
trn surowiec, prze' im wchodz:l,ce w
ni/arj i krajów-proropy
naftowej
calą odpowiej"dnej

wsirz'ł
przeą

Zjednoświaia

(irON.
Według
danych Ministerstanów Zjedroku bi~łąC!ym
h samochodo\lO")'cb
tym kraju około 46
czyli o 9 t.ys.
nii w roku ubiegłym.

LONDYN. 49 osób zabitych,
setki rannycb, ~ tys. bez daebu nad głowl\ taki jest
wstępny
bilans straszliwego
cyldonu "Tracy", który w
środę rano nawiedził
miasto
Darwin, położone na półno c
nym wybrzeżu Australii. Jak
..świadczyli pierwsi uchodźcy,
którzy w Hwarteli: przybyli do
Sydney, liczba śmiertelnych
Olla!' lI.ałaklizmu może się
ka.:tać dwa razy wyższa.

0-

łO-tysic:czne
miasto jJozba\vione jest wody i eleklryczności. 9fI proc. domów zosłało
zniszczonych
lub uszkod:zony~h. Naoczni świadkowie tragedii opowiadaj~, te Darwin
pr7!Ypomina miasto, w którym
eksplodowała

bomba atomo-

wa.

RIO DE JANEIRO. 23 więź
niów l!:bicg-ło w czwartek z
najbardziej
strzeżonego
w
Brazylii więzienia .,Mesquita"
w sIanie Rio de J.~neiro. Wykonali oni otwór w murze,
przez który przedostali się do
sąsiedniej
szkoly podstawowej. Władze ostrzegly, że każ
dy z więiniów jest osobnikiem wyjątkowo niebezpiecznym i że wszyscy oni byli
skazani na ponad 20 lat pozbawienia wolności..
BONN. 21 bm. w Hamburgu
udostępniono pubiiczności nowy tunel pod Labą. Budowa
tunelu trwała 6 lat i kosztowała pODad pól miliarda marek. Tunel pod Labl\ ma 3,3
km długości i jest najdluż
szym tunelem podwodnym w
Europie.

jwiększy

na świecie
teleskop

MOSKWA PAP. W 00-

.'· ll"onomicznym na
h"wa w północnym
doświad
największe

teleskopu. Jest
grupy inżynierów i
l I,,! "J

pracą ki erował

~anndy Leninowskiej,
B.}l!rat
Loannisiani..
IU'I! •• teleSkopu, który
... • onym z zakładów
hanicznych w Le~no;,i 605 cm, j
t
metc większa od
~ słynnego
telesw Kalilor'.
najWiększego
n"'JlIey łr.
)" 1;; ogromne j~st lo
moż
li wiadcz ć
lusl,·o . waży 42
1 .1 " ~kop składa

łlfl \ ~ ł~" ci
!

i

"'a mka

ię

z .o:polów o
grama do

" hm.

'''I nstalowano w regdzie i -I ni ją
unki atmosterycz~ acji
a '!ronomicz; :" on będzie nie tvl1'J:ril fo\vania ciał nie-

towanie
żysty

biesltich, lecz J"ówniei do pr7-eprowadzenia nad nimi różnorod
nych badań .
Zdaniem pecjali Łów, leleskop
!.en stwarza nowe możliwośd
OO~erwowania
wybuchów
na
Slońcu i iwiazdach,
• badania
mgławic ciał ni bil' kieh
v temu }onecznego. almo tery - pla_l, porwier:u:bni Księ życa itp.

26.XII WASZY ' GTON PAP.
Agencja France Presse dono i,
że
wtorek. 24 grudnia. podal ię do dymisji szd kontrwywiadu w a ge ncji w ' wiado\\'czcj CIA, James Anglelon. AFP
stwierdza, że jest lo pier",·sza
konsekwe ncja nowego -kandalu,
ujawnionego w
tych
dniach
przez dziennik .. New York Times". Wymi niona gazela pisale1, iż CIA szpi gowala. gwał
cąc obowiazujące w USA prawa i sam , latus tej agencji. co
najmnil?j 10- tys. obywateli USA

""C

Nowv skandal
w USA
oraz ni które organizacje polityczne działające w tym kraju.
Według inrormacji "Tew York
Tim( s" działalnoś ć ta była prowadzona w okre sie poprzedniej
admini stracji R. Nixona.
Obecny dyre ktor CIA William
Colbcy oś wiadczył , że agencja
nic prowadzi obecnie
żadnej
dzialalnosc i wywiadowczpj na
terenie
tanów Zj dnoczonych.
"New York ,Times " natomias t
zarzucił CIA , że szpieguje wyż
szych ofice rów am e rykańskich
sił zbrojnych , kontroluj e
korespond ncję prywatną oraz ,ozmowy te lefoniczne wielu obywateli.
Prezydent G C'rald Ford oraz
sekretarz stanu H e nry Kissinger
zażądali od dyre kcji CIA szczegółowych wyjaśnień
na te mat
afery, opisa nej przez
"Ne w
York Times".

Oświadczenie

szacha
Iranu
%6.XlI. KAIR PAP. Sz::wh
Iranu, Reza Pahławi, oświad
czył, że cena ropy na.ft&wej
mogłaby zosŁać obniź&na
jedyDie w wypadku równoozes·
n~o obniżenia cen
towarów
imporiowanych z krajów uehodnicb przez kraje produ·
klłROC rop
naItow~ . Sza.eh z
zadowoleniem przyjął wiadomo -ć e przeXCiu konU"oli nad
wydobyciem
ropy
naltowej
przez Kuwejt i Katar. Oświadczył, ie niedłu~o uczyni
io takie Wenezuela, co
jest
jego zdaniem zupełnie
naturalnym dążeniem kaźde
';0 kraju produkują~o ropę
_Iłową.

Śmiała próba

przelotu nad Atlantykiem
DOK.O~cz.

U

STIL l

buchalte, z WWOdll, jest jednał:
którego przedSiębi or 
stwo funkcjonuje /ak dobrze, że
jest on loliczany w KafiforlJli da
milionerów. SPOlt bolonowy jest
jego niedawną pasją : po raz
pierwszy uniósł się w powietrze
balonem w 1972 r., a dziś jest
posiadaczem 16 amerykońskicll
rekordów w tej dziedzinie.
Wedle obecr.ego s/Onu przygotowa ń, planuje on
start w
Sonia Anna w Kalifornii w dniu
30 grudnia, 011010 40·godzinny
lo/ w poprzele IIonlynentu amerykońslciego oraz (bez
lądowa
nia) kontynuowanie lolu przez
Atlantyk. aby wylądować we
Francji w "oleolo 4-7 dób polem".

wydawcą,

13 balonów jak
winogron

lriś,ć

Wspomnianą kabir.e unosić
mojq w powietrze spięte w pęlU

po 3 bolony wypełnione helem
- będzie ich łącznie 13. Tak
więc cały "pojazd powietrzny"
przypominać ma jakbywinogro·
nowq kiść : 4 grupy balonów po
3 w każdej - z pojedynczym
no samym wierzchu całej "konstrukcji". Metolowa 1I0bina w
ksztalcie kuli pomieści wpraw·
dzie dwóch śmiałków, a/e nie
zapewni im zbytniego kom/ortu.
Liczy ona niewiele ponad 2
metry średnicy i ma być wyloiona warstwą izolacji cieplnej,
co wedle zolożeń lIons/ruk/orów
- zapewni w niej temperaturę
w granicach 4-20 stopni Celsjusza, choć temperotuto na
zewnątrz wynosić będzie leilkadziesiqt stopni pOn/zeJ zero.
Specjalna aparaturo ma zopewnić wlaściwq atmosferę niezbęd·
lIą

do oddychania.

Problem gondoli - /0 jej '1110'
go. Pomimo największych wysiłków będz ie ona wożylo aż ok.
1000 kg. Musiano wiec zrezyg00'1110
"wyposaienia jej w

STRO

p n o e' "ńsko
atakuje Układ Warszawski
26.XII. PIDKIN PAP. Ko e
pondent PAP. ·tanisław Bartecz-ko pisze : Pe-kińska mach'na prOtpagandowa wystąr.>i ła z
g\valtownym, na nie "potykaną dotąd skal~ a takiem prze·
c i'W1< o
o~gan i zacji
Układu
Warsza'W-skiego.
Dziennik
"Żenm i nżi,pao"

ot

zam ieścił

24

zerny artykuł zawi('·
rający st < o.szczerstw nt. U·
kła'Clu
War zawskiego.
Za
.,Żenminżipao" artykul pQ'W' tórzyły inne środk i masowego
przekazu . K i erując s :ę teorią
wyznac zaj ,cą
Europie
rolę
centrum n iepokojów i konfrontacj i, P e kin
wpis ał
bez
żadnych o - lon kUklad Warzawki na l' tę agresywny c h
organ izac j i,
podcz 2.·'
gd y
N TO przes-zło znam ienn'l w
jego oczac h ewo l u c ję od agr s ywnej n i egdyś do obronn j
d z iś organ iza c j i. :vfeto da
zasto o wana w t)-m
'\\"y,padku
przez
oberne
k ierownictwo
c hiń kil' j ·t ba,rdzo
o r os la_
Dawn e
oc eny
agres y·wn go
c h arak t e ru NATO
pnenosl.q
on i żywcem na Ukł ad Wars Z2.V\."S k i, a
ATO 7. kol i obdarzają cecham i
oju szu
0bronn go.
Codz ienny
organ
KC KPCh fałsz uj e pny
h ios tor ię
po \\"S tani a
Układu
Warsz awsk iego , p om i jając abso lutnym m iJ.<:zen iem fakt , że
0zo s tał on utworzony jako
jus-z obronny pań s tw socjali·
tycznyc h w
odpowie.dzi na
po'W"Stan ie agresywnego pa'ktu
ATO .
bm.

ym

At.akując Uk ład
Wa . zaw. ki, Pckm. j nocześnie wy ...
kazuj gl~b()k i
niezadowolenie z po, tępów konferencji
bezpieczell <lwa i współpracy
w
Europ:c.
Rozbrojeniowe
inicjatyw~' pań 1w
człon ków
Ukla<lu Warsz 8'W·skiego
koordyna c ja
i h
crziała'ń
na
rz cz pokoi'.] to posu ni ' ia
mające zdan iem
p Jdi1skich id ol g&w ,,~ić
i
zdemoralkowat
EurQPę
zachodn i ą

Komunikat
Mini terstwa
Finansów
DOKONCZENIE ZE STJt.
Równieł

oporaturę

alarmową,

"zdo/ną

postawić umarłego no nogi" na
wypodek snu obu pasażerów no
pak/adzie i sytuacji wymogają
cej szybkiego działan ia. Natomiast c iężar powlok sprowa tłzo
no do minimum - grubosć p/astylcowych balonów wynosi setne
ulamki centymetra.

Ktoś

musi wrende
tego dQkonoć ...

Jak dotąd przygotowania do
calej imprezy Ieosztowaly Forbesa 750 tys. dolarow. Jest to 10« wspomnialem
CZ/aw,N

http://sbc.wbp.kielce.pl

do

"łOl) ' cb.

W .,r7) p_cJku koniecz no ,ci wv·

ja~du

8.1

leC"Lenie

do

kr..tjó·w

RWł:tG .
' arodowy Bank
pr/~d ..,ć potrzebne

może

l'ol"ki

na

l~n

cel

rodki de"il.owe do wy ... o100'; ci rakt)·eznych ko z\ów. JeRli
wRio kodawea
prLedłoLY
zaAwiadczenfe lek :u'za rejonoweS"0. xalec:.ją<.·c leczenie l.a
.ra.niu ora1 rakturę "pro tor ..
ma" w~"',lawioną pnez wł a"tci
w y ~a,raniC'.tny o~rodek leC"l.uic.LY. Kwota ",' ymienion:.l W
f akturze •• ,)fO forma" pGdle,A
pr~ek"'l.anjłl
""przez N arodowy
nank Pul IIi b"zpo,;rednio po",
adre em wła'ciwego z a~ r nin ..
"eco ukladu leczoiez~l:o.

CO naL.wiska pocbodL.i naz wa 'y('h

Aluminiowa kula jest
po.
w spadochrony,
które
majq as/obić ewentualny ele~t
zbyt szybkiego opadania olaz

udział

sOl~ jalh,yc.tn} ch
mi~j.ce
t~ Iko

21. XII. MEK.SYK PAl'.
iu,..
kańcy
wysp .Juana. F~rnan"ez-a
obchodz.ili w tynl roku .... rut::z·
nic~ odkrycia arcbipelacu
prze:L
portucalskiego podróźn.ika . Od j~

sażono

Ił

w
w y~if'CLCe
innych J' ~lń:,tw
rno'ie
wer
wtedy,
jdell
koszl dewizowy wyciec-Lki (I •
cznie
:L
kie"tzonkowym)
nie
przekr:u:,a rówl\owarto~i 3. o

zbiorow j

Jubileusz
wyspy Robinso a

wiele p/o~onych popnednio
aparatów i urządzeń. Dwuoso·
o zologo oalonu
Foroesa
lobiera minimalną ;Jeść żyw
ności. W
kabinie jest tylko
jedno miejsce do spania i jeden lote/.
Nie zrezygnowano
natomiast
z najnowocześniejszych środków Iqczności : oporo·
tury radiowej nadawcza· odbiorczej oroz drugiego jeszcze sys·
temu przekazywania z pokładu
danych meteorologicznych i ob·
serwacji naukowych.

eta.mtą'Ó

Caly
artykuł
przepeł>l1io,,:
ny
anty .' ocjal i;; tycznym.j in .
wek ty wam ;
je,; zcze raz po_
twierd za , że
obecne
ki rown ic lwo t hiliski e n ie może
s i<: pogodz.ić z zachod ząeyl"'lll.
~ ~urop i
pro,.... 'ami
rę
zen la .

s.

'Wysp.. ' a jednej x nicb iył ;ckocki rozbitek Alexander Selkirk,
znany z książki
D aniela
Defoe
.,Przyg.ody
Hobinsona
Crul.oe".
Perypetie szko kie,o Marynarsa
posluż y ly tej p .. w ie';~i 1a k owę .
Arcb ip lag
klada ię z 3 w p .
Leż" ooe n
zacbód
... Clłile .
1000 mir zkańeów utrL).....U~ n
"
pol"wów langusty i \ury",yl<i.

wY\PTZeć

USA".

c.

W tycv.niu t~15 r. s przed .. i clewiz n.3 JlY!"waLne wyjol,(dy,~
dokonywana będzie ,. C
.... ad
oloowi"2ująeyeb
w
nr
cran ie~

kw art:i le

)Yt4

roku.

bardzo bogaly - ... swoim cz a-sie zo obraz Von Gogha o/erowal no aukcji 1.250.000 do /arow
(zostal notobene plze/icytowany). Po siada cenne obra zy i
/co/ek cje rzadkich przedmiotów,
wielkie obszary ziem skie w Kolorado, jedną z wysepek archipelagu Fidżi, starą re zydencję
w Ang/ii i palac w Norma ndii,
w którym wiośnie chce urzą
dzić muzeum ba/onistylci . HPrzelot nad At/antykiem - fa szczytowe os iągn i ęcie sportu bo/onowego - mówi Malca lm Forbes - ktoś musi w końc u lego
doko nać" .

No tragicznej liście po przed·
ników Malco/ma Forbesa figurujo nazwiska Haddack a, la Mon
taigne'a,
Andersona, Gatcho
oraz Roberta C. Bergera, który
próbę prze/atu nad Atlantyk iem
podjął ju ż po
Gotchu, wpadł
jednak do wody i lItanq/, w oce·
anie bli sko
wybrzeży
stanu
New Jer sey.
Czy 13 z Ir.o/~ próba prze/o·
'u J 3 ba/anomi nad Atlantykiem powiedzie się? Ameryka·
nie sa bardzo przesądni wobec
"trz yna stki", o /e jak dotychczas
wiele się
udawalo w iyciu
Malcolma Forbesa.
łAN
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dwudziesłr

DN1~

trzeci

Noworoczny Turniej· Czterech Skoczni

:w nie.dzielę

pierwszy konkurs w Oberstdorlie

'W

n 'eczich; w Qb erstdorfie
ju-ż
po raz dwudziesty trzeci
nąjlepsi skoczkowie świata za inaugurują sezon noworoczn ym
Turniejem Czterech Skocz ni. Na
dwóch -kocwiach w RFN (0b e r otdor! i Garmisch-Partenkirc1ien) o~az dwóch austria cki ch
(Innsbruck
i
Bischofshofcn)
światowa e lita sta nie przed bai'GZO trudną próbą której v. y niki stłii.llowią. obok mistrzo5 t w
światm i olimpiad, najwyżej ct> nion,.
w izytówkę
spor to w e j
klasy.
.
.

Hokeiści grli~
Ó puchar Spenglera
w 6rwę, dwie drużyny polskie_ ilokeist6w wy jech ały na
z~rruaiczne występy. Pierwsza
repr_ t a cja Polski, pod. wodzą v.nera 'Jegorowa, udała się
do Scwajcat'ii, gdzie w 7.imowyl1ll Iltt rorcie tego kraju
Dav~

.ta rto",:ać

będzie

w

mi ę

dzyn.arooowym turnieju o puCh łU' Speng lera. Przeciwnikami
PolakÓw w tym turnieju będą
rępr_ tacje
Szwajcarii, Holandii, olimpijs ka reprezentacj a
FłnI alJldii oraz obrońca puc haru,
klubOWa drużyna Slovana Bratysława. W drodze
powrotnej
do kraju Polacy zatrzymają si ę
~ RI'N, gdzie
w
pierwszy c h
dniael:l . tycz nia rozeg rają dwa
mecz4J
:r:
reprezenta cją
tego
kraju.
Również w środę, udala się
do Finlandii reprezenta cja Polski starszych juniorów, która
startować będzie w międzyna
rodowy m
"turnieju
szesclU
państw". Polscy juniorzy spotkają się tam z reprezenta cj ami
juniorów Finlandii, Jugoslawii,
RFN, Szwajcarii i Szwec ji.

*

*

*

W Dav()5 rozpoczął się m lp,dzynarooowy turniej hok ejowy
o puchar Spenglera. W p ierwszym
meczu
r epreze ntacj a
Szwajcarii pokonała Holand i ę .
3:3 (3:11, 0:2, 2:1).
Jan Baćkowski z Korony Kieł4;e, Jan Krawczyk z Opocznianki i Michał Poletek z Korony
to zwycięzcy poszczególnych kategorłl
challenge'u kOlarskiego
szosoweów za 1974 rok. Cała
tf'ójka wyprzedziła następnych
w klasyfikacji konkurentów bardzo wyraźnie . Baćkowski , kolarz
już niemłody ,
kolejny raz potwi erdził
s woje w alory - ogromną
wytrzymałość i pracowitość. Przy większej błysk otli
wości, s7,czególnie
w końców
kach e tapów i wyścigów, mógł
by w krajowej rywalizacji zająć jeszcze lepszą pozycję. Najwięcej . punktów do swego bilansu zaliczył sympatyczny kolarz Korony za czwarte mi e jsce 111
Wyścigu
o
Memoriał
pIk.
Skopenki,
szóstą
lokat ę
w
Małopols kim
WyścIgu Górs kim, dzi e wi ątą w
silnie
obsadzonym
Wy ścig u
L'Human ite, a takźe dobre - pozycje w Wyść igu Szlakiem Karkonoszy i Tour de Pologne. 2aden inny zawodnik z nasze j czoł ó wki nie dorównał B3Ćkowskie
mu.
.. Stara gwardia" j eździła na
poziomie, a młod szy
zawodnik, który by "narozrabiał" na szosie i w klasy!ikacj.i.,. ~1Jr się niepojawii. Tak
zwykłym

Na liście trilLmfatorów turnieju, którą otworzył w 1953
roku Au.str iak Bradl, w i dni~ją
nazwiska samych znakomitości .
Trzykrotnym zwycięzcą zawodÓw był świetny skoczek NRD,
RecknageI. Jego' wyczyn skop iował
Norw ~ g
Wirkola,
a
triumfatore m ostatniego turnieju był dwukrotny m istrz świa
ta - Hans Geo~g Aschenbach.
On też znal a·zl się na czele ekipy NRD, k tóra w eźmie udział
w zbliżających się konkursa ~ h.
Obok n iego w z espole naszyc h
sąsiadó w znaleźli się: Dietrich
Kampf, HeiniE Wosipiwo, zwycięzca tumie ju w 1973' roku Rainer
Schmidt,
Dietmar
Asehenbach, Jochen Danneberg,
Henry Glass i Eberhard Seifut.
. Na Turniej Czte rech Skoczni
uda·li się równi eź polscy SKOCZkowie na czele z rewelacyjnie
s pis ującym się w
tym sezonie
Stanisławem Bobakiem. Opró.:z
niego w e kipi e znal eźli się:
Wojciech Fortuna, Adam Krzy_
sztołiak, Tadeusz PawIusiak i
Aleksander Stołowski.
Polacy jak dotąd nie święcili
wielkictl sukcesów na sko~z
riiach . w RFN i Austrii. Zadn.emu z na'szych reprezentantów
nie udało się wygrać nie tylko
c ałego turn ieju, lecz nawet jednego c hoćby konkursu z 88, ja_
kie .rozegrano w dziejach t~j
imprezy . . Najb lLiszy końcowe
go triumf.u był w 1964 rOll:u
Józef Przybyła, który skakał
bardzo regularn ie (był szósty w
Oberstdorfie, a trzeci w Ga-Pa
i Inns brucku) , ale upadek podc zas konkursu w Bischofshofe n
pog.rzebał
jego w ie lką sza-n,,::.
PoUlk zajął wówaas siódmą lo@ Na międzynarodowym turnieju koszykarzy w Madrycie
drużyna
Uniwersytetu Północ
nej Karoliny (USA) pokonała
hiszpański
zespół
Estudiantes
109 :82, a Real Madryt wygrał z
repł'ezentacją Kuby 100:76.
@ Swiatowa Rada Boksu Zawodowego (WBC) ogłosiła bokserem roku
974 Muham.nłada
Ali. Za najlepszego boksera
grudnia br. uznany wstał zawodowy mistrz świata wagi pół
średniej

Meksykańczyk

;Jose

Napoles.
@ Najlepszym ' tenisistą Zwią
zku Radzieckiego w roku 1974
wstał 30-letni Aleksander Metreweli. Wśród kobiet pierwszym miejscem podzieliły się

katę, a
zw ycięst wo przypadł ..
Finowi Kankkonenowi.

Jak dotychczas żap·nemu Le
skoczków nie udało się końco
w e go sukcesu poprzeć zwycię
stwami .na w szystkic h czterech
skoczniach. Najbliższy tego wyczynu był w 1972 roku Japoń
czyk Kasaya. Wygrał on kolejno konkursy w Oberstdorfie,
Ga-Pa i Inns bruc ku, po czym
wraz z pozostalymi skoczkami
jąpońskim i odl ecia ł do Sapporo,
aby przygotowywać się do startu w Igrzys kach OlimpijskiclI.
Jak pamiętamy Kasaya się.gnął
tam po złoty medal na średn ie j
skoczni, ale w konkurs ie na 1użej skoc7.ni triumfował Wojciech
Fortuna.
.A &to procra.m X]ICIII Turniej.. Czterech SkOczni:'

.• 29 ~rudnia w Obersl.dorfie,
rekord skoozni należy do H. G.
Aaehen.baeha iwyneR 110 DL

• 1 styeznia w Garmifoeh-Partenkirchen, rekordzistll skoczni
jest Cseohoslowak Jiri Ilaska t7 Dl. .
•• S s'yesnia w 'Innsbrueku,
rekord skoczni należy do Horsta
Queeka _ NRD i wynOsi 99

m.

I styeomia w Bisohofshofen,

•

rekorclz'isllł
ehosłowak

ICN,5

skoczni jest CaeDali bor Mołeilek •

Dl.

Mały

Lotek

-5, .14, 18, Zł, U
Itońc. band.: 36%86%

Szewińska,

Cruyff ·i
na [zele ankie y
N ajszybsza kobieta
świaJta
Irena Szewińska, odniosła
zd€'Cydowa:ne
zwy<:i~two ' w
XVII antkiecie PoLskiej Agencj.i Prasowej na 10 najleq>szych sportowców Eu>I'{~py w
1974 r .. organizowanej tra<1ycyjnie wśród a .geoncji prasowyCh. Polka wY'Pl"Zed.ziła w
plebiscycie PAP
naj.lepszeg.o
pił~arza _ . tegorQCUl~h
mistrzootw świata w RFN, Holendra ' Jobaooa Cruyffa , oraz
ubiegliorocZillą
triumfatorkę
tej · ankiety, świetną pływacz·
kę .NRD -Kemelię . Ender,
W pierW'S'lej dziesiątce na kolejnych miejscach znaleźli sii:
beJ,gijslki
kolacz
zawodowy
Ecly Merda:, radziecka ' girn- ·
nruityczka LudnIJ.ła Turisl;csewa.. radziecki
cięiarowiec
WasiUj ' AIeksiejew,
piłkarz
RFN Fru:I
Becke'obauer,
reprezentantka' Aust-di Y/. narciarstwie alpejskim Aonemarie Proell-Moeer, skoczek
n al'Ci arSki . NRD
Hans
Georg Ascheobacb ora·z
jego
rodacr.k.a, lPIywaczka
Urlike
Tauber.
Zdariyło się ' już w historii
ankiety PAP, że
ten ' sam
~ortowiec triumfował w ~ko-

Marina Krosz.Ina i Olga Moco- zajął pierwsze miejsce w mistrzostwach Rio de Janeiro.
wwa.
@ Bardzo dobrze spisuje się
(.) 165 tys. wideów zgromadz.o.. na rozgrywanych w holendernych na trybunach Maracany w skiej miejscowości Gronigen sza
Rio de Janeiro obs erwowało poje chowych mistrzostwach Europy
juniOl'óW reprezentant . Polski,
Borkowski. Po sześciu rundach
zajmuje on trzecie miejsce mając na koncie 4 pkt.
@ Najlepszym
sportowcem
krajów bałkańskich w 1974 r.
uznany został bokserski mistrz
świata wagi półciężkiej Jugoslo
wi;łnin Mate Parlov. W tradycyjnym plebiscycie drugie miej
dynek
pilk-a.ra:y Flamengo
sce zajęła bułgarska lekkoatleVasco d. Gama, który zakoń tka, mistrzyni Europy na 800
czył się wynikiem
bezbramko- metrów, Liliana Tomowa, a
wym. Rezultat ten był korzyst- tt-zecłe mistrz świata w gimnany dla zespołu Flameongo, któo- styce,- RumtlD Dan Grecu.

latach,
zwy-c ięzca

tów 1961, 1962 i
radziecki skoczek
Walery Brumel
się jednak, aby
towiec powtórzył s
po kilkuletniej
kiej sztuki
Szewińska. U:z.nana
wiem sportowcem nr
py w 1966 r. i obecn
latach .ponown ie z
na czele klasyfik acji.
. Irena Szewińska
174 pkt na
wych. Znala zła
Sz}"Ch miejścac h
cji i 3 razy na
ka wY'przed ziła o
banna Cruyffa,
krotnie : typowa ny
miejsoce ' i
czter
drugim. Wśród
gółem

;ma!eźlt

się .'

~e~a~h

POS Z(:z~~om

agencji są
Beckenbauer i Eddy
po dwa razy

Ender i
ser Mate

w

,< •

Sprintem...

W 1974 roku

czyznle:

czerwcowY

Memoriał płk

i Po ele
najlepsi na szosi

Baćkowskl, Krawczy
więc drugie miejsce zajął Longin Kusal z Granatu Skarżysko..
Zawodnik ten, na którego bardzo liczono, mial mnie j udany
sezon. Jasiński z Broni Radom
trenował mniej
niż zwykle ze
względu na studia. Bardzo liczyliś my na SUwińskiego z Broni.
Objęty przygotowaniami
kadry
narodowej torowców nie wytrzymał trudów sezonu. Wydaje się,
że raczej szosa jest j ego przeznaczeniem.
O wiele ciekawsza sytuacja
była w grupie
juniorów. Wygrał zdecydowanie
Jan Krawczyk z Opoczna, zdobywca dziesiątego miejsca na mistrzostwach
Europy. O
następne, czołowe
pozycje toczyło walkę pięciu
bardzo dobrych już kolarzy Zarębski i -Korony, RycbUcld z

le}n~h
~rotny

Broni, jego kolega klubowy Medzelewski, Pałys z Korony i Nawrot z Opoąna. Także dalsza
piątka to ' obiecujący kolarze.
Wśród
młodzików
brylował
Micbał Poletek z Korony Kiel-

ce. Ten wielce utalentowany l
pracowity zawodnik może wyrosnąć na kolarza wielkiego formatu.
. Zawodnicy, trenerzy i działa
cze sportu kOlarskiego na Kielecczyźni e borykali się w minionym sezonie z niemalymi trunnościami.
Wiadomo, że nawet
kolarze lokalnego formatu startują obecnie
z coraz większą
częstotliwością.
Muszą do tego
celu mieć odpowiednią ilość rowerów i części zamiennych, a
także gum. PrzydZiały tychże są
takie same jak przed laty, a nie~

kiedy mniejsze. Jak w tej sytuacji startować oraz prowadzić
szerokie szkolenie w sekcjach?
Niemałe
zd7.i wie nie działaczy
kolarsltich wywołał plan rozwoju -tej dyscypliny
sportu
przedstawiony na jednej z narad. Otóż w
planie tym, na
najbliższe lata zakłada się stworzenie sekcji kOlarskiej w każ
dym powiecie. Wobec trudności,
o których była mowa wyżej,
realiZacja takiego programu jest
nie r ealna.
W minionym sezonie nie pojawił się szosowiec,
który odnosiłby sukcesy na miarę Zapał:'!,
Koseli czy Formy, Moźe któryś
z młodych zawodników zrobi to
w 1975 roku. Okazji będzie sporo, a wśród nich poważne imprezy or-ganizowane na Kielec",:

http://sbc.wbp.kielce.pl

stwa Polski
cig o Wi e lką
tokrzyskich.
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@ Seniorzy: l) J.
(Korona) 314 ponktoW,
sal (Granat) 131
2) L. Kusal (Granat)
H . Januszek (Korona)
K. Jasiński (Bro ń)
Banak (Korona) 80
wiński (Broń) 66 pkt
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