
Ochrono środowisko
f

truje się w resortach najbar-

i

g|SK

Tu powstają opony radialne dla
polskiego fiata 125p. Na zdję
ciu — hala produkcyjna w Za
kładach Opon Samochodowych

„Stomil” w Dębicy.

z wizytą
w Polsce

Na zaproszenie premzfera Pio
tra Jaroszewicza, przybył 3 bm.
z wizytą do Polski premier
NRD, Horst Sindermann. Roz
mowy obu premierów rozpoczę
ły się tego samego dnia w miej
scowości Przełazy w woj. zie
lonogórskim.

Spotkanie obu premierów po
święcone jest omówieniu bieżą
cych i perspektywicznych za
gadnień rozwoju dwustronnych
stosunków między Polską
NRD.

Rozmowy premierów PRL
1 NRD uędą kontynuowane w

dniu dzisiejszym.

W GÓRSKIM rejonie na gra
nicy między Chile a Boliwią,
zanotowano w środę silne trzę
sienie ziemi.

DOKONANO zmian na wyso
kich stanowiskach dowódczych'
Armii chińskiej. Zmieniono m.

in. siedmiu spośród 13 dowód
ców okręgów wojskowych.

AGENCJA TASS podała wia
domość o zgonie głównego
marszałka lotnictwa ZSRR —

Konstantlna Wlerszynlna, któ
ry zmarł 30 grudnia ub. roku
w wieku 74 lat po długiej i
ciężkiej chorobie.

W PRADZE przekazano
wczoraj do próbnej eksploata
cji pierwszy 7-kilometrowy od
cinek metra na trasie z Ka-
czerova do Florenc.

W ROKU 1973 ludność Buł
garii przekroczyła liczbę
8.600.000 obywateli. W miastach
mieszka ponad 4.800.000 ludzi.

opublikowano
dane, z których wynika, że w

ubiegłym roku na Białorusi
wydobyto ponad 7 min ton ro
py naftowej. Na rok bieżący
zaplanowano wydobycie 8 min
ton..

W MIŃSKU

w
Opieki Społecznej

♦ Zarząd Główny Stowarzy
szenia Naukowo - Technicznego
Inżynierów i Techników Prze
mysłu Naftowego w Polsce, Kra
ków, ul. Straszewskiego 28 —

przekazał 9 tys. zł na rzecz mie
szkańców „Domu Seniora Naf
towca” przy ul. Kluzka. Dzięki
hojnemu darowi każdemu pen
sjonariuszowi Domu wręczono,

(Dokończenie na str. 2)

To nie jest loże dla fakira-ol-
brzyma, lecz sieć metalowych
bolców, które zwiążą asfaltową
nawierzchnią mostu Alma w Pa

ryżu w pobliżu wieży Eiffla.
CAF — UPI —? TELEFOTO

JJTRO pogodą
'

w r rejonie
Krakowa kształtować, się
będzie ’’na skraju układu

wyżowego. Zachmurzenie
umiarkowane,

‘ * okresami
duże. Rano- lokalnie -jtngiy ■
i zamglenia. Możliwość*
przelotńego iopadu śniegu*

~1 śniegu ,z.' deszczem. -Wlgtr^;
północne 'i północno-zachodnie

- 3—6 m;‘sek. Temperatura dniem
skało 0,-naeą- minus 2—5 st. C.

przedsta-
zawodo-

wladzami
w środę

Żądania
podwyżki
upórczy-

ROZMOWY między
Wicielami związków,
wych górników a

brytyjskimi zostały
ponownie zerwane,
górników w sprawie
plac spotykają się z

wą odmową ze strony rządu.
NA POLACH naftowych na

okupowanym przez Izrael Pół
wyspie Synaj, szalał od wtor
kowego wieczoru wielki pożar
instalacji naftowych. W środę
po południu sytuacja została
opanowana.

Polskie towar

na; targach iwi
Objazdowa ekspozycja

„Polska 74" uj USfl
Kupiec chce zobaczyć towar, sprzedający, pragnie tarekią-

mować to, co ma na zbyciu,, pokazać z jak najlepszej strony
potencjalnemu nabywcy;

,-O.--,Łto& ąby Łowa 5 .prezentaeja
towaru wypadłą jak . najlepiej,
troszczą się Polską Izba Handlu
Zagranicznego oraz Przedsię
biorstwo Wystaw i Targów Za
granicznych POLEX,PO. Obie
instytucje organizują wiele ko-

Popularność tego tygodnio
wego magazynu nie została
jak dotąd pdbifa; choć od
1945 r. kiedy ukazał sią je
go pierwszy-, łnunięrfuitfynęlo -

. sporo czasu i zmieniły . się'
gusty czytelników. Może o

i tej popularności zadecydował
charakter pisma, starającego
się1 o wytworzenie klimatu '

wzajemnej. ", międzyludzkie)
życzliwości a może dtrakcyj- .

nóść tematów
‘ przewijają

cych Się'przez jegó łamy. .

W ciągu minionych lat był
dla swoich czytelników „ok
nem na świat", zapoznawał-'

z najważriięjęiymż
'

wj/darze- .

ńiflińi tą dziedzinie
‘ literdtw-

ry i sztuki, prezentował ng-■ sisłd^ii'
'

/.'tij:' itrdfu - i
"

za- *grahięą'ffrdfiiUó^tia'-'^imy
tygodnika.' Ttierzadko ‘po rdś

pierwszy. Tutaj .- Gałczyński
zamieszczał swoje „Listy t

'

■fiółkiem“f t ,',Zięze>ź^
sali Pruszyński, Fiedler, Mro-'
żek, Osmańczyk, Budrewicz,
Wańkowicz,

‘

Szaniawski.’..; Te
‘

nazwiska nie wyczerpują bo
gatej ^iiśt^i '

dutófó'w, ‘jitóńzy
przez tale i lija /

'

U>ąJi'<z 'pismim. /sZardszi' byt^:
. to pióra yierwsiej jakości.^

Dżięfci .charaktęwiioi sh-
. mieszczańych publikacji ■i
; niektórym * swoim akcjom,
. stal się „Przekrój" łączni

kiem ze środowiskami polo-
1 nijńptni. ■Obeeńie przynaj-
l mniej 10 procent 700-tyslęcz-

nakładu pistna /trafią^,
poza granice- naszego kraju.
■Nim 1 dojdzie do roku • ju-

biljęusżóWdgo, :)waftó '.te-
raz,-ż - -okazji- ■ukazania ł 'się

’

1500 numeru życzyć .,Przekro
jowi" aby drukowany byl na

lepszym papierze i w zwięk-
'

sz°nei Objętości,, aby mimo
upływu lat-.na zawsze

‘

zaćłto-
'

' wał swą młodość i urok.

Atak rakietowy
ńa Phnom Penh
i W nocy ze środy na czwartek

siły.
’

patriotyczne 'Kambodży o-

strzelały obóz wojsk pancer
nych Lpn Nola w pobliżu cen
trum' Phnom *Penh. Inne rakie
ty eksplodowały w północno-
wschodniej części miasta, w po
bliżu budynków instytucji rzą
dowych.

Astronauci
tęsknią za domem

NOWY JORK
W środę trzej astronauci ze

stacji orbitalnej „Skylab” ucze
stniczyli w konferencji praso
wej, jaka odbyła się w ośrodku
lotów kosmicznych w Houston.
Stwierdzili oni, że po ostatnich
kłopotach z żyroskopami obec
nie „Skylab” zachowuje „sta
bilną .pozycję”, na orbicie. ,

Astronauci oświadczyli, że

długotrwały . pobyt; w przestrze
ni kosmicznej wywarł na nich
silny wpływ i spowodował zmia
ny w ich osobowościach.

Astronauci ipodkreślili, że naj
bardziej tęsknią za swoimi ro
dzinami...' .

Zaginęli
dwaj alpiniści

NOWY JORK
W północnej części Kolumbii

zaginęło dwóch alpinistów: An
glik— łan Harverson i Austra
lijczyk — Peter Jennings. Za
mierzali oni zdobyć szczyt Co-
cuy (wys. 5493 m), wchodzący w

skład pasma górskiego Andów.
Alpiniści mieli;' powrócić .ze

swej wyprawy już miesiąc te
mu.

Trzęsienie ziemi

w Jugosławii
Trzęsienie ziemi nawiedziło w

środę serbskie miasto Gornji
Milanovac.

Nie zanotowano poważniej
szych strat materialnych.

lęktywńych wystąpień naszych
central, POLEXPO zaś dzia
łające coraz szerzej na zlece
nie central — opracowuje, pro
jekty i wykonuje pawilony, wy
stawowe, stoiska, stelaże itp.

—- Współpracujący- z nami ar-

tyści-plastycy — mówi dyr,. J.
J. Zeliśławski z PIHZ — nale
żą do światowej czółówki w

dziedzinie grafiki użytkowej i

wystawiennictwa. Są to m. in.
prof. Julian Pałka (rektor ASP),
Xymena i Marian Chwedczu-
kowię, W,- Hprn, A. Pankow
ski, T. Piątek, A. Szwejkowski,
H. Wiśniewski i inni. Ich dzie
łem są m. in. pawilony, które

zdobyły sobie najwyższe uzna
nie za granicą.

Najpoważniejsze zadania, ja
kie stoją przed polskim wysta
wiennictwem promocyjnym w

obecnym roku, to przede wszy
stkim Jubileuszowa Wystawa
Gospodarcza w Moskwie (w lip-
cu 1974), duże wystawy XXX-le-
cia w Berlinie i Pradze, „Dni
Polskie" w Paryżu i Essen oraz

objazdowa wystawa „Polska

We Frankfurcie n/Menem (NRF)
trwają ostatnie przygotowania
tablicy do losowania zestawie
nia grup finalistów mistrzostw
świata w pitce nożnej. Losowa

nie odbędzie Sią 5 bm.

CAF — UPI — TELEFOTO

O 45 proc, zwiększą się w br. w stosunku do roku ubie
głego, nakłady na ochronę wód przed zanieczyszczeniami
przemysłowymi i miejskimi.

Na budowę oczyszczalni ście-l truje się w resortach najbar-
ków przeznacza się 4.023 min zł. | dziej odpowiedzialnych za za-

Ponad-4/5 nakładów skoncen-

KRAKOWi
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Kraków, czwartek 3 stycznia 1974 r.

r1

74” w USA, organizowana we
spół z Naczelną Organizacją
Techniczną.-v

Do - tego dodać należy oczy
wiście udział , W *Wiejuj;tąrgąęh
międzynarodowych . według co
rocznego kalendarza imprez -r

łącznię' ponąd 300 . wystąpień na

rynkach zagranicznych!

Ńowe oznakowanie

samochodów NRD
BERLIN

Weszło w życie zarządzenie
Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych NRD, na mocy którego sa
mochody obywateli NRD oraz o-

sób, przebywających czasowo w

tym kraju i posiadających jego
rejestrację, muszą mieć przy
wyjeździe za granicę plakietkę
lub' znak z literami „DDR”
(Deutsche Demokratische Repu-
blik). . :

Dotychczas były
'

one oznako
wane plakietką z literą „D”. •

------- --- ----------------- —---------

Pierwsza Bułgarka
na mostku kapitańskimI*•

SOFIA
Pierwszą kobietą — kapita

nem statku morskiego jest w

Bułgarii Angięłyna Bałtowa.
Pa, zakończeniu Wyższej Szkoły
Morskiej, po raz pierwszy wkro
czyła na mostek kapitański i
w tej randze wyruszyła w rejs
pełnomorski-.''

'

Obecnie wyszła za mąż za ab
solwenta instytutu elektrome
chanicznego. Oboje postanowi
li pływać na tym samym stat
ku...:■ .

nieczyszczanie zbiorników wod-

Olkuska. Fabryka Naczyń Ema
liowanych jest największą, tęgo
tygu wytwórnią w kraju.

' Do
starczyła oda w 1973. r. wielb
nowych i zmodernizowanych
wyrobów, których, wartość obli
cza

" Śię.*1ńa kilkąijzlesiątniilró-
nów złotych. Należą do nich.'m.
in. aluminiowe maczynia teflo
nowe, zlewozmywaki z. blachy
nierdzewnej oraz emaliowane
wanienki) dla dzieci; Obecnie w

olkuskiej wytwórni trwają pra
ce nad zestawem minikuchni;
uruchamia • się;", prbdukeję no
wych naczyń., ; Przewiduje się
rozszerzenie wyrobów z blach
nierdzewnych; Na zdjęciu: ,-Mi
rosława. Benecka obsługuje szli
fierkę. . CAF — Sochor

Marian Kaniewski

redaktorem naczelnym
Rozgłośni Polskiego Radia

w Krakowie
Na wniosek przewodniczącego

Komitetu do Sprąw Radia i Te
lewizji, w związku z przejściem
na emeryturę red.. Narcyza Kąż-
mierczaka, redaktorem naczel
nym Krakowskiej Rozgłośni Pol
skiego’ Radia został mianowany
Marian Kaniewski, dotychczaso
wy redaktor naczelny „Dzien
nika Polskiego"..

W dniu wczorajszym wręcze
nia nominacji dokonał zastępca
przewodniczącego- Komitetu d/s
Radia i Telewizji Jan' Mietkow-
ski.

Z tej okazji odbyło się spotka
nie z zespołem Krakowskiej
Rozgłośni, w' którym uczestni
czył II sekretarz KW PZPR w
Krakowie Andrzej Czyż. ■'..

e? i
Marian Kaniewski urodził się w

1934 r. w Wilnie. Ukończył studia
dziennikarskie; w UJ i Wydział
Historyczny. Uniwersytetu , War
szawskiego. Pracował naukowo' w

UJ 1 warszawskiej SGGW, a .na
stępnie w aparacie partyjnym.

nych i rzek —’W przemyśle
chemicznym, spożywczym, cięż
kim,, atakże w patronującym
walce '

o czystość ■wód .' Mini
sterstwie Gospodarki Tereno
wej i Ochrony Środowiska. )

W roku 1974 zacznie działać
stacja* odsalania wód dołowych
w kopalni węgla kamiennego
;,Dębieńskó", dzięki czemu1 Za
wartość soli w wodach wpada
jących do Odry zmniejszy się
o 208 ton na dobę. Przewiduje
się zakończenie budowy oczy
szczalni przemysłowych w Za
kładach Przemysłu Barwników
,,Boruta” w Zgierzu, Zakładach

Azotowych w KędzierZyhie,’ Fa
bryceFarb i- Lakierów w Dę
bicy;

•; Na ochronę powietrza prze
widuje się nakłady w wys. 1,5
mld.zł,czyli większe od ubie
głorocznych' o ok. 21 prąc. Po
zwoli to zmniejszyć ząpylęnie o

blisko 160’ tys, l ton, czyli o ok.
7 proc. W ochronie środowiska
nadal utrzymuje się zasadę kon
centracji środków w tych re
jonach, gdzie zadania w tej
dziedzinie są największe. Poło
wa tych nakładów będzie za
tem' wykorzystana w wojeWódż--
twach katóyyickim, krakowskim;
wrocławskim"i opolskim, 1
—- - I'.'... ;

>■•

Spotkanie w Genewie
w sprawie
rozdzielenia wojsk
egipskich kiwteklcli

GENEWA "'

Komunikat opublikowany po
zakończeniu trzeciego .posiedze
nia egipsko-izraelskiej roboczej
grupy wojskowej yhtó'. sprawie
rozdzielenia wojsk stwierdza, że

- „zanotowąh.o ;w|jżhy’;etaę,.w..^y-
skusji”. „Dwie strony .kóńtyśu^1

jyjły ^yffiiahl $8|lądów",;,
głosi komunikąt,
’

Następne spotkanie
’

odbędzie
się w piątek. ■ "

Świat ■
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Tragedia Makbeta

i Znany angielski ?krytyk . tea-
J tralny,

' Kenneth Tynan, który
Jbył wspólscenarzystą przed-
;; ostatniego jak dotąd filmu Ro-
^iX$ńą. Polańskiego „Tragedia
i Makbeta”, wspominając wspól
ną z nąszym reżyserem pra-

r ćę nad. tą adaptacją Szekshi-

ta napisal tak: . „Romana w

? prący nad tą adaptacją nie
'

hamują żadne złe wspomnie*
niaV; nie widział ani jednego
przedstawienia „Makbeta”. Nie
wiadomo ile, w tym prawdy,
a ile reklamy, ale faktem jest,
że na tym filmie nie zna^ wie-

logodzinnego ślęczenia nad ko
lejnymi osiągnięciami szekspi
rowskich inscenizacji. Nie

czuje się w nim teatru i ■to

Jest . jego sporym zwycięst*
> wem. Czuje śię natomiast ki-

no, ale tylko toj które fobio-
ne jest według dosyć schema
tycznej recepty nowoczesnego,
widowiska zachodniego. Ą

'więć- w owym ddprówadzehlti
• dó *'perfekcji obrażów brutal**
'ńóici,' gwałtu, krwi. Czy np.
ścinanie "ha' oczach widowni

głowy Makbetowi, pracowite
krojenie również na oczach

wszystkich króla Duncana«
i rozpruwanie. . różnych b rzu-

. chów, wywlekanie flaków 1

chlapanie z ekranu krwią jest
wyciągiiięciem ostatecznych
wniosków z Szekspira, ezy
też z owej recepty nowoczes
ności, za którą ma podobno
’przepadać współczesny widz
kinowy? a przecież mimo

tych s efektów gwałtownych,
ffilm tęn jest rzeczywiście dzie
łem. kinowym. I to ciekawym,
żywym, prezentującym nie ty
le wprawdzie Szekspira z je
go wielkimi konfliktami i zma-

ganiam! jeanostćlt z ich wła
sną naturą —: ale prezentują-
;cym dekoracyjną walkę czło
wieka z demonami, i powoi!
wchodaimy w ten żywioł wal
ki wierząc ńawet, że gdy np<
w scjble. mycia rąk' obłąkana

.Lady !)■* 1 b« i* błądź) po . zam
ku naga, to nie jć»t to tylko
.„recepta?*^- ale prawdziwa pó-
- .trzeba, ..aby rzeczywiście bo
haterka ,< wyglądała* bardziej
'krucha' .!: bardziej bezbronna
w pustych i zimnych kamien
nych muraeh, Ciekawym eks
perymentem Polańskiego jest

„powierzenie ról głównych —

Ś^?ketą Je .jego żooiy, aktorom

bardzo młodym. Odkrywcze
to nawet -t -świeże. Bo oto

W-tóa WńWg"
woni- tdmórfóąi^ł-itśjęaańięr^A:
spieczenia losu’’ ‘jest ■swoistym
wyrazem: nieprzemyślanej i
niecierpliwej :m!oaoścl.' A w(e-
dy i konflikty-mogą być bar
dziej tragiczne i bardziej o-

śtrę, - '■■■' - ?.

„Albatros"
Filmy ukazujące -kulisy walk

wyborczych, machinacje stron
nictw rozmaitych — przycho
dziły do nas najczęściej z

USA. Przywykliśmy odczyty
wać te probletay poprzez dzle-
łatakie jak chociażby „Ten
najlepszy”. Tym razem film
nosi stempel francuski j jest

.dramatem krymi-
ńalnym. Zrealizowany . przez
jednego z bardziej. . znanych
Reżyserów — Jeana-Pierrc'a
Moćky’fego (polskiego pocho
dzenia, . prawdziwe nazwisko
Jan Mo&lejewski, u nas zna
ny tylko z debiutanckiego fil
mu „Podrywacze”), ma być

działań środowiska
politycznego,. w którym walka
o władzę jest walką bezwzglę
dną,. nie gardzącą kłamstwem,
szantażem, przekupstwem. Do

„rozkręcenia*’ tego czarnego
mechanizmu polityki użył sce
narzysta,- reżyser i główny ak
tor, w jednej osobie niemal

przypadkowego .zdarzenia kry
minalnego* które ma jak się
okazuje podtekst polityczny —

a może mleć na końcu takie
1 Konsekwencje polityczne.
„'Albatros” nie Jest jednak fil
mom politycznym. Jest raczej
historią osobliwie „romanty-
C?ną”,. w której gwałt, bru
talność i sensacja łączą się
w chwili najmniej Spodziewa
nej z obrazem miłości czy po
żądania spełniającego się w

bardzo dziwnym miejscu, bo
w strażniczej wieży. Ale mo
że właśnie owa „poezja” 1

„romantyzm” jest specjalnym
odwróceniem uwagi od tego
co samp rzuca się w oczy. Że
film,.; bałkowicle wymyślony,
mą jednak swój konkretny
ztylążek z rzeczywistością.
Zrealizowany na kilka mie
sięcy przed Wyborami we

Francji w 1Ś71 roku „przewi
dział'’ Wh gorącą atmosferę i

pełen mocnych spięć przebieg.
Może dlatego film pozostawia
Wrażenie goryczy i niesmaku.

Reżyser Jean-Pierre Mocky
zadedykował ten film znako
mitemu aktorowi, grywające-
tnu eżęsto . w jęgo filmach —

BoufyllóWi,
MARIA MALATYŃSKA

'

Zakłady Aparatury Elektronicz
nej we Wrocławiu wytWarzają-
ce różne przyrządy pomiarowe
wprowadziły do produkcji sze
reg nowości. Jest wśród nich

; tranzystorowy betonoskop ultra#
dźwiękowy dla potrzeb budów-'

, nictwa. W oparciu o te rozwią
zanie. naukowcy . Politechniki

: Wrocławskiej skonstruowali

Milion Anglików

„tymczasowo zwolnionych" z pracy

Szwecja zapowiada racjonowanie
benzyny i ciepłej wody

Ograniczenie szybkości pojazdów w USA
PARYŻ
Jalc oświadczył rzecznik rządu

francuskiego, w wyniku spotka-
: nia prezydenta Pompidou z mi-

nlstrami, postanowiono poczyna
jąc od przyszłego tygodnia pod
wyższyć cenę rafinowanych pro
duktów naftowych. Jest to

pierwsze tak drastyczne posu
nięcie Francji w obliczu kryzy
su. energetycznego. Dotychczas

? p^owiązyw*ły>i :?ąF?ądęeni.ą5 ,sieść;
łagodne, rju in.... nieznaczne ..., . o-

’graniczenie - szybkości, samocho
dów i zakaz sprzedaży benzy-

w„Wytworny pan'
zniknął

wraz z 16711792 ih

Jak wynika z informacji po
licyjnych, paryscy złodzieje, nie

gardzili w okresie ostatnich
świąt tradycyjnymi metodami

„pracy”, jak i bardziej przemy
ślną i finezyjną techniką dzia
łania.

Przykład jeden z wielu: znana

jubilerska firma Aldebert, (ta
która przed 20 laty padła ofiarą
kradzieży będącej osnową fa
buły filmowej „Rififi”), znala

zła się ponownie na czele listy
tegorocznych ofiar kradzieży
świątecznych. Była to niezwykle
zuchwała kradzież. W dzień wi
gilijny, tuż przed południem
pracownicy filii mieszczącej się
w hotelu „Ritz” przy- placu
Vendome, zostali powiadomieni
telefonicznie przez dyrektora
firmy Aldebert, źe dokonana zo
stanie zmiana, eksponatów wy
stawy. Wytwornie :ubrany pan
zjawił się’ istotnie po południu,
przynosząc czarną walizeczkę, z

której wyciągnął pudełeczka z

nowymi pierścionkami^ opatrzo
nymi identycznymi

'

etykietami
z ceną, po czym schował 53

pierścionki wartości ponad 300
; tys. franków znajdujące się do

tychczas w gablocie,' pożegnał
się i spokojnie wyszedł.

Ekspedientki zeznające przed
policją następnego dnia, po U-

jawnieniu mistyfikacji, niewiele

pamiętały z całej tej akcji po
za tym, że .... pan dyrektor”
mogący fnięć około 35 lat, był
człowiekiem rzeczywiście ele
ganckim i bardzo uprzejmym;

Niemniej bezczelni byli spraw
cy kradzieży doklonanej w dru
gim eklepie jubilerskim w XVII

. dzielnicy Paryża. W tym Wy
padku posłużono się starą me
todą, polegającą na wycięciu

, szyby wystawowej i rozpruciu
kas. pancernych. Łupem tego
włamania padła biżuteria war
tości 200 tys. franków, jak do-

. tąd, również nie odnaleziona.

do badania wilgotno-
formierskich w odlew
ów, wilgotnośclomierz

przyrząd
ści mas

nictwie

ultradźwiękowy. Zakłady wyko
nały już serię informacyjną. We
Wrocławiu Wytwarza się także
dwa typy aparatów stosowanych

w diagnostyce samochodowej.

CAF — WOŁOSZCZttK

w

20
e-

ny w kanistrach. Poczynając od

środy, telewizja francuska ó-

bowiązana jest kończyć program
o godż. 23, skracając ,W teń
sób czas nadawania o pół
dżiny. ■

LONDYN
W. Brytania wkroczyła

nowy rok W atmosferze rosną
cych trudności gospodarczych i

poważnego zaostrzenia starć

klasowych, Liczba, ,*,tyipcząsowp
zwolnionych” • w przemyśle
przekróćiryia"ó'--5
sób. Wzrasta bezrhbocie po
wprowadzeniu decyzji władz o

przejściu przemysłu i; wszyst
kich firm handlowych na trzy
dniowy tydzień pracy.

SZTOKHOLM
W Szwecji obowiązuje

proc, ograniczenie zużycia
nergii elektrycznej. Oświetlenie
ulic zostało zredukowane do

połowy, wygaszono wszystkie
reklamy świetlne. W przyszłym
tygodniu zostanie wprowadzone
racjonowanie benzyny i dostaw

ciepłej wody do domów;
WASZYNGTON

Prezydent Nixon podpisał u-

stawę zobowiązującą wszystkie
50 stanów federacji do wprowa
dzenia ograniczenia szybkości
pojazdów na drogach do 55 mil
na godzinę (88 km). Biały

’

Dom

szacuje, że wprowadzenie ogra
niczenia szybkości pozwoli zao
szczędzić 200 tys. baryłek ben
zyny dziennie.

Trojaczki zdarzają się częściej

niż milion w „Toto-Lolku
Tf* rojaczki rodzą się tak Czę-

■ sto,- że nawet telewizja ich
nie pokazuje. W ciągu ostatnich
24 lat (dopiero od 1949 r. dys
ponujemy danymi statystyczny
mi), zarejestrowano w Polsce
1529 porodów trojąezych. 4587

Samochodem

na... Mont Blancl
PARYŻ
Francuski kaskader, Frank

Valverda zamierza zdobyć naj
wyższy szczyt europejski Mont
Blanc wjeżdżając nań samocho
dem.

W lecie br. wyruszy w drogę
speajalnym pojazdem tereno
wym, wyposażonym w liny i

kołowrót, niezbędne do pokony
wania najbardziej stromych od
cinków. .

KRAKÓWA

Z konferencji u rzecznika prasowego rządu

Rządowy program oszczędności
paliw, energii, surowców i materiałów

Rząd uchwalił bardzo Waż
ny dokument, dotyczący wszy
stkich gałęzi naszej gospodar
ki narodowej. Jest nim pro
gram oszczędności paliw, ener
gii, surowców i materiałów. O

intencjach tego programu i je
go głównych założeniach poin
formowali 2 bm. w URM rze
cznik prasowy rządu Włodzi
mierz Janiurek, a także zastęp-

WYSOWA wydajność i dobra

frekwencja cechowały prace
naszego przemysłu, budownic
twa i wszystkich innych dzia
łów gospodarki w piąrwszym
roboczym dniu 1974 r. Załogi
wielu kopalni przekroczyły
dzienne plany wydobycia węr
gla. Dobrze rozpoczęli także

nowy rok nasi hutnicy* Np. w

kombinacie „Stalowa Wola'*
dzięki przyspieszonemu rytmo
wi .... prac’r wysiano w środę
pierwsze . partie maszyn od
biorcom radzieckim. W Lubel
skiej Fabryce Samochodów
Ciężarowych, w ciągu dwóch
zmian z taśmy montażowej
zjechało 130 „żuków”, tj. -o 12

więcej niż przewidywał plan.
Z POŁĄCZENIA dwóch są-

siednich kopalń węgla kamien
nego „Kleofas” i „Gottwald”
w Katowicach, powstała, jedna
jednostka gospodarcza pod na
zwą „Gottwald”, ą z połącze
nia kopalń „Mortimer-Porąb-
ka” i „Klimontów”, utworzo
no jeden zakład wydobywczy
o nazwie „Czerwone Zagłę
bie”. łączenie zakładów ma na

celu stworzenie silnych jedno-
ospodarczych.

sfe

(Dokończenie ze str. :t)
w fermie- upominku, .99; zł. Mie-
sżkąńcy, placówki przy ni. Kluz-
ki:^myfflSU "ró^lfl^ź^^gSyćze
od Zjednoczenia Petrochemii ł
Rafinerii w Krakowie, ul. 3 Ma
ja 7.

♦ Do „Domu Seniora Naftow
ca” przybyła orkiestra garnizo
nowa, ażeby podczas okolicz
nościowego wieczorku *— przy
grywać pensjonariuszom do tań
ca.

W Państw. Domu Rencistów

przy ul. Praskiej odbył się kon
cert w . wykonaniu uczennic i
uczniów Liceum Muzycznego.

♦ W Domu Pomocy Spoi. im.
dr Babińskiego uczennice Zasad
niczej Szkoły Odzieżowej przy
ul. Syrokomli zaprezentowały
przygotowany przez siebie —

program artystyczny.
Starsi wiekiem mieszkańcy

trzech — wymienionych wyżej
— placówek opiekł społecznej
— za pamięć serdecznie dzięku
ją. (lov)

obywateli naszego kraju przy
szło.na, świat w towarzystwie
dwóch braci lub sióstr, Blisko
dwie trzecie spośród nich uro
dziło się na wsi. Tyle ogólne
dane. Teraz szczegółowiej i tro
chę naukowo.

Polskie trojaczki nieco psują
teorie uczonych, wypowiadają
cych się na ten demograficzny
temat. Zgodnie z tzw. prawem
Hellina, jeden poród trojaczy
powinien przypadać na 89 po
rodów bliźniaczych, podobnie
zresztą jak jeden poród bliźnia
czy powinien przypadać na 89

porodów pojedynczych. W Pol
sce, w okfesie lat 1949—72 tro
jaczki rodziły się raz na 10.381
porodów pojedynczych (choć wg
prawa Hellina proporcja ta po
winna byłą wynieść 1:7921).
Najwięcej trojaczków urodziło

się w roku 1957 — 327 dzieci.

Najmniej w 1966 — 81. W 1972
r. szczęśliwymi rodzicami troj
ga naraz dzieci. zostało 57 mał
żeństw.

ca przewodniczącego Komisji
Planowania przy RM Maciej
Wirowski i zastępca przewod
niczącego Państw. Rady Gośp.
Materiałowej Zdz. Deutscb-
man.

Konieczność oszczędnego zuży
wania surowców i materiałów
podkreślano już na VIli Plenum

KC PZPR w ub. r. Opracowany
obecnie rządowy program w tej
dziedzinie jest kolejnym kro-
kiem “‘

num,
nośćr
sem .

w

facji
nomicznych z wieloma krajami
dotkniętymi tym kryzysem, mu-

simy się odpowiednio zabezpie
czyć przed jego ujemnymi skut
kami cła naszej gospodarki. Pro
gram zawiera Więc zarówno za
dania doraźne, jak i długofalo
we, obliczone na systematyczne
działania, zmierzające do o-

szczędniejszego zużywania wszel
kiego rodzaju paliw, energii, su
rowców i materiałów, zwłaszcza
zaś paliw płynnych Rzecz w

tym,, aby zapewnić rytmiczną,
nieprzerwaną pracę naszych
przedsiębiorstw przemysłowych,
budowlanych i transportowych
w całym 1974 r., a także spowo
dować wzrost efektywności go
spodarowania w latach następ
nych.

Zgodnie z rządowym progra
mem, dokonana zostanie w. naj
bliższym czasie ocena zapotrze-
bowania surowcowego na br. i

weryfikacja zapasów w tym za
kresie. Wprowadzi się ostry re-

żim oszczędnościowy, zwłaszcza
w stosunku do materiałów che
micznych, wyrobów hutniczych,
cementu, papieru, drewna itp.
Nastąpić powinno dalsze ogra
niczenie zużycia paliw i energii
w gospodarce uspołecznionej. M.
ih. wstrzyma się likwidację tych

SWNMT

nuować się będzie zmniejszenie
częstotliwości kursowania Samo
lotów na liniach krajowych (z
wyjątkiem lotnictwa sanitarne
go)*■:zaostrzy się kontrolę prze
biegu samochodów ciężarowych
i przyczep. Na niektórych tra
sach ograniczy się komunikację
autobusową, jeśli jej funkcje bę
dzie mogła bez trudu przejąć
kolej. Autobusy i autokary za-

realizacji uchwał tego ple-
Nabiera on także aktual-

w Związku’ z kryzy-
paliwowo-energetycżnym

świecie zachodnim. Z

naszych powiązań eko-

Co słychać ...T

Księżniczka Anna spędza
„miodowy miesiąc" poza kra
jem, toteż brytyjska prasa
Zaczyna rozpisywać .się te-
raz na temat księcia Karola,
rozpowszechniając pogłoski o

możliwości zaręczyn 25-let-
niego brytyjskiego następcy
tronu,, z 22-letnią Jane Wel-
lęsley, pochodzącą z arysto
kratycznej rodziny Welling
tonów.

Wśród trojaczków — odmien
nie jak przy

' urodzeniach poje
dynczych — rodzi się więcej
dziewczynek niż chłopców. Na
1000 przedstawicielek płci pięk
nej wypadło ich 976. Inne wnio
ski można wyciągnąć, obserwu
jąc strukturę urodzeń trojacz
ków według wieku ich matek.
Stosunkowo najczęściej rodzą je
kobiety w wieku 35—39 lat; na

10.000 przypadło ponad 6 takich
urodzeń. Trojaczkami cieszą się
więc
dziej

raczej nieco starsze, bar-

dojrzałe małżeństwa.
x ■

mnogości podanych wyżejW.
wskaźników 1 liczb nawet spe
cjaliści mogą się poplątać. Dla
ułatwienia ewentualnych obli
czeń typu „losowego” dodamy
jednak jeszcze jedno porówna
nie: w stosunku to prawdopodo
bieństwa trafienia miliona w

„Totka”, trojaczki „trafiają się”
(porównując z urodzeniami po
jedynczymi) ponad 1800 razy
częściej. .

kładowe, będą mogły być wyko
rzystywane jedynie do dowoże
nia pracowników do zakładów,
szkół oraz dzieci — na kolonie
i obozowiska.

Wszystkie resorty zobowiąza
ne zostały do jak najbardziej o-

szczęc-nego, racjonalnego zuży
wania paliw ciekłych i olejów
smarowych. Jednocześnie spe
cjalną troską otoczony będzie
nasz przemysł węglowy, który
spełniać będzie coraz większą
rolę w zaspokajaniu * potrzeb
kraju na paliwo energetyczne
jak i w eksporcie.

W obliczu zmiennej i niepew
nej koniunktury na rynkach
świata Zachodniego, ważne za
dania przypadają naszemu han
dlowi zagranicznemu. Musi on

dokonać wielkich wysiłków, aby
Z jednej strony zwiększyć efek
tywność polskiego eksportu, z

drugiej zaś zmniejszyć skutki
wzrostu cen dla naszej polityki
importowej.

Krótko
■ Podczas pożaru domu w

brytyjskiej miejscowości Wa
szyngton, spłonęła żywcem
matka, dwoje 3-letnich dzieci-
bliźniaków oraz 14-letnia sio
stra. Ojciec doznał poważnych
poparzeń.

■ straż więzienna w zakła
dzie karnym w Caracas (We
nezuela) odkryła 70-metrowy
tunel podziemnyi którym za
mierzali zbiec więźniowie.

■ Z więzienia w Clvitavec-
Chia we Włoszech, zbiegł wczo
raj, po zastrzeleniu strażnika,
niebezpieczny przestępca. Usi
łował on wziąć jako zakładni
ka, szofera ciężarówki, Próba
ta nie udała się. Policja Ści
gała zbiega, posługując się he
likopterem oraz specjalnie wy
szkolonymi psami. W czasie
wymiany strzałów* uciekinier
został zastrzelony.

Urodziny lwiątek
w sofijskim cyrku

SOFIA
W sofijskim Cyrku urodziły

się 3 lwiątka. Wydarzenie to

wywołało wiele radości wśród

stałych bywalców sofijskiego
cyrkli. Cieszy się przede wszy
stkim treser Aleksander Spi
sów, bowiem w cyrku lwiątka
przychodzą na świat bardzo
rzadko.

„Cyrkowy przychówek” znaj
duje się pod troskliwą opieką
weterynarzy. ;

Wróżą wczesną wiosnę...
W jednym z ogródków przy

domowych W Kruszwicy, sensa
cję wywołały fioletowe kwiat
ki klueżyków,’ pojawiające się
zazwyczaj dopiero w marcu.

Jest to — jak twierdzą ogrod
nicy — zapowiedź szybkiego na
dejścia wiosny.

I
W związku ze śmiercią

JERZEGO

Radzimskiego
składamy Jego rodzinie

wyrazy głębokiego współ
czucia.

Dyrekcja, OOP PZPR 1 Rada
Zakładowa Krakowskiego

- Przedsiębiorstwa Handlu

Spożywczego
Oddział „Wschód**

oraz koleżanki 1 koledzy
raRBSSBKEsaEiissnaaaoEauEsm

ADRES REDAKCJI) „Echa Kra
kowa** ul. Wiślna 3, 31-001 Kraków,
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miejski 219-48, dział łączności z

czytelnikami 543-53, dział sportowy
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Przed Zjazdem Wojewódzkim ZSMW

Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej przygotowuje
się do Zjazdu Wojewódzkiego. Z tej okazji, wobec obrachun
ków i podsumowań pracy krakowskiej, siedemdziesięciotysię
cznej organizacji w ostatnich
my rozmowę z przewodniczącym
PŁEWNIAKIEM.

— Zacznijmy od zagadnień
najważniejszych: Waszego
wpływu na produkcję rolni
czą, jakkolwiek ZSMW nie
tylko z rolników się składa,
ale i chłoporobotników, ucz
niów, nauczycieli, pracowni
ków obsługi rolnictwa.

— Sądzę, że znakomitą
płaszczyzną wyjścia, zaczy
nem na przyszłość, są nasze

osiągnięcia w mobilizowaniu
młodych ludzi do podnoszenia
wiedzy rolniczej. Poligonami
są liczne zespoły młodyęh rol
ników, gdzie działa się na

rzecz wstępowania do szkół
zawodowych, techników rol
niczych, kończenia przynaj
mniej SPR-ów. Wychodzimy z

założenia, że każda forma zdo
bywania tego rodzaju umie
jętności niesie korzyści.

Znakomitych młodych rolni
ków mają np.: Wieprz, Tarna
wa, Kieżna — gdzie gospo
darstwa nastawione są na spe
cjalizację produkcji. Takie
gospodarstwa — to wzór, a

wieś buduje swe życie nie na

słowach, lecz na wzorach. Po
dwójne więc pożytki: rzeczo
we i moralne płyną z dobrego
gospodarowania.

— Reprezentuje Pan orga-

Apartheid
również przeciw psom

W Republice Południowej
Afryki zarządzeniami rasowymi
objęto również zwierzęta, któ-
rych właściciele mają ciemny
kolor skóry. Władze Towarzy
stwa Przyjaciół Zwierząt w Ca-
petown uprzedzono, że udziela
nie wszelkiej pomocy psom, ko
tom i iimym ^zwierzętom. obję
tej apafffilSaem^nranSsci Tfgdiie
karane w^'.solŁim.i .grzywnanu. ....

ZSRR. Moskwa - Plac Czerwony.

Sukces naukowców rumuńskich

Nowy preparat przeciwgruźliczy
/Jednym ze złotych medali, ja
kie przyznano niedawno na

międzynarodowej wystawie w

Nancy wyróżniono nowy lek ru
muński o nazwie Strevitąl. Jest
to nowy preparat przeciwgruź
liczy powstały na bazie strepto
mycyny, w którego skład obok
■witamin B-compIek wchodzą
aminokwasy. Jak wykazały ba
dania laboratoryjne i kliniczne,
dzięki stosowaniu Streyitąlu mo
żna — w odróżnieniu od uży
wanych powszechnie w świato
wym lecznictwie — innych ro
dzajów streptomycyny zapo
biec ubocznym skutkom neuro-

toksycżnym (porażenie nerwu

słuchowego) i zapewnić skutecz
ność osłony aminowitaminowej
przed szkodliwymi wpływami
streptomycyny. Jeszcze jednym
plusem Strevitalu jest to, że jest
to lek kompleksowy; który przez
jednorazowe wprowadzenie go
do organizmu chorego zastępuje
konieczność złożonego nieraz
stosowania kilku różnvch środ
ków leczniczych.

Woalki znowu modne.

dwóch latach, przeprowadziliś-
ZW ZSMW WŁADYSŁAWEM

zespół zagadnień istot-
Ta młodzież odeszła od
tradycyjnego warsztatu
— ziemi, a nie zdążyła

nizację, która bardzo uważ
nie śledzić musi zmiany so
cjologiczne. Myślę o wciąż
mocniejszej grupie chłoporo
botników...

—

... zwłaszcza, że stanowi
ona 30 procent naszego zrze
szenia. W ten sposób poruszy
liśmy ■ ‘

nych.
swego
pracy
jeszcze związać się z nowym
— fabrycznym. Pozostąje jak-;
by w zawieszeniu, a dalej: w

dwuzależności organizacyjnej:
ZMS i ZSMW. A jednak ci
młodzi stanowią dla nas trzon

niezwykle wartościowy, dyna-
m:czny. Wprawdzie od nas od
chodzą, ale wnoszą elementy
kultury wiejskiej (w tym miej
scu możemy oczywiście spie
rać się nad oceną tego zjawi
ska). Oni mimo wszystko naj
częściej i najchętniej przywo
łują tradycje folklorystyczne,
podtrzymują więzi pokolenio
we.

— Pozostańmy na chwilę
jeszcze przy tym problemie.
Rdzeniem ZSMW przede
wszystkim będzie mło
dzież rolnicza...

— Wizja wsi, jaka powstała
w ostatnich latach, uświada
mia pam zmiany w strukturze
agrarnej: duże areały przy
zmniejszonej liczbie pracow
ników rolnictwa, intensyfika
cja, mechanizacja, specjaliza
cja gospodarstw, zadecydują
o rolnictwie mądrym. Ziemia
musi być wykorzystaną mak
symalnie, ale ludzi będzie co
raz mniej. I stąd musimy czer
pać wnioski, układać progra
my a równocześnie liczyć się

umniejszeniem szeregów.
— Powróćmy jeszcze do

kultpry wsi. ponosicie zna-

czną odpowiedzialność żą. tę
dziedzinę życia. A przecież

z

Streyital jest dziełem nau
kowców z bukareszteńskiego
instytutu chemiczno-farmakolo-
gicżnego.

Produkcję tego leku ha skalę

Nowości wydawnicze
Krystyna Sreniowska. Kościusz

ko bohater narodowy. PWN. str.
265. Cena 39. — Opinie współcze
snych 1 potomnych z lat 1794—1946
o Kościuszce.

Jerzy Pertek. Korsarze wyru
szają na morza i oceany. WPozn.
Str. 152. Cena 12. — O wypra
wach niemieckiej floty wojennej w

czasie ostatniej wojny.
Erie Tabarly. Moje „Pen Dulcki**

Tłum. T. Borysiewicz. WM. str.
183. Cena 25. — Opowieść o jach

tach i rejsach morskich.

Eugeniusz Andrzej Daszkowski.

Marynarski widnokrąg. WPozn.
Str. 225. Cena 18. — Autor, kapitan
Żeglugi Wielkiej, opowiada o swych

morskich podróżach. Zofia By
strzycka. Trójwldzenie. PIW. Str.
330. Cena 20. — Powieść o kónfli-'
ktach międzypokoleniowych. Ja
nusz Skoszkiewicz. Brzeg. WŁódz.

nie istnieje współczesny mo
del kultury wsi.

— Co druga wieś sołecka
posiada własny klub (w sumie
jest ich 921 na terenie woje
wództwa). I wbrew twierdze
niom, śmiało można „wypro
wadzić” stamtąd telewizory.
Działają gminne ośrodki kul
tury. Krakowskie szczyci się
ogromną ilością zespołów arty
stycznych.

Jeszcze dwa lata temu 50
procent członków ZSMW mia
ło zaledwie wykształcenie
podstawowe. W tej chwili 70
procent posiada średnie, a jest
spora grupa, którą wciągamy
do naszej pracy, o wykształce
niu półwyższym i wyższym.
Na nich polegamy, a źródłem
dopływu kadry dla wiejskiej
kultury będzie Uniwersytet
Ludowy w Wierzchosławicach.
Te wyliczenia, plus fakt, że
ZSMW składa się z ludzi mło
dych i bardzo młodych (18-
latków) wydaje się pomyślną
prognozą dla wyeliminowania
tandety z kultury wiejskiej.

— Dziękuję za rozmowę.
Notowała

ELŻBIETA WOJTOWICZ
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Przez każdego inaczej widziany

Teatr naszej węobrażni
Ten teatr nie ma ani widowni, - ani sceny. I choć od swego od-

'

biorcy wymaga bardzo wiele -f wyobraźni — ma przecież setki
tysięcy miłośników. Teatr radiowy — w powojennej historii
Polskiego Radia . zajmuje szczególne, zaszczytne miejsce. Przez
wiele lat istnienia tego „nieistniejącego” teatru ukształtowała się
jego specyfika, odrębność i licz na „widownia”.

C O ROKU emituj e się set
ki radiowych spektakli —

słuchowisk bądź to adap-
taęji,
.łych ^pęgjąljijp ,z„ mgga ,

trze ... radiowym/.W..tej.. liczbie

znajdujemy często słuchowiska
zrealizowane w KRAKOW
SKIEJ ROZGŁOŚNI PR, któ
rej doświadczenia i osiągnię
cia w tworzeniu teatru radio
wego oceniane są niezwykle
wysoko i to od wielu lat. W
ciągu ubiegłego, 1973 /roku
powstało w Krakowie 13 słu
chowisk, w tym niektóre
kilkuodcinkowe.. W programie
III słuchaliśmy „powieści w

wydaniu dźwiękowym” „Po
wrót z gwiazd” wg Stanisława
Lema w adaptacji i reżyserii
Józęfa Grotowskiego.

„Dzień powszedni kanoni
ka” Stanisława Owoca i „Pre
ludium G-dur” Stefana Otwi-
nowskiego — oba w reżyserii
Romany Belczyk przyniosły
Krakowskiej Rozgłośni nagro
dy i wyróżnienia na ogólno
polskim przeglądzie słucho
wisk „Opolska Wiosna”. Pod
jęto próby realizowania słu

przemysłową rozpocznie wkrótce
fabryka antybiotyków w Jassach,
a pierwsze jego partie mają się
ukazać na rynku w początkach
roku 1974.

Str. 215. Cena 14. Powieść. Józef
Morton. Mój drugi ożenek. LSW.
Str. 325. Cena 25. — Powieść o te
matyce wiejskiej. Edmund Żurek.
Najtrudniej na ziemi. Iskry. Str.
182. Cena 19. Reportaże. Andrzej O-

stoja. Zielona planeta. WŁódz. Str.
150. Cena 12. — Powieść fantasty
czna. Louis Auchinloss. Druga
szansa. Tłum. Z. Kierszys. KiW.
str. 275. Cena 24. — Opowiadania
amerykańskiego pisarza. Michał
Federowski. Diabelskie skrzypce.
LSW. Str. 313. Cena 59. — Zbiór
bajek białoruskich. Marek Dubas.
Ktokolwiek wiedział... MON. Str.
107. Cena 4. — Powieść sensacyjna.
Ernest Rosiński. Vlel Spass! PZWS
Str. 128. Cena 7. — Do nauki jęz.
niemieckiego. Z zagadnień dydak
tyki biologu. Praca zbiór. PZWS
Str. 198. Cena 13. — Zbiór odczy
tów pedagogicznych.

nie
jakie

chowisk dla młodzieży,; które
dotąd były „specjalnością” ra
dia warszawskiego. Pierwsze
zómęK...dwućzę^ęiowe „Ąr-
tu^/Aleksandra Minkpwąkie-
go- iwyreżyserowała , ..Romana
Belczyk. W najbliższym czasie
usłyszymy gotowe już słucho
wiska „Szara aureola” Juliana
Kawalca w reż. Romany Bel
czyk i „SOS” Stanisława Owo
ca w-reż. Józefa Grotowskie
go.

TO OCZYWIŚCIE
wszystkie słuchowiska
przygotowano w roku ubieg
łym, nas jednak najbardziej
interesują plany na przyszłość
krakowskiego teatru radio
wego. Zacznijmy zatem od
tekstów. Z tymi zawsze naj
więcej kłopotów. Corocznie
ogłaszane są konkursy na słu
chowisko radiowe. Ich plon
to zwykle nie więcej niż 3,4 do
bre słuchowiska. Chcąc za
pewnić sobie dopływ tekstów'
Współczesnych Rozgłośnia Kra
kowska podjęła współpracę z

Kołem Młodych ZLP, współ
pracuje z krakowskimi litera
tami Stefanem Otwinowskim,
Henrykiem Voglerem, Tadeu
szem Kwiatkowskim.

Obok tekstu, o jakości słu
chowiska decyduje w znacz
nym .stopniu aktorstwo. W
Krakowie na całe szczęście nie
brak aktorów znakomitych, z

których wielu nie tylko bar
dzo'lubi pracę w radio, ale też
znakomicie się w niej spraw
dza? Jedyny kłopot to wielość
zajęć, które sprawiają, że czę-’
sto słuchowiska nagrywane są

późnymi wieczorami, a nawet

nocą.

W KOŃCU REŻYSER I
REALIZATOR. „Etatowymi”
reżyserami są w Rozgłośni
Krakowskiej Romana Belczyk
i Józef Grotowski — ich
przedstawiać nie trzeba. Oby
dwoje zdobyli wielkie uznanie
słuchaczy, a przygotowywane
przez nich słuchowiska na

długo pozostają w pamięci.
Nie wolno też zapominać, że
do sukcesów krakowskich
słuchowisk przyczyniła się
praca realizatorów: Marii Ja
sińskiej i Jerzego Atamańczu-
ka. Z radiem współpracują
też, choć nie tak często jakby
sobie tego kierownictwo . roz
głośni życzyło reżyserzy tea
tralni, Halina Grygląszewska,
Jerzy Goliński. Czynione są
wysiłki, aby pozyskać dla tea
tru radiowego także innych
reżyserów teatralnych. Może I

Jerzego Jarockiego, może
Konrada Swinarskiego...

Obecnie Romana Belczyk
przygotowuje radiowy „serial”
wg powieści Wacława Gą-
siorowskiego „Czarny Gene
rał”; w 11 odcinkach, zaś Jó
zef Grotowski kolejną adapta
cją powieści Stanisława Lema
— „Niezwyciężony” w 9 od
cinkach;' > Słuchacze»pr. III1 z

zapartym tchem śledzą wy
darzenia źWigź'aińć/z zamachfem
na gen. de Gaulle’a przedsta
wione w powieści Fryderyka
Forsytha „Dzień: Szakala” zna
komicie interpretowanej przez
krakowskiego aktora Jerzego
Radziwiłowicza. Wkrótce Roz
głośnia Krakowska przedsta
wi w 30 odcinkach powieść
Ross Mac Donald „Maminsy
nek” czytanej przezTadeusza
Włudarskiego.

ROMANA BELCZYK podję
ła się zadania prawdziwie
pionierskiego zrealizowania
stereofonicznego słuchowiska
radiowego. Dotychczas radio
wa stereofonia ograniczała
się do emisji programów mu
zycznych. Brak doświadczeń
w realizacji słuchowisk ste
reofonicznych sprawia, że na

razie .można czynić jedynie
próby przekazywania tekstów.
Pierwsze z nich usłyszeliśmy
30 i 31 grudnia w wykonaniu
Marty Stebnickiej, Krzysztofa
Litwina i Tadeusza Kwinty.
Początek został więc zrobio
ny i możemy się spodziewać,
że Kraków jako pierwszy
przekaże w eter „przestrzen
ne” słuchowisko.

Bez sceny i widowni prze
cież i ten krakowski teatr

przysparza nam chwały i po
wodów do dumy.
ELŻBIETA GRZEGORCZYK

Dziadek Mróz wśród młodych pływaków na basenie

skiego Pałacu Pionierów, CAF — TASS

Pierwszy
polski

Hobby-Club
W 1859 r, w Stanach. Zjed

noczonych powstał pierwszy
na świecie klub kolekcjone-
rów. skupiał on zbieraczy mo
net, autografów, znaczków
poeztówych i wszelakich osobli
wości. Od tej pory powstało
setki różnego rodzaju stowa
rzyszeń Skupiających kolek
cjonerów. Hobbyści radzieccy
od 1958 roku obchodzą nawet

„Dzień Kolekcjonera”, który
przypada w ostatnią niedzielę
maja.

W naszym kraju od paru lat
działa Wrocławski Hobby-
Ciub, którego, cele i' zadania
są następUjąee: propagowanie
kolekcjonerstwa we wszyst
kich środowiskach społecznych
informowanie '

o licznych for
mach hobby, wskazywanie na

kulturalno - wychowawczy
wpływ różnych pasji, umożli
wianie członkom klubu uczest
nictwa w zorganizowanej dzia
łalności w formie spotkań, ^od
czytów, prelekcji oraz' wycie
czek, urządzanie wystaw 1

ekspozycji,. integrowanie ko
lekcjonerów z różnych Środo
wisk zawodowych 1 grup spo
łecznych, kształtowanie cha
rakteru przez wyrabianie wy
trwałości i systematyczności,
mobilizowanie członków klubu
do niesienia społecznej pomo
cy zawodowym placówkom u-

powszechnienia kultury, Jak
muzea, biblioteki, domy kul
tury, instytucje naukowe.

Hobby-Club zrzesza wszyst
kich kolekcjonerów. Człon
kiem klubu zostaje się z chwi
lą nadesłania zgłoszenia, w

którym należy podać imię i

nazwisko, zawód, adres, nazwę
zbioru, krótką charakterysty
kę własnych zainteresowań.
Zgłoszenie należy przesyłać na

adres: Wrocławski Ośrodek
Kultury Wrocław, ul. Jatki 1/2
z dopiskiem na kopercie

„Hobby-Club”.
Zgłoszenia publikowane są

wraz z adresem w specjalnym
Informatorze Wrocławskiego
Hobby-Clubu. Przeglądając 0-
statnio ■wydany ; informator
możemy poznać adresy polskie
i zagraniczne
śjonujących
numizmatyką,
filumenistyką,
fajkami, motofilią
motoryzacji), motylami,
llstyką (nalepki hotelowe i tu
rystyczne), szkłem ceramiką,
militariami, medalami, odzna
kami, zegarami, świecznikami,
opakowaniami po czekoladach,
herbami, widokówkami i pocz
tówkami, książkami, ekslibri
sami, czasopismami, kopokle-
filistyką (dewizki i breloki),
birofilią (wszystko związane
z piwowarstwem, a więc kuflę,
krążki pod Kufle, kapsle), ety
kiety win i wódek, opakowa
nia po papierosach itd.,itd.

Są też zbieracze osobliwości,
którzy odbiegają niejako od

tradycji i zbierają, na przy-,
kład: oplęlniczki, jokery,,pią<
kąty, stare pieczęcie, opako
wania po żyletkach,

' czaszki
zwierząt, - samowary, kalenda
rze, mydełka hotelowe, szyszki
tarcze szkolne, noże do rozci
nania papieru, zapalniczki, o-

prawki szminek, serwetki pa
pierowe. spinki do mankietów,
dzwonki, kobiece 'figurynki,
nekrologi, jadłospisy, zdjęcia
psów, przekroje szyn kólejo-
wych, bilety komunikacyjne,
gałki do pociągaczy od zbior
ników wc, muszle, plany miast
itd. itd. ■

Pewnie prawdziwe są twier
dzenia, że hobby — to moż
ność samokształcenia 1 zdoby
wania określonych umiejętnoś
ci, kształtowanie charakteru,
wyrabianie w sobie wytrwa
łości i systematyczności, ' że

hobby — to pełne odprężenie
nerwów, psychiczny

'

relaks,
coś —, co się robi dla własnej
przyjemności i przy czym ślę
świetnie wypoczywa.

... EMIL BIELA.

hobbystów pa-
się filatelistyką,

banknotami,
autografami,

(miłośnicy
labę-
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ZAOCZNE

i STACJONARNE
KURSY

KWALIFIKACYJNE
ROBOTNIK,

CZELADNIK, MISTRZ
w zawodach:

ślusarza ♦ tokarza ♦
frezera ♦ elektromonte
ra 0 montera instalacji
wod.-kan.-gaz. + me
chanika samochodowe
go i innych —

/ organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38.

K-11061

KOPERTY listów, kartki
pocztowe, nadane w obo
zach niemieckich zbiór
znaczków pocztowych —

kupię. Oferty 23696 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż

pianino — sprzedam. —

TelefoA 379-08 .

1_________ g-23624
OWCZARKA niemieckie
go — szczeniaka rodowo
dowego — sprzedam. Kra
ków, ul. Bałuckiego 7E/1.

5-23633

Każdy Klient, który przekaże do sklepu ZURT zużyty gra-

METODY matematyki —

sukcesywnie przygotowu
jemy uczniów i studentów
— Lewińscy, Bieńczyce,
Na Lotnisku 20/42.

g-21972

SYRENA 104 sprzedam. -*

Tel. 275-09

g-23667
WARTBURG de Luxe 353
z taksometrem — sprze
dam. Tel. 623-09

g-23643

mofon lub radioodbiornik z gramofonem, może o 10 proc,

taniej kupić nowoczesny gramofon: • „MISTER HIT" ♦
„PARTY HIT" ♦ „WG-510" > „WG-511" < „WG-550".

Matrymonialne

WKRÓTCE KARNAWAŁ! Radzimy powzięć szybkę
decyzję kupna I - Przy okazji przypominamy, że

w dalszym cięgu ZURT prowadzi sprzedaż tele
wizorów z bonifikatą I

SAMOTNI! Duży
'

wybór
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne ,.Westa" •—

70-952 Szczecin, skr. po
cztowa 672.

K-10689

WŁOSKĄ maszynę do
produkcji lodów — sprze
dali pilnie. Stanisław Za-
cherek, Szaflary, Szkolna
15, pow. Nowy Targ.

N-18442

Lokale

KOMUNIKATY

UNIEWAŻNIA się zgubioną podłużną pieczątkę
o brzmieniu: „Kółko Rolnicze Goszcza pow.
Kraków"

PRZYJMĘ dochodzącą do
19-miesięcznego dziecka.
Kraków, Pędzichów 9, mi
4, tek 207-63, po godz. 17 .

g-23399

INŻYNIER, 45-letni, wdo
wiec {córka 17-letnia) —

kulturalny, mieszkanie w

Krakowie, pozna inteli
gentną Panią lubiącą dzie
ci. Cel matrymonialny. —

Oferty: Katowice 2, skryt
ka pocztowa 548.

A-231

ZAMIENIĘ superkomfor-
tówe M-2, na os. Kóżłó-
wek, na większe. Oferty
23396 „Prasa" Kraków, Wi
ślna 2.

POKÓJ superkomforto-
wy podnajmę jednemu —

względnie dwom kultu
ralnymi* pracującym Pa
nom. Kraków, Ólśzyny 9b.

g-23318

Praco

LEKARZ j>rźyjmie samo
dzielni6 gotującą pomoc
domową. Zgłoszenia: Bu
dzińscy, Kraków, ul. św.
Jana l/io.

g-23746

POMOC domową przyjmę
na bardzo dobrych wa
runkach; Kraków, Retory
ka 26/21.

g-23644

RENCISTKA, pracownik
umysłowy, przyj mię pra
cę na 1/2 etatu lub zleco
ną. Oferty 23663 ,,Prasa"
Kraków, wiślna 2.

PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństwa? Napisz: Pry
watne Biuro „Venus" —

Koszalin/ Kolejowa 7. —

Błyskawicznie prześlemy
krajowe adresy.

K-10484

MAŁŻEŃSTWO p oszu kuj e

niekrępującego pokoju. —

Oferty 23579 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2,

Nauka

OPIEKUNKĘ do 15-mie
sięcznej . dziewczynki —

przyj mierny. Zgłoszenia:
Kraków,. ul. Słomiana 24,
m, 58, po gocjz. 17.

g-23176

DOCHODZĄCA opiekunka
do trzyletniego dziecka
potrzebna zaraz. Tokar
skiego 2/108, tel. 395-62.

g-23638

MATURA eksternistycz
na systemem przyspieszo
nym. Rychlicki, A telefon
395-11 . 23622-g

KTÓRY z Panów o wy
sokiej kulturze zeęhce po
ślubić pannę w wieku śre
dnim. Oferty 23676 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

PRACUJĄCY poszukuje
pokoju przy rodzirlie. —

Peryferie niewykluczone.
Oferty 23377 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

DOCHODZĄCA do dzieci
(2 i 8 lat) potrzebna za
raz. Kraków, ul. Koman
dosów 5. ki. C m, 10.

g-23637

JĘZYK angielski — lekcji
udzielamy. Mgr Sadow
ski, Basztowa 15/16.

g-23566

SAMOTNA, lat 40, nie
brzydka, posiadająca mie
szkanie, pozna Pana w

celu matrymonialnym. —

Oferty 23683 ,Praśa" Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

DOCHODZĄCĄ do 8-m|P7
Bięcznej dziewczynki —

pr?yjfn^ zaraz. Zgłoszenia:
od; godz. 16, Kraków, Szo
pena 16/11.

g-23726

opiekunkę do małego
dziecka na stałe przyj mą.
Warunki dobre. Copija —

Bielsko, Skośna 6, tel.
217-36. Ż-15330

MATEMATYKA — kore
petycji udziela absolwent
AGH. Krupa, tel. 326-55 .

g-23492

ZATRUDNIĘ zaraz czeŁad-
nika piekarskiego. Warun
ki pracy i płacy do uzgod
nienia. Piekarnia Jan Za
jąć i Ska, Kraków, ul.
Sljózną 2* g-23707

GOSPODYNI dochodzącej
poszukuję. -Warunki ■■do
omówienia. Rydla 22/11.

g-23628

Kierowco
BEZPIECZEŃSTWO
TWOJEJ

JAZDY

ZALEŻY

OD DOBREGO

STANU OGUMIENIA!

POMOC domowa docho
dząca do lekarza potrzeb
na, Warunki bardzo do*
bre. VI. Kazimierza Wiel
kiego 87/57.

g-23671
MAŁŻEŃSTWO lekarskie

póśzukuje pomocy do
chodzącej, do dwojga
dzieci. Zgłoszenia: 18 Sty
cznia 55, m. 60, po polud-
nid. . g-23650

POTRZEBNA dochodząca
do 7-letńiego dziecka. —

Zgłoszenia: ul. Mazowiec
ka 106, m. 2, po godz. 16.

g-23661

WPISY na kursy kreśleń
budowlanych, konstruk
cyjnych, instalacyjnych,
.maszynowych oraz kosz
torysowania robót bu-
dowiaho-montażowych —

przyjmuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego,
Kraków, Dietla 38.

PANNA, lat 26, posiada
jąca mieszkanie, pracow
nik umysłowy, późna5 w

celu matrymonialnym, ka
walera do lat 33, bez na
łogów. Oferty 23658 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2;

29 GRUDNIA 1973 zaginął
czarny piesek, ratler. Pro
szę O odprowadzenie za

wysokim wynagrodzeniem
ną ul. Mazowiecką iOc, m.

1, tel. 346-52. g-23780
ZGUBIONO bransoletkę
srebrną, pamiątkową, --

Znalazcą wyńagródzę. Tel.
351-89. , . g-23817

DOCHODZĄCA do dwóch
dorosłych osób, potrzebna.
Ul. 18 Stycznia 55, m. 21,
VII piętro.

g-23668
POMOC domową, docho
dzącą lub na stałe, przyj
mę zaraz. Nowa Huta, os.

Na Stoku 30A/5.

KURSY
RADIOWO-

TELEWIZYJNE
I KURSY

KINOOPERATORÓW
wąskiej taśmy

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38.

K-11067

WDOWA, samotna, nieza
leżna. pozna wdowca do

91at*ąo, wykształcenie śre.- :;
Anię, prezęncja dobrą,.
cel “

ihVtrymonialny.A C«rar-

ty 23652 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

WDOWIEC, lat 65, pozna
Panią do lat 60. Cel ma
trymonialny. Oferty .23654
,,Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

SAMOTNY,: przystojny —

szczupły, średniego wzro
stu, lat 42, wykształcenie
wyższe, dobrze Sytuowa
ny, pozna Panią w celu
matrymonialnym. Oferty
23662 ,.Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

26 GRUDNIA 1973 r., godź.
10, pozostawiono w bud
ce telefonicznej przy pla-
wi^ .pprtfęj z dokumeńta-
mW^śSftib^Kódowe prawo
jazdy, kartę rejestracyj
ną samochodu, dowód
osobisty i inne) na nazwi
sko Schfniedehausen Leon,
zam. w Wiedniu, Jung-
maisstraśse 5/15/6. Uczci
wego znalazcę prosi się o

zwrot: Kraków, ’• Krowo
derska 49/5.

21 GRUDNIA na trasie
Kraków — Węgrzce pozo
stawiłem kierowcy taksó
wki zegarek. — Prószę
uprzejmie o żwrot za wy
nagrodzeniem pod adre
sem: Roman Łojek, Kra
ków, Galla 2/3.

4 NIE ZWLEKAJ WIĘC z PRZEGLĄDEM OGU
MIENIA SWEGO SAMOCHODU!

♦ BEZPŁATNYCH porad w tym zakresie udzielają

STACJE OBSŁUGI SAMOCHODÓW
KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW
MmiawYCH T>np
w KRAKOWIE: j7 j
♦ ul. RADZIKOWSKIEGO 4 (Rondo Bronowickie),
tel. 398-03 4 ul. WIELICKA 119, telefon nr 608-96

Na miejscu wyważanie kół z dokładnością do 10 g.

Stacje te posiadają również między innymi opony,
o wymiarach:

5.90 x 13/4 D-42
do samochodów „Moskwicz" i „Wartburg" za-

^'Wmiast opon 600x13. prędkość ekśplbatąEyjha
do 150 km/godz. <‘

6.40xl3/6PR D-52
do samochodów „Mercedes" typ 190 wszystkich
odmian/ jak również do samochodów „Simca“
i „Opel". — Dopuszczalna prędkość eksploata
cyjna do 150 km/godz. — Ponadto opony te są

zastępczo zamiast opon 670x13stosowane
i 700x13.

1 kołder

PIERZE

z poduszek, pierzyn
chemicznie czyści i dezynfekuje

szybko i solidnie, przy pomocy importowanego
z NR.F agregatu, nowo otwarty specjalistyczny
zakład usługowy PRALNICZEJ SPÓŁDZIELNI
PRACY i

w Krakowie, ulica Sadowa 9
Dojazd autobusem nr 124 i 105.

PANI, lat 42, przystojna,
inteligentna, gospodarna,
wykształcenie wyższe, sta
nowisko, pozna z braku
znajomości odpowiednie
go Pana do lat 55. kultu
ralnego, wierzącego, bez
nałogów, o dobrej prezen
cji, najchętniej posiada
jącego mieszkanie. — Roz-
wiedzeni Wykluczeni. Cel
matrymonialny. Fotogra
fie mile widziane. Zwrot
f dyskrecja zapewnione.
Oferty 23615 ,,Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

FOLCZYKOWI Jerzemu —

zam. Kraków, ul. Tokar
skiego 8/2Ą, skradziono
indeks nr 15951/W, wyda
ny przez Politechnikę
Krakowską, Wydział In
żynierii » Sanitarnej i Wod
nej. g-23333

Różne

•'• Gs©

Kupno

KUPIĘ wał korbowy i
części do Lambretty 150
Ld. Mieczysław Sterczew-
ski, 42-200, Częstochowa,
ul. Kopernika 4/19. /

- £-23606

LEGIONOWĄ szablę, bag
net, mundur, odznaki —

kupię do zbioru. Oferty
23632 „Prasa" Kraków
Wiślnś 2.

PSA szczenię — jamnika,
z rodowodem — kupię.
Oferty: Zbigniew Szalaj-
ko, Przemyśl, ul. Czar
nieckiego 11, tel. 32-64.

P-352

KUPIĘ opony 700X13.
725X13, teleskopy, tylne do
Mercedesa 200 D. Robert
Janicki, 32-260 Słomniki,

1 ul. Kościuszki 29.

ODSTĄPIĘ bony .PeKaO
na samochód. — Oferty
23465 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

WEZMĘ w dzierżawę na

terenie Krakowa parcelę
z zabudowaniami lub bez,
nadającą się na punkt
smarowania i myęja sa
mochodów — względnie
przystąpię do spółki. —

Oferty .23472 „Prasa" Kra
ków. Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ piwniczkę na

cmentarzu Rakowickim. —

Oferty 23409 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garażu w

Nowej Hucie, najchętniej
os. Bieńczyce lub w oko*,
llcy Nowa Huta, os. Ka
zimierzowskie 31/35.

g-23560

ZGRZEWARKĘ do drutu
2 mm — kupię, lub zle
cę prace. — Oferty 22954
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2. I

6.15x13
do samochodów „Żiguli" oraz

do innych samochodów o tym
wymiarze opon, jak np. „Fiat".
Prędkość eksploatacyjna do 150

km/godz.

Właściciele i administratorzy
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DZIELNICY KROWODRZA!

Harmonogram przełączeń prądu na napięcie 3x380/220 V,
w roku 1974, dodatkowych budynków mieszkalnych:

• 4 września, środa — ul. Salwatorska 4, 6, Filarecka 4,
6,8,10,12

® 6 września, piątek — ul. Filarecka 2, 2a, 1, 3, 5, 7, 9
® 11 września, środa, ul. Filarecka 11, 13, 15, 17, 21, 22
© 13 września, piątek —• ul. Filarecka 16, 18, 20, ul.

Salwatorska 1, 3.
Szczegółowych informacji udziela Zakład Energetyczny

Kraków-Miasto, Rejon Energetyczny Nr 1 — Kraków, ul.

Dajwór 27, telefon 586-80.



powstał w Tarnowie

Największy w Polsce
Ośrodek Tkactwa Artystycznego

W Tarnowie istnieje obecnie
największy w Polsce Ośrodek
Tkactwa Artystycznego, zorga
nizowany z końcem ubiegłego
roku. Inicjatorem utworzenia
tego wzorcowego zakładu gobe
linowego była krakowska Spół-

Malarstwo

Ireny Popiołek
Ostatnie tygodnie obfitują

w Krakowie w ciekawe i udane
wystawy plastyczne. Jedna z
nich to wystawa malarstwa Ire
ny Popiołek w Galerii Muzeum
Teatralnego przy ul. Szpital
nej.

Kobiety — twórcy niechątnie
widzą przymiotnik „kobiecy”
używany w określaniu ich prac.
Mimo swej pozornej natural
ności nabrał on w sztuce nieco

pejoratywnego znaczenia. W
tym jednak przypadku trzeba
go użyć zastrzegając się, że w

odniesieniu do tego malarstwa
ma on jak najlepszy wydiwiąk.
Jego kobiecość to przede wszy
stkim ogromna szczerość artys
tycznej wypowiedzi. Drugi ele
ment, który u,derża We wszyst
kich olejnych pracach Ireny
Popiołek, to sposób używania
kolorów, nieomal żywiołowy, a

przecież przemyślany i celowy.
Tam gdzie koloru brak — w

grafice, artystka potrafi zna
komicie .zastąpić go odpowied
nim eksponowaniem i atopnio-
teaniełn czerni i bieli.

Ta niewielka wystawa god
na jest polecenia wszystkim
miłośnikom współczesnego ma
larstwa, którzy z pewnością nie

bądą żałować spotkania z pra
cami Ireny Popiołek, (elg)

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:
ik 19 — kdk — Ze sztuką przez

kontynenty i stulecia. Liryczny
świat Tadeusza Makowskiego.
Prowadzi mgr Zofia Kostrzewa-
Kalala. -i

Stacja diagnostyczna
dla autobusów MPK

W miejskiej komunikacji au
tobusowej ogromną rolę odgry
wa stan techniczny pojazdów,
które niemal ustawicznie znaj
dują się W ruchu, są przeciążo
ne i pracują ną ogół w warun
kach sprzyjających awariom.

Mając to na uwadze MPK uru
chomiło Stację diagnostyczną w

zajezdni autobusowej w Bięń-
czycach. Jest ona wyposażona
W nowoczesne urządzenia, po
zwalające nk szybkie ujawnia
nie wad i usterek, jakie mogą
wystąpić w intensywnie eksploa
towanym taborze.

Na razie przepustowość stacji
wynosi do 16 wozów dziennie.
W pierwszym rzędzie poddawa-
ne są oględzinom autobusy, w

których wystąpiły awarie. Na
stępnie — po każdym drugim
przeglądzie technicznym wozy
kierowane są do . stacji diagno
stycznej.

W chwili obecnej nowa placó
wka odczuwa pewne kłopoty w

zakresie pełnej obsady stano
wisk kontroli technicznej, wy
magane są bowiem Wysokie kwa
lifikacje i, duże doświadczenie.
Ma to bezpośredni wpływ na

przepustowość stacji.

ZNALAZCA OKULARÓW,
które stracił podczas upadku
na rogu Rynku Głównego (li
nia C—D) i ul. Szewskiej w

dniu 7 grudnia ub. roku star
szy pan, emeryt, proszony Jest
o ich zwrot do sekretariatu
redakcji „Echa Krakowa**, ul.
Wlślna 2 II p. ewentualnie o

skomunikowanie się telefoni
czne nr 216-62.

Tropicale Thaiti
Granda Banda
Ten zespól muzyczno-wokalny,

którego piosenki podobają się
wszystkim bez różnicy wieku —

wystąpi W Krakowie, w sali Pań
stwowej Filharmonii w niedzielę
6 stycznia o godz. 16 i 19» Przed
sprzedaż biletów: Orbis, Filmo
technika i WaWęl-Tourist oraz w

kasie Filharmonii w dniu wystę
pów.

dzielnia Przemysłu Artystyczne
go i Ludowego -im. Wyspiańskie
go, z pomocą pospieszyła Rada
Narodowa miasta Tarnowa przy
dzielając obszerny 'lokal (ponad
300 metrów kw.).

W tarnowskim ośrodku prowa
dzonym przez Spółdzielnię im.
Wyspiańskiego pracuje 20 gobe-
liniarek. Aktualnie na warszta
cie znajduje się ogromna tkani
na gobelinowa (106 metrów, kw )
zamówiona przez miasto Tyr-
nowo (Bułgaria) na kurtynę.

Polskie gobeliny cieszą się o-

gromnym wzięciem w całym
świecie. Na rok bieżący tarnow
ski zakład posiada komplet za
mówień eksportowych, co wię
cej nawet pierwsze półrocze ro
ku 1975 jest już obłożone zamó
wieniami.

Przy okazji: gobelin jest o-

gromnie pracochłonny. Najbar
dziej fachowa i doświadczona

gobelinlarka tka jeden metr kw.
gobelinu cb najmniej przez mie
siąc. I to uważane jest już za

superwydajność. (D. Paw.)

Kto jest najlepszym
hodowcą gołębi?

Związek Hodowców Gołębi
Rasowych
5i6bm.
hali klubu
ul. Sokolskifej 17.
wystawy. — o godz. 9.‘

W ramach tej imprezy prze
widziano interesującą konku
rencję: współzawodnictwo o

tytuł najlepszego hodowcy go-
łębi-srebrniaków. Do konkur
su tego stają hodowcy gołębi
z 3 województw — krakow
skiego, warszawskiego i łódz
kiego. (hs)

organizuje w dn.
wystawę gołębi w

„Garbarnia” przy
Otwarcie
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Redakcja Literatury i Dra
matu OTV Kraków zapowia
da w teatrze piątkowym — 4

stycznia spektakl Pirandella
„Czapka błazeńska”- w przekła
dzie Zofii Jdćhimeckiej. Opra
cowanie tekstu i reżyseria Jan

Błeszyński, scenografia — Wł.
Wigóra, reż.tv — St. Zającz
kowski. Zobaczymy J. Binczyc
kiego, Barbarą Bosak, Ireną Or
ską, Al. Pabisiaka, '- E, Racz
kowskiego, H. Kuźniakówną,
Haliną Żaczek i Ewą Ciepielą.

Pisarstwo Pirandella, zwią
zane z włoskim naturalizmem,
dostarcza niemało materiału
do, oceny społeczeństwa, szcze
gólnie wyraziście maluje
obraz prowincji włoskiej
przełomie dwóch wieków
haterowie Pirandella są ludźmi
rozczarowanymi, samotnymi, a

sytuacjenabrzmiałe, konflik
towe. Tak jest również W

„Czapce błazeńskiej" gorzkiej
komedii Obyczajowej, której
akcja skupia się wokół od
wiecznego problemu zdrady
małżeńskiej, : Na naszym zdją-
ciu Barbara Bosak i. Al. Fabi-
siak w jednej ze scen telewizyj
nego przedstawienia, .

autor
- na

Bo-

Zdjęcie ilustruje kolejny etap
szybko postępujących robót przy
budowie linii tramwajowej z

Bieńezyc do Mistrzejowic. Za rok

Wiecznie aktualny problem
o którym się głośno nie mówi

a koniecznie trzeba
Gdy chcemy skorzystać z toa

lety, spokojnie możemy to u-

czynlĆ we własnych domach, lo
kalach kat S, w samolotach i
w niektórych szaletach miej
skich w , centrum , większych
miast. Ze wstrętem i obrzydze
niem korzystamy z tych przy
bytków w lokalach gastrono
micznych niższych kategorii, na

dworcach czy w pociągach. Pa
nuję tam^ przysłowiowy brud,
smród i ubóstwo.

Powiedzmy sobie otwarcie:
stan urządzeń sanitarnych zale
ży od ogólnej kultury społe
czeństwa, a nie jest ona, deli
katnie mówiąc, zbyt wysoka —

a także od pracowników dbają
cych o czystość tych pomiesz
czeń.

SPOJRZMY PRAWDZIE
W OCZY

W Krakowie, wg obowiązu
jących norm, winno być ponad

w
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Fot. Joanna Chlebowicz

Tonie Water

napój nie znany?
Od dwóch lat w Krakowie i

zaledwie W kilku innych mia
stach w Polsce — produkuje się
doskonały napój na licencji
szwajcarskiej pn. Tonie Water.

Tonie, nadaje się świetnie do
przyrządzania cocktaili, a> także
jest napojem chłodzącym.

Niestety, niewiele osób wie do
czego ten napój służy; nie pro
ponuje się go .w restauracjach
ęzy kawiarniach, a w bardzo
wielu zakładach gastronomicz
nych nie. jest w ogóle znany!

Niewłaściwie jest ta^że pro
wadzona kampania reklamowa
tonic’u, szczególnie gdy porów
nać ją z reklamą petpsi-coli, cho
ciaż napoje te mogą przecież
śmiało ze sobą konkurować.

Obecnie Browar Krakowski

produkuje ok. 10 tys. butelek
napoju miesięcznie, a 'mógłby
dostarczać i tyle samo butelek
dziennie, (ja)

o tej porze pojadą tędy pierw
sze tramwaje. Długość linii wy

nosi 2700 m.

Fot. O. HUTNICKI

Tym-
czyn-

400 szaletów miejskich,
czasem są 33, z czego 32
ne. Zatrudnionych w nich jest
48 osób, a 4 pracowników w

niepełnym wymiarze godzin na

pół etatu. Oznacza to, iż 15 sza
letów czynnych jest od godz
6 do 22 (dwie zmiany), 11 na

jedną zmianę, a 6 jest bez ob
sługi! W zimie nieczynne są toa
lety miejskie w Parku Jordana.
na Błoniach 1 przy pl. Serkow-
skiego. Obecnie MPO może za
trudnić 70 osób do pracy w sza
letach.

Nie brakuje obecnie papieru
toaletowego, środków dezynfek
cyjnych i odzieży ochronnej
c.ia obsługi. W placówkach tych
zainstalowanych jest 38 elek
trycznych suszarek (nb. więk
szość nieczynna z powodu sys
tematycznej dewastacji).

Niemal wszystkie szalety miej
skie są co najmniej raz do roku
odnawiane, tzn. malowane. Suk
cesywnie przeprowadza się też

remonty kapitalne (flizowanie
ścian, wymiana instalacji).

W tym roku remonty kapital
ne przeprowadzono w szaletach
przy uLSmoczej; Powiśle i Ko
ściuszki.. W nowym roku re
monty takie wykonane zostaną
w Parku Krakowskim i przy
ul. Filipa (Rynek Kleparski). W

tej chwili 9 placówek jest po
kapitalnym remoncie — ćo ozna
cza, iż są to toalety, których nie
musimy się wstydzić.

PECDNIA NON OLET

Ponoć pieniądz nie śmierdzi,
choćby był uzyskany za opłaty
w wc. Za użycie kabiny w toa
letach MPO pobiera 50 gr. Mimo
to w roku ub. koszty utrzymania
szaletów wynosiły 3.029 tys. zl,
natomiast wpływy sięgnęły
kwoty 690 tys. zł. Wynika z te
go, że utrzymanie jednego sza
letu kosztuje rocznie ok. 112 tys.
zł (bez remontów). Przeprowa
dzenie remontu jednego szaletu
to wydatek średnio 200 tys. zł.

Mimo dużych nakładów finan
sowych na remonty, tylko w 4
szaletach jest w umywalkach
ciepła woda, w żadnym nie ma

w zasadzie sprawnej wentylacji,
a o wiecznie zepsutych suszar
kach — już wspomniałem. Bar
dzo rzadko można też zastać my
dło itd.

W dyrekcji MPO uważa się, iż

już tylko podwojenie obecnej
ilości szaletów w naszym mie
ście, przy właściwym ich roz
mieszczeniu, poprawiłoby dość
znacznie sytuację. Np. w nowych
osiedlach w pobliżu węzłów ko
munikacyjnych i centrów han
dlowo - gastronomicznych nale
żałoby natychmiast wybudować
nawet toalety. Dotyczy to; Azo
rów, Bieńezyc, Mistrzejowic, Ko
złówka, Dębnik, Matecznego, os.

Podwawelskiego itd. Są to jed
nak inwestycja wcale nie takie
tanie. Kószty budowy nowego —

porządnego szaletu, wynoszą ok.
600 tys. żł.

WIEŚCI Z PODZIEMIA

Praca w toaletach nie należy
do przyjemnych. Skarżą się
pracownicy tam zatrudnieni na

pewną grupę osób, która swo
im zachowaniem utrudnia, a nie
kiedy uniemożliwia pracę. Cho
dzi tutaj o homoseksualistów,
blokujących godzinami kąbihy,
ekshibicjonistów, kotlety - alko-
holiczki i grupę młodych dzie
wcząt i chłopców — narkoma
nów. Czasami pracowńiczki wc

są wobec nich bezsilne. J

Str.' 5

Trzeba zlikwidować
1 dzikie wysypiska śmieci

Nowa Huta odczuwa Coraz bar
dziej brak odpowiednich tere
nów na wysypiska śmieci i od
pady przemysłowe. Jak wyka
zały kontrole -- w ostatnich
czasach mnożą się tu dzikie wy
sypiska w rejonie Wzgórz Krze-
sławickich, Mistrzejowic, przy
al. Pokoju, a także w lasku (os.
Łęg), który przewidziany, jest po
adaptacji, na obiekt rekreacyj
ny.

uchwytów
160 mydel-
automatów
— nie mó-

O bardzo niskiej kulturze spo
łecznej, a właściwie chuligań
skim zachowaniu, rozwydrzeniu
i zwykłym złodziejstwie; sporej
części osób korzystających t

miejskich szaletów, świadczą do
bitnie następujące liczby: w

tym roku zanotowano 4 włama
nia, Skradziono 300
na papier toaletowy,
niczek, kilkadziesiąt
do spuszczania wody
wiąc już o innych aktach wan
dalizmu.

DOBRE I SKANDALICZNE

Kontrola systematycznie pro
wadzona przez San.-Epid. stwier
dza, iż stan sanitarny toalet
MPO w naszym mieście jest do
bry (tam gdzie jest obsługa).
Toalety w Parku Bednarskiego
i Jordana, czy pl. Berkowskiego,
na N. Klepąrzu i koło Barbaka
nu — winny być natychmiast
zlikwidowane, gdyż swoim wy
glądem przynoszą ujmę miastu
W ich miejsce należałoby zbu
dować toalety z prawdziwego
zdarzenia. Trzeba by także uru
chomić — jak dawniej koło Po
czty Głównej — szalet otwarty
całą dobę. Po godz. 22 bowiem
wszystkie. Szalety whasZym" mie
ście są nieczynne.

Inspekcja w. zakładach gastro
nomicznych w marcu 1 czerwcu

br. dowiodła, że ok. 50 proc. (!)
toalet w zakładach gastronomi
cznych znajduje się w skanda
licznym stanie sanitarnym. —

Szczególnie niepokoi słabe de
zynfekowanie tych miejsc (rzad
ko stosuje się wapno chlorowane,
rozpuszczone w wodzie,
chloraminę Czy sterynol).

lizol,

ogar-By obrzydzenie nas nie
niało, gdy musimy korzystać z

wc, należy: za stan urządzeń
sanitarnych w gastronomii, u-

czynić odpowiedzialnymi perso
nalnie kierowników tych zakła
dów 1 ich karać mandatami;
przyspieszyć budowę nowych
szaletów miejskich oraz tempo
przeprowadzania remontów ka
pitalnych; lepiej wyposażyć w

środki dezyfekcyjne i sprzęt (su
szarki, umywalki itd.) czynne
szalety; przedsięwziąć kroki w

celu zapewnienia obsługi we

wszystkich toaletach.

JAN FRENKEŁ

Z żałobnej karty

Zmarł J. N. Kurkiewicz
W Krakowie zmarł Jan Nepo

mucen Kurkiewicz, znany kra
kowski artysta - plastyk, gra-
fik, plakacista i fotografik. Był
wychowankiem i uczniem prof.
prof. Witolda Chomicza i Hen
ryka Uzlembły w Szkole Sztuk
Plastycznych w Krakowie, któ
rą Ukończył z odznaczeniem. Był
też laureatem wielu nagród. W
okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w działalność pa
triotyczną został aresztowany

w

w

przez Gestapo i uwięziony
katowni na ul. Montelupich
latach 1940—42.

Po wyzwoleniu powrócił
prący artystycznej i związał
w znacznym stopniu z problema
tyką etnograficzną. Działał prze
ważnie na terenie Podhala, gdzie

J ocalił od zniszczenia wiele bez-

do
kię

W związku z programem. po
prawy stanu sanitarnego dziel
nicy zapadła już decyzja o prze
znaczeniu nieużytków w os.

Przylasek Rusiecki na nowe wy
sypisko śmieci. Gromadzenie

wszelkiego rodzaju odpadów i
śmieci w innych miejscach bę
dzie karane mandatami, (aż)

Srebrny jubileusz
służb inwestycyjnych

25 lat istnieją służby inwe
stycyjne, sprawowane przez
Okręgowe Dyrekcje Inwestycji
Miejskich oraz Woj. Zarząd In
westycji Miejskich w Krakowie.
W tym okresie przekazały one

ha rzecz społeczeństwa woj. kra
kowskiego 120 nowych osiedli
mieszkaniowych (160 tys. izb),
co równa się wybudowaniu dzie
sięciu miast średniej wielkości.
Aby. zaś można było w nowych
osiedlach po ludzku egzystować
dodano do tego 800 sklepów, 100
lokali gastronomicznych i 90Ó ró
żnorodnych warsztatów. Dzie
ciom 1 młodzieży przekazano 300
szkół podstawowych oraz 40
szkół zawodowych, stwarzając ,

-możliwości kształcenia Się
ćwierćmiliońowej rzeszy ucz
niów, z której to liczby 7000 za
pewniono miejsca w nowych 35
internatach.

Poważne efekty uzyskano w

zakresie inwestycji służby zdro
wia: 10 szpitali, dysponujących
2.700 łóżkami, 36 przychodni i
ośrodków zdrowia, , obliczonych
na 220 tysięcy korzystających z

ich usług. No i jeszcze sieć przed
szkoli, żłobków itp.

300 km sieci wodociągowej i
niemal drugie tyle sieci kanali
zacyjnej to inwestycje komunal
ne, zapewniające działanie pod
stawowych urządzeń. Do tego
doliczyć należy 100 km ulic 1

dróg z pełnym uzbrojeniem.
- .1-7-. .pracowników- obu wymie

nionych ■■instytucji, < obchodzą- ,C
cycb jubileusz, odznaczono me
dalami „Za Zasługi dla Ziemi

Krakowskiej”.

Wszystko
za jednym zamachem

Wojewódzki Związek Spół
dzielni Pracy w Krakowie wpro
wadza w tym roku nowe formy
kompleksowego świadczenia u-

śług. Przede wszystkim w bran
ży budowlanej i meblarskiej..
Jedną ze spółdzielni realizują
cych te zadania jest Spółdz, Sto
larzy i Bednarzy, gdzie klient
będzie mógł zamówić meble, a

nawet całe zestawy, łącznie z

montażem w mieszkaniu, a tak
że z instalowaniem efektownego
oświetlenia, wyposażenia łazien
ki itp. Słowem podstawowe u-

rządzenie mieszkania przez fa
chowców poszczególnych branż.
Spółdzielnia bowiem występować
będzie w charakterze głównego
wykonawcy, kooperując z kilko
ma specjalistycznymi jednostka
mi. (p. PaW)

cennych okazów ludowej twór
czości. Swoje zbiory zapisał na

rzecz krakowskiego Muzeum Et
nograficznego, z którym związa
ny był od dawna. W maju 1959
t. urządzona została w Muzeum
Etnograficznym wielka wystawa
fotograficzna prac jego autor
stwa pt. Beboki, poświęcona nie
codziennej tematyce, wyjątkowo
«a etnografii interesującej,
mianowicie różnego rodzaju
strachom. Wystawa ta spotkała
Się z ogromnym zainteresowa
niem, a fotografie strachów na
było Muzęum równiej dla
swoich zbiorów archiwalnych.

Niespodziewana śmierć unie-
możliwiła J.. N. Kurkiewiezowi
zrealizowanie planu urządzenia
tej Wystawy w Szwecji, dokąd
miał jechać za kilka dni.
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i' WILIAMS LAKĘ. W ko-
i lejnym meczu, rozegranym
| w ramach tournee poKana-
i dzie, reprezentacja Polski w

i hokeju na lodzie zremisowa-
i ła z zespołem . Stampedres
| 5:5 (3:3, 0:0, 2:2).
}. PARYŻ. 16 bm. w stolicy
] Francji odbędzie się losowa
li nie ćwierćfinałowych me-

czów piłkarskich w ramach
! rozgrywek o Puchar Eurc-

j py, Puchar Zdobywców Pu-
S charów i Puchar UEFA.

K COLORADO SPRINGS. W
S turnieju hokejowym o Pu-
K -c?lar Świata" zwyciężyła Mo-

\. s’KWa (nieoficjalna reprezen-

I&

tacja ZSRR) przed Duklą
Jihlava (CSRS) i zespołem
amerykańskich; studentów z

Denver.
WROCŁAW. Wykorzystu

jąc dobre warunki atmosfe
ryczne panujące w Karko
noszach, aż 11 zawodników
zdobyło tzw. diamenty do

złotej odznaki szybowcowej.
STAVANGER. W kolej

nych meczach międzynaro
dowego turnieju hokejowe
go juniorów uzyskano wy
niki: NRF — Polska 6:3,
Szwajcaria — Jugosławia
13:3, Finlandia — Norwegia
10:4.

I

1
f.1' ‘

natrzecim miejscu

I
AcrW historii piłkarstwa

ŁACHODNIO-
NIEMIECKAA-

gencja . Sporto
wa ISK prze

prowadziła kla
syfikację

lepszych
żyri piłkarskich
świata w 1973
roku. W tej

klasyfikacji bardzo wysoko, bo
trzecie miejsce zajęła repre
zentacja Polski, ustępując tyl
ko drużynom Włoch i Brazylii.

Klasyfikacja ISK przedstawia
Się następująco) 1. Włochy, 2.

Brazylia, 3. POLSKA, 4. NRD,
5, NRF, 6, Jugosłowia, 7. Szwe
cja, 8. Argentyna, 9. Holandia,

naj-
dru-

J0.cB^łgdria,:^^ll..':Ąngliai^lS;i
Szkocja, 13. Hiszpanio, 14. U-'
ru£wąj,.j5.jęhUę,'lS.’:TuTąja.^)':.

Bardzo ehcielibyśmy, aby
również, po finałowym turnie
ju o mistrzostwo świata punk
tacja najlepszych jedenastek
wyglądała podobnie jak w kla
syfikacji ISK,

przy kominku, 20.45: Panoram* w

tygodnik publle., 21.25 Teatr TVt
Pirandello „Czapka blazeńska”,
22.30 „ Dziennik, 22.45 Wiadomoś
ci sportowe, 22.50 Pr. na sobotę.

Wysławy-muzea

Jtlcca stulecia"
Niedawno minęła dwudziesta rocznica zawodów, które w spor

towym świecie uznane zostały za „inecz stulecia”. Wprawdzie
dziś często takie określenie stosuje się przy różnego rodzaju

,, okazjach, jego wartość poważnie się zdewaluowała, niemniej
tamten mecz, z 25 listopada 1953 r., na swe miano w (pełni
służył.

Przypominamy o tym z

tym większą .satysfakcją, iż

zawody miały miejsce na

tym samym stadionie, na

( którym polska reprezenta-
- cją pozbawiła dumnych pił

karzy Anglii prawa gry w

finałach mistrzostw świata.
' b ak już z pewnością wszys-

domyślili, piszemy o

stadionie Wembley w Lon
dynie, a mecz, który ćhcemy
przypomnieć Anglia — Węgry.

Madziarzy, kierowani przez
słynnego Gustawa Sebesa mie
li za sobą wspaniałe pasmo
sukcesów, 24 międzypaństwowe
pojedynki zakończyły się ich
zwycięstwem lub remisami, ni
komu przez długi czas nie uda
ło się zwyciężyć „złotego tea
mu”, Góśpódarze ' chlubili ;8ię
tym, iż w całej śWej historii
ńie przegrali meczu na włas
nym boisku. Miało więc dojść
do spotkania dwóch- tytanów -do
yialki. na śmierć i życie.

105 tysięcy ludzi wypełniło
fpó br.zęgi^^ęyiplęy „.Stadium,
cżęfeając gb^ihjimii, ńą,...ęh,wil.ę,
kiedy holenderski arbiter —

Leo Horn da sygnał do rozpo
częcia zawodów.

Kilka minut przed wyżnaczo-'
ną godziną, na murawę stadio
nu wbiegły obydwie drużyny.
Gospodarze w białych koszul
kach i czarnych spodenkach,
goście w koszulkach wiśnio
wych i białych spodenkach. Po '

chwili rozpoczęła się wielka
gra.

Zanim kibice zdążyli krzyk
nąć - swoje słynne „England”,
„England" Hidegkuti zdobył
pierwszą bramkę. W 50 sekun
dzie zawodów! Publiczność o-

niemiała, wobec klasycznej
akcji zespołu węgierskiego i „a-
tomowego” strzału środkowe
go napastnika Madziarów. Ale
Anglicy nie . załamali się takim
obrotem sprawy, ruszyli z pasją
do końtrndtareia i w 14 min. ’

lewy łącznik Sewell zdobył wy
równującą bramkę. Trybuny

za-

ożyły, okrzyki zachęty dla
karzy angielskich rozległy
ze wzmocnioną siłą. Ńie na dłu
go jednak. W 22 min. znów Hi
degkuti zmusza do kapitulacji
Merricka, a gdy mija 30. minuta

gry Węgrzy prowadzą 4:1 po
dwóch błyskotliwych, kapital
nych akcjalch znakomitego Fe
renca Puskasa.

Gra nie traci na tempie, choć
trybuny zamilkły. Kilka minut

przed przerwą środkowy na
pastnik Anglii — Mortensen
strzela drugą bramkę. Przer
wą. Jeszcze nie wszystko stra
cone— pocieszają się Anglicy,
jeszcze 45 minut gry przed na
mi i szansa zniwelowania prze
wagi Węgrów.

Ale, po wznowieniu spotkania,
Bozsik dalekim strzałem pod
wyższa wynik^na 5:2 i to prak-
tycznie
trumny”
nu.W53

je się po
bywców
porażka to pogrom,
ni wybrańcy
bóttóma walcżą zę wszystkich
sił, próbują sforsować węgier
skie linie obronne, strzelić ko
lejne bramki Grosicsowi. Po

jednej z akcji Buzansky faulu-
je Taylora i sędzia dyktuje
rzut karny przeciw Węgrom.
'Egzekutorem jest Alf Ramsey
(ten sam, który jest dziś selek
cjonerem piłkarzy . angielskich)
grający wówczas na prawej
bronie. To już ostatni gol
tym meczu. Mimo wysiłków
bydwóch stron rezultat nie

lega zmianie. Powszechna
łość w całej Anglii (jakże
dobna do dzisiejszej), gromy
rzucane na,Winterbottoma i za-
wodników. A z drugiej strony
przeogromna radość, szał szczęś
cia na Węgrzech.

Dziś o wielu uczestnikach
„meczu stulecia" mało kto pa-,
mięta,- W. Ąnglii. i wiele się, mó
wi, choć ńie: za dobrze o Ram-

seyu, - czasami przypomina

pil-
się

stanowi „gwóźdź do

reprezentantów Albio-
min. Hidegkuti wpisu-
raz trzeci na listę zdó-
bramek. To już nie

Zrozpacze-
trenera Winter-

Stanley a Matthewsa czy Billy
Wrighta, który rozegrał w re
prezentacji Anglii okrągłą licz
bę 100 spotkań. Z Węgrów naj
dłużej utrzymał się w pamięci
Puskas, przez wiele lat podpora
madryckiego i Realu, a dziś tre
ner ateńskiego Panathinaikosu,
polskim kibicom przypomniał'
się Hidegkuti, który pracował
przez jakiś czas z naszymi zes
połami, lecz bez -.większych
sukcesów1, a ‘dziś szkoli Egip
cjan. Bramkarz, Grośics . jest
działaczem sportowym na Wę
grzech., Want trenuje zespół
NRF Kickers Offenbach, Kocsis
i Csibor mają restauracje w

Barcelonie,, Buzansky i Ląntos
są trenerami n,a Węgrzech, Boz
sik ma sklep w Budapeszcie a

Zakarias zmarł przed dworna
.laty. ,.,'
■ a koniec przypomnijmy

składy w jakich grały
obydwie drużyny w „me

czu stulecia”,
ANGLIA — Merrick, Ramsey,

Feckersley, ■Wright, ' Jóhnston,
. Deckinson, Matthews, Taylór,

Mortensen, Sewęll, Róbb. ~

WĘGRY — Grosics, Buzan
sky, Lorant, Lantos, Bozsik, Za
karias, Budai, Kocsis, Hidegku
ti, Puskas, Csibór.

A. Szym anowski

zwyciężył
w plebiscycie „Tempa"
W TRADYCYJNYM, zor

ganizowanym już po raz o-

siemnasty, plebiscycie ,,Tem-
; pa” na naj lepszego sportow
ca regionu krakowskiego
zwyciężył Antoni • Szyma
nowski (Wisła). Następne
miejsca zajęli:, 2. A. Musiął
(Wisła), 3. Elżbieta Skowroń-

: (^a-^ątolik.",' (WJ$(fe-4.," Ą.'",
; Bachleda,, (Start), 5. S. Zasa-;

da (Automobilklub Krakow
ski), 6. A. Seweryn (Wida),
7. J. Bachleda .(SNPTT), 8.

; Maria Cwiertnięwicz i (Pienj-
'

ny Szczawnica), 9. W. Ziętara
(Podhale), 10. A. Jagielski-
(Hutnik).

Jutro początek f

Turniej juniorek ■

JUTRO (4 bm.) rozpoczyna się
w hali Wawelu półfinałowy tur
niej juniorek o; Puchar Miast
w piłce ręcznej. W zawodach
biórą udżiał reprezentację Lubli
na,. Rzeszowa, Mazowsza i Kra
kowa. '■

Program gier jest następujący':
piątek — gocz. 18
Mazowsze Rzeszów
Kraków — Lublin;
sobota — godz. 17.30
Rzeszów -i .ŁubUn-
Kraków — Mazowsze;
niedziela — godz. 10
Kraków • Rzeszów
Lublin — Mazowsze.

.a-.'w plebiscycie
merykańskiej g*-
zety „Sports 11-
lustrated Maga-
zine”. na

' najlep
szego ; sportowca

świata ,ją 1973
ku • zwyciężył
szkocki kierow
ca wyścigowy,
Jackie Stewart.
Jako nagrodę o-

trzymal grecką
amforę.

■CAF. — Unifak

< Teatry
Sł.owaękięt® r/19.15:. Kobiety świę

cą.'’ Tesmoforie. Modrzejewskiej
19.15 Biesy. Kameralny 19.15 Hy
de Park. Bagatela 19.30 Po gó
rach ; po chmurach.' Ludowy 19.15
Oratorium wigilijne. Operetka
19.15 Hrabina J4ar.ica. Groteska
17 Co dostaniesz od Mikolaja’

Kina\"

Kijów 16.30, 19.45 West Side Story
(USA 4, 14). Uciech* 15, 19 W pu
styni iw puszczy, (poi. i. 7). War
szawa 15.30, 18, 20.30 W kręgu zła
(fr.-WŁ i 16). Wolność 15.45. 18.

20.15 Kiute (USA l. 18). Apollo 15.45

18, 20.15 Głos na sprzedaż (wt -fr,
1. 16). Sztuka — studyjne 15.30, 18,
20.30 Sanatorium ’ pod * Klepsydrą
(poi,.. 1. 16). W*nda 16, 18,- 20 Ka
prysy Marii (Tri 1.- 11). Ml. Gwąrdia
(Lubicz 15) 14.30, 18 Spartakus
(USA. l,.. ;16)<. Wrzos (Zamojskiego
só) 15.30, 18, 20.15 Shąlako (ang. 1,
14), Kultura - (Rynek, ■Gl.. ' 27) 18,
j2Ó.15 .'Cyrk straceńców (USA 1.46).
Mikro j(D(flgr.iyńsSj§gp;;l§) ^.16,<Ł,.l 8,
20 Cztowiek-orkiestra (fr. 1. 14).
Dom Żołnierza (Lubicz 48) (■15.45

Gappa (jap. 1. 11). Wista (Gazo
wa 21) 16, 18, 20 Dziewczyna in
na niż („wszystkie ... (ang. 1. 18)
Maskotka (Dzierżyńskiego 55)
15.30. 17.30 19,30 Love Story (USA.

,1.''.16)."' Ugorek (os. Ugorek) 17,
19.15 Wielka włóczęga (fr. ,1. 11).
Związkowiec ■■—>, studyjne (Grze
górzecka 71) 15.45 Żandarm, się że-
ni(fr. 1- llj,:.’18, 20.15'Mayerling
(fr. 1. 14). '

..... .
•

KINA W NOWEJ HUCIE ’

■Świt 16, 18, 20 Nieszczęścia‘Alfre
da (fr.' 1. 14). M. S*la 15,17, 19
bom Państwa Bories (fr. 1. 14).
Światowid 16, 18, 20 Zbrodniarka

czy ofiara (jap. 1. 18). M. Sala
15, 17.15, 19.30Prywatna wojna
Murphy'ego (ang. 1.16). Sfinks

(Majakowskiego 2), 16, '18,. 20 Po
jedynek rewolwerowców (USA 1.
16). ' '. ■ ,

Telewizja
' 'CZWARTEK — 1: 16.25 Program
dnia, 1640 Dziennik, 16.40 lir Tele
wizyjny Festiwal Widowisk Lalko-
WJ-CB,. 1,7.^ PÓJSka, KjtWika,>!lWęn

^el«)Vłw>n, --1M*
Kronika, ;1B.4O Dziś burza 'mózgów,
19,10 Przypominamy, .: radzimy,
19.20 Dobranoc, 19.30 Dzien
nik. 20.15 Człowiek ucieka.— film
■fąb. ang». 21155 Ekspres nr 42. 22.40
Dziennik. 22.55 Wiądompści sporto
we, 23.40 Pr. ,na piątek,

CZWARTEK — II: 17.10 Pro
gram dnia, 17.15 Amblćj e po pol-
sku, 17;35 Tańczy Gisela Wehle,
18.15: Kolorowe spotkania, 18.45
Język rosyjski, 19.20 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 20.15 Poczekaj —

powiem cl, 21.05 Decybele (— film

wł., 21.20 — 24 godziny, 21.30 Ję
zyk : francuski, 22 Lekcja odwagi
—. film CSRS, 23,30 Pr. ha ? piątek.

PIĄTEK -i-. I:. 9 ''-Tęleferie,i 10.20
Czarne chmury — film TVP, 11.10
Zamek w Budzie— film dok..

węg., 12.45 t 13.25 Technikum Rol
nicze. 14.40 i 15.15 Politechnika
TV, 16(25 Program dnik 16.30

Dziennik, 16.40 III Festiwal Wi
dowisk Lalkowych, 17.40 Wycho
wanie fizyczne receptą na • zdro
wie,18.05 Tygodnik ; Informacyj
ny Młodych, 18.25 Kronika, 18.45
Magazyn medyczny, 19.20 Dobra
noc, 19.30 Dziennik, 20.15 Wieczór

Wawel — komnaty (czw. 9—
14.15, piąt. | 12—18 wst. wol.},
Skarbiec i Zbrojownia (czw. i 10—
15.30, piąt; 12—18 wst. wol.),’. Za
mek i Muzeum w Pieskowej: Ska
lę (czw., piąt. 10—16), Muzeum

Lenina, Topolowa 5: Lenin ;_.w
Polsce (cżw. piecz., piąt. 9—18),
Oddział, ul. Kr. Jadwigi 41 i Miesz
kanie Lenina (czw. 9—13, piąt.
-ńiecz.), Muzeum Historyczne - —

Oddziały: Jana 12: Dzieje i kultu
ra Krakowa (czw.r, piąt. 9—15),
Szpitalna 21 :> Dzieje teatru krak.,
Wyst. malarstwa J.- Popiołek
(czw., piąt. 9—15), Krzysztofory,

■Rynek Gł. 35: Bolesław Drób ner

fęzwj., piąt. 9—15), Franciszkańska
4!• .Szopki krakowskie Xczw., piąt.
9r—13), Muzeum Narodowe Od
działy : Sukiennice: Galeria ma
larstwa poi. XIX w. (czw. 12—18
wśt. wol. piąt. 1K-46), Dom Ma
tejki, r Floriańską 41 (ęzw. 10^—16;
piąt; 12—18), Szołayskich, pi.
Szczepański 9: Pol.. malarstwo i

> rzęźba do . 1764 r. (czw. piąt. 10—
16), Nowy Gmach, al. 3 Maja
Krajobraz Tatr. Ńasze góry ,

malarstwie i ■grafice (czw., piąt.
-10—16), Archeologiczne, . Poselska
3: > Starożytność i średniowiecze
Małopolski, Kolekcje zabytków
archeologii śródziemnomorskiej
(czw. 14—18 wst. wol. piąt. 10—
14), Etnograficzne, pl. Wolnica 1
(czw., piąt. 10—15), Przyrodnicze*
Sławkowska 17 (czw., piąt. 10—13)*
Pawilon Wystawowy, pl. Szcze
pański ’ 3a: Architektura wnętrz
„Unikat 73”, Malarstwo i grafika
Plener — Pilica 1973 r. (czw. IIt-
l^?:piąt. 13—20), Galerie: Arkady*
p,I. Szczepański 3 fWyst E. Arend-

Sobockiej (czw. 11—18, piąt. 13jr
20), Pryzmat, Łobzowska 3: ; Ma-
-lątstwo f rysuńki' B. Kopera
(czw., piąt. 9—19), Pałac Sztuki,
pl. \ Szczepański 4: Wystawa prac
uczniów ŁSP (czw., \piąii 10—IZ),
TP^P, N, _ Hutą,' al. Róż 3: Wys>.
W/ Krygiera (ćżw., piąt. ll-r-lś)*
Rydlówka, Tetmajera 28: (czw.
15—18, piąt. 11—14), KTF, ul. Boh.
Staiingardu. 13: Vetius 73^ćź. ii' (9^-

.21), . kopalnia? Soli, Wieliczka (8
~16)*

Dyżury

Myśląłem także o Lucy i o scenie, jaką by zrobiła,
dowiedziawszy się, że jej czuły małżonek kocha inną.

Dzień ciągnął się nudno i rozwlekle. Moje, wakacje
w Bit.tern Bay jakoś nie przypominały takich, o ja
kich marzyłem. W dodatku otrzymany tegoż rana list

mojej córki, opisujący entuzjastycznie rozkosze i roz
rywki w obozie młodzieżowym i zachwyty .nad jedną
z' nauczycielek, w której była po prostu zakochana,
jeszcze bardziej poruszyły moją tęsknotę zą spokojnym
Kenmore. '.a

Ale jak długo Dafne groziło niebezpieczeństwo i do-

póki- nie został ujęty zbrodniarz, czyhający na jej zgu
bę, zamknięci byliśmy wszyscy w Bittern Bay, jak w

więzięniu.
Nadszedł wreszcie wieczór. Siedzieliśmy na tarasie

popijając przed obiadem cocktaile. Don i Tansy wy
kazywali wymuszoną wesołość. Nie orientowałem się,
czy moja obecność sprawia im ulgę, czy też przeciw
nie,

' zaostrza sytuację. Postanowiłem pójść zaraz po
obiedzie do siebie, kiedy niespodziewanie zjawił się
kamerdyner, meldując Miss Milliken i pana Lane.

Nie mogli wybrać bardziej nieodpowiedniego mo
mentu na tę wizytę. Lucy, która zapewne budziła Się
W domu, jedynie w towarzystwie męża, musiała na

nim' wymóc( wizytę. Obecnie, kiedy Wiedziąłem już
wszystko, miałem Wrażenie,- że' wzajemna miłość Tąn-
sy i Morgana wprost rzuca się w oczy. Byłem niemal
r^Men. że Don musi się orientować w sytuacji.

'
. .‘-afom . Lucy. była w nastroju, bardzo

ń, ■nym i raczyła nas opowiadaniami i .projekta
mi'związanymi ż zamiarem wystawienia ibsenowskiej
„Kobiety Morza”. Kochany John Holcombe nie odpo-
wiódział jeszcze na jej depeszę, była jednak pewna, że
z jradóśeią zgodzi się zagrać główną rolę męską w tym
dramacie. Jak tylko podpisze kontrakt, przystąpi do

wykonywania swego planu. Słuchając jej, zrozumia
łem, iż wcale się nie domyśla i nie wie, że Dafne no

si się z zamiarem wystawienia tej samej sztuki, z tym
samym partnerem.

Wreszcie Lucy nie miała już nic -więcej dó powie
dzenia izapadła dość krępująca cisza. Żeby ratować

sytuację, Tansy wstała i podeszła do adaptera. Rów
nocześnie rozległ się dzwonek telefonu. Don poszedł
do biblioteki, żeby go przyjąć i niebawem był już ż;
powrotem.

— To twoja mała przyjaciółka, Hugonie.
— Sybil?

'

...( .

’ ,■
— Tak. Mówiła drżącym głosem, niewątpliwie wpa-

dła znowu na jakiś nowy trop.
Miałem już Sybil po dziurki w nosie, gdyż ciągle sta

wiała mnie w jakimś żenującym położeniu, ucieszy
łem się jednak ze sposobności odetchnięcia trochę.iriną i

atmosferą. Właściwie czułem.. wielką .sympatię, dó .tej
młodej .dziewczyny. 1Jej" głęboką wiara w.moje możli
wości pochlebiała.mi, a poza tym.— niimo. swych ńie-.

zręcznych teatralnych posunięć — wydawała mi się
bez porównania bardziej .naturalna i ludzka od wszy
stkich innych aktorek w Bittern Bay.

Wziąłem do rąk' słuchawkę.:
— Halo, Sybil? ■
— Panie doktorze Westlake. Muszę się koniecznie z

panem zobaczyć. Wiem, , żę raz już ..popełniłam omył
kę, ale teraz rzecz ma się całkiem inaczej.; Odkryłam
coś nowego.

Doprawdy? > \

— Tak. Znalazłam mianowicie pewną wskazówkę.
Jestem głęboko przekonana, że tym razem to nie o-

myłka. A nawet dzięki temu pierścionkowi będziemy
mogli zrekonstruować całą sprawę tego małżeństwa.

— Pierścionek? Małżeństwo? ■
— Nie chcę nic mówić. przez telefon, ale ■przyniosę

go panu. Może się pan ze mną spotkać?
.. CtezyWifeę.'...GĄsie mam się stawić? 1

— Ńa plaży. Tam będzie najlepiej.- Przy.; kabinie.
Dziś wieczorem nikogo tam nie będzie.

Zg^a.<Zarazithm(pój(dę.- . ■
— Nie, nie zaraz. Muszę • jeszcze rozczesać włosy Miss

Winters, bo dzisiaj moja kolej. Za pół godziny.
Dobrze. ;

.
— Przekona się pan, że tym, razem nie będzie pan

miał powodu złościć się- na mnie, doktorze. To coś tak
niezwykłego," tak... y- .c

— Mniejsza z tym, Sybil. Biegnij prędko po szczotkę
do włosów. U;.

—Och, dzięki! Dzięki! '((;■ ■:(-.
Odwiesiła naglę słuchawkę. Usposobiony■raczej scep

tycznie do Sybil, jako do detektywa byłem jednak za
intrygowany i trochę rozbawiony. W chwili . kiedy
wchodziłem do salonu, Morgan ■właśnie Wśtał i wy—
powiadał słowa:

— No, Lucy, najdroższa, czas wracać już do domu.
A A lipcy,^lekko;- zdziwiona,! że jej=nie - pytał o. radę, -.tak-'

że wstała Morgan, nie spojrzawszy nawet na Tansy,
pożegnał się krótko z Donem, Lucy niezręcznie narzu
cając ną siebie pelerynę, musiała skorzystać z pomocy
męża. Po chwili'oboje wyszli.
>^^^'pd^^iń'<syińtó^'j^wwinafsię.'ódprężyć,'. jed-i-'
nak nie czuło się tego. Usiłowałem żartować na temat

Sybil, Tansy zaś, udając dobry humor, dokuczała mi
na temat imbiclilzaźyłych stosunków z - Symfonią1 nr 1,

/Ciąg dalszp tiasfąpO

Chiżurg., Chir. dzlec., LaryngJ
Urolog.;- Neurolog., Okuliśt. oś.
Na Skarpie. Pogot. Rattmk.:

Siemiradzkiego 1:. wypadki tel. 09,
zachorowania .1 przewozy: 380-50,
t>Ó<igórze Ś25;^, 5^7-57, Grzegorz.

Mo tel..-07,
Telefon Zaufania 377-55 (17—22);
dla dzieci I młodzieży 611-42 (15£~
.17), Straż Pqż. 08, Pomoc Drogowa
PZMot Kraków 417-60. (7—22), Za
kopane 27-97, > N. Targ 29-42, N.

Sącz 208-25, Tarnów 39-96 (7—16);
Informacja b . Usługach, Maty Ry
nek 5 tel. 565-88, 228-56, Nowa Hu-
tą,:. Pogót. MO tel. 411-11, Pogot
Ratunk. 422-22, Straż Poż. '133-R3,
Dyżur pedlatr. dla Nowej Huty i

pow. Proszowicb: Szpital w Nowej
Hucie. Informacja kolejowa zagr.
222-48; kraj. 238-80 do . 85; 59545;
Informacja' kodowa tel. 413-54 (dla
N. Hutyi 203-22, 203-42, 584-23,
230-19, Poradnia: d/s Wychowania
Seksualnego Młodzieży 357-66 (14—
18), z wyjątkiem ’ sobót, Milicyjny
Telefon Zaufania 216-41 catą dobę,
262-33 (8—16), KTŚM, Boh, Stalin*!

gradu 13 — telefon' porad i infóra
niącji ż zakresu seksuologu 578-08.

Apteki
Boh. Stalingradu 77 (tlen), Rako.

wieka 12,' ‘Batorego 1, Waryńskiego
24, Mogilska 16; pl. Boh. Getta '11'
(tlen), Zakopiańska 69, Ń? Huta;
A. struga 36 (tlen)), os. Na Stoku
— pawilon nr 1.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. •

do zmroku. "

Radio
PROGRAM n

CZWARTEK
17.M Henryk Debich — w Kra-'

kowskiej Filharmonii. 17.20 „Na
Malcie” report. Wł. Machej ka.
17.48 ;,Z muzycznej szuflady”.
18.30 Echa dnia. 18.40 Nauka prak
tyce. 19.00 Kwadrans jazzu?, 19.15
26 lekcja języka rosyjsk.19.40 Re-

portąż. 20.00 Koncert muzyki oper.'
20.30 Poeta i: jego świąt —' St.
Czerpik., 21-.00; Grieg: Koncert

fortep. a-moll. 21.50 Wiadomości
sport. 21.55 Portrety polskich
kompozytorów. 22.30 Kalejdoskop
kulturalny. 23.00 Czytając „Ruch

Mużyćzny”. 23.35 Korespondencja
z zagranicy. 23,40 z muzyki daw-'

■ńej.v. ■ :,
NA UKF 68.75 MHz — Z KRA

KOWA
16.OT—17.00 Program stereOfón.

W TOTO-LOTKU stwierdzono: 1
szóśtkę, wygrana milion zł, < 3

piątki premiowane, wygrane po
735 499 zł; 272: piątek zwykłych,
wygrane po li 703 zł, 12 575 czwó
rek, wygrane po 321 zł, . 217 681
trójek,1 wygrane po 19 zł.

W MAŁYM TOTKU ,. wylosowa
no wczoraj 'następujące numery:
t, 30, 21, 34,31,


