
zaproponował
czasu

o-

! elektryczną w

energetycznego,
zaaprobuje ten

w Danii prze-
1 godzinę do

Cscas letfnl
w krajach Skandynawii?

Rząd duński

wprowadzenie w kraju
letnjego, by w ten sposób
szczędząc energię
dobie kryzysu i
Jeśli parlament :

projekt,
sunięte
|>rzodu.

Rząd
Szwecję i Norwegię _ *__
zamiarach i oczekuje wspólnej
akcji krajów skandynawskich.

zegarki
będą o

duński poinformował
i«o swych

7r5-tysięczne
mieszkanie
i budownictwa

patronackiego ZMS
W bieżącym miesiącu oddane

zostanie do użytku 7,5-tysięczne
mieszkanie, wybudowane w ra
mach ZMS-oWskiego patronatu
młodzieży nad budownictwem

mieszkaniowym. Przewiduje się,
że do końca bieżącej 5-latki tą
drogą uzyska się ok. 25 tys. mie
szkań. Patronat ten umożliwia
m. in. młodym odpracowanie
części wkładu pieniężnego na

mieszkanie spółdzielcze.
Akcja patronackiego budow

nictwa mieszkaniowego * cieszy
się dużym zainteresowaniem

młodzieży i liczba chętnych do

podjęcia pracy na budowie wie
lokrotnie przekracza możliwości
ich zatrudnienia. Prawo do u-

zyskania w ten sposąb mieszka
nia mają tylko ci, których wa
runki mieszkaniowe są bardzo
trudne, a jednocześnie wykazu
ją się orti dużą aktywnością w !

pracy społecznej.

Baza Jednostki Specjalnej WP w Doraźnych Siłach
ONZ ną Bliskim Wschodzić. Na zdjęciu: Wiceminister

_

granicznych PRL Jan czapla, z—Ca szefa GZPWP gen.'bryg, dr -

Józef Baryła,, ambasador PRL w ARE, Janusz Lewandowski,
wizytują obóz w towarzystwie. dowódcy. Jednostki płk dypl.
Jerzego Jarosza (z prawej).

Zbrojnych
spraw za-

Po raz pierwszy ód wielu lat
żołnierze jednostki LWP spę
dzali Nowy Rok poza granica
mi kraju, -tym razem realizując
zadania powierzone im w Do
raźnych Siłach Zbrojnych ÓNZ
na Bliskim Wschodzie,

Ostatnie dńi roku upłynęły
im przy rozładowaniu i prze
transportowaniu z Aleksandrii
do Kairu sprzętu wojskowego
dostarczonego transportem mor
skim. Operacja „Transport”
trwała kilka dni i nocy. Całoś
cią dowodził płk dypl. Edward
Piorun. Statek „Radzionków”
rozładowano na 36 godzin wrfześ-

nięj niż przewidywały ustale
nia. Przy pracach rozładunko
wych brali udział również egip
scy dokerzy. Jak stwierdzili

pracownicy portu w Aleksandrii
takiego tempa prac rozładunko
wych dotychczas tu nie noto
wano. Ładunek morski zawie
rał 130 pojazdów spośród, któ
rych większość posiadała przy
czepy jak również wiele ton

polowego sprzętu. Kolumny pi-

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na peryferiach ni
żu. Zachmurzenie duże z

możliwością niewielkich
rozpogodzeń. W ciągu
dnia możliwy niewielki
opad. Wiatry południowo-

wschodnie 1 wsehodnie 2—4
m/sek. Temperatura dniem od
zera do plus 2 St., nocą minus
1—3 st. C.
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Kraków, piqtek 4 stycznia 1974 r.
dwa tygodnie zostanie od

dany do eksploatacji hotel „Fo
rum" w Warszawie.

Matuszewski
..... .... 1

KRAKOWj

ukcyjne
■ Coraz więcej fabryk domów

h Przemysłowa tuczarnia trzody chlewnej
■ Dodatkowe tony „Inki"

oi

Z początkiem br. w poszczególnych regionach kraju prze
kazano do eksploatacji nowe

wane obiekty produkcyjne.
Dostarczą one w 1974 r. wie

le nowoczesnych wyrobów o i-

stotnym znaczeniu dla dalszego

lotowała policja UNEF składa
jąca Się z fińsko-kanadyjskich
patroli.

Szczególnie radosną wiado
mość z kraju otrzymał ostatnio
jedeń z żołnierzy naszej Jed
nostki — Waldemar Kaczmar
ski. Ze stacji szyfrów dostar
czono mu depeszę z zawiado
mieniem iż został ojcem syna,
któremu nadano imię: Rafał.
Dowódca Jednostki’ płk dypl; J.
Jarosz złożył szczęśliwemu oj
cu gratulacje.

Kieliszek polskiej „żytniej” z

tej okazji wypijemy jednak do
piero w kraju.

ADAM CICHOSZ

Polskie drzewko pod egipskimi piramidami dekoruje
Czerwiński. Fot. Waldemar Zawiślak

bądź gruntownie zmodernizo-

rozwoju różnych branż przemy
słowych i budownictwa, a tak
że dla lepszego zaopatrzenia
rynku wewnętrznego i zwięk
szenia eksportu.

W Szczecinie rozpoczęła pra
cę nowa fabryka domów —

„Gryfbet". Już' w I kwartale

dostarczy ona gotowe elementy
umożliwiające ., wybudowanie
600 izb. Rocznie fabryka ma

wytwarzać elementy dla 7450
izb.

Łódzkie Zakłady Tekstylno-
Odzieżowe „Teofilów”. ppw.ięk-
ązyły swój/ stan posiadania u o.

nową fabrykę odzieżową w O-
zorkowie. Po zakończeniu prze
prowadzonego' obecnie odbioru

technicznego ruszy "tu produk
cja damskiej lekkiej konfekcji
z dzianin bisiorowych.

W Ładnej k. Tarnowa, w woj.
krakowskim, przekazano do u-

żytku pierwszą z kilku budo
wanych, przemysłową tuczarnię
trzody chlewnej. Ma ona 12 tys.
stanowisk iw ciągu roku bę
dzie mogła przekazać gruntow
nie zmodernizowanym i rozbu
dowanym zakładom mięsnym w

Tarnowie ponad 30, "tys. tuczni
ków. Po Uruchomieniu podob
nych obiektów przewidzianych
jeszcze w br., w woj, krakow
skim powstanie duża nowocze
sna baza hodowlana.

Na 2,5 miesiąca przed zapla
nowanym terminem, w Opól-,
skich Zakładach Koncentratów
Spożywczych ruszyła w nowym
obiekcie produkcja kawy zboro
wej „Inka”. Po osiągnięciu peł
nej zdolności produkcyjnej/ co

nastąpi pod koniec I półrocza,

Śmiertelna ofiara

porażenia słonecznego
17-letni Kolumbijczyk, Juan

Osorio, zmarł w tych dniach w

szpitalu w Bogocie na skutek

porażenia mózgu.
Jak informuje komunikat' le

karski, chłopiec obserwował: 24

grudnia
chroniąc
wodem

zaćmienie Słońca, nie
oczu, Co stało się po-
śmiertelnego poraże-

nowa fabry’:a będzie wytwarzać
rocznie 2.600 ton tej bardzo po
szukiwanej na rynku kawy.
Dzięki pomysłowości

’

polskich
inżynierów; którzy udoskonalili

duńską technologię zakład bę
dzie wytwarzał o 600 ton „In
ki” rocznie więcej riiź pierwot
nie przewidywano. ■

? ■ Od 1 stycznia;; br. prawic
50 proc, wzrosłą cena papieru
gazetowego we Włoszech.

■ Według dórii|śsieffv^ Cłiiie,
w Santiago odczuwa się ostry
brak mąki i Wytob&w piekar
niczych. W wielu piekarniach
stolicy Chile wprowadzono o-

graniczenia w,, sprzedaży chle-

■ 10 osób zostało zabitych
w wyniku eksplozji, jaka na
stąpiła w czwartek w kopalni
węgla k. Witbank w Transwa-
lu (Republika Płd. Afryki).
Według pierwszych doniesień,
wszyscy, którzy zginęli w tej
kata strofie — to murzyńscy •

górnicy. '1

, ■ Kilku - członków szwedz
kiego kościoła państwowego i
wystąpiło z postulątęih... ';'zam-

* kńięcia wszystkich 3 tys. ko-'
ściołów w tym kraju w zwią
zku z kryzysem paliwo wo-

energetycznym. Wnioskodawcy
twierdzą, że stałe
tych świątyń, jest-
stwejn w sytuacji,
użytkowane tylko
godnlu — w niedziele.

ogrzewanie
marnotraw-

gdy są one

raz w ty-

Rozdzielenie
z.

sióstr syjamskich
W jednym ze szpitali: kubań

skiej prowincji Oriente, dokona
no pomyślnego rozdzielenia
sióstr syjamskich urodzonych
20 grudnia ub. r. Noworodki by
ły złączone brzuszkami.

Jest to duży sukces medycy
ny kubańskiej i pierwsza tego
rodzaju operacja w Ameryce
Łacińskiej.

BANK LUDZKICH
‘■SERC

Wspólnymi silami
Pan Sylwester Adamek, zam.

przy ul. Boh. Stalingradu 65,
postanowił ofiarować komuś
potrzebującemu odbiornik ra
diowy. marki „Serenada” wraz

z adapterem i płytami. Radio
trzeba było doprowadzić jednak
do dobrego stanu technicznego.
Pracy tej podjął się bezintere
sownie pan Marian Rogosz, kie
rownik ... punktu usługowego
(przy ul. Grodzkiej 11) Radio
technicznej Spółdzielni Pracy.

„Serenadę” z adapterem o-

trzymał starszy wiekiem i sa
motny pan Stanisław F., pod
opieczny Ośrodka Op. Społ.
dzielnicy Podgórze.

W imieniu Obdarowanego —

dziękujemy! (lot) - I

KOMITET Centralny „ KPZR

wydal odezwę do partii i na
rodu radzieckiego, aby czwar
ty rok pięciolatki zaznaczyli
nowymi sukcesami w realiza
cji uchwal XXIV Zjazdu KPZR.

,• WALUTOWE rynki zachod
nioeuropejskie opanowała ko
lejna fala „gorączki złota”. Na

giełdzie londyńskiej cena zło
ta osiągnęła w czwartek 121
doi.. za uncję, wzrastając w

ciągu' ostatnich dwóch dni ,o
ponad 8 dolarów. Przyczyną
gwałtownego wzrostu cen zło
ta jest niebezpieczeństwo stag
nacji gospodarczej w rozwinię
tych krajach kapitalistycznych
i groźba pogłębienia się kry
zysu energetycznego,

W STOLICY ĆhRL rozpoczy
nają się dzisiaj
pońsko-chińskie,
przybył minister
niczhych Japonii

W MOSKWIE zmarł w wieku
.74 lat jeden z najwybit

niejszych aktorów radzieckich
— Maksym Sztrauch. Był on

jednym z, najznakomitszych
odtwórców roli? W* X* Lenina.

Występował m. in. w takich ,

filmach jak „Opowiadania o

Leninie” i „Lenin w Polsce”.

rozmowy ja-
na które

spraw zagra-
— Ohira.

Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

■ Nagrolłki i phowcu Wewsfe
Sw'' I W'*MB
w Najstarsze kawiarnie

iMi

W najbliższą ni.edsjelę (6 bm.).
już po raz dziewiąty, wyruszy
my ną: traty ,w ramach, akcji
pn. Zdobywamy Odznakę Pizy
jaciela Krakowa, organizowaną
przez: redakcję „F.cnr”, Koło
Grodzkie PTTK, Koło Przewod
ników Miejskich PTTK i Wy
dział Kultury Fizycznej i Tury
styki dla województwa i m.

Krakowa. Trasy są bardzo cie
kawe, oto jak się przedstawia
ją:

• odznaka brązowa (otrzy
mają ją wszystkie osoby, które
wezmą udział co najmniej w

12 wycieczkach —■„Nagrobki i

grobowce królewskie w Kate
drze wawelskiej” (m> in. bę-
dneSmy' zwiedzać wnętrza ■kap
lic: Źygmuntowskiej, Święto
krzyskiej i Batorego”). Zbiórka
o godz. 12.30 koło Wieży Ratu
szowej na Rynku Głównym.

• odznaka srebrna (ubiegają
się o nią osoby, które w zesz
łym roku zdobyły odznakę, na
leży wziąć udział w 16 wyciecz
kach) — „Najstarsze kawiarnie
Krakowa”. Tę wyprawę urzą
dzamy już po raz drugi , na o-

gólne życzenie uczestników na
szej akcji, z tym, że jej pro
gram poszerzamy. M. in. zwie
dzać będziemy kawiarnie: Mi
chalika, Sukiennice, Ratuszową
i Klub Dziennikarzy „Pod

Kieszonkowe

fotoaparaty
MOSKWA

Charkowskie zakłady mecha
niczne im. F. Dzierżyńskiego
rozpoczęły produkcję udoskona
lonego modelu miniaturowego
fotoaparatu o nazwie „Fed-Mi-
kron”. Jego wielkość odpowiada
rozmiarom \papierośnicy, dzięki
czemu aparat można nosić w

kieszeni, bez potrzeby posługi
wania się futerałem.

Nowa wersja foto-kieszon-
kowca, umożliwia dokonanie na

jednej, , typowej małoobrazko
wej taśmie filmowej aż 72
zdjęć.

na pokładzie
Skylaba"

W czwartek, który był 49 •

dniem pobytu na pokładzie sta
cji orbitalnej „Skylab” Geralda
Carra, Edwarda Gibsona i Wil
liama Pogue, dokonali oni zdjęć,
powierzchni Ziemi w rejonie
Afryki północno-zachodniej. Pół-

wyspu Arabskiego i Azji. Zdjęć
dokonano w : ramach programu
badań zasobów naturalnych zie
mi, w kooperacji z Organizacją
do Spraw Wyżywienia i Rol
nictwa ONZ (FAO). Zdjęcia po
zwolą w sposób kompleksowy Ut'J‘

stalić przydatność tamtejszych
gruntów dla potrzeb intensyw
nej hodowli i rolnictwa.

Z Przylądka Canayeral dono
szą, że jeden z dwóch czynnych
jeszcze żyroskopów nai pokładzie
„Skylaba” znów wykazuje o-

znaki złego11 funkcjonowania, co

może spowodować szybszy po
wrót astronautów na Ziemię,
przed planowaną' datą , 8 lute
go-

I ivsi@cv u-sft
wi^zl

junta Miska
Jak pisze z Santiago Agencja

France Presse, w więzieniach
chilijskich znajduje się w chwili,
obecnej jeszcze około 6 tys. o -

Sób, aresztowanych przez juntę
.po zamachu stanu, dokonanym
II września ub. roku.

Junta zamierza zwiększyć licz
bę trybunałów wojskowych,
gdyż sądy połowę działające w

Santiago i większych, miastach

nie, mogą nadążyć z procesami.
W. ambasadach, zagranicznych

w Santiago znajdowało się ostat
nio ponad 400 uchodźców, któ
rzy schronili się, tam przed prze
śladowaniem władz wojskowych.

Gruszką”. Zbiórka o godz. 9.30
koło Wieży Ratuszowej.
. Zapraszamy wszystkich kra
kowian do udziału w naszych
wycieczkach, (kas).

mody myślą już qProjektanci
lecie 1974 roku. Oto jeden z ich

projektów — suknia plażowa z

tkaniny frote.

Akda zbrojna
komandosów palestyńskich

Palestyńska agencja informa
cyjną; „WAFA” podała, że w u-

biegłą sobotę, komandosi pale
styńscy przez 24 godziny okupo
wali miasto Hebron, w części
Jordanii zagrabionej przez Izrael
w 1967 r. Toczyły się tam zacię
te walki.
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Rozszerzenie stosunków gospodarczych

między Polską i NRD
Premierzy- P. Jaroszewicz IH. Sindermann

zakończyli rozmowy
Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów, Piotra Jaroszewicza

przebywał z przyjacielską wizytą w Polsce, w dniach 2
stycznia , br., przewodniczący
dermann.

i3
Rady Ministrów NRD, Horst Sin-

W rozmowach, przeprowadzo
nych w miejscowości Przełazy
w woj. zielonogórskim, omó
wiono zagadnienia współpracy
gospodarczej i naukowo-tech
nicznej między obydwoma pań
stwami oraz wybrane problemy
polityki międzynarodowej.

Pozytywnie m. in. oceniono
zawarcie w 1973 r. dalszych u-

W MINISTERSTWIE Handlu

Wewnętrznego i Usług odbyła
Się 3 bm. narada, poświęcona
omówieniu kierunków i metod

usprawnienia działalności han
dlu w roku bieżącym. Nad
problemami tymi — dyskuto
wali uczestniczący w naradzie

wicewojewodowie, prezesi cen
tral spółdzielczych 1 dyrekto
rzy central handlowych.

W

przy sanatorium reumatologi
cznym i obiektach wypoczyn
kowych są już poważnie za
awansowane.

FABRYKA Samochodów Ma
łolitrażowych w Bielsku-Bia
łej planuje w br. wyproduko
wanie 50 tys. samochodów. Bę
dą to głównie samochody oso- .

bowe „syrena 105”, „syrena
r-2Ó” i „fiat 126P”. Na przeło
mie I 1 II kwartału br. roz- ■
pocznle się także w Bielsku-
Białej montaż samochodu „fiat
121”.

Patent

na wynalazek
krakowskich naukowców

za-

Aparat pozwalający w obiek
tywny sposób dokonywać cią
głego pomiaru procesu krzep
nięcia krwi wynaleźli pracow
nicy naukowi krakowskiej A-
kademii Medycznej. Jego
sadniczymi częściami są: foto
komórka, mierząca
św’ t przez krew
stat, utrzymujący
stałej temperaturze
jący dużą dokładność pomiaru.
Urządzenie to stanowi istotne u-

doskonalenie dotychczas istnie
jących; aparatów tego typu i zo
stało ■opatentowane pod nr

66058.

Aparat, zwany fo.tokoagulato-
rem, znajdzie zastosowanie przy
obserwacji chorych, podejrza
nych o stan przedzawałowy lub
skłonność do zakrzepów, a także
w klinikach położniczych i na

salach pooperacyjnych.

przenikanie
oraz termo-

próbkę w

i zapewnia-

mów o specjalizacji i koopera
cji w pracach badawczych i roz
wojowych oraz w produkcji, a

także szeregu umów i porozu
mień rządowych oraz umów

dotyczących koordynacji inwe
stycji związanych z rozwojem
wytwórczości szeregu produk
tów chemicznych.

W wyniku rozmów podjęto u-

stalenia dotyczące wybranych
zagadnień dalszej współpracy,
Mają one na celu rozszerzenie i

pogłębienie dwustronnych sto
sunków gospodarczych i nauko
wo-technicznych. Przyjęto rów
nież decyzje zapewniające kon
tynuację dynamicznego rozwoju
wzajemnej wymiany handlowej
w 1974 r.

Premierzy obu rządów wyra
zili pogląd, iż
leń,, podjętych
tych rozmów,
dalszy istotny
ku pogłębienia
sunków między obu krajami i
narodami oraz przyczyni się do

rozwoju integracji gospodar
czej krajów wspólnoty socjali
stycznej.

Podziękowania
za noworoczne

zyczcnia
kładarn serdeczne

Oświadczenie

prez. G. Pompidcu
PARYŻ'

Prezydent Francji, G. Pom-
pidóu, przyjmując życzenia no
woroczne od dziennikarzy, o-

mówił pokrótce stanowisko
Francji wobec aktualnych pro
blemów międzynarodowych.
Prezydent uważa, że rokowania
w Genewie doprowadzą do za
warcia układu pokojowego na

Bliskim Wschodzie, chociaż po
kój ten będzie miał charakter

rozejmu i może dojść do jego
pogwałcenia.

Prezydent G. Pomidou pod
kreślił następnie, że stosunki
francusko-radzieckie są obecnie
dobre, a on sam jest zwolen
nikiem polityki odprężenia w

Europie i współpracy między
Francją a Związkiem Radziec
kim. Na początku bieżącego ro
ku, G. Pompidou spotka się
z sekretarzem generalnym KC
KPZR, Leonidem Breżniewem,
przy czym najchętniej odbyłby
.to spotkanie w lutym.

realizacja usta-
w czasie odby-
stanowić będzie

krok w kierun-
braterskich sto-

w Wenezueli
W Caracas, poinformowano O-

ficjalnie, że rząd Wenezueli po
stanowił znacjonalizlować dwa

pola naftowe należące do towa
rzystwa amerykańskiego „Creo-
le Petroleum”, filii „Standard
Oil”.

Pola naftowe znajdują
'

się w

stanie Mónagaś i zajmują po
wierzchnię 5.790 hektarów.

Krwawe starcie
dwóch gangów

5 zabitych i 11 rannych —

bilans krwawego starcia

jakiego doszło w biały dzień
ulicach kalabryjskiego miastecz
ka Gvardavalle między człon
kami dwóch wrogich organizacji
mafii.

Po ulicach Gvardavalle krążą
patrole policji i żandarmerii.

Faktycznie wprowadzono stan

oblężenia. Ludność przebywa w

domach w obawie, że część u-

zbrojonych przestępców ukry
tych w górach w każdej chwili
.może powrócić do miasta.

Krwawe wypadki w Gvarda-
valle to tylko jedno z ogniw w

łańcuchu przestępstw dokony
wanych przez mafię na połud
niu Włoch.

oto
do
na

Składam serdeczne po
dziękowanie wszystkim
ludziom pracy, człon

kom partii i bezpartyjnym,
organizacjom partyjnym,
społecznym i młodzieżowym
oraz załogom i zespołom
pracowniczym za życzenia z

okazji Nowego Roku prze
słane dla Komitetu Central
nego PZPR, Biura Politycz
nego oraz dla mnie osobiście.

Edward gierek

■ imieniu Rady Pań
stwa i własnym dzię
kuję serdecznie kolek

tywom pracowniczym, insty
tucjom, organizacjom spo
łecznym. szkołom, wszyst
kim obywatelom, którzy
przesłali lub złożyli w Bel
wederze życzenia noworocz
ne. ’y

HENRYK JABŁOŃSKI

r^akładom pracy, insty-
Jr. iiicfóm,organizacjom

politycznym, zawodo
wym, społecznym i młodzie
żowym, a także osobom pry
watnym, które nadesłały ży
czenia noworoczne składam
tą drogą serdeczne podzięko
wanie.1

PIOTR JAROSZEWICZ

KRONIKA
wypadków

• Na skrzyżowaniu al. Poko
ju i al. Planu 6-letniego, tram
waj linii 22 najechał na 83-let-
niego Stanisława Kaźmierozyka
(zam. przy ul. Wężyka), który
wyszedł nagle na tory zza słu
pa trakcyjnego. Mężczyzna po*
niósł śmierć na miejscu.

• Przy al. Lenina nastąpiło
zderzenie tramwaju linii 16 z sa
mochodem osobowym, prowa
dzonym przez 51-letniego Zdzi
sława Sekułę (zain. przy ul. Bo
gatki). Kierowca samochodu o-

raz jadące wraz z nim Irena
Sekuła i Kazimiera Rogosz (zam.
przy ul. Siemiradzkiego) — do
znali ogólnych obrażeń.

• W mieszkaniu przy pl. Bo
haterów Getta, uległ śmiertel
nemu zatruciu czadem 83*letni
Mieczysław Zawadzki. Jego sio
strę Teodozję Zawadzką — dzię
ki szybkiej pomocy lekarskiej —

udało się odratować.

W obawie przed zamachami ter
rorystycznymi, na lotniskach
wielu krajów Europy zachod
niej podjęto nadzwyczajne środ
ki ostrożności. Na lotnisku w

Brukseli stacjonują uzbrojone
posterunki policji i wojska.

CAF — AP — TELEFOTO

ALGIER
Dwa polskie szpaki, z obrącz

kami noszącymi numery „Si
Ornith Pologna Varsovie. S-
600219” oraz „Si Ornith Pologna
Varsovie F-578246”, odnaleziono
w Algierii. Pierwszy — raczej
nieszczęśliwy podróżnik został
upolowany przez strzelających
do wszystkiego co lata myśli
wych w górach Wielkiej Kaby-
lii koło Azazga. Drugi — prze-
frunął pasmo górskie mniej
więcej w tym samym rejonie i
schwytany został przez dróżni
ka w Setip, położonej na tzw.

Płaskowyżu Wschodnim stano
wiącym pasmo przejściowe mię
dzy rejonem górskim a stepo
wym wiodącym do Sahary.

GDAŃSKIM „Hydrosfe
rze” rozpoczął się rozruch 1

regulacja maszyny sterowej
pierwszego polskiego 105-tysię-
cznika, budowanego w Stoczni

Gdyńskiej im. Komuny Pary
skiej. Ta prototypowa maszy
na sterowa, stanowiąca naj
ważniejszą część wyposażenia
statku, jest największą z bu
dowanych w Polsce 1 krajach
socjalistycznych.

ROZPOCZĘŁA pracę nowa

organizacja gospodarcza —

Zjednoczenie Gospodarki Tu
rystycznej, podległa GKKFiT.

Koordynacyjnej roli tego zjed
noczenia podlegać będą biura
podróży, hotele komunalne 1

„Orbisu”, wojewódzkie, powia
towe 1 miejskie ośrodki spor
tu, turystyki i wypoczynku o-

raz Zrzeszenie Gospodarki Tu
rystycznej PTTK.

W USTRONIU - ZAWODZIU

powstaje wielkie centrum lecz
niczo - rekreacyjne

' leczenia
schorzeń gośćcowych. Kończy
się budowę szpitala, a roboty

Wokół sytuacji
na Bliskim Wschodzie

GENEWA
Dziś odbędzie się czwarte po

siedzenie egipsko-izraelskiej
grupy wojskowej,
rad jest sprawa
wojsk na froncie

WASZYNGTON
Również dzisiaj

spotkanie sekretarza stanu USA,
Henry Kissingera z ministrem
obrony Izraela, Mosze Dajanem.

KAIR
Kairski dziennik „Al-Ahram”

podaje, że minister spraw za
granicznych Egiptu, Ismail
Fahmi, uda się z wizytą ofi
cjalną do Związku Radzieckiego,
prawdopodobnie w końcu przy
szłego tygodnia.

Tematem ob-
rozdzielenia

sueskim.

odbędzie się

Finansowa strona

Nagród Nobla

Gdy Sławomir Mrożek miesz
kał w Polsce, pisywał sztu
ki obnażające polskie wady

narodowe i głupotę sytuacji, w

które duch polski się zaplątał.
Odkąd zamieszkał we Francji i
może oglądać na własne oczy eo

• się tam wyrabia, pisuje sztuki ó

głupocie europejskiej 1 przepowia
da upadek kultury zachodniej. To

jakaś słowiańska choroba, ten

katastrofizm; sprawia ona, że kto

tylko z krajów słowiańskich (czy
to w epoce romantyzmu, czy o-

obeenle) znajdzie się na Zacho
dzie, to zaraz przepowiada upa
dek Europy 1 głosi poglądy nie
przyjazne silom postępu. W
„Szczęśliwym wydarzeniu” obser
wujemy, jak Mrożek z polskiego
postępowca i awangardzisty prze
mienia się w europejskiego obroń
cę istniejącego porządku społecz
nego i w zdrowo „myślącego”
obywatela, któremu gaulliści po
winni dać nagrodę literacką za o-

śmleszenie ruchów młodzieżowych,
które — jak wiadomo — nawie
dzają kraje świata
ośmiu lat.

Mrożek pokazał w

macie Francję. Jak
w „Tangu”) jest to

ryczny. Rodzina
na scenie jest alegorią postaw
politycznych, duchowych i kultu
ralnych społeczeństwa. Mamy
więc dziadka, generała wierzącego
w chwalę wojenną, we własne za
sługi choć trochę zdziwaczałego.
Znamy takiego pana, który był

Z teatru

od dobrych

swolm dra-
zwykle (jak
obraz alego-

przedstawiona
alegorią

Wyrok w procesie
brydżystów-przemytników

Sąd Wojewódzki dla m. War
szawy wydał wyrok na wielo
osobową grupę przemytników.
W czasie rozprawy ujawniono,
że grupą osóh wyjeżdżająca za

granicę w roli reprezentantów
kadry' tiirydza "sportowego, wy
korzystywała swoje wyjazdy do
celów przestępczych.' W porozu
mieniu z celnikami na Okęciu,
wywozili oni z Polski dewizy, a

przywozili złoto, oraz biżuterię
i inne atrakcyjne tpwary.

Sąd , skazał Marka Kasprzaka
na 8 lat pozbawienia wolności i

ponad 800 tys. zł grzywny, An
drzeja Simona i Bogumiła Sei
ferta na 7 lat pozbawienia wol
ności, Leszka Żółczaka, Anto
niego Jaworskiego i Selima
Achmatowicza na 4 łatą pozba
wienia wolności.

Pracownik Urzędu Celnego,
starszy kontroler Eugeniusz Po-
wałko skazany został na 7 lat,
zaś -kierownik zmiany, Roman
Sikora — na 3 lata pozbawie
nia wolności.

Pozostali oskarżeni skazani
zostali na kary od dwóch do
dwu i pół lat pozbawienia wol
ności. Wszystkim osobom wy
mierzono grzywny od 50 do 770
tys. zł. ;

Szczęśliwe wydarzenie
generałem 1 który wierzył mniej
więcej w to, co dziadek Mro
żka. Jego syn, czterdziestolet
ni elegancki pan (wraz z małżon
ką) jest — jak sam siebie okre
śla — liberałem i demokratą.
Przybysz, który przychodzi do
domu tej rodziny jest anarcho-

socjalistą też kolo czterdziestki.
Anarcho-socjalista ma zabawiać
dziadka, który przez swoją bez
senność uniemożliwia swemu sy
nowi i swej synowej spłodzenie
potomstwa. Wywiązuje się on ze

swojego
generała
domu a

poczęcie
jako niemowlę
wzrostu, zęby jak wampir
Czaję dziwne. Bije tatusia,
za palec mamusi, uszkadza
nie dziadka, który nie chce mu

oddać swojej trąbki wojskowej i

wreszcie w oparach gazu łzawią
cego, petard i wśród odgłosów
ulicznych rozruchów zaczyna wo
łać mamy. Jest to więc komplet
ny obraz zachodniego społeczeń
stwa w okresie młodzieżowej re-

zadania, ogrywa dziadka
w pokera z honoru i

tym samym umożliwia
dziecka. Dziecko

dwa
ma—

metry
i oby-
odgry-
ciełeś-

wolucji i zarazem jest to obraz
świadomości Sławomira Mrożka.
Dla Mrożka wszyscy są żli, ale

najgorsi są młodzi ludzie, których
alegorycznie przedstawia w posta
ci tego nielnowlaka-koszmarka.
Mrożek się ich boi 1* ich nienawi
dzi. Zarazem jednak ich nie zna.

Co bowiem można wiedzieć o nie
mowlęciu. Mówić nie umie, myś
leć nie umie. A ponieważ jest du
że i nieodpowiedzialne, więc trze
ba się go bać.

Dla Mrożka wszyscy są określe
ni —* tatuś to liberał, dziadek —•

kombatant, przybysz — to szuler

polityczny i duchowe zero — wia
domo — socjalista i anarchistą na

dodatek. Ale niemowlę? Niemowlę
jest niewiadomą, przynajmniej dla
Mrożka. Nie wie on nic o mło
dzieży, patrzy na nią jak parys
ka stróżka ze swojej bramy, któ
rą zamyka skwapliwie, gdy taka
banda biegnie ulicą. Co prawda
epoka kontestacji (która już mi
nęła) wydala sporo rzeczy fun
damentalnych dla nowej rzeczy
wistości duchowej, ale Mrożek te
go nie zauważa, nie zna i zhać
nie chce. Skoro się boi, trudno,

żeby rozumiał. Zawsze, gdy
kam się z

gatywnym
ci, zadaję
autor tego
umieszcza?
powinno się go widzieć w otocze
niu tatusia. Nie sądzę jednak, że
by sam chclal się tam widzieć.
Co Innego, że tacy ludzie, jakich
symbolizuje ta postać bardzo bę
dą Mrożkowi wdzięczni
„Szczęśliwe wydarzenie”,
będą mu dziękować ludzie w

ku niemowlęcia (to znaczy
wieku licealnego do lat —

wiedzmy — trzydziestu).
Jedno mi się tylko podoba w

tej sztuce — mianowicie szczerość
jej autora. Nie zna swojej epoki,
nie rozumie jej i boi się ludzi,
którzy go otaczają (lub nimi gar
dzi). Tymczasem życie toczy się
w codziennych trudnościach, ktoś
wyraża Jakieś poglądy, ktoś nad
stawia karku i ktoś w ten kark
Wall. Mrożek na to patrzy i wy
raźnie stwierdza — jedni to dur
nie, drudzy to szulerzy, trzeci to

błazny, czwarci to coś okropne
go, to straszne, straszne, ta dzi-

sty-
ne-takim generalnie

obrazem rzeczywistoś-
sobie pytanie, gdzie
obrazu siebie samego
Z wieku i przekonań

za

Mniej
ńde-

od

po-

Ubiegłoroczni laureaci Nagród | dentyfikowano z

Nobla otrzymali w sumje po
nad 2,5 min koron szwedzkich
(ok. 600 tys. dolarów), co

nowiio najwyżsżą kwotę w

kudziesięcioletniej historii

nagrody.
W związku z tym prasa sztok

holmska przypomina, że wyso
kość Nagród Nobla uzależniona

jest co roku od wysokości zy
sku, jaki przynosi kwota pier
wotnego kapitału, zapisanego na

ten cel przez zmarłego w 1896 r.

Alfreda Nobla. Kapitał ten wy
nosił .wówczas 31 mln^kPren.

Nobel postanowił w -swym te
stamencie, by środki przeznaczo
ne przez niego ną fundację lo
kowane' były w „pewnych pa
pierach wartościowych”, co in-

sta-
kil-

tej

„Czarny rynek" paliw
w Szwecji

Rząd szwedzki planuje zmo
nopolizowanie przez państwo
wszelkich zakupów ropy nafto
wej j innych paliw płynnych;
Zamierzenie to

otrzymać
— wiąże
czarnego
kraju.

obligacjami.
Te ostatnie zaczęły jednak z

biegiem czasu przynosić coraz

mniejsze dochody, w związku z

czym komitet Nobla wystąpił
w. 1953 r. do rządu szwedzkiego
o zgodę na lokowanie pieniędzy
w bardziej opłacalny sposób, m.

in. w nieruchomościach, ak
cjach wielkich przedsiębiorstw
przemysłowych itd.
i Zgoda taka została udzielona.
Obecnie ok. 10 proc, kapitału
zainwestowanego jest w nieru
chomości, a ok. 45 proc, w ak
cje, głównie przedsiębiorstw
szwedzkich: Saab, Volvo i Elek-
trolux. Pozostała część przezna
czona jest na pożyczki krótko
terminowe, oczywiście oprocen
towane, Stosunkowo niewielki
odsetek zainwestowano w róż
ne przedsięwzięcia za granicą,
m. in.: w Danii, Holandii, NRF,
Francji i Japonii.

Na nagrody przeznacza się
65 proc, corocznych wpływów.

f

W „Lajkoniku"
które musi

aprobatę parlamenty
się z ujawnieniem

rynku paliw w tym

Stwierdzono, że szereg firm
szwedzkich, które dotychczas
sprowadzały na własną rękę
ropę .naftową, gromadzi jej
znaczne zapasy z myślą o póź
niejszej odsprzedaży po odpo
wiednio wyższej cenie.

W 865 grze „LAJKONIKA” z dnia
30 grudnia 1973 r. wpływy wyno
siły 486.490 zł. Stwierdzono: 25 wy
granych
zł, 1.044
po 49 Żł,
fieniami
3 trafieniami z dodatkową po 149
zl, 829 wygranych z 2 trafieniami
z dodatkową po 20 zł.

z 4 trafieniami po 2.432
'.wygrane z' 3 trafieniami
■16.001 wygranych z 2 tra-

po 5 zł, 30 wygranych z

siejsza młodzież.,. Czego oni. chcą,
czego szukają, czemu tak się za
chowują? Dlaczego to wszystko
robią, skoro nic nie ma sensu?
Mrożek Jasno Wykłada tę swoją
opinię i to mi się właśnie podo
ba, że nie boi się do takich prze
konań przyznać, chociaż posiada
nie takich przekonań nie jest po
chlebne ani dla niego, ani dla ni
kogo.

Wartość tej sztuki zaś upatruję
w. tym, że wreszcie jeden z tej
farmacji i tego pokolenia, które

wydało Mrożka, wygadał się, o-

kreślił wobec i przeciw. Wreszcie
wiem co się o mnie sądzi i jak
się widzi moje pokolenie,
wiedza jest pożyteczna, gdyż roz
wiewa złudzenia wspólnoty du
chowej. Dramat, o którym mowa

został wyreżyserowany w Teatrze
im. Słowackiego przez Piotra Para
dowskiego, który nie błysnął, ale
i nie utrudnił odbioru. Natomiast
aktorzy byli zadziwiająco dobrzy
— cala piątka a najbardziej sty
lowy był Kazimierz Witkiewicz
chociaż Tadeusz Szybowski w ni
czym mu nie ustępował.

MACIEJ SZYBIST

PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków-

Miasto przeprasza za przerwy
w dostawie energii elektrycznej:

♦ dnia 8 stycznia, w godz. 8—16,
przy ul. Mazowieckiej 29—51, SA
SS, Grottgera 12

♦ dnia 9 stycznia, w godz. 8—16,
przy ul. Sebastiana 1—21, 2—24’,
Waryńskiego 16—28, Bogusławskie-,
go

♦ dnia li stycznia, w godz. 8—
16, przy ul. Bronowickiej 1—39,
Głowackiego, Podchorążych, Mo
gilskiej 13, 17, 17 a.

K-105

Ta

Teatr im. Juliusza Słowackiego.
Sławomir Mrożek, „Szczęśliwe
wydarzenie”. Reżyseria — Piotr
Paradowski. Scenografia — Urszu
la Kenar. Występują — Krystyna
Hanzel, Eugeniusz Fulde, Mikołaj
Grabowski, Tkdeusz Szybowski,
Kazimierz Witkiewicz. '

REDAGUJE KOLEGIUM i Teresa
Stanisławska — redaktor naczelny,
Czesław Moraweta — sekretarz od
powiedzialny, Helena Bieroniowa,
Marta Kwiatkowska, Jerzy Lan-

gler, Maria Michalikowa, Jerzy
Piekarczyk. Andrzej Urbańczyk —

członkowie kolegium.
adres REDAKCJI i „Echo Kra

kowa” ul. Wiślna 2, 31-001 Kraków,
(„Echo Krakowa” skrytka poczt.
64, 30-960 Krakówl. Telefony i centr.

235-60, redaktor naczelny 246-78, se
kretarz odpowiedzialny 580-93, dział
miejski 219-48, dział łączności z

czytelnikami 542-53; dział sportowy
543-58. Biuro Ogłoszeń 553-40.

WYDAWCA i Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa — Książka — Ruch”,
ul. Wiślna 8. Nr indeksu 35006.

DRUKi Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa — Książka —

Ruch”, Kraków, ul. Wielopole 1,

1-8 4
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Czynna w Oddziale Muzeum
Historycznego przy ul. Fran
ciszkańskiej pokonkursowa wy
stawa krakowskich szopek cie
szy sję ogromnym powodzeniem,
W ostatnich dniach liczba zwie
dzających waha się w granicach
ok. 800 osób dziennie. Przy-

Na program domowego koncer
tu proponujemy dziś Państwu
Kantatę o kawie — Jana Seba
stiana Bacha (BWV 211), Swą
słynną kantatę napisał Bach oko
ło 1732 r„ kiedy to w Niemczech

zapanował prawdziwy szal ką-
wowy. Tekst żartobliwejtkantaty.
napisał Jeden z najlepszych Ilbre-
cistów Bacha — Christian Fried
rich Henricl z Lipska — urzędnik
pocztowy, podatkoblorca 1 jedno
cześnie poeta publikujący pod
pseudonimem Plcander. Dziś słu
chamy tego pięknego utworu w

wykonaniu Zespołu kameralnego
Filharmonii Narodowej pod batu
tą. Andrzeja Markowskiego oraz

solistów: Stefanii Woytowicz —

sopran, Kazimierza Pustelaka —

tenor 1 Andrzeja Hiolskiego —

baryton (Muza stereo SXL 0810).
W drugiej części naszego kon

certu słuchamy Wolfganga Ama
deusa Mozarta — Koncertu for
tepianowego nr 24 c-moll KV 491
oraż Koncertu fortepianowego nr

17 G-dur KV 453. Koncerty te nar

leżą do słynnej serii 12 Koncerr
tów fortepianowych skomponowa
nych przez Mozarta w Wiedniu
w latach 1784—86. Oba utwory gra
jeden z najwybitniejszych piani
stów młodej generacji Rudolf

Buchbinder, któremu towarzyszy
Orkiestra Kameralna Filharmonii
Narodowej pod dyr, Karola Teut-
»cha (Muza stereo SXL 0843). ,
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łBIiski nieznaionw powróci! do kraju
Aktorzy Esperanckiego Teatru

lm. Antoniego Grabowskiego —

Kalina Pieńkiewicz i Zbigniew
Dobrzyński. powrócili niedaw
no z 10-miesięcznego tournee po
Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej i krajach Europy za
chodniej, gdzie wystawiali sztu
kę Aleksandra Sclbor - Rylskie
go „Bliski nieznajomy” w espe-
ranckim tłumaczeniu Jerzego
Gruma. Esperancki Teatr im. A.

Grabowskiego, afiliowany przez
Zarząd Crłówny Polskiego Zwią
zku Esperantystów, działa od
kilku lat, a ć'o Stanów Zjedno
czonych wyjechał na zaprosze
nie prof. dr Stanlye’a J. Dtake,
rektpra uniwersytetu w Fort
Lauderdale na Florydzie. Uni
wersytet ten w swoim programie
nauczania prowadzi także kursy
języka esperanto, organizuje
kongresy esperantystów Flory
dy. Jako pierwszy w dziejach hi
storii amerykańskich uniwersy
tetów, sprowadził na tamtejszy
kontynent Teatr. Esperancki z

Europy — właśnie z Polski.

Esperancki Teatr im. A . Gra
bowskiego celowo wybrał polską
komedię, aby oprócz działalno

jeżdżą wielu pości ie Śląska
specjalnie zainteresowanych tym
rodzajem twórczości. Ubiegła
niedziela była rekordowa pod
względem frekwencji — 1500

osób, spośród których wiele

wypełniło ankiety i wpisało
swe pełne zachwytu uwagi do

specjalnej książki. Ekspozycja
trwać będzie jeszcze przez kil
kanaście dni. Warto zobaczyć
tę jedyną w swoim rodzaju
wystawę. Na zdjęciu: szopka
Tadeusza Gillerta I nagroda w

grupie szopek średnich.

Fot. Jadwiga Riibiś

Jak myśl naukowca

przemienia się
w miliony złotych

W pierwszych trzech latach
obecnej pięciolatki — nauko
wcy krakowskiej Akademii
Górniczo - Hutniczej im. St.
Staszica wykonali dla pol
skiego górnictwa liczne prace
badawcze, których wartość
szacuje się na ok. 30 milionów
zł. Obecnie w trakcie zaawan
sowanych badań naukowych
znajduje Się szereg dalszych
problemowych tematów. Zgod
nie z zawartymi umowami (z
poszczególnymi kopalniami —

czy zjednoczeniami) wartość
owych prac przekroczy 60 mi
lionów zł.

Większość prac prowadzo
nych na rzecz polskiego gór
nictwa posiada cechy nowa
torskie i wynalazcze, czego
najlepszym • dowodem przeka
zanie do Urzędu Patentowe
go — 270 wniosków z prośbą
o nadanie patentu. Z liczby

ści esperanckiej popularyzować
polską kulturę i sztukę. Wybór
okazał się niezwykle trafny.
Sztuka, której akcja (mimo, iż

dzieje się w Warszawie), może

się rozgrywać w każdym punk
cie kuli ziemskiej, wywołała
niezwykłe zaciekawienie w ame
rykańskich ośrodkach esperanc-
kich, powodując zarazem ol
brzymie zainteresowanie tych o-

śródków Polską (która jest ojczy
zną twórcy języka esperanto,
dra L. Zamenhofa) oraz polską
kulturą.

Dzięki temu, że uniwersytet w

Fort Lauderdale wynajął do

dyspozycji teatru samochód, ak
torzy zwiedzili 30 stanów, prze
jeżdżając ponad 50 tysięcy km
i docierając do najodleglejszych
grup esperanckich w tak odleg
łych punktach, jak: Arizona, Ne-

vada, Kalifornia, Oregon, Te-
xas czy New Mexico. Po każ
dym przedstawieniu odbywała
się dyskusja, której tematem

były: Polska, jej kultura, ży
cie codzienne oraz, oczywiście,
problemy języka esperanto i ru
chu esperantystów. Teatr wy
stępował jednak nie tylko w ję

Nauczyciele Mów obcych
w szkołach podstawowych

pokoszę swoje kwalifflocie
Studenęi krakowskiej Wsze

chnicy Jagiellońskiej odpo
czywają na świątecznych .wa
kacjach, ale spokój panujący
na uczelni jest tylko pozorny,
Cały czas bowiem (od 27 gru
dnia do 5 stycznia) trwają tu

zajęcia na studiach zaocz
nych.

Na wydział - filologiczny —

gdzie zajęcia odbywają się na

czterech kierunkach: filologii
polskiej, rosyjskiej, angielskiej
i germańskiej, przybyło ok.
280 nauczycieli (przede wszy
stkim z terenów Polski połu
dniowej) szkół podstawowych,
którzy właśnie na tych zaję
ciach podnoszą swe kwalifi
kacje,

Wykłady i ćwiczenia odby
wają się codziennie nawet w

Sylwestra. Dla słuchaczy przy
gotowane zostały specjalne
materiały metodyczne, które
każdy otrzymał do ręki. Za
wierają one m. in. dokładny
wykaz obowiązujących lektur.
Warto, nadmienić, że zajęcia
na filologii polskiej, angiel
skiej i germańskiej odbywa
ją się w tym roku akademic
kim po raz pierwszy. Jak to
’w zawodzie nauczycielskim w

zwyczaju — przeważają ko
biety. Na stu słuchaczy kie
runku filologicznego jest tyl
ko ośmiu mężczyzn.

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:

12 — ul. Kopernika 7 — Po
siedzenie naukowo - szkoleniowe,
członków Pol. Tow. stomatologi
cznego.

tej już 119 rozwiązań otrzy
mało patent. Co więcej 16 ta
kich wynalazczych rozwiązań
zostało pod nadzorem autor
skim AGH wprowadzonych w

poszczególnych kopalniach i
tylko w ciągu ostatnich 24

miesięcy przyniosły one 50
milionów zł oszczędności.

Jeżeli już mowa o wpro
wadzaniu nowości do polskie
go górnictwa — jeszcze jedna
informacja. Otóż wybitni spe
cjaliści krakowskiej uczelni w

dziedzinie górnictwa, jako au
torzy nowych cennych roz
wiązań technicznych, nowych
metod i technologii Współpra
cują przy zastosowaniu ók. 80
swoich prac, które dają na
szej gospodarce rocznie ponad
130 milionów zł efektywnych
korzyści. Jest to bardzo po
ważny wkład w rozwój gór
nictwa. (DPaw)

zyku esperanto. Grał również
dla polskiej publiczności, ponie
waż esperantyści potrafili się za
troszczyć także o zorganizowa
nie przedstawień (czjr wywia
dów telewizyjnych) w języku
polskim. M. in. bardzo uroczy
ste przedstawienie odbyło się w

Los Angeles w Amerykańskim
Instytucie Filmowym, najwięk
szej filmowej uczelni Stanów

Zjednoczonych.
Po 8-miesięcznym pobycie w

USA Esperancki Teatr im. A.

Grabowskiego odbył również
tournee po Belgii, Holandii, Da
nii i NRF, występując w śro
dowiskach esperanckich oraz w

polskich ambasadach i. konsula
tach.

Obecnie, po powrocie do kra
ju, po uporządkowaniu Wrażeń
i wspomnień, aktorzy Esperanc
kiego Teatru im. A. Grabowskie
go ponownie Chcą przedstawić
„Bliskiego nieznajomego” w ję
zyku polskim ( w domach kul
tury, zakładach pracy 1 różnego
rodzaju klubach) orąz po eśpe-
rancku — esperantystom pol
skim w terenowych ośrodkach

esperanckich naszego kraju.

Akcja dokształcania < nau
czycieli, mimo że absorbują
ca, jest przyjmowana przez
większość zainteresowanych z

ogromnym zadowoleniem.

. (bog)

Propozycje „Echa"

Pierwsze losowanie „Lajkonika"
w 1974 roku

odbędzie się w niedzielę 6 stycznia, o godzinie 12,
w Pałacu Młodzieży w Krakowie, ul. Krowoderska 8.

Za pięć trafnych skreśleń wypłacona zostanie
kwota zgromadzona na fundusz piątki w wysokości
POŁ MILIONA ZŁOTYCH.

Czwórki z plusem wraz 'z premią wynoszą po
20.000 ZŁOTYCH — a pozostałe wygrane zgodnie
z regulaminem.

Koncert noworoczny
w Filharmonii

4 stycznia br. odbędzie się w

Filharmonii koncert noworoczny.
Orkiestrą Filharmonii dyrygować
będzie Henryk Debich —- jako so
liści wystąpią: Aleksandra Gay-
Kajkowska — sopran, Paulos Rap-
tis — tenor, Adam Zwierz — bas,
Alfred Mueller — fortepian, Stan
Borys — piosenki. Koncert pro
wadzić będzie Zdzisław Zazula.

W programie: W. A. Mozart, W.

Żeleński, St. Moniuszko, K. M.

Weber, G. Puccini, G. Rossini, G.
Gershwin, I. Kalman, F. Łehar i
inni. Koncert powtórzony zosta
nie 5 stycznia br. w Tarnowie.

*

Filharmonia zawiadamia posia
daczy abonamentów, że nie wy
korzystane w dniu 30 listopada
1973 abonamenty zachowują waż
ność na koncert w dniu 4 3 tycz
nia.

W kilku wierszach
Obradujące wczoraj w Krako

wie Kolegium Zjednoczenia Ko
palnictwa Surowców Chemicz
nych podsumowało wykonanie
zadań produkcyjnych, a także
działalność poszczególnych przed
siębiorstw w zakresie bhp w ro
ku ubiegłym.

Ustalono również kierunki

pracy na rok 1974. Przede wszy
stkim wydatnie zwiększy się wy
dajność pracy, a także będzie się
wprowadzać nowe metody i no
we technologie pozwalające na

maksymalne wykorzystanie su
rowców i materiałów. (D)

Wysokie odznaczenia

dla działaczy SITG
Pierwsze w 1974 r. plenar

ne posiedzenie Stowarzysze
nia Inżynierów i Techników
Górnictwa w Krakowie o-

mawia dziś kierunki działal
ności na rok bieżący w świe
tle nowych zadań dla pol
skiego górnictwa, wynikają
cych z ostatnich uchwał rzą
du.

Na wstępie obrad wręczo
no wysokie odznaczenia pań
stwowe r wyróżniającym się
działaczom SfTG. ęa<^a .Pąf\r
stwa przyznała Krzyże Ka
walerskie Orderu Odrodze
nia Polski-.mgr mgr inż. inż.:
STANISŁAWOWI GĄTKIE-
WICZOWl' oraz TADEUSZO
WI ZAGRODZKIEMU. Zło
ty Krzyż Zasługi otrzymał
mgr inż. JÓZEF MYSZKA,
a Srebrne Krzyże Zasługi
mgr mgr inż. inż.: STANI
SŁAW BAJDA, STANI
SŁAW KOSCIUCZUK, HE
LENA RUDNICKA i ADAM
RZEKIECKI.

Powtarzany rok studiów
Czytelniczka. Jestem studen

tką uczelni technicznej — na

studiach zaocznych. Z powodu
• choroby nie zdałam obowią
zujących egzaminów i muszę
powtarzać II rok. Czy, jeśli
powtarzam rok, przysługują
mi jeszcze jakieś ulgi, świad
czenia itp. od zakładu pracy,
w którym jestem zatrudniona?

W myśl § 15 ustęp 2 Uchwa
ły Nr 64 Rady Ministrów z 23.
III. 73 (Mon. Pol. Nr 18/1973

poz. 111) zakład pracy może

(ale nie musi!) przyznać pra
cownikom! studiującemu takie
świadczenia jak urlop szkolny
płatny, ryczałt na ew. koszt

dojazdu, itp. — jeżeli pracow
nik nie zaliczy! roku studiów
z powodu choroby. (JP)

20x05%
Z. Z. Przeszłam na rentę in

walidzką II. grupy przy za
robkach miesięcznych 2600 zł.
Podobno za' każdy rok pracy
w PRL ponad 5 lat otrzymuje
się dodatek 5 proc. Ja mam

ich 20, a otrzymałam tylko
260 zł dodatku do renty...

A Więc prawidłowo, gdyż za

każdy rok pracy otrzymuje
się nie 5 proc, dodatku a 0,5
proc. Tak więc za 20 lat o-

trzymała Pani w sumie 10
proc, dodatku (20X0,5 proc.),
co przy zarobkach 2600 zł sta
nowi 260 zł. (mar)

Czy zwrócić czynsz?
J. N. Przyjąłem na mieszka

nie studenta. Po 5 dniach wy
prowadził się bez żadnego u-

zgodnienia i pod moją nieobe
cność, bo podobno znalazł so
bie inny pokój bliżej centrum.
Teraz żąda ode mnie zwrotu

czynszu ża cały miesiąc, a ja
jestem stratny, bo nowego
sublokatora mogłem przyj ąć;
dopiero od następnego . mie
siąca...

Student-sublokator okazał się
więc niesolidny, a naruszając
jednostronnie zawartą z Pa
nem umowę, nie może w spo
sób prawnie skuteczny doma
gać się zwrotu czynszu. Nale
ży się Panu czynsz co naj-

: (JP)

Renta po żonie
P. L. Kiedy mąż rha prawo

do renty rodzinnej po zmar
łej żonie ?

Mąż ma prawo do renty po
żonie, jeżeli: w chwili śmier
ci żony pozostawał na jej u-

trzymaniu i spełniał określo
ne warunki tj. m. in. jeżeli
wychowuje dziecko do lat 16,
stał się inwalidą przed śmier
cią żony lub najdalej 5 lat po
jej : śmierci, ma ukończone 65
lat życia. Szczegółowych In-.,,
formacji udzieli Panu Wyda.
Rent ZUS, Kraków, Pędzićhów
27. (mar)

Czy dłuższy urlop?
P. M. Jestem Chałupnicą, za

trudnioną przy pracy nakład-

; czej już ponad 10 lat. Czy z

tego powodu należy mi się
dłuższy urlop?

Obowiązujące przepisy nie

przewidują tu urlopów dłuż
szych, lecz takie, jakie nor
malnie należą się osobie wy
konującej pracę nakładczą, tj.
L dzień urlopu za każdy prze
pracowany miesiąc. (JP)

Bez zgody lokatorów
Piotr w. os. Strusia. Miesz

kam we wspólnym mieszka
niu, w pokoju przejściowym.
Chcialbym założyć . zasłonę,
która oddzieliłaby przechodnią
część tego .pokoju od pozosta
łej jego części. Czy muszę na

to mleć zgodę pozostałych lo
katorów?

Nie musi' Pan mleć Jakiej
zgody; zasłonę może Pan za
łożyć na własną rękę. Ale pod
warunkiem, że zasłona nie
będzie przeszkadzała upraw
nionym wspóllokatorom w

przechodzeniu przez Pański
pokój. (bet)

W województwie
D. W. Poręby. Proszę o po

danie kilku miejscowości woj.
krakowskiego, w których znaj
dują się szkoły zawodowe o

kierunku handlowym, pragnę
zdobyć kwalifikacje sprzeda
wczyni...

Najbliżej położona jest Szko
ła Handlowa w Tarnowie, mie
ści się ona w budynku Li
ceum Ekonomicznego przy
ul. Janka Krasickiego. Inne

szkoły handlowe znajdują się
m. in. w Nowym Sączu 1 O-
śwlęcimlu. (i)

■ rzez cały ubiegły rok
słuchacze programu I

Polskiego Radia, oczywiście
tylko ci, którzy mają zwy
czaj późnego chodzenia spać,
wysłuchiwali tuż po. półno
cy ciekawych i przynoszą
cych wiele informacji felie
tonów w cyklu „Kalendarz
nauki polskiej”. Bardzo do-
brje,' że i w tym roku po-
stanowiono kontynuować na
dawanie tych codziennych
felietonów, z tą wszakże róż
nicą, że w roku 1974 słuchać

będziemy „Kalendarza kul
tury polskiej*1’. Już jeden z

pierwszych felietonów przy-,
niósł bardzo interesujące o-

mówienie historii powstania
i działalności pierwszej pol
skiej gazety „Merkuriusza
Polskiego”. Sądzę więc, że
z przyjemnością słuchać bę
dziecie Państwo kolejnych
odcinków nadawanych co
dziennie o godz. 0.05 w pr. I
PR.

Skoro zaczęliśmy od radia
to przypominam, że po sen
sacyjnej i słuchanej z naj
większym zainteresowaniem

powieści „Dzień Szakala”

program III proponuje obec
nie w codziennych odcin
kach o godz. 17 .05 kolejną
powieść i znów — sensacyj
ną, a raczej kryminalną pt.
„Noc na rozdrożu” G Si-
menona W .interpretacji An
drzeja Łapickiego.

Nie chciałabym oczywiście
namawiać naszych Czytel
ników do tego, aby całe dnie

spędzali pr-zy pdbjpriji.ku ra
diowym i „ dlatego polecam,
szozególnfe*kinomaffl<»m> wy
świetlany obecnie na ekra
nie kina „Warszawa” fran
cuski film pt. „W; kręgu
zła”. Cóż, i tym razem ma
my do czynienia z tzw. „kry
minąłem”, pościgami i na
padami. Najważniejsze jed
nak w tym filmie jest ak
torstwo trzech głównych bo
haterów — Bouryila, w ro
li całkiem poważnej, Ala'na
Delona i Yvesa Montanda.

(elg)
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W telegraficznym skrócie

W zawodach nar-

slalomle gigancie
zwyciężyła Glabisz

wśród mężczyzn J.
PTT).

W międzynaro-
ju-

przed

BERLIN. Czasopismo „Fussball-
woche” przeprowadziło klasyfika
cję najlepszych jedenastek piłkar
skich Europy w 1973 roiku. Na cze
le listy znalazły się reprezentacje
Włoch i Polski.

Aschenbach «NRD))

QUESNEL. Reprezentacja Polski
w hokeju na lodzie odniosła
pierwsze zwycięstwo podczas swe
go tournee po Kanadzie, wygry
wając z zespołem kangaroos 10:4

(5:0, 2:0, 3:4).
ZAKOPANE.

ciarskich w

wśród kobiet
(SN PTT), a

Bachleda (SN
STAWANGAB.

dowym turnieju hokejowym
niorów zwyciężyła NRF
Polską po 8 pkt. W ostatnim dniu
turnieju Polska wygrała z Norwe
gią 8:0.

WROCŁAW. W ogólnopolskim
turnieju klasyfikacyjnym tenisa
stołowego W kategorii młodzlczek
zwyciężyła Szatko (Kraków).

WELLINGTON. Podczas zawo
dów lekkoatletycznych w biegu
na 50i m zwyciężył Quax (Nowa
Zelandia) 13.24,4 min. przed Bed
fordem (Anglia) 13.28,8 min.

KINSŻASA. Rekordzista świata
w biegu na 3 km z przeszkoda
mi, Jlpcho (Kenia), został uznany
za najlepszego sportowca Afryki
w 1973 roku.

pierwszy w Innsbrucku
W INNSBRUCKU odbył się trze

ci konkurs skoków narciarskich
w ramach turnieju Czterech
Skoczni. Zwyciężył Aschenbach
(NRD) przed Schmidem (Szwaj
caria). Tadeusz Pawlusiak zajął
10 miejsce. Po trzech konkur
sach prowadzi Aschenbach 735,8 pkt
przed Schmidem 695,1

nerem (Szwajcaria)
Miejsca Polaków: i
24. Krzysztofiak, 64.
Fortuna.

PIĄTEK

Eugeniusza
Tytusa

8.

pkt i Stei-
691,9 pkt.

Pawlusiak,
Bobak, 80.

Teairy
Słowackiego 19.15 Lilia Weneda.

Modrzejewskiej 19.15 Biesy. Ka
meralny 19.15 Mąż i żona. Baga
tela 19.30 Po górach po chmu
rach. Ludowy 19.15 Cyrulik se
wilski. Operetka 19.15 Hrabina
Marica. Groteska 17 Co dosta
niesz od Mikołaja?

To Was zaciekawi

Wielka szansa

TUŻ przed.
pierwszą rundę
becnie przerwę
kań rewanżowych.

Oglądałem w zasadzie wszyst
kie krakowskie mecze „Wawel
skich Smoków”, a także kilka

spotkań transmitowanych przez
TV i stąd kilka uwag o dotych
czasowym przebiegu rozgrywek
Po pierwsze, poziom poszczegól
nych drużyn w ekstraklasie wy
równał się,
zwyżkował.
świadczy odpadnięcie Wybrzeża
i Śląska już w pierwszej serii

spotkań o europejskie puchary.
Po drugie, ligowe pojedynki wy
łoniły zbyt małą grupę młodych
zawodników (Klee, Kostencki.
Erołow), którzy mogliby zastą
pić reprezentantów, którzy cał
kowicie zawiedli w finałowym
turnieju o mistrzostwo Europy.
Pocieszającym objawem na tle

kryzysu w polskiej poszykówce
jest nadal olbrzymie zaintereso
wanie meczami ekstraklasy.
Obawiand^Uę^łe po" klęśće . w

Barcelonie, frekwencja na spot
kaniach może wyraźnie zmaleć

Dla nas, krakowian, dotych
czasowy przebieg rozgrywek
przyniósł jednak przyjemną nie
spodziankę; pierwsze miejsce w

tabeli „Wawelskich Smoków”,
którzy po pięcioletniej przerwie
stoją przed wielką szansą odzys
kania mistrzowskiego tytułu.

„Wawelskich Smoków"
świętami koszykarze ekstraklasy zakończyli
mistrzowskich rozgrywek. Zawodnicy mają o-

do 2 lutego, kiedy to rozpocznie się seria spot-

lecz niestety, nie
Najlepiej o tym

Wisła wyprzedza obecnie Reso-

vię o jeden punkt, Legię o dwa,
Śląsk o trzy, a Lecha i Wybrze
że aż ó cztery punkty. Te druży
ny stanowią czołówkę I ligi. Po
zostałe zaś: Polonia, Pogoń, Spój
nia i Lublinianka, będą walczyć
o utrzymanie się w ekstrakla
sie.

Popatrzmy jeszcze raz na ta
belę: Wisła ma 14 pkt., w ubieg
łym roku miała ich tylko 11

pkt. Jest to więc lepsza pozycja
wyjściowa do startu w drugiej
rundzie. Jeśli chodzi o rewanżo
we mecze, to „Wawelskie Smo
ki” grają z Legią i Wybrzeżem
w Krakowie, natomiast ze Ślą
skiem, Resovią i Lechem na wy
jazdach. Podaliśmy tylko prze
ciwników Wisły z przodującej
grupy w tabeli, ale 1 „spadkowi-
cze”. będą , również .. .trudnymi
przeciwnikami,,a krakowiąn .cze
kają' wyjazdy do Lublina i
Szczecina.

Asem atutowym zespołu jest
nadal Seweryn, znacznie lepiej
niż w ubiegłym sezonie gra Ła-
dniak. Mocne punkty stanowią:
Langosz (powinien poprawić grę
w obronie), Matelak, Gardzina,
Pietrzyk (powinien więcej strze
lać). Trener Wisły, Jerzy Bęt
kowski, zapowiedział wprowa
dzenie do drużyny kilku uta
lentowanych juniorów.

Koszykarze Wisły wyjechali w

środę na dwutygodniowy obóz

szkoleniowy do Zakopanego. —

Wszyscy sympatycy koszykówki
w Krakowie liczą, że „Wawel
skie Smoki” zdobędą miano naj
lepszej drużyny w Polsce.

Jest o co walczyć! (KAS)

W II lidze hokeja

PRASA brazylijska podo
je, że zajdą zmiany w komi
sji technicznej odpowiedzial
nej za przygotowania trzy
krotnych mistrzów Świata
Brazylijczyków do finałów
piłkarskich mistrzostw świa
ta. Na jej czele ma stanąf
Carlos Alberta Canalheiro,
były znany bramkarz, obec
nie działacz klubu Vasco da
Gama. Zastąpi on Claudio
Coutinho. Trener Zagało po-
zostaje na swym stanowi
sku. *

PORTUGALSKI biegacz
Aniceto Usimoes .wygrał
bieg przełajowy na dystan
sie 6,5 ■km rozegrany na

Maderze. Usimoes uzyskał
czas 17.46,6, a brązowy me
dalista
chium
zajął
17.53,3.

olimpijski z Mona-
Fin Tdpio Kantanen
drugie miejsce —

*

AMATORSKIM „bokse
rem roku” w NRF został wi
cemistrz Europy w

'

wadze
ciężkiej Peter Hussing. Dru
gie miejsce przyznano Rene
Wolterowi, a trzecie • —

Wolfgangowi Schothowi.

Kijów 16.30, 19.45 West Side Sto
ry (USA 1. 14). Uciecha 15, 19 W
pustyni i w puszczy (poi. 1. 7).
Warszawa 15.30, 18, 20.30 W krę
gu zła (fr.-wł. 1. 16). Wolność
15.45, 18, 20.15 Kłute (USA 1. 18).
Apollo
sprzedaż (wł.-fr. 1. 16). Sztuka
studyjne 15;30,
rium pod Klepsydrą . (poi. 1. 16).
Wanda 16, 18, 20 Kaprysy Marii
(fr. 1 . 11). Ml. Gwardia (Lubicz
15) 14.30, 18 Spartakus. Wrzos (Za
mojskiego 50) 15.45, 18, 20 Zabój
cy (USA 1. 18). Wisła (Gazowa 21)
16, 18, 20 Dziewczyna inna niż
wszystkie (ang. 1 . 18). Maskotka
(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30,
19.30 Love Story (USA 1. 16). Ugo-
rek ^os. Ugorek) 17, 19.15 Wielka
włóczęga (fr. 1 . 11). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 18, 20 Jezioro osobli
wości (poi. 1. 14). Dom Żołnierza
(Lubicz 48) 15.45 Gappa (jap. 1. 11).
Związkowiec
górzecka 71)
14).

KINA
Świt 16,

freda (fr.
19 Dom państwa
Światowid 15, 19

puszczy (poi. 1 .

17.15 19.30 Prywatna wojna
phy’ego (ang. 1. 16). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16 Pojedynek
wolwerowców (USA 1. 16).

15.45, 18, 20.15 Głos na

18,
' 20.30 Sanató-

— studyjne (Grze-
18 Mayerllng (fr. 1 .

w

18,
1.

NOWEJ. HUCIE
20

14).
Nieszczęścia
M. Sala 15,

Bories (Ir. 1.
W pustyni 1 w

7). . M. Sala 15,
Mur-

Al-
17.

U).

re-

Lider z Oświęcimia
na lodowisku Cfacovii

Niemniej jednak „Wawelskie
Smoki” mają .szansę zdobycia
mistrzostwa. Świadczy o tym
stopniowe poc.*noszenie formy
przez całą drużynę. Początek nie
był jednak najlepszy, porażka 2
Lechem w Krakowie i ze Spój
nią w Gdańsku).

| Sędziowie obradują

I

Uwaga
Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w repertuarze tea
trów, kin, radia i telewizji re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (piąt. 12—18

wst. wol. sob. 9—14 .15), Skarbiec
i Zbrojownia (piąt. 12—18 wst.
wol. sob. 10—15.30), Zamek 1 Mu
zeum w Pieskowej Skale (piąt.,
sob. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w PoJsce (piąt.
9—18, sob. 10—17), Histo
ryczne — Oddziały; Jana 12: Dzie
je i kultura Krakowa (piąt. 9—
15, sob. 9—14), Szpitalna 21; Ożie-
je teatru krak., Wyst. r .aiarstwa
J. Popiołek (piąt. £—15, sob. 9—

141, Krzysztofory, Rynek Gł. 35:
Polsko-radzieckie braterstwo bro
ni (piąt; 9—15, sob. 9—14), Fran
ciszkańska 4: Szopki krakowskie
(piąt. ..10—18, sob. 9—14), Muzeum
Narodowe — Oddziały; Sukienni
ce: Galeria malarstwa poi. XIX
w. (piąt;, sob. 10—16), Dom Ma
tejki, Floriańska 41 (piąt. 12—18,
sob. 10—16), Szolayskich, pl. Szcze
pański 9: Pol, malarstwo i rzeźba
do 1764 r.. (piąt., sob. 10—16), No*
wy Gmach, al. 3 Maja 1: Kraj
obraz Tatr, Nasze góry w malar*
stwie i grafice (piąt., sob. 10-*
16), Archeologiczne, Poselska 3>
Starożytność' i średniowiecze Ma
łopolski, Kolekcja ■zabytków ar
cheologii śródziemnomorskiej
(piąt., sob. 10—14), Etnograficzne#
pl. Wolniea 1 (piąt. sob-. 10—15)»
Przyrodnicze, Sławkowska 17
(piąt., sob. 10—13), Pawilon Wy*
stawowy, pl. Szczepański 3a: Ar*
chitektura wnętrz „Unikat 73"$
Malarstwo i grafika Plener — Pi*
lica 1973 r. (piąt. •

_

13-7 -20, sob: ll^-*
18), Galerie: Arkady, pl. Szcze
pański 3: Wyst. E. Arend-Sobop-
kiej (piąt. 13—20, śob. 11—18)$
Pryzmat, Łobzowska 3: Malarstwó
i rysunki B. Kopera (piąt., sob.
9—19), Pałać Sztuki, pl. Szczepań
ski 4: Wystawa prac uczniów
ŁSP (piąt., sob. 10—17), TPSP#
N. Huta, al. Róż 3: Wyst. W,
Krygiera (piąt., sob. 11—18), Ry-
dlówka (sob., niedz. 11—14), KTF,
ul. Boh.
73 cż.
Wieliczka
katu Politycznego, ul. Marka 18

(piąt., sob. 10—16).

Dyżury
•. Trynitarska 11, Chi®.

Prokocim, Laryng.: Ko*
Prądnicka

Kobierzyn, Okulist.:
. pogot. Ratunk.:

Śtalingradu 13: Venus
II (9—21), Kopalnia Soli,

(3—16)., Wystawa Pla-Telewizja
PIĄTEK — I:

' 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Iii Fe
stiwal Widowisk Lalkowych, 17.40
Wychowanie fizyczne receptą na

zdrowie. 18.05 Tygodnik Informa
cyjny Młodych, 18.25
M&gazyn medyczny,
noc, 19.30 Dziennik,
przy kominku, 20.45

____ ____

tygitatiilt JiuBHc:, SI.35 TfeUtfr W
Pirandella „Czapka blazeńska”,
22.30 Dziennik, 22.45 Wiadomość
ci sportowe, 22.50 Pr. na sobotę.

PIĄTEK — II: 17.05 Program
dnia, 17.10 Pollena, 17.15 TV Kurs
Informatyki,

' 17.45 Militaria,
bronność, Nowoczesność, j
Jazz, 18,45 Język niemiecki, :

Dobranoc, 19.30 Dziennik, :

„Jaskółki” — węg. film fab., !
„Canzonlssima” — wł. ,pr.‘
rywkówy, 22.10 — 24 godziny, :

Język rosyjski, 22.50 Pr. na so
botę.

SOBOTA <— I: 9 Teleferie, 10
Lekcja odwagi — film fab., 12.25
i 13 TV Technikum Rolnicze,
13.30 Turniej Czterech Skoczni,
15.35 Program dnia, 15.40 Kronika,
16 Redakcja szkolna zapowiada,
16.15 Telereklama, 16,30 Dziennik.
16.40 III Telewizyjny Festiwal
Widowisk Lalkowych, 17.40 Z ka
merą wśród zwierząt, 18.10 Nie
tylko dla pań, 18.35 Godzina Or
feusza, 19.30 Monitos, 20.10 Autor 1

jego piosenki, 20.55 Program spor
towy, 21.45 Zdradzieckie gry mi
łosne — film fab. CSRS, 23.25
Dziennik, 23.45 On mnie podglą
da, 0.20 Pr. na niedzielę.

Kronika, 18.45
19.20 Dobra-

20.15 Wieczór
Panorama, —

Chir.
dziec.:
pernlka 23ą, Urolog.:
35, Neurolog.:

Siemiradzkiego i: wyp&lkl tel. 08;
zachorowania 1 przewozy: 380-50,
Podgórze 625-50, 657-57, Grzegórz
ki 209-01, 205-77, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 377-55 (17—22);
dla dzieci i młodzieży 611-42 (15—
17) , Straż Poż. 08, Pomoc Drogówa
PZMot Kraków 417-60. (7—22), Za
kopane 27-97, N. Targ 29-42, N.
Sącz 208-25, Tarnów 39-96 (7—16),
Informacja o Usługach, Mały Ry
nek 5 tel. 565-88 . 228-56, Nowa Hu
ta: Pogot. MO tel. 411-11, Pogot.
Ratunk. 422-22, Straż Poż. 433-33,
Dyżur pediatr. dla Nowej Huty 1

pow. Proszowice: Szpital w Nowfej
Hucie. Informacja kolejowa zagr.
222-43, kraj. 238-80 do 85, 595-15,
Informacją kodowa tel. 413-54 (dla
N. Huty) 203-22,' 203-42, 534-23,
230-19, Poradnia d/s Wychowania
Seksualnego Młodzieży 357-66 (14—
18) , z wyjątkiem sobót, Milicyjny
Telefon Zaufania 216-41 całą dobę,
262-33 (8—16), KTSM, Boh. Stalin
gradu 13 — telefon porad 1 infor
macji z zakresu seksuologii 573-03.

___

I
STARANIEM Sekcji Koszy

kówki Wojewódzkiej Federa
cji Sportu w dniach 5 16- bm.
odbędzie się w Krakowie o-

góinopolska konferencja szko
leniowa sędziów koszykówki.
W czasie konferencji wygło
szone zostaną specjalistyczne
wykłady, dotyczące interpre
tacji przepisów. Chodzi zaś o

■■■

jak najlepsze przygotowanie
arbitrów koszykówki
rozpoczynającą się 2 1

drugą rundą rozgrywek
strzowskich
wych.

Początek
o godz. n

Sportowego
Pstrowskiego 9.

przed
lutego

mi-
w ligach państwo-

konferencji 5 bm.
w lokalu Klubu
Korona przy ul.

w

Ale konwersacja niebawem ustała i znowu popadliśmy
w raczej ponury nastrój. Kiedy przybliżyła się godzina
mojego rendez-vous, oboje Lockwoodowie powiedzie
li, że są zmęczeni i udają się na spoczynek. Wywnio
skowałem z tego, że moje towarzystwo było im ra
czej na rękę i ratowało sytuację. Cieszyłem się, że
chociaż w ten sposób mogę im trochę pomóc.

Pożegnałem się z nimi; po czym oni poszli na górę,
podczas gdy ja zszedłem z tarasu do ciemnego ogro
du i dalej na plażę.

Byłem przy kabinie dwie minuty przed wyznaczo
nym terminem. Księżyca nie było widać na pokrytym
chmurami niebie. Mały budyneczek tak pełen niedaw
nych, przykrych wspomnień, rysował się wyraźnie
przed moim wzrokiem..

Nie było to najszczęśliwiej wybrane miejsce na ta
jemną schadzkę, ale Sybil lubowała się w tajemni
czości i fantazji. Zapaliłem papierosa i przypomnia
łem sobie jej zaaferowany głos i słowa dotyczące
pierścionka i małżeństwa.

Nie wykluczone, że tyczyło to dręczyciela Dafne.
Pamiętałem, że pozostawała jeszcze jedna jej obsesja.
Lęk ognia. Tego dotychczas nie wykorzystał,

Jeszcze nie.
Stojąc obok skrzyni, myślałem z nerwowym dresz

czem o wczorajszym wieczorze, kiedy to podniósłszy
wieko znaleźliśmy Dafne z zakneblowanymi ustami;
na pół uduszoną wśród materaców. Otóż uprzytomni
łem sobie, iż osobą, która ją związała i zakneblowała
usta, mogła być Tańsy, Don, Morgan, pan Milliken,
Ewelina, Spray, wreszcie Lucy.

Czekanie mi się dłużyło. Spojrzałem na zegarek.
Sybil spóźniła się już 10 minut. Ta jej nowa rewe-

. lacja, nie musiała być taka znowu nadzwyczajna, je
żeli się spóźniła, przedłużając rozczesywanie włosów
miss Winters. Trochę zły i znudzony, zapaliłem dru
giego papierosa, zdecydowany po jego wypaleniu wra
cać do domu.

Chociaż po skończeniu i tego drugiego papierosa Sy- ■

HOKEIŚCI II

ligi już kpń-
czą świąteczną
przerwę i wra
cają na lodowis
ka. W Krakowie
zobaczymy bar
dzo interesujące
zawody, w któ
rych przeciwni
kiem Cracovii
bęćą hokeiści o-

święcimskiej Unii. Goście są jak
do tej pory zdecydowanie naj
lepszą drużyną tej grupy roz
grywek, w 14 spotkaniach uzy
skali 13 zwycięstw i 1 remis
strzelając przeciwnikom 129
bramek (przy straconych 35).

W sobotnio-niedzielnym dwu-
meczu w Krakowie hokeiści
Unii są więc zdecydowanymi fa
worytami i trudno przypuszczać,
by Cracovia, która ma w dorob-

ku 14 pkt., zdołała nawiązać, wy
równaną walkę z przeciwnika
mi. Niezależnie od wyników spo
tkań warto jeanak wybrać się
na mecze, by oglądnąć aktualną
formę lidera, który znajduje się
na drodze powrotu do ekstrakla
sy. !

W pozostałych spotkaniach tej
grupy grać będą: Stal Sanok —

Polonia Bytom, Elektro Łaziska
— Odra Opole i Chemik Kędzie
rzyn — GKS Jastrzębie.

Początek spotkań Cracovią —

Unia o godz. 18.

Sarach!*
W NOWOROCZNYM turnieju
Srebrne Spinki Krakowskiegoo

Klubu . Szachowego zwyciężył
Piskorz przed Szyszko - Bohu
szem i Stokłosą.

wrbiljeszcze się nie zjawiła, byłem jednak na tyle cie
kawy, że postanowiłem nie wracać normalną drogą do
domu, lecz przez posiadłość Dafne, co nie było zresztą
wielkim zboczeniem z drogi. Łudziłem się, że może

natknę się na Sybil wychodzącą z domu.
Doszedłszy do krzewów tamaryszków, dzielących, po

siadłość od plaży, chciałem poszukać wygodniejszego
przejścia. Ponieważ alejka skręcała tutaj ostro, nie
widziałem domu Dafne. Zatrzymałem się na chwilę
w miejscu, kiedy nagle niebo rozświetliło czerwone

światło.
—• Ogień!
Łuna znajdowała się wprost przede mną, nie po

chodziła więc z domu — tego byłem pewien. Wyglą
dało raczej, jak gdyby ogień pochodził z parku Loc-
kwoodów, skierowałem się. więc szybko w tę stro-'
nę. Biegłem na przełaj, między drzewami, i krzaka
mi. Nie słychać było ani głosów ludzkich, ani sygna
łów alarmowych. Widocznie pożar jeszcze nie zauwa
żono z Rosmersholm. Noc była tak cicha i spokojna,
że słyszałem trzask ognia. Byłem teraz przekonany,
że to pali się mała wieżyczka przy granicy posiadłoś
ci LockwoodóW i Dafne. O ile mi było wiadomo, nikt
tam nie mieszkał i nawet nie przebywał czasowo.

Skądże w takim razie tam ogień?
Przypomniałem sobie nagle niedawno refleksje na

temat zaatakowania Dafne w jej słabych punktach.
Dwukrotnie już ta kobieta, prześladowana lękiem tru
cizny, miała umrzeć otruta. Potem ją zamknięto w

. 0-
18.15
19.20
20.15
21.25
roz-

22.20

skrzyni. Ona, która tak się lękała wszelkiego zamk
nięcia znalazła się nagle w dusznej drewnianej skrzy
ni. Zbrodniarz z pewnością nie liczył na to, że wyj
dzie z tej próby żywa.

Przeszył mnie gwałtowny dreszcz niepokoju.
Czyżby to miała być trzecia' próba? Próba ognia?
Prędko rzuciłem się w kierunku pożaru. Usłysza

łem jakieś krótkie wołanie od strony Rosmersholmu,
jakiś inny głos odpowiedział. Cała noc rozbrzmiała

nagle niespokojnymi okrzykami. Mieszkańcy Rosmer
sholmu zobaczyli pożar i biegli w tym kierunku. .

Przeskoczywszy ostatnie krzewy, dobrnąłem do
kwietnika, otaczającego wieżyczkę. Mały budyneczek,
ze swymi cienkimi muipmi, a właściwie deskami
i boazeriami, wyglądał teraz jak jedna wielka' po
chodnia, roztaczająca dokoła żar. Pnące różyczki, po
rastające ściany, podobne były do snopków o'gnia mio
tających iskry.

Głosy przybliżały się. Usłyszałem głos Eweliny wo
łający:

— Dafne!... Dafne...
Mój niepokój przerodził się w panikę. Jeżeli Dafne

nie było w Rosmersholm, to była niezawodnie w tym
ogniu, skąd nikt nie był w stanie jej wyrwać. Jej
prześladowca musiał ją najwidoczniej zwabić do wie
życzki i zaatakować po raz czwarty. Kto wie, czy
nie znaleźliśmy się przed jej stosem pogrzebowym...

Nie było żadnego ratunku. Delikatna budowla trzesz
czała i chwiała się. Wkrótce dach, jak czerwony szkie
let, zakołysał się, przełamał w połowie i runął w dół
wyrzucając snopy iskier. Rozległy się kroki w alei.
Jako pierwsza ukazała się postać Eweliny. Tuż za

nią zjawiła się Spray i pan Milliken, potem trzy ano
nimowe Symfonie i kamerdyner. Ewelina, niemal
oszalała z niepokoju, rzuciła się w moją stronę.

Doktorze Westłake, widział ją pan?
■—Toznaczy,żejejniemawdomu?

Boh. Stalingradu 77 (tlen), Rako
wicka 12, Batorego 1, Waryńskiego
23, Mogilska 16, pi. Boh. Getta 11
(tlen), Zakopiańska 69, N. Huta:
A. Struga 36 (tlen)), os. Na Stoku
— pawilon nr 1.

Różne
ZOP (Lasek Wolski) od godz. A

do zmroku.

(Ciąg dalszy nastąpi) (ól)

Radio
PROGRAM II

PIĄTEK
Dzienniki: 3.30, 4.30, 6.3fe

7.30, 8.30, 11.30| 13.30, 16:M, Uh
21.30, 23.30.

17.00 „Nie od razu Kraków odno*
wiono” — z naczelnikiem dzielni*
cy Śródmieście W. Hydzikiem roz*
mawia Kr. Szlaga. 17.20 Koncert
życzeń (Kr.). 18.05 W rytmie
sport. 18.30 Echa dnia, 18.40 Lu
dzie, wśród których żyjemy. 19.00
Kwadrans jazzu, 19.15 26 lekcja
języka angielsk. 19.30 Koncert

symfon.. z nagrań Ork. 1 Chóru
PR i TV w Krakowie pod dyr. J.
Gerta z udziałem W. Wiłkomir
skiej — skrzypce, S. Woytowicz
— śpiew. 20.17 Dyskusja literac
ka. 20.27 D. c. koncertu. 21 .06 Mu
zyka rozrywkowa. 21 .50 Wiado
mości sport. 22 .00 Magazyn stu
dencki. 23.00 Z nagrań Stankey'a
Curtisa na organach. 23.35 Kores
pondencją z zagranicy. 23.40 25
muzyki XX w.

NA UKF 68.75 MHz — Z KRA*
KOWA te

16.15 , .,

senką. 16.35 „Wspomnienie o Bole
sławie ~ • - - -

Frasika.
meńtatno..ir wokale

Spotkanie z włoską

Leśmianie” — fel. J. A»
■16.50 . Miniatury iasfcru-


