
■JF rakowski Rynek Główny
Mk szczególnie piękny był
■ w wczoraj w dniu Święta

Pracy. Od wczesnych go
dzin porannych. panował w

mieście odświętny, uroczysty
nastrój.

Przy
godzie
Rynek
wiecu
tle

pięknej, słonecznej po-
— licznie przybywali na

mieszkańcy, aby ha
Uczcić Święto Pracy. Na

Sukiennic usytuowano Wy-gościł wśród załogi

Tłumnie przybyli krakowianie na uroczysty wiec 1-Majowy,
który odbył się w Rynku Głownym. . Fot. JADWIGA RUBIS
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M» farom OM7

w sprawie nowego międzynarodowego
ładu ekonomicznego

NOWY JORK

Szósta Specjalna Sesja Zgro
madzenia Ogólnego ONZ przy
jęła 1 bm. jednomyślnie dekla
rację w. sprawie ustanowienia

nowego, międzynarodowego ła
du ekonomicznego. Tekst' dekla
racji był przedmiotem długo
trwałych i często burzliwych
debat w Komitecie’ Specjalnym
Sesji.

Deklaracja stwierdza, iż nowy
międzynarodowy ład ekonomi
czny w święcie winien być o-

party na sprawiedliwości, su-

werenńej równości, współzależ-

Dziś otwarcie

nowoczesnego
portu lotniczego
w Rębiechowie

Dziś, w Rębiechowie pod
Gdańskiem, otwarty zostanie
nowoczesny port lotniczy, pier
wsze lotnisko komunikacyjne
w Polsce Ludowej budowane
od podstaw. Pierwszy etap rea
lizacji , inwestycji wykonany zo
stał da ok. 8 miesięcy przed
planowanym terminem

Lotnisko w Rębiechowie,
wyposażone W nowoczesne u-

rźądzenia obsługi nawigacyjnej
.samolotów, zapewni całodobową
otączność lotniczą Trójmiasta z

■^•■innymi ośrodkami’ w kraiu.

bunę. Wokoło niej czerwone i
biało-czerwone flagi,

Nie wszyscy jednak mogli,
wziąć udział w wiecu. Tych,
którzy byli zajęci wytężoną ro
botą przy swych warsztatach,
w zakładach pracy o ruchu

ciągłym, przed 1-Majowym wie
cem odwiedziło kierownictwo
polityczne naszego regionu.

I sekretarz KW PZPR, Józef
Klasa

ności, uznaniu wspólnych inte
resów ’ jak również na współ
pracy wszystkich państw nie
zależnie ód różnic W systemach
ekonomicznych i społecznych.

ZE ŚWIATA
NA WNIOSEK przedstawi

cielstw 7 państw-stron Układu

Warszawskiego, w siedzibie
ONZ opublikowano dokumen
tyz narady Doradczego
Komitetu Politycznego państw-
stron Układu Warszawskiego,
która odbyła, się w Warszawie
w dnlath 17—18 kwietnia br.

SEKRETARZ stanu USA — H.

Kissinger kończy dziś rozmo
wy z prezydentem Egiptu —

Sadatem i udaje się z Alek
sandrii do Izraela. W wypo
wiedzi dla przedstawicieli pra
sy oświadczył bń, że negocja
cje w sprawie rozdzielenia

wojsk na Wzgórzach Golan
„będą bąrdzo trudne”* Oczeku
je się, że po różmowach z

przywódcami izraelskimi, Kis
singer ponownie przybędzie w

sobotę do Egiptu, aby poinfor
mować Sadata oich wynikach.

Łdobyliszczyf
w Himalajach

LONDYN

Według doniesień z Katman
du, 4 brytyjskich alpinistów
dokonało pierwszego wejścia na

niezdobyty dotychczas himalaj
ski szczyt Limjung Himal w

środkowo-zachodńim .. Nepalu.
Szczyt ten ma 6982 metry wy-

.! sokóśói.:

działu Stalowni i Wielkich Pie
ców HiL. II sekretarz KW PZPR,
Andrzej Czyż był wśród robot
ników Polfy i MPK. ’ Sekre
tarz KW, Marian Smugą spotkał
się przy warsztatach. pracy z za
łogami Zakładu Energetycznego
Kraków-Miasto, PKP i PKS.

W rytm marszów wykony
wanych przez orlą»strę DOKP
o godz. 11.10 na płytę Rynku
wchodzi pierwsza delegacja. To

rępręzentanci Wśko 200-iysię-
eznej; .najmłodszej dzielnicy
Krakowa —• Nowej Huty. fStę-
lownicy, koksownicy, pracow
nicy wielkich/ pieców i walcow
ni, przyszli na„■wiec pod lasem

czerwonych sżturmówek. _■Ich
azbestowe kombinezony prze
pięknie pobłyskiwały w majo
wym słońcu.

Obok hutników z Huly. Le
nina, stoją Hutnicy zeSkawiny
i górnicy z Krakowskiego Za
głębia Węglowego — z super
nowoczesnej kopalni „Siersza”,
w której powstaje pierwsza na

święcie- podziemna magistrala
węglowa, łącząca kopalnię . z

elektrownią.
'

', .

Nie zabrakło również, na

Rynku licznych delegacji rol
ników przybyłych - z naszego
regionu.

A oto Rynek zapełnia się
-tłumem młodzieży. Przybywa
ją uczniowie
wych, liceów,
szych uczelni,
cy, harcerze i

przedstawiciele
dzieżowych. •

W .pierwszomajowym wiecu

spotkali się również reprezen
tanci załóg różnyA zakładów
pracy oraz przedstawiciele śro
dowisk nauki, kultury j sztuki.

(Dokończenie na str, 2)

szkół zawodo-
studenci wyż-

młodzi robotni-

Zuchy, a także

organizacji; mło-

as..-
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Na estradzie — zespół „Słowianek? w zamaszystym tańcu. Posypały się Ii-me nfetacfe* w cza
sie występu, w dniu Święta Pracy, Fot. jADWiqA rubi8

P. Jaroszewicz odwie-
telefoto

|i®

dzili załogę Huty „Warszawa”
1 Maja w Warszawie. Po manifestacji, Edward Gierek, H. Jabłoński i

. CAF — Uchymiak, Zagodziński

w
Pod biało-czerwonymi

czerwonymi sztandarami

symbolami internacjonalizmu
i patriotyzmu — manifesto
wała Polska w dniu 1 Maja.
Piękny dorobek 30 lat ludo
wej ojczyzny i program zbu
dowania „drugiej Polski” —

to . podstawowe treści tego
rocznej manifestacji 1-Majo-
wej.

W całym kraju odbyły się
uroczyste pochody — mani
festacje powszechnej satys
fakcji z dobrze Wykonywa
nej pracy i społecznego po-
parćia dla programu partii,
odzwierciedlającego aspira
cje wszystkich Polaków.

'Na pierwszomajowej mani
festacji w Warszawie prze
mówienie wygłosił Edward
Gierek.

Po manifestacji,Edward
Gierek, Henryk Jabłoński,
Piotr Jaroszewicz i Władys*-
ław Kruczek odwiedzili za
łogę huty „Warszawa”. Wra
cając z huty przywódcy par
tii i państwa zapoznali się z

. przebiegiem prac na terenie
Wisłostrady i Trasie Łazien
kowskiej.

W Katowicach czołówkę
pochodu stanowili górnicy i
hutnicy. W Poznaniu mani
festacjęotworzyła 10-tysięez-
ńa grupa

’ pracowników . Ża-
Aóadów Cegielskiego, ’

w

Bielsku-Białej Zaszczyt ten,
przypadł w udziale wieloty
sięcznej załodze FSM, w

Szczecinie i Gdańsku: zało
gom stoczni i budowniczym
największej inwestycji nad
Bałtykiem — Portu Północ-
ńego. ,

. W przededniu międzynaro
dowego święta klasy robotni
czej;w gmachu KC PZPR

odbyło się spotkanie człon
ków Biura Politycznego i Se
kretariatu KC PZPR z kilku
dziesięcioosobową grupą we
teranów ruchu robotniczego
i przodowników pracy z ca
łego kraju. Przybyłych po
witał I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek.''

Kilkudziesięciu pracowni
ków naszej gospodarki, rolnie-

< twa, nauki, kultury udeko-
'■rowanych zostało ódznacze-
niaini państwowymi.

UTRO pogoda w rejonie Kra-
B| kowa* kształtować się będzie
Sg ł*od Wływem niżu. Źachmu-

.gg' rżenie duże, okresami opady
'■'J; deszczu. Wiatry północno-

zachodnie 3—6 m/sek. Tem-
: peratura dniem plus 15—18

Sp st., nocą plus 9—6 st. C.
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Jury, złożone z pisarzy i kry
tyków, przyznało nagrodę lite
racką Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych w roku 1974:
Tadeuszowi Hołujowi za książ
kę pt. „Osoba” (wyd. „Śląsk”)
1. Leonowi Wantule za książkę
pt. „Po dzwonach cisza” (wyd.
MON) oraz wyróżnienia: Anto
niemu Nowakowskiemu . za

książkę,. „Światło dla Warsza
wy

” (wyd. „Książka i Wiedza”)
i Ryszardowi Wójcikowi za

zbiór reportaży • pt. „Odmień
cy” (wyd. „Czytelnik”), "•

Nagroda literacka CRZZ

przyznawana jest rokrocznie
za książkę, o wysokich. walo
rach ideóWych T artystycziiyćbi'
temątycznie związaną z życiem
i pracą klasy robotniczej. ’S

Kraków, czwartek 2 maja 1974 r.

„Dni Kultury
Oświaty, Książki i Prasy“

Rozpoczynają się Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy —

piękne, całomiesięczne, wiosenne święto, które, głęboko wrosło
w tradycję Polski Ludowej.
Ma ono w tym roku szcze

gólny chaśakter. ' •■Dpkonuję-’
my podsumowania dorobku 30
minionych lat we wszystkich
dziedzinach życia,;. w tym tąkje
imponującego dorobku kultu
ralnego.

Są Dni... Kultury, .■Oświaty,
Książki i Prasy również okazją
do dokonania doraźnej oceny

CRZZ w 1974 r.

i

n

naszych. najnowszych osiągnięć.
Uregulowano . .wiele ważnych
spraw socjalno-bytowych środo-,
wisk twórczych, w niedługim
czasie regulacja obejmie rzesze

szeregowych pracowników kul
tury.

.. ■Coraz widoczniejsza jest rola

mecęnatń państWą, ;. Wyrażająca
Śi^W-^mątęrląlnęj •' i organiza-
cyjnej i pomocy ".’ dla kultury.
Jednocześnie obserwujemy co
raz więcej możliwości realizacji
inicjatyw społecznych,. organi
zacji .i poszczególnych osób,
których pasją jest kultura.
Właśnie dzięki tym czynnikom
dokonujemy, szczególnie w o-

statnich latach, coraz szybszego
postępu w upowszechnianiu
kultury, we wzbogacaniu jej
socjalistycznych treści.

Przed „Rajdem

Staruszków"

Już działa

Jeszcze przed naszym ,,Rajdem
Staruszków”, w dniu 26 kwietnia
przy Krakowskim Automobil
klubie grupa posiadaczy wetera
nów szos czyli saińochodów wy
produkowanych przed 1845 ro
kiem, zdecydowała się założyć
koło „Old-Timerów”, z . któ
rych większość weźmie udział w

naszym rajdzie w dniu 26 maja.
W skład zarządu koła wybrano
Aleksandra Jurewicza, Stanisła
wa Łazarskiego i Wacława Pia
seckiego, od lat uczestniczących
w rajdach starych samochodów,
zdecydowanych na terenie nasze
go miasta ■i województwa pro
pagować i organizować wszelkie

imprezy, związane z tym pięk
nym, pożytecznym hobby. Trud
no bowiem inaczej nazwać u-

trzymywanie w dalszej, niekiedy
wspaniałej wręcz sprawności i

czystości samochodów, wyprodu
kowanych przed laty.

Zainteresowani działalnością
koła „Old-Timerów” mogą o-

trzymać .informacje w Auto
mobilklubie, Kraków, ul. Sol
skiego 33, tel. 241-14.



Nasz wspólny dom
Przemówienie Edwarda Gierka

na manifestach 1-lajowej w Warszawie
Podkreślając, iż obecna mani

festacja 1-Majowa odbywa
się w roku 30-lecia Polski Lu
dowej — Edward Gierek stwier
dził, iż przychodzimy na nią z

poczuciem głębokiej satysfakcji
z wielkiego dorobku, jaki wspól
nie wypracowaliśmy.

W obecnym kształcie naszego
kraju urzeczywistniły się histo
ryczne cele walki klasy robotni
czej, które symbolizuje Święto
Majowe, spełniają się marzenia
wielu pokoleń Polaków o Pol
sce silnej, światłej i sprawiedli
wej. Polska Ludowa jest praw
dziwą ojczyzną ludzi pracy. Jest

Monolog

,pel-
Spe-
sce-

Slę
część

bowiem
za»

nietknlę-
należących

Jest to film szczególny. Ut
kany z materii drobnych 1
subtelnych analiz psycholo
gicznych, jest Obrazem boga
tym w spostrzeżenia, głębo
kim w swej próbie kreślenia
portretów bohaterów . i wresz
cie prawdziwie, „życiowo*’ mą
drym. Znana formula kina
radzieckiego, które od. wielu
już lat całkowicie zwrócone
jest w stronę rozważań o czło
wieku — niezależnie nawet
od chwilowej mody na „te*
mat” lub „filozofię”, tu przy
nosi obraz artystycznie pełny
o dużym ładunku uczuć . hu
manitarnych. A przecież „Mo
nolog” jest po prostu kame
ralną opowieścią o człowie
ku inteligentnym i opowieścią
o jego ustawicznych wybo
rach, jakich dokonuje w życiu.
W życiu osobistym, pełnym
rozczarowań, ale i: radości i
odpowiedzialności. I w życiu'
zawodowym, gdzie znany pro
fesor Sretenski, sławny bio
chemik jest otoczony po
wszechnym szacunkiem, a au
torytet jego hie pddlega żad
nym wątpliwościom. A jed
nak... i tu nadejdzie moment

odważnego wyboru. To prze
cież wobec swoich kolegów
profesor Sretenski powie: ,„to
czeni dzielą ssię
rzy dokęnuią przewrotów, .bur;
rzą

'

mury — dotychczasowych
systemów naukowych, oraz

na tych, którzy tylko groma
dzą i porządkują te szczątki.
Należałem do tych ostatnich”.

Profesor żyje w swym le-
ningradzkim mieszkaniu
nym rodzinnych pamiątek,-
cyfic2na jest funkcja tej
nerii, w której rozgrywa
przecież przeważająca
filmu. Gromadzenie
rozmaitych drobiazgów,
chowanie w stanie
tym przedmiotów
kiedyś dó rodziców — wśzyst-
ko_ to stwarza ów klimat pie
tyzmu dla tradycji, szacunku
dla autentycznych więzi ro
dzinnych, które tu sprawdza
ją się i w stosunku profeso*
ra do córki, a bardziej jeszcze
wyraźnie, w jego stosunku do
wnuczki. Wspaniała i. wzrusza
jąca jest tu miłość między
dziadkiem i wnuczką. Miłość,
w której jest głęboka więź e-

mocjonalna, wzajemna miłość,
Odpowiedzialność za spokój
szczęście tej drugiej osoby
świadomość, że jest się
potrzebnym. .

Gdy „Monolog” pojawił
na ekranach radzieckich,
wszyscy przyjęli go z zachwy
tem. Niektórzy dostrzegli w

nim przede wszystkim pokre
wieństwo z arcydziełem Berg
mana — „Tam gdzie rosną po
ziomki”. i tak por.ówpując,
krytykowali wtórność filmu
Gabriłowicza i Awerbaćha. $Wc
bardziej mylącego. To, ż® w

jednym i drugim wypadku
występuje stary profesor, ana
lizujący własne życie i stosun
ki z najbliższymi — nie świad
czy jeszcze o zbieżności. „Po
ziomki*' są genialnym-; obra
chunkiem z życiem, dokony
wanym jakby ha progu śmier
ci. „Monolog” jest portretem
człowieka tyjącego, czyli zdol
nego do przyjęcia W każdej
chwili nowej odpowiedzialnoś
ci, za nowy wybór podejmo
wany w życiu.

Największym atutem, filmu
„Monolog” jest stworzenie
wspaniałej postaci głównego
bohatera. Radziecki aktor
Michaił Głuzskl jako profesor
Sretenski jest tu Człowiekiem
delikatnym, współczującym, o
wiecznie pytającym spojrze
niu i nieśmiałym uśmiechu,
przy całej dojrzałości i mą
drości jest w nim dobroć i
nieporadność dziecka. Może
dlatego wnosi, on z sobą tyle
prawdziwego humanizmu, sta
jąc się na ekranie jeszcze jed
nym, przekonującym „losem
człowieka”.

MARIA MALATYŃSKA
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(Omówienie)
to nasz wspólny dom, jesteśmy

jego pełnoprawnymi gospodarza
mi. Skutecznie rozwiązujemy
problemy, które przez wieki

ciążyły na losach polskiego na-

rodu.
Po raz pierwszy w historii po

siadamy sprawiedliwe i powsze
chnie uznane granice, zajmuje
my poezesńe miejsce w świecie

pod względem gospodarczym,
kulturalnym i politycznym. Ma-'
my wszelkie warunki po temu,
aby rozwijać się coraz szybciej.
Nasze społeczeństwo jest prężne,
coraz lepiej wykształcone, oży
wione patriotyczną wolą twór,
caego działania. Mamy cor'az

bardziej nowoczesny przemysł,'
coraz wydajniejsze rolnictwo,
znaczne zasoby surowcowe. Roz
wijamy naukę i kulturę. Mamy
również, program działania u-

chwalony na VI Zjeżdizie partii,
program jednoczący wszystkich
ludzi pracy.

Dotychczasowa realizacja tego
programu przyniosła już poważ
ną poprawę Warunków życia
społeczeństwa, umocniła ■nasz,

kraj, wzbogaciła : o nowe war
tości materialne i duchowe nasz

naród. Będziemy konsekwentnie
i wytrwale: zmierzać obrana dro-

gą, aktywnie pokonywać . tru
dności, Otwierać nowe, rozległe
perspektywy.

Przekazując gorące 1-Majowe
pozdrowienia wszystkim ludziom

pra/:y: weteranom, klasie robot
niczej, pracownikom rolnictwa,
inteligencji, kobietom, młodzie-

ży, śląc Wyrazy uznania żołnie'--
rzom Wojska Polskiego, fun
kcjonariuszom MO i SB oraz

mieszkańcom stolicy — Edward
Gierek, podkreślił. niewzruszone

poparcie Polski dla walki o no
wy, lepszy, i sprawiedliwy
świat. Kraj nasz, który stanowi
niezawodne ogniwo -. wspólnoty,
socjalistycznej — głównej... siły
postępu J pokoju t w świecie,
źśÓdła nadziei całej ludzkości —

'•oftpwl*da:'O się-‘^źdęćydibwańie
' i ■

niezmiennie '

za pokojowym
Współistnieniem państw o od
miennych ustrojach społecznych,
za rozbrojeniem, za rozwojem
wszechstronnej współpracy mię
dzynarodowej.

Opowiadamy się —stwierdził
I sekretarz KC PZPR — za

sprawiedliwym pokojem, opar
tym na poszanowaniu suweren
nych praw narodów do decydo
wania o swoim losie i’korzysta
nia z owoców swojej pracy. Jest
to niewzruszone, stanowisko . ca
łej, socjalistycznej wspólnoty.
Zostało ono potwierdzone w do
kumentach narady Doradczego

Szwecji
nowych
ta -jest
30 tys.

Zaostrza się kryzys
mieszkaniowy

w Szwecji
SZTOKHOLM
Rok temu stało -w

pustych . ok. 25 tys.
mieszkań;

' dziś liczba
już szacowana na ok.
W ciągu ostatnich 4 lat, straty
ponoszone z tego tytułu przez
władze komunalne, Inwestujące
w mieszkania oraz przez wła
ścicieli prywatnych- firm budo
wlanych, obliczane są na po
nad 800 min koron, czylĘ-,170
min dolarów. Dla zrekompen
sowania — przynajmniej czę
ściowego — tych strat- wy
asygnowano już z kasy pań
stwowej ok. 130 min koron,

Takie są skutki pozornej nad
produkcji mieszkań w Szwecji,
będącej równocześnie jednym
z poważniejszych problemów
społecznych i gospodarczych w

tym kraju. Paradoks polega na

tym, że głód mieszkaniowy
istnieje w Szwecji: nadal. Około
500 tys. ludzi pragnie poprawić
swoje warunki lokalowe. Ceny
mieszkań i czynsze- są jednak
tak wysokie, że przekraczają
możliwości przeciętnego obywa
tela. W wielu miastach, zwła
szcza w drugim co do wielkości
— Goeteborgu, ogranicza się
drastycznie pierwotny, program
mieszkaniowy, W pustych do
mach wyłącza się ogrzewanie
i dopływ wody, a nielicznych
lokatorów, przesiedla, do innych,
bardziej"

“

„zagęsźcżbńych” bu-

(iynkó.w*.

Komitetu Politycznego państw
— stron Układu Warszawskie
go. Polska, która działać będzie
konsekwentnie na rzecz postępu
w rokowaniach rozbrojeniowych,
sprawiedliwego uregulowania
konfliktu na Bliskim Wschodzie
i umocnienia pokoju w Azji Po
łudniowo-Wschodniej, oczekuje
również pomyślnych wyników
prac europejskiej Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy.

W zakończeniu swego przemó
wienia, I sekretarz KC PZPR

przekazał słowa braterstwa i so
lidarności klasie robotniczej i
narodom Związku Radzieckiego,
życząc im nowych, wielkich suk
cesów na leninowskiej drodze
budowy komunizmu. Serdecżne

pozdrowienia przekazał on rów
nież narodom cąłej socjalistycz
nej wspólnoty. Wyrazy solidar
ności i poparcia skierował do

bohaterskiego narodu wietnam
skiego, narodów prowadzących
walkę wyzwoleńczą przeciwko
imperializmowi 1 kapitalizmowi,
wyrażając przekonanie, że spra
wiedliwość i demokracja powróci
na ziemię chilijską.

Wyrażamy internacjonąlistycz-
ną solidarność i przyjaźń dla
komunistów i klasy robotniczej
krajów kapitalistycznych wal
czących o prawa ludzi pracy, o

postęp i pokój.
Edward Gierek wyraził prze

konanie, że cele, które wyty
czył VI- Zjazd i rozwinęła I

Krajowa Konferencja PZPR,
znajdą dalsze poparcie całego
narodu-w jeszcze lepszym wy-:
konywaniu obowia.zków, w po
wszechnej aktywności wszyst
kich . ludzi pracy. .

Wiec 1-najowg

^8i®^“'V'¥eaiiż4bJę''i^Ółeczn'o-'
gospodarczego rozwoju kraju. .

Uroczysty wiec 1-Majowy za
kończyła Międzynarodówka.

(Dokończenie
'

że "‘itr.vf

Punktualnie o godzinie 11.80

zbliżają się do trybuny człon-
. kowie Komitetu Honorowego
Obchodów Święta Pracy, za
proszeni ■g^cięń.dzls- .ła^ę.- .ęsucl^■robotniczego, wńtęrapiSwii^i 5:1®

pracy, aktywiści partii' i «trod»r
nictw politycznych, organizacji
związkowych i snołecznych.
Tuż za pocztami sztandarowy
mi idą: I sekretarz KW PZPR

. w, Krakowie' — Józef Klasa,
minister szkolnictwa wyższego,

; nauki i techniki — Jan Kacz
marek, wojewoda krakowski —

Wit Draplćh, prezydent m.

Krakowa — Jerzy Pękala.
Wraz z zasłużonymi działacza
mi ruchu robotniczego, przed
stawicielami krakowskiego
świata kultury, nauki i sztuki,
przodującymi robotnikami zaj
mują miejsca na .trybunie ho
norowej. Przybyli ,

konsulowie generalni
Francji. :® ...

W przemówieniu I
KW PZPR — J. Klasa powie
dział m. in..: „Dzisiejsze 1-Majo-
we spotkanie odbywa się w

szczególnej chwili. Nasz naród
Wchodzi w okres 30-lecia PRL.
Rzetelna i wydajna praca społe
czeństwa ziemi krakowskiej je
szcze raz potwierdziła, że przy
jęty w roku 1945 program został
słusznie obrany”. W swym wy
stąpieniu mówca zaakcentował
również, źe ludziom dobrej ro
boty, ludziom odważnym i po
mysłowym, wytrwałym i rzetel
nym należy się społeczne uzna
nie i Satysfakcja za ich trud

również
ZSRR i

sekretarz

Francuska firma zbuduje
hotel w Krakowie

30 kwietnia nastąpiło w War
szawie podpisanie umowy, w

sprawie budowy hotelu w Kra
kowie, z francuską firmą ,,So-
deteg”, która buduje już w

Polsce 6 hoteli tzw. systemu
novotei. i

Nowy hotel, liczący 12 pięter,
dysponować będzie 616 miejsca
mi noclegowymi. ■

Kontrakt przewiduje'' przeka
zanie hotelu do eksploatacji w

16 miesięcy-ód- momentu podpi-
u$ąnia. ti. we Wrześniu 1975 r, ,

dniem 1 maja br. stanowi-

dyrektora i kierownika

Państwowego
w Nowej

znany krakowski
Fi-

Ryszard Filipski
dyrektorem

Teatru Ludowego
w Nowej Hucie

z

sko

artystycznego
Teatru Ludowego
Hucie objął
aktor i reżyser Ryszard
lipski.

Swoją pracę artystyczną :

począł on w 1954 roku w

dzi, następnie przeniósł się
naszego miasta, gdzie od 1958
roku związany jest z teatrami
krakowskimi i środowiskiem
aktorskim. Był też założycie
lem teatru „eref 66”.

Ryszard Filipski jest laurea
tem licznych nagród artystycz
nych m. in. nagrody miasta
Krakowa oraz nagrody I stop
nia Ministra Obrony Narodowej
za rolę w filmie „Hubal”. (d)

roz-

Ło-
;do

*

sf^prawdzie. po południu;pogo-i
'jąjnie dopisała, mimo to zaroiły
się parki, skwery i place Kra
kowa. Na Rynku, na Błoniach, w

parkach — Krakowskim i Bed
narskiego i wielu innych miej
scach, bawili krakowian artyści
sceny i estrady, zespoły regio
nalne. Pierwszomajowy festyn

przeciągnął się do późnych . go
dzin wieczornych.

*

1 Maja — to także święto i o-

kazja do nagradzania i odznacza
nia Ludzi Dobrej Roboty. Kie
rownictwo polityczne naszego
regionu spotkało się w przed
dzień Święta Pracy z ludźmi do
brze wykonującymi swoją pra
cę. Blisko 200 osób zebranych w

sali posiedzeń KW PZPR, powi
tał w imieniu Egzekutywy I
sekretarz KW PZPR,w Krako
wie — J. Klasa. Dziękując Lu
dziom Dobrej Roboty za

wkład pracy w rozwój regionu
krakowskiego — przedstawił
jednocześnie zadania, jakie cze
kają nas wszystkich jeszcze w

tym roku, jakie przyjdzie rea
lizować do końca bieżącej pię
ciolatki. (BEF)

ich

Wypadek kolejowy

1 bm. około godziny 3, na sta
cji Środa Wlkp (odcinek Jarocin—
Poznań), nastąpiło wykolejenie
pociągu turystycznego, którym
powracała z Oświęcimia do Bia
łogardu wycieczka młodzieży.

Dwoje ciężej rannych uczestni
ków wycieczki: Danutę Krzymlń-
ską 1 Ryszarda Biernackiego, prze
wieziono do Szpitala Im. strusia
w Poznaniu, a 33 osoby z

lekkimi obrażeniami przebywa
ją w Szpitalu Powiatowym w

Środzie Wlkp., skąd po udziele
niu pomocy i przeprowadzeniu
nieodzownych badań będą zwal
niane do domu.

Stacja Białogard powiadomiła
rodziców o wypadku.

Komisja DOKP i organy ściga
nia badają przyczyny wykoleje
nia pociągu.

Zakład Usług Inwestycyjno-Re-
montowych w Koszalinie, należą
cy do Wojewódzkiego Związku
Spółdzielni Mleczarskich, oprócz
działalności usługowej, zajmuje
się również produkcją. Jest jedy
nym w kraju wytwórcą cystern
samochodowych do przewozu mle
ka (montowanych na podwoziu
,,stara” A-28). Ponadto produkuje
»ię tu kontenery do przewozu mle?
ka, wanny, do produkcji ? twaro
gów, wózki do konwi oraz drob
ny sprzęt mleczarski. Tegoroczny
plan produkcji 1 usług zakładu
wynosi 102 min zł, a wartość do
datkowych zobowiązań załogi —

1.710 tys. zł. Na zdjęciu: ostatecz
ny odbiór gotowych samochodo
wych cystern do przewozu mleka.

Obchody 1 Maja
na świeci©
Pod hasłami umacniania pokoju, zwartości krajów wspólnoty . ,

socjalistycznej, solidarności z ruchem narodowowyzwoleń
czym i klasą robotniczą całego świata, a także realizacji zadań

rozwoju społeczno-gospodarczego — przebiegały tegoroczne ob
chody Święta Pracy w krajach socjalistycznych*

Wielotysięczna manifestacja
odbyła się w Moskwie, gdzie
na trybunie honorowej zajęli
miejsca: L. Breżniew, N. Pod
górny, A. Kosygin i inni przy
wódcy radzieccy. Dominują
cym akcentem obchodów Świę
ta Pracy w NRD była zbliża
jąca -gię, 25 rocznicą _j3owstąnią

'tego państwa. -iu-Maja.- --

chosłowacji przebiegał pod zńa-
•kiem przygotowań

' obchodów
80 rocznicy Słowackiego Pow
stania * Narodowego i 29 rocz
nicy wyzwolenia kraju przez
Armię Radziecką, w atmosfe
rze pomyślnej realizacji pro
gramu rozwoju kraju nakre
ślonego przez XIV Zjazd
KPCz. W Bułgarii głównym ak
centem był' jubileusz 30-lecia

zwycięstwa rewolucji socjali
stycznej i powstania Ludowej
Republiki Bułgarii. W pierw
szomajowej manifestacji w Bu
dapeszcie, uczestniczyło około
ćwierć miliona osób. W Buka
reszcie tradycyjna manifestacja
odbyła się — z powodu deszczu
— w wielkiej hali sportowej, a

nie na stadionie, jak planowa
no. Na trybunach znalazły się
delegacje zakładów pracy sto
licy Rumunii. W Jugosławii od
wielu lat nie organizuje się
manifestacji 1-majowej. Święto
robotnicze uczczono tu wiecami
w zakładach pracy, akademia
mi oraz

nymi.
imprezami kultural-

*

br. — w dniu święta
w obozie

specjalnej Wojska

KAIR
1 maja

klasy robotniczej,
jednostki
Polskiego uczestniczącej W Do
raźnych Siłach Zbrojnych ONZ
na Bliskim Wschodzie, odbyła
się uroczysta zbiórka podczas
której dowódca tej jednostki —

płk dypl. Jerzy Jarosz wygło
sił okolicznościowe przemówie
nie.

Zgodnie z rozkazem dowódz
twa, dzień 1 Maja był dniem
wolnym od zajęć. Oczywiście nie

wszyscy świętowali w tym ma
jowym dniu w Heliopolis: służ
bę pełnili m. in. żołnierze pod
oddziałów transportowych, któ
rzy — jak każdego dnia — do
starczyli niezbędne produkty

W „Lajkoniku"
W 832 grze „LAJKONIKA” z dnia

28 kwietnia 1974 r. wpływy wyno
siły 479.485 zł. Stwierdzono: 17 wy
granych z 4 trafieniami po 3.525 zł,
744 wygrane z 3 trafieniami po
48 zł, 11.221 wygranych z 2, trafie
niami po 5 z, 27 wygranych z 3
trafieniami z dodatkową po 168 zł,
809 wygranych z 2 trafieniami z

dodatkową po 20 zl.
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Posiedzenfe

Biura Politycznego
KC PZPR

Biuro Polityczne KC PZPR

dokonało oceny, wyników dzia
łalności jednostek gospodar
czych inicjujących komplekso
we zmiany w systemie plano
wania . 1 zarządzania w prze
myśle. - AV 1973 r. pracowały ną
nowych zasadach 24 wielkie,
organizacje gospodarcze. Osiąg- . .

nięte cc wyniki , potwierdzają ®^

trafnośćpodjętych' zmian W ..■
doskonaleniu funkcjonowania-®"
gospodarki oraz celowość dal
szego ich upowszechniania
zgodnie z rządowym progra- .

mem działania.'
- Biuro ■Polityczne rozpatrzyło ■;
program przedsięwzięć rządu
W zakresie wzrostu produkcji ■
pasz. niezbożowyclł do 1980 r^,:
i uznało. go za słuszhy.

Biuro; ■Politypflia^.^oiznaió. się
z przedstawionym’' przez. rząd >

'

raporifelrń:r Ó‘' ś^tWji' W dzi^żi^5
nie zatrudnienia w 1973 ,r. Pod* ,

kreślono, , że. w . -. 1974 r. należy
kontynuować realizację wypraŁ-'

‘

cowanego na IX Plenum KC .

PZPR kompleksowego progra
mu w tej dziedzinie.

żywnościowe posterunkom DSZ

ONZ, w strefie buforowej, na

Synaju. ,

*

rPradyeyjne Wiece i obchody
X pierwszomajowe odbyły , się

również w licznych stolicach

państw kapitalistycznych. Od-
,‘lliyWaĄ''' się We-;pod hasłami. !

międzynarodowej®;- ? solidarności ę.
łudzi pracy, jedności sił postę*'
pu i demokracji, pod hasłami.;:.®
solidarności z narodem Chile ,

oraz z narodami walczącymi z
'

uciskiem kolonialnym. -1
Świat pracv Portugalii po raz ; 7

pierwszy po długich latach pano
wania reżimu faszystowskiego,
uroczyście obchodził dzień 1

Maja. W Lizbonie i całym kfa-

ju odbyły się masowe demon- 5 ®

stracje i wiece popierające de
mokratyczne przemiany w Por
tugalii, Uczestniczyli w nich

przedstawiciele partii komuni- .

stycznej i socjalistycznej, któ
rych działalność tak długo była
zakazana oraz ■innych

' lewico
wych' organizacji i związków ;■
zawodowych.

Kronika wypadków
• Na drodze Żywiec — Sucha,

w miejscowości. Siemień; autobus
PKS spad! z mostu do rzeki Łę- ,

kawki.- 21 pasażerów odniosło o- . r

brażenia.
• W Krakowie, przy ul. Q. Dlu-,

skiego, autobus MPK linii posp.
„C”, potrącił 35-letniego Alfreda
Jessuska; zmarl on na nilejscu.
Kierowca autobusu, chcący unik- '

nąć tego wypadku, podczas lewo- ‘
-

skrętu zderzył się Z „nysa”. Dwóch
pasażerów pólclężarówkl zostało

rannych.
• W Tamowie-Swlerczkowle śh*’

mochód osobowy potrącił pieszego
prowadzącego rower, 34-Ietnlesro
Jerzego Sochę. Poniósł on śmierć
na miejscu. Kierowca — 53-Ietni
Antoni Clempa został zatrzyma
ny przez MO.

• W Krakowie nastąpiło zderze
nie tramwaju „22” ż autobusem
PKS z Miechowa. W wypadku 5
osób zostało rannych. . . s

• W Koźmicach Wielkich (pow.
Kraków), przewrócił się ciągnik,
prowadzony przez właściciela po
jazdu — 26-letniego Franciszka Ba--
rana (zam. w tej wsi). Kierowca
doznał ogólnych obrażeń.

• W rejonie stacji PKP Mie
chów, został potrącony przez po
ciąg towarowy 1 poniósł śmierć
na miejscu 27-letni Jerzy Stawlar-
ski (zam. w Miechowie na os. Ko
lejowym).

..- DRUK: Prasowe Zakłady Gra
ficzne RS W „Prasa, — Książka —

Ruch”. Kraków, ul. Wielopole 1.
WYDAWCA; Krak. Wyd. prasowe

RSW „Prasa — Książka — Rucli”,
ul. Wiślna 2. Nr Indeksu 35008.
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Spacer „na sznurku”. CAF — Kłoś

Komputer
mijślą sterowany
Przedstawiciele Pentagonu

poinformowali amerykańskich
kongresmenów, ■że ? badania

przeprowadzone w ub. roku
wykazały, iż człowiek może
sterować pracą komputera za

pomocą swych myśli.’ Człowiek
‘zostaje podłączony do kompu-

. tera za pomocą elektrod, u-

mieszczonych na głowie. Ele-
i ktrody te przekazują sygnały
;— podobnie jak elektroence
falograf — do specjalnej przy
stawki komputera, która ana
lizuje je ,i „odróżnia” pewięh
ograniczony zasób myśli odpo
wiadających konkretnym po
leceniom odnoszącym się do

pracy komputera.
Dft< George'><Lawrence,zktóęy;kteróje-tymi' w

StvUicie Stanforda: w Kalifor
nii, oświadczył, iż chociaż do

tychczasowe doświadczenia w

dziedzinie sterowania myślą
. pracy komputera były na ogół
pomyślne, to elektroniczny
„dekoder myśli’’;; nie jest cza
sem zdolny żrozymiećpole7
ceń niektórych bsób. Zdaniem
dr Lawrence, sprzężenie za

pomocą myśli: pracownika nau--

kowego z komputerem zwię
kszyłoby jego wydajność pra
cy oraz umożliwiłoby, wyko-,
rzystanie przez ludzi ogrom
nych ilości informacji, zawar
tych w pamięci komputerów.
Celem prac laboratorium jest
opracowanie takiego „deko
dera myśli”; który pozwoliłby

.na możliwie jak , najściślejszą
współpracę między , człowie
kiem a maszyną.

Pentagon zamierza wykorzy
stać- ten nowy Wynalazek w

dziedzinie wojskowej, m, in. w

kabinie naddźwiękowego sa
molotu bojowego. Pilot mógł
by za pomocą myśli sterować

pracą komputera pokładowego
dla wybierania celów, oblicza
nia parametrów lotu i tym
podobnych, zaś „odpowiedź”
komputera ukazywałaby się
na ekranie telewizyjnymi Zda
niem Pentagonu, projekt ste-

ro wania komputera myślą
ludzką będzie realny dopiero
wtedy, kiedy naukowcy opra
cują, urządzenie, które byłoby
sprawne w 100 procentach,
tzn. „dekoder myśli” byłby w

stanib odczytać'.'dziesiątki, po
leceń. Dr Lawrence twierdzi,
iż możliwe jest: , osiągnięcie,
prawie ioo-procentowej.. nie
zawodności obecnego modelu
dekodera, jeśli ograniczy.'się
jego zakres działania do ■od
czytywania poleceń „tak” lub
„nie” na zasadzie dwójkowego
systemu cyfrowego. W’ten

sposób komputer przedstawiał
by całą listę alternatywnych
rozwiązań,

’ które ulegałyby
akceptacji bądź też odrzuce-

Woww sśorij Krojów

Kopiec Wandy
Kopiec, Wandy znajduje się po

wschodniej stronie wsi Mo
giła na terenie dzielnicy Nowa
Huta. Został wzniesiony na fał
dzie terenu, która łagodnym sto
kiem opada w stronę doliny , r^e-
ki Dłubni. Po zachodniej stronie

Kopca przebiegają w . wykopa
nym wąwozie drogi kohiunika-

cji kołowej i tory tramwajowe,
w odległości ok. 50 m znajduje
się granica terenów Kombinatu
HiL. ’■•■

Pierwotnie’’Kopiec byłdo
minującym punktem. widoko
wym w rozległym terenie w

zasadzie . płaskiej terasy nadwi
ślańskiej, ale wysoka zabudowa

przemysłowa Kombinatu,, a .tak
że domy mieszkalnie '

zmieniły
zasadniczo jego rolę i

liły widokowe Walory.
'

Kopiec Wandy jest
całkowicie usypanym
posiadającym kształ kopulastego

przekreś-

obiektem
ż ziemi,

Str/3

Jednostki Inicjujące w działaniu Z listów do redakcji

w gospodarczej grze
O doświadczeniach organizacji gospodarczych stosujących ;

nowe zasady zarządzania pisze i mówi się. teraz dość duło,
ciągi pochwał i liczb przetykając wnioskami —

— centrale’ WOG-ów dręczą przedsiębiorstwa mnóstwem
wskaźników informacyjnych;

— podwójna, według starych i nowych zasad sporządzana
sprawozdawczość hńiy,' męczy, powoduje nieporozumienia;

—, rozdzielnictwo w zaopatrzeniu i zbycie kłóci Się z pod-
'

stawami nowych zasad, zamazuje ich skuteczność;
— i tak dalej.'Wiele podobnych wniosków adresowanych

do wysokich instancji.

ainteresowanie tematem

jest zrozumiałe, a odnoto
wywane wnioski wypada

ocenić pozytywnie. Rejestry
dostrzeżonych, a . także do
mniemanych, usterek mogą
się okazać przydatne w dal
szych pracach nad doskonale
niem systemu zarządzania i

planowania.
Rozumiem zainteresowanie i

troskę, uznąję pożyteczność
dyskusji, podziwiam przenikli
wość niektórych spostrzeżeń,
sam jednak, w niniejszym ar
tykule, zająć; się chcę czymś
innym — niepełnym a miej
scami wręcz słabym wykorzy
stywaniem możliwości,: jakie
stwarzają nowe zasady w ich

dzisiejszej postaci, najprawdo
podobniej jeszcze niedoskona
łej?jt

BRAKI DO UZUPEŁNIENIA

Odwiedzając zakłady, przy
słuchując

'

się dyskusjom, ła
two zauważyć, że nowe źasady
gruntownie zna ograniczona
część gospodarczego *1 aktywu,
że średni dozór najczęściej ma

o nich pojęcie dość mgliste, że
Wiele pozostawia do życzenia
umiejętność praktycznego po-

Proponowane w przyszłości
zagospodarowanie Kopca. Wy
eksponowanie murów fortecz-

. nych i innych starych form,
jakie się jeszcze zachowały,
oraz uporządkowanie okolic i
zasadzenie rozmaitych krze
wów przywróci dawne piękno
1 wartość zabytkową Kopca.
Widok od ul. trjazdek (z Cen
trum w stronę ul. Klasztornej).
Rys. Z. NOWAKOWSKI

•sługiwania ■«? ntWha^*faHfitta» 4**JSŚwAopiej 30®-

stożka. Jego wysokość wynosi
ok. 12,0 m. Wraz z Kopcem kra
kusa ha Krzemionkach stanowi

jeden z najstarszych zabytków
znajdujących się na terenie Kra
kowa. Łączą się z. nim legendy
związane z początkiem państwo
wości polskiej. , Przypuszcza się,
że pierwotnym przeznaczeniem'
Kopca była funkcja obrzędowa,
sądowa lub obronna.

W latach 50-tych Muzeum; Ar-

cheologiczne prowadziło tu wni
kliwe badania. Znaleziono gro
by, ceramikę, przedmioty arty
styczne, niektóre pochodzące z

okresu łużyckiego, a więc ok. 3

tys.. lat p.ń .e. Pod koniec XIX w.

Austriacy włączyli teren Kopca
w system obronny wokół twier
dzy Kraków. Zbudowano kosza
ry i schrony, a całość otoczono

fosą i wałem ziemnym. Resztki
układu fórtećznego przetrwały
do połowy lat 60-tjich i.dopiero
niedawno zostały zasypane.

wbudowanymi w nowy sy
stem.

Nie trzeba dowodzić, że wy
korzystanie tych możliwości

zależy od tego, jak szerokie

kręgi kadry kierowniczej
przyswoją sobie wszystkie taj
niki nowych metod zarządza
nia. Nawet' w klipę nie można

wygrać, jeśli gracz nie wie zą

jakie uderzenia zalicza się
punkty. W naszej, wielkiej,
gospodarczej grze znaczenia
zńajomóśći nowych zasad wy
kazaćnietrudno.

Na początku ubiegłego roku w

jednostkach inicjujących dość

powszechny był lament z powo
du ograniczonej swobody zwięk
szania ilości zatrudnionych. Pod’
koniec ■roku : beż porównania.:
częstsze były - przechwałki: >

„Wzrost zatrudnienia mniejszy
niż średni w branży czy w rę-

sorcie”Zdarzały się -nawet po-
uczenia: „Mniejszą ilością lepiej
opłacanych : pracowników. można
zrobić to samo albo i więcej".
Czym to wytłumaczyć? Po pro
stu — stosujący ’• nowe zasady z

czasem dostrzegli, ize. pozwalają
one nie tylko pracę uprzedmio
towioną zastępować: pracą żywą

:fe%’.ęp: od początku. ęńwaliliy sobie

wszyscy — ale także pracę mar-

. W chwili obecnęj z injęjątywy..
Urzędu Dzielnicowego Nowa
Huta ma nastąpić uporządkowa
nie i zagospodarowanie Kopca
zgodnie z dokumentacją techni- i

czną opracowaną w Miejskim
Biurze Projektów. Przewiduje
się przywrócenie 'i wyekspono
wanie tych elementów, które zo
stały zachowane, a . mianowicie
murów fortcćznych, kaponiery,
fosy no i oczywiście samego
Kopca.

Z uwagi na to, że jest on wci
śnięty między Kombinat i bu
dynki mieszkalne, trudno tu mó
wić o miejścu naprawdę rekrea
cyjnym, jest te: jednak bez wąt
pienia teren, który przyciąga
Spacerowiczów, a także turystów
odwiedzających nasze miasto,
warto więc przywrócić mu choć
w części jego dawne walory. W

miejscu koszar projektuje się
pawilon wystawowy Muzeum

Archeologicznego a wokół kapo
niery miejsce na ognisko. Cale
otoczenie natomiast pokryte zó-
stanie szatą zieleni wysokiej i

niskiej. Roboty na terenie Kop
ca rozpoczęte zostaną jeszcze w

tym kwartale.

W dalszej przyszłości przewi
duje się utworzenie właśnie tu

skansenu . wsi ’

krakowskiej, u-

znanej przez znawców za równie

piękną jak sławne wsie kurpio
wskie czy góralskie, a do tej po
ry nie wiadomo dlaczego zupeł
nie nie docenianej, (bog)

ganizo waną, bardziej' wydajną
1 odpowiednio do tego lepiej
płatną. .

Zmiany tego rodzaju umoż
liwia motywacyjny charakter

nowych zasad; zarządzania.
Głównym regulatorem gospo
darczych tendencji jest prze
cież sposób tworzenia fundu
szu płac i funduszy premio
wych. Przyjęta tu zasada sa
mofinansowania stworzyła
prostą, bezpośrednią zależność

między efektami pracy i go
spodarności a korzyściami ja-
kie mieć z tego mogą załogi.

ILE ZNACZY WEWNĘTRZNY
ROZRACHUNEK

Wydaje się, że świadomość

tego powiązania wciąż nie jest
dość powszechna, że kryją się
tu jeszcze duże rezerwy, któ
rych wykorzystanie może ułat
wić doskonalenie gospodarki

'

wewnątrz przedsiębiorstw, po
lepszanie jakości pracy na

wszystkich stanowiskach.

Wbudowany w noWe zasady
system bodźców zbiorowego
działania i zachęt indywidual
nych całą swą

'

mobilizacyjną
siłę ukaże dopiero wtedy, kie
dy ich obecność, ich,działanie
a także konsekwencję w ich
stosowaniu unaoczni ’

się naj -

szerszym kręgom pracowni
ków. Słuszną zasadę uzależ
nienia płac i premii od wydaj
ności prący i efektów gospo-
darowania trzeba sprowadzić
daleko w głąb przedsiębiorstw.

Instrumentem :. pozwalającym
przedłużyć zasięg nowych zasad
w tym kierunku ’

jest, wewnętrz
ny rozrachunek gospodarczy. -

”, WewnętEznyr,Tfo?rachunekt:go-.
spodaTezy pozwala ilościowe.: i
ekonomiczne zadania przedsię-
biorstw podzielić 'sensownie na

mniejsze; wydziałowe, oddziało
we, odcinkowe, a także pozwala
ocenić .w. jakim , stopniu każda

grupa. pracowników wykonała
powierzone jej zadania, a więc i

jaki może mieć udział w wygos
podarowanych funduszach. We
wnętrzny rozrachunek gospodar
czy to także instrument . pobu
dzający ambicje, ■ducha rywali-
^aejj, narządzie pozwalające za
spokajać jedną z elementarnych
potrzeb pracowników — potrze
bę. sprawiedliwej oceny ich pra
cy, umiejętności,. postawy.
Obok świadectw ; dających mo
ralną satysfakcję . nowe zasady
pozwalają wszystkim tym ce
chom przyporządkować wyższe
lub niższe place i premie.

Możliwość tę, a raczej — tę
konieczność jeszcze nie zawsze

Się dostrzegą. Ą chyba nikt nie
zarzuci mi przesady jeśli po-
wiem, że lekceważenie tego
właśnie elementu, każdy Sy
stem zarządzania może zde
gradować do roH systemu roz
liczeń;.

A. JĘDRZEJCZAK

w mieście

Obok innych staroci moda wy-
ciągnęla z lamusa również boa

\ »e strusich piór... CAF—A?

Malownicze, położoneu zbie
gu rzek Wołgi i Oki, stare ro
syjskie miasto (Sorki (1,3 milio
na mieszkańców) otrzyma wkrót
ce pierwsze linie Metra. Budo*:
wnićżowie kolejki podziemnej
borykali się dużymi trudno
ściami ze względu na nierów
ność terenu. Do dekoracji po
szczególnych stacji metra wyko
rzystany zostanie kolorowy mar
mur, metale kolorowe, granity
i drewno. ■•

Metrem, jeździ się Już w tej
chwili w pięciu miastach radzie
ckich; Moskwie, Leningradzie,
Kijowie, Tbilisi i Baku. W bu;
dowie są metra

’

w Taszkiencie,
Charkowie. Mińsku i Rydze.

Park czy
plac budowy ?

Proszę o umieszczenie na Wa
szych t lamach tego listu jako
formy protestu przeciwko en
tuzjastycznym niemal zachwy
tom na temat „placu budowy”,
Parku Jordana. Otóż moim
skromnym zdaniem jest to je
szcze jeden, dowód, zaciekłego
niszczenia zieleni na terenie
Krakowa, o czym z taką pasją
pisze Olgierd i Terlecki na • ła
mach ; „Życia Literackiego”.
Ten niewielki i dość zaniedba
ny park miejski miał do nie
dawna jeszcze swój urok, na
strój i... zieleń. Wkrótce zaczę
to go unowocześniać, usuwa
jąc stylowe drewniane budyn
ki, kładąc szerokie asfaltowe
chodniki i place gier, a obec
nie rozpoczął się okres „inwe-
stycji budowlanych” — wszyst
ko oczywiście kosztem zieleni.
Ostatnia większa polana par
kowa ■służy „dzikim druży
nom” piłkarskim i wygląda dziś

jak zwykłe klepisko. Rozmach
i zapał z jakim się w parku
„inwestuje” doprowadzi ■nie
uchronnie do tego, że wkrótce
będzie to plac budowy z wszel
kimi rozrywkami oraz sztucz
nymi choinkami z plastyku dla
utrzymania nazwy parku. Tak
się niestety wykoślawią piękną

Jdęę mądrego doktora Jorda-
na..., .

STANISŁAW GÓRECKI

Oświetlenia

też brakuje
Mieszkałem przeszło 25 lat bli

sko Parku Jordana, lubiłem z

żoną iść na spacer do parku
i wieczorem posiedzieć na ław
ce. Niestety, tyle lat po woj
nie a Park Jordana nie ma o-

świe tlenia. Przy obecnych wy
czynach różnych chuliganów —

dla spacerujących/którzy wra-

cają wieczorem, nie jest to

zbyt bezpieczne.
H. J.

Nieporządki
na Przystani

5 i Re4^kcj^9 ^?E^a”^Xcz3!nyeś-cila
i- w tswój ej >gazecie, obszerny- ar
tykuł na temat uporządkowa
nia ul. Kościuszki. Mieszkam
właśnie przy ul. Kościuszki 20
i ■̂,0" mego ogrodu (na końcu
podwórka) przylegają tereny
zajęte przez Klub Kajakowy
„Nadwiślan”, który to Klub
wcale nie przejął się akcją po
rządkową. Między warsztat, a

moje ogrodzenie poskładano,
a raczej powrzucano rozmaite
stare

'

rupiecie: belki, ,rynny,
deski, a do ogrodu — butelki
i brudne szmaty. Jest to wi
doczne doskonale z podwór
ka “przy ul. Kościuszki 20, a

nawet
’

z ulicy, kiedy. brama
jest ■olwĄrta. Chciałabym po-
mąlować parkan (dla konser
wacji), ale niestety dojście od
strony Przystani jest niemoż
liwe. Nie wspominam
tym,■że w ten -sposób
darze Przystani niszczą
grodzenie -. wybrzuszając
kę. Dziwi mnie fakt, że tego
rodzaju obiekty lokalizuje się
W - -bliskości. domów mieszkal
nych, bo o odpoczynku po pra
cy — nie może być mowy, ani
w ogrodzie ani w domu...

M. D.

jużro
gospo-
mi o-

. siat-
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Czy wiecie, ze

• tanio,
• solidnie

• i szybko

naprawia
TELEWIZORY w mieszkaniach Klientów,
RADIOODBIORNIKI TRANZYSTOROWE,
radiotelewizyjny zakład usługowy Nr 12,
Radiotechnicznej Spółdzielni Pracy w Kra
kowie, ul. BOHATERÓW STALINGRADU

nr 44 — czynny w godz. 10—18, w soboty
w godzinach 10—16.

Na wykonane usługi udzielana jest 6-

miesięezna gwarancja.

Praca
GARAŻ w Nowej Hucie
— kupię. Tel. 462-66, Od
godz. 17. g-33857

DOCHODZĄCA do 7-mie-

siecznego dziecka. Kra
ków al. Pokoju 41/38, godz.
17—19. g-3328?

PANI do półtorarocznego
dziecka, na trzy dni w ty
godniu — potrzebna. Mo
niuszki 24/1.

g-33466

PILNIE potrzebna osoba
do samotnej — chorej. Za
opieka dam mieszkanie,
utrzymanie i dobre wy
nagrodzenie. Adres: Mi-
łowska, Mazowiecka 117/89,
tel. 383-39, godz. 18—20.

g-33461
POMOC do dziecka, do
chodząca, na 4 godziny
dziennie — potrzebna. —

Kraków, Kazimierza Wiel
kiego 1/25.

g-33386

SYRENA wylosowany w

PKO kupię. Oferty 33277
„Prasa** Kraków, Wiśl-
na 2.

KUPIĘ magnetofon kase
towy ewentualnie zamie
nię za motocykl lub sprze
dam. Wiadomość: Kamiń
ski, Kraków, Kazimie
rzowskie 14, m. 8.

g-31869

KPPG Oddział „RESTAURACJE” w Krako
wie, Rynek Główny 6 — zatrudni natych
miast:

— ZMYWACZKI, KUCHARZY i PRACOW
NIKÓW FIZYCZNYCH.

Istnieje możliwość zatrudnienia na pół etatu.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw Osobo
wych, Kraków. Rynek Główny 6, II piętro.

BONY PeKaO kuplę.
Oferty 33458 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

Matrymonialne x

PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństwa? Naplsz: pry
watne biuro „Venus“, Ko
szalin, Kolejowa 7. Błys
kawicznie prześlemy kra
jowe adresy.

Nauka

MATURA eksternistyczna
systemem przyspieszonym.
—* Rychlicki, telefon 395-11.

g-30967
MATEMATYKA (zwięzłe
metody) — do studiów su
kcesywnie przygotowuje
my. Lewińscy, Bieńczyce,
Na Lotnisku 20/42.

g-29121

Kupno

WTRYSKARKĘ hydrjiuU-
ezną lub poziomą — ku
pię. Zgłoszenia: Kraków,
ul. Bożego Ciała 22/8.

g-33258

WDOWA, bezdzietna, na
turalna szatynka o nie
bieskich oczach, bardzo
miłym wyglądzie, dobrej
prezencji, domatorka, spo
kojnego charakteru, z bra
ku znajomości pozna w

celu matrymonialnym Pa
na, przystojnego, o sym
patycznym wyglądzie, su-

perinteligentnego, bez na
łogów, lat 55—60, spokoj
nego. Bozwledzeni wyklu
czeni. Oferty 33384 „Pra
sa" Kraków, Wiślna S.

KAWALER, lat 96, brunet,
posiadający.,gospodarstwo
rolne, pozna w celu ma
trymonialnym Pannę do
lat 26. Oferty 33394 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż
LAMBRETTA 150 Ld —

sprzedam. Os. Tysiąclecia
53/25, po 17.,
_______________ g-32691

pudelki — miniaturki,
czarne, 6-tygodniowe —

sprzedam. Kraków, al. Po
koju 6/43, godz. 19—20.
______________

.
___ g-33290

COCKER - spaniel — su
czka, czarny, 8-tygódriio-
wy — do sprzedania. Kra
ków, ul. Syrokomli 16/4,
od godz, 15.

FORMY do wyrobu da
chówki, rur kanalizacyj
nych i krawężników ce
mentowych oraz drewno
z rozbiórki — sprzedam.
Kraków, tel. 626-60.

g-33291
SKUTER „Peugeot" 150 —

sprzedam. — Oferty 33359
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

WARTBURG 1000 sprze
dam. Kraków, ul. Halki 5a
(równoległa alei Kaszta
nowej). g-33354

DWIE maszyny ■cztero-
dżiałanlowe (zapis taśmo
wy) produkcji amerykań
skiej oraz sumator „Olym-
pia" tanio sprzedam. —

Wiadomość: tel. 649-87.

g-33350

DUŻĄ szafę pancerną —

wiedeńską — sprzedam. —

Tel. 206-09, godz. 16—18.
g-33266

ROWER ,,Huragan" bar
dzo mało używany —

sprzedam. — Oferty 33263
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

Nieruchomości

PILNIE kuplę w Dzielnicy
Zwierzyniec — domek je
dnorodzinny — względnie
mieszkanie własnościowe.
Oferty 33752 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM 1,78 ha, w

tym szklarnia 900 m, dom
mieszkalny z wygodami —

budynki gospodarcze. Ce
na przystępna. Na listy
nie odpowiadam. M, Ko
walski, Pow, Kwiatkow
skiego 110, 88-100 Inowro
cław. P-109

Różne

Skawińskie Zakłady Koncentratów Spożyw
czych w Skawinie, ul. Dzierżyńskiego 1 —

zatrudnią:
— INŻYNIERÓW względnie TECHNIKÓW

przemysłu spożywczego z praktyką za
wodową, na stanowiska starszych mi
strzów i mistrzów ,

— SPECJALISTĘ z zakresu technologii pie
czywa cukierniczego

— EKONOMISTÓW z wyższym wykształce
niem, do pracy w dziale ekonomicznym
lub zaopatrzeniu

— INŻYNIERA MECHANIKA do pracy
w dzialę głównego mechanika

— KIEROWNIKA świetlicy zakładowej
— AUTOMATYKÓW przemysłowych
— ELEKTRONIKÓW
— maśzyńistOw-chłodnikOw
— kierowców samochodowych —

z uprawnieniami, wg grupy CIO,
Zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw Osobo

wych i Szkolenia, w godzinach ód 7 do 15.

POSZUKUJĘ garażu, chę
tnie w domku w budowle.
Oferty 33378 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

POSIADAM samochód'''i
trochę gotówki — ocze
kuję propozycji. — Oferty
33369 „Prasa" — Kraków,
Wiślna 2.

UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH! — Chcecie zdobyć ceniony
i dobrze płatny zawód?

Złóżcie podanie o przyjęcie
do PRZYZAKŁADOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY

ZAWODOWEJ „ELBUD“
30-409 KRAKÓW, ul. PSZCZELNA 4

na rok szkolny 1974/75

która kształci młodzież w zawodach:
♦ ŚLUSARZ-SPAWACZ
♦ ELEKTROMONTER.’

Nauka trwa 3 lata.

UWAGA! W klasie II i III prowadzona jest nauka teoretyczna
i praktyczna pojazdów mechanicznych. — Uczniowie zdobywają
zawodowe prawo jazdy kat. „B” i „C”.
“Uczniowie otrzymują:

1) wynagrodzenie miesięcznie:
■wklasie I—150zł
■wklasie II—320zł
■wklasieIII—800zł

2) wyjściowe ubranie, półbuty, dwie koszule, czapkę i krawat —

o łącznej wartości około 2.000 zł
3) pełny asortyment ubrań i obuwia roboczej-o — do praktycznej

nauki zawodu
4) opiekę lekarską.

Do podania o przyjęcie należy załączyć: ,

1> podanie z określeniem zawodu, podpisane przez rodziców
2) życiorys
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej — (po zakończe

niu roku szkolnego)
4) zaświadczenie lekarskie o przydatności do pracy
5) 2 fotografie
6) wyciąg lub odpis aktu urodzenia
7) kartę Informacyjną szkoły.
Absolwenci mają pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do

technikum dla pracujących oraz w uzyskaniu dalszego zatrudnie
nia w zakładach podległych PBĘ „ELBUD”,

Ilość miejsc ograniczona.
Podania o przyjęcie przyjmują oraz wszelkich informacji udzielają:

■ Dyrektor ZSZ w Krakowie-Podgórzu, 30-409 ul. Pszczelna 4,
(koło placu Matecznego)

■ kandydatom nauki zawodu ślusarza-spawacza — Dział Kadr
i Szkolenia Zakładu Konstrukcji Stalowych — Kraków 30-415,
ul. Wadowicka 12, III piętro, pokój nr 305, w godzinach 7—15,
(w soboty do 13), tel. 647-00, wewn. 52-34.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu
gowe „Arged” w Krakowie, Rynek Główny 34,
przyjmie do pracy
NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW
UMYSŁOWYCH: • ynwnnMpT t

— st. referentów i referentów, w działach
handlowych

— referentów ze znajomością zagadnień gospo
darki magazynowej

— st, księgowe i księgowe w księgowości fi
nansowej i konfrontacji dokumentów ,

—

oraz zastępcę głównego księgowego
— st. inspektorów ze znajomością zagadnień

inwestycyjnych
■— magazynierów kontrolujących
— st. sprzedawców 1 sprzedawców s

NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW
FIZYCZNYCH:
— kierowców wózków akumulatorowych
— robotników magazynowych

Przedsiębiorstwo zapewnia warunki płacy
zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy w han
dlu ze zmianą stawek od 1 czerwca 1974 r.

oraz możliwość uzyskania dodatkowej premii
kwartalnej lub dodatków przejściowych do
płac zasadniczych.

Pracownicy fizyczni zatrudnieni będą w no
wo wybudowanej bazie magazynowej, z korzy
staniem z posiłków regeneracyjnych.

Ponadto przedsiębiorstwo zapewnia pracow
nikom możliwość korzystania z akcji socjal
nych, tj. wczasów i kolonii dla dzieci oraz moż
liwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje
Dział Spraw Pracowniczych WPHU „Arged”
— Kraków, Rynek Główny 34, II p., oficyna.

Chcesz zarobić

dorywczo?!
Zgłoś się do pracy przy wyła
dunku wagonów z różnymi to
warami i materiałami, w Pla
cówce Oddziału Przewozów
i Spedycji WP PKS na dworcu
Kraków-Bonarka

(Podgórze — obok węzła Mateczny)
codziennie — również w niedziele
i święta — w godzinach 6—18.

Wypłata zarobków, wg obowiązujących
stawek akordowych, następuje na drugi
dzień po wykonaniu pracy.

Osoby chętne do podjęcia stałej pracy
w charakterze ładowaczy — przyjmuje
i szczegółowych informacji udziela Dział
Kadr Oddziału w Krakowie, ul. Nad Su
dołem 6, telefon 384-20 (dojazd z Klepa-
rza autobusem 120 lub 120 bis) codziennie
w dni robocze, w godzinach 6.30—14.

PRZETARGI Lokale

WROCŁAW! — Garsonierą
superkomfortową zamie
nię na podobną Kraków.
Oferty 33828 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

zabrze — centrum I
2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, 73 mz, z ogródkiem —

zamienią na podobne lub
mniejsze w Krakowie,
Tel. 71-42-01, godz. 19—22.

JAWORZNO! Pokój z ku
chnią, spółdzielcze — za
mienię na garsonierę M-2
w Krakowie. Oferty 33638
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

Wojewódzkie Zakłady Chłodnicze w Krako
wie, ul. Płaszowska-Boczna 6 — SPRZEDA
DZĄ W DRODZE PRZETARGU NIEOGRA
NICZONEGO samochód marki „Nysa” n-801,
mikrobus.

Cena wywoławcza wynosi 21.600 zł.

Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, należy wpłacić najpóźniej w przed
dzień przetargu do kasy przedsiębiorstwa.

Samochód można oglądać codziennie w go
dzinach od 8 do 15, pod w. w. adresem.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja, o go
dzinie 10. :— Zastrzega się prawo unieważnie
nia przetargu bez podania przyczyny.

K-3801

13 MOTOCYKLI
marki WSK, wycofanych z eksplo
atacji — SPRZEDA w cenie od 500

do 700 zł — POLSKI ZWIĄZEK
MOTOROWY WZDG, w Krakowie,
ul. SŁAWKOWSKA nr 4.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Szkolenia

PZM — w Krakowie, ul. POSELSKA 20,
telefon 28'1-85, w godzinach 10—12.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Miejskiego „Zetbeem” — zatrudni na okres
letni:

— KIEROWNIKA Ośrodka Wczasowego
w Ustroniu Morskim, pow. Kołobrzeg.

Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział Socjal
no-Administracyjny — Kraków, al, Słowac
kiego 39, II piętro, pokój 35, w godz. 8—10.

K-3774

KRAKOWSKA FABRYKA APARATÓW POMIAROWYCH

w KRAKOWIE, ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 38 - (Bronowice,

przyjmuje kandydatów
do praktycznej nauki zawodów:

TOKARZA 4 ŚLUSARZA ♦ FREZERA ♦ SZLIFIERZA. :

Nauka trwa 3 lata.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakładzii
pracy, a równocześnie uczęszczają do Zasadniczej Szkoły Ząwc.
dowej.
Uczniowie otrzymują za pracą wynagrodzenie miesięczne
w następujących wysokościach:

■w Iroku—150zł—260zł

■wIIroku—320zł—380zł
■ w III roku — 4,40 zł/godz. plus premia 25 proc, za sl-bre wy- .

nikł w nauce.

Ponadto przysługuje deputat węglowy.
Uczniowie mogą korzystać ze stołówki zakładowej i innych

świadczeń socjalnych, a jako pracownicy młodociani otoczeni są

szczególną opieką lekarską.
Po ukończeniu szkoły absolwenci zostaną zatrudnieni w zakła- :

dzie w charakterze kwalifikowanych robotników.

Rok szkolny rozpocznie się 1 września. 1974 roku — Kandydaci
przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego
KFAP — od 15 kwietnia 1974 p., do 15 maja 1974 r.

Przy wpisie należy złożyć następujące dokumenty:
1) podanie
2) wyciąg z aktu urodzenia

3) świadectwo ukończenia VIII klasy — (po zakończeniu roku

szkolnego)
4) kartę informacyjną ze szkoły podstawowej
5) 3 fotografie
6) zaświadczenie o wysokości zarobków rodziców.

7) świadectwo zdrowia.

Uwaga/
Absolwenci klas ósmych!

Krakowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa

w Krakowie, ul. Dzierżyńskiego 112

I ogłasza WPISY
I do klas pierwszych:

♦ Zasadniczej Szkoły Budowlanej przy Technikum

Drogowym — w Bochni, ul. Stasiaka 1
l.b —w zawodzie: ELEKTROMONTERA

♦ oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym
Targu, ul. Równia Szaflarska 1
— w zawodzie MONTERA wewnętrznych instala

cji sanitarnych
— ELEKTROMONTERA.

Do podania o przyjęcie należy dołączyć:
♦ życiorys
♦ pisemną zgodę rodziców
♦ świadectwo ukończenia ósmej klasy
♦ świadectwo zdrowia
♦ odpis aktu urodzenia

♦ dwie, fotografie
♦ kartę informacyjną ze szkoły.

I Podania należy składać w Krakowskim Przedsiębiorstwie
| Instalacji Budownictwa w Krakowie, ul. Dzierżyńskiego 112,

■ pokój 140, lub bezpośrednio w sekretariacie wybranej szkoły.
Czas trwania nauki: w zawodzie elektromonter* 3 lata, w za

wodzie montera instalacji sanitarnych 2 lata.

W okresie nauki zawodu młodociani otrzymują wynagro-
■ dzenie:

■ w zawodzie elektromontera: w klasie I — 260 zł

w klasie II —380 zł
w klasie III — 4,40 zł na godz.

■ w zawodzie montera instalacji sanitarnych:
wklasie I—360zł
w klasie II — 480 zł.

Ponadto w klasach II i III może być przyznana premia
w wysokości 25 proc, miesięcznego wynagrodzenia.

ZSB w Bochni dysponuje internatem dla uczniów zamiej-
■ scowych. .Absolwenci, mają pierwszeństwo w ubieganiu się

0 Przyjęcie. do techników dla pracujących oraz zatrudnienia
. w Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Budownictwa.

K-3060
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Pokazowe obozowisko namiotowe

Harcerze z Krowodrzy
przejmą we władanie

krakowskie Błonia
W najbliższą niedzielę, 5 maja,

Ha Błoniach o godz. 11 spotkają
się harcerze z Krowodrzy, by
uczestniczyć w uroczystości
wręczenia Hufcowi sztandaru
oraz nadania imienia Ignacego
Fika i Mieczysława Lewińskie
go. Na Błonia przybędą oprócz
harcerzy także uczniowie szkół

dzielnicy.
W przeddzień uroczystości na

Błoniach harcerze zorganizują
miasteczko obozowe,. w którym
będzie 300 namiotów (indiańska
kolonia zuchowa, obóz harcerski
z tradycyjną pionierką i zdobnic
twem, nowoczesny obóz harcer
ski, biwaki najlepszych zastę
pów. wystawa dorobku hufca,
stoiska CSH), część rozrywkowa
(estrady, na których Występować
będą zespoły artystyczne ze

szkół i szczepów), gastronomicz
na (m. in. dwie letnie kawiaren
ki) itd. Pomoc w urządzeniu te
go pokazowego obozowiska har
cerskiego zadeklarowała 6 Po
morska Dywizja Powietrzno-De-
santowa, Użyczając młodzieży
sprzętu. Przygotowuje też dla

harcerzy w dniu ich uroczystości
szereg niespodzianek. Zdradzimy
tylko jedną:, w niedzielę żołnie
rze Czerwonych Beretów wyko
nają desant w rejonie miastecz
ka obozowego.

Uroczystości ną Błoniach będą
podsumowaniem trwających od
kilku miesięcy innych akcji har
cerskich Dni ■Sztandarowych
Hufca Kraków — Krowodrza pn.
„Harcerski pokłon 30-leciu
PRL”.

W czasie Dni Sztandarowych
Hufca Krowodrza od 16 do 21
kwietnia drużyny harcerskie

pracowały społecznie przy po
rządkowaniu terenów dzielnicy,
zwracając specjalną uwagę na

miejsca pamięci narodowej.
Od 4 maja w czynnym już o-

bozowisku na Błoniach o godz.
17 impreza pt. „Rozśpiewana es
trada” — wielki korowód mło
dości połączony z występami ze-

społów’‘’sżkolfiychiharc'erskich,
■pofcaż■

stępy orkiestr, projekcje filmów
i przeźroczy.

Również w sobotę, na dzień

przed uroczystością wręczenia
sztandaru odbędzie się „Harcer
ski rajd szlakami 30-lecia” —

gra terenowa rad drużyn har
cerskich połączona ze zwiedza
niem zakładów produkcyjnych
dzielnicy, (ja)

1
CZWARTEK

19.15

Fot J. RUBISWata z cukru... pyszności.

Zygmunta
Anatola

Przy rewaloryzacji zabytków

Studenci chcą
i potrafią pomóc miastu

l»

Zabiegi rewaloryzacyjne wo
kół zabytkowego budownictwa
w Krakowie, to nie tylko wy
konanie świeżych stylowych ele
wacji na Drodze Królewskiej,
ale i w innych częściach Stare
go Miasta, a także na Kazimie
rzu. Odnawianie fasad budyn
ków stanowi tylko część olbrzy
mich prac czekających na na
tychmiastowe wykonanie. Kilo
metry nie zbadanych średnio
wiecznych kanałów, ciągnących
się pod starą zabudową, trzeba

zabezpieczyć, gdyż ‘stojące na

nich budynki osiadają, mury
pękają, wzrasta ich zawilgoce
nie i zagrzybienie.

Pomoc przy renowacji zabyt
kowych obiektów zadeklarowali
studenci — środowisko Uczące w

Krakowie blisko 40 tys, osób.
Mogą oni być zatrudnieni przy
■pracach projektowo-badaWczych
oraz jako wykwalifikowani pra
cownicy brygad Wykonawczych.

Proponuje się, aby w przygo
towywaniu dokumentacji uczest
niczyli studenci i nauczyciele a-

kademiccy kół naukowych hi-
"StoTii 'sztuki ŁUJ, architektury - i

konserwacji zabytków PK i
ASP. Badania podłoża, warun
ków geologicznych, podziem
nych kanałów to praca dla stu
dentów AGH. Koła naukowe

organizacji i zarządzania z WSE
i PK opracują harmonogram
oraz , strukturę wszystkich ro
bót wykonywanych przez stu
denckie brygacy. Projekty ada
ptacyjne przedstawi Wydz. Ar
chitektury PK; konstrukcji tech
nicznych — Wydz. Budownic
twa Lądowego i Inżynierii Sa
nitarnej i Wodnej; zielenią zaj
mą się odpowiednie koła z AR.

Może przeto młodzież podjąć
się całościowego opracowania
dokumentacji kilkunastu bu-
cynków czy nawet całej ulicy,
a także skierować tutaj własne

zespoły wykonawcze — studen
tów odbywających praktyki u-

czelniane i produkcyjne, stu
denckie hufce pracy, kolegów
zrzeszonych w pracowniachspe-
cjalistycznych.

s Studenci będą więc włączani,
do zespołów projektowych, ja
ko

Angażowanie do prac badaw
czych i wykończeniowych pra
cowni studenckich (mają po
wstać lub już nawet istnieją
w uczelniach) w chwili obecnej
natrafia na zasadniczą trudność.
Otóż żadne przedsiębiorstwo, a

tym samym MBP, PKZ itd. nie
może zlecać wykonania prac,
gdyż pracownie nie posiadają
osobowości prawnej.

JEDYNA SZANSA

aka-

zespołów projektowych, ja-

W naszych teatrach W

Teatry
Słowackiego 19.15 Turandot. Mo

drzejewskiej 19 Dziady. Kameral
ny 19.15 Mąż i żona. Bagatela 19.80
Śmierć gubernatora. Ludowy 19.15

Cyrulik sewilski. Operetka
Dziękuję ci Ewo.

Kina

Kruzoe

Kijów 16.39, 20 Ojciec chrzestny
(USA 1. 18). Uciecha 15.45, 18, 20.15
Zbrodnia, jest zbrodnią (fr. -wl. 1 .

16). Warszawa 15.30, 18, 20.15 Ka
baret (USA 1. 16). Wolność 15.30,
13, 20.30 Janosik (poi. 1 . 7). Apollo
16 Przygody Robinsona
(ZSRR 1- 7) 18; 20.30 El Dorado
(USA 1, 14). Wanda 15.45, 18, 20,15
Królowe Dzikiego Zachodu (fr. 1.
14). Sztuka — studyjne 15.45, 18,
20.15 Absolwent (USA 1. 16)., Ml.
Gwardia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15
Popiół i diament (poi. 1. 16). Kul
tura (Rynek Gł. 27) 15.45, 18, 20.15
Dom watnpirów (ang. 1. 14). Dom
Żołnierza (Lubicz 48) 15.45 Znako
mity piątek (ang. ,1, 16). - Mikro
(Dzierżyńskiego 5) 15.45, 18, 20.15
Umrzeć z miłości (fr. I. 16). Związ
kowiec — studyjne (Grzegórzecka
71)
21) .. .■„..■ . .■
14) 18, 20 Smak zemsty (hiszp. 1.
16),
15.45 Poszukiwany,
(poi. 1. 14) 17,30, 19.45 Hubal (poi.
1. 11). Ugorek
łeczka (poi.
wśród sępów

— nieczynne. Wisła (Gazowa
15.45 Próba terroru (USA 1.

Maskotka (Dzierżyńskiego 55)
poszukiwana

„JUBILEUSZ"
W STARYM TEATRZE

W pierwszych dniach maja Sta
ry Teatr obchodzi dwa „jubileu
sze". W dniu 3 maja O godz. 19 od
będzie sl:’setne przedstawienie
„Dziadów" A. Mickiewicza, w re
żyserii K. Swlnarskiego. Nato
miast 5 maja o godz. 19.45 na sce
nie Kameralnej po raz dwusetny
komedia
Klak" w

sklego z

głównej.

J. Abramowa „Kllk-
reżyserii J, Markuszew-

Marią Malicką w roli

„CUCURBITA. STORY"

W sobotę 4, maja teatr „Grote
ska" występuje z premierą sztuki
J. Wolskiego pt. „Cucurbita; sto
ry" — czyli opowieść o pewnej
dyni.' „Cucurbita story" napisana
została specjalnie na zamówienie
teatru „Groteska" i tu odbędzie
się też jej prapremiera.

„Cucurbita story" jest rzadkim
w naszej dramaturgii młodzieżo
wej utworem obywającym' się bez

czarodziejskich i, fantastycznych
motywów bajkowych, ale opartym
na współczesnej polskiej rzeczywi

stości społecznej i obyczajowej,
Dzięki dowcipowi, zgrabnemu
wierszowi, zabawnym sytuacjom
— sztuka posiaaa nie tylko war
tości wychowawcze, ale jest tak
że świetną rozrywką, mogącą przy
ciągnąć zarówno młodzież, jak i
bardziej dorosłych widzów.

Jak zwykle w „Grotesce" barw
na oprawa plastyczna 1 oryginal
ne maski (gdyż jest to widowisko
maskowe) zapowiadają ciekawe
przedstawienie.

Reżyseria — J. Wolski, scenogra
fia — J. Jeleńskl, muzyka — A.
Mleczko, układ ruchu sceniczne
go — z. Wlęclawówna, asystent
reżysera — T. Walczak.

asysojenci-. , A .*
I POMOCNICY

PROJEKTANTÓW.....

Miejskim Biurze Projektów.
Na podobną współpracę odby
wającą się oczywiście na zasa
dach płatnych ■-’- liczą również
Pracownie Konserwacji Zabyt
ków. Instytucja ta może za
trudnić specjalistów w zakre
sie badań archeologicznych ! ar
chitektonicznych buą‘ówli, chęt
nych do pracy w pracowni ma-'

larskiej, konserwacji kamienia

(nie ma prawie w ogóle fa
chowców), konserwacji metalu.

Warunki zatrudnienia i wyna
grodzenia studentów są do uzgo
dnienia. Chodzi o włączenie do

tych prac przede wszystkim stu
dentów wyższych lat studiów,
posiadających odpowiednie już
przygotowanie teoretyczne.

wykorzystania młodzieży
demickięj, jeśli wspomniane
pracownie natychmiast się nie
usamodzielnią, będzie poprzez
uczelniane instytuty. Uczelnie

muszą wziąć odpowiedzialność
za pracę . własnych studentów..

Pożądane jest też, by instytuty
poszczególnych uczelni ściśle ze

sobą : współpracowały. Koordy
nacją poczynań mógłby się za
jąć S7.SP,

Ponieważ wszystkie zaintereso
wane sprawą instytucje są zgo
dne co do możliwości skorzysta
nia z pomocy studentów, należa
łoby jak najszybciej zacząć pra
cę. ■

nia zdecydowała się ną włącze
nie do prac.. Jest nią AGH
Przedstawiciel tej uczelni' poin
formował, że 8 kół naukowych
o specjalnościach górniczych
zajmie się problemami podzie
mi, kanałów miejskich itp.

Z, pewnością i inne uczelnie
krakowskie, które kształcą spe
cjalistów, mogących pomóc przy
rewaloryzacji zabytków, przed
stawią niebawem konkretne

propozyzje przystąpienia do tej
akcji. . JAN FRENKEL

,(os. Ugorek) .17 Bu-
I. 6), 19 Winnetou

(jug. 1. U).

KINA W
Świt 15.45,

(ZSRR 1. 14). M . Sala 15,
19.30 Zaproszona (ir. 1. 16). Świa
towid 15.45. 18, 20.15 Szpital (USA
1. 16)1 M. Sala 15, 17.15, 19.30 David
Copperfield (ang. 1. 14). Sfinks
(Majakowskiego 2) 1«, 18 Odstrzał
(USA 1. 16).

NOWEJ

18, 20.15
HUCIE

Monolog
17.15,

Telewizja
CZWARTEK —

dnia,
16,40.
teki
18.35
18.55 HM

radziniy,,. 19.20 Dobranoc, 19.30
JDz< eimtkp T^efbh U10 Wff
ser.

21.35 Z cyklu: Czym żyje świat,
22.05 Kochałem panią — pr. poet. -

muz., 22,45 Dziennik, 23 ITP, 23.15
Pr. na piątek. .

CZWARTEK — II: 16.50 Program
dnia,
17.20
film
18.10
18.45
noc,

I: 16.10 Program
16.15 ITP, 16,30 Dziennik,

Ekran z bratkiem, 17.40 Z

folkloryst., 18.15 Kronika,
Zapraszamy do poloneza,

Test, 19,15 Przypominamy^
19.20 Dobranoc,

16.55 Pod urokiem miasta,
Za borem za lasem
animow,, 17.30
„Statki dnia

Język rosyjski,
19.38 Dziennik,

poi.
Złote wrota,
dzisiejszego”,

19.29 Dobra-
20.20 Kalej

doskop sportowy, 20.35 Poczekaj
powiem cl pr. TV CSRS, 21.15
Twarze teatru, 21.45 24 godziny,
21.55 Program na piątek.

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

Międzynarodowe
seminarium studenckie

„Polska polityka pokojowa w

30-leciu a’ leninowskie zasady
pokojowego współistnienia" —

to tytuł międzynarodowego se
minarium studenckiego, które

rozpocznie się w piątek, 3 maja,
w Krakowie i trwać będzie 3
dni.

Na obrady przybędzie ok. 300
osób w tym kilkunastu przed
stawicieli organizacji zagranicz
nych. Główne posiedzenia prze
widziano w Klubie „Rotunda”;
zespołów problemowych w klu
bach: „Perspektywy”, „Nowy
Żaczek”, i „Bakałarz”.

Podsumowanie obrad semina
rium odbędzie się W czasie ple
narnego -posiedzenia w niedzielę
przed południem w „Rotundzie”.

Uczestnikom zapewniono atra
kcyjny program
w imprezach
Zwiedzą też Oni

Nowej Hucie.

m. in. udział

artystycznych.
Kombinat w

(ja)

.* 17.30 — Klub MBP, ul. Franci
szkańska 1 — Spotkanie koleżeń
skie Stowarzyszenia Bochniaków.

* 18—salonTPSP,al.Róż3—
-r30latPRL—25latNowejHu
ty — Otwarcie Wystawy Malar
stwa Kraków — Nowa Huta.

■ * 18.15 — Inst. Geografii, ul.
Grodzka 64 — posiedź, nauk. Ko
misji Nauk Geograficznych; mgr
Z. Olecki — Wpływ zanieczyszcze
nia powietrza na promieniowanie
słoneczne w Krakowie, dr zb.
Zioło — Typy powiązań przestrzen
nych Tarnobrzeskiego Okręgu
Siarkowego.

* 18.15 — Pol. Tow, Entomolo
giczne, pl. Wolności 8 — zebranie
z odczytem dr J. Starzyka pt.
„Eksplozje ekologiczne szkodli
wych owadów".

* 19 — PEN-Club, ul. Krupnicza
22 — spotkanie z Jackiem Woź
niakowskim. Prelekcja nt. „Wśród
swoich 1 obcych na trzech konty
nentach'1.

•*18—Klub „Bakalarz", ul.
Krupnicza 48 — Discoteka.

* 19 — Hala „Wisły", ul. Rey
monta — Wieczór folklorystyczny
z okazji 25-lecia Zespołu Pleśni i
Tańca AGH — z udziałem Zespo
łów Pieśni 1 Tańca z Bułgarii i Ju
gosławii.

* 1° ~ SCK „Rotunda’1, ul. ole
andry ! i

_

Teatr Studentów
„ETAM" — premiera; sztuka H.
Kajzara „Trfcema krzyżykami”*

JUTRO O GODZINIE:
* 13 — PAN, ul. Sławkowska 17

— posiedź, nauk. Komisji Nauk
Historycznych; doc, dr St. Alexan-
drowicz — „Nieznany plan Mosk
wy z początków XVII wieku".

* 1Ś — Klub „Starówka", ul.

Szczepańska 5/II p. — otwarcie
wystawy pt. „20 lat placówki kul
turalno-oświatowej".

* 17.30 —

pan
— wspólne posie

dzenie nauk. Komisji Archeologi
cznej i Sekcji Numizmatycznej Poi.
Tow. Archeologicznego i Numiz
matycznego; doc. dr A. Rybarski
— „O Decjuszu 1 jego koncepcji
pieniężnej".

*18—KDK — 500 lat drukar
stwa — spotkanie z przedstawicie
lami poligrafii; o 20 i 22 — Kon
cert jazzowy w wyk. grupy „La
boratorium"; o 19 — Białe kruki z

księgozbiorów królewskich w Bi
bliotece Czartoryskich — wykład
dr W. SzeUńskiej.

* 19.39 — Hala „Wisły" — Kon
cert galowy Zespołu Pieśni 1 Tań
ca AGH.

* 23 — Dom Społeczny AGH,
ul. Reymonta 15 — Spotkanie wy
chowanków Zespołu Pieśni i Tań
ca AGH,
A POZA TYM:

* Żarz. Dzieln, Ligi Kobiet Kra-
ków-Sródmieście uruchomił punkt
poradnictwa prawno - społecznego
przy poradni wychówawczo-zawo--
dowej, ul. Modrzewskiego 19 (par
ter) — czynny w każdy czwartek
w godz. 17 .30—18.30. Wszystkie ko
biety, mające trudności rodzinne
I wychowawcze, korzystać mogą
z porad.

Dla umilenia

kuracji
W dniu 1 Maja zespół Teatru

Kolejarza opuścił Kraków uda
jąc się do Makowa Podhalańskie
go k/Suchej. W dniu Międzyna
rodowego Święta Pracy w czy
nie społecznym wystawił on ko
medię pt. „Znajda” R. Niewiar
rowicza dla kuracjuszy w

torium PKP, umilając im
na ziemi podkarpackiej,
sport został przydzielony
Prezydium DOKP Kraków bez
płatnie.

Saha-

pobyt
Tran-

przez

PIĄTEK — I: 6.30 1 7 Techni
kum Rolnicze, 9.3Ó Sztuka inkrus-

tacjl —xfilm dok. pr. irańskiej,
9.40 Rola — nowela film, pr. pói.,
11.05 Wychowanie obywat. (ki-
Vii), 12 spotkanie z autorem Ckt
III), 12.45 i .13.25 Technikum Rol
nicze, 14.40 i 15.15 Politechnika
TV, 15.55, NURT — Filozofia,’ 16.25

Program dnia, 16.30 Dziennik, 16.40
Pora na Telesfora, 17.20 Wycho^-
wanie fizyczne receptą na zdro-.
wie, 17.45 Tygodnik Inf. Młodych,
18 Dwie
18.25
19.10
l«.2O
20.20
20.50
snort., 21.35 Teatr Telewizji „Mąż
idealny” O. Wilde, 23 Dziennik,
23.15 Pr. na sobotę.

szkoły — telekonkurs
Kronika, 18.45 Ludzie nauki,

Przypominamy, radzimy,
Dobranoc, 19.30 Dziennik,
Rola — nowela film, poi.,
Panorama, 21.30 Wiadomości

Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie teat
rów, kin, radia 1 telewizji redak
cją nie bierze odpowiedzialności.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (c?w. 9—

14.15, piąt. 12—18 wstęp wolny),
Skarbiec i Zbrojownia (piąt. 12—
18 wstęp wolny), Zamek i Mu
zeum w pieskowej Skale (piĄt. 10
—16), Muzeum Lenina, Topolo
wa 5: Lenin w Polsce (czw. niecz.
piąt.. 9—18), Oddział, ul. Kr. Jad
wigi 41: Mieszkanie Lenina (czw.
9—13, piąt. niecz.), w Poroninie
(czw., piąt. 8—16), w Białym Du
najcu (czw. niecz. piąt. 9—16),
Muzeum Historyczne — Oddziały:
Jana 12: Dzieje i kultura Krako
wa (piąt. 9—15), Szpitalna 21: Dzie
je teatru krąk., Wystawa L. i J.

Skarżyńskich (czw. piąt. 9—15),
Krzysztofory, Rynek Gł. 35: Ce
chy krakowskie, zabytki — pa
miątki (piąt. 9—15), Franciszkań
ska 4: Kościuszko w . Krakowie
(czw. piąt. 9—15), Muzeum Naro
dowe — Oddziały: Sukiennice:
Galeria malarstwa poi. XIX w.

(czw. 12—18 wstęp wolny, piąt. 10
— 16), Dom Matejki,

‘ Floriańska
41 (czw. 10—16, piąt. 12—18), Czar
toryskich, Pijarska 8 (czw. 12—

18 wstęp wolny, piąt. 10—16), No
wy Gmach, al. 3 Maja 1: Malar
stwo i rzeźba XX w. (czw, piąt.
10—16), Archeologiczne, Poselska
Sr Starożytność 1 średniowiecze
Małopolski,’ Kolekcja zabytków
archeologii śródziemnomorskiej,
Lotnictwo i archeologia (czw. 14—

18 wstęp wolny, piąt.'10—14)', Etno
graficzne, pi, Wolnica 1: Rzeźba
ludowa w fotografii (czw. piąt. 10
—15), Przyrodnicze, Sławkowska
17 (czW. piąt, 10—13), Krzysztofory
Szczepańska 2: Wystawa M., Jani
kowskiego (czw. 11—18), Pryzmat,
Łobzowska 3: Wystawa N. Lupica
(czw. piąt. 9—19), Pałac Sztuki,
pl. Szczepański 4: Wystawa I.
Pinkasa (Czw. piąt. 10—17). TPSP
N. Hutą, al. Róż 3: Malarstwo J.
Jończyka (czw. piąt. 11 —18),
Rydlówka. Tetmajera 28: (piąt. 11
—14). KTF, ul. Boh. Stalingradu
13: Węgry w obiektywie flO—19),
Kopalnia Soli, Wieliczka (8—18).

Dyżury
Chir., Chir. dżieer, Neurolog.,

Urolog.; Laryng.: os. Na Skarpie,
Okulist.: Kopernika 38. Pogot. Ra
tunkowe: Siemiradzkiego 1: wy
padki teł. 09, zachorowania i prze-

625-59,
■' 205-77,

Pogot. MO tel. Ó7, Telefon Zaufa
nia 377-55 (17—22), dla flaiecl i mło
dzieży 611-42 . (15—17). Straż Poź,
03. Pomoc Drogowa PJSMot Kra
ków ,417-60 (7—22),

'

Zakopane
27-97, N. Targ 29-42, N. Sącz 203-25
Tarnów 39-96 (7—16), informacja

. 0 Usługach, Mąly< Rynek 5 tel.
565-88 . 223-56 .' Nowa Huta: Pogot.
MO tel. 41’-11, Pogot. Ratunk.
432-22 . Straż poż. 433-33, Dyżur
pediatr. dla Nowej. Huty i pow.
Proszowice: Szpital w Nowej Hu
cie, Informacja kolejowa zagr.
222-48, kraj. 233-80 do 85, 595-15,
Informacja kodowa tel. 413-54
(dla N. Huty) 203-22, 203-42, 584-23,
230-19, Poradnia d/s Wychowania
Seks. Młodzieży 357-66 (14—18),

■Milicyjny Telefon Zaufania
całą dobę, 262-33 (6—16), KTSM,
Boh. Stalingradu 13 — telefon
porad i informacji z zakresu
seksuologii 578-08 .

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Pl. Wolnoś

ci 7, Pstrowskiego 94 (tlen), N.

Huta: al. Rew. Październikowej
6 (tlen).

Różne

Pod urokiem miasta
Urzekl go Kraków. Wąskie sta

re uliczki, masywne baszty, toną-

Co mają począć?
Rozumiemy, że modernizacja

miasta wymaga nieraz ofiar po
noszonych przez miłujących swój
gród mieszkańców, ale żyć beż
wody trudno. A tak właśnie
ód trzech już dni — żyją lokato
rzy domu nr 81 przy przebudo
wywanej ul. Zakopiańskiej. Co

gorsza, wszystkie znaki na nie
bie i ziemi wskazują, że na tych
trzech dniach się ńie skończy.
Podobnie wygląda sytuacja w

Instytucie Odlewnictwa również
przy ul. Zakopiańskiej. Fakt ten

hamuje pracę zakładu doświad
czalnego, cierpi też na tym bhp.

Co mają począć zrozpaczeni
mieszkańcy i pracownicy?

ce we mgle mariackie wieże. I

atmosfera — ta z „zielonego ba
lonika", „zaczarowanej dorożki''.
I choć urodził się w Sandomie
rzu, a do podwawelskiego grodu
trafił dopiero wiosną 1945 r. po
ucieczce z Buchenwaldu — czuje
się na wskroś krakowianinem.

W mieście tym ukończył stu
dia w Akademii Sztuk Pięknych
i miastu temu pozostał wierny
w swej twórczości. Nawet wów
czas, gdy przebywał za granicą,
gdzie prezentował swe prace,
sięgał po farby, pędzel i malo
wał stare zakątki Krakowa, mia
sta za którym tęsknił, które ko
cha.

Tak przedstawia Jerzego Po
trzebowskiego red. Zdzisław Wój-
cikiewicż w filmie telewizyjnym
(kolor) „Pod urokiem miasta",

przygotowanym przez Krakowski
Ośrodek Telewizyjny na 2 maja
godz, 17.45 w progr. U.

1

zoo (Lasek Wolski) od godz. »

do zmroku.

Ogród Botaniczny (Kopernika
27) od godz. 10 do 17.

Radio
PROGRAM II

CZWARTEK

Dzienniki: 3.30, 4.30, <5.30, 6.3»,
7.30, 8.30, 11.30, 16,50, 18.20, 21 30.
23.30.

17.00' Utwory orkiestrowe. 17 .20

„Posiady na antenie” — gawęda
T. Stalcha — cz. I. 17.40 Z mu
zycznej szuflady. 18.30 Eehi dnia.
18.40 Nauka praktyce. 19.00 Kwad
rans jazzu. 19.15 59 lekcja języki
rosyjskiego. 19.40 „Życiorys ryty
w miedzi” — reportaż. 20.00 Słyn
ne arie basowe z oper rosyjskich.
20.30 Magazyn liter. -muzyczny.
21.00 Dworzak — Kwintet fortep.
A-dur. 21.50 Wiadomości sport.
21.55 Portrety poi. kompozytorów.
22.30 „Kto czyta pamiętniki”. 23.00
„Co piszą o muzyce?”. 23.35 Co
słychć w święcie. 23.40 Dufay —

Msza „Eece ancilla Domini” —

fragm.
'

Na UKF 68,75 MHz —• z Krakowa

16,00—17.00 Program stereofon.



Oo 85 minuty był

IZOKAZJI Świętą Pracy tak w Krakowie Jak i w woje-,
wództwle odbyty się liczne imprezy sportowe. Niestety,
deszcz^ przeszkodził w przeprowadzeniu wszystkich zaplano-

z nich nie doszły do skutku. A:
pierwszomajowych imprez...

sły i Cracovii. Na rozmiękczo
nej bieżni Wisły nie można by
ło jednak przeprowadzić konku-

. rencji. Z ciekawszych wyników
■uzyskanych na stadionie Craco-

vii należy odnotować: 1500 m

t Górnicki (Cracoyia) 1.55,7 min.;
. rzut młotem Wołek (Cracoyia)

56,56 m.

Na kortach Nadwiślanu
Tradycyjny turniej tenisowy,

urządzany na kortach Nadwi-
ślanu, nie został wczoraj zakoń
czony, deszcz przeszkodził bo
wiem w rozegraniu pojedyńku

! finałowego między Nowakiem a

Meręsem. W półfinałach Nowak
wygrał z Wojciechowskim, a

Meres pokonał Górszczaka
(wszyscy Nadwiślan). •

Szermierze walczyli
o puchar Chemobudowy

Krakowscy szermierze wal
czyli o puchar ufundowąńy
przez KZ ZMS i Radę Zakłado
wą Chemobudowy. Turniej od
był się w czterech broniach.

Zwyciężyła pierwsza drużyna
Krakpwskiego Klubu Szermier
czego. Następne miejsca zajęli:
2. KKSz. II, 3. drużyna junio
rów KKSz., 4. Cracoyia.

Ciekawe turnieje
piłki ręcznej

Na boisku Ćraćovii odbył się
turniej piłki ręcznej juniorek
drużyn tego klubu. W grupie
dziewcząt starszych
Szkoła Podstawowa
Szkołą Podstawową
grupie dziewcząt

stanie dokończony w przyszłym
tygodniu.

wanych zawodów 1 niektóre :
- oto krótkie sprawozdania z ]

Regaty kajakowe
czwórek

Na Wiśle, koło przystani Nad-,
wiślanu, odbyły się tradycyjne
regaty kajakowe czwórek. W

punktacji drużynowej zwyciężył
Nadwiślan przed Yaćht Clubem
Budowlani Nowa Huta, AZS-em
i KKW-29. We wszystkich kon
kurencjach czwórek na dystan
sie 500 m, z wyjątkiem konku
rencji juniorów (KKW-29), zwy
ciężyły osady Nadwiślanu. Po
nadto odbył się wyścig kanady-
jek-siódemek, w którym pierw
sze miejsce zajął Yacht Club
Budowlani przed AZS-em i Nad-
wiślańem.

Startowali lekkoatleci

Zawody lekkoatletyczne mia
ły odbyć się na stadionach, Wi-

*

Na boisku Domu Kultury w

Nowej Hucie odbył się turniej
młodzików w piłce ręcznej.
Zwyciężył MKS MDK Krakus
przed Wawelem, Garbarnią i
AZS-em.

W Wieliczce —

tenis stołowy
Powiatowy KKFiT W Kra

kowie i Górnik Wieliczka zorga
nizowały turniej tenisa stoło
wego. Wśród kobiet zwyciężyła
Nodzyńska przed Stachnik (obie
Górnik Wieliczka) i Miodońską
(Metal Węgierska Górka), a

wśród mężczyzn Samel (Tarno-
via) przed Sowińskim i Kolodą
(obaj Gorce Nowy Targ). Dru
żynowo pierwsze miejsce zajął
Górnik Wieliczka przed Gorca
mi, i: Metalem.,

.. ■W ROZEGRANYM w Zwickau
pierwszym półfinałowym ma*,
czu piłki nożnej, w ramach
mistrzostw Europy drużyn I
młodzieżowych, NRD zremiso- |
wała z Polską 0:0. Repreżenta-
cja „Orląt” wystąpiła w na
stępującym składzie: Mowlik, 1

SobczyAskl, Wyrobek, Wieczo- ,

rek, Białas, Garlowski, Żmu-
j da, Kasallk, Drozdowski,
( Kmiecik, Kusto. ;
f Młodzi piłkarze polscy za- ,

• grali dobry mecz i wywalczy-
‘‘n li cenny punkt. Za tydzień, 8
11 bntio w Łodzi odbędzie się I
l spotkanie rewanżówe.
( W drugim meczu pólflńaic-

i wym o mistrzostwo Europy •

, drużyn młodzieżowych ZSRR .i
l pokonał Węgry 2:0 (1:0).

i

Przeszkoda jeszcze wprawdzie
niewysoka, ale styl juniorki KKJ
— Małgorzaty Pietruskiej zupeł-
vnie dobry. Podczas wczorajszych
zawodów pokazowych na Błoniach
zobaczyliśmy 12 juniorów i 5 se

niorów.
Fot. W. Książek

WARSZAWA.' W międzypań
stwowym meczu tenisa stołowe
go Polska przegrała z. Francją
3:4. Było to ..spotkanie, decydu

jące ‘ó wejście do europejskiej
ekstraklasy tenisa stołowego.

ZAKOPANE. Po sześciu' par
tiach międzypaństwowego me
czu szachowego .Polska, przegry
wa z ŃRD 5:7.

OPOLE. W ramach drużyno
wych mistrzostw Polski, w

strzelectwie kulowym, w strze
laniu z karabinka standardowe
go zwyciężyła Pasławska (Wis
ła).,

zwyciężyła
nr 96 przed
nr128,aw

- młodszych
również. Szkoła Podstawowa nr

96 przed Szkołą Podstawową nr

128. Trenerem zwycięskich ze
społów jest mgr K. Nelicka.

, W* turnieju piłki ręcznej ju
niorek, rozgrywanym na boisku
SZS whNowej.iHucić;. odbyły .śię
tylko trzy mecze. Oto wyniki'
Koróńa -L M'KS Krakus 13:7,
Cracovia — Wanda 10:5, Wanda
—■MKS Krakus 7:4. Turnićjc zoi

Jutro wiellcf poka?
gry w badmintona

JAK już informowaliśmy, jutro (3 maja) w hali Korony I
będzie miał miejsce wielki pokaz gry w badmintona, zwa- 1

nego w Polsce kometką. Dla wszystkich, coraz liczniejszych, 1
amatorów tej gry impreza będzie nie łada gratką. Po krót
kim wyjaśnieniu zasad kometki nastąpi pokaz w wykonaniu i

czołowych zawodniczek i zawodników naszego kraju. Rozę- n

grane zostaną trzy gry:' pojedyncza kobiet, w której zmie
rzą się druga na liście klasyfikacyjnej Maria Muszakowa ż

czwartą na liście — Marią Domańską, ósmy w Polsce :

Stanisław Czyszczoń (cała trójka z Krakowa) z reprezentan
tem Warszawy — Leszkiem Nowakowskim. Trzeci mecz to 1

gra podwójna, w której panie Domańska i Muszakowa, i

( aktualne mistrzynie Polski w tej konkurencji, walczyć będą: i
? z deblem męskim Czyszczoń — Nowakowski.
i Zapraszając wszystkich entuzjastów kometki do obejrzenia
k pokazu, przypominamy, że początek imprezy nastąpi ogodz;

TOTEK

W MAŁYM LOTKU wylosowa
no następujące numery: 3, 4, 8,
11. 27. ,

‘W TOTO-LOTKU,stwierdzono: 2
piątki premipwąilć; wygrane po.
milion zł, 176. piątek: zwykłych,
wygrane po 18 OM zł, 10 444. czwó
rki, ; wygrane po .473'. Zł, 221 420
trójek, wygrane po 23 zł. .

POGOŃ SZCZECIN — WISŁA 3:1 (0:0). Bramki strzelili:
dla Pogoni — Boguszewicz (z rzutu karnego) w 49 min., Wo-
ronko w 85 min. i Wolski w 87 min., dla Wisły — Sarnat w

59 min.
WISŁA: Adamczyk, H. Szy

manowski, A. Szymanowski,
Maculewicz, Musiał, Garlej, O-
barzanowski (Gazda), Krawczyk,
Sarnat, Kapka, Gacek (B. Stol-

czyk).
Nadal nie wiedzie się piłka

rzom „Białej. ■Gwiazdy’*, którzy
stracili kolejne punkty, tym ra
zem przegrywając z walczącą o

utrzymanie się w ekstraklasie
Pogonią. Na usprawiedliwienie
drużyny krakowskiej trzeba po
wiedzieć, że wystąpiła ona w

Szczecinie bez dwóch czołowych
napastników: . Kmiecika ; i Ku-
sty, którzy w tym czasie grali
w młodzieżowej reprezentacji
Polski w Zwikau.

Wczorajszy mecz toczył się
przez, cały czas pod znakiem
bardzo wyraźnej przewagi gos
podarzy, którzy już w pierwszej
części spotkania mieli kilka do
brych pozycji na zdobycie bra
mek. W 49 min., za rękę Mu-
siała na polu karnym, sędzia po
dyktował „jedenastkę”, którą
pewnie strzelił Boguszewicz. W
dziesięć minut później Sarnat w

umiejętny sposób wykorzystał
zamieszanie pod bramką szczeci
nian i zdobył wyrównującegb
gola. Od tej chwili Wisła za

wszelką cenę starała się utrzy
mać wynik remisowy. Udało się
to jej do 85 minuty. W ostatniej
części spotkania przewaga gos
podarzy była już zdecydowana i

wtedy to strzelili oni kolejno
dwie bramki.

Piłkarze Wisły zagrali w

Szczecinie słabo. Kryzys w kra-

kowskim zespole trwa. Trzeba

go jak najszybciej przezwycię
żyć...

I ligca
Pogoń — Wisła 3:1, Ruch —

Lech 2:1, Legia — Szombierki
0:0, Zagłębie Sosnowiec — Gór
nik 1:0, Zagłębie Wałbrzych —

Stal 0:1, ROW — ŁKS 3:2, Po
lonia— . Gwardia 0:0, Odra —

Śląsk 0:1.
1. Ruch 24 36 46—15
2. Stal 25 30 33—17

3. Legia 25. 30 32—19
4. Górnik 25 30 35—23
5. WISŁA 25 29 28—20

6. ŁKS 25 26 21—22
7. Śląsk 25 26 20—27
8. Lech 25 24 23—24
9. Polonia 25 24 20—27

10. Gwardia 25 23 23—25

11. ROW 25 23 19—25
12. Pogoń 25 22 23—35
13. Zagłębie S. 24 21 19—28
14. Sżombierki ,25 20 21—27
15. Odra 25 18 16—31

16; Zagłębie W. 25 16 13—27

II ligCB
Grupa północna

Hutnik — Widzew 3:0, Ąrkó-
nia — Arka .0:0, Ursus — Motór
0:1, Bałtyk — Stomil 1:0, Gwar
dia — Zawisza 1:0, Lechia —

Avia 2:1, Lublinianka — Włók-

PARYŻ. W międzynarodowym
wyścigu* kolarskim Tour de Li
mousin ■.zwyciężył Szurkowski

przed Kaczmarkiem 1 Gusajewem
(ZSRR). k ...

' HAMBURG. W międzypaństwo
wym meczu, -pliki'. hóż-nej? NRF
wygrała’ :że ■Szwćdją(Ó ŚS):.; la "i
■PARYŻ. ■W. międzynarodowym'

.wyścigu kolarskim w Bretanii, trzy
pierwsze miejsca -zajęli reprezen
tanci i
przed Mytńlkląm-

fóuMSc - Widzew 3:0

■4RIO DE JANEIRO. Piłkarzć Dra-:
zylii zremisowali z reprezentacją
Austrii 0:0.

SAN JOSE. Reprezentacja
karska Ghile przegrała z klubo
wym zespołem z Kostaryki, Spa-
rissęm 1:2 (0:0). ‘

LONDYN. Angielska Federacja
Piłkarska zwolniła sir Alfa Ram-

seya ze stanowiska trenera re
prezentacji. ’rf

ODESSA.* Pierwszym finalistą
turnieju pretendentów dó tytułu
szachowego mistrza świata zo
stał Wiktor Korcznoj (ZSRR).

LONDYN. W meczu pitki nóż-
nej Ii-ligowy zespół angielski As
ton Villa rozgromi! Feyenoord
Rotterdam 7:1 (2:0)

mecz m Suchych Stawach
HUTNIK — WIDZEW ŁODZ 3:0 (2:0). Bramki strzelili: Sto

kłosa w 28 i 39 min. oraz Szewczyk w 85 min. Sędziował J. Ga
wlik? Katowic. Widzów około 1000.

HUTNIK: Urbańczyk, Gładysek, Bielewicz, Płaszewski (od 53
miń, Nocoń), Bławat, "Ząbek, Szumieć, Mazanek, Stokłosa; Szew-
tój*k) ifonttfczł?y fi min. KowłlŚij^j:

Początek meczu nie zapowiadał zwycięstwa gospodarzy. Pił-
‘ karze Widzewa przeprowadzali bowiem raz po raz ataki na

bramkę Hutnika, a .y? pierwszych 25, minutach spotkania mieli
kilka doskonałych okazji do zdobycia" goli;? Na przeszkodzie sta-

ntel^dhak; .dpskęriale wćz,oraj usposobiony Urbańczyk, który
'

o^phil wiele strzałów?, i to bardzo groźnych. W 28 min. piłkę
'

otrzymał na lewym skrzydle Konieczny, szybko poprowadził
ją do przodu, zacentrował i... Stokłosa uzyskał prowadzenie dla
Hutnika. W jedenaście minut później Ząbek strzelił w kierunku
bramki Widzewa, piłką odbiła się od obrońcy, doszedł do niej

. Stokłosa, przerzucił ją nad bramkarzem i gospodarze prowa
dzili 2:0! Łodzianie
czu mieli wyraźną

’ dnak dzielnie i od
; z takich wypadów,

W sumie, mimo
deszczu a pod koniec w zapadających ciemnościach, oglądaliśmy
na Suchych Stawach naprawdę dobry futbol. Widzew — jeden
z. kandydatów do I ligi — zaprezentował się przed krakowską
publicznością z jak najlepszej strony, a piłkarzy Hutnika już
dawno nie widzieliśmy tak grających. Wszystkie bramki były
pierwszej marki, cały zespół walczył ambitnie, największe bra
wa należą się jednak bramkarzowi gospodarzy Urbańczykowi.

(KAS)

22 ,14 13—24

niarz 0:0, Warta — Stoczniowiec
1:0.

1. Arka 23 32' 20—12
2. Motor 22 30 24—9
3. Widzew 23 29 27—16
4. Lechia 23 29 21—li

5. Gwardia 23 25 20—17
6. Stoczniowiec 23 23 19—15
7. Ursus 23 23 20—19
8. Bałtyk 23 22 18—19
9. HUTNIK 23 22 28—30

10. Avia 23 21 19—19
11. Warta . 23 21 12—20
12. Arkonia 22 20 16—23
13. Stomil 23 19 13—20
14. Lublinianka 23 17 13—18
15. Włókniarz 22 17 12—23
10: zacisza

Grupa południowa
■Metal — Garbarnia 6:2, Ura

nia — BKS 1:0, Tychy — Piast

2:0, Katowice .L- Stal Rzeszów
0:0, Niwka — Star 2:0, Wisłoka
— Stal Stalowa Wola 1:0, Woj
kowice — Sparta 4:1, Zastał —

nie dali za wygraną, w drugiej połowie me-

przewagą. Piłkarze Hutnika bronili się je-
czasu dó czasu kontratakowali. Po jednym

w 85 min., Szewczyk strzelił trzecią bramkę,
iż spotkanie toczyło się podczas padającego

Jastrzębie 3:0.
1. Tychy 23 32 34r-15
2. Urania 23 31 26—13
3. BKS 23 30 36—17
4. Wisłoka 23 26 22—29
5. Piast 23 25 24—21
6. Metal 23 24 27—23
7. Stal R. 23 24 24—20
8. Katowice 23 24 20—16
9. Sparta 23 24 19—18

10. Wojkowice 23 23 26—30
11. Stal S.. W.

‘ 23 21 24—23
12. Zastał 23 21 20—32
13. Star 23 18 18—21
14’. Niwka : 23 18 17—27
15. Jastrzębie 23 14 12—26
16. GARBARNIĄ 23 13 15—41

Carlting waha się. Po tym, co przed chwilą prze
szedł, chciałby mi odpłacić moją własną monetą, ale

czuje, że teręil, na którym stoi, jest bardzo śliski
— Co pan proponuje? — wzdycha. ,

— Zapraszam pana na śniadanie — mówię.
żo lepiej człowiek zastanawia się : przy pełnym żo
łądku. ,

’ -' '

. .

Przyjmuje w końcu zaproszenie i każę swojemu
szoferowi wysadzić nas przed restauracją Scotta. Joe

natychmiast rozumie, o co chodzi i prowadzi nas do

izolowanego . Stolika.
— Burboń, stek i kawa — powiadam do Sally, któ

ra nadbiega z tradycyjnymi szklankami wody z lodu,
— Słucham pana, Adams — mruczy Carlting na

lewając sobie dobre ćwierć butelki, Old Crów.

Opowiadam ,mu tym razem, niczego nie, opuszcza
jąc, o wszystkich moich poczynaniach, łącznie z roz
mową z Latzko. Carlting jest zdruzgotany.
..— Cała ta historia to dynamit — mówi szeptem,

— Możemy wywołać skandal, który wstrząśnie ca
łym miastem. ' '

— Może pan się spodziewać, że będą wywierać na

pana różnego rodzaju presje. Dlatego właśnie pro
siłam o rozmowę w cztery oczy.tni

_

a-rr-z.łta > • *. luje, wictuci uciiiu, ui^có. h .tuivgu uuuiiuuńi uu stsanaaiu.
— Dlaczego ta Kate Hanton mc mi wczoraj nie do-

_

. . . .wiedziała? - pyta z .nagłą podejrzliwością. albo Himes możecie wszystko wyjawić,-proszę
-Złóżmy to przeoczenie na karb emocji _

mó- ba£dzo. aleJa sxę do tego teraz nie mjeszam.
wie snusżczaiac skromnie, oczy.

- Ale nie Kapitan długo rozwaza .moje słowa . z miną zatro-

Pogrom

METAL KLUCZBORK —

GARBARNIA 6:2 (5:0). Bramki
strzelili: dla Metalu — Kosek 2,
Bodura, Kamiński, Piecz i Wai-
da, dla Garbarni — Macała i Pi
larski. ?

GARBARNIĄ: Pietrzyk (Draus)
Grzesio, Piwowarczyk (Policht),
Wrona, Piper, Deptuch, Herod,
Madaj, Macała, Pilarski, Skóra.

Niestety, nie udała się Garbar
ni wyprawa do Kluczborka.
Krakowianie wypadli tam bar
dzo słabo, szczególnie w pierw
szej części, którą przegrali aż
0:5. Natomiast gospodarze zagra
li najlepszy mecz odkąd grają
w II lidze.

W III lidze
■W meczach klasy okręgowej u-.

zyskano wyniki: GRUPA I: Unia .

Tarnów — Fablok 4!0 (2:0), Gór
nik Libiąż — Przebój 0:0, Szcza-
kowianka — Chełmek 0:1 (0:1),
Prokoclmt — • -Sandecja 4:4 (2:1),
Czarni — Hejnał 1:0 (0:0). W ta
beli prowadzi Unia 29. pkt przed
Górnikiem Jaworzno 28 pkt. W
GRUPIE II rozegrano tylko dwa

zaległe mecze: Bolesław — Wi
sła Ib 4:0 (2:0) 1 Dunajec —

Górnik Siersza 1:0 (1:0). W tabeli
prowadzi Unia Oświęcim 25 pkt
przed Yictorią 21 pkt.

Mieszam osad na dnie filiżanki po kawie, jak
wróżka szukająca natchnienia’.

— Przede wszystkim unikałbym oficjalnego prze
słuchiwania .Miss Hąnton i Mrs Yaughan, .obu głów--
nych świadków oskarżenia. Potem dyskretnie nawią
załbym kontakt ż. naszymi czterema podejrzanymi.
Możliwe, że niektórzy mają alibi nie do obalenia, po
dobnie jak Whitcomb. W tym przypadku nie warto

ich wydawać na łup publiczny. ‘Jeżeli' to się uda, będą
panu wdzięczni za dyskrecję.

— A ci, którzy nie mają alibi?
— Pozostanie panu . prowadzić klasyczne śledztwo,

ale z taktem. Najlepiej byłoby, żeby się pan nie po
kazywał u siebie w biurze; To wyłączy ryzyko prze
cieków, a przede wszystkim uniemożliwi Himesowi
kontakt z panem. Jeżeli sprawy 'pójdą po mojej my
śli, byłby zdolny sobie przypisać wszystkie zasługi.

Carlting zgadza się w milczeniu.
— Trzeba jednak, aby wiedziano, gdzie mnie zna

leźć w razie nagłej potrzeby — zrzędzi.
— Niech pan każę telefonować tutaj, Sally będzie

zachwycona, że może - odbierać wiadomości.
— Czemuż by nie, w mojej sytuacji? — wzdycha.

— Ponieważ jest pan w nastroju do zwierzeń, czy
nie mógłby pan od razu wskazać

ściłoby robotę?
....... —Gdybym ja

'

to "wiedział, •

skaną. i ‘

: zwariowanej kombinacji...
— Dobrze pan to rozegrał — przyznają.' -y Wszyscy — Jestem szczęśliwy słysząc,

zwrócą się przeciwko mnie, gdyż Himes, jako dobry — szydzi sobie. — Zaczynam
polityk, mnie właduje tę historię na kark, i, przed kompleksy. Czy nie ma pan
wyborami poradzi mi bym przeszedł na emeryturę, ryta?

Żal mi go trochę i przyznaję, że wciągnąłem go — Jeżeli próba szantażu jest motywem zbrodni, to

w nie lada pułapkę..
'

. , .

- ®a czele kroczą Kneale i Brewer, ale nic nie jest
- Co pan radzi - pyta, wpatrując się we mnie Pewne Zniknięcie Pauersteina nazajutrz po morder-

z uporem. — Umiał pan zamknąć potrzask, może więa s Wle ardzo mnie intryguje. ,.

- - ..-.T-.%' (Ciąg dalszti nastąpi)

ców, zdjęcia w zalakowanej kopercie itd. Czy tylko
przez upodobanie do emocji? ■

— Żle mnie pan ocenia, Carlting. Myślę, że jeden
z klientów Judith jest mordercą, z tego zaś wynika,
że pozostaje czterech ludzi niewinnych, z Whitćom-
bem włącznie, który ma alibi. ‘Tymczasem Kneale
i Nurberger grozili mi, a Brewer nie zawahał się

„ przejść do czynów. Musiałem ich zatem zneutralizo-
' wać. "■ ; ■■■■;i

— Byłoby prościej wyjawić ich nazwiska sądowi.
Potrząsam głową. .

— Żyjemy w małym mieście. Jeżeli publiczka łak
nie skandalu, to nie wybacza temu, kto go wywo
łuje. Biada temu, przez. którego dochodzi do skandalu.

wię spuszczając skromnie oczy. — Ale nie przypusz
czam, by pan ją w ■ogóle o-to pytał. .

: —- Pąmięć to śmieszna rzecz — rpruczy.
— Gdyby nawet wczoraj o tym mówiła, i tak nie

uwierzyłby pan,
kieś wątpliwości,
wego - o

'

kopertę^
Carlting je w

każdy kęsek, W
— Chciałbym wiedzieć, dlaczego zainscenizował pan

ten cały :,miszmaśz;, nie, zidentyfikowane odciski pal- mógłby mi pan wskazać wyjście?.

tymczasem teraz jeżeli ma pan ja-
wystarczy poprosić urzędnika sądo-

ze zdjęciami.
milczeniu, • przeżuwając statecznie
końcu odsuwa talerz.

nie

ie

mordercy, to upro-

montowałbym tej

pan czegoś nie wie
odczuwać - przez pana

nawet jakiegoś fa-wfo-

(45)


