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> W najbliższych dniach przyj-
mie pierwszych gości najwięk
szy w kraju, liczący 1500 miejsc
hotel „Forum” w Warszawie.
Ich obsługą zajmować się bę
dzie ok. 800 osób personelu. Jak
stwierdził dyrektor, tego hoteluKraków, czwartek 10 stycznia 1974 r

Dziś W godzinach wieczornych odbędzie się
noworoczne spotkanie przewodniczącego Rady
Państwa — Henryka Jabłońskiego z ambasado
rami akredytowanymi w Polsce.

To tradycyjne spotkanie sta
nowi okazję do bezpośrednich
rozmów' o najważniejszych u-

biegłoiocznych wydarzeniach w

życiu Polski' i innych krajów, o

perspektywach rozwoju wzaje
mnych stosunków, stanowi oka
zję do wymiany życzeń pokoju,
współpracy i pomyślności naro
dów w nowym roku. Zabytko
wy pałac • wilanowski stanowi
piękną oprawę zarówno dla sa
mego spotkania, jak i dla kon
certu z udziałem wybitnych ar
tystów. polskich, na który za
proszeni zostali dyplomaci.

przybył mlni-
Serbii Vukoje

BANK LUDZKICH

i l występami
■Do ,i Domu Spokojnej Starości

w Prokocimiu przybyli aktorzy
Teatru im. Słowackiego, aby
swym występem rozproszyć
monotonię życia pensjonariuszy
Domu. W imprezie, zorganizo
wanej z inicjatywy Dyrekcji i

Rady Zakładowej Teatru wy
stąpili: Krystyna Hanzel, Ur
szula Popiel, Halina Wyrodek,
Tadeusz Szybowski, Henryk
Matwiszyn, Aleksander Polek

■oraz Franciszek Bartuś.
Starsi wiekiem członkowie

zespołu „Pogodna Jesień" za
prezentowali swój program ar
tystyczny mieszkańcom Pań
stwowego Domu Rencistów przy
ul. Praskiej 25.

Niedawno otwarty Państwo
wy Dom Pomocy Społecznej
przy ul. Babińskiego 25 jest je-
Szcze . „na dorobku”. Znając tę
sytuację nowej placówki opieki
spot, pracownicy Spółdzielni
.jPrzełom” przy ul. Mostowej12
przekazali nieodpłatnie

' wiele
ozdób choinkowych.
■Wszystkim • należą się podzię
kowania. (lov)

Do Krakowa
ster informacji
Bulatovic w towarzystwie wi
ceprezesa RSW, „Prasa-Książ-
ka-Ruch“ Bogusława Płazy. W
czasie pobytu w naszym mie
ście gość odbywa spotkania z

dziennikarzami.
mu dyrektor
WydawnictwaRŚW .

Ryszard Sławecki. Dostojny
gość zwiedza również zabytki
Krakowa: państwowe zbiory
sztuki na Wawelu, Galerię
Malarstwa w Sukiennicach o-

raź Collegium Maius — Muze
um Uniwersytetu Jagielloń
skiego, Muzeum Żup Solnych
w Wieliczce. W dniu dzisiej
szym minister V. Bulatovic
spotkał się z II sekretarzem
KW PZPR
oraz złożył
wi miasta
Pękali.

Towarzyszy
Krakowskiego

Prasowego
„Prasa-Książka-Ruch”

Andrzejem Czyżem
wizytę prezydento-
Krakowa Jerzemu

Fot, Jadwiga Rubiś

Z początkiem nowego roku załoga
krakowskich Zakładów Przemysłu
Gumowego „Stomil”przystąpiła
do produkcji atrakcyjnych wyro
bów. Znajdują się /wśród nich
piłki przeznaczone na monachij
skie Mistrzostwa Świata.. Do
chwili rozpoczęcia tego ważnego
wydarzenia sportowego do Mona
chium powędruje 48 tysięcy sztuk

piłek. Zakład oferuje naszemu

handlowi piłki z nadrukiem infor
mującym o wy
nikach drużyny
polskiej. Mogą
one znaleźć „ się
na rynku, w sto
sunkowo krót
kim czasie, dzię
ki zastosowaniu
tećhpiki sitodru
ku. Ń/z: Włady
sława Piwowar
kontroluje napi
sy na piłkach.-

Książę Karol żeni się?
W Londynie coraz głośniej o

matrymonialnych planach na
stępcy tronu brytyjskiego, księ
ciaKarola. Mimo zaprzeczeń z o-

bu stron, jego imię łączy się z

osobą 22-Ietniej lady Jane Welle-
sley, córki księcia Wellingtonu.

Zaprzeczeniom w sprawach ser
cowych rodziny królewskiej dziś
mało kto wierzy, pamiętając, że

zaprzeczenia księżniczki Anny i
Marka Phillipsa zakończyły się
hucznym weselem. /.

— Wiesław Wilk, większość spo
śród tego personelu, ,,Forum"
m usiało szkolić we własnym za
kresie. Okazuje się bowiem iż

kwalifikacje absolwentów na
szych szkół hotelarskich są je
szcze niewystarczające.

Praca w recepcji wymaga zna
jomości nie tylko języków ob
cych, lecz również umiejętności
prowadzenia meldunków, kasy
walutowej i hotelowej itp.

Dotychczasowy program szkół
hotelarskich wymaga szybkiego
unowocześnienia, zwłaszcza w

obliczu znacznej rozbudowy ist
niejącej bazy turystycznej i ho
telowej. Według wstępnych sza
cunków, dotychczasowa liczba
ok. 200 tys. osób zatrudnionych
w hotelarstwie, domach wypo
czynkowych oraz w obsłudze
ruchu turystycznego, zostanie
podwojona do roku 1990. Ozna
cza to w praktyce, że każdego
roku potrzebować będziemy po
nad 10 tys. nowych . kwalifiko
wanych hotelarzy, specjalistów
od obsługi ruchu turystycznego
itpi Zadania przygotowania po
trzebnej kadry

‘ dla turystyki
spoczywają obecnie na szkolnic
twie średnim: zawodowym i po
maturalnym. Mamy w kraju 15
tego typu szkół, ale tylko 5 spo
śród tych szkół to placówki zaj
mujące się problemami turysty-

iy./’ g
, Sprawa właściwego kształce

nia i przygotowania kadr dla
turystyki wymaga więc szyb
kich decyzji i rozwiązań. Pozo-
staje przy tym również sprawa
poziomu kwalifikacji absolwen
tów. Takie placówki jak Insty
tut Turystyki czy GKKFiT są
w stanie opracować odpowiedni
program dla tych szkół. Taki,
który będzie uwzględui ał postęp
i nowoczesność w hotelarstwie

'i '■obsłudze ruchu '.turystycznego.
Pilną potrzebą jest przede
wszystkim rozszerzenie sieci
szkół uczących coraz bardziej’•
potrzebnego zawodu.
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W Fabryce Silników Małej Mocy
„Silma” w Zagórzu rozpoczęto w

połowie ubiegłego roku wytwa
rzanie miniaturowych silnlczków
w różnych odmianach, jak np. do
zabawek (wykonano ich już 1,5
min sztuk), do suszarek do wło
sów (1 min sztuk) montowanych
następnie w Zakładach „Farel” w

Kętrzynie. Te ostatnie odznacza
jące się bardzo małymi gabaryta
mi wzbudziły zainteresowanie za
granicznych klientów. Silniki do
zabawek eksportujemy już do
Turcji. „Silma” ma zamiar wy
twarzać dwie nowe odmiany ,sll-
niczków, jeszcze mniejszych od
tych, których produkcją oparta
została o '■technologię japońską.
.Zaprojektowane one zostały w 'In'-’

stytucie Elektrotechniki. ,.W. tym.
roku 'Zakład '

dostarczy. na rynek
300 tys. sztuk .tych, nowych, wy-,
robów. N/z: linia produkcyjna mi

niaturowych silnlczków. ,

CAF Jakubowski

BI ok bieżący stanowić ma dla
K przemysłu okrętowego ko

lejny etap przyspieszonego
rozwoju.
dówanie
łącznym ....... .......

_

...........

co oznacza wzrost w stosunku
. .dó roku '

ubiegłego o 19 proc. Ok,
65 proc, produkcji przekazane

. ■zostanie na eksport do 10 kra-
V ■■>?.<».... s ■. r^*.;

Plan przewiduje zbu-
w br.
tonażu 764 tys. DWT,

106 jednostek o
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Rozsławili nasz kraj
cPZPR,

■spraw
cznych
fan
wręczył wczoraj
doroczne nagro
dy sportowcom,
którzy najbar
dziej rozsławili
w świecie sport

i Polski Ludowej
i dobre imię na
szego kraju. Za
osiągnięcia

' '
w

1973 r. nagrody
ministra spraw
zagranicznych o-

trzymaly repre
zentacje narodo-

k we w piłce noż
nej 1 kolarstwie.,

W imieniu pił
karzy puchar o-

debrał kapitan
Kazimierz Deyna,
larzy otrzymał dwukrotny mistrz
świata — Ryszard Szurkowski.

Również wczoraj, przewodniczą
cy , Polskiej Federacji Sportu
wręczył odznaki „Mistrza Sportu”
m; in. trzem piłkarzom Wisły —

A. Szymanowskiemu, A. Musialo-
wi i K. Kmiecikowi.
. Na zdjęciu: minister, Olszowski

wśród piłkarzy. Od lewej: trener
Kazimierz Górski,. przewodniczą
cy PZPN Joachim Maj, min. Ste
fan Olszowski, Kazimierz Deyna,
Lesław Cmikiewicz i Jan Toma
szewski. Langda

| zlonek Biu-
kra Polity

cznego KC
minister
zagrani-

PRL Ste-
Olszowskl

procent
7—9 stycznia prze-
Moskwie- delegacja

, W dniach
bywała w

resortu handlu wewnętrznego i J

usług PRL pod przewodnictwem
ministra Edwarda Sznajdra.

■Minister Sznajder i-^ pełniący ó-
bowiązki ministra handlu
ZSRR, Siergiej Trifonow pod
pisali protokół o polsko-ra
dzieckiej wymianie towarów
rynkowych i współpracy nau
kowo-technicznej w:1974r..
Łączne obroty w zakresie wy
miany towarowej wzrosną o 44
procent w stosunku do ub. roku.

jów, z których najpoważniej
szym odbiorcą jest nadal Zwią
zek Radziecki.

W br. stocznie polskie podej-
mą budowę 14 prototypów. Na

specjalną uwagę zasługuje bu
dowany w Gdyni 105-tysięczniik
typu „obo”, powstający w Szcze
cinie statek do przewozu che
mikaliów oraz przewidziany w

programie produkcyjnym Stocz
ni Gdańskiej drobnicowiec typu
,,ro-ro” do przewozu ładunków
tocznych.
, Równolegle z unowocześnie
niem statków przewidziany jest
postęp w produkcji mechaniz
mów i urządzeń okrętowych,
czemu służy z jednej strony
program inwestycyjny. w więk
szym niż kiedykolwiek stopniu
uwzględniający potrzeby koope
rantów stoczni, z drugiej zaś —

wydatne podniesienie poziomu
zaplecza technicznego tychże za
kładów. Zgodnie z planem eks
port wyposażenia okrętowego
ma rosnąć w tempie ponad 2-
krotnie szybszym niż eksport
statków.

J
reprezentacji
Puchar dla ko-

utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie ną skraju wyżu.
Zachmurzenie . umiarko
wane, przejściowo duże
Rano zamglenia. Wiatry
południowo-wschodnie 1
wschodnie 3—6 m/sek.

Temperatura dniem od minus’
3do0,nocąodminus6do
8st.Cj

0

CAF — Sochor

Student II roku Politechniki Częstochowskiej
i pracownik „Biprorudu” — Jerzy Lutkowski
zbudował aparat do latania. Wykonany jest oni
z rurek metalowych, pokrytych stylonem i wa
ży 18 kg. Powierzchnia nośna ma 13 m kw. Pi
lot przymocowany jest do aparatu na pasach.

■Długość lotów wykonywanych przez Jerzego
Lutkowskiego, dochodzi do, 300 m w powietrzu.
Pilot steruje aparatem przez wychylenie ciała
w dowolnym kierunku Lutkowski odbył już po
nad. 100 lotów.
. Ostatnio J. Lutkowski wyróżniony został przez
redakcję „Skrzydlatej Polski” „Błękitnym
Skrzydłem-73”.

W PRADZE odbyła się nara
da przedstawicieli
komunistycznych
czyeh poświęcona
pracy miesięcznika
Pokoju i Socjalizmu’
1972—73. Stwierdzono, że pismo
przyczyniało się do bardziej
wnikliwego rozpatrywania za
gadnień marksizmu i leniniz-
mu oraz, że istnieją możliwo
ści zwiększenia wkładu pisma
do walki przeciw imperializ
mowi, o pokój, deipokrację,
wyzwolenie narodowe i spo
łeczne, o socjalizm I komu
nizm.

W MOSKWIE rozpoczęło się
> kolejne posiedzenie między

rządowej. radziecko-polskiej
komisji d/s współpracy gospo
darczej i naukowo-technicz
nej. Delegacji radzieckiej
przewodniczy zastępca prze
wodniczącego Rady Ministrów ,.J,
ZSRR, M. Lesiczko, polskiej —

wicepremier M. Jagielski.
WOJSKOWI przedstawiciele

Egiptu i Izraela spotkali się w

środę w Genewie i konfero
wali na temat rozdzielenia ar
mii obu stron wzdłuż frontu

suesko-synajskiego. Następne
posiedzenie wyznaczono na

przyszły wtorek.

67 partii
i robotni-
omówieniu
„Problemy

i** w latach

DELEGACJA RG FSZMP z
______ ___

c

przewodniczącym S. Cioskiem, Macedonii Taki Chrisik.*
która przebywała w Bułgarii
na zaproszenie KC Dymitro-
wowskiego Komunistycznego
Związku Młodzieży zakończy
ła w środę czterodniową wi
zytę.

zytor 1, profesor muzyki w

KONFERENCJA ministrów
d/s ropy naftowej państw
członkowskich OPEC zakon-

czyla w Genewie trzydniowe
obrady. 14, państw,— głównych
producentów ropy naftowej
świata kapitalistycznego .—

~ zdecydowało ;; zamrozić r/sceny...
ropy na ich
mie do dnia

obecnym pozio-
1 kwietnia 1974.

ZWIĄZEK
Jugosławii
się z Prezydium Zgromadzenia
Związkowego, ogłosił konkurs
na tekst nowego hymnu ju
gosłowiańskiego, do którego
melodie skomponował kompo-

Kompozytorów
po porozumieniu

• AMERYKAŃSKI sekretarz
stanu H. Kissinger udaje się
dzisiaj w .trzecią podróż na

Bliski Wschód. Przeprowadzi
oń rozmowy w Egipcie I w

Izraelu na temat rozdzielenia
Wojsk egipskich i izraelskich.

DZIŚ o godz. 16.00 sekretarz
generalny ONZ K. Waldheim
zorganizuje w siedzibie ONZ
konferencję prasową poświę
coną aktualnym zagadnieniom'
międzynarodowym, przede
wszystkim rozwojowi wyda
rzeń na Bliskim Wschodzie.

W BRYTYJSKIEJ Izbie Gmin !

zakończy się debata poświę
cona sytuacji społeczno-gospo
darczej w. Brytanii. Opozy
cyjna Partia Pracy zapowie
działa przedłożenie wniosku o

’

votum nieufności dla rządu.
W KUOVOL1, w Finlandii,

odbyła się w .środę uroczystość
oddania do eksploatacji gazo
ciągu ZSRR — Finlandia.

11 LUTEGO odbędzie się ■w

Waszyngtonie — ną zaprosze
nie prezydenta Nixona — kon
ferencja ministrów spraw za—

granicznych krajów najwięk
szych konsumentów ropy naf
towej.

h



Str. 2

Notatki filmowe

autentyez-
mieszczu-

szeryf, pro-
najczystsza

schematu
to całko*

i nieroz-
wiecznie

• Wczoraj wieczorem na ul. Lu
blańskiej taksówka WtPK potrąci
ła 21-letnią Annę Wszołek, zam.

przy ul. Rejmonta, która wyszła
nagle zza stojącego autobusu. Ko
bietą doznała ogólnych potłuczeń.

• Przy ul. Wielickiej nastąpiło
zderzenie '

tramwaju z samocho
dem ciężarowym Krak. Przeds.
Mech. Bud. . W Wypadku doznał
potłuczeń motorniczy, a oba po
jazdy zostały silnie uszkodzone.

wym, z 4 proc, do 8 proc,
przy kredycie inwestycyjnym i
z 6 proc, do 8 proc, lub 10 proc,
przy kredycie ną cele kooperacji
z gospodarką uspołecznioną za
leżnie od rodzaju kredytu.

Oprocentowanie kredytów go
tówkowych udzielanych przez
PKO 1 SOP na cele wynikające
z przyczyn losowych lub na

niektóre inne udokumentowane
cele wynosić będzie 8 proc., a

na nie udokumentowane cele —

12 proc.

Obowiązująca dotychczas wy
sokość oprocentowania kredy
tów udzielanych rolnikom na

cele produkcyjne i na budow
nictwo mieszkaniowe, poza
przypadkami omówionymi po
wyżej, wynosząca w zależności
od przeznaczenia kredytów od 2
do 6 proc, nie Ulega zmianie.

„Królowe
Dzikiego Zachodu"

Uwa>ga! Wchodzi na ekrany
prawdziwy „kawałek kina”!
Dla tych wszystkich z Pań
stwa, którzy dość już mają
tak Częstych ostatnio, a męt
nych na ogół, rozważań ekra
nowych 1 medytacji głęboko ■
scheamtycznych, stary francu
ski mistrz kina Christian-Ja-
que („Pustelnia parmeńska”,
„Fanfan-Tulipan”) stworzył
autentycznie śmieszny western,
lub jak go sam nazwał, ko-
medio-weśtetń. Posługując się
przekornie odwróconymi sćhe-
ttiatami westernowymi, stwo
rzył film o atmosferze bardzo

francuskiej, gdzie naWet wbtew
podstawowemu prawu wester
nu, a więę filmu męskiego,'
królują kobiety. I to nie byle
jakie, bo sama Brigitte Bau
dot i sama Claudia Cardinale.
A gdy pojawiają się w filmie
mężczyźni, a jest ich sporo,
to są. to nięrozgarnięci słabe
usze, których trzeba trzymać
żelazną, kobiecą ręką.

Ja wiem, że wszyscy miłoś
nicy klasycznego westernu za-;<
wołają zaraz, że to; co dzieje
się ną ekranie jest właściwie
profanacją westernowej „czy
stości” gatunkowej. Bo „ba
by” ujeżdżają konie i są groź
nymi przestępcami, bo plenery
coś jak by ńie bardzo dzikó-
amerykańskie (faktyczasie, krę
cono w Hiszpanii), bo typowe
westernowe miasteczko zamie
szkałe jest przez
nych francuskich
chów. A szeryf? A
szę Państwa jest
kpiną z żelaznego
tej postaci. Tu jest

- wicie niewydąrzony
gamięty żółtodziuł),
pijamy, któregonawet własny
koń nie chce słuchać. Ale gdy
by tej postaci nie było, film
na pewno nie byłby tak kpiar-
ski. Ą ostatecznie o to przecież
chodzi. By wykpić niewolni
czą zależność westernu od kil
ku wymyślonych kiedyś sche
matów. Nawet od tych, które:
niby dają szansę tworzenia
westernów .ambitnych. A więc
kplmy... i bawimy się dobrze.
Ta kpina jest o tyle „bezbo-

• Jesna’'**'; ; źe faktycznie obie
przywódczynie dwóch band —

BB i CC nie dają nam chwili
Wytchnienia. Rywalizują że so
bą ustawicznie i otwarcie,
przy użyciu całego arsenału

‘ kunsztownie przemieszanych
walorów męskich i kobiecych.
4 więc sprawnie władają bro
nią 1 równie sprawnie odsła
niają wdzięk!. Są frywolne,
delikatne, sprytne i przebieg
łe i władcze. A nade wszystko
— co już jest ogromnie ko
biece -r. szczerze się nie zno
szą. Clou całości stanowi zna
komicie rozegrana technicznie
i dramaturgicznie scena Walki
obu gwiazd... na pięści. Ale
proszę Państwa! Jak one po
trafią się okładać! Patrząc na

; tę scenę, każda z pań na wi
downi poczuje się lekka i sprę
żysta... i odprężona w sensie
własnych konfliktów towarzy*

skich. A jakie przy tym po
trafią być rycerskie! „Pani
prawy sierpowy jest imponu
jący” — „Tak, jak pani lewy
prosty” — mówią do siebie z

szacunkiem.
< I* dla tej sceny walki war

to nawet zapomnieć o wszyst-
; kich schematycznych uprosz

czeniach tego filmu — jak cho
ciażby o owym zbyt jedno
znacznym podporządkowaniu
całej akcji konieczności jak
najefektowniejszego pokazania
obu gwiazd. I kto wie, czy tu
właśnie ratunkiem filmu przed
efekciarstwem gwiazdorstwa
nie jest także ową przedziw
na postać szeryfa, zagrana
przez młodego, rzadko poja
wiającego się na ekranie a-

merykańskiego aktora — Mi
chaela J.v Pollarda. Jego chro
niczny brak przytomności u-

mysłu, jego prześmieszne pró
by ustawicznego „nadgonie-

-i nią” własnych obowiązków,
jego ledwie „pączkujący” roz
sądek, nigdy nie dopuszczany
do głosu —• wszystko to staje
się mimowolnym

'

zapewne, ale

sugeiśtywńym pamfletem na

władzę westernową, odwraca
jąc na chwilę uwagę od pry
watnych rozgrywek obu pań.

Zresztą ten wielki francu-

i^j-hiszpańsko - włosko-angiel-
sli produkt nie wymaga, na
wet reklamy! Powodzenie bę
dzie miał na pewno. Choć nie
którzy z . krytyków uważają,
że zbyt powiela wzory stwo
rzone kilka lat wcześniej przez
Luisa Malle’a w „Viva Maria”.

Osobną uwagę warto zwró
cić w tym filmie na muzykę.
Autorem jej, jest jeden z naj
bardziej popularnych kompo
zytorów, stały współpracownik
m. in. Claudea Leloucha, zna
ny także jako autor muzyki
do 4,Love Story” — Francis
Lai. •

MARIA MALATYŃSKA

o Renowacja krakowskiej starówki
■ Rozwój ziemi krakowskiej
■ Problemy Makroregionu Południowego
omówiono na spotkaniu kierownictwa

Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
z władzami ziemi krakowskiej

Węzłowe problemy kompleksowej odnowy zabytkowego Sta
rego Miasta w Krakowie, aktualne sprawy dotyczące rozwoju
ziemi krakowskiej

’

oraz Zagadnienia Makroregionu Południowe
go były 9 bm. tematem -spotkania kierownictwa Komisji Plano
wania przy Radzie Ministrów z kierownictwem partyjno-admi-

; nistracyjnym ziemi krakowskiej.
W spotkaniu, któremu prze

wodniczył I sekretarz KW PZPR
w Krakowie Józef Klasa, ucze-

stniczyli m. in. I zastępcy prze
wodniczącego Komisji Planowa
nia Józef Piórkowski i Kazimierz

Sęcomski;. zastępca przewodni
czącego Komisji— Józef Pajest-
ka oraz, prezydent Krakowa *—

Jerzy Pękala i wojewoda — Wit

Drapich.
Szczególnie wiele uwagi po

święcono problemom krakow
skiego Starego Miasta — stano
wiącego ważny dla historii i kul
tury narodowej oraz unikalny w

świecie zespół urbanistyczny. Do
tychczas ukończono tu generalne
rertionty konserwatorskie 263 bu
dynków, z których spora ilość
należy do zabytków najwyższej
klasy. Ponadto pracami zabez-
pieczającymi objęto 1600 obiek-
.tów. Łącznie wydano już na ten
cel ponad 1 mld źł. Wykonano
także wiele prac, które muszą
towarzyszyć renowacji krakow
skiego Starego Miasta, m. in.
wybudowano mieszkania dla ty-

Henryk Jabłoński

przyjął austriackich
parlamentarzystów

Przewodniezęcy- >» Rady.^ Pań
stwa Henryk Jabłoński przyjął
W środę. w Belwederze delega
cję1''Zgromadzenia Zwią-zkowego
Rapuibliiki Austrii z przewodni
czącym Rady Narodowej Anlo-

W czasie spotkania
niektóre sprawy
daiłszym rozwojem,
stosunków między

nem Benyą.
omówiono
związane z

.przyjaznych
Polską i Austrią.

Tego dnia z austriackimi par
lamentarzystami spotkał się
członek Biura Politycznego, se
kretarz KC PZPR, przewodni
czący klubu poselskiego PZPR
— Edward Babiuch. Odbyło się
też spotkanie delegacji z człon
kami .prezydiów sejmowych ko
misji: . spraw zagranicznych,
handlu zagranicznego, górni
ctwa, energetyki i chemii oraz

kultury i sztuki. W rozmowie'
wziął udział marszałek Sejmu
Stanisław Gucwa.

Nowe formy oszczędzania - zmiany w oprocentowaniu kredytów
Szybki wzrost dochodów pie

niężnych ludności występujący
w warunkach stabilizacji kosz
tów utrzymania wpływa na sy
stematyczne umacnjąnie zaufa
nia do siły nabywczej złotego
Rezultatem tego jest m. In. sta
ły wzrost wkładów oszczędnoś
ciowych ludności w PKO i
SOP, które zwiększyły się z

115 mld zł na koniec 1970 r. do
210 mld zł na koniec 1973 r.

Składanie oszczędności przyno
si korzyści w .postaci oprocen
towania wkładów. Jednocześnie
od udzielanych ludności kredy
tów pobierane są odsetki, któ
re powinny w zasadzie równo
ważyć odsetki od wkładów o-

raz koszt obsługi kredytów
Dotychczas proporcje między

oprocentowaniem wkładów osz
czędnościowych a oprocentowa
niem kredytów nie były prawi
dłowe i nie uwzględniały także
kosztów bankowej obsługi wkła
dów i kredytów. W rezultacie
banki dopłacały okóło 2 zł do
każdych 100 zł udzielanego kre
dytu.

Utrzymywanie takiego stanu

spowodowałoby konieczność wy
datnego zwiększenia dopłat z

budżetu do działalności oszczęd
nościowo-kredytowej, ogranicza
jąc możliwość zwiększenia wy
datków na cele socjalne. W tej
Sytuacji stały się niezbędne pe
wne modyfikacje oprocentowa

sięcy osób zajmujących objęte
pracami mieszkania.

Mimo tych przedsięwzięć ist
nieje konieczność renowacji 688
zabytkowych obiektów Krako
wa. Prace związane z ich rewa
loryzacją wymagać będą wielu
działań, M. in. konieczne będzie
wybudowanie dalszych mieszkań
o powierzchni f 80 tys, metrów
kw, dla 6 tys, dotychczasowych
mieszkańców ,St. Miasta orąz bu
dowa pomieszczeń dla uciążli
wych, a znajdujących się na te
renie Starego , Miasta zakładów
rzemieślnicze -

. produkcyjnych
Musi także powstać nowoczesny
układ komunikacyjny w tym
mieście, boWiem istniejący jest
przeciążony, stwarza duże za
grożenie dla zabytkowych obiek
tów.

Konieczne jest także podwoje
nie w Ciągu najbliższych 2 lat
możliwości Pracowni Konserwa
cji Zabytków w KrafeoWib. Wy
dzielona z nich zostanie samo
dzielna placówka, która zajmie
się wyłącznie renowacją • kra

kowskiego Starego Miasta.

Prace związane z renowacją
krakowskich; zespołów i „ Obiek
tów zabytkowych powinny
przebiegać równocześnie z roz
wojem i unowocześnieniem Kra
kowa. Zamierzenia te planowane
na kilka lat prowadzone będą
kompleksowo.

■i '! Clili I.

Jeszcze można

zamawiać

plakaty

polityczno-propagandowe
Bogaty i interesujący ze

staw 35 plakatów dotyczą
cych rocznic' świąt państwo
wych i ważniejszych wyda1-
rzeń politycznych oferuje
Wydawnictwo Artystycztto-
Graficzne.

Zamówienia na prenume
ratę przyjmują do 15 stycz
nia br. oddziiały powiatowe,
miejskie, dzielnicowe PUPiK
„Ruch”, które jednocześnie
udzielają wszystkich nie
zbędnych informacja.

nia niektórych wkładów i kre
dytów.

Jak dowiaduje się PAP w

Ministerstwie Finansów, „opro
centowanie wkładów' oszczędno
ściowych płatnych na każde
żądanie nie ulegnie zmianie i wy
nosić będzie 3 proc. Również n,ie
ulegnie zmianie oprocentowanie
wkładów mieszkaniowych. i „bu- i

dowlanych, wkładów z losowa
niem premii w postaci samocho-
dów osobowych, ciągników.,
przedpłat na „fiata 126p”, pre
miowych i oprocentowanych
bonów oszczędnościowych. Pew’-
nej \ modyfikacji ulegnie nato
miast oprocentowanie wkładów

terminowych składanych na 12

miesięcy, Wkłady te będą opro
centowane: imienne w wyso
kości 4 proc., a okazicielskie 3,5
proc., wkłady premiowe, who-
sżorie systematycznie przez o-

kresy pięcioletiiie będą opro
centowane W wysokości 5.5 proc.

Równocześnie dla usprawnię-.
nia obsługi finansowej ludności
przeprowadzone zostaną pewne-
zmiany dotyczące niektórych
form wkładów,' nie wykazują
cych rozwoju; a mianowicie
wstrzymane zostanie wystawia
nie książeczek oszczędnościo
wych na wkłady: z losowaniem.

premii „pieniężnych, .„z losowa
niem motorowerów oraz . na

wkłady terminowe 3 i 6-miesię-
czne.

W POZNANIU 9 bm, podpi
sane zostało . porozumienie o

kompleksowym programie
współpracy naukowej i nau
kowo-technicznej między Pol
ską a NRD na okres, do 1980
roku. Dokument podpisał: mi
nister nauki, szkolnictwa wyż
szego 1 techniki PRL — Jan
Kaczmarek oraz minister nau
ki i lechnjki NRD Guenter
Prey.

J. TEJCHMA, K. Barcików*

ski i J. Mitręga spotkali się
wczoraj z grupą inwestorów i
budowniczych przemysłu spo
żywczego. Wskazując na. po
dejmowane przez kierownic
two partii i państwa wysiłki,
mające na. celu? przyspieszenie
rozwoju przemysłu rolno-spo
żywczego.

WICEPREMIER
przyjął wczoraj
W. Brytanii w Polsce — Tho
masa F. Brenchley’a. Omó
wiono niektóre problemy
współpracy gospodarczej.

„KULTURA” opublikowała
listę laureatów nagród przy
znanych przez redakcję tego
czasopisma za rolę 1973. Otrzy
mali je: Henryk Panaś za

książkę „Wdlug Judasza” oraz

Edward Redliński za książkę
pt. „Konopielka”.

J. . Mitręga
ambasadora

Wywiad z ministrem przemysłu maszynowego T. Wrzaszczykiem

Kryzys paliwowo-energetycz
ny świata zachodniego, pod
wyżka cen ropy naftowej i jej
przetworów spowodowały już
spadek zainteresowania zakupa
mi samochodów w krajach Eu
ropy. zach. frowadżi to w kon
sekwencji do istotnych s zmian w

strukturze produkcji i kierun
kach rozwoju motoryzacji ■w

państwach EWG i USA., A jak
będzie u nas?

— Czy Światowy kryzys naf
towy, z którym muszą się li
czyć przecież wzystkie uprze
mysłowione kraj/, w tym tak
że i Polska, odbije się w jakiż
istotny sposób na tempie i kie
runkach- rozwoju, naszego prze
mysłu samochodowego? Z tym

-spytaniem do ministra
siu maszynowego —

SZA WRZASZCZYKA
-się dziennikarz PAP.

— Trzeba podkreślić,
ćzyną impasu, w jakim znalazł
się przemysł samochodowy w

świecie zachodnim, jest nie tyl
ko kryzys naftowy,
nym i zaostrzającym się z

na rok problemem staje
rosnący -deficyt surowców i
teriałów i związany z

Wzrost ich cen, zwłaszcza
li. Nie Ulega natomiast wątpli
wości, że obecny kryzys nafto
wy doprowadzi do zmian w

kierunkach rozwoju motoryza
cji na świecie. Wszystko wska
zuje na to, że kończy się era

samochodów bardzo szybkich i
wielkich krążowników szos. Zda
niem specjalistów, samochodem

przemy
*

TADEU-
zwtócił

że przy-

Głdw-
ręku

się
ma-

tym
sta-

W miejsce likwidowanych
niektórych form wkładów Zo
staną wprowadzone dwie nowe

formy gromadzenia oszczędno
ści, a mianowicie: imienne
wkłady terminowe składane na

24 miesiące, oprocentowane 4,5
proc., imienne wkłady termino
we składane na 36 miesięcy, o-

procentowane 5 proc.
Równolegle z modyfikacją

oprocentowania wkładów, pew
nym zmianom ulegają stawki o-

procentowania niektórych kre
dytów’.

Podwyższa się oprocentowanie
kredytów udzielanych ludności

nierolniczej na indywidualne
budownictwo mieszkaniowe na

okres 30 lat z 1 proc, na 3 proc.,
ale jednocześnie podwyższa się
górną granicę niskooprocento
wanych kredytów na ten cei:’z

kwoty 110 tys. zł do kwoty 150
tys.. zł. .Ponadto obniża się o-

procentowanie. tych kredytów
w razie ich spłaty w ciągu
lat — do 2,5 proc., a w ciągu
lat—do2proc.

Oprocentowanie kredytów
dzielanych na kapitalne remon
ty' domów jednorodzinnych
kwoty 60 tyś. zł podwyższa
z1proc,do2proc.

Oprocentowanie kredytów u-

dzielanych rzemiosłu i pozosta
łej gospodarce nieuspołecznio
nej zwiększa się: z 6 proc, do 8

proc, przy kredycie obroto-

25
20

u-

do
się

Medzynarodowa konferencia
leninowska

obraduje w Warszawie
■ Warszawie rozpoczęła się

wczoraj międzynarodowa
konferencja nauikowa zor

ganizowana' w związku z przy
padającą w styczniu 50 rocznicą
śmierci Wodiza Rewolucji Paź
dziernikowej , twórcy państwa ra-;
dzieokiego — Włodzimierza Leni-

ł na. Konfęrenćją pod nazwą „Idee
Lenina a międzynarodowy ruch
róbotnićży” została przygotowana
przez polską grupę komisji wie
lostronnej współpracy Akademii
Nauk Krajów Socjalistycznych o*
raz Wyższą Szkołę Nauk Społecz
nych przy KC PZPR. W sesji u-

czestniczą naukowcy z Bułgarii,
Czechosłowacj i,
Polski, Rumunii,
Obrady otworzył
Gołębiowski.

Wczorajszy dzień poświęcono a-

nalizie aktualnego znaczenia le
ninowskich doświadczeń walki
ideologicznej przeciwko wszelkim
postaciom rewizjonistycznych de-

I formacji — dla dalszego rozwoju

Morigolil, NRD,
Węgier i ZSRR,
prof. Janusz W.

osobowym przyszłości będzie
wóz o małym i średnim litr u,
rozwijający tzw. rozsądną pręd
kość stu kilkudziesięciu km/godz.,
o zwartej budowie, która przy
stosunkowo „niedużych rozmia
rach zewnętrznych gwarantuj;
dużą wygodę wewnątrz pojazdu
i duży komfort jazdy. Prowa
dzone będą niewątpliwie inten
sywne prące nad zwiększeniem
przyspieszeń Samochodu, a więc
silnikiem umożliwiającym uzys
kanie maksymalnego przyspie
szenia przy najmniejszym zu
życiu paliwa.

Już dziś w krajach zachodnich
widoczny jest wzrost, zaintere
sowani a samochoclami o pojem-
ności silnika do 1000 com, a

więc_ tej klasy co „fiat 126” i
„127”. Zainteresowanie samocho
dami o pojemności silnika do
1600 ccm, (W tej grupie mieści
się nasz „fiat 125 p”) powinno —•

jak przewidują fachowcy. — u-

trzymać się na dotychczasowym
poziomie, a popyt na samocho-

KRONIKA WYPADKÓW

Mgr ZOFIA SZCZERBACKA
najukochańsza, Żona, Mamusia I Córka — po długiej
i ciężkiej chorobie, zmarja w dniu 5 stycznia 1974 r.,
w wieku 34 lat.,

Pogrzeb odbędzie się w piątek 11 stycznia, o godz.
13.30, na cmentarzu w Nowej Hucle-Grębałowle —

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
i żalu

MĄŻ, CÓRECZKA, MATKA i RODZINA

naiuki marksistowskiej i rewolu
cyjnego ruchti robotniczego we

współczesnym świecie.
Zebrani wysłuchali rełaratu se

kretarza KC PZPR Jerzego Łuka
szewicza ni. „Leninowskie zasady
współistnienia a aktualne zagad
nienia walki ideologicznej”. Na
stępnie referat „Leninizm. a pro
blemy międzynarodowej walki
klasowej” przedstawi! przewodni
czący dtełegaęji

'

radzieckiej, py-
rektor Instytutu Międzynarodo
wego Ruchu Robotniczego Akade
mii Nauk ZSRR — Timur Timo-

fiejew.

Co słychać?...
Mieszkaniec Melbourne

Glen Jackson, zabity został
uderzeniem ostrza parasola
plażowego, niesionego silnym
wiatrem na podmiejskiej
plaży.

dy o dużym litrażu będzie nadal
spadać.

, W tej sytuacji konsekwent
nie realizujemy program szyb
kiego rozwoju motoryzacji w

Polsce, a nasz przemysł
mochodowy, nastawiony
rozwój produkcji
nych samochodów o

i średnim
niony zbyt
chłonnym
nym, jak' i
cza w krajach RWPG. W 1974
r. produkcja samochodów oso
bowych w Polsce przekroczyć
165 tys. (wobec 122 tys. w

r.). Wyprodukujemy 10
małolitrażowych. „polskich
tów 126 p” i 40 tys. ;,t___

sa
na

nowoczes-

małym
litrażu,: ma zapew-
zarówno na bardzo
rynku wewnętrz-
za granicą, zwłasz-

Klon-
(jugosło-*

128”).
rozwija-
produk-

» dale-

Będzie

1973
tys.
fia-

,syren 105”
(łącznie z ich rolniczą odmia-
ną), « produkcja żerańskiej
FSO wzrośnie prawie do ■ 110
tys. samochodów. FSO i FŚM
zmontują ponadto kilka tysię
cy „fiatów 127" oraz niewielkie
ilości „Nitów 132”. Równocześ
nie rozwijać będziemy
taż „zastaw 1100”
wiańska wersja „fiata

Jak z tego Wynika,
my przede wszystkim
cję samochodów o stosunkowo
niedużym zużyciu paliwa i su
rowców. W ciągu najbliższych
5 lat zamierzamy zwiększyć
'produkcję „polskich fiatów
126 p” do ok. "00 tys., a pro
dukcja żerańskiej FSO powięk
szy" się W przyszłości również do
ok. 160—180 tys. samochodów
rocznie. Wytwarzany przez FSO
„fiat 125 p" ulegnie — zgodnie
z podjętą już decyzją
ko idącej modernizacji.
ona polegać m. in. n« podnie
sieniu bezpieczeństwa
(dwuobwodowe hamulce,
pieczna kierownica) oraz styli
zacji nadwozia.

Zgodny z obecnymi tendencja
mi rozwoju światowej motory
zacji jest również. realizowa
ny przez nas program uno
wocześnienia produkcji auto
busów. W 1974 r. rozwijać będzie
my montaż nowoczesnych au
tobusów dużej pojemności
„jelcz-berliet”; rozpoczęliśmy
już; budowę zmodernizowanych
autobusów średniej wielkości
„autosan-69”; Tak więc rozwi
jając motoryzację indywidual
ną nie zaniedbujemy rozwoju
1 modernizacji komunikacji ma
sowej w naszym kraju,
niedorozwój jest obecnie
ną z przyczyn kłopotów
munikacyjnych w krajach
ropy zachodniej.
Rozmawiała:

EWA ARTYMOWICZ

jazdy
bez-

, Jej
jed-
ko-
Eu-

1—2 — 3—4
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ŚLEPI MOGĄ „WIDZIEĆ”
W San Francisko w instytu

cie poszukiwań przy tamtej
szym uniwersytecie, wynale
ziono aparat, który dotykając
skóry niewidomego powoduje
drgania mogące wytwarzać w

mózgu pacjenta obraz otacza
jących go przedmiotów. Dr
Paul Bach Y. Rita i dr Carter
C. Collins, twórcy wynalazku,
pracują obecnie nad przysto
sowaniem go do praktycznego
użycia dla ludzi pozbawionych
wzroku, a więc zmniejszenia
jego wagi, uproszczenia obsłu
gi itp.

WIELKA PIĄTKA
JUBILERÓW

Pięć najsłynniejszych firm

jubilerskich, które dotąd ob
sługiwały jedynie głowy koro
nowane 1 milionerów, otwo
rzyło filie swoich wspaniałych
sklepów w różnych dzielnicach
Paryża. Firmy te to sławny
„Cartier”,’ „Boucheron”, „Cha-
umet”, „Mauboussln”, „Van
Clef et Arpels”. W swoich

o-

swych
obycza-

ściśle
mo-

ToiOWO
ze świata

nowo otwartych sklepach ma
ją biżuterię masowego użytku,
jak obrączki, pierścionki,
bransolety ze złota 1 srebra
po cenach przystępnych. Jak
widać 1 im opłaca się lepiej
masowa produkcja przezna
czona dla zwyczajnych' śmier
telników. ,

20 ŁAT WIĘZIENIA
ZA GWAŁT

We Francji obowiązują
beonie bardzo wysokie kary
za różne wykroczenia. Za po
pełnienie gwałtu sprawca o-

trzymuje karę 20 lat więzie
nia, za obrazę moralności pu
blicznej 10 lat więzienia. Fran
cja dotąd znana ze

bardzo swobodnych
jów staje się krajem
przestrzegającym zasad

__

ralności. W związku z wyda
niem walki wszelkiej korupcji
i przestępczości powiększono,
kadry tamtejszej policji. W
1968 r .było 84.000 policjantów
w r. 1973 liczba ta wzrosła do
105.000.

MINIATUROWY TELESKOP

Japończycy . wynaleźli teles
kop, który waży 100 g i mo
że być noszony na ręce w

bransoletce, 'To miuiaturowe
cacko ma wszelkie walory
normalnego dużego teleskopu.

SMACZNEGO!
Uchatka kalifornijska większość swego żywota spędza w wo
dzie. W całej okazałości można ją podziwiać np. w porze obia
dowej. CAF — Miedza
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»Korzeń życia« leczy choroby współczesności
W laboratoriach francuskich

'i szwajcarskich trwają obecnie
badania nad produkcją ekstrak
tu z żeń-szenia, który w posta
ci pigułki będzie mógł w przy
szłości chronić organizm czło
wieka przed stressem i zmęcze
niem, zwiększy — jak sądzą u-

czeni — potencjalne możliwości

psychiczne człowieka i jego
zdolność do wysiłku fizycznego,
pobudzi przemianę materii,
działać . będzie przeciwzapalnie
oraz zapobiegać nadciśnieniu.

Zeń-szęń — korzeń znany od
kilku tysięcy lat medycynie
wschodniej odkrywany jest na

nowo w wielu krajach Europy.
Liczne eksperymenty potwier
dziły jego różnorodne wartości
Niedawno szwajcarska fięma
Pharmatroń opracowała prze
myślową metodę ekstrakcji ak7

tywńych składników korzenia i
zarezerwowała sobie setki hek
tarów ziemi w Korei Południo
wej na uprawę tej rośliny.

U prośu XXI wieku

Plazma z węgla
nowym źródłem

Od wielu tygodni świat żyje pod znakiem Kryzysu energe
tycznego. Doniesienia codziennej prasy, radia i telewizji przy
noszą coraz to nowe wiadomości o zarządzeniach w krajach
zachodnich ograniczających zużycie paliw, szybkości pojazdów,
o oszczędnościowych poczynaniach w ogrzewaniu mieszkań, w

pracy elektrowni i wielkich zakładów przemysłowych. Od „lat
bowiem technika i przemysł świata postawiły na ropę nafto
wą, tanią i opłacalną zarówno w przeróbce jak i zużyciu. A

węgiel? No właśnie — węgiel, ta prehistoryczna kopalina, z

którą zżyliśmy się, która od dawna ogrzewa nas, ubiera, le
czy, 1 która wydawałoby się przeżyła już swoje apogeum, za-

ozyna nieoczekiwanie drugą młodość. Czy rzeczywiście dopiero
teraz, kiedy wydarzenia polityczne zahamowały dostawy ropy
naftowej do krajów zachodnich, wywołując tym kryzys ener
getyczny?!

Kryzys energetyczny nie
zaskoczył uczonych świa
ta. Zdaniem wielu znako

mitych naukowców w prze
myśle 1 gospędarce nie nale
żało opierać się niemal wy?
łącznie na ropie naftowej, lecz
szukać
energii.
naukowo-badawczych
większych potęg świata
dziedzinie techniki — a więc
W Związku Radzieckim, Sta
nach Zjednoczonych i Japo
nii w ostatnich latach

trwają intensywne prace nad
uzyskaniem zwiększonej ener
gii elektrycznej właśnie z wę-.
gla.

Badania takie prowadzi
również w naszym kraju,
więcej, biorąc pod uwagę
awansowanie prac i osiągane
wyniki — Polska jest tu abso
lutnie równorzędnym partnerem
wspomnianych światowych po
tęg technicznych.

Nad rozwiązaniem poszcze
gólnych problemów,,, noszą
cych wspólny tytuł: „Energia
z węgla”, pracuje zespół nau
kowców jedynego w naszym

nowych kqnwersji
Stąd w ośrodkach

naj-
w

się
Co

za-

Francuskie Laboraitoires Vaida

przeprowadziły serię prób, by
otrzymać zezwolenie na uży
wanie ekstraktu żeń-szenia do
zapobiegania przedwczesnej sta
rości.

Od dwóch — trzech tysięcy lat
żeń-szeń używany jest w Chi
nach, Korei, Indochinach, Ty
becie, Japonii, Indiach w posta
ci napoju, nalewki, pastylek i
maści do leczenia zmęczenia,
bólów . głowy, impotencji, am
nezji, starzenia się. Te właści
wości lecznicze „korzenia ży
cia” potwierdzone zostały w

trakcie badań w Związku Ra
dzieckim, Japonii, Rumunii,
Szwajcarii, Bułgarii, Francji.

Dziesięć lat temu rozpoczęto
pierwsze badania/naukowe żeń-
szenia. Prowadzono je m. in. w

Związku Radzieckim, gdzie ko
rzeń ten rośnie dziko w rejo
nach wschodnich i używany jest
od dawna przez niektóre naro
dowości azjatyckie. Jako jeden

kraju międzyresortowego In
stytutu
Energii
posiadającego jeszcze swoją fi
lię w Poznaniu. Dyrektorem
INKĘ jest prof. dr inż. ZBI
GNIEW JASICKI. Poza tym
pewne badania prowadzone są
jeszcze w Politechnice Poz
nańskiej oraz Instytucie Fi
zyki -Jądrowej w Świerku.

Nowych Konwersji
AGH w Krakowie,

DLACZEGO WĘGIEL?

Zaraz sprawę wyjaśnimy.
Wiadomo, temperatura w cza
sie spalania węgla dochodzi
do 1700' st. C. Chodzi o znale
zienie takiego sposobu spala
nia, by proces ten przebiegał
w temperaturze rzędu plus
3000 st. C. Wówczas bowiem
spaliny węglowe w takiej
temperaturze posiadają dużą
przewodność elektryczną i o-

kreśla się je mianem plazmy.
Jeżeli -plazmę tę wprowadżi
się w szybki ruch 800 do 1000
m/sek. i odbywać się > on bę
dzie w silnym polu magne
tycznym uzyska się wtedy?
warunki podobne jak w ge
neratorze wytwarzającym prąd
w elektrowni. Ząnim jednak
plazma ta stanie się nowym
źródłem energii elektrycznej
rozwiązać trzeba...

CZTERY WIELKIE
PROBLEMY

drMówi nam o nich prof.
inż. Z. Jasicki. Problem pier
wszy to zbudowanie tunelu z

materiałów ceramicznych, w

którym poruszałaby się plaz
ma o temperaturze plus 3000
st. C. Obecnie jednak znane

i stosowane materiały cera
miczne nie wytrzymują ta
kiej temperatury w dłuższym
przedziale czasu. Chodzi prze
cież o kilka tysięcy godzin
rocznie.

Problem kolejny to wytwo
rzenie odpowiednio silnego po
la magnetycznego. Przy pomocy
zwykłych znanych dotychczas
elektromagnesów byłaby to

sprawa ogromnie trudna i kosz
towna. Musi się więc zbudo
wać nowe

sy pracujące
elektromagne-

w temperatu*

Czynnych A-

Władywosto-

i szczurów

pobudza ak-

umożliwiająe

tajemnic uży-

z pierwszych rozpoczął ekspe
rymenty profesor I. I. Brekh
man, dyrektor Instytutu Subs
tancji Biologicznie
kademii Nauk we

ku.
Badania myszy

wykazały, że Wprowadzenie do
organizmu ekstraktu żeń-szenia
znacznie zwiększa ich zdolność

adaptacji do różnych sytuacji
stressowych oraz

tywność mózgu,
tym zwierzętom na przykład
szybkie poznanie
Wanego do badań labiryntu.

Słynny radziecki ’

gerontolog
M. A. Miedwiejew prowadził
doświadczenia, w których brały
udział dwie grupy młodych żoł-

nierzy-szyfrantów. Pierwsza o-

trzymała przed eksperymentem
ekstrakt żeń-szenia w roztworze

alkoholowym, a druga — tę
samą małą dawkę alkoholu. 0-

kazałojsię, że grupa potrakto
wana „korzeniem życia” popeł-

rze ponad 250 st. C. poniżej ze
ra dla wykorzystania występu
jących przy tym bardzo nis
kich oporności metali, a na
wet zjawiska tzw. nadprzewod-
ności. Problem trzeci: proceso
wi spalania węgla w wysokich
temperaturach towarzyszy pa
rowanie, sprawiające taki oto

kłopot: para osiadając na ścian
kach generatora w postaci na
lotów, powoduje wewnętrzne
zwarcia w tunelu między elek
trodami. Dotąd jeszcze nigdzie
na świecie problem ten nie zo
stał zbadany i rozwiązany.

I jeszcze ostatnia
Aby uzyskać wysokie
ratury spalania proces
bywać się musi przy
powietrza wzbogaconego
tlen, a nawet w czystym tle
nie. Podobna taka tlenownia
zbudowana została w Hucie
im. Lenina dla zasilania kon
wertora stalowniczego. Jednak

(Dokończenie na »tr. 5)

sprawa.
tempe-
ten od-
pomocy

W
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Problemy zatrudnienia na Zachodzie

„Poszukujemy pracowników do 40 lat
Co drugie spośród publiko

wanych w prasie brytyjskiej o-

głoszeń oferujących posady w

administracji lub w zarządza-
njg, jtąyierą ograniczenie wieku

poszukiwanych kandydatów do
40 lat. Tendencja, której . wyraz
stanowi to' zja-wisko, występu
je powszechnie w krajach wy
soko uprzemysłowionych.

Dostępne' dane statystyczne
świadczą, że szanse uzyskania
lub zmiany -pracy w tych kra
jach wyraźnie maleją wraz z

wiekiem. W wypadku kilku
krajów osoby w wieku powyżej
50 lat stanowią co najmniej
dwie trzecie spośród pracowni
ków pozostających bez zatrud
nienia w okresie powyżej 6

Dom mieszkalny
na... pełnym morzu

Pierwszy
’

piętrowy dom mie
szkalny wzniesiono na Morzu

Kaspijskim, w miejscu zwanym
„naftowe kamienie”. Podobnie

jak okoliczne urządzenia do
wydobywania ropy naftowej
został on zbudowany na spe
cjalnej konstrukcji palowej. W

nowym obiekcie zamieszkało
400 pracowników przedsiębior
stwa eksploatacji ropy z dna

morskiego. To niecodzienne o-

siedle liczyć będzie wkrótce
3 budynki mieszkalne.

niła dwukrotnie mniej błędów
przy odbieraniu szyfrogramów,
niż druga grupa. Po godzinie
trwania eksperymentu propor
cje zmieniły się jeszcze bardziej
na korzyść grupy, która otrzy
mała żeń-szeń.

Profesor Brekhman powtórzył
ten eksperyment z korektorami

prasy. Rezultaty były prawie
identyczne: korektorzy, którzy
otrzymali żeń-szeń, czytali nie
co szybciej niż druga grupa ba
danych (o około 12 proc.), a ró
wnocześnie przepuszczali prze
ciętnie o 51 proc, błędów mniej.

„Korzeń żyoia”, którego od
działywanie porównać można z

chemicznymi stymulatorami u-

kładu nerwowego, nie jest środ
kiem podniecającym. Nie po
woduje bezsenności, nadpobud
liwości ani zmęczenia przeja
wiającego się W postaci zmniej
szenia możliwości pracy w na
stępnych godzinach ozy dniach.

ZSRR. Podlodowe połowy cieszą się dużą popularnością
dzleckich wędkarzy. Tokarz M. A. Aleksandrów
Budowlanego w Nowogorodzie z zadowoleniem

przez siebie „taaką rybę”.

wśród ra
żę Zjednoczenia

ogląda złowioną
' CAF—TASS

miesięcy, przy czym w najbar
dziej niekorzystnej sytuacji
znajdują się pracownicy fizy
czni.

Formy., dyskryminacji,^ stoso
wane przez pracodawców, nie
sprowadzają się tylko do limi
towania Wieku przy przyjmo
waniu kandydatów, dotyczą ró
wnież zarobków, polityki awan
sowania, okresu wypowiedzenia
pracy, urlopów.

Problem zatrudniania osób w

wyższych grupach wieku staje
się tym bardziej palący, że

przeciętny okres życia, zwłasz
cza w krajach wysoko rozwi
niętych, stale się przedłuża, a

co za tym idzie — rośnie u-

dział osób starszych w ogólnej
liczbie ludności. Z komentarza
do wyników badań, przeprowa
dzonych przez Sekretariat Mię
dzynarodowej Organizacji Pra
cy wynika, że polityka radykal
nego limitowania wieku zatru
dnianych jest nieracjonalna, po
nieważ wraz z wydłużaniem się.
przeciętnego okresu życia, prze
dłuża się okres pełnej spraw
ności Człowieka, a wraz z wie
kiem rozwijają się jego kwali
fikacje oparte na doświadcze
niu.

Niektóre kraje przedsięwzię
ły już środki, zmierzające do
wyeliminowania dyskryminacji
pracowników starszych wie
kiem. We Francji zakazano sto
sowania ograniczeń wieku w o-

fertach zatrudnienia, w wielu

Odpowiednia doza „korzenia
życia” pozwoli- — zdaniem pro
fesora Brekhmańa — zwiększyć
możliwości intensywnej pracy
przez wiele dni. Efekt jest tym
większy, im bardziej pacjent
jest zmęczony. Polepszenie sta
nu pacjenta może trwać przez
miesiąc lub półtora. Kuracja
jest szczególnie skuteczna u

chorych, rekonwalescentów i o-

sób starszych.
Żeń-szeń działa przeciwzapal

nie. Odmiana chińska jest sku
teczna w leczeniu zatruć. „Ko
rzeń życia” pomaga w zwal
czaniu nadciśnienia, obniża po
ziom cukru we krwi, zapobiega
przedwczesnemu starzeniu spo
wodowanemu stressami oraz

wykorzystywany jest do lecze
nia chorób centralnego układu

nerwowego i depresji.

WANDA JELONKIEWICZ-
DOBRZYNSKA

(PAP)

innych krajach, m. Łn. w Wiel
kiej Brytanii, trwa opracowy
wanie odpowiednich aktów pra
wnych, mających na celu zapo
bieżenie. stosowanym obecnie

przez pracodawców praktykom.

Nowości
wydawnicze

Alfred Ligocki. Sztuka renesan
su. WP. str. 286. Cena 55.— Rene
sans jako pasjonująca przygoda
duchowa ludzkości oraz zacho
wanie aktualności niektórych re
nesansowych koncepcji i. rozwią
zań w poszczególnych dziedzinach
sztuki — oto dwa zjawiska, któ
rym autor poświęcił główną uwa
gę w swej książce.

Krzysztof Baranowski. Kapitan
kuk. Iskry. Str. 249. Cena 9.—

Słynny kapitan „Poloneza” opi
suje tu swój rejs „Śmiałym”, do
okoła Ameryki Południowej, w

którym brał, udział jako kucharz ’

jachtowy.
Teresa Jakimowicz. Gołuchów.

WPozn. Str: 92. Cena 20.— Mono
grafia zamku 1 muzeum. Józef Ig
nacy Kraszewski. Macocha. LSW.
Str. 658. Cena -52.— Powieść z po
dań XVIII w. Alina Korta. Gniew-
ko syn rybaka. MON. Str. 316. Ce
na 24.— Powieść historyczna ■ z

czasów' Władysława Łokietka.
Bolesław Prus. Placówka. WŁódz.
Str. 366. Cena 14.— Powieść. Woj
ciech Giełżyński. Zwycięstwo pod
Grunwaldem. PZWS, Str. 74. Ce
na 6.— Dla młodzieży. Kalendarz

młodzieżowy. Iskry. Cena 12.—
Alfred Szklarski.' Tajemnicza wy
prawa Tomka; Śląsk. Str. 341. Ce
na 17.— Powieść dla młodzieży.
Proste formy kooperacji w rol
nictwie polskim. Pracą zbiór.
PWRL. Str; 268. Cena 45.— Felicja
Brzozowska, Maria Kanikowska.
Wskazówki metodyczne dla nau
czania geografii w klasie IV.
PZWS. str. 121. Cena, 5.— Zofia

Bogdanowicz. Zabawy dydaktycz
ne dla przedszkoli. PZWS. Str.
199. Cena 10.50— Środki dydakty
czne w "nauczaniu języka pol
skiego w klasach V—VIII. Praca
zbiór. PZWS. Str. 191. Cena 13.50—
Zbiór artykułów metodycznych'.

Zima po szwedzku

W Szwecji utrzymywanie
czystych dróg w czasie zim^
zorganizowane jest bardzo
sprawnie, ale działalność ta

kosztuje drogo — około 350
dolarów na kilometr drogi.
Tylko na południu kraju
zwalcza się gołoledź środkami
chemicznymi. Zaledwie 24

proc, dróg teą przystosowa
ne , do ciężkiego ruchu towa
rowego, o nacisku do 10 /ton
na oś pojazdu.
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Pierwsze premiowane w tym roku

LOSOWANIE „LAJKONIKA”
odbędzie się w niedzielę 13 stycznia, o go
dzinie 12, w Pałacu Młodzieży w Krakowie,
ul. Krowoderska 8.

Premiowane będą końcówki bandero
li kuponu pięciozakładowego kwotą:
• pięciocyfrową — 100.000 zł

® czterocyfrowa — 10.000 zł
@ trzycyfrowa — 1.000 zł

oraz końcówka czterocyfrowa kuponu
jednozakładowego kwotą 2.000 zł.

Za pięć trafnych skreśleń Wypła
cona zostanie kwota zgromadzona na

funduszu piątki, w wysokości PÓŁ
MILIONA ZŁOTYCH.

P Czwórki z plusem wypłacane
będą wraz z premią po 20.000 zł —

a pozostałe wygrane zgodnie z regu
laminem.

Praca

DOCHODZĄCA pomoc do
2,5-iętniego dziecka przyj’
mę zaraz. Władysław Ko
zik, Kraków, ul. Brodowi-
cża 36. . g-23914

SPRZĄTACZKA mieszka
nia z paleniem w 2 pie-
ćaeh potrzebna. Kra
ków, Zegadłowicza 3/4 —

(róg Retoryka). Zgłosze
nia od 11.

g-23872
KIEROWCA z II katego
rią prawa jazdy prźyjmie
jśracę po godż. 16. Ofer
ty 23861 ,,Prasa*4 Kraków,
Wiślna 2.

POMOC domowa — do
chodząca lub na Stałe —

dó dwojga dzieci w wie
ki; szkolnym potrzeb
na. Bronowicka 69/108.

g-23895

DOCHODZĄCĄ przyj mę.
Kołłątaja 5/5.

g-23906

pĘZYJMIEMY pomoc do
letniego dziecka, docho
dzący lub mogącą okre
sowo zamieszkać i opie-
kówąć się dzieckiem w

ęZasie naszej nieobecności.
Óferty 23904 ,;Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

Potrzebna natychmiast
Pani do trzyletniej' dzie
wczynki, co drugi dzień w

godzinach popołudnio
wych.. Chodkiewicza 24/8,
ipl. 233-74'

g-24016
POTRZEBNA pOITlOC - do
dziecka w godzinach po
południowych. — Kraków,
ul. Wielicka 78/4 — tel.
624-77. g-24307
POMOC domowa na sta
le lub dochodząca: Kra
ków, Urzędnicza 38, gór-
ńy dzwonek.

. g-24224
PILNIE przyjmy panienkę
do praktyki' fryzjerskiej.,
Anna Bartuś, zakład fry
zjerski. Kazimierza Wiel
kiego 142.

g-23966

Kurs przygotowawczy
I OLA KANDYDATÓW NA STUDIA wieczorowe E
I i zaoczne — organizuje w dniach 28 I ■— 14 IV

1814 roku — Rada Uczelnianą SZSP Politeciwiki •

Krakowskiej.
Informacji udziela i wpisy przyjmuje sekre

tariat Kursu, codziennie w godzinach 11—18 —

telefon nr 357-82 lub 303-00, wewn. 247 .

'

, ■ ............................................. ......................

PANIENKĘ . (18 lat) do
n auki przyj my. Józef Ty
ranowski, zakład fryzjer
ski, Kraków, Lwowska 7.

g-24022

LEKARZ poszukuje opie
kunki do 2,5-letpiego chło
pca. Tel. . 595-74 .

'

g-23998

POTRZEBNA ‘

natychmiast
opiekunka do dziecka. ■—
Nowa Huta, os. Tysiącle
cia 2/50. g-24002

GOSPOSIA, w sile ' wie
ku, do poprowadzenia do
mu dwóch dorosłych —

pracujących osób, na bar
dzo dobrych warunkach
potrzebna natychmiast.
Oferty 23957 „Prasa," Kra
ków, Wiślna 2.

DOCHODZĄCĄ na pięć
godzin rannych przyjmy.
Kraków, Lenartowicza 21,
m. 2. g-24153
POMOC dochodzącą do 4
osób przyjmy; Wymagane
referencje. Kraków, al.
Słowackiego 15 m. 12a
(winda). Warunki do omó-
wienia w godz. 16—17 lub
po godz. 20.

g-24159
UCZENNICĘ' (18 lat) —

pńzyjmie zakład fryzjer
ski. Kapiński, — Kraków,
Boh. Stalingradu 6.

g-24241

KOBIETA, pracownik ad
ministracyjny '(4 lata pra
cy) prźyjmie pilnie prace
zlecone .lub pół etatu. Lot
nicza 22/H.

g-24232
POTRZEBNA pomoc do
mowa (może być mężczy
zna) na pary godzin dzien
nie. Oferty 24245 „Prasa?
Kraków, Wiślna 2.

FRYZJERKĘ damsko-mę-
‘ską, młodą, zatrudni pry
watny zakład fryzjerski —

Śródmieście. Oferty 24251
,,Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

POTRZEBNA pomoc do
mowa umiejąca gotować.
Kraków, Kościelna 3, tel.
355-81. g-24303

POMOC do rocznego dzie-?
cka przyjmy. Kraków,
Bronowicka 71/69.

KREŚLARKA —• prźyjmie
pilnie pracy zleconą lub
pół etątu. Lotniczą 22/11.

g-24233
PODKUCHENNĄ z kąrtą
zdrowia prźyjmie jadło
dajnia, Zgłoszenia: God
na, Kraków, Hala Targo
wa, Daszyńskiego 3.

g-24188

Nauka

MATEMATYKA — korepe
tycji. udzielają studenci.
Korfel, ■tel.201-40.

MASZYNOPISMA, . kores
pondencji biurowej — wy-
ucząi Nowak, Floriańska
38, II piętro.

g-23617
.STUDENT udzieli kore
petycji z matematyki i fi
zyki. Tel. 210-46 — Szy
mański. g-23875
MUZYKI uczy szybko —

dokładnie. Tulewicz, Die
tla 51/15.

; g-23978

Matrymonialne

Z BRAKU znajomości *—

kulturalna pozna w celu
matrymonialnym kawale
ra od 27 dó 32 lat, brunet
ta, bez nałogów, z pół-
wyższym wykształceniem.
Oferty 23928 ..Prasa" Kra-,
ków, Wiślna 2.

41-LETNIA, rozwiedziona,
niezależna, pozna odpo
wiedniego Pana. Oferty
23903 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PANNA^ lat 33, wykształ
cenie wyższe, posiadająca
willę, miła, pozna kawa
lera do lat 40, bez nało
gów i zobowiązań, doma
tora, z wyższym wy
kształceniem. Celr, matry
monialny.?’— Oferty 23936

Prasa" Kraków; Wiśl
na 2.

PANI pracująca, posia
dająca mieszkanie, z bra
ku znajomości pozna ka
walera lub Wdowća (1—2
dzieci), pracującego za
wodowo, uczciwego, do
matora, bez nałogów .

—

skromnego, wzrostu śred
niego, od 35 do 42 lat.
Tylko poważne i wyczer
pujące oferty kierować:
„Pf^śa**’''5KMków/ Wiślna*
2, dla nr 23393. •

SAMOTNA, rozwiedzioną
nie z własnej Winy, Wy
kształcenie średnie, po
siadająca mieszkanie, z

powodu braku znajomości
pozna w celu matrymo
nialnym Pana, . lat 45—50,
prawego charakteru, bez
nałogów, — spokojnego
usposobienia., — Zdjęcia
mile widziane. —

, Oferty
23889 „Prasa", Kraków
Wiślna 2.

kawaler, lat 30, posia
dający gospodarstwo rol
ne, mieszkanie.. poślubi
pannę do lat 28 — wy
kształcenie średnie, do-
matorkę, lubiącą pracę w

rolnictwie. Zdjęcii mile
widziane. — Oferty 23985
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2. .

WDOWA czterdziestolet
nia, na stanowisku; pozna
Pana kulturalnego — z

wyższym wyksztr ’; -‘niem,
do lat 55. Cel matrymo
nialny. Oferty 23974 „Pra
sa". Kraków, Wiślna 2.

samotnego, kulturalne
go Pana, od lat 63 do 67,
lubiącego spacery 1 wy*
cieczki, pozna w celu ma
trymonialnym samotna —

starsza pani, wykształce
nie wyższe, prówądząca
własną firmę. Oferty 23980
„Prasa" Kraków,, Wiśl
na 2.

KULTURALNEGO Pana po
Sześćdziesiątce pozna wdo
wa -r wyższe wykształce
nie. Cel matrymonialny,
oferty A-235 „Prasa" Kra
ków. Wiślna 2.

PANNA — nauczycielka
szkoły średniej, pozna w

celu matrymonialnym kul
turalnego kawalera do lat
40, z wykształceniem wyż
szym lub średnim. Ofer
ty 24121 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

KULTURALNA,,, przystoj
ną, pozna w celu matry
monialnym Pana o po
dobnych walorach, do lat
55. ófęrty 24103 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

WYBITNIE przystojna -

Panna, starsza, wzrost 162
cm, dobrze sytuowana, po
siadająca mieszkąnie, pra
gnie poznać w celu ma
trymonialnym kulturalne
go Pana z wyższym wy
kształceniem, do lat 55.
Oferty 240$Q ,;Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

Kupno

OBRAZ, stary żegar —

kupię. Oferty 24113 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

samochód sportowy —

może być po wypadku,
rok produkcji powyżej
1970 — kupię. Oferty 23995
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2. ,

SKODĘ S 100 po wypad
ku kuplę. Oferty 2400S
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ grobowiec lub
miejsca w grobowcu na

cmentarzu Rakowickim.
Oferty 24129 „Prasa" Kra->
ków, wiślna 2.

ROGI jelenie, zrzuty 1 od
strzały — kupuję. Kra
ków, Sienkiewicza 9/19 —

teł. 338-43. g-24038

Sprzedaż

LNIANE włókno techni
czne, *50 kg — sprzedam.
Oferty 23892 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

BMW 2000, stan idealny —

pilnie sprzedam. Kraków,
tel. 645-57.

g-24034
KOŻUCH męski — nowy
sprzedam. Tel. 459-72 —

godz. 8—10.
g-23602

SPRZEDAM tanio moto
cykl M-72. Kraków, ul.
Gazowa 7/12.

g-23911
TAKSOMETR Poltax 2 —

mało używany — sprze
dam. Tel. 222-93, po godz.
18. g-23862
CZĘŚCI do „Lambretty"
— sprzedam. Dobczyce —

XX-PRL 12.
g-23868

MASZYNĘ dziewiarską —

nr 5 — sprzedam. Zofia
Wolniak, Nowa Huta, os.

Na Wzgórzach 9/48.
g-23869

WARSZAWĘ pick-up —

sprzedam. — Oferty 23981
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

FIAT 125p, 1500, 1972 r. —

sprzedam. — Oferty 23979
„Prasa" Kraków, Wisi-
na 2.

KOŻUCH męski, nowy —

sprzedam. Kraków, ul.
Długa 41/6.

g-23978
FIAT 125 p (1500), fabry
cznie nowy, kolor kre
mowy, tapicerka czarna —

pilnie. sprzedam. rn . pferty
23962 ’

„Prasa*' ; ?K^akÓw'■
Wiślna 2.

PUDELKI czarne sprze
dam. Kraków, Olsza II,
ul. Miechowity 7/38, godz,
16—19. g-23951
WSK tanio sprzedam. —

Kraków, , Straszewskiego
6/5, oficyna.

WARSZAWĘ 223, rok pro
dukcji 1970, . silnik . po
35.000 km sprzedam.
Kraków, al. Krasińskiego
7,m.8. g-23977
BOKSER T po zwycięzcach
— sprzedam. Kraków, al.
Pokoju 15/1;—

g-24120
OBRAZ Neumana
sprzedam. — Oferty 24104
Prasa" Kraków, Wiśl

na 2. >

LORNETKĘ 15X50 Zeissa
— sprzedam. Tel. 553-70.

g-24042

Lokale

NOWE M-5 z loggią na

osiedluPodwawelskim —

zamienię na równorzędne
w okolicach AGH. — TęL
389-65 po godż. 16, lub
oferty 23932 „Prasa** Kra
ków, Wiślna. 2 .

MAŁŻEŃSTWO studenckie
— stażyści z USA, poszu
kuje samodzielnego po
koju z możliwością użyt
kowania kuchni, do końca
czerwca. — Oferty 24288
„Prasa*' Kraków,

’ Wiśl
na a.

POSZUKUJĘ pokoju Z

.używalnością kuchni, —

względnie garsoniery. —

Oferty 23999 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

NIEKRĘPUJĄCY pokpj
do wynajęcia bezdzietne
mu małżeństwu. Zgłosze
nia: Młyńska Boczna 3/78.

g-23942

MAŁĄ pojedynkę w cen
trum zamienię na więk
sze mieszkanie, mogą być
peryferie Krakowa — lub
kupię garsonierę własno
ściową. Oferty 23983 „Pra
sa*4 Kraków, Wiślna 2.

MŁODA, pracująca po
szukuje niekrępującegó
pokoju. - — .Oferty 23938
„Prasa*4 Kraków, Wiśl
na 2.

LOKALU wolno stojące
go, ogrodzóńego, nadają
cego się ną ciche rzemio
sło, chętce z.' niewielką
częśeią mieszkalną, dziel
nicą Podgórze. — pierw
szeństwo — poszukuję pil
nie. Oferty 23958 .„Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

małżeństwo da opiekę
i część wyżywienia star
szej osobie w zamian za

pokój. Oferty 23987 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

STUDENT poszukuj e gar
soniery lub . całkowicie
niekrępującegó pokoju - •

dó lipca. — Oferty 23986
„Prasa" Kraków, VŻlśl-
na2’

KUPIĘ lub wynajmę mie
szkanie własnościowe

jlóść pokoi obojętna* mo
że być garsoniera. Ofer?
ty 23990 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2

MIESZKANIE — 3 poko
je z kuchnią, spółdziel
cze, w Wieliczce zamienię
na takie samo w Krako
wie lub Nowej Hucie. —

Oferty 23973 „Prasa*4 Kra
ków; Wiślna Ż.

SUPERKOMFORTOWĘ —

pokój, kuchnia, I piętro,
balkon, okolica 18 Sty
cznia, zamienię na 3 ma
łe pokoje z jasną kuch
nią, okolica Bronowie lub
Kozłówek. —. Oferty 23994
„Prasa*4 Kraków, Wiśl
na 2.

LEKARZ poszukuje poko
ju lub gąrsoniery. Oferty
23956 „Prasa*t Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ piękną garso
nierę M-2 na mieszkanie
większe. — Oferty 23955
„Prasa44 Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ lub kupię gar
sonierę na terenie Nówej
Huty. Oferty Ź39Ż3 „Pra
sa*4 Kraków, Wiślna 2.

zamienię 2 pokoje z ku
chnią, komfortowe, słone
czne, w amfiladzie, w

centrum, na pokój z ku
chnią, komfortowe lub
superkomfortowe. Oferty
23938 „Prasa44 Kraków.
Wiślna 2. .

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje pokoju —

garsoniery, na okres 2 lat.
Oferty Ż3Ś63 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ dwa super-
komforowe pokoje z ku
chnią — Nowa Huta, na

garsonierę i pokój z ku
chnią. Oferty 23866 „Pra
sa" Krąkówt Wiślna 2.

GARSONIERY lub pofco-
ju z osobnym wejściem
— poszukuję. Oferty 23878
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.
t S----- 1----
przyjmę do komforto
wego mieszkania małżeń-
'•'Stw&^^bezdoie-tne.-- Czynsz
płatny z góry za rok. —

Karmelicka 51/2, po godz.
15. <-23873

KATOWICE — centrum!, t
2 pokoje z kuchnią, kom?'
fortowe, telefon, zamie
nię na podobne w Kra
kowie. Oferty 23900 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

W STARSZYM wieku —

odstąpi pokój z kuchnią
dwóm Paniom. Kazimie
rzowskie 18/106.

ŻYWIEC! Zamienię mie
szkanie kwaterunkowe *r~
2 pokoje, kuchnią, łazien
ka, na podobne w Kra
kowie. Oferty 23954 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

ZDECYDOWANIE kupię
pokój z kuchnią lub gar
sonierę, własnościowe, w

Krakowie. — Oferty 23949
„Prasa*4 Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO z .c?tęro-.
miesięcznym dzieckiem —

członkowie spółdzielni
mieszkaniowej, poszukuje
niekrępującegó pokoju —

najchętniej w Nowej Hu
cie. Maria Ćhmist, Nowa
Huta, os. Teatralne bl.
2/44. g-24108
DWIE osoby wynajmą sa-r

modzielny, nlekrępujący
pokój lub garsonierę —

ewentualnie zaopiekują się
mieszkaniem osoby wyje
żdżającej za granicę. —

Czynsz do uzgodnienia.
Oferty 24016 „Prasa44 Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ- na mieszkanie
uczennicę. Zgłoszenia: ul.
Bronowicką 77/38, w po
niedziałki, środy, piątki,
w godz. 18—20.

g-24000
MIESZKANIE. 3-pokojOwe,
superkomfortowe, w Za
brzu (centrum), zamienię
na mniejsze w Krakowie
lub Nowej Hucie. Oferty
. 24012 „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

•KUPIĘ mieszkance włas
nościowe w Krakowie. —

Tel. 319-37.
g-24128

KULTURALNEMU panu
odnajmę mały superkom-
fortowy pokój (Grzegó
rzki).^ Oferty 2'4142 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

olsza n — zamienię su-

perkOmfertoute poko-
je z jasną kuchnią, 48 ms,
na mieszkanie trzy^oko*
jowe, superkomfortowe —

lub komfortowe. Zgłosze
nia: tel. .215-28, godz. 16—
17. g-24138

POSZUKUJĘ pokoju z

osobnym wejściem, mogą
być peryferie, albo kupię
własnościowe. — Oferty
24136 „Prasa*4 Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERĘ własnościo
wą, supćrkomfórtową, 23
m2, z balkonem, ul. Dzier
żyńskiego, zamienię na

większe mieszkanie su
perkomfortowe'. Ofetty
24180 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

DWA siipbrkomfortowe,
j ednopokojowe zamienię
na trzypokojowe, super-
komfortowe. Oferty 24134
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

ODSTĄPIĘ pokój komfor
towy, umeblowany, dob
rze sytuowanej panience
pracującej, Batorego 73/12.

g-24126

WYNAJMĘ pokój super-
komfortowy dla dwu u-

czennic. Kraków, Murar
ska 30. g-24116

“M-3, Katowice centrum,
zamienię na. Kraków, O-
ferty 24112 „Prasa"
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ niekrępują-
cego pokoju, względnie
garsoniery., Tel. >243-71 po
19-tej lub ‘

oferty 24102
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

PRZYJMĘ na 'mieszkanie
samotną osobę w zamian
za małą pomoc. Oferty
24107 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ dla pani po
koju z niekrępującym
wejściem, pełriy komfort.
Zgłoszenia: Topolowa 26/5
w godż. 11—17 lub oferty
24049 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

KOMFORTOWY pokój wy
najmą dwóm studentkom,
pietla 71/9. g-24045

ODSTĄPIĘ pokój ume
blowany małżeństwu bez
dzietnemu. Czynsz płatny
z góry za rok. Os. Kazi-
mier?owskie 29/126.

g-24040

M-5 spółdzielcze, 3-poko-
jowe; w Dębnikach, za
mienię na mieszkanie 3-
pokojowe w budownic
twie międzywojennym. —-

Oferty 24036 „Prasa", Kra
ków, Wiślna 2.

PRACOWNICA naukowa
poszukuje garsoniery —

ewentualnie zlopiękujfe się
mieszkaniem wyjeżdżają-4 -

cego. Czynsz z góry. O-
ferty 24032 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ samodzielne
go pokoju lub garsoniery.
Telefon 388-77, po godz. 15.

DWA mieszkania: pokój
z kuchnią superkomfórto-
we, z telefonem, centrum

,£{owej Huty i samodzielny
duży pokój w Krakowie,
żamienięina dwa pokoje z

kuchnią lub trzy o nie
wielkim metrażu. Amfila-
dą wykluczona. Oferty
24158 „Prasa44 Kraków*
Wiślna 2.

KULTURALNE, małżeń
stwo poszukuje niekrępu-
jąoegp pokoju. Oferty
24157 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO studenckie
poszukuje garsoniery lub
niekrępuj ącego pokoj u.

Óferty 24156 „Prasa" Kra
ków.. Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę lub po
kój — własnościowe, o-

ferty 24152 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

superkomfortowe —

dwuppkojowe ,mięsżkanie
spółdżielćze „Kozłówek44,
zamienię na dwa miesz
kania. Oferty, 24197 „Pra
sa" Karków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo —

członkowie spółdzielni
mieszkaniowej, poszukuje
niekrępującegó pokoju w.

Krakowie lub peryferiach/
Oferty 24167 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

GDYNIA! Mieszkąnie —

pokój z kuchnią, super
komfortowe, zamienię na

podobne w Krakowie. —

Óferty 24176 „Prasa" Kra
ków,. Wiślna 2.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

OŚRODEK SZKOLENIA

NOWA HUTA, os. SPORTOWE 24

telefon nr 409-53

przyjmuje WPISY
na kursy kierowców zawodowych

kategorii „B“ i „C“.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Ośrodka

W godzinach 9—17.

STUDENTKA I roku po
szukuje pokoju. — Oferty
24187 „Prasa" Kraków,
-Wiślna 2.

STALOWA Wołali Miesz
kanie dwupokójowe, kom
fortowe. kwaterunkowe —

zamienię na podobne lub
mniejsze w Krakowie. •—

Kraków — Narzymskiego
26/1. g-24161

Nieruchomości

KUPIĘ parcelę budowla
ną w Krakowie. Oferty
23899 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PRZESZŁO pół morga
parceli graniczącej z

dwoma morgami młodego
sadu, blisko Krakowa —

sprzedam w całości. Ofer
ty 24211 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PARCELĘ pod budowę
warsztatu ślusarskiego -i-
między Bochnią a Brzes
kiem, przy szosie E-22 —

kupię. Oferty 23907 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ parcelę budowla
ną w Krakowie. — Oferty
23924 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM — rozpoczętą
budowę domu na os. Klir
ny. Wiadomość: Jerzy So-
śiński, Kraków, jil. Ko
mandosów 10/89.

g-23867

Zguby

ZAGINĄŁ czarny pudel w

dniu" 1 stycznia 1974 —

suczka, średnia, stara,'
brak jednego zęba na

przodzie dolnej szczęki —

bardzo otyła. Proszę od
prowadzić za wynagro-
dzępiem-: ul. Skarbińskie-
go TO, m. 22.

<-24234

DNIA ł styczpia 1974 przy-
błąkał się młody piesek,
czarny, podpalany* z bia
łym żabotem. Do odebra
nia: Kraków, Konarskie
go 39/5. g-24450
DNIA 5 stycznia zaginął
owczarek biały, 3-letni. —

Proszę odprowadzić za so
lidnym wynagrodzeniem:
Sabina Lenczewska, Kra
ków - Azory, Zygmunt©w-
ska 30. ,, g-24452
1 STYCZNIA, na trasie
Karniowice — Więckowice
—• Zabierzów — Brzeźnica,
zgubiłem większą gotów
kę, przeznaczoną na wy
jazd do chorego brata. —

Uczciwego znalazcę proszę
o zwrot za nagrodą: Cze
sław Bliwa, 34-114 Brzeź
nica, Nowe Dwory, po
wiat Wadowice.

g-24464
zbieN Zofia, zamieszkała
Nową Huta, os* Ną Stoku
12/25, zgubiła indeks nr

5986, wydany pi^ez Li
ceum Ekonomiczne Za
oczne w Krakowie.

• g-23766
KORAJDA Zofia, urodzo
na 13 maja 1944 r. w Kra
kowie,' żam'ie?zkąłą Kra
ków, ul. Wężyka 2, zgu
biła Indeks nr 2836. wy
dany przez Technikum
Ekonomiczne Zaoczne w

Krakowie.
g-23354

BRZEZIŃSKI x Bogdan,
Kraków, ul. Zarzecze 97/2,
zgubił, bilet wolńfej' iązdy,
wydany przez MPK.

g-24191
CISZEK Jan, zamieszkały
w Ludźmierzu 205, powiat
Nowy Targ, zgubił legity
mację studencką, wydaną
przez AGH w Krakowie.

g-23971

ARAK Marek, zamieszka
ły Skarżysko-Kamienna,
ul. Pogorząłe 241, zgubił
legitymację studencką,
wydaną przez AGH w

Krakowie. g-23972

KUKUŁA Krzysztof, zam.

Kraków, ul, Różyckiego
7/53, zgubił bilet wolnej
jazdy, wydany przez MPK
Kraków. g-24001

KORBUT Anna, Nowa Hu
ta, os. Wądów 47a/3, zgu
biła legitymację szkolną,
wydaną przez Zespół
Szkół Gastronomicznych
w Nowej Hueie.

g-23931

OZIĘBŁO Wiktoria, zam.

Krzesławice 184, zgubiła
fakturę na samoćhód
„Skoda S44, Wydaną przez
„Motozbyt44 Kraków.

g-23860

SEWERYN Witold, zam.

Wieliczka, os. Zawadzkie
go 6/6 — zgubił legityma
cję szkolną wydaną przez
Zespół Szkół, Elektrycz
nych nr 1 w Krakowie
oraz przepustkę wydaną
przez Krakowskie Zakła
dy „Żelbet44,

s W; g-23874

BIENIEK Danuta, zam. w

Krakowie, ul. Siedleckie
go 1/25, zgubiła legity
mację studencką nr

MF/WT/244/69 wydaną
przez WSP w Krakowie.

g-23894

UNIEWAŻNIA się zgubio
ną pieczątkę lekarską o
treści: lek. rńed. Wiesław
Kłącz Kraków, ul. Cegieł-
niana 7 K-4352/72.

g-24123

wójcik Mariusz, zaiftie-
szkąły. Swićbpdzih, Świer
czewskiego 36C/4, zgubił
legitymację ■studencką —,

wydaną przez AGH Kra
ków. g-23993

Różne

CYKLINÓWANIB i che-
molakowąnie parkietów —»

zapewniając niezapylanie
pomieszczeń .

— wyko
nuje sprzętem z importu
zakład usługowy „Reno-
parkiśt", W terminie
uzgodnionym osobiście lub
telefonicznie. Jerzy Oba-
łek, ul. Dietla 58/20, ,tel.
265-39. g-24182
GARAŻU poszukuję. Tel.

325-94, wieczorem.
g-28752

POSZUKUJĘ pomieszcze
nia na budowę łodzi mo
torowej. Zgłoszenia: tel.
220-80, W godz, 20—22 .

g-23789

osoby, które widziały w

Grójcu, powiat Chrzanów,
ślady hamowania samo
chodu Fiat w dniach 18
lub 19 sierpnia 1973 roku,
proszę o skontaktowanie
się ze mną: Stanisław
Płoszczyca, Czerna 248 —

powiat Chrzanów.
g-23763

CMENTARZ Rakowicki!
Odstąpię miejsca w gro
bowcu. Oferty 23934 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

CMENTARŻ Rakowicki —

4 miejsca odstąpię. Ofer
ty 23885 „Prasą" Kraków,
Wiślna 2.

GARAŻU na samochód
osobowy w ok.olicy’ 18 Sty
cznia poszukuję lub 'ku
pię. Oferty 23896 „Prasa4*
Kraków, Wiślna 2.

RAKOWICKI cmentarz —

miejsca w grobowcu wie-

Cżyśtym odstąpię. 'Oferty
24168 „Prasa" Kraków#
Wiślna 2.
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Cenne porozumienie
o współpracy

między WSP
9 stycznia podpisane zostało

na. okres najbliższych lat pię
ciu porozumienie o współpracy
między Wyższą Szkołą Peda
gogiczną im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, re
prezentowaną przez rektora
prof. dr hab. ZENONA MOSZ-
NERA, a .Centralnym Ośrod
kiem Badawczo-Rozwojowym
Aparatury Badawczej i Dyda
ktycznej w Warszawie, w

imieniu którego występował
dyrektor mgr i-nż. JANUSZ
MATEJAK.

Przedmiotem porozumienia
jest wzajemna obustronna
współpraca, pomoc i świadcze
nia na odcinku realizacji dłu
gofalowej tematyki prac nau
kowo-badawczych, dydaktycz
nych i produkcyjnych w za
kresie aparatury dydaktycznej
i technologii kształcenia dla ce
lów dydaktyki. Porozumienie
prżewiduje wspólne działanie
na rzecz tworzenia w WSP
wzorcowo wyposażonych sal
audytoryjnych i laboratoriów
o charakterze wiodącym dla
środowiska akademickiego
Krakowa i całego kraju, oraz

opiniowanie przydatności .±>ro-

totypowych; urządzeń zwłasz
cza w procesie dydaktycznym

Przewiduje się również
utworzenie wspólnym wy
siłkiem środowiskowego o-

środka szkolenia kadr nauko-

Notatnik krakowski
DZIŚ o godzinie:
■¥■18 — WSE, Nowa Aula —Dni

Francji 1974 - Film francuski -

red. Wi. Cybulski.

Muzeum Historyczne m.

ul. Jana 12 — odczyt
Rej.duch-Satnkowej pt.
judaiców w polskim

artystyczn ym ”,
— KDK — Uśkarżarny:

JUTRO O GODZINIE:

13—
Krakowa,
mgr i.
„Problem
rzemiośle

—

. bronimy. — sąd-zlmy„Spotkame
dyskusyjne młodzieży; o 19 —

Sztuka Czech a sztuka Europy w

okresie Średniowiecza I Renesan
su. Prowadzi dr J. Ross (w Klu
bie.:Kraków — Bratysława).

18 — Klub TPPR, Rynek Gt
20/j p. — Comiesięczne spotkanie
koleżeńskie Klubu Sachsenhausen
i Dachau.

18 — WSE, Klub Ekspery
ment — Dni Francji 1974. —, Ma
larstwo francuskie
kowskl. konkurs ’

Francji?”.
żj- 18 — Klub MPK.pl.

skiegó 7 — opowiadanie
łowicza . pt.. „Piękna nasza Polska
cała!’ ilustr. kolor, przeźroczami,
muzyką i ..recytacjami. ,

żf. 19 — Dom Turysty PTTK,
ul. Bitwy pod Lenino 2/6 — od
czyt L. óumńicklego pt. „Dolo
mity i Wenecja”.

4^ 19.30 •— Koło Młodych przy
ZLP, ul. Krupnicza 22 — wieczór
autorski Józefa Bapąna.

— J.
„Co

A POZA TYM:

y W sobotę, 19 bm. w salach
Galerii „Krzysztofory”, odbędzie
się tradycyjny, doroczny bal Klu-
bu Wysokogórskiego^ w którym
będą uczestniczyć przedstawiciele
środowisk alpińistycznytłi '-z całej
Polski. Żarz. Koła Krak. Klubu
Wysokogórskiego serdecznie za
prasza sympatyków Klubu.

Nie tylko dla filatelistów

Atrakcyjne emisje
polskich znaczków 1974

rocznicami hi-
na-

Plan . emisyjny . Ministerstwa
Łączności ,,ną rok 1074 jest bar
dzo interesujący >i bogaty pod
względem tematyki. Przewidu
je on wydanie 14 emisji obej
mujących 61 znaczków, związa
nych z aktualnymi wydarzenia
mi krajowymi,
storycznymi,- ukazującymi
szą kulturę i sztukę.

Okolicznościowe emisje
■miętnią: 30-lecie, PRL, 3WĆ-

cie MO, Dzień Zwycięstwa, 26-
• lęcfe RWPG i, 100-lecie Świato

wego Związku Pocztowego.
Dla licznych zbieraczy tematu

„kultura, j) sztuka” przygotowa
no: arcydzieła sztuki polskiej,

upa-

a COBRABiD
wo-dydaktyćznych W zakresie
technologii kształcenia,, korzy
stając z najnowocześniejszych
metod i, aparatury dydaktycz-
riej.

W wyniku tego porozumie
nia WSP przekazała na rzecz

COBRABiD dokumentację
techniczną zestawu egzamina
cyjnego typu „Monitor-B“ o-

pracowaną pod kierunkiem
doc. dr Eustachego Berezow
skiego w Centralnym Ośrodku
Maszyn Dydaktycznych tej
uczelni.

Żyć się nie chce

na ul. Szujskiego
Ciężkie życie mają mieszkań

cy ul. Szujskiego. Autobusy nr

118 i 126 zatrzymują się na tej
ulicy na dłuższe, 20-minutbwe

postoje, przy czym kierowcy
zimą i laterri nie gaszą moto
rów, Wielokrotnie - interwenio
wano w tej sprawie, zwraca
jąc się tak do MPK jak do
radnych i posłów. Pisano pe
tycje, wysyłano delegacje, każ
dorazowo uzyskując przyrze
czenie przesunięcia tego kłopot
liwego . przystanku . na piać
Hanki Sawickiej. Niestety do
tąd nic się nie Zmieniło i —

jak twierdzą nasi informatorzy
— żyć się już nie chce od tego
ustawicznego huku motorów i

wyziewów spalin. ■
A na dodatek kierowcy pro-'

szeni' o gaszenie motorów rysu
ją petentom kółka na czołach,
co ma oznaczać,, że pretensje są
co najmniej dzikie, (mk)

Wóźnia-
wiesz o

S-erkow-
Cz. Dy-

Warto

w

26
20
o-

ukażą

malarstwo i .polskie budownic
two ludowe.
. : Tematykę przyrodniczą obej
mują emisje: rośliny, Między
narodowy Kongres Ogrodniczy
(owoce,’ jarzyny, kwiety)’ i pta
ki drapieżne.

Z serii „sportowych” i ’

się: finał Mistrzostw Świata w

piłce nożnej i Międzynarodowy
Festiwal Szachowy’ im. PKWN.

■Prócz tego zarezerwowano kil
ka znaczków na różne nieprze
widziane okoliczności.

Większość emisji
' znaczków

drukowana będzie * nowoczesną
wielobarwną techniką rotogra
wiurową. (TG) .

Wispol" l jego dzianinowe kreacje

W Urzędzie Pocztowym nr 2 na Można z niego bezpośrednio tę
pi. Dworcowym czynny jest ko- lefonować do Warszawy, Kato-

lejny automat do bezpośrednich *‘ '

połączeń międzymiastowych.

Tematów
We wczorajszym Telefonie ty

godnia wysłuchaliśmy wielu

propozycji jakimi to sprawami
powinniśmy się zająć w na
szych tradycyjnych cośrodo-

wych rozmowach, tak, by rze
czywiście wspólnym wysiłkiem
„Echa jego Czytelników

mówienia
'

: Micha-
de Mon-

a

12i
godz.
J nie

„Damę

. Estrada^:,Kra.
kotóska ’ wzno
wiła w Piwni
cy Pałacu „Pod
Baranami” V re
citale Marty
Stebniikiej.' W
dniach 13 i 27

stycznia o godz.
20 znakomity
spektakl, „Nikt
nie jest wolny
od
bredni"
chata i

taigne,
dniach
też o

dawno
glądąną
z Montmartre'
(piosenki fran
cuskie z reper
tuaru \slynnej
Ynette Gilbert).

Powrócił też
na estrady zna
komity spek
takl wg książki
Magdaleny Sa

mozwaniec
„Maria i 'Mag
dalena” w o-

pracowaniu
dramaturgicz

nym Ewy Otwinoioskiej, reży
serii Romany Próchriicliiej i w

wykonaniu Marii Nowotarskiej
i Romany Próchniąkiej (na
zdjęciu). Przedstawienia w Tea
trze Kameralnym w dniach 14,
21 i 28 stycznia o godz, 19.15,

Przedsprzedaż biletów na

wszystkie spektakle w Orbisie
i Filmotechnice, a ponadto (w
dni przedstawień) na

M. Stebnickiej W kasie

jwej KDK w Rynku
godz. 17 a na „Marię i
lenę" w kasie Teatru

ralnego.
Fot. Wacław NOWAK

recitale
kino-

Gł. Od
Magdą-
Karne-

Premiera „Znajdy"
■Ną scenie Tpatru Kolejarza,

Bocheńska 7, odbę&Łie . się w śo*:
botę 12 bm. premiera komedii„Ro-
rńańa Niewiarowicza pt. „Znaj
da” w reżyserii Kazimiery Skal-f
skiej. Scenografia i Anna Bogda
nowicz, kierownictwo muzyczne:
Krzysztof iEJUk. i ■Choreografia: / Jó
zef , Parużnik, spektakle ; odbywać
się będą w każdą sobotę, (,„o godz.
19) i w niedziel^ (o godz. 15 i 19) -

Przedsprzedaż biletów: w. ,,>Orbi-
sie**‘ i, „Filmotechnice”, a W,dfńw
przedstawienia w kasie Teatru.

wdę 1 Tarnowa.
Fot. Jadwiga Rubiś

przyczynić się do usunięcia iry
tujących niedociągnięć oraz ist
niejących braków w poszczegól
nych dziedzinach naszego dnia
codziennego. A oto Wskazane te
maty:
■’• Zamiany mieszkań, prze-
kwaterowywania, przydziały lo
kali z puli spółdzielczej i kwa
terunkowej.

• Niedomogi w placówkach
handlowych zarówno pod wzglę
dem zaopatrzenia i organizacji

uprzejmości personelu, wyglądu
placówek itd,

• Uśłuiji. Nadaf’ w iel dzie
dzinie są duże braki. Wciąż ist
nieje zbyt mało zakładów i war
sztatów, tak pod względem ilo
ści jak i zróżnicowania świad
czonych usług. Przede wszyst
kim na nowych osiedlach Kra
kowa- oraz peryferiach miasta.

• Stan naszych chodników i
Jezdni. Coraz więcej w nich
dziur i uszkodzeń, coraz trud
niej / bezpiecznie i swobodnie

spacerować, po chodnikach i
jeździć po jezdniach. •,

• ..Remonty domów prowa
dzone przez DZBM lub właści
cieli oraz remonty . mieszkań
podjęte przez samych .lokato
rów* Rozdział sam w. sobie.

• Czystość i porządek. Na
ulicach i podwórkach, w klat
kach schodowych, w poczekal
niach i pomieszczeniach sani
tarnych dworców itd. Temat,
który niestety wciąż nie traci
na aktualności, tak jak od lat
niezmiennie straszą nie wybu
rzone stare rudery oraz baraki
pozostawione przez przedsię
biorstwa budowlane.

• Miejska komunikanta.
Tramwajową i autobusowa. Ną-
'„tiinimimimniiiiniiniiiii
Pomysł

genialnego

umysłu

Nie jest to Karnaibal
kim opowiadali
wie,

'

niemniej ...____ _

Uiśród licznych atrybutów kar
nawałowych ziołowe maseczki
piękności odgrywają niemałą
rolę.. Tzn, mogłyby odgrywać,
gdyby... były. Niestety, ktoś

.Wpadł na pomysł, aby przed
jlimą zmienić dotychczasowego
producenta maseczek. Zanim

sprawy organizacyjne z nowym
producentem zostaną dograne
sklepy „Herbapolu" zostały ma
seczek pozbawione w ogóle...

Tracą na tym klientki, tra
ci „Herbapol". Na wiosnę i w

lecie, w sezonie jarzyn i owo
ców zapotrzebowanie na

sęczki ziołowe maleje. V7 zimie
gwałtownie : wzrastał

Wprawdzie’- jedna
kosztuje. tylko’5 _zł, ale dlate
go jest dostępna dla każdej
kieszeni i masoWo kupowana.

• (mar)

Ja-o

nasi dziadko-
karnawał i

ma-

maseczka

Podczas odwiedzin „Echa“
prezes krakowskiej spółdzielni
„Wispol“ Marian Błaszczyk
był w wyśmienitym humorze.
Właśnie tego dnia rano rozpo
częto ogrzewać nową halę pro
dukcyjną przy ul. Zawiłej Ge-
den z dwóch nowe powstałych
obiektów spółdzielni). Cała
zresztą budowa (wykonawcy;
Krakowskie Przedsiębiorstwo
Robót Elewacyjnych Budowni
ctwa, Elektromontaż oraz „In-
stal") trwała rekordowo szyb
ko. A dzięki rozpoczęciu o-

grzewania hali można było
przystąpić do montażu nowych
maszyn a tym samym do pod
jęcia produkcji nowych krea
cji dzianinowych, tak bardzo
poszukiwanych na rynku.

Obecnie w spółdzielni trwa

modernizacja parku maszyno
wego. Stare, wysłużone urzą-

Dlaczego...
...nie prowadzi się systema

tycznie konserwacji i napraw

uszkodzonych drogowych zna
ków podświetlanych, gdyż wie
le z nich o zmroku nie' świeci?

(ja)

dal istnieją sabursenia w regu
larności kursów, nieprawidło
wości w zlokalizowaniu przy
stanków wywołujące uzasadnio
ne rozgoryczenie tysięcy osób
dojeżdżających codziennie do

pracy i powracających z niej W
tłoku i ścisku.

• Wiele gorzkich uwag sły
szy się wciąż na temat zagad
nień związanych z motoryzacją,
pracy TOS-ów, przebiegu prze
glądów samochodowych, budo
wy garaży itdr Tąkże sprawa
Wymagająca poświęcenia jej od
rębnego Telefonu.,

• Hałas i jego sprawcy: MPO
roznosieiele mleka, motocykle
bez tłumika, śpiewy zakłócające
ciszę nocną, zepsute windy w

domach itd.

Jak widać, .spraw sporo wy
magających naszej interwencji,
którymi postanowiliśmy się za-

jąó w naszych najbliższych Te
lefonach tygodnia. (D)

Szkoła Rodzenia

zaprasza

Ii
I

...przyszłe matki i ich mę
żów na wykład dr Jadwigi
Beaupre pt. „Przygotowanie
do porodu”. Wykład odbę
dzie się w piątek 11 stycznia
o godz. 18 w Sali Telewi
zyjnej KDK, Rynek Gł. 7, I

p. Po wykładzie pokaz gim
nastyki i filmy.

Plazma
(DokoAczenie ze str. 3)

budowa takich specjalnych
tlenowni byłaby ogromnie
kosztowna podnosząc tym sa
mym koszt produkcji jednej
kilowatogodziny. Stąd z każ
dego kilograma węgla musi
się wydostać tyle więcej
energii elektrycznej by nastą
piła sensowna równowaga
ekonomiczna.

aktualne wyniki

krakow-
Nowych
AGH z

pra

85 pracowników
skiego Instytutu
Konwersji Energii .. H
ośmiu poszczególnych pre
cowpi (przewodności plazmy,
doboru paliwa, materiałów
wysokoogr.iotrwałych

'

; jtp.)
prowadzi również intensywne
bądąnia w utworzonych Ostat
nio stacjach laboratoryjnych
w Elektrowni — Dajwór,
gdzie istnieje jak gdyby od
dział Instytutu. Trzeba pod
kreślić, że tak. kierownictwo
jak i kadra Elektrowni, Za
kładu Energetycznego orąz
Elektrociepłowni w Łęgu po
mogła Instytutowi ! jego nau
kowcom w szybkim zorgani
zowaniu 11 stanowisk badaw
czych ż Ciężkimi. urządzenia
mi dO’ produkcji elementów

dzęnia zastąpione zostają naj
nowszymi agregatami sprowa
dzonymi z zagranicy : interloć-
kami, maszynami saneczkowy
mi itd.

W planach przewidziano
również zakup maszyn okrą
głych do wyrobu dzianiny u-

brańiowej typu kremplina. I
wówczas nastąpi drugi Wielki

etap rozwoju „Wispolu".
Po zakończeniu moderniza

cji wartość docelowej produk
cji spółdzielni dojdzie, do 300
min zł. Na rok obecny ustalo
no 120 min zł co już nie jest
sprawą łatwą do zrealizowa
nia. W ub. roku bowiem war
tość produkcji wyniosła 80
min zł. Ale że owe miliony
złotych niewiele wyjaśniają
naszym Czytelnikom „ile i co“
spółdzielnią wyrabia, informu
jemy krótko: w tym roku wy
konywać będzie miesięczne 55

tys. bluzek dzianinowych oraż
11 tys. przeróżnych swetrów Z
włóczki. ■/■.

Na razie ponad 20 modeli,
znajduje się aktualnie w pro
dukcji. Potrzeby jednak wzra
stają. Prezes Błaszczyk wiele
sobie też obiecuje po umowie
o współpracy zawartej przez
Wojewódzki Związek Spół
dzielni Pracy . ,z. Akademią
Sztuk Pięknych,’ licząc na po
moc krakowskich plastyków
zarówno jeżeli chodzi o proje
ktowanie nowych, atrakcyj
nych wzorów dzianiny jak i

samych kreacji. : (D)

Estrada

W niedzielne

przedpołudnie
w kawiarni

„Literackiej"
. Jakie rozrywki mają do wy
boru dzieci w wielkim Krako
wie — jeśli nie chcą oglądać te
lewizji a już. widziały kinowy
„poranek”? Zadajemy sobie to

pytanie od dawna, ale w końcu
cóś z tego wynikło. _____

Krakowska wystąpiła z propo- .

której przyklaskujemy a

COmło. ;
Już od nadchodzącej niedżięli

— 13 stycznia .
—

' kabaret

„Drops” zaprasza dzieci do ka
wiarni „Literackiej” przy ul.

Pijarskiej 7 na swój nowy pro
gram pt. „Kto to, co to?”.

Zabawne wierszykiyi piosenki
napisał Tadeusz Śliwiak. ■U-
dział biotą: Barbara Kober,
Maria Korabicz. Jerzy Połoński,
Adam Romanowski. A wszyst
kie zabawne historyjki wyreży
serowała, M. Korabicz.

; Kawiarnia „Literacka” prze
chowa oczywiście tatusiów i
mamusie towarzyszące dzie
ciom. lobiecuje pyszne ciast
ka. Organizacją widowni zaj
muje się Estrada Krakowska.

Bilety można nabywać. w kasie
kawiarni i w „Orbisie”.

W niedzielne przedpołudnia
„Drops” proponuje dwa prog
ramy ó godz. 10-teji o godz.
12-tej. (n)

z węgla
ceramicznych dla przyszłoś
ciowego tunelu — generatora,
dla doboru i przygotowania
paliwa węglowego itd. — a

nawet wykonano pewne u-

rządzenia pomocnicze.
Godzi się teraz zapoznać Ż

efektami . dotychczasowych ba
dań krakowskich naukowców.
Otóż osiągnięto już spalanie
węgla w temperaturze plus 2700
stopni Ć., uzyskiwana przewod
ność plazmy jest zaledwie 20

razy mniejsza od pożądanej, o-

pracowano nowe technologie
dla r materiałów ceramicznych,
które wytrzymują już całkiem
dobrze osiągniętą temperaturę
plazmy plus 2700 stopni C.

Profesor Jasicki ’

zapytany,
kiedy możemy się spodziewać
rozpoczęcia pracy pierwszej
w Polsce elektrowni magne-
tó-hydro-dynamicznej, wy
twarzającej energię elektrycz
ną w oparciu o pospolity Wę
giel Spalany w temperaturze

plazmy — odpowiedział: Bvć
może będzie to rok 1980,' a

może trochę później. Ale pro
fesor, jak każdy uczony wiel
kiej miary, jest ostrożny w

Prognozowaniu sukcesów nau
ki i techniki.

DANUTA PAWŁOWSKA



Stadion Olimpijski w Mona
chium.

Stadion Neckar w Stuttgarcie

Notatnik sportowca
LIGA TKKF w tenisie stołowym

— Montana — Kolos 10:0, Marten
— Filmowiec 7:3, Ąrtigraph —

Geofizyka 8:2, KPIB — Kolos 9:1,
Montana — Polonia 8:2.

W TURNIEJU błyskawicznym
tenisa stołowego zwyciężył Szopa
(KPIB) przed Grobelskim (Węd?
rowcy) i Pisarskim (Asklepios)?

OGNISKO ZMS-HiL organizuje
25 i 27 bm. turniej kometki. zgło
szenia .do, 20 n.ąleży składaj
w ■zarządzie ogniska, os. Stalowe
16.

•••

• Tradycyjnie kónięc roku w

sporcie wiąże ię ze wspomnie
niami i pozwala podsumować
interesujące wydarzenia. Oto
krótki: przegląd pod hasłem

„Naj... naj...”:
Najważniejszymi debatami

przy „zielonym stole” był Kon
gres Olimpijski w, Warnie. Nie

tylko dlatego, że po 43 latach

spotkali się . przedstawiciele
wszystkich organizacji, mają
cych wpływ na kierowanie
światowym sportem (ponad 700

oficjalnych uczestników) lecz
również ze względu ną wiele

ciekawych opinii Kongres od
bywał się Pbd hasłem „Śpoęt, y
służbie pokoju na świecie”.

— Najsmutniejszym miesią
cem dla miłośników olimpij
skiej historii był bezspornie
wrzesień. W ciągu dwóch ty
godni zmarli dwaj bohaterowie

światowej lekkiej atletyki —

fiński biegacz Paavo Nurmi i e-

tiopski maratończyk Abebe Bi-
kila.

— Najpiękniejszym przykła
dem
czyń angielskich

' torowców pód-
cząs .1
na dochodzenie w MŚ w San
Sebastian. Kolarze NRF prowa
dzili z 5-sekundową przewagą i
nikt nie wątpił w ich zwycię
stwo', Na

' ostatnim wirażu je
den' z

"

sędziów wychylił się na

tor i spowodował karambol ca
łej 1 -czwórki.: ’

Anglicy jako
pierwsi zameldowali.się na me-

cię -ijzgodnie z przepisami po-
winni otrzymać złote medale.'
Postanowili jednak odstąpić
trofea rywalom i stanęli , na

„srebrnym” stopniu podium.

sportowego „fair play” był

finału' wyścigu na 4 km

Co- Gdzie
Znamy już wyniki losowania

■piłkarskich mistrzostw świata,
znamy terminarz' rozgrywek
polskiej drużyny w pierwszej
turze finałów, chcemy więc
dziś zaprezentować Czytelnikom
stadiony na których wystąpią
nasi reprezentanci. Zgodnie z

wynikami losowania 15 czerwca

drużyna : polska zmierzy się z

reprezentacją Argentyny w

Stuttgarcie, 19 grać będzie z

Haiti w Monachium i 23 czerw
ca ; z Włochami ponownie w

Stuttgarcie.

— Najciekawszy sądowy pro
ces odbył się w Panamie. Do
mieszkania: obywatela Durana
włamał się złodziej, jednak miał

pecha i został schwytany. Sąd
skazał go na 2 lata, lecz w ak
cję wkroczył właściciel miesz
kania 1 zaproponował winnemu

żę' wycofa swą skargę jeśli
Stoczy jednorundową walkę w

ringu ze skazanym. Złodziej po
stanowił jednak odsiedzieć ka
rę. Poszkodowanym był wielo
krotny zawodowy mistrz świa
ta w boksie, który nazywany
jest przez dziennikarzy „ka
mienną ręką” ze względu na

swą siłę..uderzeń.
— Najgorzej wychowanym

synem,jest,,na, pewno hokeista
węgierskiej drużyny ligowej
Pivovar — Janos Hermann.’ W‘
meczu z BVSC strzelił trzy
bramki chociaż w bramce■’prze
ciwnika stał jego własny oj
ciec: „Miły tato, kiedy idzie o

punkty sprawy rodzinne odkła-
damy na bok’’. Ojciec milczał,:
nie ujawniono jednak tego, co

działo się w domu... ■'
— Najoryginalniejszą odpo

wiedź dał dziennikarzom trenęr
kolarzy belgijskich Eloi Meu-

leńberg. Zapytany jak zmonto
wał drużynę Belgii na Wyścig
Pokoju stwierdził: „Otrzyma
łem wiadomość Z federacji i

listę 6 kolarzy. Nie widziałem
ich nigdy w życiu, znam ich

tylko z informacji • gazeto
wych...” . Wyniki > Belgów ■były:,
odpowiednie do takich przygo
towań.

— Najbardziej zdziwieni byli:
chyba działacze . . jeździeckiego
związku USA, kiedy zoriento-

wali .się, że w ciągu miesiąca
zginęło im .13 koni. Siad popro
wadził do pobliskiej rzeźni,
gdzie najlepsze konie . zabijano,
a ich mięso eksportowano do
Europy...

— Najciekawszy ślub roku
miał Paul Leitner z Malrnoe,
przysięgły kibic piłkarski. Pro
sto od ołtarza pojechał na mecz

swej ukochanej drużyny nie
bacząc na to, co powie panna
młoda. Zgodnie z oczekiwania
mi nie była ona zadowolona.
Znalazła małżonka na widow
ni i już zanosiło się na awan
turę, kiedy interweniowali dzia
łacze klubu,, posadzili ,,,..nowo
żeńców w loży i podarowali im

karty wstępu kią ,?Kszystkie,tpe-
cze swej drużyny.

'

— Najbardziej niewiarygodna
historia wydarzyła się w me
czu Barcelony ze Spartą Rot
terdam. Jeden z Holendrów
strzelił; ale piłka poleciała wy
soko nad bramkę. Nagle roz
legł się huk, piłka pękła i ob
niżyła parabolę lotu trafiając
w bramkę. Sędzia uznał gola i

zarządził Wymianę . piłki.
— Najbrzydsze plotki towa

rzyszyły mistrzostwu świata
Mohammeda Nassiri w podno
szeniu ciężarów w Hawanie.
Podobno siłacz ten zą zwycięs
two w wielkich zawodach o-

trzymywał od władz pozwole
nie, aby — mimo że bigamia
jest w'Iranie zakazana — mógł
pojąć za żonę kolejną kobietę.
W tym roku Nassiri wygrał i

pobił dwa rekordy świata. „Ja
ka tym razem musiała oczeki
wać go piękna nagroda?...” —•

zapytywali irańscy kibice.

Inauguracyjny mecz rozegra
ją Polacy w Stuttgarcie na sta
dionie
nością
został,
twami

dernizowany., Dysponuje on

górą 73 tysiącami miejsc,
tym1 35 tysięcy miejsc siedzą
cych a z kolei 20 tysięcy z tych
miejsc znajduje się pod dachem.
Stadion został zelektryfikowany
i posiada siłę światła wystarcza
jącą dla/ potrzeb telewizji kolo
rowej
mieszczono
sokości 67
zostaną tu

minacyjne
mecz drużyn, które zakwalifi
kują się do drugiej fazy
łów (z grup: III i IV).

Stuttgart jest stolicą a

zem głównym ośrodkiem
podarczym Badenii-Wirtember-

gii, zamieszkałym przez 650 ty
sięcy ludzi. . Jest uważany 'za

jedno z najładniejszych miast
NRF.

”

Stadionu olimpijskiego w Mo
nachium nie trzeba chyba bli
żej przedstawiać Czytelnikom.
Pamiętamy . wszyscy bowiem

niedawną Olimpiadę, której
najważniejsze dla nas wydarze
nie — mecz finałowy turnieju
piłkarskiego pomiędzy Polską i

Węgrami został tu właśnie ro
zegrany. 45 tysięcy miejsc sie
dzących W ogromnej większości
pod arcyglasowym dachem, 30

tysięcy miejsc stojących znako
mite oświetlenie, płyta podgrze
wana specjalnymi; rurociągami
z gorącą wodą. Będzie miejscem
5 spotkań — trzech elimina
cyjnych, zespołów grupy IV, o-

raz meczów, o hrązowy (7 llpca)
i złoty (8 lipca) medal, i. ;,..;.

Monachium ... liczy 1.350 tys.
mieszkańców, jest stolicą
warii. Jedno z najpoważmiej-

. szych centrów przemysłowych
NRF. Także wielki, ośrodek kul
turalny, siedziba kilkunastu

wyższych uczelni. W Akademii

Monachijskiej studiowali” nieg
dyś Matejko, bracia Gierymscy,
.Chełmoński Wyczółkowski.

telekonkurs, 18.25 Kronika, 18,45
Przeboje — węg. pr. rozrywk., 19.20
Dobranoc, 19.30 Dziennik, 20.15

Gwiazdy Festiwalu Sopot 73, 20.45
Panorama, 21.25 Teatr TV: Henryk
VI na łowach, 22.50 Dziennik, 23.05
Wiadomości sportowe, 23.10 Pro-
grami na sobotę.

Neckaru, będącym włas-
VIB r'tuttgart. Obiekt
w związku z mistrzos-
świata, całkowicie zmo-

z

w

1250 luxów. Lampy U-
na 4 wieżach o wy
ru

’ każda. Rozegrane
4 mecze — trzy eli-

oraz 26 czerwca

fina-

zara-

gos-

Bar

TOTEK
,*"Wl'‘nftał$nt>u „tbtlfu”’ wyloso
wano wczoraj . następujące nu-,
mety:' 4, 9, 20, 22, 29 oraz ban
derolę 185.696,

Telegraficznie
NORTH BATTLEFORD. W

kolejnym meczu swego ka
nadyjskiego tournee polscy
hokeiści wygrali: z zespołem
„BOH” 8:1;

LES GETS. W slalomie gi
gancie kobiet zaliczanym do
Pucharu Świata zwyciężyła
C. Giordani (Włochy) przed
B. Cochran (USA) i H. Wen-

zel (Lichtenstein). ■>
RZYM. Ńa stadionie San .

. Siro/ rozegrano pierwszy
mecz tzw. „Super-Pucharu”
w którym zdobywca PKME.
— Ajax przegrał z triurn-
fatoreih PZP — Milanem
0:1. Bramkę strzelił Chiaru-

giw77miń.

10
STYCZNIA

CZWARTEK

Jana

Wilhelma

Teatry .

Słowackiego 19.15 Wesele. Mo
drzejewskiej 19.15 Dom otwarty.
Kameralny 19.15 Mąż i żona. Ba
gatela 16 Zemsta, 19.30 Szkoła żon.

Muzyczny 19.15 Hrabina Marica.
Groteska 17 Co dostaniesz od Mi
kołaja? (przedśt. zaankn.). „eref66”
(pl. Wolnica 1) 19.15 Przed grud
niem. PWST (Warszawska 5) 19.15
Uciekła mi przepióreczka.

Kina
Kijów 16.30, 19.30 Eldorado

(USA, 1. 14)7 Uciecha 15, 19 W

pustyni i w puszczy cz. i i II (poi.
1. 7). Warszawa 15.30, 18, 20.30 W
kręgu zła (fr. -wł. 1 . 16)/ Wolność
15.45, 18, 20.15 Kłute (USA, 1. 18).
Apollo 15.45, 18, 20.15 Głos na

sprzedaż (wł.-fr. 1. 16). Sztuka —

sturyjne 15.45, 18, 20.15 Kozi
. róg (bułg. 1. 18). Wanda 16, 18,

20 Kapryśy Marii (fr. 1.11).
Ml. Gwardia, (Lubicz 15) -14 .45, 17
19.15 Hombre (USA, 1. 14). Wrzos

(Zamojskiego - 50) 15.45, 18, 20.15

Boy Frięńd (ang. 1.11). Wisła (Ga
zowa 21) 16, 18 Nowa misja korsa
rza (fr. 1 . 11), 20 Dom wampirów
(ang. 1 . 14). Maskotka (Dzierżyń
skiego 55) 15.30, 17.30, 19.?0 Sek-

- solatki (pól. 1. 16). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 18, 20.15 Na samym
dnie (NRF, 1. ’

1'8) . Mikro (Dzier
żyńskiego 5) 16, 19 Zmierzch bo
gów (wł.- 1. 18), Dom Żołnierza
(Lubicz 48) 15.45, Zbereźnik. (ang.

1. 14). Związkowiec — studyjne
(Grzegórzecka 71) 16, 18, 20 Kaj
danki (jug. 1 . 18).

KINA W NOWEJ HUCIE
Świt 16, 1.8, 20 Nieszczęścia Al

freda (fr. 1 . 14). M. Sala 15, 17, 19
Iluminacja (poi. 1. 16). Światowid
16, 1Ś, 2Ó Zbrodniarka czy ofiara

(jap. L 18). M. Sala 15, 17.15, 19.30

Gangsterski walc (fr.-wł. 1.16),
Sfinks ;(Maj akowskiego 2) 16, 18,
20 Hello - Doliy (USA, 1. 14).

Telewizja
: CZWARTEK — I: 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Dla
młodych widzów: Ekran z brat
kiem, 17.45 Polska Kronika Fil
mowa, 17.55 'Chatą pełna muzyki,
18.25 kronika/ 18,45 Przy wspól
nym stole, 19.10 Przypominamy,
radzimy,',:. ,:19;20 Dobranóc, 19.30
Dziennik, 20.15 Teatr Sensacji:
Twarz . pokerzysty. 22 .25 Dzien
nik, 22.40 Informacj e —

"

Towary
— Propozycje, 22.55 Wiadomości
sportowe, 23 Program na piątek.

CZWARTEK — II: 16.50 Pro
gram dnia, 16.55 Biały spływ —

pr. krajoznawczy, 17.20 Sceny
pantominiiczne — pr. rozrywk.
TV radź., 17.50 Moje siedem cu
dów świata, . 18.15 Nic "nowego-—.
Powrót, 18.40 Jęz. rosyjski, 19.20
Dobranoc, 19.30 Dziennik, 20.15 Je-
nisejśkie korowody. 21.20 „24 go
dziny?, 21.30 .Nowy lekarz — film
fab. NBD, 22.55 Jęz. francuski,
23.25 Program na piątek.

PIĄTEK — I: 10.10 Czarne
chmury .— film TVP, 11.05 Wy
chowanie techniczne (kl. I—III

lic.), 11.35 Cerkiew Wasyla Bta-

źennego — film radź., 12 Cywil —

Szarik i inne (kl. IH), 12.45 TV
Technikum Rolnicze —jęz. pol
ski, 13.25 TV Technikum Rolnicze
— chemia, 14.40 Politechnika TV
— matematyka (kurs przygot.),
16.25 Program dnia, 16.30 Dzien
nik, 16.40 Dla dzieci: Pora na Te
lesfora, 17.20 Wychowanie fizycz
ne — receptą na zdrowie, 17.45

Tygodnik Informacyjny "Młodych,

ROZDZIAŁ XXIV ::

Była zaledwie .dziewiąta, kiedy obaj z Reedem po
dłuższej naradzie udaliśmy się do Millikenów. Reed
chciał iść tam natychmiast, ja osobiście wołałem, żeby
uprzedził o wizycie najpierw telefonicznie. Misja jaka
stała przed nami, nie należała do najprzyjemniejszych,
ale przecież i to, co się stało — nie; było najprzyjem
niejsze. Osobiście jniałem zamiar trzymać się możliwie
na uboczu całej tej sprawy. Podałem Wszystkie fakty
i przesłanki Reedowi, pozostawiając mu zaszczyt wy
krycia mordercy.... o ile można to nazwać zaszczytem.
Osobiście czułem iśię bardzo -zgnębiony i zażenowany.

Po drodze spotkaliśmy "Tansy i Bona," którzy zau
ważywszy moją nieobecność, chcieli sprawdzić, czy nie
ma mnie na posterunku policji. Reed, ciągle: jeszcze
pod'wpływem moich rewelacji, które całkowicie zmie-

niajy kierunek śledztwa, był rozmowny i bardzo waż
ny. Zanim zdążyłem mu przeszkodzić, powiedział
LoCkwoodom że idziemy do Millikenów, by dokonać a-

resztowania. Tansy nagle pobladła. Ja jeden tylko mo-

głepj. sobie wyobrazić wstrząs, jakim to dla niej było.
Dóń był trochę, zdziwiony, ale ponieważ >Reed nie

Wyrażał żadnych obiekcji, oboje towarzyszyli nam w

samochodzie.

Młodą pokojówka w eleganckim mundurku poinfor
mowała nas, że miss Milliken i jej mąż jedzą śniada
nie' na tarasie. Morgan ubrany był w wypłowiały

■płaszcz kąpielowy w niebieskie pasy, a Lucy w zalot
ny kwiecisty szlafroczek. Na nasz widok wstała i po
witała z niezwykłą serdecznością.

.

-rr O, pan inspektor! Jak . to miło! Proszę, wejdźcie
państwo!

Morgan milczał. Inspektor zaś oświadczył najbar
dziej oficjalnym tonem:

— Bardzo mi przykro, iż przerywam państwu śnia
danie, miss Milliken, ale chciałbym zamienić słówko z

panem Lane. .

-i - Och, proszę nie. przepraszać, prawie już skończy

liśmy. A w jakiej sprawie chce pan pomówić z Mor
ganem,; inspektorze?

Reed lekko poczerwieniał i zwrócił się do Morgana:
— Gdzie moglibyśmy odbyć krótką rozmowę w czte

ry oczy?
Morgan, który unikał wzroku Tansy, podniósł teraz

na nią wżrok i odpowiadając inspektorowi, mówił jak
gdyby wyłącznie do niej:

— Cokolwiek miałby mi pan do powiedzenia, panie
inspektorze, może to pan zrobić w obecności mojej żo
ny i... moich przyjaciół. Co chciałby pan wiedzieć?

Reed był najwidoczniej bardzo zły.
_ _W takim razie nie widzę w tym nic niestosowne

go. Czy mogę pana prosić o pokazanie mi swoich do
kumentów osobistych? W szczególności chodzi mi «

kartę demobilizacyjną.
Morgan zamknął nagle oczy. Tansy opadła na fotel,

zauważyłem jak głębokie napięcie maluje się na jej
twarzy.

— Moje papiery demobilizujące — powtórzył Mor
gan.

— Posiada je pan?
— Oczywiście. Są na górze.

. .j, — Proszę je przynieść.
, Morgan podrapał się w głowę.

— Dobrze — powiedział — Przepraszam cię na chwi
lę —Zwrócił się do Lucy i wszedł do domu.

Zjawił się po krótkiej: chwili z plikiem papierów.
Wręczył je Reedowi, który wszystko starannie obej

rzał. Po zaciśnięciu ust domyśliłem się, iż znalazł to.

czego szukał. A więc — nie myliłem się. To była
prawda. .

— Pan przebywał w czasie okupacji w Niemczech,
panie Lane i mieszkał przez rok w Lipsku?

— Tak jest — odparł Morgan. — Czemu mnie pan o

to pyta?
Inspektor na razie nic nie odpowiedział. Dopiero po

chwili spytał, czy może na jakiś czas zatrzymać te

papiery.
Na skroni Morgana wystąpiła żyła. Widziałem, że

jest wściekły. Reed prowadził tę rozmowę z jaskra
wym brakiem taktu.

— Proszę pana —powiedział Morgan — dość mam

tego wszystkiego. Proszę mi wyraźnie powiedzieć o co

panu chodzi.

■Lucy, przestała się krzątać przy stole i także wle
piła wzrok w inspektora. Don i Tansy stali za mną.
Bałem się obejrzeć, żeby nie zobaczyć twarzy Tansy.

— Pan nie ma p>rawa zjawiać się w moim domu i
konfiskować moich dokumentów osobistych — powie
dział Morgan.

Reed, nagle zdecydowany, usiadł w fotelu i zwrócił
do Lane surową twarz.

— Dobrze — powiedział — ja panu wytłumaczę, co

to znaczy a pan mi opowie o dwu nie żyjących mło
dych dziewczynach.

W głosie jego brzmiałó wyzwanie. Wymówił te sło
wa, mając nadzieję, iż wywołają efekt wybuchu bom
by. I nie pomylił się. Lucy rzuciła mu przestraszone
spojrzenie. Don usiadł przy Tansy i ujął ją za rękę.
Tylko Morgan patrzył na Reeda bez mrugnięcia po
wiekami.

— Co pan chce przez to powiedzieć? Czy pan wykrył
kto atakował miss Winters?

(Ciąg.daltżii nastąpi) <661.

UWAGA

Za zmiany w ostatniej chwili
wprowadzone w programie tea

trów, kin, radia i telewizji, re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności. ’

. ■

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (czw. 9—14 .15,

piąt. 12—18 Wśt. wól.), Skarbiec
i Zbrojownia (czw. 10—15.30, piąt.
12—18 wst. wol.) . Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (czw., piąt.
10—16), Muzeum Lenina, Topolo
wa 1 5: Lenin w Polsce (czw.
zamk., piąt 9—18), Oddział, nii Kr.

Jadwigi 41: Mieszkanie Lenina

(cżw. 9—13, piąt. - zamk.), Muzeum

Historyczne — Oddziały: Jana 12:
Dzieje. 1 kultura Krakowa, Szpital
na 21: Dzieje teatru krak., Malar
stwo I. Popiołek, Krzysztofory, Ry
nek Gł. 35: Polsko - radzieckie
braterstwo broni (czw., piąt. 9—15),
Franciszkańska 4: Szopki krakow
skie (czw., piąt. 10—18), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Sukienni
ce: Galeria malarstwa poi. XIX w.

(czw. 12—18 wst. wol., piąt. 10—
16) , Dom Matejki, Floriańska 41

(czw. 10—16, piąt. 12—18), Szołay-
skich, pl. Szczepański 9: Pol. ma
larstwo 1 rzeźba do 1764 r. (czw.,
piąt. 10—16), Nowy Gmach, al. 3

Maja 1: Krajobraz, .Tatr, Nasze

góry w malarstwie i grafice (czw.,
piąt. 10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Starożytność i średnio
wiecze Małopolski, Kolekcje Zabyt
ków archeologii śródziemnomor
skiej (czw, 14—18, piąt. 10—14), Et
nograficzne, pl. Wolnlća 1 (czw.,
piąt; 10—15), Przyrodnicze, Sław
kowska 17 (czw.. piąt. 10—13), Pa
wilon Wystawowy, pl. Szczepań
ski 3a: Architektura wnętrz „Uni
kat 73“, Malarstwo 1 'grafika (cżw.
U—18, piąt. 13—20), Galerie: Arka
dy, pl. Szczepański 3: Wystawa
A. Nowackiego (czw. 11—18, piąt.
13—20), Pryzmat, Łobzowska 3:

Artysta wobec siebie i społeczeń
stwa (czw., piąt. 9—19), Pałac
Sztuki, pl. Szczepański 4: Wysta
wa prac uczniów LSP (czw., piąt
10-17), TPSP, N. Huta, al. Róż
3. Malarstwo W. Krygiera (czw.,
piąt. 11—18), Rydiówka, Tetmajera
28 (czw, 15—18, piąt. 11—14), RTF,
ul. B; Stalingradu 13 Venus 73
cz. II tz. 9—21), Wystawa Pla
katu Politycznego, ul. Marka 18

(czw., piąt. 10—16), Kopalnia Soli,
Wieliczka (codz. 8—16).

Dyżury
Chirurg., Chirurg, dziec., La-

ryng., Urolog., Okulist.: Nowa
Huta, Neurolog.: Kobierzyn,
Pogotowie Ratunkowe: Siemi
radzkiego 1: wypadki tel. 09,
zachorowania i przewozy: 380-50,
Podgórze 625-50, 657-57, Grzegórzki
209-01. 205-77, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 377-55 (17—22),
dla dzieci' 1 młodzieży 611-42 (15—
17) , Straż Poż. 08, Pomoc Drogo
wa PZMot Kraków 417-60 (7—22),
Zakopane 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
Huta: Pogot. MO tel. 411 -11, po
gotowie Ratunk. 422-22, Straż ,Poż.
433-33, Dyżur pedlatr. dla Nowej
Huty I pow, Proszowice: Szpital
W Nowej Hucie, Informacja ko
lejowa zagr. 222-48, kraj. 238-80 do
85, 595-15, Informacja kodowa tel.
413-54 (dla N. Huty) 203-22, 203-42,
584-23, 230-19, Poradnia ' d/s Wy
chowania Seksualn. Młodzieży
357-66 (14—18), Milicyjny Telefon
Zaufania 216-41 (całą dobę), 262-33
(8—16), KTSM, Boh. Stalingradu
13 — telefon porad 1 informacji z

zakresu seksuologii 578-08.

Apteki
, Szczepańska 1 (tlen), Retoryka
1, Metalowców 1, Prądnicka 85/87,
pl. Wolności 7, Pstrowskiego 94,
Nowa Huta: os. Teatralne 28
ctlen), al. Rew. Październikowej
6 (tlen).

Różne
ZOO (Lasek’ Wolski) od godz. 9

dó zmroku.

Radio
PROGRAM II
CZWARTEK

Dzienniki: 3.30, 4.30, 6.30, 6,30;
7.30/ 8.30, 11.30, 13.30# lftSOj MlŹOi
21.30/ 23.30.

17.00 Wybitne dzieła ostatnich lat
— na estradzie Filharmonii Krąk.
17.20 Fanny Morweiser — fragm.
pow. „Ofelia*. 17.40 Posłuchajrhy,
zanućmy, zapamiętajmy. 18.30 Echa
dnia. 18.40 „Organizacja i zarzą
dzanie". 19.00 Kwadrans jazzu. —

19.15 28 lekcja języka rosyjsk. 19.40
Wiersze St. Piętaka. 20.00 Ze świa
ta opery. 20.30 Zespół Dziewiątka
— Dom od kuchni. 21.00 Z kompo
zytorskiej teki włoskich mistrzów.
21.50 Wiadomości sport. 21 .55 Gra
ją laureaci międzynarod. Konkur
su Pianist. im Klary Haski!., 22.30

Książki, które na nas czekają. —

23.00 Horyzonty muzyki. 23.35 Ko
respondencja z zagranicy. 23.40

Muzyka hiszpańskiego renesansu^
Na UKF 68.75 MHz — z Krakowa
16.00—17.00 Program «ter«ofonJczny.;


