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Przeszło 3,1 min egzemplarzy polskich książek wyeksporto
waliśmy w ub. r. Odbiorcą większości (2.360 tys. egz.)
kraje socjalistyczne, pozostałe (749 tys. egz.) trafiły na

księgarskie różnych państw kilku kontynentów,

były
półki

Jak informuje CHZ i,ARS Po-
lona-Ruch”, najwięcej polskich
książek — 986 tys. egz. zakupił
Związek Radziecki. W czołówce
importerów znalazła się również
Czechosłowacja i NRD z państw
socjalistycznych, a z kapitali-
stycżnych — USA i NRF.
■W eksporcie naszej książki

zwraca uwagę poważny (1,6 min
egz.) udział wydawnictw przy
gotowanych specjalnie z myślą o

czytelniku zagranicznym w tzw.

koedycjach z firmami edytor
skimi ,i księgarskimi różnych
państw. \Ten znaczny w porów
naniu z poprzednimi latami
rozwój różnego rodzaju publi
kacji koedycyjnych jest nie tyl
ko rezultatem operatywności
naszych wydawców, poligrafów
i handlu zagranicznego, ale prze
de wszystkim zainteresowania za
granicznych czytelników Polską,

na-

Z Bliskiego

wysoką oceną dorobku
_

śzej kultury i myśli naukowej.
Większość bowiem wśród tego
typu wydawnictw stanowią pu
blikacje z różnych dziedzin na
uki. Ostatnio np. napłynęło z

Japonii wiele zamówień na pol
skie prace matematyczne.

Na liście sprzedanych książek
znaleźć można książki popular
no-naukowe, polityczno-społe
czne, albumy poświęcone sztu
ce i kulturze, przewodniki. W
1973 r. przygotowaliśmy m. in.
w nakładzie 3 tys. egz. szwedz
ką wersję albumu Michała Ru
sinka „Ziemia Kopernika”. W

podobnym nakładzie wydruko
wany został na zamówienie fir
my z NRF album Jerzego Ko-
strowickiego „Polska". Jedno
cześnie najmłodsi czytelnicy w

tym kraju otrzymali „Króla
Maciusia Pierwszego” Janusza
Korczaka. Do Francji sprzeda
liśmy album prof. Kazimierza

Michałowskiego „Luksor”.

Jeden z najwyższych nakła
dów—50tys.egz. — osiąęnęły
„Rozmówki polsko - rosyjskie”
Piotra Sobolewskiego, przygo
towane na zamówienie Związ
ku Radzieckiego.
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iWeselei Wajdy
w dziesiątce najlepszych
■.„'Wesele” Andrzeja Wajdy
zostało zaliczone przez rkryty-
ków angielskich do dziesięciu
najlepszych .filmów ubiegłego
roku. Polski film znalazł się
w towarzystwie tak głośnych
dzieł jak „Krzyki i szepty”
Bergmana „Odgłosy dalekie
go grzmotu” hinduskiego re
żysera Raya, „Noc amerykań
ską” : Truffau.t,

'

„O Lucky
Man”‘ (Szczęściarz) Anderso
na, „Dón’t Look Now” Roega
(W. Brytania), „Zaproszenie”
szwajcarskiego reżysera Go-
retty, „The Kiftg óf Marving
Gardens” Rafelsona (USA),
„La Maman et la Putain”
Ęustache’a (Francja).

PRZEDSTAWICIELE CSRS,
NRD, Polski, Rumunii, Węgier
1 ZSRR podpisali w Moskwie

porozumienie o wielostronnej
specjalizacji 1 kooperacji pro
dukcji wyrobów izotopowych.

OCENA stanu realizacji mię
dzyrządowej umowy PRL —

NRD o współpracy w dziedzi
nie ochrony środowiska była
przedmiotem rozmów, które w

dniach 8—11 bm. prowadziły w

Berlinie delegacje obu krajów.
WIZYTA prezydenta Francji

— G. Pompidou w ZSRR na
stąpi prawdopodobnie w

dniach 7—10 lutego br. Pre
zydent Pompidou ma się spot
kać m. ta. z sekretarzem ge
neralnym KC KPZR — L. Breż
niewem.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Ministrów ZSRR — A. Kosy
gin przyjął na< Kremlu preze
sa amerykańskiego koncernu

„Pullman” — S. Caseya i wi
ceprezesa — D. Murphy’ego,
przebywających w ZSRR w

związku z udziałem. koncernu
w budowie Kamskięj1 Fabryki
Samochodów i innych obiek
tów przemysłowych. ■‘

RZĄD Wenezueli oznajmił w

piątek, że podniesie cenę ropy
naftowej z dniem i lutego br.,
tak jak to wcześniej zapowia
dał. Decyzja; ta została podję
ta mimo zamrożenia przez or
ganizację krajów eksportują
cych ropę naftową ceń na ten
surowiec.

AGENCJA Sinhua, poinfor
mowała o zgonie wiceministra

obrony ChRL, członka komi
sji wojskowej KC KPCh - 69-

letnlego Wang Shu-shenga.
NOWY rząd hiszpański na

swym i pierwszym posiedzeniu
powziął decyzję podwyższenia
ceny benzyny, która będzie
droższa o 26 proc.

Wschodu
'

Prezydent Egiptu — Anwar
Sadat 1 sekretarz stanu USA —

Henry Kissinger spotkali się w

piątek wieczorem w Asuanie.
W czasie 90-minutowej rozmo
wy omawiali oni sprawę roz
dzielenia wojsk ’ izraelskich i

egipskich w strefie Kanału

Sueskiego oraz przebieg konfe
rencji pokojowej w Genewie.
Bliższych szczegółów rozmów
nie ujawniono. ,.

■;Rzecznik amerykański o)<fe-
ślił piątkowe spotkanie: Kissin-
ferazSadatem -jako „początek
istotnych rozmów, które kon
tynuowane będą W dniu dzi
siejszym”. Po ich zakończeniu, je
szcze dziś, szef dyplomacji USA
uda się dó Jerozolimy, gdzie
spotka się z przywódcami izra
elskimi.

*

.'W pracach grupy roboczej do

spraw wojskowych w Genewie
trwa obecnie przerwa. Wojsko
wi przedstawiciele Egiptu i
Izraela mają zebrać się 15 bm.
Członkowie delegacji izraelskiej
przybyli z Genewy na nowe

konsultacje do Tel Awiwu.
¥

Jak podano w piątek w kwa
terze głównej Doraźnych Sił

Zbrojnych ONZ na Bliskim
Wschodzie w Jerozolimie, do
końca stycznia br. kontyngent
sił osiągnie liczebność 7 tysięcy
żołnierzy i oficerów, tj. maksi
mum przewidziane przez rezo
lucję Rady Bezpieczeństwa
ONZ.

¥
'Tymczasem na frontach bli

skowschodnich doszło do no
wych incydentów. Widownią
najpoważniejszych starć były
wzgórza Golan. Rzecznik woj
skowy w Damaszku zakomuni
kował, że artyleria syryjska o-

tworżyła ogień do wojsk izrael
skich, które próbowały umoc
nić swe pozycje na środkowym
odcinku frontu golańskiego.

Duńskie dziewczyny również uległy powszechnej modzie, na

krótkie kurtki z futerka łączonego że skórą lub tkaniną. CA? ,

Kilkaset Imprez na ziemi krakowskie]

Polskie społeczeństwo
przygotowuje się do obchodów
50 rocznicy śmierci W. Lenina

Fot. Jadwiga Rubiś

i Metodego I klasy
dla polskich uczonych

W Collegium Maius odbyła
się uroczystość wręczenia naj
wyższych odznaczeń Ludowej
Republiki Bułgarii przyzna
wanych za zasługi na polu na
uki, kultury i sztuki — orde
rów Cyryla i Metodego nada
nych przez Radę Państwa
LRB rektorowi Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. dr MIE
CZYSŁAWOWI KARASIOWI
i dziekanowi Wydziału Filo
logicznego . doc. dr JERZEMU
RUSKOWI.

Aktul dekoracji dokonał am
basador Bułgarii w Polsce
Georgi Bogdanów, który w

swym przemówieniu podkre
ślił wielkie zasługi odznaczo
nych w wychowaniu młodej
kadry slawistów oraz w za
cieśnianiu więzów przyjaźni

między naszymi narodami w

ramach działalności Towarzy
stwa Przyjaźni Bułgarsko-
Polskiej, w którym rektor M.
Karaś pełni funkcję przewo
dniczącego, a dziekan J. Ru
sek sekretarza.

W uroczystości uczestniozyli
I sekretarz KW PZPR Józef
Klasa, wiceprezydent miasta
Jan Skiba oraz przedstawicie
le świata nauki.

Sześćioraczki w Kapsztadzie
Urodzone w piątek w Kapszta

dzie sześcioraczki czują się do
brze i dotychczas lekarze nie za
obserwowali żadnych objawów,
które budziłyby niepokój o ich
stan. Także matka —* po opera
cji cesarskiego cięcia — czuje się
coraz lepiej.

Waga dzieci waha się od 1260 do
2080 gramów. Urodziły się one w

„regularnym porządku”: chłopiec,
dziewczynka, chłopiec itd., przy
czym wszystkie dziewczynki ważą
nieco mniej niż chłopcy. .

II min Hindusów

poddało się sterylizacji
Dyrektor ośrodka planowania

rodziny w Bombaju oznajmił,
że od końca 1972 roku ponad 11
milionów obywateli Indii pod
dało się zabiegowi sterylizacji.
Zmniejszyło to liczbę, urodzeń
o co najmniej 16 min. Dodał on,
że ten sposób zapobiegania nad
miernemu przyrostowi natural
nemu jest najczęśpiej , prakty-

> kęwahy , w Indiach, , zwłaszcza
. 'ną wsi, gdzie pigułki i inne no-

woczesne
'

. środki: antykoncep
cyjne nie są rozpowszechnione

i w dostatecznym stopniu.

W całym kraju trwają przygotowania do przypadającej
21 stycznia 50 rocznicy śmierci Włodzimierza Lenina.

Szczególnie uroczyście roczni
cę te obchodzi społeczeństwo
Krakowa i ziemi krakowskiej,
na której terenie mieszkał i pra
cował Włodzimierz Uljanow.
Muzeum Lenina w Krakowie,
którego stałą ekspozycję „Lenin
w Polsce” obejrzało w ub. r.

blisko 200 tys. osób, przygoto
wuje aktualnie — wraz ze swy
mi filiami w Nowym Targu i
Poroninie — kilkaset imprez, z

których największą będzie wy
stawa oświatowa „Włodzimierz
Lenin — życie i działalność”.

Inną ekspozycją będzie wy
stawa pn. „Lenin a niepodle
głość . Polski”. Poza mieszkań
cami' naszego województwa wy
stawę tę obejrzą także miesz
kańcy Śląska oraz województw
kieleckiego i rzeszowskiego”.

'

Znaczna ilość zgłoszeń napły--
nęła już na organizowany w

kwietniu br. ogólnopolski mło
dzieżowy rajd „Szlakami Leni-’
na”.

W warszawskim Muzeum Le-.
nina licznie odwiedzanym przez

Benzyna za krew
SZTOKHOLM

Jeden ze szpitali w Malmoe
(Szwecja) .feruje benzynę za pla
zmę. Wszyscy dojeżdżający do

szpitala dawcy krwi otrzymywać
będą paliwo bezpłatnie. Admini
stracja szpitala obawia się bo
wiem, że-wprowadzone od czwar
tku w Szwecji racjonowanie pa
liw zniechęci zmotoryzowanych
krwiodawców.

Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka

Jako pierwsza w br. przekazała mieszkania, do dyspozyejt
b. wychowanków Domów Dziecka — Młodzieżowa Spółdziel
nia Mieszkaniowa „Wspólnota”. Mieszkań jest 4, a otrzyma
ją je z listy oczekujących najbardziej potrzebujący.

Składając podziękowania za pomoc w realizacji naszej
akcji prezesowi Dzielskiemu i wiceprezesowi Molickiemu —

oczekujemy odzewu pozostałych spółdzielni! (mar)

zwiedzających, przygotowano 11
sal,'jyystą5yowyćh<.;W,,.7 z nich
zebrano eksponatyi dotyczące
bezpośrednio życia W. Lenina i

jegodziałalności, walk rewolu
cyjnych ludu . rosyjskiego i u-

działu w nich Polaków; Ekspo
zycja składa się z 14 tys. ekspo
natów. Muzeum przygotowuje
obecnie konkurs. na rysunek
dziecięcy, pt. „Lenin W: życiu
dzisiejszym”. ,.

Bardzo uroczysty charakter 1

bogaty program będą miały te
goroczne „Dni Leningradu” ‘

w

Gdańsku — mieście od: lat za
przyjaźnionym z nadnewskim

CAF AF Dwuosobowy poduszkowiec roz
wijający szybkość 35 węzłów, wę
ży niecałe loo kg i można go prze
wozić na dachu samochodu, jest
to jeden z eksponatów londyń
skiej wystawy sprzętu wodnego.

grodem, które półączóńe zostały
z leninowską rocznicą.

. Trzy-; duże wystawy Objazdo
we: „Leniń twórcą Kraju Rad”,
„Tu przebywał Lenin” oraz wy
stawę malarstwa W. Zakrzew
skiego „Szlakiem Lenina” przy
gotowuje Muzeum Okręgowe w

Rzeszowie.

Cykl imprez i wystaw szkol
nych pt. „Lenin — bliski Pola
kom”, przygotowały szkolne ko
ła przyjaciół TPPR w woj. ko
szalińskim.

Ponad 150 odczytów i spotkań
dyskusyjnych poświęconych o-

mówieniu roli Lenina przygoto
wują wspólnym wysiłkiem:
TPPR, TWP i ZBoWiD w woj.
kieleckim.

|g UTBO pogoda w rejonie■ Krakowa kształtować się
K będzie w zatoce niżowej.■ Zachmurzenie duże. Moż-
B , liwość opadów deszczu ze

JSH śniegiem. Wiatry pełud-
gF niowo-zach. 4~s" m/sek.

Temperatura dniem plus
2—5 st.; nocą od zera de mi
nus2St.C.
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Pierwsze w kraju

Z uznaniem należy powitać
utworzenie pierwszej instytucjo
nalnej jednostki dla całego wo
jewództwa: Centrupi Preorien
tacji Zawodowej dla Kandyda
tów na Studia Wyższe, które

rozpocznie działalność infornja-
cyjną już w poniedziałek, 16 sty
cznia.

Telefonicznie, pisemnie i oso
biście można zgłaszać się do ZW
SZSP — organizatora punktu —

by uzupełnić wiadomości o kie- ■■
punkach, programach studiów,
warunkach socjalno - bytowych,
możliwościach przyszłego zatrud
nienia. Informacji udzielać będą
studenci ostatnich lat wszyst
kich krakowskich uczelni, a po
siłkować się będą edycjami in
formatorów wydziałowych po
szczególnych szkół wyższych
Niestety, Politechnika Krakow
ska, Uniwersytet" Jagielloński,
Akademia Medyczna nie zdołały
się jeszcze dopracować tego ro
dzaju własnych wydań, a czas

byłby ku temu najwyższy.
Centrum zajmie się też 'stro

ną organizacyjną zwiedzania u-

czelni (w grupach i indywidu
alnie), roześle własnych prele
gentów c'o szkół średnich na spo
tkania z maturzystami — przy
szłymi studentami. Będzie też'

współtwórcą tzw. „Dni Otwar
tych” szkół wyższych i akcji
„Tydzień Maturzysty”) Przewi
dziano także wyjazdy do miast

powiatowych. W Centrum każ
dy będzie mógł zasięgnąć infor
macji o kursach przygotowaw
czych do egzajninów wstępnych.

Podajemy adres: ZW SZSP,
Kraków, Rynek Gł. 8, I p. Ko
misja Nauki, tel. 289-41 lub
280-45 w godz. 17—19 co dzień.
W poniedziałek odwiedzać mogą
Centrum ci, którzy wybierają się
na AGH, we wterek — Uniwer
sytet Jagielloński i Wyższa
Szkoła Pedagogiczną, we środę
— Akademia Rolnicza, Akade
mia Medyczna, Akademią Wy
chowania Fizycznego, czwartek
—• Akademia Sztuk Pięknych,
Państwowa Wyższa Szkoła Mu
zyczna, Państwowa Wyższa
Szkoła Teatralna, w piątek —

Politechnika Krakowska, Wyż
sza Szkoła Ekonomiczną, Wyż
sza Szkoła W.jsk Chemicznych.

Łódzkie Tkalnie
Jedwabiu „Bro
kat” dostarczają
poszukiwane na

rynku tkaniny
jedwabne, su
kienkowe, płasz
czowe, a także

przeznaczone na

krawaty i para
solki. W ub. ro
ku załoga „Bro
katu” wytwo
rzyła przeszło 35
mlii metrów tych
wyrobów. W
chwili obecnej w

łódzkiej wytwor
ni trwa moder
nizacja ; dzięki

zainstalowaniu
nowych maszyn
ilość powstają
cych tutaj w

*iągu roku tkanin
znacznie wzro
śnie. Na zdję
ciu: Ryszard Goc
obsługuje tzW.

łączarkę bonów.

CAF - Zbranieckl

Z prac Prezydium Rządu
bm. Pro:

Ig patrzyło

(Tw/ow

Projekt Kodeksu Pracy
wpłynął do Sejmu

Delegacja przemysłu
naftowego ZSRR

przebywała .w Krakowie
Bawiąca od 9 bm. w Polsce

radziecka delegacja ekspertów
przemysłu naftowego, na któ
rej czele stoi wiceminister te
go resortu -^- Anatolij Żdanow,

Wie.;Się
śiągnięćWiftib'W§t^iUtu Ńatto*
we&o i Przedsiębiorstwa Geo
fizyki Przemysłu Naftowego.

Z radziecką delegacją spot
kał się I sekretarz KW PZPR
w< Krakowie Jozef Klasa.

Grupa uchodźców

Z Chile*

przybyła do Polski
11 t>m. w godzinach wieczor

nych przybyła samolotem do

Warszawy 30-osobowa grupa u-

chodźców politycznych z Chile,
która schroniła się przed prze
śladowaniami junty wojskowej,
na terenie b. ambasady PRL w

Santiago, gdzie przebywała
przez wiele tygodni.
i

W TRZECIM dniu obrad mię
dzynarodowej konferencji nau
kowej : „Idee Lenina, a mię
dzynarodowy ruch robotniczy” .

— trwała dyskusja dotycząca
zagadnień związanych z roz
wojem klasy robotniczej w

procesie budownictwa socjali
stycznego. Zapoczątkowały ją
referaty polskich uczonych:
prof. St. Wiflerszpila i doc.
B. Gołębiowskiego.

PRZEBYWAJĄCA w Polstee
delegacja Zgroi^adzenia Zwiąż-*.-
kowego Republiki Austrii z

s przewodniczącym jednej z iźb

rady narodowej Antonem Be-
nyą bawiła 11 bm. na' Wybrze
żu . Gdańskim. Gościom towa
rzyszył wicemarszałek Sejmu
Andrzej Benesz,

W WARSZAWIE odbyło się
plenarne posiedzenie Polskie
go SpołeezMsgo Komitetu Bez
pieczeństwa i Współpracy w

przewodniczący Komitetu —

Marian Dobrosielski przedsta- .

wił informację o aktualnym
przebiegu prac II fazy obrad

Konferencji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie.

KOMBINAT metalurgiczny w

Stalowej Woli przystępuje < do;
seryjnej produkcji ciężkich
ciągników
posażone w kiśkusetkońnę sil^

niki, ciągniki te wytwarzane
będą w różnych wersjach, mo- (
gą być wyposażone np. w u-

rządzenia „towarzyszące” typu
spycharek., zrywaczy itd.

FABRYKA Urządzeń Mecha
nicznych „poręba” k. Zawier
cia uruchamia w br., po raz

pierwszy w kraju, produkcję
pras do wytłaczania karoserii

samochodowych. W ciągu tego
roku „Poręba” wykona dla

Fabryki Samochodów Małoli
trażowych w Bielsku-Białej 10

tego typu poas, o nacisku 300
ton.

bm. Prezydium Rządu róz-
II patrzyło i zaakceptowało
""

program racjonalnej i o-

szczędnej gospodarki drewnem.
Jest to kolejny dokument opra
cowany przez centralne ogniwa
administracji państwowej w ra
mach . prac mających na celu re
alizację uchwały VHI Plenum

Kę PZPR oraz ubiegłorocznej
kompleksowej uchwały Rady
Ministrów, ■dotyczących efekty
wnego wykorzystania zasobów

surowcowych i materiałowych W

gospodarce.
♦ Na posiedzeniu podjęto ró

wnież decyzję dotyczącą racjo
nalnego zaopatrzenia kraju w

wyroby hutnicze z importu oraz

zwiększeni^
'

dyscypliny w ich'

zamawianiu.

i ♦ W kolejnym punkcie obrad

rozpatrzono' zagadnienia związa
ne z dalszą racjonalizacją za
trudnienia w 1974 r„ na. ile u-

stal w garażu
LONDYN

Siostry Amy, Katie i Edna Jo
nes nie korzystały wcale z ro
dzinnego samochodu' > od' czasu

śinierci ich ojca. Po prostu zamk
nęły pojazd w garażu, gdzie stał
blisko 60 lat. Obecnie samochód
ów — kabriolet firmy ^,Argyil”,
wyprodukowany w Szkocji w

1910 r. — ma być sprzedany na

aukcji, a specjaliści szacują jego
wartość w tysiącach funtów. O-
statnia z sióstr, Amy zmarła nie
dawno w wieku 95 lat i wtedy
dopiero wiiuki właściciela pojaz
du zdecydowały się otwórzyć ga
raż z pamiątką pó dziadku. Pan
Jones miał szofera, który pieczo
łowicie dbał o samochód. Tak, że
dziś „Argyll—1910” jest w dosko
nałym stanie.

stalonych w tej dziedzinie za
dań wynikających z narodowe
go planu społeczno - gospodar
czego. Ze strony resortów, zje
dnoczeń i zakładów konieczne

jest podjęcie skutecznych kro
ków na rzecz wzmocnienia dy
scypliny pracy, lepszego wyko
rzystania czasu roboczego, itd.
Większą niż dotychczas uwagę
należy zwrócić na zjawisko fluk
tuacji kadr. Prezydium Rządu
podjęło decyzje mające' na celu

odpowiednie rozłożenie w skali,
całego roku przyjęć nowych
pracowników do zakładów pra
cy, tak aby w jednostkach po
zostających na rozrachunku go
spodarczym co najmniej 2/3 pla
nowanego przyrostu zatrudnie
nia zrealizować dopiero w II

półroczu, tzn. w okresie dopły
wu do przedsiębiorstw absol
wentów szkół.

♦ Prezydium Rządu omówiło

wstępnie — przy udziale przed
stawicieli CRZZ — tezy w spra
wie kompleksowych zasad' orga
nizacji, koordynacji oraz finanJ
sowańia budowy i eksploatacji
urządzeń ^wjalnych /'służących
wypoczynkowi.

♦ Na"?i)osteŚzeniu podjęto de
cyzję w sprawie zapewnienia
rozwoju produkcji-urządzeń po7
żarniczych,'i‘ chemicznych środ
ków. gaśniczych.

Projekt
Kodeksu PęAęy t*

prącowany przez Radę Mini
strów przy udziale CRZZ —

wpłynął do laski marszałkow
skiej. Jednocześnie rząd przede
stawił Sejmowi projekt ustawy'
o przepisach wprowadzających
Kodeks Praćy. Pierwsze czyta
nie tego projektu ma nastąpić
już na najbliższym posiedzeniu
parlamentu w bm.

Na tym samym posiedzeniu
Sejm przedyskutować ma rów
nież problemy ochrony, zdrowia
Wf naszym kraju*

B
chwalenie Kodeksu Pracy
będzie miało doniosłe zna
czenia dla realizacji poji-

tyki społeczno-gospodarczej wy
tyczonej na VI Zjeżdżió PZPR.

Projekt wniesiony prz^z rząd do

Sejmu uwzględnia wyniki dys
kusji na VII Kongresie Związ
ków Zawodowych oraz konsul
tacji przeprowadzonych w za
kładach pracy, w środowiskach

naukowych i prawniczych,
Główny cel tego doniosłego

aktu prawnego — to stworzenie
nowego i postępowego ustawo
dawstwa pracy, dostosowanego
do zadań wynikających z obec
nego etapu rozwoju naszego
kraju.

W jednolity sposób unormo
wane zostały1 w projekcie pod-
stawoipe prawa i, obpwiązki
wszystkich pracowników. Tym
samym zlikwidowane zostaną te

różnice, jakie jeszcze istniały
pomiędzy uprawnieniami robot
ników i pracowników umysło
wych.

Poszczególne postanowienia
projektu sprzyjał będą upow
szechnieniu dobrej i wydajnej
pracy, umocnieniu ładu i po
rządku-: w

nią się one

demokracji
aktywizacji
organizacji
podarką. W Ródeksię uwzględ
niona jest jednocześnie'^ Obsada

jednoosobowego kierownictwa

zakładepi prący.ti,rl
Kodeks zapetenia związkom

zawodowym właściwą pozycję i

współudział w kształtowaniu
socjalistycznych stosunków pra-

i cy -oraz reguluje główne, formy

współpracy kierowników zakła
dów z radami zakładowymi.

Projekt przewiduje:: w okre
ślonych dziedzinach nowe gwa
rancje prawne a także rozsze
rzenie niektórych uprawnień
pracowniczych.

H. Jabłoński
przebywał
na Śląsku Opolskim

11 bm. przebywał ńa Śląsku
Opolskim, członek Biura Polity
cznego KG PZPR, przewodni
czący Rady Państwa Henryk Ja
błoński.

W towarzystwie gospodarzy
województwa H. Jabłoński od
wiedził nowo budowane zakłady
„Besel“ wi Brzegu, które zape
wnią

'

starej
sięcy
tzw.

wyższym poziomie światowym-
Następnie Henryk Jabłoński

zapoznał się z działalnością re
jonowego Rolniczego Zakładu

Doświadczalnego w Łososiowie.

Przewodniczący Rady Pań-
stwa odwiedził także kombinat

skórzany „Otmęt” ,w Krapkowi
cach, który po raz trzeci zdobył
tytuł najlepszego eksportera w

branży obuwniczej.
Na.zakończenie pobytu na. zie

mi opolskiej H- Jabłoński spot
kał się z aktywem społeczno-,
politycznym w Opolu.

rocznie wraz z produkcją
części zakładów — 750 ty-

silników elektrycznych
mocy ułamkowe] o naj-

h

zakładach. Prżyczy-
dó dalszego rozwoju

socjalistycznej, dę>
ludzi pracy i ich

w zarządzaniu oos-

Handlarze żywym towaremu

Przed Sądem . Wojewódzkim
dla m. śt. Warszawy rozpocznie
się wkrótce proces dwóch cu
dzoziemców — Z. H. oraz Ch. A.

S., zamieszkałych we Frankfur
cie nad Menem, którzy oskarże-

luiniiiiiiiiiiiiiiiiniHiiuiiuuiiiiiiuiiiuiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiniii
laby się odbyć druga wielka
debata z udziałem państw-
Konsumentów i państw-produ-
centów ropy naftowej. W te.i
to prosty sposób* jak sugeru
ją eksperci prezydenta Nixo-

na, można by znaleźć sposoby
na to, ‘ by kryzys paliwowy nie

przekształcił się w światową
recesję gospodarczą.

Pomysł na ogół spodobał się,
większość zaproszonych do
stołu konferencyjnego wyrazi
ła gotowość przyjazdu do Wa-

. szyngtonu. Za wyjątkiem
Francji, która i w tej kwestii
ma odmienne od Ameryka
nów zdanie. W Paryżu, jak-
kolewiek jeszcze nieoficjalnie,
wyrażono opinię, iż wyjazd
prezydenta Pómpidou w ogó
le nie wchodzi w rachubę, ja
ko że kalendarz jego spot
kań międzynarodowych wy
pełniony jest już do ostatka,
a na najbliższy czas uwzględ
nia wizytę prezydenta w Mo
skwie.

Co na to Waszyngton? — do
tąd nie wiadomo. Zapewne
konferencja taka może się od
być i beż Francji; ale wszyscy
dobrze wiedzą, że to już
będzie TÓ. .

I tak oto jednych nafta

czy, drugich — dzieli.

(m-tz)

Od niedzieli...

żywym towa-

naszym kraju
lub „przedsta-

W jednym z ostatnich nu
merów zachodnioniemie-

ckiego magazynu poli
tycznego „Der Spiegel” poka
zano na pierwszej stronie szop
kę betlejemską, w której w

roli. Jozefa występuje prezy
dent Pompidou, przyjmujący
dary w posieci kanistrów z

benzyną od trzech biblijnych ■
władców, tym razem w oso
bach : prezydentą Algierii —

Bumediena, króla Arabii Sau
dyjskiej — Fajsala, i przewod
niczącego Rady Rewolucyjnej
Libii — Kadafiego. Tym to sa-

tyrycznym rysunkiem pismo
ukazało szczególne uprzywile
jowanie Francji w narzuco
nym przez Arabów światu za
chodniemu kryzysie paliwo
wym.

Sporo było z tego powodu
śmiechu w gabinetach wielu

polityków, ale w Pałacu Eli
zejskim ktoś miał ponoć słu
sznie zauważyć; iż prawdzi
wie śmieje' się tylko ten, kto

śmieje się na końcu. No i

przestano się śmiać, także i
we Francji, ponieważ wedle
oświadczenia pana Giscarda —

ministra gospodarki i finan-^

sów, sytuącja w kraju, mimo
uprzywilejowanej pozycji Fran
cji w stosunkach z krajami a-

rabskimi, wcale nię jest do
śmiechu. Jest wręcz trudna i

skomplikowana, cala bowiem

ekonomika świata kapitalisty
cznego — Jak powiedział —

doznała głęb^tłęgo wstrząsu.
Tak wiąc i we Francji wzrost
cen na ropę naftową musi spo
wodować zachwianie bilansu
w handlu zaprknicsnym, któ
ry do tej pety był dodatni.

Odtąd zaś, z powodu olbrzy
mich nadpłaś wywołanych
zwyżką eon na „płynne zlo-

; to”, będzie uicmny. Ponadto,
zdaniem patia ministra, na za
wsze skończyła się Już epoka,

ustosunkowane przyjaźnie wyj
dą naprzeciw francuskiemu za
potrzebowaniu. No i dogada
no się; za naftę Francja ofe
ruje Arabom budowę nowych
wielkich zakładów produk
cyjnych, w tym potężnych ra
finerii nafty i zakładów petro
chemicznych.

To jednak, co dobre jest dla

Francji nie dogadza z kolei

Amerykanom, którzy wystę
pując w todze adwokata resz
ty uciemiężonych oświadczyli,
iż w ten. sposób to „świat za
chodni nigdy nie będzie mógł
się przeciwstawić. szantażowi
naftowemu”. Rada w radę 1

postanowiono w Białym Do-

S

ES

s

§is

Czas nowej epoki?
Ss
ES

■w której mężną było opierać
gospodarkę na obfitości wzglę
dnie tanich źródeł energii 1 su
rowców. Zaczyna się nato
miast epoka surowców znacz
nie od nafty rzadszych i o

wiele od niej droższych.
Francja oczywiście chclala*

by nadejścia tej epoki opóź
nić i dłatog. r.bi wszystko,
aby zawrzeć nowe kontrak
ty z krajami arabskimi na do
stawę nafty. Te zaś, Jak to

wykazał „Der Spiegeł” nie za
mierzają jej tęgo utrudniać,
przeciwnie, Jblw że są de niej

mu zwołać wielką konferen
cję z udziałem sześciu naj
większych europejskich kon
sumentów ropy naftowej, tu-

, dzież Japonii i Kanady, celem
ustalenia jednolitego „progra
mu akcji ną temat międzyna
rodowych problemów energe
tycznych”, w dalszej kolejno
ści, zgodnie z życzeniem ame
rykańskiego prezydenta, mia-

nie

ią-

...do soboty

2

s

S
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ni,. są o „handel
rem”.

Występując w

jako „turyści”,
wiciele zachodntonjemieckieh
firm handlowych” zgłaszali się
oni do różnych instytucji, gdzie
oferowali zatrudnienie polskich
specjalistów" ża granicą. Wcho
dzili-również w kontakty z oso-,
banii prywatnymi, 'które pomo
głyby -im w poszukiwaniu mło
dych, atrakcyjnych Polek, Dzie-

-wczętom tym oferowali pracę:
sekretarek, recepcjonistek,
sprzątaczek lub hostess w pań
stwach zachodnich lub w jed
nym z... szejkanatów ńad Zato
ką Perską.

Pragnąc zachęcić do wyjazdu
obdarowywali oni ewentualne,
kandydatki na zrobienie „karie
ry” za granicą prezentami. Za
kładali konfa PKO dające pod
stawę do ubiegania się o pasz
port i opłacali podróże. Zastrze
żenia. i podejrzenia, że chodzi o

werbunek do zagranicznych do
mów publicznych budził wśród

niektórych osób fakt, że „praco
dawcy” owi zWracali uwagę
bardziej na walory zewnętrzne
młodych Polek niż na ich przy
gotowanie zawodowe do ofero
wanej pracy.

Mimo wielkiej „kampanii re
klamowej” oskarżonym udało
się nakłonić do wyjazdu jedy
nie jedną dziewczynę,'mieszkan
kę Wrocławia. Po przyjeżdzie
do Wiednia odebrano jej pasz
port i odtąd stała się już tylko
„żywym towarem”. Została wy
wieziona nad Zatokę Perską
Dziewczynie udało, się jednak
podstępem odzyskać, paszport i
wrócić do kraju. Będzie óńa^
zeznawać w procesie jako świa
dek. •

Pół miliona

złotych
na drodze!
Znalazcy 575 tys. złotych — Ma*

riaKucharska Cl- Leon Burzyński
byli głównymi bohaterami uro
czystości, . która odbyła się 11 bm,
w Okręgowej Dyrekcji, Poczt i Te
lekomunikacji ,w Poznaniu. W cza
sie tej uroczystości znalazcy za
gubionego przez ambulans pocz
towy worka z pieniędzmi otrzy
mali nagrody oraz okolicznościo
we upominki.

Uroczystość, stanowiła epilog
sensacyjnej historii, która miała

miejsce 14 grudnia ub. r., kiedy
to wracający rano po pracy ko
lejarz — L. Burzyński dostrzegł
leżący na drodze worek poczto
wy o nieznanej mu zawartości.^
Zabrał ze sobą zgubę i po zerwa
niu plomb i otwarciu worka u są
siadów L. Burzyński oraż towa
rzysząca mu żona sąsiada -i~ Ma
ria Kucharska ujrzeli • we wnętrzu
worka stos banknotów oraz sporą
ilość listów zwykłych i poleco
nych. Domyślając się, iż paczka
jest własnością miejscowego urzę
du pocztowego w Obornikach, za
wiadomili niezwłocznie kierownic
two tej placówki.

Jak się okazało prywatny kiero
wca, z Którego usług korzystał
urząd pocztoWy, spóźnił się do

prący. Konwojenci nie zdążyli do
starczyć pieniędzy na pociąg. Aby
zapobiec ujawnieniu tego faktu*

zapadła decyzja dogonienia pocią
gu na jednej z najbliższych sta*

cji — *W Rogoźnie. W czasie po
ścigu, wypadł z przyczepy jeden z

worków. Kierowca „nie zauważył
scguby, ponieważ... wszystkie szy?
by w aucie były zaparowane**. .

Śledztwo w sprawie ustalenia o-

koliczności zagubienia przesyłki
oraz karygodnych zaniedbań we

właściwej ochronie mienia społe
cznego w Urzędzie Pocztowym w

Obornikach — trwa.

Co słychać?...
Prasa nigeryjska podała, te

w pobliżu Lagos zmarł osta
tnio wódz tamtejszego ple
mienia murzyńskiego w wieku
144 lat; osierocając 130 swych

■potomków, z których kilku

przekroczyło już setny rok

życia.

ADRES REDAKCJI: „Echo Kras
kowa” ul. Wiślna 2, 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa” skrytka poczt.
64, 30-960 Kraków). Telefony: centr.

235-60, redaktor naczelny 246—78, se
kretarz odpowiedzialny 580-93, dział
m|ejski 219-48, dział łączności Z

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

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowt
RSW „Pfasa — Książka — jauch*^
ul. Wiślna 2. Nr indeksu 35006.
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WCIĄŻ NAPRZÓD

- BILANS WOJNY ' ’/

tóś kiedyś powiedział, że
JjŁpo .trzydziestu latach czas

skończyć z argumentacją
„była wojna, była okupacja”
Zgoda -- kiedyś trzeba skoń
czyć, Trzeba skończyć już dziś,
zwłaszcza tam, gdzie hasze za-

późńienia wynikają ż braku
twóręsej

’

inwencji, z lenistwa
umysłowego lub, braku/ zwy
czajnej gospodarności. Sporo
tych zjawisk obserwujemy,,
zresztą, również u innych na
rodów. Mimo wszystko jednak,
mimo trzydziestu lat, za mało
upłynęło czasu byśmy mogli ż

ręką na sercu twierdzić, że
skutki wojny i okupacji nię
dają o sobie znać. '

', </'■.

Któż z nas, kto jako tako pamięta rok 1944 i rok 1945,
sądził wówczas, że doczeka momentu, kiedy będziemy z

powagą i realnymi aspiracjami rościć, sobie prawo nie
tylko do życia w dobrobycie, ale i prawo do nawiązania
ścisłego kontaktu z czołówką rozwiniętych państw świa
ta? Po tym, co przeżyliśmy w latach wojny i okupacji;
po tym, có przeszła Polska i cały naród! Popytajmy w

trzydziestym roku Polski Ludowej tych, którzy tuż za

frontem zabierali się do organizacji życia i produkcji.
Cóż ci ludzie mieli do swojej dyspozycji? Okaleczone lub
cudem ocalałe mury fabryk, zdewastowane maszyny, strzę
py narzędzi. Nie przesadzę twierdząc, że w bardzo wielu
fabrykach wojna 1 okupacja cofnęły1 wskazówki .czasu

gdzieś w epokę przedprzemysłową; kilof i łopata, siekiera
i młotek — oto, co zostało w rękach robotnika.

- Inaczej przecież byśmy się
rozwijali, .startując z- wyższego
pułapu, nawet z nienaruszo
nym potencjałem przedwojen
nym. Polskę powojenną,
powstającą do nowej epoki
społecznych stosunków, dzielił
od wielu innych krajów nie
prawdopodobny dystans. Wal
czyliśmy najdłużej — 2089 dni
S.traćiliśmy . w , tym okresie'
6 028 tys. obywateli. Ńa każdy

aż 220 obywateli. Pol-

T) ew-nej . jesiennej niedzieli br.
•Ł : Polami: Elizejskimi w Pary
żu przemaszerował osobliwy
pochód; 25 tys, osób. Większość
jego . uczestników nię szła - lecz ■
jechała na wózkach inwalidz
kich.. , . Była „jj^poi^s^ąęją,
przagiWk.o stosunkom , s społęcz--
nym, które ^wyrzucają -łudzi na

śmietnik -odkąd’: cPirfSą
Więcej stać przy*’ maszynach,
kt4re ich okaleczyły”.

' '

Każdego roku we Francji je
den na-ośmiu pracowników-.pa
da ofiarą wypadku przy pracy;
cb 7 sekund ktoś zostaje ranny,
co trzy kwadranse jeden . za-

trudn;bny ponosi / śmierć. W rcfcti

,1971 np. zarejestrowano 1.100 tys.

do Tokio
D-ż-ieło Leonarda da Vińći,

Mona Liza, będzie na wio
snę przewieziona do Tokio, i w

ramach organizowanej specjal
nie wystawy. Obraz transpor
towany'będzie w specjalnej wo
do- 'i ognioodpornej kasecie, zaś
oglądać go będzie można za

szkłem, które Ochroni : dzieło
przed : ziłi-iahąińi temperatury.

ska w roku 1945 liczyła 24 mi
liony, tj. mniej więcej tyle, ile
ok. roku 1890 liczyła ludność
ha ziemiach etnicznie polskich
podzielonych między zaborców.
Pod względem

' ludności wojna
cofnęła Polskę w XIX wiek. W
niektórych grupach inteligen-,
cji, naii^ycieli i naukowców,

Straty sięgały ponad 50 pro
cent. A potrzeba pamiętać i o

tym, że okuoant, pragnąc uczy
nić z Polaków naród niewolni 
ków, zamknął szkoły i uczel
nie. W tych latach - młodzież

. nie. zdobywała . Wykształcenia
uczeni. „nie prowadzili badań,
konstruktorzy -polscy —jeżeli.

Wypadków , przy , pracy,. z . cze,go,
— ponad 4 tysiące śmiertelnych.
Najczęściej ofiarami padają pra
cownicy Zatrudnieni na. stano
wiskach wymagających : mani
pulacji fizycznej; w budownic
twie. każdego dnia ^dąptę-
wuje się trzy ofiary śmiertelne
i kilkadziesiąt ciężko rannych.

w 'rzeczyWi§tośch’liczba'-Pfżar
jest daleko -większa hiż podają
statystyki. Dzlękic. przebiegłym
sztuczkom niektórych właścicie
li przedsiębiorstw wiele wy
padków nie jest wcale zgłasza
nych. Około 40 proc, z nięh spo
wodowane są brakiem dosta
tecznej ochrony pracownika na

danym posterunku pracy. Ną
czele listy ofiar znajdują się
robotnicy-cudzoziemcy,; których
wysuwa, się na najbardziej'* nie
bezpieczne roboty, a w przy
padku nieszczęścia... nie m.a kło
potów z rentami dla wdów i
sierot; zwłaszcza gdy robotnik

obcokrajowiec przebywa we

Francji niedawno, a często —'

nielegalnie. . Jeśli dodamy, i- do
tego, że '• jeden zakładowy lekarz

przypada na ogół na 5 tys. pra
cowników: a komisje BHP, któ
re (teoretycznie), -powinny funk
cjonować w przedsiębiorstwach
zatrudniających już 50. pracow
ników, nię działają w ogóle —

to...’ jasne staje się „jaka jest
(szansą zatrudnionego we Frań-

(S,. H.)

HE

rza rewolucji przemysłowej, od
uruchomienia kopalń węgla ja
ko źródła energii, od budowy
pieców hutniczych, od znorma 
lizowania komunikacji. Dopie
ro w roku 1948 Starachowice
przekazują pierwsze samocho
dy ciężarowe. Wieś polska by
ła jeszcze bardziej zacofana niż
przemysł.

zdołali uniknąć eksterminacji
- c h wy tali '• się różnych zaj ęć,

handlowali nielegalnie, imali
się prąc fizycznych, zamiatali
ulice- itd., aby tylko przeżyć. -

' Uderzenie okupanta było
więc podwójne. Nie tylko gi
nęły w walce jednostki najwy
bitniejsze, najżywotniejsze, ńie;
tylko zatrzymał się dla ży-
jących czas pracy twórczej, ale
i nie kształciliśmy nowych
kadr. Prof. Pigoń, wybitny pol
ski humanista,. zastanawiając
Się nad śmiercią poety Kamila
Raczyńskiego, stwierdził- lako-,
nieśnie, że Polacy strzelali do
wroga brylantami. Takim bry
lantem było pokolenie polskich
uczonych, nauczyci eli, robotni -

ków, młodzieży — całe grupy
społeczne, a także jednostki
wybitne. .

Przed Polską jest jeszcze
wiele problemów do rozwiąza
nia. Przede wszystkim musi-
my jeszcze energiczniej zmie
niać, się sami, by lepiej' rozu
mieć sens rewolucji naukowo-
technicznej, jej znaczenie hi
storyczne i społeczne kórzyści,,
jakie ona

W roku
Ludowej
twierdzić,.......
przygotowani do takiego zada
nia pod każdym względem: dy
sponujemy potencjałem ludz
kim, potencjałem przemysło
wym i zasobami surowcowy
mi. Zagwarantowaliśmy rów
nież — co jest przecież rzeczą
najwyższej wagi narodowej —

bezpieczeństwo kraju, dzięki
nienaruszalnym sojuszom ze

Związkiem Radzieckim i kra
jami socjalistycznymi.

niesie. ,• ’/-
Jubileuszu Polski

mamy tytuł, - by
że jesteśmy dobrze

JERZY KOCHAŃSKI

START
DO CYWILIZACJI

,-w
trzydziestolecia

wielki wysiłek
w epokę rewolucji

Oczy-
opóźnie-

do wielu

Porównująć współczesność
należy • zawsze porównywać
poziom startu. Z porównań ro
ku pierwszego i roku trzydzie
stego wynika jeszcze jeden —

kapitalny morał. Nie tylko ..pod
względem ; lydnpśęi, ję|uWy-
kształcenia, ale rpod wż^lfediem
stanu przemysłu, znaleźliśmy
się w wieku XIX. a to zna
czy, że po raz drugi zaczęliśmy
start do cywilizacji przemy
słowej.

I oto Polska Ludowa
swoim roku
podejmuje
wejścia
naukowo-technicznej,
wiście, z istotnym
niem w stosunku
państw przodujących. Rewolu
cję oświatową zaczynaliśmy od
likwidacji analfabetyzmu. Pol
scy uczeni, ta część która oca
lała, kosztem badań zabrali się
do pracy dydaktycznej. Taki
był imperatyw? czasu. Trzeba
było przede wszystkim kształ
cić. I 'wykształciliśmy. W roku
trzydziestolecia będziemy mieli

już ok. 700 tys. osób z wyż
szym wykształceniem, w tym
ponad 25 tys. specjalistów ze

stopniem doktora, pracujących
poza uczelniami.

Zaczynaliśmy,. od elementa-

Idą gwiżdże
Jak chce kaszubski zwyczaj wywodzący się -z okolic By-,

towa, przez wszystkie dni karnawałowe chodzą po wsiach
kolędnicy poprzebierani za śmierć, diabła i anioła. Towa
rzyszy im zawsze kapela ludowa przygrywająca na równie’
osobliwych, co sam zwyczaj, instrumentach: burczybabię
i diabelskich skrzypcach.

Kolędników tamtejsza gwara nazywa „gwlżdżapii” a ca
ły ten zanikający obyczaj odradza się w repertuarze Ka
szubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Bytów” istniejącego
przy Powiatowym Domu Kultury w Bytowie. Zdjęcie
przedstawia fragment barwnego, plenerowego Widowiska

pt. „Idą gwiżdże”, które zespół regionalny z Bytową wy
stawia w okolicznych wsiach.

na kokosowej wyspie
na anfred Lohr z Heidelbergu
|ag spędził samotnie cztery
""miesiące na bezludnej wys
pie. Jadł to, co zdobył. Mieszkał
w prymitywnej, skleconej włas
nymi rękami chacie z gałęzi
palm. Posługiwał się prymityw
nymi narzędziami: miał bowiem
tylko nóż, zapałki ( wędkę oraz

parę puszek konserw. -

Lohr" przemierzał Pacyfik;
‘

ną

pokładzie żaglowca „Lorelei”
jako gość właściciela stateczku,
Andreasa Probsta,. i jego żony:
Probst był zapalczywy i brutal
ny, Lohr nie grzeszył cierpliwo-
ścią. Doszło do nieporozumień.
W rezultacie. — Lóhr postano
wił spędzić parę dni na brzegu
Samotnej wyspy, do której właś
nie dobiła „Lorelei”.'

Zaraz na wstępie musiał sta
wić czoło dzikom, a w nocy
zmarzł . potężnie. . Najchętniej
wróciłby na pokład już naza
jutrz rano. Ale Andreas Probst
nie pozwolił na to. A potem ża
glowiec odbił od brzegu i dwu
dziestodwuletni Manfred Lohr,
został zupełnie sam. Nie spo
dziewał się wtedy, że ta samot- . l
ność potrwa aż 12Ź diii. Zapisy
wał swoje przeżycia. Książka,
którą wydał po powrocie do cy
wilizowanego

'

świata, liczy 120
stron. Poniżej podajemy frag
menty jego notatek. ’

W trzecim tygodniu do brze
gów wyspy przybył statek ry
backi z trzema Amerykanam.:
na pokładzie. Źątrzymali się na

wyspie parę dni. Przed odjaz
dem podarowali ó Lohrowi ma- ■
czetę do .przebijania' się przez
busz. Ala tiie wzbudził widocz
nie w nich - zaufania, bo lnie

chcieji go Zabrać ze
’

sobą.
W czwartym } tygodniu, padał

nieustanny, deszcz. Woda pod
chodziła często niemal do drzwi

prymitywnej chały. Było to zbyt
niebezpieczne i Lohr musiiał so
bie zbudować nowe schronienie.

Tym razem postanowił uczynić
to solidniej. Za p-omocą połowy
łupiny orzecha, kokosowego wy
grzebał w piasku .■dwa glębo-

kie doły i umocował w nich dwa

pale, które powiązał linami. Za

poprzeczne belki posłużyły gru
be' gałęzie palm, również ople
cione: >ylianami. Całość uszczelnił

pędami palmowymi i kawałka
mi papy, którą Woda Wyrzteiła
na brzeg.

W tym czasie zaczęły mu' się
kończyć skąpe zapasy żywności.
Trgsba było bardzo oszczędzać
Co wieczór- zjadał zaledwie je
dnego dropsa. Każdą porcję her
baty w torebce parzył' cztery
razy. Guma, do żucia starczała
mu na tydzień.

Na szczęście miał zapewnioną
słodką wodę: w pobliżu prze
pływał strumień. A za chatką
rosło, drzewo cytrynowe.

’ Woda
z cytryną zastępowała ’więc nie
raz herbatę, zaś orzechy kokoso
we dostarczały podstawowego-
pożywienia,.

Dziki przyzwyczaiły się do

niego, pogodziły się z jego obec-*
nością. Miało tó swoje złe -stro-.

ny: podchodziły ..zbyt blisko do
. JĆPo sniżarinij w chatce. Cząsarm
udawało mu się złowić rybę.
Gotował ją. a wywar wypijał.
W piątym tygodniu odkrył, no
wy przysmak: raki. Zbierał Je,
kiedy księżyc, był na nowiu. Był
to bowiem okres godowy raków, i
które zatracały wówczas zwykłą
ostrożność.

Pewnego dnia — a był to już
siódmy tydzień pobytu .— Man\
fred Lohr wyprawił się na dru
ga stronę wyspy. W zacisznej
zatoczce i stała tam „Lorelei” !
jakiś, nieznany mu kuter. L3hr
rzucił się ną kolana i zaczął'*
błagać, żeby go zabrano na po
kład. Ale kapitan „Lorelei”
bezlitośnie Odmówił. Nie użyczył
też samotnikowi . nic do jedze
nia. ,

W tydzień później, do wyspy
przybił kuter z dwuosobową
załogą. Lóhr poczęstował przy
byszów wodą z cytryną i prosił
ó wybawienie z opresji. I zno
wu spotkał się z odmową.
_ Upłynął dziewiąty tydzień,
jedenasty. Żeby nie stracić spra-

wności Lohr wdrapywał się na

drzewa i uprawiał gimnastykę. .

Aby nie zniszczyć odzieży — ■:
chodził nago. Żeby 'złagodzić sa
motność, przemawiał głośno do •

drzew, ptaków, mrówek i hyr'.'',
tryb. J . .

'

. Jadł stale to samo: przed po
łudniem — mleko kokosowe i
kawałek orzecha,. Po .dwóch go-
dżinach — dziesięć ślimaków i
raka gotowanego w» wodzie mor
skiej. Pod . wieczór pieczony
orzech kokosowy, Wiećzórem
woda z cytryną.

Wreszcie postanowił zestawi
pułapkę na. dzika. Wykopał gł4-
boki .dół, dno najeżył, zaostrzo
nymi palami. Pierwsza gorąca
pieczeń — to b.yło prawdziwe
przeżycie.

Ale dó-opuszczenia wyspy’ u-

ołynęło jeszcze sporo czasu. Za
brał go wreszcie — jak pisZe ty
godnik. „Stern” — amerykański
statek badawczy „Betą -II”. na

którym Man fred. Lóhr powrócił
do .cywilizaćjl»

Dyplom
nie gwarantuje

'pracy
?ak wypowiedział się b.

minister wychowania Kana
dy na. marginesie dyskuto
wanego tam, niepokojąco ro
snącego zjawiska bezrobocia
z jakim boryka się mło
dzież. Wg. danych central
Związkowych prowincji Que-
bec bezrobocie to sięga tam
30 prot.; poeh-adną tej sytii-
aeji jest przybierające na

sile zjaytysko. z pe>Więks?e,»ia
się tzw. „młodzieżow.ego
marginesu społecznego", pro
wadzącego życie pasożytni
cze.
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Literatura na świecie

KOGO KOCHA
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szło 40 lat; muzeum jest
kilka lat młodsze.

u-
ich

Toruńscy lekarze

organów
©d dwóch lat działa przy pra

cowniach konserwacji, zabyt
ków. w- Toruniu cenna, specjali
styczna placówka, której celem
jest ochrona zabytkowych ..instru
mentów organowych. Zajmuje się
ona opracowywaniem dokumen
tacji historyczno-konserwatorskich,
sporządzaniem tzw. inwentaryza
cji pomiarowych oraz projektów
rekonstrukcji ..grających zabyt
ków”.

I tak, przeprowadzona została
konserwacja starych mechaniz
mów XVllI-wiecznych organów w

Zamarłem kolo Chojnic I w Ra
dzyniu Chełmskim. Na zlecenie
wojewódzkiego konserwatora za
bytków w Olsztynie wykonano
dokumentację ^istoęyĄznp-kpnsęr-
watorską oraz inwentaryzacje pó-
wiiąrową--sstarych' organów' 'W "ka
plicy zamkowej .w SLidzbarku war
mińskim. Szczegółowej inwenta
ryzacji pomiarowej oraz doku
mentacji hlstorycżno-konserwator-
skiej doczekały się także sławne
organy katedry w Kamieniu Po
morskim.

Sobota IX

M/ie ma u nas obyczaju
pisywania w prasie o

’

innej prasie, jeśli nie
brać pod uwagę konwencjo
nalnych „przeglądów", o-

graniczających się ż reguły
do sygnalizowania co cie
kawszych materiałów uka
zujących się w „konkuren
cji". 4 tymczasem pojawiają
się zjawiska, które należało
by być może uwzględniać
szerzej, głębiej, na przykład
w dziale recenzji, książko
wych. Co jakiś czas na takie

Wyróżnienie zasługuje mie-

sięczńik „Twórczość", i tó
. . .nie i.tylka wówczas, gdy wy

chodzą numery tzw. mono
tematyczne, , . koncentrujące
się Wokół ‘jednego proble
mu. Eywąją znakomite, pet-.

, ne walorów treści i formy,
i numery wrocławskiej „O-

dry". Miewa ciekawe propo
zycje „Miesięcznik Literac
ki”, poznański „Nurt", na
wet tak ośmieszany wkoło ■
„Nowy Wyraz". Miał się
czym—itoczęsto—po
szczycić znakomicie redago
wany, plastycznie zwłaszcza,
miesięcznik „Ty i Ja", prze
robiony obecnie z niewiado
mych powodów na „Magazyn
Rodzinny". Ale od prawie
roku na szczególną uwagę

, tudzież względy zasługuje
miesięcznik poświęcony
przekładom z literatur'1 ob-

i cych, „Literatura na świe
cie", i

Od wielu lat mówiło się
o konieczności powstania ta
kiego pisma. Sporadycznie

■zamieszczane przekłady w

«

periodykach ledwo miesz
czących rodzimą twórczość
nie załatwiały sprawy ani
w 5 procentach. Trzeba było
osobnego pisma mogącego
objąć ten olbrzymi obszar
zdarzeń literacko-artystycz
nych, na jaki składa się
wszystko co niepolskie, ob
jąć w taki sposób, by i tam
te literatury były usatysfak
cjonowane, i czytelnik miał
jakie takie pojęcie, ćo się, w

cywilizowanym świecie dzie
je. Zadanie . niesłychanie
trudne. Najlepszy, przykład;
klapa merytoryczno-wyda-
wpicza pierwszej edycji ta
kiego pisma, , sprzed lat

. trzech, nazwanego właśnie
„Literaturą ną świecie", ■a

prowadzonego przez zespół
pod wodzą byłego profesora
uniwersyteckiego, aktualne-

. gb prozaika i dramaturga.
Miesięcznik był niestrawny,
bez koncepcji, przypominał
worek do którego wrzucano

co było pod ręką. Tzw, sza
ta graficzna dopełniała smę
tnejcałości,.zanudzając czy
telnika już po kilkunastu
stronach. Długo, jak to u

nas, czekano '

na pryncy
pialne . decyzje.

Wreszcie rok temu stała

się rzecz wielka. - zmieniono
szefa, ten zaś, który przy
szedł, znany krytyk Wacław
Sadkowski, zmienił częściowo

zespół, całkowicie zaś pro
gram redagowania od stro
ny ideologicznej i technicz- .

nej. Niewielkie tomiki o ko
lorowych okładkach, forma
tu kieszonkowego, w

'

stylu
zaiste amerykańskim, opa
trzone wewnątrz ciekawymi
kolażami przeważnie autor-

-------

świat kukiełek
Bo kapelusza sypali’ więc

datki dla wieloosobowe
go zespołu, dla tyluź

osób przynosili; jędzenie i na
poje,. . później sprawiedliwie
dzielone: pomiędzy... ■dwóch
znakomicie wysportowanych i
wygimnastykowanych artys
tów. A jeżeli ich tajemnica
sięwydała—toitakzpo
dziwu dla przebiegłości
miejętności nagradzano
premiami i uznaniem.

Kilką kukiełek, niegdyś _

zentowanych w Azerbejdża
nie, spotkać można obecnie w

muzeum, równie niezwykłym
jak i teatr, przy ■ którym
przed 35 laty zdecydowano się,
to muzeum założyć.

teatr kukiełek
pracuje

ski
Obrazcowa

Mcskiew-
Sergieja

prze-:

stwa również nowego przy-
■wódcy graficznego, Mirosła

wa Malcharka, błyskawicz-
zdobywać rynek
Nawet okrutna

zł sztuko. — nie
. chętnych. Bo '

nie • zaczęły
czytelniczy,
cena — 20

odstraszyła
obok atrakcyjnego wyglądu
zewnętrznego (do niedawna

gardzono tym w polskiej
prasie jako objawem nachal
nej , reklamy w zgniłoza- .

chodnim stylu) sprawą za
sadniczą była sama zawar
tość, jej układ i jakość.
Przede wszystkim zrezygno
wano z sieczki materiałowej

: na rzecz numerów monote
matyczny ch. . , ■

Pamiętacie świetne, mają
ce osobną wartość literacką,
tomiki poświęcone : Jameso
wi Joyce’owi, akademikom i

kontestatorom, literaturze
obszaru angielszczyzny i

niemczyzny, ■a ostatnio —

seksowi (podwójny numer,
. bestseller absolutny), -Szato- -

chowowi i Gorkiemu, wresz
cie Anglosasom' „zbuntowa-

. nym" ~ Dylanowi Thoma
sowi, Malcolmowi Lowry'e-
mu i Johnowi Bartkowi? To

już nie tylko kolejne nume
ry jakiegoś — tam pisma.

To szczególnej wartości
niezależne książeczki,' będą
ce ozdobą każdej Współczes
nej biblioteki. ■'Podziwiam
zespół z SadkoWskim . na

czele. Robić U ńos pismo
poświęcone obcej literaturze
i ; do tego robić

pismo
na to

słu.

najlepsze
literackie W Polsce —

trzeba szóstego zmy-

TADEUSZ NYCZEK

Przed, trzystu laty w Azerbejdżanie wędrowne teatry ku
kiełek cieszyły się niezwykłą popularnością. Każdy z wystę
pujących artystów potrafił za jednym zamachem wprawiać

: w ruch cztery kukiełki. Jąk? .Po prostu leżał na plecach,
dwie kukiełki nakładał na dłonie, dwie pozostałe poruszał
stopami. Siedzący po drugiej stronie zaimprowizowanej sce
ny 1 kurtyny widzowie przekonani byli, iż zespół artystów
jest niezwykle liczny, skoro na scenie potrafiło występować
obok siebie i osiem roztańczonych i rozgadanych kukiełek.

Lady 'Makbet, ma niewiele
ponad 50 centymetrów wzro
stu i wspaniałe szaty, , godne
królowej. Wzrok kukiełkowej
lady błądzi gdzieś daleko,
Pewne jest, że nie patrzy na

Makbeta ani na trzech musz
kieterów, nie interesują jej
rycerze Karola Wielkiego ani
prężący się dumnie w sąsied
niej gablocie kot w butach.
Wydaje mi się, że lady spo
gląda w kierunku Arlekina,
dając tym mężowi powód do
zazdrości...

Dywany tłumią kroki zwie
dzających. W muzeum — kil
kaset osób. Stroje wieczoro
we, bowiem na zakończenie
Zwiedzania przygotowano nie
byle jaki deser; kolejny spek
takl kukiełkowego teatru. Za
nim jednak widzowie oklas
kiwać zaczną kukiełkowych
bohaterów naukówo-popular-
nego Widowiska „I-go-go”

zwiedzić trzeba i
muzeum. Do stałej
teatru kukiełek we

łym budynku . przy.
Samoteeznoj należy
nie muzeum. Tym
że sąsiadująca z nim jedna z

najładniejszych w Moskwie
kawiarni, zaprasza na kanap
ki i z łososiem i, szampana.

W gablotach — setki ku
kiełek. Jest ich tutaj prawie
dwa tysiące. Obok kanadyj
skich, siedzą lub stoją koreań
skie, jugosłowiańskie sąsiadu
ją z norweskimi, . czeskie z

niemieckimi. Kukiełki z tea
trów polskich pomieszczono
W towarzystwie wietnamskich
i mongolskich. Tak więc Ka
sia; z krakowskiej „Groteski”,
Arlekin z teatru „Arlekina”
W Łodzi, lalki z Poznania.
Warszawy czy Lublina, mają
niezwykle egzotyczne towa
rzystwo. Czyż więc możną się
dziwić zazdrości lady Makbet?

PRZYSLIJCIE
NAM TYGRYSA

niezwykłe
tradycji

wspania-
■Sadowoj

zwiedza-
bardziej.

mi kukiełek na całym świę
cie. Nic więc dziwnego, że
lalki, stanowiące niegdyś o-

zdobę teatru kukiełek
Sand czy też kukły z

nych, partyzanckich
ków Wietnamu mogą
chać tutaj w kilka
po złożeniu zamówienia do
kolegów-artystów w Paryżu
czy w Hanoi. W ten sposób
trafili do muzeum amerykań-
ski cowboy, peruwiańska pa
sterka czy też tygrys Pietrik
z Łodzi, Obrazcow nie odma
wia także swoich kukiełek.
Wiele z s nich pozostało w in
nych kolekcjach podczas za
granicznych tournee jego tea
tru, inne wysłano w ramach
wymiany lub też wykazania
zdolności artystycznych ku
kiełkowych majstrów z Mo
skwy.

Geórge
wójen-

teatrzy-
przyje-
tygodni

TEATR 15 MILIONÓW

Co trzeci kiló'gram herbaty,
wyprodukowanej na święcie,
pochodzi.'z plantacji' indyjskich.
W ciągu najbliższych pięciu • lat

(1974—1978) Indie zamierzają
znacznie zwiększyć produkcję
herbaty —z 460 tys. do 550 tys.
fen.

Hindusi' wciąż pozostają wier
ni swemu/tradycyjnemu napo
jowi.— zużywają około 65 proc,
produkowanej.: w ich kraju her
baty.: Przewiduje się, że w ro
ku 1979 ■spożycie herbaty wy
niesie w Indiach około 370 tys.
ton,' co stanowi w przybliżeniu
1/4 cąłego obecnego jej spożycia
na świecie..

Teatr kukiełek Obrazcowa
występował już w 23 krajach
Świata. Dzisiaj Obrazcow
wszędzie ma przyjaciół. Mu
zeum stale powiększa swoje
zbiory i należy obecnie do
największych na świecie. Nie
tylko -największych ale i naj
bogatszych, skoro,- -W;, gablo
tach , wiaćmożną,. nąąski.
z Tybetu/ittótycfTwystępo-
wali niegdyś aktorzy, dalej
tygrysie skóry i broń z Ira
nu, figurki, Buddy ze złota.
Są też jedne z pierwszych
kukiełek, wykonane przed
wiekami z terakoty czy też
wyszywane w starożytnym
Rzymie. Teatry kukiełkowe
mają już bowiem za sobą 30
wieków tradycji.

Kierownictwo teatru i mu
zeum prowadzi rozległą ko
respondencję zarówno z dzie
siątkami teatrów kukiełko
wych zawodowych i amator
skich w Związku Radzieckim
jak

‘

też z teatrami i muzea-

Stale przychodzą' tutaj no
we zamówienia, stale przyjeż
dżają aktorzy, rzemieślnicy,
przyszli „kukielnicy”, zdecy
dowani wykorzystać doświad
czenie i i zdolności moskiew
skich kolegów. Kukiełki Qb-
razcowa podczas przeszło . 30
tysięcy przedstawień obejrza
ło dotąd prawie 15 milionów
widzów, I chociaż wielki na
pis W hallu: teatru przypomi
na „Nie wierzcie Sergiejowi
Obrazcowcwi”., to nie ma

tutaj spektakli bez kompletu
widzów, a bilety kupować
trzeba kilka, tygodni . wcze
śniej.

Stanisław M. JANKOWSKI

iiiiiiinjiiiiiniinniiiiiiinimiinHiiniiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiii

Technika kulturze

Dźwiękowy sukces

polskich elektroników

że

glądając film telewizyjny
na ogół nie zastanawiamy
się nad sposobem przygo

towania technicznego kopii,
dźwięku, obrazu. A właśnie w

dziedzinie opracowania filmów

telewizyjnych specjaliści polscy
odnieśli w 1973 r. sukces, o któ
rym głośno w krajach socjali
stycznych. Początkiem stał się
angielski film „Pokój w mieś
cie”, a osiągnięciem — serial
„Elżbieta królowa Anglii”.

Wiadomo powszechnie,
można dokonywać jednoczesne,
go utrwalania obrazu i dźwię
ku za pomocą magnetowidów.
Także — obrazu kolorowego. I

tąkie właśnie kolorowe nagra
nia otrzymujemy z zagranicy.
Jeśli jednak zachodziła potrze
ba dubbingu, trzeba było rezyg
nować z barwnego pierwowzoru
i db polskiego zapisu dźwięko
wego „dorabiać” ćzafno-biały
obraz na taśmie filmowej. Ta
kiej operacji dokonano m. in.

przy serialu „Sześć żoń Henry-

ka VIII".' ókazało się, że dobry
polski dubbing, ze świetną kre
acją Mariusza Dmochowskiego,
usunął w cień kiepską kopię
wizyjną.

Dziś jednak można już w

TVP podkładać polskie dialogi
pod kolorowe taśmy. Z inicja
tywy inż. Jerzego Januszew
skiego, który od 15»lat zajmuje
s!ę dźwiękiem w Studio Opra
cowań Filmów, powołany został
zespół zajmujący się zagadnie
niem przystosowania oryginal
nych obrazów do dubbingowa
nego dźwięku. Najpierw prze
kopiowano z taśmy magnetycz
nej- dźwięk angielski na pomo
cniczą taśmę filmową a potem
„zatarto” oryginalne nagranie,
wprowadzając na to miejsce
dialogi polskie z taśmy filmo
wej.

Całość zmontowano na taśmie

magnetycznej. Otrzymaliśmy
doskonały kolorystycznie, serial
„Elżbieta Królowa Anglii”, z

interesującymi kreacjami gło
sowymi polskich aktorów tej
miary co Aleksandra Śląska.
Kolejne filmy poddawane były
takim . samym .; zabiegom. Np.
„Kuzynka Dietka”.

Jest to oryginalny polski po
myśl. Nasi sąsiedzi przedsta
wiają swoim widzom te same

dubbingowane filmy na taśmie

czarno-białej.
A jeśli już mowa o technicz

nych sukcesach, służących kul
turze, warto przypomnieć, że w

1973 r. warszawskie Zakłady
Radiowi im. Kasprzaka' wyko
nały pierwszą partię 500 mag
netowidów szpulowych, czarno
białych, opartych na własnej
dokumentacji. Przeznaczono je
dla studiów filmowych i placó
wek naukowych w Warszawie,
Poznaniu. Katowicach. W przy
gotowaniu znajduje się ... polski
magnetowid kasetowy oraz ma
gnetowid rejesłrująey barwny
obraz i stereofoniczny dźwięk,
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Echo przeszłości

tłumaczy

trzy małe

nieopodal
makióto-

że budowa
zatrudnieniu

Obliczenia
udowadniają

Wet' jako przekaz cywilizacji
Kosmosu lub Atlantydy.

lęlkie budowle starożytno
ści — Sfinks, kolosy Me-

mnona, piramidy stanowi
ły przez stulecia zagadkę i były
powodem zdumienia graniczące
go nieraz z lękiem. Kto mógł
wznieść tak odmienne kształtem
od . wszystkiego co dotychczas
znano, pomniki architektury? \

Jąk podają arabskie rękopisy
z X w. n.e. piramidy były dzie
łem króla Surida. W dniu, w

którym dowiedżiął się o zagra
żającym ludzkości potopie, po
stanowił wznieść budowle, a w

ich wnętrzu ukryć pisma zawie
rające całą wiedzę swej epoki.

Średniowiecze uważało pira
midy za biblijne spichrze Józefa
w których miał on przechowy
wać zboże, nagromadzone pod-

, cząs „siedmiu lat tłustych”.

po piasku zwilżonym wodą lub
oliwą.

. Herodot pddąj e,
trwała 30. lat, przy
100 tysięcy - ludzi,
prof. Kozińskiego
taką możliwość pracy, jako je
dyną przy wznoszeniu piramidy.
Polski uczony przepuszcza, że

budowniczowie nie opierali się
wyłącznie na planach;
piramidy położone
Wielkiej są zapewne
wymi modelami.

Wymiary piramidy
prof, Koziński za pomocą czysto
fizycznych obliczeń, obalając
osławioną „mistykę liczb” wy
miarów Wielkiej Piramidy,' któ-
są usiłowano rozszyfrować na-

ż

PRAWDZIWE
ODKRYCIE EGIPTU

nastąpiło dopiero jako nieo
czekiwany- element afrykańskiej
przygody Napoleona. Wtedy od
naleziono słynny kamień z Ro-

setty opatrzony trójjęzycznym
tekstem: hieroglificznym,, greć-
kim i tzw. pismem demotycz-
nym. Ow kamień — blok czar
nego bazaltu — był dokumen
tem Ptolomeusza V, który fran
cuskiemu uczonemu Janowi
Champollibnowi umożliwił od
szyfrowanie hieroglifów. Od tej

■chwili nastąpił nie znany dotąd
rożwój badań archeologicznych
Wydarto piaskom pustyni setki
obiektów architektonicznych,
w pomieszczeniach grobowych
Znaleziono, tysiące przedmiotów

, pfcładająereh ^j^w^bąi^n^ppp-
; wieść o życiu^codżiennym' staro-'

■”-<żytnego Egiptu. Cmentarzyska'
krokodyli dostarczyłynauce bez
cennych informacji -dżięki pa?
pirusom, którymi wypychano

, mumie świętych zwierząt.
Dziś jesteśmy; w stanie z du

żą dokładnością naukową przed-,
stawiać fakty sprzed tysięcy lat.

Dzięki kultowi zmarłych, ludzi
wędrujących po śmierci do.„kra
ju na Zachodzie” powstały...

ogromne piramidy

Z najsłynniejszych trzech pi-
. ramid w Gizie, piramida Che

opsa jest najbardziej znana. Jej
nazwa w starożytności brzmiała

„Horyzont Cheopsa”, a Grecy u-

r.- gnali budowlę za jedęn z sied
miu cudów świata.

Wysokość piramidy, wynosiła
147 m, długość każdego
ponad 230 m. Ogromna
strukcja zajmuje przeszło
metrów kwadratowych, a

tość bloków kamiennych
tych do jej ? budowy wynosi
2 590 000 metrów sześciennych.

’’

Piramidę Cheopsa zbudowali
ludzie, którzy umieli dobrze li
czyć. Bardzo dokładnie wyzna
czono rozmieszczenie korytarzy
komory ; królewskiej,
grobowej
liczono

. naprężeń
kształceń

nięć.

boku
kon-

54 000

obję-
uży-

komory
małżonki, władcy, wy
stąpień wewnętrznych
konstrukcyjnych, od-

i możliwych . przesu-

hipoteza
POLSKIEGO UCZONEGO

Współpracownik profesora Mi
chałowskiego, prof. Wiesław Ko
siński przedstawił hipotetyczny
przebieg budowy wielkich pi-

'. rarńid.
Rozmiar techniczno-organiza

cyjny przedsięwzięcia wymagał
dokładnej, planowej roboty. Być
może istniał rodzaj „przedsię
biorstwa” specjalizującego się
w tak gigantycznych budowach.
Tam, gdzie tworzono Wielką Pi
ramidę, rozpościerał się potężny
plac budowy z magazynami ma-

teriałów d narzędzi, oraz war
sztatami kamieniarskimi
„Przedsiębiorstwo” rozwiązało
też skomplikowany problem
transportu, sprowadzając głazy

'

z kamieniołomów Nilem, a na
stępnie posuwając lądem stałym,.

WŁODZIMIERZ
PRÓCHNICKI

TAK MIAŁ ŚWIAT WYGLĄDAĆ ZIMĄ!

z polowania
9 rwają polowania na jelenie,

daniele, sarny, dziki, r dzikie
króliki i bażanty. Częściej też
niż zwykle myśliwi wypytywa
ni są o sukcesy łowieckie. Tym
czasem zwierzyna, którą upolu
ją nie Jest ich własnością lecz
koła łowieckiego, od którego
myśliwi otrzymują premie np.
za upolowaną zwierzynę grubą
nie więcej niż 40 proc, tuszy.
Koła łowieckie zobowiązane są
dostarczyć do państwowych
punktów skupu wszystkie upo
lowane łosie-byki, klempy i ło-
szaki, jelenie, daniele, muflony
oraz co najmniej 60 proc, saren,
dzików i zajęcy. Dopiero pozo
stałą część upolowanej zwierzy
ny kolo łowieckie może odstąpić
myśliwemu po wpłaceniu przez
niego do kasy minimum 60 proc,
wartości tuszy w wypadku gru
bego zwierza a za zające, bażan
ta, kuropatwę i kaczkę mini
mum 30 proc.

A ponieważ myśliwi sami po
krywają koszty dojazdów, wy
najęcie naganiaczy, amunicję
itp. bardzo często zając przynię-

siony z polowania do domu

sztuje więcej niż kupiony W „De
likatesach”, z tym, że podobno
myśliwi nie informują o tym
swoich żon...

ko-

Zdj. J. Sądecki

Komu tytuł, komu sława? (IX)

Dwa medale
n

Trzech koron1
Piłkarstwo Szwecji zalicza

się od lat do światowych po
tęg, nie jest jednak ustabilizo
wane tak jak brazylijskie czy

angielskie. Ma'<swe .walety i u-

padki, lata tłpste-i chude, lecz

kartę w historikśfootballu za
pisaną złotymi zgłoskami. Me
dale olimpijskie, srebro i. brąz
w mistrzostwach świata to do-;
robek jakim •' niewielu tego
rocznych finalistów może się
poszczycić.

A mimo to Szwedzi, awan
sowali do nadchodzącego tur
nieju mistrzowskiego z naj
wyższym trudem. Kibice pił
karscy tego kraju, przeżywali
długie chwile niepewności, o-

baw, a gdy wreszcie dodatko
wy mecz Szwecja — Austria,
rozegrany na neutralnym tere
nie w Gelsenkirchen, dal
Szwedom prawo gry w zbliża
jących się finałach, zimno
krwiści zazwyczaj nasi północ
ni sąsiedzi odprawili prawdzi
wie szaloną noc w swym kra
ju, ci zaś, którzy nie bacząc na

wysokie koszty, pojechali do
Gelsenkirchen, darli się* po
dobno nie gorzej niż ich, znani
z wrzaskliwości
temperamentu,
czy brazylijscy koledzy.

Wybuch entuzjazmu zasko
czył obserwatorów, zaskoczył
też samych piłkarzy, którzy
naglę przekonali się jak wielką
cieszą się popularnością, jak
swą grą mogą podekscytować
rodaków. Zanim jednak nas tą
pił wybuch, zwolennicy piłkar-
stwa w Szwecji . przeżywali

i wielkiego
argentyńscy

chwile ogromnej niepewności,
los wyznaczył bowiem w roz
grywkach eliminacyjnych za

przeciwników piłkarzom
„Trzech.. .kgrpp*L. silne . zęspoł'
Austrii 'bWęgier óraż slSwiitka*

zaciętj-chbojachsy
tuacjaUk^ęspkss^i^pwąła.iż-
Austria 1 Węgry j^mńncżyły
rozgrywki wcześniej, zgroma
dziły na swym koncie po 6 pkt
a S~wedom pozostał do roze
grania jeszcze jeden mecz z

Maltą. Wygrana różnicą dwóch
bramek dawała im awans i

wszyscy byli pewni takiego o

brotu sprawy, gdyż Maltańczy
cy w poprzednich 5 meczach
nie strzelili ani jednej bramki
tracąc aż 18. Tymczasem stało
się inaczej. Pewni siebie' pie
karze „Trzech koron” zdołali
wygrać zaledwie 2:1 i przy
równąi pości punktów z Au

strią i Węgrami, oraz przy
identycznej różnicy bramko
wej i Austrią, mtisieli stanąć,
z nimi do barażu (Węgry mia
ły. gorszą różnicę bramkową)

Co dalej? — pytają teraz
kibice. Czy zespołowi prowa
dzonemu przez trenera Aby
Ericsoną uda się pomiesżać
szyki faworytom, ćzy Szwedzi
zdołają znów błysnąć, pąwtó
rzyć sukcesy z lat 1950 i 1958
kiedy to najpierw w Brazylii
zdobyli trzecie miejsce (za U-

rugwajem 1 gospodarzami), a

następnie, grajac na własnym
terenie, sięgnęli po srebrny
medal, przegrywając dopiero
w finale z Brazylijczykami 2:5?
- Nadzieje na sukcesy wzrosły
ostatnio niepomiernie. Czołowi

gracze, występujący w druży
nach innych krajów (Holandia,
NRF, Włochy, Belgia) ściągają
na powrót do ojczyzny, gdzie
Aby Eticson oprącował szcze
gółowy plan przygotowań,
zgrania reprezentujących róż
ne szkoły gry gwiazd, w jeden
rozumiejący się i współpracu
jący na boisku team. Ralf
Edstroem grający obecnie w

holenderskim zespole Eindho-
veń, Ove Graba (Grosshop-
pers), Ove KindvaII (Norrkoe-

ping), król strzelców ostatnie
go sezonu Bo Larsson (Mal-
moe), Roland Sandberg (Kai-
serlautern), Conny Torsteosscn
(Ba^ąrn. Ktorjśćftium), czy. Tho-
m?s Ahlsttoem /ó:"fthjtihrdziej

,znańh«<piiljarz’ę.?.-s®i^di®y'»t:.riA.le
:ae5t:xteżi5SRjeha (MtadgMh, obie?
cu iących zawodników, którzy
już dziś .osiągnęli 'wysoki po
ziom piłkarskiej Wiedzy. idą
w ślady słynnych przed laty
Hamrińa, Simonsśona, Grena,
Skoglunda.

A więc uwaga na Szwedów’
Polacy spotkali , się z piłka

rzami ..Trzech koron" już 13-
krctnie, Pierwszy? w historii
mecz miął m.ieiśce ś w 1922 t.
w . Sztokholmie i przyniósł
Skromne Zwycięstwo gospoda
rzom 2:1 a rewanż rok później
(w Krakowie) zakończył się re
misem 2:2. Były też jednak
meczą, ■.w których Szwedzi
sprawiali, nam potężne lanie.
5:1w1924,6:2w1925r.(w
Krakowie), My. zrewanżowa
liśmy się im najskuteczniej w

1930 r., kiedy to w stolicy ich
kraju nasi piłkarze zwyciężyli
3:0! ■

W sumie bilans spotkań
polsko-szwedzkich jest remi
sowy: po 5 zwycięstw każdej
ze stron i 3 remisy. Stosunek
bramek nieco korzystniejszy
dla Szwedów 32:28.

(oprac. lang).

z własnym
językiem

Reprezentacyjny . atak
Szwecji z lat pięćdzie
siątych, kiedy to pił
karze „Trzech koron”

-zdobyli podczas , i tur
nieju w 1958 r. wice
mistrzostwo świata.
Stoją oa lewej: Ham-
rin, Mellberg, Simons-
son, Greń i Skoglund.

Język ęhinałuski należy do
iberyjsko-kaukaskiej grupy
językowej. W tej chwili mó
wią nim tylko mieszkańcy
jednej wsi na Kaukazie —-

Chynałyk.
'

Nakładem . Wydawnićtwa
Uniwersytetu im. Łomono
sowa w Moskwie ukazała
się niedawno monografia
zaopatrzona w alfabet tego
języka składający się z 63 li
ter, a także słownik chiną-
łusko-rosyjski i rosyjsko-chi-
nałuski. W monografii zna
lazły się też przełożone na

Język rosyjski. liczne legen
dy i podania ludowe przeka
zane autorom przez najstar

szych mieszkańców Wioski.
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Przed karnawałowym bałem
Karnawał trwa. —, a wraz

z nim bale i zabawy, prze
różne prywatki,' popołudnio
we herbatki i małe czarne.

Rzecz Jasna, na każdą' z o-

wych okazji pragniemy . wy
stąpić w pełnym blasku

swej urody.
' Nie zaszkodzi

więc przed wybraniem się
na zabawę (co najmniej na

dwie godziny przedtem) —

poddać sie pewnym małym
zabiegom. Przede wszystkim
dokładnie i porządnie umyć
sią gorącą, potem zimną wo-

dą, a następnie lekko.- ód-
świeżyć cerę.
■Jeżeli jest - ona . suchą
.względnie normalni należy

Jasno i kolorowo
i W kuchni lepiej zrezygno- .

wać z. rurek , jarzeniowyćn.
zalecanych dotychczas na
wet prze? niektórych archi
tektów : (bo , to podobno
„zdrowe”,, białe światło).
Każde światło jest ,.zdro- ■
we’’,/..jeśli jest, wystarczają
ce;

Rzecz jasna, że. oświetle
nie zlewozmywaka i ' ku
chenki wymaga silnej lam- .

py. Może to tyć po Drosiu

zwykła, ■biała■kula Ale. je
śli Się w Jęuęhni mięśni lią” ?
cik jadalny,' to ńiećhże ńa8
■nim zawiśnie lampa z c:e-

plym —

rańczowym .' .'y—- ąbażurkięm.
’ RóWfife dobfżeTnbŻgsię

tu przydać kolorowy kin
kiet ścienny. . Jeśli -pad -złe-i

Wozmywaliieni są białe ka
felki — to można je ubar
wić za pomocą kalkomanii.
Takie kafelki z naklejonymi
na nich czerwonymi różycz- .

kami: wyglądają zabawnie
i uroczo.

nałożyć maseczkę -z: 1 łyżki
stołowej twarożku; 1 żółtka,
1 łyżeczki (od herbaty.)■■cli-

. wy;. 1 łyżeczki miodu, 1 ły
żeczki' słodkiej śmietanki i- ?
rozmrożonych truskawek, Z".

Przy ■cerze mieszanej po 
lecamy, maseczkę z: 1 łyżki
stołowej twarożku, 1 łyżki
utartej marchwi; oraz 3
kropli cytryny.

Cera tłusta — wymaga
maseczki z: rozmrożonycji 5

rozgniecionych 3 truskawek
3. kropli cytryny,..’ . ,1 małej,
łyżeczki ..mąki ziemniacza
nej;'

Jak przygotowujemy ma
seczkę? Wszystkie, składniki

. należy, dokładnie wymie
szać,. papkę nałożyć na

twarz i szyję,' przykryć
płatkami; . ligniny 1. położyć
się ną tapczanie (na 20 mi
nut) trzymając nogi, nieco
Wyżej. ..Najlepiej, podłożyć
poduszkę.

Po zdjęciu maseczki do
brze umyć twarz — z tym.
że przy cerze suchej lub
norijialnej można do wody
dodać mleka. Po osuszeniu

twarzy lekko , wklepać
krem.

zamiast

traktorów

H żywane do' tej pory db, u-

gnia.tania kiszonek w PGR

traktory okazały się. nieco za

lekkie, przy- czyni cięrpiała ja
kość pasz. Poza tym trzeba-, by
ło je wyłączyć na pewien, okres
z pilnych prac potowych;

Teraz z powodzeniem zastą
piły jc... czołgi i ciężkie woj
skowe ciągniki pancerne. Eks
peryment - z wykorzystaniem
czołgu do ugniatania . kiszonek
Zastosowano' najpierw w PGR
Batow.o (woj. szczecińskie). Zda!
on doskonale egzamin.

W związku z tym wojewódz-. .

kie zjednoczenie PGR w Ko
szalinie zaleciło PGR zakup
przeznaczonych na złom czoł
gów i ciągników. Sprzęt

' laki

zakupiło już kiłka gospodarstw
m. in. kombinat PGR w Mar
cinkowicach i w Dobrowie, w

którym kończy sięj budowę
pierwszej w woj;-, koszalińskim

fermy na 3 tys. bukatów.

Kio dzisiaj

Zapiekany chleb
Jak „uratować” czerstwy

chlebT ■Potrzebne są do te
go: trzy" szklanki mleka,
dwa jaja, 10 dkg tartego
(białego lub żółtego) sera.,

trochę masła lub margary
ny.

Sześć kromek ’

suchego
cłileba . zanurzamy w mle-

.^,U„..J2.QA?KU»W...X9źhiUSh --i

posolonych jajkach. Ukła-
: damy kronik i na '““płaśkie
brytfannie, polewamy je.
pozostałym mlekiem .wy
mieszanym z resztą jajek.
Wierzch każdej kromki po
sypujemy tartym serem, na

. : to jeszcze krążek ma-sł<n
lub margaryny, . Zacieka
my w średnio gorącym
piekarniku ok. -20 'min-uł.

i

Kto u nas kształtuje, lansuje/modę? Kto ma tyle auto-

rytejtu, by Stosowano się do jego wytycznych? Żaden z do
mów mody, nawet nie „Moda Polska” 'W" modzie młodzie
żowej niejaki autorytet ma dyrektor Kostrzewski i jego
warszawski „Junior”, a także wskazania „Przekroju”. No
i; prywatne pawilony pełne odzieżowego „kiczti”.

gDobre radiig
z „Magazynu Rodzinnego”

'

Pierwszy numer nowego
miesięcznika, „Magazyn- Rb-:

dzinny” ukazał się. już
"

w

kioskach i wszystko wska
zuje na to, że cieszyć sie op
będzie dużą popularnością
wśród czytelników „Jar
mark pomysłów” —1 rubryka
podobna do . , naszych i „La
rów i penatów” proponuje
kilka ciekawychpomysłów
ułatwiających i umilających
domowy , żywot. Kilką z nich

nozwalamy sobie przedsta
wić. Pierwszy dotyczy-octu,
który,, .jak się okazuje, mo
że mieć; w .go-spodąrstwie
wiele:- zastosowań. Woda z

jego dodatkiem;usuwa z ńa-

-zyń i lodówek zapach ryb.
Mieszanka octu i oliwy, jest
doskonałym.. środkiem kon
serwującym plastykowe; i
■;era'tońfe ■;obrusy. Miedź

najlepiej;, i, polero-wś.ć j so 14
zwilżoną. octeni. Również

odwieczny problem — pla
my i,możemy rozwiązać przy
porńcćy pętu, skrapiająć • nim

miejsca poplamione sokiem
z cwoców. a następnie ś.niu-

kując wodą.'

Drugi, pomysł, który wiel
ce przypadł nam do. gustu to

sposób na ładne, efektowne i
niecodzienne
prezentów;'GjJ
Nasz. przemysł
jak na razie nie

. opakowanie
upominków,.
papierniczy:

Jrpszczył się
o ..opakowanie , typu , „oka
zjonalnego”,: dlątego musi- ..

my radzić sobie sami. . /t
więc, zamiast, szarego pnio
wego papieru, kawałek ko
lorowego kretonu w kratkę,
kwiatki czy groghy. Opako
waną w. ten sposób paczusz
ka będzie wyglądać ładnie, i
wesoło.

Kieszeń .dla wygodnickich
— czyli imiejsce, gdzie moż- .

na- <mieć'. „pod ręką” g.iżsty,
papię-tosy, nawet, cbś Słód-',
kiego; Umęcówujemj*' .ja
ną boku fotela, w którym
lubimy, odpoczywać i...: Sie

mu.imy się już ruszać.

®®.bgłaby chyba w tym stp-
IwB pniu, kształtować modę

„Ctfrś’?, gdyby
’

jej odzie
ży było więcej na rynku. Po-.

. nadto . „Cara” koncentruje się
głównie . na płaszczach, kurt
kach, spodniach. a jej styl
odpowiada zwłaszcza kobie
tom . o młodych, szczupłych
sylwetkach.

SKĄD WZORY?

Przez długie; lata • wzprami
do . naśladowania, kimś, któ-
lansował, rozpowszechniał ja
kąś modę. .— były aktorki fil
mowe. Po Marlenie Dietriph
i Grecie Garbo największym
„ideałem” mającym miliony
naśladowczyń była na pewno
Brigitte Bardot. .Jej bujną
fryzura . w. nieładzie, sposób
malowania się. proste sukien-
ki w pierżynową kratkę były
tym -.. wzorem, który pragnęło
się kopiować Także bluzki z

filmu „Viva Maria!”, . mikro
skopijne kostiumy kąpielowe,
chlopioae wąskie dżinsy.,

BEZ GWIAZD

Po B. B nie ma właściwie

następczyni. . Żadna ze zna
nych czy mniej - znanych
„gwiazd” hie stała się ideałem

godnym naśladownictwa. Pa-,
łeczkę w tej dziedzinie . prze

jęli '.raczej, piosenkarze ęśtra-;
dowi, których stroje popula
ryzowane są w narodzie dzię
ki telewizji.

Ale, niestety, w większości
nie są: to dobre wzory. Sceni
czne kostiumy, na które za
patrują się

' ludzie zwłaszcza z

mniejszych miast, rzadko są
rwla.śęiwwźddbr.ąnę. d.o .żyi-pu. u-

rody piosenkarki' - czy piośen-
karza -Są .ponadto preteńsjo-

. nalńę. niekiedy wręcz" jarmar
czne. Słusznie zwróciła kiedyś
uwagę na niewłaściwy: sposób
ubierania Się naszych piosen
karzy Agnieszka Osiecka.

Cży plastycy-kostiumolodzy
nie powinni, nadać tej Sprawie

jakiegoś kierunku?, .

CYRK NA ESTRADZIE

Przypomnijmy" sobie, jak u-

bierają sió. na scenę prawdzi
wi artyści. Nie odwracają !u-

wagi od swej sztuki cycko
wym wystrojem. Edith Piaf

występowała zawszę, całymi,
latami w czarnej skromnej su
kni. Juliętte Greco - też wy-

| bierała surowe czernie. Mar
lena Dietrich- wprawdzie ma

wspaniałą, błyszczącą, cielistą
Lsuknię, ale stale taką samą,

będącą właściwie, .już jej mun
durem. ,Yves Montand śpiewał

'

w-; brązowym roboczym kom
binezonie Dyskretnie są ubra
ni na scenie,. Sacha Distel i

Magotnajew-
. Brząkadła., . wisiory,'- pśeude-

ludowe serdaki,, zarost jak u

żubra, spod którego.
nie widać,

'

pretensjonalne i

riićgustowne- suknie■wprawia--
ją w zdumienie, że tą stroną
występów nikt się nie intere
suje, choć zwraca się uwagę
i ńa scenografię, i na reżyse
rię.

A przecież piosenkarze o-

glądani są przez miliony wi
dzów, patrzy na nich cała Pol
ska. Tworzą jakiś wzorzec za
chowania, ubioru, uczesania,
schludności lub,., niechlujstwa
Kształtują • gusty j’ skuteczniej
(niestety) ń.iż wiele, reńomo-

wanych domów mody. To w

jakiś sposób zobowiązuje. ,

K. BOERjGEROWA

„Trzy, najpowszechniejsze'
przyczyny ■■marnotrawienia ■

: izasu przez- kierowników
wielkich przedsiębiorstw.
to: telefony, nie zapowiem
ąziani: przybysze i zebrania ’

... —: śtwierdził na. łaniach,. U S
NEWS ĄND WORLD RE
PORT specjalista R Ale<

: Mackenzie Uważa on, że ;te
lefon może marnotrawić
:zas pracy kierowników na

wiele-- różnych sposobów
Niektórzy uważają, że . po-

I winni być-za wsze dostępni
unikać urażania osób,! które,
do nich telefonują. Często

!|ZRacie?—no to...
I problem polega na nięumic-

'

jętności,. przekazywania.
spraw podwładnym. Przed
telefonami, powinna umieć

.j -,broni.ć szefa:. - wykwalifiko-,
A «wana,^sakretarka, która po-'-

winna dać sobie sama rądę
t z połową wszystkich telefo-

)" now-

Jeśli chodzi o gości . przy-
ihoclzących.. właśnie w czasie

. nawału pracy to Mackenzie
- ■i waża, -. że doświadczeń i kie-

, równicy mają taktowne,
| sposoby przypominania im

. iż są aktualnie b? zajęci
'„Skrajny sposób stosuje je-
( den z amerykańskich dy-
i' rektorów, który ze swego
| gabinetu; kazał - usunąć.:

l Wszystkie krzesła , z wyjąt-
-j i: kiem , własnego. Goście zer. -. 1
I : gnają, się ż nim. bardzo szył?" I
|..ko .

^y_^epłCŁne ścieżki

l|liecjh|słowo
— słowo znaczy

„Państwo ma’q
w ogrodzie lwa“

Mieszkańców jednorodzinnego
.domku w hrabstwie Keńt (Wieli
ka Brytania), państwa Brealy,
obudziła. w środku nocy policja
„Państwo mają w ogrodzie
lwa” — stwierdził funkcjona
riusz.: Istotnie, na stoąie suchych
gałęzi. spała ! spokojnie 7-letnia
lwica Juno z lunaparku w Mar
ga te, 1 która W drodze na. zimowe

■leże, uciekla z transportu.. Po
wystrzeleniu* do zwierzęcia na
boju ( środków nasennych ;ucie5'
kinierkę odstawiono do 'włąć.nej'
klatki.

laśnie ostatnio opowia
dała mi znajoma jaki
sposób ■zaoszczędziła. dwa

'tysiące złotych
'

whjęew. . swojej
wóli. Pgstanpwiła sprawie r. soblęż
antenę tęleiiiizyjną,

'

która, u-

sprawnilaby odbiór oby., n. prze
de Wszystkimi drugiego, . progra-
ma. Pon’e'.raz dysponowała tpoU

. ny'm.srz'r^dp<>^dni'e'rti umórbildł

siij' w 7t':i^iz ^d' :,,dntenolbtf‘ łpoi,>,
/cun 1 się .' -skoró.'świt o aodiihie':
d2tewią^, i zainśialuje urządze
nie. Oczel iv: iłn z 'biciem serca

(i' zegara) na ‘wizytę. Ó umówio
nej godzinie nikt się nie zjdtbil
nie uczyhii też. tego tp ciągu naj-)
bliższych .trzech, gpdżiń, (i&ięc-
znajoma. której tymczasem
skończyło się •. Wojnę przedpołud
nie, podziękowała za usługę i

'

postanowiła nadal posługiwać ęję
anteną polzc.jawą, gdyż w naj
bliższych tygodniach nie. ząnQi
Siło się hc^ żadne 'wói-jię przed
południe. tjwd tysiące, .znalazły
natychmiast: ińne. ząs.tósotóąrlię,.
bo o. to i nietrudni).

'

■Każdy z' nas może „ńa- pęczki"
cyt--wać przykłady kiedy to ktoś

umówiony, w tć) cży innej spra
wie} n&, uważa za ^stosowne wy-
Wtfyzilć -ze swego zobowiąza
nia. I pana krdwca miara nie

przygotowana, pan zdun ńie po
jawił no. horyzoncie .łiićMi
aie jp-t-ptoteźli bw obiecanym jer-
minie, cłektiyk nie przyszedł, lo-
dóiókidiie . zabrali idb nie dostar
czyli-. 'a my' zwdlńihmy sie ź. pra
ży, zz:aiań> dopadamy domo
wych drzwi, byle tylko nie chy
bić:- terią)yu.. Bo nam zależy na

t-ym, bo jesteśmy naiwni, bc

Wierzymy, że dańe słowo zobo
wiązuje Właśnie okazuję się, że
zobowiązania ie są jednostron
nej strona druga nie bierze po-
ważnie żadnych terminów.
; Kiedyż, polski rzeptieślnik: sły
nął tylko ż solidności wykot
nąnifi:. lecz także z termińówbśpi.
Tb był jego honor, jego słowo

zyttczyio imęcej niż spisywane
■uraoiti-y, opatrzone ■pieczęciami/
tiei&iłowó nie znaczy nić. Gbięjr-

car każdy obieca, ale na palcach
jedne i ręki, ‘można policzyć tych,
którzy rzują się, zobowiązani do

dptrzymania słowa. Zdarzało mi

się wid.źieć mieszkania, do któ-

rjjcii przed 0<*i rokiem wstdwia-
•nó drahmy na znak rozpoczęcia
malowaniri. I W ciągu tego cza
su nikt się nie pojawił Znam
wypadek, że'zduna: który pó raz

t-żecil pojawi1 się z kuhełkiem

gliny zdwiądordiająC- już od.pro-
qu, że i insi leszcze na chwilę
wyśkćcżyć, . wciągnięto silą do
r&ieszlidnia. zamkniętó drzwi i

nie; Wypuszczono, aż.; piec wytę
pił [- . udzie radąą sobie jak mo
gą: dte -wygryudąją tylł^o ci, któ
rzy., nie. mają żbyt wiele złu
dzeń, którzy nie pamiętają cza-

sóur,, gdy słowo znaczyło słowo
i ,nie. :byłó sil, hfórę mogłyby
przeszkodzić w dotrzymaniu o-

bietjileuii.iSpróbujmy słowu, ty-
leierpć,. ppiewanemu w naszej li-
'tęTatńrzę^. przywrócić l życie.

; MARi/l KWIATKOWSKA
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Kosmetyki, rzut oika na półki i poważny namysł

W trosce o racjonalne wykorzystanie transportu
i gospodarską oszczędność paliw

• Kontrole na drogach • Karanie winnych ® Przesiadamy się do pociągów

Początkowo w wielu insty
tucjach i przedsiębiorstwach
nie przejmowano się zbytnio
tym zarządzeniem, a zdarzały
się wypadki, iż w ogóle go nie
znano lub źle interpretowano.
Dopiero zdecydowana akcja
Służby Ruchu milicji oraz In
spekcji Gospodarki Samocho
dowej, prowadzona zresztą
systematycznie nadal, skłoniła
do przestrzegania obowiązu
jących zarządzeń przez posz
czególne zakłady pracy.

Kosmetyki z drogi Królewskiej
Ej! Ciepło się robi koło serca

na wspomnienie niegdysiejszych
płochych panien, używających
palonego korka dla brwi czer
nienia. A teraz, nawet damską
urodę opatrzyć można znakiem

firmowym „Polleny”. Kremy,
pudry, szminki, tusze, wody ko-
lońskie, kredki. Z jakim błys
kiem w oku staje kobieta na
przeciw półek z kosmetykami...

Przy Floriańskiej 33 mieści się
maleńka perfumeria, zawsze za
tłoczona, bo zawsze dobrze zao
patrzona. Przewija się przez nią
dziennie tysiąc klientów z cze
go przynajmniej 700 — zadowo
lonych wynosi w torbach fla-
szeczki, słoiczki, tuby etc. i

Pani MARIA WODZICKA —

zastępująca kierowniczkę skle
pu — żałuje tylko, że brak pra
cujących w branży mężczyzn:

„Mężczyzna wie co podo
ba Się innym mężczyznom. Ła
twiej mu doradzać, udzielać
wskazówek, co do wyboru wła
ściwych środków”.

Sklep rozpoczyna formalnie
pracę o 11 rano. Wcześniej je
dnak zastać już można kierow
nictwo perfumerii: p. Barbarę
Werner i właśnie p. Marię Wo-
dzicką, które przeglądają rega
ły, uzupełniają zapasy, telefo
nują do zaopatrzeniowców, skła
dają zamówienia. Tych 30 mi
nut stanowi o popularności skle
pu.

Szczególne trudności nastręcza
ściągnięcie kosmetyków impor
towanych z krajów kapitalisty
cznych i kosmetyków rodem ze

spółdzielni o uznanych mar-

kach, które prócz dobrej jako
ści cieszą' iiiteresUjącymi opako
waniami. Wprawdzie istnieje o-

pinia, że zbyt mały to sklepik,
by zarzucać go importowanymi
pachnidłami, ale klientela, poz
wala sobie mieć inne zdanie.
Wszak drogeria leży na Drodze
Królewskiej, czyli na Wielkim
Szlaku Wędrówek Turystów,
nawet Zagranicznych. Zarów
no ograniczenia dostaw, jak i)
□ zgrozo, pomysł całkowitej li
kwidacji siklepu, jaki gdzieś się
tam narodził, zasługują na

przyganę. Zwłaszcza, że perfu
meria ma miesięcznie pół milio
na złotych obrotu. Ale to już dy
gresja.

No,
lejki:
niem,

a potem formują się ko-
mniejsze przed połud-

dłuższe w godzinach po-

południowych. Wieczorem wła
snoręczne sprzątanie lokalu, do
prowadzanie do porządku. Tak
odkładają się diii siedmioosobo
wego, damskiego, młodego per
sonelu, któremu kierownictwo
wpaja swoistą filozofię handlu
kosmetykami, jaka zawiera
w twierdzeniu:

„Klient przychodzi do nas

znaleźć potwierdzenie siebie,
móc uwierzyć w swoje walory
zewnętrzne. Należy mieć spory
zasób wiedzy o towarze, by tę
wiarę zawsze móc podtrzymać.
Klient ma prawo do złego na
stroju, grymasów, nawet braku
kultury. My zaś jesteśmy po to,
by niwelować niedyspozycję
psychiczną. I duża to satysfak
cja, gdy uda się rozładować
zdenerwowan ie”.

się

by
by

(woj)

Przypomnij my w skrócie roz
porządzenie prezesa Rady Mi
nistrów, obowiązujące od 1
grudnia ub. roku na terenie
całego kraju: wszystkie pojaz
dy samochodowe mogą poru
szać się po drogach państwo
wych z maksymalną prędko
ścią 80 km/godz.; samochody
ciężarowe o ładowności do 2,5
tony — z maksymalną pręd
kością 70 km/godz.; z taką sa
mą prędkością mogą się po
ruszać — zgodnie z przepisa
mi Kodeksu Drogowego —

pozostałe samochody ciężaro
we i autobusy; samochody cię
żarowe, ciągnące przyczepy —

60 km/godz.; wprowadzono też
m. i.ń. ograniczenie zużycia pa
liw i wykorzystania samocho
dów służbowych, szczególnie
w dni wolne od pracy.

W okresie 4 tygodni od cza
su, gdy obowiązuje zarządze
nie, milicja na terenie Krako
wa i województwa stwierdzi
ła 795 przypadków naruszenia
przepisów.

Przede wszystkim nadal

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:

& 16 — Klub „Starówka”, ul.

Szczepańska 5/II p. — Poezja dla

najmłodszych. — Teksty: Brze
chwy, Makuszyńskiego, Sliiwiaka i

Andersena., Wykonawcy:. K . Han-

zel, M. Korabicz, A. Romanow
ski, Połoński. Akompaniament: A.
Bartoszewicz....

☆ 18.30 — KDK, sala marmuro
wa — Szopka Krakowska („...i
Kolędy i Balonik i Imć Pan Twar
dowski”). Wykonawcy: JE. Woj
ciechowska, J. Woźniak, ,T. Zado
ra.

12— .Pawilon . Wystawowy
BWA, pl. Szczepański 3 a — pro
jekcja filmów, kr. metr, o polskim
malarstwie: „Piotr Michałowski”,
„Kolóryści polscy”,, „Jacek Mie
rzejewski”.
A POZĄ TYM:

W poniedziałek, 14 bm. o

godz. 15.30 w KDK, Rynek Gł. 27 —

Dialog o polityce międzynarodo
wej. Udział wezmą: dr-W. Bujak
i red. J . Swiatłowski.

Klub ZNP, ul. Sienkiewicza
27 organizuje 14 bm. o godz. 16

wyeleegkę popołudniową • do Mu
zeum Saołayskich — malarstwo i
rzeźba do 1764 r. Prowadzi prof.
Marian Wnuk.

Gest sprawdzania koloru pomadki do ust znają wszystkie kobiety.

Za zasługi w ochronie

porządku publicznego
Prezydent miasta Je:

Pękala wręczył wczoraj
Brązowych Odznak “

Si sługi w ochronić
Sc publicznego”.
8 S trzymali: m-

mgr mgr jan tsia-
Ss łas, Ludwik Szulc, Stanisław

Jerzy
9

„Za za
pórządku

. Odznaczeniao-
trzymali: prof. Kazimierz
Buchała, mgr mgr Jan Bia-

Wędki, Gustaw Wróbel, oraz

■Tadeusz .Zatorski, Stanisław
Wiórkowski, Stanisław Pa

wiele osób korzystało w nie
dziele i święta z samochodów
służbowych. Zatrzymano ta
kich pojazdów 36; samochodów
ciężarowych o ładowności do
1,5 tony (dostawczych) — 81;
autobusów zakładowych jadą-
cych bez koniecznych zezwo
leń—4.

Ścisłej kontroli poddano
przejazdy samochodów cię
żarowych w robocze dni ty
godnia. Zatrzymano 104 pojaz
dy, poruszające się bez jakie
gokolwiek ładunku, w :ym
zupełnie nie wykorzystanych
było 36 przyczep. Kontrolują
cy funkcjonariusze Służby
Ruchu milicji wykryli 30 wy
padków użycia służbowych
samochodów osobowych bez
jakiegokolwiek uzasadnienia
oraz 67 przypadków porusza
nia się tymi pojazdami w ce
lach prywatnych.

Mimo wyraźnych zaleceń i
prowadzonej kampanii infor
macyjnej przez środki maso
wej informacji, zdarzają się
także przypadki używania sa
mochodów służbowych do po
dróży między miastami woje
wódzkimi, chociaż istnieją do
godne połączenia kolejowe.
Stwierdzono 6 takich wykro
czeń; wykryto również 9 wy
padków użycia
poza: obszarem
do poruszania się.
pojazdu.

Przeprowadzono
trole w bazach
wych. Zauważono
ków fałszowania licznika
lometrów, a także kart prze
jazdowych oraz . 3 nielegalne
sprzedaże, pąliwa. W 30 samo-

samochodów
dozwolonym
dla danego

takźe kon-
transporto-
101 wypad

ki-

chodach służbowych stwier
dzono brak oznakowania na

przedniej szybie literą „A”.
Zgodnie z zarządzeniem, sa

mochody służbowe winny by
ły ograniczyć miesięczne zu
życie paliwa o co najmniej 33
proc. Objęte rozporządzeniem
zakłady i przedsiębiorstwa za
meldowały o wykonaniu za
rządzenia, a w styczniu prze
prowadzone zostaną szczegó
łowe kontrole.

Inspektorzy gospodarki sa
mochodowej ze swej strony
stwierdzili także m. in., 25 wy
padków poruszania się samo
chodów ciężarowych bez ła
dunku lub z niewykorzystaną
przyczepą. Poniesione z

tytułu straty" wynoszą 52
zł.

: Nie będzie pobłażania
osób i instytucji nie
strzegąjących zarządzeń, pro
wadzących rozrzutną gospo
darkę paliwową i wykorzystu
jących niezgodnie z przepisa
mi środki transportu. Wobec
winnych wyciągnięto konse
kwencje: zatrzymano 209 do
wodów rejestracyjnych, skie
rowano 52 wnioski do kole
giów d's wykroczeń, wytoczo
no 13 spraw karnych, powia
domiono władze komunikacyj
ne o wypadkach nierespekto-
wania przepisów dotyczących
112 pojazdów, ukarano man
datami 545 osób.

Wspólne działanie milicji i
Inspekcji Gospodarki Samo
chodowej będzie prowadzone
nadal. Wszystkich Obowiązuje
racjonalne ■wykorzystanie
transportu i oszczędność pa
liw. '

(j.a)

tego
tys.

dla

prza-

Na różne gusty
na rożne pory

r•

♦ W SZKLARNIACH Ogro-
cRr RptafiięMego UL

Kopernika 27 odbędzie się w

niedzielę oryginalny w pokaz
wraz z prelekcją o palmach U-

czestnicy będą mieli również o-

kazję zwiedzenia saklarni jubi
leuszowych ogrodu. Impreza w

godzinach 11—13.

+ STARY TEATR występuje
W niedzielę o godz. 19.15 z ko
lejną premierą sztuki przygo
towanej przez Andrzeja' Wajdę.
Będzie to „Noc listopadowa”
Stanisława Wyspiańskiego z

muzyką skomponowaną przez
Zygmunta Koniecznego, w ko
stiumach projektu Krystyny
Zachwatowicz. Gościnnie —w

roli Demeter — wystąpi Zofia
Jaroszewska.

da’* rozpoczyna wyświetlanie fil
mu produkcji polskiej pt. „Godzi
na szczytu”, będącego ekraniza-

cją powieści J. S. •- Stawińskiego,
reżysera filmu. 45-letni mężczyzna
w obliczu grożącej mu nieoczoki-
wanie śmierci dokonuje radykał-
nej zmiany swego wygodnego do
tąd 1 precyzyjnie zaplanowanego
życia. W roli głównej widoczny
na zdjęciu z lewej Leszek Herde-

gen.

; I
Rozmowy priijherbacie

Gdyby wszyscy dyskutowali o filmach tak gorąco
ojewódzki Zespół Upowszechniania Kultury Filmowej
w Krakowie ma inicjować i koordynować imprezy typu:

Dni Filmu Radzieckiego, Dni l imu Polskiego, filmowe
rocznice i jubileusze, wreszcie realizować na ziemi krakows
kiej ogólnopolską akcję „Z filmem na ty”, której stroną
programową zajmuje się dr ZBIGNIEW WYSZYŃSKI.

ich przebieg?
to nasza działalność

na

Warszawska

Opera Kameralna
w Krakowie

W dniu 13. I br. (niedziela) o

godz. 17 (oraz o godz. 19 koncert

zamknięty) w Auli PWSM „Flo-
’rianka” ul. Basztowa 8 Estrada
Krakowska organizuje koncert

zespołu' Opery Kameralnej w War
szawie „Musicae Antiquae Colle
gium Varsovlense”. W programie
miniatury wokalno-instrumental
ne XVIII w., utwory L. Bocche-

riniego, A. Corelliego, J. Haydna,
j. p. Martiniego, M. K. Ogińskie
go i innych w wykonaniu: Lidii

juranek — mezzosopran, Andrzeja
Szymańskiego — yiola d*amore,
Stefana Sulkowskiego — obój. Je
rzego Węslawskiego — wioloncze
la, Jerzego Dobrzańskiego — kla
wesyn. Kierownik artystyczny
Stefan Sulkowski.

Bilety w Orbisie ul. Jana 2 oraz

w dniu imprezy we „Floriance”
od godz. 16,

— Cele są jasne: po
głębianie wiedzy i kul
tury filmowej...

—

... tak, z tym, że adre
sowane do młodocianego wi
dza, głównie uczniów szkół
średnich. Oni byli przede
wszystkim uczestnikami
„Spotkań z filmein”. Cała
akcja przebiega na forum
ogólnopolskim trzystopnio
wo. I — Małe Akademie Fil
mowe, kształcą organizato
rów i prelegentów do szcze
bla „Spotkań z filmem”. W
Krakowie już II kurs tych
studiów trwa w KDK. A-
kademię opuściło w czerw
cu kilku absolwentów. II

etap — to tzw. Młodzieżo
we Wszechnice Filmowe,
których Kraków jeszcze ańe
uruchomił, a które mają po
legać na okresowych
kaniach prelegentów,
tyków, reżyserów, aktorów
z młodzieżą. Coś pośrednie
go między I a IH stopniem,
którym są właśnie „Spotka
nia z filmem”.

— Jaki był dotychcza-

spot-
kry-

sowp
— Jest

zasadnicza, polegająca
cyklicznych spotkaniach, w

czasie których Wygłasza się
krótką prelekcję, wyświe
tla film i prowadzi dysku
sję.

— Jakie to były filmy
i, przede wszystkim, ja
kie dyskusje?

— Akcja obejmuje 10 sta
łych kin w województwie,
w tym kino „Świt” w No
wej Hucie. Mamy za sobą
jeden cykl inaugurujący,
który rozpoczął się w No
wej Hucie w lutym a w ki
nach województwa w kwiet
niu 1973 i trwał do czerw
ca. Kino „Świt” ma odrębny
program. Natomiast dla kin
w województwie (Żywiec,
Limanowa, Zakopane, Nowy
Sącz, Tarnów, Jaworzno,
Andrychów) opracowujemy
odrębne cykle. Inaugura
cyjny „Różne postawy wo
bec życia” — obejmował
filmy: „Trąd”, „Człowiek
Stamtąd”, „Mordercy w

imieniu prawa’.’, „Trzeba za
bić tę miłość”.

— Myślę, że dzisiaj
można ocenić już efekty
tych spotkań

— Zrobiliśmy to. Nawet w

liczbach. Najaktywniejsza
okazała się publiczność ży
wiecka w kinie
(100 proc, frekwencji),
stępnie limanowska z

„Sojusz”
na „Świt”, Na

miejscu listy jest
kino „Zorza”. -Ale
bami ważniejsza
wa, że młodzież szalenie się
angażuje, dyskusję są burz
liwe i szczere. Wnioski for
mułują spontanicznie, ale
niegłupio. Przemyślenia są
głębokie, zwłaszcza w kwes
tiach moralnych. Szczegól
nie żywe i kontrowersyjne
głosy wywołały

’

filmy
„Trąd” i „Morderca w imie
niu prawa”. Bardzo ogól
nie rzecz biorąc, nurtowało
ich zagadnienie: czy czło
wiek może iść na kompro
misy w różnych sytuacjach
życiowych, czy walczyć
zawsze o swą indywidual
ność. Zajmują różne

wy, ale formułują
zwięźle i rzeczowo,
swego stanowiska.

— Dziwnie wygląda w

„Janosik”
na-

kina
i nowohucka z ki-

ostatnim
Chrzanów,
poza licz-

jest spra-

posta-
WtliosM

bronią

tym kontekście utarte

przekonanie o bezideo-
wości młodzieży, oczy
wiście ogólnie - rozumia
nej...

— Nasze doświadczenia o-

balają zupełnie ten po
gląd. Młodzi nie myślą sza-

. blonowo, są chłonni, ideowo
zapaleni. I szczerzyć Na dys-

'

kusjach w DKF — nie ma

tego. Gdyby wszyscy
kutowali tak szczerze

15, 16-latki — byłoby
dzo dobrze.

— Wracając do
organizacyjnych, ;
dział Pan, nasze

świadczenie...
— Tak, bo dyskusje

wadzi
Oprócz
łys, K.

tyńska,
borowski a teraz kadra po
szerzyła się o 3 absolwentów
MAF. Jesteśmy w trakcie

realizacji II cyklu pod has
łem: „W obliczu konflik
tów epoki” obejmującego
filmy „Słońce wschodzi raz

. na dzień”, „Mieć
Aures”, „Andriej
„Kęs”.

— Dziękuję
wę.

Rozmawiała
BARBARA NATKANIEC

dys-
jak,
bar-

spraw
powie-

do-

pro-
kilku' prelegentów,
mnie także B. Ho-
Nowacki, M. Mala

ja Yetulani i M. Stą-

20lat w

Rublow” i

za . rozmo-

Sicmię dla ptaków
...pod takim tytułem ukazał

się w „Echu” komunikat Od
działu Ligi Ochrony Przyrody
w Krakowie informujący* iż. od
S. I. karma dla. ptaków będzie
wydawaną bezpłatnie szkolnym
kołom LOP i osobom prywatj,
nym dokarmiającym regularnie
śpiewającą brać. Poinformowa
no zainteresowanych, iż Wyda
wanie!

’

siemienia odbywać się
będzie' we wtorki, czwartki i

piątki od 9 do 11,30 przy ul.
Siennej 5.

Zainteresowani zgłosili się Hu
cznie i np. w, piątek 11 bm,
czekali na sierriię od 9 do 10.30.,
O 10.30 pojawiła się pani z

LOP po to, aby na drzwiach
zawiesić kartkę, iż karma wyr
dana zostanie po godzinie 12!
Kilkanaście osób straciło ponad
3 godziny czasu.

Mamy do LOP podwójną
pretensję: po pierwsze — sko
ro umieszcza w prasie komu
nikat winda być konsekwen
tna w działaniu. Po drugie -~

skoro zaszła nagła zmiana w

godzinach wydawania karmy,
a w biurze jest telefon, moż-
na było telefonicznie uprzedzić
o tym i przed godz. 9 wywie
sić na drzwiach odpowiednią
informację. To co się stało dzia-
ła zniechęcająco i 'w przyszło
ści pomysł szlachetny w za
miarze, spełznie na niczym...

; (mir)
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PROGRAM I

Poniedziałek

12.45 TV Technikum Rolnicze
— matematyka. 13.25 TV Tech
nikum Rolnicze — hodowla
zwierząt, 16.25'• Program . dnia,
I6.se Usleśsik, 18:40 Dla dzieci'
Zwierzyniec, 17 30 Echo stadio
nu, f7-S5 Recenzje, 18.25 Kroni
ka, 18.45 Eureka — magazyn
pop.-naukoWy, 19.20 Dobranoc
19.30 Dziennik, 20.15 Teatr TV:
Uciekła mi przepióreczka, 21.45
Gra orkiestra czterech estrad,
22.15 Dziennik, 22.30 Program
na wtorek.

Wtorek

8.10 Banda Rawlinga — film
z serii: Strzały w Dodge City,
9 Jęz polski (kl. V), 9.30 Spotka
nia wileńskie — film dokum.,
bułg.. 10 Jęz. polski (kl, ii lic,).
15.20 TV Technikum Rolnicze —

matematyka, 15.55 TV' Techni
kum Rolnicze — hodowla zwie
rząt', 16.25 Program drifa’, 16.30
Dziennik, 16.40 Dla dzieci: A
Chodorowska — Urodziny , lwa.
17.05 Wartość naszej pracy. 17.15
Rodzina Durtolów — • film fr .

17.45 Dla młodzieży: Spotkanie z

Ernestem Bryllem. 18.19 Kroni
ka, 18.30 Klub Sześciu Konty
nentów. 19 Wartość naszej pra
cy, 19.10 Przypominamy, radzi
my, 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik, 20.15 Banda , Rawlinga —

film z serii: Strzały, w :

City, 21.05 Inters.tudio,
Groteski muzyczne, 22.10
tość naszej pracy. 22.20

Dodge
21.35

War-
ammm Dzien
nik, 22.35 Wiadomości sportowe,
22.40 Program na środę.

środa
9 Fizyka (ki. VI), 9.30 Ukryta

forteca — film jap., 11.30 Ka
mienne ślady — film dokument.
NRD, 12 Historia (kl. VIII),
12.45 TV Technikum Rolnicze —

fizyka, 13.25 TV Technikum
Rolnicze — mechanizacja rolnic
twa, 14.40 Politechnika TV —

fizyka (kurs przygot.). 16.25 Pro
gram dnia, 16.30 Dziennik. 16.40
Dla mł. ■widzów: Czary i zabo
bony, 1710 Oj, Dzikowanie jadą,
17:30 Losowanie Małego Lotka,
17.40 Informacje —■Towary —

Propozycje, 17.50 Dialogi histo
ryczne, 18.25 Kronika. 18.45 Te-

maty znad Wisły — film TVP,
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.15 Ukryta forteca — film

jap., 22.15 Kontakty, 22.45 Dzien
nik, 23 Wiadomości sportowe, i

sprawozdanie z turnieju w ko
szykówce, 23.30 Program
czwartek.

Czwartek
9 Jęz. polski (kl. I lic.),

Ostatnia era Karima —

radź., 11.05 ,łez. polski (kl. .

11.40 Sandor Bortnyk — portret,
malarza; film węg., 13.30 TV
Kurs Informatyki. 14 Matema
tyka w szkole, 15.10 TV Tech
nikum Rolnicze — fizyka, 15.45
TV Technikum Rolnicze — me
chanizacją rolnictwa. 16.15 Pro
gram dnia, 16.20 Polska Kroni
ka Filmowa, 16130 Dziennik, 16.40
Ekran z bratkiem. 17.45 Parada

Wojskowych Żesnołów Estrado
wych, 18.25 Kronika, 18.45 Poli
gon; 19.10 Przypominamy, radzi
my, 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien-

20.15 Ostatnia gra Karima
radź.. 21 .50 To nie były żar-

na

9.30
|ilm

VII).

n.ik,
film..
ty, 22.50 Dziennik, 23.05 Wiado-

Co■Gdzie-Kiedy?
SOBOTA

12
NIEDZIELĄ

13
■STYfc^TA;

Benedykta Bogumiły
Arkadiusza 1 Weroniki

Teatry
Sobota

Słowaekiego 19.15 Lilia WeSfe

W

(Lubicz 48) 15.45 Zbereżniic (ang.
1. 14), Związkowiec-studyjne
(Grzegórzecka 71) 15.45, 18 John
i Mary (USA 1. 16), 20.15 Ilumi
nacja (poi. 1. 16).

Kina w Nowej Hucie
Świt 15.45. 18, 20.15 Królowe

dzikiego zachodu (fr 1. 14),< M.
Sala 15. 17 . 19.15 Kochać (szw.
1. 18). Światowid 16, 18. 20 Zbro-
dniarka cźy ofiara (jap. 1 . 18).
M. Sala 15. 17 .15. 19.30 Gangster
ski walc (fr.-wł. 1 . 16), Sfinkś
(Majakowskiego 2) 16, 18,
Hello — Doiły (USA 1. 14).

. loft.,-
‘ 13.M 16.30j’Ś19„5f:

20

da. Kameralny 1945 Kiik-KiaŹ" i*adot Ueieeha II, ,15/-W'W

Bagatela 19.30 Po górach, po
chmurach, Ludowy 19.15 Cyru
lik sewilski/ Muzyczny 19.15
Htabina>Marlcą< Groteska 17 Co.
dostaniesz od Mikołaja? , Piwni-.
ca „Pałacu pod Barana 2JF
Dama z Montmśirtre, 23 F^eeries

fantastiques czyli życie Stani
sława C„ Kolejarza 19 Znajda
„eref 66^’ (pl. Wolnica 1) 19.15
Nakaz aresztowania, Filharmo
nia 19.30 Koncert symfoniczny.

Niedziela
Słowackiego 14 Straszny

Dwór, 19.15 Kobiety święcą Tes-
moforie, Modrzejewskiej 19.15
Noc listopadowa, Kameralny 16

Hyde Park, Bącatela 16 Po gó
rach, po chmurach, 19.30 - Wa
chlarz lady Windęrmere, Ludo
wy 19.15 Oratorium' wigilijne,
Groteską 10, 14, 17 Co dosta
niesz od Mikołaja?, Teatr PWST

(Warszawska 5) 19.15 Uciekła mi
przepióreczka. Kawiarnia „Lite
racka**, .10 .1? Kabaret dla dzie
ci „Drops”, Piwnica „Pałacu
pod Barartymi” 20 Nikt nie jest
wolny od mówienia bredni Ko
lejarza 15. lO .^naida, „eref 66”
(pl. Wolnica 1) 19.15 Nakaz are
sztowania

Sobota

Kijów 16.30, 19.30 El Dorado
(USA 1. 14), 22.30 Komandosi
(wł. -NRF 1. 16), Uciecha 15. 19

Wpustyni:wpuszczycz.1iII
(poi. 1. 7), Warszawa 15.30, 13,
20.30 W kręgu zła (fr.-wł. 1 16).
Wolność 15.45, 18, 20.15 Kłute
(USA 1. 18), 22.15 Francuski łą
cznik (USA 1. 16). Apollo 15.45.
18, 20,15 Głos na sprzedaż (wł. -

fr. I 16), Sztuka-studyjne 15.45
18. 20.15 Kozi róg (bułg. I. 18).
Wanda 15.45, 18, 20 Godzina
szczytu (poi. 1 . 16). Mł. Gwardia
(Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Hom-
bre (USA 1. 14), Zuch (Krowo
derska 8) 15, 17 Lekęja odwagi
(CSRS 1. 14), Wrzos (Zamojskie
go 50) 15.45 18. 20.15 Boy Friend
(ang. 1 . 11), Wisła (Gazowa 21)
16. 18 Nowa misja korsarza (fr
L 11), 20 Dom wampirów (ang
k 14), Maskotka (Dzierżyńskie
go 55) 15.30, 17.30 . 19.30 Sekso-
łatki (poi. 1 16), Ugorek (os U-
gerek) 17, 19 Błąd.. sz,ervfa (ŃRD
1. 14). Tęcza (Prąśką‘52) 17 Po
jedynek' rewolwerowców (L’S i
1. 16). 19Wlitt"1(OSA ii';i6), ZŻK
Kolejarź' '(PrbfcóćitnY 18 Umrzeć
z miłości (fr. I. 16). Kultura (Ry
nek Gł 27) 18;- 20.15 Błędny o-

gnik -(ft 1 '. '''

żvńskie«o 5) 16, 19 Zmierzch bo
gów (wł. 1 . 18), Dom 2ołnierza

pustyni;.,i w puszczy ci. I I II.
Warszawa 10. 12 .15 Komandosi,
15.30, 18, 20,30 W kręgu zła, Wol
ność 11 Francuski łącznik, 15.45.
18. 20.15 Kłute, Apollo 10, 12,30
.Świadek; 'koronny (wł. '1, ,43),
15.45. 18,. 20 15 Głos ha sprzedaż.
Sziuka-studv.ine 10.15. 12.30.
15.45. 18, 20.15 Kozi róg. Wanda
10. 12, 15.45. 18. 20 Godzina
szczytu. Mł. Gwardia 12. 14 .45.
17, 19.15 Hombre. Zuch 15 17.
19 Lekcia odwagi. Wrzos 15.45
18, 2045 Boy Friend. Wisła 16, 18
Nowa misją korsarza. 13. 20 Dom

wampirów. Maskotka 1530, 17 30
19.30 Seksolatki (poi. 1. 16). Ozo
rek 15, 17. 19 Błąd szeryfa. Tę
cza 17 Bullitt. 15, 1.9 Poiedvngk
rewolwerowców. ZZK Kole.iar’
18 Umrzeć z miłości, Kultura 1.1
Awanturą o Basię . (poi. 1. 7).
15.45. 18, 20.15 Kapelusz pana
Anatola (poi. 1 . 16), Mikro 1T

Przyrody. żółtej walizeczki
(ZSRR. 1. 7), 16. 19 Zmierzch bo
rów, Dom Żołnierza 15.45. 18.
20.15 Zhereżnik, Związkowiec
15.45. 18 John; i Mary, 20.15 Ilu
minacja.

Program dla dzieci
Zuch 14. Wrzos

11, 12. Maskotka
12.15, Ugbrek 11,
Żołnierza 12.30,
1245

Kina w Nowej Hucie
Świt 13, 15 45. 18. 20.15 Królo

we dzikiego żachodu, M. Sala
15. 17. 19.15 Kochać. Światowid
11.15 100 karabinów (USA 1 16)
16, 18, 20 Zhrodniarką czy ofia
ra. M. Sala 15, 17.15. 19.30 Gang
sterski walc, Sfinks 16, 18
Hello — Doiły.

Program dla dzieci
SflukS; 11, 12,

11. 12, Wisła
10.15. 11 .15

12. 13. Dom
Związkowiec

Telewizja

16). Mikro (Dzier-

Tygodniowy program TV
od14ido20I1974r.

mości sportowe, i sprawozdanie
z turnieju koszykówki,

. , Program na piątek.

Piątek
10.10 Czarne chmury — film

seryjny TVP, 11.05 Wychowanie
obywatelskie (kl. VII), 11.35 Dwa
miasta — film rum., 12 Przyspo
sobienie obronne (kl. VIII i I

lic.), 12.45 TV Technikum Rolni
cze — jęz. polski, 13.25 TV Tech
nikum Rolnicze — chemia, 14.40
Politechnika TV: matematyka
(kurs przygot.), 1545 Politechni
ka Tv: matematyka (kurs przy
gotowawczy), 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 '

dzieci: Pora na Telesfora,
.Turystyka i wypoczynek,
Tygodnik Informacyjny
dych, 18 Dwie szkoły —

konkurs, 18.25 Kronika,
Najstarsze miasto świata,
Dobranoc, 19.30 Dziennik,
Daniel, 20.55 Panorama,
Teatr TV: Obcy przyszedł
farmę, 23.05 Informacje — towa
ry — propozycje, 23.15 Dziennik.
23.30 Wiadomości sportowe, 23.35

Program na sobotę.

Sobota

9 Geografia .(kl; V), 10 Zoolo
gia (kl. VII), 10.30 Moby Dick
— film USA, 14.25 TV Techni
kum Rolnicze — jęz. polski, 15

23.35

Dla
17.20
17.45

Mło-

Sobota II
16.45 Program nia. 16.50 O

czym innym,' 17.Ó5 Ludzie nauki..
17.30 Gorzki ryż — film wł, 19.20
Dobranoc. 19.30 Monitor. 20.15
Deczyńska Kotwicą. 21 .10 .„24
godziny”. 21.20 Estrada Literacka
— Alt cna Kamy. 21.45 Koncert
Orkiestry Symfonicznej Radia
Heskiego. 22.30 Program II pro
ponuje.

Niedziela I
. 7 -30 . TV Kurs Rolniczy. 8.05'

Przypominamy,, radzimy/ .,845
Nowoczesność w domu i; zagro
dzie. 8 .40 Bieg po zdrowie. 3 .55

Program dnia. 9 Dla młodych
widzów — Teloran.k . 10.20 W

starym’ kinie — Robinson War-
sząwskii';. 11.20 Antena. 11 .35
Kóiięert popularny w wyk Ór-

PnAątw. Filharmonii w

^dzi.-, .42 .,20”. Dziennik. 12.35 Od
Andkaru do Ajtitii — film fr.
13.30 Przemiany. 14 Dla dzieci:
Strofy na cześć misia o bardzo
małym .rozumku. 14 .25 My-74 —

teleturniei. 15.30 Polska'Kroniką
,Filmowa 15.40 Losowanie Tęt;b'-:
,T;gtka, / 15 50 7,. cyklu: ■(Poezja;
Polska B. Leśmian — .Dżie-’
wczvna. 16.05 TV Kęncert Ży
czeń. 16.40 Tele-Echo. 17.25 A-
mazonia — z cyklu filmów St. i

Szwarc-Bronikowskiego. 18.05
Snortowy Magazyn Sprawozda-'
wczy. 1915 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Czarne chmury
— film TVP. 2140 Interclub
BudaDeszt.. 22 .10 T "

Magazyn Sportowy. 22A0
branoc dla dorosłych. 22.45

gram ną (poniedziałek.
Niedziela II

15.45 Program dnia. 15.50 Sport
zabawa — nr. TV NRD. 16.50

Szkice wielkomiejskie. 17.30
świat, obyczaje, pol;łvka. 18
Ostatni dzień lata — film doI.
19.15 Dobranoc. 19.30 . Dziennik.
19.15 Koncert WOSPR-u. 21 .15
Przejście nodjjemne _

nowela
firnowa TVP. 21.55 Snotikanie z

Warszawą. 22.25, Program na

wtorek.

Informacyjny
Do-

Pro-

i

Uwaga
Zfl zmiany w o$ilątn:e,j chwi

li wprowadzana w programie
teatrów, kin. radia i teiewizi’ —

-edaketń nie bierze odpowie-
dzinlnoZ-j .

?0

15.30 Kro-
sskolna

Informa-

Sobota I

15.25 Program dnia;
tiika. 15.50 Redakcja
zapowiada. 16.05 TV
tor Wydawniczy. 16.30 Dzien
nik. 16.40 Dla dzieci: O chłop
czyku, który chciai mieć psa —

film radź. 17 Teatr Młodego Wi-.
dza — Scena Faktu „Marzenie”
17.30 Nie tylko dla pań. 17 .55
Podbój głębin — film ptfp. -nauk

18.35 Pegaz: 19.20 Dobranoc; 19.30
Monitor. 2015 Małżonkowie ro
ku II.— film fr. 21 .50 Dziennik.
22.10 Wiadomości sportowe. 22.31'
Kabina — pr. hiszpański., 23.05
XXIII Festiwal Piosenki Włos
kiej w, San Remo, 0.30 Program
na niedzielę.

Wystawy-muzea
Waweł-komnaty (sob., niedz.

l—14.16), Skarbiec i Zbrojownia
isob., niedz. 1»—1S.30). Zamek i
Muzeum w Pieskowe) Skale (sob;.
niedz. 10—lś), Muzeum Lenin*.

Topolowa S: Lenin w Polsce fsob
10—17, niedz. 10—10), Muzeum Hi
storyczne t- Oddziały: Jana lż:
Dzieje i kultura Krakowa. Szpi
talna 21: Dzieje teatru krak.. Ma
larstwo „I. Popiołek, Krzysztofory.
Rynek GL 35: Polsko-radzieckie
braterstwo broni. Franciszkańska
t: Szopki krakowskie (sob. 9—14,
niedz. 9—16), Muzeum Narodowe
— Oddziały: Sukiennice: Galerie
malarstwa poi. XIX w. (sob,,
niedz. 10—16), Dom Matejki, Flo
riańska 41 (sob. 10—16, niedz., 9—

15), Sz.olayskich, pl. Szczepański
9: Pol. malarstwo
■1764 r. (sob., niedz.
Gmach, al. 3 Maja
Tatr, Nasze góry w

grafice (sob.,. niedz.
cheologiczne, Poselska 3: Staroży
tność 1 średniowiecze Małopolski,
Kolekcja zabytków archeologii
śródziemnomorskiej (sob. 10—14,
niedz. 11—14), Etnograficzne, pl,
Wolnica 1 (sob., niedz. 10—15),

1 rzeźba do
10—18), Nowy
1: Krajobraz
malarstwie1 i

10—16). Ar-

TV Technikum Rolnicze —- che
mia, 15,30 Program dnia 15,35
Kronika, 15.55 Redakcja Szkol
na zapowiada, 18.15 Antena,
16.30 Dziennik, 16.40 Dla dzieci:
Niezwykły mecz — film, 17
Teatr Młodego Widza — Próba.
18.15 Nie tylko dla pań, 18.35
Godzina Orfeusza, 19.20 Dobra
noc, 19.30 Monitor, 20.15 Moby
Dick — film USA, 22.05 Dzien
nik. 22 .25 Wiadomości sportowe,
22.35 Canzonissima — wł. pr.
rozrywk., 23.15 Program na nie
dzielę.

Niedziela
7.30 TV Kurs Rolniczy, 8.05

Przypominamy, radzimy, 8,15
Nowoczesność w domu i zagro
dzie, 8.35 Alarm przeciwpożaro
wy trwa, 8.45 Bieg po zdrowie
8.55 Program dnia, 9 Dla mł. wi
dzów Teleranek, 10.20 Złodziej
z Bagdadu — film arch., 12
Dziennik 12.25 Muzy bez etatu,
12.55 U sołtysa — rep., 13.20 Au
tor i jego piosenki — J. Ficow
ski, 14.10 Dla dzieci: Aby dzieci
wiedziały, 14.55 Piórkiem i wę
glem, 15.25 PKF, 15.35 Wycho
wawca królów — pr. film., 16.05
Losowanie Toto-Lotka, 16.20
Wielka gra — teleturniej, 17.10
Reportaż, 18 Sportowy Magazyn
Sprawozdawczy, 19.15 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 20.20 Czarne
chmury -r film TVP, 21.10 Fes-

Przyrodnicze, Sławkowska 17 (sob.,
niedz. 10—13), Pawilon Wystawo
wy, pl. Szczepański 3 a: Archi
tektura wnętrz „Unikat 73”, Ma
larstwo i grafiką, Plener—Pilica
1973 r. (sob., niedz. 11—18), Gale-'
rie: Arkady, pi, Szczepański 3?

Wystawa A, Nowackiego (sob.,
niedz. 11—18), Pryzmat, Łobzow
ska 3: Artysta wobec siebie i spo
łeczeństwa (sob. 9—19, niedz.
zaimk.), Pałac Sztuki, pi. Szcze
pański 4: Wystawa prac uczniów
;LSP (sob., niedz. 10—17), TPŚP,
N. Huta, al. Róź 3: Malarstwo W.

Krygiera (śob., niedz. 11—18), Ry-
dlówka, Tetmajera 28 (sob., niedz.
11—14), KTF, ul. Boh. Stalingra
du 13: Venus 73 ez. n (oodz. 9—
21), Wystawa Plakatu Polityczne
go, al. Marka 18 (sob. 10—18, niedz.
zatnk.), Kopalnia Soli, Wieliczka
(8-16).

tiwal Piosenki — Luksemburg 73,
22, Informacyjny Magazyn Spor
towy; 22.50 Dobranoc dla
łych, 22.55 Program na

działek.

PROGRAM II

Wtorek
17 Program dnia, 17.05

Polski Dokument., 17.50 Capella
Miisicale Del Santo — (Włochy)
i Lenińgraazki Chór Kameralny,
18.05 Las polski, 18.20 Z cyklu:
Opowieści niezwykłe: „Duch z

Cantervilie” — film TVP, 18.45

Jęz. angielski, 19.20 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 20.15 Młodość,
talenty, pasje, 21 „24 godziny”,
21.10 Teatr TV: A. Fournier —

Mój przyjaciel — duży M,
Kurs jęz. niemieckiego,
Program na środę.

Środa
16.50 Program dnia,

Przyszłość piętnastolatków
pr. publ., 17.30 VII Kwartet
Smyczkowy, 17.55 Liść klonu —

film fr.. 18.45, Jęz. francuski,
19.20 Dobranoc, 19.30 Dziennik,
20.15 Transmisja z turnieju w

koszykówce mężczyzn o Puchar
Wyzwolenia Warszawy, 21.45
,.24 godziny”, 21.55 Estrada Poe
tycka — Rozmowa z młodym
mężczyżną, 22.20 Jęz. angielski,
22.50 Prcgrrm na czwartek.

Czwartek
16.45 Program dnia, 16.50 Sta

rówka ną co dzień, 17.10 Koloro
we spotk’ania, 17.40 Pasjonaci;
18.05 Muzyka przy kominku,
18.45 Jęz. rosyjski/. 19.20 Dobra
noc, 19.30 Dziennik. 20.15 Trans
misja z turnieju w koszykówce
mężczyzn o Puchar Wyzwolenia
Warszawy, 21.45 „24 godziny”,

Chi-

Sobota

Chirurg.: Trynitarska 11,
rurg. dziee.: Prądnicka 35, Laryng. :

Kopernika 23 a, Urolog.: Prądnic
ka 35, Neurolog.: Kobierzyn,
Okulist.: N. Huta, Pogot. Ra-
tunk.: Siemiradzkiego 1: wypad
ki tel. 09, zachorowania i przewo
zy: 380-50, Podgórze 625-50, 657-87,
Grzegórzki 209r01, 205-77, Pogot.
MO tel. 07, Telefon Zaufania 377-55

(17—22), dla dzieci i młodzieży
611-42 (15—17), Straż. Poż. 08. Po
moc Drogowa PZMot Kraków
417-60 (sob. 7—22, niedz. 11—15),
Zakopane 37-97, N. Targ 29-42,
N. Sącz 208-25, Tarnów 39-96 (sob.
7—16, niedz. 11—15), Informac. o U-
sługach, Mały Rynek 5 tel. 565-88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO
tel. 411-11, Pogot. Ratunk. 422-22,
Straż. Poż. 433-33. Dyżur pediatr.
dla Nowej Huty i pow. Proszowi
ce: Szpital w Nowej Hucie. In
formacją Kolejowa zagr. 222-48,
kraj. 238-80 do 85, 595-15, Infor
macja kodowa tel, 413-54 (dla N.

Huty) 203-22, 203-42, 584-23, 230-19,
Poradnia d/ś Wychowania Seks.
Młodzieży 357-66 (14-* -18) z wyjąt
kiem sobót. Milicyjny Telefon Za
ufania 216-4J (eałą dobę), 262-33
(8—16). KTSM, Boh. Stalingradu
13 — telefon porad i informacji z

zakresu seksuologii 578-08.

Niedziela

Chirurg.: Kopernika 40, Chirurg,
dziee.: Prokocim, Laryng.: Ko
pernika 23 a, TJrolog.:

'

Prądnicka
35, Neurolog.: Botaniczna 3, Oltu-
list.: Kopernika 38.

Sobota—Niedziela
Szczepańska 1 (tłem), Retoryka

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

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9

do zmroku.

PROGRAM I

Sobota

Dzienniki: ś. 7, I, 9. 10,
16, 19, ŻZ, Z3, 24, 1, 2, 2.M.

12.05,

doros-
ponie-

Film

22,50
23.15

16.55

17.00 Radiofcurier, 10.00 Muzyka
1 Aktualności, 18.25 Dziennik mu
zyczny; 19,15 Gwiazdy światowych
.estrad, 19.45 Kupić nie kurplć —

posłuchać warto. 20.00 Program z

dywanikiem, 21.05 Przeboje, prze
boje, przeboje. 21.00 Kronika spor
towa, 21.40 Muzyka rozrywkowa,
22.15 Sobotnia rewia taneczna, 23.05

Korespondencja z zagranicy. 23.10
Sobotnia rewia taneczna, 0.05—3.00
Program nocny z Białegostoku.

Niedziela

S.33 Melodie na niedzielę, 6.05
Kiermasz pod kogutkiem, 7.05 Wia
domości sportowe, 7.15 Gra Polska

Kapela p/d Feliksa Dzierżanow
skiego, 7.30 Moskwa z melodią i

piosenką, 8.15 Po jednej plosenęe,
8.30 Przekrój muzyczny tygodnia,
9.05 Fala 74, 9.15 Radiowy Maga-;
żyn Wojskowy, 10.05 Radiowy
Teatr dla dzieci młodszych:
„Dzień dobry królu Zygmuncie”
— słuch. W. Ćhotomsklej, 10.25

Radiowa piosenka miesiąca, 11.00
Niedzielny koncert życzeń miło
śników muzyki poważnej, 12.10

Publicystyka międzynarodowa,
12.15 Rozrywkowe konfrontacje,
12.45 Śpiewa Tom Jones, 13.00 Wi
zerunki ludzi myślących, 13.30

„Graj, gracyku” — wybieramy
najlepszy zespól i kapelę ludową,
14.00 Melodie rozrywkowe, 14.10

Tygodniowy przegląd prasy, 14.20

Muzyka rozrywkowa, 14.30 W Je
zioranach. 15.00 Koncert życzeń,
16.05 Teatr PR: ,.I kobieta też czło
wiek” — -słuch, wg ppow. L. Szty-
rmera, 16.45 Mistrzowie lekkiej
batuty, 17.15 Niedzielne spotkania
Studia Młodych, 18.00 Komunikaty
Totalizatora Sportowego 1 wyni
ki regionalnych gier liczbowych.
18.08 3XR — Radiowa Rewia Roz
rywkowa. .18.53 Dobranocka. 19.15

Przy muzyce o sporcie, 20.00'Dys
kusja na tematy tnięd-zynarodowe
20.15 Panorama rytmów, 20.40J ..30-

leęie sceny polskiej”, 21.00 Pano
rama rytmów, il.30 Radioyariete.
22.30 Osiągnięcia światowej fono-
teki. 23.05 Wiadomości sportowe,
23.20 Karnawałowe rytmy,
3.00 Program nocny z Kielc.

PROGRAM II

Sobota

0.05-

Dzienniki: 3.30, 4.30,
7.30, - 8J0» 11.30, 13.Ś0,
21.30, 23.30.

17.00 Na krakowskiej - antenie
wasze troski nasze wnioski, 17.15
Sobotnie popołudnie — Teresa Tu-
tlnas, 17.30 „Kilka dni w Pradze*’.
17.45 MUzyćzne rendez-vous —

Zespół Edwarda Spyrki — Brac
two Kurkowe, 18.05 Felieton li
teracki Jalu Kurka, 18.1$ Dzien
nik krakowski, 18.40 „Radio-latar-
nia** — ożyli przewodnik popular
no-naukowy — audycja w opr.
Marii Bobrowskiej, 19.00 Kwa
drans jazzu, 19.15 15 lekcja języka
francuskiego, 19.30 Matysiakowie.
20.00 Reettal tygodnia z nagrań
Ólenna Goulda, 20.30 Notatnik

kulturalny,* 20.40 Kącik starej pły
ty, 21.00 Wesoły kra-mik/21.15 Ge-

orge Philipp Telemann —i Suita
orkiestrowa: „Don Kichot’%• 21.50
Wiadomości sportowe, .21.55 Ra
diowy przewodnik operowy, 22.30

Zespół . Dżiewjąuka — Sen zimo-,
wy, 23.00 Kartki z muzycznego al
bumu. 23.35 Korespondencja z za
granicy, 33.40 Kulig z piosenką. ■

Niedziela

3.M Początek
„Słuchaj nas”.

,21.55 Nicolao Copernico Grata
Patria — inscenizowany pr. do
kumentalny, 22.50 Jęz. francus
ki, 23.20 Program na piątek,

Pigtelc
47 Program dnia, 17.05 Polle

na — poradnik kosmetyczny,
17.10 TV'Kurs Informatyki, 17.50

Bitwy, kampanie, dowódcy,
18.20 Spotkania z jazzem, 18.ED
Jęz. niemiecki, 19.20 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 20.15 Z cyklu:
Zapisane w pamięci -r- Kto za

Polską, 20.15 Dla przyjaciół,
21.40 .,24 godziny”. 21 .50 O rodzi
nie prawdy warte poznania,
22.30 Jęz. rosyjski, 23.05 Program >

na sobotę.
Sobota

16.45 Program dnia, 16.50 Pro.

simy o pytania, 17.20 Dla przy
jaciół, 17.55 Przejazdem w

Moskwie ry film radź., 19.20 Do
branoc, 19.30 Monitor, 20.15 Kon
kurs tańca — pr. rozrywkowy,./'
TV NRD, 21.20 „24 godziny”,
21.30 Sztuka dyrygotvania, 22.25
Twarzą teatru. 23 Program II

proponuje, 23.10 Program na

niedzielę.
* Niedziela

14.20 . Progrąm dnia, 14.23

Spotkania z Warszawą —pr.
publ., 15 Przy kominku,, 16 Przy
jacielskie wizyty — pr. publ.,
16.30 Świat, obyczaje, polityka,
17 Oryginały i transkrypcje,
17.30 Z cyklu: Filfriy Tadeusza

Konwickiego, — „Zad-uszlld” film
poi., 19.15 Dobranoc, 19.30 Dzien
nik, 20.20 Galeria 33 milionów,
20.55 Wirtuoz i aktorka, 21.00 \
Loża nr 1 — publ. teatr. 22.20
Scena Monodram — Król szos,
22.40 Program na wtorek.

Monte Verde, 8.18 Mozaika melodii ,

ludowych, 8.59 Niedzielna pozyty
wka, 7.35 Felieton literacki, 7.46
W rannych pantoflach, 8.35 Publi
cystyk* międzynarodowa, 8.45—
10.30 Poranek literaoko-muzyczny,
10.30 Koncert życzeń, 11,00 Pro
gram z Rzeszowa, iz.05 Felieton
muzyczny Jerzego Waldorffa, 12.35

Czy znasz tę książkę? — zagad-
' ka literacka, 13.00 Poranek muzy- -

ki operowej, 14.00 Podwieczorek;
przy, mikrofonie, is,so Radiowy ,

Teatr dla dzieci i młodzieży : „Po
trzebny na stałe” — słuch., 16.30
Koncert Chopinowski z nagrań
Ryszarda Bakąta, 17.00 Wyniki
Lajkonika, 17.01 Aud. literacka,
17.10 Muzyczny Kogel-Mogel, 17.30
Piosenki naszych przyjaciół, 16.00
Wędrówki muzyczne — po Ame-

.ryee Północnej, 18.35 Felieton

aktualny, 18.45 Kabarecik rekia-

mowy, 19.30 Teatr PR — Wybie
ramy premierę roku 1973: „Tera
pia przestrzenna” — słuch. L.

Gomohckiego, ao.ią Muzyka rpt-
rywfkowa, 20.20 „Stawni dyrygen
ci minionej epoki”. 21.00 Wolsko,
strategia, obronność, 21.15 GWiąz-

opero-
muzyki •

dy współczesnych scen

wych, 21.50 Z antologii
chóralnej, 22.00 Powtórzenie wy
ników Lajkonika, 22.01 Krakow
skie aktualności sportowe, 2215

program z Rzeszowa, 22.30 Zespół
Dziewiątką — To drobiazg. 23.00
Z muzyki baroku, 23.35 Z muzyki
XX wieku.

PROGRAM i|l

Sobota

17
Mój ... .

jazzu 1 piosenki -r rok 1987. 18.30
Polityka dla wszystkich, 19 Eks
presem przez świat, 19.05 Roman-
se śpiewa Iwan Rebro, 19.30 Muzy
czna poczta UKT, 20 Korowód ta-

neczny, 21.10 Fotoplastykon, 21.30 '

soul na glosy 1 instrumenty, 22

Fakty dnia, 22.15 Popioły — ode. •

pow., 23 Poeci radzieccy o Polsce,
23.20 „20 wieczór z Ester Philips”.
23.50 Na dobranoc śpiewają Astrud
:i Joao Gilberto.

Ekspresem przez śjyijit,:'17.1^
magnetofon, 17.50 kronika ł;

programu, 3.03 Warska, 2
5.35 Muzyka z | wa Mina.

Niedziela

6.05 Me1odi»-przebudzanki. 7.15

Polityka (Pa w?zystk’ch. 7.30 Spot
kanie z Gilbertem Beacaud, ś.ió ‘

prezentacje — magazyn, 8.30 Eks—1

presem przez świat, 8,35 Nied?/el-
ne rytmy, 9 -Grające Itfety. 9.35 Gdy

:się mówi A.... 10.15 Ilustrowany
Tygodnik Rozrywkowy. 11.25 Zapór
mniane koncerty fortepianowe?

jl2.05 Mata Hati. 12.30 Między Bo
bino a Ólympią, 13 Tydzfefi , na

.UKF, 1-3.15 przebóje z nowyćh -\-
płyt, 14 Ekspresem prżęz, świat,
14.03 Peryskop —

'

przegląd , wy
darzeń tygodnia, 14.30 Bnńkoia

Wojtek..., 14.45 Za kierownicą, 15.10
Gra i śpiewa Niezidentyfikowany .

Obiekt Latająęy, 15.30 Jak Wielkie
drzewa, 15.50 Zwierzenia prezen
tera, 16. id Wszystko o zimie, 16.45,
Muzyczne anagramy, 17.15 Mój
.magnetofon. i?.4O Camoarl —

słuch., .18.30 Min1-Ma.x, czyli mi
nimum słów, maksimum muzyki,
19 Ekspresem przez1 świat, TO.ao
Coś w tym jest — rozmowa o fil
mach, 19.30 Muzyczną poczta
UKF, 20 W poszukiwaniu ciszy —

gawędą, io.lO'Wielkie r?>citale, 21.30 g

Te-legrainy mużycżrie .ze świata 22 /

Fąjcty dnia. ‘22.20 Opowieści
fesora Tutki wieczór l.,v^2.30
,Botóanova - czy ondą nueya, 23
^Poeci radzieccy o Polsdś, 23.03
Beniamin Britttn — serenada, op.
31, 23.32 Rondo — śpiewa Wanda
Warska, 23.50 Na dobranoc śpię-
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Muzyka piękna i mądra
Zaproponowałbym Dyrek

cji ; Filharmonii pewną
Zmianę obyczajów kon
certowych — wkierunku

ich odoficjalizowania. Za
miast pisać np., jak to się
dzieje obecnie — „Kpncert
symfoniczny — program Nr 13
— XXIX sezon koncertowy”
— każdemu wieczorowi filhar-
monicznemu nadawałbym ja-,
kiś tytuł. Mogłyby to być
zresztą tytuły różne, w zależ
ności od oferowanej muzyki
Na przykład; „Muzyka wielka
i mała”,

'

„Mistrzowie Europu
w muzyce XIX wieku”- łub
„Dla każdego — coś głośnego”
(to a propos zeszłotygodnio-
wego koncertu noworoczne
go...). Zaś wieczorowi wczoraj
szemu nadałbym — już po
ważnie — tytuł. „Wielkie no
wości -muzyki z ostatnich
trzech lat”. W istocie, oba pre
zentowane wczoraj utwory, to

muzyka najnowsza: Koncert
wiolonczelowy Lutosławskiego
prawykonywano w paździer
niku 1970 r. w Londynie, a XV
symfonię Szostakowicza'' w

styczniu 1972 r. w Moskwie.

Lutosławskiego Koncert na

wiolonczelę — muzyka pełna
efektów cienkich, subtelnych,
rzec by się chciało intelektual
nych, muzyka mistrzowskiego,
nowoczesnego władania orkie
strą i jej poszczególnymi in
strumentami — znalazł wczo
raj sumiennego i wrażliwego
artystycznie solowego wyko
nawcę w osobie wiolonczelisty
Witolda Hermana. Współpraca
sola z orkiestrą pod batutą
Jerzego Katlewicza — bez za
rzutu.

Orkiestrową kulminacją
wczorajszego . wieczoru stała
się XV symfonia Dymitra
Szostakowicza. Dla kogoś, kto

słyszał ją po raz pierwszy, by
ła ' to": z pewnością muzyka
wrażeń zaskakujących, kon
trastowych, skrząca się „ka
lejdoskopowymi” . pomysłami
melodycznymi, rytmicznymi,
zmiennością nastrojów, muzy
cznych kolorów. Muzyka dla
wykonawcy trudna: faktura
symfoniczna przeplata się tu

wciąż z kameralną, nawet czę
stym ■wykorzystywaniem tylko
solowym pojedynczych instru
mentów w orkiestrze (tu
chwalić trzeba za wczorajsze
sola zwłaszcza skrzypce i in
strumenty dęte). .

Jerzy Katlewicz doskonale
wczuł się w swoisty klimat,
sens tej muzyki, powtórzył ją
pod swą dyrygencką batutą
plastycznie, wyraziście, barw
nie, Gdyby u nos był przyjęty
zwyczaj przerywania oklaska
mi kompozycji w trakcie jej
wykonania — to sam chętnie
biłbym brawo pó urzekają
cym, kontemplacyjnym wyko
naniu cz. II „żałobnego Ada
gio” XV symfonii. Muzyka to
równie piękna, jak mądra.

JERZY PARZYNSKI

BS

DYREKCJA

Krakowskiego Zarządu Aptek

ogłasza KONKURS
na stanowisko KIEROWNIKA

Laboratorium Kontrolnego przy KZA

Kandydaci pragnący objąć to stanowi
sko proszeni są o złożenie podania w se
kretariacie Krakowskiego Zarządu Aptek,
Kraków, ul. Pilotów 2, w terminie do dnia
26 stycznia 1974 r.

Do;, podania należy dołączyć:
1) odpis dyplomu
2) życiorys
3) przebieg pracy zawodowej
4) odpisy zaświadczeń ukończonych po

dyplomowych kursów specjalistycz
nych

5) wykaz (ewent.) prac naukowych.

PUDLE średnie^ czarne,
rodowodowe, pó champio
nie — sprzedam. — Tel.
656-99, wewn. 2, po godz.
16. g-24259

Lokale

Nauka

Praca

POTRZEBNA pomóc
' do

dziecka w godz. 14-^8;
Bieńczycer; os; -/Owudzie*.
stolecia ?l/84. j

g-24528

POMOC dochodzącą do
2,5-letpiego dziecka —

przyjmę zaraz. Zgłoszenia:
Kraków, tel. 606-65

imLu yyj11“i 'k -bbW" 111

Sprzedaż

PRZYJMĘ cukierniczkę —

dobrą ‘siłę kwalifikowaną,
najchętniej stanu wolne
go..? Mieszkanie zapewnio
ne. Józef Bąba, Trzebińia-
Siersza, Targowa 8, pra
cownia cukiernicza.

g-24473

PUDLE czarne i brązowe,
po champipnie międzyna
rodowym — sprzedam. —

Tel. 505-56 . g-24442
SZCZENIĘTA '— boksery
po championie światowym
sprzedam. . Kraków,

' al.
Słowackiego 31/6 — po
godz. 19. g-24616

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
TOWARZYSTWA WIEDZY

POWSZECHNEJ
W KRAKOWIE

organizuje dla osób wy
jeżdżającychjzą granicę —■
skrócone kursor jężyków:

ANGIELSKIEGO
4 FRANCUSKIEGO

< NIEMIECKIEGO
♦ ROSYJSKIEGO

WŁOSKIEGO.

Informacji udziela i za
pisy przyjmuj e się, dla
słuchaczy ...z Zakładów
Pracy codziennie, ;z wy
jątkiem niedziel, w II Li
ceum Ogólnokształcącym
im. J . Sobieskiego; ul. So
bieskiego 9, w godz. 17—20

UNIWERSYTET

ROBOTNICZY, ZMS

W KRAKOWIE

organizuje
KURSY

♦ KIEROWNIKÓW zakła
dów gastronomicznych♦ BUFETOWYCH

♦ KELNERSKIE.

Informacji udziela i za
pisy przyjmuje sekreta
riat UR ZMS w Krakowie,
al. Słowackiego 29 — tel.

351-89, w godzinach 9—19.
K-75

PQKOJU w domku Jed-
norodzinnym lub garso
niery na okres 4 lat po
szukuję. Oferty 24425
„Prasa”- Kraków, Wiślna
2/ lub telefon 306-83 .

g-24425

POKÓJ, kuchnia, komfor
towe, 50 m2, Podgórze —

możliwość przebudowy na

2 pokoje, zamienię na

mieszkanie — okolice „Ju
bilata”. — Oferty 24441
„Prasa” Kraków, Wiśl?
na 2.

Zguby

4 STYCZNIA zgubiono
cenną pamiątkową bran
soletkę. Uczciwy znalazca

proszony gorąco o zwrot

za wynagrodzeniem. —

Zgłoszenia: telefon nr

637-20, wewn. 403.

ft zwlekaj z matowaniem

własnego mieszkania do wakacP!

Laureaci

„Złotych Mikrofonów"
Jury krytyki radiowej obradu

jące pod przewodnictwem red.
naczelnego tygodnika „Radio i

Telewizja” Zbigniewa Wasilew
skiego przyznało doroczne nagror
dy za wybitne Osiągnięcia jwdr-?
cze na antenie PR.

I Laureatami zostali: Klemens
Białek — twórca cyklu „Pół wie
ku teatru Polskiego Radia”, Wi
told Dobrowolski — sprawozdaw
ca sportowy, Alina Głowacka —

autorka reportaży radiowych, Ire
na Kwiatkowska — aktorka, Ja
dwiga Mackiewicz —- pedagog i

popularyzator muzyki, Jan Orliń
ski — realizator programów ra
diowych, Jeremi Przybora —

■twórca słuchowisk radiowych,
Stefan Rachoń — dyrektor or
kiestry Polskiego Radia, prof. dr
inż. Marian Rajewski — współ
twórca polskiej radiofonii, Anna
Szymańska — autorka audycji o

tematyce kulturalnej, Bronisław
Wiernik — autor słuchowisk, Ze
non Wiktorczyk — twórca słu-^
chowisk.

Różne

GARA2U na Fiat 127 —

poszukuję pilnie. — Może
być; czynsz z góry. Naj
chętniej dzielnica Grzegó
rzki. Kraków, . telefon
213-33 . g-24638

REFLEKTOR kolorowy —

wypożyczam nk , zabawy
karnawałowe lub ■inne im
prezy. Ul. Boh. Stalingra
du 14/6c, ,11 p./ elektryk.

g-21619

CUKIERNIK z długoletnią
praktyką poszukuje pra
cy, ewentualnie przystąpi
do spółki. Oferty 24768
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

g-24768

Kupno

OBRAZ dobrego polskie
go malarza — kupię; Po
dać cenę. — Oferty. 24669
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Potrzebna POMOC KUCHENNA do stołówki
ajencyjnej.' —' Zgłoszenia Związek Literatów
Polskich — ul. Krupnicza 22. ’ K-235

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne
Budownictwa — w Krakowie, ul. Balicka 56,
zatrudni natychmiast w Bazie Kraków nastę
pujących pracowników:

— 60 KIEROWCÓW z I i II kat. prawa jazdy
— 20 MECHANIKÓW samochodowych
— 20 ŁADOWACZY do za- i wyładunku

materiałów budowlanych.
Warunki pracy i płacy do omówienia w Dzia

le Kadr — w Krakowie, ul. Balicka 56, pokój
nr 31, telefon 383-00 — do 03.

Przedsiębiorstwo zapewnia zamiejscowym
zakwaterowanie, w hotelu robotniczym; możli
wość korzystania z wypoczynku świątecznego
oraz z wczasów we własnych ośrodkach.

Przerwy w dostawie prądu
Zakład Energetyczny Kraków—

Miasto przeprasza swoich Odbior
ców za przerwy w dostawie prą
du:

dnia 14 stycznia, w godz. 8—16,
przy ulicach: Mosiężniczej hl. 25,i
27, Mogilskiej 11—23, 53,. 55 „WC”,
Cystersów 3, Mosiężąjczej 6. :

dnia 15 stycznia, w godz. 8—16

przy ulicach: Sawickiego, Owcy
Orwicza, Tondosa, Pod Sikorni-i
kłem 2—10, Korzeniowskiego! 13,
ISA, Król. Jadwigi 132—178, 113—
153 B, Boh. Stalingradu 66—36, 77—
95, Wawrzyńca 30—38, 31, 31 B, 33.

Przemyskiej.
Poza tym w związku z kapi

talnym remontem sieci rozdziel
czej niskiego napięcia, nastąpi
przerwa w dostawie prądu z wy
jątkiem niedziel w okresie od 14

stycznia do 30 marca, w godz. 8—
17 w miejscowości Olszanica

Bliższych Informacji udziela Re
jon Energetyczny I, tel, 586-80
wewn. 454.

Dnia 16 stycznia, w godz. 8—16

przy ulicach: Siemaszki 18—34,

13—39 blok 29. 30 A, 30 B, Pielę
gniarek 4, 6, Prądnickiej 41—-61 Ą,
Smoluchowsklego 4—10, . Dzierżyń
skiego 77—79,

dnia 17 stycznia, w godz. 8—15
przy, ulicach: Długiej 48—64, al.
.Słowackiego .15—27,'- .B‘aiickiej, Cho-

cimskiej 3-*9, 21, 24, 36 B, Ellalą-;
sklej 4, 6, 16. Czarnowiejskiej 62,
87, 91, 97, Dzierżyńskiego 30,

dnia 18 stycznia, w godz. 8—16
przy ulicach: Jodłowej, Ks. Józe
fa 169—2Ó1, Przegorzalskiej, Ży
wicznej, skibowej, Olchowej. U-

bocznej, Borówczanej, Kamedul
skiej, Botanicznej 4—10, Lubiąż
22—42, 23—29, Ariańskiej 4—8, Ra
kowickiej 1, 2—8,

dnia 19 stycznia, w godz, 9—12
przy ulicy Fabrycznej 15, 16. 18. '

Ponadto w ■dniach 14—17 stycz
nia w godz. 8—14.30 na os. przy
zakładowym Łęg.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nowa Huta tel.
412-10.

K-234,'291

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

w KRAKOWIE, ul. DIETLA 64

ogłasza WPISY uczniów
zamieszkałych na terenie m. Krakowa i pow. krakowskiego

do klas I Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej
w zawodzie: KUCHARZA i KELNERA.

Nauka rozpocznie się dnia 1 lutego 1974 r.t dla zawodu
kucharza w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej w Krako
wie, ul. Sienna 11, natomiast dla zawodu kelnera w Zasad
niczej Szkole Gastronomicznej, Nowa Huta, os. Złota Jesień
nr 16.

'

Uczniowie otrzymuję wynagrodzenie za praktykę od 150 zł
do zł 600 (w zależności od klasy), wyżywienie, opiekę le
karską, odzież ochronną oraz zapewnienie po ukończeniu
szkoły otrzymania pracy w Przedsiębiorstwie, z możliwością
dalszego dokształcania się w szkole średniej dla pracuję*
cych.

Wpisy przyjmuje zaraz: Dział Kadr i Szkolenia Zawodo
wego Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu
Gastronomicznego — Kraków, ul. Dietla 64, II piętro, po
kój 13, w godzinach 8—12.

'Wydatek mały a korzyść duża!

Krakowskie Zakłady Odlewnicze Części Za
miennych Maszyn Budowlanych „ZREMB”,
w Krakowie, ul. Mogilska 71 — zatrudnią na
tychmiast na korżystnych Warunkach:

— KIEROWNIKA Działu Inwestycji — wy
magane wykształcenie wyższe i 4 lata

praktyki
— INŻYNIERÓW MECHANIKÓW 1 TECH

NIKÓW MECHANIKÓW do biura tech
nologicznego

' —! Z-CĘ KIEROWNIKA Działu Zaopatrze
nia

— TOKARZY
— ŚLUSARZY maszynowych
— ELEKTRYKÓW
— FORMIERZY
— PRACOWNIKÓW niewykwalifikowanych

do transportu i przyuczenia do zawodu.

Zgłoszenia przymuje Dział Organizacji Kadr
i Szkolenia, codziennie godz. 7—15, tel. nr

540-71 Wewn. 26.
K-230

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych
„INWESTPROJEKT” Kraków Województwo
w Krakowie, uL Krasickiego 36 — zatrudni

natychmiast:
— STARSZYCH PROJEKTANTÓW lub

PROJEKTANTÓW z uprawnieniami do
'

projektowania architektury
— STARSZYCH ASYSTENTÓW lub ASY

STENTÓW dę projektowania architektu
ry..,

— KREŚLARZY (pomoc techniczną) budow
lanych i Instalacyjnych

— PROJEKTANTÓW lub ASYSTENTÓW
projektantów instalacji wod.-kan., gaz.,
ć. o.

— REFERENTÓW TECHNICZNYCH
— ST. PROJEKTANTÓW lub ASYSTEN

TÓW projektantów d. s. elektrycznych
— INSPEKTORÓW NADZORU (branżo

wych) do pracy w terenie.

Zgłoszenia w Dyrekcji Zakładu, w godzi
nach 7.30—15.30 .

Warunki pracy do omówienia na miejscu.
K-284

ELEKTRYCZNA

Na naszej ilustracji podusz
ka elektryczna typ PUA.

Cena 176 zł.

do miejscowego ogrze
wania ciała, przydatna
w wielu dolegliwościach

Ceny w zależności od typu w granicach 130—290 zł. Koszt

eksploatacji minimalny — jednogodzinne użytkowanie
kosztuje około 7 groszy.

Poduszti elektryczne
produkcji RADIOTECHNICZNEJ

SPÓŁDZIELNI PRACY W KRAKOWIE

czone znakiem jakości <

najwyższej klasy krajowej
można kupić w sklepach „EL.DOMU" i specjalistycznych
sklepach z artykułami elektrycznymi. - Do poduszki dołączo
na jest szczegółowa instrukcja obsługi i sposobu użytkowa
nia. Staranne przestrzeganie pozwala na długotrwałe i bez
awaryjne użytkowanie poduszki. - Radiotechniczna Spół
dzielnia Pracy produkuje aktualnie 10 typów poduszek
I wszystkie też posiadają 2-letni okres gwarancyjny.

Poduszka elektryczna niezbędna w każdym domu.



Największe j

BURZĄ oklasków witamy |
zwycięzcę w zawodach spor
towych,’wyrażając w ten spo- f
sób uznanie za jego wyczyn I I

za pokonanie rywali.; Mniej (
entuzjastycznie np. w zawo- (
dach kolarskich przyj muj emy 1

następnych zawodników.
Dlatego też warto przytoczyć •

fakt powitania niezwykłą bu- [
rżą oklasków —- o wiele pótęż- 1
niejszą, niż aplauz zgotowany I

zwycięzcy — kolarza, który w

wyścigu '.Dookoła jeziora Bol-
men” w okolicy Sztokholmu
zajął ostatnie miejsce. Był
to. Gustaw Haaksón, który
przestrzeń 80 kilometrów prze
był w ciągu sześciu godzin.
Ten niezwykły zawodnik li
czy... 86 lat, a po raz pierw
szy zaczął brać udział w wy
ścigach mając dopiero 66 lat.

m. b.

ir.

Kapitan jede
nastki piłkar
skiej Haiti .—

Wilner Nazere
pozuje reporte
rowi przed tre
ningiem, kiedy
dotarła do. nich
wieść, . że grać
będą w l run
dzie
MS
mi,

i

finałów
z Włocha-
Argentyną
Polską.

CAF

■

W'

£

Wycieczki PTTK
Koło Grodzkie organizuje w

styczniu i lutym 8-dniowe kursy
Ta-

Jawo-
Cho-

narciarskie . w Bukowinie
trzańskiej, Kósarzyskach,

'
•

rzynle Krynickiej,.. Dolinie
__

cholowsktej i na hali Ornak

Zgłoszenia w biurze Kola Grodz
kiego PTTK, ul. Basztowa 6, eo>
dziennie w godz. 17—19.

Prezentujemy
wraz z ich
opiekunami. Od lewej (gór
ny rząd): Fritz Hyacinte
(trener), H. Francillon, E.
Surion, P. Bayenne, G. Jo
seph, F. Leandre,

‘

W. Luis,
B. Moncoeur (masażysta),, C.

Legros (kier, techniczny) o-

raz (w dolnym rzędzie): : Mi
Oriol (masażysta), A. Augu-,
ste, R. Sait Vil,
G. Saint

S/ssm.

piłkarzy Haiti
bezpośrednimi

S. Radne,
Vil i G. Franćois.

w

Tylko śniegu brakuje... do szczęścia
zakopiańskim organizatorom slalomu

o Puchar Świata
Zimć kalendarzowa trwa, lecz w naszej’ zimowej sto

licy śniegu jest jak... na lekarstwo. Spędza to sen

z powiek wszystkim entuzjastom „białego szaleństwa”,
a najbardziej tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni
za organizację zawodów w slalomie specjalnym o Pu
char Świata.

,
— Do terminu zawodów o

Puchar Świata, które wy
znaczono na marzec, macie
jeszcze sporo czasu. Co zro
bicie, jeśli aura okaże się
wam nieprzychylna? — z

tym pytaniem zwróciliśmy
się do dyrektora Centralne
go Ośrodka Sportu, Turysty-

Wszystkie drogi W4Ó 7A
prowadzana
AWANS naszych piłkarzy do

finałów MS rozniósł się szero
kim echem po całym świecie.
Nic więc dziwnego, że podczas
pobytu delegacji PZPN ńa loso
waniu We Frankfurcie nad
Menem, nasza reprezentacja o-

trzymała wiele ofert na roze
granie spotkań międzypaństwo
wych, Teraz trzeba wszystkie o-

ferty przeanalizować, aby do
brać odpowiednich sparring-
partnerów w celu jak najlep
szego przygotowania się do mi
strzowskiego turnieju.

tt

BRYTYJSKI „Guardian’” oce
niając szanse na MS przestrze
gą Włocjiów,; Niemców i Braży*-
lijeżyków przed Polakami. Pi
sze, .że jeśli biało-czerwoni będą
w tak; szybkim tempie czynić
postępy jak- w ciągu dwóch -oj
statńich lat, to mogą pokrzy-

żować szyki nawet najlepszym
„Guardian” konkluduje, że Po
lacy doprowadzili do perfekcji-
grę obronną i- wywiązują się z

niej lepiej niż Włosi a i kontr
ataki drużyny znad Wisły
szybsze i skuteczniejsze,
wicemistrzów świata.

11 CZERWCA br. a więc
przed inauguracją turnieju

są
niż

w posiadaniu

KRYNI- --- - - *■
CY trwa

pełna mobi-
lizaćja przed

nadehodzą-
cą, -druga
rundą roz
grywek eks
traklasy,
Nikt nie do
puszcza va.y-
śli o spad-

S ku i czyni się wszystko,
S aby drużyna odrobiła strą-
\ :ty- z pierwszej rundy. Ze-
S śpół trenuje nadzwyczaj
S solidnie pód okiem Kazi-
S mierzą Bryniarskiego Kie-

równictwo klubu myśli też
S •): ęwrócić.. się do ęracopii o

udzielenie zwolnienia Wój
cikowi oraz o zezwolenie
na powrót do KTH Po-

skirn zarządzenie ministra
oświaty i wychowania za
kazujące nauczycielom pra-
cy w klubach.' Tymczasem
tak .się składa, że niektó
rzy v szkoleniowcy w na
szym regionie są nauczy
cielami Jeśli nie znajdzie
się jakieś wyjście z tej sy-

opublikował list rodziców,
którzy apelują do Baildo-
nu, aby treningi młodzieży
szkolnej kończyły się W
tym klubie wcześniej niż
seniorów,
przed
domu.
Ina

szyrn
ne są
sze godziny treningów-

tuż.

MŚ odbędzie się we Frankfur
cie n/Menem Kongres FIFA, na

którym dojdzie do wyboru no
wego przewodniczącego Fede
racji. Kontrkandydatem obec
nego przewodniczącego. Angli
ka — Stanley‘a Rousa będzie pre
zydent Brazylijskiego Związku
Sportowego J. Havelange.

TRENER jedenastki brazylij
skiej; — Mario Zagało postano
wił definitywnie zrezygnować z

udziału w'reprezentacji ż „Czar
nej- perły"'tj. z Pelego. Wyja-
śrijł’ óń ■dziennikarzom, że decy-
zję tę poćlją-ł w porozumieniu z

Peleórąj^z członkami Komite
tu- Technicznego Brazylijskiego
Związku Piłki Nożnej..

aby chłopcy
godz. 22, byli już w

■Nic ująć, nic dodać,
lodowiskach w na-

regionie przyznawa-
juniorom najpóźnięj-

ki i Wypoczynku w Zako
panem — Kazimierza MOŹ
DZIERZA.

— Oczywiście, może być róż
nie, na wszelki wypadek przy
gotowujemy rezerwową trasę.
Stok na Nosalu (tuż obok „Im
perialu", a więc niemal w cen
trum miasta) został już przy
gotowany zgodnie z wymaga
niami Międzynarodowej Fede
racji Narciarskiej. Zniwelowa
liśmy grunt, uprzątając trasę z
kamieni i pniaków. Przygoto
waliśmy ponad 20 tys. litrów

wody (o wodę pod Nosalem
niezwykle trudno), postawiliśmy
dwa damki dla sędziów i dla
obsługi mierzącej czas, mamy
zabezpieczone dwa wielkie na
mioty): które będą służyć nar
ciarzom jako „podręczna” szat
nia. Tę wodę, o której wspo
mniałem na wstępie wykorzy
stamy do polewania trasy tuż
po pierwszych poważniejszych
opadach, aby grunt zamarzł i
lód związał odpowiednio pod
łoże. Poza tym zamówiliśmy
plastykowe płotlci, którymi od
grodzimy trasę od widowni.

— Słyszałem, iż podczas
poprzednich opadów a jesz
cze przed halnym, wartość
trasy sprawdzali bracią Ba
chledowie?

— Tak, nawet zjeżdżali szu
sem i znając trasę z poprzed
nich sezonów byli przyjemnie
zaskoczeni. ~Wyrażali uznanie
pracownikom nie tylko za su
mienne uprzątnięcie
lecz też ża .

sy z dużym znawstwem. ■Inny
mi słowy
odpowiednie
które umożliwiłyby nam zorga
nizowanie na trasie Pucharu
Świata jakichś próbnych zawo
dów!

— Z pomocą mogłaby
przyjść armatka śnieżna,

która jest
COSTiW-u?

— Pan chyba
wdzie już drugi
urządzenie na

Krokwią, lecz nie przejęliśmy
go od czechosłowackiej firiny
„Ppdrubi”, gdyż nikt tej pie
kielnej maszyny nie potrafi u-

ruchomić. Interweniowaliśmy w

firmowi
A pro-

jest pa-
możemy

żartuje. Wpra-
sezon mamy to

stadionie pod

Pradze, lecz nawet

technicy skapitulowali,
blem armatki śnieżnej
lący, bo przecież nie
oddać do treningu Dużej Kro
kwi i tym samym nasi skocz
kowie sypią na nas gromy. O-
statnio nawiązaliśmy i sfina
lizowaliśmy rozmowy z zacho-
dnioniemiecką firmą „Linde”,
która zainstaluje nam swoją
śnieżną armatkę, ale dopiero z

początkiem przyszłego sezonu.
— W odróżnieniu od

skoczków, biegacze wyraża
ją się z uznaniem o przy
gotowanych przez COSTiW
trasach. Posłużyliście się po-

\ noć nowymi urządzeniami?
— Wprawdzie pod Reglami ze

śniegiem krucho, lecz na tra
sach na północnych stokach
Gubałówki a konkretnie koło
Butorowa pracują nasze skute
ry śnieżne „sno-tricki”. Są to

urządzenia zakupione w Szwe
cji. Spisują się doskonale na
wet w trudnym górskim tere
nie. '

Rozmawiał:

Nosala,
oprofilowanie tra-

czekamy tylko na

opady śnieżne,

............... I....

B toczka, który z uwagi na
^ studia w Krakowie gra ó-
S becnie w zespole bialo-
S czerwonych.
s ■*
S SPOREzamieszanie wy-

g wołało w światku trener-

tuacji, to np. w Cracovii
nie będzie miał kto treno
wać juniorów!*

■ IEMAL na wszyst
kich krajowych lodo-r
wiskach obserwujemy

dziwne zjawisko: jako o-

statni z lodowych tafli
schodzą najmłodsi adepci
kauczukowego krążka. Nie
dawno katowicki „Sport”--- --- ---

.

-----

...

—----- --

... „....

Jego bogata Amerykanka zaopatrywała go we

wszystko, co mu było potrzeba, a nawet wię,-
cej, ale jeżeli Gretchen postanowi się ujawnić —

pie będzie, miał najmniejszej szansy utrzymania tej
żony, gdyż nie była to kobieta, która mogła wyba
czyć mu bigamię. Nie pozostawało więc nic innego,
jak pozbyć się raz na ;awsze Gretchen. Lecz to nie
było łatwe. Gretchen musiała figurować na liście
imigracyjnej, a jej małżeństwo było wpisane do ar
chiwów wojskowych. Gdyby Gretchen umarła
wszczęto by śledztwo'i Ujawniono jej stan cywilny.
A w dalszej konsekwencji natychmiast stałoby się
jasne, kto ją zabił. Wtedy to ów bigamista- powziął
szaleńczo odważny plany, gdyż sytuacja była roz
paczliwa Zresztą postanowił zachować wszelkie moż
liwe, środki ostrożności. Ponieważ potrzebny mu był
pewien flakon i etykietki, skradł je w aptece, w

której się zaopatrywał i tu w tym domu na maszy
nie, wypisał nazwę odpowiedniego środka.

Zastanówmy się. chwilę nad jego planem. Musiał
zabić Gretchen, ale nie mógł dopuścić do śl.edztwa.
Nie było innej drogi, jak upozorować tę śmierć wy
padkiem. Bigamista zostaje.. zawiadomiony o zapro-

W NIE
JEDNYM
klubie, utys
kiwano, że
w okresie

ferii PZHL
nie zorgani
zował jakie
goś intere
sującego

Ale sympatycy

Siatkarze I ligi wznawiają rozgrywki

W. F.)

Hutnik gra ze Skrą

■ Przedstawiamy jedną z

najlepszych narciarek • w

• Europie — Christe Zech-
i meister, która w serii

zawodów'o. Puchar Świa

ta. plasuje się systema
tycznie na’ , czołowych

miejscach.
.1 CAF

turnieju. ....... ..
_

kauczukowego krążka mo
gą mieć żal
klubów, które
wiają ; zbytniej
i czekają na

mistrzowskie.
'

również do
nie przeja-

inicjatywy
rozgrywki

PO ŚWIĄTECZNEJ, trwającej trzy tygodnie, przerwie siat
karze ekstraklasy wznawiają rozgrywki. Najciekawsze mecze

dzisiejszej i jutrzejszej kolejki odbędą się w Rzeszowie,, gdzie
wicemistrz Polski, Resovia, podejmuje obrońcę mistrzowskiego
tytułu i aktualnego lidera, AZS Olsztyn, który w dotychcza
sowych spotkaniach nie poniósł porażki.

Krakowscy sympatycy siatkówki wybierają się tłumnie do
hali Hutnika. Krakowscy siatkarze grają dziś i jutro z war
szawską -Skrą, zespołem, który zajmuje ostatnie miejsce w

tabeli I ligi. Hutnik jest teoretycznie zdecydowanym fawory
tem w tych pojedynkach, lecz przypomnijmy, że w grudniu
ubiegłego roku krakowianie doznali niespodziewanej porażki
we własnej hali z Jednością. Tym razem chyba podopieczni
trenera W. Kobędzy nie sprawią zawodu swym kibicom. Po
czątek spotkań: sobota — godz. 18.30 i niedziela — godz. 11.30.

W pozostałych meczach I ligi grają: Jedność — Beskid. Le
gia — AZS Warszawa, Płomień — Stal, (kas)

TELEGRAFICZNIE

u

sobie to zaplanował. Gretchen skarży się na ból gło
wy. Miss Winters natychmiast, z całą naiwnością,
proponuje jej proszek i w ten sposób powoduje
śmierć swej uczennicy. A policja orzeka, iż jest to

nieudany zamach na życie miss Winters. Oczywiście,
że wszystko mogło spalić na panewce, gdyby miss
Winters .nie zaproponowała tej pastylki. W takim

przypadku morderca niczym nie ryzykował. Zamie
nił na nowo flakony, przed wyjściem miss Winters
i szukał jakiejś innej okazji. Ale ponieważ miss Win
ters postąpiła dokładnie tak, jak to przewidywał,
wszystko' się udało.

__ _ _ _ ___ _ _ ______ _

A jednak, mimo łż plan Się' udał, morderca nie
śzeriiu sąsiadów na herbatę, do .Rosmersholmu. Tele- był spokojny. Zajęliśmy .sięj jako zwykłą formalnoś-
fonuje więc do Gretchen, zawiadamia ją, iż' posiada cią, badaniem przeszłości .Gretchen, có stanowiło dla

już- odpowiednią kwotę i-spodziewa się mieć okazję
wręczenia jej .tej sumy w czasie herbatki. Dodaje, że

należy postępować z największą ostrożnością ze

względu na jego żonę ■i podsuwa Gretchen pomysł
symulowania silnej migreny. To im pozwoli wejść
razem do domu, na przykład pod pretekstem poszu
kania aspiryny. Tak przynajmniej /tłumaczy; to,
Gretćhen. Ale jego, rzeczywisty . plan .jest całkiem in
ny Znając miss Winters, wie, iż nosj . ona. stale przy
sobie proszki od bólu głowv 1. wszystkim 'je propo
nuje. Przygotował więc. identyczny flakonik, a nk
wierzchu -umieścił proszek z cyjankiem. Nić; łatwiej-,
szego,-jak po nadejściu miss Winters zamienić fla-
końiki w jej torebce. Wszystko odbywa się tak,‘jak

niego niebezpieczeństwo. Należało za wszelką cenę
odwrócić naszą uwagę od Gretchen i skierować ją
na miss Winters. Tak więc wykorzystał następny
dzień, kiedy wszyscy byli zebrani na tarasie, by sy
mulować drugi zamach na życie ■miss Winter. Cel
zostaje osiągnięty;; prawie całkiem zapomniano o

Gretchen. Ale on nie zaniedbuje niczego i niczego
nie chce zostawić na los przypadku. Zna wszystkie
lęki miss Winters i usiłuje wpoić w nas przekonanie,
że ktoś z jej wrogów wykorzystuje je, dręcząc ją,
nim ostatecznie z nią skończy. Znacie państwo dalszy
ciąg. Wyczekawszy i na moment, kiedy wszyscy po
dejrzani /zebrani byli. znowu w komplecie, prowo
kuje ii' miss Winters.panikę. i. skłania ją do ucieczki.

z domu na. plażę. Nadarza się sposobność ogłuszenia
jej uderzeniem pięści i zamknięcia w skrzyni: Coraz
lepiej! Komu przyjdzie do głowy myśleć jeszcze o

Gretchen skoro miss Winters omal nie została udu
szona w drewnianej, zamkniętej na klucz skrzyni.
Nasz człowiek ma, oczywiście, zamiar wydobyć ją
szybko ze skrzyni. Gdyby doktor Westlake i Lockwood
nie uprzedzili go, sam uwolniłby ją z zamknięcia.

Reed przerwał i zapalił papierosa. Nigdy przedtem
nie widziałem, żeby palił. Wyglądał, jak stara pan
na, która chce nadać sobie śmiały wygląd.

Nasz zbrodniarz. jest więc przekonany, że sprawa
jest całkiem załatwiona. Aż do wczoraj uważał się
za bezpiecznego. Ale los szykował mu przedziwny re
wanż. Sybil, która postanowiła przywłaszczyć sobie i
wykorzystać rzeczy pozostawione przez Gretchen,
znalazła przypadkiem... ,

Tu, nie pomijając żadnego sżczegółu, Reed zilu
strował dalszy' przebieg wypadków, okoliczności
śmierci Sybil, trzymając się punkt po punkcie wersji,
jaką mii podałem.

Kiedy zbliżał się do końca, rozejrzałem się po moim
otoczeniu. Spojrzałem na.Tansy i Morgana, nie prze
stając zadawać sobie pytania, jaka też będzie kon
kluzja inspektora Reeda, gdyż jemu pozostawiłem
troskę o zdemaskowanie zbrodniarza.

Z wrodzonym poczuciem teatralności, który pod
kierunkiem. Dafne mógłby się przerodzić w prawdzi-
my talent, inspektor j wyciągnął z kieszeni pierścio
nek, dłuższą chwilę go oglądał w palcach z poważną
miną, a potem powiedział głucho:

— M. L. — 'M. L. Zapewne wszyscy wiedzą iż
Gretchen to zdrobniałe od Margarei. Ód męża M. L.
— jego żonie Margaret-L. Chciałby ją pan obejrzeć,
panie Lane?

KOENIGSSEE. Na . sztucz
nym torze

'

rozpoczęły się ■tu

międzynarodowe zawody: ■są-
neczkowe o Puchar Alp. Po
dwóch pierwszych ślizgach
prowadzą, wśród kobiet' —

Schumann (NRD) 1.25,35 a

wśród mężczyzn — Fiedler
(NRD) 1.30,46. Z naszych re
prezentantek Kainaszówna zaj
muje 5 a Bugajczyk 7 miejsce
a, Piekoszewskl jest 5, Żyła —

7 1 Więckowski — 9-ty.
WROCŁAW. W plebiscycie

„Słowa Polskiego” na najlep
szego sportowca dolnośląskie
go w 1973 r. zwyciężył Ryszard
Szurkowski. .

KLINGENTHAL. Rozpoczęły
się tu wielkie zawody narciar
skie kobiet w biegach. W pier
wszej konkurencji — bieg ha
10 km zawiodły niemal wszys
tkie faworytki z mistrzyniami
świata. Zwyciężyła Lanka Pau
lu (CSRS) przed 3 zawodnicz
kami NRD. Z Polek najlep
sza okazała się Krystyna Tu
rowska, zajmując 7 miejsce.

O

JB!

ostatnim posiedzeniu
Komitetu Wykonawczego Mię
dzynarodowej Federacji Pił
karskiej zdecydowano o przy
znaniu funduszów dla 16 re
prezentacji uczestniczących w

nadchodzących finałach MS.

Wszystkim zespołom przyzna
no kwotę 9 min dolarów* lecz
ile dla kogo? — zależeć bę
dzie od ilości rozegranych
spotkań oraz od wyników.
Ponadto 4 kraje: Brazylia,
Argentyna, Urugwaj i Chile
otrzymają po 200 tys. doi. na

przygotowanie swych zespo
łów do mistrzostw i przyby
cie do Europy,


