
Dziś w Genewie
wznowiła obrady
Konferencja
Bezpieczeństwa

i Współpracy w Europie
Po miesięcznej przerwie, dziś

■ostały wznowione w Genewie

obrady Konferencji Bezpieczeń
stwa i Współpracy w Europie.
Plan pracy 22 komisji roboczych
Konferencji został już ustalony
przed przerwą. Celem tego eta
pu obrad jest opracowanie tek
stów końcowych dokumentów

Konferenoji.

Bliżej klienta

Tegoroczny program Spół
dzielczości Spożywców „Spo
łem” przewiduje przede

Wszystkim wzbogacenie zaopa
trzenia rynku w produkty spo
żywcze i przemysłowe, co wy
raża się blisko 9-procentowym
wzrostem obrotów detalicznych
i prawie 12-procentowym zwięk
szeniem obrotów gastronomii. W
br. nastąpi też dalszy rozwój
sieci placówek. Będą to w więk
szości obiekty o dużej powierz
chni.

W tym roku przybędzie . w

kraju 217 pawilbnów i sklepów
q łącznej powierzchni -83,5 tys;
m kw. Sieć gastronomiczna

W okresach wyłączania prądu, w

zakładach produkujących elek
tryczne kasy sklepowe w Brigh
ton (W. Brytania), kierowtiik wy
działu wiertarek — Ricky Mar
shall napędza jedną wiertarkę
przy pomocy roweru. W ten

sposób jedno stanowisko pracy na

jego wydziale działa bez przer
wy i jest uniezależnione od . do

staw prądu.
CAF — AP — telefoto

Liga piłkarska
powstała w Watykanie

RZYM
W Watykanie powstała namia

stka ligi piłkarskiej oraz ustalo
no kalendarz rozgrywek ligowych, -

które doprowadza do wyłonienia
drużyny mającej mistrźośtwó
Państwa Kościelnego.

Inicjatywa podjęta została przez
grupę prałatów zatrudnionych w

Kurii Rzymskiej, w związku z

sukcesem, organizowanych od
kilku lat doraźnych spotkań pił
karskich pomiędzy reprezentacja
mi poszczególnych agend mikro*
skopijnego państwa. W skład ligi
piłkarskiej wchodzą reprezentacje
radia watykańskiego, dziennika

„Osservatore Romano*’, guwerno-
riiu czyli zarządu gospodarczego
Pąńśtwa Kościelnego, gwardii
szwajcarskiej,, czyli jedynej, liczą
cej jedną kompanię formacji
wojskowej, pozostałej w Watyka
nie, drukarni papieskiej i tzw,
fabryki pontyfikalnej, czyli pla
cówki zajmującej się konserwa
cją i restauracją budynków oraz

zabytków i dzieł. sztuki sakral
nej w Watykanie ‘ całym Rzym,ię.

zwiększy-się o 50 nowych loka
li (ok. 3 tys. miejsc), bąza ma
gazynowa — o 32 obiekty, a

wytwórcza — o 30 zakładów.
Modernizowane będą ponadto
stare placówki.

Szczególnej wagi nabiera o-

peratywńa współpraca z przel
mysłem. Chodzi o zapewnienie
tysiącom WSŚ-owskich sklepów
zadowalających — pod wzglę
dem ilości i wyboru — dóstaw

towarowych. Zwiększać się więc
będzie bezpośrednie zakupy w

przemyśle i uruchamiać dalsze
stoiska patronackie, zwłaszcza

fabryk przemysłu lekkiego.
Wszystkie WSS-y, gospodaru

jące w województwach, mają
w tym roku skoncentrować się
również na rozwoju usług dla
ludności. Będzie się więc roz
wijać nie tylko usługi handlo
we i gastronomiczne, ale rów
nież zwiększać zakres napraw
artykułów elektrotechnicznych,
usług krawieckich itp. 600 ośrod
ków „Praktyczna Pani” i 50 —

„Praktyczny Pan” ma doskona
lić ŚWÓ dotychczasowe świad
czenia.

. Zakłady przetwórcze Spół
dzielczości Spożywców, dostar
czające przede wszystkim pro
dukty spożywcze, wprowadzą w

tym roku na rynek wiele no
wych towarów. Będą to m. in.
nowe gatunki pieczywa zwykłe
go i cukierniczego, a także no
we produkty kulinarne: suszo
ne pierożki, mączne wyroby dla
dzieci itp.

Inicjatywy te pozwolą jeszcze
bardziej zbliżyć „Społem” do
konsumentów i prowadzić będą
do lepszej ich obsługi.
—

Dziękują
Dyrekcja Domu Rencistów

przy -ul. Reja 8 dziękuje Zarzą
dowi Spółdzielni im. J. Dąbrow
skiego (ul.'Wadowicka 5) za 4
tys. złotych, ofiąrowane dla pen
sjonariuszy Domu, a także Za
rządowi koła spółdzielczyń przy
Sp-ni . „Chemoplastyka” — za

dostarczenie okazałej świątecz
nej choinki.

♦ Kierownictwo 1 mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Krakowskiej 43 wdzięczni są
członkom Zespołu Emerytów i
Rencistów przy WZSP „Pogodna
Jesień” — przybycie z pro
gramem artystycznym, dziękują
również Sp-ni Inwalidów im.

Komuny Paryskiej (ul. Płaszow-
ska 2) za ofiarowanie trzem

samotnym pensjonariuszom skie
rowań na świąteczno-noworocz-
ne wczasy w Przesiece k. Kar
pacza.

♦ Mieszkańcy „Domu Seniora
Naftowca” przy ul. Kluzka
dziękują Dyrekcji i uczniom
Liceum Sztuk Plastycznych przy
ul. Mlaskotów — za pomoc w

udekorowaniu sali widowisko
wej;

Za spotkanie przy czarnej
kawie, połączone z wręczeniem
pieniężnych upominków — dzię
kują renciści, i emeryci KPBP
Radzie Zakładowej ich macie
rzystego przedsiębiorstwa.

(lot)

Tychy
> dobrymi
zakładający

złotych

Na terenie budowy FSM
rok 1973 zakończono

wynikami. Plan i

przerobienie 759 min

przekroczono o prawie 29 min.
Obecnie prace koncentrują się
na budowie hali nr 1 (tłocznia
i spawalnła) magazynu, pny
montażu obiektu głównego -r-

gdzie przygotowywane będą sa
mochody. Cały plac przyszłej

’

Fabryki tętni przyśpieszonym
rytmem. Na zdjęciu: pracowni
cy Mostostalu przy montażu

konstrukcji hali „fiata”,

CAF — Jakubowski

Nasilenie
aktów terroru

w Irlandii Płn

LONDYN

Patrol policji natrafił w nocy

poniedziałku na wtorek naz

zwłoki 41-letniego Andrewa Jor-

dana, zastrzelonego z broni pal
nej na przedmieściach Belfastu.

Była to już druga śmiertelna
ofiara w ciągu • ostatnich 48 go
dzin w Ulsterze. Zdaniem poli
cji za morderstwo to są odpo
wiedzialni ekstremiści prote
stanccy. Władze bezpieczeństwa
obawiają się, że w najbliższym
czasie nastąpi jeszcze większe
nąsilenie aktów terroru w Irlan
dii Północnej, Władze wojskowe
przeprowadziły masową operację
na morzu, w pobliżu wschodnich
brzegów Irlandii Północnej, w

celu zapobieżenia . przemytowi
broni dla ekstremistów ulster-’
skich.

W opracowaniu są radia-zabawki

N
w

a-

1 ajwiększy krajowy produ
cent radioodbiorników

zakłady radiowe „Diora”
Dzierżoniowie zapowiadają w

tym roku zwiększenie dostaw

paratów do 950 tys. sztuk, czy'-
li ok. 26 proc.

Wśród 25 rodzajów radiood
biorników „Dióry” w br. znaj
dą się liczne nowości. Rozwija
na będzie cała „rodzina” odbior
ników typu „Jubilat”. Zakład

zapowiada nowe liczne jego mu
tacje o ulepszonej konstrukcji.
Dostawy uniwersalnych radiood
biorników samochodowych wzro
sną w br. do 100 tys. sztuk. W

Sklepach pojawią się pierwsze

Organizacja obozu

WP pod Kairem

na medal
Przebywający w Kairze dy

rektor departamentu Sekreta
riatu ONZ d/s wojskowych,
Ląnsky, wraz z grupą wyższych
oficerówi ‘ONZ złożył wizytę w

obozie jednostki specjalnej WP,
wchodzącej w skład Doraźnych
Sił Zbrojnych ONZ.

Członkowie delegacji ONZ in
teresowali się problemami za
kwaterowania i warunkami ży
cia polskich żołnierzy w obozie.

Po inspekcji Lansky oświad
czył, że podczas swej wielolet
niej pracy w ON Zjednoczonych
nigdy nie widział tak dobrze

zorganizowanego obozu, jak o-
bóz jednostki specjalnej WP.
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ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, wtorek 15 stycznia 1974 r.

Budownictwo mieszkaniowo w 1974 r

Każde mieszkanie

na wagę złota
a placach budowy nowych
osiedli mieszkaniowych
nie słabnie .— mimo zimy

— szybkie tempo robót. Tego
roczne plany przewidują dalsze
— ok. 11 -procentowe zwiększe
nie rozmiarów miejskiego bu-

Komitetu
PZPR

W dniu 16 stycznia
br. (środa) o godz. 10
odbędzie się plenarne
posiedzenie
Wojewódzkiego
w Krakowie.

Przedmiotem
będą kiiępunk) doskona
lenia działania Komi
tetu Wojewódzkiego
PZPR i jego ogniw.

obrad

partię nowego radioodbiornika

przystosowanego m.
’ in. do in

stalowania w „polskim fiacie

126p” o nazwie „Akropol” (z
UKF). Do 23 tys. sztuk zwięk
szy się. produkcja i dostawy ra
dioodbiorników stereofonicznych.
W sklepach pojawią się kolejne
partie. „Aten*-, „Meluzyn”, „E-
lizabeth-Stfereo” oraz nowocze
snego aparatu „Trayiata”. .

Stosowanie nowoczesnych tech
nologii powinno wydatnie po
prawić walory aparatów. W
„Jubilatach” np. instalowane
będą nowoczesne filtry, cera
miczne, a w większości odbior
ników stosowane mają być no
we układy tranzystorów krze
mowych. Estetykę wyglądu
zewnętrznego poprawi zastoso
wanie w br. technologii deko
racyjnej obróbki aluminium.

Atrakcyjne nowości proponuje
również w br. załoga Zakładów

Radiowych „Unitra-Ęltra” w

Bydgoszczy.
Gotowy jest np. prototyp od

biornika „Upominkowego” W

stylizowanej drewnianej kasetce,
w której będzie można prze
chowywać również różne dro
biazgi.

Bgl UTRO pogoda w rejonie
Hg Krakowa kształtować się
®| będzie pod wpływem u-

M kładu niżowego. Zaćhmu-
M'rżenie duże, ‘chwilami - u -

Hg miarkowane. Możliwość

ffig* opadów śniegu lub śnie
gu z deszczem. Wiatry

, północne i■północno-zachodnie
• m sek. Temperatura dniem
■plus 1—3 st., nocą około 0 st. C.

downictwa mieszkaniowego. Am
bicją . inwestorów i wykonaw
ców jest nie tylko zrealizowa
nie programowych zadań —

wzniesienia ok- 170 tys, mie
szkań w budownictwie uspołecz
nionym — lecz maksymalne
ich przekroczenie.

Wstępna ocena wyników pier
wszych 3 lat 5-latki napawa op
tymizmem. Szacuje się bowiem,
iż planowane ilości nowych mie
szkań w miastach zostały w su
mie. zwiększone w tym okresie
o ok. 20 '■tys. Przewiduje się w

związku z tym, że realne jest
przekroczenie o 50 tys. dodat
kowych lokali programu całej
5-latki, a zakładał on wybudo
wanie w‘ miastach i osiedlach
(bez budownictwa wiejskiego)
850 tys. mieszkań. .

W obecnej sytuacji,. przy
wciąż ogromnych potrzebach,
każde wykonane ponad plan
mieszkanie ma niemałą znaeże-

nje. Niełą^wó' jednak przyjdzie
budownictwu zrealizowanie pro_
gramu najbliższych dwóch lat
i to z tak znaczną nadwyżką.

„Eltry
ro

ty
Ce
ni-

W opracowaniu są Swego
dzaju radik-zabawki —

kształcie piłek, kostek itp.
chować je ma -wyjątkowo
skie zużycie energii elektrycz
nej oraz niska cena. Na rok

przyszły przewidzianą jest pro
dukcja zminiaturyzowanego od
biornika o wielkości pudełka do

zapałek z pełnym zakresem fal
Średnich. Zgodnie z światową
modą „Eltra” zamierza kon
struować i stopniowo wyposa
żać odbiorniki tranzystorowe w

tzw. elektroniczny wybieracz
programu. Zamiast szukać stacji
na UKF, wystarczy wówczas
nacisnąć klawisz.’

18-letnia Dianę Smith z Perth w Australii może opalać się co-

^dziennie' ito w godzinąch ;pracy, jest bowiem zatrudniona w

miejscowej stacji obsługi samochodów, a do jej obowiązków
należy czyszczenie pojazdów w kostiumie bikihi^: CAF

Podstawowe kłopoty i trudno
ści wynikają z niewystarczają
cego przygotowania terenów

budowlanych.. Nowe osiedla już
od kilku lat są wznoszone na

obszarach wymagających kom
pletnego rUZbrojenia, budowy
nowych kolektorów, sieci wodo
ciągowo-kanalizacyjnych, elek-

(Dokończenie na str, 2)
........... >.

W WIEDNIU wznowione zo
stały dzisiaj rokowania* w

sprawie redukcji sil zbrojnych
i zbrojeń w Europie środko
wej. Toczą się one przy
drzwiach zamkniętych.

DZIŚ rano wznowiła obrady
dwudniowa sesja Rady Mini
sterialnej Wspólnego Rynku.
W czasie dzisiejszych obrad
ma zostać przedyskutowana
kwestia wspólnej odpowiedzi
państw członkowskich EWG
na zaproszenie przez prezy
denta Ńixona ‘

w sprawie wzię
cia w konferencji

ZE ŚWIATA
państw- konsumentów ropy
naftowej.

ministrowie finansów 20

państw kapitalistycznych za
kończą dziś w Rzymie wstęp
ne rozmowy na temat refor
my systemu walutowego w

świecie zachodnim.
PRZED SĄDEM w Houston

w stanie Teksas rozpoczął się
wczoraj proces sądowy prze
ciwko 17-letnięmu Ermelowi
Weyne Henleyowi, jednemu z

grupy osób oskarżonych o za
mordowanie w ciągu ostatnich
3 lat 27 osób.

W BONN odbywa się sesja
komisji ZSRR i NRF d/s współ
pracy gospodarczej i nauko
wo-technicznej.

W BERLINIE toczą się roz
mowy między przedstawiciela
mi obu państw niemieckich, w

sprawie ruchu przygraniczne
go.

Rekord pobytu
w Kosmosie pobity
, Trzyosobowa załoga stacji orbi
talnej „Skyiab” pobiła we wtorek
o godz. 2.00 czasu warszawskiego
rekord długości pobytu w prze
strzeni kosmicznej, --ustanowiony
P — -z drugą załogę „Skylaba” 1

wynoszący 59 dni, 11 godzin, 9 mi
nut i 4 sekundy. Stacja orbitalna
dokonała już od momentu wy
strzelenia okrążeń naszego
globń.
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Spotkanie dziennikarzy z sekretarzem KW — S. Gębala I

1073 i 1974 r. w gospodarce
regionu krakowskiego

czoraj, podczas spotka
nia z przedstawicielami
krakowskiej prasy, radia

i telewizji,- sekretarz KW PZPR
— S. Gębala przedstawił głów
ne założenia i aspekty ekono
miczne Narodowego Planu Go
spodarczego na rok bieżący. Na
temat wykonania zadań pro
dukcyjnych w 1973 r. w re
gionie krakowskim mówił kie
rownik Wydz. Ekonomicznego
KW — T . Nowicki. W spotka
niu uczestniczył kierownik
Wydz. Propagandy KW — j.
Broniek.

Rok ubiegły zartiknął się na

terenie naśzego miasta i woje
wództwa pomyślnymi wynika
mi produkcyjnymi i ekonomicz
nymi. Największą zwłaszcza dy-
namikę produkcji
Huta im. Lenina,
Przem. Wełnianego
Zakłady Azotowe w

„Azot” w Jaworznie,
'

kie Przedsiębiorstwo

uzyskały:
Zakłady

„Kentęx”,
Tarnowie,

Wojewódz-
Przem.

Każde mieszkanie

(Dokończenie ze str. -1)
trociepłowni, dróg i linii komu
nikacyjnych. Są to inwestycje
kosztowne, wymagające zaanga
żowania specjalistycznych przed
siębiorstw.

„Od wraz” musi przyspie
szyć kroku przemysł produku
jący na potrzeby budownictwa.
Zadania są napięte, wykonawcy

> nie mogą czekać tygodniami na

dostawy grzejników, kuchenek

gazowych, wykładzin podłogę- ■
wych i innych elementów wy
posażenia mieszkań.

Mieszkania, oddawane do użyt
ku w br., będą nieco większe —

średnia ich
45,5 ,m kw.
kuchnie, a

mieszkań i

uległy widocznej, popjrąyyje. Za
strzeżenia budzi jednak nadal

jakość , robót..^^ończ.ę^j^yejj^
Zaostrzone kryteria odbioru bu
dynków nie wyeliminowały
skutecznie takich wad jak nie
starannie położone tynki, nie do-;
pasowana stolarką czy źle u-

łożoną podłoga. Oby w nowym
roku było ich coraz mniej.

wielkość '

wynosi
Zniknęły ciemne

rozkład. większości
ich funkcjonalność

O „Złotą Kieł nię“
W całym kraju rozpoczyna się

— na szczeblu Klas w szkołach

budowlanych — III młodzieżowy
turniej „Złotej Kielnl”. Jest ’ to

jedna ż inicjatyw służących po
pularyzacji i podniesieniu społe
cznej rangi zawodów budowla-’

nych. Finały szkolne rozegrane
zostaną w .pierwszych dniach iu-:
tego, a w maju tego roku odbę
dzie się finał centralny — przed
kamerami telewizyjnymi. W ubie
głorocznym turnieju uczestniczy
ło blisko 27 tys. uczniów z prze
szło 200 szkół budowlanych.

Mięsnego, Poważny jest też u-

dział naszego regionu jeśli cho
dzi o wkłady do „Banku 30 mi
liardów”. Zwłaszcza . dużą pro
dukcją dodatkową legitymują
Się: Huta im. Lenina, Krak.

Zakłady Farmaceutyczne „Pol
fa”, ZPC „Wawel”, Huta Alu
minium w Skawinie, Krak. Fa
bryka Mebli, Krak. Zakłady
Armatur.

Wobec zwiększonej produkcji
trudne zadania sta-

naszym transportem
i samochodowym.,

tych zadań często

Gmina - mistrz gospodarności

Mieszkańcy wsi biorą udział

w konkursie
ii

. towarowej
nęły przed
kolejowym
Realizacja
nie przebiegała w prawidłowy
sposób. Szczególnie niepokojącym
zjawiskiem jest jednak istnie
jąca stale — na naszym terenie
— tendencja spadku, produkcji
dla potrzeb rynkowych. Obni
żyły swą produkcję w .tym
względzie zarówno spółdzielczość
pracy i przemysł terenowy, jak
też . przemysł lekki. W Krako
wie nie -wykonany- zostałł^jfów-
nież — i to w znacznym stop
niu — plan usług
śei.

Podczas spotkania
się dyskusja. Na

dziennikarzy odpowiedzi udzie
lał sekretarz KW — S . Gębala.

Sprzedawcy używanych samo
chodów w Szwecji oferują swo
je pojazdy wraz z napełnionym
benzyną
mentu

Wania
Ma to

kupna
na nie

zdjęciu ogłoszenie na używ,anym
yolkswagenie do sprzedaży in
formuje o tym, że samochód
ma pełny bak paliwa, a ko

sztuje tylko 650 koron.
' CAF — AP — telefoto

zbiornikiem od mo-

wprowadzenla racjono.
benzyny w tym kraju,
zachęcić nabywców do
samochodu, którego ce-

jest przez to wyższa. Na

Stanowisko Egiptu

dla lu-dno-

rozwinęła
zapytania

lekarze przed sądem

Błąd diagnostyczny
doprowadził
do śmierci pacjentki

Przed Sądem Wojewódzkim dla
woj. warszawskiego staną wkrótce
3 lekarze — Karol G. i Kazimierz
T. z Pogotowia Ratunkowego o-

raz Józef Sz. ze Szpitala Powia
towego w Gostyninie. Są oni b-
skarżenl o popełnienie błędów
diagnostycznych i terapeutycz
nych, co doprowadziło do śmierć!
pacjentki.

Jak wynika z aktu oskarżenia,
Tereąa K. z Nowej Wsi (pow. Go

stynin), 22 maja ul?. r. W czasie pra
scy0 w gbśpódifcsj^i^^ w

palec, mieląc śnięte ryby, prze
znaczone na pokarm dla kaczek.
Felczer założył jej opatrunek i

polecił by zgłosiła się do szpitala.
W przekonaniu, że zabieg będzie
szybszy, Tereśa K. poszła do Po
gotowia Ratunkowego, gdzie le
karz dyżurny — Karol G. założył
jej opatrunek i zalecił Wizytę u

chirurga za parę dni.
Ponieważ jednak ból nie usta

wał, a nawet się wzmagał, wez
wano Pogotowie. Przybyły lekarz
— Kazimierz T., nie oglądając
Tany stwierdził, że nie ma zaka
żenia i zapisał leki.

Następnej nocy stan
znacznie się pogorszył,
jący lekarz na oddziale
cznym w szpitalu w Gostyninie —

Józef Sż., gdzie przewieziono ko
bietę orzekł, że nie zachodzi po
trzeba hospitalizacji. Zapisał no
we leki, zmienił opatrunek, unie
ruchomił rękę i odesłał kobietę
do domu. Następnego dnia Tere
sa K. zmarła.

KRAJW
17 BM. Lubelszczyzna za

inauguruje w Warszawie wiel
ką prezentację, dorobku wszys
tkich województw: panoramę
30-lecia. Panorama lubelska,
zatytułowana „Lublin —• War
szawie”, składać' się będzie ż

kilkudziesięciu imprez, któ
rym towarzyszyć będą spotka
nia i dyskusje w różnych śro
dowiskach, mające m. in. na

celu wymianę najlepszych do
świadczeń.

GŁÓWNYM zadaniem stowa
rzyszeń NOT będzie w naj
bliższej przyszłości pobudze
nie twórczości . technicznej w

zakresie wdrażania naukowe
go i technicznego postępu ó?
raz podnoszenia efektywności
gospodarowania. Taki generał-'
ny wniosek wypływa z prze
biegli -wczorajszego
nia ZG NOT.

PREZES Rady
mianował Mariana

\ skiego,. dyrektora
Instytutu Spraw Międzynaro
dowych i członka kolegium
MSZ ambasadorem ad perso-
nam. ’.....

?. nĄ^^WntAUŹ?AC» ‘

. ni i Gdańsku odbyły się w

poniedziałek pogrzeby ryba
ków — Henryka Blanka, Ed
munda Kołodzieja i Jana Ma- ■
chlika — członków załogi tra
wlera „Nurzec”, którzy zginę
li 4 stycznia podczas katastro
fy statku u wybrzeży Szkocji.

izraelski plan
rozdzielenia wojsk
jest niezadowalający

Minister spraw zagranicznych
Egiptu — Ismail Fahmi, oświad
czył w poniedziałek, że izraelski

plan rozdzielenia wójsk egipskich
i izraelskich w "strefie Kanału

Sueskiego, zreferowany przez a-

merykańskiego sekretarza stanu
— Henry Kissingera, jest nieza
dowalający. W związku z tym
Egipt przedstawił swoje propozy?
cje, które Kissinger ma przeka-
za* w Tel Awiwie. W. tym celu
odłożył on

‘ dzisiejszą wizytę w

Jordanii i udał się wczoraj wie
czorem do Izraela.

Wzrost produkcji rolniczej,
rozwój czynów, prac społecz
no-gospodarczych i działalno
ści kulturalno-oświatowej, ra
cjonalne wykorzystanie posia
danych środków finansowych
i materiałowych, rozwój usług,
handlu i gastronomii —• to dzie
dziny objęte konkursem dla
mieszkańców wsi i osiedli
wiejskich ph. „Gmina —mistrz
gospodarności”.

Konkurs ten
końca roku —

terenie całego
polski Komitet
jego, jest pobudzenie aktyw
ności społecznej mieszkańców
gmin, służącej przede wszyst-

:kim systematycznemu zwięk
szaniu produkcji rolnej, roz
wojowi kultury i szerzeniu po
stępu,

Do dnia 15 lutego urzędy
gminne i tamtejsze Komitety
FJN winny podjąć decyzję o

przystąpieniu gminy , do kon
kursu. Po zakończeniu roku
organizatorzy dokonają podsu
mowania efektów konkursu i
w 1 kwartale przyszłego roku
wyłonią laureatów.

Na zwycięzców ■— najlep-

trwający do
organizuje na

kraju Ogólno-
FJN, a celem

sze gminy — czekają wyso
kie nagrody pieniężne — u-

fundowane przez prezesa Ra-;
dy Minis-trów i przewodniczą
cego OK FJN: I nagroda 5
min zł i pamiątkowy, propo
rzec; dwie nagrody po 4 min
żł; trzy nagrody po 3 min zł.
L 4 nagrody po 2 min zł. Przy-,
znanych też zostanie m. in.
za najlepsze osiągnięcia w

skali każdego województwa
3—5 nagród na łączną ,sumę
4 min zł. O przęznacz-eniu-
środków uzyskanych z nagród
decydować będą urzędy gmin-’

, ne-■Wydaje się, iż w konkursie
„Gmina — mistrz gospodar
ności”7 nie powinno zabraknąć
ani jednej ze 188 gmin nasze
go województwa. (ja)

W setną rocznicę
urodzin prol. Nitscha

W Polskiej Akademii NaCfk w

Krakowie odbędzie się dziś ogól
nopolskie spotkanie z okazji set
nej rocznicy urodzin wybitnego
językoznawcy, twórcy dialektolo
gii polskiej — prof. Kazimierza
Nitscha.
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Wywiad z prezesem NBP-wiceministrem W. Bieniem

ii straty 41 miliardów
posiedzę-

Ministrów
Dobrosiel-
Polskiego

PRZYJMOWANIE STRON
PRZEZ CZŁONKÓW
PDRN NOWA HUTA

kobiety
Dyżuru-

chirurg!-

Biuro Dzielnicowej Rady Na
rodowej zawiadamia, że człon
kowie Prezydium Dzielnicowej
Rady Narodowej Kraków-Nowa
Huta pełnią dyżury dla przyj
mowania Interesantów w każdy
wtorek w godzinach od 15 do
17, w budynku Urzędu Dzielni
cowego Kraków-Nowa Huta, os.

Zgody 2, pokój nr 209, n piętro.
K-384

g* lanowane na bieżący rok
B* nakłady inwestycyjne w ca-

■ lej naszej gospodarce wyno-
szą 416 miliardów złotych, są
więc o 12,4 proc, większe niż w

roku 1973. Za tą ogromną liczbą
kryją się konkretne korzyści',
które powinniśmy osiągnąć dzię
ki budowie nowych” i rozbudo-

>wie>iorawiKŁoaernił»ćjivttStnlcją-
cych obiektów. Wyniki tego
wzmożonego: wysiłku inwesty
cyjnego muszą się wyrazić zna
cznym wzrostem produkcji i u-

sług oraz lepszym zaspokoje
niem potrzeb socjalno-bytowych
społeczeństwa, . Dlatego też —z

racji spodziewanych w br. du
żych efektów, które mamy uzy
skać dzięki inwestycjom, pod
stawowe znaczenie ma przede
wszystkim dalsze skracanie cy
kli nowo wznoszonych i unowo
cześnianych zakładów, zwłasz
cza tych o dużym znaczeniu dla

rynku i eksportu.
Jaka na tym polu rola przy

pada Narodowemu Bankowi
Polskiemu — kredytodawcy
większości inwestycji w Polsce?
— na pytanie to odpowiada Pol
skiej Agencji Prasowej prezes
NBP —, Wicemin. finansów Wi
told Bień.

Skracanie cykli Inwestycji
przemysłowych tylko wtedy da-

je korzyści, jeżeli jednocześnie
uzyska się wcześniej dobrą ja
kościowo produkcję, przy Osz
czędnym zużyciu surowców, ma
teriałów i pracy ludzkiej. Wy
maga, to zapewnienia pełnej dy
scypliny., eki>$oiuicznę

cyjnego.. Chodzi więc ó osiąga
nie coraz lepszych efektów z

każdej zainwestowanej złotów
ki.

Zadaniem NBP jest współ
działanie w doskonaleniu proce
su inwestycyjnego na wszyst
kich jego szczeblach.

Jak naleiy rozumieć to stwier
dzenie w praktyce?

Już w pracach nad przygoto
waniem tegorocznego planu,
Bank prezentował inwestorom
wnioski i postulaty, zmierzają
ce do skoncentrowania wysił-

Co słychać?...
17-letni uczeń z Ettenheim

w NRF, pobił rekord świę
ta w długości listu. Jego list
do matki, pisany przez 2 la
ta, ma 1.223 m długości.

nimy to. prawie wszyscy:
Oto goni nas nasz zacięty
wróg, my uciekamy, bieg

niemy, wytężamy wszystkie si
ły, ale nogi są coraz słabsze, co
raz trudniej nam jest biec, coraz

silniej więżniemy w miejscu, mi
mo wzmożonego wysiłku. Niby
wszystko odbywa się normalnie,
a jednak jakaś przemożna siła
nie pozwala nam zrobić tego co

chcemy. Snom takim towarzyszy
zwykle strach. Budzimy się zlani

potem, lecz szczęśliwi, że zmora

stąpiła przed jawą. Ale sny ma
ją swoje uzasadnienie. Także sny
zbiorowe, mityczne. Taki zbioro
wy polski sen o wolności przed
stawił polskiej publiczności An
drzej Wajda na scenie Teatru

Starego, inscenizując sceny dra
matyczne Stanisława Wyspiań
skiego które noszą tytuł „Noc
listopadowa”.

Czym jest to przedstawienie ja-
kó fakt w epoce U w sztuce

współczesnej? Zacznijmy od te
go, że w ogóle jest. To znaczy,
że przedstawienia tego nie będzie
można pominąć omawiając kie
dyś w podręcznikach historii kul
tury naszą epokę. Inną sprawą
jest czy to było dobre przedsta
wienie, ale o tym za chwilę. A
więc czym jest? Jest refleksją
nad historią naszego narodu, jest
refleksją przenikliwą — a w od
niesieniu do ‘ Polski „przenikliwy”
to prawie zawsze znaczy „smut
ny” ; jest ukazaniem ducha pol
skiego w działaniu (a gdy mówi
my o* działaniu oweg') ducha, to
zawsze prawie mówimy o klęsce).
Nie chciałbyn? tutaj mówić o

Z teatru

Noc listopadowa
problemie powstania listopadowe
go, choćby dlatego, że zrobił to

już Andrzej Kijowski w swojej
książeczce „Noc listopadowa”; nie

chcialbym też mówić o tym „co
autor miał na myśli” pisząc ten

dramat, gdyż autor zwykle to ma

na myśli, co chce jego czytel
nik (lub ci, co czytelnika uczą).
Chcę powiedzieć co Wajda miał
na myśli wedle tego, jak osobiś
cie to zrozumiałem. -

Wajda pokazał
przedstawieniu straszliwą,
ćinną, śmiertelną,
ną, metafizyczną
ducha narodu. Co
scenie? Widzimy
Stantego, który chce
wolną Polskę i stać się jej kró
lem. Ale rojenia na ten temat

dokonują się w buduarze i sta
nowią element gry, amblcjonalno-
milosnej między księciem a jego
polską żoną. (Coś jak pani Wa
lewska i Napoleon, tylko na od
wrót, to nie Walewska SIĘ po
święca dla Polski, a rosyjski
książę). , Najtragiczniejsze jest to,
że książę ma szanse ha zrealizo
wanie swojego planu. Plan rato
wania Polski rękami jej ciemię-

nam w tym
dzie-

gluplą, obłęd-
niedoskonałość
widzimy na

księcia Kon-

stworzyć

życiela, w łóżku z Polką? Toż to

prawie świętokradztwo! Co da
lej? Podchorążowie, studenci, li
teraci. Wszyscy wykształceni na

antyku, biegną łapać księcia (nie
wiadomo czemu, bo on im sprzy
ja, chociaż wołałby sam popro
wadzić powstanie, więc ich po
wstanie wszystko mu psuje i w

efekcie tego * ich powstania Pol
ska pod rządami Konstantego nie
odrodzi się). Ponieważ wszyscy
spiskowcy znają kulturę antycz
ną, więc na pewno nad ich gło
wami szumi cały antyczny wir

alegorii — Atena, Nike, Ares,
Hermes. Te alegorie są tak silne,
że zaczynają wypierać ludzi ze

sceny. Powstanie narodu prze
mienia się w czytankę łacińską.
Trzeba przyznać, że jest to wi
zja straszna, gdy potraktować ją:
z powagą. Zamiast konkretnie'
myśleę o, na przykład, amunicji/
tnlodzi ludzie wywołują ducha,
widmo, alegorię Ateny-Pallady.
Potem już nie oni robią powsta
nie ale ten duch z lekcji łaciny,
pży. można sobie wyobrazić
krwawszą ironię? Ci ludzie nie

mówią w ogóle do siebie, nie żyr
ją wobec siebie — żyją wobec du-

chów antycznych, które nad nimi

krążą, do nich się zwracają, w

nich pokładają swoje marzenia o

sławie, swoje marzenia o wolnoś
ci. A to są przecież słowa. Tylko
słowa, za ładne na to, żeby były
choćby prawdziwe, A gdzie czy
ny? Czyny są jakby tylko po to,
żeby było co alegoryzować. Po
to się ginie, żeby był nowy bo
hater. A Jak trzeba zadziałać zde
cydowanie rodzi się ’ słowiański
sentymentalizm i polska honoro-

wość, i znów nic się nie dzieje. W
efekcie podchorążowie i belweder-

czycy są niewiele bardziej realni
od alegorii i symbolów antycz
nych. Jedni i drudzy jakby wy
jęci z ilustracji, jakby wyjęci z

piosenki,. z. romansu, z literatu
ry. Jedyny żywy człowiek to

Konstanty. Odkrycie jego osoby w

tym dramacie jest zasługą Waj
dy. Te wspaniale ■sprzeczności:
ambicja . prowadząca do
dla wrogów; honor, którym
zaimponować Polakom,
jest bardziej honorowy od
Od ' sobak łaje spieszącego
na pomoc generała Potockiego
(bo jako Polak, Potocki powinien
być przy powstaniu), generalo-

miłości
chce
więc i

nich,
mu

wi Krasińskiemu podtyka pod nos

umęczonego Łukasińskiego. Gdy
by generał był Polakiem, to by
tak samo gnił w lochu jak Łu
kasiński a nie pomagał tym, co

uwięzili tego
książę nie śpi polskim
który uniemożliwia
który obraca
inni, Polacy, to somnabulicy his
torii.

Wszystko to pokazano w cięż
kiej walce z tekstem, który
osiągnięciem myślowym ale

artystycznym. Dla ukazania
myśli Wajda* starał się coś z

stem Wyspiańskiego zrobić,
bit to przy pomocy muzyki Zyg
munta Koniecznego, tak że naj
bardziej drażliwe artystycznie
fragmenty są śpiewane. Kilka
scen jest wstrząsających, kilka
dziwacznych, wszystko z ogrom
nym rozmachem, całość jednak
naznaczona piętnem tej walki z

materią dramatu w imię jego
znaczenia; więc jakby przełama
na, na póloddechu. Z aktorów,
którzy zawsze u Wajdy są zes
połem, zaznaczyli' mi się w pa
mięci:-Jan Nowicki jako książę
Konstanty, Jerzy Stuhr jako Wy
socki, Edward Łubasżenko jako
Chlopicki i Ewa Ciepiela jako Ni
ke Napoleonidów.

MACIEJ SZYEIST

ostatniego. Bo

snem,
działanie,

wszystko na złe;

jest
nie

RO-

Teatr Stary. Stanisław Wys
piański. Noc listopadowa. Adap
tacja, reżyseria i scenografia —

Andrzej Wajda. Kostiumy: Kry
styna Zachwatowicz. Muzyka —

'Zygmunt Konieczny.

ków na obiektach rozpoczętych,
dla szybkiego ich ukończenia
oraz planowego osiągnięcia pro
jektowanych zdolności produk
cyjnych i usługowych. Zaostrzy
liśmy kryteria analizy zgłasza
nych do planu nowych inwesty
cji wychodząc z założenia, iż
g:ów;1y sęn-s polega ria'tym, »by
.skupić- śić- na, pracSoh? kontyńuó-wańjrćh' 'fńfe^foz^śśiśać nakła
dów na zbyt wiele obiektów.

Oddziały Banku nasiliły rów
nież kontrolę prawidłowości wy
konania oddawanych do użytku
obiektów. Celem tego jest zapo
bieganie występującym niekie
dy zjawiskom przekazywania
niekompletnych inwestycji, co

odbija się ujemnie na spraw
nym ich, uruchamianiu, •

A skuteczność instrumentów

finansowo-kredytowych?
I na ten problem zwróciliśmy

dużą uwagę od pierwszych dni
br. Wprowadzono podwyższone
z 3 proc, do 8 proc, odsetki od

kredytów inwestycyjnych. Już
to powinno wpłynąć na zwięk
szenie zainteresowania inwesto
rów podejmowaniem bardziej o-

płacalnych inwestycji, szybszą
ich realizacją i wcześniejszym
uruchamianiem,
mniej
setek,
spłaty
że ich
wania
względnieniem planowanych ter
minów uruchomienia produkcji.

Bank od dłużśzego już czasu

dostosowuje wysokość kredytu
do faktycznego postępu - prac
przy poszczególnych inwestyc
jach. Oznacza to, że każde przy
spieszenie wykonania obiektu,
na który udzielono kredyt, znaj-,
dzie swoje pokrycie w środkach

finansowych, jeśli
'

tylko
pierwotnie ustalone nie

przekroczone. Wypada
podkreślić, że Bank nie
uruchamiać finansowania

wych inwestycji, nie
wanych należycie .do"
lub jeśli ich podjęcie
opóźnieniem, oddania
ku obiektów już
nych. Dążymy do pełnego res
pektowania zasady, iż. najpierw
trzeba kończyć, a dopiero póź
niej można podejmować nowe

zadania.

gdyż wtedy
trzeba będzie płacić' od-
Podobnie działa system
kredytów, jeśli zważyć,
raty i terminy reguło**
zostały ustalone z u-

kwoty
zostały
jednak
będzie

tlo-
przygoto-
realizacji ,

groziłoby
do użyt-

wykonywa-

Rozmawiał;
TADEUSZ SAPOClNSKI

DRUK: Prasowe-Zakłady Gra-,
flezne RSW „Prasa — Książka *—

Ruch”, Kraków, - ul. Wielopole 1.
WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe

RSW „Prasa — Książka — Ruch”,
ul. Wiślna 2. Nr Indeksu 35006.
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Sóspodargy dzieft powszedrii

Przeliczając dziś
zeszłoroczne dochody

Każdy teraz bilansuje coś, podlicza, przymierza do tego, co

było przed rokiem i snuje prognozy na przyszłość. Zajęcie to

na przełomie lat normalne a tym razem także wdzięczne. Rok

mamy za sobą udany, prawie wszystkie gospodarcze zamierzenia
zrealizowaliśmy pomyślnie, dobre wyniki pracy zostawiły wy
raźny ślad w naszych portfelach i portmonetkach — według
wstępnych obliczeń dochody ludności regionu krakowskiego, w

porównaniu z rokiem 1972 zwiększyły się o jedenaście i pół pro
centa. Taki wskaźnik, lepiej niż napuszone wywody, tłumaczy
źródła dobrej atmosfery, -chęci do pracy utrzymującej się w

przedsiębiorstwach, co znów pozwala przypuszczać, że i tego
roczne zadania wykonane zostaną pomyślnie.

Trzeba jednak od po
czątku zdawać sobie spra
wę z pewnych rzeczy, które

w tym roku mocniej niż w la
tach poprzednich muszą się w

naszej gospodarce zaznaczyć,
które warunkują dalszą po
myślność nie mnitej niż dobre
nastroje.

Rosnące z roku na rok do
chody ludności nie miałyby
wpływu na poziom życia, gdy-

'

by nie towarzyszył im Wzrost
produkcji, przede wszystkim
towarów rynkowych. Papiero
wy pieniądz na nic się nie
przydaje, jeśli nie można zań
kupić potrzebnych towarów i
usług. Wiemy, że władze od
trzech lat przywiązują naj
wyższą wagę do utrzymania
równowagi rynkowo-pienięż-

Morskie złoto
stać
naj-

Morza i oceany mogą się
ważnym źródłem jednego z

cenniejszych surowców — złota.

Bogatych, pokładów tego kru
szcu nie ma źbyt wiele, a za
pasy systematycznie maleją. Co
prawda, odkrywa się nowe „Zło
todajne” miejsca, ale są to naj
częściej bardzo ubogie pokła
dy, o tak małej koncentracji
złota, że jego wyodrębnienie
staje .się zupęlpię' niepińgcąlnę;,' ,

W 4970 r...ga^ś^iafoWyni' ryn^,
ku bardzo wysoko, .podniosły .'śię
ceny złota. W związku z nie
dawnym

' obniżeniem się kursu
dolara — w 1973 r. ceny, złota

stały się jeszcze wyższe. Złoto
bowiem do tej pory jest pod
stawą systemu walutowego
wszystkich ; krajów kapitalisty
cznych, a zapasy kruszcu są o-

grąniczone.
Z najnowszych obliczeń wyni

ka, że w morzach i oceanach

znajduje się ok 10 min ton tego
drogocennego metalu, a więc na

każdego człowieka przypada
przeciętnie 2,7 kg złota.

Jeszcze w pierwszej połowie
naszego wieku wydano wiele pa
tentów na sposób wydobywania
złota z wody morskiej. Wszyst
kie jednak pomysły były nie-

wykonalne technicznie, bądź
nieopłacalne ekonomicznie.

Jedną z ciekawszych propozy
cji jest metoda radzieckiego u-

czonego A. Dawankowa. Pod
czas pływania na statku badaw
czym „Michał Łomonosow” Da-
wankow zawiesił absorpcyjną
kolumnę wypełnioną ziarnami

jonitowej żywicy i przepuszczał
przez nią morską wodę. Ziarna
te pochłaniają z roztworów wod
nych różne elementy i związki
chemiczne.

Niewielka była pierwsza zdo
bycz Dawankowa — uzbierał
zaledwie po 1 gramie złota z

każdych 500 tys. litrów wody
morskiej. Jednak jego doświad
czenie odkrywa nową drogę.

ninninnnnniinnniifintnn

nej, że wszelkimi sposobami,
. łącznie z importem, starają się
rynkową ofertę poszerzyć i że

osiągnęliśmy w tej dziedzinie
wiele. To jedna z głównych
podstaw naszych sukcesów.

SZYBKIM, ilościowym przy
rostom produkcji nie towarzy
szył jednak należyty postęp w

efektach gospodarowania. Do
tyczy to rzecz jasna, już nie
tylko tych gałęzi produkcji,
które wytwarzają bezpośred
nio na potrzeby rynku. Nakła
dy na wytworzenie jednostki
dochodu narodowego i ogólne
go funduszu konsumpcji; w

ubiegłych trzech latach rosły
jeszcze szybciej niż produkcja
i konsumpcja. Uzyskaliśmy w

okresie tych trzech lat wyso
ką dynamikę rozwoju i wzrost

konsumpcji większy niż w ja
kimkolwiek innym powojen
nym trzyleciu.

Nie był to . jednak wzrost

zupełnie zdrowy, odpowiada
jący osiągniętemu już stopnio
wi rozwoju gospodarczego, 'f-'
słotnie różniący się od sposo
bów jakimi, pomnażają swe

bogactwa kraje najbardziej
rozwinięte. Duże, w wielu
dziedzinach wprost imponują
ce, przyrosty produkcji osią
galiśmy metodami ekstensyw
nymi, w niezbyt wielkiej mie
rze wykorzystując posiadane
rezerwy: lepsze wykorzysty
wanie - posiadanych' już; mocy;'’
f>'róduk‘ćVJtiyćh?:^8StęjS'’Wi?ańiiW:
zacyjny i techniczny.' Postępo
wanie po tej drodze musiało-
by stworzyć trudne do prze
zwyciężenia bariery.- Dalszy
dynamic.żńy rozwój gospodar
ki1 i związany z tym dalszy
wzrost konśujnncji zależy w

tej chwili przede wszystkim
od nasilenia procesów zwięk
szających efektywność gospo
darowania, polepszających ja-
k o ś ć wszelkich poczynań w

tej dziedzinie.
NA I KRAJOWEJ Konfe

rencji PZPR, zwołanej w celu
wytyczenia zadań na końcowe
lata bieżącej pięciolatki i o-

kreśleniia sposobów ich reali1- ’

zacji,, ogłoszono- „ofensywę
zmian jakościowych”. Musi1
ona objąć wszystkie: dziedziny
naszego .życia. W gospodarce
szczególnie „chodzi o wyższą
jakość pracy, działania i my
ślenia, o równanie do najlep
szych ludzi, przedsiębiorstw,
branż i regionów, w dziedzinie
wydajności pracy, kwalifika
cji, gospodarności majątkiem
społecznym i surowcami, o od
powiedzialność

'

za realizację
planów, o inicjatywę i dyscy-

pltnę, o wysoki poziom pro
dukcji i jej społecznej użyte-
CZTLOŚd,>»

PLANY GOSPODARCZE na

rok bieżący już założenia te

uwzględniają. Wykonanie ich
zależy od wydatnego polep
szenia gospodarki . materiało
wej i paliwowo-energetycznej,
od ograniczenia importu na

cele produkcyjne (czyli, jak
mawiają fachowcy, Od zmniej
szenia importochłonności pro
dukcji), od lepszego niż dotąd
wykorzystywania środków
trwałych ■i wzrostu ’wydajno
ści pracy. Każdemu z tych
warunków, jego znaczeniu dla
dalszego rozwoju produkcji i
wzrostu konsumpcji, można by
nawet -— należałoby, poświę
cić odrębny artykuł. W ra
mach swoich skąpych możlito
wości’ „Echo” nie będzie ską
pić na to miejsca. Tymczasem
jednak ograniczmy się do
sprowadzenia trudnych zadań,
dość zawiłych warunków i
współzależności, do prostych,
przytoczonych na wstępie da
nych o wzroście dochodów,
ludności. W roku 1973 we

wzroście tym, kolejno najwięk
szy udział miały: podwyżki
przyznane różnym grupom za
wodowym, dochody z tytułu
przekroczenia planowych za
dań, opłacony wzrost wydaj
ności pracy. . s;.

W tym roku kolejność ta
musi się odwrócić. Zapłata za

lepszą, bardziej wydajną pra
cę wysunie się na pierwsze
miejsce.

A. JĘDRZEJCZAK,

&

Pałac w Bobrku w pow. chrzanowskim od strony wjazdu.
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W liczących zaledwie kilka tysię
cy mieszkańców Dobrzanach

(pow. Stargard Szczeciński), mie
szka od wielu lat Seweryn Kńa-
pe —* znany w kraju i za granicą
kolekcjoner medali, monet, bank
notów. medalionów oraz ekslibri
sów. Powiększane od 42 lat zbio
ry obejmują w sumie blisko czter
dzieści tysięcy pozycji. Do naj
cenniejszych eksponatów tej ol
brzymiej , i różnorodnej kolekcji
należą między innymi medale z

okresu Jana Kazimierza, Zygmun
ta HI Wazy i Stanisława Augu
sta pochodzące - z XVII i XVIII
wieku. Szczególnym zaintereso
waniem kolekcjonera-rencisty cie
szą się pamiątki związane z źy-
ci'm i działalnością Tadeusza Ko
ściuszki. Seweryn Knape posiada
też jeden z największych na Po
morzu Zachodnim zbiór ekslibri
sów. • Na zdjęciu: statuetki Ta
deusza Kościuszki. CAF — Undre

Adam Dawid i Krzy
sztof Bogusławski z

Bielskich Zakładów
Przemyślu Sportowego

są autorami pomysło
wego wynalazku: prze
nośnego wyciągu nąr-
ciarskiego. Rozwiązanie
techniczne tego urzą-

. dzenia odznacza się
wieloma, zaletami, m.

in. znaoznym zmniej -

szeniem ciężaru ele
mentów konstrukcyj
nych, wyeliminowa
niem prac fundamento
wych, łatwością mon
tażu i transportu ele
mentów w terenie.

Doc. T. Otmlanowski
z Lubelskiej Akademii

Rolniczej jest autorem

nowej konstrukcji ra
my dynamometrycznej

Bdo . ciągników rolni
czychi Przeznaczeniem

urządzenia jest pomiar
oporu pracy narzędzi
zawieszanych na ciąg
niku. Pomiary wyko
nuje dynamometr hy
drauliczny, zaś ■ u-rzą-■ tLzenie upraszcza meto-,

dę badawczą dając
bardzo dokładne wyniki.

T
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Zabytki czekają na gospodarzy

W pięknym parku
wśród starych dębów

■ ałac w Bobrku to impo-
. nująca, piękha budowla

powstałą z końcem wieku
XVIII w stylu klasycystycz
nym, otoczona rozległym o-

grodem krajobrazowym, w

którym znajdziemy okazy
starych dębów. Obecny kształt
pałacu jest Wynikiem przeró
bek dokonanych w początku
XX wieku.

Budynek * jest jednopiętro
wy zbudowany na rzucie pro
stokąta. Od strony wjazdu
posiada obszerną sień i drew
nianą klatkę schodową, od
strony ogrodu półkolisty sa
lon wysokością równy bu-

1 dynkowi. W niektórych po-
aininiiKuniuusHmnEiiiniiHiinunnmiiniunuiiuiimunńnmnniiuiiiminnnHiimiHHii

W gościn^
EUGEŃIUŚ® Jest czy

telnikom krakowskiej prasy głównie jako major „Wicher”. W
czasie ostatniej wojny wraz z dwoma innymi radzieckimi
zwiadowcami zrzucony został ńa teren województwa kra
kowskiego z misją rozpracowania Systemu obronnego Kra
kowa i przeszkodzenia Niemcom w zniszczeniu miasta w

czasie jego opuszczania. Misja — jak wiadomo — powiodła
się. Kraków został ocalony dzięki mistrzowskiemu manew
rowi Żołnierzy- 1 Frontu Ukraińskiego, dowodzonego przez
marszałka Koniewa; którego sztab otrzymał dokładne dane
o Krakowie właśnie od radzieckich spadochroniarzy, dzia
łających w grupie „Głos” i ściśle współpracujących z pol
skim podziemiem.

tych dniach majora
„Wichra” odwiedził w

Kijowie dziennikarz
tamtejszej popołudniówki, A-
natol Majko, który rozmawiał
z nim o jego ostatniej książce
pt. «Ja — „Głos”» poświęco
nej tamtym dniom. O powsta
niu tej książki, o współpracy

... ..................

„Wi-
z polskimi towarzyszami
ni tak opowiada major
cher”:

— O swoich dawnych
kópisach przypomniałem
gdy w prasie pojawiły się in
formacje o działalności na
szej grupy „Głos”, gdy ujaw-
niono prawdziwe nazwiska jej
członków. Potem na ekrany

, TQ-
sobie

telewizyjne wszedł film „Ma
jor Wicher”. Nie ma potrzeby
podawać treści filmu. Wspom
nę tylko, że jego bohaterowie
za cenę życia ratowali starą
stolicę Polski — Kraków. I
chociaż, jest to film fabularny,
jego bohaterowie -zbiorowi, a

szereg Wydarzeń jest tylko
fikcją literacką, to jednak i z

jego treści można wyłuskać
sprawy naszej grupy „Głos”.
Potem pojawiły się inne książ
ki, traktujące o uczestnikach
wydarzeń pod Krakowem.

W moim książkowym opo
wiadaniu wykorzystałem do
kumenty frontowe; archiwal
ne, . gr.upy. wywiadowczej
„Głos” i korespondencje. Przy
okazji pragnę wyrazić serde
czną wdzięczność wszystkim,
którzy pośrednio lub bezpo
średnio pomogli mi w pracy
nad książką — autorom licz
nych listów, w tej liczbie
także i z Polski,

Książką, którą napisałem,
próbowałem odpowiedzieć li
cznym autorom listów na py
tania adresowane do mnie —

do byłego zwiadowcy grupy
„Głos”. W, listach tych zna
lazłem także opowieści po
dobne do losów grupy zwia
dowczej, w której przyszło mi
pracować w czasie -ostatniej
wojny. I w nich mowajest o

współpracy naszych zwiadow
ców z polskim podziemiem, o

ludziach, którzy udzielali nam

wsparcia i pomocy, którzy
jak my walczyli z hitlerow
skim okupantem.

Oto jeden z nich: ,

— Ja także w czasie wojny
służyłam w partyzantce — pisże
jego autorka. — Poszłam na

front dobrowolnie. Stąd skiero
wano mnie do Moskwy na nau
kę, Na kurs specjalny. W sierp
niu 1942 roku z żeńską grupą

specjalną.zpst.ałam zrzuconą
rejonie Berezyny. Miałyśmy po
20 lat. Jacyś zdrajcy uprzedzili
hitlerowców. Niemcy oczekiwa
li w miejscu zrzutu, ale wiatr
zniósł nas dalej. W ręce wroga
wpadłyśmy dwie, trzecia — Ar-
temowa — uratowała radio,
szyfr, broń, pieniądze. Nie po
wiedziałyśmy Niemcom Mic co

mogłoby zdradzić naszą towa
rzyszkę. Nie dowiedzieli . się
także naszych prawdziwych na
zwisk. Moją koleżankę skiero
wano do niemieckiego obozu a

mnie czekała śmierć.
W więzieniu w Warszawie za

chorowałam na tyfus plamisty.
Polakom udało się . przewieźć
mnie dó. szpitala zakaźnego na

ul. Chocimską 5 w Warszawie.
Przed wojną była tam fabryka.
W ogromnej zimnej sali leżeli
chorzy. ■Nikt nie wiedział, że
jestem partyzantem a nazywa
łam się Aleksandra Wąsilcowa.
Tak się nazywała moją fron
towa przyjaciółka-, przyjęłam
jej nazwisko. Lekarze, siostry,
ksiądz troszczyli się o mnie jak
o bliskiego człowieka. Leczyli.
Doktor Nowicki, pielęgniarka
Putiłowska i setki innych urato
wali mnie od śmierci. Nic o nich
nie słyszę, nie wiem jak im dzię
kować, Zapamiętałam ich na

całe życie”.
Po wojnie po raz pierwszy

przyjechałem do Krakowa w

1964 roku. Na długo utrwaliła
mi się w pamięci ta wizyta
nasycona wzruszającymi, ra
dosnymi wydarzeniami. Wy
stąpienia w radio i W telewi
zji. Prezydium Rady Narodo
wej zorganizowało przyjęcie
na naszą cześć Nazwiska
członków grupy „Głos” wpi
sano w poczet obrońców mia
sta. Rada Narodowa odzna
czyła nas Złotą Odznaką mia
sta Krakowa. Rok wcześniej

nas

bo-
Virtuti
odwie-

następnie
zwiadow-
1969 r.

się ko-
wyzwolenia

Krakowa znów myślami je
stem pod, Wawelem,’ wspomi
nam dni, w których działałem
na tyłach wroga wraź z- pol
skimi towarzyszami broni.

mieszczeniach zachowały się
ozdobne sufity,

’

wzorzyste po
sadzki, a także marmurowe

kominki i klasycystyczne ob- ■
ramienia luster. ' ’

Do roku 1968 w pałacu mie
ściła się szkołą podstawowa,
obecnie znajduje Się w: 1/4
jego pomieszczeń przedszkole,
które . w razić . całościowego
zagospodarowania pałacu bę
dzie musiało, a nawet powin- ■
no, znaleźć inne pomieszcze
nie. Opuszczonym pałacem
zajęła się na razie gmina w

Chełmku przeprowadzając bie-
żąoy remont. ■

Obok pałacu znajdują ob
szerne pomieszczenia gospo
darskie — murowane czwora
ki tworzące podkowę wokół
podwórza. Ponadto do zabu
dowań gospodarczych należy'
bardzo piękny drewniany spi
chlerz z końca XVIII wieku,

t ;■Jak widać- pałac - W Bobrku
Wrą^oz ; z^ńdpwahfanli?;

'

gó--
■*duży

kompleks . mogący stać się
pięknym ośrodkiem rekreacyj
no-wypoczynkowym, któremu
dodaje uroku wielki, stary
park. Koszty rewaloryzacji ca
łego tego zespołu budynków
będą zapewne dość wysokie, .

dlatego też pałac w Bobrku
potrzebuje bogatego mecena
sa. W Urzędzie Konserwato
ra Wojewódzkiego dowiedzie
liśmy się, że zainteresowały
się nim Zakłady Skórzane, w,
Chełmku. Miej my
dizieję, że wkrótce
one właścicielem
pałacu z pożytkiem
i... załogi zakładów.

więc na
staną się
pięknego

dla niego
felg)

Toiowo
ze świata

OBRAZ

rząd polski uhonorował
wysokimi odznaczeniami
j owymi — orderami;
Militari. Drugi raz

dziłem Kraków, a

cały szlak naszych
ćzych penetracji, w :

Dziś, kiedy • zbliża
lejna rocznica

391 MŁN F. ZA
PICASSA

W Paryżu zakupił
cassa pt. „Kobieta
Amerykanin , p. Solow.

sakcja odbyła się telefonicznie
i przelewem, gdyż nowy na
bywca nie pragnął rozgłosu,
niedyskretna paryska prasa
podała jednak jego nazwisko.
Należy dodać, iż jest to, jak
dotąd, najwyższa cena zapła
cona za obraz, tego słynnego
mistrza. •

. STRAŻACY
PODPALACZAMI

We Francji, w miasteczku

Aisne, koło Fresnoy le Grand,
z 30-osobowej grupy straża
ków 9 najmłodszych uprawia
ło od 6-ciu lat zbrodniczy pro
ceder. Podpalali oni mianowi
cie różne obiekty w mieście,
aby potem stawiać się niemal
błyskawicznie do ich gaszenia.

W ten sposób działając otrzy
mywali liczne pochwały i na
grody, jako bardzo sprawni 1

bojowi strażacy: Dopiero przy
ostatnim pożarze powinęła im
się noga. Sprawę wykrył
miejscowy policjant 1 cala

dziewiątka została .; zaareszto
wana. Jak twierdzą miejsco
wi obywatele naczelnik stra
ży po prostu nie mógł uwie
rzyć, t iż jego najmłodsi ulu
bieńcy, zawsze przez niego
chwaleni, okazali się zwyczaj
nymi przestępcami.

obraz Pi-

siedząca”
Tran-



S’;r. 4 ECHO KRAKOWA Nr 12(8805)

PRZETARGI

Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Więc-
kowicach, pow. Kraków — OGŁASZA PRZE
TARG NIEOGRANICZONY' na wykonanie
robót budowlanych, ślusarskich, stolarskich,
instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyj
nych, ogrodzenia, rozbiórkowych, w Pawilo
nie C, stodole 2 i stodole 3 adaptacje.

Termin wykonania robót do 30 X 1974 r.

Podkładki atestowe i kosztorysy znajdu
ją się w biurze PDPS w Więckowicach.

W przetargu mogą brać udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i spółdzielnie
zaopatrzenia i zbytu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30
stycznia 1974 r., o godzinie 14, w biurze PDPS.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania przyczyn.

K-227

KURSY tańca towarzys
kiego organizuje przy naj
nowszych nagraniach Kra
kowski Ośrodek Tanecz
ny. W programie. tańce
międzynarodowe i aktual
ne. przeboje taneczne. Za
pisy: plac. Wita Stwosza
2/2, godz. 12—20.

K-10469

POZNAM pannę dó lat
35, cukierniczkę, posiada
jącą średnie wykształce
nie. Cel matrymonialny.
Fotooferty kierować: —

„Prasa" Kraków, Wiślna
2, dla nr 24479.

SPRZEDAM urządzenie —

„iluminofoniczne" 3X350W
dla dyskotek. Tel. 211-89 .

g-24189

Praca

PRZYJMĘ cukiernika i
ekspedientkę. Oferty 24302
„Prasa" Kraków, Wiśl^r
na 2.

DWÓCH studentów Poli
techniki przyj mie każdą
pracę w dowolnych go
dzinach. — Oferty 24383
„Prasa" Kraków, Wiśl-
na2.■

POMOC domową na stałe
przyjmę. Stanisław Palka,
Kraków — Narzymskiego
32/33, tel. 381-42, godz. 9—

14. g-24300

KULTURALNA rencistka
przyj mie opiekę nad dzie
ćmi w dzielnicy Krowo
drza. Oferty 24386 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

STAŁĄ lub dochodzącą
pomoc -domową przyjmę.
Kraków, ul. Komorow
skiego 7, m. 5, boczna Ko
ściuszki. g-24345

RENCISTKĘ ‘
samotną —

uczciwą, do opieki nad
chorą, dochodzącą, pilnie
przyjmę. Kraków, Dzier
żyńskiego llb/4, parter.

g-24352

PRZYJMĘ fryzjerkę (po
sada stała) oraz uczen
nicę. Sokołowski, Karme
licka 30. g-24388

wytnij i zachowaj! —

Trzech solidnych studen
tów w godzinach popo
łudniowych przyjmie każ
dą pracę dorywczą., Tel.
271-71, w godz. wieczór**
ńych.

‘

g-24503

POMOC domowa docho
dząca potrzebna. Warun
ki bardzo dobre. Ul. Ka
zimierzą Wielkiego 87/57.

g-24525

POSZUKUJĘ dochodzącej
opiekunki - z referencj a-

mi, do l,5:-rocznego dzie
cka (ul. Mazowiecka). —

Oferty 24556 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

ZAOPIEKUJĘ się dziew
czynką powyżej 2 lat u
Siebie w domu (okolice
„Jubilata"). Oferty 24480
„Prasa" Kraków?. Wiśl-
na 2.

Nauka

ŻYCZLIWĄ, dochodzącą
pomóc w pracy domowej
— przyjmę. Zgłoszenia:
ulica Dzierżyńskiego, r 9a,
m. 8, po południu.

g-24427

MASZYNOPISMA? kores
pondencji biurowej — wy
ucza Nowak, Floriańska
38, II piętro. •

g-23617
UDZIELAM lekcji mate
matyki —' zakres liceiim
i technikum. - Reinfuśs —

Kraków, ‘Pąulińska 22/3.
g-23710

Studenci iii , roku; che
mii przemysłowej ?—
udzielają korepetycji: —

.

matematyka (nowy prb-
gram), fizyka i chemia.
Joanna Chimiak, tel.
336-44 (po południu).

g-24488

KAWALER, posiadający
własny dom, pozna Pa
nią w wieku 40—45 lat,
chętnie wdowę.. Cel ma
trymonialny. Poste -. re
stante wykluczone. Ofer?
ty 24451. „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

RENAULT RIO, 1969 r. —

60.000 km — sprzedam.
Cena 90.000 zł. — Oferty
24448 „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

TAKSOMETR mechanicz
ny .sprzedam. — Bochnia,
Krakowska 18/23.

g-24191

GOSPODYNI dochodzącej
poszukuję. Warunki do
uzgodnienia. Rydla 22/11.

g-24414
CZELADNIK piekarski —

(piecowy) oraz uczeń po
trzebni. Oferty 24375

Małżeństwo —* praco
wnicy naukowi — -poszu
kuje- pomocy • na przy-,
chódne do półtoraroczne-,
go dziecka. Zgłoszenia:
Gołębia 13, Instytut Psy-,
ekologii, pók. 1, godz. - 9—

U. g-24433

WOJEWÓDZKI Ośrodek
Szkoleniowy NÓT w Kra
kowie -organizuje kurs
przygotowawczy na wyż
sze uczelnie techniczne. —

Wpisy przyjmuje i infor-
imaćji j -udzi^W., Ośrodek
Szkoleniowy NOT — Krą-

slków, ul/jśtraśż^skięgó' 28
— tel. % 247-28, w. 01, o*4
godż. 8 dó 11, w soboty
dó 13. K-338

ABSOLWENT W»itechni-
ki Krakowski« udziela
korepetycji ż n -Jflsmatyki,
chemii. Krząśc -> — r-tel.
266-14 . . g-24380

ZAOCZNE

l STACJONARNE
KURSY

KWALIFIKACYJNE
ROBOTNIK,

CZELADNIK, MISTRZ
w zawodach:

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

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38.

K-11061

SAMOTNY, (syn 15-letni)
pozna Panią do lat 35. Cel
matrymonialny. — Oferty
24429 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

MASZYNĘ dziewiarską —

5/90, używaną — sprze
dam. Tel. 453-86.

P-2

SAMOTNA, nauczycielka,
lat 48, pozna odpowied
niego Pana w. celu ma
trymonialnym. — Oferty
24400 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PIANINO zagraniczne —

sprzedam. Kraków - Dęb
niki, Praska 51, m. 4.

g-24428

PODSTAWOWE STUDIUM ZAWODOWE

w KRAKOWIE, ul. LIMANOWSKIEGO 62

ZAPISY
dla pracowników

nie posiadających podstawowego wykształcenia.

Studium umożliwia uzupełnienie wykształcenia podsta
wowego oraz prowadzi zajęcia w zakresie przedmiotów za
wodowych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka w Studium rozpocznie się 1 lutego 1974 roku,
i trwać będzie dwa semestry.

Zapisy przyjmuje sekretariat Studium, w godz. 14—19.

LEKARKA, lat 45, wdowa,
posiadająca dwie córki w

wieku 13 i J5 lat, oraz

mieszkanie własne » na

proWińcji, pozna w celu
matrymonialnym przystoj
nego wdowca lub kawa
lera, po wyższych stu
diach, spokojnego, lubią
cego dzieci. Oferty 24445
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

SKODĘ S-100, 1973 r. —

czerwiec — sprzedam. 4-

Oferty 24409 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

SZWAJCARSKI aparat —

dziewiarski Strick -

„Perfect" — sprzedam ta*
nio. Kraków, Fiołkowa
5/3, godz. 17—20 (oprócz
piątku), s. g-24405
CZĘŚCI z Moskwicza 407
— sprzedam. Zgłoszenia:
Wola Duchacka, ul. Dau-
na 21. g-24438

ZAMIENIĘ 2 pokoje, ku
chnia, komfortowe, 66 m2,
słoneczne, ciepłe, w do
brym punkcie miasta, na

3 pokoje, kuchnia,, kom
fortowe lub superkomfor-
ioWe. Wyklucza się osie
dla i peryferie. Oferty
24455.. „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, super-
komfortóWej II piętro, za
mienię na dwa pokoje z

kuchnią, superkomforto-
we, w ’Nowej Hucie. —

Oferty 24516 „Prasa" Kra
ków; Wiślna ,2.

Zguby

ZAGINĄŁ pies wyżeł. —

Telefon 241-31, do godz
16. 24932-g

PANIENKA pracująca,
po studiach, poszukuje
niekrępującego pokoju. —

Telef. 260-63, w. 87, godz
8—14 .30 . g-24481

BEZDZIETNE małżeństwo,
po studiach* członkowie
spółdzielni mieszkaniowej
— pilnie poszukuje poko
ju. Oferty 24514 „Prasa"
Kraków, Wiślńa 2.

KOCHAN Teresa, zamięsz<
kała w Myślenicach .

—

3 Maja 35, zgubiła legi*
tymację studencką nr 4044,
wydaną przez AWF Kra
ków. g-24468

DLA PAŃ!
KURSY

kroju i szycia ♦ goto
wania < sporządzania za

kąsek i wypieku ciast
oraz

KURSY manicure-pediću-
re . ♦ dziewiarstwa ma
szynowego 4 1 rępasacji

pończoch
organizuje Zakład Do-

skońalenla Zawodowego.
Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38.

UMILIĆ ostatni etap ży
cia Pani zgrabnej, ciem
nowłosej, niebrzydkiej,
inteligentnej, łagodnej, ale
z temperamentem, kocha-,
jącej piękno, pragnie wdo
wiec, emeryt, o podob-'
nych walorach, bez na
łogów, posiadający wyż
sze wykształcenie, super-
komfortowe mieszkanie.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 24456 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

WARTBURG 1000, stan do
bry — sprzedam, Kraków,
Friedleina 33/10.

g-24420
FIAT 132 p 1600, kolor do
wyboru — sprzedam; —

Oferty 24447 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

„JUNAK" — tanio sprze
dam. Kraków, ul. Krowo
derskich Zuchów 23/87.

g-24379

GARSONIERĘ M-l, Azo
ry, zamienię na większe
mieszkanie, bez komfor
tu. Peryferie nie wyklu
czone. Oferty 24411 „Pra
sa" Kraków,” Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo pil
nie poszukuje garsoniery
lub niekrępującego poko*
ju w Krakowie lub oko
licy. Oferty 24412 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ dó. Wspólnego
pokoju pana pracującego.
Nowakowski, ul. Krowo
derska 49/7.

ZAMIENIĘ mieszkanie w

Tarnowie na podobne w

Krakowie. — Oferty 24540
„Prasa4* Kraków, Wiśl
na 2.

KADUSZKIEWICZ Jerzy
zamieszkały w Nowej Hu
cie, os. Kolorowe 20, m. 48,
zgubił legitymację stu
dencką nr 4035, wyc
przez AWF Kraków.

g-1

UNIWERSYTET
ROBOTNICZY ŻMS

W KRAKOWIE

organizuje
KURSY

* KIEROWNIKÓW zakła
dów gastronomicznych
♦ BUFETOWYCH

4 KELNERSKIE.

Informacji udziela 1 za
pisy' przyjmuje sekreta
riat UH ZMS w Kral&owie,
al. Słowackiego K t«l.

351-80, w godzlMeh 9—19.
. K-75

PANNA przystojna, po.
studiach, posiadaj ąęa mie
szkanie, pozna w celu ma
trymonialnym Pana kul
turalnego, uczciwego —'

przystojnego, z wyższym'
wykształceniem, do lat 35.
Oferty: 24541 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

,jVOLKSWAGEN 1200" —•

tanio sprzedam, Oglądać:
Nowy Sącz, Manifestu
Lipcowego 49, w godz.
15—17. S-23508

Matrymonialne

SAMOTNI! Duży wybór
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne. „Westa" —

70-952 Szczecin, skr. po
cztowa 672.

K-10689

Nie zwlekaj z maiewaniew

własnego mieszkania do wakacji!
SP-NIA MALARZY I FARKIECIARZY

iĄt caaigM catfego roleu

KAWALER, lat. 34, pijzy-f
stojny, posiadający małe?
gospodarstwo rolne, prag
nie poznać w. celu/matry-
mónialnym Panią , dQ lat
25, dobrą gospodynię. •

Oferty 24484 „Prasa" Kra
ków, Wiślna Ł

30-LBTKIA pozna w celu
matrymonialnym Pana do
lat 45, posiadającego
swś£ samochód lub tak
sówkę. — Oferty 24483
„Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

TANIO sprzedam maszynę
dziewiarską, nową dwu
płytową, nr 5/90, z gwa
rancją. Oferty 24513 „Pra-

, sa" Kraków, Wiślna 2.

WOŁGĄ N-21 — do sprze
dania, pstrowskiego 35 —

warsztaty
'

g-24492
SPRZEDAM maszynę cze
ską do iodćW, z 4 pojem-

•nikami. KraMw. Rakowic
ka 17> ćukitrriia.

ZAMIENIĘ mieszkanie 2-
pokojowe, superkomfortor
we, na 3—4-pokójowe, w

dzielnicy Kleparz,. Zwie
rzyniec. Oglądać: ul. Li
tewska 28/88, godz. 17—19.

g-24413
STUDENTKA I roku AGH
poszukuje niekrępującego
pokoju. — Oferty 24439
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO studenckie
poszukuje pokoju na
Okres od lutego, do czerw
ca. Oferty 24537 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

PILNIE kupię garsonier^
lub mieszkanie własnoś
ciowe w Krakowie. Ofer
ty 24536 „Prasa44 Kraków,
Wiślna 2.

RADLIŃSKA Romana -

Wieliczka, os. Sienkiewi
cza, bl. 22/9, zgubiła 2 in-
deksy. wydane przez WSf
w Krakowie..

PORĘBSKA Elżbieta, zam,
Nowa Huta, os. Teatralne
26/Ź5,. ; zgubiła legitymacje
szkolną, wydaną przez Li
ceum Ogólnokształcące nr
XI w Nowej Hucie;-

ZUBRZYCKA Teresa, uro
dzona 1 października 1949

KAWALER , w ■średnim
“wieku < frbźha ’

^annę?^d(Wat SO.nsZdjęcka?
mile widziane. Cel ma
trymonialny. Oferty. 24507.
„Prasa" Kraków, .. Wiśl
na 2.

g-24496

NOWĄ Skodą 100 S —

sprzedam. — Oferty 24505
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

SKODĄ lOOfljyiB,..
68 r. — sprzedam,
picza 6/3, po 19.

Robot-

g-24529

sprzedam wózek dzie
cięcy dwuczęściowy, w

dobrym stanie. — Telefon
554-77, godż. 16—19.

g-24515

POSZKUJĘ garsoniery su-

perkómfortowęj w Kra
kowie. Oferty 2439.4 . „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

WROCŁAW! Superkom—
fortowe, dwupokojowe —

zamienię na Kraków. —

Oferty 24359 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo.
naukowcy — wynajmie
garsonierę (samodzielny
pokój), lub zaopiekuje się
mieszkaniem osoby wyjeż
dżającej, Czynsz płatny
za pół roku. Peryferie wy
kluczone. —i Oferty 24486
„Prasą4* Kraków, Wiśl
na 2.

DWÓCH młodych, inteli
gentnych Panów poszuku-r
je pokoju. Oferty 24497
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

Kupno

PIANINO krzyżowe tanio
kuplę. Oferty 24452 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

SZAFKI nocne 1 ścienne
— kupię. — Oferty 24392
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2,

SKODĘ 109 L, 110 L, fa
brycznie nową — kupię.
Oferty 24432 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

WAŁ korbowy do silnika
samochodowego „Fiat 1100
D“ lub cały silnik, może

być do remontu — ku
plę. Bojdo, Kraków, Błę
kitna 6, g-24444
MIKROBUS nowy lub po
niewielkim przebiegu —

kuplę. Oferty 24446 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

SALONIK antyczny, może
być do remontu — kupię.
Oferty: 24511 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż

BOKSERA pręgowanego —

11-miesięczńego, z rodo
wodem, sprzedam. Oferty
24523 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM jadalnię fir
my Mannego i łóżeczko
dziecięce. — Kraków, pl.
Wolności 3 m. 150, III pię
tro, g-24304
APARAT dziewiarski dwu*
płytowy 5/90 — sprzedam.
Ul.. Prądnicka 58/33.

g-24296
NOWY akordeon Welt-
njeister, 96 basów, 11, re
gistrów sprzedam. —

Kraków, Spokojna 18/9.
g-24330

SPRZEDAM tanio do
„Warszawy" silnik, — 2
skrzynie biegów, błotniki,
drzwi, tylny most, maskę,
zawieszenie przednie z

układem kierowniczym*
Oferty 24175 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

KĄTOWNIK ogrodzenio
wy sprzedam, garaż bla
szany wynajmę. — Nowa
Huta, Lesisko. ul. Kmici
ca 7, sobota, gódz. 14—17*

g-24468

w Krakowie, zamieszkałe
Nowa Huta,' os. Teatral
ne 3/73, zgubiła indeks ni
4346, wydany
1967 r. przez
Ekonomiczne
Krakowie;

1

Zaoczne

KUCHARZYK Zofia, zam.

Nowa Huta, os. Słonecz
ne 1/12, zgubiła legityma
cję szkolną, wydaną przez
Zespół Szkół Gastronomi
cznych w Nowej Hucie.

MIKRUSA sprzedam. —

Ul. Krakusa 6/1. J

g-24522

Lokale

KAWALER pracujący —

poszukuje mieszkania. —

Oferty 24351 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENTKA poszukuje
samodzielnego, komforto
wego pokoju, w centrum
Krakowa. Oferty 24477
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

Małżeństwo studenckie
— bezdzietne, poszukuje
pokoju. — Oferty 24459
„Prasa** Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ pokój z kuchnią
własnościowe. — Podać
dzielnicę. — Oferty 24461
i,Prasa" Kraków» Wiśl^-
na 2.

PRZYJMĘ panienkę pra
cującą na mieszkanie. —

Kraków, ul. Pstrowskiego
40/4. g-24393

PRACUJĄCA pilnie poszu
kuje samodzielnego poko
ju, najchętniej w cen
trum. Oferty 24472 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje garsoniery lub
pokoju z kuchnią. — Tel.
452-62, w godz. 17—21 .

g-24436
PRZYJMĘ na mieszkanie
studenta. Ul. Zygmuntow-
ska 4. *. g-24395

STUDENTKA V roku UJ
poszukuje zaraz pokoju
przy kulturalnej rodzinie.
Oferty 24430 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

RADOM! Zamienię M-5 —

(oddane dó użytku w 1973
r.) na podobne lub mniej
sze w Krakowie. Oferty
24426 „Prasa" Kraków.
Wiślna 2.

DWA pokoje (an^filada)
z kuchnią, komfortowe,
i. pojedynkę śródmieście,
zamienię na dwa pokoje
z- kuchnią komfortowe. —

Oferty 24402 „Prasa" Kra
ków, Wiślńa 2.

DWIE panie, pracująca i
studiująca, — poszukują
komfortowej garsoniery
lub niekrępującego poko
ju. QfeW^4361 „Prasa**-
Krako^^iśśfspa 2.

KUPIĘ własnościowe lub
wynajmę samodzielne mie
szkanie na dwa lata. —

Cały czynsz płatny z gó
ry. Tel. 211-58.

g-24377

MIESZKANIE 3-pokojowe,
komfortowe, zamienię z

kolejarzem na małe 2-
pokojowe. — Oferty 24508
^r^s|ę^?iKrąków,. Wiśl-
na ■. i

■1 -Ll*
DWIE - pamęnki pracujące
poszukują, zaraź, pokoju.
Oferty 24527 „Prasa" Kra
ków, Wiślńą 2.

DYDUCH Stanisław, zam.

Bieżanów 495, zgubił le
gitymację studencką nr

39/68/Masź., wydaną prz
Wydział Maszyn AGH.

PRACUJĄCY poszukuje
pokoju. Zgłoszenia: tel.
418-75, godz. 7—15.

g-24382
MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje pokoju
samodzielnego lub garso
niery na okres 6 mie
sięcy. Czynsz. z' góry. —

Oferty 24389 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2;

MŁODE małżeństwo po
szukuje niekrępującego
pokoju lub garsoniery na

okres jednego
' roku. —

Czynsz z góry. — Oferty
24526 „Prasa" Kraków.
Wiślna. 2 .

;soua jfózrie -

. ... ............ lLii

PRZEPRASZAM serdecz
nie Ob. Janinę Ciakową,
zam. w Krakowie, ul.
Kremerowska 6/5, za mo
je niewłaściwe zachowanie
się i słowną obrazę w lu
tym 1973 r„ czym wyrzą
dziłam Jej krzywdę mo
ralną. Stanisława Nowa-
kowa — Nowa Huta, os.

Grębałów 75 a. 24519-g

ZAMIENIĘ dwa duże, pię
kne pokoje komfortowe,
kuchnia? łazienka, II pię
tro, śródmieście, na małe
M-4 lub duże M-3, su-

perkomfortowę, z loggią,
ładnie położone, nawet

najwyższe piętro, oprócz
Nowej Huty. Oferty 24381.
„Prasa". Kraków, Wiśl
na 2.

DAM samodzielny pokój
w domu j ednorodzinnym
osobie samotnej — Pani,
w zamian za . pomoc w go
spodarstwie domowym. —

Ul. Królowej Jadwigi 143a.
• g-24524

DWIE panie pracujące
poszukują niekrępującego
pokoju. — Oferty 24521
„Prasa" .Kraków, Wiśl-*
na 2.

ZABIORĘ trzy osoby do
Austrii samochodem Fiat.
Wyjazd między 20 a 30
stycznia 1974. Trasa do
wolna. Oferty 24390 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

„BAR Sam44 - z ul. Mazo
wieckiej został przenie
siony ha ul. Cegielniąną
12a. Uprzejmie zapraszam.
Bakaluś.

Nieruchomości

SPOKOJNA starsza pani
— doktorantką • — poszu
kuje niekrępującego po
koju lUb garsoniery. —

Możliwość konwersacji an
gielskiej. -T- Oferty .24502
„Prąsa" Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ parcelę budowlaną
na terenie Krakowa lub
okolicy. Oferty 24434 „Pra
sa44 Kraków, Wiślna 2.

LAKIEROWANIE samo
chodów, poprawki lakier
nicze — konserwacje pod
wozi — wykonuje zakład
specjalistyczny — Jan Ku-
tyba, Głogoczów 210. —

Zgłoszenia: tel. 566-07 —

po 18. g-24588

SPRZEDAM parcelę bu-,
dowlaną w Tyńcu, dziel-*
nica Kraków Podgórze. —

Oferty 24387 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

CZYSZCZENIE i farbowa
nie kożuchów — wykonu
je punkt usługowy — An
drzej Kuciel, Kraków, ul.
Siemiradzkiego 3. Termi
ny 10-dniowe.

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe

Warunki przyjęcia:

przyjmuję do dnia T lutego 1974 roku

wpisy dziewcząt i chłopców
do grupy baletowej

dla powstającej
Międzynarodowej Rewii na Lodzie.

® wiek dziewcząt — 18—21 lat, wzrost 163—173 cm

@ wiek chłopców — 18—22 lata, wzrost 167—177 cm,
dobra prezencja, muzykalność, III ki, sportowa
w jeździe figurowej na lodzie.

Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem ZPR Warszawa,
ul. SENATORSKA 13/15 — Dział Artystyczny.

Zastrzega się, że będq rozpatrywane tylko kandydatury
odpowiadające w. w. warunkom.



Nr 12 (8805) ECHO KRAKOWA Sfr. 5

TELEFON TYGODNIA 54634

CZEKA NA ODPOWIEDŹ

Zamiana mieszkania
Wśród tematów, wskazanych nam przez naszych Czytel**

ników do szybkiego zajęcia się, znalazły się również nie
omawiane jeszcze w Telefonie tygodnia. Do nich należy
sprawa zamiany mieszkań. Postanowiliśmy więc najbliż
szy Telefon w środę dnia 16 stycznia poświęcić temu pro
blemowi. Prosimy więc Czytelników „Echa”, którzy
zetknęli się już z tą sprawą, aby przekazali nam swoje
doświadczenia. Czy udało się im szczęśliwie dokonać za
miany, co było w tym pomocą, a co przeszkodą, jakie
proponują ułatwienia, uproszczenia, aby zamiana prze
biegła gładko ku zadowoleniu obu zamieniających się
stron. A więc w środę czekamy na uwagi przez telefon
nr 546-34 w godzinach od 9 do 12.

KRAK. KOMITET FJN za-

j wiadamlą, że w lokalach
i Dżielnicowycb Komitetów FJN

pełnią dyżury radni RN m.

Krakowa i DRN wraz z człon
kami DK FJN:

• w godz. 15—17 — Krowo
drza, al. Krasińskiego 18

• w godz. 17—19 Śródmieś
cie, ul. Grunwaldzka 8

• Ponadto w godz. 14—16
w lokalu KK FJN, pi. Wios
ny Ludów 6 pełni dyżur po-

I selskl poseł dr J. Garlicki.

Ukazał się w sprzedaży
„Kalendarz Robotniczy 1974"

Ukazał się w sprzedaży „Ka
lendarz Robotniczy” na rók 1974
wydany przez „Książkę i Wie
dzę"; Czytelnicy znajdą w nim
wiele niezbędnych w pracy i ży
ciu codziennym aktualnych in
formacji ze szczególnym u-

Względnieniem osiągnięć PRL
w okresie 30-lecia.

Oto tytuły kilku, opartych na

materiałach źródłowych, publi
kacji zamieszczonych w kalen
darzu: „Ustrój polityczny Pol
ski Ludowej”, „Kierownicza ro
la PZPR”. „Polska i świat —

fakty i liczby”, „30 lat polsko-
radzieckich stosunków' gospo
darczych", „RWPG”, „Politycz
na mapa współczesnego świata’’.

Kalendarz zawiera także da

ne dotyczące składu osobowego:
Biura Politycznego i Sekretaria
tu KC, Komitetu Centralnego,
Centralnej Komisji Rewizyjnej,
Centralnej Komisji Kontroli

Partyjnej. PZPR, Sejmu, Rady
Państwa, Rządu PRL i CRZZ.

Na bogatą część informacyjną
kalendarza składają się m. in.:

adresy naczelnych organów Wła
dzy i administracji państwowej,
porady w zakresie: kształcenia

młodzieży pracującej, składania
i trybu załatwiania skarg i
wniosków, turystyki zagranicz
nej, taryfy opłat pocztowych i
komunikacyjnych, kalendarze

(np. stuletni, wędkarski, łowie
cki), rachuby czasu, i wiele in
nych pożytecznych na co dzień

informacji, ,

Notatnik
DZIŚ O GODZINIE:

♦ 18 — PŚM Nr 3, ul. Józefiń
ska 10 — wieczór poezji Marii
Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej.
Recytuje Katarzyna Deszcz,
akomp.: Elżbieta Stępień i Bogu
miła Wrońska-Maliszczak.

♦ 18 — Klub SD, ul. Batorego
14 — spotkanie działaczy koła te
renowego SD dz. Krowodrza.
Prelekcję pt. „Perspektywy poli
tyczne świata** wygłosi prof. dr
M. Iwanejko.

♦ 19 — Klub MPiK. ul. Jagiel
lońska 1 — w ramach Tygodnia
Poezji —- Konfrontacje poetyckie
Grupa „Teraz’* i „Tylicz”. — U-
dzial wezmą: red. J. Pieszcza-
chowicz i dr J. Kajtoch.

JUTRO O GODZINIE:

♦ 18 — Klub MPiK, ul. Jagiel
lońska — spotkanie z Teatrem

Kolejarza ZZK — poprowadzi
mgr inż. arch. Zb. Oleś. (Współ
organizator: Tow. Kultury Tea
tralnej).

♦ 18 —• Ośrodek Kultury, Mydl-
niki — występ , krakowskiej
„Szmelcpaki”.

♦ 18 •— Salon TPSP, Nowa Hu
ta, al. Róż 3 — Otwarcie wysta
wy grafiki.

♦ 18 - Osiedlowy Dom Kultu
ry, Tonie ul. Łokietka 265 —

spotkanie z Ludwikiem Jerzym
Kernem.

♦ 18 — Klub Literatów, ul.

Krupniczą 22 — Wieczór .wsporn-
nień .o.'10/i. Gałczyńskim pt.

NMa „Kocham oświat”.owadzi? ----- T.
Kwiatkowski, recytują: M. Nowo
tarska, M. Iwanejko, S. Gron-
kowskl, A. SZybowski.

,# 19 — KDK, Sala marmurowa
— koncert studentów PWSM. Mu
zyka romantyczna.

#19 — Klub „Starówka**
, ul.

Buble
Kupno zapałek z etykietką „30-

leeie LWP" kryje szczególne
emocje. Ponieważ zapala się
mniej więcej co piąta, każde się
gnięcie po zapałkę budzi dresz
czyk emocji: zapali się czy nie?

Przy trzecim pudełku dreszczyk
emocji zmienia się w dreszcz

wściekłości.* cóż za buble pro
dukują te Czechowice! (mar)

Obrabował mieszkanie

krakowski
Szczepańska 5/IIp. — Nepal —

ojczyzna Himalajów i świątyń.
Wrażenia z podróży mgr inż. R.

Zawadzkiego.

konduktorka

Zdj. J. RUBIS

w oczach niekłamany podziw
dla aktorów „Dropsa".

'

Z kroniki MO

4 Na wniosek Komendy Pow.
MO w Tarnowie został aresz
towany 30-letni Władysław Ćh
z Gabonia w tym powiecie, któ
ry znalazł się pod zarzutem sfał
szowania książeczki oszczędno
ściowej PKO na kwotę 15 tys.
zł i podjęcia z niej w tarnow
skim firzędzie pocztowym sumy
9 tys. zł. (Z)

Przed zabawą posilamy się, z o-

gromnym apetytem, największy
mi dziecięcymi przysmakami —

lodami i. kremem.

W rocznicę
wyzwolenia

Drużyny kól PTTK i SKKT,
szkól, zakładów pracy, organiza
cji młodzieżowych oraz, turyści
Indywidualni wezmą udział w

dniu is bm. w V Zlocie Turys
tów Pieszych „Szlakami wyzwo
lenia Kra'-owa”.

Uczestnicy zlotu wyruszą na

cztery trasy turystyczne. Impre
zę poprzedzi organizowany w dniu
16 bm. o godz. 17.30 w Klubie
Turysty PTTK przy ul. Baszto
wej 6 „Wieczór wspomnień", w

którym uczestniczyć będzie poseł
— dr Jan Garlicki, (ja)

Zaczyna się od lodów i wiel
kich porcji kremu. Milusińscy
ogromnie przejęci tym, że przy
szli do prawdziwej, „dorosłej"
kawiarni, zajadają je z powagą,

której i' dorośli mogą pozazdro
ścić. Cała dziecięca powaga pry-

■tka, gdy rozpoczyna się występ
najmilszego ze znanych mi ka
baretów — „Drops". Maluchy aż

piszczą z radości, zanoszą się
śmiechem, a i dorośli nie pró
bują powstrzymać wybuchów
śmiechu.

Kabaret „Drops" przedstawił

Nietrzeźwy wyrostek
contra

Do oburzającego
'

wybryku
chuligańskiego dokonanego pod
wpływem alkoholu doszło na

stacji kolejowej Podłęże (pow.
Kraków). Ofiarą wybryku sta
ła się konduktorka pociągu re
lacji Przemyśl — Kraków.

Konduktorka 20-letnia Maria
K.s z Przemyśla, pełniąc swe

obowiązki,., zeszła w Podłężu na

następnie, po -oddaniu
sygnału do odejścia pociągu, u-

siłowała wejść na stopnie , jed
nego z wagonów. Wejście za
grodził jej nietrzeźwy wyrostek,
spychając z całej siły konduk
torkę ze stopni.

Sprawcę chuligańskiego zaj
ścia, 17-letniego Stanisława J. z

Łętkowic (pow. Tarnów), umie
szczono naprzód w krakowskiej
Izbie Wytrzeźwień, a następnie
w Izbie Dziecka MO, gdzie prze
bywa do dyspozycji Sądu dla
Nieletnich. (Z)

w ostatnią niedzielę w kawiarni

„Literacka" nowy program pt.
„Kto to? Co to?", do którego
teksty wybrał i ułożył Tadeusz
Sliwiak, wyreżyserowała zaś
Maria Korabicz. Zrobienie do
brego programu dla dzieci nie

jest bynajmniej sprawą łatwą.
Trzeba dużo wyczucia, aby tek
sty były dla młodych widzów
zrozumiałe, trzeba wiedzieć co

śmieszy ich najbardziej, jak pro
wadzić program, aby dzieci włą
czyły się do wspólnej zabawy.

Wszystko to udało się „Dropso
wi" znakomicie przede wszyst
kim dlatego, że teksty są proste
zaś ich wykonawcy: Maria Ko
rabicz, Barbara Kober, Jerzy Po
lański i Adam Romanowski prze
kazują je w sposób bezpreten
sjonalny, dla dzieci zrozumiały
Umiejętność nawiązania kontak
tu z młodocianą widownią to

główny atut kabaretu, w tym
wypadku chyba najważniejszy,
za który „Dropsowi" należą się
wielkie brawa. Całość programu
ozdobiono przyjemną i łatwo w

dziecięce uszy wpadającą muzy
ką.

Cóż, można tylko prżyklaśnąć
pomysłowi zorganizowania przed
stawień „Dropsa"

'
w „Literac

kiej“, i życzyć sobie, . a raczej
dzieciom, aby „Drops" występo
wał jak najczęściej i jak naj
dłużej, chociażby tak jak obie
cuje — w każdą niedzielę: (elg.)

Ponad 100 stron stanowi część
użytkową kalendarza z miej
scem na notatki, telefony, adre
sy-. Całość liczy 320 stron.

Kalendarz Robotniczy na 1974
rok posiada interesującą formę
graficzną, zawiera wiele ilustra
cji, a wśród nich reprodukcje
najlepszych plakatów w 30-le-
ciu PRL. Kieszonkowy format i
plastykowa oprawa podnoszą je
go wąrtość użytkową.

Kalendarz można nabyć we

wszystkich kioskach i księgar
niach, na terenie całego kraju w

cenie 25,50 zł za egz.

Plenum KD PZPR

Kraków-Krowodrza
Dziś po południu odbędzie się

posiedzenie plenarne Komitetu

Dzielnicowego PZPR Kraków-
Krowodrza, poświęcone przedy
skutowaniu zadań instancji
dzielnicowej i podstawowych
organizacji partyjnych w zakre
sie dalszego doskonalenia treści
form i metod pracy partyjnej
w oparciu o doświadczenia roku
1973.

Kto bawi się lepiej — dzieci czy
dorośli? — i jedni i drudzy ba

wią się znakomicie.

pobił gospodynię
Oficer dyżurny Komendy Pow.

MO w Tarnowie został nad,ra
nem zawiadomiony o napadzie
rabunkowym na mieszkanie sa
motnej kobiety — Marii K.

Na miejscu milicja ustaliła,
że młody mężczyzna wszedł do
nie zamkniętego mieszkania, w

którym późnym wieczorem pa
liło się jeszcze światfo, prosząc
gospodynię o rozmienienie 1000-
złotowego banknotu. Gdy Ma
ria K, wyjęła spod poduszki
zwitek pieniędzy, intruz wyr
wał jej z ręki wszystkie trzy
mane przez nią oszczędności łą
cznie z podanym przez siebie
banknotem. Nie poprzestał jed
nak na tym. Uderzył Marię Ki
■w twarz, a następnie zabrał się
.do przeszukiwania mieszkania.
Znalazł pół litra wódki i tym
się ostatecznie zadowolił.

Milicja zatrzymała podejrza
nego o napad rabunkowy 22-
lętniego Kazimierza K. z Zaczar-
nia (pow. Tarnów) na drugi
dzień w melinie pijackiej w Tar
nowie. Został on rozpoznany
przez poszkodowaną.

(Z)

Rozmowif przyherbacie

Jeśli sukces
7 roku na rok zmniejsza się śmiertelność dzieci przy uro-

dzeniu, ud aje się wyrwać śmierci nawet te najsłabsze.
Obecny stan więdzy medycznej sprawia również, że więcej
z nich Wychodzi obronną ręką z rozmaitych często ciężkich
chorób i urazów. Jest to bez wątpienia ogromny sukces
współczesnej medycyny, powoduje to jednak wzrost liczby

\ dzieci kalekich, którym należy zapewnić możliwie1 normalny
S rozwój i zaadaptować je do życia w społeczeństwie.
S — Rzeczywiście zagadnienie
g dzieci kalekich jest w tej chwi-
S li ogromnym problemem we

g współczesnym święcie, a więc
£ także i w naszym kraju — mó-

g wi dr JAN MIRKI EWICZ —

g Kierownik Wojewódzkiej Po-
S radni Rehabilitacyjnej dla Dzie-

g cl 1 Młodzieży, która mieści

się w Instytucie Pediatrii w

S" Prokocimiu, Sprawa ta ma

g dlatego tak duże znaczenie, że
małych pacjentów jest bardzo

S Wiśle, a będzie jaszcze więcej.
S — Na czym polega re-

5 habilitacja dziecięca?
g ■**. Jest ona zależna przede
g wszystkim od stopnia kalec-

twa dziecka. Inaczej będzie
więc przebiegać w przypadku
częściowego niedowładu, czy
lekkiego porażenia kończyn,
gdzie potrzebne jest stosowa
nie ruchu ożyli ćwiczeń wy
biórczych i ogólnorozwojo
wych, inaczej przy całkowi
tym inwalidztwie lub wrodzo
nym braku kończyn (w tej
ęhwili mamy czworo dzieci nie

posiadających od urodzenia

kończyn górnych. Innego po
stępowania wymagają dzieci
kalekie, prawidłowo rozwinię
te umysłowo, a innego opóź
nione w rozwoju. Rehabilita
cja ma jednak zawsze charak-

te niech będzie jak najpełniejszy
ter kompleksowy, tzn. poza
samą metodą leczniczą, tj. u-

sprawnieniem narządu ruchu,
stosuje się również psychote
rapię 1 pedagoglzację
ców.

rodzi

ły— Jesteście więc
stanie poprawić zdrowie
fizyczne dziecka, ale

psychicznie czy można
mu pomóc?

— Oczywiście, że można 1 to
Właśnie jest nasze największe
zadanie, zaadaptowanie kale
kiego dziecka do w miarę moż
liwości normalnego życia w

przyszłości, pogodzenie go nie
jako z myślą o kalectwie i

spowodowanie, że nie będzie
ono dla niego czymś strasz
nym. Jest to Zadani, na pew
no niezmiernie trudne, ale od
niesienie sukcesu przynosi o-

gromną satysfakcję. To zresz
tą Sukces wielu specjalistów:
lekarza psychologa, chirurga
dziecięcego, ortopedy, neurolo

ga, specjalisty rehabilitacji i

mgr wf.
— W jaki sposób tra

fiają do Was mali pa
cjenci?

— Współpracujemy z Woje
wódzką Poradnią Neurologii
Dziecięcej 1 oddziałami położ
niczymi, przywożą je do nas

także sami rodzice, z tymi o-

statnlml mamy często sporo
kłopotu, nie wszyscy zdają so
bie bowiem sprawę, że wcze
sne rozpoznanie choroby 1 jej
leczenie daje dobre wyniki.
Np. przy uszkodzeniu ośrod
kowego układu nerwowego
właśnie wczesne rozpoznanie
jest najważniejsze, później roz
wijają się bowiem powikłania,
deformacja kończyn Itp. A ro
dzice zwlekają z przywiezie
niem dzieci i bagatelizują le
czenie.

— Wspomniał Pan o

pedagogizacji rodziców.
Czy ona właśnie ma na

celu przybliżenie ich do
Poradni i skłonienie do

współpracy?
— Tak. Pedagoglzacja służy

przede wszystkim objaśnianiu
rodziców jak należy postępo
wać z dzieckiem kalekim, jak
je wychowywać, a równocze
śnie uczy ich samej metody
ćwiczeń, które —- po wypisa
niu dziecka ze szpitala — mu
szą być wykonywana w do
mu. Osobiście uważam, iż nie
słychanie ważne byłoby zor
ganizowanie oddziału rehabili
tacyjnego dla małych dzieci

kalekich, w którym byłyby one

przyjmowane razem z matką.
Byłaby to równocześnie świe
tna baza naukowa. Niestety,
na razie, mimo usilnych sta
rań, me udało się takiego od-
działu stworzyć.

— Dziękuję za rozmo
wę. -

. .

Rozmawiała:
BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

IiI



Zwycięski bilans wyprawy za „wielkq wodę"

razy witali Nowy Rok

TELEGRAFICZNIE

polscy hokeiści

podczas kanadyjskiego tournee

»Echo«
P° 24-godzinnym locie powrócili do kraju polscy I

hokeiści, którzy w ciągu 16 dni rozegrali w Kanadzie
9, spotkań w tym 5 zakończyło się ich zwycięstwami,
3 mecze zremisowali i tylko 1 raz zjechali z lodowis
ka pokonani.

W ekipie reprezentacyjnej by
ło aż 10 osób z Nowego Targu,
w tym asystęht trenera A. Jego
rowa — Mieczysław Chmura oraz

9 zawodników drużyny mistrza
Polski — Podhala. Ale tylko je
den z- nich był po

’
raz drugi ńa

tournee w Kanadzie. Mowa o

wielokrotnym reprezentancie Pol
ski, doskonałym obrońcy —

Stanisławie FRYZLEWICZU.
— Panie Staszku, przywiózł

Pan z pewnością wiele wra
żeń, które na trwale zapiszą
się w Pańskiej pamięci. Jaki
moment utkwił Panu najbar
dziej? .. ,

- Z pewnością chwila, i

wsiadaliśmy do samolotu,
ry miął nas przywieźć do
ski. Dgdam jednocześnie,
najbardziej dłużyła mi się
da autokarem klubówym
Warszawy do Nowego
gdyż nie mogłem się
chwili powitania z rodziną.

Tu wyjaśnij my, że Fryźlewicz
ma dwójkę uroczych dzieci: 6-
letnlęgo Darka i 3,5 letnią Ines
a małżonka — Jolanta jeszcze
pod panieńskim nażwiskiem Ja
giełło była wicemiśtrzynią Pol
ski w saneczkarstwie.

— W ciągu 16 dni pobytu
spędziliście pracowicie czas,
czy poza rozgrywanymi me
czami znaleźliście trochę cza
su dla siebie?

— Bardzo mało, gdyż wolne
od hokeja chwile wypełniały
spotkania z rodakami. Muszę
powiedzieć, że przyjmowali nas

nadzwyczaj serdecznie i cieszyli
się z każdej naszej wygranej.
Wystarczy jeśli wspomnę, iż
na meczu w St. Alberta wi
downia składała się niemal z

samych Polaków, którzy zje
chali tam,-t Fdmąntpą,, Mie
liśmy doping jak u siebie w

domu.
— Gdzie witaliście Nowy

Rok?
— Prószę sobie wyobrazić, że

aż trzy razy Składaliśmy, sobie
życzenia. Pierwszy raz wg cza
su moskiewskiego wznieśliśmy

toast
:nerao v

______

molocie pbdczasidotu, drugi raz

wg czasu polskiego w drodze z
lotniska do Winnipeg a trzeci
raz po kanadyjskw wt Williams
Lakę.

’
— Czy mieliście okazję oglą

dać w akcji hokejowe, zespo-

za zdrowie naszego tre-

Anatolija Jegorowa w sa-

w hokeju liczy. I
że właśnie w grze

leży przyszłość
hokeja.

się obecnie
wydaje się,
zespołowej
światowego

Dziękujemy za ciekawą roz
mowę, życzymy szybkiego
wyleczenia kontuzji i dalszych
sukcesów!

WAIKERIE. Nadal, z uwagi
na fatalne warunki atmosfe
ryczne, organizatorzy . szy
bowcowych MS nie mogli
przeprowadzić pierwszej kon
kurencji,

ZAKOPANE, W ramach nar
ciarskich mistrzostw okręgu —

w obsadzie międzynarodowej
bieg sztafetowy kobiet M

km wygrał LKS Poroniec

bieg mężczyzn 4 x 10 km
BBTS Bielsko. W dwuboju
seniorów triumfował Rabin a

wśród juniorów — Kawulok.

OLSZTYN. Bojerowym mis
trzem świata w klasie
stał Tfn . Woodhousse

nasi reprezentanci
Marcińczyk,
11. Kramer.

Tenisiści Kolum-

WTOREK

Pawia

DomoslaWa

DŃ zo-

(USA)
zajęli

9.

Teatry
Słowackiego 19.15 Rewizor, Mo

drzejewskiej 19.15 Noc listopado
wa, Kameralny 19.15 . Klik-Klak,
Bagatela 16, 19.30 Po górach po
chmurach, Ludowy 19.15 Cyrulik
sewilski. Groteska 17 Gdzie jest
Piotrowski?

kiedy
, Zctó-
►'Ppl-

źe
Jaz-

’r

Targu,
doczekać

zawodowe?

Za pośrednictwem srebr-
ekranu śledziliśmy 5 spot-
ekstraklasy zawodowców.

W porównaniu do tych oglą
danych przeze mnie przed 7
laty, kiedy również uczestni
czyłem w' tournee kanadyj-
slćirn naszej reprezentacji, za
szła tylko jedna zmiana, druży
ny zawodowe grają jeszcze o-

strzej. Każda akcja ofensywna
składa się z dwóch,
trzech- podań i

następuje atomowy strzał
bramkę. Nie
ny‘ dla ojca,
wyśmienicie
nicznie.

— Jaki

nego
fcaii

najwyżej
momentalnie

na

jest to hokej pięk-
ale zawodnicy są
wyszkoleni tech-

wynik przewidy
wałby. Pan w meczach z czo
łowymi, klubowymi zespola-
mi europejskimi?

— Sądzę, że taki np.. Cańa-
diens Montreal mógłby prze
grać tylko z ekstraklasą ra
dziecką, gdyż np. Dukla lhlava
i w ogóle Czesi ustępują im

twardością w grze, choć repre
zentacja CSRS samym
koleniem technicznym
już dorównuje zawodowcom.

tournee
w

naszej

To as zaciekawi
ZNAKOMITY piłkarz ho-

lenderski Johaii Cruyff ,

przeznaczył dochód z premie
ry filmu „Nr 14” na rzecz

ofiar powodzi w południowej
Hiszpanii. Film tćn poświęco
ny jest karierze tego piłkarza.* SB

NIESFORNY a wyśmienity
piłkarz — Manchester United
— George Best znów zaczął
zaniedbywać treningi od
sunięto go ód ostatniego me
czu mistrzowskiego.

Młodość, talenty, pasje. K ,,M go;
dżiny”. 21.10 Teaitr TV: A. Four-
niar — Mój przyjaciel duży M>
22.50 Kurs jęz. niemieckiego.. 534t

Pro-gram na środę.
ŚRODA — I: 9 Fizyka (ki. VI),

9.30 Ukryta forteca —■fiiin jap.
11.30 Kamienne ślady — film NRD.
12 Historia (kl. VIII). 12.45 TV Te
chnikum Rolnicze — fizyka. 13.25
TV Technikum Rolnicze — mecha
nizacja rolniotwa. 14.40 Politechni
ka TV: Fizyka (kurs’ przygot.).
16.25 Program dnia. 16.30 Dziennik.
16.40 Dla ml. widzów: Czary i za
bobony. 17.10- Oj, Dzikówlanle ja
dą, 17.30 Losowanie Małego Lotka.
17.40 Informacje — Towary Propo
zycje. 17.50 Dialogi historyczne
18.25 Kronika. 18.45 Tematy znad

Wisły — film TVP. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.15 Ukryta for
teca — film fab. jap. 22.15 koh-

; takty-, - 22.45 Dziennik. 23 Wiado
mości sportowe i sprawozdanie z

turnieju w . koszykówce. 23.30 Pro
gram na czwartek.

Wysławy-miizęa
Wawel-komnaty (wt. .9—14.15, śr.'

12—18), Skarbiec i Zbrojownia (wt.
10-—15.30,- śr. 12—18), Zamek i Mu
zeum w Pieskowej Skale (wt., śr.
10—16), Muzeum Lenina, Topolowa
5: Lenin w Polsce (wt. 9—18, śr.
9—17), Oddział, ul. Kr. Jadwigi 41:
Mieszkanie Lenina (wt. 9—13, śr,

"zamk.), Muzeum Historyczne —

Oddziały: Jana 12: Dzieje i kultu
ra Krakowa,- Krzysztofory, Rynek
Gł. ' 35: Polsko-radzieckie ’ brater
stwo bępni; (wt. 9—15, Śr. ii—18 wśt.
wolny), Szpitalna 21: Dzieje teątru
kra-k., Grafika L. Misiaka (wt. li—
18 wst. wól., śr. 9—15), Francisz
kańska 4: Szopki krakowskie (Wt.
11— 18 wst. wol., śr. 10—18), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Sukiennie^:
Galeria malarstwa’ poi. XIX w.

(wt. zanik., śr. 10—16), Dom Sta-

tejkl, Floriańska 41 (wt., śr.! 10—

16), Szołayskich, ;pl. Szczepański
9: Poi. malarstwo’ i rzeźba dozl764
r. (wt. zamk.. śr. 10—16), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Krajobraz
Tatr, Nasze góry w malarstwie’ 1

grafice (wt,’ 10—16, śr. 12—18„wst.
wól.). Archeologiczne, Poselska 3:

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski. Kolekcje zabytkóizi, ar
cheologii śródziemnomorskiej ,(wt.
14—18 wst. wol., śr. zamk.), Etno
graficzne, pi. .Wolnica 1 (wt. ząmk.j
śr. 10—15), Przyrodnicze, Sławko
wska 17 (wt., śr. .10—13), .Galerię t
Arkady,’, pS; Szczepański 3: Wy
stawą A. Nowackiego, (wt.. śr. 11—

18), Pryzmat, Łobzowska 3: Arty
sta wobec? siebie 1 społeczeństwa
(wt.,. śr.’ 9H-19),.-. Pałac Sztuki,, pi.
Szczepański. 4: Wystawa prac'. u-

^jo^-17)/ W-
dlówką, tętmaicra 28 (wt., śr. 11—

ił), KTF. ul. Boh. Stalingradu 13:
Veńus .73 Cz. II (ćodż. 9—21),, Ko
palnia Soli, Wieliczka (codz. 8—16).

Dyżury
Chirurg.i Trynitarslęa li, Chirurg*

dziec.: Prokoeim, Laryńg.: Koper
nika 23 a» Urolog.: Grzegórzecka 48„
Neurolog., Okulist.: Prądnicka 35,
Pogot. Ratunk.: Siemiradzkiego 1:
wypadki tel. 09, zachorowania i

przewozy: 380-50, Podgórze 625-50,
657-57, .Grzegórzki 209-01, 205-77^

Pogot. MO tćl. 07, Telefon Zaufa
nia 377—55 (17—22), dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (15—17), Straż Poi.

08, Pomoc Drogowa PZMot. Kri-
kówi 417-60 , (7—22). Zakopane 27-ą7,
N. Targ 29-42, N. Sącz 203-25, Tar
nów 39-96 (7—-16). Informac. o Usłu
gach, Mały Rynek 5 tel. 565-88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO tól.
411-ii, Pogot. Ratunk. 422-22, Straż
Poż. 433-33, Dyżur pediatr. dla

Nowej Huty i pow. Proszowice:

Szpital w Nowej Hucie. Informacja
kolejowa zagr. 222-48, kraj. 238-80,
do 85, 595-15,' Informacja kodowa

tel; 413-54 (dla N. Huty).. 203-22,
2Q3-42, 584-23, 230-19, Poradnia d/s
Wychowania Seksualnego Młodzie
ży 357-66 (14—18), Milicyjny Tele
fon Zaufania ; 216-41 (całą dobą),
262-33 (8—16), KTSM,, Boh. Stalin
gradu 13 — telefon porad i infor
macji z zakresu seksuologii 578-08.

Apteki
Boh. Stalingradu 77 (tlen), Mogil

ska 16, Zwierzyniecka 7, Zakopiań
ska 69, pl. Wolności 7, Pstrow1-
skiego 94, Huta: os. Kalinowe,
al. Rew. Październikowej 6 (tlen).

Radio
S ’ WTOREK

PROGRAM n

17.00 Aud. rozrywkowa. 17.30 Nasz

punkt widzenia. 17.45 Przed kon
certem Órk. i Chóru PR 1 TV w

Krakowie. 18.10 „Pierwsze eUil wól-
ności” — fel. St. Stanucha. 18.30
Echa dnia. 18.40 Drogi poznania —

„Eksperyment profesora Harrisa”.
19.00 kwadrans jazzu. 19.15 29 lek
cja Języka angielsk. 19.30 Magazyn
liter.-muzyczny. 21.00 Kwadrans

muzyczny K. Stromengera. 21.15

Reportaż. 21.50 Wiadomości sport.
21.55 Rozmowy o wychowaniu. 22.05 ;
Po raz pierwszy na antenie. 22.30
Kalejdoskop kulturany. 23.00 Z.

płytoteki Wl. Surzyńskiego. 23.S5 .

Co słychać w świecie. 23.40 Z mu
zyki? XX w.

NA UKF 68.75 MHz — Z KRAK.
16.20 Zespoły kameralne. . 16-.4Ó

„Ucz, ucz się polskiego”. 16.50 Me
lodie rozrywkowe. 19.00—21.30 Pro
gram stereofonicznym

Kijów 16.30, 19.30 El Dorado (USA
1. 14). Uciecha 15, 19 W pustyni i
w puszczy cż, I i li (poi. 1. 7),
Warszawa 15.30, 13, 20.30' W kręgu
zła (fr.-wl. 1. 16). Wolność 15.45,
18, 20.15 Kłute (USA, 1. 18). Apollo
15.45, 18, 20.15 Śmiech w ciemności

(ang. 1. 18). Sztuka — studyjne
15.45, 18. 20.15 Kozi róg (bułg. 1; 18).
Wanda 15.45, 18, 20 Godzina szczytu
(poi. I. 16). Mł. Gwardia (Lubicz
15) 14,45, 17, 19.15 (seans zamkn.),
Pippi w. kraju Taka-Tuka (szw, 1.
7). Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45,
18, 20.15 Oto jest głowa zdrajcy
(ang. 1.’14). Wisła (Gazowa 21) 16,
18 Zbieg z Alcatraz (USA, 1. 16),
20 Palec Boży (poi. 1. 16); Ma
skotka (Dzierżyńskiego 55) 15.15,
17.30 Dawid Copperfleld (ang. 1.
14). Ugorek (os. Ugoręk) 17, 19
Tam gdzie rośnie zielony bór (Jiug.
1, 16). Tęcza (Praska 52) 19 Posag
księżniczki Ralu (rum. 1. 14), ZZK

Kolejarz — Prokoeim 18 Klęska
staniana (radź. 1. 14). Kultura (Ry
nek GI. 27) 15.45, 18, 20.15 Queima-
da (wł. 1. 16). Wiedza 18 Przegląd
filmów,’ kr. 1 śr. metr. Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 15.45,. 18, 20.15
Hfabina ż Hongkongu (ang. 1. 14),
Dom Żołnierza (Lubicz 48) 15.45,
18, 20.15 Poczekam aż zabijesz
(CSRS 1. 14). Zwlązkowiec-studyj-
ńę (Grzegórzecka 71) 15.45, Czyż nie

dobija się koni (USA 1. 16), 20
DKF Morgiana (fr.j .

KINA W NOWEJ HUCIE

Świt 15.45, 18, 20.15 Królowe Dzi
kiego Zachodu (fr, 1. 14). M. Sala

15, 17, 19 Człowiek Stamtąd (ZSRR
1. 18). Światowid 16, 18 Bułeczka

(poi. 1. 6), 20
ofiarą (jap.:: 1. 18). M. Sala
17,15, 19.15 Ślub
(CSRS
śkiego.
1. 14).

a

miejsca: 7.
Knasiecki i

BOGOTA.
bil w eliminacyjnym meczu o

Puchar Davisa niespodziewa
nie pokonali USA 4:1.

Rozmawiał: J. FRANDOFERT

Stanisław Fryż-
lewicz od wielu
lat jest silnym'

punktem naszej
hokejowej re
prezentacji. Na
zdjęciu prezen
tujemy go w

pojedynku z na
pastnikiem ra
dzieckim — Sza-
drinem podczas
meczu Polska —

ZSRR na Lutni
kach.

wysż-
chfrba

— Czy Wasze ...

perspektywie startu

przyniesie korzyści
reprezentacji?

— Sądzę, że tak. Moi
z zespołu narodowego
na własnym ciele na czym po
lega kanadyjski hokej. -Graliś
my wprawdzie z amatorami,
lecz rekrutowali się oni z b.
zawodowców, lub graczy wzo
rujących się na profesjonalnym
hokeju. Oczywiście reprezento
wali poziom zbliżony do repre
zentacji NRD, czy NRF, lecz
grali innym stylem, o wiele
ostrzej. Wystarczy jeśli dodam,
iż wielu z nas czuje w koś-
ciac., te 9 meczów za „wielką
wodą", a np. Batkiewicz, Cho
waniec | ja nie będziemy zdol-
ni w najbliższych meczach li
gowych do gry.

— Jak to się stało, te

trudnym przeciwnikiem
laliście odnieść aż 5

cięstw, 3 remisy i tylko
doznaliście porażki?

— Graliśmy bardziej zespo
łowo od Kanadyjczyków, a to

koledzy
odczuli

z tak
zdo-

zwy-
raz

Po przyjeżdzie na posterunek' udaliśmy »ię niezwło
cznie do gabinetu Reeda — umeblowanego dość pry
mitywnie i więcej niż skromnie Na stole z niemalo
wanego drewna znajdowały się wszelkie atrybuty tej
sprawy: maszyna do pisania, na której wystukana by
ła etykietka podstawionego flakonu z proszkami od
bólu głoWy, poza tym sam flakon, chusteczka, którą
została wytarta zawartość stłuczonej szklaneczki Daf
ne, fiolka cyjanku pochodząca z domu MillikenóW, cyja
nek znaleziony w cieplarniach Rósmersholniu i Wresz
cie dziesięć kluczy, których rozrzucenie po pokoju
miało na celu sterroryzowanie Dafne. Każdy przed
miot był zarejestrowany i podpisany. Inspektor wy
jął obrączką i dołączył ją do innych dowodów winy.

. Następnie sam zasiadł zą stołem i wskazał Morga
nowi jedyne wolne krzesło. Morgan usłuchał bez słowa.

— Potrzebne mi jest pańskie oświadczenie, panie
Lane. Lepiej będzie jeżeli je pan złoży tutaj. Czy ma

pan coś przeciwko temu, żeby odpowiedzieć na kilka
moich pytań?

Morgan popatrzył na niego i ku-memu głębokiemu
zdumieniu,•Uśmiechnął się:

— Ależ bynajmniej, proszę, mnie pytać o wszystko co

pan chce.
— Rzecz jasna, że nie jest pan zobowiązany.-odpo

wiadać Będę wobec pana lojalny i uprzedzę pana, iż
nie potrzebuje pan odpowiadać, dopóki nie zaangażuje
pan adwokata. ,

Morgan Wzruszył ramionami.
— A po cóż mi, u licha, adwokat?
_

W każdym razie uprzedziłem pana o przysługu-
’

'j-C'7 'i? mu prawach. Czy nie ma pan nić przeciwko te-

mu, żeby stenograf spisał pańskie zeznania?
— Ależ bardzo proszą! ?:/
Reed Wezwał sekretarkę, któńa przyniosła sobie krże-

- sło z korytarza, usiadła skrzyżowawszy nogi i poślini
ła ołówek.

— Dobrze, panie
' Lane... a więc...

1
WSZYSCY pasjonujemy się nadchodzącymi

piłkarskimi mistrzostwami świata. Nic więc
dziwnego, że uciekły nam z pola widzenia

mniejszej rangi t. wydarzenia piłkarskie. A

tymczasem, na wiosnę czekają nas również
ciekawe spotkania międzypaństwowe, tylko
nieco mniejszej rangi, m|ąnqy?icie Rozgrywki
o mistrzostwo Europy drużyn mło4?ieżo-

wych, tzw. „Orląt”, w których biało-czerwoni

mają szansę na wysoki lot.
Polskie „Orlęta” awansowały już do ćwierćfinałów i teraz

walczyć będą o dalszy awans. Na drodze stoją teraz Bułgarzy
z którymi nasza młodzieżowa reprezentacja zmierzy, się na

wyjeździe już 13 marca. Natomiast mecz rewanżowy roze
grany zostanie w kraju,, PZPbt proponuje Bułgarom 10
kwietnia, natomiast przeciwnicy, pragną grać 17 kwietnia.
Jeśli obydwie strony nie dojdą do porozumienia, to decyzję
w tej sprawie pędejmię UEFAV

Jak przygotowywać się będą nasze „Orlęta” do spotkań
z Bułgarią? Trener Strejlau ma kłopoty z terminami na

mecze kontrolne, odwołał już nawet sprawdzian z Norwe
gami, ale na szczęście aż 17 kandydatów do drużyny „Orląt”
znalazło się w składzie pierwszej kadry narodowej, któta
przejdzie gruntowne przygotowania do MS. Ta „siedemna
stką” stanowić więc będzie trzon drużyny, która ma grać Z'

Bułgarami a w wypadku przebrnięcia ćwierćfinałowej prze
szkody, z kolejnymi przeciwnikami,? Dodajmy, że spotkania
półfinałowe (męcz i rewanż) muszą się odbyć do 12 maja,
a finały do 31 maja. UĘFA postanowiła bowiem, że mistrz

Europy drużyn młodzieżowych musi być wyłoniony przed

I
i

8
turniejem o MS, (F)

Zbrodniarza czy'■'4'5,
bez ob ra.czki

1. 14). Sfinks (Majakow-
2) 16, 18, 2-0 Zamach (poi.

Telewizja
WTOREK — i: 16.25 Progr, dnja.

16.30 Dziennik. 16.40 Dla dzieci: A.
Chodorowską — Urodziny lwa.
17.05 Wartość naszej pracy. 17.15
Rodzina Durtolów — film fr. 17.40
Reklama. 17.45 Dla młodzieży:
Spotkanie z Ernestem Bryllem.
18.10 Kronika. 18.30 Klub Sześciu
Kontynentów. 19 Wartość naszej
pracy. 19.10 Przypominamy, ra
dlimy. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.15 Banda Rawlinga — film,
z serii: Strzały w Dódge City.
21.05 Interstudio. 21.35 Groteski
muzyczne. 22.10 Wartość naszej
pracy. 22.20 Dziennik. 22.35 Wiado
mości sportowe. 22.40 Program na

środę.
WTOREK •— H: 17 Program dnia.

17.05 Film polski dokument. 17.50
Śpiewają chóry: Capella Musicale
Del Santo (Włochy) i Leningradzki
Chór
18.20
kłe:
TVP.

Kameralny. 18.05 Las polski.
Z cyklu: Opowieści . niezwy-
Duch z Canteiryille — film
18.45 Kurs jęz. angielskiego.

, Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.15

Przesłuchanie się rozpoczęło. Żadna z trzech obec
nych osób nie zwracała na mnie najmniejszej uwagi.
Nie znalazłszy żadnego , wolnego krzesła, przysiadłem
na biurku, w pobliżu fiolek z trucizną. Nie mając nic

lepszego do roboty, zacząłem dokładniej oglądać do
wody rzeczowe, przypominające mi tak żywo ostatnie

wydarzenia. Patrzyłem na zielony flakonik i przypo
mniałem sobie zamieszanie wywołane nagłym krzy
kiem Sybil 'w samym Środku audycji u Millikenów,
kiedy to'' młoda dziewczyna gestem przerażenia po
kazywała zemdloną koleżankę. Następnie przeniosłem
wzrok na chusteczkę, także nasuwającą tragiczne
wspomnienia: Dafne, z krzykiem wypuszczająca z rąk
szlaneczkę na taras. Chusteczka leżała tuż przy mnie.
Wziąłem ją do ręki i podniosłem do nosa. Ciągle je
szcze przesiąknięta była lekką wonią' gorzkich mi
gdałów.

Już miałem ją odłożyć z powrotem na miejsce, kie
dy nagle coś, mi -się przypomniało, rozłożyłem więc
ją i jeszcze raz dokładniej obejrzałem. Był to jeden
Z najdziwniejszych momentów w moim życiu. Trzy
małem ,w rękach zwyczajną, białą chusteczkę do no
sa, ale nagłe olśnienie' przeszyło jak ostra strzała mój
mózg. Jeszcze chwilę przedtem byłem całkowicie pe
wien, że prawidłowo rozwikłałem tajemnicę Bittern
Bay, teraz natomiast miałem pewność, że się absolut
nie omyliłem i wprowadziłem inspektora Reeda w

błąd.
Szmer głosu inspektora, który w dalszym ciągu sta

wiał Morganowi pytania i szybkie, impulsywne odpo
wiedzi tego ostatniego, wszystko to mieszało się ze

skrzypieniem ołówka po papierze — i wszystko nie
miało dla mnie znaczenia. Serce. waliło mi w piersi
jak , młotem, w głowie czułem straszliwy zamęt. Czu
łem, że owładnęła mną panika.

Z olbrzymim Wysiłkiem zdołałem odzyskać równo
wagę.

— Inspektorze Reed, czy jestem panu w tej chwili
potrzebny? — spytałem.

Niezadowolony z przerwania mu rozmowy inspek
tor rzucił mi niechętne spojrzenie i powiedział:

,— Nie... nie. sądzę...
— W takim razie wyjdę i wnet powrócę.
Nie spojrzawszy na Morgana, opuściłem biuro poli

cyjne. Wóz mój stał ciągle jeszcze zaparkowany za ro
giem, wsiadłem więc i wróciłem do domu Lockwoodów.

Nigdy w życiu nie zapomnę tej drogi, gdyż chociaż

jazda trwała krótko, byłem straszliwie przygnębiony.
Mózg mój pracował automatycznie, Uzgadniając fa
kty tak, aby ułożyły się w logiczny wzór, który już
się nie zmieni. Wzór ten jednak był niesłychanie po
nury i całą duszą wzdrygałem się przed tym, co mnie
czekało.

Zatrzymałem auto na dziedzińcu przed domem. Tań-
sy, która widocznie wyczekiwała mego powrotu, pod
biegła do mnie. Zmiana, jaka zaszła przez ten krótki
czas w jej twarzy. Wzbudzała .litość: . blada, ze ścią
gniętymi rysami, utraciła raptem cały swój blask.
Nie wiem, co dałbym za to, żeby jej teraz nie spotkać.

— Hugonie, wracasz z posterunku policji? — zapy
tała, kładąc mi rękę na ramieniu. — Opowiedz mi

wszystko. Co zamierza Reed?
Tansy była najlepszą osobą na świecie, jaką znałem

i myśl, iż za chwilę mam jej sprawić tak wielki ból,
rozdzierała mi serce. Wziąłem jej dłoń w moje ręce
i powiedziałem:

(Ciąg dalszy nastąpi) (70)


