
Opozycyjna Partia Pracy

Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

Sorsą 1 mlnt-

zagranlcznego

Wykonawczy
rezultaty

tena5()cr a,

KRAKOWJ

Według ostatnich danych, ja
kie otrzymaliśmy przed zam
knięciem numeru, we wczoraj
szych wyborach w •¥. Brytanii
Labour Party pozyskała ,255
mandatów, podczas gdy konser
watyści 177, a liberałowie 5.

Konserwatyści notują' stratę 30

miejsc w stosurku do labourzy-
śtów. Rezultaty te świadczą, że

opozycyjna Partią Pracy ma

wszelkie szanse do pozyskania
pozycji dominującej w nowej
635-osobowej Izbie Gmin.

W tej chwili, nawet bez osta
tecznego układu parlamentarne
go, nie ulega najmniejszej wąt
pliwości, że wybory zostały źle
skalkulowane .rzez rząd i są

, dotkliwą porażką dla przywód
cy konserwatystów;? .Edwarda
Heatha, który nie uzyskał ocze
kiwanego od społeczeństwa no
wego: mandatu na „silny rząd”
z dużą większością w Izbie
Gmin. Dziś rano w centralnym
biurze Partii Konserwatywnej
panował nastrój przygnębienia.

Na zdjęciu: przed jednym i

punktów wyborczych.

chilijskich
'

Agencja France Presse donosi z

Santiago, że sześciu generałów
chilijskich, a wśród nich dyrektor
policji gen. Ernesto Baeza zwró
ciło się do junty wojskowej o

przeniesienie w stan spoczynku.
Przed kilkoma dniami identycz

ną decyzję podjęli: były. Inspektor
generalny wojsk lądowych, gen.
Torres de la Gruz i byty szef szta
bu generalnego tych wojsk gen.
Orlando Urbina.

Powód tych decyzji nie jest zna
ny. ; .

ł,Guernica“
oblana farbą

w

w

NOWY JORK

W czwartek znajdujący się
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Nowym Jorku obraz Pabla-Pi
casso ,',Guernica” oblano czerwo
ną farbą. Sprawca tego czynu
został natychmiast zatrzymany.
Rzecznik Muzeum stwierdził,''że
konserwatorzy, którzy byli o-

becni w trakcie zamachu unie
możliwili wandalowi doprowa
dzenie do końca jegę zamiarów

Pablo Picasso namalował „Gu-
emikę” w hołdzie bohaterskiemu
miastu hiszpańskiemu zbombar
dowanemu przez lotnictwo hitle
rowskie w 1937 roku w . czasie

wojny domowej.

STiTIO

„Akcja „Ęcha”, PTTK i WKFiT

pn.Zdobywamy Odznakę Przy
jaciela Krakowa cieszy się nadal

wielkim zainteresowaniem. W u-

biegłą niedzielę w wycieczkach
wzięło udział około 1700 osób!

Program najbliższych spacerów
jest atrakcyjny, a, Zygmunt Pro
rok zapowiada na niedzielę ładną
pogodę. Jesteśmy więc przeko
nani, że chętnych do zwiedzania

zabytków podwawelskiego gro
du, a także Kopalni Soli w Wie
liczce, będzie mnóstwo,

♦ Kandydaci do zdobycia brą
zowej odznaki poznają zabytki
sakralne Kazimierzą (kościoły:
Na Skałce, św. Katarzyny i Bo-

żego Ciała). Zbiórka między -go,
dziną 13 a 13.30 na piacu Wol-

nica.

♦ Kandydaci do zdobycia sre
brnej odznaki mają w progra
mie wyjazd do Wieliczki, połą
czony ze zwiedzaniem Kopalni
Soli. Zbiórka o godz. 10 koło ze
gara na Dworcu Głównym PKP.

Miejscówki można nabyć ;jeszcze
dziś i jutro w Kole Grodzkim,
ul. Basztową 6, w godz. 15—19.

Dla osób, które nie wybierają
się do Wieliczki urządzamy do
datkową wycieczkę — zresztą na

ogólne życzenie uczestników na
szej akcji — do Jamy Michaliko
wej. Zbiórka' między godziną 9
a 9.30 koło Wieży Ratuszowej na

Rynku Głównym. Kandydaci do

zdobycia srebrnej odznaki mogą
wziąćteż udział w zwiedzaniu

sakralnych zabytków Kazimie
rza, jako że, jak dotąd, nie zor
ganizowaliśmy dla nich takiej
trasy.

Serdecznie zapraszamy do u-

dżiału w akcji Zdobywamy Od
znakę Przyjaciela Krakowa. —

jubileuszowy wypadek
Ratownicy górscy zanotowali w

Tatrach 100 wypadek narciarski na

Kasprowym Wierchu w tym sezo
nie zimowym. Jego ofiarą byłą
mieszkanka Warszawy Joanna G„
która złamała nogę- Pechową nar
ciarka otrzymała, od ratowników
wiązankę kwiatów.

W Warszawskim
Ogrodzie Zoolo
gicznym urodzi
ło się ostatnio
dziesięć niedź
wiadków bru
natnych. Naj
młodsze dwa li
czą sobie .dopie
ro sześćdziesiąt
kilka dni. W po
łowie lutego o-

debrano je
' od

matki .JBzury'.'.
aby oswoić z o-

becnością czło
wieka. Pozostałe
przebywają z

niedźwiedzicami
na wybiegu. Na

zdjęciu: mgr An
na Szczęsna wa
ty niedźwiadki.

CAF — Miedza
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Kolejnykryzys rządowy
we Włoszech?

Przywódcy włoskich partii po
litycznych zebrali się w trybie
pilnym w nocy z czwartku na

piątek, by zastanowić się nad
skutkami niespodziewanej dy
misji ministra skarbu, sekreta
rza; generalnego Włoskiej Par
tiiRepublikańskiej, Ugo la : Mal
ta, który złożył ■rezygnację
powodu różnicy zdań pomiędzy
nim a ministrem budżetu i pla
nowania gospodarczego — socja
listą Antonio Giolittim w spra
wie pożyczki dolarowej uzyska
nej przez Włochy z MFW. U-

stąpienie ministrów wchodzą
cych .w skład 4-koalicyjnego
rządu z ramienia Partii Repu
blikańskiej, może doprowadzićW Lipsku trwają już przygotowania do tegorocznych między

narodowych targów wiosennych które odbędą się pod
' hasłem do upadku gabinetu” "premiera

25 rocznicy RWPG. CAF — telefoto — PI I Rumóra.

Przyjemnie spędzicie czas i po
znacie wiele ciekawych zabyt
ków naszego miasta. (kas)

(Korespondencja własna z Kairu)

Ostatnio gościł na Bliskim
Wschodzie rzecznik prasowy Se
kretariatu . Generalnego ONZ
William Powell.

W ćzasie tej wizyty dowódca
sił zbrojnych ONZ gen. por. En-
śio Siilasvuo zorganizował na

terenie obozu Doraźnych Sił w

pódkairskiej dzielnicy Heliopolis
międzynarodową konferencję
prasową. W konferencji tej wzię
li udział dziennikarze reprezen
tujący światowe systemy radio
we i telewizyjne, agencje oraz

periodyki i dzienniki. Po zło
żonej uprzednio wizycie w hazie

jednostki kanadyjskiej ponad
60-osobowa grupa dziennikarzy
reprezentujących między inny
mi agencje: TASS, PAP,
YIŚNESS, BBC, UP, AFP, REU
TER," DPA,«SINHUA, przyby
ła w rejon bazy jednostki pol
skiej. Podczas wizyty, w której
wzięli również udział' dowódca
sił ONZ -gen. por. Siilasvuo z

oficerami sztabu UNEF, goście
zapoznali się szczegółowo z urzą
dzeniami funkcjonującymi na te-

utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie niewiel
kie. Wiatry wschodnie i

północno-wschodnie 4—7
m/sek. Temperatura dniem
od plus 4—7, nocą od mi

nus!—7 st. ę.

PREZYDENT Francji G. Pom-

pidou złoży w dniach 12—13
marca wizytę w ZSRR, podczas
której spotka się z sekreta
rzem generalnym KC KPZR,
L. Breżniewem.

PREZYDENT Finlandii Kek-
konen przyjął przebywającą w

Helsinkach z oficjalną wizytą
delegację Sejmu Polskiego.
Delegacji przewodniczy wice
marszałek sejmu H. Sklbniew-
ska. Polska delegacja spotkała
się także z premierem Fin
landii Kalewi

strem handlu
Jermu Lainem.

KOMITET
RWPG podsumował
współpracy krajów członkow
skich Rady W dziedzinie reali
zacji' przyjętego w roku 1971

kompleksowego programu so
cjalistycznej integracji gospo
darczej. Uchwała Komitetu

podkreśla' - szeroką 1 owocną
działalność organów Rady na

rzecz dalszego pogłębienia i

tli

renie bazy polskiej. Obecny był
również rzecznik prasowy UNEF

Steiduhart, Zwiedzono park sa
mochodowy, bazę remontową,
namioty sypialne, klub połowy,,
łaźnię i pralnię, punkt uzdatnia
nia wody dla potrzeb innych
kontyngentów wykonujących za
dania na linii rozgraniczenia
wojsk.

W czasie zwiedzania piekarni
polówej dziennikarzy poczęsto
wano świeżym wypiekiem chle-
ba. Urządzenia do wypieku Chle
ba w warunkach potowych' oraz

wydajność piekarni , wzbudziły
szczególne zainteresowanie zwie
dzających.
; W olbrzymim- hangarowym na
miocie wyświetlono film zrea
lizowany przez filmowców tele
wizji QNZ. o działalności ąą Bli
skim Wschodzie Doraźnych Śił
Zbrojnych ONZ.
. Wielofunkcyjność i wydajność
polowego sprzętu wojskowego
będącego na wyposażeniu jed
nostki polskiej wzbudzały szcze
gólne zainteresowanie dziennika
rzy i naszych przełożonych ze

sztabu UNEF.

Stało się już chyba niepisaną
zasadą, że goszczące na terenie

polskiej bazy osoby i delegacje
wyróżniają panujący wszędzie
ład 1 wzorowy porządek. Ze

szczególnym uznaniem wyrażano
się o, zdyscyplinowaniu. zachowa-

(Dókodczehie na str. 2)

doskonalenia współpracy kra-

jówRWPG oraz realizacji pro
gramu.

W DNIACH 27—28 lutego br.,
przebywał w Moskwie wice
premier i minister żeglugi PRL,
K. Olszewski. Przeprowadził on

z członkami rządu radzieckie
go rozmowy na tematy zwlą-

zane polsko-radziecką
współpracą w dziedzinie że
glugi morskiej 1 rybołówstwa.

W WIEDNIU odbyło się 26

posiedzenie plenarne, przedsta-
. wicieli is państw uczestniczą

cych w rokowaniach w spra
wie wzajemnej redukcji sił
zbrojnych oraz związanych z

nią posunięć w Europie środ
kowej.

GENEWSKA Konferencja
Bezpieczeństwa i Współpracy
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Nasi goście na terenie obozu polskiej jednostki.
Fot. W.: Zawiślak

Dziakujfej
Spółdzielnia Inwalidów Ochrony Mienia 1 Usług Różnych

która w naszej akcji pobiła rekord fundując 53 książeczki, w’

dalszym ciągu daje dowody pamięci' o wychowankach Do
mów Dziecka. Ostatnio Zarząd; Spółdzielni uzupełnił wkład

mieszkaniowy Jednego z wychowanków Domów Dziecka —

Andrzeja P. z 5000 zł do 10.000 zł.
Na ręce przedstawicieli Zarządu mgr Bronisława Kępiń

skiego oraz Józefa Slósarczyka składamy Spółdzielni serdecz
ne podziękowania!... ..(mar)

w Europie przystąpiła w

czwartek do „ przygotowania
projektu decyzji dotyczących
czwartego punktu porządku
dziennego — o dalszych kro
kach po konferencji, Co pot
wierdza zdecydowanie . ucze
stników konferencji umoc
nienia tendencji odprężenia na

kontynencie europejskim i u-

czynienie Europy rejonem
trwałego pokoju.

W CZWARTEK wieczorem
bunt w armii’ etiopskiej ogar
nął, jak ślę i zdaje, również

większość garnizonu stołeczne
go. Sytuacja pozostaje' nieja
sna. Agencja Reutera podaje,
że Etiopia znalazła się fak- ''

tycznie pod kontrolą wojska.
r Cesarz Etiopii powierzył misję

utworzenia nowego rządu do-
'

tychczasowemu ministrowi ko- ’

munikacji i łączności.
MINISTER NRF do specjal

nych poruczeń, E. Bahr kon
tynuuje rozmowy polityczne w

Moskwie

Na
Bliskim Wschodzie trwają

intensywne rozmowy dyplo
matyczne, których celem

jest osiągnięcie porozumienia w

sprawie rozdzielenia wojsk mię
dzy Izraelem a Syrią. W Dama
szku radziecki minister spraw
zagranicznych Grómyko prowa
dzi rozmowy z prezydentem Sy
rii Asadem. Wg oficjalnych. źró
deł syryjskich, dotyczą one za
równo wyżej wspomnianej kwe
stii, jak też. możliwości rozpoczę
cia kolejnego etapu rozmów po
kojowych w Genewie oraz przy
szłych stosunków radziecko-sy-
ryjskich. Dziś w* południe mini
ster Gromyko uda się do Kairu.

®
W Kairze, po czterogodzinnych

rozmowach z sekretarzem stanu

USA, H. Kissingerem, prezydent
Egiptu Sadąt podał do wiado-
móści decyzję o wznowieniu sto
sunków dyplomatycznych mię
dzy Egiptem a Stanami Zjedno
czonymi. Prezydent podziękował
H. Kissingerowi za jego starania
o przywrócenie pokoju na Bli
skim Wschodzie. Podkreślił tak-
że, iż najważniejszym obecnie
zadaniem jest doprowadzenie do
rozdzielenia wojsk między Izrae
lem a Syrią. Dziś amerykański
sekretarz stanu po zakończeniu
rozmów w Kairze, odleciał rano

do Tel Awiwu, skąd • wieczorem
uda się do Damaszku z propo
zycjami rządu izraelskiego.

W mosrcta
nadal ciepło?
Synoptycy prognoz długoter

minowych Instytutu Meteorolo
gii Wodnej twierdzą,. że po wy
jątkowo ciepłej pogodzie w lu
tym również w marcu ma się
utrzymać temperatura powyżej
normy. Jedynie pierwsza dekada
marca ma być dość chłodna z /

temperaturą w dzień od 2 do 6 ‘

stopni, a nocą minus 2 do minus
5 stopni, W drugiej i trzeciej de
kadzie będzie ciepło z krótko
trwałymi okresami, ochłodzenia

■R

I

■



E C HO KRAKOWA'Str. 2

Związki zawodowe w jubileuszowym roku Polski ludowej

PRL
PRL, o

produk-

Wysiłek produkcylny
i społeczne zaangażowanie

dla pomnażania
dosrobku

,CRZZ zwraca się do wszy- mowanie czynu 30-lecia

spotęgowanie wysiłku
cyjnego i społecznego zaangażo
wania dla pomnażania dorobku
Polski Ludowej i pomyślnego
rozwoju naszej socjalistycznej
ojczyzny”. 'Tell fragment uchwa
ły podjętej w czwartek na VIII
Plenum CRZZ jest konkluzją o-

brad poświęconych zadaniom
związków zawodowych, 11-milio-

nowej organizacji ludzi pracy, w-

roku 30-lecia Polski Ludowej.
W tóku obrad, które zagaił

Władysław Kruczek, —

. a w lgtó-
rych zabrało głos 14 mówców,
wskazano na konieczność opraco
wania w każdym zakładzie kon
kretnego planu dalszej poprawy
sytuacji socjalnej załóg, ściśle

zintegrowanego z planem pro
dukcyjnym. Obecny rok będzie
okresem pogłębiania związkowej
działalności ideowo-wychowaw-
czej i kulturalno-oświatowej.?
Zadaniem dnia jest rozwój ńó-‘

woćżeshych form kształceńia

stkich działaczy i członków
związków zawodowych, do załóg
fabrycznych i zespołów praco-
Wniczych o powszechne podej-

Dziennikarze
w Heliopolis

ppłk

dypl.
gości

(Dokończenie ze str. 1)
niu się i prezencji żołnierzy oraz

ich postawie w czasie Wykony
wania konkretnych zadań.

Wielu dziennikarzy zatrzymy
wało się podczas ) iedzania po
towego punktu medycznego, któ
rego działalnością kieruje kpt.
lek. chirurg Leszek Pizło, a tak
że przy urządzeniach autolabo-
ratórium pracującym pod kie
rownictwem wirusologa
doc. Wiesława Galla.

Dowódca Jednostki płk
Jerzy Jarosz podejmował
obiadem, w którym uczestniczył;
również dowódcą sąsiadującego
kontyngentu kanadyjskiego gen.
Holmes,

Wszyscy zwiedzający i biórący
udział w konferencji prasowej
wyrazili duże uznania dla stanu

wyposażenia i urządzenia bazy
jednostki polskiej, wpisując treść

swych odczuć i opinii do Złotej
Księgi — Kroniki Jednostki Spe
cjalnej WP.

rNa zakończenie wizyty rzecz
nik ONZ William Powell stwier
dził:, „Nie można, było' dókonąó
lepszego wyboru; zapraszając ńas
tutaj” (stwierdzenia/TO pyrojfeie-j
rowane pod adresem Dowództwa
UNEF). ADAM CICHOSZ

przerny-
13” kra-

Fabryka
W dniu

?tam”ko-

Spotkanie rtl3ił

zSekretariatem KW
Jednym z zakładów

słowych tzw. „Wielkiej
kowskiej jest Olkuska

Naczyń Emaliowanych,
wczorajszym odbyło się
lejne spotkanie Sekretariatu KW
Partii z aktywem, polityczno-
gospodarczym „trzynastki”.

W trakcie obrad wymieniono
poglądy na temat aktualnych za
gadnień produkcyjnych, fabryki.
Poddano analizie organizację
prący rjfiga?,-,, dcnamike wzrostu
żądań. .gos’póaarćzy& wpierw
szych miesiącach' roku/ 'W

spotkaniu uczestniczył I sekre
tarz KW PZPR — Józef Klasa.

Wyższe płace
dla pracowników kaiHieniolomów
Minął miesiąc od wprowadze

nia regulacji płac dla grupy
pracowników zatrudnionych w

kamieniołomach i kopalnictwie
surowców mineralnych. Dostar
czają oni materiałów kamien
nych nie tylko do budowy dróg.

Z procesu
Z. Bielaja
Wbrew oczekiwaniom, 2Ś lutego,

na procesie Zygmunta Bielaja o-

skarźonego o uprowadzenie i za
bójstwo lekarki z Płocka nie ze
znawali jeszcze świadkowie. W
czwartek składała wyjaśnienia
wspóloskarźona — żona Bielaja,
której zarzuca się nakłanianie
swojej córki do fałszywych ze
znań oraz o utrudnianie śledztwa.

Oskarżona przyznała się do po
pełnienia zarzucanych jej czynów
(z wyjątkiem udzielania pomocy
mężowi w zniszczeniu maszyny,
na której pisane były anonimy).
Maria Bielaj Wielokrotnie korzy
stała zresztą z przysługującego jej
prawa odmowy, zeznań. Potwier
dziła jednak ujawniony na Roz
prawie z protokołów śledztwa
fakt, że znalazła i spaliła ano
nim pisany przez jej męża, a tak
że potwierdziła okoliczności do
tyczące zadłużenia Z. Bielaja.
Przypomnijmy, że Bielaj żądając
300 tys. zł. okupu od męża upro
wadzonej lekarki, miał poważne
długi.

Sąd wysłuchał opinii biegłych
psychiatrów, zdaniem których Z.

Bielaj może odpowiadać za swo
je czyny.

Co słychać... 7
Badania przeprowadzone

przez angielskich lekarzy
wykazały, że przeszło 700

: mieszkańców W. Brytanii
chciąłoby drogą operacji
zmienić płeć. Z tej liczby aż
540 osób to mężczyźni.

’
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W latach 1981-83

wysoko kwalifikowanyoh kadr.
Działalność wychowawcza zakła
dów pracy,* kształtowanie osobo
wości człowieka i socjalistycz
nych zasad współżycia muszą

być podniesione do rangi równej
funkcjom produkcyjnym przed
siębiorstw.

I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek i premier Piotr Jarosze
wicz przyjęli wczoraj ministra

spraw zagranicznych Finlandii
Ahti Karjalainena. W spotkaniu
uczestniczył Stefan Olszowski.

W maju odbędzie się
V Kram Kongres ZBoWiD

dniach 8-—9 maja br. odbę-
> w Warszawie V

Związku
i Demo-

podjęto
plenar-

dzie się
Krajowy Kongres

Bojowników o Wolność

krację. Decyzję taką
wczoraj na"wspólnym
>nyin posiedzeniu Prezydium,. Ra.- ,

dy Naczelnej -i Zarządu Główne
go ZBoWiD.

Obradom, poświęconym udzia
łowi' środowiska kómbatąźifiktogo
w obchodach 30-lecia Polski Lu
dowej, przewodniczył prezes Ra-

dy Naczelnej ZBóWiD, premier
Piotr Jaroszewicz. Dorobek zwią
zku liczącego dziś przeszło 400

tys. kombatantów — 'weteranów
walk rewolucyjnych i narodo
wo-wyzwoleńczych — omówił

prezes ZG ZBoWiD — Stanisław
Wroński.

Zabierając na zakończenie głos
P. Jaroszewicz podkreślił m. in.
że środowisko kombatanckie

Pracują również dla potrzeb re
sortu komunikacji, budowni
ctwa i in. Kamieniołomy dostar
czają tłuczeń, niezbędny przy
remontach i budowie nowych
linii kolejowych i dróg. Prawie
30 tys. pracowników kamienio
łomów ma więc także swój u-‘
dział
woju
sieci

Na
w skali rocznej
zł, Przy okazji
w tej grupie
znajduje się 13
ków kamieniołomów

wych, podległych resortowi ko
munikacji. Kwota przeznaczona
na podwyżki płac tych ostat
nich sięga rocznie 47,2 min zł
(liczba dotycząca tej podwyżki,
podana w informacji prasowej
27 lutego br., była błędna).

W realizacji programu roz-

budownictwa, rozbudowy
drogowej i kolejowej,
podwyżki te przeznaczono

niemal 112 min

wyjaśniamy, że

zatrudnionych
. tys. pracowni-

drogo-

SZYBKIE tempo charaktery^
zująęe pierwsze’tygodnie .br.®W

paśzej gospodarce : utrzymało
się również w lutym. Wstępr
ne dane z szeregu zjednoczeń 1
wielkich zakładów, mówią o

wzroście produkcji, wydajno
ści pracy, o dalszej poprawie
rytmiczności wykonywania za
dań planowych.

I SEKRETARZ KC PZPR Ed
ward Gierek przyjął wczoraj
ambasadora PRL w USA
tolda Trąmpczyńskiego.

W KC PZPR odbyła
Wczoraj narada sekretarzy
ganizacyjnych KW, poświęco-

*8

Wi-

Się
or-

Z KRAJU
na aktualnym problemem pra
cy wewnątrzpartyjnej. Nara
dzie przewodniczył E. Babiuch.

W MOSKWIE przebywał w

dniach 25—28 lutego br. An
drzej Werblan, zapoznając się
z doświadczeniami KPZR w

zakresie działalności ideolo
gicznej.

DZIŚ dobiegła końca wizyta
w Polsce delegacji Frontu Wy
zwolenia Narodowego Algierii.
W godzinach rannych delega
cją opuściła nasz kraj.ÓD 4 do 8 bm.' odbędzie się
w Hanoi IV kongres Związku
Kobiet Wietnamskich. Wczoraj
ńa kongres udała się delega
cja Krajowej Rady Kobiet Pol
skich. Delegacji przewodniczy
prof. Halina Koiniewska, czło
nek Rady Państwa PRL.

Informalor

turystyczny
. Od szeregu już lat Bułgaria, a

ściślej mówiąc jej czarnomor
skie wybrzeże jest jednym z naj
bardziej popularnych celów let
nich eskapad polskich turystów.

Bułgaria przygotowuje się do
Sezonu turystycznego, który roz
poczyna się tu już w kwietniu

pisze korespondent PAP w Sofii,
Teraz, w

warunki

czynne są
schroniska
również niektóre hotele nad Mo
rzem Czarnym.

Kilka słów o * kosztach zakwatę-,
rowania. Ceny jednoosobowych
pokoi w hotelach kształtują się
w wysokości 5—8 lewów. Łóżko
w kwaterze prywatnej w War
nie: 2—3 lewy za dobę. Przewi-

lutym, są tu świetne

śniegowe w górach,
oczywiście hotele i

górskie. Otwarto już

PierwszawFolsce
elektrownia jądrowa

28 lutego br. podpisana została
W Moskwie umowa między Pol
ską i ZSRR o współpracy w bu
dowie w latach 1981—1983 w Pol
sce pierwszej elektrowni jądro
wej.

Umowa przewiduje . dostarcze
nie przez ZSRR podstawowego
wyposażenia oraz paliwa do e-

lektrowni jądrowej o mocy pier
wszego bloku 440 MW, zakłada

■wykorzystanie możliwości
soWania przy jej budowie
dzeń produkcji polskiego
mysłu, a także zapewnia
współpracę polsko-radziecką w

projektowaniu, budowie i uru
chomieniu elektrowni.

Umowa przewiduje również,
że w budowie elektrowni jądro
wej zastosowane będą najskute
czniejsze środki bezpieczeństwa,
przyjęte w technice światowej
dla tego rodzaju obiektów.

Tego samego dnia wicepremier
PRL Jan Mitręga Złożył wizytę
wicepremierowi, przewodniczą
cemu Państwowego Komitetu
Rady Ministrów ŻSRR d/s pla
nowania, Nikołajowi Bajbakowo-
wi.

zasto-

urzą-
prze-
ścisłą

przewodni-
Henryk Ja-
Belwederze

Omawiano
głęboko zaangażowane w życie
kraju daje liczne przykłady
prawdziwie obywatelskiej po-,
stawy, żarliwego patriotyzmu,
oddania Sprawie budowy socja
lizmu w Polsce w ten sposób
skutecznie— bo siłą przykładu,
własnym autorytetem moral
nym, oddziałuje wychowawczo
na szerokie kręgi społeczeństwa,
przede wszystkim zaś na młode

pokolenie. Równocześnie mówca
stwierdził, że w działalności

Związku pozostaje jeszcze wiele
do zrobienia i udoskonalenia,
zwłaszcza w obecnym roku ju- _

bileuszu 30-lecia! Polski Ludo- I rek/

wei' CAF — Urbanek -— telefoto

Omówiono niektóre problemy o-

becnej sytuacji międzynarodo
wej oraz zagadnienia dalszego
rozwoju pomyślnie układającej
się współpracy między Polską i
Finlandią. Min. A. Karjalainen
przekazał w imieniu prezydenta
Urho Kekkonena i rządu zapro
szenie dla Edwarda Gierka i Pio
tra Jaroszewicza do złożenia wi
zyty w Finlandii. Zaproszenie zo
stało przyjęte z zadowoleniem.

Tego samego dnia
czący Rady Faństwa
błoński przyjął w

min. Karjalainena.
sprawy dalszego wszechstronne
go rozwoju stosunków między
Polską i Finlandią oraz niektó
re zagadnienia współpracy obu
krajów w dziedzinach związa
nych ze sprawami . utrwalania
pokoju w Europie i na święcie.
Po południu minister spraw za
granicznych Finlandii zakończył
wizytę w Polsce i udał się w

drogę powrotną do swego kraju.
Ną warszawskim lotnisku żegnał
go Stefan Olszowski.

Na zdjęciu: podczas powitania
w KC — z lewej minister A.
Karjalainem, z prawej E. Gie-

Polskie fiaty 125p“
w sprzedaży ratalnej

Z dniem dzisiejszym samocho
dy ‘"opolski. fiat 125 p” (modele
1300 i 1500 ccm) sprzedawane bę
dą na raty. Pierwsza wpłata wy
nosi 30 proc, ceny samochodu.
Pozostała kwota może być rozło
żona pa 24 raty. „Polmozbyt”
zapowiada również znaczne

przyspieszenie terminu odbioru
samochodów.

••

Od 1 września - regulacja plac

ąra,zęśnią;:.br.J5;ą^pdnieo.! z

rządowym programem, realiza
cji postanowień I Krajowej
Konferencji PZPR — wchodzi
w życie zapowiedziana regula
cja płac 74 tys. pracowników
kultury i sztuki. Obejmie ona

pracowników wydawnictw ksią
żkowych, bibliotek i placówek
kulturalno -oświatowych, tea
trów, produkcji i rozpowszech
niania filmów.

Regulacja płac w resorcie
kultury przyczyni się do ustabi
lizowania kadr, a jednocześnie
— wiążąc realne zarobki z po
ziomem kwalifikacji zawodo
wych i wykształcenia — sprzy
jać będzie ich podnoszeniu. To

postanowienie, niezwykle istot
ne, zlikwiduje narosłe zaniedba
nia i niedociągnięcia, _ przyczy
niając się do usprawnienia roz
woju kultury w naszym kraju.

Przypomnijmy: regulacja płac
jest kolejnym przedsięwzięciem
w zakresie poprawy warunków
socjalno-bytowych pracowni
ków kultury. Tylko w roku u-

biegłym skrócono wiek emery
talny dla niektórych grup pra
cowników, a ubezpieczeniem o-

raz bezpłatnym leczeniem obję
to wszystkich pracowników ar
tystycznych, twórców i ich ro
dziny — wszystkie instytucje, i

placówki upowszechniania kul
tury uzyskały uprawnienia do
tworzenia funduszu socjalnego.

X "Ol

Dynamiczny rozwój kultury na
rodowej stwarza jednak rosnące
z roku na rok potrzeby kadro
we 1 ich rozwiązanie uzależnio
ne jest w dużym Stopniu od za
bezpieczenia prawidłowego sy
stemu zachęt i bodźców mate
rialnych, uatrakcyjnienia pracy
w kulturze.

a

Dziś Bułgaria
duje się, że latem za miejsce na

campingu płacić się będzie od 80
stotinek do 2 lewów.

Ceny artykułów żywnościo
wych są nie zmienione w porów
naniu z ub. r. Kilogram masła

kosztuje 2 lewy, cukru — 0,7 se
ra białego — 1,8, ćhleba — 26

stotinek, makaronu — 32 stotin
ki. Kilogram wędlin kosztuje od

2,5 do 6,5 lewów. Podrożały ga
tunkowe alkohole. Butelka ko
niaku „Slancew briag” kosztuje
dziś 3 lewy, a ,,Pliski” — 6 .

Bardzo podrożała benzyna. Za
litr benzyny 96-oktanowej płaci
się obecnie 70 stotinek a 93-oktą-
nówej — 58. Benzyna 83-oktano-
wa kosztuje 52 stotinki za litr.

Nie zmienione pozostały ceny

miejskiej komunikacji. Bilet w

tramwaju "kosztuje 4 stotinki,
trolejbusie — 6„ a autobusie—
od 6 do 8, zależnie od trasy.
Koszt przejazdu ze stolicy na gó
rę Witoszę — do 1 lewa. Tak
sówka z lotniska sofijskiego do
miasta: 1,5 •— 2 lewy.

Ci turyści polscy, którzy jadą
do Stambułu, wybierają na ogół
trasę przez Bułgarię. Korespon
dent PAP w'Sofii pisze na mar
ginesie tego, że w ciągu roku ce
ny w Turcji wzrosły poważnie.
W skali ogólnej — do 20 proc. W
lokalach gastronomicznych w

Stambule i Ankarze płaci się
dziś drożej p 5 — 10 proc. Pokoje
jednoosobowe są droższe o 10 —

20 proc. Ceny benzyny — wyższe
o 50 proc, niż dawniej.

Związek Zawodowy Pracowni
ków Kultury i Sztuki w poro
zumieniu z resortem rozpoczął
już wstępne działania nad opra
cowaniem systemów podwyżek
płacowych. Trzeba tu wyjaśnić
że środowisko pracowników kul
tury i sztuki dzieli się na wiele

grup, co stwarza konieczność o-

pracowania kilkunastu syste
mów płac. W powiązaniu x ni
mi wprowadzone zostaną nowe

taryfikatory kwalifikacyjne. i O-

pracowano już założenia pro
gramowo-organizacyjne , kształ
towania. i podnoszenia kwalifi
kacji pracowników kultury. ,

Jedną z pierwszych grup, dla
której. opracowuje się nowy sy
stem, płac, są pracownicy kine
matografii: produkcji i upo
wszechniania. - Przeciętne płace
brutto wynosiły tu miesięcznie
1961 zł (w 1972 roku). Stwarzało
to m. in. sytuację, w której np.
mechanicy i kinooperatorzy, po
nabyciu wysokich kwalifikacji
odchodzili do przemysłu czy
spółdzielczości, gdzie uzyskiwali
lepsze płace. Podobna sytuacja
istniała w zapleczu technicznym
filmu. Nowy system płac u-

sprawni również działalność bi
bliotek, zwłaszcza wiejskich,
gdzie przeciętne płace wynosiły
(w 1972 r.) 1996 zł; funkcje kie
rowników pełnili tam zwykle
nauczyciele, którym szkolnie! o

po ostatniej regulacji płac w o-

świacie oferowało lepsze warun-

ki finansowe. Podobne trudnoś
ci odczuwały muzea.

. W .teatrach, jedną z zasadni
czych zmian,, którą wprowadzi
nowy system płac jest likwida
cja norm miesięcznych i wpro
wadzenie pensji dwuczęściowej
—stałej oraz ruchomej, zależ
nej ód ilości przedstawień, waż
ności granej roli, kwalifikacji
aktora itp. Układ nowych płac
korzystny będzie też dla absol
wentów szkół artystycznych,
którzy podejme pracę w tere
nie; przewiduje on

zwiększenie dodatków w tea
trach objazdowych i

wych. ■
Podwyżki płac pracowników

kultury przyczynią się także o

usprawnienia pracy domów kul
tury, w których, zwłaszcza ka
drą instruktorska, pracująca
nieraz z ogromnym zaangażowa
niem i poświęceniem, otrzyma
realną zachętę podnoszenia
swych kwalifikacji. Nowy sy
stem płac będzie preferował 1-

nicjatywę, inwencję' 1 wyniki
pracy.

również

tereno-

PRZERWY

8—16,
S, 5a,
2—20,
4—12,

5—18,

KRONIKA

wypadków
* W Skrzeszowie pow. Tarnów

na luku drogi, autobus kierowany
przez Władysława Blachowca z

PKS Tarnów, przewożący 40 pa
sażerów, podczas wymijania sa
mochodu ciężarowego marki
„star” wjechał do przydrożne
go rowu. W wyniku kolizji 11 osób
odniosło lekkie obrażenia.

• Przy ul. Kamlńskiego spłonę
ły wczoraj dwie drewniane Szopy.
Przyczyny pożaru bada komisja.

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków-

Miasto — przeprasza za przerwy
w dostawie energii elektrycznej:

■ dnia 4 marca, w godz.
przy ul. Brodowićza bl. 1, 3,
Marchlewskiego 9—29, Kona
Moniuszki 2—6, Zaleskiego
9—11, Kieleckiej 16—36

■ dnia 5 marca, w godz.
przy ul. Królowej Jadwigi na od
cinku od ul. Pod Sikomlkiem do
ul. Korbutowej, Pod Sikornlklem,
Korzeniowskiego
. ■ dnia 6 marca, w godz. 8—16,
przy pl, Kossaka, ui. Morawskie
go, al. Krasińskiego 1—11, powi
śle 1—7, Retoryka 17—25, Zwie
rzynieckiej 32—36, 29—35

■ dnia 8 marca, w godz. 8—16,
przy al. Słowackiego 12—24, ul.
Sienkiewicza 3a—13, 8—14, pl.
Axentowlcza, ul. Axentowicza,
Wybickiego 7—11

■ dnia 9 marca, w godz. 8—14,
przy ul. Brackiej 2—12, Francisz
kańskiej 2—6, Grodzkiej 22—30.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny I, teł, 586-80,
wewn. 454. K-1847

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa — Książka — Ruch”,
ul. Wlślna & Nr indeksu 35006.

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

Ruch”. Kraków, ul. Wielopole 1.

1-1
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tni osiągnięciami i potrzebami
lecznictwa.

Co można

zrobić z mleka?
W USA opracowano metodę

produkcji artykułu będącego j
wysokoblalkówą przekąską. leń -

produkt mleczarski posiada
strukturę kruebą i jest podob
ny kształtem do „Chipsów*; —

i smażonych' skrawków ziemnia
ka. Chipsy mleczne są produ- .

! kowane z ciasta zawierającego
59,2 proc, skrzepu mleka, 3
proc, białej mączki kukury- i

dzianej, 4,8 proc. masla 1 pew
nej ilości białka pszenicznego,
ziemniaków w proszku i za- 1

czynu. iWysokobiatkowa prze- .1
kąska w formie płatków suszo- ,

na jest metodą fluidyzacji.
W DANII wyprodukowano

nowy, dietetyczny produkt
mleczarski nie zawierający lak
tozy, który nazwano „Lida-
Łac”. Artykuł ten przeznaczo-

*

ny dla osób nie tolerujących
laktozy zawiera 85 proc, białka,
1 proc, tłuszczu i 1 proc, wąp- .

nia. „Lida-Lac” —/.wykazuje
duże walory dietetyczne i do
skonale nądaje się jako skład
nik napojów oraz puddingów. i

POPULARNOŚĆ serników sta
le wzrasta, ale ich trwałość
jest jednak niewielka. W Szwe- '

cji opracowano nową technoló- ’[
gię produkcji tego smacznego
ciasta o dużej trwałości. Jest
to nowy typ sernika sterylizo
wanego, produkowanego ze i

skrzepu mlecznego, mąki pszen
nej, jaj, cukru i rozdrobnio
nych migdałów. Przebieg pro- ,

cesu wyrobu sernika ó dużej,
trwałości obejmuje obróbkę
mieszaniny ciasta w wysokiej
temperaturze, pieczenie w wa-

'

runkach aseptycznych w tor- i
mach aluminiowych.

W AUSTRALII opatentowano ;
technologię wytwarzania nowe
go produktu z mleka w prósz- f
ku z dodatkiem miodu. W pro- 1
cesie produkcji miód, mleko w :

proszku i wodę miesza się w

odpowiedniej temperaturze, na
stępnie mieszaninę' suszy do '

zawartości 2 proc, wody. Na- (
pójzmleka1zmioduwpro
szku jest bardzo smaczny 1 lat- -

wy do przyrządzenia nawet w

warunkach turystycznych. . ,f

BREN, wieś Olesno, pow,
Dąbrowa Tarnowska. Piękny,
późnobarokowy park wiejski
(dziś) z pałacykiem. Park w

Brniu ma powierzchni 15 ha.
Założył go, jako otoczenie pa
łacu , ks. Czartoryskich (nie i—
stniejącęgo już-dzisiaj) ogrod-
nik-ąrchitekt Pfaffinger w la
tach 1750—60. Dzisiaj w par
ku znajduje się niewielki pała
cyk, ongiś pałacyk myśliwski
Konopków.

Park jest „geometryczny, z

parterami, szpalerami, labi
ryntem i kanałem”. Występują
w nim takie drzewa jak: lipa,
jesion, grab, a z rzadziej spo
tykanych u nas — iglicznia
trój cierniowa, miłorząb, cze
remcha amerykańska, plączącą
odmiana jesionu. Warto dodać,
że aleje grabowo-lipowe liczą
80—100 lat.

Obecny stan, zwłaszcza par
ku, jest godny pożałowania.
Nie konserwowany od dziesią
tków lat zdziczał, wiele sta
rych drzew wymaga plombo
wania. W dawnym pałacyku
myśliwskim ma siedzibę Tech
nikum Ogrodnicze, w lecie —

bawią tu kolonie letnie z War
szawy i Górnego Śląska.

Park niewielkim stosunkowo
nakładem środków można —

choćby częściowo — przywró
cić ‘ do dawnej świetnośoi:
przyciąć drzewa i krzewy;- u-

porządkować otoczenie, oczy
ścić kanał wodny, . naprawić
żelazne ogrodzenie (istnieje!).
Zasługuje na to ów park, zali-'
czany przez Łozińskiego i Mi-
łobędzkiego do obiektów wy
bitny c h,

'

a przez innych
znawców do „najwspanial
szych zabytków sztuki ogrod
niczej w Polsce”.

Dziś, gdy walczymy o ochro-i
nę środowiska naturalnego
człowieka — nie pozwólmy, by
dalej niszczał tak historyczny
obiekt, obiekt żywej przyrody,
tak wysoko ceniony przez fa
chowców.

Miejsce to nadaję się wspa
niale na krótkie, niedzielne
wycieczki z pobliskiego Tar
nowa czy nawet z Krakowa.

kształci specjalistów
dla całej południowej Polski

Q dpisuję z tablicy temat
ćwiczeń: „Obraz krwi w

białaczce) szpikowej1 ostrej i

przewlekłej”. Dziewczęta w

białych fartuchach pochylone
wokół okrągłych stołów. Każ
da pod własnym mikroskopem
bada i notuje wyniki, od rę
ki oceniane przez pedagoga.
To pracownią / 'herpątologii,
mikrobiologii i parazytologii.

W pracowni analizy instru
mentalnej dziś „biorą-’' temat

„Fotometria promieniowa o-

znaczania zawartości jonów
sodu i jonów potasu w pły
nach fizjologicznych”.

Trudne dla laików, prawda?-
A przecież —■co się będziemy
oszukiwać ■— to my właśnie
dostarczamy; materiału do
tych, badań. Kto nie był w la-
Nie palić na ulicy!
boratorium medycznym? Kto
nie wie co to sonda?. Kto .nie

Nie palić na ulicy!
Intensywne badania laborato

ryjne i lokalizacja obszarów
większego nasilenia chorób no
wotworowych doprowadziły
naukowców do konkluzji, że

przyczyną zachorowań jest
współdziałanie co najmniej
dwóch z licznych poznanych już
czynników rakotwórczych, jak
wirusy, spaliny samochodowe,
dym z papierosów i inne związ-
ki chemiczne. Potwierdzają to
badania epidemiologiczne prze
prowadzone w Los Angeles.

A przy okazji porządków mo
żna by urządzić w pałacyku
rodzaj staropolskiego zajazdu,
znajdując uprzednio locum dla
Technikum.

Trzeba tylko możnego me
cenasa przyrody, by zrobił z

tej dzisiejszej'dzieży ćaćkó, że
sam mistrz Pfaffinger by się
go z nie powstydził! Może już
za rok, dwa? „

Komu Więc wspaniały park
w Brniu? (ban)
liiiiiniinniiiiniiimiiiinmininniiiiiiiiiinnniiniiiiiiiiiHiiiiiniiniiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiniiininiiiinniiiiiiinniiiiiiiiiiinnił

„Dietskij sad6* -połączenie
żłobka i przedszkola

(Korespondencja własna z Kijowa)
ietskij sad”.* Jak to

wyrazić po polską?
W dosłownym tłu-
brzmi' to ogród dzie-
my pod tym poję

99

maeżeniju
cięcy ale
ciem rozumiemy zupełnie co

innego niż to co miałam oka
zję oglądać w Kijowie przy
ul. Pawła Zaporożca.

„Ditetskij sad” nr 433 — o-

powiada jego kierowniczka
Olga Iwanowna Iszutina — to

jedna z 800 tego rodzaju pla
cówek’ w Kijowie. Jest połą
czeniem żłobka i przedszkola.
Takiego połączenia dokonano
w Związku Radzieckim . 7 w

1962 roku i1 życie pokazało, że

była to decyzja słuszna. Zlik
widowana została sztuczna

granica między- wiekiem żłob
kowym1 yi przedszkolnym. Z
żłobka do przedszkola dziecko
Drzechodzł z sali do sali.
Przedtem przechodziło nie tyl
ko do innego gmachu ale tak
że pod opiekę innego resortu:
z resortu zdrowia do resortu

oświaty.' W żadnym wieku nie
można przecież rezygnować
ani z opieki zdrowotnej ani z

wychowania, trudno je od
dzielać.

Wśród 350 dzieci, które sa

zna ukłucia w palec, wyciska
nia kropli krwi i różnych po
tem ż nią zabiegów w szkla
nych naczyńkach? Z tej kro
pli krwi odczytują stan zdro
wia pacjenta.

Pracownie, do których przed
chwilą zaglądaliśmy, to tylko
mały fragment doskonale wy
posażonego kombinatu szkol
nego — Medycznego Studium
Zawodowego przy ul. Koletek
12 w: Krakowie: Szkoła pod
wawelskim mUrem to najstar
sza — jedna z: pięciu — tęgo
typu .uczelnia w Polsce. W 3
wydziałach — analityki me
dycznej., elektrokardiologii, fi
zjoterapii studiuje tu 360
osób. W tym roku ukończy
Studium 80 analityków, 40 ra
diologów, 40 fizjoterapeutów.
Będą to pierwsi absolwenci
powstałego w 1972 roku wy
działu fizjoterapii.

Szkoła nie potrzebuje rekla
my. Na każde wolne miejsce
jeąt co najmniej 3 kandyda
tów. Wszystko pracuje na jej,
powodzenie. Absolwenci są
pilnie poszukiwani przez za
kłady lecznicze i medyczne in
stytuty naukowe.

Dobry zespół tworzy atmo
sferę, dobra atmosfera przy
ciąga i : zatrzymuje pracowni
ków; duża część etatowej ka
dry pedagogicznej jest zwią
zana ze szkołą od początku jej
istnienia. Duża część zespołu
kierowniczego wywodzi się z

absolwentów Studium, nie wy
łączając dyrektora dra Stani
sława Wojtowicza i wicedy-
rektorki mgr Janiny Orłow
skiej.

Szkoła ma bogate życie we
wnętrzne. Filharmonia znajdu
je tu ■zapalone audytorium
dla swych koncertóW^Dyrękll
tcsr'f®Msża^UcgyiiiłTW szkolnej!
świetlicy prawie filię muzeum;

’

wystawy połączone z prelek
cjami ■spotykają się tu ź du- [
żym zainteresowaniem. Stu
dium, które kształci młodzież
nie tylko ż Krakowskiego, ale
również z Rzeszowskiego i
Kieleckiego —- jest dla połowy
studentów drugim domem.
Mieszkają w internacie, korzy
stają ze stypendiów.

W. lOOUosobowym gronie pe
dagogicznym jest liczny zespół
wykładowców pracujących w

klinikach,; szpitalach i zakła
dach leczniczych. Dzięki temu
szkoła ma mocne powiązania
z przyszłymi pracodawcami,
jest „na bieżąco” z aktualny-

1 nianię.

teraz w „sadiku”, są 4 grupy
żłobkowe i 8 przedszkolnych.
Grupy najmłodszych — do 1,5
roku — liczą 15 dzieci, grupy
starsze—do3lat—po20
dzieci, a starszaki —• do lat 7
— 25 dziteci. Najmłodszymi
grupami opiekują się dwie
wychowawczynie i dwie nia
nie. Grupy starsze mają po 2
wychowawców i
Dzieci są pod opieką lekarza
i 3 pielęgniarek.

Ciągłość i systematyczność
lekarskiej 1. wychowawczej o-

Dieki ma niewątpliwe zalety.
Daje możliwość, wczesnego
wychwycenia u dzieci zarów
no wad i słabości, jak i ląlen^
tów. Tworzy silę grupy logo
pedyczne dla dzieci Z wada
mi wymowy. Dobiera się w

grupach dzieci z uzdolnienia
mi muzycznymi, plastycznymi,
matematycznymi. Pracują z

nimi wyspecjalizowani wycho
wawcy. ■•-

W czasie mojej wizyty dzie
ci są na spacerze. Sale są
czyściutkie, kolorowe; po u-

meblowaniu i zestawie zaba
wek można się zorientować
w jakim wieku dzieci w nich

Studium jest sfeminizowane,
90 proc, stanowią słuchaczki.
Rzecz o tyle niedobra, że nie
ma miejsc dla kandydatów na

radiologów — tak bardzo po
trzebnych? Nie ma bowiem
miejsc w internacie. Zamierza
się go więc rozbudować. Są
pieniądze, jest dećyzja woje
wódzkiego Wydziału Zdrowia,
brak wykonawcy. Wykonawca
chyba się jednak „znajdzie”,
a wtedy, przy; okazji, rozbu
duje się także salę gimnasty
czną i zbuduje basen. Salą gi
mnastyczna mieści się bowiem
w zabytkowej kaplicy, a na

zajęcia z wodolecznictwa stu
denci fizjoterapii dojeżdżają aż
do Krzeszowic — do jedynego
w województwie ośrodka re
habilitacyjnego, stworzonego
przez kopalnię „Stersza”.’ (nj

&wSatła!

Choć start był dobry
dziś w Krakowie

jest wciąż za ciemno
|* RAKÓW ,zv, '"zapadnięciem
K zmroku 'jest bardzo jcjeińj,

przysłó^iowyńUcfcWiatem, prąy
kożuchu "byłaby, iluminacja je
go zabytkowych budowli i za
kątków (o czym niedawno pi
saliśmy), gdyby wszechstron
nie i kompleksowo nie zostały
rozwiązane sprawy oświetle
nia miejskich ulic i placów.'
Na wielu z nich bowiem pa
nują iścife egipskie ciemności.

Warto przypomnieć, że w

latach sześćdziesiątych i roz
począł się na szerszą ‘skalę
proces rożbudęwy i, moderni
zacji sieci rozdzielczej w 'Kra
kowie. Chodziło o stworzenie
warunków dla wycofania
lamp żarowych i zastąpienie
ich lampami dającymi bar
dziej intensywne : światło. Do

przebywają. Korytarze* są

niepospolitą galerią obrazów.
Każda gru£a, odchodząc; do
szkoły, zostawia po sobie na

pamiątkę swe najlepsze prace
„malarskie’’.. Są.. . rzeczywiście
zabawne, i ciekawe. Dzieciniec
len — zostańmy przy tej.; sta
rej, prostej nazwie — brał u-

dziął w 6 międzynarodowych
wystawach. Z sukcesami.

Tak zaprogramowana praca
jest przygotowaniem do eks
perymentu, jaki od 4j lat
wprowadzono w rądżieękfeh
szkołach. Otóż kompletuję się
klasy młodzieży szczególnie w

jakichś kierunku uzdolnionej
Dzieciniec —w którym dziec
ko przebywa często od niemo
wlęctwa — stwarza, możliwość
poznania jego uzdolnień ii roz
wijania ith. Dzieci przechodzą
z przedszkola do szkoły fcały-
mi klasami.

— Najstarsi, .wychowanko
wie placówki są już w 9; kla
sie, zachowują kontakt z

dziecińcem, uczestniczą w na
szych uroczystościach. I ja
chodzę na lekcje moich dzie
ci — tnówi Olga IszUtiną. —

Rezultaty naszej pracy snraw-

Jak widać, nowy model tapczanu z londyńskiej
ma pojemną... li wygodną skrzynię na

1970 r. przekazywano corocz
nie, powę ipstąlację^,, QŚ.Wętlep

’

i§Ł!rv40
’ ulicach. Uno-

pyo^śnięnĄ)’w.tędy’,^?^w.ie,ęęę-:
nie m. in. najważnięjszych
tras komunikacyjnych i arte
rii' wlotowych do miasta. Od
trzech lat jednakże poczyna
nia w zakresie modernizacji
oświetlenia poważnie zmalały.

W MIEJSKIM BIURZE
Projektów znajduje się aż 60
dokumentacji sporządzonych
tutaj w tym okresie, które je
dnakże rife doczekały się rea
lizacji. Wspomnieć . przy tym
należy, że takie miasta' jak
Poznań, Wrocław, Gdąjósk,
Gdynia, Łódź poczyniły znacz
ne postępy w dziedzinie mo
dernizacji / swego oświetlenia,
Kraków - pod tym,- względem
zajmuje jedną z najdalszych

dzają się w szkole. Jeśli dzie
ci mało chorują i dobrze się
uczą ■— to znaczy, że nieźle
spełniamy zadanie.

Dziecince są istotną pomocą
dla pracujących; rodziców. We
wszystkich placówkach są
grupy ,zwanę_ potocznie, „pkrą-
głe doby”. ‘Są to

‘

ażreci, któ
rych rodzice* pracują na zmia
ny.

* ł pozostawiają . swe
’

pocie-
,chy yz, dziecińcu także po po-
łudniii’ bądź na noc’ w zależ
ności od rozkładu zajęć zawo
dowych.

Opłata ża pobyt dziecka
wynos^ od 3—02 rubli1, mie
sięcznie, .Rodzice . posiadający
3 dż*i!eti płacą potówę, nobyt 4
dzieci jest bezpłatny. Bezpłat
ny jest również pobyt dziteci
w domach zdrpyzotno-sąnatb-
ryjnych. Opłaty rodziców sta
nowią zresztą drobną część
kosztów utrzymania dzieci1)
Najwyższa opłata miesięczna
wynosi 12 rubli a przeciętny
kóśzt pobvt'u jednego dziecka
— 40 rubli. .Test to więc wiel
ka pozycja" w dorobku socjal
nym radzieckiego / społeczeń
stwa.... . ■

HELENA NOSKOWIĆZ

wystawy mebli,
pościel.

CAF—AP

pozycji. Nic też dziwnego, że
, zaliczany. jest do najciemniej-
szych' dużych rriiast w kraju.

’^’Zay;ęcj:“dpWało o tym nie ty-
"fe zmniejszenie, środków fi-

nansowych, co11 przede wszyst
kim brak wykonawców. Pod
czas gdy np. w, Warszawie 1
czy Łodzi istnieją oddzielne, ;
samodzielne przedsiębiorstwa
.montażowe, których zadaniem
jest wykonywanie ulicznych 5
instalacji' oświetlentowych i;
innych łączących się z tym
prac, to u nas nie ma takiego
przedsiębiorstwa. Pewną pró-
bą wyjścia z - impasu jest
stworzenie ostatnio wydziału
robót elektrycznych przy
Miejskim Przedsiębiorstwie
Robót Inżynieryjnych, ale ak
tualnie jeszcze trudno wyro
kować na ile pomoże to w

rozwiązywaniu trudności',
zwłaszcza odrabianiu naro
słych zaległości.

DO TEGO WSZYSTKIEGO
dochodzi w Krakowie specy
ficzny problem, który stanowi
oświetlenie centralnego rejonu
miasta, znajdującego się w

obrębię Plant. -Instalacje tu

istniejące liczą kilkadziesiąt
lat. Pomimo pewnych ulep
szeń, wprowadzanych wielkim •

nakładem pracy i - wysiłku
przez Zakład Energetyczny w

ramach eksploatacji i konser- ■
wacii; instalacje te nie 'odpo
wiadają wymogom, użytko-
wym i.funkcjonalnym, a także
względom estetycznym, , jako
że nie są one dostosowane do
zabytkowego

' charakteru ®.tej
części1, miasta..

Jeśli' zaś w całym nieomal
Krakowie odczuwa się niedo
statek źródeł ząśiląnią tj. śtą-
cji - transformatorowych, to

deficyt ten w.'-ąentrum jest■szCŹe?óln!'e dotkliwy; ,

JAK WYNIKA z „notowań
statystycznych zapotrzebowa

nie, na energię elektryczną
podwaja się zarówno w śwife- .

ćie, jak? w Ęolsce co 10 lat.
Kraków nie odbiega od tych
norm. Dla zaspokojenia tego
dynamicznie wzrastającego
zapotrzebowania wydatkowa-

'

•ńe' są w naszym państwie 'irii-
liardy. złotych i ponoszony jest
'wielki, wysiłek iinwęstycyjhr
na rzecz budowy poteżnvch
wytwórni prądotwórczych. Nie

przysporzy to naszemu, miastu "

spodziewanych .efektów, jeśli
nie.Redzie się tu kontynuowa- ..

ło dobreso startu zapoczątko
wanego nrzed/laty w dziędzi1- I
nie rozbudowa’ i- modernizacji!
miejskiej sieci energetycznej.

3. PIECZONKOWA
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PRACOWNICY POSZUKIWANI

Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych — Kom
binat Szklarniowy w Krzeszowicach — przyj-
mie natychmiast do pracy:

— MONTERÓW instalacji sanitarnych i prze
mysłowych, MONTERÓW Instalacji elek
trycznych, SPAWACZY, PRACOWNI
KÓW NIEKWALIFIKOWANYCH — do

wykonywania robót instalacyjnych w

Kombinacie.

Istnieje możliwość zatrudnienia przyjętych
pracowników po zakończeniu budowy do ob
sługi, konserwacji i eksploatacji urządzeń Kom
binatu. . «

Warunki do omówienia w dyrekcji SHRO,
Kombinatu Szklarniowego w Krzeszowicach.
Ul. Kościuszki 2, tel. 45, nr kodu 32-560.

Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych — Kra
ków, ul. Dekerta 15 — zatrudni natychmiast
w bazie w Krakowie i Wieliczce pracowników
umysłowych:

— STARSZEGO INSPEKTORA d.s. ener
getycznych

— 2 TECHNIKÓW MECHANIKÓW
— KIEROWNIKA magazynu głównego

pracowników fizycznych:
— PALACZY kotłów wysokoprężnych
— KIEROWCÓW samochodowych i ciągni

kowych
— MECHANIKÓW samochodowych, silni

kowych i podwoziowych
— ELEKTRYKA samochodowego
— LAKIERNIKA samochodowego
— KOWALA
— STOLARZA
— MECHANIKÓW do napraw sprzętu, a to:

koparek, spycharek, walców ,1 sprężarek
— OPERATORÓW do obsługi koparek, wal

ców, sprężarek, skrapiarek i zespołów
otaczania kruszywa

— ELEKTRYKA sprzętowego
— 5 PRACOWNIKÓW niewykwalifikowa

nych
—2 DOZORCÓW

5 MURARZY
— 10 POMOCNIKÓW murarzy
— 2 CIEŚLI
— 10 BETONIARZY

na terenie powiatu krakowskiego w miejsco
wościach jak: Łuczyce, Skawina, Balice:

— MURARZY, CIEŚLI, BETONIARZY, PA
LACZY kotłów wysokoprężnych i KIE
ROWCÓW.

Warunki płacy i pracy wg Układu Zbioro
wego Pracy w budownictwie do szczegółowego
omówienia w Dziale Kadr Powiatowego Za
rządu Dróg Lokalnych — Kraków, ul. Deker
ta 15. K-1740

Krakowskie Zakłady Betonlarskie i Żelbetowe,
Kraków-Czyżyny, ul. Centralna 53, telefon
403-20, wewn. 31 — przyjmą natychmiast do

pracy:
— BETONIARZY-ZBROJARZY (mogą być

niewykwalifikowani)
— Ślusarzy
— SPAWACZY gazowych
— SPAWACZY elektrycznych
— MASZYNISTÓW lokomotyw spalinowych

do 800 KM
— POMOCNIKÓW maszynistów lokomotyw

spalinowych
— USTAWIACZY
— NASTAWNICZYCH
— ROBOTNIKÓW torowych
— MASZYNISTÓW żurawia wieżowego
— MASZYNISTÓW żurawia samojezdnego
— TOKARZA
— STOLARZA
— ELEKTROMONTERÓW
— TECHNIKA BUDOWLANEGO z upraw

nieniami budowlanymi.
Wynagrodzenie wg taryfikatora obowiązują

cego w budownictwie.

Przedsiębiorstwo zapewnia nowo przyjętym
pracownikom możliwość odpracowania częścio
wego wkładu na mieszkanie spółdzielcze
z przydziału w latach 1975—1976.

Zamiejscowym pracownikom zapewnia się
zakwaterowanie w hotelu robotniczym.

Dojazd do zakładu pracy autobusem linii
125 z Placu Centralnego lub Rynku Pogórskie
go.

K-1783

PRZETARGI

Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Matejki
W Wieliczce — OGŁASZA: PRZETARG NIE
OGRANICZONY na wykonanie robót: dekar-

sko-blacharskich, stolarskich, parkietowych,
malarskich, instalacji c. o., wodno-kanalizacyj
nych — do dnia 30 sierpnia 1974 r.

Dokumentacja techniczna znajduje się do

wglądu w sekretariacie . dyrekcji Liceum

Ogólnokształcącego.
Oferty, wraz z kalkulacją wstępną, w zala

kowanych kopertach, oznaczonych napisem
„przetarg”, należy składać w terminie do dnia
20 marca 1974 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5
kwietnia 1974 r.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta, względnie unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn. K-1818

Praca

Miejskie Biuro Projektów

ZATRUDNIĘ emerytowa
nego kierowcę przy praęyr
dorywczej; —

* Zgłoszenia?
tel. 352-62, w godz, tl—15.

g-28608
FRYZJER męski potrzeb
ny. Kraków, ul. Pstrow
skiego 77.

g-28645

PRACOWNIKA do tocze
nia wyrobów z tworzyw
sztucznych — przyjmę. —

Kraków, Olszyny .11 lub
telefon 405-67, po godz.
20.* g-28718
POTRZEBNA dochodząca
gospodyni, umiejąca goto
wać, do jednej osoby. Re
ferencje ■wymagane. Kra
ków. Smoleńsk 38/2, godz.
15—18. . 28433-g

w KRAKOWIE, ul. PRZY RONDZIE 12

zatrudni natychmiast
■ KIEROWNIKÓW pracowni projektowej wielobranżowej
■ STARSZYCH PROJEKTANTÓW architektury
■ STARSZYCH PROJEKTANTÓW urbanistyki i planowania

przestrzennego
■ STARSZYCH PROJEKTANTÓW konstrukcji
■ STARSZYCH PROJEKTANTÓW Instalacji sanitarnych

wewnętrznych 1 zewnętrznych
■ STARSZYCH PROJEKTANTÓW konserwacji zabytków
■ STARSZYCH PROJEKTANTÓW Instalacji elektrycznych

wewnętrznych
■ STARSZYCH PROJEKTANTÓW I PROJEKTANTÓW specja

listów komunikacji i inżynierii miejskiej
■ SPECJALISTÓW w zakresie programowania i przetwarzania

danych, ze znajomością problematyki planowania przestrzen
nego

■ PROJEKTANTÓW w zakresie Informacji o terenie

■ PROJEKTANTÓW architektów wnętrz
■ PLASTYKÓW ze znajomością grafiki 1 liternictwa.

■ STARSZEGO INSPEKTORA d. s. wycen, z praktyką w biurze

projektów
■ MASZYNISTKI do hali maszyn
■ EKONOMISTĘ z praktyką w biurze projektów
■ MAGISTRA PRAW

■ RADCĘ PRAWNEGO

■ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
■ ST. KALKULATORA — inspektora kontroli wewnętrznej.

Informacji udziela Sekcja Kadr, Kraków, ul. Przy Rondzie 12 —

telefon 285-20—30, pokój 415. K-1431

MISTRZA mechaniki pre
cyzyjnej na pół etatu Jub
emerytalna pełny, etat —

przyjmie warsztat rze
mieślniczy w Krakowie. —

Oferty 28419 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

POMOC dochodząca po
trzebna. Warunki dobre.
Kraków, Kazimierza Wiel
kiego 91/6.

28408-g

DWIE panienki i dwóch
chłopeów —■(ukończone 18
lat) — przyjmę zaraz do
praktyki.'— Duży zakres
wiadomości, przygotowa
nie do samodzielnego kie
rowania punktami usługo
wymi lub wląąnym zakła
dem. Chemiczna pralnia i
farbiarnia, Kraków. Kazi
mierza Wielkiego 36.

28468-g

POTRZEBNA zaraz pomoc
do rocznego dziecka. Tel.
615-39 lub oferty 28473 —

„Prasa", — Kraków, Wiśl
na 2.

Fryzjerka damska lub
damsko-rńęska, potrzebna.
Posada stała. — Limanow
skiego 27a. 28399-g

POMOC, domową do 3 i
osób, potrzebna. Warunki
bardzo dębre, — Kraków,
Boh. Stalingradu 86/4, go
dzina 16—18.

28384-g
STARSZA gosposia — po
trzebna. — Referencje ko
nieczne. f-' Kraków, Boh.
Stalingradu 21/2.

28380-g

Nauka

MATEMATYKA, fizyka —

języki obce — lekcji
udzielimy. — Mgr Nowika
Rakowicka 6/8, godz, 18—
19. g-28643

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

ABSOLWENCI Elektroniki
Politechniki Warszawskiej,
przygotowują z matema?
tyki do- matur i egzami
nów wstępnych. Węgrow
ski ,ul. Bożego Ciała 14/9,
W godz. 16—18.

Matrymonialne

PANNA, lat 25, wykształ
cenie wyższe, reprezenta
cyjna, pozna odpowied
niego Pana, wysokiego —

do lat 34..Cel matrymo
nialny. Rózwiedzeni wy
kluczeni. Oferty 28626
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

POZNAM w celu matry
monialnym Panią do lat
40, chętnie nauczycielkę.
Oferty 28647 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

DLA samotnych ciekawe
oferty w Biurze Matrymo
nialnym „Swatka44, Łódź,
ul. Piotrkowska 133.

INTERESUJĄCA* repre
zentacyjna, pozna odpo
wiedniego Pana — wy
sokiego, przystojnego —

kulturalnego, na stanowi
sku, dó lat 50. — Cel ma
trymonialny. Oferty 28431
„Prasa44 — Kraków, Wiśl
na 2.

ROZWIEDZIONA, samot
na, posiadająca mieszka
nie, pozna miłego i kultu
ralnego Pana, w wieku 48
—60 lat. Cel matrymonial
ny. Oferty 28451 Prasa-4
Kraków,. Wiślna 2.

Kupno

SKODA — najchętniej no
wy — kupię. Oferty 28315
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

HISTORIĘ Powszechną —

Muzyki Zbiorowej, Cho-
miński — Ziembowska —

kupię. Kowalik, Kraków,
ul. Limanowskiego 19/5.

PRASKĘ ręczną, balan-
śówkę — nacisk około 5
ton — kupię. Oferty 28655
„Prasa" Kraków, Wiśk
na 2.

Sprzedaż

„TRABANT" 601 sprze
dam. Tel. 419-58.

'g-28671

„SYRENA" 104, przebieg
32,000 kmj ^art-dc|>ry^-^
sprzedam. — Cena około
50.000 zł. — Oferty 28689
„Prasa" Kraków* Wiśl
na 2.

KREMPLINĘ angielską —

sprzedam. — Tel. 346-45.
g-28691

NIEDROGO sprzedam —

meble kalwaryjskie. Kra
ków, Dietla 36/62.

g-23693

MASZYNĘ do szycia —

krytą, m-ki „Singer" —

sprzedam. Kraków, ul.
Fr. Nullo 15/2.

gr28696

DACIA 1300 — okres gwa
rancji — sprzedam. Kra
ków, ul. Zakopiańska 91a,
godz. 16—18.

g-28657

WTRYSKARKĘ — półau
tomatyczną z matrycą —

wtrysk 250 g — sprzedam.
Oferty 28715 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

„SYRENA"' 104 sprzedam.
Kraków — Kremerowska
4/1, tel. 371-05.

g-28678

„FIAT" 126 p — kolor do
wyboru. — Oferty 28684
„Prasa" Kraków,- Wiśl
na 2.

PILNIE sprzedam „Re
nault Dauphine", T litrów/;
100 km, stan dobry. Ż.
Pierzchała, Nowy Sącz,
ul. 1 Maja 26.

g-28697

Żyrandol kryształowy
duży, styl Ludwik XVI,
gabinet biblioteczny sece
syjny, czarny — sprze
dam. Tel. 653-34. Oferty
28733 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

2 KRZESŁA, kanankę an
tyczną z końca XIX .wie
ku — sprzćdam. — Oferty
28731 „Prasa4: Kraków*
Wiślna 2.

Lokale

DWA pokoje, kuchnia, te
lefon, pełńy komfort —

kwaterunkowe, w Dębicy,
zamienię na Kraków. —

Może być pokój z kuch
nią lub garsoniera. Ofer
ty 27620 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE jednopoko
jowe z kuchnią, super-
komfortowe, I piętro, No
wa Huta, Hutnicze bl. 10/7,
zamienię na większe.

g-27881

NAPRAWY i BIEŻNIKOWANIE
oraz montaż i demontaż

opon nowych i używanych
jak również wyważanie

dynamiczno-statyczne
opon na nowoczesnej wy
ważarce (z dokładnością
do 1 g) — WYKONUJE na

plecenia osób prywatnych

Zakład Wulkanizacyjny Nr3

Spółdzielni Pracy Okręgowi Warsztaty Samochodowe

w Krakowie przy ulicy Staromostowej 3, telefon 608-83

KAWALER pracujący 1
uczący się, członek spół
dzielni mieszkaniowej
poszukuje w Krakowie
niekrępującego pokoju lub
garsoniery. Nowa Huta,
os. Szkolne 12/7, tel. 411 -65 .

g-28214

PRACUJĄCY -r członek
spółdzielni mieszkaniowej,
poszukuje pokoju. Ofer
ty 2Ś219 „Prasa" — Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią zamie
nię na dwa pokoje, do I
piętra. Kraków, ul. Die
tla 21/31* in p.

g-28174

GARSONIERĘ w Nowej
Hucie zamienię ną pokój
z kuchnią, komfortowe. —

Oferty 28176 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODY inżynier poszu
kuje garsoniery lub sa
modzielnego mieszkania.
Oferty 28165 „Prasa4* Kra
ków, Wiślna 2.,

TRZY pokoje* z kuchnią
superkom fortowe, słonecz
ne, balkon^— zamienię na

2 pokoje z kuchnią super
komfortowe i pojedynkę.
Oferty 28141 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

ODNAJME . . umeblowany
pokój, w śródmieściu —?
dwom {kulturalnym '-" pa
nom. Oferty 28260 „Prasa44
Kraków, Wiślna 2.

2 POJEDYNCZE pokoje,
bez komfortu, w dzielni?
cy Podgórzó i Zwierzy
niec — zamienię na po
kój z kuchnią. —■Oferty
28258 „Prasa" Kraków/
Wiślna 2.

M-3 (43 m«), nowe, włas
nościowe, nie spłacone, ul.
Łobzowska, zamienię na

lokatorskie M-4' lub M-5,
najchętniej os, Widok; —

Oferty 28256 uPrasa" Kra
ków, Wiślna 2, lub tel.
553-77 (grzecznościowy —

po południu).
POKÓJ z kuehnią, super
komfortowe ; — zamienię
na 2—3-pokojowe miesz-,
kanie. Tel. 356-73.

g-27932
MŁODE* bezdzietne mał
żeństwo poszukuje miesz
kania, garsoniery łub po
koju. Dzielnica obojętna.
Oferty 27938 „Prasa" Kra-':
ków, Wiślna 2.

RABKA! Mieszkanie spół
dzielcze M-4, komfortowe,

.1 piętro, telefon — zamie
nię na podobne w Kra*
kowie (pożądany telefon).
Rabka, tel. ■14—19, od
godz. 18 Jub oferty 27920.
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

DUŻY pokój słoneczny z

przynależnościami (osob
no gaz i prąd), zamienię
na 2 pokoje x kuchnią. —

Koszty przeprowadzki t
remontu zwrócę. -- Oferty
27936 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

DUŻE 4-pokojowe, super
komfortowe mieszkanie W
budownictwie międzywo
jennym, okolicą Parku
Krakowskiego — zamienię
na dwa mieszkania 2- i 3-
pokojoWe, superkomforto-
we, w budownictwie mię
dzywojennym, w tej sa
mej dzlelńić^. — Oferty
27927 „Prasa44 • Kraków,
Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ. lokal . Wolno
stojący na rzemiosło.. Si
ła, woda, telefon, zaple
cze. Oferty' 27924 „Prasa"
Krąków, Wiślna 2.

DWOJE młodych — człon
kowie spółdzielni, miesz
kaniowej; poszukuje
pilnie samodzielnego po
koju. Oferty 27919 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2..

ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią, 40 mt, przy ulv Ma
nifestu Lipcowego —. na
dwa pokoje z kuchnią w

śródmieściu. Oferty 27847
„Prasa44 Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
— członkowie spółdzielni
mieszkaniowej — wynaj-
mie garsonierę lub pokój
niekrępujący* na okres 2
lat, chętnie w Wieliczce.
Oferty 27956 „Prasa*4 Kra
ków, Wiślna 2/

ODSTĄPIĘ pokój. Wiado
mość: Parkowa 4/5, godz.
16—18. g-27955

PRZEWORSK! Duży po
kój z kuchnią, komforto
we, kwaterunkowe, w no
wym budownictwie — za
mienię na równorzędne w

Krakowie. — Oferty 27942
„Prasa" Kraków* Wiśl
na 2.

KRAKÓW -- centrum! Za
mienię pokój z kuchnią,
34 mt, na mniejsze, lub
pojedynkę w Nowym Są
czu; Oferty 28181 „Prasa44
Krąków,„ Wiślna 2*

KOMFORTOWY pokój- z

kuchnią, 45 mt, przy Kra
kowskiej — zamienię na

garaQnj£rę^ ^osiedle >Wie-
ęzystir "— 'Ugoreń?;I Yj-gJa?.
^Mńiart>^Włt>3kdWiba' Ś} m.

33. ; g-28251
2 SIOSTRY studentki, po
szukują pokoju z osob
nym wejściem lub kawa
lerki. Oferty 28250'„Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

g-28250

PRZYJMĘ i lub 3 panien
ki pracujące do śuper-
komfortowej garsoniery --

Osiedle Oficerskie. Qfęrty
28249 „Prasa44 Kraików,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ skromnego
niedrogiego pomieszczenia
na pracownię dla studeh-
ta ASP. Konieczne' dżięn*
ne światło. Tel. 444-76. /

g-28248

DWIE studentki pos^uku*
ją komfortowego pokoju.
Tel. 348-49.

g-28247

TRZECH studentów poszu
kuje pilnie pokoju w

śródmieściu. Oferty 28236
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

TRZY małe pokoje super-
komfortowe w Nowej Hu
cie, w bardzo dogodnym
punkcie komunikacyjnym
—. zamienię na dwa lub
trzy małe pokoje w Kra
kowie. — Może być starć
budownictwo. Oferty 28234
„Prasa44 Kraków, Wiśl
na 2.

TRZY pokoje z kuchnią,
superkomfortowe

‘
— za

mienię na dwa pok,oje z

kuchnią i '

pokój z kucji*
nią. Nowa- Huta* Hutnicze
1/18. g-282227
DWA pokoje kuchnią
balkon, komfortowe, U p.,
pow. 58 mt, zamienię na

podobne 3-pokojowę.. —

Oferty 28663 „Prasa" Kra
ków, wiślna 2.

PRACUJĄCY i uczący się
poszukuje spokoj nego . i
niekrępującego pokoju
przy rodzinie. Oferty 28624
„Prasa" Kraków, Wiśl
na' 2;

POMIESZCZEŃ
NĄ BIURA, o powierzchni 80—100

m*2, na terenie in. Krakowa poszukuje
przedsiębiorstwo państwowe. Oferty
uprasza się składać telefonicznie pod
nr 263-44 lub 547-13, wewn. 9.

przyjmę na mieszkanie
2 panienki pracujące. Kra
ków. Szkółkowa 177.

g-27963

POSZUKUJĘ garsoniery
lub mieszkania M-3 w

Krakowie, na okres oko
ło 5 lat. Czynsz płatny
miesięcznie. Oferty 28625
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

STUDENTKA poszukuje
pokoju — może być nie
umeblowany. Oferty 28649
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO* członko
wie spółdzielni mieszka
niowej, poszukuje poko
ju, chętnie w domku jed-?
norodzlnnym. Oferty 28653,
„Prasa" '■Kraków, 'Wiśl
na 2.

2 POKOJE kuchnia, 58 mt,
kwaterunkowe, superkom
fortowe,; telefon, Zwierzy
niec — zamienię na 2 ró
wnorzędne garsoniery. —

Oferty 28675 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

Nieruchomości

ŁĄKĘ i,4 ha w Btzesku-
Słotwinie -tanio sprzedam.
Władysław, Wolny,. 30-318
Kraków, Zagrody 6/5.

g-28203

KUPIĘ pole, gospodar
stwo^. Wielkość^ obojętna. .

Gfe-fefiy 2W1 ,prasą4-4 ^Kra*
ków* Wiślna 27"

SPRZEDAM pilnie dom je
dnorodzinny. z garażem,' i
ogródkiem, z zamianą na
mieszkanie i-pokójowe —

superkomfortowe. Oferty
27931 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

NIEPOŁOMICE! Sprzedam
parcelę budowlaną przy
leśie, bardzo ładne położer
nie, Niepołomice, ul. Bo
cheńska 53.

g-27925

Zguby

W DNIU 19 lutego 1974,
w rejonie ul. Księcia Jó
zefa— Wodociągi, zaginę
ła* suką trzymiesięczna —

owczarek alzacki, grzbiet
podpalany, — Wiadomość
wynagrodzę. Odprowadzić:«
Przegorząły*. ul. Gajówka
!7. , ? g-28699
ZGUBIONO pamiątkowy
zegarek damski marki ■—
t^Renoma" (szwajcarski),
z bransoletą. — Żnalazćę
proszę o zwrót za wyso
ką nagrodą. Wiadomość:
tel. 369-29.

DUKAŁSKA Maria, zam.

w Mysłowicach, ul. W .

Skotnica 20, zgubiła legi
tymację studencką nr 760,
wydaną przez Akademię
Rolniczą w Krakowie.

g-28192
KONIK Aleksandra, zam.

Kraków, Okólna 24/32 —

zgubiła legitymację szkol
ną, wydaną przez Liceum
Pedagogiczne.
______ g-27935
ŻAK. Kazimierz, zam. No
wa Huta, os. 20-lecia 33/11,
zgubił legitymację sz^kol-
ną, wydaną przez Zespół
Szkół’ Mechanicznych w

Krakowie. g-27854
SZAFARZ Andrzej, Biel
sko - Biała, Cieszyńska
31/7,. zgubił legitymację
studencką, nr 3866, wydaną;
przęz AWF — Kraków.

g-28243
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O „Pogodnej Jesieni9
już chyba wszystkie
superlatywy. Ten niezwykły ze
spół artystyczny istnieje od 3

lat, dał w tym czasie 250 kon
certów, A trzeba ziiiaiyó, - że

występują w nim emeryci i

renciści, ludzie wiekowi i scho
rowani, a jednak najtrafniej u-

dówadniający sobie i swoim wi
dzom, ie istnieje radość życia,
że młodość to nie wiek metry
kalny a usposobienie, „Pogodna
Jesień". znana jest w państwo-
wych domach rencistów, sana
toriach, tam gdzie ludzie naj
bardziej złaknieni są rozrywki
i uśmiechu. „Pogodna Jesień"
jest zespołem działającym przy

napisano
możliwe

Spół-Związku
który zapewnił

rozwoju, d teraz

Wojewódzkim,
dzielni Pracy',
mu warunki
może byi dumny z posiadania
tego niezwykłego zespołu, któ
ry spełnia misję nie tylko arty
styczną, ale i społeczną. Daje
poczucie przydatności ludziom,
którzy mogą być jeszcze aktyw
ni, jest wzorem dla tych, któ
rzy mogliby zwątpić w to, ie
starość jest po prostu pogodna.
Z okazji jubileuszu Życzymy ze
społowi dalszych sukcesów i

wielu, wielu równie wspania
łych jak jubileuszowy koncer

tów. (j. r.)

iniiiniiiiiinuiiniHininiiniii

Czyn 30-Iecia

Fot. Jadwiga Rubiś

Coś z usług
ku przestrodze innych

Opowiadał mi pewien abso
lutnie praworządny obywateli
ie jego wiara w poprawą usług
była tak wielka, że Swą lodów
ką zgłosił do naprawy w

keie „Eldomu" na Oś. i
welskim bodajże. Nie

własnym oczom, gdy
zjawił się nazajutrz,
lodówką -na czynniki pierwsze.
„Nawalił agregat i coś tam je
szcze" — skonstatował, zapowie
dział „wrócą jutro, tylko mi

proszę nie wychodzić z domu",
poszedł — i nie pojawił się wię
cej.

Kiedy, rodzinne pikietowanie
na'fachowej■stąłó, się' poniekąd

pttn-
Podwa-
wierzył
majster

rozebrał

Propozycje „Echa"
Aura sprzyjająca — propo

nujemy więc Państwu prze
de wszystkim skorzystać z

niej i przejść się na krakow
skie Błonia, do Parku
Jordana lub sprawdzić,
posunęły się prace przy u-

piększaniu nadwiślańskich
bulwarów. Przy okazji ra
dzimy — o ile tylko pozwoli
na to czas — odwiedzić wy
stawę „Cechy krakowskie”
W Krzysztofórach przy Ryn
ku Gł. 35. Przypomina ona

chlubne tradycje, krakow
skiego rzemiosła prezentując
m. in. wspaniałe okazy ich

rękodzielniczej sztuki,
Polecamy też uwadze Pań

stwa — wchodzącą w sobotę
na Scenę Teatru im. Słowac
kiego — polską prapremierę
sztuki Be’tolta Brechta
„Turandot”. ‘Jak każde dzie
ło tego wielkiego pisarza jest
ona ostrę satyrą o współcze
snej tematyce społeczno-po
litycznej. Humor, muzyka, i
niemal sensacyjne Wydarze
nia czynią z „Turandot” ż

jednej strony kabaret poli
tyczny, z drugiej typowy
teatr ludowy Brechta. .

I jeszcze, jak zwykle, słów
ko o programie TV. W sobo
tę w programie I o godz.
17.05 warto popatrzeć na wi
dowisko pt.: „Telektroskop”
(amerykański wywiad, ta
jemnicze zniknięcie polskie
go wynalazcy), a wieczorem
o godzinie 22.15 na kolejny
film z Marleną Dietrich —

„Blond Venus”.

im.
jak

uciążliwe, zadzwonił ci mój roz
mówca do Biura Reklamacji.
Rany boskie, zupełnie po nowe
mu — myśli sobie słysząc przez
telefon samą słodycz: że oczywi
ście, rozumieją, niechaj bądzie
spokojny, bo monter przyjdzie
nazajutrz; byle tylko ktoś był
obecny z domowników,

Ale nie przyszedł. Ani naza
jutrz, ani przez nastąpne dni.
Po tygodniu od zgłoszenia na
prawy zadzwonił więc posiadacz
lodówki do dyrektora, przedsta
wił się chcąc nie chcąc z urzą-
du i mówi o co chodzi. Efekt
^dt^hmiastoió^ |

zamakajsteitc^kąłspęd ąrzwfa-.
mi, uwinął si^r, naprawą .• w

ciągu piętnastu minut i poszedł
aliści zostawiając „front robót”
cokolwiek rozbabrany. Dó tej
póry nie wiadomo, czy była tó
zemsta czy

'

przestroga. Sam

przypadek utwierdzić może tyl
ko w przekonaniu, że najsku
teczniejsze są reklamacje skła
dane poprzez gabinet dyrektora,
ale czy o takie wnioski „Eldo-
mowi'- chodzi — to inna spra
wa.

Coraz więcej załóg zakładów
przemysłowych 1 przedsiębiorstw
regionu krakowskiego
czyn 30-lecia

Ostatnio pracownicy
kiego Przedsiębiorstwa
klarowali,, iż wartość
ćzeń sięgnie dodatkowo 8,1 min
zł. Złoży się na to zarówno zna
cznie wyższy od przewidywanego
transport ładunków towarowych,
jak też poważny wzrost usług na

rzecz przewozów pasażerskich.
Gdy chodzi o przewozy pasażer
skie tó przewiduje się przewiezie
nie ok. 1,2 min pasażerów więcej
niż zakłada to tegoroczny plan.
Stanie się to wszystko możliwe
dzięki usprawnieniu pracy zaple
cza przygotowującego,
polepszeniu działania

plóatacyjnych. Będzie
Woj. Przedsiębiorstwa
zować liczne czyny
przyczyniające się do lepszego za
gospodarowania, . uporządkowania
oraz podniesienia estetyki oddzia
łów -PKS, jak też miejscowości, w

których są

podejmuje

Wojewódż-
PKS zade-
ich świad-

tabor oraz

służb cks-
też załoga
PKS reali-

spoleczne.

one zlokalizowane.

—O—

Również

Przemyślu
narka" zobowiązały się do wy
produkowania dodatkowo 3.900 t

nawozów sztucznych oraz wyko
nania Innych prac, które przyczy
nią się do przyspieszenia terminu

oddania nowych inwestycji. War
tość zobowiązania szacuje się na

kwotę 4.390 tys. ?ł.

Krakowskie Zakłady
Nieorganicznego „Bo-

(Jj

Komu zginęła kurtka?
. Osoby, którym w 1972 r. w- Klu

bieStudenckim „Karlik" w Kra
kowie przy ul. Reymonta zginęła
kurtka zamszowa koloru zielone
go i kurtka typu „Wrangler" ko
loru niebieskiego, proszone są o

zgłoszenie się w Komendzie Miej
skiej MO w Krakowie przy ul. Sie
miradzkiego 24, pod pokój 46, I. p.
Wgodz.od8do16..

Nocny plener
W dniach 9 1 10 marca odbędzie

się seminarium organizowane przez
KDK Rynek Gl. 27 dla. członków
Amatorskich klubów Filmowych
działających w regionie krakow
skim.

program seminarium obejmuje
pokazy filmów o Krakowie, fa
chowe prelekcje oraz konkursowy
nocny plener, na którym realizo
wane będą nowe filmy o Krako
wie.

Prezentacja tych filmów (łącznie
z wręczeniem nagród i wyróżnień)
odbędzie się W KDK — 12 maja
br. (aż)

lele ważnych

otrzymają mieszkańcy Krakowa

w 1974 roku
Plan inwestycyjny pionu go

spodarki-komunalnej i mieszka
niowej zakłada, że nakłady w

1974 r. na te cele w podwawel
skim grodzie wzrosną o 39 proc,
w porównaniu do roku ub.

Dzięki realizowanym inwesty
cjom mieszkańcy' Krakowa o-

trzymają m. in. blisko 13 km
sieci przewodów wodociągowych
i 4 km sieci kanalizacyjnej. „U-
zbrojony” zostanie Prądnik Czer
wony, Prądnik Biały i Wola Du-

chacka; w tym roku — przypo
minamy — prawdopodobnie 22

lipca — popłynie dla Krakowa
woda pitna z nowego ujęcia na

Rabie.

Przewiduje, się, że zakończona
zostanie budowa magistrali cie
płowniczej „Południe”, i „Za

chód”.

Z inwestycji komunikacyjnych
można wymienić m. in. budowę
przejść podziemnych w rejonie
ul. Madalińskiego i Konopnic

kiej oraz w sąsiedztwie DH „Ju
bilat”, rozpoczęcie budowy tunelu

drogowo - tramwajowego pod
Dworcem Gł., przebudowę ul.

'.Bronowickiej wraz z linią tram
wajową, a także Prądnickiej—
Radzikowskiego. Sicć tramwajo
wa zwiększy się o nowe torowi
ska w ul. Dębowej i ul. Srebr
nych Orłów.

Ulice krakowskie rozświetli
dodatkowo ponad 600 punktów
świetlnych; zieleń miejska wzbo
gaci się o dalsze 2400 m kw. po
wierzchni.'

Poczta “- podlegająca bezpo
średnio resortowi łączności i fi-

Notatnik "krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

St « — DKDiM, ul. Grunwaldz
ka 5 — Filmową, rozmaitości dla

najmłodszych.
19—KDK — Spotkanie Klu

bu Kraków—Bratysława.
19.30 —. Koło Młodych przy

ZLP, ul. Krupnicza 22 — Spotka
nie z Julianem Kornhauserem.

JUTRO ' O GODZINIE:

11.39 — Klub „Staromiejski**,,
ul. Szeroka 16. Cykl: Trudne;
rozmowy. Spotkanie z • psycholo-'
giem „mgr M. Kliszową dla .ucz
niów szkól średnich.

12 — ul. Kopernika 7 — Po
siedzenie naukowo szkoleniowe ,

członków Krak. Óddz. Pól. Tow<
Stomatologicznego.

> 15.30 — DKDiM, ul. grun
waldzka 5 — .Godzina, historii w

teatrze jednego aktora.
15.30c — MDK,' Ul. Józefa 12

— gry'i zabawjr dla najmłodszych.
.. *w—AulaVLiceumOgólno-:

kształcącego, ul. Świerczewskiego
12 — Spektakl pt. „Eugeniusz Onie-

gin** (w jęz. rosyjskim) przygo
towany przez uczniów V Liceum
pod kier, mgr E. Borowiejskiej —

dla młodzieży krak. , szkół śred
nich. ' '

18 — Salon Wystawowy TPSP,
al. Róż 3 — Otwarcie wystawy
grafiki Romana Bariaszewskiego.

A POZA TYM:

Krakowski Klub Szachistów
przy. KDK organizuje w każdą
sobotę o go,dz. \ indywidualny
turniej o mistrzostwo Klubu. W
każdy piątek o 18.30 pokazy gry
Jednoczesnej’ w Wykonaniu czoło
wych szachistów - Klubu.

Nowości wydawnicze
Jan Kantyka, Andrzej Koniecz

ny. Dzień wczorajszy. Śląsk. Str.
446. Cena 36. — Reportaże, kroniki,
wspomnienia o walkach z reakcyj- ,

nym i pohitlerowskim podziemiem
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow
skim W latach 1945—48.

Kazimierz Kaczmarek. Na .. .łużyc
kim szlaku. KiW. Str. 146. Cena 16.
— Historia walk. 2 Armii Wojska
Polskiego nad Nysą Łużycką*. ....

Maturzyści mają głos... > Zanim
przystąpią do gry. KiW; Str. 187.
Cena 16. —

. Wypowiedzi młodzie
ży ńa takie tematy jak np. miej
sce młodych w świecie dorosłych,
udział w życiu społecznym,

Stanisław Truszkowski. Podpo
rucznicy i generał. WLub. Str. 119.
Cena 8. —u Z walk w .1939 r. Bar
bara Kocówna. Reymont.. PWN.
Str. 101. Cena 15. — Tadeusz Ja
siński. Czasem blisko nas. WPozn.
Str. . 201. Cena 14. — Reportaże.
Witold Tyrakowski. Wspólnoty
życia i śmierci. PZWS. Str. 182.
Cena 22. — Stanisław Lipko. Nau- ‘

czanie . geografii w okresie Komi
sji Edukacji Narodowej. PZWS.
Str. 244. Cena 24. — Jarosław Iwa
szkiewicza Sława i chwała. PIW.
T. I/III. Str. 500/430/377 Cena 75. —

Wyd. vn. Powieść. Andrzej Przyp
kowski. Areńa. MON. Str. 399. Ce
na 21. — Powieść współczesna.
Leon Kruczkowski. Niemcy. < —

WŁódz. Śtr. 100.’ Cena 8. — sztu
ka w 3 aktach; Tadeusz BeCela. Z
pamiętnika nastolatki. PZWS. Str.;
86. Cena 8. — Dla młodzieży. Ja
nusz Domagalik. Męska sprawa.

PZWS. Str.
dzieci.’

15. Cena 2j — Dla

Zgodnie z porą roku niedługo
można się spodziewać zwiększone
go przychówku domowych zwie
rząt, a zwłaszcza bezpańskich ko-
Jów. „Koci problem" w Krakowie

przybiera bardzo drastyczne for-,
my. Bez wątpienia zwierząt tych
jest zbyt dużo, a w dodatku lu
dzie prześladują je uporczywie 1
bez powodu. Kot jest w zasadzie
stworzeniem pożytecznym, nie mą
jednak sensu pozwalać mu na roz
mnażanie się, jęśii w praktyce o-

żnacza to tylko głód 1 cierpienia
dli tysięcy niewinnych istnień.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji
jest usypianie ślepych jeszcze mio
tów. Krak. Oddział TOZ prowadzi
dwa punkty, w których bezpłatnie
i w możliwie humanitarny sposób
usypia się nowonarodzone kocięta
i szczenięta: przy ul. Westerplatte
5 (dyżury w poniedziałki i czwart
kiodgbdz.16do17)iwNowej
Hucie, na os. Centrum A, bl. 2/86
(w te same dni tygodnia między
17—18). Apelujemy o dostarczanie
tam przychówku bezpańskich ko
tów 1 psów, (hs)

central-
urucho-

telefoni-
ale

się, że takie połączenie
wreszcie Kraków.

inwestycyjny zakłada ró-

budowę szaletu Na

nansoWana ze środków

nych — uzyska dzięki
mieniu nowej centrali

cznej 16 tys. numerów,
wzrost faktyczny wyniesie tylko
1200 numerów, gdyż pozostałe
numery zostaną przełączone ze

starej, niezbyt sprawnej centra
li. Wszystkie miasta wojewódz
kie w kraju posiadają już auto
matyczne połączenia telefoniczne
z Warszawą. W tym toku prze
widuje
uzyska

Flan
wnież

Wzgórzach , Krzesławickich (nb.
1 szalet rocznie, gdy potrzeby
są kilkunastokrotnie większe!).

Natomiast całkowita stagnacja
i regres panuje w usługach ho
telarskich) a w br. nie przewi
duje się żadnych inwestycji. Re
monty kilku hoteli w mieście
ciągną się w nieskończoność.

Rozwój hotelarstwa na miarę po
trzeb Krakowa jest potrzebą
chwili, (ja)

Dyrekcja Muzeum Narodo
wego zawiadamia, że w związku
z przygotowywaniem eksponatów
ha wystawę zagraniczną Galeria
Malarstwa Polskiego, w Sukienni
cach będzlę zamknięta dla ■publi
czności dó 20 marca., .

Poezja rewolucyjna
W. Broniewskiego

"CierwoHyćh Beretów gościła
wczoraj WANDA BRONIEW
SKA — wdowa po najsłyn
niejszym przedstawicielu pol
skiej liryki rewolucyjnej, Wła
dysławie Broniewskim.

W. Broniewska zapoznała się
z warunkami mieszkalnymi o-

raz wyposażeniem i wyszkole
niem żołnierzy, a później —

podczas zorganizowanego spo
tkania — opowiadała o życiu
i twórczości męża. Odpowia
dała też na szereg pytań. Spo
tkanie przeplatane było recy
tacjami strof wierszy Włady
sława Broniewskiego.

W sali „Kasetowej” Urzędu
Miasta Krakowa odbył się, ż o-

kazji 50-lecia pracy, twórczej,
wieczór autorski znanego mie-

WKDK
powstaje grupa

pantomimiczno- taneczna
Krakowski Dom Kultury rozwija

działalność, artystyczną w. wielu
kierunkach, organizując m, in.
wieczory muzyczne, literackie, tea
tralne, imprezy artystyczne, wy
stawy i zespoły amatorskie.

Do nowych, form w bież, sezo
nie zaliczyć należy Teatr Propo
zycji KDK oraz powstającą obec
nie grupę' pantomimiczno - tane
czną; Zgłoszenia do tej ostatniej
przyjmuje codziennie w godz. 8—
21 sekretariat, względnie Dział Ar
tystyczny KDK Rynek Gł. 27.

szkańcom m. Krakowa malarza

artysty Władysława Serafina.

Uroczystości przewodniczył doc.
dr Henryk Starzyński. Licz
nie zgromadzeni sympatycy
twórczości Serafina z zaintere
sowaniem oglądali jego wielolet
ni dorobek artystyczny. Wysta
wione obrazy — akwarele, oleje
i.,pastele przedstawiały twórczość

artysty od pejzaży górskich po
przez morskie, architekturę an
gielską, do znanych nam wido
ków naszego grodu i Wieliczki.

Szczególną uwagę zainteresowa
nych wzbudziły prace o treści

przemysłowej. Do niej należą
różnego rodzaju pejzaże wielkie
go przemysłu, jak Nowej Huty,
Huty Aluminium w Skawinie,
Czy Śląska. Tego rodzaju prac

posiada na swym koncie prze
szło 150. Na zdjęciu: artysta przy

sztalugach.
®. Tyrowicz

Dzwon Zygmunta
H. W. W jednym z wyda

nych na ten rok kalendarzy
ściennych, pod datą: 19 stycz
nia podano: „1946 — Powrót
na Wawel dzwonu Zygmunta,
wywiezionego z Polski przez
hitlerowców’’. Jestem prawie
pewny, że to pomyłka, bo
dzwonu nie wywieziono, ale

proszę o autorytatywną na ten
temat odpowiedź...

Hitlerowcy nie wywieźli z

Krakowa dzwonu Zygmunta,
co więcej, posługiwali się nim

w czasie okupacji w chwilach

dla nas bolesnych. Glos dzwo
nu Zygmunta odezwał się np.
w dniu, w którym padł Paryż,
gdy Francja skapitulowała -r

dzwon Zygmunta bil codzien
nie przez cały tydzień.) (1)

W komisie
J. M. Oddałam w komis bu

ty włoskie. Nie zostały sprze
dane więc chciałam je ode
brać. Okazało się, że są uszko-
dżone, ale kierowniczka komi
su twierdziła, że żadnych u-

szkodzeń nie mą. Gdzie mogę
się zwrócić z tą sprawą?

W myśl ogólnie obowiązują
cych przepisów komis jest od
powiedzialny za towar powie
rzony do sprzedaży. Radzimy
zwrócić się do Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Tekstylno-
Odzieżowego przy pl. Szcze
pańskim 6, któremu tenże ko
mis podlega, (n)

Oświetlenie rtęciowe
Czytelnik. Proszę o podanie

— kiedy przy . ul. Bieżanow-
skiej (od ul. Piotra Ściegien
nego do końca) zostanie zało-?
żonę oświetlenie rtęciowe? ,

Na razie nie możemy udzie
lić Panu odpowiedzi na tó py
tanie, ponieważ program o-

świetlenia, opracowany w skali

całego miasta, znajduje się je
szcze w trakcie analizy. W ter
minie ok. miesiąca — Miejski
Zarząd Dróg 1 Zieleń! w Kra
kowie udzieli konkretnej już
odpowiedzi, kiedy, założone zo-

śtańie: rtęciowe w

: Ul. Bieżanówskiej. (am)

Powtórny egzamin
G. S. Myślenice. Posiadam

prawo jazdy kategorii III „a”,
wydane w 1952 foku. Słysza
łem, że nie jeśt ono już aktu
alne, że trzeba zdawać po
wtórny egzamin. Czy to praw
da?

Osoby posiadające prawa

jazdy kategorii III ,,a”, muszą

powtórnie zdawać egzamin z

przepisów jazdy oraz budowy
pojazdu. Dokładnych wyjaś
nień związanych z ponownym

egzaminem udzieli Panu Po
wiatowy Wydział Komunikacji
w Myślenicach, do którego na
leży się zwrócić, (bef)

Do którego Sądu?
W. N. Do jakiego Sądu na

leży złożyć prośbę o przepisa
nie na moje nazwisko parceli
(spadek) po zmarłych rodzi
cach?

Właściwy będzie tu Sąd
Powiatowy miejsca ostatniego
zamieszkania spadkobierców
(osobno trzeba robić postępo
wanie po ojcu — osobno po
matce), a jeśliby ostatniego
miejsca zamieszkania nie dało

się , ustalić — właściwy będzie
Sąd dla miejscowości, w któ
rej znajduje się majątek spad
kowy' (w Krakowie postępo
wania takie przeprowadza Wy
dział II Nieprocesowy Sądu
Powiatowego dla m. Krakowa,
ul.. Przy Rondzie 7). (JP)

Droga dla wsi
Józet M. pow. olkuski. Mie

szkam w malej wiosce, do któ
rej nie ma dojazdu. Chcemy
wybudować drogę, ale ńle

wszyscy gospodarze zgadzają
się na odstąpienie po kawałku

pola. Czy rzeczywiście wyma
gana, jest zgoda każdego Właś
ciciela? Czy w wypadku jej
braku można budować drogę
węższą?

Dęcyzja musi być podjęta
jednomyślnie, chodzi bowiem
nie tylko o zgodę na odstąpie
nie niezbędnej powierzchni
gruntu, ale 1 deklarację wy
konania 50 proc, prac ziem
nych w czynie społecznym,
więc nieodpłatnie. Dopiero na

takiej podstawie Pow. Żarz.
Dróg Lokalnych może uwzględ
nić budowę drogi w planie in
westycyjnym. Trzeba więc do
łożyć starań, by przekonać
niechętnych; wiele mógłby tu

pomóc naczelnik gminy, (hs)



W ZAKOPANEM trwają intensywne przygotowa
nia; do zbliżających się zawodów o Puchar Świata
w narciarstwie. 6 marca na stoku slalomowym na

Nosalu rozegrane zostaną jedne z ostatnich zawodów
o to najcenniejsze wśród alpejczyków trofeum.

To jestmaraton!
‘MEKSYKAŃSKA Federa

cja Sportowa zwróciła się
do naczelnika indiańskiego
plemienia Tarahumara (w
języku tamtejszych Indian
słowo to znaczy „biegacz”),
by młodzież tego plemienia
wzięła udział w biegu ma
ratońskim na zbliżającej się
Olimpiadzie.

Trzeba wyjaśnić, że India
nie Tarahumara raz do roku

urządzają swoje plemienne
biegi tzw. „karrere”, wobec

których olimpijski maraton

Wydaje się chłopięcą roz
rywką. Oto dystans „karre-
re" wynosi— około 270
lometrów. Zawodnicy
diańscy pokonują ten

stans w ciągu 27 godzin,
to nie jest jeszcze rekordem
dla tych fenomenalnych bie
gaczy. Podobno jeden z mło
dzieńców tego plemienia
przebiegł w ciągu 5 dni 960
kilometrów. Nie wiadomo

jednak, czy Indianie nie sto
sują własnych, nie znanych
bliżej środków dopingują
cych, a właściwie chyba o-

durzających. m.b.

Jci-
,tn-
dy-
Ale

Z zapowiedzi jakie napływają
do PZN wynika, iż w stolicy
Tatr oglądać . będziemy.; rewię
najlepszych zawodników świata,
a także słynnego przed laty au
striackiego narciarza, zwanego w

czasach swej świetności „Błyska
wicą z Kitzbuhel” — Toni Saile-
ra. Nie będzie on co prawda
startować

przyjeżdża
kierownik

striackiej
czwórkę doskonałych alpejczy
ków — złotego medalistę ostat
nich mistrzostw świata w zjeż-
dzie i srebrnego medalistę sla
lomu specjalnego — Dayida
Zwillinga, mistrza trójkombina-
cji, srebrnego medalistę zjazdu
— Franza Klammera, wicemi
strza świata w slalomie gigancie
-- Hansa Hinterseera i zwycięzcę
wielu wysokiej rangi zawodów
— Hansa Kniewassera. A więc
czwórkę doprawdy bombową.
Poza Austriakami start zapowie
dzieli m. in. Neureuther z NRF,
mistrz olimpijski Francisco
nandez Ochoa z Hiszpanii,
ter Tretsch ze Szwajcarii,
Frommęlt z Lichtensteinu

zowy medalista w zjeździe z

Saint Moritz), Amerykanin
'

—

Bob Cochran.

na Nosalu, niemniej
do Zakopanego jako

techniczny ekipy au-

i przywozi ze sobą

tiOiiOi'

austriackiej
Środowy slalom specjalny na

Nosalu będzie przedostatnią z

cyklu imprez pucharowych. Z

Zakopanego narciarze udadzą się
do Czechosłowacji, gdzie w Wy
sokich Tatrach rozegrany zosta-
nte kolejny slalom specjalny o-

raż slalom gigant.
Narciarskie sławy przylecą do

Polski z Norwegii, gdzie w Voss
w dniach 2 i 3 bm. rozegrane bę
dą zawody pucharowe. Na star- ,

cie zawodów stanie cała czołów- |
ka oraz trójka Polaków — Jan
Bachleda, Andrzej Dereziński 1
Kazimierz Burzykowski. Andrzej
Bachleda jest

'
w Zakopanem,

gdzie kuruje bolącą nogę i przy
gotowuje się do środowego star
tu. Mamy nadzieję, że na swym
terenie nasz hajlepszy narciarz,,
srebrny medalista '< mistrzostw
świata w trójkombinacji, zdoła

nawiązać skuteczną walkę z za
granicznymi rywalami.

*:'

I ALGIER. *W , finałowym
i meczu międzynarodowego
i turnieju piłki nożnej Polska

pokonała olimpijską repre
zentację Jugosławii (zawod
nicy II ligi tego kraju) 5:0

'

(1:0). Bramki strzelili: Gado-
I cha 3, Deyna, i Chojnacki.
1 ZIELONA GÓRA. Po jede-
i nastu rundach szachowych
| mistrzostw Polski prowadzi

Schmidt (Maraton) 9 pkt.
przed, Sznapikiem (Maraton)
8,5 pkt.

W telegraficznym
skrócie

ŁODZ. W meczu koszyka- 1
rek o Puchar Europy ŁKS i

pokonał Maricę Płowdiw i
81:48 (45:23). Po tym zwycię- ,

stwie ŁKS awansował do >.

półfinałów tych rozgrywek.
MIŃSK. Podczas mis

trzostw świata w. dwuboju
zimowym odbył się wczoraj
bieg juniorów: na dystansie
10 km. Zwyciężył Tirfelier i

(NRD). Najlepszy z Pola- i

ków, Truchan, zajął siódme (
miejsce. .

iworznie żamaaguHiwaiip
Dni Olimpijczyka

Fer-
Wal-
Willi

(brą-

Reprezenlacja WOP zwyciężyła
w Spartakiadzie MO i SB

W ZAKOPANEM zakończyła
się wczoraj III Spartakiada Zi
mowa funkcjonariuszy i żołnie
rzy resortu spraw wewnętrz
nych. W ostatniej konkurencji,
która odbyła się na Kalatów
kach *-■'slalomię^^Sfe^ię^WJ12-
ciężył E. Pierunkiewićź'(WOP)
przed A. Wanią (MSW) i W. Pie
cz u rą (WOP).

W łącznej punktacji Sparta
kiady zwyciężyła reprezentacja
Wojsk Ochrony Pogranicza, któ
ra zdobyła 228 pkt. Następne
miejsca zajęły: ,2. KW MO Kra
ków 174 pkt, 3. KW MO Kato
wice 168 pkt, 4. KW MO Rze
szów 159. pkt, 5. KW MO Wro

cław 151 pkt, 6. KM MO Warsza
wa 118 pkt, 7. KW MO Zielona
Góra 94 pkt; 8. MSW Warszawa
69 pkt.

, Reprezentacja Wojsk Ochrony
Pogranicza zdobyła puchar przę-
ćhodni'J ministra spraw wewnę-

WCZORAJ w Jaworznie odbyła się wojewódzka inaugu
racja Dni Olimpijczyka. Połączona jest ona z mistrzostwami
okręgu krakowskiego w boksie. a;’

Hala kopalni „Komuna Pary
ska” została pięknie udekorowa
na. Po okolicznościowych prze
mówieniach, apel olimpijski od
czytał złoty medalista iii Ogól
nopolskiej Spartakiady Młodzie
ży, reprezentant miejscowego
klubu Victoria, Rafał Radziszew
ski. Z okazji Dni Olimpijczyka
odbędą się w Jaworznie spotka
nia młodzieży z olimpijczykami,
wyświetlone też zostaną filmy z

Igrzysk w Tokio i Meksyku.
A teraz kilka informacji o mi

strzostwach okręgu w boksie. W

tej imprezie startuje z górą 100

zawodników, seniorów i junio
rów ,z sześciu klubów:. Hutnika,
Wisły, Błękitnych, Metalu Tar
nów, Victorii Jaworzno i Gór
nika ? Libiąż. ^■afciekaws^hli

walkami pierwszego dnia były
pojedynki: seniorów w wadze

lekkopółśredniej, w którym G.
Bohusiewicz (Wisła) pokonał Ja
nosa (Victoria), oraz juniorów
w wadze piórkowej, w którym
Kozik (Metal) wygrał z Kornac
kim (Victoria).

Porażka polskich
szczypiornistów

W CZTERECH miastach NRD

rozpoczęły ,. się ^wczoraj mistrzosr
twa świata w pilręcznej męż
czyzn. Reprezentacja Polski grała
w • Schwerinię z Rumunią.

Niestety, nie udaj się
szych szczypiornistów w

twach świata. Przegrali
(6rl0). W drugim meczu

eliminacyjnej Hiszpania

start. na-
mistrżos-
oni 14:18

tej grupy
-~r_ ~ 5Vy^rfiłą

niespodziewanie ze Szwecją 15:14

n:?). ,

We ' Włoszech

zainauguro- |
wany został se
zon kolarski.

Wyścig w Lai-

gueglia Zakoń
czył tSię sukce
sem < „króla
szos”, Eddy’ego
Męrckxa (Bel
gia).
CAF — Telefoto

Na zapaśniczej macie
MISTRZOSTWA Krakowa w za

pasach młodzików (styl wolny) u-

płynęły pod znakiem / rywalizacji
reprezentantów Prądniczanki : i
WLKS Krakus/ W punktacji łącz
nej zwyciężyła Prądniezanka 157
pkt. a Krakus' zdobył 136 pkt. In
dywidualnie tytuły mistrzowskie
(w kolejności wag) zdobyli: A.
Ziętara ■fPrądhieźaftifS); S. Bźłtu-
śik (Krakus), T: Karaś; s; BrSiiś
.MMNWłiWRiŃlhW
kus), J. Kuź.ma, B. Schmidt, z.

Binczycki, L. Sobleń (Prądniezan-
ka), K. Koruba (Krakus), 3. Łupa
(Prądniczanka), W. Pacanowski, M.
Włodarski, P.Tomys (Krakus),w.
Gębala, P. Kłosowski (Prądnlcżan-
ka), 3. Maroszek, M. Maiło (Kra-
kus), ■Z.- Kotacz, J. Galas (Prądni
czanka) 1 M. Kędzierski (Krakus).
—u• '.. „A. i*

Na antenie...

DZIAŁ Sportowy Krakow
skiej Rozgłośni Polskiego
Radia prowadzi od trzech

miesięcy, w ramach co piąt
kowych - audycji sportowych,
cykl „Sportowcy Trzydzie-

’ śtolećia”.

Dziś (tj. w piątek 1 bm.)
o godz. 18.05 w programie II
i na UKF-ie usłyszymy au
dycję poświęconą byłej mis
trzyni świata w gimnastyce,
Helenie Rakoczy.

Teatry
Słowackiego 19.15 Szczęśliwe wy

darzenie. Modrzejewskiej 19.15
Dóm otwarty. Kameralny 19.15 Ko
peć (przedst. zamkn.). Bagatela 16
Zemsta, 19.30 Szkoła żon. Ludowy
19.15 Cyrulik sewilski. Muzyczny
19.15 Hrabina Marica. Groteska 16
Gdzie jest Piotrowski? „eref fi6”

(pl. Wolnica 1) 19.15 Nakaz aresz
towania.

Kina
, Kijów 15.45, 18, 20.15 Konfronta
cje - 73 —• Monolog (ZSRR, 1. .18).
Uciecha 15.45, 18, 20.15 Był sobie

gliria (fr.-wt. 1. 14). Warszawa

15.45, 18, 20.15 Znakomity piątek
(«ng. 1/16). Wolność 15.45, 18, 20.15
Francuski łącznik ,(USA,1. 16).
Apollo 15.45, 13, 30.15 Prawo gwał
tu. (USA, 1. .13). Wanda 18, 18, 20

Nieszczęścia Alfreda (fr. 1. 14)1,
Sztuka — studyjne 15.30, 18, 20.30

Rzym (wł. I. 13). Zuch (Krowoder
ska 8) 17 Bułeczka (poi. 1. 6). Wi
sła (Gazowa 21) 15.45 Poskromie
nie złośnicy (USA, 1. 14), 18, 20
Bolesław Śmiały (poi. 1. 14). Mas
kotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30,
17.30, 19:30 .Znikający punkt (USA,
1/18). Ugorek (os. Ugorek) 16.30,
19 . Hubal (poi. 11). Dom Żołnie
rza (Lubicz 48) 15.45 Król, dama,
walet (NRF, 1. 16). ML Gwardia
(Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Różowa
pantera (ang. 1. 16). Związkowiec
— Studyjne (Grzegórzecka 71) 15.45
18, 20.15 -Incydent (USA, 1. 18).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 15.45, 18,
20.15 Moja noc u Maud (fr. 1. 18).

KINA W NOWEJ HUCIE
Świt 16, 18, 20 Zawieszeni na

drzewie (fr. I. 11). M. Salą 15,17.15,
19.30 Czekając na tycie (ang. 1.
1’6).; Światowid 15.45, IB, 20.15 Ko
mandosi (Wł‘.-NRF; I. 16). M. Sala
15, 19 zmierzch bogów (wl. I. .18).
Sfinks (Maj akowskiego 2) ■<16, 18,
20 Wakacje we czworo (wł. 1.13).

Telewizja
PIĄTEK T: 16.26 Program dnia;

16.30 Dziennik, 16.40 Pora jia Te
lesfora, 17.20 Turystyka i wypo
czynek, 17.45 Tygodnik Informa
cyjny Młodych, 18 Dla młodzieży :

Dwie szkoły — telekonkurs, 18.35
Kronika,. 18.45 Z kamerą .wśród
zwierząt, 19.21) Dobranoc, 19.30
Dziennik; ŻOiSl’ CźloWiek z .Ńęyśdy
— film 'śĆr.T’USAi'”fiiSf'Whora'SiŚi
21.25 Wiadomości sportowe, 21.35
Teatr TV: B. WasllleW — Tak tu
cicho o zmierzchu, 23.05 Dziennik,
23.20 Program na sobotę. <

PIĄTEK U: 17.16 ; Program dnia,
17.30 TV KUrs Informatyki; 17.50
Kurs jęz. niemieckiego, 18.15 Blask
czarnej świecy — film NRD. 19.20
Dobranoc, 19.30 Dziennik, 20.20 Mi
strzostwa świata w piłce ręcznej
mężczyzn Polska — Szwecja, 20.55
Gra orkiestra dęta- Horalka '-s-Apr.
TV CSRS, 31.25 NURT — Filozo
fia, 21.55 24 godziny, 22.05 Jęz. ro
syjski, 22.35 Program. na"’ sobotę.

SOBOTA I: 6.30 TV Technikum
Rolnicze — jęz. polski, 7 TV Techni
kum Rolnicze — chemia, 9.03 Ro
dzina Straussów — film ser. ąng„
10 Geografia (kl. VII), 10.30 Filmy
z Marleną Dietrich — Blond Vę-
nus,112 Biologia (kl. IV lic.), 13.45
TV Technikum Rolnicze — jęz.
pilski, ■14.M TV Technikum Rol
nicze — chemia, 15.10 Program
dnia, 1Ł15 Kronika, 15.30 Redak
cja szkolna zapowiada, 15.45 Tele-

reklama, 16 Dziennik, 16.10 Dla
dzieci: Sobótka, 16.40 Nie tylko
dla .pań) 17.05 „Telektroskop”, 17.50
Fll-m z serii — Rodzina Straussów,

Tl lOHIT 9
■mCuyb

Godzina Orfeusza, 19.20 Do
branoc, 19.30, Monitor, 20.20 Teatr
Rozrywki — P. Barillet i J. P.

Gredy — Adela i streśsy, 2t»3Ó
Dziennik, 21.50 Wiadomości sporto
we, . 22.15 Z cyklu: Filmy z Marle
ną Dietrich. Blond Venus, 23.40
Spórtowy magazyn sprawozdaw
czy, 0.20 Program na niedzielę.

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

wstęp wolny, sob. 9—14.15), Skar
biec i Zbrojownia (piąt. 12—18

wst;ą wolny, Sob. 10—15.30), Za
mek i Muzeum w Pieskowej skale

(piąt., sob. 10—16), Muzeum Leni
na, Topolowa 5: Lenin w Polsce

(piąt. 9—18, sob. 10—17), Oddziały:
ul. Kr. Jadwigi 41: Mieszkanie Le
nina (piąt., sob. zamkn.-), w Poro
ninie (piąt., sob. 8—16), w Białym
Dunajcu (piąt., sob. 9—16), Mu
zeum Historyczne, -- Oddziały: Ja
na IZ: Dzieje 1 kultura Krakowa,
Szpitalna 31: Dzieje teatru krak.,
Grafika L. Misiaka, Krzysztofory,
Rynek GL 35: Cechy krakowskie,
Zabytki — pamiątki, Franciszkań
ska 4: Kościuszko w Krakowie
(piąt 9—15, sob. 9—14), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Dom Ma
tejki, Floriańska A 41 '(piąt) 13—16,
sob. 10—16), Szolaysklćh, pl. Szcze
pański 9: Pol. malarstwo 1 rzeźba
do 1764 r. (piąt., sob. 10—- 16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Staro
żytność 1 średniowiecze Małopol
ski,’ Kolekcje Zabytków archeologii
śródziemnomorskiej (piąt., sob. 10

.—- 14), Etnograficzne,:, pl. Wolnica
i: Broń Indonezji (piąt., sobJ 10—-
15), Przyrodnicze, Sławkowska 17

(piąt.., sob. 10—13), Pawilon Wy
stawowy, '.pl. Szczepański 3a':' Wy
stawa rzeźby ■Br. Chromego, ma-

, larstwo K. Ostrowskiego (piąt. 13
—20, sób. llę-18), Galerie: Arkady,
pl. Szczepański 3: Wyst. E. Dwur
nika (piąt. 13—20. sob. 11—18),
Krzysztofory, Szczepańska 2: Wy
stawa M. Stangret (Piąt., sob. 11—
18), Rydlówka, Tetmajera 28 (piąt.,
sob; 11—14), RTF, ul. Boh. StsilnM
gradu 13; Wenus 73 ćz, II' (codz. 9
—21), Wystawa Plakatu Politycz
nego, u). Marka 18 (piąt., sób. .18

—16), Kopalnia Soli, Wieliczka
(codz. 8—16).

Dyżury
Chirurg.: Kopernika 21, Chirurg,

dzlęc., Urolog.: Prądnicka 35, La
ryngologiczny: Kopernika , 23a,
Neurolog.: Kobierzyn, OkuMst.:

Kopernika 38, Pogot. Ratunk.: Sie
miradzkiego 1: wypadki tel. 09,
zachorowania i przewozy:. 380-50,
Podgórze 625-50, 657-57, Grzegórzki
209-01, 205-77, Pogot. MO tel. 07,
TełebHK<Zaatanhś<AWj>55 (17—23).
dla- dzieci A, młodzieży 611-42 (13—
17), Straż Poź. 08, Pomoc Drogo
wa PZMot Kraków 417-80 (7—22),
Zakopane 27-97, N. Targ - 29-42, N.
Sącz 208-25, .Tarnów 39-96 (7—18),
Informacja, o Usługach, Mały-. Ry
nek5 tel. 565-88, 228-56, Nowa Hu
ta: Pogot. MO tel. 411-11, Pogot.
Rafunk. 422-22, Straż Poź; 433-33,
Dyżur pediatr. dla Nowej Huty 1

pow. Proszowice: Szpital w No
wej Hucie, informacja kolejowa
zagr.: 222-48, kraj, 238-80 do 85,
595-15, Informacja kodowa tel.
413-54 (dla N. Huty) 203-22, 203-42,
384-23, 230-19, Poradnia d/s Wycho
wania Seksualnego Młodzieży
3S7-66 (14—18) z wyjątkiem sobót,
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41

(całą dobę), 262-33 (8—16), KTSM,
Boh. Stalingradu 13 — telefon po
rad 1 Informacji z zakresu seksu
ologii 578-08.

B ;■Apteki; 11

Kościuszki 18, Lubicz 7, os. Wie
czysta — pawilon, Szczepańska 1
(tlen), pi; Wolności .7,’ Pstrowskie^
go 94 (tlen), N. Huta: al. Rew.
Październikowej 6 (tlen), os. Wan-;
dy 33 (Hen); ’

Radio
Na grzbiecie ręki miał wytatuowaną nagą kobietę.
Maigret obejrzał ich sobie powoli, z, odrobiną mil

czącej satysfakcji. Pyknął z fajki, wyszedł na taras

i rzucił za siebie przez otwarte drzwi:
.

— Zbierz od wszystkich nazwiska, imiona, zawód
i adresy, Lucaśi A jak skończysz, zawołaj mnie.

Stali wszyscy sześcioro. Lucas zapytał wskazując
Elzę:

—-Jej też założyć kajdanki?
— Dlaczegóż by nie?
— Tb jest świństwo, komisarzu! — żachnęła się

dziewczyna Z niekłamanym oburzeniem w głosie.
Park; tonął w słońcu. Ptaki zanosiły się śpiewem.

Kurek na małej wiejskiej dzwonnicy błyszczał z od
dali jakby był cały ze złota,

X. KTO BYŁ MÓZGIEM?

Maigret powrócił do salonu. Przez otwarte okna

przenikał i tu powiew wiosny. JLiicas kończył właśnie
spiśywańie personaliów, w atmosferze przypominają
cej pobór rekrutów.

Więźniowie stali wciąż wzdłuż ściany, w mniej do
skonałym ordynku. Co najmniej troje spośród nich
nie pozwalało sobie wobec policji na żadne wzruszenia-
Monsieur Oscar, jego mechanik i Włoch — Guido

Ferrari.
Monsieur dyktował Lucasowi:
— Zawód,• mechanik. Niech pan doda: ex-bokser za

wodowy, licencja z 1920 roku. Champion Paryża wagi
półciężkiej w 1922...

; Inspektorzy przywiedli i dwóch nowych rekrutów.

Byli
' to robotnicy' ze stacji benzynowej, którzy jak

każdego ranka zgłosili się do pracy. Postawiono icn
także pod ścianą. Jeden, z gębą goryla, zapytał tylko
przeciągle:

— No?. Co jest grane?
Zakrzyczeli wszyscy na raz, jak w klasie, z której

wyszedł na chwilę nauczyciel. Poszturchiwali się.

dowcipkowali. Tylko Michonnet zachował żałosny wy
gląd, z opuszczonymi ramionami, z oczami utkwio
nymi w podłogę.

Co do Elzy, to spoglądała, na komisarza, prawie jak
na wspólnika. Czyż nie rozumieli się znakomicie obo
je? Kiedy Oscar pozwolił sobie na sprośny żart,
uśmiechnęła się znacząco do Maigreta. Uważała się
za osobę całkiem innego pokroju.

— A teraz, chwila ciszy! — zagrzmiał komisarz.
Lecz w tym samym momencie przed tarasem zatrzyj

mał się wytworny kabriolet Starannie ubrany mężczy
zna wyskoczył zeń z zaaferowaną miną i skórzaną
torbą pod pachą. Wszedł żywo po schodkach i przy
stanął zaskoczony sytuacją, w której znalazł się tak

nagle; Popatrzył na uszeregowanych pod ścianą wię
źniów.

— Kto jest ranny?
— Zechcesz zająć się panem, Lucas?

Był to słynny paryski chirurg, wezwany do Carla,
Andersena. Oddalił się zachmurzony w ślad za bry
gadierem.

: Elza zmarszczyła brwi. Przybladł błękit jej oczu.

— Żądam spokoju! — krzyknął Maigret. — Później
będziecie sobie żartować... Zapominacie, żdaje się, żę
co najmniej jeden z was ma szansę postradać głowę...

I przesunął po szeregu ciężkim spojrzeniem. Jego sło
wa wywołały spodziewany efekt.

Słońce świeciło, jak wprzódy, ptaki wyciągały w

parku swoje trele, na żwirowej alejce chybotały cie

PROGRAM U
Dzienniki: 3.30, 4.30, 8.30, 8.30,

7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 16.50, 18.20,
21.30, 23.30.

A PIĄTEK
17,00 „Sterowanie jakością”. .17;38

Koncert życzeń. 18.05 W rytmie
sportowym. 18.30 Dziennik krak.
18.40 Ludzie wśród których '

żyjęe-
my. 19.00 „Kwadrans jazżu” —

Gra: Ork. Beńy Goodmana. is.lB
42 lekcja języka ang, ie.30 Tran
smisja koncertu symfonicznego z

sali Filharmonii w Łodzi dyr. H.

Czyż. 20.08 Dyskusja literacka . (w
przerwie koncertu). 20.-8 D.c. kon
certu. 21.08 Muzykalnai pocztówka.
21.50 Wiadomości1 sportowe. 22.00

Magazyn studencki. 23.00 Igor
Strawiński — frag. baletu „Pulci-
nella”. 23.38 Co słychać w śwlecie.
23.40 Antoni Vlvąldi — koncert
D-dur.

SOBOTA
4.38 Dzień dobry pierwsza, zmia

no. 8.35 (Posłuchaj 1 przemyśl. 5.45
Wiejski Tygodnik Dźwiękowy. 5.58
Melodie na dzisiaj. 6.10 Kalendarz
radiowy. 6.18 ,42 lekcja jęz. ang.
6.35 Komentarz. 6.40' Ze skarbnicy
folklpru. 6.50 Gimnastyka. 7.35

■Prasowe echa, 7.45 Poranna pozy
tywka. 8.00 Temat dnia. 8.05 Mu
zyka poranna. 8.33 Magazyn Pu- ’

blicystyki Naukowej. 9.00 ; Dla

klasy 'VII (Wych. obywatelskie)
Na tropie tajemnic. 9.30 bezpie
czeństwo na jezdni' zależy 'ód nas

samych. 9,30 Utwory Józefa Hayd
na. 10.00 Teatr PR „Pleśń nad
pieśniami” — słuch, wg sztuki- j/
Giraudoux. 10.45 Melodie znad Du
naju. 11.00 Dla klasy VIII (che
mia) Mury, ■skały, muszle — ga
węda.

nie liści, ale w salonie wyczuwało się, że wargi nagle
zrobiły się suche, a spojrzenia straciły zuchwałość. Mi
chonnet jęknął bezwiednie: sam się tym zdziwił i od
wrócił głowę zawstydzony.

Widzę, że zrozumieliście! — podjął Maigret, prze
chadzając się po pokoju z rękoma założonymi na ple
cach. — Spróbujmy wykorzystać czas... Jeśli nie po
wiedzie nam się tutaj.: będziemy kontynuować ten

seans na Quai des Orfevres... Znacie zapewne
’ ten-lo

kal, nieprawdaż? Dobrze! Pierwsza zbrodnia: Izaak

Goldberg został zabity... Kto z was wezwał Goldberga
na Rozdroże Trzech Wdów? '

Milczeli .spozierając; jeden na drugiego bez clenia

życzliwości..., Ponad głowami słyszeli kroki chirurga.
~ Czekam!... I powtarzam, będziemy to ciągnąć dai

lej na policji... A tam już się za was wieźmiemy po
kolei... Goldberg był w Antwerpii... Miał coś około
dwóch tysięcy diamentów do upłynnienia... Kto z was

, nadał tę robotę?';..
— Ja — ozwała się Elza — poznałam go w Kopen

hadze. Wiedziałam, że specjalizował się w kradzionej
biżuterii. Przeczytałam o londyńskiej kradzieży, a

dzienniki sugerowały, że diamenty powinny znajdo
wać się w Antwerpii. Nie wątpiłam, iż chodzi o Gold-

berga. Powiedziałam • o tym Oscarowi.
— Dobrze się zaczyna — mruknął Oscar.

■— Kto napisał list do Goldberga?
— To ona...

— Jefiźmy dalej... Przyjechał-tu w nocy... Kto był
wtedy w warsztacie? A zwłaszcza, komu polecono za
bić?..;/ \J.A,...', >; 'ź-. ■' ,<

Cisza... I kroki Lucasa na schodach- Brygadier zwró
cił się dą jednego z inspektorów:

-T- Dzwoń do Arpajon, niech poszukają jakiegoś le
karza, żeby asystował profesorowi... Niech przywiezie
kamforę... Zrozumiałeś?

(Ciąg dalszy nastąpi) (35)


