
»

6

i

Z OSTATNIEJ CHWILI

IIla
odrzuca
propozycjelzraela
Jak donoszą z Damaszku, Syria

odrzuciła Izraelskie propozycje W
sprawie rozdzielenia wojsk na

froncie golańsklm. Decyzję tę po
dano do ’ wiadomości po trwającym
4 godziny Spotkaniu
Syrii — Asada z

sekretarzem stanu

który propozycje
Ich treść nie jest
nlono, że dyskusje
dzielenia wojsk powinny być kon
tynuowane.

KRAKÓWar1

prezydenta
amerykańskim

—• Kissingerem,
te przedstawił,
znana. Uzgod-

w sprawie roz-

ROK XXIX PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 52 (8845)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

W KAIRZE przebywa ra
dziecki minister spraw zagra-

§ nleznych — Andriej Gromyko fi
§1 prowadzi rozmowy polityczne fi

z przedstawicielami rządu tego fi
fi kraju na temat aktualnej sy- ®
fi tuacjl na Bliskim Wschodzie,
fi W LONDYNIE podpisano 1
fi bm. umowę o współpracy nań-
fi kowej między Polską Akade-
fi mlą Nauk a Królewską Aka-
R demlą Nauk. Umowa przewi-
fi duje rozwój kontaktów między
R placówkami naukowymi obu
fi krajów, a w szczególności pro-
fi wadzenie wspólnych prac ba- £
£ dawczych, wymianę Informacji S
fi i doświadczeń, organizowania S

S seminariów, wykładów, stu- fi
fi diów doktoranckich. wvmlan» fi
n BCMuuariuw, wysłaaow, stu-
0 diów doktoranckich, wymianę
® stypendystów.

Kraków, sobota 2, niedziela 3 marca 1974 r.

W dniach 17 — 24 marca Targi Krajowe „Wiosna 74M * I

Rosną nowe chłodnie

33 ■te
%
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W przemyślę i, handlu trwa
ją przygotowania do 33

Targów Krajowych „Wio-
sńa-74”, które odbędą się w Po
znaniu w dniach 17—24 marca.

Jak zwykle na wiosennych
targach, w których nie biorą u»

działu producenci z' przemysłu
ciężkiego, maszynowego i me
blarskiego — największą ofertę
przedstawią zakłady przemysłu
lekkiego. 6 zjednoczeń zapre
zentuje oferty przemysłu spoży
wczego. Kolejni wystawcy to:'

przemysł chemiczny, spółdziel
czość pracy, przemysł terenowy,
zakłady produkcyjne ,,Społemf’
oraz rzemiosło.

Targi mają byś odzwierciedle
niem rzeczywistej

'

sytuacji w

zakresjje podaży towarów ryn-

kowych, a ńie wystawą., Powin
ny więc znaleźć się w Pozna
niu. tylko artykuły przeznaczo
ne do sprzedaży w konkretnie
Określonych terminach’ i ilo
ściach. Nowości mają stanowić
na tegorocznych Targach do 15
proc.; producenci będą

' musieli
zachować właściwe proporcje w

ofertach na artykuły nowe i to
wary-już znane, a nadal cieszą-
ce się popytem.

Na posiedzeniu międzyresorto
wego zespołu do spraw targów
krajowych, minister handlu we
wnętrznego i usług przedstawił
wymogi handlu, dotyczące ozna
czeń towarów. Każdy znajdują
cy się : na Targach artykuł po
winien posiadać oznaczenie, u-

WiĄao^Biaiące wązyatkle cechy

wyrobu, ■ wśród nich również
cenę. W odniesieniu do nowych
artykułów stosowane muszą być
takie same kryteria, a dodatko
wo podane musi być uzasadnień
nie cech, kwalifikujących wy
rób do frupy nowości. Ponad-
to handel domaga się, żeby pro
ducenci przy zawieraniu kon
traktów umożliwili handlow
com wpisy do książek uwag 1
wniosków.

Wyższe wymagania stawia się
również przedstawicielom han
dlu, dokonującym zakupów na

Targach. Ich obowiązkiem jest
nie tylko trafniejsze formułowa
nie zamówień na poszczególne
towary, ale -również lepsze do
stosowywanie zakupów — pod
względem wielkości i wyboru
towarów — do ,<siły , nabywczej
ludności w poszczególnych regio
nach i miastach.

W DNIACH od za lutego do S
2 marca przebywała we Frań- fi
cji z wizytą oficjalną dęiega- R
cja pod przewodnictwem prof. fi
dr M. Śliwińskiego — ministra S
zdrowia 1 opieki społeczńej. fi

£ Delegacja przeprowadziła roz- fi

fi mowy na temat pogłębienia S
S istniejącej współpracy w dzie- fi
fi dżinie nauk medycznych. R
R W ETIOPII sytuacja z wolna fi
S się normalizuje. Armia stop- R
S nipw.o wycofuje się z Addis£

g Abeby, a na ulicach miasta S
fi panuje normalny ruch, otwar- £
£ te są urzędy 1 Instytucje. Ar- fi
fi mla wyraziła poparcie dla no- R
R wego premiera Makkonnenś, fi

■ fi ale jego ustąpienia domagali R
łR się robotnicy i studenci, któ- fi

fi rzy demonstrowali w piątek W fi
fi stolicy.
£ NA UROCZYSTYM posiedzę- fi
fi niu parlamentu, prezydent Fin- £
£ landii — dr Urho Kekkonen fi

fi złożył przysięgę w związku z R
S® rozpoczęciem nowej 4-letnlej fi

kadencji szefa państwa.
S ARABSKIE kraje naftowe fi
fi zamierzają . ustanowić fundusz fi
fi pomocy gospodarczej dla mniej fi
R rozwiniętych krajów arabskich, fi

afrykańskich 1 azjatyckich w fi

^wysokości 4 mld dolarów. g

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji-Stalowych Urządzeń Chło
dniczych 1 Przemysłowych „Mostostal”, jest , największym w kraju
zakładem tego typu. Brygady „Mostostalu” spotkać można na wię-.r
lu, budowach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą. Jest on

także wykonawcą wszystkich dużych obiektów chłodniczych w

Polsce 1 budowniczym sztucznych lodowisk. Łącznie firma wybu
dowała 5.500 Instalacji i 40.000 ton specjalistycznej aparatury chlod-

'

nlczej. Na zdjęciu: spawanie konstrukcji chłodniczych.
CAF — Woloszczuk
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Dalszym krokiem zacieśniają-,

cym wzajemną współpracę mię
dzy Krakowem a Lipskiem jest
przyjazd do naszego miasta nad-
burmistrza Lipska dr K. H. Miil-
lera z małżonką, radnego d/s

Estońskie meble z” fabryki „Wijsnurk” w PIarnu zyskały dobrą o-

cenę na targach zagranicznych, między innymi w Poznaniu. Ku
pują je Węgry, Czechosłowacja i NRD. Na zdjęciu: komplet me
bli, wyróżniony znakiem jakości. TASS

Samotna 84-letnia pani Zofia
Z., podopieczna Ośrodka Op.
Spoi, dzielnicy Krowodrza ,.

—

bardzo pragnęła mieć radio, ale
nie mogła sobie na jego kupno

Waza sie losy
rządów w W. Brytanii

Ogłoszony w nocy z piątku na

sobotę komunikat o wyborach w

W. Brytanii podaje: Partia Pracy
~ 301 mandatów, konserwatyści —

296, liberałowie — 13, inni i- 23. Do

kompletu wyników
rezultatu z jednego

Wybory oceniane
mentątorów, jako
Wyliczenia wyników
Zwykle dramatyczny przebieg. !Na

początku zarysowała się bardzo
duża przewaga lafeourzystów, o

czym informowaliśmy wczoraj,
która w miarę obliczania wyników
bardzo stopniała.

W tej ^sytuacji premier Heath w

rozmowie z królową' Elżbietą tl
wyraził gotowość do pozostania na

Ozele rządii, ale dysponującywię
kszą ilością mandatów * łabou-

v rzyścl tet nie zamierzają zrezyg
nować z przejęcia władzy.

brakuje . tylko
okręgu.
są przez ko-

zadziwiające,
miały nie-

samotnej
pozwolić. Do redakcji zatelefo
nował pan Zbysław Hemzączek
(zam. ul. Marka 25) zgłaszając
chęć ofiarowania komuś aparatu
radiowego marki „Pionier". W

tych dniach pan Z. Hemzączek
zaniósł do mieszkania pani Zo
fii Z. odbiornik radiowy, który
przez obdarowaną został przyję
ty z ogromną wdzięcznością.

*

.Przy ul. Wielickiej 100 został
niedawno otwarty Dom Dzienne
go Pobytu, dla Rencistów. Kiero
wnictwo Domu dziękuje za na
szym pośrednictwem inż. An
drzejowi Trzosowi za bezintere
sowne opracowanie projektu in
stalacji. gazowej w uruchomio
nej ostatnio , placówce. Inż. An
drzej Trzos jest pracownikiem
Krakowskich Okręgowych Zakła
dów Gazownictwa w Krakowie.

ł
UTRO 'pogoda w rejonie ]
Krakowa kształtować się j
będzie pod-wpływem wy
żu. Zachmurzenie niewiel
kie. Wiatry północno-
wschodnie i wschodnie 4—
7 m'sek. Temp, dniem plus

... . . 4t-7. st.,. nocą minus 2—4
st.-C.' •

.

Rebelia
argentyńskich
policjantów

W jednym z największych miast

Argentyny sr Cordobie,. utrzymu
je . się stan napięcia politycznego.
Zbuntowało się tam kilkuset po
licjantów, którzy zaaresztowali

gubernatora prowincji oraz kilku
dziesięciu wyższych urzędników
władz. Pretekstem do tej akcji
było zwolnienie przez gubernato
ra R. O. Cano, płk Domingo Na-
varro z funkcji szefa miejscowej
policji.

Z piątku na sobotę w wielu re
jonach miasta wybuchła strzelani
na między zwolennikami guberna
tora, który został zwolniony po 48
godzinach, a policją. W starciach
biorą także udział zwolennicy Ario
Dante Agodlno — ortodoksyjnego
peronisty, powołanego tymczasowo
na to stanowisko pod presją zbun
towanych policjantów. W czasie
walk trzy osoby zostały zabite.

Gubernator Ricardo Obregon Ca
no oświadczył dziennikarzom ta-
raz po zwolnieniu, Iż nie ma za
miaru rezygnować z urzędu i po-
dejmie akcję, by go odzyskać.

Dziś rano policja zakomuniko
wała, lż „spokój został przywróco
ny”. Agencja Reutera pisze, te

miejsce pobytu gubernatora pro
wincji — R. O. Cano jest w tej
chwili 'nie znane. Przypuszcza się,
że znalazł on schronienie wśród
swych zwolenników.

Nadburmistrz miasta 1

podczas powitania przez prezydenta m. Krakowa
Lipska dr K. H. Mitller wrąg.B małżonką

.’*.’"' " ’ i — J. Pękalę.
Fot. JADWIGA RUBlS

i Howie
młodzieży, K. Gaussmana i człon
ka Komisji d/s Polityki, H. Boch-
michena. Goście przybyli wczo
raj w godzinach popołudniowych.
Spotkali się w Urzędzie Mia
sta ż prezydentem m. Krakowa

Jerzym Pękalą Iz przedstawicie
lami władz administracyjnych.

W godzinach wieczornych goście
zwiedzili krakowski Rynek i Sta
re Miasto. Dzisiaj odbyło się spo
tkanie u prezydenta miasta w

którym uczestniczyli przedstawi
ciele władz politycznych i admi
nistracyjnych Krakowa, z An
drzejem Czyżem.

i Najważniejszym elementem

■wzajemnej wymiany doświad
czeń ma być działalność w dzie
dzinie nauki, dalszego rozwoju
demokracji socjalistycznej, wa
runków pracy naszego społeczeń
stwa, rozwoju życia kulturalne
go i oświaty oraz rozwoju usług
komunalnych. Jutro delegacja
miasta Lipska wyjedzie do Za
kopanego.

■MSSBHI EMM

Hiacynt wodny plagą afrykańskich rzek

Polskie samoloty
w operacji „kwiat

Wiele razy informowaliśmy
już o pracach polskiego
lotnictwa gospodarczego na

terenie północno-wschodniej A-

fryki, gdzie polskie ekipy pra
cują co roku pr / ochronie plan
tacji bawełny, upraw zbożowych
i ryżowisk przed szkodnikami
Usługi te wykonywane są w E-

gipcie, Sudanie, Etiopii, a ostat-
“ 1 nio w Algierii.

.Polskie samoloty od kilku lat
biorą również udział w między
narodowej akcji „Desert” (pu
stynia) przy wykrywaniu i
zwalczaniu szarańczy. Niedawno
skierowano grupę naszych ma
szyn do tzw. operacji. „kwiat
ki”. Jest, to zwalczanie innej do
kuczliwej plagi afrykańskiej —

Ei-htorni, zwanej hiacyntem
wodnym.

Roślina ta, rozwijając się
wiołowo. w krótkim czasie
rasta rzeki i jeziora, tworząc
pory nie do przebycia nawet
statków. Hiacynty utrudniają
nie tylko żeglugę i rybołówstwo,
ale także normalny spływ wo-

Samoloty, za pomocą rozpy
lania środków chemicznych —

zwalczają hiacynty na rzekach
południoy^jo Sudanu. Obecnie

prace koncentrują się na Bia
łym Nilu w rejonie Malakal —

ok. 400 km na południe od Char
tumu.

ty-
za-

za-

dla

pojazd zbudowany przez mechanika samochodowego z Illinois

pozwala na utrzymanie'
Ten
(USA),- łączy zalety roweru 1... dorożki) „ ,____ gL_____
dobrej kondycji sportowej oraz zapewnia wygodną podróż i dach
nad giową.„ CAF — UPI

RZYM

Wybuch wulkanu Etna pociąg
nął za sobą trzęsienie ziemi. Kil
ką' silnych wstrząsów zarejestro
wały. sejsmografy zainstalowane
W Katanii. Jłiektópe z nięh .njia-
ły nątężenie 7 st. w skali Mer-

oallięgo,, którego maksimum wy
nosi 12 st.‘ - Wulkanolódzy przy
pisują te Wstrząsy przesuwahiu
się magmy wę wnętrzu wulka--
ńu„

Kara śmierci
dla mordercy

Sąd Wojewódzki w Lublinie ska
zał na karę śmierci Andrzeja Ką-
szycę z Zamościa, , Udowodniono
mu zabójstwo 2S-letniego Witolda
.Ziarkięwieza, który, stanął w o-

bronlę swej zaczepionej towarzy
szki. A.. Kaszyca zadał mu śmier
telne ciosy nożem.

Po zabójstwie morderca ukrywał
się przez parę dni. Rozpoznany w

patku miejskim w Zamościu i za
trzymany przez MO,, usiłował
ąbłec, ciężko raniąc nożem dwóch
milicjantów.

29-letnl A. kaszyca, nigdzie nie

pracujący, ’ trzecią część życia spę
dził w domach poprawczych 'i w

-więzieniach. Pięciokrotnie skazywa
ny był,- przed sądeń: m. Iń. za bójki.
Ostatnie; swe' przestępstwo, popel-

,nU w 3 tygodnie .po kolejnym
wyjściu z więzienia. Sąd nie zna
lazł okoliczności łagodzących i
orzekł karę śmierci

X.
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tym roku zakład

dostarczy do

sklepów 750 ton

ryb wędzonych.
Na zdjęciu — w

olsztyńskiej wę-
: dzarni ryb.
CAP —■Mores

Komu będą przysługiwać
wolne soboty

Inwestycje S Rozwój przemysłu meblarskiego
tfe Rozbudowa sieci parkingów

Posiedzenie Prezydium Rządu
1 bm. odbyto się posiedzenie

Prezydium Rządu, na którym o-

mówiono program koncentracji
organizacyjnej przedsiębiorstw
budowlano - montażowych.

Wszystkie ustalenia związane
z ukierunkowaniem rozwoju
przedsiębiorstw budowlano-mon
tażowych zmierzają do stworze
nia warunków sprzyjających
dalszemu skracaniu cykli budo
wy, wydajności pracy w bu
downictwie, a także dalszej po
prawie warunków socjalnych za-

łóg.
Ńa posiedzeniu rozpatrzono

projekt Uchwały Rady Ministrów
w sprawie nowego unormowania

niektórych ogólnych warunków
umów dotyczących prac projek
towych w budownictwie ora®
realizacji inwestycji budowla
nych. Wprowadzone zmiany
zwiększają obowiązki i odpo
wiedzialność uczestników proce
su inwestycyjnego za jakość
i terminowość wykonywanych
prac, w.tym zwłaszcza za jakość
budynków mieszkalnych.

Delegacja
M Algierii
opuściła Polskę

1 bm. zakończyła się wizyta,
którą na Zaproszenie KC PZPR

złożyła w Polsce delegacja Fron
tu Wyzwolenia Narodowego Al
gierii z członkiem Rady Rewo
lucyjnej, ministrem stanu w rzą
dzie Algierskiej Republiki Ludp-
wp-JDemokratycznęj — Szerifem
Belkaśemem. ‘

Ogłoszono wspólny komunikat,
w którym czytamy m. in :

Podczas pobytu w Polsce de
legacja algierska przeprowadziła
rozmowy i spotkania, które prze
biegały w serdecznej atmosfe
rze ■przyjaźni i wzajemnego zro-

zurriięnia.
Przedstawicielekośuiśfemii^dąl-i^

wyraz zadowoleniu z pomyślne
go- rozwoju , stosunków między
PZPR i FWN.

Obie strony z zadowoleniem
podkreśliły pozytywny i wzaje
mnie korzystny rozwój stosun
ków we wszystkich dziedzinach

między Polską i Algierią, po
twierdzając swą wolę bardziej
intensywnego ich rozwoju, zwła
szcza w . dziedzinie
i politycznej. ;. .

Delegacja
’

FWN

legaćję KC PZPR

wizyty w Algierii,
zostało przyjęte z zadowoleniem.

gospodarczej

zaprosiła de-
do złożenia

Zaproszenie

TiinminminniinniniiiinHiiinnnniinniiniiijuiiiinnnnnitHiHiiiHHiiiiiniiiiinuHiiiiinnHiiiiiiiiininiiiiniiiiiiiEłiiiiHi

Od niedzieli^..
m yl to, rzec by można, ty-
K dzień sensacji politycz-

nych, tydzień ważkich
wydarzeń w święcie, które za
skoczyły wielu najbardziej wy
trawnych znawców problema
tyki międzynarodowej, a tak
że i poniektórych dostojników
państwowych. W tym, chyba
najdotkliwiej, pana Heatha, do-

tychczasowego premiera Wiel
kiej Brytanii, za kłorego przy
czyną rozpisane zostały w tym
kraju przedterminowe wybory
parlamentarne. To właśnie ieh
wynik jest sensacją nr 1 mija
jącego nam tygodnia. Pan
Heath bowiem gdyby w ogóle
w1 swych kalkulacjach dopusz
czał możliwość porażki swojej
partii nigdy nie podjąłby tak

; ryzykownej decyzji. Jest Jed
nak w tradycji angielskiej, że

rządząca partia nie czekając
końca kadencji swojego władz
twa wcześniej ściąga wybor
ców do urn, aby jeszcze raz

f potwierdzili swój pozytywny
; stośuiiek do polityki, jaką ona

j realizuje. No, ale tym razem

I pan Heath przeliczył się, w ra-

H» chhbach, Anglicy zmęczeni
trudną sytuacją ekonomiczną
kraju, bici przez rząd po kie

ra szeni, odmówili konserwatys
ta tom pełnego zaufania. Nie wy-
g powiedzieli się też jasno, kogo
S woleliby widzieć u steru rzą-
S du, pozostawiając decyzję w

» tej sprawie królowej.

g Aktualna sytuacja w AngliiE wymaga radykalnych decyzji,
£■ które rozwiązałyby i konflikt

B W górnictwie (strajk general
ny), położyłyby kres trzydnio
wemu tygodniowi pracyE'liiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinniiifl*

Prezydium Rządu, na podsta
wie informacji przedstawionej
przez resort budownictwa, przy
jęto ustalenia co do rozdziału
robót budowlano-montażowych
w bieżącym roku. Powzięto de
cyzję o przesunięciu realizacji
nienależycie przygotowanych
nowych inwestycji na rok na
stępny.

Prezydium Rządu rozpatrzyło i
akceptowało programy rozwoju
w latach 1974—80 przemysłu me
blarskiego oraz związanej z tym
produkcji płyt wiórowych i
elementów tartych.

Zgodnie z przyjętymi ustale
niami w sprawie pogłębienia
kooperacji ż ZSRR w dzićdżirfe

przemysłu motoryzacyjnego, na

posiedzeniu zapadła decyzja o

podjęciu przez Polskę wielkose-

ryjnej produkcji dalszych no
woczesnych elementów koopera
cyjnych, ó dużym znaczeniu dla
zakładów wytwarzających sa
mochody ciężarowe.

Prezydium Rządu powzięło
decyzję w sprawie dalszej roz
budowy sieci parkingów przy
drogach państwowych. Zatwier
dzono, przygotowany przez re
sort komunikacji program dzia
łania w tej dziedzinie na lata
1974—78. Przewiduje on budowę;
około 170 nowych parkingów o-

raz zmodernizowanie b»dź roz
budowę około- 60 Już istnieją
cych. Nowe parkingi będą zlo
kalizowane pfzy głównych dro
gach przelotowych, ważnych
również z punktu widzenia ko
munikacji międzynarodowej.

Jednocześnie akceptowano
projekt kompleksowego zago
spodarowania budowanej obec
nie dwujezdniowej drogi War
szawa — Katowice. Zostanie ona

wyposażona w parkingi, w sta-

cje paliw i obiekty gastrono
miczne. a także w stacje obsłu
gi pojazdów i minkty informacii

turystyczne:. Reślizącfę przewi
dziano na lata 1974—80.

n

Orderu Zasługi
Przewodniczący Rady Pań

stwa wniósł do Sejmu projekt
ustawy o ustanowieniu Orderu
Zasługi,,

Order ten miałby być nada
wany obywatelom państw ob
cych lub ihnym osobom zamie
szkałym za granicą, które wnio
sły wybitny wkład w dzieło

współpracy międzynarodowej o-

raz umacniania j pogłębiania
przyjaźni łączącej PRL z inny
mi państwami i narodami.

(zmniejszone zarobki pracow
ników), i umocniły pozycję
funta szterlinga za granicami
kraju. Labourzyścl zobowiązali
się w swym manifeście wy
borczym do pewnych posunięć
nacjonalizacyjnych, co — jak
stwierdzają — stanowiłoby
część ich programu socjali
stycznego, zmierzającego do

„urzeczywistnienia podstawo
wego i nieodwracalnego prze
sunięcia w układzie sil na ko
rzyść ludzi pracy 1 ich rodzin”.

Takie były założenia wybor
czo-propagandowe labourzys-

Pan Heath przeliczył się

tów, a jakie będzie życie An
glików pod Ich rządami, jedli
iin przypadnie władza, pokaże
czas. W każdym razie solennie

przyrzekli, lż z chwilą przeję
cia władzy przeprowadzą bar
dziej radykalne zmiany w sys
temie podatkowym niż te, któ
re były przez nich wprowa
dzone w latach 1964—1970.

Nowy rząd mają od wczoraj
także Francuzi. Poprzedni po
dał się w minioną środę do dy
misji. Był to, jak się wydaje,
manewr taktyczny, mający u-

możliwić przeprowadzenie
zmian personalnych w gabine
cie. Prezydent co prawda wy
soko ocenił działalność ustę
pującego rządu, ale też zau
ważył, iż „niezbędne jest o-

becnle zwiększenie zwartości,
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Przedsiębiorstwo
Przemysłowo-

Handlowe „Cen
trala Rybna” w

Olsztynie, oprócz
przetwórstwa

ryb słodkowod
nych, zajmuje
się również,
zwłaszcza w o-

kresie zimowym,
wędzeniem
morskich.

Nowy gabinet francuski
W Paryżu ogłoszono, 1 bm. o -

ficjalnie skład nowego gabinetu
francuskiego.

Na czele rządu stoi premier
Pierrę Messmer. Ministrem

Z KRAJU
PRZEWODNICZĄCY Rady

Państwa Henryk Jabłoński wy
stosował depeszę z serdeczny
mi gratulacjami i najlepszymi
życzeniami do prezydenta Urho
Kekkonena w związku z roz
poczęciem przez niego kolej
nej kadencji jako prezydenta
Republiki Finlandii.

W SALI Urzędu Wojewódz
kiego, wojewoda olsztyński
Sergiusz Rubczewskl przyjął
od mianowanych w ostatnich
miesiącach proboszczów die
cezji warmińskiej ślubowanie
przewidziane obowiązującymi
przepisami prawa.

ROZPOCZĄŁ A się;/ rozruch

technologiczny pierwszej; na

Lubelszezyżnie fabrykl ■.domów
w Zamościu. Również w

Szczecinie przystąpiono
rozruchu nowej fabryki
mów.

W POZNANIU odbywa
Ogólnopolski Festiwal Kiczu
Filmowego. Równolegle z pro
jekcją filmów polskich 1 za
granicznych, które . określono
tym mianem, odbędzie się ó-
gólnópolska sesja krytyków
poświęcona tej problematyce.
Wybór najbardziej kiczowa
tych pozycji festiwalowych do
konany’ będzie drogą plebiscy- ‘

tu przez publiczność! wybierze
ona też film uznany za „su-

perkicz”.

do
dó-

się

solidarności 1 skoncentrowanie
akcji wokół osoby premiera”/

No 1 stało się jak cHclal pre
zydent: Plerre Messmer ponow
nie został premierem, zmienił
się jednak skład personalny
rządu. Być może odtąd mini
strowie rządu francuskiego
bardziej będą solidarni z decy
zjami swego premiera, co wca
le jednak nie oznacza, że ta
właśnie solidarność zadowoli
całą społeczność francuską.

I wreszcie trzecia zmiana e-

klpy rządowej, tym razem w

dalekiej Etiopii dotkniętej klęs
ką głodu. W tych dniach do
szło w tym kraju do otwarte
go buntu wojska, pod którego
naciskiem cesarz, dotąd abso
lutny władca, zmuszony był
udzielić dymisji wszystkim ml-

nlstrom, tudzież powołać Inne
go premiera, któremu zlecił
utworzenie nowego gabinetu.
Premierem został miody jak
na stosunki etiopskie polityk
— 48-letnl Eudalkatczu Makko-
nen. jak dotąd nie ma sygna
łów, że to posunięcie cesarza

w zupełności usatysfakcjono
wało wojsko, wiadomo nato
miast, lż cesarz spełnił także

drugie żądanie zbuntowanych
oficerów, podnosząc ich gaże
o 10 procent.

Niestety, nic to nie pomoże

..do soboty

Spraw zagranicznych pozostał
Michel Jobert a ministrem go
spodarki i finansów Valery Gi
scard D’Estaing. Były minister
rolnictwa i rozwoju wsi, Jac-

ques Chirac otrzymał tekę mini
stra spraw wewnętrznych.

W nowym gabinecie Pierre
Messmera liczba ministrów zosta
ła zredukowana z 23 do 16, a sek
retarzy stanu (czyli, praktycznie
rzecz biorąe, wiceministrów) z 15
do13, .

Napad na bank
PARYŻ

Trzech uzbrojonych gangste
rów w maskach dokonało. 1 bm.

napadu na jeden z banków w

Marsylii.
Po zrabowaniu 53 tys. fran

ków bandyci uciekli . samocho-
derrt. ajuw ..iwvs4x-'-a-

Stcau-ss
# uż wiemy, czego potrzeba

** krakowskiej publiczności:
barokowych oratoriów — i...
Straussa! W ub. tygodniu, gdy
wystawiano „Mesjasza" Haendla
sala Filharmonii pękała w

szwach. A gdy w miniony wto
rek Orkiestrą PR i TV poświę
ciła swój koncert muzyce Straus
sów, szturmy publiczności omal

ponad dwóm milionom głodu
jących ■Etiopczyków, z których
ponad sto tysięcy już poniosło
śmierć. Wątpliwe, by w tej sy
tuacji cokolwiek mógł zdzia
łać nowy rząd, Etiopii, jak
zresztą kilku- innym krajom a-

frykąńskim dotkniętym klęs
ką głodu, potrzebna jest ra
dykalna pomoc międzynarodo
wa.

Dyplomatyczna ofensywa w

sprawie bliskowschodniej przy
niosła wreszcie pożądane efek
ty. Dwaj wybitni politycy po
dróżujący po krajach arab
skich — Gromyko 1 Klsslnger,
sprawili, iż na froncie Izrael-

sko-syryjsklm dojdzie do ocze
kiwanego rozdzielenia wojsk.
Syria przekazała Izraelczykom
listę pozostających w niewoli
żołnierzy, Izrael postanowił
zaś wycofać się na Unie sprzed
inwazji wojskowej w paździer
niku 1973 r. Stwarza to nową
sytuację w tym rejonie, daje
szansę na dalsze

pokojowe.
Sensacyjnie wręcz

10 też oświadczenie
klstańsklego o uznaniu repu
bliki Bangladesz. W dwa lata
i dwa miesiące po krwawej
wojnie subkontynent indyjski
wkracza w nowy etap, który

-kładzie zarazem kres ostatnim

przeżytkom panowania kolo
nialnego w tym rejonie. ?-

Na Półwyspie Indyjskim,
powstaje nowa konstelacja
państw tzw. Trzeciego > Świata,
których znaczenie na arenie

międzynarodowej rosnąć bę
dzie z każdym miesiącem,

(m-tz)
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Za niespełna trzy miesiące, 25

maja przypada wolna sobota.
Pierwsza z sześciu, jakie mo
żemy otrzymać w tym roku.

Dla ogromnej większości pra
cowników gospodarki - - uspołecz
nionej, tych, którzy śą żatrud-
nibni w wymiarze 46 godzin ty-
gócniowó, będą to dni wolne beż

obowiązku odpracowania równo
ważnej liczby godzin. Nie ozna
cza to jednak, że' każdy zakład

otrzyma wolną sobotę bez od
powiedniego wzrostu wydajno
ści pracy i poczynań organiza
cyjno - technicznych, które po
zwolą z góry uzupełnić straty w

produkcji, które mogłyby nastą
pić w rezultacie dnia wolne
go. Podstawowymi warunkami

wprowadzenia wolnych sobót są:
wykonanie w okresie poprzedza
jącym dzień wolny zadań plano
wych i zobowiązań dodatko
wych, w pełni pokrywających u-

■bytek czasu pracy oraz osiąga
nie założonych relacji. ekonomi
cznych i wyników finansowych.
Nie może to nastąpić drogą
wzrostu zatrudnienia lub godzin
nadliczbowych,
w wyniku
czby godzin
fundusz płac pozostaje w za
kładzie z przeznaczeniem na o-

płacenię wzrostu .wydajności
pracy, i to niezależnie od syste
mów wynagradzania, w jakich
zatrudnione są różne grupy pra
cowników.

Zaoszczędzony
zmniejszenia 11-

pracy osobowy

Czy wolne Soboty przysługi
wać będą pracownikom, którzy
już korzystają z dodatkowych
wolnych( dni w ramach 46-go-
dzinnego tygodnia pracy? Cho
dzi tu m. in. o zatrudnionych w

systemie czterobrygadowym
'

ezy
też W systemie pracy trzyzmia-
nowej ze zlikwidowaną trzeeią
zmianą w soboty; jak np. w

przemyśle włókienniczym. W

myśl przepisów wolne soboty nie

przysługują tym grupom, które

korzystają już z wolnych dni w

liczbie nie mniejszej niż 6 w

br. i 12 w roku przyszłym. Na-

di

grała ochoczo, z wer-

oczywiście, tylko
— ż przewagą przede
kompozycji „wielkie-
Fragmenty operetek,

nie wyrwały wejściowych drzwi,
a biletami handlowały „koniki"...
Był to zresztą bardzo miły wie
czór. Ton nadawali imprezie- goi
cie z Wiednia: słowo wstępne o

dynastii Straussów wygłosiła p.
Elizabeth Strauss, śpiewała para
sympatycznych . i urodziwych
Wiedeńskich solistów operetko
wych: Clementine Mayer (so
pran) i Tanio Bergmeister
Monte (tenor), dyrygował z gra
cją i elegancją Kurt Rapt — a

nasza Orkiestra PR i TV pod je
go batutą
wą,:

Muzyka,
Straussów

wszystkim
go Jana",
walce, polki — wielokrotne bisy:
w sumie — dwie i pól godziny
lekkiej, przyjemnej dla ucha
muzyki. A potem — wszyscy
wychodzili (z^sglii /adpwglept,
nucąc i pogwizdując tak dobrze
znane straussowskle melodie...

. A wczorajszy piątek był w

Filharmonii wiec&rem romanty
ków. Czeskiego, niemieckiego i

rosyjskiego. Poematem symfoni
cznym „Wełtawa-' Bedricha Sme
tany przypomniano

' ISÓ-letnią
rocznicę urodzin tego zasłużone
go narodowego

‘

twórcy czeskie
go. Potem był Koncert a-moll
Schumanna, sztandarowe dzieło
niemieckiej romantycznej litera
tury fortepianowej- I. wreszcie —

późnóromantyęzna IV symfonia
Głazunowa.

Prowadził wczorajszy koncert,
o tak. interesująco pomyślanym
programie, doświadczoną dyry
gencką ręką dr Zygmunt Lato-'
szewski. Jako solista w Koncer
cie a-moll Schumanna wystąpił
Tadeusz Żmudziński. Grał pięk
nym, męskim uderzeniem, dążył
do interpretacji Koncertu zwar
tej w formie, wolnej od afekta-
ęji. Nie mógł jednak pianista,
niestety, rozwinąć tii pełnej ska
li Swych szerokich artystycznych
możliwości: dawały bowiem o so
bie znać dość poważnie rozbie
żności w tempach i rytmice mię
dzy instrumentem solowym, a

orkiestrą.
JERZY PARŻYNSKl

tomiast, jeśli korzystają z tych
dni w liczbie mniejszej niż o-

kreślona w uchwale rządu, wó
wczas przysługuje im tyle łącz
nie dni wolnych, ile przewidzia
no powszechnie na tany rok.

Np. korzystający już z dwóch

wolnych dni w roku, będą m--

gli otrzymać w bieżącym roku
dodatkowo 4 wolne soboty, oczy
wiście pod warunkiem spełnie
nia wspomnianych wyżej kryte
riów,

Na jakich zasadach będą mogli
otrzymać wolne soboty pracow
nicy zatrudnieni w wymiarze
czasu krótszym oc' obowiązują
cych powszechnie 46 godzin w

tygocłiiu? Tu warunkiem jest
dokonanie odpowiednich zmian
w rozkładzie czasu pracy, ale bez
skracania jego obowiązującego
wymiaru. Zmiany te powinny
być tak pomyślane, by nie pro
wadziły do wydłużania dnia pra
cy w zasadzie ponad 8 godzin
oraż by nie powodowały zakłó
ceń w 'organizacji pracy zakła
dów i instytucji ani w życiu co
dziennym pracowników.

Wszystkie dodatkowe dni wol
ne wyznaczone na ten rok przy
padają w soboty. Jest to jednak
wytyczna ogólna, od której mogą
być odstępstwa uzasadnione po
trzebą utrzymania normalnego
rytmu działalności gospodarczej,
zaspokajania codziennych po
trzeb społeczeństwa względami
organizacyjnymi.

'

Narada w KG PZPR

1. bm. w Komitecie Central
nym PZPR odbyła się narada

sekretarzy ekonomicznych komi
tetów wojewódzkich partii, po
święcona problematyce wzrostu

produkcji rynkowej oraz peł
niejszego zaspokojenia potrzeb
społecznych w związku z wzra
stającymi płacami i dochodami
ludności.

Naradzie przewodniczył czło
nek Biura Politycznego, sekre
tarz KC PZPR — Jan Szydlak.

KINO „KUOW”

u„Konfrontacje 73
i Seanse nocne o godz. 22.30.
, 2 marca — „PORWANIE”

(reż. Yves Boisset) — dramat

sensacyjno - psychologiczny
produkcji francuskiej. W ro
lach głównych Jean-Lóuis

Trinfignant, Gian Maria Vo-
lónfe, Michel Piccoli.

.3. marca —— „NAJEMNIK”
( (reż. Alan Bridges) — dra

mat psychologiczny prod. an-
1 gielskiej. W rolach głównych
I Sarah Miles, Robert Shaw,
1 Peter Egen.
I 5 marca — „STRACH NA
I WRÓBLE” (reż. Jerry Schatz-
. bergl, — dramat psychologi-

• czny' prod. USA. W rolach

głównych Al Pacino, Gene
1 Hackman. .

17marca— „KRZYKI I
i SZEPTY” (reż. Ingmar Berg-
i mam) — dramat psychologt-
I ćzny prod. szwedzkiej. W

rolach głównych Harriet An
dersson, Ingrid Thulin, Liv

' Ullmann. .

9 marca — „WIELKIE
ŻARCIE” (reż. Narco Ferre-

rj),dramat prod. francu
skiej; W rolach głównych
Michel Piccoli, Ugo Tognaz-
zi Marcello Mastroianni,
Philippe Noiret.

11 marca — ;;TAKA RY
LA OKLAHOMA” (reż. Stan
ley. Kramer) — western prod.
USA. W rolach głównych
Faye - Dunway, George C.
Scott.

Przedsprzedaż biletów:
,;Filmotechnika”, Pasaż Bie
laka, Rynek Główny. K-1846

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa — Książka — Ruch”,
ul. Wiślna 2. Nr Indeksu 35006.

druki Prasowe zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa — Książka —

Ruch”, Kraków, ul. Wielopole 1.

1-3-3
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Amnezja
M zemieślnicze Towarzystwo

Ubezpieczeniowe w Ovada

(Włochy) wystosowało pismo do
braci Gianbattisty, Sebastiano i
Vittorio Traverso. by utictli- za
ległe opłaty ubezpieczeniowe w

wysokości 23.370 lirów (35,40 do
larów), gdyż w przeciwnym, ra
zie utrącą prawo do opieki spo
łeczne}. Krewni 3 braci twier
dza, iż żaden z nich nie zapłacił
by ani grosza. Gianbattlsta zmarł
przed 25 laty, Sebastiano — przed
15, a Vittorio — przed 11 laty.
I żaden z nich nie ubezpieczał
sie w tym Towarzystwie!

niiiiiiiiiiiiiniiininiiiniiinini

Niestety, na naszym zdjęciu ,nie
możemy pokazać, jak pięknie
kolorystycznie prezentują się
płyty faliste, które ułożono w

hali produkcyjnej w formie mi-

ni-pokrycia dachowego.
Fot. Jadwiga Rubiś

Kolorowe dachy
w polskim krajobrazie

Wub. roku gospodarka
narodowa zwróciła się
do załogi szcżucińskich

Zakładów, aby podo
bnie jak w 1972 r., wzboga
cić ją dodatkowymi wyrobami.
W odpowiedzi ponadplanowa
produkcja — wkład do ban
ku „30 miliardów” — sięgnęła
wartości 24 min zł. Plan na

rok bież, przewiduje zwiększo
ne jeszcze dostawy rur dla .

budowy i ■rozbudowy sieci
wodociągowych, a także płyt
falistych, które w każdej iloś
ci znajdują odbiorców.

Ambicje nie ograniczają się
do ilościowego wzrostu pro
dukcji.

W CENTRUM UWAGI

jest dalsze unowocześnia
nie, uszlachetnianie i większa
atrakcyjność wyrobów, zgodnie
z życzeniami rynku. Trzeba
bowiem powiedzieć, że dotąd
w naszym kraju wytwarzało
się płyty azbestowo-cemento
we w kolorze szarym. Poje
dyncze budynki, jak i całe o-

siedla, gdzie płyty te były sto
sowane, stawały się monoton
ne. Coraz więcej szarych, co tu
dużo ukrywać smutnych bu
dowli, nie przydaje uroku pol
skiemu krajobrazowi. A prze
cież chodzi o to, aby druga
Polska nie tylko została zbu
dowana, ale również, aby pięk
nie się prezentowała, także
pod względem kolorystycznym.

W tej sytuacji dla „Szczuci
na” zakupiono w Szwecji no
we linie produkcyjne. Specja
liści zza morza na miejscu do
pomogli w montażu i urucho
mieniu dostarczonych maszyn
i urządzeń. W styczniu br.

RUSZYŁA PRODUKCJA
BARWNYCH PŁYT

a dzięki szybkiemu opano
waniu arkanów wytwarzania
ich przez załogę osiągnięto już

„Próba
uczciwości"

W ilkudziesięciu funkcjonariu-
”

szy policji w Chicago zostało
poddanych próbie prawdomów
ności za pomocą aparatu do

wykrywania kłamstw.

Akcja ta — według „Chicago
Tribune” oraz „Chicago Sun Ti
mes” ma na celu wyeliminowa
nie elementów nieodpowiedzial
nych oraz skorumpowanych,
których niestety nie brak wśród
pracowników policji chicagow
skiej.

Wynik ankiety kontrolnej nie
został opublikowany,

Fot. 3. Rubli

Przeżywały Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cemento
wych w Szczucinie lata tłuste i chude. Tak bardzo chu
de, iż stały u progu likwidacji. Wszystko zmieniło się
za sprawą wprowadzenia postępu technicznego i tech
nologicznego, a także dzięki rozwojowi w ostatnich la
tach szczególnej prosperity dla tutejszych wyrobów: rur

dla miejskiej i wiejskiej sieci wodociągowej oraz fa
listych płyt dla budownictwa. Odeszło stąd aż 23,2 tys.
rur i 38,5 min m kw. płyt — tyle płyt, ile pokryć może
256 tys. rozmaitych zabudowań. Dzięki stałemu po
lepszaniu jakości, płyty nadają się dla nieomal wszyst
kich inwestorów. Od tych począwszy, i którzy wznoszą
domki jednorodzinne, zabudowania inwentarskie, czy
magazyny, a kończąc na budujących bloki mieszkalne,
obiekty użyteczności publicznej, handlowe, a nawet prze
mysłowe.

żliwi sto odbiorcom dokonywa
nie wyboru tego, co im naj
bardziej odpowiada.

Dodajmy, że nowe linie po
siadają urządzenia, w których
procesy przebiegają pod dzia
łaniem promieni podczerwo
nych, że wszystkim sterują au
tomaty, że jakość kontrolują
elektroniczne fotokomórki itp

PRZYGOTOWUJE SIĘ
„Szczucin” do podjęcia jesz

cze w tej 5-latce produkcji e-

lementów budowlanych, o wy
sokim standardzie wykończe
nia. Domy i inne budynki u-

kładać się z nich będzie jak z

klocków, dowolnie kształtując
rozmiary i funkcje. Nabyte
tym celu maszyny i urządze
nia w USA pozwolą, aby ze

pełną, projektowaną wydaj
ność linii. Płyty dachowe i e-

lewacyjne powlekane są far
bami akrylowymi w kolorach:
zielonym, brązowym, czerwo
nym i czarnym. Przewiduje się
stosowanie farb błękitnej, zło
cistej i żółtej. Płyty błękitne
na pewno znajdą duże wzięcie
u odbiorców wiejskich, jako
że będzie to nawiązaniem do
starych tradycji malowania
zabudowań w Krakowskiem na

niebiesko. Szwedzcy kontra
henci, jak też szczucińscy pro
ducenci gwarantują trwałość
kolorów na lat 10.

Dalsze zamierzenia mają na

celu unowocześnienie części
zainstalowanych linii, aby już
w IV kwartale br. można by
ło podjąć produkcję płyt
gładkich, prasowanych. Umo

Jego zdjęcia ukazywały się
w każdym numerze na

szego pisma od czasu, gdy
swój dziennikarski zawód
związał z pracą fotorepor
tera. Był kronikarzem wy
darzeń Krakowa. Rejestro
wał życie miasta na gorąco
takie, jakim było na co

dzień i od święta. Redak
cyjne archiwum zawiera
plon jego wieloletniej pra
cy.

Fotoreporterka była jego
pasją, a dziennikarstwo ży
wiołem, który go pochłonął.
Pozostał w pamięci jako
niezwykłej prawości czło
wiek, który zmagając się z

życiem do końca nie tracił
optymizmu i pogody ducha.

W związku z przypadają
cą obecnie pierwszą roczni
cą śmierci red. JOZEFA LE
WICKIEGO, przypominamy ,

jego sylwetkę podchwyconą
przez obiektyw jednego z

jego kolegów w trakcie u-

roczystości powitania na

krakowskim lotnisku gosz
czącego przed kilkoma laty
w Polsce cesarza Etiopii.

szczucińskiej taśmy schodził
co godzina jeden domek.

Oczywiście, w postaci kom
pletu elementów do montażu
na miejscu przeznaczenia. O-
glądaliśmy w Szczucinie pro
spekty pięknych domów bu
dowanych za Oceanem.

SKĄD SUROWIEC

dla tych wyrobów? Pia
sku mamy pod dostatkiem,
intensywnie rozbudowują się
cementownie. Azbest otrzy
mywać będziemy z Kijem-
bajerska, ze Związku Ra
dzieckiego. Tam bowiem, zgo
dnie z zawartym porozumie
niem w ramach RWPG, par
tycypujemy w budowie dużej
kopalni azbestu.

• Mówiąc o szczucińskim prze
myśle nie sposób nie wspom
nieć o wielkiej roli, jaką od
grywa w tym rejonie. Obec
nie ZWAĆ dają zatrudnienie
543 mieszkańcom Szczucina i
okolicznych wsi. Prawie poło
wa załogi dorobiła się własne
go dachu nad głową, budując
260 domków jednorodzinnych.
To może imponować, gdy zwa
ży się, jak prymitywne jeszcze
w niedalekiej przeszłości były
warąnki bytowania w rejonie
Szczucina. Obecnie pracownicy
zakładów będą mogli stawać
się właścicielami coraz pięk
niejszych, kolorowych dom-
ków, montowanych z płyt
przez siebie produkowanych.

B. PIECZONKOWA

Fot. Zbigniew Zegan

Światowy kryzys energe
tyczny, który spowodo
wał tak znaczne podnie

sienie cen ropy naftowej,
zmusił Francję do poszuki
wania własnych źródeł
energii. Przede wszystkim
pomyślano o przyspieszeniu
budowy elektrowni nukle
arnych ale w tej dziedzinie
dopiero za kilka lat można
będzie liczyć na pierwsze
poważniejsze rezultaty Po
nieważ eksploatacja węgla
jest już we Francji nieopła
calna a większość zakła
dów przemysłowych pracu
je na ropie naftowej, trzeba
było więc podjąć poszuki
wania nowych źródeł ropy

Gdzie szukać

„płynnego złota"?
na dnie morskim, skóro nie
ma ich na terenie Republi
ki. Francuzi sądzą zresztą
że w ciągu kilku lat zna
czenie złóż podmorskich
wyraźnie wzrośnie i jeszcze
przed końcem stulecia bę
dzie się z nich wydobywać
przynajmniej połowę „płyn
nego złota".

Poszukiwania francuskie
są prowadzone przede
wszystkim u wybrzeży Bre
tanii. Przypuszcza się, że za

trzy lata można będzie tu

wydobywać ropę na dużą
Skalę a za dziesięć, po udo
skonaleniu techniki wier
ceń podmorskich — dotrzeć
do złóż na większych głę
bokościach.

Specjaliści wstępnie oce
niają złoża ropy u wybrze
ży Bretanii na wiele mi
liardów ton. Podobne złoża
ustalono także w Zatoce
Biskajskiej u wybrzeży Ak-

Iwitanii a w ostatnich
dniach Francja i Hiszpania
zawarły porozumienie o

podziale szelfu kontynen
talnego. Zbliżony - układ

jest przygotowywany : mię
dzy Francją a W. Bry-

Bliżej do Rijeki
e!em zapewnienia szybkiego

** 1 łatwego; dostępu na półwy
sep, w Chorwacji zapadła decyzja
o przewierceniu tunelu pasmem

iiiiiniiniiiininiiiiiitiiniinii

Święta racja
Optyk w Kopenhadze wy

stawił w witrynie, obok baro
metru, taki napis: „Meteorolo
gia należy do tych nauk, które

po fakcie potrafią znakomicie
wytłumaczyć, dlaczego fałszy
we prognozy były najzupełniej
prawdziwe”.

tanią, ale sprawa jest w

tym przypadku znacznie
trudniejsza, bowiem należą
ce do W. Brytanii WyspyŃormandzkie leżą u wy
brzeży Francji i stąd na
miętne spory jak powinna
przebiegać granica stref
naftowych obu krajów.

Francuzi przystąpili tak
że do badania złóż łupków
bitumicznych z których
warto już wydobywać ropę
naftową skoro jej cena o-

siągnęła 8 dolarów za ba
ryłkę. Po raz pierwszy ropę
z łupków bitumicznych za
częto wydobywać w 1839 r.

w Autun i zrezygnowano z

tego z racji wysokich kosz

tów— dopiero przed pięt
nastu laty. Według ocen

specjalistów łupki bitumi
czne można znaleźć w wie
lu rejonach Francji a m. in.
w Ardenach, Masywie
Centralnym, w Jurze i Nor
mandii. Jeśli udoskonali się
metody techniczne produk
cji, Francja uzyska w ten

sposób znaczne ilości ropy
naftowej co pozwoli przez
najbliższe kilkadziesiąt lat
ograniczyć nieco jej import.

Coraz częściej myśli się
także o wykorzystaniu
energii geotermicznej a

więc ogromnych zasobów
cieplnych wód, które zale
gają na głębokości 1500—
8000 metrów. Od kilku lat
źródła takie ogrzewają bli
sko 2 tysiące domów w

Melun co. pozwala zmniej
szyć o połowę koszty cen
tralnego ogrzewania. Przy
puszcza się, że za kilka lat
wiele mniejszych miast Re
publiki będzie miało włas
ne systemy centralnego o-

grzewania podłączone do

podziemnych
‘ ztóź gorącej

Wody,

górskim Uczka, które stanowiło

dotąd wielką barierę między pół-'
wyspem Istria i dużym portem
adriatyckim — Rljeką. Drogi zbu
dowane na istrii w okresie pano
wania Austro-Węgier grawitowały
w kierunku Wiednia, zaś później,
w okresie okupacji włoskiej — w

stronę Triestu. Nieliczne były nato
miast trasy wiodące do kontynen
talnej części Jugosławii. Tunel pod
> ®ką, od strony wschodniej, po
łączony będzie z nowoczesną auto
stradą Rijeka-Zagrzeb, zaś od za
chodniej z ważnym rozgałęzieniem
dróg w Lupoglśuie, skąd trasy
prowadzą do wielu miast półwy
spu oraz do Triestu. Sieć drogowa
Istrii związana zostanie bezpośre
dnio z trasami komunikacyjnymi
jugosłowiańskiego Interioru.
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COTELL ma dziś 50

pochodzenia jest An-

glikiem, od kilkudziesięciu
jednak lat mieszka w Stanach

Zjednoczonych gdzie zajmuje
Śię emulsjami. Emulsja to u-

kład chemiczny składający się - ź
dwu lub więcej nierozpuszczal
nych w sobie cieczy zespolonych
je,dń4k ze sobą w postaci drob-

nych kropelek.

Swój pierwszy patent ogłosił
Cotell przed 22 laty. Była to

metoda emulgacji pewnych cięż
kich; cieczy. Dziś według tej
metody sporządza się tak sżero-

Książki
„super

łAf ydawca monachijski Adolf
"" Waldman wobec coraz po

ważniejszej konkurencji ze

Strony innych firm edytorskich
postanowił walczyć . z nią za

pomocą miniaturowej broni.
Wypuścił w świąt szereg u-

tworów powieściowych, > wy
drukowanych w supermini-
formacie i mieszczących się w

pudełeczkach z masy plastycz
nej razem ż malutkim szkieł-
kiettl ; powibksżającyfń.'" "Ecly-
cie Waldmana cieszą się już
dużym powodzeniem i są po
szukiwane tym bardziej, że

wydaje się je w sześciu języ
kach!

Wielu czytelników twierdzi,
że książki w tak miniaturo-

wym formacie są bardzo prak
tyczne: nie wymagają one szaf

czy regałów, bowiem kilkana
ście ich egzemplarzy mieści
ś.ię... na dłoni.

ko znane produkty jak Ketchup
farby emulsyjne czy niektóre

kosmetyki.
Ostatni jednak wynalazek

Cotella ma znamiona alchemii.
Nie, hie zmienił on żelaza czy
ołowiu w złóto, uzyskał jednak
emulsję, która w dzisiejszych
czasach cenniejszą jest bodaj od
szlachetnego kruszcu. Nowy je
go produkt to paliwo składają
ce się w 3/4 z tradycyjnej ropy
w jednej czwartej jednak z...

wody. W pracy swej oparł się
on na od dawna znanym fakcie,,
że drobne cząstki Wody ułat
wiają spalanie.

By cząstki takie uzyskać i
zmieszać z cząstkami ropy zbu
dował on urządzenie zwane Ul
tradźwiękowym Reaktorem
Cotella. W komorze owego reak
tora tytanowy tłok poruszający
się z prędkością 20 tys. ruchów
na sekundę wytwarza ciśnienie'

rzędu miliona atmosfer. Wpro
wadzone do komory ciecze roz
bite zostają na drobne cząstki.
Cząstki ropy i wody .łączą się.
ze sobą wytwarzając, emulsję,’
której wartość kaloryczna jest
znacznie wyższa niż samej ro
py. Co więcej, nowa emulsja
spala. się niemal całkowicie, nie

pozostawiając zupełnie , sadzy
ani 1 popiołu. Ma . to ogrornne
znaczenie z punktu widzenia o-

chrony atmosfery, nie mówiąc
oczywiście o tym, że zużycie

' ro
py w spalaniu tego rodzaju ma-:

leje o 25 procent. Próby nowego
urządzenia na -Uniwersytecie A-

delphi w Nowym Jorku przy-;
niosły tak pomyślne wyniki, że

zarząd okręgu Nassau-w : Stanie1:

Nowy Jork zaczął już budowę
reaktora Cotella w skali prze
mysłowej w ciepłowni . swego
budynku administracyjnego.-

'

.,

'
. Jeszcze większe znactieme mb*

że mieć zastosowanie nowego
wynalazku w przemyśle moto
ryzacyjnym. Surowe przepisy o

ochronie"’ powietrza; które obo
wiązywać będą w Stanach Zje
dnoczonych już za dwa lata,
zmuszają producentów samo
chodów do wyposażania nowych
modeli w

‘ skomplikowane,
zwiększające zużycie paliwa u-

rządzenia ograniczające emisję
spalin. Wynalazek Cotella po-

zwoli za jednym zamachem
rozwiązać ten problem. Wyna
lazca pracuje, więc obecnie nad
takim modelem reaktora, który
mógłby być produkowany na

skalę przemysłową i sprzeda
wany po cenach nie przekracza
jących 50—100 dolarów.

Cotell prowadzi też badania
nad nową emulsją. Składać by
się ona miała w 55 procentach
z ropy, w 30 procentach z wody
i w 15 procentach z zawartości
kanałów miejskich.. Podobnie
bowiem jak wielu innych uczo
nych najbardziej obiecującą per
spektywę rozwiązania kryzysu
energetycznego upatruje
wykorzystaniu jako
przerobionych odpadków
nicznych.

onw

paliwa
orga-
(mak)

ii
i

I

I

Rys. E. Lutczyn
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rwa sukces reżysera Yves
J A Roberta i aktora Marcello

) Mastroianniego uznała kry-
j tyka francuska film „Salut,
\ 1’Artiste”, komedię o gorzkim
{ miejscami humorze. Mastro-
f ianni gra 45-letniego aktora,
f który uświadamia sobie, że
i nigdy nie będzie gwiazdorem
i i zarabia na życie występa-
J mi w podrzędnych teatrach
\ i kabaretach.

S Nowy
j sukces

| Mastroianniego
) Bohater filmu ugania się
J za dziewczętami tak samo

j rozpaczliwie jak za chałtu-
rami scenicznymi, ale jego

I. sukcesy miłosne są równie

( ■mierne jak artystyczne. Kry-
i1 tycy paryscy chwaląc, pod-
11 kreślają doskonałe oddanie w

J filmie atmosfery podrzęd-
11 nych - teatrzyków paryskich

i pi nędznych kabaretów. Dzię-
I. ki doświadczeniu... i ostremu

| spojrzeniu Roberta oraz kre-
? acji Mastroianniego powstał
/ jeden z najbardziej interesu-

rjących filmów o śmiesznych
j i smutnych stronach zawodu
t aktora.

Karty polonijnych dziejów

Zaczęło się
w Pana Maria w Teksasie
„Było to wkrótce po wojnie konfederackiej, przegranej dla

południowców. Musieliśmy jeszcze .wiele cierpieć, nim Pół
nocne Stany siłą wojskową zaprowadziły u nas stały porzą
dek. Amerykanie teksasey to z małym wyjątkiem istny dziki
naród wzrosły w stepach teksaskich bez wychowania i naj
mniejszej nauki; tylko od dzieciństwa ćwiczony konną jazdą,
lataniem po polach za dzikim bydłem... W podróży, w domu, j
nawet kościele nie; mieliśmy od Amerykanów spokoju,'
Jeden z m®h ćlićiał'wiećieó ha koniu do zakrystji i strzelać

w* kościele. Widząc takie smutne przypadki dla postrachu
rabusiów równie jak dla obrony od wężów i dzikieh zwie- .

rząt kupiłem sobie rewolwer, który towarzyszył mi zawsze

w podróżach razem z różańcem. Zwykle wisiał w pochwie
przy siodle, by każden kto nie wierzy w Boga, z daleka ucz
cił mój rewolwer, bożka amerykańskiego”.

czną rzeszą dziatwy szkolnej.
Od Irkucka, poprzez Mandżu
rię, Stany i Kanadę, tropikal
ne interiory^ przez wiele kra
jów Europy biegną dzieje pol
skiej emigracji, zawsze będąc
równocześnie dziejami polonij
nej oświaty, przykładem nie
słychanego ■uporu r zaćiętóści
jednostek i całych grup W wal
ce o język, o polskość.

POMYŚLNE
PERSPEKTYWY

koń-

rewkim autorem barwnych
i. jest żołnierz

. „„_ Styczniowego,
ksiądz Adolf Bakanowski,

Krewkim
aut

wspomnień
Powstania

pierwszy proboszcz polskiej
parafii w osadzie Panna Ma
ria w Teksasie.

BRAK KSIĄŻEK

Rozmowy
GolememZ

WTOREK XI

«
, znów o Lemie. Zaczynam

mieć powoli ■kompleksy,
że tyle tu o nim wypisu

ję; nic jednak nie . poradzę:
czynna obecność Lema w

życiu literackim i literatur
: rze samej powinna mnie

rozgrzeszyć. Ofo nówa książ
ka: „Wielkość urojona”.
Składają się na nią same

wstępy i przedmowy do ksią
żek nieistniejących; „Czym
może być wstęp? Zapewne
— reklamiarstwem łżącym
W żywe oczy, ale również —

wołaniem na puszczy Jana
Chrzciciela czy Rogera Ba
cona. Refleksja wskazuje
nam więc, że oprócz Wstę
pów do Dzieł'istnieją Dzieła-
Wśtępi/, albowiem tak Świę
te Księgi wiar wszelkich, jak
tęży i fąturomachie uczo
nych są Przedmowami — do

Tego i Tamtego świata".
„Wielkość urojona” jest za

tem prostą kontynuacją pew
nego nurtu w pisarstwie Le
ma w ostatnich latach wy
raźnie dominującego, wyzna-
czoriego takimi książkami,
jak „Filozofia przypadku",
„Fantastyka i futurologia”,
„Próżnia doskonała". W naj
ogólniejszym ujęciu jest to

refleksja nad samą istotą
'

literatury, jej szansami i

perspektywami, wreszcie od
pornością całej kultury na

zagrożenie ze strony świata
techniki i technologii. Po
dejmując ten temat w róż
nych wariantach, ugniata
Lem tworzywo literackie na

sposób rzeźbiarski i doświad
czalny zarazem.' magluje go,
wyciska, każę uciekać w for
my przedtem mu nieznane,
modeluje -w coraz to inne

struktury, badając wytrzy
małość materialną i granicz-
ność sensów, ffiie są to ani

powieści, ani nowele, dni e-

seje czy też filozoficzne trak
taty, a przecież należą do
obszaru literatury tzw, pięk
nej, a nawet: beletrystycz
nej. Bo i „Próżnia doskona
ła", choć jest-z pozoru zbio
rem recenzji, tyle że nikt
dzieł recenzowanych uprzed
nio nie napisał, i „Wielkość
urojona”, co składa się z

przedmów, za którymi stoi

pustka, tó w gruncie rzeczy
fikcje literackie, płody czy
stej wyobraźni, dowody na

twórczą ruchliwość poznaw
czą Lemowskiego intelektu.

To nie wszystko jeszcze.
Rosnące zainteresowanie Le
ma kwestiami bytu literatu
ry jako punktu przecięcia

refleksji rozumowej z żywio
łem wyobraźni, są konsek
wencją zawsze w tej twór
czości obecnego problemu

języka. Bo to nie tylko
sprawa mieszania form i sty
listyk. To także poszukiwa
nie jeżyka przyszłości lite
rackiej, ciągniecie go za o-

porny ogon Siadem szybko
dokonujących się przemian
w całym naszym życiu kul
turowo - biologiczna - cywi
lizacyjnym. Stąd to rozpasa-
nie Lemowskiego słowa, gry
słowotwórcze i składniowe,
językowe wynalazki i zaba
wy, nie tylko parodiujące
aktualny stan niemrawości

naszych wypowiedzi potocz
nych i artystycznych, ale i

proponujące drogi wyjścia,
rehabilitujące literaturę jako
źródło jeszcze nie do cna wy
czerpane. I choć może te

książki autora „Solaris" nie

zdobędą sobie popularności
„klasycznych” jego opowia
dać, czy powieści, są przecież
już dziś osobną republiką w

państwie literatury jako ca
łości, w dodatku
chyba nie tylko
precedensu.

TADEUSZ

Latem 1867 roku Bakanow
ski donosił swym zwierzchni
kom w Rzymie o sprowadzeniu
do osady pana Józefa Barzyń-
skiego, także byłego powstań
ca,- który „uczy tymczasem
dzieci i grywa na organach.
Szkoła pod względem moral
nym stoi dość dobrze, pod
względem naukowym nie wy
soko, bo nie mamy żadnych
sposobów ku temu. Brak ksią
żek. Od abecadła z nimi za
częliśmy i dziś już umieją
czytać, niektórzy pisać i wszys
tkie cztery działania arytmety
czne".

Była to pierwsza szkoła pol
ska na obczyźnie, początek po
nad stuletnich zmagań szkol
nictwa polonijnego. W tezy
lata później popłynęła „przez
wielką wodę” do obu Ameryk
olbrzymia fala polskiego chłop
stwa ze wszystkich zaborów.

Kilkuletni wyjazd „na doro
bek” przedłużał się, wrastali z

wolna w tamtejszy grunt, cią
gle jednak licząc na powrót do

ojczyzny. Już nieco zamożniej
si. okrzepli w pierwszych tru
dach, zapragnęli, by dzieci,
znały język i rodzinną trady
cję. Tworzyły się ugrupowa
nia, związki Polaków^ które za

swój główny cel uważały u-

trzymywanie więzi ze starym
krajem, zakładanie szkół pie
lęgnowanie „duchowej Polski”
na obczyźnie.

Dobiegające niebawem
ca powojenne trzydziestolecie
— to jeszcze jeden rozdział
współczesnej historii szkolnic
twa polonijnego. Pierwsze'je
go lata mocno podkopały
gmach szkolnictwa polonijne
go, nie istniała więź między
Polską a Polonią, a przynaj
mniej więź powszechna i trwa
ła. Październik „odmroził”
wiele związków i sentymen
tów, a lata ostatnie rokują po-
myślne perspektywy.

Jak wygląda stan na dzień
dzisiejszy? Jaki jest wkład
Polski w obecny rozwój szkol
nictwa polonijnego?

Już przy pierwszym pytaniu
natrafiamy na niebagatelne
trudności. W przybliżeniu mo-

żerny mówić o 400 szkółkach
sobotnich w USA, o próbach
wprowadzenia języka polskie-;
go do szkół średnich. W Ka-
nadźje kilkadziesiąt szkółek.
We Francji i Wielkiej Bryta
nii wiele osób zdaje polski
przy maturze. Odradza sie na
sze szkolnictwo w Brazylii ■i
Argentynie. Australia, Nowa
Zelandia, kraje europejskie.
Różne cyfry, odmienne formy,
lecz jeden problem jest wspól
ny: brak nauczycieli, brak do
brych podręczników, innych
pomocy szkolnych.

NASZ OBOWIĄZEK

Nadal są aktualne, ponad-
wiekowe żale księdza Baka-
nowskiego o braku podręczni
ków. Tych elementarnych, ale

przystosowanych do potrzeb
poloriijńej młodzieży. Có praw
da trwają prace nad specjalną
wersją elementarza, podręczni
ka do historii, geografii j ję
zyka, ale jak na razie nie wi
dać końca zmagań. Kolejna',
najpilniejsza sprawa to osoba

nauczyciela polonijnego, za
strzyku „świeżej krwi”. Nie
sposób pomieścić, tu wszyst
kich problemów i propozycji.
Pamiętać., należy, że historia
zbiorowego wysiłku kontynuo
wania polskości wkroczyła w

drugie stulecie. I właśnie-'na
Polsce spoczyWa obowiązek za
pisania tej drugiej karty wła
snym, twórczym wkładem. By
nie musiały być powtarzane
gorzkie słowa działacza polo
nijnego z lat międzywojnia, iż ■
„pociąg do polskości jest, ale
lokomotywy brak”.

ANDRZEJ JĘDRZEJOWSKI

Filmowy
tandem

hfiZniakOw

PRZYKŁADY UPORU

zjawiskiem,
u nas bez

NYCZEK
. .Stanisław Lem. Wielkość

•urojoną. Czytelnik, 1973.

W przededniu I wojny świa
towej w Stanach Zjednoczo
nych pobierało naukę około 130

tys. dzieci w 400 polskich szko
łach początkowych. Istniało
kilka szkół średnich. Dekret
racjonalizacyjny prezydenta
Getulio Vargąsa z 1938 r.

przerwał wspaniały rozkwit
szkolnictwa polśkiego w Bra
zylii, zamykając podwoje 349
szkół z przeszło dwunastutysię-

KROPLA W MORZU

Pytanie drugie: pomoc kra
ju. Jej ciężar spoczywa przede
wszystkim na barkach Towa
rzystwa „Polonią”. Można by
wymienić tu długą listę: kon
takt z około 250 szkółkami po
lonijnymi, wydawanie pomocy
dla nauczycieli, rokroczna
wysyłka podręczników, (tych
samych elementarzy i czyta-
nek, z których korzystają pol
skie dzieci), filmy oświatowe.
Kursy dla nauczycieli polonij
nych w Polsce, kolonie letnie
dla młodzieży organizowane
przez MWiO, zainicjowane
przed kilku laty przez UJ
szkoły letnie kultury i języka
polskiego. Niby sporo tego, a

jest to kropla w morzu po
trzeb i powodów do samoza
dowolenia na pewno być nie

powinno.

w ohn i Roy Boulting już od
•W 37 lat wspólnie nakręcają
filmy fabularne. Kiedy John

! reżyseruje, Boy - występuje
jako producent i viceversa.
Jest to chyba najbardziej
zgrany zespół,JilnjoWy w An
glii, Boultingowie są bowiem
bliźniakami i uzupełniają się
niejako „biologicznie’’. , Naj
nowszym' ich filmem jest
„Soft Beds — Hard Battles”
(Miękkie posłanie,.— ciężkie
walki), komedia z okresu ó-

statniej wojny, w której Pe
ter Sellers występuje w

sześciu wcieleniach, m. in. Ja
ko Hitler, niebezpieczny ban
dyta i gestapowiec.

Żaden z ich filmów nie o-

kazał się na tyle wybitny,
aby zdobyć rozgłos światowy.
Bliźniaki nie tracą jednak
nadziei i choć mają już po
sześćdziesiątce, wierzą, że

'

uda im . się jeszcze stworzyć ■
dzieło na miarę... podwójne- |
go geniusza. ,
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Komu iyluł... komu sława? (XVI)

0, złota Nike

bądź dla nas łaskawa
5 stycznia karty zostały roz

dane. Podczas uroczystej cere
monii losowania grup nadcho
dzących finałowych rozgrywek
piłkarskich o mistrzostwo
świata ręka kilkunastoletniego
chłopca zestawiła w czwartej
grupie eliminacyjnej zespoły
Argentyny — Haiti — Włoch
— Polski. Grupa trudna, prze
ciwnicy renomowani z wyjąt
kiem zespołu Halli, który jest
wielką niewiadomą turnieju.

olscy piłkarze opromienie-
ni zwycięstwem olimpij
skim i wyeliminowaniem z

rozgrywek footballówej potęgi
— Anglii staną przed trudnym
zadaniem. Ale i . ich rywale

SZWECJA
eksporterem ...

tygrysów
C zwęcja, — znaną z długiej
kJ arktycznej zimy -- przeży
wa ostatnio rozwój niezbyt dla

niej charakterystycznego „prze
mysłu”:' eksportu... tygrysów*1 i

innych zwierząt południowych.
Każdego roku Szwedzkie ogro
dy zoologiczne ■ sprzedają:

'

za

granicę ok. 20 tygrysów, 15
lwów, a także żyrafy, zebry,
słonie i niedźwiedzie. Więk
szość • tych zwierząt trafia do

ogrodów zoologicznych w NRF,
gdzie np. cena małego tygryska
dochodzi do 4 tys. marek, ale
i odbiorcą jest także Turcja.
Ponadto już 14 szwedzkich

. lwów zasiliła. ś,.Ąfrykański”:,Park
Longloat,- koło .Londynu, si- ‘

drużyn uczelnianych. W czasie
meczu, który obserwowało 200
kibiców (każdy zapłacił za wstęp
50 centów), upieczono ogromny
placek,, o wymiarach... 420 ęm
x 220 cm! Po meczu zawodnicy
i kibice dostali po sporym ka
wałku.

Jak podaje „Guinness Book of
Records”, dotychczas najwięk
szą pizzę upieczono 9 stycznia
1971 r. w Nowym Jorku, miała
ona wymiary 350 cm x 102 cm

Hodowlę tych zwierząt, głów
nie tygrysów rozpoczęto .w 1960
roku, w największym Szwedz
kim ogrodzie zoologicznym,
Kolmaarden. Sprowadzono
wówczas parę tygrysów bengal
skich, którym. ostra zima i

śnieg nie przeszkodziły w kil
kakrotnym wydaniu na świat

tygrysich .trojaczków, a nawet
— pięcioraczków. Obecnie inte
res idzie tak dobrze, że impor- .

terzy muszą czekać w kolejce
na

’

realizację zamówień.

Nie pokonani
w jedzeniu pizzy

■u| ieszkańcy małego miastecz-
ka Newton, w stanie Illi

nois szczycili się dotychczas
dwoma rekordami: zjedzeniem
największej na święcie

' kiści
bananów i największej kanap
ki (łiot dog). Ostatnio pobili
jeszcze jeden rekord — „po
chłonęli”- hajwiększą na świę
cie pizzę!

Uroczystość ta odbyła się w

gmachu miejscowej szkoły, pod
czas meczu koszykówki dwóch

czują respekt, obawiają się
Polaków, którzy zdaniem eks
pertów poczynili bardzo duże
postępy.,

...jeden ż wróżbitów zaehót.
dnioniemieckich, który podob
no przepowiedział Goeringowi
dzień i godzinę śmierci, wy-
prorokował — jeszcze przed
meczem z Anglią •—■mistrzow
ski tytuł polskim piłkarzom;

'

...jeden z menagerów angiel
skiego footballu, już po za
wodach na Wembley, stwier
dził, iż Polacy nie mają naj
mniejszych szans w rozgryw
kach finałowych, a ich awans

to tylko przypadek;
Opinie, dyskusje, horosko

py, zalety naszych, wady ry
wali — to temat jak rzeka.
Przyczyniając się do ogólno
narodowej dyskusji przedsta
wiliśmy na łamach „Echa”
charakterystyki tych 15 ; ze
społów, które '

wystąpią w

zbliżającym się turnieju; Koń
czymy przypomnieniem losów
szesnastego finalisty — Polski.

INAUGURACYJNY START
POLAKÓW ma miejsce w 1934
r., podczas drugiego z kolei
turnieju o Puchar Rimeta (tak
nazwano mistrzostwa świata,
od nazwiska ówczesnego pre
zydenta Międzynarodowej Re-,
deracji Piłki Nożnej — FIFA
— Julesa Rimeta, który był i-
nicjątorem rozgrywek).:

Polacy nie przebrnęli jed
nak fazy eliminacji. Wyloso

Po trzecim zwycięstwie
Brazylii w finałach mis
trzostw świata puchar „Zło-
ttj „Jfik?” ; ufundowany przęz
inicjatora mistrzostw Ju-
les Rimeta stał się własnoś
cią Brazylijskiej Federacji
Piłkarskiej. Na turniej w

NRF trzeba więc było przy
gotować nowe trofeum. Roz
pisano konkurs wśród plasty
ków i spośród 53 propozycji,
które napłynęły z całego
świata wybrano projekt
włoskiego artysty — Silyio
Gazzaniga. Widoczny na

zdjęciu puchar zrobiony jest
z 18-kar atowego
ży 4970 gramów.

złota i wa-

waliśmy za przeciwników Cze
chosłowację i po przegranym
w Warszawie meczu 1:2, na
sze władze zrezygnowały z

wyjazdu na rewanż dó Pragi,
a tym samym ż ewentualnego
udziału w finałach (choc był
on nad wyraz problematyczny,
zważywszy na wysoką wów
czas pozycję czechosłowackie
go piłkarstwa).

W CZTERY LATA PÓŹ
NIEJ, po wyeliminowaniu Ju
gosławii, Polacy awansują do
finałów. Tu jednak, już w

pierwszym meczu zostają wy
eliminowani, mimo przegranej
zyskując wiele pochwał i
przychylnych opinii. Przy
szło bowiem naszym piłka
rzom grać z doskonałym tea
mem Brazylii. Walka była nie
słychanie zacięta) do- ostatnie
go gwizdka sędziego szwedz
kiego Eklinda. Do przerwy
prowadzili Brazylijczycy 3:1,
ale szarże Polaków w drugiej
części gry doprowadziły do re
misu 4:4 i dopiero w dogryw
ce słynni żonglerzy brazylijscy
z Leonidasem (strzelił 3 bram-;
ki) na czele zdołali uzyskać
zwycięstwo 6:5-

. Bohaterem meczu był Wili-
mowski, strzelec 4 bramek a

skład Polaków był; wówczas
następujący: Madejski, Szcze
paniak, Gałecki, Góra, Nyc,
Dytko, Piec, Piontek, Szerfke
(strzelec piątej bramki), Wi-
Iimowski, Wodarz.

PONOWNIE W SZRANKI
ELIMINACJI stanęli Polacy
dopiero w 1958 r. Los wyzna
czył nam na przeciwnika dru
żynę radziecką. Po wysokiej
przegranej w Moskwie 0:3,
'bh^szódf'Ż^yćięśki' f^wąriż w

‘Chórżówie''^:! ij zgodnie z <5-

wczesnym regulaminem, obie
drużyny musiały stanąć do ba-
rażowego meczu na neutral
nym terenie. Odbył się on w

Lipsku a wygrana przypadła
zespołowi radzieckiemu 2:0.

SZANSA SKOPIOWANIA
WYCZYNU z 1938 r. powtó
rzyła się w 24 lata później,

Kamery
walczą z przestępcami

sgf Sztokholmie dyżurni ofice-
rowie policji obserwują bez

przerwy 60 monitorów telewi
zyjnych. Monitory przekazują
obraz, rejestrowany przez ka
mery telewizyjne, zainstalowane
w stacjach metra.

Telewizyjny system kontrolny
w metrze używany jest w wie
lu krajach świata, jednak ni
gdzie — poza Sztokholmem —

nie używa się telewizji do wal-.
ki z przestępczością.

Kamery telewizyjne zaczęliś
my instalować w najbardziej-
„kryminogennych” stacjach me
tra już w 1968 roku — mówi
naczelnik specjalnego oddziału

policji, Sten Sture . Grankvist.
Początkowo — z braku doświad
czenia — instalowaliśmy je za

nisko, toteż czę o ich obiek
tywy były zaklejane... gumą do

życia lub zamalowywane la
kierem. Obecnie, umieszczamy
je wyżej. W przyszłości zamie
rzamy wyposażyć w kamery
wszystkie 72 przystanki kolei

podziemnej. Na razie sprawa
rozbija się o wysokie koszty ca
łego przedsięwzięcia.

Kamery przekazują ębraz na

specjalne urządzenie rejestru
jące. W, wypadku, gdy w me
tro dokonane zostanie prze
stępstwo, zarejestrowany obraz

Nie jesteś niezastąpiony
I edno z biur podróży w Wa-
'

szyngtonie wydało afisze re
klamowe takiej treści: „Wy
korzystaj każdy dzień! Obej
rzyj świat, zanim nie będzie

; za późno! Nasze cmentarze peł
ne są takich, którzy uważali
się za niezastąpionych. (a)

kiedy znów w eliminacjach sta
nęliśmy przeciwko Jugosło
wianom. Tym razem „Plavi”
okazali się jednak lepsi. Wy
grali u siebie 2:1, zremisowali
w Chorzowie 1:1 i pojechali do
Chile. '

Nie powiodło się nam także
w dwóch następnych edycjach
rozgrywek i dopięro w zeszłym
roku, 17 października na

Wembley...
„O złota Nike bądź dla nas

łaskawa” — modlą się piłkarze
na 5 kontynentach naszego
globu. Do bogini zwycięstwa
ślą błagania kibice biało- i
czarno-skórzy. Przyłączmy się
i my do chóru. „O złota Nike
bądź łaskawa dla nas, dla Po
laków!"

(Oprać, lang)

może być użyty — za zezwole
niem prokuratora — jako do
wód rzeczowy w sprawie sądo
wej.

W 1972 r. policja aresztowała
w metrze 2.319 osób, w 1973 r.

liczba zatrzymanych wzrosła do
4.651. Trzy czwarte zatrzyma
nych stanęło przed sądem. Zda
rzało się, że policjanci przyby
wali na miejsce w kilka sekund

po przekazaniu meldunku. (P. R .)

W Łysej Górze

także szkło
fi# amionka w Łysej Górze zna-

■ * na była dotychczas za

swych wyrobów ceramicznych.
Nabywamy je często w skle
pach „Cepelii”. Nasi zagranicz
ni odbiorcy w Anglii, Francji,
USA szczególnie poszukują zdo
bionej ręcznie ceramiki użytko
wej.

Atrakcją Łysej Góry . przygo
towywaną obecnie na rynek są
kopi> XVIII-wiecznej ceramiki
tzw. miechocińskiej z rejonu
województwa rzeszowskiego, a

od niedawna zaczęto tu pro
dukcję szkła o dużych walo
rach estetycznych. Tak więc
Łysa Góra ma wszelkie dane
stania się obecnie również o-

środkiem szklarstwa artystycz
nego nad czym czuwa kierow
nik artystyczny zakładu art.

plastyk Nadzieja Kowalew, (j.r)
Fot. JADWIGA RUBIS
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Ze strzykawką na korniki
Korniki są prawdziwą

plagą starych mebli. Do
świadczyli tego również
nasi Czytelnicy i — prze
rażeni ogrc tern zniszczeń
;— proszą o skuteczny spo
sób zwalczenia tych szkod
ników.

Najlepjej byłoby oczy*
wiście powierzyć to zada
nie fachowcom, np. z Pra-

Ryż pod poduszką
Mniej doświadczone panie

domu mają często kłopoty
z ugotowaniem ryżu na syp
ko. Zamiast oddzielnych zia- .

renek, wyjmują z' rondla

ryżową kleistą maź, wpraw
dzie jadalną, ale mniej
Smaczną. A oto przepis dla

niewtajemniczonych:
Opłukany ryż dajemy do

rondelka i zalewamy dwa i

pół raza większą ilością
wrzącej wody. Solimy, mie
szamy, stawiamy na silny
ogień. Gdy zacznię wrzeć —

ogień zmniejszamy, przykry
wamy szczelnie pokrywką i

„dusimy”' przez 5—7 minut..
Rondel z ryżem zawijamy
W kocyk, wkładamy pod
poduszkę pa 15—20 minut

(można też zostawić na ma
leńkim ogniu, na płytce az
bestowej, aż ryż - zmięknie).

---

-—_---------—

Tania i zdrowa
Zaczynają się nowalijki,

więc rzodkiewka, ^sałata,
szczypiorek, młoda cebulka. *

W sklepach ^war^yy^yęji „

sporo jest również zielonej
natki! pietruszki; ha którą
specjalnie zwracamy uwa
gę. Łyżeczka . posiekanej
natki zawiera tyle witaminy
C — co jedna cytryna, tyle
witaminy A — co kilka po
midorów, jest w niej rów
nież „odmładzająca” wita
mina E i liczne związki mi
neralne.

cowni Konserwacji Zabyt
ków w Krakowie, czy sto
larzom specjalizującym się
w naprawie i odnawianiu
starych mebli. Jest to

szczególnie wskazane przy
cennych okazach dawnej
sztuki meblarskiej, ale tez
bardzo kosztowne.

Wykonanie samemu te
go zabiegu wymaga praw
dziwie benedyktyńskiej
oierpliwości i bardzo o-

stróżnego obchodzenia się z

toksycznymi
’

substancjami
chemicznymi.

Do tępienia korników na
dają się wyłącznie środki
owadobójcze, nie zawiera
jące w swoim składzie spi
rytusu, który niszczy de
likatną politurę. Jest ich
w sprzedaży kilka, wśród
nich najlepszy chyba An-
tox. Preparat wstrzykuje
się lekarską strzykawką do
każdej dziurki po korni
kach, a nadmiar usuwa

natychmiast watą z po
wierzchni mebla. Po skoń
czeniu mebel należy szczel
nie owinąć folią i pozosta
wić tak przynajmniej . na

kilka dni. Zabieg musi być
wykonywany przy otwar
tych oknach, w pomieszcze
niu niemieszkalnym, albo
przynajmniej wyłączonym z

użytkowania na okres paru
tygodni.

W przyszłym roku ma roz
począć się przewidziana na

okres około 3 lat przebudowa
historycznej kolebki Paryża —

cite. ’ ’

‘

W najbliższym czasie władze
miejskie stolicy poddadzą szcze
gółowej analizie projekt tego
zamierzenia, przewidujący u-

tworzenie na lewym brzegu
Sekwany trasy szybkiego ru
chu samochodowego i przebudo
wę przestrzeni pomiędzy Luw
rem na prawym brzegu rzeki
oraz Instytutem Francuskim
na lewym. Tytułem rekompen
saty dla osób spragnionych

Nowe

oblicze

Paryża
spokoju ma być zamknięty
ruch samochodowy na placu
przed katedrą Notre-Dame, gdzie
powstanie szeroki pas zieleni.

Jeden z najstarszych mostów

stolicy, Passerelle d.eś Arts, po
ważnie zniszczony, będzie od
budowany w swej pierwotnej,
oryginalnej formie. Sekwana,
będzie otoczona ogrodami, two
rzącymi duży park.

Plan wzbudził szereg protes
tów i zastrzeżeń. Wielu paryżan
uważa go za jeszcze jeden przy
wilej dla ruchu samochodowe
go. Autorzy projektu twierdzą
natomiast, że posiada on szereg
zalet, takich jak znaczne. po
szerzenie trotuarów i : przejść
dla pieszych oraz pozyskanie
dla miasta nowyćh terenów zie
leni. (M. D.)

Każdy według .możliwości

Jak skrócić

czas pracy w domu?
Według badań GUS-u, czynności wykonywane w gospo

darstwie domowym, w przeciętnej rodzinie polskiej, za
bierają kobietom około 6 godzin dziennie. I chociaż'wiele
funkcji ulega stopniowo redukcji, np. pranie, a nawet go
towanie obiadów — rozwija się stale sieć usług i zakła
dów żywienia zbiorowego -i- tradycyjnie większość ro
dzin z tego nie korzysta.

ielkie i małe pranie jeszcze ciągle w wielu domach
Wykonuje się własnymi siłami, a poza domem sto
łuje się zaledwie 4 proc, wszystkich rodzin polskich.

W istniejących warunkach można jednak przy sprawnej
Organizacji zaoszczędzić kilka godzin dziennie na odpoczy
nek i rozrywkę.

PODZIAŁ PRACY
', W RODZINIE

Większość kobiet w mia
stach pracuje zawodowo, siłą
rzeczy muszą one ograniczać
zajęcia domowe do minimum.
Często cierpi na tym rodzina,
zwłaszcza dzieci, dla których
takie kobiety mają zazwyczaj
zbyt mało czasu. Zwalanie
pracy domowej na barki jed
nej osoby powoduje, że po
zostali członkowie rodziny nie
otrzymują tego, co im się na
leży, mają żal i pretensje o

nieuprasowaną k< t tulę, nie-
przyszyty guzik, nie podany na

czas obiad itd. itd. W takich
rodzinach powstają często
konflikty, a atmosfera zde
nerwowania psuje . stosunki

Barometr własnej produkcji
W jednym z Kalendarzy

„Przyjaciółki” natknęliśmy
się na opis ezynnośći, które
należy wykonać, by domo
wym sposobem sporządzić...
barometr. Podajemy te wska
zówki głównie z myślą o

naszych Czytelnikach młod
szych. Ryzyko niewielkie a

spróbować można...

Należy zaopatrzyć się w li
trową przeźroczystą butelkę
i szklaną rurkę o długości
butelki (rurkę można nabyć
w sklepie Krakowskiej i Sp-ni
Gospodarczej, ul. Stradom
15). Butelkę myjemy i osu
szamy. Wlewamy do niej
3/4 litra przegotowanej wo
dy. Rurkę przekładamy przez
korek i umieszczamy w szyj
ce butelki tak, aby dolny
koniec rurki nie dotykał
dna. Rurkę uszczelniamy
przy korku lakiem. Równo
legle do rurki przyklejamy
na butelkę pasek papieru.

Przez pewien czas obser
wujemy, jak zmienia się po
ziom wody w rurce przy
zmianach pogody. Na nale
pionej karteczce zapisujemy
poziom wody przy różnych
pogodach — w słońcu, desz
czu ;itp. Po ustaleniu wahań
nasz barometr pozwoli na

odczytywanie zbliżonych
prognoz pogody.

Elektryczny prodiż
Wiadomo, służy do piecze

nia wszelkich odmian ciast,
mięsa, drobiu, ryb, przyrzą
dzania różnych zapiekanek.
Jakie warunki muszą być
spełnione by prodiż działał

sprawnie a nasze wyroby
kulinarne były, smaczjje, u- .

kdan'e?‘-x x

ęrąwę^zie,,,stekowe!' pękr^i
wy prodiża i jego obudowy
(korpusu) muszą być ideal
nie czyste i ściśle do siebie

przylegać, dopiero wówczas

nastąpi prawidłowe przewo
dzenie ciepła na spód prodi
ża.

Prodiża, znajdującego się
„w akcji”, nie można sta
wiać w przewiewnym miejs
cu ani też na powierzchni
łatwo pochłaniającej ciepło
(np. -na żeliwnej zimnej pły
cie kuchennej) — ciasto mo
że być w środku surowe.

Gdy ciasto, przed zakoń

czeniem pieczenia zbyt szyb
ko nabiera brunatnej barwy
— należy na 2—5 minut, wy
łączyć : prodiż z gniazdka
sieciowego a potem znowu

włączyć. Nie jest, dobrze
otwierać prodiż w czasie pie
czenia;

Po zakończonej pracy trze
ba oczywiście prodiż dokład
nie umyć. I znów kilka

przestróg:
Pokrywy (w której znaj

duje się element grzejny) nie

myjemy pod bieżącą wodą
ani nie zanurzamy w wodzie,
tylko posługujemy się zwil
żoną szmatką.

Do mycia zewnętrznej, po
lerowanej powierzchni obu
dowy prodiża nie używamy
ostrych środków czyszczą
cych, natomiast wnętrze o-

budowy można od czasu do
czasu przeczyścić namydloną
watą stalową lub aluminio
wą.

współmieszkańców i dom
przestaje być miejscem spo
kóju\i wypoczynku.

Podział pracy w rodzinie
jest niezbędnym warunkiem
n szych czasów. Wszyscy po
winni czuć się współgospoda
rzami, na równi odpowiedzial
nymi za wspólny dom — jego
sprawne funkcjonowanie.

. Prace związane z prowadze
niem gospodarstwa domowego
i wychowaniem dzieci to obo
wiązek wykonywany przez ó-

bojga rodziców — w zależności
od uzdolnień, upodobań i moż
liwości czasowych. Ale już od
najmłodszych lat dzieci należy
wdrażać do samodzielnego wy
konywania wszystkich prac
związanych z ich osobistymi
potrzebami, a więc ubierania
się, mycia, sprzątania własnego
lokum.

Osobnym problemem jest u-

trzymywanie czystości tak
zwane sprzątanie mieszkania.
„Porządku w domu nie powin
no się robić, porządek się u-

trzymuje” — ta prawda nie
stety jest jeszcze w wielu ' ro
dzinach zbyt mało popularna. A
właśnie tu tkwią ogromne re
zerwy czasu. Nierobienie bała
ganu, troska Wo C niebrudzśnie

podłogi, codzienne zmywanie
naczyń, mycie wanny — jed
nym słowem, porządek utrzy
mywany przez każdego domow
nika, który zawsze sprząta po
sobie — pozwala na estetyczny,
wygląd mieszkania i ład. Jedno
cześnie jeżeli rozłoży się spra
wiedliwie według umiejętnoś
ci i siły prace związane z co
dziennym sprzątaniem ogólnym
— nikt z domowników nie bę
dzie narzekał, że jest obciążony
nadmierną pracą domową.

Z OŁÓWKIEM W RĘKU

Ogromnie ważne i wymaga
jące niemałych umiejętności
jest gospodarowanie finansa
mi w tej najmniejszej, ale
niesłychanie ważnej komórce
społecznej, jaką jest rodzina.
Swoje możliwości i sumę do
chodów, jaką dysponuje co

miesiąc, zna każdy, ale rzad
ko kto układa budżety.Kwiaty piękne choć sztuczna CAP — Urbanek

Wydeptane ścieżki

flekroć nabędę coś, eó mi
specjalnie przypadnie do
gustu, a po pewnym czasie

zechcę powtórzyć zakup, tyle-
kroć spotka mnie srogie roz
czarowanie. Czy będzie to o-

kreślony kolor kredki do warg
„Miraculum” lub „Cęlii” czy
„Fornit" dó czyszczenia mebli,
czy ligninoioe, chusteczki do
nosa, czy sto innych rzeczy —

idę o zakład, że skazana zosta
nę na przydługie poszukiwa
nia, najczęściej w danym o-

kresie czasu nie uwieńczone
powodzeniem. Zamiast kredki
nr 3 lub 21 albo 2 proponują
mi nieodmiennie we wszyst
kich perfumeriach szalony wy
bór w kolorze marchewkowym
lub szarofioletowym. Zamiast
ligninowych chusteczek mogę
sobie kupić rolkę ligniny i włas
noręcznie pociąć na kawałki,
zamiast truskawkowego dżemu
z Tarczyna oferują mi dżem cze
reśniowy lub malinowy, a ja
nie chcę, ja się upieram, gdyż
przywiązałam się do tego a nie

innego wyrobu, do tej a nie
innej firmy i właśnie nie mam

ochoty na eksperymenty, sko
ro już raz trafiłam dobrze.

Potem mija pewien czas,
handel bierze nade mną górę,
kupuję dżem malinowy, ale go
nie jem, gdyż nie znoszę pe
stek, zamiast wypróbowanego
,,Ludwika" decyduję się na coś
równie zielonego do zmywania
naczyń, ale nierównie gorszego
i nadal rozglądam się czy nad-
szećlł wreszcie do sklepów u-

pragniony transport. Aż wre
szcie jest. Zamiast jednej fla
szki nabywam trzy, aby mieć
z tym spokój, to samo robię z

szorstkimi ściereczkami, które
raz są, a pięć razy ich nie ma,
albo są tam właśnie, gdzie,
mnie nie ma i tak toczy się
moje osobiste i ogólnodomowe
zaopatrzenie. Tak, tak, chomi
kuję. Gdy pokażą się szklanki
od razu kupuję tuzin, gdy na
dejdą barometry proszę o dwa,
bo jeden samotny może ulec
zniszczeniu i co potem? , 1

Mam mnóstwo przykładów
wśród, znajomych i obcych,
którzy czynią identycznie, bo
jedni przez miesiąc biegali za

wodą „Alibi”, a inni za „Zie
lonym wiatrem”, bo ci, którzy
myli się wyłącznie „białym
bzem" za nic w świecie nie
chcieli używać „lawendy", któ
rymi to mydełkami właśnie
zostały zasypane sklepy.

Oczywiście o wiele lżejsze
życie mają ci, którzy się nie
przywiązują i biorą to co ak
tualnie jest pod ręką, ale czy
to słuszne iść po najmniejszej
linii oporu? Czy nie należy
twardo upierać się przy swoim
i jeśli raz się coś polubiło, po
zostać temu wiernym? Tym
bardziej jeśli na przeszkodzie
temu staje nie jakaś nieokre
ślona siła wyższa oraz nieprze
zwyciężone trudności obiekty
wne, lecz zwyczajna nieumie
jętność handlowania.

MARIA KWIATKOWSKA

O: tym, jak bardzo potrzeb,-'
ny jest w gospodarstwie do
mowym ołówek, można się
przekonać już po jednym mie
siącu planowania

'

wydatków.
Okaże się bowiem, że z każ
dych najmniejszych nawet
dochodów uda się nieraz „pa
rę groszy” zaoszczędzić i od
łożyć. Oczywiście wówczas,
gdy zaplanujemy rzeczywiś
cie niezbędne i pilne wydatki.
Rodzice, którzy opracowują
budżet z udziałem swoich dzie
ci, nie tylko uczą je prawidło
wego gospodarowania i oszczę
dzania, ale łatwiej mogą im
wytłumaczyć, dlaczego nie
stać ich na pewne wydatki.

Najpoważniejszą siimą w

budżecie, jest stale jeszcze
żywność. Badania wykazały,
że o ile w rodzinach gorzej
sytuowanych na żywność wy-
daje się około 60 proc, budże
tu, to w innych, gdy dochód
Wynosi 2000 zł na jedną osobę,
udział wydatków na „jedzenie”
spada do około 38- proc. Wraz
ze wzrostem - zamożności
zwiększają się Wydatki na

odzież, higienę i kulturę.

ZNALEŹĆ ŻR0DŁO
OSZCZĘDZANIA

Często słyszy się,, że pro
wadzenie domowej księgo
wości nic nie daje i od tego
nie przybywa pieniędzy. Rze
czywiście same zapiski nie
zwiększają dochodu, ale po
zwalają znaleźć źródło oszczę
dzania. Można się bowiem
zastanowić, czy nie udałoby
się Wielu ’rzeczy wykonać
własnym sumptem, np. drob
ne reperacje odzieży, które
dotychczas wykonywane były
poza domem. Gdy tego typu
.6ż5*ńńbigci5if'bżK®bn%ś./’!'zóśtaną
na wszystkich członków rodzi
ny — każdy wykona je z nie
wielką stratą czasu i bez na
ruszenia godzin przeznaczo
nych na odpoczynek i roz
rywkę.

IRENA NIZIAŁKOWSKA

Cały dom
a pół...

korytarza
W Zakładach Przemysłu

Wełnianego im. I Dy
wizji Kościuszkowskiej
„Kentex” w Kętach nowó
wybudowany obiekt admi
nistracyjny ma tylko pół
korytarza. Dwoje ludzi nie
jest wystanie minąć się w

korytarzu, chyba że jeden
człowiek ustąpi drugiemu,
wchodząc do pomieszczenia
biurowego.

Reporterowi, który za
pytał dlaczego korytarze
są tu tak wąskie, odpowie
dziano, że branżowe biuro,
projektów przemysłu weł
nianego zaproponowało bu
dynek administracyjny
większy od potrzeb Zakła- .

dów. Ponieważ jednak cho
dziło o oszczędności i o to,
że nie wiadomo było co

zrobić z tak dużą po
wierzchnią biurową — za
proponowano przedsiębior
stwu, by > wykonało ono

obiekt o połowę mniejszy.
Projektant więc po pro
stu... „uciął” połowę bu
dynku administracyjnego
wzdłuż korytarza, pozosta
wiając jedynie jego połowę.

(K. W.) .

Rekordowy
list

17-letni Thomas Neihaus z

Ettenheinu (NRF) pobił rekord,
który prawdopodobnie trafi do
nowego wydania Księgi Rekor
dów Guinessa. Ponad rok pisał
do rodziców list, którego dłu-

gość wynosi 1223 metry, (a)
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Studia w mundurze

Dowódcy formacji wojskowych
Oprócz trzech szkół akademic

kich typu wojskowego, w na
szym kraju istnieje 13 wyższych
szkół oficerskich, a więc placó
wek kształcących kadry dowód
cze wszelkich formacji wojsk.
Są to uczelnie typu wyżsżych
szkół zawodowych (inżynier
skich). Najzdolniejsi absolwenci
szkół oficerskich mogą — po
dwóch latach studiów uzupełnia
jących — otrzymać tytuł magi
stra inżyniera.

Trzeba jednak dodać, że szko
ły oficerskie są placówkami
stricte wojskowymi i oprócz za
jęć w laboratoriach, salach ćwi
czeń czy wykładowych, kandy
datów na oficerów czeka szereg
zajęć szkoleniowych; obowiązuje
ich też surowa dyscyplina woj
skowa i twarde życie koszaro
we.

Wyższe szkoły oficerskie

przyjmują kandydatów posiada
jących świadectwo dojrzałości.

Wśród 13 placówek,' kształcą-

wyz-
oficerskićh o spe-
niemniej interesu-

SZKOŁA OFICER-

J. BE-

się w Toruniu.

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:
★ 11 — Aula Collegium Novum

UJ — Otwarcie Uniwersytetu
Młodych Racjonalistów. Inauguru
jący wykład n.t. „Postawy mc-'
raln-e w PRL” wygłosi dóc. dr
hab. J . Pawlica.

* 12 — Pawilon Wystawowy
BV£A, pl. Szczepański 3a —* pro
jekcja filmów kr.~metr.aż. o sztu-

• ce i kulturze: „Antoine Bourdel-
le”, „Dina chez les rois”, „Kro
nika”. Komentarz w jęz. francu
skim.

A POZA TYM:
♦ Eliminacje dzielnicowe XX

Ogólnopolskiego Konkursu Recy
tatorskiego odbędą się w ponie
działek, 4 bm. o godz. 14 w MDK

przy ul; .Czackiego 11.

Dlaczego...
. ..przystanki tramwajowe i au

tobusowe oraz postoje taksówek
nie są oznaczone w naszym mie
ście znakami podświetlanymi,
tylko tradycyjnie malowanymi?

Qa).

cych kadry oficerskie dużym
zainteresowaniem maturzystów
cieszą się szkoły o specjalności
samochodowej w Pile, chemicz
nej w Krakowie, inżynieryjnej
i mechanicznej we Wrocławiu
lub kwatermistrzowskiej i wojsk
pancernych w Poznaniu.

Obecnie pragniemy przedsta
wić kilka mniej znanych
szych szkół

cjalnościach
jących.

WYŻSZA
SKA WOJSK RAKIETOWYCH
ARTYLEMI IM. GEN.
MA znajduje
Przyjmowani są tutaj absolwen
ci wszystkich szkół średnich z

dobrą znajomością matematyki
i fizyki. W czasie studiów kan
dydaci na dowódców otrzymu
ją wiadomości ogólnokształcące,
techniczne (elektronika, radiolo
kacja, mechanika teoretyczna
itp.), wojskowe i techniczne spe
cjalne (sprzęt rakietowy, artyle
ryjski itp.). W czasie nauki pod
chorążowie Odbywają praktykę
W jednostkach liniewych wojsk
rakietowych i artylerii.

W KOSZALINIE MIEŚCI SIĘ
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA
WOJSK OBRONY PRZECIW
LOTNICZEJ. Kształcenie odby
wa się w zakresie klasycznej
lub rakietowej artylerii prze
ciwlotniczej. Z przedmiotów
technicznych podchorążowie za
znajamiają się z teorią obwo
dów elektrycznych, radiotechni
ki, podstaw automatyki i cyber
netyki. Przedmioty specjalisty
czne to: naprowadzanie
budowa
rządzeń
czących i stacji radiolokaćyj-
nych.-
, Planowanie, organizowanie
łączności oraz eksploatacji i na
prawy sprzętu łączności —, to

dziedziny, które można poznać
w WYŻSZEJ SZKOLE OFICER
SKIEJ WOJSK ŁĄCZNOŚCI W
ZEGRZU k. Warszawy. Oprócz
przedmiotów ogólnokształcących
i wojskowych, podchorążowie
kształcą się m. in. w zakresie

podstaw: tełetechniki, urządzeń

radiowych, techniki impulsów.
Od drugiego roku studiów odby
wają praktyki w jednostkach
wojskowych.

Podobną problematyką
rządzenia radiotechniczne —• zaj
muje się też WYŻSZA OFICER
SKA SZKOŁA RADIOTECHNI
CZNA W JELENIEJ GÓRZE.

W DĘBLINIE W OFICER
SKIEJ SZKOLE LOTNICZEJ u-

czy się oficerów pilotów i nawi
gatorów lotnictwa. Dwa pierw
sze lata wypełnione są szkole
niem teoretycznym, a pozostałe
dwa nauką praktyczną w szkole
i jednostkach. Szkolenie w po
wietrzu rozpoczyna się na trze
cim roku studiów; podstawowe
— w samolotach treningowych i
zasadnicze — w samolotach bo
jowych. Przygotowanie do lotów

odbywa się w specjalnych kabi
nach treningowych — symulują
cych warunki zbliżone do istnie
jących w czasie lotu w powie
trzu.

Nauka w wyższych szkołach
oficerskich trwa cztery iata. Po
dania do szkół wojskowych, a

także pełną informację uzyskać
można w odpowiednich miejscu
zamieszkania szta' ach wojsko
wych. (ja)

Interweniowaliśmy i...

rakiet,
i eksploatacja armat, u-

rakietowych, maszyn li-

WPTO wychodzi naprzeciw
deklaracjom „Vistuli“

Niedawno pisaliśmy o przygoto
waniach do otwarcia przy ul.
Szpitalnej w Krakowie sklepu
specjalizującego się wyłącznie w

sprzedaży ubrań męskich. Dono
sząc o tego rodzaju inicjatywie
krakowskiej PSS oraz Krak. Za
kładów Odzieżowych „Vistula”
nadmienialiśmy, że tenże miejsco
wy producent wyraża równocze
śnie gotowość uruchomienia dru
giego sklepu z wyłączna sprzeda
żą spodni męskich. Dodawaliśmy,
że na przeszkodzie w uruchomie
niu drugiego specjalistycznego
sklepu — jak twierdzi „Vlstula”
— stoi brak lokalu sklepowego.
Zaapelowaliśmy więc na lamach

.do krakowskich, handlowców o po-,
danie „Vistull” pomocnej dłoni.

Nasza Interwencja spotkała się
z natychmiastową odpowiedzią.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Tekstylno-Odzieżowe z siedzibą
przy pl. Szczepańskim 2 zgłosiło
chęć uruchomienia takiego skle
pu, przeznaczając na ten cel po
generalnym remoncie lokal o

pow. 27 m kw. w samym centrum

handlowym — mianowicie przy
ul. Poselskiej 18 vta a vls punktu
przedsprzedaży biletów kinowych
„Fllmotechniki”. WPTO pragnie

oddać proponowany lokal jedynie
w zamian za zapewnienie dostaw

pełnego asortymentu spodni.
Tak więc, za pośrednictwem „E-

cha” doszło do złożenia deklara
cji obu ewent. partnerów. Grunt
został przygotowany i teraz nic
nie powinno stanąć na przeszko
dzie porozumieniu. (Z)

Na osiedlu Podwawelskim w

nowym pawilonie handlowym
przy ul. Słomianej 17, otwarto

apteką leków gotowych. Usytu
owana jest w maleńkim po-.
mieszczeniu na I piętrze pawi
lonu, trochę wbrew przepisom,
ale jest to dowód zrozumńeniii
potrzeb mieszkańców przez Za
rząd Sp-ni Mieszkaniowej, któ
ra zadecydowała o Zlokalizowa
niu apteki w miejsce planowa
nego punktu Foto-Optyki.- Dużo
dobrej woli wykazali pracowni
cy Zarządu Aptek, adaptując w

przyspieszonym terminie po
mieszczenia, bo dużą, zbiorczą
aptekę wybuduje się na tym o-

siedlu za 2—3 lata, (j.r.)
Fot. JADWIGA RUBIS

Rozmoutj przy herbacie

Pan Futro nie tylko sprzedaje lecz także udziela rad jak zain
stalować np. ogrzewanie akwarium.

W magazynie rodu Futrów

Siatkę i filtr proszę...
Dla kanarka za 6 zl karmę

W sklepie przy ul. Bohaterów
Stalingradu, od 35 lat prowa
dzonym przez rodzinę państwa
Futrów ruch nie ustaje. Zawsze
tu jednak więcej widzów niż
klientów. Za ladą najczęściej
można spotkać seniora rodu Pa
na Władysława i jego syna Ada
ma.

Przyjezdna w czerwonej chuś
cie ma zamiar wyposażyć całe
akwarium. Jednym tchem wy
mienia — kółko do karmienia,
grzałkę i specjalne sitko oraz

przyszłe posiadaczki tego wszyst
kiego — rude mieczyki. —

Zawsze przychodziły do nas

dzieci. Dorastały, dziś przypro
wadzają własnych malców --

mówi właściciel.

Niektórzy pamiętają jeszcze
Lorę, papużysko, barwną loka
torkę miedzianej klatki, czy
sympatyczną kapucynkę, której
żywot skróciło zapalenie płuc.
Były nieustającym centrum u-

wagi przechodniów. Teraż za
interesowanie przeniosło się na

akwaria z brzankami, welonką-
mi (przez szklane pudła wy
pełnione wodą przewija się ok.
60 gatunków różnorakich ry
bek), na klatki z ..kanarkami i

papużkami -australijskimi.
Na zapleczu w specjalnych

rynnach złożono żywy pokarm
— rureczniki, odławiane w

Czarnej Przemszy z głębokiej po
pas i brudnej wody. A ten ro
dzaj rybiej żywności to rarytas,
droższy nawet od szynki. Tyle,
że nikt nie kupuje kilograma
żywca.

— Ryby i zwierzaki hodują
nierzadko całe pokolenia i dzie
dziczą po ojcach hobby. I to za
interesowanie jakby rośnie. Nie
zawsze jesteśmy w stanie spro
stać wymaganiom naszych klien
tów. Nieosiągalny jest „murzy
nek” dla kanarków — indyjskie
ziarno. Ptaki nim karmione do
bywają z gardziołków najpięk-

niejsze tony. Nie dysponujemy
także lekami dla ryb r- dzieli

się spostrzeżeniami pan Adam
I marzy o rozszerzeniu „asorty
mentu artykułów”. Żeby były
żółwie szylkretowe,

’

„świniaki
morskie” (jak mawia znajome
dziecko), białe myszy.

Państwo Futrowie są

zamiłowanymi hodowcami, a w

domu dzielą metraż z wszelaki
mi zwierzakami. Bo nie jest to

jedynie źródło utrzymania, ale i
hołd własnym zamiłowaniom.

(woj.)

sami

Czyn 30-lecia
Czyn 30-lecia podjęły załogi

przedsiębiorstw państwowych
zrzeszonych w Krakowskim

Zjednoczeniu PP Przem. Tere
nowego. Podjęły one mianowi
cie zobowiązanie wykonania
dodatkowej produkcji warto
ści 12.530 tys. zł. Zobowiąza
nia te objemują zarówno po
nadplanową produkcję artyku
łów, które będą dostarczone na

rynek wewnętrzny oraz wysła
ne na eksport, jak i wykona
nie usług dla ludności.

*

Dla uczczenia 30-lecia PRL
oraz 25-lecia Nowej Huty i

Huty im. Lenina pracownicy
Cementowni „Nowa Huta" wy
produkują w tym roku dodat
kowo 4 tys. ton cementu war
tości 1.900 tys. zł. Przepracują
też w czynie społecznym na

rzecz zakładu i dzielnicy 3.500
roboczogodzin (wartości ok.
52 tys. zł).

Uczniowska sesja
astronomiczna

Powstanie gwiazd i układów
planetarnych to temat dwu
dniowej VI sesji astronomicz
nej, w której bierze udział mło
dzież szkół średnich Krakowa i

województwa. Jej obrady roz
poczęły się dziś w MDK przy
ul. Krowoderskiej.

Również w dniu dzisiejszym
otwarto tu wystawę pod nazwą
„Sahara — 73”.

Organizatorami sesji są: Pa
łac Młodzieży w Krakowie oraz

Kuratorium Okręgu Szkolnego.

Po południu
turysta zagraniczny

nie oczekiwany
W hallu przy wejściu do

Dworca Gł. PKP znajduje się
agencja PeKaO, gdzie turyści
zagraniczni mogą dokonywać
wymiany walut oraz kupować
drobnostki pochodzenia zagra
nicznego (papierosy itp.). Pla
cówka ta prowadzi także ob
sługę dewizową turystów z

NRD. Niestety, godziny otwar
cia agencji (tylko od 9 do 15.30),
a także brak jakiejkolwiek in
formacji o istnieniu tej pla
cówki przy wyjściu z dworca,
nie najlepiej świadczą o zdol
nościach handlowych Banku
PeKaO. (ja)

Bezdewizowe podróże krakowskich herbatników
Babeczki czekoladowe i z konfiturą, orzechowe i rumowe,

rożki, paluszki i kokosowe kulki — ułożone na tacach, wy
glądają jak rekwizyty potrzebne do inscenizacji bajki o kras
noludkach. Ich miniaturowa forma sprawia, że aż żal, iż

przeznaczone są do jedzenia...
Cukiernię przy ul. Kazimierza Wielkiego (bo o niej mowa),

odwiedzam w dniu dość nietypowym — dziś nie ma bowiem

sprzedaży, nie ma więc też' i tłumów kupujących, którzy
normalnie tłoczą się w tym lokalu. Tylko na zapleczu cukier
nicy wyrabiają świeże porcje ciasteczek przygotowując je do

sprzedaży na dzień następny.
— Herbatniki waszej

produkcji odznaczają się
nie tylko wybornym sma
kiem, ale także ogromną
różnorodnością. Jaką ilość

rodzajów ciasteczek ser
wujecie ak.ualnie klien
tom? — pytam panią
ZOFIĘ KRZANOWSKĄ,
która po śmierci męża
włodarzy . cukiernią i

podtrzymuje jej doskona
łe tradycje.

— Mamy 30 rozmaitych
gatunków herbatników. Na

kilogram naszych ciasteczek

przypada aż 90 ich sztuk,
stąd każdy może znaleźć w

tej mieszance smakowej to
co najbardziej lubi.

— Kto raz tu trafił, ten

często zagląda, czy ma
cie stałych klientów?

— Tak, oczywiście. Są ta
cy, którzy kupują u nas ‘już
14 lat, a więc są nam wier-

ni od momentu powstania
zakładu. Są i tacy, którzy za
bierają nasze wyroby, ile
kroć wyjeżdżają do innych
miast i twierdzą, iż znajo
mi z Warszawy, Gdańska,
czy Wrocławia mieliby do
nich pretensje jeśliby ich z

sobą nie przywieźli. Tym
sposobem zresztą — herbat
niki trafiły także na stoły
w Wiedniu, Paryżu i Rzy
mie, a ostatnio „pojechały”
aż do Bagdadu. Nasze wy
roby mają gwarantowaną
świeżość co najmniej przez
dwa tygodnie, nie
im więc specjalnie
daleka podróż.

— Można więc
dzieć bez przesady, że
miniaturowe i smakowite
cacka rozsławiają kra
kowskie rzemiosło w

(wiecie. A tymczasem sa
mi krakowianie nie zaw

sze mogą w pełni zaspo
koić swoje apetyty, bo

sprzedaż herbatników i to

ograniczona
tylko trzy razy w

niu. Czy istnieją
szanse by zmienić
tuację?

— Rzeczywiście
pewne trudności,
wszystkich zadowolić,
wiem produkcja
ków jest czasochłonna i

żmudna, nie mamy też naj
lepszych warunków lokalo
wych. Sprawę pogarsza fakt,
że budynek, w którym mieś
ci się cukiernia jest prze
znaczony do rozbiórki, bę
dziemy więc musieli go o-

puścić. Tak więc na razie
nie ma co marzyć o popra
wie czegokolwiek, nie wie
my bowiem nawet gdzie i ja
ki

odbywa się
tygod-
jakieś
tę sy-

mamy
żeby

bo-
herbatni-

Punkty usługowe
w nowych osiedlach

Mimo że sytuacja w dziedzi
nie usług i handlu uległa w na
szym mieście pewnej poprawie,
nadal konieczny jest dalszy roz
wój obiektów sieci handlowo-

usługowej. W br. zamierza się
uruchomić szereg nowych pla
cówek o tym charakterze na

takich osiedlach jak Dąbie, gdzie
ma powstać zakład radiowo-te
lewizyjny, wypożyczalnia sprzę
tu gospodarstwa domowego i
na os. Urzędniczym, gdzie prze
widuje się .otwarcie

krawieckiego i punktu
Wania bielizny.

Powstaną również

instalacji elektrycznych
dy naprawy zmechanizowanego
sprzętu gospodarczego na os.

Nowogrzegórzeokim. (bog).

Z wiosną wzrasta ilość nabyw
ców w sklepie zoologicznym.
Wykupiono chomiki, pozostał
tylko jeden kanarek i wybór

rybek.
Fot. JADWIGA RUBIS

punkty
maglo-

zakłady
i zakła-

szkodzi
nawet

powie-
te

zna-

władz
krą

żę

lokal otrzymamy.
— Dziękujemy za roz

mowę i wierzymy,
jąc zrozumienie
dzielnicowych dla

kowskiego rzemiosła,
zmiany, które Panią cze
kają zostaną rozstrzygnię
te z korzyścią dla wszyst
kich zainteresowanych.

Rozmawiała:

BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA i

Jednym zdaniem
NEONY — dźwignią

handlu ale tylko wówczas,
gdy sprawnite działają, a

jeśli napis jest okaleczony
— widok raczej żałosny;
przykład.— neonowa re
klama „Paszteci...” (brak
,;k” na końcu) widniejąca
nad barem mlecznym u

zbiegu ul. Pstrowskiego i

Konopnickiej w Podgórzu.
. 0)

Bimber lał się litrami
W Pozowicach pod Krako

wem Stanisław P. zajmował się
nielegalną produkcją alkoholu.
W jego zabudowaniach gospo
darczych milicja znalazła apa
raturę do pędzenia bimbru oraz

40 1 zacieru, (ja'1 ■

W starych
odnowionych lokalach

nowe sklepy
Gotowe są już pomieszczenia

parterowe przy ul. Siennej (po
między Małym Rynkiem, a ul.
Na Gródku), które przeszły
przez proces gruntownej od
nowy. Ulokowano w nich skle
py: cukierniczy, perfumeryjny,
jubilerski. Autorami projektu
wystroju wnętrz i całej plasty
ki są krakowscy architekci:

Andrzej Kurkiewicz i Janusz

Kuchejda z Miejskiego , Biura

Projektów, Wnętrza prezentu-^
ją się bardzo pięknie, posiada
ją atrakcyjną kolorystykę, o-

święlenie.
Zdaniem jednakże zespołu;

projektowego walory lokali, ob
niża niezbyt umiejętnie dobrana
reklama, jak też- dekoracja
wnętrz i samych sklepów, co

już idzie na konto użytkowni-
’

ków. (bp)
* W związku z licznymi za

pytaniami pasażerów, czy na

n)iegięczn.y bilet pracowniczy,
wykupiony na określoną . linię
tramwajową, można korzystać z

przejazdu autobusem na tej sa
mej trasie, Dyrekcja MPK in-
fórińuje, że przejazd taki jest
niedopuszczalny. Można nato
miast korzystać z przejazdu
tramwajem na wspólnej trasie,:
posiadając miesięczny bilet pra
cowniczy (szkolny) na linię au
tobusową.
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'PROGRAM n

Poniedziałek
12.45 TV Technikum Rolnicze

— męchańiza&ja rolnictwa, 13.25
TV Technikum Rolnicze ■— ma
tematyka; 15.55 NURT —. Ekono
mia, 16.25 Program dnia, 16.30
Dziennik,, 16.40 Dla dzieci: Zwie
rzyniec,.. ... .17 .30 Echo stadionu,
17.55 Panorama Rzeszowską, 18.25
Kronika, 18:45 Eureka'; 19.20 Do
branoc, 19.30 Dziennik, 20.20
Teatr. TV:’ J. Ltitowski — Ostry
dyżu?, 21.25 Wiadomości sporto
we, ąl .40 Reportaż, ,22 Recital al
towiolisty. -. Stefana Kamasy, 22.20
Dziennik, 23,3S> Program na wto
rek.

Wtorek
6.3Ó TV .Technikum Rolnicze

—■męchąhizęćja rolnictwa, 7 TV
Technikum Rolnicze — matema
tyka, 8.30.' Siedemnaście mgnień
więspy — fHm ser. Ty radź,; 9,40
Kraina legendarnego raju —

film bułg.,; 10 W łódzkiej fabry
ce włókienniczej (kl.

’

IV), 10.20
Szkoła uczuó—• fi!m-;fr., 1? Jęz.
polski, (kl, IV lic.), 13.45 TV. Te
chnikum Rolnicze —- matematy
ka, 14.30 tV Technikum Rolnicze,
— uprawa roślin, 16 10 Program
dnia, 16.15 ITP, 16.30 Dziennik.
16.40 Dla dzieci: Zręczne hecę.; .'}
coś wiecej, 17.05 Sylwetki X Mu
zy, 17,30 Dla młodzieży ..5X5”, 18
Dla' młodżie'żv: Korepetycje mu
zyczne, 18.25 Kronika,. 18.45 Pu
blicystyka,. >19.1 .0 Przypominamy,.
radzimy,. _

19.20 Dobranoc 19.30
Dziennik, : 20.20 Siedemnaście
mgnień wiosny — film ser. Ty*
radź., 21:39"Wiadomości sporto
we, 21.35 Świat i Polska, 22,20
Sopot 13 — pr. rozrywk.. 29.50
Dziennik.; 23.05 Kronika; Mis
trzostw Świata w piłce ręcznej
mężczyzn'; (z Berlina), 23.55 Pro
gram na środo. .'

Środa
6.30 TV Technikum Rolnicze —

matematyka,' 7 TV Technikum

Rolnicze — uprawa roślin, 7.40
Kociaków nie Zabieramy — film
CSRS, 9 Fizyka (kl. VII), 10 His
toria (kl. V), 10.30 Transmisja z

międzynarodowych zawodów
narciarskich o Puchar Świata,
12.45 TV Technikum Rolnicze —

fizyka, 13.25 TV Technikum Rol
nicze — uprawa roślin, 13.55
Transmisja z międzynarodowych
zawodów narciarskich o Puchar
Świata, 14.40 Politechnika TV:

fizyka — (kurs przygot.), 15.15
Politechnika TV: fizyka (kurs
przygot,). 14 .45 NURT — Psycho
logia, 16,15 Program dnia,’ 16,20
Dziennik, 16.30 Dla dzieci: Lata
jący Holender, 16.55 Transmisja
z meczu piłki nożnej — Ruch —

Feyennord, 17 45 Losowanie Ma
łego Lotką, 18.45 Program publ.,
19,20 Dobranoc, 19.30 Dziennik,
"0.20 Filmoteka Arcydzieł —

Siódma pieczęć — film szw„ 22
Wiadomości sportowe, 22,05 Śpie
wa Danvel Gerard, 22.40 Dzien
nik, 22.55 Kronika z międzynaro
dowych zawodów narciarskich o

Puchar Świata. ,

Czwartek
6.30 Technikum Rolnicze — fi

zyka, 7 TV Technikum Rolnicze
—

. uprawa roślin, 8.45 Sprawa
Lizy. Murnąu film NRD, 1(1
Hiśtbr;ia (kl. VI), 11.05 Jez; polski
ikl. VTI), 12 Jez. Polski (kl. VIII),
12.55 Jęz; polski (IV lic A 1?.’5
TV Kurs Tnformatvki, 13.55 TV
Kurs Rolniczy —. zoologia, 14.30
Ty Kurs, Rolniczy.— botaniką,.
15.05 Matematyka w szkole. 16.25
Program dnia, 16 Kronika Mis
trzostw Świata w i°fd?ię figuro-
wei na lodzie, 16,30 Dziennik
16.40 Dla młodych widzów: E-
kran z bratkiem, 17.45 PKF,
17-55 Ludzie nauki, 18.25 Kroni
ka, 18.45 Ole! Sniewa Conchita
— recital piosenkarki hiszpań
skiej, 19.10 Przypominamy, ra
dzimy; 19.20 Dobranoc, 19.30
Dziennik, 2°,?0 Teatr Kobra: J.
McKee — Śmierć w najszczęśli
wszym dniu, 21.15 Wiadomości

Od 4. III. do 10. III. 1974 r.

sportowe, 21.25 Dziś burza móz
gów — pr. publ., 22 Dziennik,
22.15 Kroniką Mistrzostw Świata
w piłce ręcznej mężczyzn.'

Piątek
6.30 TV Kurs Rolniczy i— zoo

logia, 7 TV Kurs Rolniczy — bo
tanika, 8.50 Z serii — Człowiek z

Nevady — film USA, 9.20 Śmiali
ludzie — film radź., 10.50 Zabyt-;
ki Bukaresztu — film rum., 11.05
W'ychowanie techniczne (kl. I —

III lic.), 12 Pierwsza pomoc sa
nitarną (kl. VIII i T lic.), 12.45 TV
Technikum Rolnicze — jęz. pol
ski, 13,25 TV Technikum Rolni
cze — chemią, 14.10 Kronika Mi
strzostw Świata w jeździe figu
rowej ną lodzie, 14.40 Politech
nika TV: matematyka — kurs

przygot., 13.15 Politechnika TV:
matematyka (kurs *nrgveót.),
15.45 Prągram dnia. 15.50 tNURT
— Filozofia, 16.20 Program I pro
ponuje, T6.3ÓJDzieńhik, 16.40 Dla
dzieci: Pora na Telesfora, 17.20
Wychowanie fizyczne recepta na

zdrowie, .17 .45 Tygodnik Infor
macyjny'Młodych, 18 Dla mło
dzieży: Dwie szkoły —• telekoń-
kurs, 18.25 Kronika. 18.45 Kon
cert dla jednej Dani, 19.20 Do-

hranoc, 19.30 Dziennik, 20.20 Z
serii: Człowiek z Neyady — film
USA, 20.45 Panorama, 21,25 Wia
domości sportowe, 21.35 Z cyklu:
Love Story — film ang., 22.05
Dziennik, 22.40 Kronika Mis
trzostw świata w jeżdzie figu
rowej na lodzie.

Sobota
6.30 TV Technikum Rolnicze —

jęz. polski, 7 TV Technikum Rol

nicze — chemia, 8.50 Brylanty
Pani Zuzy fjlm poi., 10.10 Z
serii: Rodzina Straussów — film

ang., 11.05 Geografia (kl. VIII),
12 TV Technikum Rolnicze —

chemia, 12.30 TV Technikum
Rolnicze — jęz, polski, 13 Pro
gram dnia, 13.95 Redakcja szkol
na zapowiada, 13.15 Sportowy
Magazyn Sprawozdawczy, 15
Kronika Mistrzostw Świata, w

jeżdzie figurowej na lodzie, 15,35
TV Informator Wydawniczy,. 16
Dziennik, 16,10 Dla. dzieci; So
bótka, 16.40 Dla młodzięźy —

Korepetycje plastyczne, 17.05
Nie tylko dla pań, 17.30 Pegaz,
18 Transmisja z halowych mis
trzostw Europy w lekkoatletyce
(z Goetteborga), 19.20 Dobranoc,
19.30 Monitor, 20.20 Z serii: Ro
dzina. Straussów — film ang., -

21.1(1- Dziennik, 21.30 Wiadomości
sportowe, 21.40 Brylanty Pani
Zuzy — film poi., 23 Sportowy
magazyn sprawozdawczy, 24 Pro
gram ha niedzielę.

Niedzięlcł
6.4Q TV Technikum Rolnicze —

Chemia, 7.10 Technikum Rolnicze
— jęz. polski, 7,40 TV Techni
kum. Rolnicze, 8.25 Nowoczesność
w domu i zagrodzie, 8.45 Bieg po
zdrowie, 8.55 Program dnia. 9
Dla młodych widzów, 10.20 PKF.
10.30 Anteną,. 10.45 Piórkiem i

Węglem, Tl. 10 Przez Atakame —

z cyklu filmów St. Śzwarc-Bro-
nikewskiego, 11.40 Poezja Polska
— Ną Wierzbę.T-i wiersz T, Le
nartowicza, ■11.45 Dziennik, 12
Chata pełna muzyki, 12.30 Pro
gram wiejski, 13 Gra orkiestra
:TV Katowice, 13.25 Dla dzieci:

Co to jest?, 14.05 Wielka gra —

teleturniej, 14.55 Postaw się >—
nie zastaw się, 15.45 Losowanie
Toto-Lotka, 16 Transmisja z- Mis
trzostw Świata w jeżdzie figu
rowej na lodzie, 17.30 Sportowy
magazyn sprawozdayzezy, 19.15
Dobranoc, 19.30 Dziennik, . 20.20
Szkoła uczuć: — film fr., 21.15
Alfabet rozrywki, 22.15 Informa
cyjny Maga?vn Sportowy,23-1.5,
Dobranoc dla dorosłych, 23.20

Program na poniedziałek.

PROGRAM II

Poniedziałek
17.45 Program dnia, 17 50 Pro

gram II proponuje, 18 Z cyklu-
Znaki zapytania, 18,40 Akademie
na antenie, 19.20 Dobranoc, 19.30
Dziennik, 20.26 Koncert warsza
wski, 21.10 Tylko dla wędkarzy.
21.50 „24 godziny”, 22 NURT —

Ekonomia, 22.30 Program na

i wtorek.

Wtorek
16.50 Program dnia, 16.55 Świat

W kamerze naszych reporterów,
17.25 Wtajemniczenia, 17.50 Cześć
kapitanie film TVP, 18.45
Kurs jęz. angielskiego, 19.20 Do
branoc, 19,30 Dziennik, 20,29 Ha
lina Szyrpulska śpięwą pieśni
kompozytorów polskich. .

' 2040
Konfrontację z przyszłością, 2.L05
Polski film dokument., 21.55 „24
godziny”, 23.05 Kurs jęz. nie
mieckiego, 23.30 Program na śro
dę.

Środa
17.05 Program dnia, 17,iq Es

trada Młodych Muzyków, 17,45
Dla młodzięźy — Poradnik pięt
nastolatków, 18.15 Występ zespo
łu Watalinka z Nowosybirska
pr. TV ZSRR, 18.45 Jęz. francu
ski, 19.20 Dobranoc, 19.30 Dzien
nik, 20,20 Transmisja z Mis-

; trzostw Świata w jeżdzie figuro
wej ną lodzie. 23 nurt — Psy-
chologia, 23.30 Kurs podstawowy

Jęz. angielskiego, 24 Program, na

czwartek.

Ciwartek
17.20 Program dnia, 17.25 Kraj

obraz Polski, 18 Kobiety iak my,
18.15 Maurice Ravel — Le Tom-

: beau de Couperin, 18,40 Jężs, ro
syjski, 19.20 ‘Dehffawc, .19.30
■Dziennik, 20.20 Transmisja z Mi-
strzostw Świata w jeżdzie figu-

‘.row-ęj na lodzie, 23, Jęz. francu-
ski, 23.30 Program ną piątek.

Piątek
16.55 Program dnia, 17 TV kurs

informatyki, 17:30 Bitwy, kam-
i panie, dowódcy, 18 Kurs jęz. nie-*

mieckiego, 18-25 Blask czarnej
Świecy film NRD, 19.20 D.u*
branoc, 19.30 Dziennik. 20,20
Transmisja z Mistężoątw SwipAą
w jeżdzie’ fieurowei na lodzie,
23 NURT -. Filozofia, 23.30 Jęz
rosyjski, 0.05 Program na sobotę.

Sobota
17.16 Program dńia, 17.15 X

Wrocławski Festiwal Muzykę
Współczesnej, 17,45 Ludzie nau
ki, 18.15 Wyprawa na Antarkty
dę — dok.; film NRD, 19.20 ©o-

> branoc, 19.30 Dziennik, 20.20
Transmisja z Mistrzostw Swiątą
W jeżdzie figurowej na lodzie,
23 Program na niedzielę.

Niedziela

; 11.55 Program dnia, 12 Spra
wozdawczy magazyn aportowy,
14,gQ Z bratnich anten, 15 Dla
młodych widzów: Sport i. zaba
wa pr. TV NRD, 16 Konrad
Wallenrod — widowisko opero-
wo-muzyczne, 17 świat, ehycza-
je, kultura, 17.35 Filmy Ewy i
Czesława Petelskich — Czarne
skrzydła, 19.15 Dobranoc, 19.30
Dziennik, 20.20 Koncert przyja
źni —. pr. rozrywkowy TV NRD,
21.30 Estrada Literacka — B. Ta-
borski. — Przestepujac. granicę,
21.55 Filmowe Studio Młodych,
22.50 Program na poniedziałek.

ŚOBÓTA

2
NIEDZIELA .

w
MA RCA

Heleny Maryny
Radosława Kuńegundy

Sobota
Słowackiego 19.15 TUrąndot

(premiera prasowa). Modrzejew
skiej 19.15 Dom otwarty. Kame
ralny 19.15 Kopeć. Bagatela 19.30
Kariera 1Artura. Ui. Ludęwy
19.15 Talenty :i wielbiciele. Mu
zyczny 19.15 Hrabina Marica.
„eref . 66”. (pi. Wolnica 1) 19 15;
Nakaz ' aresztowania. . Kolejarza.
19" Znajda. Kawiarnią ,,Literac
ka” 22 Stó twarzy' miłości. KdK.
2z Występ kabaretu' ,.Piwnica
pod Barąnam:”. ■‘w: --

' Niedziela
Słowackiego T4 Straszny Dwór

19.15. Turandot. Modrzejewskiej
19.15 Dom otwarty. ■Kameralny
16 Hyde Park. 19.15 Koneć. Ba
gatela, 19.39. Szkoła ..żon Ludowy
19.15 Damy ,,i; huzary. Groteska
12 Maski miśtrża Fańtaski, 17

Gdzie--'jest Piotrowski? Koleją-'
rza 1Ę, 19 .Znajda, „eref 66” 10.15,
Ciuchy, .historii. .*

Kina
Sobota

Kijów 15.45, 18, 20.15, 22.30

„Konfrontacje 73” — Porwanie
(fr. 1 . 13j, Uciecha 15.45, 18, 20.15

Był sobie glina (fr.-wł. 1 . 14) 22
Bubu z Montparnasse (wł.
1. 16), Warszawa 15.45, 18,
20.15 Znakomity '. piątek (ang.
1. 16), 22:15 Zawieszeni na

drzewie (fr. 1, 11). Wolność 15.45,
18, 20.15 Francuski łącznik (USA
1. 16). Apollo 15.45, 18. 20.15 Pra
wo gwałtu (USA, 1, 16). Wanda
16, 18, 20 Nieszczęścia Alfreda
(fr. I.-. 14).

' Sztuka —• studyjne
15.30. 18. 20.30 Rzym (wł- 1. 18)..
Zuch (Krowoderską 8) 15, 17 Bu-,
łeczka (nol. I. 6). Wisła (Gazo
wa 21} 1'5.45 Poskromienie złoś
nicy (USA. 1. 14). 18, 20 Bolesław
Śmiały Tool.. 1. 16). , Maskotka.
(Dzierżyńskiego 55)

’

(15,30. 17.30,
19.30 Znikający- punkt (USA. 1.
18). Ugorek i (os. Ugoręk) 16.30,
19 Hubal (nol. 1 . 11) Dom Żoł
nierza (Lubicz 48) 15:45 Król,
dama, walet (NRF. 1. 16). Mł.
Gwardią (Lubicz Ji5>-14.45,

’ Ił.
19.15 Różowa pantera (ang. 1.16)'
ZZK Prakocim (Bieżanowska 71)
18 Poszukiwaną, poszukiwany

(poi. 1. 14). Związkowiec — stu-;
dvjne (Grzegórzecka 71) 15.45.
1« 20.151 Tncydent (USA. 1. 18).
Mikro rnzięrżvńslkiego 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. 1 . 11), M. Sala 15,
17, 19 Wynajęty człowiek (USA,
1. 16). Światowid 15.45, 18, 20,15

Komandosi (wł.-NRF, 1. 16). M.
Sala 15, 19 Zmierzch bogów (wł.
I. 18). Sfinks (Małabowskiego, 2)
16, 18, 20 Wakacje we czwóro

(wł. 1 . 18).
Niedziela

Kijów 11. 15.45, 18, 20.15, 22,30
„Konfrontacje t3” — Najemnik
(ang. 1. 18). Uciecha 10, 12.15,
15.45, T8, '20.15 Był sobie glina
Warszawa 10,.12 . Zawieszeni -ha
drzewie; (fr. 1. 11) 16, 18, 20 Bu
bu z Montparnassei(wł?l. 16). Wol-’ -

^ść-M;!rl5.4S? «18,';20TS:WatSt:iiś4:
,ki łącznik. Apollo 10,„ 13,39 Łętr
buz (fr.-wł, 1; j,4L 1Ś.45. 18. 20.15
Phawo gwałtu. Wanda 10, 12 Mi-'
łość straceńców (jap. 1 . 16), 16,
18, 20 Nieszczęścia Alfredą.
Sztuka 10. 12 .30 . 15:30, ,18, 20.30

Rzym. Zuch 15. 17 . 19 Bułeczka.
Mł. Gwardia 12, 14.45, 17, 19.15
Różowa pantera. Wisła 13, 15.45.
18 Poskromienie złośnicy, 20.15
Bolesław Śmiały, Maskotka 15.30
17,30; 19,30 Zni.kaiaćy nuńkt, U-
•mrek 14,. 16.30, 1Ó Hubal,.' Dom
ŻołnierzaP 15.45. 18. 20.15 Król,
dama, walet. ZZK 18 Roszuki-f
waną, ppsznfciwariY. JEwiązko-
wiec 15.45. 18, 20.15 . Tncydent.
Mikro 15.45, 18, 20.15 Moja noc

U Maud.

Program dla dzieci
Wisła 11, 12, Maskotka 10.15,

II. 15. 12 .15, Ugorek 11, 12, 13,
Dom Żołnierza 12.30. Związko
wiec 12.15, Mikro 11.15, Dziki i

swobodny (ang, 1. 11)'.
Kina w Nowe! Hucie

Świt 13, 16, 18, 20 Zawieszeni
na drzewie. M . Sala 15, 17, 19
Wynajęty człowiek. Światowid
15.45, 18, 20.15 Komandosi. M .

Sala 15, 19 Zmierzch bogów.
Sfinks 16, 18, 20 Wakacje wę
czworo.

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

Sobota

Telewizja
Sobota I;

15.10 Program dnia, 15.15 Kifo-
nika, 15,30 Redakcja szkolna za
powiada, 15.45 Tąlerękiama, 16
Dziennik, 16,10 Dla dzieci: §o-
bótka. 1Ś.40 Nie tylko dla pań,
17.05 „Tęletroskop”, 17.50 Rodzi
na Straussów — film ang., 18.45

'Godzina Orfeusza.719.20 DóbraT
noc, 19,30 Mońitor,; Jgąt<
Rozrywki'"--;-: P, Barijlet'-1;: łTRf
Grędy. —

,. Adela i stressy. 21 .3i}
Dziennik. 21 .50 Wjadomości spor
towe, 22;15 Z cyklu: Filmy

'

z

Marleną Dietrich --Blond Ve-
nus, 23.40 Sportowy magazyn
sprawozdawczy,- .ń.gg Program
na niedzielę. ;\ »

^ Sobota fl;' • ■
: i 17.40 Program dnia, 17.45' Sa
lome —' film baletowy TVP,
18.15 Lodowa epopea — poszu
kiwanie załogi Italii — dokum,
film. radź.. 19:20 Dobranoc, 19.30

^.Monitor, .2Q,39„..Z cyfelu;,. Czło
wiek istota znana, 20.55 Per
spektywy muzyki — Warszaw
ska . Jesień1' >1973 w przekroju.
21.45 Rzeźbiarze czeskiego baro
ku — film CSRS, 22.15 24 go
dziny 22.25 Ną fali melodii, 23.10
Program ńa niedzielę.

Niedziela I:
6.40 TV Technikum Rolnicze

— jęz. polski, 7.10 TV Techni

kum Rolnicze — chemia, 7.40
TV Kurs Rolniczy, 8.25 , Nowo
czesność w domu i zagrodzie,
8.45 Bieg po zdrowie, 8,55 , Prog
ram dnia, 9 Teleranek. 10.20
Klub Sześciu Kontynentów, 11

Uroczysta inauguracja Dnia O-
limpijczyka,. 11,55 Dziennik, 12,10
Karajan' dyryguję Beethovęna, 13

Program wiejski. 13.30 Piórkiem
1 węglem, 13.55 Dla dzieci: W
Chotomska — Dlaczego ciele o-

gonem miele, 14.30 Wilki — film

dokument., 15.10 Polska 74 --

Białystok w Warszawie — tele
turniej.' 16.05 Utwory dla moich
nrzyjąciół, 16.50 Losowanie To
to-Lotką, 17.05 Tele-Echo, 18.05
Snortowy magazyn sprawoz-
datyęzy, 19.15 Dobranoc, 19.30
D^ięń.hik, 20.20''S»:koła udTCÓ -»•!
film 'fr& <21.15 Carzony włoskie i <

ssfcyBjskie. RKE.. 22.10. Inf-pr?-
macyinv marazyn sprawozdaw
czy. 23.40 Dobranoc dja; dęfp-
słych, 23.50 Program na ponie
działek,

Niedziela l|:
14.50 Program dnia, 14.55 Szki

ce wielkomiejskie. 15.25 Dla
młodych widzów: Ekran ,prąy-
jąźni, 16.15 Spotkanie z m®dy-
cyną. 16.45 Recital fortepianowy
Andrzeja Ratitsińskięgo. 17.15
Świat, Obvczaje. Polityka, 17.50

Filmy, Ewy : i' Czesława Petel-
skich — Kamienne niebo, 1915
Dobranoc. 19.30 Dziennik, 20.20
Parada nrzebojów. 21,10 z, Tum-

Akięj spogiądam góry, 21,45. Mj-
■mątura Dramą tyczna’—t Mimie!
Ceryantes — Sędzia rozwodów.
22.10 W niędz;e1ę u Wandv Wił
komirskiej, 22.40 Program na

niedzielę. .

Wystawy-muzea
Sobota—Niedziela

Wawel — komnaty (sob. niedzr
’9-r44.1§)$ Skarbięc i Zbrojownia
(sob., niedz. 10—15.30), Zamek
i Muzeum w pieskowej Skale (so
bota, nledz. 10—16), Muzeum Le
nina, Topolowa 5: Lenin w Polsce
(sob. 10—17, niedz. 10—15), Oddzia
ły: w Poroninie (sob., niedz. 8—
16), w Białym Dunajcu (sob., nie
dziela 9—16), Muzeum
ne — pddziały: Japa 1?: p&ieje i
kultura lęrakową, Szpitalna 21:
Dzieje' teatru krak.‘. Grafika ! L.
b^iąiaka, Krzysztofory, Rynek Gł«
35: Cechy krakowskie, zabytki
pamiątki, Franciszkańska Kts?
ściuszko w Krakowie (sob. 9—14,
piedz. . 9—16), Muzepm TSTarpdowe

. Od^ąśl^ły: Dom Matejki,
riatiską 4i (sób. 10—16, niedz. 9—

15), Szolayskich, pi. Szczepański
9: Pol; mąlarstwp t’ rzeźba do 1764

(sob.,: niedz. 10—:16) v ĄręheplO7'
giczne, . Poselską 3: Starożytność i

gfednipwlecze MaiQPQlski. -Kplęk?.
cje zabytków Archeologii śród-..
z|emnomorskiej (soi?, 10—14, niedz
11—14), Etnograficzne, pl. Wolnica
1: Broń Indonezji (sob., niedz. 10
—15), Przyrodnięsę, Sławkowska
17 . (sob., niedz. 10—13), pawilon
Wystawowy,' pl. Szczepański 3a:
Wystawa rzeźby Br. Chromego,
malarstwo K. Ostrowskiego (spb
niedz, n-*-i8). Galerie: Arkady, pi
Szczepański 3: Wystawa E. Dwur
nika niedz,' ll-—18), Krzy
sztofbry, Szczepańska 2: Wystawa
M. Stangret (sob., niedz. 11—18),
TPSP» TL Hutą, al. R<$ż 3: Grafika
R. Banaszewskiego (niedz. 11—18),
Rydlówka, Tetmajera 28 (§Qb.,
niedz. 11—14), KTF, ul, Boh. Sta
lingradu 13: Venus 73 cz, JI. (cędz.
9—21), Wystawa Plakatu Politycz-
nego, ui. Marka 18 (sob, 1Q—16,

Chirurg., Neurolog., Okulist.;:
Prądnicka 35; Chirurg. dziec,:
Prokocim, Laryng.: Kopernika 23a,
Urolog.: Grzegórźeeka 18, Pogot.
Ratunk.: Siemiradzkiego 1: wy
padki tel. 09 . zachorowania i prze
wozy: 380-50, Podgórze 625-50,
6§7-57, Grzegórzki 209-01, 205>77,
Pogot. MO tel. 07, Telefon Zaufa
nia 377’55 (17—22), dla dzieei i mło
dzieży 611’42 (15—17), Straż Poż.

j 08, iPomoc progowa pzMot Kra*
ków 417-60’ '(sob. 7—22, : niedz. 11 —

15) , ? Żako parte 27-97, N*. Huta 20-42,
11. Sącz 208’25, Tarnów 39-96 (sob.
7—16, niedz. 11—15). Informacja <?
Usługach, Mały Rynek 5 tel. 565-88

Nowa. Hutą.: pogot, MO tel.
•4ll?U, Pogot. RątunR. 4g2’22, z (Straż
fcog, 433^33, Dyżury pediatr, dla
Nowej Huty i pow. Proszowice;
Szpital w Nowej Hucie, Informa
cja kolejowa zągrt; 2^?’48, krąj,
238-80 do 85, 595-15, Informacja kQ»
dowa tel. 413-54 (dla N. Huty)
203-22, 203-42, 584-23, 230-19, Porad
nia d/s Wychowania Seksualnego
Młodzieży 357-66 (14—1$) z wy|ąt«
kięrn ąpbót, Milicyjny Tęlęfop ggi-
ufania 216-41 całą dobę, 262-33 (8—
16) ,. ktSm, Boli- Stalingradu 13
— telęfon porad i informacji ź za
kresu seksuologii 578.*-Qgt

Niedziela
i Chirurg.,' Chirurg, dzieci, Uro
logiczny, Okulist.: N. Huta, La
ryngologiczny: Kopernika 23a,
Neurolog.: Kobierzyn.

Kościuszki 18, Lubicz 7, os. Wie
czysta — pawilon, Szczepańska 1

(tlen), pl. Wolnośęi 7» Pstrowskie*
go 94 (tlen), N. Huta: al. • Rew.

Październikowej 6 (i^en), os. Wan
dy 23 (tlen).

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9

do zmroku.

PROGRAM I

Sobota
17i00 RadiO’kurier magazyn.

18.00 . Muzyka i aktualności. 18.25
■Radipwą kroniką mu?yozną, 19.1?
?Gwizdy polgkjęh
<Kupic nie kupić ppSjłuęhaó wąrtp,

20.00 Podwieczorek przy mikrofo
nie. 21 .80 Kronika sportowa i ko-

'munikat -Totalizatora Sportowego
21.43 Recital wieczoru —. Tom Jo*

’nes. 22 .15 ■Sobotnia rewia tanecz
na. 23.05 Korespondencją z. zagra*
nicy, 23.10 Sopotnią. rewie tąneęz-
na. 0.05—3,00 program poćmy z

Wrocławia.

Niedziela
5.33 Melodie na niedziele. 6.05

Kiermasz pod kogutkiem. 7 .15 gra
Polska Kapela pęd dyr. F . Dzier
żanowskiego. 7 .30 Moskwą z me
lodią 1 piosenką. 8.15 Po jednej
piosence. 8.30 Przekrój muzyczny
tygodnia. 9.05 Fala 74. 9.15 Radio
wy magazyn wojskowy. 10.05 Ra
diowy Teatr dla dzieci młodszych
„Tropiciele’* cz. I słuch, wg
pow. E. W. Hudlicka. 10.25 Radio
wą piosenka miesiąca. 11 .00 Nie”*

dzielny koncert życzeń miłośni
ków muzyki poważnej. 12.40 Pu
blicystyka międzynarodową, 12.15
Wczoraj nagrane — dziś na ante
nie. 12 .45 Mistrzowie saksofonu,
13.90 Zespól Dziewiątka —- Co do
brego. 13.30 Jędpemy, jedziecny
śzerokim gościńcem. 14 .00 Recital
z pauzę —- Maria Koterbska. 14.10
Tygodniowy przegląd prasy. 14.20
Recital z pauzą — Marla Koterb
ska. 44,30 W Jezioranach. 15.00
Koncert życzeń. 16.05 Teatr PR
„Śmierć 1, podatki” — ąluoh. wg
opow. J. Urzidila. 16.45 Przedwioś
nie w .piosence. 17 .15 Niedzielne
spotkanie — Studia Młodych. 13.00
Komunikaty Totalizatora Sporto
wego i Wyniki regionalnych gier
liczbowych. 18.08 3xR — Radiowa
Rewia Rożę^wk0W;(i5it,18.^|,ięep);ą,T

'

nooka; ie;is’ Prey .łńuzyee ’o spor
cie. 20,00 Dysktf4aom8‘ftemai^
międzynarodowe. 2Ó45 Panorama

rytmów. 20.40 Spotkanie z pisa
rzem. 21,0® D.c . panoramy ryt
mów. 21 .30 Jarmark cudów. 22.30
Rewia piosenek. U,05 Ogólnopol
skie wiad. sport. 23.20 Niedzielna
rewią taneczną, 0.05—3.00 Program
nocny z Krakowa.

PROGRAM II

Sobota
17.00 Na krakowskiej antęnięwa-

; śzę troski nasze wnioski. 1745’ So
botnie popołudnie z piosenką —

Karę! Qott, 17,30 Aud, z' cyklu.:
„W pracowniach krakowskich
naukowców”. 17.45 Muzyczne ren-

dęz-vous — Zespól Wacława Ku-

ezęry — „Dwa plus jeden”. 18,05
Fęlięton- W . Zechęnterą. J8.15
Dziennik krak. 18.40 Radiolątarntą
— czyli przewodnik popularno
naukowy. 19.00 Kwadrans jazzu —

Gra Trio Wojciecha Karolaka —

śpiewa Wąnda Wąrska. 10,15 22

lekcja jęz. frane. 19.30 Matysiako
wie. 20.00 Recital tygodnia z na
grań Georgeą Mąlęplma —; kla
wesyn. 20.30 Notatnik kulturalny':
20.40 Nuty, nutki — opr. Wanda
Bacewicz. 21 .00 Przegląd filmowy
— Kąmera. 21 .15 Maurice Rayel:
— „Bolero”. 21,50 Wiad. sport.
21.55 Radiowy przewodnik kpneer-

. to.Wy . 22.30 Radievariete. 23.35 Co
słychać w świecie. 23.40 Piosenki
w lirycznym nastroju.

Niedziela
3.83 „Słuchaj nas”. 5,35 Muzyką

z Monte V&rde« 6.15 Mozaika nie*
logii Judęwyęha 6.50 Niedzielna
pozytywka, 7.35 Feliętori Jitęrąęki,
7.45 W rannych pantoflach. 8 .25
Zawsze w niedziele fel. literac-i
ki J. 4_i . Więęgorkowskięgę. 8 35
Radiopręblęjpy, ę.45 PprapSk lite*
racko-muzyęzny. io.30 . Koncert

życzeń. 11 .00 Pr. z Rzeszowa. 12.05
„Ej od Sącza jadą** —< aud. foli
klorystyczna. 12.35 Czy znasz tę
książkę? ** zągądka literąęka. 13
Porąpęk symfoniczny, 14,00 Takty
i kontakty. 15.30 Radiowy Teatr
dla dzieci i młodzieży „Przypad
ki starościca Wolskięgę’* serial
słuch. Józefą Hena wg Wł. Łozińi
skiego „Frąwęm i lewem”, 15.50
Muzyka. 16.15 z księgąr§kięj lady
16.30 ICppoęrt Chępinęwsfel Z ną*
grąń Janusza Qjęjnięząką. |7,oo
Wyniki

’

Ląjkpnlką, 17.Ó1 „Pisąrz,
książka; życie”. 17.i0 Muzyczny
kogel-mogel. 17 .30 Melodie i pio
senki dla wszystkich. 18.00 Muzy
ką ludową, 18.35 Felieton aktual
ny. 18.45 Kabarecik reklamowy.
19.00 Teatr PR =» Studio Współ
czesne ,.Wypądęk” — słuch- Wł.
Sokorskięgo. ?Q,io Ą. Ęoussęj — TI
Suitą z bąiętUJ „Bąchuą J Ariad
na”. 20.30 Sławni dyFygęnęj mi
nionej ępoki: Erich Kleiber. 21 .00
Polskie skrzydłą. 2145 z cyklu:
„Gwiazdy współczesnych scen o-

perowyeh,•. 21 .50 Z antologii mu*

zykl c,hórąlnęj — CaHo Gesualdo
dą Yięnęsą 3 Madrygał. 22.00 Po
wtórzenie wyników Lajkonika.
?2.01 Krakowskie aktualności spor
towe. 22,15 Pr. z: Rzeszowa, 22,30
pąrnąsik, 23.00 V. A . Mozart
Symfonia c-dur. 23.35 Muzyka ka*

jnęrąlną. -n Pypiitr Sz&stakoWięz
— IX Kwartet smyczkowy. ?

PROGRAMHI

Sobota
, 17 Ękspregem przez świat. 17 .05
Niepo;końane — ode. pow. W.
Faulknera. 17.15 Mój magnetofon.
17.40 Pół żąrtern, pół serio. 17,50
Koncert, w Rio. 18.20 „Fara”, 18.30
Polityką, ęllą wszystkich. 18.45 J.
G. Gpauti: Spćńąta — Trio F-duri
pa ®fiet
tinQU§;<9 Prżez świat.
19.05 Pocztówka .dźwiękowa ■z. Pa- ■
^yża. 19.20.Książka tygodnia: ,Vdr-
_

cors: Bitwa milczenia. 19,35 Mu
zyczna poczta UKF. 20 Korowód
taneczny. 21 .10 Fptopląstikon»
Dwugłos o operze włoklbej. 21.30
Nagranie jednego wieczoru — Noc
w Tunezji. 21 .50 Operą tygodnia
— G. Verdi — Aida. 22 Fakty
dnia, 22.08 Gwiazda siedmiu wie
czorów — M. Kubasińska. 22.15
Co wieczór powieść w wydaniu
dźwiękowym — Emancypantki.,
22.45 Księżycowe piosenki. 23 Wier
sze poetów włoskich, 23,05 Wie
czorne spotkanie z T. Mahalem.
23.45 Program ną niedzielę. 23.50
Na dobranoc gra zespół „Hagaw”.

Niedziela
6.05 Melodię — przebudzanki, 7

Solo na lutni, 7.15 Polityka dlą
wszystkich, 7.30 Śpotkanję z W,
Hlghtowęręm, 8.10 W książkach i
w żyęiu, 8:30 Ekspresem przez
świąt, 8,35 Niedzielne rytmy, 9
Niepokonane — ode. pow. W,
Faulknera, 9.10 Grające listy, 9.35
Gdy się mówi „A”..„ 9,55 Pro-'
gram dnia, io Gra zespól „Mango
Santąmaria”, 10.15 ilustrowany.
Tygodnik Rozrywkowy, 11.15 Ty
godniowy przegląd, prąsy, 11-25
Zapomniane koncerty fortepiano
we, 12.05 Zrodził ieh ozyn — słuch,
dekum. oz. V J . Uśpieńskiego,
12.30 Między „Bobino” ą „Olym-
pią”, 13 Tydzień na UKF, 13.15
Przeboje ą. nowych płyt, .14 Ek
spresem przez świat, 14.05 Pery
skop — przegląd wydarzeń tygod
nia, 14.30 3 tańce z baletu „Trój-
granlaśty kapelusz", 14.45 za kie
rownica, 15.10 Pięć mostów -»r

suitą zespołu „Nlce”, 15.30 ^powro
ty — r'ep„ 15.50 Wspomnienia., ka
baretowe, 18.15 Wszystko- o kobie
cie, 16.35 Zjawa w ciemności, 16.45
C. Niemen — Oda do Wenus/TROS’
Niepokonane — p0c. ppw. W.
Faulknera, 17,15 Mój magnetofon,
17.40 Sciaha — słuchowisko A.
Szypulskiego, 18,14 Jązz z Mozam
biku, 18.30 Mini-Max, ezyfi mini
mum słów, maksimum muzyki, 19
Ekspresem , pszei iwlą.t, 19.05 Mu
zyką hinduska, 19.20 Lektury lek
tury..., 19.35 . Muzyczna poczta
UKF, 20 Operowe qui pro quo .

—

gawęda B„ -Kaezyńskiegt>( 1-20.10
Wielkie ręejtale: ę; Gilels w Salz
burgu (Moząrteum, sierpień 1972),-
21.05 Pokój - Elzy — słuchowisko
poetyckie wg L. Aragona, 7 2125
Powracająca melodyjka — Du
mna Mapy”, 21.68 Opera tygodnia
r- G . Verdl: Aidą, 22 Fakty dnia,
22,08 Gwjązdą siedmiu, wieczorów
— M. Kubasińska, 22.20 Opowie
ści profesora Tutki'Li wieczór •

VIII, 22.32 Na skrzypcach gra j
Muniak, 22.45 studio •. Teatralne
Programu III: .„Sobowtór” —

słuchowisko F. Durrenmatta 23 'a
Przypominamy piosenki K Grv--
śkowiaka, 23.45 Program na po
niedziałek, 23.50 Na dobranoc era
i śpiewa Ch. Baker
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zbllOKAZ7 DNIA kobiet
zbliżającego się_______ <

zapraszamy na kiermasz
<&. wyrobów dziewiarskich

pończoszniczych
♦ i drobnej galanterii

do Klubu Sportowego „Korona”
w Krakowie, ul. Pstrowskiego 9,
w dniach 4-8 III, w godz. 10-18.

WOJEWÓDZKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO
TEKSTYLNO-ODZIEŻOWE

W KRAKOWIE

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Mo
da” w Krakowie, ul. Bracka 4 — zatrudni na
tychmiast: ;

KIEROWNIKÓW punktów 'usługowych
— KROJCZYNIE
— KRAWCZYNIE' . ?■■£'3
— ST. KSIĘGOWEGO
— REFERENTA d. s. remontów.

Warunki pracy i płacy do omówienia
w Dziale Kadr,,w. godzinach 8—12.

Dyrekcja Dzielnicowego Zarządu Budynków
Mieszkalnych ,.Śródmieście” W Krakowie, ul.
Dietla 64 — zatrudni natychmiast KIEROW
CÓW OPERATORÓW sprzętu do oczyszcza
nia miasta. ?

Zgłoszenia przyjmuje Sekcja Kadr i Szko
lenia Zawodowego — Kraków, ul. Dietla 64,
III piętro. K-1690

Zakłady Przemysłu
'

Odzieżowego .„YTSTULA”
w Krakowie, ul. Nadwiślańska 13 — zatrud
nią natychmiast w Wydziale Przygotowania
Produkcji:

’

— KRAWCÓW do opracowywania szablo
nów i szycia modeli odzieży ciężkiej, -*■
Praca niezakordówana.

Jednocześnie przyjmą:
— KANDYDATÓW DO SZKOLENIA ÓU

potrzeb Zakładu Odzieżowego w Myśleni
cach.

Zapewnia. się dobre wynagrodzenie.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr i Szkole

nia Zawodowego. K-1672

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT WYKOŃCZENIOWYCH

«BUDOSTAL»
Kraków —Nowa Huta, ulica Mrozowa

zatrudni pracowników
w wieku powyżej lat 18, w następujących zawodach:

; pracownicy umysłowi:
9 KIEROWNIKA Grupy Robót — wymagane wykształ

cenie wyższe lub, średnie techniczne budowlane oraz

uprawnienia budowlane
9 INSPEKTORÓW i TECHNIKÓW przygotowania

produkcji — wymagane wykształcenie wyższe lub
średnie techniczne budowlane

© TECHNIKÓW budowy — Wymagane wykształcenie
średnie techniczne budowlane

pracownicy fizyczni:
© MALARZY konstrukcji stalowych
• MURARŻY-TYNKARZY
© CIEŚLI
© BLACHARZY

©' LASTRYKARZY

© FLIZIARZY

.© zbrojarzy
• SZKLARZY
• DEKARZY

> • PRACOWNIKÓW niewykwalifikowanych.
Pr^edstę.yór^.twó.jtó^nia,:, , _JtSia ,' ; ! ’

. wynagrodzenie według. Układu Zbiórowego. Pracy.?;-1 ®
w budownictwie
bezpłatne zakwaterowanie w hotelach robotniczych

| “ wyżywienie po zniżonych cenach .w stołówkach pra
cowniczych

— dodatek za rozłąkę w wypadku delegowania na bu
dowy zewnętrzne — Huta Katowice, Huta Zawiercie
i inne.

W celu podjęcia pracy należy zgłaszać . się w Dziale
Zatrudnienia i Płac, Przedsiębiorstwa, z dowodem osobi-

stym, świadectwem pracy, książeczką wojskową, legity
macją ubezpieczeniową oraz świadectwami szkolnymi
i zawodowymi.

Dojazd do Przedsiębiorstwa tramwajem nr „4“ od Dwor
ca Głównego do przedostatniego przystanku przed Wal
cownią.

„SPOŁEM” — Powszechna Spółdzielnia Spo
żywców w Krakowie — zatrudni; natychmiast:

— SPRZEDAWCÓW i KIEROWNIKÓW
sklepów spożywczych

; —r AJENTÓW do sprzedaży warzyw, lodów
oraz artykułów spożywczych

— CHAŁUPNIKÓW do szycia konfekcji
lekkiej ,

— KIEROWNIKÓW do prowadzenia
Ośrodka „PP”

— Magazynierów
— ZASTĘPCÓW, kierowników stołówek
— POMOCE kuchenne, KUCHARZY
— DIETETYKA do stołówek akademickich
— KUCHARZY GARMAŻERÓW, MASARZY
— KIEROWCÓW
— PAKMISTRZOW
— MASZYNISTKI do hali maszyn.

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udzie
la Dział Spraw Osobowych „SPOŁEM” PSS
Kraków,-al. Krasińskiego 1, pokój 519, V pię
tro.

Cementownia «Npwa Huta* w Krakowie

zatrudni natychmiast
9 TECHNIKÓW ELEKTRYKÓW ^ęgpraey w Dziale Gł.

Energetyka -N
• KIEROWCÓW z I kat. prawa jazdy
© ŚLUSARZY remontowych
© Ślusarzy hydraulików \ !

© SPAWACZY elektryczno-gazowych
• SUWNICOWYCH z uprawnieniami do obsługi suw

nic czerpakowych
© PALACZY suszarń
• SMAROWNIKÓW MASZYN
• PAKÓW ACZY CEMENTU

: • WAGOWYCH zaprzysiężonych
• MANEWROWYCH z uprawnieniami PKP

© PRACOWNIKÓW niewykwalifikowanych do pracy

w wydziałach produkcyjnych i pomocniczych z mo
żliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Praca w systemie 4-brygadowym. Przysługuje deputat
węglowy.

Pracownikom zapewnia się:
■—’ zakwaterowanie w hotelu robotiiićzyin-

— skierowania na wczasy do atrakcyjnych miejscowości
nadmorskich lub górskich

— dodatkowe premie za intensyfikację produkcji
— wysokie nagrody roczne z zakładowego funduszu na

gród.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia, Płac i Kadr,

Cementowni —; dojazd z Krakowa tramwajem linii 15 „

natomiast z Nowej Huty linią 14 i 20.

Lokale

SAMOTNY, spokojny —

kulturalny, młody czło
wiek, poszukuje dużego,
wygodnego pokoju na

parterze —' śródmieście. —

Oferty 28406 „Prasa** Kra
ków, Wlślna 2.

ODSTĄPIĘ lokal — Dęb
niki,- Oferty 28719 „Prl-
są“ Kraków, Wiślna 2. ’

KUPIĘ zaraz mieszkanie
własnościowe, około 60
m2, komfortowe, - ewentu
alnie do remontu, Kra
ków — centrum. Oferty
tylko poważne kierować:
„Prasa** Kraków, Wiślna
2 41a nr 28471.

rOKÓJ z kuchnią, super-
komfortowe, zamienię na

2 pokoje z kuchnią ąu-
perkomfortowe. — Zwrócę
koszty przeprowadzki, ; —

Oferty 23618 ,,Prasa“ Kra
ków, Wiślna 2,

STUDENTKA UJ poszu
kuje komfortowego, sa
modzielnego pokoju. Tel.
561-95, w godzinach

" wie
czornych. g-28666

EFEKTOWNE I M 1-tE
UPOMINKI DLA PAW

Zakłady Pracy mogą kupować upominki „na rachu
nek”- w następujących sklepach perfumeryjnych:

• Nr5—ul.SZEWSKA5■Nr4—RYNEKGŁÓWNY12■Nr6,
RYNEKPODGÓRSKI10■Nr7—ul.GRODZKA32■Nr12—
ul. MADALIŃSKIEGO 17 ■ Nr 13 — ul. FLORIAŃSKA 33 ■ Nr 14,
pl.MARIACKI.2■Nr15 —RYNEKGŁÓWNY37■Nr21 —

ul. PSTROWSKIEGO 42 ■ Nr 22 — ul. FLORIAŃSKA 18 ■ Nr 23,
ul. KARMELICKA 14 ■ Nr 92 — NOWA HUTA, os. SZKOLNE 14

■Nr93—NOWAHUTA,os.CENTRUMAbl.1■Nr94—NO
WA HUTA, ÓS. UROCZĘ 11. K-1529

„PraWN

ZATRUDNIĘ bieliźniarkę
— specjalność koszule.mę
skie.: Oferty 28785 „Pra
sa" Kraków, 'Wiślna* 2‘. ”

INŻYNIER, kawaler, po
zna ,,wolną pannę milą,

i Zgrabną, blondynkę; po
siadającą zawód lub stu
dentkę. Cel matrymonial-

i«y. Oferty- 28688 „Prasa"
; Kraków, Wiślna 2.

POMOC domowa potrzeb
na. Kra^ów,^: tei. $91-19.

- g-28800
. CHŁOPCA; db-:pfaktyki —

przyjmle. zakład, mechani
czny i. elektromechanicz
ny. Warunek.— ukoń
czone 16 lat. — Kraków,
Grzegórzecka 27. ,;.

Sprzedaż

ŁAZIENKOWY piecyk ga
zowy, wannę 1 m (nasia-
dówkę), baterię oraz umy
walkę sprzedam. Kra-
ków, 18 Stycznia 40/18 —

'środkowy dzwonek.
g-28435

PUDLE królewskie po
złotyęh medalistach —

sprzedam. Poradzisz, No
wa Huta, ©s. Słoneczne
14/80. g-28565

zatrudnię mechanika
samochodowego. Kra
ków, tel- 563-13.

g-28722
PRZYJMĘ kierowcę (tak
sówka „Fiat**). — Oferty
28720 „Prasa*4 Kraków,
Wiślna 2.

POMOC do dwojga dzieci
potrzebną, Mlstrzejówice,
osiedle Tysiąclecia 62, m.

21. g-28668

kożuch rnęski, nowy
rozmiar 52, sprzedam. —

Kraków, Lelewela 5/9. <

g-28581
Nauka

Zguby
ROSYJSKIEGO, niemiec-
kiego — uczęmetodą
przyspieszoną, indywidu
alnie, Przygotowuje do
egzaminów na wyższe
uczelnie oraz poprawko
wych. — Dworecka, Kra
ków, tel. 603-21.

czarny pies legawiey6
— potrącony przez samó-
ćhó4 na ,ul. Kościuszki
około 15. II. br., do ode
brania w azylu: ul. Księ
cia Józefa. g-28742

TAŃCA towarzyskiego —

nauczysz się szybko na

kursach '

Krakowskiego
Ośrodka Tanecznego. Za
pisy: Kraków, plac Wita
Stwosza 2/2, w godz. 12—
20. K-1608

Różne

WYPOŻYCZAM Już na

święta suknie ślubne 1
-dla druhen. Duży wybór
Koldanowa, Kraków, To
polowa 52. g-28540

Kupno ZAKŁAD instalacji sani
tarnych — Ignacy Król,

. Nowa Huta, os. Kalinowe
3/79, przyjmie monterów
ora? pomocników. Zgło
szenia: godz. 7—8. ,

'

g-28560

BONY PeKaO na miesz
kanie kupię. Oferty 28456
„Prasa" Kraków, wiśl
na 2.

RESTAURACJA
TWARDOWSKA

udziela w marcu — wę wtorki,
środy, czwartki i piątki — 20

proc, zniżki od obowiązujących
cen za potrawy i zaprasza mi
łych gości, zapewniając dosko
nałą kuchnię, wzorową obsługę,
i miły nastrój.

przyjmie pilnie do pracy:
© 4 INSTRUKTORÓW nauki jazdy na pojazdach sa

mochodowych — wymagane wykształcenie zasad
nicze zawodowe lub średnie, prawo jazdy kate
gorii „D”

© KIEROWCÓW autobusowych z kat. .prawa jazdy
„D“ 1 „C“ — przy kat. „C“ wymagany 3-letni staż

pracy w zawodzie kierowcy, w tym rok na samo
chodach ciężarowych (dotyczy zatrudnienia w peł
nym i niepełnym wymiarze godzin)

• MOTORNICZYCH tramwajowych ■—■(mężczyzn
i kobiety), w wieku minimum 20 lat — kandydaci
przejdą odpowiednie przeszkolenie uzyskując pra
wo jazdy motorniczego — (w okresie szkolenia

kandydaci otrzymują wynagrodzenie)
© MONTERÓW samochodowych w pełnym i niepeł

nym wymiarze godzin
© ŚLUSARZY samochodowych w pełnym i niepeł

nym wymiarze godzin
• ELEKTROMONTERÓW samochodowych W peł

nym i niepełnym wymiarze godzin
• ELEKTROMONTERÓW aparatury trakcyjnej
• Ślusarzy ogólnych do remontów i napraw ta

boru tramwajowego.
Dla pracowników zamiejscowych Przedsiębiorstwo dy

sponuje komfortowym hotelem pracowniczym. — Pracow
nik otrzymuje bilet wolnej jazdy środkami komunikacji
miejskiej (rodzina pracownika otrzyipuje bilet wg odręb
nych przepisów).'

Pracownicy otrzymują deputat węglowy, dodatki za wy
sługę lat oraz gratyfikacje jubileuszoweJ;/

Kierowcy autobusów otrzymują dodatkowo kwartalną
premię specjalną za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela
Dział Osobowy MPK — w Krakowie, ul. Wawrzyńca 13 —

parter.



Przedosfatnia przeszkoda na drodze do misirżosłwa

FoleriynH „Wrocławskich Bombardierów

„Wawelskimi Smokami

WPRAWDZIE
F^k,arzy, so
botnio-niedzielne mecze Wisływe- Wrocławiu są dla krako-

do zakończenia rozgrywek ekstraklasy ko-
jeszcze pięć kolejek spotkań, niemniej so-

WiMR przedostatnią poważną
gnięcia po ptymat w kraju.
W walce o mistrzowski - tytuł

liczą się na dobrą sprawę dwie

drużyny -— Wisła, prowadząca w

., tabeli z dorobkiem 22 zwycięstw
w 26 meczach; 1Resovia mająca

. na swym koncie 20 zwycięstw i
6 porażek. Wybrzeże ma już 6

_

■pkt; .straty do-. lidera, Legia i

Sląsjc po 7 pkt. mniej od wiśla-
ków. A więc pozostaje do roz
strzygnięcia dylemat, kto będzie
pierwszy — Wisła czy Resovia?

Ńa potknięcie wiślaków w sto
licy Dolnego Śląska liczą bardzo
rzeszowianie. „Wrocławscy Bom
bardierzy" są groźną drużyną,

- szczególnie mając oparcie w ży-
; wo dopingującej widowni. Młody

przeszkodą na drodze do się-

Wiślaczki w Poznaniu
: KOSZYKARKI Wisty naj
bliższe mecze mistrzowskie

grac będą w Poznaniu s tam-
. tejszym AZS-em. Akademljz-
ki ’ zaj mują 6 miejsce w tabeli
i nie liczą się zupełnie w wal
ce o medalowe lokaty, nie
mniej sprawiły już na swym

. tereńie kilka, niespodzianek,
wygrywając z dużo wyżej no
towanymi rywalami. ’Si,.

. Wiślaczki, którym ostatnie

potknięcie LKS-u dodało skrzy-'
deł, zwiększając poważnie ich
szanse na odzyskanie miżtrżo-

wskiego tytułu, nie mogą so
bie pozwolić ńa porażkę. Mu-

'

szą wygrść obydwa mecze i

mamy nadzieję, że z takim do
robkiem wrócą do Krakowa.

W pozostałych spotkaniach
tej kolejki I ligi grają: LKS— ‘

AZS Warszawa. Polonia — o-

liiBpia,
' Spójnia—Lech, i Włók- ’

niarz—AZS Lublin.

Hokeiści I ligi
kończąrozgrywa

JUTRO hokeiści ekstraklasy
zakończą swoje rozgrywki. Naj
ważniejsze rozstrzygnięcia za
padły już dawno. Podhale No
wy Targ wywalczyło, już po raz

szósty, tytuł mistrza Polski, a do
n ligi zdegradowane zostały:
GKS Tychy i KTH Krynica.

W ostatniej serii spotkań wy
łoniony zostanie wicemistrz

9 tytuł walczą: Bail
don i Naprzód. Obie drużyny
mają równą iló’ść zdobytych
punktów. Baildon gra w ■Sos
nowcu z Zagłębiem, a Naprzód
na swym lodowisku z1 Polonią
Bydgoszcz.. W pozostałych mer

czach spotkają się: Podhale —

GKS Katowice, Pomorzanin —

KTH i. LKS — GKS Tychy. .

*

JUTRO na sztucznym lodo
wisku w Krakowie odbędzie się
ciekawy mecż o puchar PZHL

między Cracovią a Unią Oświę-
■cim. ‘

zespół, mający w swych szere
gach kilkaindywidualności —

Kalinowski, Gfcygiel, Hnida, Gar-
liński oraz kilku rutynowanych
zawodników, z Frelkiewiczem na

czele, jest faworytem meczów,
z przechodzącymi pewien spadek
formy „Wawelskimi Smokami”

Jeżeli jednak udało się wygrać
we 'Wrocławiu Resovii, sztuki

tej mogą'dokązać także krako
wianie. Grają oni w tym sezo
nie zupełnie dobrze na wyjaz
dach iw obliczu trudnych po
jedynków ze Śląskiem z pew
nością maksymalnie się skoncen
trują, rzucą na szalę wszystkie
siły i umiejętności.

niepokojem ale i nadzieją
oczekiwać będziemy wieść! z

Wrocławia, licząc przynajmniej
na jedną Wygraną podopiecznych
ji Bętkowskiego. Wówczas na

drodzę krakowian do mistrzow
skiego tytułu pozostałyby już na

dobrą sprawę tylko mecze w

w Rzeszowie, bo w pojedynkach
ze Spójnią i Legią u Siebie jak
tęż z‘ Lublinianką na wyjaździe
winny „Smoki” dać sobie radę.

Dużo w nadchodzących me
czach wrocławskich zależeć bę
dzie od formy, i. bojowości Ład-

niaka, Gardziny i Langosza, bo
duet rozgrywających Seweryn-
Matelak gra na ogół równo i
można się spodziewać, że nie za
wiedzie. Nięzalężnie jednak od
rezultatów spotkań, można się
spodziewać w tych meczach po-
kazu dobrej kószykówki, wielu
emocji. ■ ’’

W pozostałych spotkaniach

Na Florydzie odbywą się im
prezą pod nazwą „Supergwiaz-
da 73”, w której sławni spor
towcy zawodowi ubiegają się o

tytuł najwszechstronniejszego,
startując żójnuc^, konjcuren-

wyjątkiem tej, jąkąu-
pra w idją na ad dzień. Na zdję
ciu: słynny austriacki narciarz,
Karl Schranz. nie zaliczył pod
rzutu i odpadł z dalszych kon
kurencji.

grać będą: Spójnia z Legią, Po
goń z Wybrzeżem, Polonia z Le
chem i: Łublinianka z Resovią.

W II lidze koszykarze Korony
grać będą u siebie z kielecką
Tęczą. Obie drużyny sąsiadują w

tabeli (5—7 m) i mają ten sam

dorobek punktowy — po 10 zwy
cięstw w 24 grach. Ciekawe, czy
krakowianom uda się wygrać
obydwa spotkania? (I)

W telegraficznym
ocle

włosktej
miejscowości A-
betone odbył się
narciarski sla
lom specjalny
kobiet, który

jest zaliczany do
Pucharu Świata.
Zwyciężyła Ro
si Mottermaier

(NRF), którą wi
dzimy na zdję
ciu.
CAF — Telefoto
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Mistrzowie świata startują
W DNIACH 4—10 bm. w Zakopanem odbędzie się Memo

riał im. Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny. W ra
mach tej imprezy rozegrana zostanie przedostatnia elimina
cja w slalomie specjalnym o Puchar Świata. O tej konku
rencji, która zapowiada się naprawdę bombowo, pisaliśmy
we wczorajszym numerze „Echa”. Niemniej atrakcyjnie

. przedstawia się klasyczna część Memoriału.

. Dziś właśnie, lćilka słów o

skokach i biegach narciarskich,
które w przyszłym tygodniu
(piątek, sobota i niedziela) roze
grane zostaną w Zakopanem.

Bardzo ciekawie zapowiada się
dwubój klasyczny, w którym o

zespoły

długiej
jeszcze

Turniej klasyfikacyjny
w tenisie stołowym

CZWARTY okręgowy
fikacyjny
zmianę w dotychczasowym
kładzie- sił krakowskiego tenisa

stołowego. Trzy pierwsze; miejs
ca przypadły reprezentantom
Wandy Nowa Huta, która to

drużyna nadawała ton całemu

turniejowi. .. ■■’

Oto wyniki: seniorki 1. Ratzko

(Hutnik), 2. Nodżyńska (Gór
nik), 3. Szatko (Wanda), ju
niorki: 1. .zatko (Wanda),, 2.

Nodżyńska (Górnik), 3. Marek
(Wanda), sfihiorz^s^tąiMloisłp
(^ahda);' 2, ■Rąk ■.(Nadwiślan); -'3*

Szymik (Wanda), ■juniorzy 1ś 1.
Goliński, 2. Kostuch (obaj Wan
da), 3. Kolarski (Nadwiślan).

klasy-
turniej . przyniósł

u-

w

pierwsze miejsce pojedynek sto
czą: mistrz olimpijski i mistrz

świata, Urlich Wehlingh (NRD),
srebrny medalista z Falun,
Guenter Deckert (NRD) z naszy
mi specjalistami w tej konku
rencji j —j Stefanem Hulą, który
w Szwecji zdobył brązowy me
dal, Janem Legierskim, Kazi
mierzem Długopolskim i Stani
sławem Kawulokiem.

, Największą atrakcją Memoria
łu będzie jednak występ na Du
żej Krokwi dwukrotnego złotego
medalisty z Falun 1 aktualnego
mistrza świata w lotach nar
ciarskiej Hansa Georga Aschen-
bacha. Ponadto w memoriało
wych konkursach skoków wez
mą udział' Reiner Schmidt (me
dalista z Sapporo) i Henry Glass

(piąte miejsce w Falun). Ciekawi

jesteśmy, jak — na tle świet
nych zawodników NRD — wy-
padną nasi reprezentanci, czy
zrehabilitują się Oni za niepo
wodzenia w tym sezonie?

Równie interesująco wygląda
Sytuacja' w; biegach. Warto, tylko
powiedzjee, W, Ząkopąnem
startować będzie mistrz świata
w biegu na 50 km Gerhard

Grimmer (NRD). Silne

wystawią CSRS i ZSRR.
Jedno jest pewne: w

historii Memoriału nigdy
naraz nie widzieliśmy tylu nar
ciarskich sław. Warto więc w

przyszłym tygodniu wybrać się
do Zakopanego. Wielkich emocji
sportowych nie zabraknie!

(KAS)
PS. Jak się dowiadujemy w o-

statniej chwili, Wioska Federacja
Narciarska zgłosiła do slalomu

specjalnego o Puchar Świata, któ
ry odbędzie się 6 -bm. w Zakopa
nem, Gustayo Thoeniego.

TL ukosa

WIESMAR. .Reprezentacja
Polski w piłce ręcznej odnio
sła wczoraj duży sukces, Wy
grywając, w ramach mis
trzostw świata, ze Szwecją
20:10 (6:5). W drugim meczu tej
grupy eliminacyjnej Rumunia
pokonała Hiszpanię 21:11 (12 :Ś>.

MIŃSK. Mistrzem świata W
sztafecie , juniorów (3x7,5 km)
w dwuboju zimowym została
Finlandią. Drugie miejsce za
jęła NRD, a trzecie Polska
(Obrocbta, Truchan 1 Zięba).

OLSZTYN. Jolanta Kupis
(Unia Tarnów) ustanowiła re
kord Polski juniorek w pły
wackim wyścigu na 200 m st.
dow. — 2.15,4 min.

ALGIER. W międzypaństwo
wym meczu piłki.
pokonała Algierię

TRZYNIEC. W

dowych zawodach
tycznych, rozgrywanych w hali
w skoku wzwyż zwyciężył
Kelemen (Węgry) — 2,21 m,
przed Belschmldtem (NRD) i

Gawrytowem (ZSRR). — pa
2,18 m.

SZTOKHOLM. W międzyna
rodowym turnieju tenisowym
zwyciężył Jehansson (Szwecja)
Flbak
finale
son 1
konali
Nowicki 6:4,

POZNAŃ, w finałowym tur
nieju drużynowym juniorów w

szabli o mistrzostwo Polski
zwyciężył AZS Warszawa przed
Pałacem Katowice, Baildonem
L KKSz.

nożnej NRD
3:1 (2:0).

międzynaro-
lekkoatle-

zajął siódme miejsce. W

gry podwójnej Jehans-
Syensson (Szwecja) po-
parę polską: Fibak i

6:4.

8
niedowierzaniem iprze
czytałem wiadomość za
mieszczoną w serwisie

informacyjnym PAP, że te
goroczne mistrzostwa Polski
w saneczkach mają się od
być w... NRD. Przetarłem ze

zdziwienia oczy, jak to? Ano
taki PZSan., jako że zima
była i jest nadal łagodna, a

sztucznego toru w Polsce nie

mąmyiui^wrótdł.i.sięiiZi, prośbą
do' władzwJśportaWyehoifRDi
aby umożliwiono przeprowa
dzenie imprezy w OberWo-
fie. Bratnia organizacja wy-

zgodę, wyznaczono
jesień.

można bp skoń-
injormację, gdy-

nie to, żewy-
się precedenso-

pa-
mi-

TOTEK

i /■/

W Jaworznie bokserzy walczą żrezy

o mistrzostwo okręgu
WCZORAJ w Jaworznie,

drugim dniu bokserskich HHH

strzostw '

okręgu krakowskiego,
odbyły się walki ćwierćfinało
we seniorów i juniorów.

Oto niektóre wyniki: SENIO-

w

mi-

W MAŁYM TOTKU stwier
dzono: 3 piątki, wygrane po
726 235 zł, 1 712 czwórek, wy
grane po 1 908 zł, 71 417 trójek,
wygrane po 76 zł.

RZY.— w wadze koguciej Szpon
der (Wisłą) pokonał w III run
dzie przez poddanie Proelicha

(Yictoria), w tej samej katego
rii Talar (Hutnik), również w

III rundzie, wygrał ■z Kapcią
(Metal Tarnów), w wadze piór
kowej Chrapek (Victoria) zwy
ciężył Zielińskiego (Wisła): JU
NIORZY' — w wadze papierowej
Dusik (Wisła) wygrał w II run
dzie wskutek poddania Breji
(Górnik Libiąż), a W wadze piór
kowej Kozik (Metal) pokonał już
w I rundzie Mackiewicza (Hńt-
nik).

raziła
termin na

No tym
czyi tę
by tylko
tworzyła
wą, powiedziałbym:
radoksalna, sytuacja...
strzostwa Polski będą roz
grywane poza granicami
kraju. A co będzie, jak np.
pły.wacyzażycząsąbi.e mi- 1
strzostw ui«'s,Auątr«|ii'Ł‘ Prze- -I

cięż jest tam dużo basenów i
i to odpowiednio przygoto
wanych.

I
~ “łaszym zdaniem są dwa

wyjścia z zaistniałej sy
tuacji: PIERWSZE —

Zrezygnować z uprawiania
saneczek w Polsce, .jeśli nie
stać nas na sztuczny tor;
DRUGIE — fundusze i to

spore, które przeznaczono na

organizację mistrzostw w

NRD, włożyć na książeczkę
PKO i czekać aż resztę do
budowy toru dopłaci jakiś
mecenas, (kas) 1

Dokąd pójdziemy?

nie
. Lucas wrópił ną górę, a Maigret ze zmarszczonymi

brwiami patrzył na swoją gromadkę.
r- Cofnijmy się nieco głębiej w przeszłość. Sądzę, że

to , będzie prostsze..., Od kiedy utrzymujesz melinę pa-
serską? Tak, właśnie ty... 5‘•' "

Utkwił wzrok w Oscara, którego to pytanie zdawało

się mniej kłopotać, niż poprzednie..
— Ot co! Sam pan wpadł na to! Sam pan stwierdził,

że jestem tylko paserem... Rzeczywiście!. ’

Diabelski' kabotyn! Ogarnął spojrzeniem swych kom
panów, siląc się ukryć uśmiech drżący w kącikach
warg. .

— Moja żona i ja, jesteśmy wcale grzeczni ludzie.
No nie, duszko? Jasne... Byłem bokserem... W 1925
straciłem tytuł i zostałem tylko z miejscem w baraku
na Foire du Trone... To mi było za mało! Różni fa
ceci, tam bywali... Jeden typ, którego przymknęli w

dwa lata później, mieszał wtedy jak chciał w bukma-
ćherce... Miałem ochotę i ja, ale że w młodości lizną
łem mechaniki, poszukałem. sobie warsztatu... Cho
dziłomi po głowie, że trafią się do sprzedaży samo
chody, opony, części zamienne, wszystko cicho, soli
dnie i spokojnie. Liczyłem, że wyjdę na .jakieś czter
dzieści tysięcy! Tylko, że zabrałem się do tego za

późno. Hurtownicy oglądają każdego dwa razy, nim

dadzą towar na kredyt. Trafjła mi się kiedyś ukra
dziona landara do przemalowania... Taki jeden, zna
jomek z bistro, ha placu Bastylii... Nie do wiary, ja
kie, to łatwe! Pogadało się z tym i owym w Paryżu...
Miałem dobre miejsce, prawie żadnych sąsiadów, nikt
mi- nosa nie, pchał w interesy... I tak poszło, dzie-
siąty, dwudziesty ’ wóz... Później zdarzyło się, że po
stawili u. mnie gablotę pełną stołowego srebra, zgar
niętego z jakiejś willi z okolic Bougiwal... No i. scho
wało się 'to wszystko, dało się znać antykwariuszom
Z -Etajiipeą,,;,z? Orleanu... Cóż, przywykłam... To była
złota żyła... .

*

V I zwracając się do mechanika zagadnął: <

LA NUIT DE CARREFOUR

choć Wiedział dobrze, że w tym zgromadzeniu
uzyska harmonii doskonałej.

— Urodziłaś się w Kopenhadze?
— Jeśli będzie mi pan mówił „ty”, ktoś gotów

myśleć, żeśmy razem spali.
— Odpowiedz!
— W Hamburgu...
— Co robił ojciec?
— Był dokerem.

'
— 2yje jeszcze?
Zadrżała od stóp do głowy. Spojrzała na swych

warzyszy z rodzajem dumy:
— Został ścięty w Dusseldorfie...
— A matka?
— Zapija się.TM
— Co robiłaś w Kopenhadze?
— Utrzymywał mnie jeden marynarz... Hans! Ładny

chłopiec. Poznałam go w Hamburgu, zabrał mnie ze

sobą... Był członkiem pewnej bandy. Kiedyś postano
wiliśmy włamać się do banku... Wszystko było prze
widziane! Jednej nocy można było zarobić miliony.
Kazali mi stać na świecy... Musiął być jednak między
nimi kapuś, bo kiedy nasi dobierali, się do kasy pancer
nej, okrążyła bank policja... Noc była ciemna, widocz
ność żadna... Rozbiegliśmy się. Strzelali, krzyczeli, ści
gali nas... Kula drasnęła mi pierś, ale biegłam dalej.
Schwyciło mnie dwóch agentów. Jednego ugryzłam, a

drugiego zmusiłam kopniakiem w brzuch, żeby odsko
czył. Ale wciąż biegli za mną. Zobaczyłam ogrodzenie
parku.. Wspięłam się na sztachety i dosłownie padłam
po drugiej stronie. Kiedy przyszłam do siebie,; zobaczy
łam nad sobą wysokiego młodzieńca, bardzo eleganckie
go, chłopca z wyższej sfery, który patrzył na mnie ze

zdumieniem i współczuciem... '<■
' —Andersen?

— To nie jest, prawdziwe nazwisko. Niech je panu
sam poda, jeśli Uzna to za stosowne. Bardzo znane na-

— Odkrył ten sztos z oponami?
— Dślibóg,! — zaśmiał się chłopak.
— Wiesz, ale dracenie wyglądasz z tym kablem!

Jakbyś tylko czekał, żeby zawisnąć jako żyrandol!...
—■Izaak Goldberg przyjechał samochodem, Miner-

wą... — przerwał Maigret. — Był niecierpliwie ocze
kiwany, gdyż nie chodziło o kupowanie diamentów,
nawet po niskiej cenie, lecz o zrabowanie ich... Alę,
żeby ukraść, należało go wpierw ostudzić. A więc
ktoś czatował w warsztacie, lub raczej w domku na

tyłach.;. -

'

Cisza absolutna! To był punkt newralgiczny. Maigret
znów przebiegł wzrokiem po twarzach więźniów. Na
czole Włocha perliły się krople potu.

— Tyś zabił, nieprawdaż?
'ł Nie! To.„ To...

— Kto? '

— To oni... To...
— Łże! — wrzasnął Monsieur Oscar. .

: — Komu polecono zabić?
Oscar podsunął się:
— Ten typ z góry, ot co...

— Powtórz!:'. . ,

Teńf.cę.jest na górze,, pojął pan?)
Ale jego głos brzmiał już mniej pewnie.
— Zbliż się! .

Maigret Wskazał Elzę; Był jak dyrygent orkiestry; zwiskn ludzi, którzy mają wstęp na-dwór...
który uruchamia batutą coraz to inny instrument. (Ciąg dalszy nastąpi)

po-

to-

Godz.

Godz.

Godz.

Godzi

Godz.

Dziś
PIŁKA RĘCZNA

17 Hala Wawelu?
Craeovła Sośnica

(I liga kobiet)
KOSZYKÓWKA

W Hala Studium VF U.T|
AZS — polonia \
(II ligą kobiet) '

18.30 Hala korony1
Korona — Tęcza

(n liga mężczyzn)
SIATKÓWKA

17 Hal- WisłyJ
Wisła —> Zawisza

(II liga kobiąt)
PŁYWANIE

18 Pływalnia WisłyS
Wisła — Dynamo Bc lin

Jutro
PIŁKĄ RĘCZNA

Godz. 10 30 Hala Wawelu:
Cracovia — Sośnica

(I liga kobiet)
Godz. 19 Hala Wawelu:

Wawel — Wutzburg (NRF)
(Międzynarodowy mecz mężczyzn)

KOSZYKÓWKA
11 Hala Kocony:

Korona — Tęcza
'

(II liga mężczyzn)., \
12.30 Hala Studium WF U

AZS — Polonia
(II liga kobiet)

SIATKÓWKA
10.30 Hala Wisły:

Wisła — Zawisza

(n liga kobiet) "

PŁYWANIE
Pływalnia Wisły:

Dynamo Berlin
HOKEJ
Sztuczne lodowisko:

Cracovia — Unia
(O puchar PZHL)

KOLARSTWO
Godz. 10 Skałki Twardowskiego:

1 Przełajowe mistrzostwa okręgu

Godz.

Godz.

Godz.

Godz. 16
Wisła

Godz. 18

436)


