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ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Dziś, 2 bm. rozpoczął się nowy rok szkolny.
Zainaugurowała go centralna uroczystość w no
woczesnej; zbiorczej szkole gminnej w Olsztynku
(pow. Olsztyn), skąd o godz. 9.05 przemówienie
radiowe do młodzieży, nauczycieli i rodziców wy
głosił minister oświaty
Kuberski.

i wychowania — Jerzy

Wyższej
Oficerskiej Szkoły
Wojsk Chemicznych
w Krakowie

: Na Rynku krakowskim odbyła
się wczoraj uroczysta promocja
czwartego rocznika absolwen
tów w historii Wyższej Oficer
skiej- Szkoły Wojsk Chemicz
nych im. St., Ziaji. Uczestniczyli
w hiej m. in.: II sekretarz KW
PZPR Andrzej Czyż, dowódca

Warszawskiego Okręgu Wojskó-
< wego, gen. dyw.. Włodzimierz O-

liwa, szef Wojsk . Chemicznych
MON gen. bryg. Czesław Krzy-
szkowski, przedstawiciele władz

. miasta. , .

•

Po meldunku i przeglądzie
pododdziałów, odczytano uchwa
łę Rady Państwa o mianowaniu
ataolwentów do stopni oficer
skich/

Promujący, gen. dyw. W . Oli
wa, symbolicznie Uderzał szablą
w ramię promowanych. Padały
słowa: „W imieniu Rady Pań
stwa mianuję was podporuczni-

, kiem Wojska Polskiego”. Jako

pierwszy, promowany został

prymus Szkoły, sierż. pcho"r. a

obecnie ppor. inż. Edward A-

raszkiewicz, który w . okresie
studiów uzyskał średnią ocen

4,66. Po nim następni,. Kazimierz
Witek, Waldemar Wrona.

Po akcie promocji, absolwenci

złożyli kwiaty na płycie upa
miętniającej przysięgę Tadeusza
Kościuszki, a następnie Rynek
wypełniły : słowa ślubdwania —

„Wierny przysiędze wojskowej,
będę służył Ci Ojczyzno w kąż-
dej potrzebie”.

Do zgromadzonych przemówił
gen. dyw. W. Oliwa, a następnie
II sekretarz KW PZPR, A. Czyż
w imieniu władz regionu złożył
gratulacje promowanym.

Uroczystość, zakończyła defila
da, którą oglądali licznie zgro
madzeni mieszkańcy miasta. j

wczoraj w Młyńczy-
w powiecie limanow-

odbyla się uroczysta i-

BANK ŁUDZKIEłł;
SERG

W przededniu promocji, w sie
dzibie WOSWCh odbyło się wrę
czenie dyplomów i nagród naj
lepszym absolwentom, którzy są
wartościowymi inżynierami wie
lu specjalności,'“dowódcami i dy
daktykami. (j.r .)

'

. .

Uroczyste promocje absolwen
tów. wyższych szkół oficerskich

odbyły się 1" bm. również w

Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Ko
szalinie, Pile, Poznaniu, Wrocła
wiu i Zgierzu.

Fot. JADWIGA RUBIS

0 krok od śmierci
MOSKWA
Nikt już nja wierzył, że uda

się ocalić życie Jefima Toniki,
pracownika łączności miasta So
roki w Mołdawii, którego przy
sypała. ziemia w prawie 35-me-
trowej studni.

Po 42 godzinach akcji ratun
kowej usłyszano stukanie ka
mieniem o kamień i głos ofia
ry. Okazało się, że przy zawale
studni utworzyła się kamienna
nisza, dzięki czemu J. Toniki o-

calał.

Cena50jr I *

1Kraków, poniedziałek 2 września 1974 r.

1974/75 FOT. J. RUBIS

623 tysiące dzieci i młodzie
ży okręgu krakowskiego spo
tyka się dzisiaj, 2 wrześnią na

akademiach inaugurujących
nowy rok szkolny 1974/75.
Wśród nich znajdzie się 39
tys. maluchów, które po raz

pierwszy zasiądą przy pulpi
tach, pozostawiając za sobą
przedszkolną beztroskę a róz-

Z dalekopisu
■ W Farnborough . w Wiel

kiej Brytanii na międzynaro
dowej wystawie lotniczej wy
darzyła się wczoraj katastrofa .

helikoptera znanej amerykań
skiej firmy „Sikrsky”. ‘ Odby
wający lot pokazowy helikop
ter J atakujący „Blackhawk H-

53” runął na ziemię i stanął w

■płomieniach na oczach tysięcy
zgromadzonych widzów. Jeden
z członków załogi . poniósł
śmierć na miejscu, a drugi od
niósł poważne obrażenia.

■ Przeszło dobę trwał pościg
policji żą,' kierowcą, który na

odcinku 240" km autostrady,
przebiegającej przez pustynne
rejony* Kalifornii strzelał do

nadjeżdżających - pojazdów.
Kierowca ten zastrzelił trzy o-

'

soby i zranił 11. Zniszczeniu j
'uległo 7 samochodów. Szaleń- i

cem .okazał się 34-letni R. H.
Hicks. Został on aresztowany
przez policję. W jego samocho
dzie znaleziono karabin kalibru
22 mm.

■Środkowej
„Carmen”. Towarzyszą mu ob
fite deszcze.

■ Ponad 10 min ludzi zosta
ło dotkniętych powodzią w in
dyjskim stanie Bihar. 45 osób
utonęło. Zniszczone zostały
szlaki komunikacyjne. Straty-
w rolnictwie są ogromne.

Nad '

rejonami Ameryki
szaleje huragan

poczynając trudną naukę obo
wiązku. W tym roku w salach
lekcyjnych będzie nieco prze
stronniej. Niż demograficz
ny zmniejszył bowiem licz
bę uczniów o ponad 6 'tys., tym
samym i ilość słuchaczy w po
szczególnych oddziałach zma
leje.

Już od kilkunastu dni armia
pedagogów .przygotowywała
się do .przyjęcia swych wycho-
wanków. W większości przy^
padków zakończono w termi
nach remonty i modernizację.
Budynki szkolne więc, jeszcze
pachnące farbą, doczekały się
pierwszego lekcyjnego dzwon
ka.

Już
skach
skim

nauguracja roku szkolnego
dla całego województwa kra
kowskiego. Imprezę połączono
z otwarciem szkoły podstawo
wej w tej miejscowości. Pa
tronat nad jej budową objęli
wiceprezesi RN ZBoWiD gen.
armii Wojciech Jaruzelski —

minister Obrony Narodowej

udany dzień!
.09 rano wyruszył w drogę z

Krakowa .utokar, kierowany
wprawną ręką pana Stanisława
Kawęckiego. Wewnątrz Wozu
znajdowała się 50-osobówa gru
pa indywidualnych rencistów i

emerytów, którzy pod opieką p.
Andrzeja Dygi z „Wawel-Tóuri-*
stu” udawali się właśnie na bez
płatną wycieczkę do Ojcowa i
Pieskowej Skały..

Po krótkim postoju i space
rze w stronę groty Łokietka w

Ojcowskim Parku Narodowym,
udaliśmy się do Zamku w Pie
skowej Skale. Po salach Mu
zeum oprowadzał uczestników
wycieczki jego dyrektor — mgr
Andrzej Krupiński.

Na oczarowanych Pieskową
Skałą rencistów i. emerytów cze
kał następnie (również, bezpłat
ny) obiad w'Zajeździć na ZłoT

tej Górze, kierownik restauracji
p. Kazimierz Cholewa osobiście
doglądał, by dania były spraw
nie do stołów podane. I znów
spacery po Ojcowskim Parku
lub odpoczynek na ławkach,
wśród zieleni. A w drodze po
wrotnej, na specjalne życzenie
wycieczkowiczów, jeszcze jeden
biwak przy wejściu do groty
Łokietka i już ostatnie kilome-

(Dokończenie na itr. 2)

oraz gen. bróni Zygmunt Ber
ling — b. dowódca I Armii.
Wojska Polskiego. Nowa szko
ła nosić będzie imię I Armii

Wojska Polskiego.
Z okazji otwarcia nowej

szkoły, młodzież gościła I sek
retarza KW PZPR, przewod
niczącego WRN Józefa Klasę,
oraz wicewojewodę krakow
skiego, Tadeusza Maja. Obecny
był również kurator Okręgu
Szkolnego Jan Nowak*

29 rocznica

proklamowania
DRW

Depesza Z-Polski-
Z okazji %9 rftcznicy prok

lamowania Demokratycznej
Republiki Wietnamu, Edward

Gierek, Henryk Jabłoński i
Piotr Jaroszewicz przesłali
na ręce przywódców DRW —

Ton Duc Thanga, Łe Duana,
Truong Chinha i Pham Van

Donga depeszę z gorącymi
pozdrowieniami, gratulacja
mi i serdecznymi życzeniami.

„Podpisane w ubiegłym
roku porozumienie paryskie
w .sprawie zakończenia woj
ny j przywrócenia pokoju w

Wietnamie — czytamy w de
peszy m. in. — jest historycz-/
nym potwierdzeniem zwy
cięstw i praw narodu wiet
namskiego do samostanowie
nia niezawisłości i stanowi
cenny wkład w dzieło umoc
nienia pokoju i bezpieczeń
stwa na świecie.

Polska, wspólnie z innymi
krajami socjalistycznymi, bę
dzie nadal w duchu interna-

cjonalistycznej solidarności
udzielać narodowi wietnam
skiemu niezbędnego poparcia
i pomocy w jego walce o

ścisłą . realizację porozumie
nia paryskiego przez wszyst
kie strony oraz w jego wy
siłkach na rzecz odbudowy i

rozwoju kraju”.

I

W roku szkolnym
w ławkach szkolnych w

całym kraju zasiada 6.700

tys. dzieci i młodzieży.
Pierwszy dzień szkolny
był szczególnie dużym
przeżyciem, dla 500 tysię

cy pierwszoklasistów.

Ze świata
W BEJRUCIE rozpoczął, dzia

łalność bank handlowy For the
Middle Fast CAL, będący spół
ką akcyjną, której akcje W
80 proc, należą, do strony pol
skiej, a mianowicie do Banku

Handlowego W Warszawie SA.

Kapitał banku wynosi 5 min
funtów libańskich. Bank
centralę w Bejrucie oraz od
dział w Try^olisie.

PREMIER Syrii. Mahmud

Ajubi. utworzył nowy rząd,
——-------^2———

ma

Kraków

gości delegację
Wielkiego Tyrnowa

Wielkie Tyraowo i Kraków

łączy 30-letnia przyjaźń, kon
takty polityczne, kulturalni i

gospodarcze. Okazją do zapre
zentowania 30-letniego dorobku
i osiągnięć Ludowej Republiki
Bułgarii są rozpoczynające się
dziś w naszym mieście Bułgar
skie Dni.

Z tej okazji gościmy -delega
cję Wielkiego Tyrnowa. Prze

wodniccy jej Christo Kożucha-
■tOwi"’*kiefównik‘*’'Wy®raiS~'Prb-'
pagandy i Agitacji Komitetu O-

kręgu BPK w Wielkim Tymo
wie. W skład delegacji wcho
dzą: Maria Stanczewa — sekre-

■tarz KM BPK w Pawlikenl,
Milczo Jowkow —' kierownik

Zespołu Badań Socjologicznych
Komitetu Okręgu BPK w Wiel
kim Tymowie, Iwan Welikow
-- sekretarz KZ BPK w Kombi
nacie Chemicznym „Switoza” w

Swisztowie i Ilia Mąnew — zaśt.
redaktora naczelnego „Borby” w

Wielkim Tymowie.
Przybyłych 1 bm. dó Krakowa

gości powitali przedśtawiciele
Komitetu Wojewódzkiego PZPR:
członek Egzekutywy KW PZPR,
redaktor naczelny „Gazety Kra
kowskiej” -— Zbigniew Regucki,
kierownik Wydz. Propagandy
KW PZPR — Jan Broniek oraz

Edward Serwa — kier. WOPP.

Polski spadochroniarz, zawod
nik Wawelu, kpt. Władysław
Koźmiński był pierwszym ucze
stnikiem mistrzostw, który wy-
wylądował idealnie w samym
środku koła. Był to 2270 skok
W. Koźmińskiego. Na zdjęciu:
moment.. " '

skoczka,
strzostw

nych na

Fot. JADWIGA RUBIS

lądowania polskiego
Sprawozdanie z mi-.

Armii > Zaprzyjaźnio-
str. 6.

obrad KBWE

w Genewie
GENEWA
Dzisiaj’,“po' przerwie wakacyj

nej,
' wznawia w Genewie ■obray'

dy Konferencja Bezpieczeństwa
i Współpracy . W Europie; Ucze
stniczą w niej wszystkie -pań-,
stwa europejskie (t wyjątkiem
Albanii) oraz Stany, Zjednoczo
ne i Kanada.

35 delegacji w tej turze roko
wań ma przygotować ostateczne

teksty dokumentów, które zo
staną podpisane w Helsinkach
podczas trzeciej-fazy .tej konfe
rencji. . .

-

.

Otwarcie

Targów Lipskich
1 września rozpoczęły’ się Je-

i sienne Targi Lipskie. W nie
dzielę polskie. stoiska odwiedzili
członkowie najwyższych władz

partyjnych i państwowych NRD
z I- . ^k^ta^zerh--KQ;.s-S'tot.-.~.EEŁBx-. .

chem Honeckerem oraz prze
wodniczącym Rady Ministrów
Horstem Sindermarinem.

28 polskich central handlu, za
granicznego prezentuje towary
konsumpcyjne i techniczne na

terenach o powierzchni blisko

5tys.mkw.

Odznaczenie

J. Bryana
W Ministerstwie ; Kultury i

Sztuki odbyła się 31 sierpnia u-

roczyśtość dekoracji odznąką
„Zasłużony dla Kultury Pol
skiej”, amerykańskiego filmow-

ca-dokumentalisty, Juliena
Bryaha. Aktu dekoracji dokonał
I zastępca ministra kultury, i
sztuki — Mieczysław Wojtczak.

Jak już informowaliśmy, J.

Bryan był w okresie międzywo
jennym amerykańskim kores
pondentem filmowym w Euro
pie, .nr. in. w Polsce. Dokonywał
zdjęć w czasie oblężeńia War
szawy we wrześniu' 1939 r. Ewa
kuowany' wraz z ambasadą USA

zabrał ze .sobą nakręcony ma
teriał,. przywiózł go do USA i

sporządził., film pt. „Oblężenia”
do którego opracował też ko
mentarz. Film ten piętnował
zbrodnie popełnione przez hitle
rowców na narodzie polskim.

Nowe aresztowania
w Chile

Agencja Reutera donosi ż'San-

tiago, że w ciągu ostatnich 48

godzin w stolicy, Chile areszto
wano około 500 osób. Oddziały
wojska. J policji otoczyły jedną
z dzielnic robotniczych, dókonu-
jąc rewizji w domach i przesłu
chując około 5 tys. osób.

lutrp pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju niżu.
Zachmurzenie. umiarko
wane, W ciągu dnia roz

dwój chmur klębiastych.
W godzinach popołudnio
wych możliwość opadów

deszczu. Wiatry umiarkowane 1

południowo-wschodnie i połud
niowe. Temperatura dniem od

plus 20 do 23, nocą od 15 dó‘
12 st. C.



W hołdzie
bohaterom

dalszym postępie
jakościowym,
obecnie oferta

porównaniu do
o 2,5

Września

Oferta targowa „Jesieni-74”

W 35 rocznicę agresji hitle
rowskiej na Polskę, wróciliśmy
myślą do tragicznych wydarzeń
tamtych lat.

W całym kraju społeczeństwo
uczciło pamięć poległych w wal
kach o wyzwolenie narodowe i

społeczne, pamięć ofiar hitle
rowskiego terroru.

Niedzielna prasa moskiewska

hćwiązuje do 35 rocznicy wybu
chu II wojny światowej. Obszer
ne artykuły na ten temat uka
zały się w dziennikach „Kraśna-
ja Żwiezda” i „Prawda”. Ile by
czaśu ńie upłynęło od tego dnia,
pozóstaje on czarną datą w hi
storii ludzkości — pisze, „Ęras-
naja Zwiezda”. Tego dnia — 1
września 1^39 roku — Niemcy
faszystowskie dokonały zbrojnej
napaści na Polskę, rozpoczęły II

wojnę światową.
#

'

Organ KC SED „Neues Deuts-
ehland” w artykule poświęco-

3

wydał
na

imperializmu,
pociągnęła za sobą
cierpienia narodów

zdjęciu .— ekspozycja
przemysłu odzieżowego —

stroje dla najmłodszych,
CAF — STASZYSZYN —

TELEFOTO

■ Urozmaicone propozycje producentów
Z

nym rocznicy piśze, że już
kwietnia 1939 r. Hitler

rozkazy w sprawie ataku

Polską. ■Agresja
Ińiąmiećki^go
niezmierzone

Europy,
.#

Zarówno w dniach poprzedza
jących 35 rocznicę wybuchu II

•wójńy światówej, jak i 1 wrześ
nia, oficjalne ćzynniki/ w RFN'
nie wspomniały ani słówem o

tyci dniu. Również środki ma
sowi) informacji pominęły 'cał
kowitym milczeniem rocznicę
napaści hitlerowskich wojsk na

Polskę fc rozpoczęcie Wojny, Tyl
ko siły demokratyczne w RFN

wystąpiły w tych dniach z licz
nymi publikacjami, zorganizo
wały manifestacje i wiece.

w ZWIĄZKU z rozpoczyna
jącą się w diiiu 2 bm, ,w Gene-

■wic konferencją międzynaro
dowych pozarządowych , orga
nizacji przeciwko apartheidowi
i ( kolonializmowi w Afryce,
prezes Rady. Ministrów — Piotr

, Jaroszewicz wystosował do jej
uczestników depeszę z wyra
zami solidarności i życzeniami
owocnych obrad.

WE WROCŁAWIU rozpoczął
się doroczny IX Festiwal Ora-

toryjno-Kantatowy „Wratisla-?
via Cantans”.-

Z . TOURNEE

Zjednoczonych i
wrócił Centralny

. styczny Wojska Polskiego: Wy
stępy zespołu obejrzało prawie
50 tys. widzów, w tym wielu

przedstawicieli Polonii.
W POZNANIU; gdzie w nk-

stępną niedzielę odbędą się
Centralne Dożynki, otwarto

wczoraj wielką wystawę obra
zującą osiągnięcia rolnictwa

, polskiego W minionym 30-leciu
oraz /perspektywy rozwoju tej
ważnej dziedziny gospodarki
narodowej. Otwarcia ekspozy
cji dokonał zastępca członka
Biura ‘ Politycznego KC; PZPR,
Aiinister rolnictwa — Kazimierz

Barcikowski; Obecni byli go
spodarze województwa z Je
rzym Zasadą.

STAROSTĄ ogólnopolskiego
święta plonów 1974 będzie inż.

Bogumił Paul -— dyrektor /kom
binatu. PGR Bieganowo (pow.-
Września), ,a. starościną Zofia
Cybulska — rolńiezką ze wsi
Kąpiionna (ppw. Międzyęhód)•.

h Poprawa jakoś
1 bm. otwarte zostały w Po

znaniu XXXIV Targ^ Krajowe
„Jesień-74”. W ofercie targowej,
obejmującej artykuły . rynkowe
wartości ponad 116 mld zł, do
minują wyroby przemysłowe,
których wartość wynosi ponad
(100 mld zł. Jeśli propozycje te

znajdą uznanie w oczach han
dlowców — część zakupionych
w Poznaniu wyrobów trafi do

sklepów jeszcze w IV kwartale
br., a reszta . sukcesywnie w

przyszłym roku.

Według opinii handlowców, o-

becne > propozycje producentów

po Stanach
Kanadzie po-
Zespól Ąrtyr'

Słoneczna pogoda
przyspieszyła ostatim
prace żniwne

w

w

'

Dużo zdołali zrobię rolnicy
ciągu kilku '

słonecznych dni

tym tygodniu. W polu pozosta
ły tylko resztki .żyta. — około'
2 proc, zasiewów, niewiele wię
cej pszenicy i jęczmienia. Jedy-
.nie' .owies, zwłaszcza w powia
tach podgórskich, opóźnia zakoń
czenie żniw: pozostało go do
skoszenia 20 proc. Znaczną część
zbiorów zwieziono już do sto
dół. Na wspólnych klepiskach,
których w województwie zor
ganizowano ponad 600 — ruihj
ogromny. Wielu rolników prze
wozi tu plony prosto z pól, 'tak;
że i omłóty ruszyły z martwe
go punktu, w /przeciwieństwie/
do ubiegłego tygodnia, kiedy
młócono bardzo niewiele.

Na całym obszarze Wojewódz
twa trwa podory wanie; ściernisk
i prace przygotowawcze do je
siennej akcji siewnej,, która roz-

pocznie się w najbliższych
dniach. Wszyscy rolnicy, ./którzy

mają w tym
teriał siewny,
wiadomienia.
przygotowała
ny 'dostaw ziarna, z, uwzględ
nieniem doboru odmian, ilości
itp. Z uwagi na opóźnione zbio-

/ry' i diiżą wilgotność ziarna ter
min dostaw przedłużano W tym
roku do , 10 września. Czasu na

siew pozostaje . więc . |niewiele,
gdyż żyto powinno znaleźć .się
w ziemi do końca drugiej de
kady Września, a pszenica naj
później do 5 października.. Za

wczesny i gęsty siew odpłacą
się szczególnie

'

odmiany inten
sywne,. dające w takich warun
kach do 400, a nawet 500 kło
sów z każdego metra kwadra
towego zasiewów*- To już jest

roku odnowić ma-

,otrzymali już za-

Służba rolna

szczegółowe pla-

państwowego przemysłu klu
czowego i drobnej wytwórczości
są' bardziej urozmaicone. Towa
ry świadczą o.

'

wzorniczym i
Większa jest

meblarstwa w

targów ubiegłorocznych
miliarda zł; potrzeby rynku są
jednak nadal duże. Cieszy,
zwiększona ilość nowych mebli,
zarówno segmentowych jak i

kuchennych. Artykuły trwałej
konsumpcji przemysłu , elektro
maszynowego i ciężkiego po
twierdzają duże możliwości, ja
kie stworzyłą przeprowadzona w

ostatnich latach modernizacja , i
budowa nowych Zakładów, mię
dzynarodowa kooperacja co

przejawiło się w wysokich wa
lorach technicznych i funkcjo
nalnych proponowanych handlo
wi wyrobów. ;

Te korzystne zjawiska, stwa
rzające podstawy do coraz lep
szego zaspokajania rosnących
potrzeb rynku, nie oznaczają
jednak, że cała oferta „Jesieni
—

. 74” wychodzi naprzeciw po
stulatom handlu, będącym od
biciem wzmożonego popytu na

artykuły szczególnie atrakcyjne
i wysokięj jakości. Np. w odzie
ży, zwłaszcza dla dzieci i mło
dzieży; niedostateczny jest u-

dział, wyrobów z nowych tka
nin; brak atrakcyjnych zdobień,
haftów i aplikacji, co sprawia
że odzież ta jest, zbyt jednostaj
na i szara. Chociaż w dziewiar-ś
stwie sporo jest ■nowości, także
’i\ tu — zdaniem przedstawicieli
hąndlu — przydałoby się/więcej

wzorów z. nowych mieszanek su»

rowcowych.
Z ofertą targową zaznajomili

się w niedzielę wicepremier.Ka-
zimierz Olszewski oraz gospoda
rze Wielkopolski, a także przed
stawiciele resortów handlu we-'

wnętrznego ze Związku Ra
dzieckiego i NRD.

* '

Przy współudziale krajów
RWPG: Bułgarii, Czechosłowa
cji, NRD, Rumunii, Węgier i

Związku Radzieckiego; otwarta.'
została w niedzielę towarzysząc
ca skargom wystawa pn. „Ułat-'
wiamy pracę domową kobiecie

pracującej”. Dziś odbędzie się
tam spotkanie z wystawcami' ze

Związku'' Radzieckiego,

Karamanlis

Grecja nie może
kontynuować
współpracy
w ramach NATO

Z całego świata na ręce -pre
zydenta Jugosławii, Josipa Bróż
Titó i władz Chorwacji, napły
wają depesze kondolencyjne od
szefów państw i rządów oraz

jkićrdwnićtw partyjnych w

związku z tragiczną katastrofą
, kolejową w Zagrzebiu. Ostatęcz-

nej liczby zabitych . jeszcze nie
ustalono.. Wiceprzewodniczący
parlamentu Chorwacji, ■dr Tode
ĆuTutrija określił na konferen
cji prśsowej liczbę ofiar śmier
telnych między 120 a 150. Inne
źródła ‘

szacują ją na ok, 170. W

szpitalach lekarze toczą walkę
o utrzymanie przy życiu ciężko
rannych.

■
i

Najchłodniejsze

lato stulecia
Tegoroczne lato było jednym

Z najchłodniejszych i zarazem

najbardziej deszczowych w na
szym 100-leciu, Czerwiec

piec były w tym roku
jątkowo chłodne. Średnia tem
peratura czerwca wynosi

(Dokończenie że str. 1)
try jążdy, urozmaicanej dowcip
ną konferansjerką p. Andrzeja
Dygi, a także chóralnym śpie
wem pań i panów. O godz. 18-ej
wszyscy syci wrażeń i bardzo
zadowoleni rozstali się . ze sobą
na płycie Gł. Rynku.

Była to już szósta wycieczka
do Ojcowa i Pieskowej Skały,
zorganizowana w ramach Ban
ku Ludzkich Serc przez Wydział
Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzędu .nr. Krakowa oraz Przed
siębiorstwo „Wawel-Tourist”. W

imprezach tych (nie licząc Wy
cieczek autokarem po Krako
wie) wzięło dotychczas udział
ok.* 300 osób.) A może organiza
torom wycieczek uda się urzą
dzić we wrześniu jeszcze jedną
taką wyprawę? Nasi starsi wie
kiem Czytelnicy bardzo o nią
proszą! My też. (iov)

Porywacze
żądają okupu

1,6 min dolarów
83-letni teść prezydenta Meksy

ku — - Jose. Gautlelupe Zuno Her-
nandez, od 28 sierpnia przebywa
w rękach lewackiej organizacji
terrorystycznej Rewolucyjne Siły
Zbrojne Ludu” (FRAP). Zycie ne
stora meksykańskiej Partii Rewo
lucji Instytucjonalnej (PRI) znaj
duje się w niebezpieczeństwie.
Kidnaperzy domagają się, w za-^
mian ża jego uwolnienie, okupu
w wysokości 1,6 min doi. oraz1 o-

śwobodzenla grupy więźniów po
litycznych (ich liczbę różne źró
dła agencyjne szacują na 10 lub
20 osób). Terroryści postawili wła
dzom Meksyku Ultimatum. Zapo
wiedzieli oni, że jeśli rząd* ponow
nie odrzńoi ich-., żądania, Żuno
Hernandez zostanie ‘ Zgładzony. ?

Uprowadzenie, teścia prezydenta
Luisa Echevęrril, polityka powsze
chnie szanowanego w kraju i na

kontynencie latynoamerykańskim,
stanowi kulminacyjny punkt fali

terroryzmu w Meksyku.
jak donoszą agencje zachodnie,

30 sierpnia ofiarami terrorystów
•padły dwie dalsze osoby. Niezna
ni sprawcy uprowadzili w Acapul-
co wdowę pó przemysłowcu —

Margaritę Saad Ba.z-Baz, a w Chil-

pancingo’ — bogatego farmera,
Juana Renterie Łopeza.

towego zasiewów. To już
plon nie do pogardzenia.

Przy niezbyt dużych w

roku zapasach pasz ważną
■może odegrać żyto . siane

poploń zimowy na polach
znaczonych w przyszłym
pod uprawą . ,

'kukurydzy. Trzeba się liczyć, z

tym, że na początku maja mo
gą wystąpić większe niż zazwy
czaj trudności z karmą, a żyto
w tym właśnie okresie zapew
nia wysoki zbiór wartościowej
Zielonki. W każdym gospodar
stwie powinien się więc znaleźć
kawałek ziemi na ten ćeL Sza
cuje śię, że dla zaspokojenia
potrzeb paszowych w skali wo-

. jewództwa' areał zasiewów ' ży
ta na wczesny zbiór, nie powi
nien być mniejszy od 60 tyś. ha.

(hs)

tym
rolę,

jako
prze-
roku

ziemniaków, czy

Nowe „osinobusy"
Na polskie drogi wyjechały

trzy prototypy „osinobusa” —

pojazdu do przewozu pracowni
ków, produkowanego w Osinach
koło Częstochowy, w'---?- -- ■

W ; dotychczasowej /wersji po
jazd ten miał kabinę kierowcy
oddzieloną od pomieszczenia dla
pasażerów. Do budowy wyko
rzystywane’ były podwozia sa
mochodów „star".

Nowy model ma charakter
autokaru. Mieści 33 pasażerów,
posiada lepsze ogrzewanie i kli
matyzację oraz większe po
wierzchnie oszklone.

Rząd ateński potwierdził ofi
cjalnie, że Grecja Wycofuje się
z wojskowej organizacji ~

Północno Atlantyckiego,
grecki

'

poinformował
partnerów z NATO, że

prawo' swobodnego wstępu
terytorium Grecji w jej prze-,
strzeń powietrzną i na wody te-.,
rytorialne.

W liście do szefów państw i
rządów krajów /NATO premier
Karamanlis podkreśla, że w

związku z wydarzeniami na Cy
prze, Grecja nie może kontynuo
wać współpracy w ramach
NATO. W następstwie tej deęy-'
zji — stwierdza się w liście ,—

Grecja przejmuje całkowitą., su
werenność nad swym . teryto
rium, wodami terytorialnymi, i

przestrzenią powietrzną.
Londyński. „Daily ; Tćlegraph”

pisze, że Grecja postanowiła też.
zrewidować porozumienia ■za
warte z USA, na podstawie któ-

crych Amerykanie mają na , te
rytorium greckim kilka baz woj
skowych.

Paktii

Rząd
swych'
tracą

na.

Zmarła

K. Seweryn-
Zelwerowiczowa

W Warszawie zmarła w wieku
79 lat aktorka, reżyser i dyrek
tor teatrów, Krystyna Seweryn-
Zelwerówiczowa.

Po ukończeniu szkoły teatral
nej kierowanej przez Aleksan
dra Zelwerowicza, występowała
w teatrach warszawskich Pol
skim i Narodowym, a po ostat
niej wojnie była przez dłuższy
czas dyrektorem warszawskiego
Teatru Ludowego.

Puwroi do Polski
pracowników

„Wolnej Europy"
Jak dowiaduje się PAP, po

wrócili/ do kraju. pracoWnicy ra
dia „Wolna Europa” w Mona
chium, obywatele polscy, An
drzej Smoliński i Wanda Smo
lińska.

Wymienieni,' przebywając od
1965 t. nielegalnie za granicą,
współpracowali z wyspecjalizo
wanym ośrodkiem szpiegowskim
jednego z państw kapitalistycz
nych, skąd zostali skierowani do

dalszej prący w radiu „"Wpina
Europa”.

Przekonawszy się o antypol
skim charakterze tej instytucji,'
rozpoczęli starania o powrót do

kraju.
Władze PRL, biorąc pod uwa

gę, że Smolińscy już od dłuższe
go czasu dobrowolnie dokumen,-'
towali swą lojalność dla'zmaza
nia winy — udzieliły w. drodze

wyjątku zgody . na ich powrót
do Polski.

Kronika wypadków
• W sobotę wydobyto z Wisły

na wysokości ul. Księcia Józefa,
zwłoki A. Rakoczego, l.1 45, zam.

przy ul. Zwierzynieckiej.
• W Wilkowicach wpaSla do

beczki z wodą 2-letnia Wioletta
Gazda, zam. przy ul. Dożynki w

Krakowie. Dziecko poniosło
śmierć. ’

• W miejscowości Gaj, k. Mo
gilan, spłonęła wraz ze zbiorami

stodoła, własność Wł, Brzuchacza.
Wartość strat, wynosi ok. 3Q tyś.
zł. Przyczyną było zaprószenie og
nia przez nieznanego sprawcę.

Proces

byłych gestapowców
w Giessen

i li-

wy-

peratura czerwca wynosi nor
malnie 16,9 stopni, a w bieżącym
roku tylko 14,7 st. W lipcu za
miast 1&,8 st. było 15,8 st., ,w

sierpniu, przy normie 17,7, zano
towano 18,1 st.

. A więc jedynie sierpień przy
niósł trochę Ciepła. Oprócz, chło
dów dały się we znaki także de-
SKZe — większe od przeciętnych-

Co słychać?...
Za ■obrazą 'moralności uka

rana', została grzywną (20
funtówh angielska aktorka
Fiona Richmond. Powód? O*
lóż ubrana bardziej niż ską
po „(miała na sobie jedynie,
skórzane buty i pas na. bio-
drach), artystka owa odbyła
konhą przejażdżkę najruch
liwszą arterią Londynu, do
cierając do Piccadilly.

nimiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiłiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

U ujścia Tamizy zakotwiczył
statek

Od 31 sierpnia zamilkły nie
legalne prywatne -rozgłośnie na

statkach, zakotwiczonych u wy
brzeży Holandii' na wysokości

\Scheveningen: Radio l,Veronica i
Radio Nords.ee. Przyczyną za
kończenia działalności rozgłośni,
które nadawały przede wszyst
kim muzykę rozrywkową

'
—

głównie najnowsze przeboje —

oraz', reklamy, jest wprowadzo
na przez. władze holenderskie, z

piracka rozgłośnia
. dniem 1 Września karalność u-

dzielania pirackim rozgłośniom
zleceń reklamowych oraz zao
patrywania ich w żywność i in
ne niezbędne artykuły.

W ten sposób
’

kończy się. a-

wantiirilicża era nie tylkó 'nie
legalnych audycji muzycznych,
lecz także porywania statków i
zamachów bombowych, za po
mocą których właściciele 'toż-'
głośni próbowali zmusić władze

do wyrażenia zgody na, ich dzia
łalność.

Na Morzu Północnym pozosta
ła jeszcze tylko jedna pływają
ca piracka rozgłośnia, Radio Ca-
roline, która po opuszczeniu wód
holenderskich' zarzuciła obecnie,
kotwicę u ujścia Tamizy, pro-,
bując nadawać audycje rekla-f

mowę na zlecenie amerykań
skich i .japońskich firm ekspor--
towych, i

Oskarżeni odpowiadają
z wolnej stopy

BONN

Dziś .2 września przed sądem,
przysięgłych w Giessen, rozpo
czyna się procę? 11 byłych ge-

/ stapowców oskarżonych o mord
i pomoc w mordowaniu Żydów
i Polaków w okręgu ciechanow
skim. Główni/ oskai mi to były
SS-obersturmbannfuehrer Hśrt-
mut" Pulmer, obecnie, emeryt
mifeszkający w okręgu Giessen,
oraz były SS-obersturmbanmfue-
hrer, Friedrich Schulz, handlo
wiec z. Kassel.

■W procesie w Giessen, Pulmer
•który . do 1942 r, kierował pla
cówką gestapo w (Ciechanowie,
odpowiadać będzie m. in. za

mord dokonany na 40 osobach.
Schulz, który -kierował decha-'
nowską placówką od 1942 do

początku roku 1945, oskarżony
jest o zamordowanie. 172 Pola
ków. Pozostałym dziewięciu o-

skarżonym zarzuca się pomoc
w mordowaniu. Wszyscy oskar
żeni odDOwiadaia- z wolne! sto
py- .
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Krakowskie święto plonów

W tym roku wszyscy rolnicy | Wiele gospodarstw prowadzą
ziemi krakowskiej wspólnie wysokiej klasy fachowcy) tak
obchodzą święto plonów. Nie
będzie więc — jak już infor
mowaliśmy — miejśkich doży
nek, tylko jedna wielka im
preza u samych, niemal roga
tek Krakowa — w Rząsce.

Jaki udział będzie miało w

tym
‘

two
NA
nik
Krowodrza .

koordynująca
przygotowania
dzielnic. A więc; Kraków za
prezentuje w ramach dużego
wspólnego stoiska przekrój
rolniczo-ogrodniczej produkcji
miasta. Znajdzie się tu wszy
stko, czego dostarczają gospo
darstwa, a co sprzedaje — w

postaci „Zielonego towaru” lub
przetworów —■Spółdzielnia O-
gródnicza Ziemi Krakowskiej.
Szczególną uwagę zwrócono
na rozwijające się kierunki
upraw specjalistycznych,: jak
szparagi i pieczarki, na poszu
kiwane przez nabywców no
wości rynku warzywniczego w

rodzaju np. kapusty chińskiej,
no i oczywiście na najpięk
niejszy dział — kwiaciarstwo.

Prócz tego w części wysta
wy przeznaczonej dla rolni
ków indywidualnych Kraków
będzie reprezentowany przez
osiągnięcia 25 specjalistycz
nych gospodarstw ogrodni
czych, nastawionych głównie
na produkcję warzyw.

Warzywnictwo należy
głównych kierunków produk
cji rolnej w naszym mieście.
Warto przypomnieć, żę z 11.300
ha upraw warzywa ząjrhują
20 proc.., areału. Zakontrakto
wane dostawy z krakowskich

gospodarstw dają Tocznie oko
ło 7,200 t warzyw gruntowych
oraz ponad 400 t .warzyw
przyspieszonych ż produkcji
szklarniowej i inspektowej.

że krakowskich plonów nie
potrzebujemy się wstydzić.

Zakład Energetyczny Kraków-
Miasto koncentruje swą działal
ność na zapewnieniu niezawod
ności zasilania prądem, jak też

maksymalnego skracania czasu

zdarzających się awarii energe
tycznych, Osiągnięcia w tej dzie
dzinie najlepiej obrazuje fakt,
iż jeśli z powodu awarii w. 1971
roku nie dostarczono 431
MWh, w 1972 r. — 332 MWh, to
w 1973 r. — 262MWh,awIpół
roczu br. tylko 60 MWh.

Nieocenione usługi w 4ej pra
cy oddają dyspozytornie mocy.
Do głównej — dla całego mia
sta — błyskawicznie podawane
są sygnały, przez iirządzenia
zdalnie przekazujące informa
cje, iż w danym rejonie i na da
nej linii najwyższych napięć
wystąpiła awaria. Gdy chodzi o

linie niższych napięć, to podobne
sygnały napływają natychmiast
do czterech dyspozytorni, uloko
wanych w

‘ czterech dzielnicach
-Krakowa. Wówczas, podobnie
jak w przypadku alarmu w sie
dzibie Straży Pożarnej^ wyjeż
dżają z centralnej, bądź dzielni
cowych zajezdni — wozy pogó-
towia technicznego. Wozy te

posiadają też łączność radiotele
foniczną, a zatem utrzymywany

u-

Kawa
na kilogramy

Mieszkańcy naszego miasta

codziennie spożywają przecięt
nie ók. 100 kg kawy w samych
tylko kawiarniach. W soboty
spożycie ■Iławy wzrasta dwu
krotnie. Spośród 69 kawiarń
krakowskich'1 największymi po
tentatami kawy są: „Rio” (240
kg miesięcznie), „Europejska”
(160 kg) i „Olimpijska” (100 kg).

(ms)

DZIŚ O GODZINIE:
4- 16—18 — DK FJN Nowa Huta

os. Zgody . 2 — dyżur .poselski po
sła K. Kurasia.

JUTRO O GODZINIE:
11 — Muzeum 'Archeologiczne

ul. Senacka 3, otwarcie wystawy
pt. „Archeologia krakowska w o-

kresle 30-lecia PRL”.
* 19 — Teatr im. Solskiego w

Tarnowie: Fredro — „Damy i hu-
zary“. '.

święcie miejskie rolnic-
wyjaśnia mgr KRYSTY-
PELLEGRINI — kierow-
Wydz. Rolnictwa DRN

Śródmieście,
dożynkowe
wszystkich

Rolnictwa
i

Jak na wyspie bezludnej
Czytelniczka. Mieszkam w

Nowej Hucie, na Nowych
Bieńczycach. Byłoby tu bardzo

dobrze, gdyby nie plaga imie
nin. Co raż to w którymś' ż

mieszkań’. Odbywają się uro
czystości z okazji prywatnego
święta solenizantki (lub sole
nizanta) i wówczas nikt z są
siadów nie może spać po no
cach., Czasami do 3 nad ra
nem odbywają się • chóralne
. śpiewy, pijackie wrzaski, głoś
na muzyką „wzmacniana”
nierzadko waleniem pokryw
kami. Co robić?

Niestety, nie pierwszy to
list z Nowej Huty i nie tylko
z Ni Huty, poruszający spra
wę głośnych nocnych libacji.
Wszystkim, którzy «nie krę
pując się niczym, zachowu
ją się jakby byli na wyspie
bezludnej, przypominamy o

uchwale nr 207/XI Prezydium
RN m. Krakowa z 1983 r., w

której (par. 5) wyraźnie jest
napisane: „Najemcy mieszkań
zobowiązani są do zachowania
ciszy w godzinach nocnych, od
22-ej do 6-.ej. W godzinach
tych należy' ściszyć głośniki
radiowe, wyeliminować głoś
ną grę na instrumentach mu-

źycznych, śpiew i wykonywa
nie tylnych czynności, zakłóca
jących spokój mieszkańców”.
A, Pani ęo poradzić?. Jeśli nie
pomogą prośby i upomnienia,
jeśli nie odniosą skutku in
terwencje Komitetu ' Osiedlo
wego — może Pani wystąpić
do Kolegium d/s Wykroczeń z

wnioskiem o ■zbadanie sprawy
i ewent. ukaranie- sąsiadów ka
rą pieniężną, (1)

Konsekwencje
wymówienia

J. M . Ną skutek wypadku w

pracy i przejścia na rentę za
siłek rodzinny pobierała żona
w swoim zakładzie pracy. Za-
siłek wypła ca no jej do lutego.
W połowie marca, żona :zw>pl-

PracyK.podęj m.ując
nową już 1 kwietnia. Mim o

to ho-wy zakład. pracy ńie
Słfcie Wypłacić jej zasiłku, za

kwiecień, mąj, czerwiec, a sta-

'ry ~ za marzec.
‘

Dlaczego?
Zasiłki rodzinne wypłaca

ne są za pełny miesiąc pracy,
skoro więc żona zrezygnowa
ła z pracy ■w połowie marca

utraciła prawo do świadczenia
za ten miesiąc. Jeśli chodzi o

trzy następne miesiące tzn.

kwiecień, maj, czerwiec żona
również nie miała prawa do
zasiłku dlatego, iż wymówiła
pracę sama. Konsekwencją te
go jest właśnie wstrzymanie
wypłaty zasiłku w nowym za
kładzie pracy przez 3 pierw
sze miesiące prący, (mar)

W następnym roku
C. W . Niepołomice. Po urlo

pie bezpłatnym — z powodu
opieki nad małym dzieckiem —

^róeiłam 8 kwietnia br. do pra-
CT: kiedy bidzie .ml ^ię należał
najbliższy urlop wypoczynko
wy?

'

Dopiero po ®niu i, 1/1975 ro
ku (do wykorzystania w ciągu
roku 1975, zgodnie z planem
urlopów, ułożonym w zakła
dzie pracy). Podstawa prawna:
§ 6 ustęp 3 Uchwały .Nr 13
Rady Ministrów z 14 I 1972 w

sprawie bezpłatnych urlopów
dla matek pracujących/ o)Her
kujących się małymi dzieć
mi (Monitor Polski Nr 5/1972
poz. 26). (JP)

Do 500 zl
Ł. S. Czy przed wejściem w

■życie rozporządzemia z dnia ’ 9.

I; 1969 r. o niezawiesza.niu

prawa, do renty,, można było:
pracować na pół etatu i to z

jakim wynagrodzeniem?. ,

Owszem rencista mógł —,

pobierając rentę pracować na

pół etatu — z tym, iż zarobek
miesięczny nie mógł przekro
czyć 500 zl. (Po 1 stycznia 1969
— 750 zl). (mar)

‘ ’

Tylko dla dzieci
J. J . W związku z podniesie

niem zasiłków rodzinnych do
wysokości 500 zł miesięcznie
chciałabym zapytać czy ojciec-
emeryt ma prawo do takiego,
zasiłku na matkę, osobę spa
raliżowaną i ■wymagającą ,0-
pieki osób trzecich? ■

Zasiłki, o których Pani nió-

wi, przysługują tylko rodzicom

na kalekie dzieci. Podwyżka
zasiłków osób dorosłych nie.

objęła, (mar)

do szeregów MO!
Komenda Wojewódzka MO w

i Krakowie przyjmie do służby
i w MO mężczyzn w wieku do

25 lat po odbyciu zasadniczej
I służby wojskowej.
| Od kandydatów wymagane
i są: wzrost ponad 170 ęm, ka

tegoria zdrowia „A**, wykształ
cenie w zakresie zasadniczej
| szkoły zawodowej lub ukoń-
I czone 2 klasy szkoły średniej,

posiadanie nienagannej opinii.
I Warunkiem przyjęcia jest:

złożenie zobowiązania do od
-bycia nauki wz 2-letniej szkole

przewidzianej dla funkcjoaia-
’

riuszy MO. Kandydatom zape-
| wnia się ukończenie szkoły
- średniej.

W Ókresie nauki w szkole
'

funkcjonariusze MO otrzymu-
zakwaterowa.

bezpłatne wyżywienie i

jest z nimi stały kontakt,, jeśli
znajdują się gdzieś na terenie
miasta. Dyżury w dyspozytor-,
niach i zajezdniach trwają
Uniem i nocą.

Zarówno brygady awaryjne,
jak też pozostałe, a zatem te,
których zadaniem jest budowa,
rozbudowa i modernizacja sieci
oraz innych urządzeń energety
cznych, pracują często w bardzo

trudnych warunkach, nieomal
nieustannie pod gołym niebem,
latem i zimą, beż względu na

pogodę. W tej sytuacji szczegól
nie ważne jest zabezpieczenie za
plecza. Zostało ono Stworzone,
przy ul. Czarnej w Podgórzu.
Kompleks obiektów, mieszczą
cych zajezdnię dla pojazdów,
warsztaty, oraz . pomieszczenia
socjalne (wzorowe: szatnie,
mywalnie, natryski, pokój dla
spożywania posiłków, gabinet
doraźnej pomocy lekarskiej) od
dany został w bież. roku.

Wszelkie przedsięwzięcia na

rzecz Zakładu Energetycznego
Kraków-Miasto mają niezwykłe
znaczenie. Pracuje on bowiem

na rzecz 700-tysięcznego miasta,
które jest równocześnie wiel
kim ośrodkiem przemysłowym.
Rocznie przekazuje on tutaj 6
min kWh energii elektrycznej,
z tego 75 proc, dla potrzeb prze
mysłu.

Dziś, z okazji Dnia Energety
ka, odbyło się uroczyste spotka
nie załogi Zakładu Energetycz
nego Kraków-Miasto, podczas
którego Złotymi Krzyżami Za
sługi udekorowani zostali, inż,,A.
BURKOT — kierownik Wydz.
Obsługi Odbiorców oraz W.
WARNIK — brygadzista Rejonu
Oświetlenia Ulicznego, (bp)

Bukaciarnia

w Toniach ■

sytuacja za-

na osiedlach
są one prze-
pustynią ga-

Z głównej zajezdni przy ul.

Czarnej wyjeżdża największy
wóz z podnośnikiem, będący na

usługach pogotowia techniczne
go.

Lr

ją: uposażenie,
nie,
umundurowanie.

Ponadto, przyjmuje
nież kandydatów do
Milicji Obywatelskiej
nie m. Krakowa i wojewódz
twa , z wykształceniem śred- 1
nim i wyższym.

Zgłóśżeiiią'' Wydział' Kadr .

KW MO '

w
‘

I(3rak6wi6/'”’.'';pl.
Szczepański 5, VI piętro, w

godz. 9—14. I

się rów-
służby w

ńa tere-

do

. W Toniach powstał pierwszy
zespół kooperacyjny, specjalizu
jący się w opasie młodego by
dła rzeźnego. Trzech - rolników:

podzieliło między- siebie zadania

związane Z poszczególnymi eta
pami tej produkcji: jeden bę
dzie odchowywał cielęta, drugi
przejmie opiekę nad nieco star
szymi zwierzętami, do trzeciego
będzie należała faza końcowa,
czyli \właściwy > opasi Taki po
dział obowiązków usprawni ob
sługę, a także pozwoli racjonal
nie wykorzystywać rezerwy pa
szowe każdego gospodarstwa^
Pomieszczenie dla zwierząt —

tzw. bukaciarnia — wznoszone

wspólnym wysiłkiem, jest już
na ukończeniu. Może ono każdo
razowo pomieścić 60 Sztuk;
Obiekt odpowiada wymogom no
woczesnego budownictwa

wentarskiego, (hs)

Zamknięcie
mostu na Wildze

in-

Bary, kawiarnie

w nowych osiedlach
Jeśli w ostatnich czasach po

prawiła się nieco
piecza sklepowego
w dalszym ciągu
ważnie prawdziwą _ ,...... _

stronomiczną. W 1975 -roku na
stąpi prawdopodobnie poprawa.
Zaplanowano bowiem urucho
mienie nowych zakładów ga
stronomicznych w wielu krako
wskich osiedlach.

Restauracji i kawiarni dorobi
się wreszcie os. Mistrzejowice,
baru kawowego os. Azory i os.

Akacjowe. W Bieńczycach uru
chomiona zostanie restauracja i

piwiarnia, (bog)

W nowym kompleksie zaplecza
ZE znajdują się wzorowo u-

rządzone szatnie.

Fot. Jadwiga Rubiś

Wgdrówki o świcie fećz rezultatów
Gdy hejnał mariacki obwiesz

cza 4 nad ranem, jedna albo
i dwie osoby zaciągają już war
tę przed zamkniętymi drzwia
mi Sezamu. Powoli dochodzą

'

inne, i tak będą stać z Waliz
kami do godzin południowych.
Spóźnialscy odejdą w między
czasie z przysłowiowym kwit
kiem, wtajemniczeni powiedzą
im bowiem,- że nie ma już sen
su tutaj koczować, trzeba
Przyjść znacznie wcześniej, in
nym razem...

Te rodzajowe scenki powta
rzają się trzy razy w tygodniu
w samym centrum miasta, na

podwórcu kamienicy przy Ryn
ku, ■Głównym 34. Sezamem jest
— podległy Wojew. Przedsię
biorstwu Tekstylno-Odzieżowe
mu — punkt skupu artykułów
pochodzenia zagranicznego; gęst
niejący tłum czekających — to

klienci punktu, którzy za oka
dzaniem dowodu osobistego i za
świadczenia o opłaceniu cła —

mają szansę sprzedania tutaj (w
sposób legalny i zgodnie z cen
nikiem) pochodzących najczę
ściej z przysyłanych paczek nie-

których gatunków
że nowych bluzek,
rów, kurtek.,.
t Zakupione przez----- . . .

kuły wędrują później do wy
znaczonych sklepów "WPTO, by
uzupełnić i wzbogacić asorty
ment towarów,! Punkt skupu
otwarty jest wprawdzie co
dziennie, ale tylko w ponie
działki, środy i piątki w t godz.
11—14 przeprowadza się tutaj
bezpośrednie z klientami han
dlowe transakcje. Ponieważ ob
służenie jednego klienta trwa
średnio kilkanaście minut,' więc
ile osób w ciągu 3 godzin moż
na załatwić...? Stąd wędrówki
o świcie, dające gwarancję po
zytywnego załatwienia ■■sprawy,
stąd . wielogodzinne czekanie. I

sporo zawiedzionych, bo trzeba
jeszcze ten „drobiazg” wziąć
pod uwagę, że placówka przy
Rynku Gł. jest, jedfjnym tego
typu punktem usługowym dla
mieszkańców Krakowa i woje
wództwa. Dawniej był wpraw
dzie drugi, MHD-owski punkt
skupu przy ul. Brackiej, ale w

grudniu ub. roku wraz z reor-

tkanin, tak-
koszul, swet-

Sezam arty-

ganizacją handlu, został po
chopnie zlikwidowany. Na placu
boju ostała się tylko placówka
obok „Delikatesów", której
działalności, jak nam powie
dziano, nie da się poszerzyć.
Rzeczywiście: Mieści się ona w

dwóch filigranowych klitkach,
które 'nie wchłoną większych
ilości’ skupowanego towaru, nie

można również zwiększyć per
sonelu, bo z powodu ciasnoty
trzecia osoba musiałaby już chy
ba fruwać w powietrzu. A pra
cy sporo,, nie tylko księgowość,
ale również przygotowywanie
do wysyłki zakupionych towa
rów;

W Krakowie jest pilnie po
trzebny jeszcze jeden, i to z

prawdziwego zdarzenia, punkt
skupu artykułów pochodzenia
zagranicznego. W przeciwnym
razie nadal będą' przychodzić
zdenerwowani Czytelnicy, do
„Echa" by zakomunikować nam,

że wbrew własnej woli pozo-
stają im różne ścieżki nielegal
nego handlu, łącznie z tandetą.

tlov)

W kilku wierszach
W' ramach akcji „W każdej

gminie księgarnia'* — PP „Dom
Książki" uruchomił w Brzesku
Nowym (pow. Proszowice) nową
księgarnię, która prowadzić będzie
sprzedaż książek, artykułów pa
pierniczych oraz reprodukcji.

Z dniem 2 września został zam
knięty/ dla ruchu kołowego most
na rzece Wildze w ulicy Rydlów-
ką. Objazd zamkniętego odcinka
odbywa się przez ulicę Kapelan-
kę oraz przez ul. Zawiłą od ul.
Zakopiańskiej.

W związku z zamknięciem mo
stu autobusy MPK linii „106” kur-,
sują na prasie zastępczej: — od
Matecznego ul. Rydlówka —

Skrzyneckiego — Rzemieślnicza ■—
Wadowicka — Zakopiańska — Za
wiła i dalej bez zmian. Powrót
jak wyżej, z tym, że wjazd, na

pętlę przy Matecznym * bezpośred
nio z ul. Wadowickiej ul. Rydló
wka. Na trasie zastępczej ustalono
przystanek jedynie przy . , pętli
tramwajowej., w Borku Falęckim.

W celu zapewnienia komunika
cji na

wadza
trasie:
(pętla
dy tej
dzie z

! sza się kursowanie linii 106 bis.'
Wydział Komunikacji prosi u-

żytkowriików dróg o zwracanie.
uwagi na nowo wprowadzone
zmiany w oznakowaniu w tym
rejonie.

ul. Kobierzyńskiej, wpro-
slę linię autobusową po
Skotniki S-f■ul.' Bułgarska

linii 104 bis). Rozkład jaz-
linii zsynchronizowany bę-
rozkladem linii 106. Zawie-

nadal rarytasem
W okresie lata wiele osób gasi

pragnienie, wychylając kufel

zimnego piwa. Na krakowskim

rynku piwo żywieckie jest nie
mal nieosiągalne, trochę lepiej
wygląda sytuacja z piwem oko
cimskim.

Browar Krakowski, który jest
filią zakładu w Brzesku-Ókoci-
miu, produkuje obecnie 4 gatun
ki piwa: karmelowe (ciemne,
skłodkie), pełne jasne, ekstra

pełne i wawelskie. Dziennie na
pełnia Się piwem w Browarze
Krakowskim 150—160. tys. bute
lek. Około 800 hektolitrów piwa

pełnego jasnego i karmelowego
codziennie wędruje do beczek.
Mimo tego .produkcja piwa ■nie

zaspokaja zapotrzebowania ryn
ku.

Jak dotąd nie ma w podwa
welskim grodzie ani jednej pi
wiarni, a według wstępnych za
łożeń mają one powstać (zaled
wie 3 na całe miasto) z koń
cem... 1980 roku.

Brak piwiarni w Krakowie

powoduje, iż wiele lokali gastro
nomicznych z koniecżńości speł
nia rolę wspomniane!). zakła
dów. (ja)



Str. i f.CfiU KKAKOWA Nr 204 (.899/)

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „BUDOŚTAL-4‘Z

Generalny Wykonawca Budowy Huty „Katowice"

zatrudni natychmiast:
■ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ną stano

wiska kierowników zespołów - budów, kierowników robót —

wymagane uprawnienia budowlane
■ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA na stano*

wiska specjalistów i Inspektorów z takresu koordynacji ro
bót, przygotowania produkcji i wykonawstwa

■ SPECJALISTÓW KOSZTORYSOWANIA i ROZLICZEŃ robót
budowlano-montażowych

■ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW, z uprawnieniami do projek
towania, na stanowiska projektantów

■ MISTRZÓW BUDOWY t uprawnieniami
■ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA na wstępny staż pracy

PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH, w zawodach:

■ BETONIARZY, BLACHARZY, DEKARŹY, CIEŚLI, MURA
RZY, MALARZY budowlanych, ZBROJARZY, OPERATO
RÓW sprzęto ciężkiego i średniego, KIEROWCÓW sl i II

kategoria prawa jardy, ELEKTRYKÓW t uprawnieniami beż

ograniczeń, ŚLUSARZY remontu maszyn budowlanych,
MONTERÓW konstrukcyjnych, SPAWACZY elektryczno-
gazowych. MECHANIKÓW, BLACHARZY I ELEKTRYKÓW
samochodowych. PRACOWNIKÓW do straży przemysłowej,
ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych draż ABSOLWEN
TÓW zasadniczych szkól zawodowych na wstępny staż pracy.;

Zapewnia się:
— wynagrodzenie według Układu Zbiorowego Pracy w budow

nictwie
dla robotników ifl proc. dodatek do płacy zasadniczej

— bezpłatne zakwaterowanie w hotelach robotniczych lub
w kwaterach prywatnych

— pracownikom zamiejscowym, nie meldowanym na stały po
byt w miejscu budowy, a zamieszkałym w hotelach robotni
czych lub kwaterach prywatnych, dodatek za rozłąkę W wy
sokości 30 zł dziennie

— odpowiednie warunki socjalno-bytowe
— wyżywienie W stołówkach po zniżonych cenach
—- dla robotników bezpłatne posiłki regenerujące, wydawane

przez cały rok
— możliwość zdobycia zawodu I podniesienia kwalifikacji.
Da podjęcia pracy należy zgłaszać się t dowodem osobistym,

książeczką wojskową 1 legitymacją ubezpieczeniową, ostatnim
świadectwem szkolnym i świadectwem zawodowym.

'

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia i Płac — Cen
tralny Punkt Przyjęć Przedsiębiorstwa Budownictwa

Przemysłowego „Budosfal-4“ — w Dąbrowie Górniczej,
ul. Tworzeń 101, w godzinach 7—15.

Dojazd pociągiem do dWorcą w Dąbrowie Górniczej, a następ
nie od dworca autobusem WPK nr 18 i 27 do przystanku obok

Głównego Placu Budowy.

Praca

PRASOWACZKĘ przyjmą
płlńi<. Chemiczna pral
nia, Sło-b-odzian, Kośefusż-
ki Ź5.

g-43700

WPISY na stacjonarne
kursy kosztorysowania —

kreśleń budowlanych —

maszynowych 4 instala
cyjnych — przyjniuje Za
kład Doskonalenia Zawo-
dowegó ; w '{Krakowie/- ul.
Dietla 38. <

•U' K-66'2 6

KUPIĘ mieszkanie włas;
nóstóówe lub zamienię
garsonierę superkomfor-
tówą na większe miesz
kanie. Oferty-42595 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ czeladnika piC-
karśkióg-o oraz pómocni-
ka. Kraków, Szlak 35 —

piekarnia. g-43657

GOSPODYNI dochodząca
potrzebna. Rydla 22/11.

<-41764

NIEMIECKIEGO uczy —

magister' germanista., —

Burghard, Wielopole 6/2/
g-43079

DOCHODZĄCA, potrżćbna
do chłopca 6-14tniego. - —

Zgłoszenia: Kraków, Kro
woderska 39/18, pó godz.
16. . g-42799
UCZNIÓW do zawodu in-

stąlacyjno - .blacharskie
go. przyj mę. Michał Po-
pdw.. Kraków, ul. Sto-,
lRrska 13, w podwórcu.'

•
'

g-43537

KURSY BHP I i. II 5top-,
nik organizuje i 'prowa
dzi w zakładach pracy
Spółdzielni a Pracy * /Wj e
dzą” w Krakowie. Na
kurs III stopnia tylko

.indywidualne zgłoszenia.
Informacji udziela Biuro
przy ul. Jana 13. n p.,
oficyna, w godz. 8—12 . tel.
268-85. K-,6240

Matrymonialne

MŁODY kierowca zawód
dowy (renóiśta) przyjmie

(praef£. Oferty; 43017 ..Pra
sa” Krakó^, Wiślna 2.

SAMOTNEMU w Krako
wie pomogę w prowa
dzeniu domu, po ąodz.
15.’ O/erty 42958. „Pras^’
Kraków; Wiślńa 2.

DLA samotnych oferty
w Biurze Matrymonial
nym „Swatka”, Piotrkow
ska 133, Łódź 90-434.

K-7119

przystojna lekarka,
lat 27, panna.' z Poznania,
pozna’ odpowiedniego pa
na. Gól matrymonialny. —

Oferty ..3536 ’ Biuro Ogło
szeń. 80-958 Gdańsk.

TRZYPOKOJOWE miesz
kanie.' superkomfortówe,
I piętro. Śródmieście
(nad Białuchą), zamienię
na większe ppwierzełinio-
wó w' dzielnicy Krowo
drza lub ną Osiedlu Ofir
cerskim. Dla rozkwaterp-
wujBcych m ozliwe: miesz
kanie zastępcze. -' Zwrócę
ewęńtualńe koszty malo
wania, przeprowadzki. —

Oferty 4^400 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2 lub tel.
392-29.

STYPENDYŚCI - dokto
ranci :UJ z USA (mał
żeństwo) szukają zaraz

dwu pokojowego, super-
komfórtowego. samodziel
nego mieszkania na 5—9
miesięcy. — Oferty 43688
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ garsonierę lub po
kój z kuchnią, własno
ściowe. —/ • Oferty' 43202
„Prasa” Kraków-, Wiśl
na 2.

KURSY LICEALNE
przygotowujące do rhatury /

organizuje Spółdzielnia Pracy „WIEDZA”
■ Rozpoczęcie 15 września 1974 r. Ilość miejse

ograniczona.
Wpisy przyjmuje Zakład Szkoleniowy przy

ul. Jana 13, II p., oficyna, codziennie' (z wyjąt
kiem sobót i dni świątecznych), w. godz. 9—

18.30; tel. 266-85. K-8242

KOMUNIKATY

Urząd ,m. Krakowa Wydział Budżetowo-Go-
spodarczy,' Gospodarstwo Pomocnicze — unie
ważnia pieczątkę o treści:

„Urząd m. , Krakowa Wydział Budżetowo-
Gospodarczy Gospodarstwo Pomocnicze Ma
gazyn Główny”.

. K^7208

Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Kie
rownictwo os. Podwawelskiego — unieważnia
zagubioną pieczątkę o treści: Z-ca Kierowni
ka d/s technicznych mgr inż. Jan Komala.

K-7170

PRZYJMY uczennice do
nauki krawiectwa. ..Nowa
Hutś, os. Hutnicze’ 1'67..

g-42923

POTRZEBNA — fryzjerka
damska i fryzjer męski.
Długa -31 — fryzjer.

g-42880

POMOC dom owa na sta
łe, ewentualnie dochodzą^
cą, do dwóch osób i' dzie
cka prźyjmę od września.
Nowa . Huta. os . .Niepóćl-
legjości 5>m. 130, ewen
tualnie tel. 426-fcó.

.

* / g-42376

PANIĄ dochodzącą db
10-mieśięćzńego dziecka
—

. przyjnię. Zalewska,
Tokarskiego 2, p. 230. til.
735-62. g-43022

Nauka

MATURA eksternistyczna
z zakresu liceum . ogól-
noksztalcacego — kursy
przygotowujące — rozno*- .

czyna WZŚ ..Oświata”
Kraków/ ul.. Mazowiecka
8, tek 334-72, 394-23.

K-7196

PRAGNIESZ szczęśliwego
małźóństwa? Napisz: Pry
watne Biuro ..Venus” ■—
Kóśźfliń, .Kolejowa 7. —-1 -

Dlyśkawicznie prześlemy
krajowe adresy.

K-6933.

ZAMIENIĘ pilnie: pokój
z kuęhńią, .27 m* i garso
nierę || m-. stare budów-,
nictwp;- centrum, lub jed
no z wymienionych, na

mieszkanie ;2-pokojowe -i-
komfortowe,' z nyżą, -bal
konem, do IJ piętra. —

Oferty 42845 „-Prasa” Kra
ków,/Wiślna 2.

KUPIĘ M-2 własnościo
we lub zamienić na. par-
cele /budowlaną. Tel.
.314-62. , g-42814

WDOWIEC, kulturalny —

śtfokojriy,-' bez , nałogów,
pozna Panią samótTia.
Spokojną.

'

kulturalną, do
lat 58, posiadającą z mie
szkanie. — Cel matrymo
nialny. Oferty 39629 ..Pra
sa” Kraków,. Wiślna 2.

M-2 w Tarnobrzegu za
mienię na podobne lub
większe . w Krakowie — -

względnie kupię, własno
ściowe M-3 w Krakowie.
Oferty 42830 „Prasa” Kra
ków., Wiślna 2. ,

SAMODZIELNEGO poko
ju lub gaęsóniery pos-lii-
. kuję studenckie rodzeń
stwo^ Oferty 42810 -„Pra
sa” KrakóWi Wiślna /2.

30 SIERPNIA, o godz.
10.30, ha trasie plac Kos
saka — ul. Morawskiego,
Włóczków — Stachowicza,
zgubiłam pamiątkową/ro
dzinną. Złotą bransoletkę.
Ucźćiwegó żnalacę gorą
co proszę o zwrot za wy/
soka nagrodą. Ądęlajda
Wajda, ui; Stachowicza

12, m. 5. g-43767

Kupno

KUPIĘ fabrycznie nową
śvrenę 105. Tel. 416-17, bo
li’‘' g-42929

Z DNIEM 2 września br.
. odstąpię superkomforto-
wą garsonierę ,na okres
jednego roku. Warunki do
uzgodnienia Oferty 42819
„Prasa” Kraków/ Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO Z dziee-
.kiem poszukuje samo
dzielnego mieszkania n-a

5 lat. Oferty 42871 „Pra
sa’.’ Kraków, Wiślna 2.

M-4, 3 pokoje. I p.. spół
dzielcze. w Bronovvieach,
zamienię- na podobne, ,-r
Oferty 42917 „Prasa” Kra-
ków, Wiślna, 2.

Różne

WYWAŻANIE kół samo-

cbodowyęh — | wykonuje
szybko „Auto Service” —

Feldmana 6a (boczna
kremefowski.ej).

g-43772

PROJEKTOR fil mowy —

sklejarkę —- kupię. Tel.
458-17-. f|||| i g-42728

POKOj z kuchnią, wspól
ny tylko przedpokój/ ij—
zamienię na 2 pokoje/lub
równorzędne; Oferty / 42811
„Prasa” Kraków^,- WiśK
na2/,

Zguby

BONY PeKaO na samo
chód kupię. Oferty 43016
. ,Prasa” Kraków, Wiśl-:
na2;>

WANNĘ 160 cm kupie. —-

Oferty 43012 •„■p.rąsa” Kra
ków, Wiślna 2.

WŁASNOŚCIOWĄ garso
nierę lub pokój, ź kuchnią
—• -superkomfortowe .—

kupię. Oferty 42812 „Pra
sa” Kraków/Wiślna 2.

24 SIERPNIA pozostawio
no w autobusie 119 lub
taksówce (plac' Wolności
~

'

Zapolskiej sweter

czarny z czerwonym.
Znalazcę proszę o zwrot
lub wiadomość. — Albina
Zamojska/ uĆ Bronowic
ka 77/70: .

TRABANT 601,. przębieg
3.000 km sprzedam lub
zamienię,- na Fiata 125 p
(może być po wypadku).
Nowa Huta. os . Kazimie
rzowskie 18/337/ po po
łudniu./ g-43374

GARAŻ odstąpię ul.;
Przemysłowa. — Zgłosze
nia: Kraków 1, skrytka
817, • 42813-g

ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
i GOSPODARKI KAMIENIEM

Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego
w BOGUSZOWICACH, powiat Rybnik

ogłasza dodatkowe WPISY
kandydatów do pierwszej klasy

3-letniej ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
DLA PRACUJĄCYCH

Zakładu Transportu Kolejowego i Gospodarki
Kamieniem — na rok 1974/75

e specjalnościach: 'U/U
♦

♦

♦

ELEKTROMECHANIK Urządzęń Zabezpieczenia
Ruchu Poeiągów
OPERATOR Zmechanizowanego Sprzętu Kolejo
wego
OPERATOR Ruchowo-Przewozowy Kolei.

Warunki przyjęcia:
1) świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawo

wej
2) wiek 15—17 lat VT

3) pierwsza kategoria Wzroku i słuchu.
Zakład pracy zapewnia uczniom:

9 pomoc materialną ńa zasadach obowiązujących ,

w przemyśle węglowym
• dla zamiejscowych zakwaterowanie i wyżywienie

w internacie Szkoły , .

• rozwijanie zainteresowań w sekcjach: żeglarskiej,
; fotograficznej, instrumentalno-wokalnej, plastycz

nej, sportowej i turystycznej.
Podanie o przyjęcie ■

— należy złożyć lub przesłać pod adresem: Dział
Szkolenia Zawodowego Zakładu Transportu Ko
lejowego i Gospodarki .Kamieniem — ul. Kopal
niana 3 — 44-253 Boguszowice

Do podania nale^dołqczyć:
własnoręcznie napisany życiorys .

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
tnetrykę urodzenia
świadectwo lekarskie o zdolności do zawodu

trzy fotografie

'1)
2)
3)
4)
5)- -

6) oświadczenie rodziców lub opiekunów, wyrażające
zgodę na kontynuowanie nauki. — (dotyczy tylko
tych kandydatów, którzy nie ukończyli 16 roku

życia).. ,■' j

W^IŚY na zaoczne (ko
respondencyjne) kurśy
projektantów (kalkulato
rów) kosztorysowych,
asystentów i . pomocy te-

thfcy filerów/
kreśl arży

' ’

:maśźyrtb^^ch^.
budowlanych- konstruk
cyjnych. instalacyjnych —

przyj muj e. śzczeg ółowych
informacji pisemnych —

udziela —

. „WiedzM” 31-189
Kraków. ul. S pa śowśkffi
go 8 (boczna Łobzow
skiej)/ .

Sprzedaż

SPRZEDAM 'nieckę . do
. .-prbępKwarm bielizny.-; -. elek-.

tryczna. i typ MG-3E. a-:.

ni ha '

Gabryś. Skawina,
iii. M. Buczka 4.

MATURA eksternistycz
na .systemem przyśpie
szonym: Rychlicki, tele
fon 375-24 .

e g-40967

KURSY1
PRZYGOTOWAWCZE

do egzaminów
■eksternistycznych

2 zakresu szkoły Średniej
(liceum, tech ni kum)

oraz podstawowe » tytu
łem robotnika wykwalifi
kowanego. we wszystkich

zawodach — organizuje’ ZW TWR. Kraków, ul
B£sztovYa 15/ IV Piętro,
telefon nr 593-28, 226-23

Wpisy i informacje:
w godzinach ód 19 do 18.

AKWARIUM 100 1. urzą
dzone. razem z rybami
-r pilnie sprzedam. Tel.
447-80, wewń/ Ż57. ’

‘

g-42924

SYPIALNIĘ
'

stylową
sprzedam/ • Krowoderska
63b/5. . g-42952
FIATA 600 D — sprze
dana ; Oglądać: soboty,
niedziele — po ^południu,
Wileńska 9. garaż.:

I ig-42,947;

SPRZEDAM samochód
Tfa 9.. Rabą Wyżna 072,,
pow. Nowy Targ.

’

g-42949

PŁYTKI posadzkowe z

terazyty ® sprzedam, ®

OfĆrty 42942 ..Prasa1’ Kra
ków. Wiśiha 2.

SYRENĘ 105. wylosowa
ną PKO sprzedam.
Oferty 43004 ,,Prasa”
Kraków. Wiślna 2.

MATURA
systemem przyspieszonym

ZAOCZNIE

I WIECZOROWO —

organizuje Zarząd Woje
wódzki Towarzystwa Wie
dzy Powszechnej — Kra
ków, ul. Basztowa 15, IV

piętro,, tel. 593-28, 226-23.

Wpisy i infprmaeje ¥

w godzinach od 19 ’do 18\
\ ’* 'kf-84271

TOKARNIĘ pól no rton —-

1.5 ńietra toczenia —

sprzedam; •— Oferty 43003
, .P .rasax Kraków,-. WiślA
ha 2.

SYRENA R-20, osobówo-
. towarowa, .na dotarciu —

dó sprzedania. Kraków —

Olsza TI, bl. 24'31.
f g-42906

TRABANT 601, ydk, ńrPd.
1970. przebieg 28.000 km,
stan idealny, wymienio
ny wał. nowy lakier.' no
we ogumienie, dodatkowy
osprzęt/i wyposażenie —

pilnie sprzedain, i Oferty
42895 . ..Prasa” Kraków,
Wiślna’ 2. /

ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I!
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych Nr 2

w Krakowie przy ul. J. Malczewskiego 47

ogłasza dodatkowy nabór
do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

w LIMANOWEJ
w zawodzie*

9 MONTERA zewnętrznych sieci komunalnych.
Ukończenie szkoły zapewnia dobrze płatną pracę na terenie K,

kowa i województwa.. — Nauka trwa dwa lata. — Istnieje, mo
żliwość kontynuacji nauki w Technikum. .

Warunki przyjęcia:
— podanie
— życiorys (
— świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
— trzy zdjęcia
— ukończenie 16 roku życia.

Przedsiębiorstwo zapewnia uczniom:
■ praktykę na miejscu
■ wynagrodzenie miesięczne wg obowiązujących przepisów: .

—

. 520 zł — w pierwszym roku nauki
. 600 zł — w drugim roku nauki '

. /
■ bezpłatne umundurowanie każdego roku o wartości 2.000 zl
■ bezpłatne posiłki regeneracyjne
■ zakwaterowanie dla uczniów na; koszt przedsiębiorstwa
■ dobtąe zorganizowaną bazę socjalno-bytową
■ zapomogi z funduszu Urzędu Wojewódzkiego.

Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Zasadniczej Szkoły Budow
lanej w LIMANOWEJ, ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 87 lub Dział
Zatrudnienia, Płac i Szkolenia WPRK w Krakowie, ni. J. Mal
czewskiego 47, telefon 589-32 do 35.

Zakończenie rekrutacji upływa 15 września br.

ROCZNE

KURSY
KROJU i SZYCIA,

oraz GOSPODARSTWA

DOMOWEGO

organizuje ZAKŁAD

DOSKONALENIA ZAWO
DOWEGO. Wpisy: Kra
ków. ul Dietla 38. K-6858

STACJONARNE

1 ZAOCZNE

KURSY
- kwalifikacyjne

ROBOTNIK, CZELADNIK,
Mistrz —" w zawodach:
ślusarza, tokarza,, frezera,
elektromontera, montera

ińslalacji wod.kan. -gaż,.,
stóląrza, maiąrzą, pieka
rza, Cukiernika t Ihnych
t-l organizuje ZAKŁAD
DOS KON A LENIA. ZAWO
DOWEGO. Wpisy: Kra
ków. uls Dietla 38. K-M5*

FIAT 125 p 1500 •—
. pro

dukcja październik 1971 —

sprzedam. Kraków, tel.
405-57. g-42R96
KERRY blue terrier —

szczenięta — po złotych
medalistach ~ sprzedam.
Czidzik; ul. Jana 3/3.

g-42 997

STARE, markpwe skrzy
pce sprzedam. Zgłoszenia:
ul. Pstrowskiego 42/4.

| ,gr42Ś-93

SYRENĘ 105, wylosowana
\w PKO. kolor do ■wyboru
~ sprzedam. — oferty
43010 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Lokale

przyjmę da wspó)n'egp;.
pókbjii starszą osóbe. w

zamiań za Mmoć. Józefa
BargiCl. Kraków/ pod
zamcze 26/2a.

*-43921

K-6550

Chcesz zarobić 01
dodatkowo.!
ZGŁOŚ SIĘ iv Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzę-
towym Budownictwa „TR ANSBUD — KRAKÓW"
Oddział VII Kraków-Podgórze, ul. Na Dołach 4, d o:

• WYŁADUNKU WAGONÓW z bocznicy kolejowej
w Płaszowie.

Włypłata wynagrodzenia następuje natychmiast po
wykonaniu pracy, Atrakcyjne stawki.

Dojazd do Przedsiębiorstwa tramwajami nr 13, 6, 9
— do ulicy Dekerta.

Dojazd z Nowej Huty i z Rynku Podgórskiego —

autobusem linii 125,
^Informacji udziela i pracę rozdziela SEKCJA EKSPLOA
TACJI. tel. 603-24

' ■ I /i■
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Ciepłownicy już myślą
o nadchodzących mrozach 9

pśńUdŻśalćk |

*

■StHAh*
WRZEŚNIA Julian*

' W sxufla4zie biurka djęrektor przechowuje — n» pamiątkę —

te listy. Chociaż najczęściej nie od pracy jego załogi to zależało
i tak uważał, iź skargi były słuszne. W fcońeu ten kto płaci, ma

prawo wymagać. A wspomniane listy nie były — pisząc skrom
nie — abyt przyjemne. Od żwykłych „pyskówek”, wymyślają
cych kierownictwu przedsiębiorstwa, do szantażów i gróźb po
bicia. ''

-
.

Praca przedsiębiorstw miejskich, które obecnie nazywa się
niezbyt ładnie komunalnymi, jest zawsze pod kontrolą całego
społeczeństwa. Jeśli nie jadą tramwaje, brakuje wody, jest
brudno czy nie ma gazu — wszyscy natychmiast o tym wiedzą,

mankamenty można łatwiej u-W innych przedsiębiorstwach
kryć...

WJET ro^u 1953 '

powstało
jfY Przedsiębiorstwo Miej

skie Ciepłownie.- Po kil
ku latach^mieniono nazwę na

Miejskie Przedsiębiorstwo E-

nergetyki Cieplnej. Zostawmy
jednak historię. /

Obecnie sw Kfakowie jest/
ok. 1,5 tys. kotłowni. Do MPEC
należy ich 233; jcorzysta , też

przedsiębiorstwo z s

ENERGII
ELEKTROCIEPŁOWNI

W Łęgu. Posiadając zaledwie
1/6 kotłowni ogrzewa pomie-

. szćzenia 350 ;tyś.’ mieszkań
ców, czyli ponad połowy mia
sta. Oznacza to, iż grzejniki e-'
mitujące ciepło dostarczane
przez MPEC zapewniają wła-

, ściwą temperaturę w lokalach-
o kubaturze 30 min m sześć.,
co może w jakiś sposób zo
brazować - wielkość i zasięg za
dań przedsiębiorstwa. Energia
cieplna z kotłowni ogrzewa

40 proc, kubatury — pozosta
łą część zasila Elektrociepłow
nia w Łęgu i nowohucki kom
binat.’ Sieć ciepłownicza, ma
gistralna i rozdzielcza, wybu
dowana w całości wyłącznic
po wojnie, ma długość 430 km.
W ciągu roku na specjalnie
zmechanizowanej rampie ko
lejowej w Krzesławicach, wy
ładowuje się dli MPEC 140
tyś: . ton węgla. : ,

W ostatnich latach, sezon o-

grzewczy' w Krakowie trwa
7—8 miesięcy. Oprócz ogrze
wania w tym czasie mieszkań,
przez cały rok ciepłownicy
przekazują parę techniczną
dla zakładów przemysłu i spo
żywczego oraz ciepłą wodę do
obiektów ; szkolnictwa Wyższe
go (miasteczko studenckie) i
hoteli robotniczych.

Centralne ogrzewanie posiada
ją właściciele mieszkań Nowej
Huty, Kozłówka, Azorów, Kro
wodrzy, os. Widok, rejonu Bor
ku Fałęckiegp, Grzegórzek i

Wieczystej — praktycznie
wszystkie nowe osiedla i nie
które starsze domy. Główne
prace polegają obecnie na zasi
leniu w ciepło tych osiedli z

magistral biegnących od elek
trociepłowni- i likwidacji Niepo
trzebnych wtedy a uciążliwych
kotłowni osiedlowych i lokal
nych. I tak np. częściowo już
czynna magistrala południowa
będzie przekazywać energię w

rejon ul.’ Wielickiej i os. Na
Kozłówce. • Powinno dojść tymi
przewodami ciepło do Prokoci
mia, ale stan prac wskazuje, że

chyba do zimy roboty nie będą
zakończone. W ciągu najbliż
szych dwóch lat magistrala pół
nocna (Wieczysta, Olsza, Prąd
nicka, Azory) winna
się z zachodnią (rejon
Stycznia, miasteczka
kiego, Wrocławskiej,
drży).

Najczęściej ogrzewanie mie
szkań zaczyni się 15 paździer
nika i trwa do 15 kwietnia.
Urządzenia ciepłownicze po
winny być sprawne na mie
siąc przed rozpoczęciem sezo
nu ogrzewczego.

Na Wykonywane latem re
monty przeznaczono w tym ro
ku 20 min zł. W tym czasie
wymienia się niektóre. zużyte e-j.
lementy urządzeń w kotłow
niach ;.eó 6 lat — zgodnie z prze
pisami — trzeba przeprowadzić
kapitalne remonty. W tego typu
pracach w miejsce starych ćźę-
ści, W średniej wielkości kotłow
ni, montuje się ok. 6 km rurek,
nowe ruszty, napędy, zawory,
nakłada nową wykładzinę itd.

W MPEC największą trudność
sprawia w pracach remonto
wych brak rur i kształtek. Są
kłopoty kadrowe — poszukuje
się do • pracy 40 monterów. Sła
be też jest zaplecze techniczne:
nie ma koparek, spycharek, be
toniarek, tokarek, żeby
wspomnieć o transporcie.

Interesującą sprawą są po
miary

nie

STOPNIA ZADYMIANIA

i zatruwania atmosfery przez
przedsiębiorstwo. Otóż ko
tłownie MPEC są najmniej

uciążliwe dla miasta. Niemal
wszystkie posiadają urządze
nia odpylające,, a Elektrocie
płownia w Łęgu stosuje elek
trofiltry (sprawność oczyszcza
nia ok. 90 proc. — komin wy
sokości 225 m). Sprowadzany
Węgiel jest stosunkowo nie
wiele'zasiarczony, więc zanie
czyszczenie powietrza tymi
związkami, ńie ,jest jeszcze w

Krakowie — % powodu dzia
łalności ciepłowników — zbyt
duże. '

Myślę, iż dobrze byłoby po
wiedzieć jeszcze o przyczy
nach niskiej, temperatury ■-w
mieszkaniach
Sąonew
spowodowane
konaniu instalacji, a nie lek
ceważeniem oboWiązków przez
MPEC. Spartolone ■instalacje
później najtrudniej naprawić.

Obecnie MPEC robi Wszyst
ko co w jego mpcy, by nie
było w czasie mrozów kłopo
tów z ogrzewaniem, mieszkań.
Móże tegoroczna i korespon
dencja napływająca do dyrek
cji krakowskich, ciepłowników
będzi^ bardziej przyjemna.

JAN FRENKEL

. P.S. Nie będzie kłopotów je
śli „instalowcy” na czas wyko
nają prowadzone prace.

8Mdv*efci«f4 19.15 Tr*viata.

Kina
. Kijów 17,. „1Ś.S0 twirż
ca chrźestn-ćBo

1)5,45,
1S).
Zbrodnia ,. w

__

(Wl.-3LŁg. ,1. ’ 16). W01 ność 15.45,
20.15 Mania wielkości (fr. 11. ;

podczas . zimy,
głównej mierze
błędami w wy’-r

,. oj-,ż
. -„- (wt1.14).Uciećha

18, 20.15, Szilńtóżyśći (ir.v 1,
15.4$', 18,' 30,15;

' klubie . tenisowym

Apóllo 15.45, 1$, 20.15 stara panna

(fr. 1. 11). Wand* 15.45 ' (śeans
ż^mkn.), 18, 20.18! Kasztany miłości

(wł. 1. 14). Sztuka — studyjne 16,
14, 20 Ryżowe pola we krwi (ko
reański. 1. 14). Ml. Gwardia (Lu
bicz 15) 14.45. 17, 1Ś.1Ś Winńilftou

■(jug. 1. 11).
__.J. Wiek*

18, 20 * Czwar-

(hięgp. 1.. 18).

■w - Dolinie Śmierci ■ę
Wisła (Gazowi 2Ł>15.30

Włóczęga (fr. 1. 11),
ta ;■pąni. Anderson , ,,, , . ..

'Misketka (Dzierżyńskiego 55)*
15.30. 17.30. 19.3Ś Kot (fr. ’. 16). U-.,
górek (os. Ugorek) 17. 19.15 Ja
rzębina czerwona (pot, i. 14). !•*-
saż Bielaka . *15, ■15, 17’.Przygody

' Bolka i • Lolka 13,20. 22 Nić draż
nić cioci Leontyny (fr.jl. 16).
Non-Stóp (Błonia) 17 Dyskoteka,
21.15 Pośkrómińiie złośnicy (USA
1,14). Wiedza lś Przegląd filnlów
kr. t śr. metr.: Dom Żołnierza (Lu
bicz 48) 15.45, 18, *20.15. Zawieszeni
na 'drzewie (fr. 1. U). , Mikro

'

(Dzierżyńskiego 5)1‘16, 1.8, 20 Opo-
wleść o sanitariuszce (koreański 1.
14). Związkowiec Sfe studyjne
(Grzegórzecka 71) 18, 18, M pój
dziesz '

ponad sadem (pal.' ,1. 14).
Kultura (Rynek Gil 27) li, 19.30

Mayerling (fr. 1. 14).

połączyć
ul. 18

studenc-
Krowo-

Jedna z mniej licznych w tym ro
ku ekstrawagancji paryskiej ko

lekcji mody Jesienno-zimowej —

peleryna z białej wełny, zapinana
ukośnie 1' ściągnięta częściowo
krytym paskiem. Spodnie i sweter-

golf również białe.

CAF—AP

NAJBARDZIEJ
CHUDE” OKOLICE

ciepłownicze tó rejon ul. Prąd
nickiej . .(szpitale!) i.. . tereny
Krzesławic (zakłady mięsne,
olbrzymia pralnia). Istniejące
tam kotłownie ledwo zipią, a

części do kotłów nie ma. Bra
kuje szczególnie rur opłomko-
■wych, które produkuje fabry
ka w Sosnowcu — czeka się
na nie ok. 5 lat!

Ludwik Swieżawski. Rapsod
powstańczy, WŁ,. Str.' 445. Cena zł
50. — Powieść o. Arturze -Grottge
rze. Krystyna Kozłowska. Polki w

Resistance. MÓN. Str. 314. Cena
'Zł 30.

wym ruchu oporu: We'
czas : drugiej wojny
Aleksander Rogalski,
menty rzeczywistości.
Str. 283. Cdńa zł. V>.
Rutkiewicz, Pułkownik_____ _

Ćallićr; MÓn! "Śtr. 142.! “'Cenią* zi 8.
— Biografia powstańca z 1863 r.

publicysty i wybitnego działacza

społecznego,; pochodzącego z fran-

cuękiej1 rodziny od XVII wieku o-

siadłej w Polsce. Tadeusz Zawie
rucha. Selekcja. Ialcrj'. Str, 316.'
Cena zl. 14. — Powieść'. Współczes
na. Kornelia Dobkiewiczowa,‘.Zu-
zanka. Śląsk. Str. 270. Cena zł 25.
— Powieść dla młodzieży. W. Fil
ier, R. M. Groński, J. Wittlin. Al
fabet polskiej rozrywki. WAiF.
.Str, 99. Cena 'zł,-25. — Krzysztof
R. Mazurski. Świeradów Zdrój i
okolice. Sport’ i Turystyka. Str.
95. Cena zł.,15. Przewodnik. To
masz Skorupka. Kto przy Obrze
temu dobrze. Wyd, Pozn. Str. 306,
Cena zł 28. — Wspommen.ia w.iel-
kopplskiego rolnika, Paweł \ Bo
bek. Wspomnienia i zapiski. LSW.
Str, 141. Cena zł. 16.Pamiętnik
działacza ludowego ze Śląska Cie
szyńskiego. Tadeusz Pszczołowski.

Umiejętność przekonywania i dys
kusji. WP. Str. 346. Cena zŁ 23; —

Jerzy Wołczyk. Elementy polityki
oświatowej. PWN. Sir. 329, Cena

•MON. - Str.
Udział Polek w lewico-

Francji pod-
światowej,.

W- ele-i

Wyd. Pożii.
— Krystyna

Edmund

zł 46. — Edward Erazmus. Prawo
do nauki w Polsce Ludowej. Wyd.
Pozn. Str. 402. Cena zł. 36. — J.
AWgulowa, W. Swiętek. Insceni
zacje w klasach I—IV. WSziP.
Str. 327. Cena' zł. 29. -- Alojza,
Czarnecka. Kształcenie, wrażliwoś
ci estetycznej na lekcjach języka
polskiego. WSziP. Str. 150. Cena
zl. 18. — August Grychowski. Lu
blin i Lubelszczyzna w sźyciu i

twórezościę pisarzy polskiej Wyd.,
Lub,r Str. i 422'. Cena zł. .100.?*^- Be
nedykt Halicz. Botanika. PWN.
Str.' 345.' ’ Cena ’ zł. .54.-; —< Marek
Borucki. Wisłą do Gdańska.
WSziP. Str. 73'. Cena zł. 5. ~ Dla

starszych dzieci. Krystyn* zamia-
ra. Metodologiczne znaczenie spo
ru a status poznawczy teorii. PWN
Str. 239. Cena zł, 30. — Jadwig*
Grzybowska. Zanieczyszczenia
chemiczne. PWN. .Str.

zł, 20. •— M. A. Łunina. Nie tylko
mydło pierze. Tłum. S. Sękowski.
WSziP. St.rv 149. Cena ,-zł. 12. —

A. S. Dnieprówski, W. S. Kara
wan, S. N. Siemienowa. Podstawy
teoretyczne chemii organicznej.
Tłum. M. 'Mąkośza i M. Jawdo-

■siuk. PWN. S,tr. 22. Cena - zł. 23. —

TadeuszK. Pasławski. Podręcznik
selekcjoner* zwierzyny płowej.
PWRiL. Str. 279. Cena zł. 29.

Tadeusz Radziński. Odpraw* po
śmiertna. CRZZ. str. 38. ćina‘zł.

5. —- Helena Sekuła. Siedem dia
błów dziadka Osiornego. Iskry.
Str. 50. Cena zł. 6. — Nowela sen
sacyjna.

127. Cena

KINA W NOWEJ HUCIE:

Świt 15.45. ; 1«, 20.15 Wielki łup
gangu Olsen* (duń. i. 11). M. Sa
la 15, 17.30. 20 Na krapeu świat*
(austrąl. 1,. Ig). Światowid 1S!.45, 1«,

2B:M Wspomnienia ’’ŻZSSR
I, II). M. Sala 15, 17, 19 Sekret

(PO1.:L19); Sfinks (Majakowskie
go 2) — nieczynne.

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I:

DzLenmk, 18,30 Kielce” 74 -

cert Finał. Harcerskiego
wału1 Kultury Młodzieży
nef,.-17.20 Estrada

ie.20
- Kon-

Feati-.
,Szkol-

—--- ---- -- -- --- .,_ęp<etyęka^
Ad'anT^Mf’C®:eT^it!ZT^;0da'‘‘''’Tt^
dóści,. 17.30 Echo stadionu, 18 Pro
gram lokalny, 18.30 Kronika, 18.55
Wystąpienie imbasadoira

krątycznej.
1.9 Ziemia
dokument.

Dobranoc,
Teatr TV:
„Nadzieja’'’,
pr. public;,r 22.10' Sprawozdanie z

Mis.trzó<stw.. Europy w., lekkoatlety
ce, 23 Dziennik, 23.15 Program na

wtorek.
PONIEDZIAŁEK — TL: 17.15*

Skarby kultury polskiej — Exo-
dus wojenny — rep. film., 17.45

Demó-
Hepubliki Wietnamu,
ognia i kwiatów —

film o Wietnamie, .19.20
19.30 Dziennik, 20.20

. HermanHeijermąns
21.40 Świadkowie —

W „Lajkoniku"
W losowaniu f „Lajkonika"

900 gry, wylosowano następu
jące liczby: ■1, 7, 20, 44, 49,
dodatkowa 9; końcówki ban
deroli 5 cyfr. 36943, 4 cyfr.
5461, 3 cyfr. 587.

z .śóbóty-- na irwódżielę .

li.25 Sport ; u sąsiadów,
Ekibranoc, 1Ś.3Ó l>ziennfk, ■20,20 • z

cyklu: W kręgu kultur i obyez«4l-
, jów —- .iślaAi wczoraj i jutrń,
; ctók. wL-fr., ,21(30 ..P.ópularnć’ arie
.i pieśni', śpiewa Ryszard • Gru4z- •

czyń^lęi, 21.45 „24 . godziny”,
Z, serii:z Podziemny front — ''ffifh
TVtP. ^20 Program na iwtorćk.

WTOREK — ,T: 10 Siedem '
ro-

mansów Donu Juąńity —. fil-m S«r.

pr. NRD. 11 Z sórii: Paryska tak
sówka —f film fi*., 13.45i TV :

ńiłcum Rolnicze' Matematyka,
14.3Ó TV Technikum Rolnicze —

Mechanizacja. l€.3O Dziennik/1^.40

Dla .dżińći: „Kięi, ’!kici”. — • • fWn
. pr. pól., 1€.55 Sprawozdanie z Mis-:
. ttzo&w Europy "w. • lekkoatlety©ę z

Mzymu, 18.25 Kronika,. 1Ś.45 . F<u- ,

ręka, 1Ś.1$ Przypominamy, ra^-

my, 19.20 Dobranoc. 19.3Ó Dzien
nik.' 39.2Ó Śićd^m rpma.ńśów
nii ou^mtyr'—; film set, pr.

’

21.15 Świ^t i' Polski. 22 In^rr&i- >

cyjny . maś<zyn aportowy, 21.20
Dziennik, 22.45 Program na

de.'

Starałem Się przypomnieć, gdzie go widziałem.
Prawdopodobnie była to tylko typowo indiańska uro
da, zagadkowa, wyczekująca. A może kojarzyło mi się

-to z, jakimś widzianym niedawno obrazem? Jakiś Ćo-
varrubids? Probierń ten frapował. mnie jeszcze jakiś
czas, ale za chwilę' zacząłem myśleć o jedzeniu.,

'

Przyjąłem meksykański, zwyczaj jadać na śniadanie
'słodkie pieczywo i kawę. Kilka domów dalej znajdo
wała się „pasteleria”, w której bywaliśmy z Iris. Kie
dy doszedłem do niej, zobaczyłem, że na szybach wy
malowane były żółtą farbą stylizowane szkielety, a pod
kościstym ramieniem jednego z nich widniał napis:
Hay pan de los muertos. (Chleb zmarłych).

4 W okńie wystawowym leżały kawałki Chleba zmar
łych, a wzdłuż szyby wznosiły się piramidki małych,
karmelkowych cząsżek, z czerwonymi,', błyszczącymi
oczodołami z papier mache. Różowe pasma cukru

ozdabiały te czaszki, jak loki.
Dopiero ten obraz przypomniał mi, że jest to dzień

w którym Meksyk urządza doroczną fiestę ku czci

zmąrlych. Zanim jeszcze wszedłem do pastelerii, zo
baczyłem małego chłopca liżącego kość szczękową
czaszki. Za nim szła kobieta niosąca w , koszyku chleb

zmarłych. Byt on okrągły i ozdobiony skrystalizowa-
; nym cukrem.

'i Amerykanie świętują swoje święto zmarłych w dniu
1 listopada — lubią się upijać i urządzać hałaśliwe
przyjęcia, podczas gdy' ich dzieci odbywają pochody
z wydrążonymi dyniami, w których umieszczają świgpz-

‘ ki. Meksykanie natomiast spędzająl ten dzień jedząc
czaszki i figurki z cukru, umieszczone w cukrowych
trumienkach, oraz odwiedzają na cmentarzach swoich
bliskich/ którym zanoszą, w darze „chleb zmarłych".
Ich obyczaje, miręo że może trochę makabryczne, po
budzają jednak wyobraźnię. 1

! Niemniej dzisiaj ta mieszanina sardonicznego hu
moru i beznadziejnego zaprzeczenia życia, jakiego

„symbolem były cukrowe czaszki, wydala mi się jakaś
przygnębiająca. Ógarnęłą .mnie lekka depresja.

T

sG

*■ fi

Spojrzałem fa siebie w dół ulicy) Chłopiec z płó
ciennym workiem naz ramieniu i pięknymi, bezmyśl
nymi oczami, szedł powoli za mną.-

'

V.fzedłem do pasteTerii, zamówiłem szklankę kawy
z gorącym mlekiem i kilka kromek chlebą zmarłych.
Były bardzo smaczne, słodkie.

Jakaś dziewczyna weszła do pastelerii, zajęła ta
boret obok mnie i zamówiła coś w 'szybkiej,* niewy
raźnej hiszpańszczyżnie. Rzuciłem na nią okiem, a na
stępnie szybko jeszcze uważniej na nią spojrzałem,
ponieważ pojawienie się tego typu dziewczyny w ma
łej, meksykańskiej kafejce całkiem mnie zaskoczyło.
Miała wystające kości policzkowe, mleczno-białą:’cerę
i, ogromne, fiołkowóbłękitne oczy o długich rzęsach'.
Na czarną, elegancką suknię miała narzuconą pele-

'

rynę ze wspaniale dobranych srebrnych lisów, wokół
. nadgarstka jakieś puszyste fru-fru z futra, zbyt wiele
też miała na sobie pereł. Ogólny efekt-był ntieco prze
sadny. Na błyszczących, czarnych włosach siedział fu
trzany, kozacki kołpak, a uperfumowana była tak
mocno, iż miałem wrażenie, że spadnę za chwilę na

podłogę. Nogi natomiast w cieniutkich nylonach były
piękne — długie i smukłe — jak. nogi baletnicy. <

Właściwie wyglądała w ogóle jak baletnica. Dobrze
znałem ten typ z Nowego Jorku — egzotyczne istoty
z mózgiem orchidei, które zbierały się od czasu do
czasu w herbaciarniach, popijały'słodkie, . ciężkię kor
diały, opowiadając O swych wyczynach baletowych.

-Jak większość baletnic miała również niesłychany;

apetyt. Kiedy płaciłam rachuińek, ona kończyła .trzecią
porcję ciasta. Spojrzała na mnie jeden raz kąćikłem
dużych, błyszczących oczu. Było to typowo kobiece

spojrzenie, zdające się mówić: „Ja jestem dziewczyną
,

— ty jesteś mężczyzną”.
Kiedy wyszedłem na zewnątrz, chłopiec z płócien-’

nym workiem stał na przeciwległym rogu ulicy-za
patrzony obojętnie — w nic, To zaczęło mnie zasta
nawiać. Owego ranka nie miałem nic specjalnego do

roboty, poszedłem więc spacerowym krokiem boczną
ulicą w. kierunku Ayerijda Chapultepec., Skręciłem w

prawo, następnie w lewo i czekałem na rogu. Po
kilku minutach chłopiec znowu ukazał się na hory-
. zoncie, idąc .powoli po drugiej stronie ulicy.

Jeżeli jesteście. Amerykaninem, a zatem automaty
cznie milionerem, często się zdarza, iż chodzą za wa
mi w Meksyku .lokalni handlarze, proponujący kupno
srebrnego łańcuszka, czy.1 też damskiej torebki z 'przy
czepionym maleńkim aligatorem. Ten chłopiec jednak

- nię proponował mi nic do sprzedania. To obudziło we

mnje podejrzanie. Przystanąłem na środku chodnika.
Zawróciłem i podszedłem do niego. Nie poruszył

się nawet. .

Ty czego chcesz? spytałem.
Ledwie sięgał mi do ramienia. Jego czyste dżinsy

były wyblakłe od częstego prania. Nie. wyglądał na

więcej, jak 15—-16 lat, chociaż mógł hyć. też starszy.”
Był piękny, tak jak często piękni potrafią być India
nie — podobny do dziewczyny, ale równocześnie za
wzięty. .

Wzruszył ramionami.
— Czegoś chcesz ode mnie? — powtórzyłem.
Nie przestając przyglądać (mi się ciemnymi. O|eza-

mi, wyciągnął spod pachy jakąś gazetę i rozłożył ją.
W środku zobaczyłem kilka ordynarnych pocztówek,
przedstawiających opasłe kobiety, których
strojem były czarne pończochy i szerokie,
riuszkami - podwiązki.

<I«l8ZV naatępŁ’

UWAGA

Za zńiiany w ostatniej Shw®.

wprowadzone . w programie te?- ,•
i trów. kśń. radli I telewizji redak-,
ćja nie. ttićrże odpówidtódlńóśći. .

Wystawy-muzea
MuJseum Lenina, Oddział, uł. Kr.

JadWigi 41: . Mieszkanie Lenin*

(pOn, -wt. 9—13),W Poroninie (t>ón.
nifecz. 8—16), W BilJym Du-

b#jcut (pon.E wt. 9—16), Wieża \
tuśzowś r 1 (pon., .nieez, wt.

14.30), Muzeum Nardowi — Gd-
działy: , Sukiennice: Galeria wid-
larstwa poi. XIX ąv. '‘(poń. ló—1M,
Wt. nieńż.), Szolayskich, : Sżcże^A-

ska 9: Pol. mśiarśfwó i rż-^źba dó
17$4 r. (oon. 12—18 wgt. w.ol. wt.

ńi^cz,);,’ Czartoryskich, t»ij*rsk'd i:

Wyst. arcydzieł ze zbiorów Cź«r-

■totyskieh' (pon. Wt. 10^-18), Ar-

cheólo^ieźne, Poselska 3: StarA-
i żytńość i średniowiecze' Mdło^ól- .

ś^tei/ Kolekcje zabytków archeolo
gii śródziemnomorskiej (pon. 10—’

14, wt. 14—1Ó). Pędzietnia kbśeń-ó-

, la św.'■Wojciecha. <non. - wt. 3’—17),
Etnograficme, pl, Wolniea 1: £<41-

: ska kultura ludówa, 70 14t twór
czości Zalipia , ^pon. 10—18 -w^st.

wol., wt.i niecż.), Pryaanat, Łdb-
zowska 3: Grafika E.- ś<dotkana
ZSRR (pon. wt. 9—19), KTF,. ul.
Boh; Stalingradu 1^: ’ Venuś. 74,
pż, I. ^óodz. 9—21), Kopalni* Sóli,
Wielic®ka (codz. 8—18), Star*
Bóżnica. Szeroka 24: ŚTudaisiyćzyie
rzertiićH&ó Artyst. od. XVII. dd XX
w. 'M Ifellb KDK, liyn^k
Ół, Z'!: — miasto muzyki
(oodz, lś—14).

Dyżury
Chi-r.: Tryrutarska u, . Urolog.,

L»ryng„ Chir. dśśec.: os. Na Skar
pie, Neurolog.: Kobięrzyii, Gku-
iist.: Witkówlec, Pogot. Ratunk.:

St«niradzkle'go. 1: wypadki tel„ ó».
zachorowania )'i? przewozy: 380-85,
Podgórze i 825-50, 657-37, Grze
górzki '209-01, 205-77, Pogot. MO
tel.' .07, Telefon Zaufania 371-37'
(16—22) dla 'dzieci i młodzieży

611-42- (14—18), iStraź Poż. 08, Po
moc Drogowa PZMot- Kraków
417-60 (7—22), - Zakopane . 27-97,
N, Targ 29-42, N. Sącz 208-25, T*r-
iiów- 39-96 (7—16),. Informacja o. U-.

sługach, Mąfy Rynek 5 tśl. 563-88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO tej.
411-11, Pogot, Ratunk. 422-22, Straż
Poż.- 433-33. Dyżur pediatr. dl* NO-
wej Huty, Śżpital w Nowej Hucie,
.informacja kolejowa zagr. 222-48,
l^ąj. 238-80. do 85. 595-15, Informą-'
cja kodowa tel. 413-54 (dla N. Hu-,
ty) 203-22, 203-42,
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41

całą dobę, .262-33.
Tow. Świadomego1 Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia lekarska, Ul..'
Boh. Stalingradu 13, tel. 573-08

(oodz. 9—18).

584-23, 230-19,

(8—16), Kr*K

I
Rynek GJ. 42 (tlen), pl. Wólrtośei

7. Pstrowskiego 94 (tier.),* N. Hu
ta —*i, Rew. Październikoryej l

(tlen) •

ROtNE
ZOO (Lasek Woilski) od gbdz. 9

do zmroku. .

Ogród Botaniczny (Kopernika
27) 'od godz. 8' do zmroku-

Salon Gier Sport. ..Zakopianka”.’
ul. Marka 34 — Planty (joodz. 14—

21)*.

18. lfl
drha.

jedynym
ozdobione

‘ł*#ł.
w

Radio
PROGRAM U

PONTEDtlALEK

Dzienniki; 3.30, 4.3(1 5.M,
7.30. 8.30, 11.30, 13.30, 18.50,
23.15.■ .

-

• 18.00 Sikrzynka interw^ieji.
Melodie ludowe. 18.30 Echa
18.40 Zapraszamy; do myślenia —

.

dyśkusja. 19,15 50 lekcja jęz. ang.
19.30 Wiersze wietnamskie. 19.40 J. ■
N. Huramel - Sonata Es-dur; 20.00

Radiowy • Teatr Sensacji i „Kenii- i •

sarz Donettl'. sziika. Magdaleny” —

ódc. 5 słuch. Zeydler-Zborówsfcjd-
go. 20.30 Koncert symf. ż Festiwa
lu OraioryJno-Kantatowego „Wr<-
tislawia-Cantans’\ 2t.25 z kraju i •

ze świata. 21.45 D.c. koncertu. 22/45
Wiadomości sport.

' 22.50 Dzida

Krzysztofa Pendereckiego — „Ju
trznia”. 23.^0 Co sł5rchać w'świ^-’\
oie. 23.55 Chwila jazzu.
N* UKF 88.75 MHz — z Kr. (łok.)

. 1.6.00—- 17.00 Pr. stereofonljazny.



@1Vaclav Hyrtek najlepszym akrobatą? zabrakło Kazimierza

Ńa krakowskich Błoniach rozpoczęły się VII Spa-
. dochronowe Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych z

udziałem reprezentacji Armii Radzieckiej, Czechosło
wackiej Armii Ludowej, Węgierskiej Armii Ludowej,
Bułgarskiej Armii Ludowej, Narodowej Armii Ludo
wej NRD, Kubańskich Rewolucyjnych Sił Zbroj
nych i Wojska Polskiego.
Uroczystego otwarcia imprezy

dokonał dowódca WOW, gen.
dyw. Włodzimierz OLIWĄ a

przemówienia powitalne wygło-.
«li: I. sekretarz KW PZPR w

Krakowie — Józef KLASA oraz

delegat SKDA — płk Ludomir
CZARNOCH.

Pierwszą konkurencją mi
strzostw była sztafeta z wyso
kości 2500 m z opóźnionym o-

twarciem spadochronu do 40
sek. Konkurencja polegała na

przekazywaniu pałeczki przez
drugiego skoczka — pierwszemu,
przez, trzeciego — drugiemu i

przez czwartego — trzeciemu. O-

czywiście chodziło też o celność
lądowania. Tysiące krakowian z

zapartym tchem ślfedziło pod
niebną rywalizację. Ostatecznie,
po obliczeniu wyników, okazało

Że świata
BOGOTA.1 Puchar Narodów zdo

się, \ że zwyciężyła sztafeta Ar
mii Radzieckiej w składzie A.
Mieszków, G. Jurko, W. Ticha-
now i W. Mironow, uzyskując
w dwóch seriach 1.82 pkt. A naj
lepszy • w zespole okazał się
Genadij Jurko, który dwukrot
nie lądował w centrum koła,
bez punktów karnych.' Drugie
miejsce zajęła sztafeta Węgier
skiej AL1 — 5 .37 pkt. a trzecie —

Wojsko Polskie — 21.01 pkt. I
w naszej ekipie sierżant sztabo
wy — Edward LIGOCKI dwu
krotnie lądował w środku koła.
Zresztą na półmetku prowadzili
nasi reprezentanci, jednak w

drugim skoku Łapuckiego i Koź
mińskiego „złe wiatry” zepchnę
ły po 10 m od środka koła.

Wczoraj odbyła się druga kon
kurencja, którą były indywi-i
dualne skoki z wysokości 1800—
2000 m, z wykonaniem progra
mu figur akrobatycznych i opóź
nionym otwarciem spadochronu
do 25—30 sek. Niestety, popołud
niowe opady deszczu uniemożli
wiły zawodnikom wykonanie
serii 5 skoków. Zdołano przepro
wadzić po 3 skoki i tylko pod
warunkiem, że pogoda nadal nie
będzie dopisywać, aktualne wy
niki będą ostateczne. Obecnie

prowadzi w konkurencji repre
zentant Czechosłowackiej AL —

Vaclav HYNEK 7.50 pkt., przed
swym kolegą — Jvo Skotakiem
7.53 i Wiktorem Tichonowem
(AR) 7.56. Najlepszy z Polaków
okazał się krakowianin .— plut.
Roman Łapucki, który .zajmuje
z Węgrem K. Hi usze 6—7 loka
tę z notą 7.96 pkt. Zespołowo
prowadzą reprezentanci Narodo-

wej AL NRD 125 pkt, a drugie
miejsce zajmują Polacy 126.6

pkt., przed Czechosłowacką
' AL

128.1 pkt.
'<fJak twierdzą fachowcy wyso
ka pozycja krakowianina w tej
najtrudniejszej konkurencji spa
dochronowej jest pewnego ro
dzaju miłą' niespodziąnką. Zresz
tą i 8 miejsce R. Olszowego na
leży uznać za sukces.

Spadochronowa rewia pod nie
bem Krakowa — trwa. Dziś dal-,
sze konkurencje. Oby tylko do
pisała aurą. (JAF)

Źdjęcia: JADWIGA RUBlS

Czwórka spadochroniarzy Armii

Radzieckiej: Mieszków, Jurko, Tl-
chanow i Mironow, zwycięzcy w

pierwszej konkurencji mistrzostw,
skoku sztafetowym.

Finlandia — Polska 1:2 (1:1). Bramki strzelili: dla
Polski o— Śzarmach i Lato, dla Finlandii — Rahia.

Sędziował Paterśon ze Szkocji. Widzów ok. 20 tys.
FINLĄNDIA — Alaja — Fór-

ssell, Tolsa, Vihtilac, Ranta

Heistkanen, Submalainen, Ra-
hia (Nikkonen) — Toirola, Paa-
talainen (Manninen), Lainen.

- POLSKA — Tomaszewski —

Szymanowski, Gorgon, Bulzacki,
Musiał — Kasperczak (Kusto),
Ćmikiewicz, Maszczyk — Lato,
Szarmach, Gadocha.

ierwszy po mistrzostwach
świata Występ polskiej' re
prezentacji piłkarskiej, choć

zakończony zwycięstwem, nie

pozostawił najlepszego wraże
nia na obserwatorach. Dobrze,

inau-

prze-
taką
W0-

Puchar J. Lustgartena
dla juniorów Wisły
DWUDNIOWY turniej piłkarski

juniorów o puchar im. dr Józefa
Lustgartena zorganizowany przez
Craeovię zakończył .się zwycięst
wem juniorów Wisły, którzy w

finałowym pojedynku pokonali
Siemianowiczankę 5:1 (2:0), zdo
bywając bramki ze strzałów Lipki
2, Nowaka, Nawalki i Wróbla. W
spotkaniu o 3 '

miejsce Unia Tar
nów wygrała z Tamovią rzutajni
karnymi 3:2, w normalnym czasie
mecz zakończył się bezbramkowo.

Turniej stal na dobrym . pozio-
'■mie, był dobrze . zorganizowany i
sądzić' należy,: iż w latach następ
nych' zyska jeszcze na popular
ności.

byli koś-/karze ZSRR, wygrywa
jąc w finale z zespołem . USA
101:88.

TEHERAN. W obecności 100 tys.
widzów szach Iranu R._ Pahlavi
dokonał otwarcia VII Igrzysk A-
zjatyckich. startują 3. tysiące spor
towców z 25 krajów.

NAIROBI. Kenijski
Chepkwony przebiegł 400
sek.

biegacz
mw45,5

etap ko-BRATYSŁAWA. Ostatni etap ko
larskiego wyścigu dookoła Słowa
cji wygrał • Polak1 — ? Smyrak.
ZWycięzćą imprezy został Czam-
bal (CSRS).

LUCERNA. Podczas mistrzostw
■świata kobiet', w. wioślarstwie naj

więcej złotych medali — 5 — zdo
była’ ekipa NRD. . z. Polek naj
wyższe miejsce — 4 zajęła dwójka
podwójna Ambroziak—Frańczyk.

Smyrak.

WCZORAJ, na Otwarcie krytego
lodowiska w Oświęcimiu, odbył
się międzypaństwowy mecz hoke
jowy Polska — CSRS (olimpijska),
który przyniósł biało-czerwonym
żwycięst^Wo : 2:1 *. (1:1, 1 ,:o> 0:0).
Bramki zdobyli, dla zwycięzców
Piecko w 7 i Malicki w 30 min.,

-dla pokonanych — Vopatek w 8
mih. gry. Widz^ł‘^k. 4'ty^ś.

’’

Nasza reprezentacja wystąpiła
bez zawodników mistrza Polski —

Podhala, które w tym czasie gra
ło z mistrzem Firilśndii' w ? ra
mach '

PE. Goście natomiast wy
stawili drużynę tzw. nadziei o^

limpijskich, która z pewnością nie
prezentowała poziomu pierwszej
drużyny narodowej. Ale wygrana
nawet z 2—3 zespołem reprezenta-
cyjnym naszych południowych są
siadów świadczy pochlebnie o dru-
żyniei którą trzeba było zestawić
bez zawodników z N. Targu. Mecz
był żywy i stał na, niezłym po
ziomie. W naszym zespole na wy
różnienie zasłużyli: Kosyl, Kop
czyński, Piecko oraz młody atak:.
Zabawa, K. Ślusarczyk i B. Cso-
rićh. Dziś o godz. lSrtej mecz

rewanżowy.
i.> ..

W pierwszym meczu hokejowym
w ramach klubowego Pucharu
Euróby. Podhale przegrało ż mi
strzem Finlandii —■HTFK Helsin
ki 7:8 (2<2, 2:3. 3:3). Bramki zdo
byli, dla gospodarzy —• Chowani®*

2 oraz F. Klocek, J. Słowakiewicz,
Mrugała, Ziętara i S. Klocek, dla.
gości — Łinnonmaa 3, Heino 2
oraz Peltonen, Parkkonen i Hag-
man po 1. Mecz był nadzwyczaj
zacięty' i Podhale prowadziło na
wet 2:0, lecz grając zbyt często-w
osłabieniu, mimo późniejszego re
misu 6:6, zjechało z lodu poko-
nWrfć^błińiclf lr’brśmki.’-‘DŻTŚ mecz

rewanżowy.. Początek o • godz.
18-tej. .

zę w eliminacjach mistrzostw
Europy, ^przyszło nam na

gurację grać ze . słabym
ciwnikiem. Gdyby nasi* z

grą wystąpili przeciwko
chom czy Holendrom, którzy
też są razem z nami- w jednej
grupie eliminacyjnej, prestiż
polskiego futbolu mógłby być
mocno nadwerężony. Na szczę
ście graliśmy z Finami i udało
się podopiecznym' Kazimierza
Górskiego uzyskać dwa cenne

punkty.
Gdyby jednak, porównać styl

gry Polaków w turnieju o mi
strzostwo świata z tym co za-,

prezentowali na Stadionie Olim
pijskim w Helsinkach, trudno

doprawdy byłoby uwierzyć, że
to ci sami gracze. Na grze pol
skiej ekipy zaważył wyraźnie
brak kapitana zespołu — Ka
zimierza Deyny. Mózg drużyny,
trzymający na swych bark ech

cały ciężar gry, dyrygujący
współpartnerami, został wyłą
czony z zawodów wskutek kon
tuzji. Zastępujący go Lesław
CmikięWicz grał słabiutko, ani
w., części nie spełniając: zadań

'.swego klubowego kolegi. A

gdy prowadzący grę nie potra
fił kierować kolegami, linia
środkowa naszej drużyny —

ta jakże ważna w dzisiejszym
piłkarstwie formacja — prze
stała w praktyce istnieć i nie

było motoru .napędowego dla
ataku. Napastnicy musieli sami

wyrabiać sobie pozycje strzele
ckie, lecz nie bardzo' im się to

udawało. Najbardziej rzucał się
w . oczy Gadocha. Szarmach i
Lato, mimo iż strzelili bramki,
grali, wręcz fatalnie.

Nie za dobrze się działo i w

obronie, gdzie Bulzacki był
bardzo słabym punktem, a i pó-

zostali dalecy od swój formy
z okresu: mistrzostw świata.

W sumie więc nie dał, mecz

w Helsinkach zbytnich powo
dów do radości, poza oczywiś
cie zwycięstwem, które jest ,dla
kibiców największą nagrodą za

chwile strachu i zdenerwowa
nia w trakcie zawodów.

Wygraliśmy, choć mecz ten

nie zostanie z pewnością
zaliczony do grupy naj

świetniejszych partii rozgrywa
nych przez polskich piłkarzy,
Miejmy nadzieję, że następne
występy będą bardziej, udane,
że już w najbliższą środę w

spotkaniu z NRD będziemy,
mogli podziwiać wysoki kunszt
naszych reprezentantów.

(LANG)

Lekkoatletyczne (
mistrzostwa Europy

— otwarte
W NIEDZIELĘ wieczorem 1

na Stadionie Olimpijskim w

Rzymie odbyło się otwarcie
XI mistrzostw Europy w 1

lekkoatletyce.
'

Okolicznościowe przemó
wienia wygłosili: przewodni
czący komitetu organizacyj
nego Primo Debiolo i prezes
Europejskiego. Związku-Lek
koatletycznego Adrian Pau-

; len. Prezydent Włoch — Gio- i
vanni Leone ogłosił mistrzo- ,

stwa za otwarte.
. Po części oficjalnej odbyły

się trwające ponad godzinę
pokazy — defilada orkiestr 1

wojskowych, .< skoki spadó-
’

chronowe, popisy gimnasty- i
czne oraz występy zespołów i

ludowych, reprezentujących ,

różne regiony Włoch. Ńa za- j
kończenie odbyły się pokazy
ogni, sztucznych.

kolejne
byii bowiem drużyną

dojrzale. Woj-

KRAKÓW. U etap samolotowego
Rajdu im. Żwirki i Wigury -wyg
grała krakowska załoga Popiołek
— Lenartowicz, która prowadzi
także w łącznej klasyfikacji' im
prezy. -

LUBLIN. W meczu*, bokserskim
juniorów Polska pokonała^ Buł
garię 16:6;

KATOWICE. Mistrzynią Polski w

tenisie została Kral, a w grze po
jedynczej mężczyzn mecz T. No
wicki — Varga (Węgry) przerwa
no7 z powodu deszczu, przy7 stanie
2:0 dla Węgra.

ŁÓDŹ. Wyścig kolarski ..Szla
kiem bohaterów walk nad Bzurą’*,
wygrał Szozdą. v

NAJCIEKAWSZYM
kowskim meczu piłkarskim o

mistrzostwo klasy okręgowej
Craoovia pokonała 1 lidera ta
beli swej grupy — Kalwa-
riankę 2:0 (2:0). Bramki ‘zdobyli:
A. Macżugowski i Lendzion (strza
łem głową). Przewaga biało-czer
wonych była wyraźna
stwo w pełni

a.'zwycię-
zaslużone.

WAWEL w grupie II podejmo
wał lidera tabeli Hutnika 1 zre
misował l:i (0:0). Hutnicy zdobyli
po przerwie prowadzenie ze strza
łu Sołtysa (55 ńiiń.) i wydawało

11 lista
. GRUPAr POŁUDNIOWA

BKS — Odra 0:0, GKS — Wi
słoka 0:1, Moto — • Siarka
Piast AKS 3:0, Radomiak
Sparta 2:Ó, Stal Rzeszów — Metal
3:1, Star — Stal St.
nik — Urania 1:2.

że zdobędą
punkty,
grającą bardziej
skowi walczyli z dużą ambicją i
W ostatnich sekundach gry -Dwer
nicki zdołał wyrównać na 1:l/~

W pozostałych meczach . padły
wyniki; grupa I — Fablok —

Siersza 4:0.^ Sapdecja — Koszara
wa 6:0; Brzeszcze — Dunajec 2:1,
Wisła Ib .— Czarni 2:o (bramki
strzelili: Kaczmarczyk i Krasny)y
•Hejnał Kabel 1:0, grupa n

Tarnovia — Garbarnia 0:0, Proko-
cim — Unia Tarnów 0:1, Limano-
vja — Chełmek' 0:1, Jaworzno —

Bolesław. 0:0. Metal — Libiąż 2:0,
Beskid — Hutnik \ Trzebinia 0:0.

1:2,

W II lidze boksu
HUTNIK — BŁĘKITNI KIELCE

45:7. Punkty dla Hutnika zdobyli:
Kantek, Starzomski, Talar, Baran,
Szczerba, Kubik, Gądek i Skałka,
który zremisował . walkę z Bęb
nem.

Krakowianie mieli wyraźną prze
wagę i odnieśli w pełni zasłużone
zwycięstwo.

WISŁA — ZAWISZA BYD
GOSZCZ 10:12. Punkty dla krako
wian zdobyli: Dtisik, Szponder, G.
Bohosiewicz i Lewandowski po 2
oraz Gawłowski i Pieniążek po 1.

Mecz zacięty, ale na przecięt
nym poziomie. Sporo napomnień
i dyskwalifikacji.

Wola 1:0, Gór-

1 Urania 353—1
2. GKS '.. 345^1;

X3. Piast 344—1
4. Moto 344t—2
5. Star 343—1
6 Stal Rz. 346—5

~ 7.BKS 3,42—i
8. Odra •3! 34—2
9. Radomiak 3 3 3-^-2

10. Wisłoka 332—3
11. Stal st. W. 322—3
L Górnik 324—6
13; Siarka 324—6
14. Sparta 321—3
15. AKS 322—0
16. Metal 301—7

GRUPA PÓŁNOCNA
< Olimpia — Stoczniowiec 1:1, Mo-
tor -—Gwardia 1:0, Polonia Za-

I

II
II

Dorocznym zwyczajem
tuż przed rozpoczęciem
roku szkolnego kierow

nictwo Kuratorium zorgani
zowało konferencję prasową
poświęconą sprawom wycho
wania fizycznego i sportu
szkolnego, podczas której wi-

'/cfiur^tcc’ mgr B. Pasżnicki

oraz mgr Z. Szewczyk i mgr
Ł. Barabasz poinformowali
dziennikarzy. o nowościach w

tym przedmiocie.
Problem wychowania fizy

cznego i sportu stanowi jed-
/ nę z pierwszoplanowych za

dań w cyklu dydaktycznym,
chodzi bowiem o to by wraz

z rozwojem umysłowym
młodzieży, kształtcić ją tak
że-pod względem fizycznym,
by . stare , rzymskie przysło
wie „W zdrowym ciele zdro
wym duch”.’ było rzeczywi
ście realizowane. Rozwój fi
zyczny dzieci, jest od dość
dawna przedmiotem troski
ogromnej większości rodzi
ców i pedagogów,^ gdyż jak
wykazują badania; stan ten

jest na dziś niezadowalający.
Generalna śńsada jaka ma

obowiązywać to udział wszys
tkich dzieci w programowych
zajęciach wf w szkole. Nie
ma zwolnień gimnastyki —

taka dewiza ma obowiązy
wać we wszystkich szkołach.

Nie ma zwolnień z lekcji gimnastyki!

11

w nowym roku szkolnym
Dla dzieci nie w pełni , sił, po
przebytej chorobie czy wsku
tek różnego rodzaju wad,
mają być prowadzone spe
cjalne zajęcia gimnastyczne,

■uwzględniające stan zdrowia
dziecka, jego możliwości.

Duży nacisk położony zosta
nie na hartowanie dzieci, Jak
wykazują badania większość
absencji w szkole spowodo
wana jest zaziębieniami. Dro
gą prowadzenia jak najwięk
szej ilości zajęć wf na wol
nym powietrzu . zamierzają
władze oświatowe przeciw
działać tęmu problemowi.

Wady postawy, szczególnie
płaskostopie są powszechnym
zjawiskiem u naszych dzieci.
Jedyny ośrodek rehabilita
cyjny jakim .dysponuje,. Ku
ratorium nie jest w stanie
objąć swą
wszystkich
pomocy. Stąd szkoli się każ
dego roku nauczycieli wf w

dziedzinie rehabilitacji by
mogli w swych szkołach pro

działalnością
potrzebujących

wadzić zajęcia korekcyjne
dla . uęzniów ź wadami 'po- -

stawy. Wreszcie dla młodzie- .

ży o niskim stopniu spraw-,
ności fizycznej mają być
proWadzone zajęcia wyrów
nawcze.

Jak widać program szero
ki, ze społecznego punktu
widzenia ogromnie cenny. O- /

by tylko był on w praktyce
realizowany, by w szkołach

przestrzegano rygorystycznie
realizacji programu wL W
Kuratorium zapewniano nas,
^e tak będzie. Miejmy więc
nadzieję, że słuszne poczy
nania władz oświatowych
przyniosą spodziewane rezul
taty?.■'.

Duże zadania stawia się
przed'.

'

sportem szkolnym.
Szkolne Kluby Sportowe ma
ją grupować w swych szere-.

gach co zdolniejszą ruchowo
młodzież, poprzez organiza
cję różnorodnych zawodów

szkolnych, udział w: turnie-,
jach, ligach międzyszkolnych

wdrażać ją w tryby sporto
wego życia. Temu celowi

mają służyć m. in. imprezy
Tygodnia Sportu Szkolnego,
a także tzw. godzina sportu
podczas której młodzież, już
po zajęciach lekcyjnych, ma

sama sobie organizować za
bawy sportowe.'

Szkopuł jak zwykle tkwi
w małej, absolutnie niewy
starczającej, liczbie obiektów
sportowych w szkołach, bra
ku środków na budowę no
wych i słabym wyposażeniu
w sprzęt sportowy. Kurato
rium ze swych środków nie

jest w stanie pokryć wszyst
kich potrzeb, fundusze z To
talizatora Sportowego prze
znaczane na sport, szkolny
kurczą się, brakuje wykwa
lifikowanych nauczycieli wf
nie tylko w szkołach podsta
wowych,' ale i w średnich. ;

Kuratorium ma tu pro
blem nie lada do rozwią

zania. Ale jeśli projekty ma
ją być zrealizowane, wf i

ąport w szkołach pójść w gó
rę; rozwiązanie znaleźć się
musi. TAM, GDZIE W GRĘ
WCHODZI ZDROWIE I SI
ŁA ROSNĄCEGO POKOLE
NIA MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ
POTRZEBNE ŚRODKI. TU

OSZCZĘDZAĆ NIE WOLNO!

(lang)

głębie 2:0, Lechia — Warta 2:0,
Stomil — Ursus .1:0, Zawisza —

Avia 1:1, Widzew .

— Arkonia 3:0,
Stal Stocznia — Bałtyk 0:1.

1. Motor 383—0
2. Stoczniowiec 354—1
3. .Zawisza 353—1
4. Lechia 346—3
5. Widzew 34'4—1
6. Avia , 344—2
7. Gwardia 3 •’4 4—3
8. Polonia 334-3
J. Olimpia 331—1

10. Stomil 331—1
ii. Bałtyk n 331—3
12. Stal 323—4
13.
14.

Zagłębie
Arkonia '

3
3

.1
1

2—5
2—6

15. Ursus 301—5
16. Warta 300-4

TOTEK
W TOTO-LÓTkU wylosowano:

I ciągnienie — 2, 19, 24, 26, 39, 47
i dodatkowa. 23, II ciągnienie —

4, 15, 22. 30 . 35. 40 1 dodatkowa 34.
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czytelnikami 542-53* dział sportowy
543-58, Biuro Ogłoszeń 553-40.

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

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

Ruch’*» Kraków, ul. Wielopole L

9. 3—4.


