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. Białystok gości dziś blisko 800-osobową delegację młodzie
ży radzieckiej, która od 9 bm- przebywa w naszym kraju z

okazji zorganizowanych w roku 30-lecia Polski Ludowej „Dni
, Przyjaźni Młodzieży Polskiej i Radzieckiej”.

Festiwal Przyjaźni

Znalazło to swój wyraz prze
de wszystkim ty dziesiątkach,
przedsięwzięć

'

inwestycyjnych?

W Etiopii, po zdetronizowaniu ce
sarza Haile Selassie, głową pań
stwa będzie następca tronu, ksią
żę Asfa Wosseń (na zdjęciu); bę
dzie on pełnić jedynie funkcje re

prezentacyjne.

W bież. - 300 nowych
zakładów produkcyjnych
Budujemy coraz więcej i nowocześniej, a także znacz

nie krócej niż przed kilku laty. Uzyskanie przez budow
nictwo obecnego poziomu możliwości Wykonawczych, ba
łty i zaplecza technicznego, wreszcie zasobów materiało
wych, możliwe było w wyniku określonej polityki, prefe
rującej rozwój tego działu gospodarki i przemysłów pra
cujących na j?go potrzeby.

Pyton uciekl z ZOO
BELGRAD
W miejscowości Zajecar w Ju

gosławii; niedaleko granicy buł
garskiej, z wędrownego ogrodu
zoologicznego uciekł 5-metrowy
pyton, ważący ponad 60 kg.

Uwięzieni w... metro
BONN

, Ponad tysiąc pasażerów metra
w Duesseldorfie zostało uwię
zionych w podziemiach, gdzie
spędzili 2 i pół godziny czeka
jąc- na uwolnienie.

Przyczyną awarii metra było
krótkie spięcie, które wywołał
w instalacjach elektrycznych
gołąb. _ ','

J
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju wyżu.
Zachmurzenie .zmienne z

możliwością przelotnych
opadów deszczu. Rano
mgły l zamglenia. Wiatry
południowo - zachodnie i

zachodnie 3—6 m/sek. Tempe
ratura dniem 20—23, nocą 13—
10 st. C.

które już .procentują, a" w naj
bliższych ■ląt&ś£. przyniosą jesz
cze większe efekty. W budow
nictwie mieszkaniowym są to
zwłaszcza wielkie zakłady ■pro
dukujące prefabrykowane ele
menty mieszkań i domów. W ro
ku 1970 istniało w kraju 27 Wy
twórni wielkopłytowych ele
mentów, o stosunkowo ńieWiel-
więj wydajności. Obecnie ' pra
cuje już 67 takich zakładów (29
dalszych w budowie), rozwala
jących ha wznoszenie metodami

uprzemysłowionymi 60 proc, bu
dowanych w br. domów. 1 tym
roku w kilkunastu nowych fa
brykach ruszyła także produk
cja różnorodnych wyrobów pod
noszących jakość i standard na
szego budownictwa mieszkanio
wego. Są to np. wytwórnie wy
kładni podłogowych, tapet,' ce
ramiki sanitarnej, Stolarki bu
dowlanej, wykładzin, do Wewnę
trznych elewacji.

Terroryści zajęli
ambasadę francuską
w Hadze

Trzech uzbrojonych Japończy
ków, członków terrorystycznej
organizacji lewackiej „Czerwona
armia” okupuje od kilkunastu

godzin ambasadę francuską w

Hadze, trzymając 9 zakładni
ków, w tym ambasadora Fran
cji — J. Senarda. Napastnicy
zażądali od władz francuskich
uwolnienia Japończyka Yutaki
Furuyi, który zpstak-zatrzyma
ny w Paryżu z podrobionymi
dokumentami i fałszywą walu
tą.

Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka

Zakład Fizjologii Roślin PAN

wręcza książeczkę
W Zakładzie Fizjologii Roślin PAN odbyła się miła uro

czystość wręczenia książeczki mieszkaniowej z wkładem na

M-2 (22.000 zł) ufundowanej przez pracowników Zakładu
i częściowo — Radę Zakładową. Książeczkę, z rąk kierownika
placówki — prof. dr Adama Markowskiego oraz przedsta
wicielki Rady Zakładowej p. Barbary, Krawczyk otrzymał
Andrzej Zając,, wychowanek DD nr 2 absolwent Technir
kum, a zarazem pracownik Zakładu. W dniu otrzymania
książeczki ukończył właśnie 3-miesięczny staż pracy i* otrzy
mał nominację na technika.

Naszym nowym • fundatorom serdecznie dziękujemy za pod
jęcie akcji,, a mgr Zb. Kalińskiemu za przekazanie infor
macji o sympatycznej uroczystości, (mar)

Społeczeństwo Białegostoku
serdecznie powita również li
czne delegacje młodzieży re
prezentującej wszystkie woje
wództwa naszego kraju. Dziś
rozpoczyna się tu wielki Festi-'"

lej

Tąkże W budownictwie prze
mysłowym, które cechuje ogro
mna dynamika (w br. odda się
do użytku 300 nowych zakła
dów). coraz częściej w miejsce
materiałochłonnych, ciężkich

, murów pojawiają się
' lekkie

kónstrukćje i takaż - obudowa.
Obok innych oszczędności daje
to skrócenie cyklu budowy o bk.
połowę.

Bardzo ważnym ęzyńnkiem,
bez którego. nie byłaby .mpżli-.
wa poprawa sytuacji w budow
nictwie, są również zasadnicze
zmiany w systemie organizacji
ptięy firzędsi^bldrśtw, a tafcżę
odczuwalna poprawa warunków
płacowych i bytowych blisko mi
liona zatrudnionych ,w tym dzia
le gospodarki.

Wzrost na

na Bliskim Wschodzie
Piątkowe dzienniki libańskie

doniosły o aktywizacji przygo
towań wojennych Izraela wzdłuż

południowej części granicy ż Li
banem. W związku z tym pra
sa libańska zwraca uwa^ę na

możliwość nowej agresji izrael
skiej'.

Nadal utrzymuje się napięcie
na linii przerwania ognia ż Sy
rią.

PRZEDSTAWICIELE 13 państw
członkowskich organizacji eks
porterów ropy naftowej (OPEC)
powzięli na sesji w Wiedniu

decyzję podniesienia o 3,5 proc,
podatków płaconych przez mię
dzynarodowe towarzystwa, naf-f

' towe tym krajom."

się od złożenia
Pomnikiem

Uroczyste .i o-

Przyjaźni
amfi-

wal Przyjaźni, który zakończy
setki imprez i spotkań mło
dzieży polskiej i radzieckiej,
jakie w ostatnich dniach od
były się w całym kraju.

Białystok nieprzypadkowo
wybrany został na miejsce cen
tralnej manifestacji przyjaźni
młodego pokolenia obu kra
jów., Region ten ma wieloletnią
tradycję sąsiedzkiej współpra
cy z nrzygranićznymi obwoda
mi Białoruskiej i, Litewskiej
SRR, Przyjacielskie - i> wielo
stronne kontakty łącza rów
nież młodych biąłostoccząn z

rówieśnikami Grodna, Kowna
czy Wilna. . . ,\

Pierwszy dzień Festiwalu

rozpocznie
wieńców, .pod.
Wdzięczności,
twarcie Festiwalu
nastąpi W miejscowym
teatrze,

'

Odbędzie się również
tralne seminarium na

działalności. leninowskiego
Komsomołu i polskiego .ruchu
młodzieżowego w dziedzinie
wychowania młodzieży oraz

dalszego rozwoju współpracy.
W czasie obrad podsumowane
zostaną wnioski zgłoszone fta
seminariach wojewódzkich.

W amfiteatrze wystąpią wie
czorem na koncercie galowym
młodzi artyści i czołowe ze
społy z Polski i ZSRR.

cen-,
temat

• ■

1929 członków, przede wszy
stkim ze środowisk rzemieśl
niczych, inteligenckich oraz

wielu przedstawicieli' - handlu
prywatnego . zrzesza w Krako
wie '-Stronnictwo Demokra
tycznej?'

Stronnictwo koncentruje się
głównie na problemach ogól-
nomiejskich. W sferze jego
zainteresowań- pozostaje pra
widłowe funkcjonowanie rze
miosła i handlu prywatnego o-

raz doskonalenie usług ogól
nospołecznych.

Członkowie Stronnictwa wy
kazują dużą aktywność w po
dejmowaniu czynów na rzecz

miasta. Między innymi ufuń-

Fatalny był wczorajszy piątek
na drogach i ulicach Krakowa. W
Sumie wydarzyło się aż 28 wypad
ków. Największy i najtragiczniej
szy ipiał miejsce w godzinach po
południowych na osiedlu Olsza u

zbiegu ulic Lublańskiej 1 Młyń
skiej.

Samochód „star”, należący do
Przeds. Konstrukcji i.. Montażu
„Budostal”, uderzył nagle' przy
czepą w slup betonowy. Odbija
jąc się, zderzył się z nadjeżdża
jącym z przeciwka autobusem li
nii „132“. Zderzanie nastąpiło w

miejscu przegubu autobusu, wy-'
rywając sporą wyrwę w wozie.
13 osób — pasażerów zdążających ■
z Nowej Huty w kierunku Kra
kowa, zostało rannyęb! Dwie oso
by z obrażeniami ciężkimi — An
drzej Zając (1. 22, zam. ul. .Gęś-1
larowska 20) I Józef Bobrek (I. 43;
zam. os. Tysiąclecia), zatrzymani
zostali w- Szpitalu -Kolejowym.......

pograniczu woj. zielonogór
skiego i poznańskiego, w pobliżu
wsi Wierzbno, przekazano pierw
szy w wdj. zielonogórskim motel,
prowadzony przez Państwowe Go
spodarstwo Rolne. Ekipy remonto
wo-budowlane Kombinatu PGR
Goraj — który jest gospodarzem
obiek tu — zaadaptowały na ten
cel stary bezużyteczny budynek.
Obecnie motel posiada 40 miejsc
noclegowych, barszybkie.i obsiu-

gi, kawiarnię i parking, gdzie swo
bodnie mieści się 50 samochodów
osobowych. Bar zaopatruje pegee-
rówska masarnia; specjalnością
zakładu są kurczaki, pochodzące z,
fermy Kombinatu. Na zdjęciu: pe-
geerowski 'mbtel koło wsi Wierzbno.

CAi’ — Gawałkiewicz

Żołnierze FRELIMO

przybyli do stolicy
Mozambiku

LONDYN
Do stolicy Mozambiku — Lou-

renco Marąueś, przybyła pierw
sza 200-osobowa grupa iplftię-
rzy — ^RELIMO. aby wraz z

żołnierzami portugalskimi czu
wać, nad ^rządkiem w tym
mieście. ■

■

dowali wyposażenie dla klu
bów seniora w dzielnicach
Krowodrza, Nowa Huta i
Śródmieście o wartości 150
tys. złotych. Także na budowę
Pomnika Grunwaldzkiego
przekazano 50 tys. złotych. Nie
należy również zapominać o

wkładzie pracy w odnowienie
w szybkim tempie Drogi Kró
lewskiej oraz udziale w trwa
jącej do tej pory renowacji
Kramów Dominikańskich przy
ul. Stolarskiej.

Ostatnimi czasy coraz częś
ciej spotykamy się również ze

świadczeniami indywidual
nych rzemieślników na cele
społeczne. Np- murarz St. Du
dziak przekazał 20 tys. złotych
na odbudowę Pomnika Grun
waldzkiego.

Dziś trwa XIV Zjazd Dele
gatów Miejskiego Komitetu
Stronnictwa Demokratycznego
w Krakowie. W czasie obrad
omawiane będą zagadnienia
pracy ■Stronnictwa. Delegaci
wybiorą władze instancji miej
skiej, (woj) , „

PRZEDSTAWICIELE Między
narodowego.Czerwonego Krzy
ża rozpoczęli wizytację obozów
jeńców wojennych na Cyprze
w celu rozpoczęcia w najbliż
szy poniedziałek pierwszej czę
ściowej wymiany tych jeńców.
Chodzi o chorych i rannych,
jeńców .poniżej 18 lat ii powy
żej. 50-ciu oraz studentów, nau
czycieli i personel . .medyczny.

43 PAŃSTWA członkowskie
ONZ poparły propozycję po-

‘

stawienia kwestii palestyńskiej
na" porządku dziennym sesji
Zgromadzenia /^Ogólnego NZ."

Podpisy pod wnioskiem złoży- <

li m. in. przedstawiciele wszys
tkich państw ąrąbśkiph, repre-.
zentanci'. krajów" afrykańskich
1 krajów socjalistycznych.

TRYBUNY

LUDU"
" Liczne spotkania

z czytelnikami
Bogaty program imprez

Dziś rozpoczyna się dwudnio- ’

we święto „Trybuny. Ludu” —

organu Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.

Wręczone zostaną doroczne na-
'

głody redakcji „Trybuny Ludu”
za upowszechnianie marksizmu-',
leninizmu oraz popularyzację
pisma. W Teatrze Wielkim od
będzie się wieczorem uroczysty
koncert dla czytelników i przy
jaciół gazety z całego kraju. .

Tej doniosłej imprezie towa
rzyszyć będzie po południu bar
wny, ludowy festyn, wspólna
zabawa setek tysięcy warsza
wiaków. Na estradach wokół
Pałacu Kultury i Nauki, w O-

grodzie Saskim. przy Stadionie
Dziesięciolecia występować będą
liczne zespoły i wybitni soliści
— krajowi i' zagraniczni; odby
wać się będzie przegląd orkiestr
wojskowych, zespołów folklory- .

stycznych, kapel ulicznych. ,

'JYśród wielu wystaw, zorgani
zowano ekspozycję' pod nazwą
„Pod przewodnictwem partii”,
ukazująca dorobek 30-lecia Pol
ski Ludowej."

Już 325 razy

przeleciały
nasze „Iły-62"
na trasie

Warszawa-Nowy Jork

Warszawa
Od chwili uruchomienia re

gularnej linii lotniczej War
szawa^—- Nowy Jork Warsza
wa, do końca sierpnia br. PLL
„LOT” przewiozły na tej trasie
ponad 37 tys.’ pasażerów.

Dla ponad 20 towarzystw
utrzymujących stałe połącze
nia przez 'Atlantyk, liczy się
— •szczególnie w ostatnim cza
sie — •wykorzystanie ..miejsc
pasażerskich. Mimo Silnej
konkurencji, mając za rywali
przedsiębiorstwa, które ód
wielu lat utrzymują regular
ne połączenia Ameryki Pół
nocnej z Europą, „LOT” osią
ga najlepsze wyniki. Do tej
pory, nasze. „Iły-62” przelecia
ły nad Atlantykiem 325 razy,
przewożąc średnio w każdym
rejsie 116 pasażerów. Taki
rezultat zaliczany jest do du
żych osiągnięć. i,

W pierwszy regularny rejs
samolot PLL „LOT” wystar
tował 16 kwietnia 1973 ’

r.

Przez rok nasze samoloty la
tały na tej trasie dwa razy; w

tygodniu.. Ostatnio częstotli
wość zwiększono do trzech ra
zy tygodniowo. Przelot do
Nowego Jorku, łącznie z po
stojem w Shannon (Płn. Irlan
dia) trwa ok. 11 godzin. fo-
dróż powrotna, która odbywa
się bez tzw. międzyłądowań.
trwa 8 godzin. W przyszłym
sezonie letriim pląhuję -się
wprowadzenie jeszcze jednego
rejsu w tygodniu.

Popularność połączenia
LOT-u” stale rośnie i to nie

tylko wśród Polonii, lecz rów
nież- wśród turystów amery
kańskich........
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Z prac Prezydium Rzqdu
• Problemy jakości produkcji
• Poprawa efektywności produkcji
• Usprawnienie procesów projektowania
• Więcej urządzeń dla kopalń węgla

13 bm. Prezydium Rządu roz
patrzyło wstępnie materiały na

krajową naradę w sprawie dal
szej poprawy jakości produkcji,
przygotowywane przez specjał*
nie powołaną grupę roboczą pra
cującą pod przewodnictwem mi
nistra nauki, szkolnictwa wyż
szego i ; techniki. Prezydium
Rządu podkreśliło wysoką rangę
problematyki jakości i jej donio
sły wpływ na prawidłową rea
lizację zadań związanych z za
spokajaniem rosnących potrzeb
rynku i eksportu oraz rozwojem
środków produkcji i artykułów
zaopatrzeniowych.'

Po wnikliwej analizie przed
stawionych materiałów, Prezy
dium Rządu zaleciło grupie ro
boczej uwzględnienie zgłoszo
nych na posiedzeniu licznych
uwag i propozycji w toku dal-

NA zaproszenie ministra
spraw zagranicznych Stefana
Olszowskiego przybywa 15
września z oficjalną wizytą do
Polski minister spraw
nicznych Republiki
Fouad Naffah.

OD 13 bm. do końca
nia, w „Panoramie
prezentuje Warszawie swój do
robek gospodarczy, społeczny i
kulturalny ziemia koszalińska.

W WARSZAWIE zakończyły
się 13 ‘ bm. dwudniowe obrady
konferencji naukowej, poświę
conej problemom polityki żyw
nościowej w latach 1974—1990,
w której wzięło '■udział kilku
dziesięciu ekspertów różnych
dyscyplin naukowych i zainte
resowanych resortów gospo
darczych.

W KIEKRZU k/Poznania ob
raduje międzynarodowa konfe
rencja chemików, specjalistów
z dziedziny kwasów nukleino
wych, w której
naukowcy z CSRS,
Holandii, Japonii,
NRD, RFN, USA, W. Brytanii
i ZSRR.

W ŁÓDZKICH Zakładach

Przemysłu Wełnianego im.
Gwardii Ludowej — „Polmeri-
no“ odbył się 13 bm. wiec so
lidarnościowy z walką narodu

chilijskiego przeciwko faszy
stowskiej dyktaturze junty
wojskowej.

NA ZAPROSZENIE redakcji
„Kuriera Polskiego” przebywał
w Polsce światowej sławy
mistrz teatru lalkowego Ser
giusz Obrazcow. 13 bm. ra
dziecki gość opuścił Polskę.

W MUZEUM Narodowym w

Poznaniu otwarto 13 bm. o-

gólnopolską wystawę pt.: „Me
dalierstwo w 30-leciu PRLłV

Zgromadzono na niej ok. 600
medali, plakiet i medalionów
niezwykle bogatych i żróżnieo-
wanych pod względem stylów
i tematyki.

zagra*
Libanu

wrześ-
30-lecia”,

uczestniczą
Francji,
Kanady,

szyęh prac nad ostatecznym uści
śleniem i redakcją materiałów.

' ■ W następnym punkcie obrad

Prezydium Rządu omówiło spra
wy związane z poprawą efekty
wności produkcji w latach. 1974—
75 w kólejńych działach gospo
darki, a mianowicie: w resortach

przemysłu spożywczego i skupu
oraz leśnictwa i przemysłu drze
wnego.

■ Prezydium Rządu, w opar
ciu o propozycje przedstawione
przez komisję partyjno-rządową
do spraw inwestycji, podjęło de
cyzje mające na celu

posażenie jednostek
wych w nowoczesny
rządzenia. Realizacja
postanowień powinna odegrać i-

stotną rolę w usprawnianiu pro-
cesów projektowania, a tym sa
mym w dalszym skracaniu cykli
budowy nowych inwestycji.

.■ Prezydium Rządu upoważ
niło ministra górnictwa i ener
getyki do dokonania w b; r. do
datkowych zakupów zmechani
zowanych obudów oraz maszyn
i urządzeń dla kopalń węgla ka
miennego. Sprzęt tęn pozwoli na

dalsze przyspieszenie procesów,
związanych z modernizacją oraz

kompleksową, mechąniżacją prac
w kopalniach, a także wpłynie
dodatnio ha poprawę bezpieczeń
stwa pracy .załóg górniczych.

lepsze wy-
projekto-

sprzęt i u-

przyjętych

Jesienno-zimowa

obniżka cen

biletów lotniczych

ną liniach krajowych
Jak poinformowały PAP Pol-

. śjdę., Linie> Lotnicze „LOT” — z

dniem 16 września.tbr/na okres

jjęśięnhó-zimbwy żośtahą '.żtfąćż-^
' nie obniżone ceny biletów na

liniach krajowych. Jednocześnie

przy zakupie biletu powrotnego i

korzysta się z 20-procentowej
zniżki. Młodzież szkolna i aka
demicką uprawniona jest do 50-

procentowej zniżki, — w miarę
wolnych miejsc. Szczegółowych
informacji udzielają placówki
Polskich Linii Lotniczych „LOT”
oraz oddziały PBP „Orbis”;

Potężna eksplozja
w centrum Madrytu

MADRYT
W piątek o godz. 14 na „Pu-

erta del Sol”, w centrum Ma
drytu, eksplodowała bomba o

wielkiej sile wybuchowej. Eks
plozja nastąpiła w czasie ożywio
nego ruchu ulicznego w barze na
przeciw siedziby głównej komen
dy policji. Minister informacji i

turystyki Hiszpanii oświadczył, że
w wyniku eksplozji 13 osób zginę
ło, a ponad 80 zostało rannych.

Od niedzieli...

l

l

Jesteśmy świadkami likwida
cji kolonializmu portugal

skiego w Afryce. Gwinea Bis?
sau została już oficjalnie prok
lamowana niepodległą republi
ką. Druga, była kolonia portu
galska — Mozambik, otrzyma
niepodległość, w 1975 roku; w

najbliższym czasie zostanie
tam powołany rząd tymczaso
wy, suwerenny, złożony z

przedstawicieli Portugalii oraz

Frontu Wyzwolenia Mozambi
ku (FRELIMO). W Mozambiku
doszło ostatnio do krwawych
zajść. Jakie było źródło za
mieszek, których autorzy wzy
wali do rebelii przeciwko Fron
towi Wyzwolenia Mozambiku?
Okazało się, że pucz wznieciła

grupa byłych żołnierzy portu
galskich, m. in. członków nie
legalnej organizacji pn. „Dra
gony śmierci”. Rebelia ultra-
sów została stłumiona. Rzecz

charakterystyczna, że właśnie
rozgłośnie radiowe białych,
prawicowych buntowników z

Johannesburga (Rep. Płd. A-

fryki) 4 z Salisbury (Rodezja
Płd.), gdzie aktualnie sprawują
władzę biali osadnicy — rasiś-
ci, nawoływały „ochotników”
do akcji w Mozambiku. Fak
tem jednak jest, że rebelii u-

kręcono łeb. Zwyciężyła spra-

Samochodów im. Lichaczowa w Moskwie w ciągu ostatnich trzech lat wydajnośćW Fabryce
pracy wzrosła o 20,5 proc., dzięki coraz szerszemu zastosowaniu mechanizacji i automatyzacji
procesów produkcyjnych. W bieżącym roku zszedł z taśmy montażowej fabryki milionowy
„ZIŁ-130”. Na zdjęciu: główna taśma montażowa samochodów „ZIŁ-130”. .CAF—TASS

Jeszcze w tym roku szkolnym
uczniowie zasiada ra komputerach
Jeszcze w tym roku w 22

szkołach średnich — liceach o-

gólnokształćących: i technikach
— wprowadzone zostanie ekspe
rymentalne nauczanie informa
tyki. Ma ono Zapewnić uczniom

„Oscar Italy"
dla filmu

„W pustyni i w puszczy
RZYM

Międzynarodowa nagroda fil
mowa „Oscar Italy” przyznana
została w tym roku polskiemu
filmowi „W pustyni i w pusz
czy” zrealizowanemu pod kie
rownictwem reżysera Władysła
wa Siesickiego, według powieści.
Henryka Sienkiewicza.

Uchwała międzynarodowego
jury, które przyznało nagrodę
stwierdza, że' film mający cha
rakter dzieła zrozumiałego pó-
wszechnie, stanowi wzruszające
i przekonywające ; artystycznie
świadectwo ducha przygody, , od- i

wagi i;jarzyjaźni.
Uroczystość wręczeńia nagrody

odbyła się dzisiaj na Capri, gdzie
róyrnięż po raz pierwszy film
ten zostanie wyświetlony we

Włoszech.

'nie tylko przygotowanie teore
tyczne, ale przede wszystkim
podstawowe umiejętności prak-.
tycznego zastosowania

matematycznych
dziedzinach życia.

Przedsięwzięcie
gruntownych
Sprawę wziął w swoje ręce ze
spół./ powołany przez Instytut
Kształcenia Nauczycieli, złożony
z wybitnych specjalistów z dzie
dziny ■informatyki > z ośrodków
akademickich. Opracowali Oni
zarówno program nauczania 'in?

formatyki dla klas licealnych,
jak też program przygotowania
nauczycieli’ matematyki do wy
kładania tego przedmiotu.

“

wołane zostało w

W
maszyn
różnych

to

przygotowań.
wymaga

Po-

tym celu
przez instytut kształcenia nau
czycieli 7-miesięczne studium,
które umożliwi stopniowo, w

ciągu kilku lat, odpowiednie
przygotowanie teoretyczno-
praktyczne, wszystkich nauczy
cieli matematyki szkół śred
nich do nauczania informatyki..

Wśród, szkół, które jeszcze w

tym ręku rozpócznfą naiiczanię
informatyki znajdować się będą
placówki - w dużych ośrodkach

Jeszcze raz

Minister F. Dent

miejskich: w Warszawie, Kra
kowie, Lublinie, Gdańsku, Ło
dzi, a także w kilku mniejszych
miastach.

Wspólne ćwiczenia
bratnich

marynarek wojennych
Zgodnie z planem zjednoczo

nego dowództwa w okresie od
4 do 13 bm. przeprowadzono na;
Morzu Bałtyckim wspólne ćwi
czenia marynarek wojennych.
NRD, PRL i ZSRR. Ćwiczenia
mi kierował naczelny dowódca

zjednoczonych sił zbrojnych
państw /członków Układu

Warszawskiego, 1 marszałek
ZŚRR Iwan Jakubowski. .

o perspektywach

polsko-amerykańskiej
współpracy handlowej

Nawiązując do zakończonej
czwartej sesji polsko-amerykań
skiej komisji handlowej, mini
ster handlu USA, Frederick Dent
stwierdził w wywiadzie radio
wym, że perspektywy rozwoju
handlu. między obu krajami za-;

powiadają się bardzo pomyślnie-
Prace komisji są świadectwem
zainteresowania sprawami han
dlowymi obu naszych rządów,
które wykazują bardzo duże za
interesowanie szybkim rozwo
jem, stosunków gospodarczych.
» Nawiązując do bliskiej wizyty

'

I sekretarza KC PZPR Edwar
da Gierka w Waszyngtonie, mi
nister amerykański wyraził po
gląd, iż praca komisji przyczyni
się do dobrego przygotowania
rozmów gospodarczych na nąj-.
wyższym szczeblu.

F. Dent podkreślił, iż aktual
nie stronie amerykańskiej zale
ży na zwiększeniu dziedzin

wymiany
’

W rozszerzenia tej
wymiany na maszyny, dane na
ukowe i techniczne, potrzeby
energetyczne i inne.

Polska —

. oświadczył on —

posiada wielkie bogactwo węgla,
to z kolei stanowi bazę do dy-
naipicznego rozboju przemysłu
metalurgicznego, | a od przemysłu
metalurgicznego tylko jeden
krok do maszynowego.

Historia PRL

Najkrótszy rozwód
LONDYN

4 minuty trwało przesłucha
nie stron w procesie rozwodo
wym brytyjskiej aktorki Su-
san Hampshire ż francuskim

producentem filmowym Pierre
Granier-Deferre; W czasie roz
prawy rozwodowej nie powstały
bowiem żadne wątpliwości, po
nieważ mąż aktorki przyznał,
iż utrzymuje, związki pozamał-
żeńskie z inną kobietą.

Śusan Hampshire znana jest
ze swoich ról w ponad 100 fil
mach, a największą popular
ność zdobyła odtwarzając rolę
Fleur w serialu filmowym „Sa
ga rodu Forsjjtów”.

o Monologu"
Tydzień temu w felietonie pt.

„Monolog” przedstawiliśmy łiistó-
rię pewnego procesu ż powództwa
cywilnego, w którym przed są
dem stanęła kobieta oskarżona o

zniesławienie. Ponićważ sprawa
spotkała się. z żainteręsówaniem
większym niż można było przy
puszczać, przedstawiamy jej finał
gwoli Ostrzeżenia tych, co uważa-

jąj że pod adresem winnych można
mówić wszystko co ślina na język
przyniesie. Oskarżona w tym pro
cesie skazana została przez oby
dwie instancje’ sądowe na 5 tyś.
zł grzywny. Przy Wymiarze kary
Sąd wziął pod uwagę jako- oko
liczność obciążającą szczególnie
drastyczny sposób działania. Cho-t
dziło o wywieszanie przez oskar
żoną afiszy o zniesławiającej treś*’j
ci,. przez co oskarżycielka poniosła

'

wielką szkodę moralną. Jako o-

koliczność łagodzącą Sąd wziął
pod uwagę fakt, że oskarżona by
ła osobą starszą, do tej pory nie
karaną i matką kilkorga dzieci. (J)

Co słychać?...
{ ; 22-letni Jugosłowianin Mi-

I losay Dragic nie tylko stra-
?’ cił oko w czasie próby gwal-
ł tu jednej ze studentek bel-
ł gra-dzkicfy, którOj,:,okazała „sie
J byłą mistrzynią judo, ale je-
1 00 sprawa znalazła się na

1 wokandzie sądowej i zastał
? skazany na 10 miesięcy wię-
f zienia.

_ związanych z OPA — aż 15 nio, o czym pisaliśmy, docho- «

/* państw spośród 26 krajów dzi w tvm krain dn zamachów K

h aktów K

wiedliwość, idea niepodległoś
ci. Oczekuję jednakże jeszcze
na nią inna kolonia portugal
ska,

'

Angola. Dotychczasowe
zdecydowanie , i konsekwencja
obecnych, nowych władz por
tugalskich świadczy O tym,
dalszy proces dekolonizacji
Afryce, jest nieuchronny.

Sukcesywne doniesienia
gencji prasowych donoszą

żeA
W

a-

o‘

państw spośród 26 krajów
członkowskich, poprze w listo
padzie bież, roku, na posiedze
niu .ministrów spraw zagra
nicznych krajów, należących
do QPA, wniosek w sprawie
zniesienia sankcji wobec ^Ku
by. Na rzecz uznania pełnych
praw Kuby, opowiedziała się
ostatnio również Panama, na
wiązując z nią stosunki dy
plomatyczne. Nawet w Stanach

Zjednoczonych, coraz częściej
notuje się wnioski, na rzecz

rewizji stosunków z Kubą.

Próba sił

przedmiotem
badań naukowych

W Toruniu zakończył się XI

Powszechny Zjazd Historyków
Polskich z udziałem ponad 1000
uczestników. Zjazd pracujący
pod hasłem „U źródeł współcze
sności” przedstawił głównie za
rysy współczesności naszego spo
łeczeństwa, sięgające korzeniami
do XV stulecia. Szczególna uwa
ga koncentrowała się na pracach
sekcji > obradująee<j> >pod. hasłem

„Społeczeństwo Polski - Ludo--
We)”.; - - ■, v-is‘“

Na Zjeździe dokonano generał-
'

nego podsumowania stanu badań
nad dziejami PRL i stwierdzono
znaczne osiągnięcia w opracowa
niu okresu 1944-rl948. Takie za
gadnienia, jak PKWN, KRN, re
forma rolna, nacjonalizacja prze
mysłu i inne, zostały już wszech
stronnie , zbadane. W mniejszym
stopniu zajmowano się następny- .

mi okresami Polski Ludowej. W

tej sytuacji Zjazd sformułował

postulaty i wnioski w sprawie,
szerszego opracowania współcze
snych procesów rozwojowych
społeczeństwa polskiego, ■'

Spadek ciśnienia

wody w Podgórzu
i Nowej Hucie!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo
dociągów 1 Kanalizacji w Krako
wie zawiadamia, że na terenie

. dzielnicy Podgórze, w związku z

przebudową magistrali wodnej
nastąpi spadek ciśnienia wody od

godz. 22 w sobotę 14 września —

do godz. 15 w niedzielę 15 wrze
śnia. ,.

Nie dotyczy to os. Na Kozłów
ce, Piasków Wielkich, Woli Du-

chacklej, os. Kliny, Kobierzyna,
Skotnik i Pychowic. Bliższe in
formacje uzyskać można telefo
nicznie nr 592-05.

Ponadto z powodu konieczności
wykonania pilnych prać remonto
wych spadek ciśnienia wody/ na
stąpi w dzielnicy. Nowa Huta, z

wyjątkiem., osiedli Mlstrzejowlce i

Bieńczyce, w poniedziałek
września, w godz. 8—14.

Odbiorców zamieszkałych
wyższych kondygnacjach prosi
o zabezpieczenie sobie ria ten
kres zapasu wody.

16

Awaria w kopalni węgla
w Czechosłowacji

Jak informuje agencja CTK, w

kopalni im. Prezydenta Gottwal- /
da, w zagłębiu ostrawsko-karwiń-
skim nastąpiła awaria urządzeń
kopalnianych, wskutek czego o-

śmiu górników poniosło śmierć.
O wypadku powiadomiono na

tychmiast KC KPCz i rząd CSRS.

Powołano, grupę specjalistów dla
Zbadania przyczyn awarii. KC
KPCz i rząd CSRS przekazały wy
razy współczucia rodzinom ofiar
katastrofy.

na

się
o-

dziwtymkrajudos
bombowych i innych
terrorystycznych wobec legal
nych władz, zamachy te przy
pisuje się w Buenos Aires, le
wackiej organizacji „Móntone-
res“.

Prasowy organ komunistycz
ny „Nuestra Palabra" nawołu
je do zorganizowanej akcji w

obronie rządowych decyzji^
sprzyjających dążeniom i o-

czekiwaniom klasy robotniczej.
Depesze agencyjne doniosły

o detronizacji cesarza Etiopii,
Haile Selassie. Przypomnijmy
garść informacji: jego posta
wa w walkach z włoskim fa
szyzmem zyskała mu rozgłos i
aprobatę międzynarodowej ó-

pinii społecznej. Po wojnie,
stolica Etiopii — Addis Abeba,
okazała się siedzibą naczel
nych władz Organizacji Jed
ności Afrykańskiej (OJA).
Zwróćmy jednak uwagę na to,
że cesarz Haile Selassie kiero
wał państwem w sposób wład
czy, tłumił wszelkie próby
Inicjatywy że strony opozycji.

Teraz — po zdetronizowaniu
Haile Selassiego, siły zbrojne
zapowiadają ogłoszenie - wybo
rów demokratycznych, (zb)

I
I

Trudne chwile przeżywają o-

becnie demokratyczne siły w

Argentynie, Kola prawicowe
dążą do obalenia rządu kiero?

wanego przez Estęlę Martinez
de Pęron., Partia Komunistycz
na popiera oczywiście te siły,
które są skłonne przeciwstawić
się próbom przejęcia władzy
w kraju przez prawice. Ostat-

do soboty

wzroście prestiżu Kuby na

półkuli zachodniej. Agencje
cytują na ten temat liczne
przykłady. Oto Kolumbia, Ko
staryka i Wenezuela w tych
dniach ogłosiły projekt wnios
ku^ stwierdzającego, że w cią
gu 10 lat, od dnia zastosowa
nia przez Organizację Państw.
Amerykańskich (OPA), bojko
tu Kuby, zaszły na świecie ta
kie zmiany, w świetle których
dalsza blokada Kuby wydaje
'się w dniu dzisiejszym po pros
tu nonsensem. Według

PODZIĘKOWANIE
Władzom, Instytucjom i Mieszkańcom miastk Krakowa
a szczególnie rejonu placu Nowego, składamy tą drogą ser
deczne podziękowanie za współpracę i udzieloną pomoc pbd-
czas realizacji zdjęć do filmu „Noce i Dnie” i równocześnie

przepraszamy za stworzenie często niecodziennych i uciążli-
wych warunków, związanych z koniecznością nakręcania naj-
trudniejszych sekwencji naszego filmu.

Reżyser Filmu JERZY ANTCZAK
Kierownictwo Produkcji Filmu MICHAŁ SOSINSKI

Zawiadomienie

DOKP Kraków

Oddział Ruchow.o-Handlowy
PKP w Krakowie informuje,
że w. dniach 16 1 17 września
br. z powodu robót drogowych
odwołuje się na odcinku Ja
worzno — Ciężkowice — Ja
worzno Szczakowa kursowanie

pociągu nr 3422 — odjazd że
stacji Kraków Gł. Osobowy o

godz. 12;25.

Pociąg nr 4325, odjeżdżający
ze stacji Jaworzno Szczakowa
o godz. 13.50, będzie rozpoczy
nać bieg ńa stacji Jaworzno
Giężkówięe o godz. 13.58. Ko
munikacji zastępczej nie prze
widuje się. ;

REDAGUJE KOLEGIUM! Teresa
Stanisławska — redaktor naczelny,
Czesław Morawetz sekretarz od
powiedzialny. Helena Bleroniowa,
Marla Kwiatkowska, Jerzy Lan- '

8>er, Marla Michalikowa, Jejzy
Piekarczyk, Andrzej Urbańczyk —

członkowie kolegium.
adres REDAKCJI: „Echo Kra

kowa" ul. Wlślna t. 31-001 Kraków,
l„Echo Krakowa'" skrytka poczt.
64, 30-060 Krakowi Telefony rcontr.

335-60, redaktor naczelny 346-16, ser

kretarz odpowiedzialny S80-93, dział

miejski tu-<S, dział łączności z

czytelnikami 548-53 dział sportowy
543-58, Biuro Ogłoszeń 553-40.

WYDAWCAi Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa - Książka - Ruch".
uL Wiślna l Nr Indeksu 35006.

DRUKi Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa - Książka —

Rua|»*. Kraków, ul. Wielopole 1.

j—2—3—4
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Program „Ulking"
odpowie na pytanie
- Czy jest życie

na Marsie?

fakty i urojenia
Wielebny

T. -R. Malthus
nie był człowiekiem
zlej woli ani głupcem,
choć błędnie postawił

na ograniczenie urodzin jako
uniwersalne panaceum. Nie
umiał wyciągnąć wniosków
z .doświadczenia historycznego;;
które dowodzi, iż jedynie
wzrost jakości życia może być
skutecznym regulatorem wzro
stu ilościowego.

NEOMALTUZJANISTÓW

Znacznie surowiej należało
by osądzić niektórych współ
czesnyęh kontynuatorów mal-
tuzjanizmu, schodzących na

pozycje antyhumanitarne. Ta-

List jeńca
spod Grunwaldu
W archiwum państwowym . w

Getyndze w RFN znaj
duje się interesujący do

kument piętnastowieczny,
przyczynek do dziejów sto
sunków polsko-krzyżackich i

bitwy pod Grunwaldem.

Jest to „księga żołdu** Za
konu Krzyżackiego z lat 1410—
1411. „Księgę żołdu** zbadał
ostatnio szwedzki historyk,
który natrafił w foliancie po
święconym dokumentom Za
konu, na nie znany dotąd i nie
publikowany list pewnego do
wódcy krzyżackiego. Autorem
listu był rotmistrz oddziałów

zaciężnych, które walczyły w

r. 1410 na grunwaldzkim polu, ■
obok Krzyżaków, i poniosły
klęskę — Mikołaj (Nickel) von

Kottewitz.

Pod rozkazami jego pozosta
wało podczas bitwy 376 „kopii**,
tj. jeźdźców. Wzięty do nie
woli von Kottewitz pisze z

Krakowa, nazwanego w liście
„Croco** do Henryka vón
Plauen, zastępującego poległe- i

go pod Grunwaldem wielkiego
Mistrza Zakonu prosząc o wy
płacenie mu pieniędzy na wy
kup z njewoli, z czym Zakon
mimo starań rotmistrza do
tychczas zalega. Wysokość
wykupu wynosi dwieście kop
groszy czeskićh. dwie zbroje
stalowe i cztery kusze.

Von Kottewitz skarżył się
przy tym na fakt znamienny,
świadczący o uczuciach, 'ży
wionych przez ówczesnych
gdańszczan \w stosunku do
Krzyżaków. Otóż mieszczanie
w Gdańsku’ dowiedziawszy się
o pogromie Zakonu, zabrali

- r^ottew^zówi oraz innym rot
mistrzom krzyżackim. ich mie
nie. znajdujące się w mieście
nad '^otławą. Kottewitz stracił
pię; trzysta guldenów w

gotówce i całe uzbrojenie, żą
da więc od zastępcy wielkie
go mistrza zwrotu tego mie
nia lub równowartości, grożąc
w wypadku odmowy wniesie
niem skargi przeciwko- Zako
nowi.

„Essay on the Principle of Population” Thomasa Roberta
Malthusa ukazał się w roku klęski suszy i śmierci głodowej
10 milionów Bengalczyków, w roku gwałtownych buntów
proletariatu Anglii i Niemiec. Dziś wiemy, żc wbrew ówcze
snym przewidywaniom,. trzykrotnemu od tamtej pory wzro
stowi ludności naszej planety towarzyszył aż siedmiokrotny
Wprost produkcji żywnościowej. Ale wiemy też, że w te
raźniejszym święcie kataklizmem głodowym dotkniętych jest
400 milionów ludzi, że.uległy zwielokrotnieniu niepokoje spo
łeczne, że w najbliższych 10 latach ponad 300 milionów mło
dzieży staje przed Widmem bezrobocia.

kich, jak• itwórCy Ó£ra&iwanęj
na zlecenie „Klubu Rzymskie
go” prognozy pn. „Model Me-
sarovica-Pestla”, której wa
riant II przewiduje na lata
1980—2025 śmierć głodową 500
milionów dzieci w Indiach; zaś
wariant IV odnawia dawny
faszystowski mit o dominacji
uprzywilejowanych narodów
„Północy” nad upośledzonymi
narodami „Południa”. Albo ta
kich, jak inny jeszcze pseudo
naukowiec amerykański, bio
chemik i futurolog Isaac Asi-
mov, który przy pomocy kom
putera obliczył, że za 340 lat
osiągniemy na Ziemi gęstość
zaludnienia Manhattanu —

18600osóbnaIkmkw.i,że
za 1600 lat łączny ciężar ludz
kości dorówna wadze naszego
globu. Czekałby nas więc los.
jakiego natura oszczędziła na
wet szarańczy i szczurom.

EKSPERCI
PRZECIW APOKALIPSIE

Naukową krytykę teorii
Malthusa podejmowali samotnie
Marks i Engels. Katastroficzny i

okrutny neomaltuzjanizm współ
czesny, w swej skrajnej posta-
ei służący określonym celom
politycznym, napotyka na odpór
nie tylko u marksistów. Kon
frontacje między przedstawicie
lami nurtów postępowego i kon
serwatywnego odbywają się za

stołami licznych międzynarodo
wych obrad, przenoszą się na

łamy prasy specjalistycznej.
W wydanym z okazji konfe

rencji demograficznej w Buka
reszcie najnowszym, podwój
nym numerze miesięcznika
„Courrier de 1’UNESCO”, pu
blikacje Tsaaca Asimova i ze
społu autorskiego Mesarovic —

Pestel - Guernier zestawiono
z wypowiedziami uczonych o

niepodważalnym autorytecie i

głębokiej znajomości tematu,
mających doświadczenie jako
eksperci i autorzy licznych pu
blikacji; Oskarżycielską wymo
wę maja trzy zwłaszcza arty
kuły: ..Nasze społeczeństwo o-

szalało” Rene Dumonta —

.profesora Instytutu Agronomii
w' Paryżu. ..Żartownisie iqrają-

~ Apokalips'’”
Bekelego — profesora Uni
wersytetu w Addis-Abebie,
..Czy Ziemia może wyżywić
coraz więcej ludzi” Rogera
Revelle’a — dyrektora Ośrod
ka Badań Demograficznych
Uniwersytetu w Harvard.
członka Akademii Nauk USA.
Poważne ostrzeżenie zawiera

artykuł „Godzina decyzji” profo
Borysa Urłanisa, wybitnego
demografa radzieckiego.

BIEDNYM — NAJGORZEJ

Prof. Dumont nie waha się
nazwać zbrodnią. faktu, że
podczas gdy dziesiątki milio
nów dzieci w krajach bie
dnych są z powodu niedoboru
białka skazane na niedorozwój
fizyczny i umysłowy — w kra
jach bogatych przeznacza się
na paszę trzecią część poławia
nych ryb i prawie tyle samo

mleka w proszku. Francuski
uczony piszę z pasją: „Gdy
by każdy opychał się tak, jak
większość mieszkańców USA,
aktualna produkcja światowa
nie wystarczyłaby do nakar
mienia nawet 1 miliarda ludzi
— a będzie ich przecież nie
długo 4 miliardy. Natomiast o-

becna produkcja przemysłowa
zaspokoiłaby potrzeby zaledwie
600 milionów podobnych mar
notrawców”.

Zdaniem tego eksperta, mie
szkańcy krajów ubogich odży
wiają się dziś równię źle, jak
40—50 lat temu, zaś biedota
ńa Półwyspie Indyjskim czy w

regionach górskich Ameryki
Południowej jada gorzej, ani
żeli w XVIII wieku.

W OBRONIE GODNOŚCI
ŻYCIA

Nawiązuje do tego proble
mu prof. Bekelć, który zarzu
ca polityce demograficznej
fałszerstwa wobec krajów
Trzeciego Świata. Przykładem
kontynentu żyznego i zasobne-^
go w surowce, lecz zahamowa
nego w rozwoju, jest Afryka,
gdzie gęstość zaludnienia spa
dła o połowę w porównaniu z

XVII wiekiem i nadal nie o-

siąga nawet 50 proc, średniej
światowej, wynoszącej 26 osób’
na1kmkw.

Zaostrza się deficyt siły ro
boczej w rolnictwie, a jedno
cześnie w miastach wzrasta
bezrobocie, ponieważ progra
my szkolne typu europejskiego
nie wpajają szacunku dla pra
cy fizycznej i lansują przenie
sione z odmiennych warunków
wzorce awansu społecznego.
W większości krajów afrykań
skich pilniejszym problemem
n!ż regwłaeją nrzvrostu natu
ralnego jest obniżenie wysokiej
śmiertelności małych dzieci.
Prof. Bekele pisze: „Jest coś
ponurego w tym, że tyle pie
niędzy wydaje się ńa kontrola 1

życia, a tak mało na uchronie
nie jego godności". :

PRZERAŻAJĄCE
MARNOTRAWSTWO

Ile właściwie ludności'świat

jest w stanie wyżywić? — za-

daje pytanie prof. Roger Re-
yelle. Ną 13 mld hektarów lą
du. bez stref wiecznego lodu,
nadaje się pod uprawy, bio-
rąc-pod uwagę’-możliwość wie
lokrotnych fżbióró‘Ory.w niektó-
rycn.'" regionach, około 5,6 mld
ha. Gdyby udało się doprowa
dzić te ziemie do poziomu za
gospodarowania istniejącego
w, amerykańskim' stanie Iova,
zapewnilibyśmy 10Ó miliardom
ludzi wyżywienie, o wartości
2 500 kalorii dziennie, bądź też
50—60 miliardom wyżywienie
najwyższej jakości, zawijają
ce 4 000 do 5 000 kalorii. Tym
czasem aktualne rezerwy nie
obsianej ziemi ornej w Ame
ryce Północnej wynoszą 47
proc., w Ameryce Południowej
79 proc., w Afryce 68 proc., w

Australii i Nowej Zelandii 84
proc.

W „Deklaracji' w sprawie wy
żywienia i zaludnienia”, która
została złożona wiosną tego ro
ku sekretarzowi generalnemu
ONZ, Kurtowi Waldheimowi,
1500 podpisanych pod tym do
kumentem przedstawicieli nauki
i kultury ze 100 krajów stwier
dza: „...więcej ludzi cierpi dzi
siaj głód, niż w jakiejkolwiek
innej epoce w przeszłości”.

Rozpoznanie przyczyn tego
stanu rzeczy, wyciągniecie
wniosków i wytyczenie kie
runków działania jest zada
niem trzech ważnych konfe
rencji tegorocznych — demo
graficznej, która odbyła się w

Bukareszcie, żywieniowej w

listopadzie w Rzymie oraz

zapowiedzianej na paździer
nik konferencji generalnej
UNESCO.

ANATOL WERESZCZAK W drugim doświadczeniu wy
korzystany zostanie radioaktyw

Mars — planeta pełna tajemnic... Tak wygląda jego powierzchnia sfotografowana przez sondę
MMariner-9” w 1972 & \■

POSTAWIONE W TYTULE
PYTANIE od dawien daw
na zaprząta uczonych, 1 au

torów fantastycznych powie
ści. Przysłówiowi Marsjanie
od lat dostarczają strawy ka
rykaturzystom a z gazet wy
pierają w sezonie ogórkowym
nawet potwora z Loch Ness.
Możliwość występowania ży
cia poza naszą planętą nie
jest jednak bynajmniej spra
wą fantastyczną.

Powstała cała nowa gałąź
nauki — egzobiologia zajmują
ca się tymi właśnie problema
mi. Jak dotychczas nauka ta
nie może pochwalić się żadny
mi pewnymi ustaleniami,
wkrótce jednak sytuacja może

się diametralnie zmienić, a to
za sprawą dwóch maleńkich
mini-laboratoriów, których o-

stateczny montaż zakończono
przed kilkunastu dniami w Za
kładach Budowy Aparatury
Kosmicznej w Rodeno Be ach w

Kalifornii.

W PRZYSZŁYM roku Ame
rykańska Agencja Badania
Przestrzeni Kosmicznej roz
poczyna drugi, chyba jeszcze
bardziej niż „Apollo” sensa
cyjny program pod kryptoni
mem „Viking”. W sierpniu
przyszłego roku z Cap Cąna-
veral wystartują dwie rakie
ty unosząc w swych głowi
cach wspomniane przed chwi
la mini-laborat.nria. Do iede-

nastomiesięcznej podróży, « 4
lipca 1976 roku, laboratoria
te wylądują na powierzchni
Marsa, jedno w pobliżu "Wiel
kiego Rowu, drugie W okoli
cach bieguna północnego Czer
wonej Planety.

Miejsca te wybrano nie
przypadkowo. Zdaniem a-

stronautów, tam właśnie 1-
stnie.ie możliwość występowa
nia śladów wody, substancji
niezbędnei dla wszelkich form
życia przypominającego życie
ziemskie.

UKOŃCZONE NIEDAWNO
URZĄDZENIA, które odpo
wiedzieć mają na pytanie
czy na Marsie istnieje życie
są doprawdy pomysłowe.' Mi
mo maleńkich rozmiarów —

każde z nich mieści Się w

nniemniku o wymiarach oko-1
ło 34 cm sześć. — składając
się z przeszło 140 tysięcy elek
tronicznych podzespołów.

ZADANIEM OWYCH URZĄ
DZEŃ będzie przeprowadze
nie trzech doświadczeń.

Pierwsze z nich polegać bę
dzie na rozpuszczeniu próbki:
marsjańskięgo gruntu w spe
cjalnej substancji odżywczej
Automatyczne czujniki zareje
strują, czy z roztworu pie ulat
nia się dwutlenek węgla bądź
też inny gaz świadczący o pro
cesie przypominającym oddy
chanie.

ny. węgiel C14. Jeśli w bada
nej próbce znajdą się jakieś
mikroorganizmy, gazy będące
rezultatem przemiany materii

rozpoznane zostaną metodami

radioaktywnymi.
Trzecie doświadczenie pole

gać będzie na stworzeniu mak
symalnie korzystnych warun
ków naturalnych do rozwoju
mikroorganizmów. Próbka grun
tu przez pięć dni naświe
tlana bę'dzie promieniami lam
py ksenonowej; wokół próbki
wytworzona zostanie sztuczna

atmosfera marsjańska składają
ca się z dwutlenku węgla oraz

pary wodnej. .Po pięciu dniach
badana próbką podgrzana zo
stanie do temperatury kilkuset

stopni, po czym badane będą u-

latniające się gazy. Jeśli za
wierać będą one radioąktywny
węgiel będzie to dowodem, że

wchłonięty on został z atmosfe
ry w procesie . przypominają
cym ziemską fotosyntezę.

UCZENI ZASTRZEGAJĄ
się, że jeśli nawet wyniki
wszystkich trzech testów oka-
żą się negatywne, nie będzie
to stanowiło ostatecznego do
wodu wvklucza.iącego ■;istnie
nie na Marsie jakichkolwiek,
form życia. Próbki brane bę
dą z powierzchni planety, i-
stnieje natomiast duże praw
dopodobieństwo. że mikroor
ganizmy ukrviy sie głęb’®,-
tam gdzie ruę docierają zabój
cze promjęn i.p, jiltrafio’ eto we.

W grę wchodzić może tafiże
i inria ewentualność. Otóż ży
cie na Marsie opierać sio może
na zupełnie innych, nie znanych
nam chemicznych procesach. W
takim wypadku testy pomysło
wych laboratoriów okażą sic
całkowicie bezużyteczne, (mak)

Wartość

samo-

kształcenia
\AK ladze stanu Nowy Mek-
”

syk nie będą miały żad
nych trudności, aby przekonać
Ralpha Armstronga o warto
ści świadectwa maturalnego.
Będą mogły to zrobić dopie
ro gdy go... znajdą! Arm
strong był jednym z 12 pen
sjonariuszy więzienia w

Santa Fe, którzy przez 2 la
ta uzupełniali średnie wy-

.kształcenie w ramaeh pro
gramu resocjalizacji skaza
nych.

Ceremonia wręczenia ma
tur odbyła- się w gmachu
miejscowego liceum. Arm
strong odebrał swój dyplom
i... znikł. Odsiadywał karę 30
do 150 lat więzienia za gwałt.



ECHO KRAKOWAStr, 4

aay Europie zachodniej opu-
” blikowanO ostatnio dane

dotyczące rozpowszechniania
. książek i zainteresowań czy
telniczych. Oto jak się przed
stawią sytuacja we Francji.

W kraju tym spadlo czytel
nictwo powieści, obserwuje się
■Ąatomiast wzrost zainteresowa
nia literaturą faktu, zwłaszcza

pozycjami o tematyce history
cznej. i społecznej. W ogóle
sprzedaje się mniej książek,

■■przóde wszystkim ze względu
na podwyższone ich ceny/ Re-'

kordowym powodzeniem,’ cie
szyły się w ostatnich latach u-

Co czytają
Francuzi?

tWoty poświęcone drugiej woj-
ńle światowej ; wielu.. -czytel
ników zdobyły też książki o

dramatycznych wydarzeniach
na Bliskim Wschodzie i w Chi
le. *

W. zakresie literatury pięknej
najbardziej poczytne są dzieła

- rodzimych twórców. Współ-,
cżęśńa literatura. francuska

cieszy się mniejszą niż kla
syczna popularnością, przepi
sywane jest to wpływowi pro
gramów szkolnych. Oskarża się
telewizję, że prezentując w

śkróconęj i czasem udziwnio
nej formie utwory literackie
osłabia zainteresowanie war
tościowymi dziełami.

NIESTRASZNYMI

WAWELSKI.[SMOG'.'.'

Rys. E . LUTCZYN
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Nowe seriale
i cykle

września Telewizja Pol*

g ska rozpoczęła nadawanie
— dwu nowych cykli filrao*

wyeh. W pierwszym, zatytuło
wanym „Drogi zwycięstwa” —

prezentowane będą pozycje u-

kazujące walkę z hitlerowską
DI Rzeszą ze szczególnym u*

względnieniem wydarzeń na

frontach europejskich, które

miały decydujący Wpływ na

wynik zmagań wojennych i do
prowadziły do wyzwolenia Pol
ski i Europy. Do 9 niaja 1975 F.‘

obejrzymy w tym cyklu (I pro
gram TVP) 20 pozycji pełnome
trażowych i Zestawów filmów

krótkometrażowych produkcji
polskiej, radzieckiej, angiels
kiej, francuskiej i in. Pokazom

towarzyszyć będą dyskusje i

wywiady przed kamerami tele
wizyjnymi, w których zapo
wiedzieli udział historycy 1

publicyści oraz kombatanci —

uczestnicy wydarzeń.
Również 1 września wystar

tował w II programie inny cykl
„Klub Filmowy”, w którym e-

miłowane będą filmy o bezspor
nych walorach artystycznych,
bądź charakterystyczne dzieła

znanych twórców, słowem prze
znaczone dla miłośników sztuki
filmowej. Cykl otwiera film

węgierski - „Sindbad” reź. Zol*

toną Huszarika, a następnie,
pokaza"® zostaną: radziecki

„Staroświecki drań”*” 4wer-

Naczelnik, Czarna Dama I kasztelan

Stąd rozciąga się
najpieknleiszy widok w Polsce

Zamek
: w Janowcu, dokąd

z Kazimierza Dolnego mo
żna przeprawić si^ łódką,
lćgityihuje się znakomitą

.przeszłością, choć dziś pozostała
z niego tylko piękna, malowni
cza ruina. W XIII w. wznosiła
się na tym miejscu. strażnica

oblegana przez Tatarów, którzy
łamali sobie zęby na jej mu-

rach. Bronić się mogła' dzielnie
dzięki znakomitemu położeniu*
wysokie wzgórze, ó stromych
spadzistych zboczach, oblewane
wodami Wisły. W wieku XVI

zamczysko dotąd obronne prze
kształcono* w pałacową rezy
dencję Zdobioną we wnętrzach
przez Santa Gucciego/ Santa
Gucci zjechał dó Janowca na

prośbę Andrzeja Firleja i w po
bliskim kościele pozostawił je-

filmowe w TV
bachą, amerykański „Morze
traw” Kazana z Katherine

Hepburn i Spencerem Trący,
„Zamek” według Kafki reż. Ma-
ximiliana Schella, francuski ■—
„Kobieta zamężna” Godai da,
węgierskie — „Zimna dni” Ko-

yaesa i amerykański film

„Pieśń nad pieśniami” z Mar
leną Dietrich.

29 września nadany zostanie

pierwszy odcinek nowego pol
skiego cyklu fabularnego „Naj
ważniejszy dzień w życiu”. Jest
to 9 filmów o tematyce .współ
czesnej, podejmujących sprawy

obyczajowe i społeczne. Scena
rzystami są Zbigniew Safjan i

Andrzej Szypulski, a reżysera
mi Andrzej Konic, Ryszard Ber
i Sylwester Szyszko. Innym pol
skim seriąlem, który wejdzie do

.programu pod koniec roku, jest
„Droga” Sylwestra 'Chęcińskie
go wg scenariusza Andrzeja
Mularczyka.

We wrześniu odbędzie się pre
miera 6-odcinkoyvego serialu ra
dzieckiego „Jak hartowała się
stal”, opartego na popularnej
powieści Mikołaja Ostrowskie
go. W październiku natomiast
TVP rozpoczyna cykl pn. „Ulu
bieni aktorzy filmu radzieckie
go”, ;

Późną jesienią TVP rozpocż-
nie emisję serialu biograficzne
go „Puccini” oraz 13 nowych

Pan Kozłowski powiada^w pewnej chwili nakreślając ręką
szeroki krąg- „Ministerstwo powiedziało, że stąd rozciąga się
najpięk-nitjszy widok w Polsce”, i nie czuje się do tych
słów dystansu, a raczej głębokie przeświadczenie o prawdzi-
wośći tego sądu. Widok jest rzeczywiście imponujący — roz
lana szeroko Wisła, czerwone i białe plamy budowli Kazi
mierza, lesiste wzniesienia poprzecinane wąwozami, równiny
pól. Gdzie jest ten najpiękniejszy widok w Polsce?

szcze jedno swe dzieło, renesan
sowy nagrobek Piotra Firleja.

FORTUNA
KOŁEM SIĘ TOCZY

Następni właściciele jano
wickiego zamku przydają jego
wnętrzom barokową dekorację,
której ślady.

’

pozostały do dziś,,
choć budowla zniszczona została

przez szwedzką artylerię, w la
tach potopu”. Odrestaurował ją
i przywrócił do świetności na kil
kadziesiąt lat kolejny pan na

Janowcu Jerzy Sebastian Lii-

bomirski, angażując do tych
prac znakomitego architekta

TyImana z Gameren. W wieku
XIX zamek zaczyna popadać w

ruinę, jego włąśćfćieli nie* było
stać na utrzymanie liczącej 97

pokoi i 7 wielkich sal budowli.
Nie oszczędzały jej też żądne
wojny, w czasie I wojny stała
tu pruska, a potem austriacka
armia, podczas II wojny byli tu

Niemcy.
Pozostała więc dziś z zamku

ruina i historia przywoływana
co rusz przez p. Leona Kozłow
skiego, od 1927 roku, aź po dziś
— właściciela zamku.

JANOWIECKI
KASZTELAN

On sam wart jest osobnej ó-

powieści. Swą: osobą przy wraca

jakby dostojeństwo wyszczer
bionym murom. Słuchając jego
opowieści zapomina się o ku
rach i gęsiach łażących po dzier
dzińcu i stercie ziemniaków zło
żonych .w parterowej sali. Pan
na janowieckim. zamku repre
zentuje typ szlagona — rubachy,
szarmanckiego wobec dam, dość

apodyktycznego wobec turystów
innej płci. Ma grubo ponad
sześćdziesiątkę, ale bez trudu

pokonuje zamkowe korytarze,
wspina się po stromych schodach,
odmyka wielkimi ■kluczami. za
chowane jeszcze komnaty. Obok

odcinków „Arsena Łupina”. Wy
świetlane będą także seriale an
gielskie —- oparty na „Przygo
dach Sherlocka Holmesa” Co-
nan Doyle’a oraz na powieści
Balzaka — „Ojciec Goriot”;

Bohaterem serii wyproduko
wanej przez TV NRD „Artur
Becker”, jest niemiecki anty-
faszysta, walczący o wolność
w Hiszpanii w Brygadach Mię
dzynarodowych. Inny cykl zre
alizowany’ przez telewizję na
szych zachodnich sąsiadów — to

sensacyjny „Ostatnie słowo”. Z

Czechosłowacji otrzymamy se
rial „Paryski Mohikanin”, o-

party na powieści Aleksandrą
Dumasa. Zapewne w końcu ro
ku obejrzymy świetny serial
włoski „Eneida” i interesują
cy serial radziecki o tematyce
współczesnej — „Dzień za

dniem”.
W październiku TVP rozpo

czyna W II programie ponow
ną emisję pamiętnego serialu

„Sześć Żon Henryka VIII, a na
stępnie —. „Elżbiety, królowej
Anglii”.

Kontynuowane będą też obe
cnie nadawane cykle: „Filmo
teka arcydzieł” oraz „Mity i

rzeczywistość”. W tym ostał
nim wyświetlane są filmy uka
zujące problemy i konflikty
społeczne nurtujące rozwinięte
kraje świata kanitaHstyczne-
«o. .

niekłamanej miłości do swego
zamczyska i tego co w nim zgro
madził ma don ogromny szacu
nek, jakby to zamek posiadał
jego, a nie* odwrotnie.

Nad pytaniem „To pan na
prawdę jest . jedynym, pry
watnym właścicielem zamku?"
przechodzi do porządku dzien
nego, jak nad czymś najbardziej
zrozumiałym i kontynuuje swą

opowieść o Tarłach, Firlej a;ch,
szwedzkich działach, resztkach

polichromii.

WIELBICIEL KOŚCIUSZKI

Mieszka wprawdzie w Puła
wach, ale .każdego dnia janą-
wiecki kasztelan wsiada do lu
dowego PKS-u i przez, kilka go
dzin pełni honory pana domu.

Marzy mu się zamek znów

świetny, a w muzeum, które u-

rządził, na 'poczesnym miejscu
stoi skarbonka na datki na od
budowę zamku. Ministerstwo

Kultury i Sztuki chroni również
Zamek, jako zabytek, przed de
wastacja.

Pan Kozłowski był kiedyś ofi
cerem kawalerii, z wykształce
nia jest inżynierem rolnikiem.

Wojskowe odruchy zachował do
dziś i komenderuje zwiedzający
mi jak wojskowym oddziałem.

,,W baczcieT o. znakomicie zacho
wanych murąch zgromadził .licz-'
it^ jpańii^te,'Stare sztychy, me
ble, figurki, dokumenty z cza
sów świetności Janowca. Naj
więcej wizerunków ma tu Na
czelnik Kościuszko, którego

Widok z baszty.

Zdj. B. Malmurowic?Ramek w Janowcu,

półmetrową figurę wywindował
pan Kozłowski na sam szczyt
baszty.

OBOWIĄZKOWO —

CZARNA DAMA

Basztowy pokój miłości —

kiedyś salonik Franciszki Kra
sińskiej, to dopiero przedsmak
zbierackich pasji pana Kozłow
skiego. Urządził oń w innym
skrzydle zamczyska muzeum.

Czegóż tu nie ma! Amonity,
broń powstańcza, kopie królew
skich portretów, listy\ ksietia

Pepi i dekrety króla Stanisława

Augusta. Nó i jest oczywiście to,
bez czego żaden szanujący się
zamek istnieć nie może — Czar
na Dama. Oddał jej pan Kozłow
ski do dyspozycji dość ponury
pokój o modrzewiowym belko
waniu. Jeden ■z wiszących na

ścianie wizerunków przedstawia
Czarną Damę... jedną 2 Lubo®

mirskich, której rodzice zabroni
li spotkań z młodzieńcem z in
nej sfery. Dziewczyna odebrała
sobie życie,: a jej pokutująca du
sza powraca nieraz ;jdo panień
skiego łoża nieskalanego obec
nością mężczyzny, O tyfn wszyst
kim opowiada pan Kózlbwski,
komplementując raz po raz da
my... w dżinsach.

WARTA UTRWALENIA

Zjeżdżali na janowieckie
wzgórze eksperci, pan Kozłowski
kołatał do różnych urzędów pro*
sząc o pomoc w utrzymania
zamku. Podobno zamkiem zain
teresowały się puławskie „Azo
ty”; Janowieeka warownia jest
zabytkiem .. wysokiej klasy,:. zna
komitą .ozdobą, krajobrązu, War
to ją więc, chronić, warto, jeżeli'
już nie odbudować, to w każ
dym razie — utrwalić.

ELŻBIETA GRZEGORCZYK

Wizerunek żołnierza ■straży Yeo-
men reklamuje angielski gin.

Wlipcu na dziedzińcu Buc
kingham Pałace odbyła

się, urządzana co 4 lata —

rewia 70 członków Yeomen
— przybocznej straży kró
lewskiej. Żołnierze tego od
działu, zwanego „Beefeaters”
— „zjadacze wołów” noszą
takie same mundury, jakie
przywdziali ich praprzodko
wie w 1485 roku, gdy król
Karol VII założył Yeomen,
aby jego członkowie „czu
wali nad bezpieczeństwem
rodziny królewskiej”, co w

ówczesnej Anglil/aW której
walczono o tron nie przebie
rając w środkach, było waż
nym zagadnieniem.

„Zjadacze wołów**

jakwXVw.
Dziś rzeczywiste funkcję

ochrony bezpieczeństwa mo
narszej rodziny przejęli cy
wilni funkcjonariusze Sco
tland Yardu, podczas gdy
Yeomeni pełnią funkcje de
koracyjne, „pilnując” pałacu
królewskiego i... pozując do

zdjęć.
Służbą w tym najstarszym

oddziale gwardii królewskiej
uważana jes.t, za me ląslfe .za
szczyt. Na przypadąjąjpwyo 4
lata święto Yeomenu monar
chowie niejednokrotnie przy
wdziewali mundur straży —

dla podkreślenia szacunku
dla tej formacji. Królowa
Elżbieta w poprzednich la
tach — również tak postępo
wała, lecz w tym roku po
zowała do wspólnej fotogra
fii w cywilnym • płaszczu ko
loru cytryny i takim kape
luszu.

Skandynawislyka
ma przyszłość
W. ybrzeże Gdańskie stało się w

ostatnim . okresie głównym
Ośrodkiem skandynawistyki, —.

nauki, traktującej o przeszłości i
dniu dzisiejszym, o kulturze i zja
wiskach społeczno-politycznych,
krajów skandynawskich. Polska

skandynawistyka odrodziła się
najpierw w połowie lat sześćdzie
siątych w instytucie Bałtyckifri w

Gdańsku, by wkrótce Stać się
głównym przedmiotem zaintereso
wań tej placówki.

W póiśće zajmuje się skandyna-:
Wisiyką kilkudziesięciu naukow
ców, główni e. j ęzykoznaWcóW i hi
storyków, w różnych Ośrodkach.

Skandynawistyka, jako dyscypit*
na zorganizowana, jest: Uprawiana
poza IB, jedynie ńą Vniwersytecie
Gdańskim. V tym roku uzyskała
dyplomy pierwsza grupa kilku
dziesięciu absolwentów •"‘podyplo-
mowego studium wiedzy ó Skan^

dynawii. dostało ono pomyślane
jako zalążek odrębnego .kierunku;
studiów, który ma być utworzony
na Uq w najbliższych latach,

(pk)
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Tańczy zespół „Nartchasa” z Kabardyjsko-Bałkarskiej ASRR.

Gorzej niż w Tybecie

Pocztowa

apokalipsa
Narzekania

na pocztę
weszły na stałe do reper^
tuaru najzych codziennych

rozmów. Okazuje się jednak, że
możliwości poczty w pogorsze
niu usług są nieograniczone; po
niższe informacje dedykujemy
tym wszystkim, którzy .z nie
wątpliwą, choć subiektywną ra
cją twierdzą, że to eo dzieje się
ostatnio z polską pocztą prze
chodzi ludzkie pojęcie. Niepraw
da, może być jeszcze gorzej.

Pamiętamy dramatyczne chwile
pó porwaniu wnuka amerykań
skiego milionera Paula Getty‘ego.
jednym z powódów przedłużają
cego się napięcia był fakt, że ma
kabryczna przesyłka zawierająca

Alpy i Kaukaz w tańcu i śpiewie
spotkały sie poił Tatrami

Folklor jest sztuką, która

przeżywa renesans. Przyczy
ny? Na pewno mądra ref

leksja, która każę szanować to,
co odchodzące, có — nie pielęg
nowane — może zaniknąć. Ale

pewnie też coś innego. Instynk
towna tęsknota za powrotem
do źródeł dzisiejszej sztuki,
tęsknota do naturalnego, piękne
go sposobu życia wyrażanego w

stroju, pieśni, tańcu, obrzędzie.
W dobie totalnego stresu, pędu
życia i cywilizacyjnego zamie-'
sźahia — Ts^łhką ludowi'1 'jest

zazdrbśńfe ‘pÓSgląda|iyjQą J
żwiatęm relaksu.

Dlatego, być może JESIEŃ
TATRZAŃSKA a wraz z n.ią
MIĘDZYNARODOWY FESTI
WAL FOLKLORU ZIEM
GÓRSKICH — rozrosły się- doi

wymiarów imprezy ogromnej,
na którą zjeżdżają setki ludo
wych artystów z całej Europy
(niektórym ze względu n-a ba
zę noclegową trzeba odma-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiniiinr

• •i pogrzebowa
Osfktnio —■jak pisze tygod

nik „Times*4; — pojawiła
się nOwa mola — pogrzeb na

pełnym . morzu. W Kalifornii
np. powstały specjalne kluby,
do których można zapisać się
za życia (karta członkowska
kosztuje 15 dolarów od osoby
i 23 od małżeństwa), co za
pewnia piękny pogrzeb na

pełnyni morzu. Dwa najwięk
sze kluby Telophase Society i
Neptun Society organizują
przeciętnie<50 pogrzebów mie
sięcznie.

Pomijając romantyczne sko
jarzenia z tradycją Wikingów,
którzy składali zwłoki blis
kich do łodzi, a następnie pod
palali ją i kierowali na pełne
morze, ten nowy sposób cho
wania zmarłych jest najekono-
miczniejszy. Jeśli bowiem kre
macja Zwłok i chowanie urny
W ziemi kosztuje od 1.200 do
1.900 dolarów, pogrzeb na mo
rzu nie wynosi więcej niż 25o
doi., a ceremoniał jest jak
głoszą jego zwolennicy — o ileż
piękniejszy* Urna z prochami
umieszczona jest na specjal
nym podium na pokładzie. Za
łoga w galowych mundurach*
Statek wypływa na pełne^ mo
rze. Tani staję, kapitan 'każę
"Wyłączyć: silniki. W absolutnej,
ęiśzy odczytuje poemat Tenriy-
śona „Przekroczenie Rubiko-
nu“ lub jeden z psalmów Pis
ma św., po czym ptzy dźwię
kach trąb wrzuca urnę do
morza.

Wprawdzie 7 przedsiębiorcy
pogrzebowi próbują bojkotować
nową modę, ale. wszystko
wskazuje - na to,, że ha; jakiś
Czas przynajmniej utrwali się
ońa na- dobre . wśród 'Ameryka
nów. Przemawiają za tym dwa
pfżernożne atuty: oszczędność i

’

fomftiityżm...

uiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiir

wiać), tysiące szturmują pry
mitywny'' festiwalowy namiot.

WSPANIAŁE WIDOWISKO,
j'akim jest festiwal — to w

powszechnym głodzić’ rozryw-'
ki w naszym kraju, tylko je
den, acz ważny aspekt całej
sprawy. Istotniejsze jednakże
są jej walory niewymierne. /

Opieka nad autentycznym
folklorem — główna tendencja
festiwalu — powoduje, że z

roku na rok więcej tych ze-
• spotów autentycznych, -zjeżdża;
'do- Zakopanego-. -Mało tego, ta
kie' ’

państwa’’ jak ’’??RD, RFNy
Norwegia, pewne regiony
Francji’— nie mają już żywe
go folkloru w ogóle. Na"festi-’

cwal przyjeżdżają, ze zrekon-.

struowaną ogromnym wysił
kiem sztuką ludowego tańca i

śpiewu swego narodu. I to

jest cenne. A doping jeśt nie
wątpliwy,' bo festiwal zako
piański to jedyny w Europie
konkurs folklorystyczny. W
roku przyszłym w regulaminie
będzie jeszcze jedna kategoria
oceny: właśnie folklor rekon
struowany,

A JUŻ NAJISTOTNIEJ
SZY .. jest tej imprezy, nie
waham sie przed tym określe
niem — aspekt polityczny.
Setki młodzieży, i nie . tylko, z

14 krajów Europy kontaktują
Się ze . sobą, nawiązują znajó-
mości,. dyskutują gorąco, b so
bie, o święcie... Spotykają się
nie tylko na koncertach,, na

codziennych wieczorkach przy
jaźni... Długo w pamięci pozo-
staje .tradycyjne spotkanie, na

Siwej Polanie. Palą się ognis
ka, w szałasie gości częstuje
się łykiem likworówki i kieł
basą zatkniętą na patyk. Po
tem przez długie godziny , wo
kół ognisk tańczą i śpiewają

razem” zespoły i festiwalowi
goście.

Wzajemne
miana adresów,
zespołów na’ wizyty i

ty, przenikanie myśli
Ta międzynarodowa
czona” .przyjaźń pod
owocuje na lata całe...

FESTIWAL JEST

swoistym fenomenem

zaćyjnym. Robi go
wspaniałych
gigant-imprezę trzyma w sil
nej 'dłoni pani

’

Krystyna’ Sło-
, bócfzipśfca i hTe/ma ‘w1 Etrfopię
srefa festiwalu,,który w swym
sztabie organizacyjnym miał
by raptem kilka osób. A byli
to: S. Strachanowska. K . Stra-
chanowski. M. Piątkowska, D.

Rejdych, II. T cbuniowa, II.

Pysz i J. Bielawa, R. Sikora,
J. Glanowska.

BARBARA NATKANIEC

sympatie, wy-
zaproszenia

ręwizy-
i uczuć,
„roztań-
Tatrami

TAKŻE
organi-
grupka

fanatyków. Tę

Rewelacją zakopiańskiego festiwalu stał się turecki zespół „Ba-
kirkoy Halkevi’* studentów z Istambułu. Podziwiano chłopców

we wspaniałym wojennym tańcu z szablami,

odcięte ucho fchłopca wędrowała
z Neapolu do Rżymii przez 20 dln.
Jak na stosunki panujące we

włoskiej poczcie było to tempo
wyjątkowe. Normalną rzeczy ko
leją kartki wysłane przed Bożym
Narodzeniem docierają do adresa
tów najwcześniej na wielkanocna
listy zagraniczne nie wcześniej niż
po sześciu — ośmiu, miesiącach.

NAJBARDZIEJ CHARAKTE
RYSTYCZNE i skądinąd dosko
nale nam znane jest stanowisko
władz twierdzących, że wszystko
jest w porządku, a wędrujące
po kilka miesięcy przesyłki to

tylko wyjątki potwierdzające
regułę. Ostatnio jednak włoska

poczta przyznała się, że magazy
ny zalega około pięciu tysięcy
ton nie doręczonych przesyłek.
Najbardziej pikantnym szczegó
łem byłó wykrycie przez poli
cję 200 ton nie doręczonych lis
tów sprzedanych jako makula
tura fabryce papierniczej w

Bergamo. Ale nawet wykrycie
tej afery nie popsuło optymiz
mu szCfów włoskiej poczty.

ZNACZNIE GORZEJ czuja śię
szefowie rozlicznych
biorstw i instytucji, dla

rych sprawna komunikacja
nowi podstawę działalności.

Fiat na przykład w całość!
sygnował z usług poczty nrzecho-
dząc na system komunikowania
sie za pomocą teleksów. Tnne in
stytucje zatrudniają specjał nvrh
posłańców. Jest to system dość
kosztowny — koszt przesyłki z

Mediolanu do Palermo kształtuje
się w

mnie.1
ciągu
ta.

Francuski dziennik Le
poinformował, że Włochy i Tybet
to ostatnie dwa kraje świata, gdzie
praktycznie nie
cztowa. Była to

krzywdząca dla
'WYŚfcĄŃY

lotniczy który
wa6 musi na

później ciężarówka by po kilku
nastu dniach dopiero zostać za
pakowanym do samolotu, szyb
ciej dociera do Nowcro Jorku
niż ucho Paula Gcfty’eeo wę
drowało z Neapolu do Rzymu.

(mak)

przedsie-
któ-;
sta

zre-

— koszt
eto Palermo

granicach S dolarów
daje gwarancję, że

24 godzin dotrze do .

rf nie-1
list- w

adresa- ’

Monde

istnieje służba po-
jednak informacja
Tybetu.
STAMTĄD list

najpierw Wedro-

gtżbiecie jaka,

Gdy zakazano w Krakowie
dzwonić i zegarom

oryginalu, jako wiarygodne
go źródła, korzystali history
cy. Pełna publikacja ukazała

przed 16 laty (w ,;sile” 2 tys.
Towa-

i

Z
3®S

egzemplarży), nakładem

rzystwa Miłośników Historii

.Zabytków Krakowa,- wydanego
przez JOZEFA MITKOWSKIE-
GO. „Informuje on we;.Wstępie,
iż „ks. Ranotowicz nie umiał od
różniać spraw’ wielkich ód ma
łych. Dokonywał opisów częśto-

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, pod sygnatury
3.742 znajduje się osobliwy, a mało znany rękopis, stano
wiący rodzaj kroniki klasztoru kanoników regularnych
Bożego Ciała na Kazimierzu. Kronika napisana została

przez księdza STEFANA (lub Szczepana) RANOTOWICŻA
po łacinie. Najciekawsze wszelako jest w niej „Opisanie
inkursyjej Szwedów do Polskiej i do Krakowa”, widnie
jące na kartacb w języku polskim.

bić

Zakopanem. Panowie wybrali
Polaka, Jędr-

Najpiękniejsza Para Festiwalu w F ‘

Turczynkę Seygi Gttrbiizler z Istambułu, panie .

-

ka Krzeptowskiego z Zakopanego,

kroć z rozbrajającą naiwnością.
Nie można mu jednak Odmówić
prawdomówności”.

Ale oddajmy glos sa
memu autorowi dziełka.

Kazi-
stało
.we

Kazi-
wyjechał z królową z

■Warszawy do Krakowa, pospo
lite ruszenie obwołano, na któ-
re^tsię leniwo wybierali szlachta,

f każdy o sobie myśląc, ażby im

wypłacili zatrzymane kwartały.
'A król szwedzki przybliża
powoli’h
"Sytuacja staje się coraz

matyczniejsza. Ranotowicz
wiada:

„Gdy codzień trwogi następo
wały, król Kazimierz, zwątpiw
szy o posiłku, królowę wypra
wił do Śląska, a sam kolo wę
gierskiej granicy między góra
lami bawił, zleciwszy obronę
Czarnieckiemu".

Pd czterech niedzielach
oblężenia, szturmów, Kra
ków otworzono.

Cytujemy dalej:
ki wjachał do
Sto jachał na

Chodząc kazał
rium Wielkie,
św. Stanisława srebrną i lichta-

t tze barzo wielkie na pięć łokci

„Za panowania Jana

mierzą, króla polskiego
się .wielkie , spustoszenie
wszystkiej Polscze. Król
mierz star

to

się

drń-

•po~

.Król szwędz*
Krakowa... I pro-
zamek... A wy-

sobie wziąć '• cybo-
srebrne i trumnę

wysokie i inszych wiele rzeczy
srebrnych, których nie wywiózł
biskup krakowski'1.

Na ten czas też przykazano
krakowianom powiada Ranotp-
wicz, aby natychmiast trzydzie
ści tysięcy złotych złożyli na po
witanie króla.

Gdy powrócił. on do Kazimie
rza, klucze od skarbu kościelne
go oddał swoim panom
szym, aby sobie wszystko,
tam było wzięli.

Król szwedzki pojechał
do Warszawy.

„Zostawił generała
Paulurn Wirtz, który mieszkał
W Krakowie, to narożniku ka
mienicy, .idąc Bracką ulicę prze
ciw ratuszowi. Począł Wirtz
miasto opatrować".

Ranotowicz podaje, iż polega
ło to na obalaniu kościołów i

innych budowli na przedmie
ściach, które jeszcze nie dogo-
rzały. Tragiczny był Jego finał,
gdyż,
„sam

„W
dalej
śzów
drwa do pieców,
baz
drew. Rozwalali kamienice, ko
ścioły, najdowali skryte, zamu
rowane skarby. Potem Wirtz
postanowił, aby na każdy mie-

swepo

jak piszę Ranotowicz
Kraków stał jako w polu".
mieście zaś

— domy, z

nie płacono

pór nie

-7* cytujemy
których tityn*'
rozwalali" na

pod piwa etc,
przypuszczano

siąe krakowianie dawali sześć
tysięcy złotych na żołnierza.
Postanowił, aby wszystkie okna
w kamienicach były na Ulice
zamknione, a drzwi z kamienic ■.
kazał powybierać i na rynek

'

Zanieść, Co sobota Szwedzi ehó-'
dzill oględować i rewidować ka
mienice, szukając w piwnicach
strzelby abo oręża jakiego.

Zakazano dzwonić: iJ zegarom. <

bić, aby snąć przez dzwony nie
dali znaku, kiedy dobywać
miasta,..

Dwie tylko bramy były o-

twarte, Grodzka i Flotyjańska,
w których ustawiczna była
Szwedów warta. Gdy kto skąd
szedł, pytano po co i długo za
bawi, i dawali muszkietera, aby
z nim szedł. Drugiego toku wi
dząc, że się żaden z polskich pa
nów nie miał do króla szwedz
kiego, przychodzącym rozda
wali kartki w bramach, aby to
nieśli do panów szlachty: w

których kartkach chwalili kró
la szwedzkiego i aby go za kró-.
la przyjęli, a Kazimierza króla

polskiego ganili.’1
Przez „dwie lecie“ byli

Szwedzi w Krakowie.
At wreszcie miasto zostało od

hich uwolnione. „28 augusti
pisze Ranotowicz — król Kazi
mierz przyjechał pod Kraków i

przy obecności jego wyjechali
wszyscy. „„Szwedzi i trzysta.Wo
zów naładowanych z nimi.”

Gdy krakowianie sztur-

; miiją
gdzie wyświetla się „Po
top”,
przez
„Opisania inkursyjej’
Ranotowicza dokonała;

B. PIECŻONKOWĄ

bramy „Kijowa”,

wyboru z wydania
J. Mitkowskiego

i” ks.
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Wydaje się, iż pod wzglę
dem długości życia prze
kroczyliśmy już maksi

mum tego, co nam przyniosła
cywilizacja, co zawdzięczamy
zdobyczom medycyny. Opanowa
liśmy przy pomocy szczepionek
i antybiotyków choroby zakaźne,
ale na ich miejsce zjawiły się
nowe i groźne choroby tej właś
nie cywilizacji: nadciśnienie,
astma, choroba wrzodowa, arte-

rioskleroza, schorzenia nowotwo
rowe, występujące dawniej rzad
ko i do dziś jeszcze zbyt mało
znane i zbadane. Przyczyny sta
rzenia się organizmu również

pozostają zagadką. Jak twierdzi

jeden z gerontologów radzieckich
— istnieje około dwustu teorii;
tłumaczących przyczyny starości.

Czy właściwe zostaną ujawnione
i przezwyciężone?

wielu osób stany stressowe, nie
rzadko bardzo szkodliwe. Psy
chiatra amerykański dr Thbmas
H. Holmes, profesor uniwersy
tetu w Waszyngtonie, spróbował
ująć w puriktaćh ftąsilenie tych
stressów. Przedstawia się to na
stępująco: śmierć -małżonka
sto punktów, rozwód — 73, prze
niesienie na emeryturę — 45,
zmiana miejsca zamieszkania —

20,' zmiana trybu życia — 13 itd.

Organizm człowieka mą okre-i
ślóną zdolność do przystosowy
wania Się ;po przekroczeni^ tej.
granicy stress może spowodo
wać chorobę serca, nadciśnienie,
wrzód żołądka, lub dwunastnicy
— to wszystko, co przyśpiesza
starość. Według dr Holmesa a-

kumulaeja więcej, niż dwustu
punktów w ciągu roku, przekra
cza u przeciętnego człowieka
zdolność adaptacji i powoduje
przyśpieszony rozwój choroby
degeneracyjhej, jaką jest starość.

pod nazwą „Gerovital H,”. We
dług dr Aslan „Gerovital” leczy
miażdżycę, chorobę wrzodową,
anginę pectoris, osłabienie pa
mięci, chorobę Parkinsona, a na-

wet usuwa zmarszczki. Tysiące
osób leczyło się w jej zakładzie
— byli wśród nich mężowie sta
nu, duchowni, artyści, pisarze,
ucżeńi.

Na schizofrenię cierpi ponad
'

jeden procent ; ogółu po
pulacji - krajów cywilizowa
nych;, niemal połowa, pacjen
tów szpitali psychiatrycznych
to właśnie schizofrenicy.

Wśród wielu problemów sto
jących przed psychiatrami ma
jącymi na co dzień do czynie
nia z pacjentami dotkniętymi
tą chorobą najpoważniejszą
bodaj trudnością jest wczes
ne rozpoznanie jej objawów
i właściwa diagnoza.

Ostatnio jednak nastąpił w

tej dziedzinie drastyczny prze
łom, przełom który
można
tyków
zespół
tetu
przez
opracował niezwykle
test pozwalający rozpoznać nie
tylko zaawansowaną postać
schizofrenii, a’e także jej bar
dzo wcześne stadia, a nawet

. tylko wrodzone skłonności do
tej choroby. Test ów polega

porównać
do odkrycia antybio-
czy penicyliny. Otóż

naukowców z Uniwersy-
w Chicago kierowany
dr Filipa S. Holzmana

prosty

Test wahadła

Konserwacja obrazów
W listach do „Larów 1 Pena-

tów“ Czytelnicy proszą, o

wskazówki na temat czysz
czenia zabrudzonych' obrazów
a także chronienia ićli przed
zniszczeniem. . Spotkaliśmy: się
więc z kierownikiem (głów
nym specjalistą) krakowskiej’?
„Desy" — p. ANDRZEJEM
POLLO, z kierowniczką zes
połu „Desy" do spraw oceni
wycen — p. URSZULĄ JANI
KOWSKĄ, a także z- konser
watorem dzieł sztuki — p .

MARIĄ MARKOWĄ. A oto co

usłyszeliśmy-:,' /-
Aby zabezpieczyć'

przed- nadmiernym
niem i zakurzeniem,

■nó Wieszać ich' na ścianach w -

pobliżu pleców, kaloryferów.
Ze szczególną/ostrożnością

' na
leży podchodzić do obrazów
malowanych .ną - drewnie, któ
re nie powinny - być .narażone

drew-
nię

pomysł
obraża^-

kuchen-

obrazy
wysusze
nie W01-

centralnego ogrzewania
Prawidłowo zbudowany i"

właściwie eksploatowany
piec powinien mieć tzw. do—

bry ciąg. Łatwo to spraw
dzić za pomocą palącej ; się
świecy, trzymanej bezpo-

-: średnio przy drzwiczkach pa
leniskowych. Ciąg jest właś
ciwy, gdy płomień świecy
kładzie się pod kątem pro
stym w kierunku drzwi
czek. Przy słabym ciągu pło
mień ledwo się kołysze, przy
silnym — piśnie.

. I jeszcze podstawowe wska
zówki na zimową przysz
łości ’.

Bardzo ważną czynnością
przy paleniu w piecu jest u-

dostępnianie oraz regulować
nie ciągłego i umiarkowane
go dopływu. powietrza - do

węgla, który zńajduje się na

ruszcie. Niedostateczny do
pływ i' ciąg powietrza, po-
wstaje' najczęściej wówczas,
gdy ruszt jest zapchany ka
mieniem i popiołem, gdy za

dużo ,;za jednym zamachem”
włożono opału, lub gdy opał:
składa się że zbyt drobnego
węgla pomieszanego z mia
łem, przez który powietrze,
nie móże się przedostać. Ta
kich sytuacji należy unikać
a przed każdorazowym przy-,
stąpieniem do palenia —

trzeba ruszt dobrze prze
czyścić.

Piec można zamknąć i za-

śrubować dopiero wówczas,
gdy światło w popielniku już
nie '

miga i nabrało czerwo
nego koloru a w palenisku
pozostał tylko sam żkr.

na zmiany temperatury i wil
gotności powietrza, występu
jące zwłaszcza w pórze zi
mowej. W takich niesprzyja
jących warunkach zachodzi
proces - rozkurczania i gwał
townego kurczenia się
na. Niech więc nikomu

przyjdzie do głowy
przyozdabiania tymi
mi np. pomieszczeń
nych, wżgl. przechowywania
na strychach, w piwnicach.

Akwarel nie można umiesz
czać na nasłonecznionych

jrńięjsęacńj bo <^spełzną;h
stkie obrazy na papierze (a-
kwarele, rysunki,
grafiki) trzeba chronić

• zbyt silnym światłem,
re niszczy papier.

Obrazy wykonane
ką pastelową, muszą'
niecznie oprawione W
za szkłem, szkło
przylegać do . warstwy
dla (tó samo dotyczy
rei, grafiki, rysunku),
olejne i temperowe
rzystniej natomiast
.na ścianach w odpowiednich
ramach, ale zawsze bez szkła.

Przestrzegamy Czytelników
przed „odświeżaniem" obra
zów we własnym zakresie.
Nawet "przecieranie^;, obrazif
miękką szmatką może spowo
dować jego uszkodzenie. Nie
którzy twierdzą, że cebulą
można - obraz skutecznie o-

czyścić. Nie można, za duże
.ryzyko! ■•Resztki- cebuli, pozo
stawione na obrazie, wyw.ołu-
ją proces gnil ny, . który ataku
je warstwę gruntu, powódu-

, jej rozkład.
Wszystkim zainteresowanym

spieszymy donieść, źe jeszcze
w tym roku „Desa" zorgani
zuje. w Krakowie usługi dla

'^ludności, z zakresu konserwa
cji obrazów.

sztychy,
przed

któ-

techni-
być ko-
ramy i

nie może
malowi-

. akwa-
Obrazy
najko-

wieszać

Przed dziesięciu laty prof. Cli-
ve McCay z uniwersytetu Kor
neli przeprowadził, dość proste
doświadczenie: połączył on na
czynia krwionośne starego szczu
ra z naczyniami młodego w ten

sposób, że zwierzęta uzyskały
wspólny krwiobieg. Po dokona
nej operacji stary szczur żył o

wiele dłużej, niż wynosi prze
ciętny wiek tych zwierząt, a

młody nie odczuł żadnych ujem
nych skutków zabiegu. Powyższą
operację powtarzano> wiele razy,
lecz pomimo bardzo dokładnej
analizy nie \rykrvto ĆĄrifnifta,
dzięki któremu krew młodego
stworzenia spowodowała opóź
nienie starzenia się wiekowego
organizmu. Szereg doświadczeń

doprowadziło do wniosku, iż hor
mony albo inne, nie zidentyfiko
wane produkty organizmu, od
grywają rolę eliksiru młodości.

GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI

Człowiek po 65 latach, nie pra
cujący i nie odgrywający roli w

społeczeństwie, często opuszczo
ny przez dzieci, które „ęhcą żyć
własnym życiem” czuje zbli
żający się koniec.

Zdarza się więc, że przeniesie
nie na emeryturę wywołuje u

METODY LECZENIA
STAROŚCI

Metody takiej kuracji ną ska
lę naukową znane są od. drugiej
połowy , dziewiętnastego wieku.
Stosowano więc wyciągi z .gru
czołów zwierząt, / przetaczanie
krwi, środki farmaceutyczne.
Najbardziej, popularna stała się
metoda dr Anny Aslan. dyrekto
ra Instytutu, Geriatrii w Buka
reszcie.. Zgodnie z nią kuracja
polega na zastrzykiwaniu leku

Znany specjalista — geronto-
log, dr Ivan Popov — chirurg
i b. profesor biologii w Belgra
dzie, zorganizował kilka lat te
mu ośrodek leczenia starości pod
nazwą „Renaissance” na Wys
pach Bahama. Dr Popoy twier
dzi,-- że nie można przywrócić
utraconej już młodości, można

tylko'zachować witąlność, zdolną'
bronić człowieka prżed stressa-

mi, przyśpieszającymi proces
starzenia.

; Najnowsze prace naukowe, po
święcone geriatrii udowadniają,
że normalne ciśnienie, prawidło
wa przemiana materii, uregulo
wane ; życie seksualne, ćwiczenia
fizyczne. równowaga psychiczna
— zdolne są opóźnić nadejście
starości. Jest to sprawą nader
skomplikowaną.. Być może, iż w

zachowaniu młodości największą
rolę odgrywa jednak . przede
wszystkim ów nieznany czynnik
„X”, który sprawił, że krew

młodego szczura odmłodziła sta
rego. :

na obserwacji . gałki ocznej
pacjenta patrzącego na ruch
Wahadła.

Otóż oko człowieka
wującego poruszający
przedmiot _

specyficzne ruchy, dzięki któ
rym uzyskany na siatkówce
obraz jest stabilny. Dzieje się
to, rzecz jasna, bez udziału
świadomości i większość ludzi
nie ma ż tym żądnych trud-’
ności.

Większość, ale nie schizofre-
nicy. W ich przypadku wystę-,
pują wyraźne zaburzenia o-

Wych ruchów. Podobne - zabu
rzenia, choć nie tak wyraźne,
zaobserwowano także u blis
kich krewnych chorych na

schizofrenię co stanowiłoby
niezwykle przekonywujący ar
gument w trwającej od Wielu
lat dyskusji na temat istnienia
czy też braku genetycznych

. uwarunkowań tej choroby.
Rewelacje lekarzy z Chicago

opublikowane zostały, na .,. ła- .

mach specjalistycznego . pis
ma „Archives of Genaral Psy
chiatry". Jeśli dalsze, bada
nia wykażą niezawodność teś-,
tu wahadła będzie to dopraw
dy milowy krok w dziedzinie
badań i leczenia chorób
myślowych, (mak)

obser-
sw

wykonuje pewne

U-

*

Podstępną
uprzejmość
I iczni taksówkarze z Karls-
TM ruhe prześcigają się ostatnio
w niezwykłej uprzejmości, czę
stując pasażerów wykwintnymi
cukierkami. Po tych cukierkach
nawet najbardziej nałogowy pa
lacz nie zniesie dymu tytonio
wego. (a)

mi nakazujecie, na

mi wie pozwalacie,
“

że człowiek zgłupiał już
od tego doszczętnie — stwier
dził ze łzami w oczach pewien
mój 4-letni znajomy, adresując
tę żałosną uwagę do swych ro
dziców, Przyznam się, że pod
czas całego urlopu i ja również
prześladowana byłam, podobnie
jak miliony moich rodaków, ty
siącami zakazów i nakazów, z

których, nie wszystkie wydawały
mi się konieczne, ba — nawet

rozsądne.
Oczywiście znoszę bez zmru

żenia oka zakazy, przekraczania
szybkpśęj, wyprzedzania pod
górę i na niewidocznych zakrę
tach, ■zatrzymywania się tam,
gdzie dla innych byłoby to U-
trudnieniem, . ale - równocześnie
chciałabym wiedzieć jak ■np.
mam jechać z szybkością np.

3 km/godz.,co mi wyraźnie na
kazuje znak drogowy? Nawet
pieszy czołga się szybciej i chy
ba nikt nie wierzy, że jakikol
wiek kierowca przestrzega tego
przepisu.

Mogę zrozumieć i zaakcepto
wać ■wielopunktowe zarządzenia
dotyczące zachowania się w Ta
trzańskim' Parku Narodowym,
Nie’wiem natomiast dlaczego w

lasach nie należących do ści
słych rezerwatów przyrody na

naszym teręnie także zakazuje
się wielu rzeczy, stanowiących
czyjeś hobby, wypoczynek, roz
rywkę. Np. zabrania się zbiera
nia jagód i grzybów. Zakazu
tego i tak na ogół się nie prze
strzega i nikt kto mą olej w

głowie- nie egzekwuje jego wy
konania. Również udawanie się
po kilkudniowe zezwolenie na

iwędkowąnie dp odpowiedniego

//

Złapał
orzeł myszkę, lecz ICO TYDZIEŃ

nim wzleciał wysoko, u-

. puścił ją — i już mała, a

wielce przestraszona myszka le
ży na ziemi, u stóp potężnego
czarodzieja.

Wziął czarodziej myszkę do

swojego domu, opiekował się
nią troskliwie, więc szybko vvró-
ciła do sił. A że była to mło
dziutka myszka, to pewnego
dnia wyszła na podwórze poba
wić się troszkę.

Na podwórzu, jak zwykle by
wa, wygrzewał się w słońcu kot.

Zobaczyła go nasza myszka i —

pędem do domu!
— Czego się tak wystraszy

łaś?— pyta czarodziej i naj
mniejszym palcem przyczesuje
myszce Wąsiki.

—
* Omalże kot mnie nie połk

nął! — płacze myszka i drży.
— Nie martw się. Zamienię cię

w kota i będziesz tak silna, jak
on —- rzekł czarodziej.

Lecz, gdy myszka przemienio
na w kota wyszła znów'przed
dom i zobaczyła, jak podwór
kowy kot radośnie do niej pod
biega, zapomniała, że teraz i
ona jest kotem i — błyskawi
cznie znalazła się w domu.

BAJKA

została tygrysem
(BAJKA AFGAŃSKA)

że szybciutko

wpadł na po
za mną biec!

— Któż cię znów wystraszył?
— pyta czarodziej. >

A biedne stworzonko tak za
wstydziło się swojego niepotrze
bnego strachu,
skłamało:

— Jakiś pies
dworze i zaczął

— Przemienię cię w psa i two
ja siła nie będzie mniejsza od

jego — rzekł czarodziej, i tak
też się stało.

Myszka wybiegła na podwór
ko sprawdzić swoją nową po
stać, i naturalnie wpadła na

kota. Ten przestraszył się o-

kropnie, więc na wszelki wy
padek wskoczył na drzewo i za
czął głośno miauczeć. Lecz nasz

go,
tak

pies, o duszy małej myszki, zro
zumiał te całkiem pe mysiemu,
to znaczy,, że kot przygotował
się, by łatwiej skoczyć na nie-

i jak najszybciej potrafił,
czmychnął do domu.

— Cóż ci się stało? •— pyta
czarodziej, widząc że pies pod
kulił ogon i wcisnął się pod fo
tel... ...." >'■ »,

Jak . tu było przyznać się do
prawdy? Nie pozostało nie inne
go, lecz znowu skłamać.

— Byłem w lesie i spotkałem
tygrysa. , Ledwo wyrwałem się
z jego łapl — zaskbmlał pies.

— Nie martw się! — zaśmiał
się na to czarodziej. Zostaniesz
tygrysem i możesz być całkiem
spokojny.

Stoi tygrys przed lustrem i z

zadowoleniem przygląda „ się
swojemu odbiciu.

— Jestem królem zwierząt,
więc idę do lasu, by sprowadzić
dreszcz: strachu na wszystkich
mych poddanych!

Lecz najpierw musiał przejść
przez podwórze. A tam natknął
się na podwórkowego kota. A
kot, gdy tylko zobaczył tygrysa,
to zaraz sierść mu się zjeżyła,
grzbiet naprężył, a oczy zabły
sły mu groźnie. Tygrys, choć z

kotem miał dość nieprzyjemne
doświadczenia myszki, to jed
nak nigdy nie widział go w tak

przerażającej postaci. Więc led
wie zdążył pomyśleć: „To moja
ostatnia chwili” — a już leżał
W. kącie domu, głośno szczękał
zębami i zdziwionemu czaro
dziejowi zdołał tylko wyszep
tać:- i.-...' ;- -'

.

— Kot... kot... kot.
A czarodziej wzruszył-na to

ramionami i rzekł:
— Ten, kto ma serce myszy,

nie może być niczym więcej.
. I zamienił . tygrysa z powro
tem w małą myszkę.

A wy wiedzcie, że tygrys, lętó-
ry ma mysią duszę, niech lepiej
nie spotyka sie z kotem.

K. D.

miasta wojewódzkiego nie ma

sensu. ~

50 zł
nowy

Ale
stkięh
kazy .....

wprowadzone w lipcu ub. roku.

Chciałabym mieć tyle złotych,
ile ludzi przekroczyło je tego
lataj Nie z płochej przyjemno
ści sprzeczania się z prawem,
ale z powodu niewykonalności.
Mamy bowiem w mieście-i wo
jewództwie 13 'campingów i *26,
pól biwakowych, natomiast -w.

naszym uroczym regionie prze
bywały np. Wf sierpniu Vr. mi
liony turystów z całego kraju,
a także świata. W jaki spo
sób mjeli się pomieścić skoro
pdlca. wcisnąć nie można było
na campingi (najczęściej brzyd
ko usytuowane i nie Zagospoda
rowane), nie mówiąc już o u-

stawieniu namiotu? Każdywięc
biwakował gdzie mógł, jak
mógł, dochodząc bezpośrednio
do porozumienia z. gospodarza
mi różnych skrawków łączek
nad wodą, w pobliżu lasu. Tu
ryści byli zadowoleni, a tym
bardziej gospodarze, którzy do
szli do takiej - perfekcji w licze
niu, że nie siejąc, nie orząc,}
czyli nie oferując nic więcej po
za darami samej natury, liczyli,
sobie za kilka godzin postojo
wego na nieużytku po 10 zł od
samochodu. Pobyt dobowy kal-1
kulówał się inaczej — dr-oźej'.,

Tak więc, zastanawiając się
nad sprawą, życiOwości przepi
sów, trzeba w pierwszym rzę
dzie zwracać uwagę czy są one'
w ogóle do wykonania. A do
piero jeśli istnieje rzeczywista
potrzeba -ich ustanowienia, po
parta przygotowaniem do reali
zacji w praktyce — można żą
dać od ludzi wykonania. W

przeciwnym razie nikt nie sza
nuje nie tylko nieżyciowego
przepisu, lecz w ogóle przepisu-
czy zarządzenia, nikt go nie.

przestrzega i właściwie nikt nie
ma cywilnej odwagi (i słusz
nie) egzekwowania czegoś co

znosi cierpliwy papier.

Taką kartę za 15} 30czy
powinien wydawać tere-

sdłtys.
najdziwniejsze ze wszy-,
są w naszym regionie za-

dzikiego biwakowania.

MARIA KWIATKOWSKA
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Po Solskim

Bronisław Dąbrowski

Największy w Polsce hotel
zamknął swe podwoje

na 10 miesięcy

honorowym dyrektorem
Teatru im. Słowackiego

Prezydent m. Krakowa Jerzy
Pękala w imieniu społeczeństwa
wręczył Bronisławowi Dąbrow
skiemu wybitnemu reżyserowi h

przez 22 lata dyrektorowi Tea
tru im. Słowackiego akt nada-,
nia tytułu honorowego dyrekto
ra tegó teatru.

W ci^gu swojej wieloletniej
działalności w teatrze Bronisław

Dąbrowski zrealizował wybitne
inscenizacje, które pozostały w

pamięci teatromanów m. in.

„Trzy siostry” A. Czechowa •;—

nagroda państwowa, prapremie
ra światowa,

’

„Niemców” . L.

Kruczkowskiego, „Wieczór
Trzech Króli” i „Sen nocy let
niej”^ Szekspira, „Jegor Buły-
czow i inni” M; Gorkiego, „Oże
nek” Gogola i „Zbrodnię i kźtrę”
F. Dostojewskiego. W tym cza
sie na deskach sceny Teatru wy
stępowali najwięksi nasi aktorzy

starszego pokolenia jak: J. Kur-
nakowicz, W. Mrożewski, M.
Ćwiklińska, W.. Woźnik, J. War-

heóki,. J._ Leszczyński, W; No
wakowski. Debiutowali tu: St.
Zaczyk,

'

K. Chamiec, A. Śląska,
T. Łomnicki, A. Hanuszkiewicz,
Z. Rysiówna, H. Mikołajska.

W miłej uroczystości nadania

zasz<jzytnego > tytułu uczestniczy
li przedstawiciele SPATiF-u, re
ktor PWŚT w Krakowie Jerzy
Krasowski, obecny dyrektor i
kierownik artystyczny Teatru
im. Słowackiego

'

Krystyna Śku-
• śzanka oraz

‘

aktorzy, — w wielu

przypadkach wychowankowie
dyr. Dąbrowskiego, (j. r .)

Fot. JADWIGA RUBIS

Międzynarodowy , Hotel Stu
dencki, udzielający gościny tu
rystom od dnia 1 lipea, kończy
obecnie swoją pracę. Popularne
DS-y „Babilon” f „Olimp” znów

przejdą W niepodzielne władanie
studentów. ,

Trźeba przyznać, iż okres letni
należkł w tym roku do pracowi
tych. Przez pokoje hotelowe

przewinęło się ponad 30 tys.
osób. 80 tys. „osobonoćlegów” to

z pewnością imponująca cyfra,
jak ną dwa i pół miesiąca dzia
łalności. Największy ru.ch pa
nował oczywiście w lipcu, do.
połowy sierpnia. Zdarzały. się
dni, kiedy, chętnych kierownic
two MHS musiało niestety ode
słać z kwitkiem.

Prawdopodobnie w latach;
przyszłych trzeba będzie pomy
śleć o zwiększeniu studenckiej
bazy noclegowej. Dla zmotory
zowanych turystów, których jest
coraz więcej, należy przygoto
wać również sensowny parking.
Swego czasu studenccy hotela
rze - postulowali ; zorganizowanie

na tym terenie zaplecza sporto
wego, co i w ciągu roku akade
mickiego byłoby wykorzystywa
ne przez mieszkańców miastecz
ka — Osiedla XX-lecia. (woj)

Notatnik krakowski
jDZIS O GODZINIE:
* 18 — Pałac Młodzieży,; /

^Krowoderska 8 — W Klubie z Ko
minkiem — Dyskoteka.

JUTRO O GODZINIE:
*12—• Pawilon Wystawowy

,BWA, pi. Szczepański 3a — pro
jekcja filmu z cyklu „ Portrety

“

fpt., „Władysław Hasiór‘„-<; Film re-
-żyserowął G. Dubowski wg- sce
nariusza A. Micińskiej.

* 17 — Paląc Sztuki, pl. Szcze
pański 4 — otwarcie wystawy ma
larstwa i rysunków >• Stanisława
Wiśniewskiego pt.' „Jesień . kawa-

lerii’(. Zespól Grzebienlowsklego dokonuje ostatnich remontów rekwizy
tów przed pokazaniem tresury koni.

Cyrk przylechalY ¥

W kilku wierszach
W BIBLIOTECE FILIALNEJ

1 przyń 4111.1 BHareckięj! *25-otwajCr ?
ta zustała wystaiyai:.

f Jerzego Biernackiego,
życia, gromaózi 1,9 prąc.,
tysta prezentował już,

I obrazy w galerii MPiK

i Klubie SDP, Obecnie

je można oglądać do
' września. Biblioteka
; w przyszłości organizować po-
i dobne wystawy.

POLSKIE TOWARZYSTWO
1 ORTOPEDYCZNE I TRAUMA-

i TOLOGICZNĘ w Krakowie
i przygotowuje się do XX zjaz

du naukowego, który odbę
dzie się w dniach 19 i 20

; września. Obrady toczyć się
I będą głównie w sali kina „Ki-

jów“ gdzie wyświetlone zosta
ną równięż odpowiednie fil-.

1 my.
I WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ

PKO w Krakowie dysponuje
' dość poważnymi limitami na

1 udzielanie pożyczek gotówko-
( wych. Są one przydzielane na

kapitalne remonty mieszkań,
na dokończenie budowy dom-

i ków jednorodzinnych, budowę
garaży, kapitalne remonty sa-

1. moęhodów itd. Pożyczek u*
! dzieła się również na inne

większe wydatki nie wymaga
jące udokumentowania. (D) .

obrazów.'

Ekspo-
Ar-

swe

oraz

będzie
końca

zamierza

Komunikat MPK
W związku? z gracami przy mo

dernizacji sieci trakcyjnej w

Nowpgrżegór?eckięj; (odcinek
pętli tramwajowej Dąbie'do węzła.
Czyżyny) • — nastąpi wyłączenie
ruchu tramwajowego na wymie-
nionym , odcinku w dniach 16. IX .

1974 r. '— 21. IX . 1974 r. w 'godzi
nach* ód 8.30 do 12. Pociągi tram
wajowe linii nr,^22 kursować w

;tym czasie będą w obu kierun
kach od Ronda Kotlarskiego do

Czyżyn przez Rondo Mogilskie i
al. Planu Sześcioletniego.

tu,
od

p

jadącego na grzbiecie bawołu

Zmiany w ruchu kołowym
W związku ; z \ przyspieszeniem1

prac, przy przebudowie ul. Bro
nowickiej
zamknięty dla ruchu
odcinek ul. Fizyków. Zamknięcie

:,1 zpiiany w organizacji ruchu na
stąpią

' ód dnia IĆ^września? Kie-:
. ęówcy proszeni są o wzmożoną o-

stróżność 1i przestrzeganie*' oznako
wania.:

i Balickiej zostaje
kołowego

Ponadto nastąpią zmiany w ko
munikacie autobusowej:

Linia autobusowa 118: Trasa:

od ul. Czarnowiejskiej Ulicami
Piastowską — Rydla . Radzikow
skiego — Weissa — Jaremy —

Murarska — Mehoffera — Opol
ska, Radzikowskiego i dalej bez
zmian.

Instytucie Atomowym
skięj.

Linia autobusowa 238: Trasa: w

obu kierunkach od ul. Kazimierza

Wielkiego — al. Inwalidów —

Wrocławska — Stachiewieża — Ma
kowskiego — Mehoffera ---- Opol
ską — Radzikowskiego i dalej 'bez.
•zmian. . |

Likwiduje się przystanki jak dla
linii 118. Ustala się przystanki na

trasie zastępczej: Wrocławska —

Wiadukt .

— Makowskiego in
stytut Atomowy — Ojcowska.

Ojców-

cyr-
bę-
dy

nie^

rzez dwa dnixśeiągały cyrko
we wozy na al. Puszkina.
Rozbito wielki namiot, za

częły się przygotowania do dzi-,
siejszej premięry: malowanie a-

rehy,, remont rekwizytów/ O

godz. 19, gdy nad areną rozbłys
ną światła, baśniowy świat
ku oszołomi wszystkich.. A
dzie co podziwiać. Zespół
rektora Mary Kasparek, do
dawna jedynej kobiety kierują
cej cyrkiem, przywiózł do Kra
kowa atrakcyjny program, w

którym^ udział biorą artyści z

NRD, Czechosłowacji 'i. Polski.
Na razie między wozami su

szy Księ v pranie.bawia się dzieci.
a . wszyscy z ulgą witają nadjeż-

1’dźający . wóz —- świetlicę. Zaglą
damy w różne kąty gdzie np.
Heinz Schilke, treser z NRD,

Likwiduje , się przystanki przy
ul.: Sewera, Drzymały, Wiaduktu*

wej, Olkuskiej, os. Widok. Zielo
nym Moście, Fizyków./ Ustala się
przystanki' na trasie' zastępczej
przy ul.: Rydla — Radzikowskie
go —• Mehoffera — Weissa —

* PP Żegluga Krakowska in
formuje, że w niedzielę, 15 wrześ
nia statki pasażerskie
będą z przystani
Bielan od godz.
godzina.

* W Państw.

Krakowskiej im.
Tarnowie *

grana

dzielę, 15 bm. o

ka J. M; Rymkiewicza pt. „Lek
cja anatomii Profesora Tulpa“.

odpływać
obok Wawelu do
9do17—co

Teatrze Ziemi
L. Solskiego w

będzie w. . nie-,
godz. ■;19: — sztu-

lwem, wieczorem

się praca.

Reinz Schilke jeszcze bawi się ze

swoim pupilem
zacznie

s--------- — - ------ EEM

Tam gdzie grajg egzotyczne cykady

karmi swoje siedem lwic d jed
nego lwa. W tej chwili odby
wają gię przyjacielskie ząbaWy,
na arenie zobaczymy jednak
mrożące krj&w. w żyłach mo
menty, bo '

ten doświadczony
treser jest zwolennikiem „dzi
kiej tresury” ~ za każdym ra
zem od nowa ujarzmia swoich

bzworonożnych artystów.
Heinz Schilke już piąty rok z

rzędu w ramach wymiany kul
turalnej występuje w cyrkach
polskich i twierdzi, że polska
publiczność jest chyba najlepszą
na święcie, bo po prostu , kocha
cyrk- . Wieczorem pokaże unikal
ny numer tresury bawołu z

lwępi, które •"oswajał prżeżx‘pół-'
tora roku, a efękt jest taki, że
obecnie lew odbywa przejażdż
ki na grzbiecie bawołu, który
nie czuje uzasadnionego lęku,
i Cyrk Arena przemierza w tym;
roku trasę wiodącą przez trzy
województwa. Debiutują m. in.
Trio Harbuz, trzej młodzi chłop
cy wychowankowie pomatural
nego studium cyrkowego
linku,, którzy pod kopułą
demonstrują ewolucje na

zie-ramce.

Cyrkowcy czescy mają
gotowane numery
nowość —• jazdę
monocyklach. Przez cały
publiczność zabawiają dwaj ko-»

micy, Mieczysław Patek i Ste
fan Niżbecki, którzy w swych
scenkach demonstrują klasycz
ny-,humor komików a także hu-?
mor współczesny, bliski panto
mimie. Mieczysław Patek ma za

sobą m. in. występy, na

w Libanie, Iraku, RFN
nii, gdzie mimo bariery
wej potrafił ■rozbawić
nbść.

Nim i.cyrkowy namiot
się publicznością rozmawiamy o

‘tym dziwnym zawodzie, który
przyciąga jak magnes. M. Patek
miał np. propozycje gry w v tea
trze, zdarzają ; się .treserzy pra
wnicy, jednak magia cyrku na

kazuje im . wszystkim, gdy w

marcu zaświeci słońce, porzucić
domy i wędrować po kraju, zno
sząc /wiele niewygód gdy
liczącą się nagrodą są
publiczności, : których ńię
dżjcie

jedyną,
brawa
szczę

im krakowianie.

Cyrk rozbija swe namioty...
Foti Jadwiga Rubiś

cyrku

trape-

przy-
stanowiące

na kulach i
czas

Cyprze,
i Japó-
językó-

publicz-

zapełni

'l

C zy nie uważa Pan, że uczestniczenie w wyprawach
naukowych do odległych nieznanych krajów poza pa

sją badawczą jest równocześnie realizacją , młodzieńczych
marzeń o dalekich podróżach, tajemniczych lądach i morzach
— zwracam się z tym pytaniem do doc. dr JERZEGO
PAWŁOWSKIEGO, pracującego w Zakładzie Zoologii Sys
tematycznej i Doświadczalnej w Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie, uczestnika dwóch wypraw naukowych do
Korei.

— Chyba ma Pani rację. Bo

rzeczywiście obu moim po
dróżom towarzyszył ten dresz
czyk emocji jaki kiedyś od
czuwałem czytając książki
podróżnicze. Każda taka wy
prawa jest zresztą wyrwa
niem się z codzienności/ a

więc, wkroczeniem w zupełnie
inny wspaniały świat, a to

przywilej marzeń. ‘

— Dlaczego : obiektem

Waszych zainteresowań
naukowych stała się
iołasnie Korea?
Jest tó w ogóle kraj nie

zwykle/ ciekawy dla , Europej
czyka. Ale oczywiście naj
ważniejszym powodem, iż za
wędrowaliśmy właśnie

był fakt, że o jej faunie

my .dotychczas bardzo
wiele, naszym celem było

tam,
wie-
nie-

więc

dokonanie badań zoologicz
nych i tym samym poszerzę?
nie dotychczasowej niewiel
kiej wiedzy na ten temat.

Krakowska wyprawa jest już
zresztą którąś z kolei. Pene
trację koreańskiej fauny roz
poczęli bowiem warszawiacy.

— Jaka grupa zwierząt
interesowała Was szcze
gólnie?.

— Celem naszej wyprawy
było badanie bezkręgowców.
Najwięcej czasu poświęciliś
my chrząszczom ora? owadom

bezskrzydłym. Nieprzypadko
wo te ostatnie tak bardzo nas

zainteresowały, w naszym za
kładzie bowiem pracuje dr

Andrzej Szeptycki, zhany spe
cjalista z tej dziedziny (także
uczestnik dwóch ostatnich wy
praw), tu też znajduje się je-

deń z najważniejszych na

i świecie zbiorów owadów, bez-

skrzydłych prof. Jana Sta
cha.

— .Czy -fauna koręańska
jest podobna do naszej?s

— Dla laika w większości
tak, ale nie dla specjalisty.
Najbardziej egzotyczne, poza

• barwnymi wielkimi motyla
mi, są cykady a przede
wszystkim icli gra. Każdy ga
tunek (jest ich tu duża

maitość)
Cykady
żyją w

zwykle
dorosłe,
inaczej
przed monsunem a inaczej po
okresie monsunowym,

— A czy roślinność
koreańska różni się bar
dzo ód naszej?

— Roślinność tego kraju w

znacznym stopniu zniszczyła’
wojna tak, że w niektórych.
Okolicach nie widać zupełnie
starych drzew. Natomiast tam,
gdzie wojna nie dotarła, przy
roda zachowała swą egzotykę.
Np. w górach podczas i jednej
z wędrówek trafiliśmy na

roz-

gra w innym tonie.
" stosunkowo

formie

krótko,
dlatego

brzmią!

długo
larwy, a nie
jako

’

owady
też zupełnie
chór cykad

drzewa wyglądające pozornie
jak klony, posiadały one jed
nak ostre kolce. Dwustume
trowy odcinek drogi pokony
waliśmy przeszło godzinę,
przedzierając się z trudem i

kalecząc ręce. .Niezwykły jest
także krajobraz w, okolicy
najwyższej góry koreańskiej
Pektusanu (na granjcy Chin
i Korei). Znajduje się tu sta
ry nieczynny wulkan w któ
rego kraterze powstało Jezio
ro Niebiańskie a wokół

dawnej lawy* i popiołów
Runicznych. Cała okolica
gląda jak styropianowa,
koracja — ciężkie na j
odłamy skał porywa ze sobą
silniejszy podmuch wiatru,
gdyż wszystko , jest tu z lek
kiego białego pumeksu.

— Czy wybiera się Pan

jeszcze kiedyś do Korei?
— Oczywiście. *. Ctfciałbym

tym razem- poznać północno-
zachodni odcinek kraju, z któ
rego* nie ma do tej pory ma
teriału zoologicznego.

Dziękuję za rozmowę.

Notowała:

BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

pola
wul-

i wy-
de-

pozór

Ważne dla inżynierów
i techników budownictwa

XX jubileuszowa konferencja
naukowa Komitetu . . Inżynierii
Lądowej i Wodnej PAN i Ko
mitetu Nauki . Polskiego' Zwiąź-r
ku ’

Inżynierów i Techników Bu
downictwa ‘

rozpoczyna 16' bm.
obrady w Krynicy/ Część ogólna
konferencji dotyczy aktualnych
problemów naukowo - badaw
czych budownictwa, zawartych
w teorii- konstrukcji, materia-:
łach i konstrukcjach budowla
nych oraz technologii i organiza
cji budownictwa. Wśród 191 re
feratów, zgłoszonych na tę część
konferencji, znajdują się 'również,
przygotowane przez uczesthi-i

,ków z NRD, Węgier i Francji;
Część ^problemowa konferencji
związana będzie z problemami
naukowo-technicznymi . budowy.,
dużych obiektów przemysło
wych na przykładzie powstawa
nia huty' „Katowice”.

Poża obradami plenarnymi.'
odbędą się zebrania zarządów i'
komitetów PAN i PZiTB, pre
zentacje osiągnięć ośrodków ba
dawczych i projektowych.

Kolorowy świat

widziany okiem

kolejarzy plastyków
amatorów

'

W«rnisażę>wi nadano uroczy
stą. oprawę. Było i przecięcie
wstęgi i para młodych. w kra
kowskich. strojach serwowała
wino, były oficjalneosoby i sło
wa, odczytano wreszcie1 werdykt
jury IV'. Ogólnopolskiej Wysta
wy Amatorskich Prdc Plastycz
nych Kolejarzy. Otwarto . ją
wczoraj w sali Domu Kolejarza
w Krakowie przy ul. Filipa 6.

Na „wystawę. wpłynęło około
270 prac z całej Polski. Autorzy
to pracownicy fizyczni i umysło
wi PKP, emeryci i uczniowie, a

nawet lekarze i pielęgniarki
szpitali kolejowych.

' Oceniało

jury pod przewodnictwem JE-
RZEGO NAP1ERACZA. I tak w

dziale malarstwa dwie równo
rzędne'- I nagrody otrzymali: j..
BAJKIEWICZ — emeryt PKP z

Chełma Lubelskiego i K. MI
KUŁÓWA — emerytka PKP z

Rzeszowa. Przyznano też siedem
II nagród i■.kilka wyróżnień.

W < dziale rzeźby trzy ■II nagro
dy uzyskali: L. LICHOŃ z Kra
kowa (syn kolejarza, uczeń Te
chnikum' Kolejowego), W. NI
KIEL z Krakowa za korzenio-
pląstykę i J. WOJTALIK z
Chełma Lubelskiego za płasko
rzeźbę. W dziale grafiki przy-,
znano dwa wyróżnienia M. ZI
MNEJ z Ostrowa Wielkopolskie
go i M. PRAZURZE z Nowego
Sącza: Specjalne wyróżnienie id

„nienotowanej“ konkurencji o-,

trzymała za pięknie, haftowane
serwety —?■L. KOROS, pielę
gniarka z Krakowa.

„Wystawa, starannie ekspono
wana,, jesf .bardzo .kolorowa i
ładna. Obrazy, -malowane k w

różnych technikach i stylach —

mają’ w temacie głównie kraj
obraz, Jak gdyby świat (przyro
da, fragmenty miast, obiekty
PKP) widziany z okien kolejo
wego wagonu. Kolorowy to
świat i ciekawy,' warto więc zo
baczyć wystawę czynną do li
września w godz. 14—19. (bn)
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fROGRAM I

Poniedziałek
12.45 TV Technikum Rolnicże:

Historia lek. 2. 13.25 TV Tech
nikum Rolnicze: Matematyka,
lek. 56 . 16.10 Program dnia. 16.15
Oferty. 16.30 Dziennik. 16.40 Dla
dzieci; Zwierzyniec. 17 .25 Echo
stadionu. 17 .50 Recenzje. 18.20
Kronika. 18.45 Notatnik świa
tłoczuły — Rodzice. 19.10 Re
klama. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Teatr TV: R.
Fretek i Wł. Kowalski ,,Spra
wa polska 1944” cz. I 22.05
Wiadomości sport. + Kronika
XXXI Międzynar. Wyścigu ko
larskiego Dookoła Polski 22.20
,,Bez togi” program pubłicyst.
23.00 Dziennik.

Wtorek
6.30 TV Technikum Rolnicze:

Historia lek. 2 . 7 .00 Tech. Roln.:
Matematyka lek. 56 . 9 .00 Język
polski dla kl. V . 10.00 Język
polski dla kl. II lic. 10.35 „Sie
dem romansów Doni Juanity”
ser. film NRD (od 16 1.) . 12 .55
Dla szkół średnich rodzina
współczesna. 13.45 TV Techni
kum Rolnicze; Chemia lek; 16.
14.30 Technikum Rolnicze; Bo
tanika lek. 16. 16.25 Program
dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Dla
dzieci: Kino Skrzat. 17.05 Śtu-, .

dio Telewizji Młodych. 17.30
Kronika. 17.50 Eureka. 18;20
„Siedem romansów Doni Jua
nity” film ser. NRD. 19.15 Przy
pominamy, radzimy. 19.20 ,Do-»
branoć. 19.30 Dziennik. 20.20
Teatr TV: R. Frelek i Wl. Ko
walski Sprawa polska 1944”
II cz. 21.55 Wiadomości sport.
+ Kronika XXXI Międzynar.
Wyścigu kolarskiego Dookoła
Polski. 22 .10 Świat i Polska.
22.55 Dzienn ik. 23.10 Program
na środę.

Środa
6.30 TV -Technikum Rolnicze:

Chemia lek. 16. 7 .00 TV Techni

kum Rolnicze: Botanika lek. 16.
9.00 Fizyka dla kl. VI. 9 .35 „O-
powieść o Alkadzie z Zalamei”
film fab. TV Hiszp. (od 16 1.).
12.45 ,TV Technikum Rolnicze:
Fizyka lek. 31. 13.25 TV Techni
kum Rolnicze: Uprawa roślin
lek. 38 . 16.25 Program dnia. 16.30
Dziennik. 16,40 Dla młodych
widzów „Skrzydła”. 17.10 Infor
macje, towary; propozycje. 17 .25
Losowanie Małego Lotka, 17.35
Dialogi historyczne. 18.05 Kro
nika. 18.25 Sprawozdanie sport.
19,15 Przypominamy, radzimy,
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik
20.20 „Opowieść o Alkadzie z

Zalamei” film fab. TV Hiszp
(Od 16 1.). 22.20 Dziennik. 22.35
Wiadomości sport. + Kronika
XXXI Międzynar. Wyścigu
kotar. Dookoła Polski. 22.50
Ze stacji snów do stacji! uśmie
chów. 23.15 Program na; czwar
tek;j .

Czwartek
6.30 TV Technikum Rolnicze*

Fizyka lek. 31. 7.00 TV Techni
kum Rolnicze: Uprawa roślin
lek. 38 . 10.00 Z serii „Al Capó-
ne i inńi’ film USA. 13,45 TV
Technikum Rolnicze: Ęizyka
lek. 1. 14.30 TV Technikum Rol
nicze: Hodowla zwierząt lek. 15.
15.05 Matematyka w szkole. 16.25
Program dnia. 16.30 « Dziennik.
16.40 Ekran z bratkiem. 17 .40
•Ta snów i dz — Karol Ca pek. 18.10
Kronika. 18.30 Poligon — fil
maazvn wojskowy. 19.00 TEST.
19.20 Dobranoc* 19.30 Dziennik.
20.20 „Al Caoohe, i inni” film
USA. 21.10 Wiadomości sport;',
21.25 Czym źyie: świat. <21.55
Studio balet.'./Marty Bochenek.
22.25 Dziennik.^2.40 Informacje,
towary, propozycje. 22 .55 Pro
gram na piątek.

Piątek
6.30 TV Technikum Rolnicze:

Fizyka lek. 1. 7.00 TV Techni
kum Rolnicze: Biologiczne pod

stawy użytkowności bydła lek.
15. 9 .00 Janosik — film TV. 10.00
Geografia dla kl. VI. U. .05 Wy
chowanie obywatelskie dla kl.
VII. 12.00 Wychowanie obywa
telskie dla kL VIII. J2 .30 TV
Technikum Rolnicze; Język
polski lek. 43. 13.25 TV Techni
kum Rolnicze: Hodowla zwie
rząt lek. 38 . 16.25, Program dnia.
16.30 Dziennik, 16.40 Dla dzieci:
Pora na Telesfora. 17.20 Tury
styką i wypoczynek. 17 .40 Po-'
radnia Młodych. 17 .55 Dla mło-

. dzieży spotkanie przyjaźni. 18.20*
Kronika. 18.40 Zodiak — Pod
znakiem Panny. 19*20 Dobranoc.
19.30 Dzietinik. 20.20 Janosik
film tvp* 21.05 Panorama* 21.45
Teatr TV: Tomasz Mann ,,Ćiep-
pola”. 22 .35 Dziennik, 22.50 Wia
domości sport. ,

Sobota
6.30 TV Technikum Rolnicze:

Język polski lek. 43. 7 .00 TV
Technikum Rolnicze: Hodowla
zwierząt lek* 38 10.00 Zoologia
dla klas VII. 11 .05—11 .35 Geo
grafia dla klas VIII. 11.40 „Nie
jaki La Rocha’’ film fab. franć.
13.45 TV Technikum Rolnicze:

.Matematyka lek. 22 . 14.30* TV
Technikum Rolnicze: Mechani
zacją rolnictwa lek.. 9 . 15.35 Pro
gram dnia. 15.40 Kronika. 15.55 >

Telewizyjny Informator / Wy-
dawniczy; 16.20 Dla dzieci: So
bótka. 16.45 ! Redakcja szkolna
zapowiada. 16.55 Dziennik. 17 .05
Scena TV Młodych. 18.05 Sza -

re 1 na złote — mam pomvsł.
18.30 PEGAZ. 19.20 Dobranoc.
19:30 Monitor. 20.20 „Gallux
show” wieczór X, scenar. i reż.

Olga Lipińska., 21.20 Dziennik.
21.40 Wiadomości aportowe. 21.55
„Niejaki La Rocca” film fab.
franc. 23.35 Program na nie
dzielę.

Niedziela
6.25 TV Technikum Rolnicze:

Matematyka lek. 22. 6 .55 TV
Technikum Rolnicze: Mechani
zacja rolnictwa lek. 9 . 7.25. TV
Kurs Rolniczy. 8 .00 Przyppmi-
namy. radzimy. 8 .10 Alarm prze
ciwpożarowy trwa. 8 .20 Bieg po
zdrowie. 8.30 Nowoczesność’ w

domu i zagrodzie. 8.55 Program
dnia. 9.00 Dla młodych widzów:
Teleranek. 10.20 ANTENA, 10.35
Kaukaska Branka film fab.
radź. 11.40 Dziennik. 12.10 Pro
gram wiejski. 12 .50‘ Wielkopol
ska, tańczy i śpiewa. 13.15 Nie
tylko, dla pań. 13.40 Piórkiem i

węglem. 14 .05 Dla dzieci Zbig
niew -Poprąws-ki ..Hei z nogi na

nogę”. 15.05 Ex libris. 15.15
Wielka gra teleturniej. 16.05 Lo
sowanie Toto-Lotka. 16.’20 „Mn-
ja Warszawą” film TVP. 16.35
Refleksje obywatelskie, 16.50
Tele-echo. 17.40 Reportaży: 18.10

Sportowy magazyn sprawo
zdawczy^ 19.15 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Święto Trvbuny
Ludukoncert. 21.20 Romeo
i Julia przy końcu listopada
film fab. czechósł. 22 .45 Infor
macyjny 5. magazyn sportowy.
23.45 Program na poniedziałek.

PROGRAM II

Poniedziałek

17.15 Program dnia. 17 .20 Pro-,
"gram II proponuje. 17 .30 Z cy

klu: Nic nowego w Saskim o-[
grodzie. 17 .55 Meksyk progr.
publ. 13. -25 Sport u sąsiadów.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.20 W krainach dziwnych
zwierząt film dok.. - radź. 21 .35
24 godziny, 21.45 Po festiwalu
muzyki - kameralnej instrumen
tów dętych. 22 .15- „Podziemny
front” film ser. TVP. 22 .40 Pro
gram na wtorek.

Wtorek
16.45 Program dnia. 16.50 Tyl

ko dla zastępowych. 17 .15 Pol
ski Fil® Dokumentalny — Fil
my Festiwalu Krakowskiego.
18.35 Teatr TV; Adam Mickie
wicz Pan Tadeusz Księga VII
RADA. 19.20 Dobranoc. 19.30'
Dziennik. 20.20 Alfabet rózryw-
ki „Western”. 20.50 Reportaż.

21.10 24 godziny. 21 .20 Z cyklu!
Młodość talenty pasje Wakacyj
ne plenery. 21 .50 „Na przełaj”
film fab. prod. TVP, 23.35 Pro
gram na środę.

Środa
16.20 Transmisja Zakończenia

Wyścigu kolarskiego Dookoła
Polski. 17 .10 Program dnia. 17 .15
Wilanów reportaż filmowy; 17.35
Kino Miniatur. 18.15 Z siedmiu
anten. 18.45 Godzina Orfeusza;
19.20 Dobranoc. 19.30 . Dziennik,
20.20 Sprawozdanie sportowe.
21.15 24 godziny. 21 .25 Dziecko
w świecie dorosłych. 21.55 Stu
dio przebojów progr. rozrywk.
TV NRD. 22.35 Program na

czwartek.

Czwartek
17.20 Program dnia. 17.25 Z

cyklu: Tory ziemi i harmonia
świata- „Kaplica Zygmuntow-
gka”. 17.35 Dla nastolatków
Druga szansa. 18.05 Portrety
30-lecia: Befama. 18.35 Leon i
lew animowany film. rum. 18 45
Za kierownicą. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.20 Kalejdo
skop sportowy. 20.35 * Piosenka

i kwiaty. 21.00 Kónalnia — rep.
z kopalni Siersza. 21.20 Mistrzow
ski duet program TV radź. 21 .50
24 godziny. 22.00 Przyjacielskie
wizyty. 32.30 Program na pią
tek.

Piątek
17.40 Program dnia. 17 .45 Lu

dziom morza —• próg. public.
18.15 Gość ze skorpiona film ser.

NRD. 19.20 Dobrąhoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Spotkanie z o-

peretką program TV NRD. 21 .00
24 godziny. 21 .10 Gdvbvm miał
karabin film ■■fab. CSRS, 22.40
TEST. 22.55 Program na sobotę.

Sobota
16.30 Program dnia. 16.35 Lu

dzie nauki — prof. dr. Zbig
niew Resich. 17 .05 Pieśni k< m-

pozytorów hiszpańskich śpiewa
Maria Fołtyn. 17 .25 Mała ency
klopedia zwierząt ser. film dok.
fratic. 18,00 Moja żona i ja film
fab. NRD. 19.20 Dobranoc. 19.30
Monitor, 22.29 Inauguracyjny
koncert Festiwalu „Warszawska

' Jesień” w przerwie „Trochę o

'Monaco” film dok. TVP. 22 .15
24 godziny. 22.25 Z cyklu: Czas
dawno miniony .^Trudno satyr
ńie pisać". 22.55 Program na

niedzielę.
Niedziela

12.15Program dnia. 13.20 A-
kademik — program pubłicyst,
13.40 Koncert w porcie program

TV NRD. 14 .15 Złote wrota tea
trzyk piosenki dziecięcej TV Sło
wackiej. 15.45 Szkło w architek
turze. 16.10 Studio Jazzowe PR.
16.40 Świat,; obyczaje, polityka:
17.10 Klub filmowy „Morze tra
wy” film iab. USA. 19.15 Do
branoc. 19.30 Dziennik. -20.20;
Teatr faktu: „Spór o Sienkiewi
cza” cz. I Arcydzieło. 21.30 „100
lat Folies Bergere”. 22.40 Al

brecht Diirer artysta epoki re
nesansu. 23.00 Program na pb-
niedziałek.

Sobota Niedziela

14 15
WRZEŚNIA WRZEŚNIA

Cypriana,
Bernarda

, Albina,
Nikodema

Sobota
Słowackiego 19.15 Lilia Weneda.

Operetka 19.15, Dziękuję ci. Ewo.

Kolejarza 1$ Don Juan\mimo Woli,
Barbakan —J Teatr STU 20 \,-Exb-j
dusM. Cyrk „Arlekin" (al. Puszki
na) 19.

Niedziela
Słowackiego 14 Halka, 19.15- Re

wolwer. Groteska 1 Dzieiny oło
wiany żołnierzyk'. Kolejarza 19
Don Juan mimo woli’ Barbakan
— Teatr ŚTU 20 „Exódus“. Cyrk
♦♦Arlekin" (al. Puszkina) 15 i 19.

Sobota
Kijów 16.30, 19.45 Potop cz. I

(poi. 1. U). Uciecha 15.45. 18. 20.15

Druga twarz ojca chrzestnego (wł,
1, 16). Warszawa 15.45, 18, 20.30 Mi
łość i anarchia (wł. 1. 13). 22 .45
Rodeó : (USA L 16). Wolność
16, 18, 20 Wybawieniem • bę
dzie śmierć (fr. 1. 16). Apollo 15.30

18, 20.30 Cenny łup (fr. L 14).
Wanda 15.45. 18. 2045 McMasters

(USA i. 16). Sztuka — studyjne
J5.45. 18, 20.15 Johny poszedł na

wojnę (USA L 18). Ml. Gwardia
(Lubicz 15) 14.30, 17. 19.30 El Do
rado (USA 1. 14). Zuch (Krowo
derska 8) 15. 17 Weronik* (rum. U

7). Wisła (Gazowa 21) 15.45. 18
Komandosi - (wł. 1. 16). \20, Znika
jący punkt (USA 1, 18). Maskotka
(Dzierżyńskiego 55) 15.30 Przygo*
dv małego Bimbo (rum. 1. 7), 17.30
19.30 Nie. pije, nie- pali, nie pod
rywa ale (fr. 1 . 16). Ugorek (ós. U-

gorek) 15 TVgrvsiątko (buł. 1 . 7)
17, 19 Max i ^ferajna (fr. 4. 16). Tę
cza (Praska 52) 17 Zńżanna j za-,

czarowany nierścień (NRD V 7). 19
K'rói. dama, walet (RFN, 1 ,16j. Ba
gaż (P. Bielaka) 15, 16. 17 Prźygo-
Jy Rolka i Lolka. IR. *>0, 22 Bar-
bareila (wł. 1. 16). Podwaw^łskir
(Komandosów 21) 17,xt9 W1nn*tćt
i Aoanaezi (jug. 1. 11). NornStop
(Błonia) .< 17 Dyskoteką: Kultura
(Rvnek GT. 27) 17. 19.30 Goya
(NRD 1. 14). Dęm Żołnierza (Lu
bicz 48) 15.45 Wspomnienia genera
ła (ZSRR' i. 11). Mikre” (Dzierżyń
skiego 5) 15 45. 18. *»nj5 Quf*1mnda
(w*. 1. 16). Związkowiec ■— studvj-
ne (Grzegórzecka 71) 16, 18, 20 Ro
mantyk (węe 1. 16).

Kina w Nowęi Hucie
KINA W NOWEJ HUCIE

Świt 16, 19.15 Potop, cz. .1 (poi.,
1. 11). M . Sala 15. 17.15. 19.30 Cza
rownice (wł, l. 16). światowid 16,
18, 20 Prvwatńv detektyw (ang. I.
14). M. Sala 15, 17, 19 Nleszoześcia
Alfreda (fr. i. 14). Sfinks (Maja
kowskiego 2) —nieczynne.

Niedziela
Kijów 9.45. 16.30 . 19.45 Potop

I. Uciecha 10, 12.15, 15.45? 18,

20.15 Druga twarz ojca chrzestne
go. Warszawa 1^.15, 15.45. 18, 20.30
Miłość i anarchia. Wolność 11, 16,
18. c20 Wybawieniem będzie śmierć.
Aoollo 10, 12.30, 15.30, 13. .20.30 Cen
ny łup. Wanda ló. 12.15 Pułapka

[na generała (jug. 1. 14),’ 15.45, 13.
’20;is McMasters;1 ISztuka 10, 12.30

JCzyż nie dobija się kohi (USA I.

16)7 15.45, -18. <20.15 Johny poszedł
'

-hą '.WblYfe."'.;W Gw^fdia'
17. 19.30 El DnrartO'/'Zućfi 'l^.5i 1'7,

. 13 lWeronika. Wisla'. ai. ■12 'i Bafkil ’

.13 Kapitan Fior*<’n ź młyna. 15.45
Komandosi. 18. 20 zn*kalacv nurkt.J
Maskotka 15.30, 17.30 . 19 30 Nie ni
le, nie uali. nie r>ódrVWa. ale...
Ugorek 15 Tvgrv«iiatko. 17. lO^Ma^
i feraina. Tęcza 15 Zuzanna 1 za-,
■czarowanv pierścień. 17. 19 Król,
dama, .walet. Pa«aż 10. 11 . 12 . 13*.
15. 16. 17 Przve0^|v Rn^ka 1 T/Olka,,

. 18. 90 . 22 Barbnreilj?. Non-Stón 17
Dve?koteką.i Podwawelskie 17? 10
Winn^tou i Ananąozf. Kultura
15.45, 18,. ?o.i5 Nie frede ■eie kochać
(óol 1. 16). Dam kołnierza 15.45.
18. 20.15 Dziewczyn’9 szuka Szczęś
cia fang. 1 . IX). Mikro 11 Ratka o

>nrarr»ows-nym' rzaste (ZSRR j, 7L\
15.45. jr. 20.15 .Dueimarla (wł. 1 16)
Związkowiec 16. 15. '20 Rnmąntyk.

Proqrom dla dzieci
Zuch 14. Wisłą 11. 11 . Maskotka

10.15. 11.15, ITfrorek 11. 12. 13. Pod
wawelskie 11? n.is. Dom 'Żołnie
rza 12.30, Związkowiec 12.15.

Kina w Nowej Hucie
Świt 12.30,-16; 19.15 Potop. M . Sa

la 15. 17.15, 19.30 Czarownicę. Świa
towid 11.15 Gappa (jap. 1. 11), 16,
18, 20 Prywatny detektyw. M. Sa
la 15, 17, 19 Nieszczęścia Alfreda.
Sfinks (Majakowskiego 2) — nie-

czynne.
'

. ?

Wystawy-muzea
Wawel r- komnaty (sob. niedz.

9—14 .15 i 15—17), Skarbiec i Zbro
jownia (sob. niedz. 10—15.30), Za
mek i Muzeum w Pieskowej Ska
le (sob. niedz. 10—46), Muzeum
lenina, Topolowa 5: Lenin w Pol*
sce (sob. 10—17, niedz. 10—15), Od
dział w Poroninie (sob. niedz. 8—

16), w Białym Dunajcu (sob. niedzJ
9—16), Muzeum Historyczne Od
działy: Jana 12: Dzieje i, kultura
Krakowa (sob., 9—14, niedz. 9—16),.
Szpitalna 21: Dzieje teatru krak.,'

. ..Fedra" J. Racinc'a rysunkach ■
i rzeźbach J. Waltosia (sob. C9—14,'
niedz. 9—16). Krzysztofóry, Rynek!
Gł. 35: Kraków w malarstwie Fa-

bijań.skich ; (sob. 9—14, niedz* 9—<
16), Franciszkańska 4: Nagrody pi.'

. Krakowa (sob. 9—14, niedz. 9—16),
Wieża Ratuszowa (sob. 8 .30—13.30,
niedz. 9—15.3Ó). Muzeum ;Narodo
we — 'Oddziały: Sukiennice: Ga
leria malarstwa poi. XTX w. (sob.
niedz. 10—46), Dom Matejki. Flo
riańska 41 (sob. 10—16, niedz. 9—
15), Szołayskich, pi,. Szczepański 9:
Pól. malarstwo, i rzeźba do 1764 r.

(sob. niedz. ló—16), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze zbio
rów Czartoryskich (sob* 10—16,
niedz. 9—15), .Nowy. Gmach, al* 3

Maja 1: Grafika w Krakowie 1945—
74 (spb. niedz. 10—16), Archeolo
giczne. Poselska 3: Starożytność i
średniowiecze Małopolski, archeo
logia śródziemnomorska, archeolo
gia krakowska w okresie XXX-Ie-
cia PRL (sob. 10—14, niedz. U—14),

Podziemia' kościoła św. Wojciecha
(sob. 9—17, niedz. 13—17), Etnogra
ficzne, pl. Wolnica 1: Polska kul-/
tura ludowa, 70 lat twórczości Za
lipia (sob. niedz. 10—15),. Przyrod
nicze. Sławkowska 17 (śob. niedz.
10—13), Krzyęztofory, Szczepańska
2: Grafika W. Tilleya — Anglia
(sob. niedz. 11 —18), Pryzmat, Łob
zowska 3: Grafika P. Nielsena
(sob. niedz. 9—19), Pglac Sztuki,
pl. Szczepański 4: - Wystawa foto
graf. dorobku., óo-iecia .LRB (sob.
niedz. 11—18). TPSP. N. Huta, al.
Róż , 3: Malarstwo Grupy ..Prono-

zyc1e“ (sob. niedz. 11 —18), Rvdlów-
Tefm ajęrąj £.;njed^4f|—a

44), KTF. nl*? r.Bohón S.taili n gnadu * ,l,Xx
74. cż,_

pal ni a Soli. ‘?vń'4nczka’’ (ćódź.-
'

'1R). stara Bóżnica. Szeroka 24: Ju-

dai^tyezne rzemiosło artvst.1 od
XVTT do XX.w . (sob. 10—14 . nied/^
nlerz'.). Muzeum Lotnictwa -- Czy-
żvny (sob. niedz. 10—14). Pawilon

Wvstawowy. pl. Szczepański- 3a:

Wyst-orać Wł. Hasiora. maląrfiVyó
E. Muchy i R. Kwietnia (sob. godz.
18, niedz. 11—18).

Sobota
Chir,: Kopernika 21, Urolog.:

Grzegórzecka 18. Laryng.: Koper
nika 23a, Neurolog.: Kobierzyn,
Chir. dziec. Prokocim, Okulist.:
os. Na Skarpie, Pogot.' Ratunk.:
Siemiradzkiego 1: wypadki tei. ’ Ó9,
zachorowania i przewozy: 380-55,
Podgórze 625-50; 657-57, Grzegórz*
ki 209-01, 205-77, Pęgot.” MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-55 (16—22),
dla dzieci i młodzieży 611-42 (sob.
14-rris. nied~ . niecz.); .Straż Poż.

08. Pomoc Drogowa PZMot Kra
ków 417-60 (sob, 7—22 . niedz, 11 —

15) , : Zakopane 27?97, N.: Targ 29-
42, N. Sącz 208-25, Tarnów 39-96
(sob. 7—16. niedz. 11—15), Informaę,’
o Usługach. Mały Rynek

’ 5 teł.
56^88,• 22Ó-56, Nowa Huta: Pogot,
MO tel. 411 -11, Pogot. Ratunk. 422-

22, Straż Poż. 433-33 . Dyżur pe-
diatr. dla Nowej Huty, szpital w

Nowej ..Hucie, Informacją kolejo
wa zagr. 222-48, kraj, 238-80 do 85,
595-15, Informacja kodowa tel. 413-
54 (dla Ń. Hutv),. 203-22, 203-42, 584-
23, ^230-19, Milicyjny Telefon Zau
fania 216-41, całą dobę. 262-33 (8—
16) . Krak. Tow. Świadomego Ma
cierzyństwa, Młodz. Poradnia Le?
karska, ul. Boh. Stalingradu .13,
tel. 578-08 (cod z. 9—13).

Niedziela
Chir.: Kopernika 40, ITrológ. i

Grżesórzecka 18. Łaryną.: Koper
nika 23a, Neurolog.: Botaniczna,
Chir. dziec.:; Prądnicką 35/37, Oltu-
list.: Wilkowice.

Sobota—Niedziela

Rynek Gł. 42 (tlen), Pl. Wolno
ści 7. Pstrowskiego 94 (tlen). No
wa Huta — Centrum A blok 3
(tlen). -

ŻOO (Lasek Wolski) od godz, 9
do zmroku

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

Salon Gier Sportowych „Zako
pianka” — ul. Marka M — Flan.
ty (codz. 1*0—21)

PROGRAM I

Sobota
15.05 Listy z Polski, 15.10 Muzy

ka i poezja. 16.10 Z polskiej fo-
noteki. 16.30 Podróże muzyczne po
kraju. 17.00’ RaęUOkurier. 18.00 Mu
zyka i aktualności. 18.25 Nie tyl
ko dla kierowców, 18.30 Non stop
przebojów. 19.15 Nagrania 2: 'ma
łych nłyt. 19.45 Z księgarskiej la-
dy.^-20:00^Program z dywanikiem.z
21.05 Melodie tan. 21.30 Kronika

TotąHzątprą^
21.43 Gra Frank Zappa. 22 .15. Re
cital Doniki WenkoweL 22.30 So
botnia dyskoteka. 23.05 Korespon
dencja z zagranicy. 23.10 Sobotnia
dyskoteka. 0.05—3.00 Pr. z Białego
stoku.*

Niedziela
7.15 Polska Kapela. 7 .30 Moskwa -

z melodią 1 piosenką. 8.15 Po jed
nej piosence. 8.30 Przekrój muzy
czny - tygodnia. 9 .05 Fala 74. 9 .15

Radiowy Magazyn Wojskowy. tft.M
Radiowy Teatr dla‘ Dzieci i mło
dzieży ..Echo". 10.30 Poranek film/
11.00 Niedzielńa musieOramą. 12 .10
Publicystyka międzyharod. 12 .15
Polskie zespoły rozrywkowe. 12 .45
Na krakowską nutę.’<13.00 Maga
zyn literacki „To i owo". 14.1’0

Tygodniowy przegląd prasy, 14.W
Recital — Liii Twanówa. 14.30 W
Jezioranach; 15.00 Koncert żvczeń,
16.05* Teatr PR — Studio wsoółcz.:
„Przedsionek raju" — słuch., Cz.
Chruszczęwskiego. 16.45 Jazz z róż
nych lat., 17.1 ś Niedzielne spotka
nie Studia Młodych. 18.00 Komu
nikaty Totalizatora Sport, i wyni
ki regionalnych gier liczbowych.
18.08 Radiowa. Rewia Rozrywkowa
18.53 Dobranocka. 19.15 Przy mu
zyce o snorcię. 20.00 Dvskusia na

tematy miedzynaród.' 2015 Gwia
zdy polskich operetek. 20.40, Spot
kanie z, pisarzem Ewa Szęlburg-
Zarembiną. 21.03= Polska poezja
śpiewana. 21 .30 Wespół Dziewiątka
— Wszystko o jabłku.':- 22 .00 Z na
grań grupy SBB. 22:30’' Rewia pio
senki. • 23.05 Ogólnnnol. Wiadomo
ści sport. 23.20 Śpiewa Jacques
Rrel. 23.40 Serenado zó serenadą.
0.05—3.00 Pr. z KRAKOWA. '

PROGRAM li

Sobota
17.00 Na krak. antenie. 17.15 Spo

tkanie z piosenką. 17.30 „Co. tam

paftię. wj poezyji’’/ 17.45 Muzyczne
rendez-vpus. 18 05 Muzeum Etno
graficzne dla zagranicy. 18.30 E-
ćha dnia. 18.40 Radiolatarnia —

ożyli przewodnik/ popularno-naur,
kowy. 19.00 Pianista bułg. Al. Wła-
digerew. 19.15 fil lekcja języka an-

gielsk. 19.30 Matysiakowie, 20.00 Ze
świata opery. 20.30 Notatnik kul
turalny. 20.40 Kącik starej nłyty.
21.00 Wesoły kramik. 21.15 Haen-
deli Concerto grosso F-dur. 21 .50
Wiadomości sport. 21.55 Z albumu
kolekcjonera muzyki. 22 .30 Zespół
Dziewiątka — Radipforum. 23.00
Purcei: Oda na’ - cześć . narodzin

królowej. Marii.’ 23.35 Co słychać
w świecie. 23.40 Impresje taneczne i
w mpzyce Bartoka i Wladigerową. i
Na UKF 68.75 MHz — z Kr. (lok.)

16.15 „Wszystkiego najlepszego"
— koncert życzeń dla pracowni
ków Cementowni Nówa Huta. 16.50
yiTTandlowcy po targach0,'

19.00—21.3(1 PROGR. STEREOEON,

Niedziela
Dzienniki: 3.M, 4.S0, 5.30,'«.S9,

7.30, 8.30. 12.30, 18.30, 21.30 23.30 .

T.35 Felieton literacki. 7.45 W ran

nych pantoflach, 8.25 Zawsze w

niedzielę. 8,35 Radioproblemy. 8 .45
PORANEK LITERACKO-MUZYC2-
NY. 1Ó.30 Koncert życzeń. 12.05 Na

południe od. Czantorii. 12 .35 Czy
żnaśz tę książkę? 13;00 Poranek

symf. muzyki to?rok. 14.00?Program-
z dywanikiem. 14 .30 Radiowy Teatr
dla Dzieci i Młodzieży. 16.15 Z księ
garskich witryn. 16.30 Koncert

Cłiopi nowśki -rr; Ti koncert fprtęp
. f-moll. 17.00 Wyniki Lajkonika.
T*L01 oRzecz o Józku Przodku" —

opow.- T. Nowaka. ,17.10 Muzyczny
Kogel-Mogel. 17.30 Utwory Pou-
lenea 18.90 Reportaż z , Międzyńa-
ród. Festiwalu Folkloru Zierń gór
skich, Zakopane 74. 18?35 Felieton?!
18.45 Ksbąręci k ręklarnpwy.. lO.jOO.'
Teatr PR'/Studio Wspólcz. „Luk'
wolności" — słuch. Tvana Jovko-^

wą, 19.45 Muzyka. 20.10 Fr. Schu
bert — IX symfonia C-dur „Wici--
ką‘‘. 20.58 Śpiewa Zespół „Novi",
21*00 Bałtycka Wachta. 21 .15 Buł
garski bas Boris Christoff — śpie
wa arie, z opery Verdiego. 21 .50
Michelangelo Rossi: 2 toccaty,
22.01 Krak, aktualności s. ort. 22 .30

Opowiadania Hildy Cushing. 23.00;
Igor Strawiński : „Les Noces" (We
sele). 28.35 K1asvćy jazzu.'
Na UKF 68.75 MHz — z Kr. (lok.)

18.30—21.00 PROGR. STEREOFOŃ.
PROGRAM III

Sobota
17 Ekspresem przez .świat. 17.05

hŚmierć Artemia Cruz" — ode.

pow. C . Fuentesa. 17.15 Kićrmasz

płyt. 17.50 Muzykobrąnie. 18;30 Po
lityka dla wszystkich. 18.45 Mu
zykalny detektyw.’ 19.15 Książka
tygodnia — J . Conrad: „W zawie
szeniu”. 19.80 Ekspresem przez
świąt.: 19.35. Muzyczna poczta UKF.
20 Korowód taneczny. 20.50 „Kon
trabandą" — śłuęh. M . Wolskiego.
21.05 Lista przebęjów. 21 .30 Aktu
alności nie tylko muzyczne. 21.50.

Opera tygodnia — S . Moniuszko:
„Flis". 22 Fakty dnia. 22,08 . Gwia
zda siedmiu wieczorów — J. Feli
cjano. 22.15 Co wieczór powieść W

wydaniu dźwiękowym „Głownic-
Jtwp. mo«*i itwa i oraktyk’ilarzę

” —7
ode. 2. 22 .45 Muzyka filmowa ■E.
Morricońe. 23 Pneei angielscy:
P, B. Shelley. 23.05 Wieczorne spo

M Telewizja
SOBOTA — I: 15,05 Program

dnia, 15.10 Program I .proponuje,
15.25 TV Informator Wyd., 15.50
Redakcja Szkolna zapowiada. 16
Dziennik, -16.10 Dla dzieci: Sobót
ka, 16.40 Dla młodzieży, 17.35 z

cyklu: Szare ną złote „Mam po
mysł"-. 18 Śpiewają ..Noyi Singers**
— recit. jazz, 18.20 Rolnictwo 1974,
18.30 Pegaz — mag,, kulturalny.
19.20 Dobranoc. 19.30 Monitor. 20.20
Teatr Rozrywki: Jiri Brdecka
„Lemoniadowy Jim". 21.55 Wia
domości sport., 22.10 Dziennik.
22.30 . .Która następna?" film fab.
weg.. 23.55 Program na niedzielę.

SOBOTA TT-: 16.55 - Program,
dnia. 17 „Bomba i". 17.30 Pol; Or
kiestra Kamer., 18 Mała encyklo
pedia zwierząt' „Lwy**- film dok.
fr., 18.35 Canzonissima —• włz pr.
rozrywk., 19.20 Dobranoe, • 19.30
Monitor. 20.20 „Czarna magia na

Manhattanie” film fab. USA; 22

„Kynolog w rozteręei* .telewizyjną
wersja opery, 23 „24 godziny**,

.23.10. Program na niedziele.
NIEDZIELA - l: 6.30 i 7 TV

Technikum ftplnićze. L45. tv Kurs

Rolniczy, 8.10 Przypominamy, rą-
dzlmy. 8 .20 Npwoezesność w lomii
i zagrodzlę, 8.45 Bieg do łdrcwlć.
9 Dis młodych rzidzów: /Telera-

Zwycięstwa*

tkanie 'z K. Kristoffersonem,' 23.50
Na dobranoc śpiewa L. Długosz.

Niedziela
6.05 Melodie — przebudzanki. 7

Solo na kazoo. 7.15 Polityka dla
wszystkich. 7.30 Posłuchajmy je
szcze raz — mag. sł.-muz. 8.30
Ekspresem przez świat. 8 .35 Nie
dzielne rytmy. 9 „Śmierć Artemia
Cruz" — ode. ,pow. C . Fuentęąa.
9.10 Tuwim śpiewany; 9.30 Gdy ./się
mówi „A"... 9.50 Grające listy.

,10.15 Ilustrowany Magazyn Auto
rów. 11 .15 Wielkie recitale: S. Rich
ter we Włoszech (TI). 12.07 „Bak-

e iierie miały wygrać wojnę" — in

.Część słuch.,.^dpkumę.nU ^A....Kudel
skiego. 12 .30^W^zy^Mobino** a

„Olythiifą^.ż ? li Żatty •*

13.15 Przeboje z nowych płyt. 14

Ekspresem przez świat. 14.0.5 Pery
skop — przegląd wydarzeń tygod
ni a. 14.30 „Apostrof" F, Zappy.’
14.45 Źą kierownicą; 15.10 Leśmian

śpiewany. 15:28 Sylwetka . muzyka
— S. Wonder, 15.50 Mistyfi
kacje jazzowe — gawęda muzycz
na M. Swięfciekiego. 16.15 Poma
rzyć, pomarzyć... ,16,45. „Apostrof”
F. Zappy (Ip. 17.05 „Śmierć Ar
temia Cruz" — ode. pow. C. Fuen
tesa. 17.15 Zapraszamy dó studia:
„Mjdie of the Road". 17^0 Lektu
ry,- lektury... 17.55 tvtińi-max, c^y-
li minimum słów, maksimum mu
zyki. 18.30 „Obrona pracy doktor
skiej z archeologii" — słuch. J .

Janickiego. 19 Wizje „SBB". 19.30

Ekspresem przez świat. 19.35 Mu
zyczna poczta UKF. 20 Pół więku
z-Polihymnią — gawęda. W. Ru
dzińskiego. 2i.l0 Gdyby Beęthpven
odzyskał słuch... — dygresi e mu
zyczne. 20.50 „Arkusze pamięci" —

słuch, poetyckie L. Długosza. 21.10
Polski 'Jazz:, monografie płytowe
— M. Kosz. 21 .40. Puszkin śniewa-
nv./ 21.50 Opera tygodnia •— S. Mo
niuszko: ..Flis’*. 22 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów
—v J. Feliciano., 22.15 Wieczory z

Diderotem (VII). 22,30 J. Baez i jej
ballady. 23 Poeci angielscy — R.

Browning. 23.05 Aktorzy o piosen
ce —• T. Pluciński. 23.30 Jazz z Fin
landii gra Kwintet^H. Sarrńan
to. 23:50 Na dobranoc śpiewa Mou-'
loudji.

zwyczajny faszyzm -film dok.
radź., 12.40 Dziennik, 13 Ludzie
naszej wsi, 1315 Studio Muzyki1
Rozrywkowej. 13.45 Kie tylko dla

pań. 14 .15 Dla dz eci: J. Wolski

„Tajemnicza śzufiads" -15.15 I óśo-
wanie Totó-Lotką. 15.30 , Bank
Miast Wyszków t- Rawą Mazo
wiecka. 16.55 Ex Libris — przegląd
nowości wvd„ 17.05 Polskie skrzy
dła —teleturniej, 18.10 Bank'Miaśt;
(II), 18.25 „Piosenki ź klaksonem"

pr.- rozrywk., 19.15 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Z cyklu: ,;Lóve
Story" film fab. ang. „Spotkanie
on latach", 21.10 Bank miast (TTI);^
21.50 Dolary więczór — tu Ł6j3ź,
22.40 Tnformacyjny magazyn snort.

23.25 Progfam na noniedziałek,
NIEDZIELA — n: 13 Program

dnia. ,13.05 Sport i zabawa or.

TV . N|RD. 13.45, Finał druż.vnbwvch
mistrzostw świata na żużlu/ 14.50

Wojskowy Film Dokument., -35,20
Teleteka melomana, 17.15 Świat,-
obyczaje^ polityka, 17,43 Klub Fil- -

mowy- „Staroświecki dramat”
film fab. radź.. 19.15 Dobranoe,
19.30 Dziennik. 20.20 Estrada
tycka „Posłuchajmy przez chwilę
rnuzyki^*, 20.55 Śpiewają Plamie
nie — pr. rozrywk. TV CSRS,-
21.35 Twarze Teatru — Jerzy Tre-
la, 22.03 Program na poniedziałek,^
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DO MŁODZIEŻY
SZKÓŁ ŚREDNICH!

Zakładowy Dom Kultury Huty im. Lenina —

OGŁASZA WPISY kandydatów do zespołu re-.

cytator,kiego. -r Chętni — młodzież szkól śred
nich — proszeni są o zgłoszenie się w ponie
działek 16 września, o godzinie 17, w Domu

Kultury — Nowa Huta, ul, Majakowskiego 2.

PRZYJMĘ pracą na ma
lej zgrzewarce do meta
lu. Oferty 44969 „Prasa”
Kraków,; Wiślna 2.

POTRZEBNĄ,-' do-■
_

mowa zarązij na stelę, do-
dwóch ^ósób. — -Warunki
bardzo: dobre. Zgłoszenia:^

, ul. Batórejgó* 9, ■’m.- 7, co
dziennie godz. 14—18; > ,/

g-44922

Nauka

Praca

POMOC domową. docho
dzącą lub na stałe, przyj-
mie lekarz. Kraków,' Le
lewela- 3/18.

; g-45U)7

PÓMOC domową na bar-
dzó dobrych warunkach
przyj mę. — Zgłoszenia:
Kraków, Sienkiewicza 9/12.

'

g-44982

Opiekunka do półtora
rocznego .dziecka, ńą-j -

chętniej osoba starsza lbb

emerytka — potrzebna. —

Wynagrodzenie dobre. —

Zgłoszenia: tel. 523-31,
godz. 18—20. 'f '? -?'•<

OPIEKUNKĘ do dwóch 3r
letnich dziewczynek, ną 6

godzin dziennie, przyj mę/.
Kraków, ;— Grochowska
3a/!3. g-44703

POTRZEBNA pomoc do
chodząca .. do rodziny - ż"
dzieckiem w wieku szkol
nym. Al. Pokoju 22/118, po
16. . g-44961

KIrirsY', pisania-. • na ma
szynie/,stenografii i se-

kretaria ckie. przy goto wu-

jące do zawodu — orga
nizuje Stowarzyszenie
Stenografów i Maszyni-

.stek.; Ktaków, uL; Wrze-

sińsfca 5/6.’ fJOwa ,&utaj
os.. Kalinowe- ,18 (Liceum
Ekonomiczne). Tarnów. ul -

J. Krasickiego 19 (Llóeuni
Ekonomiczne). Oświęcim.
ul. ♦ Obozowa 39 (Liceum'
Ekonomiczne)., J aworzno,
ós’.’ Stałe, ul. Zawadzkie-

go 5 (Liceum Ekonomicz
ne!. r • K-6338

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
STOCZNI GDAŃSKIEJ im. LENINA

GDAŃSK-WRZESZCZ, ul. KAROLA MARASA 16

przyjmuje ZAPISY
kandydatów do klas pierwszych

Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów
w następujących specjalnościach:

4 MONTER kadłubów okrętowych — 6 oddziałów

♦ MONTER maszyn i urządzeń okrętowych, 2 oddziały
♦ MONTER rurociągów okrętowych — 3 oddziały
♦ ELEKTROMECHANIK okrętowy' — 1 oddział

♦ SLUSARZ-SPAWACZ— 2 oddziały
♦ STOLARZ^okrętąwy — 2 oddziały.

Kandydaci wirihi złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Budow
nictwa Okrętowego Stoczni Gdańskiej im. Lenina:

1) własnoręcznie napisane podanie .

2) świadectwo ukończenia klasy VII i VIII

3) życiorys ,. . i.

4) świadectwo zdrowia ' ■
5) wyniki badań lekarskich (mocz, morfologia, OB, rentgen)*.
Kandydaci’ winni cieszyć się dobrym zdrowiem, posiadać nie

mniej niż 150 cm wzrostu i 42 kg wagi, — Nie/mogą mieć wady
wzroku i płaskostopia. . ■■>

Uczniom przysługuje w okresie nauki zawodu wynagrodzenie

rurociągów okrętowych — w wysokości:- .£ ?,
■ w klasie pierwszej — od 260 do 380 zł
■ w klasie drugiej — od 380 do 500’zł ’’

■ w klasie trzeciej — stawka wg I kategorii zaszeregowania
pracowników fizycznych

'

,

'
-

'
. ::

B. dla kandydatów pozostałych kierunków: ,3
■ w klasie pierwszej — 150 zł'

w klasie drugiej —- 320 zł
■ w klasie trzeciej — stawka wg I kategorii zaszeregowa

nia pracowników fizycznych.
Uczniowie klasy II, którzy ukończyli 16 rok życia oraz ucznio

wie klasy III, wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce i za
chowaniu się, mogą otrzymać premię uznaniową, nie przekracza

jącą 25 proc, wynagrodzenia podstawowego.
Ponadto wszyscy uczniowie klas II i III otrzymują deputat wę

glowy w wysokości 45 zł miesięcznie. ■
Od chwili wstąpienia do szkoły liczą się uczniowi lata nauki

do przywilejów wynikających z wysługi lat.
Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów absolwenci-

są stałymi pracownikami Stoczni Gdańskiej' oraz mają możność
kontynuowania nauki w 3-letnim Technikum Budowy Okrętów
dla Pracujących Stoczni-Gdańskiej Im Lenina.

Pó ukończeniu Technikum otrzymują dyplom technika i świa
dectwo dojrzałości, które uprawnia do kontynuowania studiów
wyższych. -.jł *■?/■ 5 '•//' ‘ *’

Ponadto LICEUM ZAWODOWE

PRZYJMUJE ZAPISY KANDYDATÓW
do klas pierwszych

o specjalności: : • ’
-

’
-

♦ MONTERA kadłuba okrętowego 4 klasy. |||1

Warunki przyjęcia: '.■
■ własnoręcznie napisane podanie
■ świadectwo ukończenia klasy VII i VIII
■ życiorys
■ świadectwo zdrowia
■ wyniki badań — (mocz, morfologia, OB, rentgen)
■ zdjęcia — 3 sztuki.

■Kandydaci winni cieszyć się. dobrym stanem zdrowia, nie mogą
mieć wady słuchu, wzroku i płaskostopia.

’ '‘

Uczniowie, wykazujący dobre postępy w nauce i nienaganne
zachowanie się. otrzymują stypendia. — Nauka trwa cztery lata.

Po. ukończeniu Liceum absolwenci otrzymują świadectwo doj
rzałości uprawniające do kontynuowania studiów wyższych oraz

mają zapewnioną pracę w Stoczni • Gdańskiej im. Lenina.
Uczniowie korzystają z bogato rozbudowanej bazy secjalno-

wypoczynkowej. — Biorą udział w atrakcyjnych' wycieczkach
krajowych i zagranicznych, odbywają też praktyki zagraniczne.

Zespół Szkól prowadzi wiele kółek zainteresowań, jak: muz.ycz-
ne, recytatorskie, kolarskie, metaloplastyczne,' motorowodne. —

Mają do dyspozycji sprzęt Yacht-Klubu Stoczni Gdańskiej i mogą
być jego członkami. .

Staż pracy w Stoczni Gdańskiej liczy ,się od dnia przyjęcia
do szkoły. . ..

’

,, .

Kandydaci zamiejscowi mogą otrzymać miejsca w internacie —

względnie w kwaterach prywatnych.

UNIWERSYTET-
ROBOTNICZY ZMS

W KRAKOWIE

organizuje
KURSY

♦ kierowników zakładów
gastronomicznych bu
fetowych ♦ kelnerskie ♦
kucharzy. *

s Informacji udziela i za
pisy przyjmuje sekreta
riat UR ZMS — w Krako
wie, ab Słowackiego 29. —

teł. 351-80, W1 godz. 9—19
' '■—

<1 ^UNI^ĘRSjYTE^ : . A’
; < RoĘótńicży ■zmś
•‘ W KRAKOWIE

organizuje v

KURSY

przygotowawcze
na zawodowe studia *eko-

■nomiczne i techniczne dla‘
pracujących■—

. ubiegają
cych sie o przyjęcie do
Akademii Ekonomicznej,
Akademii Rolniczej, Po
litechniki . Krakowskiej,
Uniwersytetu Jagielloń
skiego — ęrawo adfnini-
stracyjne i' ogólne. g ;

informacji udziela ! za
pisy ...przyjmuje sekreta
riat UR ŻMŚ — w Krako
wie. aT Słowackiego 29 —

tel. • 351-80, ; W: godz; 9—19

FIAT 125 p, stan bardzo
‘dobry, — sprzedam. Tel.
722-08 . g-44710
łóżka metalowe z ma
teracami i koce — sprze
dam.- Zgłoszenia: Kraków,
ul. Walewskiego /30a.

Lokale

DWIE panny, inżyni-r i

ucząca się, poszukują
komfortowego pokoju. —

Reflektują również .na

pokój dla jednej z tych
osób. Może być w Nowej
Hucie. Oferty 45105 „Pra
sa” Kraków, Wiśina' a. --

Kupno
SZY^BĘ przednią do Tau-
n-usa 17, produkcji 1967 —

kupię...Tel; 545-77 .

Sprzedaż
MEBLE. — / tapczany^,’tne-
blościaiiki itp. — oka-

'Zyjnie .sprzedam. -Zgłoszę-
nią: Kraków, tel. 628-24.

FIAT 125 p 1’300, używa--
jhy? lub. nowy —. sprze-,
dam. Oglądać: ąl. Słowac
kiego 6/10, sobota nie-

. dzielą, godz; 46—18.

SYPIALNIĘ I- komplet ku-
• chenny >,W.^sprzeda-m. Al.
Pokoju 13/1.\ , ............

MOSKWICZ 407, -stan do- .

bry — -okazyjnie sprzęg
dam. Oferty 45013 ,,Prasa”
Kraków. Wiślna 2.

OKAZJA! Fiat 127, rok
1974, okres gwarancji —

kolor zielony — • sprze-
; dam. Cena, 155.000. Kra-

Praska 21.

.TRABĄNTÓWSJĆIE opony
‘‘włoskie, bezdętkówe.' Tek
702-47 ■ ■ g-45022

■FORTEPIAN „Forster” —

sprzedam.; Tei; 328-21 —

wieczorem.. < ■•
.

•

„SYRENA 105”, wyióso-/
'waha w: PKÓ. —: do sprze->
dania.' Tel. - 208-8Ó.

SPRZEDAM cegłę szamo?“

; materiałybudówlgne
'

ż,
i roz/bió.rl^r^ .Kraków.
'•W^ąifesti4|TułpćóWegdr. 2078.' ■
’W&RTBURGr' ’ 353-''d^HTi:u-

xe, rok 1970, sprzedam. —

Nowa Huta. Adama Po
lewki, .Bieńęzyce wieś? 16,
ęe^żięńTitÓ' W gpdz. 18.30—^

19y-/niedziele 'Ód ji3 do 16A

KAROSERIĘ Trabanta 600

sprzedam w całości lub
na części. Tel. ,351-09.

SUPĘRKOMFORTOWE —

mieszkanie. 3 -pokojowe —

zamienię na; dwa miesz1-
kania, - oddzielne. Tel.
636*68. •

. g-45042

SUPĘRKOMFORTOWE —

2 pokoje, jasna’ kuchnia,
lóggia, ńa Kozłówką za-

ihienię na pąkój z kuch
nią i gąrsonierę, — Oferty
45023 \ „Prasa” Kraków,
wiślna Ą-
PWUPOKOJOWE miesz
kanie superkomfortowe,
spółdzielcze, zamienię na

większe w Krakowie lub
Nowej Hucie. Nowa Hu
ta,. os . XX-lecia PRL 18/18,
godz. 15—18.

2 STUDENTKI poszukują
pokoju. Tel.,' 648-40, żwewn.
40. g-45085
MIESZKANIE: 3. pokoje,
kuchnia, łazienka., ubika-,
ej a, hall, garderoba i

przedpokój, zamienię na

2 mieszkania mniejsze. —

Oferty .45083 ..Prasa” Kra -

ków, Wiślna 2.

WADOWICE, superkom-
fortowe 2 pokoje z; kuch
nią, telefon, I piętro, żar

mienię na mniejsze w

Krakowie lub Okolicy. —

Oferty 44781 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2. ; .

tjęZEN poszukuje poko
ju. Tel. 614-71, po godz.
15. g-41830
MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne. ‘członkowie spółdziel-
ni . mieszkaniowej poszu
kuje garsoniery^, Cżynsż^
miesięczny. Tel. 383 -59.

POSZUKUJĘ samodziel-
nego, umeblowanego mie
szkania na .9—12 miesię
cy. Zaopiekuję się mie
szkaniem 'wyjeżdżających
za granice, względnie za
mienię za mieszkanie w

Warszawie na ten okres.
Iren a Ja rośzewska. War
szawa. Lwowską 10,„m. 12,
tet;; 28-4)0-72 .

KW ATERUNKOWE pokój
z kuchnią., 42 m2, nowe

budownictwo, przy ul.
Szopena, zamienię na ko
rzystnych warunkach na

mieszkanie 3-ookójowe .

—

może być spółdzielcze. —’

Oferty 41428 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁZeiśstwo studenc
kie, bezdzietne poszuku
je -samodzielnego miesz
kania w Krakowie' luli;
Nowej Hucie.' Zakopane/
ul., 'Zwierzyniecka 8, ‘tel.'
25-95. , g-44552
MAŁŻEŃSTWO . z dziec
kiem Afrynajmie garspnlei’:
rę,'pokój nie umeblowa
ny. Zgłoszenia: os. Dą
browszczaków 11/28.

Odstąpię mieszkanie
studentom. Dojazd do
centrum — 10 minut. -4
Kraków, Solarzy -iżl', po
godz. 15.

CUDZOZIEMIEC, Francuz
— poszukuje mieszkania
3-r4-pokoj owego,t super*-.
komfortówego, umebió-

wanego, z telefonem, naj
chętniej w śródmieściu
Krakowa. ' Warunki do
omówienia .i Oferty tęlefó^
niczne pod ? numerem

209-82, godz. 9—18, z wy
jątkiem sobót.

POSZUKUJĘ garsoniery
W centrum Nowej Huty
lub Krakąwię. ŻgloSzeiiia:
Potiebni 10/45.

ZAMIENIĘ samodzielne 3
duże pokoje superkomfoc
towe, w okolicach o 1 a?u
Wolności, na 2 duże po
koje superkomfortowe w:

tef samej dzielnicy. Ofer
ty 45199 „Prasa” Kraków,
.Wiślna 2.

4 POKOJE
! . nadające się .....

■/NA POMIESZCZENIA '

BIUROWE — weźmie
w. najem, na terejiie Kra
kowa lub Nowej Huty —

przedsiębiorstwo państwo
we. — Oferty upraszą zsię
kierować pod. adresem: —

„Prasą” — Kraków. Wiśl
na 2 — dla ńr K-7633.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

ROBOTNIKÓW magazynowych ! transportu,
SPEDYTORA TRANSPORTU, KIEROWC^,
MASZYNISTKĘ, MA GAZYNIERÓW, PALA-
ĆŻY c. o. — zatrudni „Agroma” — Kraków-
Batowice — telefon nr 328-33.

‘ Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych
w Olkuszu — zatrudni zaraz w Dziale Inwe
stycji następujących pracowników w wyko
nawstwie inwestycji:

■—S; INŻYNIERA budowlanego lub sanitar
nego

— INŻYNIERA MECHANIKA do montażu

maszyn, zę znajomością języka ńiemiec-
kiego lub angielskiego.

Warunki pracy i płacy do omówienia.
Istnieje . rriożliwość otrzyniania

' mieszkania.

Zgłoszenia należy kierować do Działu Oso
bowego Olkuskiej Fabryki Naczyń Emąlior-
wąnych., Olkuśz.„\.ul. ■Partyzantów 8, telefon
306-73 do 306-78, wewn. 245.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Zbożowo - Młynarskiego „PZZ” w Krakowie,
ul. Pułanki 9 zatrudni natychmiast:

— 18 ROBOTNIKÓW, (mężczyzn) do prac
za- -i-1 wyładunkowych.,

— 5 KOBIET na stanowiska pomocnicze
w działach produkcji

— 3 Ślusarzy konserwatorów
— 2 TOKARZY
— 2 ELEKTRYKÓW
— 2 TECHNIKÓW MECHANIKÓW
— 3 PRACOWNIKÓW, do działów: ekono

micznego, handlowego, laboratorium —

wymagane wykształcenie wyższe lub
■.średnie ,i praktyka.

Zgłoszenia przyjmuje Sekcja Kadr i Szko
lenia Przedsiębiorstwa —- ul. Pijarska 9, Ii
piętro.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
w Krakowie — zatrudni natychmiast:

— PSYCHOLOGÓW z praktyką.
, Warunki. pracy i płacy do omówienia na

miejscu. :

Przedsiębiorstwo zatrudni również:
— PAŁAćZY centralnego ogrzewania

.^•LAKIERNIKÓW;
Źglpszenia przyjmuje i inforriiacji udziela

Dział Osobowy MPK — w Krakowie, ul.
Wawrzyńca 13,'parter.

CZYTELNIA FRANCUSKA
KRAKÓW, Ul. jANĄ 15 / ' telefon 2f)9-?2 .

już otwarta po prz,crwic wakacyjnej.
■ Filmy, odczyty, koncerty . .

■ Biblioteka otwarta codziennie- w;: godzinach :

11—13 i 15—18 (z wyjątkiem sobót).
■ Kursy języka francuskiego (dla dprosłych)^.. /

Egz.antiny wstępne: •

— na III rok — 16 wrześpia,r godz. 17 <
— na IV rok — 17 wrześhią, godz. 17 ;
— na V rok — 18 września, godz. 17 . .

■ Wpisy po zdaniu egzaminu.
■ Wpisy kandydatów na rok I i li oraz na

kurs t(uniaczeń (bez > egzaminu wstępnego)
od 19 Września bn,.. w godz. 11 —14' i 15—

ILOSC MIEJSC OGRANICZONA.

PRACUJĄCA poszukuje
pokoj u konifortowęgo lub
garsoniery, na okres ro
ku. . Oferty . 45132 , „Prasa’’
Kraków, Wiślna 2. s

PUDLIK Andrzej, ^Kraków
;Nowai, „Huta,’ os'.'" Na

Wzgórzach 40/57. zgubił
legitymację studencką
wydaną przez WSP w

Krakowie. ■f,
'

g-41840

Zguby Różne

iooo zł nagrody ża ! od-,
prowadzenie lub wskaza
nie miejsca pobytu psa.

'sześciomiesięcznego wil
czura, lekko podpalanego,
wabiącego się /„Orkan”,,
uprowadzonego 7 wrześ
nia? z mieszkania przy all-

Pokoju 15/11.. .Zgłoszenia
tylko. właścicielowi: Bi
liński, tel. 350-22 . 23 godz.
8—16. W ,go{lz. 18—20 OSO- ,

biście pod podanym' adręr-.
sem. '.\ ‘

g-15212

WYWAŻANIE' kół , samo
chodowych na

'

poczeka-
niti. AutoserYice- — Feld
mana 6 a (boezria Kre-
merowskiej'); «. •

, ■

Maglowanie elektrycz
ne — zakład xisługowy
przy- uh - Krasickiego 16
z nową, fach ową ..-obsługą
— zaprasza ęodzięnnię. w

godz. -10—Ż8.
|.. 1 g-. 45(}4’5

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO/
ROBOT INŻYNIERYJNYCH

w KRAKOWIE, uL MAZOWIECKA nr /?5

OGŁASZA DODATKOWE WPISV
(bez egzaminu wstępnego)

do atfakcyjnego i dobrze opłacanego zawodu:

MONTERA Zewnętrznych sieci komunalnych.
. Nauka trwa tylko dwa lata. . :

'

Warunki przyjęcia:
' ' '

1) ukończenie 8 klas szkoły podstawowej ®
2) złożenie podania wraz z życiorysem <

3) złożenie zaświadczenia lekarskiego
4) przedłożenie, odpisu z wyciągu urodzenia •

5) złożenie trzech fotografii. ;/

Przedsiębiorstwo zapewnią'uczniom:
' -s^/. ,

" W’4asro^enie młesięczne . .w zależności od Ciekli '

ij
- od- 360 do 520 zł w pierwszym .rok.ll ‘ ?

— od 480 do 600 zł — w drugim roku nauki ' ”

■ bezpłatnie mundurek szkolny wraz z dodatkami wartości
około 2.000 zł

■ bezpłatne posiłki ręgeneracyjne■ zakwaterowanie dla uczniów zamiejscowych na koszt Przed-< ?
siębiorstwa. <

'

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 21 września .1974 ró Dział Kadr s

i Szkolenia KPRI —■Kraków, ul; Mazowiecka 25, pókój
’

210, II pfe- 'i
tro — telefon nr 344-55, wewn. 29.

MlEJSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE
W KRAKOWIE

przyjmie natychmiast kandydatów
do przeszkolenia w zawodzie

♦ KIEROWCY AUTOBUSÓW komunikacji miejskiej -

♦ MOTORNICZEGO TRAMWAJOWEGO.

Do szkolenia w zawodzie kierowcy autobusów

komunikacji miejskiej przyjmowani: są kandydaci (mężczyż-;■
ni) w wieku od 24 do 35 lat, z wykształceniem podstawo
wym, posiadający dobry stan zdrowia, oraz uregulowany,
stosunek do służby wojskowej, zamieszkujący w Krakowie
i bliskich okolicach. — Kandydat nie może być karany są- 1
downie. Od kandydatów nie jest. Wymagane posiadanie
jakiegokolwiek prawa jazdy. — KURS TRWA 4 MIESIĄCE;
W okresie szkolenia słuchacz otrzymuje wynagrodzenie. ,

Do przeszkolenia w zawodzie motorniczego tramwajowego.
przyjmowani są mężczyźni po odbyciu służby .Wojskowej, „

w wieku do lat 40 oraz kobiety w wieku 20—40 lat (w peł-
'

nym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Od/kandy
datów wymagane jest Wykształcenie podstawowe, zameldp-.
wąnie na pobyt stały w Krakowie lub bliskich okolicach. —

KURS TRWA 3 MIESIĄCE. — W okresie szkolenia słuchacz
otrzymuje wynagrodzenie.'

Czas i godziny pracy kobiet

zatrudnionych w charakterze motorniczych tramwajowych -

w niepełnym wymiarze czasu pracy, uzależnione są od mo
żliwości kandydatki (codziennie w godzinach 5—9 lub 14—18,
albo co drugi dzień po 8 godzin pracy),,.

Szczegółowych informacji o warunkach pracy i płacy
w zawodzie kierowcy autobusowego- i motorniczego tram
wajowego udziela oraz przyjmuje zgłoszenia kandydatów —■
Dział Osobowy MPK, w KRAKOWIE, ul. WAWRZYŃCA 13,
partler, telefon 6^5-30, Wewn. 18, w godzinach od 7 do llj
w soboty do godziny 12. ’ ■■'



Morzv Podhala

W drugim dniu turnieju hokejowego zorganizowa
nego z okazji rozpoczęcia sezonu, który odbywa się w

Pałacu Lodowym w Nowym Targu, odbyły śię dwa
• kolejne spotkania.

f SZCZYRK. S etap kolarskie- '
-

( go „Tour de Pologne" zakoń- 1
, czyi się zwycięstwem wicemi- |

I strza świata — Ryszarda Szur- ,

1, kowskiego, przed mistrzem i
•I świata — Januszem Kowalskim I.
j1 i Janem Brzeżnym. Leaderem |
J jest nadal Del Croix, który. 1

, ma przewagę 2,21 min. nad i
I swym kolegą z klubu Ijsboer--I
i ’

-kę • — .Peetersem oraz 2.43 min, i
1 nad Krzeszowcem.

w

wzmocni

Pierwsze

Na kortach Olszy

w mistrzostwach

okręgu
WCZORAJ na kortach, krakow

skiej Olszy rozpoczęły się teni
sowe mistrzostwa okręgu z udzia
łem blisko 50 zawodniczek 1 za
wodników z 8 klubów. W pierw-

. szym dniu turnieju iiie zanotowa
no’ niespodzianek.

Rozstawiony z nr, 1 — Meres
(Nadwiślan). wczoraj nie grał, roz
stawiony z nr 2 —• A. Nowak (N)
pokonał Kwiatkowskiego (Olsza)
6:1, 6:1 i prowadzi z Kaszą (O)
6:3, lecz grę przerwano z powo
du zapadających ciemności. Roz
stawiony z nr 3 —■Wojciechowski
odniósł 2 zwycięstwa i to w lad-

. nym stylu, ńad Łabackim ż Czar
nych Żywiec 6:1, 6:1 i nad Żura-
wieckim (O) 6:1, 6:2 Czwarta ra
kieta okręgu — Z Górszczak (N)
walcząc dość ofensywnie pokonał
Chowańca (Cz) 6:2, 6:3. Natomiast

■S. Wayda (O), w pierwszym wystę
pie od czasu złamania nogi pokonał
Przybylaka (Chełmek) 6:4, 6:3, a

. Szyłkiewicz (N) wygrał z M. Jam-
skirn (Oj-6:1, 6:2.

Kierownikiem zawodów jest
mgr Viorika Łysak. Organizatorzy
planują gry eliminacyjne przez
całe dzisiejsze popołudnie od
godz. 13 oraz w niedzielę od godz.
9.30 .

W pierwszym wicemistrz
Polski —Naprzód Janów spot
kał się z drużyną czeską —

Slovanem ż Ustin/Łabą i po
słabej grze przegrał aż 2:5 (0:1,
0:2, 2:2).

W drugim meczu, przeciwko
Legii wystąpiła drużyna junio
rów Podhala (zespół Torpeda
z Mińska nie dotarł do Nowe
go Targu). Spotkanie, po żywej
grze, zakończyło się ciężko wy- ,

wałczonym zwycięstwem Irli-

gowców z Warszawy 6:5 (3:2,
2:1, 1:2). Bramki zdobyli, dla
legionistów — Trześniewski 3
oraz Antonowicz, Nowiński i
Szulim po 1, dla juniorów —-

Zubek 2 oraz Garbacz, Wąty-
chowicz i Dziubiński po 1. Mło
dzież Podhala na tle silnych
fizycznie przeciwników roze
grała świetną partię i gdyby
mecz trwał jeszcze 2—5 min.,
to kto wie, czy nie bylibyśmy
świadkami niespodzianki.

Pod koszem
WCZORAJ w hali GTS Wisła

rozpoczął się półfinałowy turniej
koszykarzy ,c> mistrzostwo Polski
juniorów. Z zapowiedzianych 4 ze
społów nie przybył, bez powia
domienia SZS AZS z Białegostoku.
W tej sytuacji odbył się wczoraj
tylko jeden mecz między Wisłą
a Lublinianką. Niespodziewanie
wygrali goście 66:47 (27:23). Naj
więcej punktów zdobyli, dla zwy
cięzców — Buczek 24 i Woźniak
16, dla pokonanych — Białek 17,
Semczyk 9 i Solek 7.

Telegraficznie
WIEDEŃ, Pierwszy etap ko

larskiego „Tour de Vienne“
wygrał K. Schattelbauer (Au
stria)/ przed Hartnickiem. i
Milde (obaj NRD).

MISKOLC. Rozpoczął
taj turniej pięściarski
gwardyjskich. Dwaj
Witkowski i Woźniak
zwycięstwa. \ 7

MOSKWA. W trzecim meczu

turnieju hokejowego o puchar
„Izwięstii” reprezentacja ZSRR
odniosła . trzecie zwyęięstwo,
Wygrywając w piątek z Fin
landią 4:3 (0:0, .2:2, 2:1).

Sie tu-

drużyń
Polacy:
odnieśli

||B» 93 flEfaBai

Konia z rzędem temu, kto potrafi logicznie uzasad
nić słuszność ułożenia kalendarza spotkań takiego,
jaki jest w piłkarskiej ekstraklais’ie. Najczęściej zaleca

się grać zespołom klubowym, kiedy właśnie czekają
je1 inne ważne a • nawet prestiżowe mecze. Innymi
słowy zespoły, które mają wkrótce wstąpić w szran
ki rozgrywek pucharowych (międzynarodowych) bę-

Im

dą miały maraton nie do pozazdroszczenia.
Nie musimy szukać daleko...

weźmyj pod lupę wiślaków. Otóż
od 1 do 14 września rozegrają aż
5 spotkań a wkrótce czekają ich
dalsze mecze. To więcej nawet,
niż w Anglii, gdzie w ciągu 2 ty
godni’ zawodnik rozgrywa najwy;
żej 4 spotkania.

Kto wytrzyma . tak duże
zenie? Nie zapominajmy

obcią-
na do-

Im więcej jes>t spięć pod
bramkowych, tym piłka noż
na jest ciekawsza. Na zdję
ciu efektowna parada bram
karza Celticu Glasgow w‘
meczu z duńskim zespołem
Vajle BK. Fot. CAF

Wyobraźmy sobie, że

nagle w całej dziel
nicy zamknie się, z

powodu remontu, wszystkie
piekarnie? Przepraszam,
trudno byłoby coś podobne
go wymyślić. Sprawa o któ
rej będzie poniżej , jest o

wiele mniejszej wagi, ale z

punktu Widźenia.Interesów
sportu krakowskiego, nie
bagatelna!

Otóż od wiosny trwa re
mont sztucznego lodowiska

,w Krakowie i wszyscy za
interesowani, w tym' i wła
dze sportowe, chyba o tym
wiedzą. Tym bardziej, że
na łamach „Echa" już kil
ka razy o tym wspomina
liśmy a nawet wyrażaliśmy
zaniepokojenie ślamazar
nym tempem robót. Zgod
nie Zi oficjalną wersją, re
mont'obiektu przy ul. Sie
dleckiego ma trwać do kóń-

: Ponieważ .

sezon już się rozpoczął na
leżało pomyśleć, aby w

międzyczasie hokeistom i

łyżwiarzom udostępnić naj
bliższe lodowisko w Nowej/
Hucie.

W sekcji hokejowej Cra-
cóvii zapowiedziano jużna-

wet zawodnikom, że od

przyszłego tygodnia rozpo-
czną treningi w Nowej Hu
cie (najwyższy czas, gdyż w

pierwszą sobotą październi
ka inauguruje rozgrywki II

liga seniorów i centralna li
ga juąiorówj, Okazuje się,iż
zapowiedź była czczym
wymysłem, gdyż lodowisko

Na tematy dnia

ca października:

I

nowohuckie jest nieprzy
stosowane do sezonu. Jak
nas poinformował kierow
nik obiektów Hutnika. —

mgr B . Szczepka nikt, ani
z władz sportowych, ani
też z Cracouii, nie zwracał
się nawet: do Hutnika o

wcześniejsze uruchomienie:

lodowej tafli. Oni więc
przygotowują się do uru-

• chamienia obiektu, zgodnie
że swymi. wcześniejszymi
planami, dopiero w listopa
dzie. Bardzo się zdziwił B.

Szczepka kiedy' powiedzia
łem mu, że hokeistom Cra-
ćóuii zapowiedziano, iż już -

za. kilka dni będą jeździć
ną tafli w Nowej Hucie.
Stwierdził, iż' rzećz jest, ra
czej niemożliwa do prze
prowadzenia. Raz więc je
szcze opiekunowie Craconii
nie zdali egzaminu organi
zacyjnego, , raz jeszcze wła
dze sportowe, konkretnie

Wojewódzką Ee^efacją
Sportu, która ma * przecież
kierować sportem wyczy
nowym, -nie wykazała w

tym względzie . należytej
prężności organizacyjnej.

5 ezon już rozpoczęty, a

hokeiści Cracpuii, od

powrotu z obozu sa bez
możliwości treningu. W ja-

'

kiej_ więc sytuacji rozpoęz-
ną rozgrywki? Czy wysiłki:,
zawodników nie zośtana:
znów zmarnowane? W tej
sytuacji trudno: nawet. wy
magać, od zawodników, by

. zwyciężali, jeżeli, przygoto
wują śię do sezonu w wa
runkach znacznie gorszych
niż,inni. A wiec, nie liczmy...
na sukcesy hokeistów, zgo
dnie z intencją chyba władz .

sportowych, które. także
zdają sie kłOść krzyżyk na

tej dziedzinie sportu w

Krakowie. (F)

Dziennikarze

lekarze
W ramach obchodzonego w Kry

nicy „Festynu z Dziennikiem Pol
skim” odbędzie się w niedzielę
spotkanie piłkarskie pomiędzy
krakowskimi dziennikarzami a re
prezentacją krynickich lekarzy. —

Początek emocji — o godz. 16.

miar, że polscy piłkarze nie są
przyzwyczajeni i przygotowani do
takiej młócki, nie posiadaj ą od
powiednich gabinetów odnowy
biologicznej itp. <

Wcale nie próbuję tłumaczyć
piłkarzy. Zresztą obiektywny
Czytelnik zauważy, że ną łamach
„Echa" stawiamy wiślakom dość
wysokie wymagania. Ale... sta
wiając je, nie wolno przesadzać
i należy wszystko widzieć
właściwych proporcjach.

Piłkarze „Białej Gwiazdy"
mo\ okresów względnie poprawnej
gry, swą postawą nie. mógą nas

zadowolić. Weżmy choćby . pa
warsztat ich środowy występ.
Jeśli w ciągu kwadransa potrafi
li zagrać- efektownie, dynamicznie
a nawet skutecznie, to dlaczego
przez pięć pozostałych grają ina
czej? Oczywiście w ostatnich 15
minutach bronili się, nie ząwśze
zresztą skutecznie, przed fąlpwy-
mi atakami mistrza Polski. Jed
nak co robili w pierwszej części
meczu? To có nam zaprezento
wali mogło napawać , obawą ; o

końcowy rezultat. Zgodzą się
chyba obecni na .meczu, że pod
czas przerwy nawet najzagorzal
szy- sympatyk „Białej Gwiazdy"
przyjąłby remis jako szczęśliwy
dar losu.' Wiśłacy nabrali dziwnej
maniery, stoją i patrzą jak jeden
z kolegów walczy' o piłkę z prze
ważającą iiawet liczbą przeciwni
ków i nie biegną mu w sukurs.
Gra bez piłki to „terra inęognita"
jedeńastki- mającej wszelkie da
ne, aby wywalczyć dla grodu pod
wawelskiego i utrzymać' na dłuż
szy okres tytuł... mistrza Polski.

Dziś tj. w sobotę piłkarzy

we

mi-

„Białej Gwiazdy" czeka pewnego
rodzaju egzamin, dojrzałości.! .W <
meczach obecnej edycji ani razu

nie zeszli s boiska pokonani.
Dwukrotnie triumfowali ńa włas
nym boisku (Śląsk i Ruch) i dwu
krotnie remisowali na wyjazdach.
(ROW. j Arka). Jeśli i w trzecim
występie przeciwko

' Gwardii w

Warszawie nie przegrają, to moż
na dawać im pewne szanse na

udział w . . rywalizacji o -• premię
„jesieni"/ Jeśli wygrają, to sta
ną się poważnym kandydatem
do objęcia przewodnictwa w. ta
beli, Oczywiście! nie należy jed
nak przeceniać ewentualnego
zwycięstwa, gdyż dzisiejszy prze
ciwnik — Gwardia wystąpi !w
składzie naszpikowanym rezerwa
mi. Najprawdopodobniej znów
zabraknie Żmudy, Terleckiego,
Masztąlera i Kwaśniewskiego.
Tymczasem w Wysoko .notowanej

'

drużynie Wisły nie wystąpi tylko
Pionka. Natomiast Adam Musial

uczestniczył już w czwartkowym
i piątkowym treningu
dopodobniej wzmocni
„Białej Gtriazdy"?

Z niecierpliwością
będziemy ‘pa wieści
•Wynik meczu Gwardia
stanowił będzie’w pewnym stop
niu wykładnik rzeczywistych moż
liwości naszych pupilów w naj
bliższej przyszłości.

. W ipozęśtajyćh; meCMCh ■. grają:
Ruch — Lech,. Arka — Górnik,

. Śląsk -r-i Legia. RÓW —

. Pogoń,
Tychy

'
— Szombierki, Zagłębie' —

. ŁKS 1 Polonia — Stal M. (JĄF)

i najpraw-
jedenastkę

oczekiwać
ze stolicy;

i .-r ■Wisła

IBX.
Przybyłem punktualnie do tourist de luxe Reforma

Hotel. Pani Snood wprowadziła mnie do pluszowego a-

partamentu, którego cena musiała przyprawiać ją o

bezsenne noce. Ubrana była w znaną mi szatę koloru

bougainville, a jej włosy ułożone były-— jak zwykle
na wieczór — w

świątecznie i' była
— O, Piotrze! —

to ładnie!
Przy sofce stał

nim butelka rumu i elęganąkie dodatki cocktailowe.
— Pomyślałam, że zabawniej będzie jak napijemy

się cocktailu u mnie. I zabawniejsze i bardziej ekono-.

mjezaę. Tak przynajmniej wykombinowałam, kiedy mi .

naliczyli horrendalne ceny za usługę w apartamencie.
Nalała z shakera szklaneczkę Daiguiri i podała mi,
—■Tak się cieszę, że Vera Garcia także przyjdzie.

To taka atrakcyjna dziewczyna. Czarująca.
— Czarująca 7- przytaknąłem

t 7^ Nie wiedziałam, że jest.z panem zaprzyjaźniona-A- .

spojrzała na mnie głęboko i dociekliwie. — Dawno ją
pan zna?

L — Poznaliśmy się dzisiaj rano — odpowiedziałem. —

Na cmentarzu.
— Na cmentarzu? Boże drogi, jakież to romantyczne!
Usiadła na brzegu łóżka z lekkim twestchnieniem i

popijała powoli drinka.
— A wie pan? Myślałam, że ona jest także w przy

jaźni z Billem Hallidayem. Ale -jak się okazało, on

jest po prostu zepsutym, starym lubieżnikiem.
— Tak by wyglądało...
— Mam' nadzieję, że nie będą się kłócić; Bardzo lu

bię jak' na moich przyjęciach towarzystwo także lubi
się między sobą.

W tych okolicznościach jej zapał życiowy wydał mi

się raczej. przygnębiający. Wyobraziłem ją sobie wy
dającą cocktailowe przyjęcie ńa Bikini, jak wskazuje
na niebo i powiada: .0. Dopatrzcie tylko na tę mała.

ptasie’ gniazdo. Wyglądała bardzo
uszczęśliwiona.
zawołała. — Jest,pan pierwszy. Jak

stoliczek, tzw.' niemy kelner, ą ną

PRZYGOTOWANIA

REPREZENTACJA
hokeistów Kanady,
bliższym czasie, rozegra
pierwsze mecze na własnym tere
nie z- mistrzami, świata, druży
ną ZSRR, przygotowuje się na

wspólnym zgrupowaniu w Ed-
mońton. Pod kierunkiem trenera
Billa Harrisa najlepsi gracze
WHA, spośród której wyłoniono
reprezentację Kanady. trenują
według specjalnego programu, w

którym znalazło się również wie
le elementów treningu kosmonau
tów; Badania lekarskie wykazały,
iż wszyscy kandydaci do repre
zentacji znajdują się w doskona
łej formie fizycznej.

Prasa kanadyjska, a także mi
lionowe -rzesze 'kibiców, z- wiel
kim , zainteresowaniem ... oczekują
ną konfrontację hokeja zawodo
wego Kanady;ż mistrzami .świata.
W prasowych komentarzach przy
pomina się mecze tych:

' dwóch
zespołów rozegrane . w 1972 r.

wspominając o brutalnej grze Ka
nadyjczyków. Wyraża się nadzie—

zawodowych
która w naj-

cztery

H

ję, iż obecne spotkania będą pro
wadzone po sportowemu i dostar
czą widzom przyjemnych sporto
wych wrażeń. W wypowiedziach
dla dziennikarzy trener Bill
Harris oświadczył,' iż ; hokeiści
Kanady w meczach z ZSRR prag-
ną zademonstrować najwyższą
klasę sportową i grę zgodną z

przepisami. .

Wspólnyjubilsusz
' Ćrocovtt
li Wislir < <

1! JAK nas ■poinformował
1 sekretarz KS Cracóvia —

1 mgr Jerzy Grochal odbyło
’

się ostatnio plenarne zgro
madzenie zarządu klubu,

1 podczas którego jednogłoś-
\ nie akceptowano- propozy-' -

cję zorganizowania uroczy
stości jubileuszu 70-Iecia !

1 wspólnie z GTS Wisła. In-1
1 nymi słowy nadchodzący 1
jubileusz będzie wielkim.

1 świętem sportu krakow- ,

skiego pod patronatem o? (
bydwu niegdyś wielkich
rywali.
/Jednocześnie ąb zarządu
KS Cracovia, w myśl .zale
ceń Walnego Zj azdu. doko- |
optowano następujące oso-

j by: ■mgr W. Stanisza, mgr ,

. inż. L. Bernackiego, inż. M.
i - Bobaka, inż. Ś. Gadka. W, ’

Goszczyńskiego, S. Skazę,
1 mgr T. Gretschela i

1 Groblera.

2 x małe derby
krakowskich piłkarzy

Ciekawie zapowiadają się najbliższe mecze piłkarskie w ■
klasie wydzielonej. M. in. dojdzie do kilku - spotkań między
lokalnymi rywalami...

płe uczucie ku niej. Czekałem na pojawienie się Halli-

daya z rosnącą niecierpliwością. Głównie drażniła
mnie niejasność sytuacji. Póki nie zorientuję się czego
po mnie -oczekuje, nie mogę podjąć żadnego planu
działania. Czułem, że moje zniecierpliwienie i rozdra
żnienie rosną.. Wreszcie, po przeszło dwudziestu minu
tach, zjawił Się.

Chociaż nie było w tym nic nowego, niesłychana liie-
dbałość jego wyglądu niemal mnie rozbroiła. Wszedł
do pokoju w szarym, nie uprasowanym garniturze i

starej, zniszczonej parze butów. Jego jasne włosy ster
czały nieporządnie nad czołem, a uśmiech możną by
łoby nazwać kwintesencją niemądrej życzliwości.

’

Na przywitanie ucałował panią Snood meksykań
skim. zabawnym zwyczajem w oba policzki, zaś moją

„Jak się pan

czarującą bombę atomową. Mam nadzieję, że to będzie
bardzo zabawne, jąk wyląduje...”, ,

Vera wyszła z mojego mieszkania razem z panią
Snood. Dotychczas nie byłem pewien, czy jest jednym
z hallidayowskich fagasów, czy też to ja zaczynam'! „„ w „Ult
chorować pa manią podejrzliwości. Nie miałem Żad-J rękę potrząsnął kilkakrotnie, ; mówiąc:, „Jak się' pan
nych konkretnych i wystarczających danych. Dowo- ma, Piotrze, stary chłopie”. Na widok Verv twarz jego
dy mogły być interpretowane różnie. Miałem nadzieję,; rozpromieniła się wyrazem zachwytu i zdziwienia.
że na dzisiejszym spotkaniu zajdzie coś, co mi w ten

czy inny sposób wyjaśni sytuację.
Po kilku minutach przyszła, wypełniając pokój oży

wianiem,, zapachem perfum i śmiećhem. Ubrana była
olśniewająco, ale tak samo, jak rano tą wspaniałość
wymagała retuszu. Cżarna, wieczorowa suknia, śliska

jak wodorost, była wspaniała, ale popsuła cały efekt

olbrzymią ilością pereł, ogromną ametystową szpilą
i- mniej więcej tuzinem srebrnych bransoletek. Nawet
we włosach miała śżkarłatną poinsettię.

Gdyby nie jej wielka uroda, wyglądałaby jak z far
sy. Zachowywała się po prostu'wzorowo. Grała tę rolę
z zamiłowaniem. Była radośnie podniecona, że .widzi
nas dzisiaj jeszcze raz. Uwielbia Daiguiri.

Kiedy szczebiotała i paplała, jej urok był tak szcze
rzę naturalny, że podejrzenie o prowadzenie podwój
nej gry było wprost wykluczone. Właściwie miałem
bardzo niewiele podstaw do podejrzeń, tylko publiczne,
oficjalne spotkanie z Hallidayem, które całkiem pra
wdopodobnie wytłumaczyła. Ogarnęło mnie znowu cie-

od Sanborna? — za;— Czyż to nie piękna seniorita
wołał.

Robił wrażenie, że ma już na

kieliszków. Pani Snood, lokując
jego płaszcz, powiedziała:

— To przyjaciółka Piotra ~ i poklepała _

niu. — Opowiadała nam jak się zachowywałeś dzisiaj
rano! 'i’ '

. .Zdąwął się być zachwycony, jak gdyby pani Snood

powiedziała komplement pod adresem jego męskości.
y- Opowiadała wam, hę? No, ale cóż z tego? — mru

gnął ku mnie. — Pan musi mieć coś, czego mnie bra
kuje, Piotrze. Ja nie mogłem przełamać nawet pierw
szej bariery dzisiaj rano.

Uśmiechnął'się porozumiewawczo do Very, żeby jej
okazać, że żartuje. Potem przysiadł się do niej na ka
napkę, podniósł w górę Daiguiri i powiedział:

— Za zdrowie pań!

(Ciąg dalszy nastąpi)

swoim

gdzieś
koncie kilka
na wieszaku

go po rattiie-

W Krakowie-już w sobotę
dojdzie do spotkania . byłych
II-ligowców. Garbarnia • ■_po-
dejmuje bowiem Hutnika na

stadionie na Górze Parkowej.
Początek meczu o godz. 15.30.
Także w tym samym dniu w

Tarnowie Unia '

podejmuje
'

miejscowy Metal (godz. 15.30).
Natoiniast w niedzielę na

boisku Graćóyiij ■przy • al.
Kałuży. - „pśsiaki”. grają z

Kablem. Początek o godzi 10?
Cracpvia przewodzi stawce ;

drużyn w swej grupie i będzie
chciała utrzymać tę lokatę. Do

tego jednak konieczne jest
zwycięstwo nad Kablem, po
nieważ rywale na czele z o-

święcimską Unią są tuż, tuż,..
A oto pozostałe mecze: GR.ti’ ć

— Górnik Siersza Kałwa-
rianka, Czarni Żywiec <—■Hej- ■?
nał, Dunajec -y Wikła Ib, Unia
Oświęcim —‘ Górnik Brzesz
cze, Koszarawa — Przebój i
Fablok — Sandecja. GR II — ■
Chełmek- — Wawel, Górnik. >

Libiąż — Limanoria. Bole
sław — Prokooim, Hutnik
Trzebinią -r GKS Jaworzno i

T.jrnovia — Beskid.
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TOTEK
MAŁY Totek piąci za piątki po

ek.. 7S tyś. żl, eś czwórki po 938

zlIzatrójkipo57zŁ


