
30 bm. Edward Gierek udekorował min. spraw zagr. ZSRR An-
drieja ąromykę Orderem Zasługi PRL I klasy. Na zdjęciu: mo
ment dekoracji. CAF — Matuszewski telefoto

Edward Gierek przyjął radzieckiego męża stanu

$ter spraw zągranłcznycft ZSRR

Andriej Gromyko
zalńzy ddś wizvte w Polsce

Dziś dobiega końca oficjalną wizyt* w Polsce członka
Biur* Politycznego KC KPZR ministra opraw zagranicznych
ZSRR — Andriej* Gromyki. Przed południem w siedzibie MSZ
ministrowie spraw zagranicznych obu państw — Stefan Olszow
ski i Andriej Gromyko, zakończyli rozpoczęte Wczoraj rozmo
wy polsko-radzieckie. W godzinach popołudniowych radziecki
mąż stanu opuszcza Polskę.

Wczoraj w pierwszym dniu o-

ficjalnej wizyty w Polsce I se
kretarz KC PZPR Edward Gie
rek spotkał śię z Ańdriejem
Gromyką. Omówiono aktualne
zagadnienia

'

pogłębiających Się
stosunków przyjaźni i współpra
cy między PRL i ZSRR, a tak
że dalszego, umocnienia jedności
socjalistycznej wspólnoty oraz

niektóre ważniejsze problemy
rozwoju sytuacji międzynarodo
wej. Rozmowy we wszystkich o-

łnawianych kWęsfiSch potwier-
, dżiły pełną zgodność, poglądów.

I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek w obecności przewodni
czącego Rady Państwa Henry -

Ze świata
DWA kraje afrykańskie eb.-.

'

chodzą dzisiaj święto narodo
we: Kamerun — dzień zjedno
czenia (13 rocznica), Nigeria —

14 rocznicę proklamowania nie- '

podległości.
PO RAZ, pierwszy w historii

ONZ, Zgromadzenie Ogólne NZ
zatwierdziło raport komitetu,
pełnomocnictw i odmówiło a-?,
kredytaeji delegacji RPA w

ONZ. ,

DZISIAJ wchodzi w ZSRR w

życie ustawa o powszechnym
obowiązku. nauczania w-zakre
sie szkoły średniej.

Zona prezydenta USA —

Betty Ford, poddała się ope
racji, w związku z wykryciem
nowotworu złośliwego. Opera
cja przebiegła pomyślnie.

ka Jabłońskiego udekorował

Andrieja , Gromykę Orderem Za
sługi PRL I klasy Zabierając
głos w czasie Uroczystości E.
Gierek podkreślił, że to wysokie
odznaczenie, jest wyrazem głę
bokiego uznania dla niestrudzo
nej i owocnej działalności A.

Gromyki w urzeczywistnianiu
szczytnych celów polityki zagra
nicznej. ZSRR i całej socjalisty
cznej wspólnoty, dla jego, aktyw
nego udziału w umacnianiu pol
sko-radzieckiej przyjaźni, soju
szu i współpracy.

Tego dnia radziecki mąż • sta
nu złożył wieniec na płycie Gro
bu : Nieznanego Żołnierza oraz

oddał hołd pamięci żołnierzy ra
dzieckich poległych w walkach
z hitlerowskim najeźdźcą o wy-
zwolenie-Warszawy.

WJ^kpwie 12 i 13 października

Pierwszy w świecie

Międzynarodowy Konkurs
Lalek Regionalnych

Takiej imprezy nie było jeszcze w Krakowie. Nie było jej
również w żadnym innym, kraju. Otóż w dniach 12 i 13 paździer
nika w naszym mieście odbędzie się pierwszy w świecie Mię
dzynarodowy Konkurs Lalek Regionalnych w zminiaturyzowa
nych strojach zawierających autentyczne elementy tradycyjnej
sztuki ludowej, zdobnictwa, ornamentyki i kolorystyka

ChRL obchodzi dziś

święto narodowe.
Chiny Ludowe obchodzą dziś

swoje święto narodowe — .25 ro
cznicę proklamowania ChRL. Z

tej" okazji Rada Ministrów PRL
w imieniu narodu polskiego wy
stosowała depeszę z serdecznymi
gratulacjami i. przyjacielskimi
pozdrowieniami dla narodu chiń
skiego. - ;

Głęboko przekonany o zwy
cięstwie idei socjalizmu naród

polski życzy narodowi, chińskie
mu wszelkiej pomyślności i ży
wi nadzieję, ie rozwój stosun
ków między Polską Rzecząpo?
spolitą Ludową! Chińską Repu
bliką Ludową służyć będzie u-

macnianiu więzów przyjaźni
między obu naszymi narodami
oraz sprawie pokoju i między
narodowej współpracy.

Udaremniono spisek
włoskiej prawicy

RZYM
Jak podała agencja Reutera,

Włoskie organy sprawiedliwości
Ujawniły, żę skrajną prawica
przygotowywała W sierpniu we

Włoszech zamach stanu, zamie
rzając uprowadzić premiera Ma-
riano Rumora. Minister obrony
Giulio Andreotti przesłał W u-

bieglym tygodniu prokuraturze
Rzymu tajny raport na temat
udziału w spisku 4 generałów
armii włoskiej.

Inicjatorem konkursu jest
krakowska Spółdzielnia Prze
mysłu Artystycznego i Ludo
wego im. Stanisława Wyspiań
skiego wespół z Krajowym
Związkiem „Cepelia”. <

Da konkursu staną lalki lu
dowe z , Jordanii,! ż Czechosło
wacji, Rumunii, Belgii, Kana
dy, Norwegii, Hiszpanii — w

sumie 300 eksponatów. Polska
do konkursu wystawia ok. 30
dużych, 45-centymetrowych la
lek prezentujących, sześć od
mian stroju krakowskiego, a

także stroje innych regionów.
Jąry konkursu, w skład któ

rego wijhodzą m. in.: wicedy
rektorzy Rady Rękodzieł przy
ONZ — dr inż. E. Rezucha z

Bratysławy oraz rrigr. T. Więc
kowski prezes Związku „Cepe
lii”, będzie miało .trudne za
danie (lalki są bardzo piękne,
wykonane ,, ąrtystycznie, lecz
z zachowaniem autentyku re
gionalnego)
najwyższe
srebrne czy
Pióra j oraz

Wszystkie

komu, przyznać
nagrody: złote,

brązowe Pawie
inne wyróżnienia.

___

lalki bior.ące u-

dział w konkursie będziemy

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju nilu. Za
chmurzenie duże z prze
jaśnieniami. W ciągu dnia
zanikające opady deszczu.

Wiatry . północno-zachod
nie i zachodnie 2—4 m/sek.

Temperatura dniem 8—11, no
cą, 8—* st. C.

Prezydent Austrii zaproszony do Polski

•r

letnie stosunki z Polską, ko
rzystne dla obu stroń. '

Premier P, Jaroszewicz
przebywa dziś w Linzu

przemysłowej stolicy Austrii
„Do obecnej wizyty rząd Polski i nasza opinia publiczna przy

wiązują dużą wagę” — powiedział 30 września, w pierwszym
dniu oficjalnej wizyty w Austrii, premier Piotr Jaroszewicz na

obiedzic wydanym na cześć polskich gości przez kanclerza Au
strii Bruno Kreisky’ego.
Wizyta ta, poprzedzona ubie

głoroczną wizytą kanclerza Au
strii w Polsce, stanowi kolejny
ważny krok na drodze dalszego
zacieśniania konstruktywnej
współpracy Polski i .Austrii or

dobry przykład nowego. ródź
stosunków łączących kraje,o
miernych ustrojach politycz
i społecznych.

Premiera Jaroszewicza i je
małżonkę powitał w stolicy Au
strii kanclerz Bruno Kreisky z

małżonką. P . Jaroszewicz złożył
w pierwszym dniu wizytę pre
zydentowi Republiki,. Rudolfowi

Kirchschlaegerowi i przekazał
mu — w imieniu przewodniczą
cego Rady Państwa, Henryka
Jabłońskiego — zaprószenie do
odwiedzenia: Polski. Zaproszenie
zostało przyjęte z zadowoleniem

Oficjalne rozmowy obu szefów
rządów poprzedziła ceremonia

wręćzęnią kanclerzowi Krei-
sky’emu Orderu Zasługi PRL I

klasy. P . Jaroszewicz został u-

dekorowanyWielką Złotą Od
znaką Honorową ze Wstęgą, za

zasługi dlą Ęlepńbliki Austrii.

Dziś w godzinach rannych
premier Jaroszewicz wraź z to
warzyszącymi mu osobami udał
się do przemysłowej stolicy Au
strii— Linzu. Program pobytu
przewiduje tn. in,’. wizytę w naj
większym kombinacie metalur
gicznym Austrii, zakładach Vo-

eśt-AIpine, :które' utrzymują li
czne i" rozległe kontakty z go
spodarką polską.

Premier Jaroszewicz będzie
również gościem zakładów che-

miezi)ych w Linzu, „Chemie-
Linżag’’, które należą do czoło
wych przemysłowych eksporte
rów: Austrii, utrzymując długa-

:-W

Rozpoczyna się nowy, 31 w Polsce Ludowej, rok akademic
ki. Naukę w szkołach wyższych podejmuje przeszło 406 tys.
studentów kształcących się systemem dziennym, wieczoro
wym i zaocznym w 89 szkołach wyższych i 14 ich filiach
w całym kraju, Centralne uroczystości otwarcia nowego ro
ku akademickiego odbędą się w Katowicach. Kraków jest
drugim po stolicy centrum naukowym i ośrodkiem akade
mickim kraju. W swych mitrach kształci rzeszę S2 tys. stu
dentów, zgrupowanych w dwunastu wyższych uczelniach. W
naszym mieście istnieją ponadto 92 studia podyplomowe, a

krakowskich uczelni działająfilie i punkty konsultacyjne
w pięciu województwach.
W planach przewidzianych do

lat dziewięćdziesiątych krakow
skie , uczelnie .kształcić będą
dwukrotnie większą liczbę stu
dentów aniżeli obecnie. Z kie
runków, przed którymi stoi naj
większa przyszłość i dla któ
rych przewidziano największy
rozwój, wymienić należy przede
wszystkim: elektronikę, auto
matykę, telekomunikację, gór-
nictwo i hutnictwo, budownic
two lądowe, nauki rolnicze i
ekonomiczne. oraz óczywiśoig
matematykę, chemię, 'fizykę "T

biologię.
Zwiększaniu się grona ■studen

tów towarzyszyć musi program
inwestycyjny. W ciągu najbliż
szego piętnastolecia wydatki na

bazę naukową
miliardów złotych,
no również budowę
mów studenckich
osób. . Zwiększą się
50 tys. miejsca w

akademickich.

W dniu dzisiejszym i w

dniach najbliższych krakowskie

wyższe uczelnie inaugurują no
wy, rok pracy. I tak dziś:

WYŻSZA SZKOŁA : OFICER
SKA WOJSK CHEMICZNYCH
IM. ST. ZIAJI rozpoczęła uro
czystości o godz. 10 przy ul.

Montelupich 3.
WYŻSŻA SZKOŁA PEDAGO

GICZNA IM. KOMISJI
KACJI NARODOWEJ
gurowała rok
jów”.

akademia

NYCH miała
ogodz.11w
ul.: Basztowej

AKADEMIA

Z •

osiągną Ok. 16
Przewidzia-

nOwych do-
dia 22 tys.'
do niemal
stołówkach

mogli podziwiać na - wystawie
otwartej od dnia 14 do 30
października w Pałacu Sztuki.
W tym samym czasie — urzą
dzona tam -zostanie również
wystawa towarzysząca, będąca
przeglądem lalkowego dorob
ku Spółdzielni im. Wyspiań
skiego. Zgromadzono około zmAuniuia
tysiąc eksponatów. (D. Paw.) I FIZYCZNEGO

EDU-
zainau-

w sali kina „Ki-

SZTUK PIĘK-
swą inaugurację

auli PWSM przy
8.

WYCHOWANIA

urządza rozpo-

W Morecambe (Anglia), odbyły się wybory Miss W. Brytanii. Za
najpiękniejszą Angielkę uznano 24-Ietnią Marylin Ann War. Dru-

igie miejsce zajęła Dinah May'(z lewej), a trzecie Yvonne Threlfall.
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Kraków, wtorek 1 października 1974 r.

uigiraia roku
w dwunastu krakowskich

wyższych uczelniach
52 tys. studentów rozpoczyna naukę

dzie<_się:3 bm. o. godz. 16 w

Teatrze im. Słowackiego...
AKADEMIA MEDYCZNA roz-

pocznie uroczystości inaugura-
cyjne 4-go października o godz.
10 w auli Uniwersytetu Ja
giellońskiego.

częcie roku ó godz. 16 w auli

Uniwersytetu Jagiellońskiego.
PAŃSTWOWA WYŻSZA

SZKOŁA TEATRALNA organi
zuje swą uroczystość również

dzisiaj przy ul. Warszawskiej 5
o godz. 16.

W dniu: jutrzejszym odbędą
się inauguracje:

na UNIWERSYTECIE JA
GIELLOŃSKIM w Collegium
Novum' o godz. 10-tej.

w AKADEMII ROLNICZEJ o

godz. . 10-tej w ,. sali Filharmonii

przy ■’ul?'Zwierzynieckiej' I.
w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

SZKOLE MUZYCZNEJ o godz.
11 w auli przy ul. Basztowej 8.

w AKADEMII GÓRNICZO-
HUTNICZEJ IM. ST. STASZI
CA o godz. 12 w hali Wisły.

w AKADEMII EKONOMICZ
NEJ o godz. 16.30 w auli AE

przy ul. Rakowickiej 27 pawi
lon „C".

Na POLITECHNICE KRA
KOWSKIEJ inauguracja odbę-,

Przed dwoma laty rozpoczęto bu
dowę pierwszej w kraju fabryki
wytwarzającej urządzenia klimaty
zacyjne jgla. przemysłu lekkiego.
Dziś Zakłady Urządzeń Klimaty
zacyjnych i Automatyki: „Uniprot"
w Lodzi już pracują. Oto wyko
nane w nowych zakładach wenty
latory dachowe przygotowane do

Wysyłki. ... ,CAF — Zbrąniecki

w służbie narodu
Z samej nazwy Milicji Obywatelskiej Wynika jej usługowa

rola wobec społeczeństwa. Wyraża się ona w ochronie bezpie
czeństwa, spokoju i porządku publicznego, w ściganiu przestęp
ców, wykonywaniu zleceń sądów i urzędów. prokuratorskich li
terą prawa przewidzianych. Obchodzone obecnie W jubileuszo
wym roku Polski Ludowej XXX-lecieutworzenia MO i ŚB skła
nia do oceny pełnienia przez nie podstawowej funkcji służenia

ogółowi. I temu tematowi właśnie poświęcone zostało w auli U-

niwersytetu Jagiellońskiego wczorajsze sympozjum popularno
naukowe pt.: „30 lat MO i SB w służbie narodu”.

Na sympozjum r— w którym
uczestniczyła kadra kierownicza
MO i SB z komendantem woje
wódzkim płk mgr Zb. Jabłońs
kim, władze i naukowcy UJ*oraz

innych krakowskich wyższych
uczelni, kierownicy instytucji
współpracujących z milicją —

Z Portugalii
Prezydent Portugalii — Antonio

de Śpinola złożył w poniedziałek
rezygnacje z zajmowanego stano
wiska. Uzasadniając swą decyzje,
gen. de Śpinola oświadczył, że ód

dłuższego czasu pozostawał w o-

pozycji do przyjętej przez rząd
tymczasowy polityki realizacji pro?
gramu ruchu sil zbrojnych. Komi
tet Ocalenia Narodowego wybrał
nowym prezydentem Republiki
gen. Costę Gomesa. Nowy prezy
dent poprosił Vasco Goncalvesa,
aby nadal sprawował obowiązki
premiera rządu.

W poniedziałek wieczorem w Li
zbonie odbyła się wielka manife
stacja mas pracujących dla popar
cia ruchu sil zbrojnych, rządu
tymczasowego, premiera Góncal-
vesa i nowego prezydenta.

przybył sekretarz KW PZPR w

Krakowie — K . TrębącZkiewicz.
Po .zagajeniu* i powitaniu żebra
nych; przez rektora UJ prof. dr
hab. M. Karasia, przewodnictwo
obrad objął dziekah. Wydziału
Prawa i Administracji UJ —

prof. dr hab. M. Sobolewski.
Głos, zabierali kolejno referenci

opracowanych na sympozju.m za
gadnień.

Pierwsze lata walki "milicji z

kontrrewolucyjnym podziemiem
przedstawił obszernie I zast. ko
mendanta wojewódzkiego MO
d/s Służby Bezpieczeństwa ppłk
mgr inż. St. Gołębiowski. Pod
kreślił on, że u podstaw osiągnięć
MO w rozgromieniu wroga kla
sowego i jego zbrojnych oddzia
łów zdecydowała słuszna poli
tycznie linia partii oraz nieu
gięta postawa funkcjonariuszy
MO i SB, żołnierzy LWP i oe’'r'"-
ników ORMO. Raz obraną ■'
gę umacniania ludowego pań
stwa jiądal kontynuuje MO, bo
gatsza o doświadczenia minione
go okresu, oraz wyposażona w

(Dokończenie na »tr. 2)

I
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Sympozjum popularno-naukowe w UJ Obowiązuje system przedpłat

30latMOiSB

w służbie narodu

Od I października
samochody bez przydziałów

(Dokończenie ze str. 1)
szerszym zakresie w wiedzę i
nowoczesne środki "techniczne.

O stałym doskonaleniu kadry
MO, poidnpsźeńfu poziomu jej
kwalifikacji’ ogólnych i zawodo
wych mówił I zast. komendanta

wojewódzkiego MO d/s Służby
Milicji płk mgr St. Radziejew-
śki. Stwierdził ón, że coraz wię
cej funkcjonariuszy posiada śre
dnie L wyższe wykształcenie,
wieju z-, ńich kęńtynujije naukę
i studia. Do dyspozycji coraz le-

TopornyToporny
Ta .adaptacja ; „Tańczącego ja

strzębia" Juliana Kawalca, wielo
krotnie nagradzanej powieści, jest
doskonała. Dokonał jej Grzegorz
Królikiewicz, znany reżyser filmo
wy. Wydobył z tej powieści Wię-

Ta .adaptacja „Tańczącego ja
strzębia" Juliana Kawalca, wielo
krotnie nagradzanej powieści, jest
doskonała. Dokonał jej Grzegorz
Królikiewicz, znany reżyser filmo
wy. Wydobył z tej powieści Wię
cej-niż ona zawiera. Stworzył na

jej podstawie utwór symboliczny,
ukazujący smutek i tragizm awan
su społecznego.

Tacy jak Toporny otaczają nas,
tacy jak on zaludniają te lepsze
mieszkania w nowych osiedlach,
tacy jak oń, są przedmiotem za
wiści innych. Władza się nimi. o-

piekuję i czyni ich szczęśliwszymi.
Ale uszczęśliwienie przez władzę
nowych awansujących z chłopstwa
do nowego mieszczaństwa ludzi
to kilka banknotów więcej na

pierwszego i jeszcze jeden pokój
w nowym budownictwie. A pozą
tym co? Kto pyta się o to, czy
ci ludzie byli szczęśliwi? Kto wie,
co przeżywali w chwilach codzien
nego trudu, jakie upokorzenia i
jakie wyrzeczenia były ich udzia
łem? Jakie zmiany w duchowości
musiały się na żywym ciele ich
świadomości dokonać, czego mu-

sieli się wyrzec, jak trudno było
im ■„trzirnią£‘--.4as<>n“r-jak cierpia
ła ich dumą, .ha. XUUVęU
wstydliwie swoją inność, gorsźóśc,
niedokształcenie, niewyrobienie, u-

łomnóść charakteru? Inżynier To
porny jest bardziej skomplikowa
ny niż inni, Tę ęo dla jego miej-
śkich kolegów jest jasne i „proste,
dla niego stanowi problem 1 wiel
ką sprawę — zawiązanie krawata,
jedzenie nożem i widelcem, a pozą
tym istotną zdrada wsi; swoich,;
swojego miejsca w systeinie świa
ta. Czy ten awans jest dóbry dla

awansującego?
Kawalec 1 Królikiewicą pokazują

właśnie ten drugi, mniej optymi
styczny aspekt losu ludzi lcarierv.
Przedstawienie jest mało teatral
ne i to jegó walor główny. .Test
nowatorskie, odświeża żaplęśniałe,
krakowskie, mieszczańskie sposo
by t.; robienia telewizyjnego teątru,
pozwala . zobaczyć poprzez formę
to, co kryje się w nąjiśO' “Ciszej
treści naszego czasu. . MASZ!

piej przeszkolonej kadry stawia
s'ię udoskonalony sprzęt i apara
turę naukową; pracownie kry
minalistyczne umożliwiają w

zasadzie wykonanie • różnych
skomplikowanych badań.

O , naukowych ♦podstawach
działalności MÓ i SB mówił kie
rownik Za-kładu. Kryminalistyki
UJ doc. dr hab. T . Hanausek, a

na. temat przeobrażeń ludowo-

demokratycznych w woj. krakow-:
skim (1945—47).mgr A. Koza-
necki z Instytutu . Historii. UJ.

Wychowawczą rolę MO przed
stawił prof. dr Wł. Szswczuk z

Instytutu Psychologii UJ, nato
miast zadania prawników i wy
miaru sprawiedliwości w wy
chowywaniu młodzieży — prezes
ZO ZPP mgr J. Blat. Problem

przestępstw. komunikacyjnych
omówił dyrektor Instytutu Pra
wa Karnego UJ prof. dr hab. K.
Buchała. Aspekty dobrze ukła
dającej się współpracy MO i SB

poruszyli: prokurator.wojewódz
ki mgr S. Rek, 'dyrektor Insty
tutu Ekspertyz Sądowych —

dóe. dr J. Markiewicz,'kierów-,
nik Katedry i Zakładu Medycy-?
ny Sądowej AM dóe. dr hab.
Z. Marek, żast. przewodniczą
cego Woj. Delegatury NIK —

inż. Wł . Bochenek,* wojewódzki
inspektor kontroli finansowej
IKR — mgr J. Milera;

Podczas sympozjum dokonano
aktu dekoracji Złotymi Odzna
kami Zrzeszenia Prawników
Polskich zasłużonych pracowni
ków KW MO w Krakowie: ppłk
mgr

* St. Lechowskiego, ppłk
mgr Sti ^Skórećkiego, mjr mgr
M. Florka oraz por. mgr Kry
styny Pohlowej. (Z)

Z okazji Dnia Budowlanych w

Urzędzie m. Krakowa odbyło się
spotkanie . władz partyjnych i

miejskich z przodującymi bu
dowlanymi z terenu miasta i

woj. krakowskiego.
W czasie uroczystości, w któ

rej uczestniczyli I sekretarz KW

PZPR Józef Klasa, wojewoda
krakowski Wit .Drapich i »wicć-

prezydent m. Krakowa Jan Ski
ba wręczone zostały pracowni
kom budownictwa odznaczenia

państwowe.
Krzyże Kawalerskie Orderu

Odrodzenia Polski otrzymali, wymi i związkowymi.
Zbigniew Boryczka ~ ZBP „Bu-I Fot. Jadwiga Rubiś

dostał” 1 Czesław Kramarczyk —

KZB. Złote Krzyże Zasługi wrę
czono Czesławowi Kostrzewie —

KBM i Marianowi Maczudze —

KPRI, srebrne — M. Daniołowi, J.
Janusiewieżowi, T. Kaczmarczy
kowi, L, Niedzielskiemu, Z. Paw
lusowi, J. Pópielowi, J. Sadow
skiemu i M. Ziębie-Kałuźy, a

brązowy M. Obćrwanowi; Wy
różniających się budowlanych
odznaczono odznakami „Za pracę
społeczną dla m. Krakowa” i

„Za zasługi dla ziemi krakow
skiej** oraz odznakami resorto-

Na liczniku 15 tys. kilometrów

„Monika" spisuje się znakomicie

Reżyserią i adaptacja — Grze
gorz Królikiewicz, scenografia —

Zbigniew Warpechowskl, ^ wystąpi
li: Franciszek Trzeciak, Elżbieta

Karkoszka, Ewa Ciepiela, Andrzej
Kozak, Janusz Nowicki, Henryk
Giżycki, Jerzy Stuhr, Wiktor Są
decki, Tadeusz. Malak i inni.

loku^ ‘akaoemickiego bI sekretarz

KC * PZPR Ed\vkrd <xiferęk przy
jął grupę najlepszych studentów
— działaczy Socjalistycznego
Związku Studentów. Polskich.

Przybyli na nie wyróżniający
sję w nauce i pracy, społecznej
słuchacze szkół Wyższych repre
zentujący niemal wszystkie o-

środki akademickie w... kraju.
Edward Gierek przekazał z

okazji .rozpoczynającego, się ro
ku akademickiego całej studiu
jącej młodzieży serdeczne życze
nia dobrych wyników w nauce

oraz pomyślności osobistej.

Studenoka Wyprawa Nauko
wa Akademii Rolniczej w Kra
kowie, która 26. V. br. wyje
chała z Rynku Głównego, prze
była już ponad 15.000 km przez
kraje Europy j Afryki dociera
jąc do Parków Narodowych w

Tanzanii.,
północną
skiej, a

i Sudań.
Sudanu
60°C, tak

poty z odpowiednim zabezpie
czeniem żywności
(pękł termometr

podręcznej apteczce).. Jeżeli do
dać do tego brak dróg na pu
styni i fmożliwości zdobycia wór.
dy,.. to przekonaliby- się na'f
własnej5^skórlŚe, ^Pustynia

’

Nubijska słusznie nazywairia jest
„patelnią świata”.

Nasza „Monika’’, .czyli star-66Ó
spisuje się znakomicie w tych

, bardzo ciężkich warunkach *tę- ,

renowych; ś-arńa bez przeszkód •

pokonała pustynię, i niejedrio-
krotnie wyciągała (dosłownie) z

tarapatów .. spotykane
dy” nazywane przez

Łączymy serdeczne pozdro
wienia dla Czytelników. „Echa”.

MAREK P. KRZEMIEŃ

Plenum RW FSZMP

Przebyliśmy przez
część Pustyni Libij-

następnde przez. Egipt
W niektórych rejonach-
.temperatury sięgały
że' mieliśmy duże kło-

Wiedza podstawą
kształtowania działań

i sprzętu
lekarski w

Co słychać?...
Obchodzący setne urodziny

Anglik Harry Sumrmer, otrzy
mał od przyjaciół prezent w

postaci jednej pinty (około
pół litrfl) ulubionego piwa,
które dostarczane mu będzie
do mieszkania codziennie do
końca życia. Jubilat stwier--

. dził, że, nic nie mogło mu

sprawić większej przyjemno
ści.

„bedfor-
HHH II■■IArabów
współczesnymi wielbł?damiSH

styni. Była to prawdziwa
klama polskich samochodów.

Ze względu na sytuację poli
tyczną w .Etiopii, zmuszeni by
liśmy statkiem PLO „Oleśnica”
udać się z Port Sudan do Móm-

basy; skąd dalej na kołach do
tarliśmy do Tanzanii. Obecnie

realizujemy naukowy program
naszej wyprawy.

pu-
re-

KRONIKA WYPADKÓW
■ W rejonie stacji kolejowej w

Krzeszowicach poniósł śmierć pod
kolami pociągu 25-letni Augustyn
Pękala (zam. w Brzozówce,, pow.
Rzeszów).

W zwidzku ż rozpoczynającym.
się nowym rokiem szkoleniowym ■
przedstawiciele, ogniw organiza-.
eji- młodzieżowych Krakowa i

wszystkich powiatów spotkali
sią wczeraj na plenarnym posie-
dzehtuBadjŁęsWojywódzfeiei... Fe-r .

'

•dęrk$3j Socj®giy^pyc^,.s Związ
ków Młodzieży Polskiej’.

> Uczestniczący ”w konferencji
II Sekretarz KW PZPR A. Czyż-
omawiając aktualne, problemy
pracy ideologicznej partii pod
kreślił i":.w swym wystąpieniu
rangą pracy ideowo-wychówaw-
czej, potrzebę podnoszenia stanu

świadomości społecznej, akcento
wał również charakterystyczne
dla naszej: epoki nasilenie walki

ideologicznej między dwoma o-

pożycyjnymi systemami: socja
listycznym i kapitalistycznym, w

/dobie, pokojowego współistnienia.
Nawiażał również dc problema
tyki wychowania światopoglądo
wego, umacniania procesu laicy
zacji społeczeństwa

Reprezentanci organizacji mło
dzieżowych skoncentrowali się
na zagadnieniach doskonalenia

systemu pracy ideowo-wycho-
wawczęj, wspólnego dla wszy
stkich związków,' podnoszenia
ich skuteczności i zapewnienia
właściwych ram organizacyj
nych. (woj)

’

i października br. wchodzi w

życie uchwała Prezydium Rządu
wprowadzająca istotne zmiany
w systemie sprzedaży samocho
dów osobowych. Uchwała likwi
duje dotychczasowy system przy
działów samochodów. Wszystkie
samochody osobowe, zarówno

produkcji krajowej, jak i z im
portu, będą obecnie sprzedawane
w systemie przedpłat, wnoszo
nych przez nabywców w przed
siębiorstwach „Polmozbytu”.
Wyjątek stanowić tu będą jedy
nie „polskie fiaty 126p”, które
sprzedawać się "będzie nadal wy
łącznie drogą przedpłat wnoszo
nych na specjalne książeczki
PKO i które ,do czasu osiągnięcia
odpowiedniego poziomu produk
cji otrzymują nabywcy drogą
losowania. Nowe zasady nie do
tyczą również samochodów

sprzedawanych przez PHZ „Pol-
mót” za bony banku PeKaO czy
za dewizy.

W nowym systemie przedpłaty
przyjmować się będzie nie tylko,
na dany rok, ile na czas nieo
graniczony, a o terminie wyda
nia samochodu zadecyduję kolej
ność na liśęię. Termin otrzyma
nia samochodów, zależeć będzie
oczywiście także, od wielkości

produkcji samochodu danej mar
in w kraju oraz realizacji kon
traktów przeż dostawców samo
chodów importowanych z zagra
nicy.

Przedpłaty na określone mar
ki wozów —

. w zależności od sy
tuacji rynkowej — będą wno
szone w całości lub też w fof-
mie wpłaty częściowej, po czym
nabywca gromadzić będzie pie-
n;ądze na swym rachunku stop
niowo, mając z góry zabezpie
czony termin odbioru. Możliwi

jest również sprzedaż ratalna, z

tym, że obecnie na raty można

nabywić jedynie „polskie fiaty
125p” oraz importowane z Ru
munii—„Dacie”. Po dokonaniu

przedpłaty „Pólniozbyt” zobo
wiązany jest w ciągu dwóch .ty
godni

' zawiadomić nabywcę o

Zajmówąbęj7kplę4^oś^jaig...liście
prze|^a#»i WSHć .

ny kwartał odbioru Samochodu.
Tu trzeba podkreślić, że na

bywcy, którzy.już przed.1 paź
dziernika br. dokonali przedpłat
maja. zagwarantowaną kolejność
na liście odbiorców samochodu

i^ffelCyjr

danej marki. Trzeba też zwrócić

uwagę na to, że wnoszone po 1

października przedpłaty dotyczyć
będą w zasadzie samochodów,
które dostarczone zostaną na

rynek w roku przyszłym (tego
roczne zostały już rozdzielone),

Z wyznaczonej do. sprzedaży w

roku, przyszłym puli samocho-
dów wydzielona została — zgod
nie z uchwałą — niewielka 15- ;

procentowa rezerwa samocho-
dów m. in. na potrzeby PKO

(premiowane samochodami ksią
żeczki oszczędnościowe). Będzie

'

też możliwość przyspieszenia
terminu odbioru samochodów dla
osób, które wniosły już' przed
płatę, a którym wóz jest nie
zbędnie potrzebny z racji wy
konywanego zawodu, dotyczy to

również inwalidów.

KOMUNIKAT DZIELNICOWEGO

ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI

Dzielnicowy Zarząd Dróg i Zie
leni ..Śródmieście*’ w Krakowie,
ul. Halicka 14, przypomina insty
tucjom i przedsiębiorstwom oraz

ośóbóm fizycznym o obowiązku
zgłoszenia w terminie do 30 paź
dziernika 1974 r. zamierzonych
prac ńą rok 1975 oraz planowa
nych na lata 197® i 1977 i następ
ne, wymagających /rozkopania,
względnie zajęcia pasa drogpwego
lub zieleńca. Podstawa pfawna:
Uchwała Prezy di u m . Rząd.u

"
nr 29

ż.: dnia 7 lutego 1955 r. (Mori. Pol.
nr 17 poty 175).

Jednocześnie' zawiadamia ąię, że
na roboty, które, nie. zostaną; zgło
szone w podanym terminie; nie
będą wydawane zezwolenia na

rozkopanie pasa drogowego. K-8203
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dy patrzyłem na te męczar
nie, - jakie, przechodziła
Maria Malicka i pan

spektaklu,
misięw

pani
Piotr
takie
urnę-

Z teatru

tak, naturalizm
i symbole. O-

Słodki ptak młodości

Z KRAJU
I SEKRETARZ KĆ PZPR —

E. Gierek spotkał się z prze
wodniczącymi i generalnymi
sekretarzami krajowych cen
trali związkowych, członkami
SFZZ oraz sekretarzem gene
ralnym S.FŻZ, przebywającymi
w Polsce z okazji międzynaro
dowej narady w sprawie dal
szego rozwoju współpracy
związkowej w Europie.

W WARSZAWIE odbyło się
plenarne posiedzenie Rady do
sprayy Wychowania. Tematem

posiedzenia były problemy do
tyczące programu pricy Rady
nad wzorcem osobowościowym
młodego Polaka lat 70-tych.

DO POLSKI przybyła dele
gacja Wszechzwiązkowej. Agen
cji Autorskiej Praw ZSRR. W
czasie pobytu delegacji ma na
stąpić podpisanie porozumienia
miedzy rządem PRL a rządem
ZSRR o wzajemnej ochronie

praw autorskich. \
W < ZIELONEJ GÓRZE odbyła i

sie ogólnokrajowa inauguracja
Miesiąca Oszczędności.

Decentralizacja uprawnień
w administracji państwowej.

końinetęncji niższych organów
administracji. Jest to kolejny e-

tai» deeentralizacii uprawnień w

administracji państwowej. Z za
kresu działania ministrów i kie
rowników urzędów centralnych
przechodzi ogółem 38 grun
spraw, z czego do komneten-ji
administracji wojewódzkiej —

30, powiatowej 7. a jedna do

gminnej. Wojewodowie, i prezy
denci miast wyłączonych prz"-
każa powiatowym organom ad
ministracji ok. 50 rodzajów
spraw, a kierownicy administra
cji powiatów i miast — ok. 30

rodzajów snraw niższym orga
nom administracyjnym.

StP

Dr med. TADEUSZ

'MICHNIEWiCZ

GRóżański w tym
oto myśli cisnęły
czonym umyśle:

Myśl pierwsza.
Williams, no

amerykański, ale

czywiście, symbole.
Pamiętam „Tramwaj zwany

pożądaniem" w Starym Teatrze w

57 czy 58 roku. Wtedy było
przeżywanie tragizmu
istnienia, samotności
Teraz jest inaczej, nie jednostka
nas by interesowała, ale zbioro
wość. Czy w tej sztuce jest zbio
rowość? Pozornie jest obecna tyl
ko w postaci prawicowych poli
tyków amerykańskiego Południa.
No, chyba nie tylko.

Policzmy. Sztuka powstała w

1959, opisuje wydarzenia
czesne, można jednak z

prawdopodobieństwem powiedzieć,
iż dzieje się także w 1950, 52, 53,
czyli w najczarniejszych .latach

zimnej wojny. Bohater tej sztuki
ma 29 lat w czasie trwania akcji.
Czyli urodził się gdzieś . między
1921 a 1930. W tekście jest mowa,
że brał on udział w wojnie, cho
dzi oczywiście o wojnę w Korei.

Więc ten połamany, niesympa?
tyczny, sentymentalny drań i nie
szczęśnik miał, powiedzmy, 15 ląt
w chwili wybuchu wojny świato
wej,- potem zimna wójpa, najgor
sze lita dla ducha i wolnej myś
li. Kilka lat obijania się po a-

to

ludzkiego
jednostki.

współ-
dużym

trakcyjnych miejscach dla zro
bienia kariery, jakieś statystowa
nie w rewii nowojorskiej, Kali
fornia, Hollywood. Potem ta woj
na, powrót do kraju i już całko
wity upadek. Wpadka za narkoty
ki, ale na szczęście me na długo,
no i tragiczny powrót do mło
dzieńczej miłości, próba prze
kreślenia tych dzikich, wstrętnych
lat co go zniszczyły. Chance jest
więc równolatkiem dzisiejszych
starzejących się ojców amerykań
skich rodzin, których dzieci robiły
rewolucję młodzieżową, walczyły
w Wietnamie itd., itp. Chance jest
też jednak' i pierwszym sygna
łem duchowym zmiany, jest pier
wszym zbuntowanym, „bitnikiem"
prawie; tylko, że nie jest arty
stą podziemnym, ale chce .zrobić
karierę ‘tradycyjną, w Hollywoo
dzie. ~

Myśl druga.
Ariadna del Lago. Gwiazda

filmowa, w trakcie akcji ma lat

chyba kolo sześćdziesięciu, a na

pewno o dwadzieścia więcej niż

jej kochanek. Jest więc w wieku

jego rodziców, mogłaby być jego
matką. Nie interesuje mnie to że

strony obyczajowej ale znaczenio
wej. To jest przedstawicielka po
kolenia rodziców Chauc<»*‘a Co
im dala, tym .swoim dztecicm? Co
ci rodzice im dali, jaKi przykład?
Jaką jest ona przewodniczką dla
tego swojego syna-kochanka?
(Myśl uboczna — ona jest Ariad
na — i jak Ariadna Perseusza

przez labirynt minojski tak ona

swojego Chance*a winna przepro
wadzić przez życie. On nazywa
się Chance — czyli „traf’ „przy-
Ilaidek**, „ryzyko". On ryzykuję
sam, nikt go nie prowadzi).

Myśl trzecia.
Tych dwóje to oczywiście lu

dzie z krwi i kości, . ale także

symbole. Ona — to stara Amery
ka, jej nawyki, jej mity, jej spo
sób bycia, ten ż szalonych lat

dwudziestych, z epoki charlesto
na i prohibicji oraz Ala Capone.
On — Ameryka współczesna
torowi. Obie te Ameryki
w obrzydliwych duchowych
Czarniach. Starsza czepia
młodszej, bo sama zdycha; i
sza czepia się starszej,. bo
mieć jej szaiisę, pieniądze,
wodzenie. Ale sama jest zakażo-

i au-

giną
mę-

sie
młod-

chce

po-

na śmiercią, idzie tą samą
gą, tylko już bez możliwości
bicia się. To już degeneracja
tów i wzorców.

Myśl czwarta.

Tak pojmując tę sztukę, trzeba
by ją grać realistycznie, ale pa
miętając o tym zapleczu, o tym
Czasie, który w nas też jest. Wte-

dy może by to było do zniesienia.
Tak jednak, jak to pokazano w

Bagateli, nie jest to raczej do
zniesienia, jest bezsensowną pró
bą wtłoczenia dramatu nowoczes
nego w ramki mieszczańskiego
sztuczydla w stylu Ibseńa.

Myśl piąta.
Biedna pani Malicką. Jakże ona

musi nie cierpieć tej roli. Chyba
wszystko się w niej buntuje prze
ciwko temu, co ma robić na sce
nie, chyba nie rozumie tego co

ma robić, bo zrozumieć nie chce
bo jest to przeciwne ideom, któ
rym służyła w teatrze. I to’: wi
dać na scenie, niestety, widać.
Aktorka nie może, bo nie chce

zidentyfikować się z postacią.
Gra ją z dystansem, wypada z

tego postać jakbv r. Witkacego.

<ro-

wy-
mi-

Piotr Różański jest zupełnie
bezradny w kontekście takiego
ustawienia sztuki. Krzyczy i sza
moce się na scenię, co jeszcze
wydłuża ,i tak za długie sekwen
cje. Wszyscy zresztą krzyczą za
miast grać z rozmysłem. Widocz
nie nić dano im niczego do myś
lenia. Zal mi serdecznie Stanisła
wy Waligórzanki. (Heavehly), któ
ra była bezradna wobec słuchaw
ki telefonu, do której musiała
zagrać wyznanie tragiczne i 0-
krutne. Wykrzyczała je więc cał
kiem bez sensu. Całość trwa trzy
godziny i jest nudna, czego nie
można powiedzieć <p filmie Kaza
na, zrobionym na podstawie tej
sztuki. No cóż, bywa i tak.

MACIEJ SZYBIST

ppłk WP w stanie spoczyn
ku, b. długoletni zasłużony
pracownik Służby Zdrowia,
uczestnik obu wojen świa
towych — legionista I Bry
gady, żołnierz AK,
czony

“ ’

litari,
nych,
głości,
kim, Złotym Krzyżem Za
sługi i innvmi odznaczenia
mi, -po długiej i ciężkiej
chorobie, onatrzony św. sa
kramentami, zmarł w Kra
kowie dnia 29 Wrześhia

1974 r., w wieku 78 lat.
Nabożeństwo żałobne od

prawione
zwłokach
cmentarzu

piątek 4

godz. 12. po czym nastąpi
odprowadzenie . Zmarłego
do grobowca rodzinnego —

o czym z głębokim żalem
zawiadamiają

BRAT i RODZINA

odzna-
Krzyżem Virtuti Mi-

Krzyżem Walecż-
’ Krzyżem Niepodle-
Krzyżem Partyżanc-

zostanie przy
w kaplicy na

Ravowićk?m w

października o

Teatr » Bagatela. Tennessee ; Wil
liams „Słodki ptak młodości!*/ Re-

żyseria —

. Mieczysław Gopkie-
fyicz. Scenografia — Janusz j War-

pechowski, muzyka — Andrzej
Zarycki. W pozostałych rolach —

Adam Śadzik, Władysław' Pawło
wicz, Zofia Lubartowska (LUcja
Karelus-Malska), Bogdan Gład-
kowski, Michał Leśniak; Iza Wi-
cińska, Bogdan Kiziukiewicz, Ta
deusz'Zadora, Marian Czech, Ali
cja Kobielśka, Barbara Zającz
kowska, Stanisław Chmielach, Sta
nisław Berriy, • Wacław Czaićki,.
Bogdan . Grzybówicz, Zbigniew
Koperta, s Zbigniew Bednarczyk,
Rafał ęząęhur., Stanisław Zacharą,

ADRES REDAKCJI: „Echo Kra
kowa’* ul. Wiślńa 2.; 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa** -skrytka poczt.
64,30-960 Kraków). Telefony: centjr,
235^60, redaktor naczelny 246-78, se
kretarz odpowiedzialny 580-93, dział

miejski 219-48, dział łączności z

czytelnikami 542-53, dział sportowy
543-58, Biuro Ogłoszeń 553-40.

' WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RS W „Prasa — Książka — Ruch",
ul. Wiślna 2. Nr. indeksu 35006.

DRUK: Prasowe Zakłady Gra*
liczne RSW „Prasa —«Książka —

Ruchy, Kraków, ul. Wielopole 1.
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Kunsztownie upięta chusta -i naszytymi monetami — to element
odświętnego stroju Iranki

Już wpływają zamówienia na 1982 rok

W kolejce
po elektrofiltr

GDZIEŚ na setnym kilo
metrze od Krakowa —

w Pszczynie — dowia
duję się, że krakowska atmos
fera byłaby cokolwiek mniei
zapylona, gdyby projektanci
elektrociepłowni w Łęgu byli
bardziej przewidujący. Gdy
by przewidzieli, że instalowa
ne w Łęgu nowe kotły wyma
gają bardziej skutecznych
elektrofiltrów — 3-strefowych
zamiast . 2-strefowych, Rzecz
do odrobienia. Wymaga jed
nak czasu. Dopiero po wybu
dowaniu dalszych kotłów (już
z odpowiednimi elektrofiltra
mi) będzie rezerwa, umożli
wiająca rozbudowę istnieją
cych urządzeń odpylających.
To naturalnie jest w planie.'

FABRYKA SIĘ PODWOI

Gdy poznamy bliżej plany
Zakładów Produkcji Urządzeń
Mechanicznych im. Janka Kra
sickiego „ELWO” w Pszczy
nie okaźe się, że już jest u-

formowana kolejka do elek
trofiltrów. które będą wy
produkowane w roku 1982, w

miejscu gdzie dziś jeszcze roś
nie trawą. Na wiszącej w ga
binecie dyrektora techniczne
go mgr inż. Stanisława' Major
ka mapie przedstawiającej
fabrykę w roku 1978 — poło
wę przestrzeni zajmuje to, co

dopiero zostanie ■zbudowane
w najbliższych 4 latach. Za
kłady się dwoją, żeby nadą
żyć za potrzebami. Są jednak

w stanie obsłużyć jedynie
energetykę i przemysł cemen
towy. ,

Wrześniowy numer mie
sięcznika „Aura” roztacza

wprawdzie wizję elektrowni
słonecznej — uwalniającej od
uciążliwych problemów od
pylania — ale tymczasem
jeszcze niczym nie zastąpio
nym źródłem energii jest u

nas spalany węgiel. Polska e-

nergetyka zużywa gó rocznie
ponad 45 min ton. Z jednego
kotła zasilającego blok ener
getyczny. o mocy 200 MW u-

latuje w ciągu doby 500:—750
ton pyłu. Spory pociąg. A wia
domo, że w każdym kolejnym
dziesięcioleciu podwaja się
ilość zainstalowanej w świę
cie mocy energetycznej. W
Polsce, w ostatnim 10-leciu,
wżróśt ten był nawet więcej
niż dwukrotny. Buduje się blo
kiomocy360i500MW.Ato
znaczy również, że co roku
róść będzie o ok. półtora mi*-
lioria ton ilość wydalanego
przez, nie pyłu. Pszczyńskie
elektrofiltry łapią w su
mie 13 min ton pyłu rocz
nie. Zroziihiiałe więc staje się
nasze osobiste zainteresowanie
planami producentów
trofiltrów.

z produkcją urządzeń ochron
nych.

sprawność
— 99 PROCENT

WYDZIAŁ NAUCZYCIELSKI
1 września, wraz ze student

tami I roku Kijowskiego In-*

stytutu Pedagogicznego ini. Gor
kiego; progi uczelni przekro
czyło 150 polskich nauczycieli.
Po ukończeniu' w: Polsce stu
diów nauczycielskich, W stolicy
Ukrainy 'będą doskonalić -swą
znajomość języka rosyjskiego.
Kurs trwać będzie rok.

„ŻYWA” WODA
W dnieprzańskim, wodociągu

stplicy Ukrainy przeszła .po
myślnie próby i została oddana
do eksploatacji stacja ozoniza-

cji wody. Przedsięwzięcia tęgo
dokonano przy współudziale
specjalistów francuskich. Odtąd
woda dostarczana, kijowianom
jest czysta i smaczną.. niemal
źródlana. Kijowska stacja ozo-

elek-
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Coraz wwo©nlej
rozwija się współpraca naukowa

Polski i NRD
OD WIELU LAT współpra

cują ze sobą placówki nau
kowe Polski i Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej. Ścisła
współpraca łączy także Akade
mie Nauk obu krajów, a trady
cje współdziałania obu Akade
mii zapoczątkowane zostały u-

mową podpisaną w styczniu
1956 roku. Wspólny program
działania obejmuje obecnie - 56
tematów badawczych w ramach
sześciu kompleksowych' proble
mów naukowo-badawczych, do

których należą: fizyka ciała,
stałego, matematyka stosowana,
technika obliczeniową, cyberne
tyka, chemia strukturalna, nau
ki społeczne, budowa aparatury
naukowej, biologia molekular
na.

Wśród współpracujących in
stytutów obu Akademii wy
mienić można przykładowo: In
stytut Niskich Temperatur i Ba
dań .Strukturalnych PAN i

Centralny Instytut Fizyki Ciała

Stałego i Inżynierii Materiało
wej . AN NRD, Instytut

‘ Immu
nologii i Terapii Doświadczal
nej PAN i Centralny- Instytut
Badań nad Rakiem AN ŃRD,
Centrum Obliczeniowe PAN i-
Centrum Obliczeniowe. AN NRD,
Instytut Filozofii i Socjologii
PAN ' i1 Centralny Instytut ~ Fi
lozofii . AN NRD, Instytut Ba
dań Literackich PAN i Central
ny Instytut Historii,’ Literatury,
UNIPAN i Centrum Budowy A-

paratury Naukowej AN NRD,
Instytut Geografii PAN i In
stytut Geografii AN NRD,
WAŻNYM ELEMENTEM współ

pracy jest również udział NRD
w pracach międzynarodowych o-

środków naukowych, utworzo
nych w ramach wielostronnej
współpracy naukowej Akademii
Nauk .

— Międzynarodowego
. Centrum ■Matematycznego im.

Stefana Banacha w Warszawie
i Międzynarodowego Laborato
rium Silnych Pól Magnetycz
nych i Niskich Temperatur we

Wrocławiu.

Współpracują także ze sobą
niektóre towarzystwa naukowe

przykładowo wymienić moż
na współpracę Polskiego Towa
rzystwa Historycznego i Towa-
warzyśtwa Historycznego NRD,
Polskiego Towarzystwa Chemi
cznego • i Chemicznego Towa
rzystwa NRD, Polskiego Towa
rzystwa Endokrynologicznego i

Towarzystwa Endokrynologicz
nego i . Chorób Przemiany Ma
terii NRD.

Ścisłe współdziałanie łączy od
wielu lat historyków Polski i
Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej, działających w ra
mach Komisji Historyków Pol
ski i NRD. Niedawno > ukazały
się w Berlinie referaty z ubie
głorocznej XX Sesji tej Komi
sji, która' poświęcona była tra
dycjom Współpracy polskiego i

niemieckiego ruchu rewolucyj
nego W latach 1918—1945.

POMYŚLNIE ROZWIJA się
współpraca wyższych uczelni o-

bu krajów- I tak np. w tym ro
ku podpisana została umowa , o

współpracy pomiędzy Uniwer
sytetem > Gdańskim a Wyższą
Szkołą Komunikacji1 w Dreźnie.
Pomyślnie rozwija się' także

współpraca naukowa między
Wyższą Szkołą Techniczną im-
Ottona Guericke w, Magdebur
gu i trzema polskimi politech
nikami: warszawską, gliwicką i

włocławską.
Współpraca Wyższej Szkoły

Technicznej z Politechniką War
szawską koncentruje ,się na za
gadnieniach techniki wydobyw

czej oraz budowy maszyn,
współpraca *”z Politechniką Gli
wicką' przewiduje wspólne ba-

r>•

dania w takich dziedzinach, jak
budowa masźyn, aparatury i u-

rżądzeń, cybernetyka i elektro
technika oraz wymiana do
świadczeń w dziedzinie fizyki
ciała stałego. Współdziałanie z

Politechniką Wrocławską .obej
muje takie dziedziny, jak .tech
nika obliczeniowa i przetwarza
nie danych..

Nie mniej owocna jest trwa
jąca od kilku lat współpraca
Uniwersytetu Wrocławskiego , i

Uniwersytetu w Lipsku.
' ■ANTONI STECKI

NAJWIĘKSZA
w EUROPIE

Elektrofiltr to spora fabry
ka. Kosztuje kilkanaście mi
lionów zł i w zależności od
potrzeb osiąga wagę —do
800 ton. Rzadko się zdarzą eg
zemplarz pobielony w każdym
szcżególe. Ujednolicenia były

''tłtoż|iwe, ,’'fyljtp *..w. J.wyrobie
pewnych elementów,;> nato
miast całe urządzenie odpy
lające dobiera się stosownie
do indywidualnych potrzeb.\ i
wąrunków, które się na ogół
nie powtarzają. Żadne zairtó-
wienie nie jest jednak pro
blemem,. W nowych olbrzy
mich; elektrowniach zacho-
dniońiemieckich w.Neurath i
Niederąusen pracują elektro
filtry z Pszczyny. ELWO jest
największym w .Europie, dos
konale notowanym wytwór
cą urządzeń odpylających.
Przy dzisiejszym poziomie
techniki na światowym ryn
ku mogą mieć szansę tylko
wyroby wysokiej jakości.
ELWO ma odbiorców w RFN,
Indiach, Turcji, Austrii, Jugo
sławii, Bułgarii, Korei Płn.,
Ghanie, Egipcie. Zakłady mo
głyby sprzedać każdą ilość wy
robów. Ostatnio wpłynęło za
mówienie z USA, opiewające na

ilość, która przekracza zdol-
ność produkcyjną całej fabry
ki. Odnotowuję to na dowód,
że nawet wysoko uprzemy-
słowione kraje nie nadążają

ELWO zaczynało po wojnie
na fundamentach fabryczki do
wszystkiego — nazywała się
„Ekonomia” — i urządzeniach
z lat 30-tych. Pochodziły one

z wytwórni, która przepro
wadziła się tu z Bielska. Po
wybudowaniu'3 hal: w roku
1954 fabryka — wykonująca
urządzenia do oczyszczania
wody — podjęła produkcję
elektrofiltrów, jako dodatko
wego asortymentu. Dziś pro
dukcja ta wzrosła 10-krotnie
i stała się specjalnością zakła
dów.

ELWO. produkuje w oparciu
ó licencję. Była to licen
cja typu — zwanego w

języku handlowym — ,Jenów
— how” („wiedzieć jak”) udo
stępniająca wiedzę technicz
ną z dziedziny odpylania. Na
tomiast rozwiązań konstruk
cyjnych dopracowywano się
we własnym, zakresie, osiąga
jąc wysoki stopień specjali
zacji. Elektrofiltry z Pszczyny
odznaczają się sprawnością ok.

■99 proc.
Rozwój - ELWO narzucają

potrzeby i ograniczają potrze
by. Ograniczają nie tylko po
trzeby finansowe innych branż
— także Wymagające uwzględ
nienia- — ale przede wszyst
kim kadrowe. Do niedawna

Pszczyna była w tym rejonie
dominującym rynkiem pracy.
Obecnie skutecznie z nią kon
kurują — nowa kopalnia, huta
Katowice, bielska fabryka są-
mochodów. Btak ludzi do pra
cy, ęłioc. .^<M

mogą liczyć na mieszkania
od ręki.

HELENA NOSKQWICZ

o nowego

ZSRR, zaś trzecia w Europie
pod względem/ wydajności. ,;

LEKCJE W OGRODZIE
W tym roku 28 absolwentów

kijowskiego liceum nr 5 wraz

ze świadectwem ukończenia

szkoły otrzymało dyplom ogro-
dnika-dekoratóra. Specjalność tę
uzyskali w Republikańskim
Ogrodzie . Botanicznym /Akade
mii Nauk Ukraińskiej SRR.:

Przez dwa lata w laborato
riach, cieplarniach, działkach

doświadczalnych uczniowie li
ceum . pozn awali sekrety, ogrod
niczej sztuki dekoratorskiej.

ARENA PRZYJAŹNI
W kijowskim- cyrku.'rozpoczął

się jiowy sezon. Kijowianię i ’ tu
ryści oglądnęli wielkie między
narodowe . przedstawienie.

' Wy
stąpili w nim artyści ..z Polski;
Bułgarii, .Węgier, Rumunii,
NRD, Mongolii i ZSRR.
' .Growktmi brawtrml'hagrodzo-

'ńo* ijiói’śkićii akiWiSatów, - gimna
styków Iz .Mongolu,‘ węgierskich
żonglerów i .zabawną rumuńską
orkiestrę.

X. tio retSakcgi

Błędne koło

Ogólnopolskie Targi Tkaniny Artystycznej urządzone po raz drugi
w salach łódzkiego Muzeum. Historii Włókiennictwa trwać będą
w tym roku do 16 października. 90 twórców -r znanych- artystów
plastyków, w tym 11 łodzian, prezentuje 200 tkanin o wysokiej ran
dze artystycznej, dekoracyjnej i użytkowej. Są to gobeliny, kilimy,
żakardy, dywany, hafty, aplikacje i dzianiny wykonane różnymi
technikami, ujawniającymi , indywidualny styl artystów, impre
za. ma charakter artystyczno-handlowy.Wszystkie tkaniny, zao
ferowane do sprzedaży mają wartość 2,5 min zł. Już pierwszego
dnia zwiedzający Targi kupili 15 tkanin za sumę 215 tysięcy zl. Dla

wygody nabywców zagranicznych dyżuriua tu przedstawiciele „De-.
sy“,j i»Cepelii“ j „Coopeximu“. : • CĄF — Zbraniecki

Dla instytucji, w której pra
cuję, chciałem kupić magneto
fon ZK-120 lub inny na ra
chunek. Magnetofon ten jest
nam niezbędny. Zatelefonowa
łem do sklepu ZURiT przy u-

licy Mogilskiej jako, źe wg po
siadanych informacji tylko ten

sklep wydaje rachunki. Chćia-
łem się dówiedzieć czy posia
dają magnetofony na składzie,
aby. na darmo nie chodzić.
Spfcawa zdawałoby Się prosta.
Lecz w sklepie tym poinfor
mowano mnie uprzejmie, źe
chcąc kupić magnetofon na ra
chunek należy posiadać zezwo
lenie ze swej jednostki nad
rzędnej, zatwierdzone przez
prezydenta miasta. Zaszokowa
ła mnie ta informacja, bo to

drobiazg magnetofon, a zezwo
lić na kupno musi aż prezy
dent miasta, osoba na pewno
mająca wiele innych poważ
nych' spraw. Pomyślałem, że
ktoś w sklepie chce zabawić
się kosztem innych i robi z

klienta tak zwanego „balona“,
Zatelefonowałem przeto do

Urzędu Miasta Krakowa z za
pytaniem, czy to( prawda. Tam
znowu poinformowano mnie?
bardzo uprzejmie, że jest to
prawda^ tylko sprawę "nieko
niecznie załatwia prezydent,
choć może, a raczej Wydział
Handlu i że, formalności nie
będą trwały długo bo coś tyl
ko około siedmiu dni, bo ta
kie są zarządzenia, a zarządzeń
należy pilnować, aby były wy
konywane. Napisałem odpowie-'
dnie, pisma, przybiłem odpo
wiednie pieczątki, ^zyskałem
odpowiednie ;■podpisy, zanio-x.
sieni, czekam na Odpowiedź.

Ale zanim nadejdzie
powiedź,, nie . wiadomo ;
zytywna czy negatywna,
z kolei ćhciałbym się
pytać czy Urzędy
skie, dzielnicowe, gminne i ja-*
kie tam jeszcze są, powinny
się zajmować takimi sprawa
mi? Czy Wydziały Handlu na
prawdę nie mają co innego do

roboty? Bo roboty jest dużo.
Może by tak 'pomyśleć o lep
szym zaopatrzeniu skle-

od-
po-

Ja
ża

rniej*

pów, o estetyczniejszym wy
glądzie placówek usługowych,

* o polepszeniu jakości usług/ p
wprowadzeniu usług

'

nowego
rodzaju, o tym, aby np. zało
żenie uszczelki do wodociągu/
dla człowieka ńie. znającego
jak się to robi/ przestałoÓ by£
koszmarem, bo nikt' tak drob
nej roboty wykonać nie chcę.

'

. Zresztą po. co to pisać, jak. i

tak wszyscy zdają sobie spra
węztegocojest,acobyć
powinno!?

Teraz nie dziwię się, że stan

naszego handlu w Krakowie
tik się przedstawia, skoro Wy
działy Handlu zajęte są wyda?
waniem zezwoleń na zakupy
różnych drobiazgów przez przed
siębiorstwa. Rozumiem, że je
żeli chodzi (/towar deficytowy/
towar pochodzenia zągtanlcz-

. nego, to ktoś nąusi tym dyspo
nować i rozdzielać wg potrzeb
,i kolejności zgłoszeń. Ale ma
gnetofonów mamy na rynku
dość dużo, leżą w sklepach i

czekają na , kupno. Dlaczego
zamiast ułatwiać, utrudnia . się
nam naj każdym kroku?.

Czy Szanowna Redakcja wie
co to znaczy być zaopatrze
niowcem w przedsiębiorstwie?
W jednym sklepie dają ra
chunki, a towaru nie ma, w

/ drugim towar jest, a rachun
ków nie dają, w trzecim to
war jest i wydawane są . ra
chunki, natomiast limit się
skończył. I tak w koło Macie
ju, a pracownik zamiast coś ro- :

bić, to Chodzi,, traci, czas i pi*
sze. pismo, za pismem w myśl
zarządzeń * ‘ ''

pieru.
W roku ubiegłym otrzyma

łem pismo, że zostają zniesione;
. limity’ w sklepach uprawnio

nych do wystawiania rachun
ków. a sklepy nadal swoje.
Większość rozmów -kończy ólę
tak „co mi pan pokazuje jakiś
papier, jak ja mam swoje za
rządzenia i wiem co mam ro-

bić“.
Alę po co ja. to wszystko pi-

szejakitaknićsięnatym
polu nie zmienił? i

CZYTELNIK A.P.
. . ■

o oszczędności, pa-
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POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH

o powierzchni od 50—100 ml, na terenie Nowej
Huty — POSZUKUJE Wojewódzkie Przedsię
biorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Krakowie —

Oddział w Nowej Hucie os. Zgody bl. Z, telefon
nripMl. K.78,5

Praca

POMOC domową przyjmę.
Warunki, dobre. Kraków,
Dzierżyńskiego 53 m. 79,
tel. 732-82. g-46600

MATURA eksternistyczna
— kursy przygotowujące
prowadzi WZS „Oświata”
Kraków, ul. Mazowiecka
8, tel. 334-72, 394-23.

PRZYJMĘ zaraz fryzjerkę
damsko-męską. Kraków,
ul. Szewska 4, zakład fry
zjerski. g-46086

Sprzedaż

VESPA 125, sprzedam,
telefon 300-85. 45372-g

DWA pokoje, •komforto
we ż ciemną kuchnią,. II
piętfo,- w centrum Kra
kowa, zamienię ria dwa
oddzielne mieszkania —

komfortowe. Oferty 45564
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POMIESZCZENIE
O powierzchni 80—120 m2, WEŹMIE
W NAJEM na cele produkcyjne —-

zakład uspołeczniony w Krakowie.

Oferty uprasza się kierować: —

„Prasa" — Kraków, Wiślna 2 — dla
nr K-7988.

DAM wysoką pensję po
mocy domowej. Kraków,
Garncarska 19 m. .5.

g-46182
TECHNOLOG branży skó
rzanej podejmie pracę na

całym lub częściowym
etacie. .Oferty 45728 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Ślusarz przyj mie jaką
kolwiek pracę po godz.
14. „Oferty 45750 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2,

PRZYJMĘ jakąkolwiek
pracę po południu. Może
być sprzątanie. Oferty
45751 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRZETARGI

Dyrekcja Zespołu Przychodni Specjalistycz
nych m. Krakowa— Kraków, ul. 1 Maja 6 —

ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU zleci
wykonanie remontu instalacji i cyrkulacji cie
płej wody w Miejskim Ośrodku Matki i Dziec
ka w Krakowie przy al. Pokoju 2a.

Do przetargu zaprasza się przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze i prywatne.

^Informacji o szczegółach technicznych
udzieli Dział Administracyjno - Gospodarczy
Zespołu — Kraków,; ul. 1 Maja 5, II piętro —

pokój nr 61, codziennie w godz. ód 8 do 11. -

Termin wykonania! 15 listopad 1974 r.

Oferty, w zalakowanych kopertach, z napisem
„przetarg”, należy przesłać pod adresem Ze-
spoju — Kraków, ul. 1 Maja 5, Dział Adm.,
Gosp., II piętro, w terminie do- dnia 15 paź-;
dziernika 1974 r,, do godziny . l(h

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi, w tym
samym dniu, tj.15 października, o godzinie 11,
w biurze Zespołu.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta, względnie unieważnienia przetargu,
bez obowiązku podania przyczyn.

K-8117

PRZYJMĘ dochodzącą do
7-letniego dziecka. Os.
Podwawelskie, ul. Sło
miana 2'2/16. g-45758
POTRZEBNA dochodząca
dozorczyni, Śródmieście.
Oferty 45780 „Prasa” Kra
ków, Wjślna 2.

PANIĄ do prowadzenia
domu, najchętniej starszą
— przyjmę. Dietla 25/6, w

godz. wieczornych.
g-46048

Nauka

UNIWERSYTET
ROBOTNICZY ZMS

W KRAKOWIE

organizuje
KURSY

■ kierowników za
kładów gastronomicz
nych■ BUFETOWYCH

■ KELNERSKIE
■ KUCHARZV.

Informacji udziela i za
pisy przyjmuje sekreta
riat UR ZMS w Krakowie,
al. SŁOWACKIEGO 29 —

tel. 351-80, w godz. 9—19.
K-7805

Przedpłaty na samochody
„Nysa“ i „Żuk“

PP „POLMOZBYT“ w Krakowie uprzejmie zawiadamia,
że przyjmuje przedpłaty na samochody dostawcze:

♦ marki „Ńysa" — w cenie 189,000 zł

♦ marki „Zuk“ dolnozaworowe — w cenie 170.000 zł

♦ marki „Zuk“ górnozaworowe — w cenie 175.000 zł.

Ilość samochodów ograniczona. — Termin dostawy od III
do IV kwartału włącznie. — Sprzedaż tylko za gotówkę
i dla osób prywatnych, wg kolejności wpłat. — W przy
padku większej ilości przedpłat niż wynosi przydział
roczny tych samochodów do sprzedaży wolnorynkowej,
nastąpi zwrot dokonanych przedpłat ponad ustalony
limit. — W odniesieniu do ostatniego dnia wpłat, w.któ-

rym Przedsiębiorstwo- wyczerpie posiadany limit samo
chodów. sprzedaż będzie dokonywana wg porządku alfa
betycznego nazwisk i imion wpłacających.

Wpłaty należy dokonywać na konto: — PP „POLMO-
ZBYT“ — Kraków, NBP IV O/M, nr konta 708-8/17-647.

Szczegółowych informacji udziela Dział Sprze
daży Samochodów — Kraków, ul. PRANDOTY

nr 6/8 — telefon nr 549-19.

SZAFĘ kombinowaną —

Sprzedam. Tel. 306-53.
g-46633

ŁADNY komplet sypiał-
niany — sprzedam. Kra
ków, Solskiego 30/5. tel.
200-27 . g-46372

WKRĘTY 15X3 mm, nity
15X3,5 mm, 42X3,5 mm —

sprzedam. Kraków, Kró
lowej Jadwigi 129A.

Lokale

M-3 BIEJSCZYCE i , .M-2
Dębniki (Ciemne kuchnie)
zamienię na M-4 lub M-5,
względnie 3 pokoje z kuch
nią, w budownictwie mię
dzywojennym, komforto
we lub superkomfortowe.
Parter, Nowa Huta, Ko
złówek i Azory — wyklu
czone. Oferty 46179 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem — członkowie spół
dzielni, poszukuje garso
niery lub pokoju, naj
chętniej centrum Nowej
Huty. Telefon, 458-35 po 17
lub oferty: 46764 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

DWIE studentki (siostry)
— poszukują mieszkania.
Oferty 46635 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE superkęm-
fortowe — 3 pokoje, ku
chnią, II p. os. Podwa
welskie, zamienię pilniez
na większe. Oferty 45519
„Prasa” Kraków, Wiąl-
na 2.

PILNIE poszukuję garso
niery superkomfortowej,
na rok. Czynsz z góry. —

Oferty 45510 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SPÓŁDZIELCZE M-4 os.
Kozłówek —

. 2' pokoje &
jasną kuchnią, loggią —

I , piętro, ewentualnie
pojedynkę w centrum, za
mienię na cztero- lub du
że trzypokojowe mieszka
nie. Oferty 45511 „Prasa”
Kraków, W-iślna 2.

POKÓJ -z kuchnią supęr-
korpfortowe, na II piętrze,
ós. Borek Fałęcki, zamie
nię na ^garsonierę super-
komfortową w Nowej
Hucie, ewentualnie 2 po
koje superkomfortowe w

Nowej Hucie i pokój z

kuchnią w Borku Fałęc-
kim-~ ną 3 pokoje z ku-i
chnią superkomfortowe —

najchętniej w Nowej Hu
cie. Telefon 444-70, godz.
19—21 lub oferty 45512.
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2k

MIESZKANIE dwupokpjo-
we,. superkomfortowe —

loggia, 45 m2, ul. Litew
ska, IV piętro, zamienię
na 3—-4-pokojowe — do 80
mt. * Oferty 45513 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Specjalny kurs
nauki JĘZYKA ANGIELSKIEGO

i NIEMIECKIEGO
od 15: października do 30 stycznia 1975 roku —

organizuje SPÓŁDZIELNIĄ PRACY „WIEDZA”.
Wpisy codziennie (z wyjątkiem sobót i 0ni

świątecznych), w godzinach'9—18.30, przyjmuje
biuro — ul. JANA 13, oficyna. Telefon nr 266-85.

DWIE panienki po stu
diach poszujcują

’ samo
dzielnego pokoju. Oferty
46567 „Prasa” Kraków.
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ < nowe M-2
(wysoki parter), os. Wi
dok, na podobne na wyż
szej kondygnacji.' Oferty
46535 ,,Prasa” Kraków,
•Wiśirią^2X~

"

onag&Tte-

■MAŁŻEŃSTWO.;. studenc
kie poszukuje komforto
wego pokoju lub garso
niery. Zgłoszenia: tel.
590-31, godz. 15—17 .

MAŁŻEŃSTWO, członko
wie spółdzielni mieszka
niowej, wynajmie pokój
zaraz. Czynsz do uzgod
nienia. Oferty 46544 „Pra
sa”, Kraków, Wiślna 2.

2 PANIE pracujące po
szukują pokoju lub gar
soniery.1 Tel. 602-31, godz.
7—15. g-46424
MIESZKANIE o bardzo
wysokim standardzie, 97
m2 — 3 pokoje, II p.,łtvin-
dą, dwa balkony, bardzo
dużo zieleni, centrum —

zamienię na dwa oddziel
ne mieszkania po 2 po
koje, z telefonem, cen
trum. Tel. 302-31.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe 3-pokpjowe. —

Może być' w starym bu
downictwie lub willi, do
200.000 zł. — Oferty 45499
„Prasa” Kraków, Wiśl
na.

M-2 ŁUB M-3 superkom
fortowe, własnościowe —

kupię natychmiast. Ofer
ty 45493 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE M-3 kwate
runkowe, 33 mi, I. p . No
wa Huta oraz spółdzielczeM-3,37m2,ip.wWie
liczce, zamienię na 3-po
kojowe w Krakowie, do
II p. Dzielnica obojętna.
Oferty 45497 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne poszukuje pokoju. Tel.
400-34, wieczorem.

ZGORZELEC! Dwa poko
je z kuchnią zamienię na

pokój z kuchnią lub gar
sonierę w Krakowie lub
Nowej Hucie. Oferty 45431
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SUPERKOMFORTOWĄ —

garsonierę 35' m2, przy ul.
Jaracza, I p„ zamienię na

2 lub 3 pokoje z kuchnią
superkomforowe, najchęt
niej w nowym budownic
twie. Tel. 1553-67.

WROCŁAW — centrum! 2
pokoje z kuchnią i przy-
należnościami, telefon —

51 m2, kwaterunkowe --

IV piętro, zamienię na
Kraków. Zgłoszenia: Zie
liński, Kraków, os. Kali
nowe 23765.

STUDENTKĘ przyjmie. na

mieszkanie małżeństwo —

emeryci w zamian za .po
moc w domu. ~ Oferty
45500 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2,

POSZUKUJ^, suchego po-
mieszężenia /na rzemiosło
(niski, parter, s.uterena).
Tel. 331-20.

g-45577
SUPERKOMFORTOWĄ —

garsonierę, I p., 25 m2,
w Nowej Hucie, zamienię
na mieszkanie większe. —

Oferty 45574^^^^ra-
ków, Wiślna 2.

BEZDZIETNE .• 'małżeń
stwo po studiach, poszu
kuje garsoniery lub po
koju na rok lub dłużej. —

Czynsz płatny z góry za
rok! Oferty 45545 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne poszukuje garsoniery
ńa okres roku. — Oferty
45546 ,,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

RODZEŃSTWO studeno
kie poszukuje pokoju
komfortowego. — Oferty
45550 „Prasa”. Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE kwaterun
kowe, pokój z kuchnią,
superkomfortowe, ■— na

Azorach, zamienię ną po
dobne. Może’ być w sta
rym budownictwie. Ofer
ty 45554 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DWA pokoje z kuchnią —

superkomfortowe zamie
nię na pokój z kuchnią
(koniecznie I piętro) i
garsonierę. Oferty 43553
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ pokój samot
nemu Panu. Nowa Huta,
os, Na Stoku 51/6, godz.
16—17 . g-45540

2 POKOJE z kuchnią —

48 m2/ garaż, telefon —

kwaterunkowe, w Stalo
wej Woli, zamienię na

podobne w Krakowie lub
Wieliczce. — Zgłoszenia:
Stalowa Wola, tel. 201-27.

g-45339
KOMFORTOWY pokój —

wynajmę kulturalnym —

niepalącym studentkom.
Dietla 71/9.

g-45538
PILNIE kupię mieszka
nie własnościowe, mini*
mum dwa pokoje. -Ofer
ty 45651 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

STUDENT V roku AGH
poszukuje pokoju. — Tel.
334-98, wieczdrem.

. g-45530
DWA mieszkania komfor
towe po pokoju z kuch
nią, centrum, zamienię
na dwa lub trzypokojowe
superkomfortowe — lub
komfortowe, budownictwo
międzywpjenne. Peryferie
wykluczone. Oferty 45527
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

NOWA HUTA! Mieszka
nie 2-pokojowe, I p„ 48
m2, kwaterunkowe, cen
trum, zamienię na 3-po-
kojowe, superkómforto-z
we, możfe być spółdzielń
cze. oferty 45591 „Pras»”
Kraków. Wiślna 2»- J

OFERUJĄ po obniżonych cenach sklepy Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Handlu Obuwiem w Krakowie i na te
renie woj. krakowskiego.

WARSZAWA! Pokój z

kuchnią, 38 m2, kwate
runkowy, superkomforto-
wy, zamienię na dwa po-
koje z kuchnią w Krako
wie. Oferty 4$£90 „Prasa”
Kraków,. Wiślna 2.

ŁADNY, duży pokój z

kuchnią, komfortowy,
śródmieście, . zamienię na;
mniejszy lub 2 małe po
koje. /Oferty* 45623 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

W ZAKOPANEM kupię
lub wynajmę stary dom
lub mieszkanie. Mogę dać
utrzymanie. Oferty. 45594
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PRACUJĄCY poszukuje
samodzielnego pokoju lub
garsoniery,. Czynsz mie
sięczny. — Oferty 45531
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

UCZCIWY kierowca tak
sówki, który zwracał po
zostawiony parasol i
płaszcz źielony ortaliono
wy, z prawem jazdy i
kartą rejestracyjną pod
adresem: -..Henryk Krupiń
ski, Kraków, ul.; Lubliań-
ska 22/18, proszony jest
ó zwrot tych rzeczy pc d
adresem: > Nowa Huta,* os.
1000-lecia 22/34, za wyna-
grodzeniern.

SUCHA — Maków Podha
lański — Wadowice —

kupię mieszkanie lub
dom. Oferty 45595 „Pra
sa” 'Kraków, Wiślna 2.

PANIENKA7 pracująca po
szukuje pokoju. Oferty
45672 „Prasa”' Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ do wynajęcia os.
Podwawelskie. Oferty
45669. „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem, ; członkowie spół
dzielni mieszkaniowej,
wynajmie niekrępujący
pokój lub garsonierę,
względnie solidnie zao
piekuje się mieszkaniem
osób Wyjeżdżających na

dłuższy Okres. Peryferie
niewykluczone. Oferty
45659 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ samodziel
nego mieszkania. Tel.
381-22, do południa.

g-45679

'PANIENKĄ w^gyjąca.za
opiekuje się osobą starszą
w zamian żb rmeszkiame.

•Oferty 45683 „Prasa” Kra
ików, Wiślna 2. .

DUŻE, 3-pokojdWe miesz
kanie, centruih Nowej
Huty, zamienię na dwa.
pojedyncze (przynajmniej
jedno w Nowej Hucie).
Oferty 45649 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne poszukuje pilnie mie
szkania. Czynsz do u-

zgodnienia. Oferty 15655
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.i

PIĘKNY pokój Z kuch-
pią, komfortowy, przy
Parku Krakowskim, za
mienię na większe, chęt
nie w dzielnicy; Krowo
drzą. Oferty 45654 „Prasa”
Kraków,»Wiślna 2.

NOWY SĄCZ! Mieszkanie
superkomfortowe M-3, 1
piętro, zamienię na Kra
ków albo Wieliczkę. Tel.
Kraków,; 371-11 wę.wn, 58^
do południa.

g-45674
POSZUKUJĘ niekrępują-
cego pokoju z osobnym
wejściem. Najchętniej w

Bronowicach lub okolicy/
Oferty 45691 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZEMYŚL! Mieszkahie:
2 pokoje z kuchnią, kom
fortowe, zamienię na po
kój z^kuchnią lub garso
nierę w Krakowie lub
Nowej Hucie. Oferty
45693 „Prasa” Kraków.
Wiślna 2.

M-3 spółdzielcze (2 poko
je, kuchnia, łazienka,
przedpokój) w Opolu, za
mienię na podobne w
Krakowie. Oferty^ 45695
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

2 UCZENNICE przyjmę
do wspólnego, pokoju,
najchętniej z prowincji
Podbrzezie 2/39, III p. o -

ficyna.
'

g-45603

PRACUJĄCA panienka
poszukuje zaraz pokoju
w Krakowie. Oferty, 45617
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
na rok. Czynsz płatny z

góry. Oferty 45618 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA poszukuję
pokoju. Telefon 412-12,
•godz. 7--15. g-456?l
SOSNOWIEC! Mieszkanie
superkomfortowe, 3-po-
kojowe, telefon, 20 min
do centrum Katowic, za
mienię na. mniejsze w

Krakowie. . Oferty 45622
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na.2. -

. ■ .

Nieruchomości

ROZPOCZĘTĄ budowę
domu, sprzedam. Oferty
45871 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2. . #

SKOWROŃjSKI Jan, zam.

Krzeszowice, ul. Kościu
szki 26/28, zgubił legity
mację szkolną nr 686/74,
wydaną przez Technikum
Przemysłu

‘

Drzewnego w
Krzeszowicach.

g-45569
SPRZEDAM zdecydowa
nemu działkę budowlaną.
8 arów 42 m, miejscowość
Bibice kolo Krakowa, o-
bok szosy na Warszawę.
Pozwolenie na budowę,
ogrodzona, drzewa owo
cowe, materiały budowla
ne.. Józef Cyganek, Kra
ków, ul. Pocieszka 3.

g-45543
SPRZEDAM parcelę, 3
morgi, blisko Krakowa.
Komunikacja miejska,
Kraków, tel. 342-45^

g-45541

KUPIĘ parcelę budowla
ną względnie rozpoczętą'
budowę w KrąkowiĄ Q-
ferty 45526 ,;Prasa” Kra
ków, .Wiślna 2.

KUPIĘ pilnie dom, willę
(może być) stan surowy
w Krakowie lub okolicy.
Posiadam do zamiany śu-

"perleomfortcwy 7
akUc&ruą* Ipaikonem,^

piwnicą. Olszą II. Oferty
45698 „Prasa” Kraków
Wiślna 2.

i DOM jednorodzinny w
/stanie surowym, ogród 14

arów, koło Krakowa, w

spokojnym, atrakcyjnym
^miejscu —' sprzedam. O -

ferty 45605 „Prasa”. Kra-
ków, Wiślna 2.

PARCELĘ budowlaną ko
ło Krakowa — sprzedam,
Danek, Kraków, Kordec
kiego 9/ly .. ; g-45619

Zguby

JASEK Kazimiera, al. Po
koju 28/26, zgubiła legity-
macj ę' studencką, wyda
ną przez WSP.

g-45499

TOMALA Wacław, zgubił
legitymację służbową nr,
410, wydaną przez Wy
dział Oświaty i Wycho-
wania Urzędu Dzielnico
wego Kraków,: śródmieś
cie, g-45507

KUROWSKA Teresą, zam.

Koźnice Wielkie 306, /gu
biła legitymację szkolną
wydaną przez Liceum
Ekonomiczne w Wieliczce.

g-45580

MIECZKOWSKA Małgo
rzata,’ Kraków, ul. Jare
my 7/12, zgubiła legity
mację nr 1048/72 wydaną
przez XIV LO.

g-45517

Różne

PRZYJMĘ'■"db wspólnego
garażu - (Ul-

‘ Dzierżyńskie
go) samochód osobowy.
Telefon 745-41 .

g-46531
CZYSZCZENIE i farbowa
nie kożuchów wykonuje
Wiesław Muzyka, Kra
ków, Borek Fałęcki, ul.
Lewińskiego 25.

g-45451

GARAŻ lub miejsce pod
garaż. kupię; Oferty 45548
„Prasa” Kraków, .Wiśl
na 2.

GARAŻ w Podgórzu- —

sprzedam pilnie. Plac
Wolni ca 14/16. g-45593

DO wynajęcia garaż, o-

grzewany ,na Woli Gu
stowskiej, koło Kręgielni.
Oferty 45620 „Prasa”. Kra
ków, Wiślna 2.

Kierownicy Zakładów Pracy, Komórek

Osobowych, Rady Zakładowe, Samorządy
Robotnicze, Służba BHP!

KURSY 10, 20 i 30-gcdzinne

z zakresu znajomości nowego Kodeksu Pracy —

organizuje V prowadzi Spółdzielnia Pracy «,Wie
dzą” W Krakowie. — Zgłoszenia pisemne przyj
muje Zakład Szkoleniowy przy ul. JANA 13 —

II piętro, oficyna, telefon nr 266-85.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE
na studia dzienne i ula pracujących

obejmujące: j polski * J. rosyjski ♦ historię,
v biologię < chemie ♦ geografie ♦ fizykę ♦ ma

tematykę — organizuje Zarząd Wojewódzki To
warzystwa Wiedzy Powszechnej'— Kraków, ul.
Basztowa IS.

Wpisy t informacje codziennie w godzinach
10—18, — KRAKÓW, ul, BASZTOWA 15, IV pię
tro, telefon 593-28, 226-23.

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
♦ ANGIELSKIEGO

♦ NIEMIECKIEGO
♦ FRANCUSKIEGO

♦ WŁOSKIEGO
♦ ROSYJSKIEGO —

organizuje Zarząd Wojewódzki Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej, Kraków, ul. Basztowa 15.

Informacje 1 wpisy przyjmuje się codziennie
w godz. 10—18, telefon nr 593-28, 226-23,
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CZEKA NA ODPOWIEDŹ

Przed zimq

Członkowie Sekretariatu KW podczas wizytacji budowy nowych
obiektów Akademii Wychowania Fizycznego.

Str. 5

Kto ponosi winę za brak pieczywa
w czasie ostatniego weekendu?

Popatrzmy na kalendarz — już 1 października. Czas
najwyższy pomyśleć o przygotowaniu naszego gospodar
stwa domowego na zimę. A więc o uszczelnieniu okien,

. sprowadzeniu węgla, koksu i podpałki, o zakupieniu
ziemniaków, owoców, warzyw, o uporządkowaniu piwnic
itd. Pora również na robienie przetworów owocowo-wa
rzywnych czy ^powideł.

Czy owe przedzlmowe czynności nie nastręczają nam

żadnych nieoczekiwanych kłopotów; czy przy ich wy
konywaniu nie napotykamy na żadne trudności, na ten
właśnie temat prosimy o uwagi Państwa. Jutro, w śro
dę w godzinach od 9-ej do 12-ej pod nr telefonu 546-34
— czekamy!

Wjazdowe posiedzenie Sekretariaty KW PZPR -

prze^loid Inwestfucll
w krakowskim środowisku akademickim
Wczoraj członkowie Sekreta

riatu K1V PZPR z I sekretarzem,
J. Klasą i przedstawicielami
Kolegium Rektorów krakow
skich uczelni wizytowali place
budów, gdzie wznoszone są no
we obiekty dydaktyczne i socjal
ne szkół wyższych.

W rok od wmurowania ka
mienia węgielnego pod budyn
ki nowej siedziby AWF rosną
obiekty dydaktyczno - naukowe
tej uczelni. '. W chwili obecnej
prowadzący budowę generalny'
wykonawca KPBM „Zetbeem”
kończy pracę z wylewkami na

mokro. Jeśli w terminie rozpo-
czną się prace ciesielskie jest
szansa, że planowana data u-

kończenia budynków w roku
1976 nie ulegnie zmianie.

Drugą poważną inwestycją
jest wznoszona ha terenie byłe
go lotniska w Czyżynach Poli
technika Krakowska. Stają już
dwa bloki domów studenckich,
pod trzeci zakładane są funda
menty. W br. rozpoczęta ■zosta
nie budowa stołówki. Prócz
KBM Nowa Huta, na placu bu
dowy pracować będą studenci. W
czasie wizytacji rektor PK, prof.

eJVł. Muszyńsl^^^iyręczył bryga
dziście , najlepszej brygady, S.

Ziębićkiemu, honorową odznakę
Politechniki Krakowskiej. .

•

Akademią, Rolnicza zaprezen
towała gościom swój nowy o-

biekt — najnowocześniejszą' w

Polsce przechowalnię owoców i

warzyw, wyposażoną w komory
gazoszczelne, oddaną do użytku
w czerwcu br. Przy ul. 29 Listo-?

pada trwa budowa budynku dy
daktycznego dla Wydziału O-

grodnictwa. W bież, miesiącu
lozpocznie się ponadto wznosze
nie trzech domów akademickich
dla studentów AR i AE. Będą to

pierwsze domy studencie reali
zowane w systemie budownictwa

uprzemysłowionego Rektor AR,-
prof. T. Wojtaszek, w dowód u-1.

znania wręczył 9-osobowej bry
gadzie ZBM upominki.

Sesję zakończyło posiedzenie z

udziałem 'wszystkich wykonaw
ców. Dokonano oceny realizacji
inwestycji uczelnianych w roku
1974, przygotowania planu na

rok 1975 oraz perspektywicznych
planów dotyczących pięciolatki
1976—80. (jr)

KRAK. KOMITET FJN za
wiadamia, że dziś w godz. 14
—16 w lokalu Komitetu, pl.
Wiosny Ludów 6 pełni dyżur
poselski poseł Czesław Rachel.
Ponadto w tym samym dniu
w lokalach Dzielnicowyćh Ko
mitetów Frontu Jedności Na
rodu pełnią dyżury radni RN
m. Krakowa i DRN wraz z

członkami Komitetów FJN:

w godz. 15—17 — Krowodrza,
al. Krasińskiego 18, Nowa Huta
— os. Zgody 2

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

W poniedziałek dziennikarze
krakowscy zostali zaprószeni na

konferencję wyjaśniającą przy
czyny występującego w piątek,
sobotę i niedzielę braku dostatecz
nej ilości pieczywa w krakow
skich sklepach. Uczestniczył w

niej wiceprezydent miasta Julian
Jaworski oraz kierownik wydziału
handlu i usług H. Sendur.

Obecnie trwa analiza popytu
i podaży Chleba w wymienionych
trzech dniach. Według pierwszych
obliczeń do pełnego
rynku zabrakło ok. 18
podstawowego artykułu
czego.

Jeszcze w godzinach
łudniowych dn. 27 września kra
kowskie placówki handlowe dys
ponowały pęłnymi zasobami. W

godzinach późniejszych klienci
szukali chleba bezskutecznie^ Mi
mo że krakowskie piekarnie pra
cowały na. trzy zmiany, nie były
w' stanie zabezpieczyć pełnej do
stawy. v

_

Winę ponosi branżowa komisja
koordynacyjna Krakowskich Za
kładów Przemysłu Piekarniczego,
która nie dokonała niezbędnych o-

bliczeń zapotrzebowania na pie
czywo.

Ponadto komisja spóźniła się z

awaryjnymi dostawami z sąsied
nich województw: kieleckiego i

katowickiego, mimo że już w

piątek wieczorem powinna, mieć
pełną orientację w panującej sy-

nasycenia
ton tego

spożyw-

przedpo-

tuacji i szybciej reagować na nie
dobory. ’*

Mamy przed sobą wiele Jeszcze
dwudniowych weekendów i nie
możemy zgodzić się na tego ro
dzaju niespodzianki zaopatrzenio
we. Władze miasta utrźymywać
będą stały kontakt z sąsiednimi
regionami, których sytuacja. jeśt
znacznie lepsza i których zakłady
piekarnicze mogą uzupełniać nie
dostatki naszego rynku pod tym
względem. By jednak dostawy
docierały w terminie konieczne
jest rozeznanie i interwencja ko
misji koordynacyjnej KZPP.

W dalszej kolejności Kraków
powinien wybudować, wobec wy

dolności istniejących piekarń, pie
karnię nową o wydajności dobo
wej 36 ton, tak aby w miarę u-

plywu czasu od sąśiadów się U-
niezależnić. Decyzja w tej spra-’
wie zostanie przyspieszona, (woj.)

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:
♦ 17 — Salon Wystawowy TPSP,

N." Huta, al. Róż 3 — Otwarcie
wystawy malarstwa Ewy Woysym-
Antonlewlcz 1 Zofii Mtiller.

JUTRO O GODZINIE:
♦ 18 — Klub ZNP, ul. Sienkie

wicza 27 — prelekcja mgr J. Rey-
. niaka pt. „Zemsta” faraona —

Odkrycie grobowca Tutenchamo-
na". Kolorowe przeźrocza.

♦ 19 Klub „Starówka**, ul.
Szczepańska 5/IIp. — „Piękna jes
teś Polsko**, cz. ■VI — „Najpięk
niejsze zakątki naszego, kraju** —

llustr. kolor., .przeźroczami prelek
cja mgr A. Majewskiego.

■
Nauka i kultura

to dominujące elementy
w dalszym rozwoju Krakowa

Dzisiaj w

konferencja prasowa
prezydenta Krakowa

terenie byłego lotniska w

Czyżynach zakładane są funda
menty pod trzeci z kolei dom
studencki, wchodzący w obręb
wznoszonego kompleksu obiek
tów Politechniki Krakowskiej

Realizacja uchwał Biura

Politycznego i Rady Minis
trów w sprawie rozwoju
Krakowa — to temat intere
sujący nas wszystkich. Tele
wizja Kraków poprosiła w

związku z tym do swojego
studia prezydenta m. Krako
wa Jerzego Pękalę' i grupę
dziennikarzy krakowskich,
na konferencję prasową.
Przebieg konferencji praso
wej prezydenta będziemy
mogli ohserwować dziś na

ekranach telewizyjnych o

godz. 18.40. Przyniesie ona

wiele konkretnych informa
cji dotyczących przyszłości
naszego miasta.

Fot. Jadwiga Rubiś

Towarzystwo
Kultury
tralnej
Związek
ratów Polskich
w Krakowie za
praszają w śro
dę 2 paździer
nika br. o godz.
18 do Klubu Li

teratów — ul. Krupnicza 22 —

na spotkanie z Bronisławem
Dąbrowskim, honorowym dy
rektorem Teatru -im. Juliusza

Słowackiego w Krakowie. Spot
kanie prowadzi Tadeusz Kud
liński.

Tea-
oraz

Lite-

Koncepcja rozwoju społecz-
no-gospodarczego miasta i
aglomeracji Krakowa do ro
ku 1990 zóstąła opracowana
na podstawie oceny możliwo
ści ; rozwoju

‘

wynikających z

położenia i warunków przy
rodniczo - geograficznych, z

przesłanek demograficznych,
osiągniętego poziomu i stryk-,
tury zainwestowania ukształ
towanych związków prze
strzenno - gospodarczych w

skali, kraju^~mąkrofegioit^^p-
łudniowegó' i regionu krakow
skiego.

W okresie perspektywicz
nym rola naukowego ośrodka
krakowskiego, będzie wzrastać

jeszcze bardziej niż dzieje się
to obecnie. Jest on bowiem
jednym z głównych centrów,
nauki i szkolnictwa wyższego'1
w kraju. Stanowi też naj
większy ośrodek kształcenia
kadr i badań naukowych na

terenie Polski południowej.
W zakresie szkolnictwa

wyższego zakłada się wzrost!
liczby pracowników naukowo- |

.dydaktycznych do około 13
: tys. osób oraz osiągnięcie na
’

wszystkich rodzajach studiów
liczby około 100 tys. studen
tów.

Nie mniej ważny jest kra
kowski ośrodek kulturalny.
Jego rozwój -w przyszłości
musi być związany z dalszą
rozbudową i modernizacją za
plecza wydawniczego, filmu,

i.

Rozmowę Aeffiacfe

Zaczęło sie jeszcze w Królestwie Polskim
Ochrona zdrowia przez ochronę środowiska w społeczno

ści wiejskiej będzie tematem obrad konferencji nau
kowej w dniach 4 i 5 października organizowanej przez kra
kowski Oddział Towarzystwa Wolnej ‘ Wszechnicy Polskiej.
Towarzystwa prowadzącego szeroko zakrojoną działalność
naukowo-badawczą, popularyzatorską, szkoleniową i. społecz
ną. Z prośbą o bliższe informacje na temat pracy Towa
rzystwa zwróciliśmy się do wiceprezesa Oddziału dr AME
LII DUBIEL-LANKOSZOWEJ.

— Zacznę od genezy na
szego Towarzystwa. Łączy się
ona z utworzeniem w Króle
stwie Polskim, w zaborze ro
syjskim, Towarzystwa Kursów
Naukowych. Powstało ono po
upadku powstania'listopadowe
go, z biegiem czasu prze
kształciło się w studia na po
ziomie wyższych uczelni, a

po pierwszej wojnie świato
wej w Wolną Wszechnicę
Polską i wraz z innymi to
warzystwami naukowymi uła
twiało organizację szkolnic
twa polskiego w 1918 . r. WWP
składała się z wielii wydzia
łów, posiadała własny statut, a

jej główne badania naukowe

koncentrowały sit na nowej
wówczas dyscyplinie — pe
dagogice społecznej i oświa
cie dorosłych. W latach II woj-.

działalności,
nauczanie.

Wszechnica

ny światowej uczelnia nie za
przestała swojej
prowadząc tajne
Po Wyzwoleniu
zaczęła działać jako- Uniwersy
tet Łódzki ;z rektorem prof. T.
Kotarbińskim na czele. W 1958
r. odbył sie zjazd b. profeso
rów i, słuchaczy WWP i wte
dy tę postanowiono
Towarzystwo
nicy Polskiej,
rok później. *

— Jaki

zalożyć
, Wolnej Wszech-

Powstalo ono w

cel postawiło
sobie nowo powołane To
warzystwo?

— Pracę naukową 1 działal
ność praktyczną w zakresie
kształtowania i rozwoju pe
dagogiki socjalistycznej, poli
tyk^ społecznej oraz problema
tyki społeczno-ekonomicznej,

dalej pracę
w zakresie

widłowych
dzyludzkich
cy i zamieszkania,
wanie studiów i kursów opar
tych o aktualne zdobycze psy
chologii, socjologii, ekonomiki
'itd.

— Prosimy Panią Dok.-
tor o kilka słów na te
mat działąlności Oddziału
Krakowskiego,

Oddział nasz powstał w

1960 r. 1 swoją działalność sta
tutową skupił przede wszyst-.
kim na organizowaniu odczy
tów, konferencji . naukowych
oraz pracy szkoleniowej i wy
dawniczej. Przed trzema laty
zorganizowaliśmy m. in. wspól
nie z WSP oraz Kuratorium
konferencję naukową * pt.
„Kształcenie ustawiczne”. Spot
kanie zgromadziło ok. 500

przedstawicieli świata nauki
i działaczy społecznych, tych,
którym na sercu leży praca
oświatowa wśród dorosłych.
Jeżeli chodzi o działalność e-

dytorską wydajemy biulety
ny „Człowiek w pracy i' osie
dlu”, sprawozdania z konfe-

naukowo-badawczą
kształtowania pra-

stosunków mię-
w miejscu pra-

organizO-

radia i telewizji, obiektów tęa-
tralnych. muzealnych, szkol
nictwa artystycznego i insty
tucji wydawniczych. Uzupeł-
-nięnia wymaga także baza
teatralna^ gdyż zarówno jej
wielkość jak i poziom tech
niczny nie jest w, stanie spro
stać aktualnym potrzebom i>
pozostaje w dysproporcji do
rangi jaką posiada. Wymaga
ją więc remontów istniejące
obiekt ‘ teatralne i najwyższy
już
teatru PrTanrrln

'

. . .

Wojewódzka inauguracja
Szkolnego Roku

Oszczędzania
Na terenie wó.1. krakowśkję«o

działa aktualnie 1581' Szkolnych
Kas Oszczędności. Wkłady finan
sowe młodzieży na kśi^tćczkaęh
SKO przekroczyły 1 kwotę . 20
zł.

Październik jest ćo roku'?
siącem. oszczędności, lecz ..po-
pierwszy \Oddzial. Woj. PKO
glaśza Szkolny • Rok Oszczędzania'? •

1974/75, który trwać będzie ,dó
przyszłych . wakacji.; Uroczysta
inauguracja odbyła się wczoraj
w Szk. Podst. nr., 92 w Nowój Hu
cie. O wyborze miejsca zadecydo
wały najlepsze wy nikt tej szkoły/
(w skali całego województwa) u-

• zyskane w akcji SKO.

Nagrody kuratora KOS za po
pularyzację oszczędzania wśród
młodzieży szkolnej * otrzymały *

najaktywniejsze opiekunki: SKO w

paszym regionie; Halina Kowalska
ze ;£zk. .Podst. nr? 92, mgr Krysty
na Gryszkiewicz ze Śzk. Pódst.
nr 2 oraz Janina Kaim ze Sżk.
Pódśt.
nadto
dzasz

który
akcji
dzieży
w Krakowie ufunduje dla

.. Pi-ÓW i nauczycieli popularyzując •

■■ćych tę^^kcję^wartościowe nagro-.

mln

mte-.
raz'

Gryszkiewicz' że
i oraz Janina Kaim ze

nr 30. Ogłoszony. został po-
kónkurs ph. „Dziś oszczę-
w SKO — jutro w PKO”,
ma na celu rozszerzeni*
oszczędzania Wśród, i młó-

szkolnej. Oddział Woj. PKO
ucz-

teatru. Przewiduje się rów
nież budowę .dzielnicowych i
osiedlowych
nych domów kultury
rozbudowę i modernizację o-

biektów muzealnych.
Wczoraj Komisja Gospo

darki -Komunalnej, Komuni
kacji i Łączności Rady Naro
dowej m. Krakowa na swym
posiedzeniu omawiała zagad
nienia związane z planem dal
szego. perspektywicznego roz
woju naszego miasta. W u-

biegłym tygodniu członkowie
Komisji uczestniczyli = w obj’eź-.
dzie, który umożliwił im za-,

poznanie się w terenie z pro
gramem rozwoju krakowskie
go zespołu miejskiego w naj
bliższych latach.

wielofutlkćyj-
oraz

(bog)

'

Drltgl'
piej wykonanej dekoracji szkoły
W, okresie ' trwania „ sz.k0l.iTego Ro
ku Oszczędzania 1974 75. (aż).

: v' ' '■ ’ '

W kilku wierszach
.......... .

' ll~'—
CELEM ODPOWIEDNIEGO

PRZYGOTOWANIA do wdro
żenia w życie przepisów Ko
deksu Pracy — WRZŻ ■roz’,^-
częła szkolenie szerokiego ak
tywu rad zakładowych. Prze
widuje się, że do końca listo
pada przeszkoleni będą wszys- i

cy przewódhlcźąćy rad zakła
dowych, jak również prze
wodniczący ’ i członkowie rad*

oddziałowych, mężowie zau-

. fani a, społeczni inspektorzy
pracy, aktyw samorządu rór ■
botniczego itd. j

I

I

I

go- J
s

rencji oraz monografie. Nasze

kursy obejmują szeroką pro
blematykę społeczno-wycho
wawczą, społeczno-organizacyj
ną, oraz społeczno-ekonomicz
ną.

— Plany na najbliższą §
przyszłość?

— Rozwijanie działalności ■■
kursowej, prowadzenie odczy
tów, organizowanie badań nau
kowych oraz publikowanie ich
wyników. Najbliższą ’ konfe
rencję naukową organizuje
my 4 15 października. Jej.
obrady poświęcamy ochronie
środowiska na Wsi, w pełnym
aspekcie tego
Wystąpią na niej z

wybitni naukowcy,
lekarze, wśród nich
J. Aleksandrowicz
nlczący krakowskiego Oddziału

TWWP), prof, dr Z. Ewy, prof.
dr S. Myczkowskl, prof. dr T.
Janowski i wielu innych. Na

konferencję zapraszamy p-
rąco wszystkich interesujących
się tyin aktualnymi i tak waż
nym problemem.

— Dziękuje za rozmo-

zagadnienia,
referatami

zoolodzy,
prof. dr
(przewod-

wę.
Rozmawiała: D. PAWŁOWSKA

Od dziś przy Rondzie Mogil
skim czynny jest nowy pawilon
handlowy Argedu. II i III pię
tra mieszczą biura przedsiębior
stwa a parter i I piętro są po
myślane jako salon oferujący
cały asortyment towarów roz
prowadzanych przez Arged. Na

piętrze w dobrze zaopatrzonych
stoiskach nabyć można szkło,
kryształy, porcelanę, wyroby z

tworzyw sztucznych oraz drobny
sprzęt zmechanizowany, W sto
iskach obowiązuje częściowa sa
moobsługą. Na parterze sprzeda
wany jest ciężki sprzęt zmecha
nizowany — pralki, lodówki, ma
szyny do szycia, piece akumula
cyjne. Innowacją jest sprzedaż
sprzętu wypróbowanego. Zorga
nizowano także kącik pokazów
praktycznych, gdzie w godzinach

| od 11 do 19 demonstrowane będą
nowe wyroby.. Sklep znajduje
się pód patronatem wielu wy
twórni-co powinno zapewnić re
gularność dostaw towarów. Na
razie sklep dysponuje zamienny
mi częściami do wyrobów „Zel-
meru”. (jr)

Fot. Jadwiga Rubli

* Państw. Teatr Ziemi Kraków-
skiej im. L. Solskiego w Tarno
wie wystawi w środę, 2/bm. na

dużej scenie: o godz. . 16 sztukę j.
M. Rymkiewicza „Lekcja anatomii
Profesora Tulpa“, na malej scenie
o godz, 19 —. 1 a, Słonimskiego:
„jak to było ‘naprawdę1*. Scena

objazdowa wystąpi w Kazimierzy
Wielkiej, o godz.. 12 i 14 ze spek
taklem f M; Kownackiej pt. „O
straszliwym smok” i dzielnym
Szewczyku'*.



Mej pitasN
o pucha- płk z. JatM

JUTRO na stadionie Wis
ły rozpoczyna się międzyna
rodowy turniej piłkarski ju
niorów o puchór komendan
ta wojewódzkiego MO
Krakowie płk mgr Z. Ja
błońskiego. W zawodach u-'

■czestniczyć będą zespoły
Galeniki Zemun z Belgradu,
Dynama z Berlina oraz war
szawskiej Gwardii i Wisły.

, Turniej rozegrany zostanie

w

Telegraficznie
SZTOKHOLM. W międzypań

stwowym meczu hokeja na lodzie
Szwecja przegrała z Kanadą 3:4
(0:3, 1:0, 2:1).

PARYŻ. Yves le Boy (Francja)
uzyskał bardzo dobry wynik w

lekkoatletycznym dzlesięcioiboju ~

8229 pkt. ,

KINSZASA. Bókserski mistrz,
świata zawodowców w wadze .cięż--
kiej, George Foreman, .wznowił
trenińgi po 2-tygodńiowej przer
wie i , spowodowanej kontuzją.
Mecź. Foremana z Muhammadem
Ali został wyznaczony na 30 bm.

WARSZAWA. W 10-boju, lekko
atletycznym, rozgrywanym w ;tfa^
mach mistrzostwI ligi, zwyciężył
Edward Miś .(Wawel), który uzys
kał słaby wynik 6120 pkt.

****** r*..*****

K. Górski powołał
kadrę piłkarską]

namęcz z Finlandią
WCZORAJ Kazimierz Gór- <

slsi ustalił kadrę piłkarską /
i na rewanżowy mecz z Fin- f
i landią w • ramach rozgrywek 1
f eliminacyjnych o mistrzostwo }

Europy.. j
Oto nazwiska kadrowięzów: {

■bramkarze — Tomaszewski <

(ŁKS) i Mowlik (Legia); o- /

broney, — Ostafiński, Wyro- 1
i bek, Drzewiecki (Ruch). A. 1

Szymanowski (Wisła) i Sob-j
czyński (ROW); pomocnicy j

faj Bula (Ruch), ■Kasperezak 4

(Stal), Deyna (Legia), Jakób- ?
czak (Lech); napastnicy — /
Mars, Chojnacki (Ruch), La- I

i' to (Stal), Szarmach (Górnik). )
1, Po. środWych-meczach. ó^eil- j
i ropejskie:-;puehary; ''K.' Górski |

powoła w Skład kadry jesz- i
cze jednego napastnika. t

Hokej na trawie
. HOKEIŚCI na ? trawie Garbar

ni- zdobyli.. cenny punkt, remisu
jąc, w meczu o mistrzostwo II

ligi, W Gąsawie z miejscowym
zespołem LKS-u 1:1 (0:1). Bram-:
kę dla Garbarni strzelił Gajda.
Oprócz niego w zespole krakow
skim, wyróżnili się: Filus, Su
rówka i bramkarz St. Biel.

Sympatycy hokeja na trawie
będą mogli w najbliższą sobotę
i niedzielę oglądnąć drużynę
Garbarni, która rozegra kolejne
mecze Ii-ligowe na boisku Ko
rony: w sobotę (5 bm’.), z Pomo-
rzęminem Toruń (godz. 14 .30). a

w niedzielę (6 bm.) z Budowla
nymi Łódź (początek o godz.
14.00).

B

B

10............9
systemem każdy ż każdyma
spotkania .trwać będą 2 x 40
minut, przy czym każdy z

trenerów ma prawo
' wymie

nić w trakcie meczu trzech
zawodników grających w po
lu i bramkarza.

Program zawodów

następujący;
środa; godz. 15
Galenika — Dynamo

• Wisła — Gwardia

czwartek, godz. 15
Gwardia — Dynamo
Wisła — Galenika

sobota, godz. 15
Gwardia —Galenika
Wisła — Dynamo
W piątek będzie dzień

przerwy w tuęnjęju,, który
młodzi piłkarze poświęcą na

zwiedzanie zabytków Krako
wa, kopalni soli w Wieliczce
a także złożenie kwiatów pod
.obeliskiem przy al. Mar
chlewskiego.

jest..

ri

OD KILKU" lat, z wielkim pożytkiem dla sportu, rozwi
ja się współpraca między KS Korona a Szkołą Podstawową
nr 29, która mieści się przy ul. Dembowskiego a więc na

Górze Parkowej, tuż obok1 letnich obiektów wspomnianego
klubu.
— Nasza współpraca polegała

głównie na wzajemnym korzy
staniu z obiektów — wyjaśnia
dyrektor szkoły Witold PAWĘ-
ZOWSKI — gdyż w naszej, sali

gimnastycznej trenowały zespo
ły siatkówki i piłki ręcznej Ko
rony, a z kolei nasi nauczycie
le przeprowadzali letnie zajęcia
wychowania fizycznego na sta
dionie klubowym. Ale to była
tylko jedna strona medalu, na
tomiast drugą stanowi fakt, iż
nasza młodzież; szczególnie, ta

uzdolniona sportowo, z reguły
należy do Korony i w jej sek-

Pogoda przeszkodziła...
... w rozegraniu trzeciego etapu

samolotowych, rajdoWo-ńawlgącyj-
nych mistrzostw Polski. Niski
pułap chmur i opady' deszczu u-

nieinóżliwily start pilotów. .

Po turnieju o Puchar Bałtyku

— mówi mgr St. Majorek
MIĘDZYNARODOWY turniej piłki ręcznej mężczyzn o Pu

char Bałtyku zwany jest małymi mistrzostwami świata. I nie
bez racji, co roku biorą w nim udział czołowe zespoły europej
skie. W-zakończonym ostatnią turnieju startowały m.1 iń .; wi
cemistrz świata — NRD, czwarty' zespół i największa . niespo
dzianka ostatnich mistrzostw —

miejsce I wielokrotny.
Dwa mecze turnieju \o

Bałtyku rozegrano w

wie. Jak już: pisaliśmy;
ły się one wielkim zaintereso
waniem, a hala Hutnika była
wypełniona po brzegi. Po so
botnim spotkaniu Polski ze

Szwecją przeprowadziliśmy roz
mowę z trenerem naszej repre
zentacji, mgr Stanisławem MA-
JORKIEM.

— Początek turnieju nie był
dla naszej ., drużyny najlepszy.
Pr^ęgfąli^giy^.dipięm i .różnicą
jednej bramki z RFN i z NRD,
zawodnicy nie byli odpowied
nio przygotowani, mieliśmy tyl
ko krótkie* zgrupowanie przed
zawodami. Lecz już. .szcżer
golnie w pierwszej połowie, po
kazali na co ich naprawdę stać.

Przypuszczam, że tym udowod
nili, iż wywalczone w tym ro
ku czwarte miejsce na święcie
w pełni odpowiada aktualnym
układom Sił. Chwiałbym jeszcze
powiedzieć, że po mistrzostwach
świata daliśmy kadrowiczom
pełny odpoczynek. Wielu i nich
ostatnio bawiło za granicą ze

sWoimi klubami. I dlatego też
w drugiej połowie spotkania ze

Szwecją widać było u nich zmę
czenie. Pracę z kadrą, już na

pełnych obrotach, rozpocznięmy
w przyszłym roku, kiedy to od
będą się eliminację przedolim
pijskie. Jestem przekonany, że
Zespół polski utrzyma wysoką

finalista

Puchar
Krąko-
ćieszy-

Polska, ZSRR, który zajął piąte
— Szwecja.

pozycję Wywalczoną ;w. bieżą
cym roku. Mamy naprawdę
wielu utalentowanych zawodni
ków, którzy chcą trenować i

grać. I to jest włośnie rękoj
mią naszych sukcesów.

Rozmawiał: (KAS)
P.S. Przypomnijmy, że w nie

dzielę Polska pokonała ZSRR
17:15 - j zajęła ostatecznie, trzec-ie
miejsce, zaś najlepszym zawod
nikiem turnieju został Jan
Gmyrek.

sw« sportowe u-

okresie w Szkole
nr 29 • zorganizo-

cjach podnosi
mięjętności.

W ostatnim

Podstawowej'
wano tzw. klasy sportowe w

pływaniu. I tak we wszystkich
klasach pierwszych i drugich
odbywają się obowiązkowe lek
cje pływania.’ Jednocześnie Ko
rona zabezpieczyła wychowaw
ców, którzy prowadzą w świet
licy szkolnej odrabianie lekcji
z dziećmi oraz przyprowadzają
młodzież ze szkoły na pływal
nię i z powrotem. Jednocześnie
w wytypowanych klasach trze
ciej i czwartej. zgromadziliśmy
najbardziej uzdolnioną sporto
wo młodzież.

Szkoła przy ul. Dembowskie
go ma zaledwje 17 oddziałów

L$ks;.' ~
... ('

’

We wszystkich prowadzone są
.nie

pedagogów (m. i,n. znany tre
ner; hokejowy .ki, I — mgr Wła
dysław- Radwański); lecz także

lekcje' nadobowiązkowe wf w

ilości, 16. godz, W tygodniu. O

właściwym klimacie dla spor
tu świadczy i to, że w'ostatnicn
latach - kierownictwo, . szkoły
przeznaczyło na sprzęt i wypo
sażenie sali gimnastycznej bli
sko 300 tys. zł. Ale też efek
ty są namacalne, gdyż młodzież
jest usportowiona

'

, a
' wielu

uczniów osiągnęło reprezenta
cyjny poziom jak m.in. olim-

pijczyk-lekkoatleta , Balachow-
ski, koszykarz Kubiś, czy ho
keista Sie charczy k. (F)

500 uczennic i uczniów).

tylko obowiązkowe zajęcia
przez „ wykwalifikowanych

Tenis stołowy
W PIERWSZEJ serii spotkań te

nisa stołowego o mistrzostwo II li
gi zmierzyły się zespoły krakow
skie: Wanda z Hutnikiem. W pier-
wszym mieczu wygrała Wanda 6:5.

Punkty - zdobyli: dla Wandy — Wci-
sło 2, ‘ Szatko, J. Goliński, Janczu-
kowicz i para Szatko—Wcisło po 1,
dla Hutnika—r Hawryluk 3 i Sko
wronek; 2? W rewanżowyny spotka
niu Wanda pokonała Hutnika 8:3.
PUnkty zdobyli: dla Wandy — J.
Goliński 3, Wcisło 2. Szatko, Jan-
czukowicz i para Szatko—Wcisło
po 1, dla-Hutnika — Hawryluk 2
UiSzymlic’ 1

; Trener
dry szezypior-
niśtów,
sław
udziela
zówek
kowi
meczu

ka-

Stani-
Majorek,

wska-
zawodni-

: podczas
Polska

Szwecja.
Fot. J. RUBlS

WTOREK *

1

• października
Danuty

Remigiusza

Teatry
Słowackiego — 19.15: Rewol

wer, Kameralny — 19.15: Kopeć;
Bagatela — 14: Słodki ptak młodo
ści (zamkn,); 19.30: Słodki4 ptak
młodości, Ludowy — 11: Buratino,
Groteska 10: Cucurbita story.

Cyrk „Arlekin” 19.

Kina
Kijów . 16.30, 20 Potop cz. I. U-

ciecha 15.45, 18, 20.15 Bezbronne

nagietki (USA 1. 15). Warszawa
16,; 18, 20 Zapis zbrodni (poi. 1. 15).
Wolność 15.45, 18, 20.15 Wspaniały
interes (fr. 1. 15). Apollo 15.30, 18,
20.30 Cenny' tup (fr. I.”’ 16). Wanda

15.45, 18, 20 Niewygodny ko
chanek (wl.-RFN 1. 15) • Sztuka —

studyjne 15.45, 18, 20.15 Kłute
(USA 1. 18). Mł. Gwardia (Lu
bicz 15) 14.45, 17, 19.15 Królowe
Dzikiego Zachodu (fr. 1. 15). Wis
ła (Gazowa 21)'* 15.45, 18 Y-17

(bułg. 1. 14), 20 Michał Strogow
kurier carski (bułg. 1. 16). Mas
kotka- f (Dzierżyńskiego 55) 15.30
Sladęm- czarnowłosej dziewczyny
(jug. 1. 18), 17, 19.30 Przemiana
(fr. 1. 16). Ugorek (os. Ugorek) 17,

19 Zemsta, wilka morskiego' (ruin.
1. 14). Tęcza (Praska 52) 17, 19
Wspomnienia i z przyszłóści (RFN
1. 14). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15,
16, 17 Przygody Kolargola, 18, 20,
22 Ruchomy cel (USA 1. 16). Pod
wawelskie (Komandosów 21) 17, 19
Chłopcy z placu broni (węg. 1.
11). Non-Stop (Błonia) 17 Dysko
teka. Kultura (Rynek Gł. 27) 17,
20 Oliver ’ (ang. 1. ilj. Wiedza 18

Przegląd filmów kr. i śr. metr.
Dom Żołnierza (Lubicz 48) 15.45,
18, 20.15 .Samuraj i kowboje (fr.
1.; 16). - ZZK Kolejarz (Prokocim)
18 Serafino (wł. 1. 16). Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 15.45, 18, 20.15
Dom wampirów (ang. 1. 14).
Związkowiec — studyjne (Grzegó
rzecka 71) 16, 18, 20 Bubu z Mont-

‘

parnasse , (wł. 1. 16)X'??b' ■

KINA W NOWEJ HUCIE

Świt 16, 19.15 Potop cz. I.
M. Sala . 15, 17.15, 19.30 Na*
dieżda (ZSRR), Światowid 16, 18,
20 Zaproszenie (fr. 1. 15). M. Sala
15, 17. 19 Bułeczka (poi., bez ogra
niczeń). ; ■ 'V

Telewizja
WTOREK —

dńiai; -16.30 '
- ^Dziennik, . 16.40

Dla dzieci: Claude Aveline —

„Topoho‘S 17.10 Politechnika Śląs
ka, . 17.40 Studio Telewizji Mło
dych, 18.20 Kronika, 18.40 Konfe-

i rencj a prasowa z preżydentem 'm.
! Krakowa J. Pękalą, 19.10 Przypo

minamy, radzimy, 19/15 Pollena,
19.20 Dobranoc, 19.30; Dziennik,
20.20 Siedem romansów Doni Jua-
n|ty —, filhi $er. 'NRD, 21.20 Ame
rykańskie zbliżenia, 22.05 Recital
Chris Mońteza, 22.30 Dziennik, 22.45
Wiadomości sportowe, 23.35 Pro
gram na środę.

WTOĘEK — n: 17.25 Program
dnia, 17.30 Język angielski, 18

Perspektywy :muzyki, 18.30 Adam
Mickiewicz .

— Pan Tadeusz, 19.20
Dobranoc, 19.30. Dziennik, 20.20
Portrety XXX-lecia, 20.40 Róg i
tuba — dla wirtuozów, 21 NRD —

sztuka. romańska i muzyka, 21.30
•T „24 godziny”, 21.40 Artyści,
których bodziwiamy, 22.10 Spot
kanie z pisarzem, 22.40 Pr. na

środę. ,

SKODA — I: 6.30 1.7 TV Tech
nikum Rolnicze, 10 Trzeci bieg —

film węg., 12.45 1 .13.25 TV Tech-

plkum Rolnicze, 14.15 Nurt, 16.25

iProgram dnia, 16.30 Dziennik, 16.40
Latający Holender, 17.10 Kronika,
17.30 Sprawozdanie sport., ■(w
przerwie ok. 18.15 ‘ Losowanie

Małego Lotka), 19.20 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 20.20 Trzeci bieg
— film tan. węg., 22 Sprawozda-'
nie sport'., 22.55 Dziennik, 23.10 i

Program .na czwartek.

Dojeżdżaliśmy do ostatniego zakrętu przed przy
stanią. Minąwszy zręcznie., łódkę wiozącą fotografa —.

choć niemal wytrącając mu aparat do kanału — zró-

biliśmy ten ostatni zakręt i wjechaliśmy do przystani.
Przed nami huśtały, się ha wodzie dziesiątki nowych
łódek, a dopiero za nimi była właściwa przystań, do

której mieliśmy przybić.' ■'
Trzy dziewczyny w poprzedzającej nas łódce siedzia

ły oplatając się ramionami. Czarne włosy spływały im
nisko na plecy.

„Cucurucu...” — śpiewały. ".
Jakaś łódź podjeżdżała do przystani. Nie mogłem

dojrzeć, kto w niej siedział. Ale przy nagłym ruchu

zobaczyłem błysk czegoś jaskrawozielonego. Serce

podskoczyło mi w piersi. Za chwilę jeszcze więcej Zie
lonego. A potem zobaczyłem całą postać. Nie nwgło
być najmniejszej wątpliwości.

Lena Snood stała na brzegu. Mimo że oddalona by
ła co najmniej o 50 jardów, widziałem ją w najdrob
niejszych szczegółach. W potargane włosy wpiętą mia
ła różową kamelię. W jednej ręce trzymała ogromny
pęk szkarłatnych goździków. Szukała czegoś w torebce.

Wyciągnęła pieniądze J płaciła wloślarzowi. Potem od-
wróciła się i zaczęła iść brzegiem. Pod pachą trzy
mała coś niewielkiego i kolorowego.

„Niewłaściwa zbrodnia” Ćraig Rice!

Ogromnie przejęty poszedłem do skraju łódki i tra
cąc równowagę, niemal wpądłęm do wody,..Na szczę
ście zamoczyłem tylko jedną nogę. Trójka dziewcząt
przed nami zachichotała jak szalona. Chociaż było za

daleko, żeby mogła mnie usłyszeć, zawołałem:
•— Lena!
Trójka dziewcząt powtarzała za mną unis.onę,

’

jak
eęhoi'. . ■

„ijena,,. Lena!...
; I znowu; wszystkie zachichotały. . . ;.

v -r- Urędko! — zawołałem do'Very. — L:r.aj_. i

Pbwiedz; zęby tam prz-ybił! ;'
„CućuruCu, me canfan las palomas

Traląląl, me cantan el trobador” ; ■
Głupia, zaraźliwa melodia przenosiła się z jednej

łodzi do drugiej. Do diabła z tą całą muzyką,! Gdyby
nie ten' hałas, Leną by mnie usłyszała. Szła teraz brze
giem. Jeżeli znajdzie taksówką zanim wylądujemy,:
to koniec! -

„Cucurucu...
”

> .

-

Zawołałem na Lenę znowu, a trży dziewczyny za

nami naśladowały mnie jak echo. Wyjąłem białą chu
steczkę i zacząłem machać, jak szalony, Lena Snood
odwrócona była do mnie plecami. Ani razu się nie o-

bejrzała.
Była już prawie na górze, łatwo widzialna z powodu'

zielonego kostiumu. Nagle zatrzymała, się. Zobaczyłem,
że się odwraca i rozmawia z kimś, kto ją zaczepił.

Nie mogłem dojrzeć,'kto to mógł być. Przynajmniej
na razie nie mogłem. Jakaś tęga kobieta w czerni;
z dwojgiem dzieci, zasłaniała mi widok. Widziałem,
że' Lena gestykuluje, kiwa głową, targuje się. Albo
coś kupowała, albo umawiała się z taksówkarzem. Mo
dliłem się w duchu, żeby coś kupowała.

Kobieta przede’ mną, ciągnąca dwoje dżieci odeszła
na bok, a ja zobaczyłem z kim rozmawiała pani
Snood.

Ujrzałem błyszczące, czarnie włosy/.’ wysmarowane
brylantyną, a potem .szerokie plecy. Zobaczyłem gład
ki; ładny zarys policzka. Byłem za daleko, żeby ..wi
dzieć ogzy — wielkie, zamglone, piękne oczy. Ale i to,

co widziałem wystarczyło, żeby poczuć przenikający
, moje ciało dreszcz...

Junior...
Naszą łódź uderzyła w .inną. Zatrzymaliśmy sięL Gi

tary, zainicjówały zwariowany Veracruzana-Cubana
- rytm., Wysoki tenórek. wyciągnął:
.; „Se Murio, ni‘ gaiła twerio;..’’, <

— Lena... —‘wołałem jak szalony -- Lena Snood...

Słyszałem jak mój głos mieszał się z muzyką j gi
nął. Przyszła mi dzika myśl, żeby skoczyć db wody
i popłynąć. Ale to by nie pomogło. Nie pokonałbym

’

odległości, hałasu, tłumów.
Leńa Snood kiwnęła głową na znak zgody. Zgodziła

się. więc na cenę kursu taksówki. Ruszyła dalej wy
brzeżem, a junior z uszanowaniem kroczył kilka kro
kówzanią. . « 'K-

Vera była teraz przy mnie. Na skraju łodzi. I ona

widziała wszystko i także zaczęła wołać:
— Pani Snood... Pani Sn<»d... Lena!

'

„Se Murio, mi gaiła twerto...” ,

Junior zrównał się za chwilę z panią Snood. Szli

jedno obok drugiego i tak zniknęli nam z oczui...

XIV-

Dojście do przystani zabrało nam pięć minut. Rzu
ciłem spoconemu, niedowierzającemu wioślarzowi 50
pesos i pobiegłem na górę po nasypie. Doskonale zda
wałem sobie sprawę z tego, że niebieski,sedan będzie
zaledwie w zasięgu naszego pola widzenia. I nie omy
liłem się.

< Pospieszyłem się, by dopaść jak najszybciej wozu

Vęry, pbdcżas gdy dna sama rozpytywała jeszcze wśród
'tłumu. Owszem, widziano juniora odjeżdżającego, ale
niewiele to pomogło, ponieważ istniała tylko jedna
droga wiodąca ód nabrzeża do centrum miasta. Na

placu targowym mogli skręcić w dowolną stronę.

'

(Ciąg dalszy nastąpi) (45)

Wystawy-muzea
Wa^wel — komnaty (wt. 9—14.15 1

15—17, śr. 12—18), Skarbiec i Zbro
jownia (wt. 10—15.30, śr. 12—18),
Zamek 1 Muzeum w Pieskowej
Skale (wt. 12—18, śr. 10—16), Mu
zeum Lenina, Topolowa 5: Lenin
w Polsce (wt. 9—18, śr. 9—17), Od
dział, ul. Kr. Jadwigi 41: Miesz
kanie Lenina (wt. 9—13, śr. nlećż.),
w Poroninie (wt. śr. 8—16)., W
Białym Dunajcu (wt. śr. 9—16),
Muzeum Historyczne — Oddziały:
Jana 12s Dzieje i kultura Krako
wa (wt. 9—15, śr. 11—18 wst. wol.).
Szpitalna 21: Dzieje teatru krak.,
„Fedra“ J. Raclńe‘a w rysunkach
i rzeźbach J. Waltosia (wt. 11—18
wst. wol. śr. 9—15), Krzysztofory,
Rynek Gł. 35: Kraków w malar
stwie Fabijańskięti (wt. 9—15, • śr.
11—18 ' wst. wol.), Muzeum Naro
dowe ,— Oddziały: Sukiennice:
Galeria malarstwa poi. XIX w.

(wt. niecz. śr. 10—16), Dom Ma
tejki, ’ Floriańska 41:’ (wt. ,śr. 10—
16), Szołayskich, pi, Szczepański
9: Pol. malarstwo j rzeźba > do
1764 r. (wt. niecz. śr. 10—16), Czar-

toryskich; P!jarska’ 8: Wyst. ar
cydzieł ze zbiorów Czartoryskich
(wt. 10—16, śr. niecż.), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Grafika w

Krakowie 1945—74 (wt. 10—16, śf.
12—18 wst. wolny), Archeologiczne,
Poselska 3: Starożytność 1 śre
dniowiecze Małopolski, Archeolo
gia krakowska w i okresie XXX-
lecia PRL (wt.. 14—18, śr. nićcz.),
Podziemia kościoła św. Wojciecha
(wt. 9—17, śr. 9—13), Etnograficz
ne, pi. Wolności 1: Polska kultu
ra ludowa, 70 lat twórczości Zali
pia (wt. niecz. śr. 10—15), Przy-
rddniczc, Sławkowska 17 (wt. śr.
10—13), Pawilon Wystawowy, , pi-
Szczepański 3a: Wyst, prac. Wt.

Hasiora, malarstwo E. Muchy 1
R. Kwietnia (wt, śr. 11—18), Krży-
sztofory, Szczepańska 2: Grafika
W, Tilleya — Anglia (wt. śr. 11—

18), Pryzmat, Łobzowska 3: Gra
fika P. Nielsena (wt. śr. 9—19),
Rydlówka, Tetmajera 28 (wt. ■śr.
11—14), KTF, ul. Boh. Stalingra
du 13: Venus 74, cz. I (cbdż. 9—
21),; Kopalnia Soli, Wieliczka
(ęodz. 8—18), Stara Bóżnica, szero
ka .24: Judaistyczne rzemiosło ar
tystyczne od XVII do XX w. (wt.
śr. 10—14), Muzeum Lotnictwa i A-

stronautyki — Czyżyńy (wt. • śr.
10—14), TPSE, N. 'HUta, al. Róż'S-

,Wyst,. malarstwa E. Woysym-An-’ toniewicz i Z. MUIler, (wt. 18 1 śr.
111—18).

Dyżury
Chir., Laryng.: Dzierżyńskiego

44, Chir. dziec.: Prokocim, Neuro
log.; Urolog.: Prądnicka 35, Oku-
list;: Wilkowice, Pogot. Ra
tunkowe :. Siemiradzkiego -1: -wy
padki tel. 09, zachorowania i prze
wozy: 380-5'5, Podgórze 625-50,
657-57, Grzegórzki 209-01, 205-77,
Pogot. MO tel. 07, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22) , dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14—18), Straż Pot.
08, Pomoc Progowa pZMot Kra
ków 417-60 (7—22), Zakopane 27-97,
N. Targ 29-42, N. Sącz 208-25, Tar-
nów 39-96 (7—16), Informac. o U-
sługach, Mały Rynek 5 tel. 565-88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. Motel.
411-11, Pogot. Ratunk. 422-22, Straż
Poż. 433-33, pyżur pediatr, dla N.
Huty, Szpital w Nowej Hucie, In
formacja kolejowa zagr, 222-48,
kraj. 238-80 do 85, 595-15, Informa
cja kodowa tel. 413-54 (dla N. Hu
ty),' 203-22, 203-42, 584-23, 230-19,
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41

całą dobę, 262-33 (8—IR), Krak.
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia Lekarska, ul.
Boh. Stalingradu 13 tel. Ą 578-08
(codz. 9—18).

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), pl. Wol

ności 7, Pstrowskiego 94 (tlen),
N. Huta — Centrum A blok 3
(tlen).

Radio
PROGRAM n

WTOREK
17.00 Aud. rozrywkowa. 17.30

Nasz punkt widzenia. 17.45 Arcy
dzieła muzyczne w mistrzowskim
wykonaniu. 18.10 Audycja li
teracka. 18.30 Echa' dnia. 18.40

Drogi poznania — „Polskie szkoły
naukowe". 19,00 Z muzyki XX w.

— S. Słonimski — Concerto „Buf
fo" na ork. kameralną. 19.15 Lek
cja języka angielsk. 19.30 Magazyn
liter.-muzyczny „Łódź — godzina
19.30"./20.30 Poeta i. jego świat —

Seweryn Goszczyński „Anna" —

słuch, poet. 21.0Q Kwadrans muz.

K. Stromengera. 21.15 Reportaż
„Teatr bez dekoracji". 21.50 Wia
domości sport. 21.55 Radio — szko
le — aud. dla nauczycieli. 22.10
Muzyka poważna. 22.20 Tygodnik
kulturalny. 23.00 ni reportaż z

..Warszawskiej Jesieni". 23,35 < Co
słychać w świecle. 23.40 trtwory
kompozytorów angielskich z XV i
XVI w.

NA UKF 68.75 MHz — Z KRA
KOWA
,18.20 Utwory kameralne. 16.40

„Uwaga czynnik ludzki". 16,50
Melodie. 19.00—21.30 ProgEam
stereofon.


