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W poniedziałek wieczorem gen.
Francisco da Costa Gomes (na
zdjęciu) został zaprzysiężony jako
nowy prezydent Portugalii. Ogło
szono też, że dwaj konserwatyw
ni generałowie — SilverioMarques
i Manuel Diogo Neto, usunięci z

Komitetu Ocalenia Narodowego',
postali również pozbawieni stano
wisk dowódczych. Premier Portu
galii Goncalves . utworzył., nęwy
rząd. Wiadomość \ .tę podał przed
stawiciel ministerstwa informacji,
dodając, że po konsultacji premie-,
ra z prezydentem, zostali miano
wani nowi kierownicy ministerstw
Informacji i obrony. Skład nowe
go gabinetu ma być ogłoszony po.
jego. ząprzysiężęniu. . ._

Wtorkowe, dzienniki wieczorne’ o-

gtósity w Lizbohie listę dalszych
kilkudziesięciu osób, aresztowa
nych za udział w spisku reakcyj
nym* Liczby aresztowanych nię
podano, ponieważ władżó wojsko
we kontynuują likwidację siatki
konspiracyjnej. Premier Goncal-
teś poinformował, że wszyscy a-

resżWwani będą, sądzeni zgodnie z

ustawodawstwem i praworządno
ścią rewolucyjną.

! Przedstawiciel rządu portugal
skiego poinformował we , wtorek

dziennikarzy, że prawicowi eks
tremiści planowali w lib.'tygOd-
ńłii zamordowanie byłego prezy
denta, gen. -Antonio de Spinoli.
Żabójstwo to miało być pretek
stem do prawicowej rebelii prze
ciwko rządowi,, w którym zasia
dają zarówno ministrowie socjali
styczni jak i komunistyczni.
:• We wtorek wieczorem na głów
nym stadionie, gdzie w stolicy
Portugalii odbywają się corridy^
Zorganizowano wielki wiec związ
kowców. Wzięło w nim udział pk.
7 tys. osób. Uczestnicy wiecu po
tępili spisek reakcyjny i wnosili

okrzyki na cześć. Rządu Tymczaso
wego 1 ruchu sił zbrojnych. i

mffim

wpalacu cesarskim ;
PARYŻ
Etiopska agencja prasowa po

informowała, że w byłym pała
cu cesarskim w Addis Abebie
znaleziono w gotówce 980 tys.
dolarów etiopskich (ok. 500 tys.
dolarów USA), którymi dyspo
nował były cesarz Haile Sęlassie.
Pieniądze te zostały zwrócone
doi skarbu narodowego. Agencja
pisze, że specjalna jednostka po
licji znalazła 780 120 dolaró-w w

głównej sypialni Hąile Selassie.

Przeprowadzono rewizję, .innych
komnat pałacu. 179 193 dolary W<
gabinecie a 17 693 dolary znale
ziono w kilku samochodach W
garażu byłego cesarza.

Ziemia kreci sin szybciej
Uczeni obserwatorium astronomicznego w sto

licy Japonii twierdzą, > że od. końca grudnia ub.
roku Ziemia kręci się dookoła swej osi. o 1—2
tysjęczne sekundy szybciej niż poprzednio. Spo
wodowane jest to warunkami pogody panują
cymi na południowej półkuli. Pod koniec ub.

roku, i z początkiem obecnego zaobserwowano
wzrost temperatury ha Antarktydzie, niespoty
kaną deszcze w Argentynie, Brazylii,"' Australii
oraz ólbrzymię. powodzie ,w .południowo-wschod
niej Azji i zachodniej Afryce.

’

W MOSKWIE podano oficjal
nie, że amerykański sekretarz
Stanu — li. Kissinger złoży wi
zytę w ZSRR w okresie od 23
do 27 bm., w celu omówienia
spraw będących przedmiotem
Wzajemnego zainteresowania.

W PAKISTANIE zakomuni
kowano, że w dniach od 31 bm.
do i listopada w Islamabadzie

złoży wizytę amerykański se
kretarz stanu — H. Kiss'nger.

NA ZJEZDZIE w Hamburgu
wybrano nowego przewodni
czącego Wolnej Partii Demo
kratycznej (FDP). Został nim
Hans-Dietrlch Genscher, wice-

- kanclerz i minister spraw za
granicznych RFN. Poprzednio

. funkcję. tę .pełnił obecny pre
zydent RFN r- Walter Scheel.

Ze świata
PREZYDENT Argentyny —

Maria.. Estela Peron podpisała
ustawę ó „bezpieczeństwie
państwowym'*, przyjętą przez
parlament w końcu ubiegłego
tygodnia.. Przewiduje ona karę
więzienia-- do 8 lat za prowa
dzenie działalności wywrotowej
i terrorystycznej.

WSZYSTKIE jednostki eiop-
skich sil/zbrojnych w Addis
Abebie zostały postawione w

stan gotowości bojowej, a tym
czasowa rada wojskowa zebra
ła się na

czajnym,
dotyczące

SENAT
sami ... .

__ ,

dział się przeciwko wojskowej
pomocy USA dla reżiińu w

Chile.

posiedzeniu padzwy-
aby 'omówić sprawy
sformowania rządu,

amerykański 47 gło-
przeciwko .41 wypowie-

—

Jak przewidują synoptycy In
stytutu Meteorologii i G ospodar-
ki Wodnej pogoda w październi
ku będzie podobna do przecięt
nej w tym okresie roku w na
szym klimacie. Spodziewaną jest
bowiem średnia temperatura w

granicach pk. 8 st., a suma opa
dów na poziomie 36 mm, czyli
nieco poniżej normy. Początek
miesiąca chłodny z temperaturą
maksymalną w granicach 9—12,
a minimalną 4—7 st. i możliwo
ścią . przygruntowych przy
mrozków.

W' pozostałej części I dekady
października i w pierwszej poło
wie drugiej ma być cieplej.
Przewidywany jest w tym cza
sie ■wzrost temperatury maksy
malnie do 13—17 st., minimalnie
6—10 st. z zachmurzeniem prze
ważnie .umiarkowanym i okre-

Przed wyborami
Trwa kampania
przed' wyborami
w W. Brytanii.
Angielska aktor
ka filmowa Va-
neśsa Redgrave
kandyduje w wy
borach do parla
mentu z ramie
nia Rewolucyjnej
Partii Robotni
ków z okręgu
wyborczego w

londyńskiej dziel-
• nlcy Newham.

CAF — UjPI
telefoto

g-

Centralna inauguracja
w Politechnice Śląskiej

Centralne uroczystości Inaugu
racji nowego .roku akademickie
go odbyły się w Katowicach. U*
czestniczył w nićh I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek. Gospo
darzem była Politechnika Ślą
ska. Wyrazem uznania dla wy
bitnych osiągnięć Politechniki
było przyznanie jej, uchwałą
Rady Państwa, Orderu Sztanda
ru Pracy I klaśy. Aktu dekora
cji uczelnianego sztandaru do
konał Edward Gierek.

Z wielką radością uczestniczę
w pięknej i doniosłej uroczysto
ści inauguracji trzydziestego
pierwszego roku akademickiego
w Polsce Ludowej — powiedział
Edward Gierek. Jest to ważne

wydarzenie w życiu kraju i
wielkie święto całej społeczności
akademickiej, wszystkich ludzi
nauki, wychowawców i studen
tów.

Dając wyraz najlepszym uczu
ciom { nadziejom całego narodu,
kieruję w imieniu KC PZPR i
w imieniu władz naczelnych na
szego państwa słowa najserde
czniejszych pozdrowień do Wszy
stkich nauczycieli akademickich

sowymi opadami deszczu, oraz

mgły i zamglenia.
. W następnych okresach' paź

dziernika spodziewana jest tem
peratura w granicach 10—13 st.,
a minimalna 1—5 st. z możliwo
ścią przygruntowych przymroz
ków. W III dekadzie możliwe
będzie krótkotrwałe ochłodzenie.

W sumie w październiku spo
dziewanych jest 7 dni z tempe
raturą maksymalną powyżej 15
st., 5 dni z temperaturą minimal
ną poniżej zera stopni? 8 dni z

temperaturą minimalną przy po
wierzchni gruntu poniżej zera

stopni oraz 13 dni z opadami.

i
UTRO pogoda w rejonie,
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem ni-,
źu. Zachmurzenie duże z

rozpogodzeniami. W Ciągu
dnia przelotne opady de
szczu. Wiatry północne i
północno-zach. 3—6 m/sek. ;

Temperatura dniem 7—10, no
cą 7—5 st. C.

i do wszystkich polskich studen
tów.

Wielki dorobek szkolnictwa
wyższego w PRL jest w pier
wszym rzędzie dziełem uczonych
polskich, dziełem ich talentu i

wysiłków twórczych, ich pasji
wychowawczej i patriotyzmu.
Partia nasza i nasze państwo
będą nadal troszczyć się o roz
wój i doskonalenie szkół wyż
szych.

CAF — Seko — telefoto ‘

WIEDEŃ
Środa jest trzecim dniem o-

fićjalnej wizyty’ prezesa Rady
Ministrów PRL — Piotra Ja-
roszewieża Austrii. ■. •,

; W godzinach porannych pre-
mjęr Jaroszewicz wraz , z to
warzyszącymi mu osobami zło-
żył. wizytę w ratuszu wiedeń
skim, a następnie w parla
mencie. Prezes Rady Mini
strów spotkał się również z

Polonią . austriacką w Instytu
cie Polskim oraz z przeiny-
slowcami austriackimi w Izbie

Gospodarczej.
Po południu nastąpi dokoń

czenie rozmów oraz podpisa
nie i;parafowanie dokumentów
polśko-au^trińckięb.,
■Jak już informowaliśmy dzień
wczorajszy pobytu premiera Ja
roszewicza W Austrii wypełnił
pobyt w dwóch wielkich.■zakła
dach austriackiego przemysłu u-

państwowiońego w Linzu.
W godzinach rannych oddano

też cześć pamięci ofiar obozu

koncentracyjnego w Mauthau
sen, gdzie część delegacji, z wi-
ceministrem spraw? zagranicz
nych Józefem Czyrkiem złożyła

Rozpoczął się nowy rek

wytężonej pracy
studentów 1 profesorów
Ptęć spośród dwunastu krakowskich wyższych uczelni zainau

gurowało w dniu, wczorajszym rok'ąkademicki’ A ótó relacje
z uroczystości w poszczególnych uczelniach.

WYŻSŻA SZKOŁA OFICER.
SKA WOJSK CHEMICZNYCH
IM. ST. ZIAJI. W uroczystości
.inauguracyjnej najmłodszejkra
kowskiej uczelni uczestniczyli
wiceprezydent m. Krakowa Jan
Skiba, przedstawiciel' MON, szef

Wojsk Chemicznych gen. Cze
sław Krzyśzowski, przewodni
czący RW .FSZMP Tadeusz Pro-
kopiuk. Przybyłą również, .jak
ćo roku,, Joanna Ziajowa. .wdo
wa po Stanisławie,. Ziaji, . które
go; imię nosi uczelnia. ■■

' Po . wprowadzeniu sztandaru
szkoły komendant płk Józef Ko
recki .wraz z gen. ■Czesławem
Krzysz.owskim wręczył,. studen
tom indeksy po czym padła
formuła: „Z dniem dzisiejszym
pozwalam wam na używanie
tytułu podchorążego i gratulu
ję”.

W auli WSOWCh rozległy się
słowa przyrzeczenia: „Ślubuję
uroczyście studiować systema
tycznie i pilnie, wykonywać ści
śle rozkazy i polecenia przełożo
nych”.

Głos zabrał gen. Cz. Krzy-
śzowski, który nakreślił historię
szkolnictwa wojskowego o spe
cjalności chemicznej w XXX-le-
ciu PRL, a następnie przypom
niał, iź słuchacze szkoły kształ
cić się' muszą zarówno w spe-

Z dalekopisu
■ Przeszło 500 żołnierzy bry

tyjskich otoczyło więzienie
Maze w pobliżu Belfastu, gdzie
zbuntowali się więźniowie ka
toliccy i protestanccy. Przeby
wa tam ok. 1400 więźniów

■ W konsulacie wenezuel
skim w Santo Domingo,- stolicy
Dominikany; grupą terrorystów,
od kilku dni przetrzymuje za-

- k|adników, w tym przedstawi
cielkę ,

• amerykańskiej służby
dyplom ątyęzrięj i. dwóćhr .urzę
dników - wenezuelskich, dóma-

gając się wysokiego okupu i
uwolnienia przez władze domii-
nikańskie grupy więźniów:? ~

członków tej organizacji eks
tremistycznej. a/i -:/.'.L

■ Wschodnie rejony Meksy
ku nawiedziła powódź. Pod
wodą znalazły Się mi in. mia
sta ’ Panuco i Tampico. 12 wsi
zostało odciętych od. świątą, a

36 tys. osób zmuszonych .zosta
ło dp opuszczenia domów.

■ Wielkie spustoszenie wy
wołało w Bangladeszu tornado.

Szybkość wiatru dochodziła do
250 km/gpdz. Według pierw
szych doniesień ok. 50 :ośób zo
stało zabitych, a ,100 rannych.

Dni Ochrony Przyrody
Dorocznym zwyczajem w paź

dzierniku trwać będą,’.„Dni O-

chrohy Przy rody.*’, poświęcone
popularyzacji zasad poszanowa
nia naturalnych zielonych bo
gactw naszego kraju i ich po
mnażaniu. Liga Ochrony Przy
rody' —^organizator ,;Dni” *«f w

tym 'roku szczególną uwagę
zwróciła na otoczenie opieką
parków, skwerów w miastach ;
ii na'Wsiach .zadrzewianiu kraju
oraz przeciwdziałaniu szkodom
wyrządzanym'’W lasach przez li
cznych jeszcze niestety wyciecz
kowiczów i turystów W poło
wie października rózpoczńió.-śię
jesienna akcja; zadrzewiania kra
ju. W wyniku prac prowadzo
nych na wiosnę br.;i w r.adcho- ;
dząeym okresie — przybędzie w

Polsce" ok. 13 min drzew f?>k'ilką-
naście milionów krzewów.:1‘

cjalnośćiaćh technicznych.. jąk ,t
przygotowywać do pracy do
wódczej z ludźmi, którymi będą
kierować. Uroczystość immatry-
kulacyjńą zakończyło ódśpięwa-
nie „Pieśni rycerskiej” i hym
nu studenckiego, „Gaudeamus”.,
Wykład inauguracyjny wygło
sił ppłk Al. Owczarek. (j.r.)’

W sali kina „Kijów”
’

odbyła
się inauguracja 29 roku akade
mickiego WYŻSZEJ.' SZKOŁY
PEDAGOGICZNEJ. Na uroczy
stość przybyli m. . in. sekretarz
KW' PZPR, przewodniczący Ra
dy Społecznej WSP — Ę. Trę-.
baczkiewicz, minister, oświaty i

wychowania — J. Kuberski, wi
ceminister
wyższego i techniki
sprzyk, przedstawiciele

”

nauki,. szkolnictwa
<L. Ka-

władz

miasta', i, województwa, strón? '

hictw politycznych i órgą*iżac.jj'
ińłędziiżpWycli,'. r.ęktejży zi pra-

, cownicy naukowo-dydaktyczni.
innych krakowskich wyżs-zycii
uczelni. Był również obecny
konsul Konsulatu Generalnego
ZSRR w, Krakowie -- Ryba
kin, konsul Konsulatu* General
nego Republiki 'Francuskiej
Picrre de Bruchard, z zastępca
attache kulturalnego Ambasa
dy USA'— Cornelius Walsb. '

'

Omawiając rozwój WSP w

; Krakowie,, ję^tor.Cucąelni,. proł.
dr hab. Z. Mosznćr wskazał na

prawie stukrótny Wzrostł ilości
studiujących. Obecnie na 3 wy
działach o 73 kierunkach WSP
studiuje 9 tys,-młodzieży, kiero
wanej przez 400 nauczycieli a-

kademickich, w ich gronie 70
profesorów i docentów.

Uczelni przekazano na wczo
rajszej uroczystości sztandar u-

(Dokońcżenie hastr. 2)

; Uroczysta Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole

Oficerskiej Wojsk Chemicznychstudenci podchorążowie otrzy
mują indeksy z rąk komendanta szkoły Fot.Jadwiga Rubiś

Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka

Wśród fundatorów
: Szkota Chorążych Pożarnictwa

Przedstawiciele Szkoły Chorążych Pożarnictwu w Nowej
Hucie: sekcyjny kadet Janusz świrkpWski, sekcyjny kadet

Ryszard Lisowski i sekcyjny strażak Waldemar Cieślak prze
kazali redakcji deklarację o ufundowaniu książeczki miesz-
kaniowej PKO z wkładem M-^ dla jednego '-■! wychowań- '

ków Domu Dziecka. Wkład ufundowany zóstanie ze składek

własnych chorążych i kadry; a patronat ńad zbiórką objęło ;;
szkolne Koło ZMS.

Serdecznie dziękujemy! (mar) ’ ' ti1\ l
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Minister S. Olszowski zaproszony do ZSRR

ny rozwój
braterskich stosunków
między Polską i ZSRR

Jak jut informowaliśmy, dzień wczorajszy był ostatnim dniem
oficjalnej wizyty jaką złożył w Polsce członek Biura Polityczne
go KC KPZR, minister spraw zagranicznych ZSRR Andriej Gro
myko.

Wyniki polsko-radzieckich roz
mów ujęte zostały we wspólnym
komunikacie, który stwierdza m.

/ iń,,- żę rozmowy w Warszawie
przebiegały w serdecznej i przy
jacielskiej atmosferze. We wszy
stkich omawianych sprawach
potwierdzono jedność poglądów
i stanowisk,

W trakcie rozmów radzieckie
go gościa z członkiem Biura Po
litycznego KC PZPR, ministrem
spfaw zagranicznych — Stefa
nem Olszowskim, wymieniono
póglądy w sprawach dalszego
pogłębiOftia braterskiej : przyja
źni i wszechstronnej współpracy
między Polską i ZSRR, a także

W KATOWICACH odbyło się
posiedzenie kolegium Minister
stwa Górnictwa 1 Energetyki,
poświęcone ocenie sytuacji w

przemyśle węglowym i energe
tyce oraz wytyczeniu zadań w

IV kwartale br., a także per
spektywicznych kierunków
rozwoju. Uczestniczył w nim .

I sekretarz KC PZPR — Efl-
Ward Gierek.

: Z PRZEPROWADZONYCH w

Ministerstwie. Finansów analiz

wynika, iż sytuację pieniężno-
rytikową w ub. kwartale cha
rakteryzował dalszy wzrost pie
niężnych dochodów ludności.
Wzrost wydatków społeczeń
stwa — przede Wszystkim na

zakup towarów — jest wyższy
od tempa Wzrostu dochodów*

* Z UDZIAŁEM specjalistów -z

ok. 20 krajów: lekarzy, inży
nierów, Architektów, ekonomi- .

stów —. rozpoczął się w War
szawie międzynarodowy kon
gres, poświęcony problemom,
lecząictwa uzdrowiskowego. ■

JURY dorocznej nagrody itry- *

tyków Stowarzyszenia Polskich
Artystów MużykóW przyznało
Statuetkę „Orfeusza — 74",
przyznawaną wykonawcom
koncertów „Warszawskiej Je
sieni" zS największe osiągnię
cie artystyczne, Janowi. KrCń-
zówi .za interpretację utworów-
„Impromptu fantasąue" K.

Serockiego 1 „Krzesany" W.
Kilara.

W HUCIE Szkła Opakowa
niowego w Jarosławiu rozpo
częto rozpalanie trzeciej już z

kolei wanny szklarskiej. Huta

produkować będzie ok. pól mi
liarda szt. szkła opakowanio
wego rocznie.

W WARSZAWIE zmarl w

Wieku-58 ląt Jan- Kosiński, sce-

ńógraf i znawcą zagadnień
współczesnego .teatru, polskiego
i europejskiego, autor cenionej
książki „Kształt teatru".

na temat aktualnych problemów
sytuacji międzynarodowej. Z za
dowoleniem skonstatowano, że

pomyślny rozwój polsko-radzie
ckich stosunków w pełni odpo
wiada żywotnym interesom na
rodów obu krajów, sprzyja roz
wiązywaniu aktualnych zadań
budownictwa socjalizmu i ko
munizmu.

Podkreślono wielkie znaczenie

spotkań Edwarda Gierka i Leo
nida Breżniewa — dla dalszego
pomyślnego rozwoju braterskich
stosunków polsko-radzieckich.

Polską j ZSRR będą nadal
prowadzić politykę umocnienia

jedności krajów socjalistycznych
i niewzruszonej przyjaźni brat
nich państw w interesach socja
lizmu, zwycięstwa ideałów po
koju, postępu narodów. Dążyć
będą do dalszego doskonalenia

dwustronnej i wielostronnej
współpracy W ramach Układu
Warszawskiego i RWPG, dla re
alizacji kompleksowego progra
mu socjalistycznej integracji go
spodarczej.

Obie strony podkreśliły śwą
gotowość nieustannego działania
dla postępu w rozwiązywaniu
problemów rozbrojenia, konse
kwentnego występowania za o-

graniczeniem wyścigu zbrojeń,
zwołaniem światowej konferen
cji rozbrojeniowej, realizacją po
stanowień Zgromadzenia Ogól
nego ONZ o redukcji budżetów
wojskowych państw — stałych
członków Rady Bezpieczeństwa i

przeznaczeniem części zaoszczę
dzonych środków na pomoc dla
krajów rozwijających* się.

A. Gromyko zaprosił S. Ol
szowskiego do złożenia oficjalnej
wizyty w ZSRR, ^Zaproszenie zo- !
St.a,ło . prżyjętę-^ ..ządęwoleniem.

W godzinach popołudniowych
na warszawskim lotnisku odby
ło się uroczyste pożegnanie ra
dzieckiego gościa.

W wypowiedzi. udzielonej
dziennikarzom min. A. Gromyko
Wyraził zadowolenie z przebiegu
wizyty i przeprowadzonych roz
mów. W trakcie naszych spot
kaj .powiedział, znajdowaliśmy
z towarzyszami polskimi zawszę;
Wspólny język. Jest to wyrazem
wspólnoty ideowej łączącej ó-
bie nasze partie; PZPR i KPZR,
jednolitej polityki w sprawach
międzynarodowych. Stanowi to

rękojmię naszych dalszych, kon
taktów i konsultacji w sprawach
zagranicznych — zarówno euro
pejskich jak i innych, wykra-.
czających.? poza problemy tego
kontynentu.

Jak już infor
mowaliśmy^ 30
września Zgro
madzenie Ogól
ne ONZ od
rzuciło pełno-,
mocnictwa de
legacji Repu
bliki Południo
wej Afryki do

reprezentowa
nia
RPA
N/z.:

spraw
cznych Ugandy
pani Elisabeth

Bagaaya prze
mawia w cza
sie sesji prze
ciwko przyję
ciu pełnomoc
nictw delegacji

RPA

ludności
w ONZ.
minister

zagrani-

CAF—AP
telefoto

StaryTeatr

na festiwalu
Przedstawieniem „Wyzwole

nia” Wyspiańskiego na scenie
teatru „Atelie” w Belgradzie ze
spół Teatru Starego im. Heleny
Modrzejewskiej z Krakowa za
kończył udział w ósmym „ bel
gradzkim międzynarodowym fe
stiwalu teatralnym, który odby
wa się w okresie od 15 września
do 5 października. Występy te
atru krakowskiego odbywały się
przy wypełnionej do ostatniego
miejsca sali i przyniosły duży
sukces zespołowi.

Nowy rok wytężonej pracy
studentów i profesorów

nau-

TGZ

(Dokończenie ze str. 1)
fundowany przez Min. Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki oraz Społeczną Radę WSP.

Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski zostali udeko
rowani: prorektorzy WSP doc.
dr B. FARON i doc. dr T. ZIĘ
TARA oraz mgr M. SZUWAL-
SKI, a Srebrnym Krzyżem Za
sługi — pracownik uczelni — I.
CHERIAN. Ponadto zostały wrę
czone pracownikom WSP medale
30-lecia PRL, oraz indywidualne
i zespołowe nagrody Min. Nauki
Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki za osiągnięcia w pracy
kowo-dydaktycźnej. (Z)

,
*

Kolejny rok akademicki

poczęła wczoraj nasza najstar
sza uczelnia artystyczna AKA
DEMIA SZTUK PIĘKNYCH. O

miejscu uczelni, i jej wychowan
ków w życiu kulturalnym mia
sta i kraju mówił otwierając u-

rocżyśtość inauguracyjną rektor
ASP Marian Konieczny.'W ćża-
sie* uroczystości głos zabfaH-rów-
nieżII 'sekretarz KW*- PZPRśW:
Krakowie Andrzej' Czyż oraz wi
ceminister kultury i sztuki Wła
dysław Loranc, którzy nakreśli
li zadania uczelni w kształtowa
niu obrazu naszej twórczości
plastycznej oraz jej rolę kultu
rotwórczą w mieście i całym re
gionie. -

W uroczystości ućzestniczyli ró-

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

, Zakład Energetyczny . jirakóW-
Miasto przeprasza za przerwy
dostawić’ energii elektrycznej • W
dniu 7 października, w gódzi. 7—to,
przy iii.: Sokolskiej, Cekiery,
Rejtana,, pl. Serkowskiego, ul. War
neńczyka, ; Długosza, Pstrowskiego
i, Stromej.;

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nr 3 „Podgó
rze”, ul. Niwy 12, . teł. 536-80,
węWn. 554. K-8136

wnież konsul ■generalny Fran
cji w Krakowie Joseph Schmid
i konsul Konsulatu Generalnego
ZSRR w Krakowie Jurij Ryn-
din-. Serdeczne życzenia pomy
ślności w realizowaniu programu
uczelni oraz wielkich sukcesów

artystycznych przekazali peda
gogom i, studentom. ASP ucznio
wie Szkoły nr 106 im. Artura
Grottgera, nad którą ASP spra
wuje patronat. !

Wyrazem uznania za dotych
czasowe dokonania artystyczne i

dydaktyczne dla pracowników
naukowych ASP były wręczone
im wczoraj wysokie odznaczenia;
— Krzyże Kawalerskie Orderu
Odrodzenia Polski, Złote i Sre-.
brnę Krzyże Zasługi, Medale
30-lecia, Odznaki Zasłużonego
Działacza Kultury. Krzyżami
Kawalerskimi udekorowano:
prof. ANTONIEGO HAJDEC-
KIEGO, doc. WANDĘ ŚLĘDZIŃ-
SKA, doc. JANINĘ SWIDER
SKĄ, doc. PAULINA WOJTY-

... Po. uroczystej immatrykulacji;
śtt^efSÓwrilzifóęzytińjąćyćh' na->

ukę w murach ASP — jest ich
w tym roku 153, Żebrani wy
słuchali wykładu inauguracyj
nego Wiceministra spraw zagra
nicznych PRL Jana Bisztygi pt.
„Rola i miejsce sztuki we współ
czesnej polityce zagranicznej”.

Swój 29 rok akademicki roz
poczęła* również ‘

wczoraj PAŃ
STWOWA WYŻSZA SZKOŁA

TEATRALNA, uczelnia dostar
czająca naszym . scenom * znako
mitych artystów, dynamicźnie
rozwijająca się w ostatnich la
tach. Obecnie na jej 3 wydzia
łach — aktorskim, reżyserskim
i Ialkarskim studiuje 175 osób,
28 młodych adeptów sztuki roz
poczyna w tym roku naukę na

wydziale aktorskim, 5 na wy
dziale reżyserskim. Tę. liczby

czynią z krakowskiej PWST naj
liczniejszą w Polsce uczelnię te
atralną, i nie tylko najliczniej
szą, ale cieszącą’ się zasłużonym
szacunkiem i autorytetem. Szko
ła ta stawia sobie nadal zadania
bardąo ambitne — kształcenia
artystów świadomych swego
wyboru i roli jaką przyjdzie im

odegrać w całokształcie narodo
wej kultury.

W uroczystej inauguracji roku,
akademickiego w PWST' ucze
stniczyli: II sekretarz KW PZPR
w Krakowie Andrzej Czyż, wi
ceminister kultury i,, sztuki
Władysław Loranc, a także wi-
cekonsul Stanów Zjednoczonych
w Krakowie Antony Lamb.

W czasie uroczystej inaugura
cji wręczono zasłużonym pedago
gom Szkoły Medale 30-lecia. O-

trzymali je: TADEUSZ BURNA
TOWICZ, EUGENIUSZ FULDE,
JERZY KRASOWSKI, JERZY
MERUNOWICZ, ROMAN STAN
KIEWICZ.

Rok akademicki w PWST roz
począł się wykładem doc. Jbrzes-
go- Zegalskiego

‘

„Teatr w sporze
o romantyzm”, (e) *■'■■■: *< <■■

UROCZYSTA
INAUGURACJA -

ROKU
AKADEMICKIEGO

w Akademii Medycznej' w Kra
kowie — odbędzie się w dniu 4

października 1974 r„ o godz. 10,
w auli Uniwersytetu Jagielloń
skiego (Collegium Novum).

K-8056

W przededniu 25 rocznicy
powstania NRD, w ub.

piątek Izba Ludowa Nie-
tnieckiej Republiki Demokraty
cznej wprowadziła do uchwalo
nej w 1968 r. konstytucji istotne
zmiany, poprawki i uzupełnie
nia. Ten doniosły w Swoich za
łożeniach i celach akt ódzwier-
ęiejttą ogrom przeobrażeń, poli-
tyczno-społecznych, jakie zaszły
ty pierwszym W historii niemie
ckim "

państwie robotników i
chłópó.w. Zmieniona; konstytucja,
óbpwiązywać będzie, pd 7 . paź
dziernika br., a! więc dnia 25.ro-
cznicy utworzenia NRD.

W nowych fragmentach kon-
•tytucji dano wyraz zasadniczej
sprawie, jaką przyniosły te prze
obrażenia, a mianowicie utwo
rzenia się odrębnego, niż w

RFN, nowego narodu Niemiec
kiej Republiki. Demokratycznej.
Jest bowiem niewątpliwe/ że ną
terytorium pomiędzy Łabą • a

Odrą,' dzięki socjalistycznemu u-

strojowi, przejęciu przez .klaso
we państwo robotników i chło
pów kierowniczej roli kształto
wania ■ życia, uspołecznieniu
wszystkich środków produkcji,'a
przede wszystkim socjalistycznej
edukacji — wyodrębni! się "i wy
kształcił nowy • naród. Ten . fakt

jasno wynikający. z obecnej tre
ści. najważniejszego,,.aktu nor
matywnego, jakim jest konsty
tucja tego kraju, stanowi; histo
ryczny,. o doniosłym znaczeniu
dokument. Zamyka on bóWierh
raz. na. ..zaw5?e..,..drogę.. mrzonkom
o przyłączeniu lub połączeniu te-

Przeobrażenia w NRD
trwałym sukcesem

robotniczej
go państwa z RFN. Sny za chód-
dnipniemieckićh rewizjonistów,
odwetowców i reakcyjnych’ po
lityków o odbudowie imperium
w sercu Europy i zdobywaniu
krwawymi; wojnami hegemonii
nad światem skończyły się fia
skiem. Na ich drodze stanął Od
rębny ustrój społeczny ■— prze
ciwstawny tamtemu, a także

Wykształcony przez jego klaso
wy charakter nowy, inny w

\swych cechach naród.
Uchwalenie zmienionego tek

stu konstytucji . jest wielką i
ważną chwilą dla młodego na
rodu i państwa NRD. Dla nas

Polaków ten moment stanowi
dalsze najbardziej oczywiste po
twierdzenie słusznęścj idei, so
cjalizmu' o jego zdolności , do
przeobrażania świata, zmieniania
go w świat twórczej pracy dla
ludzkości, planetę pokoju i przy
jaźni. Przekonuje nas o tym
także porównanie dawnych tra
gicznych doświadczeń z Niemca
mi z obecnymi serdecznymi,
przyjacielskimi stosunkami pa
nującymi między Polską a NRD,
między naszymi narodami.

Przyjęty przez Izbę
’

Ludową
projekt, zmian konstytucji ;^a-,'
warł tąkże< podstawowe elemen-

’

ty uchwał podjętych na ostat
nim VIII-Zjeździe SED, a nakre-s
ślających’ dalekosiężne cele roz
woju życia ludzi pracy NRD. W
ten sposób dalsze podniesienie
materialnego i kulturalnego po
ziomu narodu NRD otrzymąło
rangę najwyższej normy praw
nej tego kraju.

Zmiany uwzględniły także
fakt, że od Vltl Zjazdu SED ca
ły przemysł NRD jest własno
ścią klasowego państwa. Poza
bowiem drobnymi warsztatami
rzemieślniczymi, w których pra
ca jest w przeważającej mierze

oparta na osobistym udziale.rze-'■
mieślników oraz tzw. rękodzie-

'

łem, wszystko inne włączone zo
stało do państwowych form u-

społeczftionęj gospodarki.
Poza tym w brzmieniu po

szczególnych artykułów konsty
tucji uwypuklona i wzmocniona
została fola najwyższych orga
nów władzy -państwowej.- Do- .

kładniej też* sprecyzowano zada
nia i uprawnienia Izby Ludowej |

i jej Prezydium, Rady Państwa,
Rady Ministrów.

'Rada Państwa, poza* spełnia
niem roli przedstawicielskiej na
rodu i państwa NRD,' będzie te
raz w wielu wypadkach poma
gać terenowym przedstawiciel
stwom władzy ludowej. Nato
miast Rada Ministrów, na bez
pośrednie polecenie Izby Ludo
wej i odpowiadając za to przed
nią, gwarantować musi jednolite
prowadzenie polityki , państwo-
•W6j. Przedłużono z czterech do
pięciu lat kadencję Izby Ludo-

'wej NRD i jej organów. W ten

sposób pokrywać, się ona będzie
z okresami planów pięcioletnich.,!

Istotną też zmianę podjęto w

zakresie czynnego prawa wy
borczego obniżając wiek wybie
ralności z 21 do 18 lat i dając
w ten sposób' akceptujący wyraz
politycznej i moralnej dojrzało
ści młodzieży NRD.

Zmiany i poprawki w konsty
tucji NRD nie zostały . więc po
dyktowane względami praktycz-
no-organizacyjnymi, lecz stano
wią akt politycznego uzupełnie
nia najwyższego prawa państwo
wego, któćy ma doniosłe znacze
nie w historii .tego najmłodsze
go kraju Europy.,-Swą .postawą,
konstruktywną polityką pokojo
wą,' wspaniałymi osiągnięciami
budownictwa ’

:. soc.j ali stycznego
naród NRD stworzył i utrwalił
pierwsze niemieckie państwo ro
botników i chłopów — Niemiec
ką Republikę Demokratyczną..

W kinach obowiązują
nowe granice wieku

1 bm. weszły w życie nowe

przepisy dotyczące granic wie
ku, uprawniającego do oglądania
filmów w kinach. Zamiast do
tychczasowych skomplikowanych
przepisów obecnie obowiązywać
będą trzy granice wieku. Na
część filmów nie będą miały
wstępu dzieci poniżej 6 lat. Na
stępna granica — to filmy doz
wolone od lat-15 i ód lat 18.
■Najwyższą granicę wieku (od
18 lat) utrzymano wobec filmów

wymagających . od., widza, odpo
wiedniego doświadczenia życio
wego oraz rozwiniętej świado
mości . moralnej i społecznej.
Chodzi tu również o filmy za
wierające . sceny drastyczne.

Co słychać?...
W Sztokholmie poinformo

wano, że wkrótce mają się
w Szwecji rozpocząć pierw
sze praktyczne próby z pi
gułkami antykoncepcyjnymi
dla mężczyzn. Zebrano już
grupę 30 ochotników, którzy
zgodzili się'wziąć udział w.

eksperymentach, Preparat
hormonalny, który niszczy
męskie plemniki znany jest
już od' dawna, ale dotychczas
nie był on praktycznie i
gruntownie wypróbowany.

HENRYK TYCNER

W „Lajkoniku"
W 904-tej grze ,.LAJKONIKA" z

dnia 29 września 1974 r. stwierdzo
no: jedną wygrajną z 5 trafieniami
400.801 zł w punkcie odbioru nr 232

.Tarnowie, 10 wygranych z 4 tra
fieniami po 5.238 zł, 833 wygra‘ńe
z 3 trafieniami po 53 zł, 13.182 wy
grane z 2 trafieniami po 5 zł, 35

wygranych z 3 trafieniami z do
datkową po 153 'zł 1 1.198 Wygra
nych z £2 trafieniami « dodatkową
po 20 zł.

w
Prawie cała wtorkowa prasM

belgradzka zamieszcza bardzo
pozytywne recenzje poświęcone
udziałowi Teatru Starego w te
gorocznym festiwalu, w którym
wzięło udział 13 zespołów tea
tralnych, reprezentujących czte
ry kontynenty.

Obszerną recenzję zatytułowa
ną: „Jeden Kónrad — dwa Ob—,
rachunki” zamieśżćza wtorkowa.
„Borba”, której recenzent wy
soko ocenia grę całego zespołu
oraz wybitny kunszt reżyserski
Konrada Swinarśkiego.

Dziennik „Politika” w recen
zji zatytułowanej: „Przeciwko
mitomanii” pisze, że gra zespołu
Teatru Starego z. Krakowa, wy
warła ogromne wrażenie na pu- i
bliczności festiwalu. Wielka W

tym zasługa nie tylko znakomi
tego zespołu, ale również reży
sera K. Swinarśkiego.

„Polska na cały głos” —» to ty-
tuł recenzji w dzienniku „Poli-
tika-Ękspres”, której autor pi
sie, że wystawieniem „Wyzwole
nia”, sztuki na wskroś polskiej,
a jednocześnie dzięki znakomitej,
reżyserii i grze zespołu zrozu
miałej dla widowni , w Belgra
dzie, Teatr Stary uplasował się
w ścisłej czołówce zespołów wy
stępujących podczas festiwalu.

• We wszystkich recenzjach, ilu
strowanych zdjęciami, wiele
miejsca poświęcono aktorowi Je
rzemu Treli, grającemu główną
rolę Konrada.

Z obrad krakowskich

inżynierów i techników
budownictwa

, Plenarne zebranie Krakow-
jkie_go1Q,d.d?iąłu,Polskiego Zwią-
•ZktfTnżynieróWi 'jechnikówBu-

odbyło śięj
wczoraj, poświęcono dyskusji
nad tezami na temat budownic
twa oraz kształtowania i ochro
ny środowiska,. wysuniętymi
przez IV zespół problemowy na

przyszłoroczny VII Kongres Te
chników Polskich, który odbę- x

dzie się w naszym mieście, Pod
czas zebrania zgłoszono wiele
cennych uwag dotyczących ra
cjonalnej gospodarki przestrzen
nej, przygotowania kadr dla bu
downictwa; nowych metod bu
dowlanych, ochrony obszarów
rolnych, leśnych i zieleni miej
skiej.

W czasie zebrania zasłużonym
inżynierom i technikom wice
prezydent m. Krakowa Jan Ski
ba i wicewojewoda krakowski
Jan Wróblewski wręczyli Złote
i Srebrne Odznaki „Za Pracę
Społeczną dla m, Krakowa” o-

raz Złote i Srebrne Odznaki .„Za
Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”,
zaś przew. ZG PZIiTB Stefan
Farjaszewski odzndk-i honorowe
Związku. (1-k)

Polskie „Singery"
z radomskiego ^Waltera"
W Zakładach Metalowych im.

gen. Walterą w Radomiu przy
stąpiono do produkcji — obok
popularnych „Łuczników’.! —

maszyn do szycia .marki „Sin
ger”., Ta nowa produkcja jest
Wynikiem współpracy między
znaną amerykańską firmą a pol
skim przemysłem maszynowym.
W tym roku w radomskim
„Walterze” wyprodukuje się 28
tysięcy „Singerów’.’, w roku przy- .

szłym — 35 tysięcy,' w następ
nych latach jeszcze poważniej
sze ilości.

ADRES REDAKCJI: „Echo Kra
kowa’* ul. Wiślna ?. 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa*' skrytka poczt.
64,30-300 Kraków). Telefony: centr.
235*66,* redaktor naczelny 246-78, Se
kretarz odpowiedzialny 580-33, dział
miejski 213-48, dział łączności z

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

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa — Książka — Ruch",
ul. Wiślna 2. Nr indeksu 35006. ;

DRUK: Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa — Książką —

Ruch", Kraków, ul. Wielopole E
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zaopatrywać się w

jednej z trzydzie-
państwowych

’ i ’

u-

biorącyęh udział w

Prezentowane są

Jak co roku rozkłada swe

kramy na- płycie Rynku kier
masz książek „Od żaczka do

przedsżkolaczka”. Już dziś stu
denci.mogą
podręczniki
stu oficyn
czelnianych,
kiermaszu.

wydawnictwa m. in. Akademii
Gótniczo - Hutniczej, Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, Politechni
ki Krakowskiej.

■Nowością kiermaszu jest gieł
da skryptów — używanych, już
niepotrzebnych rocznikom star
szym, z których korzystać mu
szą następcy. Pomysł dobry, tym

Nowy numer

„Studenta"
gsa wutygodnik spoleczno-kultu-
Łr ralny „Student" f. przygotował
swoim czytelnikom porcję bardzo
Interesujących materiałów na
wiązujących do rozpoczynającego
się właśnie rokii akademickiego.

Ostatni numer, pisma podejmuj
je najbardziej. palące kwestie
współczesnego szkolnictwa wyż
szego. Ważkie sformułowania za
wiera czołowy artykuł numeru pt.
„Problem z problemem studenc
kiej samorządności". Dodajmy że
nie chodzi tu o odstawiony już do
lamusa model samorządności po
legający na wyodrębnieniu po
dwórek, na których studentom
wolno „samorządnie**? się .

• poru
szać ale o autentyczne partner
stwo studentów we wszystkich pro
cesach przebiegających w. wyższej
uczelni.

' O stosunkach między. kadrą
nauczającą i słuchaczami, traktu-*
je solidny artykuł Antoniego A.
Sibielaka pt. „Co się dzieje Panie
Święty, kiedy brakuje, .puenty**.
Ponadto w ostatnim
„Studenta**, wartym-
polecenia — korespondencje z za
granicy, porcja felietonów i wiel
ki materiał pt. „Exodus", o bul
wersującym krakowskich widzów
widowisku Teatru STU prezento
wanym ostatnio w Barbakanie, (a)

bardziej,, żą ge wznowieniami
niektórych tytułów bywa kiep-
sk°. a całe rzesze studentów

pielgrzymują po księgarniach.
Kiermasz ten trwać będzie do
niedzieli włącznie.

Nowy rok akademicki to nie
tylko początek solidnej nauki.
To .. także odnowienie . życia w

klubach studenckich, życia arty
stycznego. W. sobotę po połud
niu ńa eśtrądzięjpod Ratuszem

wystąpią „Skalni”, chór Akade
mii Ekóńomicżnęj „Dominanta”,
„Old Metropolitan Band". W
niedzielę; natomiast, również po
połudhiu-(godz. 15) obejrzeć bęr
dziemy mogli Zespół Pieśni i
Tańca AGH. Pokażą się również
publiczności - piosenkarze stu
denccy krakowskiego środowis
ka.

Poza tym wszystkie kluby za
praszaj ą na pląsy • studentów lat
pierwszych.; Wstęp gratis, tylko
za okazaniem legitymacji, (woj)

W świetlicy POD „Małe Bło
nia** odbyła sję -wojewódzka u-

roczystość z okazji Dnia Dział
kowca. W województwie kra
kowskim i mieście Istnieje 110

ogrodów działkowych z czego w

samym Krakowie 47 zajmują
cych obszar 243 ha z 6400 dział
kami. Ostatnio przybył nowy
ogród działkowy nad Dłubuią
dla pracowników HiL.

W czasie uroczystości 12 oso
bom wręczone zostały „Złote-
Odznaki za Pracę Społeczną
w< Ogrodnictwie Działkowym”.

„Złotą Honorową Odznakę Dział
kowca" Krajowa Rada POD
przyznała wicedyrektorowi Za
kładów Azotowych w Tarnowie
Czesławowi Sułkowskiemu.

Odbyła się również wystawa
koszy z plonami poszczegól
nych pracowniczych ogrodów
działkowych. Najpiękniejsze ó-

kazały się kosze POD Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
POD „Małe Błonia” i POD im.
M. Lewińskiego — wszystkie z

dzielnicy Krowodrza (na zdję
ciu). Fot. Jadwiga RUBIS

Radioizotopy
w gospodarce
narodowej

W Domu Technika przy ul.

Straszewskiego 28 otwarto wczo
raj ekspozycję pn. Zastosowanie
aparatury radioizotopowej ZZU-T
„Polon” w gospodarce narodo
wej.

Na wystawie Zjednoczone Za
kłady Urządzeń Jądrowych „Po
lon” (są one członkiem Między
narodowego Zjednoczenia Go
spodarczego Aparatury Jądro
wej „Interatominstrument”) pre
zentują radioizotopowe syg
nalizatory pożaru, przekaźniki
radioizotopowe, aparaturę dozy-
metrycżhą, elektroniczne wskaź
niki cyfrowe, wyposażenia:
radiografii przemysłowej itd.

Ekspozycja czynna będzie
7 października i zwiedzać
można codziennie od 9 do 17.

<'■>)

dó

do

j'4

Po raz pierwszy w dziejach
« Dni Podgórzem

dzielnicy o wielkiej przyszłości
Rozłożone między Tyńcem a Bieżanowem, na południu

sięgające Opatkowic i Rajs ka, zajmuje Podgórze 122 km

kw., co stanowi 38 procent całego obszaru naszego miasta.
Obecnie mieszka tu 130 tys. krakowian, a w końcu następne
go 10-lećia liczba ta zwiększy się do 350 tys.

numerze

gorącego

konsulatu Stanów Zjednoczo
nych Ametyki przy Ul. Sto
larskiej 9 otwarta została
wystawa fotografii artystycz
nej Jana Rączki : pt.
frontacje". Autor
na niej za pomocą
fotogramów swoje
— konfrontację odległych

' cy
wilizacji. J. Rączka jest ar
chitektem, absolwentem ; Poli
techniki Krakowskiej.

„Kon-
przekazuję

zestawień
impresje

NIEMEN

Jedna z najstarszych dzielnic
Krakowa, w której od lat kon
centrował się- przemysł, należa
ła jeszcze do niedawna do naj
bardziej zaniedbanych. Do dziś
nie ma tu porządhego kina, tea
tru, czy- Doęou jęjjltury.z praw
dziwegozdarzenia. Do dziś mie
szkający tu ludzie bardzo czę
sto żyją w trudnych warunkach,
brakuje nowoczesnych placówek
handlowych i usługowych.

W perspektywicznym rozwoju
naszego miasta Podgórze odgry
wa niezwykle, istotną rolę, to
też nadszedł wreszcie czas li
kwidacji wieloletnich zaniedbań
i problemów - tej dzielnicy.
Podgórze musi ulec moderniza
cji i przebudowie. W najbliż
szych latach ukończona zostanie
budowa osiedli: Podwawelskie
go i Na Kozłówce, a nowe bu
downictwo skoncentruje się na

w Krakowie GOSZCZĄCY W KRAKOWIE z

międzynarodowym programem w

wykonaniu artystów areny NRD,
CSRS i Polski — ęyrk „Arlekin"
przedłuża swój pobyt w naszym
mieście do . S października br.
Cyrk występuje na krakowskich
Błoniach'. (przy . al. Puszkina) i
posiada - szczególnie atrakcyjny
dział tresury lwów, koni, kóz
górskich, małp, psów-l gołębi, (aż)

osiedlach Prokocim Nowy, Pró-
kocim Stary, Wola Duchacka,
Piaski Wielkie i Cegielniana.
Nadal rozwijać się tu będzie
przemysł, rozrastać sieć tram
wajowa i, autobusowa, przy
czym część nowych i wydłużo
nych linii tramwajowych sta
nowić będzie s,^ęj^kiKśżyiSiię)
kolei miejskiej. Nowe centra

handlowe powstaną w rejonie
placu Bohaterów Getta, Na Lu-
dwinowie i w Dębnikach. Roz
wiązana zostanie kwestia usług,
rekreacji i wypoczynku. Docze
ka się też Podgórze wreszcie
szpitala — centrum leczniczego
przemysłowej . służby zdrowia.

Wybudowany zostanie nowy ho
tel, zespół sportowo - wypo
czynkowy KS Garbarnia i -Dziel
nicowe Centrum Kultury.

Wszystkie te ambitne plany
realizowane będą w ciągu naj
bliższych lat. Już dziś jednak
niezwykle istotne jest to, że

dzielnicą Podgórze zajęto się
poważnie i z sercem, że zna
leźli się ludzie autentycznie za
angażowani w jego sprawy i

problemy. W dniach 4—6 paź
dziernika odbywać się będą po
raz pierwszy „Dni Podgórza”,
podczas których jego mieszkań
cy i ’

sympatycy uczestnicząc w

wielu interesujących imprezach,
będą też mogli zapoznać się z roz
wojowymi planami tej dzielni-,
cy. Nie przez przypadek właś
nie podczas „Dni Podgórskich’’-
powołane zostanie do życia To
warzystwo Przyjaciół Dzielnicy
Podgórza, organizacja zrzesza
jąca wszystkich sympatyków
dzielnicy — ludzi, którym leży
głęboko na sercu kulturalny i

ekonomiczny jej rozwój.
O poszczególnych’ imprezach

odbywających się podczas „Dni
Podgórza?’ „ informować feęfjzje-
»y naszych: Czytelników sukce
sywnie. (bog)

Rozwój kultury

w planach regionu
Miejsce Krakowa i regionu

krakowskiego w rozwoju społe
czno - gospodarczym kraju by
ło' przedmiotem obrad wczoraj
szej Komisji Kultury Rady Na
rodowej m. Krakowa. Jej człon
kowie zapoznali się z głównymi
założeniami ogólnego planu re
gionalnego i planu rozwoju mia
sta Krakowa. Scharakteryzowa
li ję m. in. kierownik pracowni
planów regionalnych i
architekt m. Krakowa,
tująć założenia tych
przedstawili je ną tle

perspektywicznych rozwoju ca
łego kraju, a także makrore
gionu. Z wielu elementów, któ
re składają się na ich całość wy
różnili te, które interesują
szczególnie członków Komisji, a

więc plany perspektywicznego
rozwoju kultury w Krakowie i

województwie, łącząc tę proble
matykę z planarni rozwoju kra£

kowskiegó^bśrddka'3 naukowego.!

główny
Prezen-

planów
planów

W Klubie MPiK w Nowej Hucie

Wśród barwnych ilustracji
Jana Marcina Szancera

Notatnik krakowski

pt.

Po kilkuletniej przerwie pu
bliczność krakowska będzie mo
gła usłyszeć znakomitego pols
kiego wokalistę jazzowego —

Czesława ■NIEMNA.: . Polskie
Stowarzyszenie Jazzowe zapra
sza do Filharmonii . w

7—9. X. br. — pocżdctęk
' koncer

tówogodz.77i
sprzedaż biletów prowadzą: Or
bis, Filharmonia i: Wąwel-Tou-
rist w Krakowie i Nowej Hucie.

Fot. Leopóld Dzikowski

dniach

P.rzęd-

JUTRO O GODZINIE:

* 12 — Nowy Gmach Muzeum
Narodowego, al.3Maja1—
Otwarcie /wystawy czasowej
„Dawne widoki Krakowa".

.
* .17’ —/NOT, ul. Straszewskiego

28 — Impreza inaugurująca Je
sienne Dni Ochrony przyrody. W
programie:’ zagajenie — 'prezes
ZO LOP red. Zb. Turek, odczyt
dr -St." Myczkowskiego „Parki Na
rodowe bogactwem cywilizacji",
flint pt. ,/Galapagos".

At 18 — Tow.. Miłośników His
torii i i Zabytków Krakowa, PAN,
ul. Sławkowska 17, sala 24 —

odczyt dr M. Rożka pt.. „Zniszcze
nia kuitpralnę ’ Krakowa w okre
sie najazdu szwedzkiego (1655—57)“.

At .18: — ;Klub ZNP, ul. Sienkie
wicza 27 — Spotkanie z płk L. Ba-
loszem — w związku z 35 roczni
cą napaści hitlerowskiej, .‘Wspom
nienia ż: 1939 r. „Bój VI Krakow
skiej Dywizji"< Recytacje: „Dni
wrześniowe 1939 r.“ — E. Wojcie
chowska. ;

* 18 — Tow. Muzyczne, ul. M.
Reją 23/ip. ^ koncert z płyt mo-

no-stereo — Leonid Kogan i Igor
Ojstrach — ZSRR, skrzypce. W
programie:';'’ Lalo, Wieniawski,
SaJnt-Safens. Bizet,; Waxman. Pre
lekcja — mgr Al Kamińska.

ajt . 18.15 — Pol. Tow. Entomolo
giczne, pl. Wolności. 8 — zebranie
z odczytem E. Palika, pt. ,.Z po
dróży przyrodniczej po Bułgarii".

z

W

ul.

* 19 — Stów. Pol. Artystów Mu
zyków, ul. Mikołajska 14 — Inau
guracyjny koncert sezonu koncer
towego 1974/75 w wyk. Haliny
Cżerńy-Stefańskiej połączony
otwarciem „Klubu Muzyka",
programie utwory F. Chopina,

A POZA TYM:
* W Galerii Klubu i MPiK,

Jagiellońska 1 czynna jest w godz.
10—20 wystawa malarstwa Euge
niusza Wolskiego-Tukana.

Dom Przyjaźni Polsko-Bułgar
skiej im. Georgi Dymitrowa roz
poczyna 3 bm. kurs nauki jęz.
bułgarskiego dla początkujących
i zaawansowanych. Zgłoszenia
przyjmuje sekretariat Domu
Przyjaźni, Kraków, ul. Wiślna 9’4
codziennie w godz. 11.30—14.30.
Nauka bezpłatna.

* Klub Garnizonowy w Krako
wie, ul. Bitwy pod Lenino 1: przyj
muje zapisy dzieci, młodzieży 1
obrosłych na kursy języków ob
cych: angielskiego i niemieckiego.
Informacje w Klubie w godz. fl
is, tel. 241-46.

* Dyrekcja MDK, ul. Grun
waldzka 5 zawiadamia rodziców
dzieci przedszkolnych o przyjmo
waniu dzieci do zespołów: jęz.
angielskiego i rytmiki (tańce,
piosenki, umuzykalnienie).

* Państw. Teatr Lalki i Maski
„Groteska" informuje zaintereso
wanych, że został zmieniony nr

telefonu centrali na 348-22.

Któż z nas nie zna, nie pamię
ta delikatnych, barwnych ilu
stracji bajek, ’powieści młodzie
żowych, książek historycznych i

innych wydawnictw z podpisem
Jana Marcina Szancera? Po te

książki sięgali wszyscy, nawet

czytelnicy zainteresowani inny
mi działami literatury; tak su
gestywne, .pełne uroku i arty
stycznego wyrazu były już same

okładki zaprojektowane i wyko
nane ręką tego utalentowanego
twórcy.

A przecież twórczość plastycz
na, ilustracyjna J. M. Szancera
nie stanowiła jedynej. dziedziny
zamiłowań i uzdolnień J. Af.
Szancera. Był redaktorem, akto
rem, reżyserem, autorem scena
riuszy, organizatorem młodej
jeszcze telewizji, . kierownikiem
działu książek dla dzieci w wy
dawnictwie „Ruch”, profesorem
ASP;

Po roku, jaki upłynął już od
śmierci tego artysty, Klub MPiK
W Nowej Hucie zorganizował
wystąWę jego prąc. Ekspozycja
jest obszerna, nie zmieściła się
w Salonie Wystawowym i dal
szy jej ciąg Oglądać możemy w

czytelni prasowej „Empiku"
przy pl. Centralnym.

Tej wystawy nie sposób zwie
dzać mimochodem, przy okazji
pobytu w Klubie. Wizerunki z

plansz zmuszają nawet obojęt
nego widza do zatrzymania się,
przyjrzenia z bliska tematom

ilustracji, barwnej technice. Bo
gata jest bowiem nie' tylko for
ma, ale i treść wypowiadana
przez artystę, jego wyobraźnia
i fantastyka. A więc zachęcamy
wszystkich do zapoznania się z

tą piękną ekspozycją, (aż)

Wpdrująca
wiedźma

Klub Miłośników

Muzyki
< zaprasza na — organizowany
wspólnie z Wydziałem Kultury
i Sztuki Urzędu Dzieln. Śródmieś
cie w środę 2 października br. o

godz. 19 w Złotej Sali Filharmonii
wieczór z cyklu „Historia muzy
ki polskiej". Podczas wieczoru
mgr Tadeusz PRZYBYLSKI wy
głosi prelekcję pt. „Zycie • mu
zyczne w Krakowie na przełomie
XVIII i XIX wieku", a w części
muzycznej: nagrania utworów
kompozytorów tegoż okresu

Przebyć ■sto kilkadziesiąt kilo
metrów — ■tó dla czarownicy

fraszka. Zwłaszcza, gdy podró
żuje na miotle. Ale ponieważ
wędrówka ta odbyła się na...

czterech łapach, bo mowa jest
o psie myśliwskim noszącym ta
kie żartobliwe miano — woła
my z pełnym uznaniem: brawo,
Heksa!

Pożyczona miesiąc temu na

polowanie, ucieka przyjacielowi
swego pana i znad Rożnowskie
go Jeziora, nie. znając kierunku
ni drogi, wraca do domu pod
Proszowicami!' instynkt? Szósty
zmysł? Zapewne. Ale tymi dość
zdawkowymi słowami, zwykliś-
my kwitować wszystko,; co prze
kracza nasze wyobrażenia o

świecię zwierząt... Proszę pomy
śleć: 30 dni głodówki i wymy
kania się z rąk przeróżnych lu
dzi, Wj zupełnie obcym terenie,
gdyż do Rożnowa przewieziono
ją w- zamkniętym aucie... Co
przez ten czas biedna Heksa
przeszła, pozostanie tajemnicą
jej wiernego psiego serca. •

W każdym razie finał był ró
wnie radosny dla niej, jak i dla
jej pana. Gdy zawitała nocą do'
rodzinnego domu w Wawrzyń-
ezycach — żbiedzona i chuda —

powitaniom nie było końca.

(mr)

Możliwości istnieją...
Tadeusz Z. Jestem repatri<Ti^

terń z terenów nie wchodzą
cych w. skład obecnego ob
szaru państwa. W związku z

pozostawionym \ mienieni zą
granicą. zapytuj ę czy w formie

• ekwiwaleńtu ’

mogę
' uzyskać

na własność mieszkanie, któ
re zajmuję? ’

Wydane ostatnio zostało roz
porządzenie Rady Ministrów z

dnia 15 sierpnia 1974 r. (Dz.
U. Nr 30, JP.oz. 175). dopuszcza
jące możliwość zakupienia
przeż repatrianta na syłasność
mieszkania iia zasadzie zaliczę’
nia na poczet ceny sprzedaży
wartości . mienią nieruchomego
pozostawionego za granica.
Ńąleży, jednak przypomnieć,
że chodzi tu o mieszkania w

budynkach będących własnoś
cią państwa (a nic w budyn
kach prywatnych / czy spół
dzielczych) oraz że kupić moż
na tylko 1 mieszkanie dotych
czas zajmowane w charakterze
prawnego najemcy ■;(ną podsta
wie przydziału). Termin sklą-.
dania wniosków o nabycie
mieszkania na . omówióhyfeh
warunkach 'Upływa z dniem 31
grudnia 1976 r. Po bliższe in
formacje w tej sprawie nale
ży zwracać się do urzędów
dzielnicowych — wydziały gos
podarki komunalnej, i mieszka
niowej oraz komunikacji. (JP)

Tylko dla nauczycieli
\ B. Z, woj. krakowskie. U-

kończyłam Liceum • Ogólno
kształcące dla , pracujących.
Mam ponad 20 lat, jestem mę
żatką, wychowuję 3-letniego
syna, pracuję społecznie ’

w

świetlicy miejscowego Domu

Kultury; Czy, mogłabym; kształ-
r cić sięr zaocznie w Studium

Nauczycielskim w Tarnowie ?. ;

Nie może Pani, kontynuować
w ten sposób nauki, gdyż
zaoczne * Studium Nauczyciel
skie w Tarnowie przeznaczo
ne jest' wyłącznie dla czyn
nych . zawodowo pedagogów
(absolwentów — dawnych Li
ceów Pedagogicznych), > któ
rzy obecnie podnoszą swroje
kwalifikacje.A (1)

Zasiłek , dla junaka
„Chory junak". Cz-y. pra

cownik ochotniczych . hufców

pracy ma prawo do zasiłku

Chorobowego ? , <’

Owszem, ma, w wysokości
21 zł za każdy dzień choroby
bez względu na okres pracy w

hufcu przed zachorowaniem.
Na, marginesie* uwaga: zasi
łek za czas choroby w szpi
talu nie przysługuje, (mar) ,

Występuje nadawca
• S. P. Kto powinien wystą

pić z reklamacją ó ódszkodó-
wanie za zaginięcie paczki, na
dawca ćźyx adresat ? ’ '

O odszkodowanie za przesył
kę, która nie dotarła do adre
sata winien wystąpić nadaw
ca (przed upływem 12 miesię
cy) składając reklamację -w

urzędzie pocztowym na pod
stawie dowodu ' nadania. ■'. Na-
tomiast o odszkodowanie za

uszkodzenie lub ubytek za-,
wartości paczki występuje
adresat. (W)

Gdzie najlepiej?
Zainteresowany. W której

spółdzielni .mieszkaniowej naj
korzystniej zarejestrować. ksią-
żecżkę mieszkaniową PKO?

Odpowiedź na to pytanie jest
rzeczą wielce ■odpowiedzialną
i Pocztylión nie czuje się ną
siłach jej udzielić zwłaszcza,
iż nie wie co dla Czytelnika jest
rzeczą najkorzystniejszą (stan
dard,- lokalizacja?). Radzimy
wątpliwości rozstrzygnąć po
porozumieniu się z Woj.
Związkiem Spółdzielni Budow
nictwa Mieszkaniowego, Kra
ków, Wójtowska 9. (mar)

Instruktor kolarstwa
Jan K. Od dwóch lat upra

wiam wyęzynówo kolarst5yp7,
Óbęcnje chcialbym zająć się
instruktażem. Gdzie, ..w Kra
kowie są organizowane kursy
dla. instruktorów, kolarstwa i
jakie są warunki przyjęcia?

Kursy instruktorów kolar
stwa (teoretyczne) organizu
je raz w roku Wojewódzka
Federacja Sportu, która mieś
ci się w Urzędzie m. Krako
wa, pl. Wiosny. Ludów 4. Wa
runkiem przyjęcia. na kurs jest
posiadanie średniego wykształ
cenia. 1 Bliższe informacje na

ten, temat uzyska Pan w sjęr t
dzibie Federacji, (bet)
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KOMUNIKATY

Unieważnia s'® zagubioną pieczątkę o treści:

„Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektry-
nkacyjnych Oddział Eksploatacji Maszyn Bu
dowlanych w Krakowie — Placówka w Wo-
linie’ •__________ __________________

K-7923

Biuro Budowy Zaplecza KZB Kraków unie-
Waińia zgubione zezwolenie ńa zakup kalki
hektograficznej, wydane prżez Delegaturę
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
1 Widowisk w Krakowie. K-8001

Urząd Powiatowy w Myślenicach unieważnia
2 zagubione pieczątki o treści:

1) „POWIATOWY ZESPÓŁ URBANI
STYCZNY przy Wydziale Gospodarki Komu
nalnej Przestrzennej Ochrony Środowiska
1 Komunikacji Urzędu Powiatowego w Myśle
nicach woj. krakowskie 32-400 Rynek 9.”

ty „tingr inż. arch. Zbigniew Plytycz p. o.

Kierownik Zespołu Urbanistycznego”. K-8173

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Krakowskie Zakłady Przemysłu Piekarskiego
w Krakowie zatrudnią natychmiast: PIEKA-
RZY, ŁADOWACZY, PALACZY C. O., ŚLU
SARZY, ELEKTRYKÓW oraz KOBIETY do

prac w charakterze robotnic magazynowych
i sprzątaczek w piekarniach.

warunki płacy, i pracy do uzgodnienia w

Dziale Służb Pracowniczych, Kraków, pl. Do
minikański 4, w godz. 7—15. K-8826

Schronisko Górskie PTTK „Przegibek” —

poczta Rajcza, powiat Żywiec, telefon Rycer
ka 9 ■— zatrudni:

— t PRACOWNICE FIZYCZNE — w wie
ku 16—50 lat.

Zakwaterowanie i utrzymanie bezpłatne.
Rutynowaną PRACOWNICĘ BIUROWĄ, z do
brą znajomością maszynopisma i zasad pisow
ni, z có najmniej średnim Wykształceniem —

żatrudni instytucja uspołeczniona w Krako-
Wie. -- Oferty z życiorysem kierować pod
adfesenr: „Prasa” ■— Kraków, Wiślna 2 — dla
nr K-8213.

Praca

PALACŻ kotłowy przyj-
mię pracę. Oferty 46982
„PraśA” Kraków, , Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ gospodyni
d© 1 y osoby dorosłej . i
dwojga dzieci. Warunki
bardzo dobre. — Kra
ków, tel. 708-31. 7

£-45883

MŁODA do sprzątania —

potrzebna- dWa rąty w ty-
Jodniu. Wielopole 28/5.

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA

Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza"
w TRZEBINI-SIERSZY, powiat Chrzanów

ogłasza WPIŚY
do klas pierwszych dla kandydatów (chłopców)

którzy ukończyli szkolę podstawową, w wieku 15—18 lat.

Nauka trWś 3 lata.

Kierunki kształcenia:

• GÓRNIK technicznej eksploatacji złóż
• MECHANIK maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
• ELEKTROMONTER górnictwa podziemnegó.

Kopalnia prowadząca szkołę zapewnia wszystkirą uczniom pomoc
materialna w gotówce, wynoszącą miesięcznie:

a) dla uczniów nie korzystających z wyżywienia 1 zakwaterowa
nia w Internacie:
■ W klasie pierwszej — 500 zł

... ■ W klasie drugiej — 550 zł

■ w klasie trzeciej — 1.400 zł

b) uczniowie mieszkający w, internacie otrzymują bezpłatnie Wy
żywienie I zakwaterowanie oraz dodatek na wydatki osobiste,
płatny W gotówce, w wysokości:
■ W klasie pierwszej — 150 zł

■ w klasie drugiej — 200 zi
* W klasie trzeciej — 880 zł.

. ^oriadto uczniowie otrzymują:
— premie do 25 proc., ekwiwalent za *2 tony węgla, wynoszący

110 zł miesięcznie, bezpłatne umundurowanie w ki. I, II I III.
Uczniowie otrzymują codziennie bezpłatne posiłki regene-

. racyjne. * Ńa zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzy-
mują nagrody rzeczowe w postaci: rowerów, radioodbiorni
ków, zegarków itp.

/ Kopalnia zapewnia bezpłatne korzystanie z basenu pływackiego,
f Uczniowie mogą bezpłatnie uzyskać kartę pływacką oraz prawo
jazdy samochodowe i motocyklowe.

Wszystkim absolwentom kopalnia gwarantuje zatrudnienie i wy-,
sokie zarobki. ’ '

- Ukończenie szkoły uprawnia absolwentów do wstępu do 3-let-
hiego Technikum Górniczego.

Zapisy przyjmuję sekretariat szkoły, TrzeMnla-SIersza, powiat
Chrzanów, woj krakowskie, gdzie też należy zgłaszać się osobiście
celem przeprowadzenia badań lekarskich i złożyć dokumenty:

♦ podanie podpisane przez rodziców
♦ życiorys '•

♦ świadectwo szkolne

♦ dokument urodzenia, kartę zdrowia.

Przyjścia do szkoły odbywają się bez egzaminów wstępnych.
—■ I 1 i....... -III 1.1 u I .1.............................................. I.......... .

MIESZKANIE: s pokoje
kuchnia, komfortowe —

■śródmieście, zamienię na
2 pokoje z kuchnią i' po-

i kój z kuchnią, komfor
towe. Oferty 45926 ...Bra-

l Sa” Kraków, Wiślna 2. -

POMOC, do 7-miesięczne-
go, dziecka, na stałe' lub
dochodzącą, ńa dobrych
warunkach prżyjmę. Uli
ca Batorego. Tel. 289-14,
po godz. 18.

g-46037

PRZYJMĘ -dwie fryzjer
ki do pracy w miejsco
wości nadmorskiej. Jola
Wesołek, Kołobrzeg, ul.
Pstrowskiego 12.

g-46036

OPIEKĘ / nad -dzieckiem
zapewnię .u® śiebie 'w; do-
mu. Siemiradzkiego 12/10,
tel. 379-39, godz. 1,8—20.

WZŻ? g-4W23/

PRZYJMĘ ucznia do
praktyki w zawodzie cho-
lewkarskim, — Kraków,
Marchlewskiego 17, Pita-
la. g-45993

PRZYJMĘ opiekę nad
osobą starszą lub chorą.
Oferty £6001 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PANIENKA potrzebna do

pojpocy, Kraków, dom je
dnorodzinny, trzynasta
pensja, własny pokój. —

Oferty 45992 .Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

GOSPOSIĘ do prący lek
kiej i gotowania, może

byćx rencistka, prżyjmę
zaraz. Zgłoszenia: Kra
ków, tel. 591-49.

g-45924

Nauka

ANGIELSKIEGO — nie
mieckiego uczę — udzie
lam konwersacji. Prży-
chodzę do domu. Niemir-
śki. tel. 571-02, godz 8—9
1 19—20.

g-lS098

UNIWERSYTET

ROBOTNICZY ZMS

W KRAKOWIE

organizuje
KURSY

przygotowawcze
na zawodowe studia

ekonomiczne I techniczne

dla pracujących ubiegają
cych się o przyjęcia na

Akademię Ekonomiczną,
Akademię Rolniczą, Poli

technikę Krakowską
1 Uniwersytet Jagielloński
— prawo administracyjne
I ogóRie.

Informacji udziela 1 za
pisy przyjmuje sekreta
riat UR ŻMS w Krako
wie, al. SŁOWACKIEGO 29
— telefon 351-80, W godz.
8—19.

UNIWERSYTET.

ROBOTNICZY ZMS

W KRAKOWIE

organizuje
KURSY

■ KIEROWNIKÓW za
kładów gastronomicz
nych

■ BUFETOWYCH

■ KELNERSKIE

■ KUCHARZY.

Informacji udziela i za
pisy przyjrnuje sekreta
riat UR ŻMŚ W Krakowie,
al. SŁOWACKIEGO 29 -

jtel. 35i?jio, w godz. 9—19.

MASZYNOPISMA, kores
pondencji biurowej —

wyucza Ńowak, Floriań
ska 38, II piętro.

g-46261
POTRZEBNY student do

pomocy chłopcu w nauce

(zakres II klasy liceal
nej). Oferty 45952 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Matrymonialne
PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństw^? Napisż: Pry
watne Biuro „Venus”,
Koszalin, Kolejowa 7. —

Błyskawicznie prześlemy
krajowe adresy,

K-6933

DWAJ samotni renciści,
w wieku 60 lat, bezdziet
ni, posiadający mieszka
nia, niezależni, poszukują
towarzyszek życia, tych
samych zalet, więk 30—60
lat. Fotooferty mile' wi
dziane. Dyskrecja zapew
niona. Cel matrymonial
ny. Oferty 45721 ^PrAsą”
Kraków, Wiślna" 2.

WDOWIEC, emeryt, poz
na Panią kulturalną, Sa
motną, niezależną, wdo
wę lub rozwiedzioną, lat
59—62. Cel matrymonalny.
Oferty 45783 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ROZWIEDZIONY, lat 35,
posiadający mieszkanie
— pozna w celu matry
monialnym uczciwą Pa
nią. Oferty 45844 „Prasa*
Kraków, Wiślna 2.

ROZWIEDZIONY lat 38, z

dzieckiem, wykształcenie
średnie, . zrównoważony,
przystojny, bez. nałogów,
posiadający mieszkanie,
pozna w celu matrymo
nialnym odpowiednią Pa
nią. Oferty 46019 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

TRZYDZIESTOLETNI ka
waler, średniego wzrostu,
poślubi przystojną, kultu
ralną. korpulentną pan
nę, posiadającą własne
mieszkanie. — Wymagane
fotooferty* „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2, dla nr

45944.

PAŃNA — wykształcenie
wyższe, pozna Pana, bez
nałogów, dó lat 45. Cel

mątrymonialńy. — Oferty
45954 „Prasa” Krakowi
Wiślna 2.

SAMOTNA, wykształcona,
niezależna, pozna Pana —

bez nałogów, do lat 55.
Cel matrymonialny^ Ofer
ty 45955 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DLA samotnych oferty w
Biurze ^^^^.oniaTh^lń.

„Swatka”,; r -Piotrkowska
u 133^'Lód-ź.:<:90-rt434F--Yi--~ ''

K-8049

ROZWIEDZIONA, lat. 31,
z córeczką, * miła, kultu
ralna, uczciwa, dóińatór-
ka, dobrego charakteru,
materialnie niezależna —

posiadająca mieszkanie —

pozna Pana dobrego, ucz
ciwego, z wykształceniem
średnim lub wyższym, dó
lat 40. Oferty, tylko po
ważną. ; kierować: ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2,
dla nr 45947.

Kupno

LINOLEUM Stare 'ku^lę;
Oferty 45752 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

BONY PeKaO — kupię.
Telefon 450-67 godz. 16—18,
lub oferty 45761 ..Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ małą, walizkową
maszynę/do piśąńią. Ofer
ty 45763 „Praśd” Kraków;
Wiślna i.

BONY PeKaO na śamor
chód —; kupię. Podać ce
nę. Oferty 45833 ,,Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Klawiset — kupię. Tel.
607-53, godz. 8—15.

£-.45340

BONY PeKaO — kupię,
podać cenę. Oferty 46044

„Prasą” Kraków, Wiśl
na 2.

FLIZY czeskie, białe —

kupię. Oferty 45866 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

TRABANT, Fiat 126 p —

Zaporożec — nowy lub
po małym przebiegu —

kupię. Oferty 46202 „pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

NOWY kożuch męski —

bułgarski —'kupię. Ofer
ty 4.5986 ,,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

OBRAZ . Kossaka, Mal
czewskiego, Fńłata -— ku
pię. Oferty 46030 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.-

BONY PeKaO na samo
chód kupię. Tel. 459-65 .

£-46000

Sprzedaż

PALMĘ „kencję” (1,7 m)
— sprzedam. Kozłówek,
Okólna 28/4.

g-46100

URZĄDZENIE gabinetu
lekarskiego giiiekóipgjńzr
nego — sprzedam okazyj
nie. Kraków,' tel. 372-35
wieczorem g-45734

„ford LTD” — V8, czar
ny, rok produkcji 1271,
USA, sześcioosobowy,i
przebieg 22.000 km, kom
plet części zamiennych —

sprzedam. Żgłoszenisi:
Kraków, Basztowa 10/4a.

£-45709

DRZEWO z dachu 4-spa-
dowego, dachówkę, bloki
tworzywa /sztucznego dó

ocieplania budynków, uli,
lekkie, nięgnilńe, niepal
ne — okazyjnie, sprzedam.
Kraków, Królowej Jadwi
gi 129A. £-45724

MASZYNĘ dziewiarską
„Veritas” — sprzedam.
Telefon 285-13.

£-45738

PIĘKNEGO pekińczyka 3-

miestęcznego — sprzedam.
Tel. 427-08. g-45739

TRABANT 601 — sprze
dam, Kraków, ul. 18 Sty-
czriia 92/73* <-45740

SYRENA 105, Wylosowa
ną w PKO, fabrycznie
nową — sprzedam. Kra
ków, teł. 392-14.

‘

g-45747

KALKULATOR nowy,
kieszonkowy, marki „Li-
tronix 1102” — sprzedam*
Zgłoszenia: Kraków, Jó
zefa 3/8, w godzinach
wieczornych.

£-45748

NOWY akordeon Eterna,
80 basów — sprzedam. O-

ferty .45772 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2

AKORDEON „Weltmel-
ster”, 96 basów — sprze
dam. Kraków, ul. Śliska
12C/40, g-45775

NAJNOWSZY wzmacniacz
stereo Ziphond, 2X15 W —

sprzedam. Kraków, teł.
365-30. g-45766

STEMPLE drewniane,
dźwig budowlany, sprze
dam. Krak.ów, Kasztano
wa 16, W godż. 17—19. ■

g-45787
GROBOWIEC ną 5 miejsc
— sprzedam. Oferty 45795
„Prasa” Kraków. Wiśl
na 2.

WARTBURG standard 312
r4 sprzedam. Kraków, pl.
Wolnóśći 3, m.- 145, III

piętro. g-45846
FIATA 850. stan idealny

— sprzedąm. Tel. 414-80 .

g-45812

LODÓWKĘ pokojową z

gwarancją, zbiór znacz
ków pocztowych Z 1960—
1972, rogi jelenie — sprze
dam. Tel. 637-20, w. 211.

g-45836
Samochody’ :wartburg

312 oraz CitrÓen Bl_ ii —

! sprzedam. ! Zgłoszenia:
Jań Wierzbicki, Kraków,
Wileńską 24/50.

g-45839

SYRENĘ 103 — sprzedany
Nowa HUta, • oś. .Strusia
7/250. g-453’45
FIAT ,125 p sprzedam, —

Tel. 396-42 .

<-W«

OPEL Record — sprze
dam. Ul . . Syrokomli 20/6,
godz. 15—17 .

g-43356

skóry z nutrii na fu
tro sprzedam. Tel. 546-32,
godz. 12—20.

<M5940

JAWĘ 175 sprzedam. Cena
6.Ó0Ó. — zglośźenia: tel.
466-701. - g-45943

MASZYNĘ do szycia • —

wieloczynnościową waliz
kową „yeritas” : sprze
dani. Bórćk Fałęcki, Le-

yrińśkiego 14.

g-45860

„WOŁGA Gaz 24” sprze-
dam/ Kósińśki, ; Kraków,
Sandomierska 9, ód go
dziny 17.

g-46034

MAŁĄ praskę stołową —

małą wtryskarkę stołową,
prasę ręczną (wtryskąrr
kę) — sprzedam. Tele
fon 644-02.

g-46074

pianino sprzedam. Tel.
311-39. . g-46034
KIOSK spożywczy w do
brym punkćie, na oś. Wi
dok > pilnie sprzedam.
Wiadomość w kiosku
H, Cichosz, prpy ul. Na.
Błonie. g-45958

RADIO sferęofóńiczne. —.

Diana” — sprzedam
okazyjnie. Elbląska’ 4/3.'

g-45977
KURNIK „10-tysięcznik”,
na ukończeniu — sprze
dam. Oferty 46003 „Prasa’’
Kraków, Wiślna 2.

ZASTAVA 750, prod. 1967
— sprzedani. Kraków, Li
tewska 26/60, po połud
niu.. g-45^89
RADIA lampowe: Amigo,
przerobiony UKF, Philips
stary typ, wiedeński sa
lonik niekompletny, mły
nek do., kawy. — antyk,’
stolik metalowy sprze
dam. Kraków, Wlotowa
10/2. g-45934

MEBLE używane (pokój
kombinowany) wbardzo
dobryrń stanie sprze
dam. — Kraków, Kępna
19/9, tćl. 811-35, godz.
16. 4-45937

Kierownicy przedsiębiorstw, właściciele
1 i administratorzy nieruchomości w m. KrakowieI

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ha. Krakowa podaje doi wlido*

mości, że. w myśl Zarządzenia Nr 49, Prezydenta Miasta Krakowa
i dnia 21. V. 1974 r. — odbędzie się na terenie m. Krakowa,

w dniach od 7 do 21 października 1974 r.

PRZYMUSOWA AKCJA
ODSZCZURZANIA NIERUCHOMOŚCI

W związku z powyższym wzywa się osoby odpowiedzialne ao

zakupienia i wyłożenia trutki gryzoniobójczej. Trutki są do

nabycia w sklepach, drogeryjnych, chemicznych, gospodarstwa do
mowego WPH „Arged” i nasiennych Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi
Krakowskiej” na' terenie m. Krakowa: pl. Wolnica 3, ul. Boh. Sta
lingradu 28, ul. Długa 22; ul. Stradom 19, Rynek Podgórski 14,
ul. Zwierzyniecka 23, al. Pokoju 20, ul. Krakowska 30, ul. Brodo

wi cza 16, os. Urocze 11, os. Zielone 6, os. Górali J5 oraz w stflc"
pach nasiennych Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Krakowskiej”
przy al. Słowackiego 62, ul. , Pstrowskiego 96, ul. Długiej 24,
ul. Szpitalnej 11, os. Szklane Domy 1,

ROBOT- kuchenny, wielo-
czynnościowy, fabrycznie
nowy — sprzedam. Tel.
379-39, godz. 20—21 .

g-45866

SPRZEDAM nową maszy
nę do pisania „Konsul?
(alfabet angielski), ma-,
szynę dziewiarską —

„B.Uśch”, piec c. o . na

koks, używane ftitro
damskję (baran). Mikul
ski, Nowa Huta, os* Sło
neczne 8/31.

g-45847

MAGNETOFON Japoński
„Standard? sprzedam.,
Wrocławska 49/24. ’

g-45331

SILNIK 1. inne części do
Volkswagena .

— ,f sprze
dam. Telii; 301-34.

g-45W8

Lokale

MŁODY dziennikarz po
szukuje garsoniery ■lub

Samodzielnego pokoju. —

Oferty 46527 „Prasa”JKrą-
ków, Wiślna 2,

‘

ODSTĄPIĘ nie ■=umeblo
wany pokój kulfuralnć-
mu Panu. Kraków, ul.
Kliny 12/8.

g-43537

WYNAJMĘ pokój super-
komfortówy’ d.wom stu-’
dentom. . Cjynsz z góry.
Os. Azorv. ul. Śtaćftie4
wieża 53 55. - -

ANGLIK — wykładowca
Politechniki Krakowskiej,
poszukuje pilnie supet-
komfortowej, umeblowa
nej garsoniery lub poko
ju • z kuchnią, w centrum
Krakowa lub dzielnicy
willpwęj, chętnie .z gara
żem. Zgłoszenia:: . telefon
759-64.

LEKARZ poszukuje gar
soniery lub większego
mieszkania. '

Oferty 45863

„Prasa’* Kraków, Wiśl
na 2.

BOCHNIA! Mieszkanie
kwaterunkowe, pokój z

kuchnią, gaz, .o powierz
chni 20 m2. z orzynąleż-
nościąmi, balkon, cen
trum, blisko szkół śred
nich i podstawowych —

zamienię na podobne, w

Krakowie, najchętniej .w

okolicy - ■Krowodrzy. —

Oferty ,45951 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
mieszkania iub niekrępu-
jącęgo pokoju. — Oferty
45950 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

STARSZA, inteligentna
'
—

przypilnuje mieszkania —

wyjeżdżającym lub pomo
że w gospodarstwie kul
turalnej osobie, w za
mian za samodzielny 130-
kój w Krakowie. Ofer
ty 46067 „Prasa” Kraków^
Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we M-4 komfortowe —

sprzedąm. — Oferty 45882
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MŁODE małżeństwo (woj
skowy) pilnie poszukuje
w Krakowie niekrępują-
pego. pokoju lub garso
niery, Oferty 45906. „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
mieszkania w Wieliczce
lub okolicy. Józef !Kołor-

dziejeżyk, Ledńica Górna
33. g-46036

POSZUKUJĘ sublokator
skiego pomieszczenia. —

Oferty, 46064 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAfMĘ - pokój stu
dentom ód 3 październi
ka. — Kraków, Kielecka
28/8, g-46061

STUDENTKĄ UJ poszu^
kuje w Krąkówie' garso
niery lub pokoju. Oferty
45956 Prasą” Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO ’

przyjmie
dozorcostwo’. — Warunek:
mieszkanie^-' Oferty 45959

„Praśa” Kraków, Wiśl
na 1.

DWIE panienki pracują
ce poszukują niekrppują-
cego pokoju. Zgłoszenia:
tel. 638-40, wewn. 159,
godz; 15—20.

g-45953

NAUCZYCIELKA poszu
kuje pokoju od paździeć-
mika, w* Krakowie lub,
NoWdj Hucie. — Oferty
45978 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2. ' '

z

MAŁŻEŃSTWO poszuku
je niekrępttjącego" pokoju
(garsoniery) na rok. -4-

ęzyńsz zA pół roku z gó
ry. Oferty 45983 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ £ pokój umie*

blowany samotnej . „oso*
bie* OglądacW wieczorem:

Kraków, ul. szczygla 23.
t g-45985

MIESZKANIE 4-pokojO-
we, parter, centrum —

ogrzewanie elektryczni —

zamienię na : dwa. 2-poko-
jowe. Tel. 365-52.

< , g-45987

DUŻY pokój, z kuchnią,
kgińfortowę, stare jiudów-
nictwo. zamienię na gar
sonierę supęrkomforfo-
wą. nowe budownictwo.
Oferty* 45989 „prasa” Kra
ków, ■;Wiślna 2.

POK0J. 20 .m2, słoneczny,
kuchnia 30 m2, łazien
ka. ^zamieriię pilnie na

mniejsze- w . śródmieściu.
45022-„Prasa” Kra

ków, -?Wiślna’ 2. ‘•"

•DWA mieszkania super*
komfortowe oddzielne
.pokój z kuchią i 2 po
koje z kuchnią, zamie
nię na jedno 3-pokojówe,
suoerkomfortowc- — Tel.”

. 446-60, wewn. 46-35, godz.
7—14 .

■ g-45009

DOZORCOSTWO — kuch
nia i pokój! z nyżą, —.

zanlienię na mieszkanie
kwaterunkowe; Kraków,
Bogusławskiego 6/9.

g-45998

kupię superkomfortpwe
mieszkanie własnościowe,
pokój z kuchnią, w śród
mieściu, i p. oźerty 49002

„Prasa” Kraków, Wiśl*.
na 2. -

3 POKOJE z kuchnią —

komfortowe, os, me, za*

„mienię ną pokój z kuch*
nią,, komfortowe, do l r>.,
w ceńtrurrt. Oferty , 45885
„Prasa”. Kraków, Wi.śl-,
na 2.

KUPIĘ mieszkanie ■włas
nościowe ,-2 lub 3 poko
je w Krakowie^ ■Tel.
311-36. j g-43 745

małżeNstWo . pośzukuje
pokoju. Tel. 409-26.

g-45888
STUDENT. '

— poszukuje
niieszkama. w • centrum

Krakowa. — Oferty 45935
Prasa” Krakgw, VViśl*

na 2.

POKÓJ z kuchnią, hąlL
pierwsze piętro, telefon,
koło „Craeoyii”, , zamie
nię, ną dwa iub trzy p»ó-
Jtoje ż kuchnią w śród
mieściu. -* Oferty 45930

„Pragą” Kraków, Wiślna
2, lub tdl. 505-99, wie*
ćzórem. c

ZAMIENIĘ dwa pokoje z

kUęhhią śiiperkomforf.owe
na mieszkanie większe. —

Warunki do uzgodnienia.
Oferty .45927 „Prasa” Kra-.
ków, Wjślna 2,- •

ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią, komfortowe, cen
trum, na 2 oddzielne
mniejsze. — Oferty 45936
„Prasa” l^rąków, Wiśl
na 2,

MIESZKANIE spółdżiel-
cze M-4, nió zasiedlone,
II p., przy ul. ŚWftezian*.
ki, zamienię na 84*5 lub
M-g,•i lubIIp., w tej
samej okolicy.? Oferty
45919 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRZYJMĘ pana pracują
cego do wspólnego poko
ju. Kraków, BobrowsJcie-

g-45886

RABKA - Zdrój! M-2, no
we budownictwo — za
mienię, na podobne- lub
garsonierę W innej miej
scowości. — Oferty A-201
„Prasą** Kraków, Wiśl*
na 2.

ZĄKOPANE! Pokój ? ku
chnią, słoneczne, w cen
trum, zamienię na podob
ne K w, Krakowie lub No
wej , Hucie. Oferty * 45705
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SAMOTNY pan poszuku-
jiś garsoniery lub nie-
,krępującego poikoju. —

Cżynsz plątny z góry. —

Oferty 457Ó6 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-2 śuperkomfortowe **•

okolica Bronowie,' zamie
nię na pokój z kuchnią,
w. starym budownictwie,
komfortowe '(centrum).
Oferty 45742 „Prasa” kra-
ków, Wiślna 2.

2 POKOJE z kuchnią —

komfofrfó^e/ przy : ul.

Praskiej, zamienię na M-3
śuperkomfortowe. Ófęrty
45715 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

3 POKOJE z kuchnią —

komfortowe. przy . :.il .

Zwierzynieckiej* zamienię
"tią' *1mąie~ ^5ókóie "ź

’ ku-
i fełinią; vQferty '45TL6\ ;,Pę»-

- Wiślna .2:'

POKÓJ, kuchnia,1’ łązien-
ka .— diiże,- >śródmieście,
zamienię na garsonierę
superkomfortową. śród
mieście. —- Oferty 45720
„Prasa” Kraków, Wiśl*
na 2. .

’

MAŁŻEŃSTWO po. stu
diach ppszUkuje pokoju
lub mieszkania; najchęt
niej w t Nowej Hucie. —

Oferty 45732 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

BEZDZIETNE, studiujące
małżęńśtwo ~

'

poszukuje
mię^zkanja na okres ro
ku, Czynsz płatny z gó
ry, oferty 45733 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ panienkę na

mieszkanie. Łagiewniki,
Harcerska 8.

g-45789
ŚUPERKOMFORTOWE —

M-3iM-4.IIiIpię
tro. z loggią\w Nowej

.'Hucie, zarhienię, na jed
no duże M-6. również su-

■perkomfortowe. — Oferty
45788 „Prasa” Krąków,
wiślna 2.

ŚUPERKÓMFORTOWY —

pokój wynajmę. Czypsa
za rok z góry. — Oferty
45776 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRACOWNICA naukowa
Uniwersytetu poszukuje
na rok garsoniery lub
niekrępuj ąćegb pokoj u

komfortowego. Warunki
finansowe nie -Odgrywa
ją’ roli. || Oferty 45767
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ŚUPERKOMFORTOWE —

pąkój z kuchnią, 38 m»,
I piętro (dozorcostwo), w

póbliżu al. Pokoju, za
mienię ,na mieszkanlę
prywatne. — pferty 45770
„Prasa” Kraków, Wiśl
na2.■

ZAKOPANE! Zamienię
mieszkanie spółdzielcze
M-4, śuperkomfortowe —

garaż, telefon, na podob
ne lub większe w’ Krako*
wie. Oferty 45801 „Prasa”
Krąkpw, Wiślna 2.

2 POKOJE z kuchnią, su-

perkómfortowe, IV piętro,
(bęz windy), w Krako
wie; zamienię na miesz
kanie 4- lub 3-pokojówe
śuperkomfortowe. Oferty
45802 „Prasa” . Kraków,
Wiślna 2.

PIĘKNE mieszkanie, —

2 pokoje, kuchnia, kom
fortowe, 52 me, Stradom*
śka, zamienię na mniej
sze w nowym budownic
twie. Oferty 45826 „Prasa”
KrMków. Wiślna > •
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HUTA im. LENINA
w KRAKOWIE

zatrudni natychmiast:

DWA pokoje śuperkom
fortowe, jasna kuchnia;
Kozłówek, . zamienię na

pokój ź kuchnią £ gar
sonierę lub dwie garso
niery , superkomfortowe.
Oferty 45841 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ dwóm panien
kom pracującym pokój w

ókolicy Krakowa. Oferty
45829 „Prasa” Kraków,
Wiślna 3.

Zguby

1000 ZŁ nagrody.; dla zna
lazcy radioaparatu tran
zystorowego -r „National^
Panasonic”. Zgłoszenia:
tel. 632-53. "

g-46190

■ PRACOWNIKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH de pra
ły W produkejl orai przyuczenia de aawodu, na stano
wiska manewrowych

* POMOCNIKÓW maszynistów parowozu, ■ zawodem

ślusarza
■ MANEWROWYCH z uprawnieniami PKP
■ ŚLUSARZY. TOKARZY. ELEKTRYKÓW po zasadniczej

szkole zawodowej
■ FORMIERZY ODLEWNIKÓW
■ KOWALI

■ MURARZY, MALARZY, CIEŚLI BUDOWLANYCH,
BLACHARZY i DEKARZY

■ KIEROWCÓW samochodowych I i II kit. prawa Jazdy
■ WARTOWNIKÓW straży przemysłowej (mężczyźni) i ko

biety na dojazd
■ MISTRZÓW do robót budowlanych z uprawnieniami

budowlanymi
■ dwóch INŻYNIERÓW GEODETÓW ze specjalnością ge

odezja przemysłowa na stanowiska Ot. technologów
Dla zamiejscowych zakwaterowanie w hotelach pracowniczych.
Zgłaszających się przyjmuje Dział Kadr w Hucie im. Lenina —

dojazd z Dworca Głównego PKP w Krakowie tramwajem liriii „4”.

Wysiadać na przystanku przed budynkiem Dyrekcji Huty.

Ponadto Zakład Przetwórstwa Hutniczego HiŁ w Bochni —

zatrudni z terenu powiatu bocheńskiego i przyległych:

■ ABSOLWENTÓW zasadniczych szkół zawodowych 1 óred-

nich szkół technicznych do szkolenia na stanowiska wal-

eówników i operatorów urządzeń hutniczych
■ TOKARZY, FREZERÓW, SZLIFIERZY.

Bliższych informacji udziela Biuro Personalne Zakładu — Boch
nia, uL Wygodą — telefon nr 225-55, wewn. 117.

RABKA! Superkomforto-
wę, kwaterunkowe, pokój

— kuchnia, zamienię na
mieszkanie w Krako wie.
Mogą być peryferie. —’

Oferty 45820 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 3.

GARSONIERĘ superkom-
, fortową zamienię ni M-3
lub M-4, dzielnica obojętr

kąa.< Oferty 45811 „Prasa”
Kraków, ^Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju lub
. garsoniery. Czynsz z

’

gó-
/ry. Oferty 45850 „Ptaśa”

Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ dozorcostwo —

warunek: mieszkanie. —

. Oferty 45859 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DWTE studentki poszuku
ją pokoju. — Oferty 45975
„Prasa” Kraków, Wiśl-

. na, 2.'

STUDENT — poszukuje
•mieszkania lub garśónie-
ry. Oferty 46011 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie samo
dzielne. własnościowe. —.

Oferty 46013 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ własnoś
ciową, zamićnię na 2—3
pokoje własnościowe, w

dzielnicy Krowodrza, -r

Oferty 46015 „Prasa” Kra
ków, wiśińa 2.

KUPIĘ zdecydowanie < —

mieszkanie własnościowe
w Krakowie, komforto
we lub superkomfórtowe
3 pokoje z kuchnią. —

Oferty 46039 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2,

Lokale

zamienię — mieszkanie
typu M-3 z telefonem w

Szczecinie, na podobne w

Krakowie. — Oferty 45816
b,J*rasa” Kraków, Wiśl-
na i,

MIESZKANIE w Sycówie,
dwa pokoje z kuchnią,
komfortowe^ zamienię na

podobne w Krakowie. —

Oferty 45804 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

UCZENNICA '

poszukuje
niekrępującegbapoktoju «©d
października, najchętniej
w Dębnikach. — Oferty
45824 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE komforto-
we, 2-pokojowe o po
wierzchni 70 ms z dwo
ma balkonami,; w centrum.
Krakowa, -zamienię
dwa mieszkania: 2 ”lttb
1 pokój Z' kuchnią i gar*
sonierę. — Oferty 45852
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 3.

ZAMIENIĘ dwa mieszka
nia superkomfortowe po
pokoju z' kuchnią, telefo
ny (Grzegórzki — Nowa
Huta), na 3 pokoje su-

perkomfortowe nie w am-

filadzie w Krakowie. —

Oferty 45855 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój paniom
pracującym. ■— Krowo
derska 43/2.

g-45042

GARSONIERĘ wynajmę.
Oferty 46045 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE —

mieszkanie M-3, o poto. 39
m2;— słoneczne;' I piętro,
balkon, przy ul. Fr. Nul-
10, zamienię na większe.
Oferty 45828 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 3.

2 POKOJE, kuchnia —

superkomfortowe oraz

pokój, kuchnia komforto
we, zamienię na 2-poko-
jowę .superkomfortowe,
balkon, — Oferty 46057
,,Prasą” ir5^ąkóW,. Wiśl
na 21..

DNIA 11 września, w sa
mochodzie marki „Re
nault” — pozostawiono
płaszcz ortalionowy —

czarny. Proszę o zwrot:
ŻbignieW Skóra, 28-500
Odonów, pow. Kazimierza
Wielka. , g-46578

SĘRETNY Piotr, S?am.,
Nowa Huta, os. Centrum
C 2/44, zgubił legityma
cję szkolną Wydaną przez
XI Liceum Ogólnokształ
cące. g-46004

KWIECIEŃ Sławomir —

zam. Kraków, os. Uro
cze 1/145, zgubił legity
mację studencką wyda
ną przez AGH.

g-45073

BARGIEL Janusz, Roso-
ehy 89, woj. kieleckie —

zgubił legitymację stu
dencką wydaną przez
AGH. g-45983

WĘGORKIEWICZ Elżbie
ta, Kraków, Nawojki 25 —

zgubiła legitymację stu
dencką, wydaną przez
AGH. , g-45994

WĘGRZYNIAK Małgorza
ta, zam. Kraków, Wro
cławska 32, zgubiła legi
tymację studencką nrz

213/Masz/69, wydaną przez
AGH Kraków.

g-45893

MICHALAK Dionizy, Dą
browa Górnicza, ul. 3 Ma
ja 24, zgubił legitymację
stud encką, wydaną przez
Akademię Górniczo-Hut
niczą w Krakowie.

g-45916

GĘDŁEK Jolantą, Nawo
jowa Góra 335, zgubiła
legitymację szkolną, wy
daną przez Zespół Szkół
Mechanicznych nr 2 w

Krakowie.
, g-45781

OCZKO Aleksander —

zam. Bieżanów - Gaj 241,
zgubił legitymację stu-,
dehcką nr <2223, wydaną
przez ASP Kraków.

g-45830

WYSOCKI Jerzy, zam.

Kraków, al. Daszyńskie
go 16/36, zgubił, legity
mację studencką ASP nr

1758. g-45803

Różne

SŁONECZNY pokój z ku-
ęhńią, I piętro, bez kom
fortu, W okólicjr parku w

Czyżynachj zamienię na

podobne lub garsonierę.
Oferty 46091 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

EKSPRESOWE naprawy
protez oraz inne prace —

wykonuje szybko zakład
dentystyczny, A. Śiemień-
ski, al. Słowackiego 50,
tel. 382-50.

g-46605

Nieruchomości

DOM jednorodzinny pod
Krakowem, ogród, dojazd
MPK — sprzedam. Wa
runek: własnośćiowemie-
szkanie w Krakowie do
zamiany. — Oferty 45949
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

CMENTARZ ‘ Rakowicki1
Odstąpię 2 miejsca w no
wej piwniczce. —, Oferty
45857 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

MASZYNY biurowe na
prawia szybko zakład
usługowy. Henryk; Sosin,
— mechanik, Kraków, ul.
Wielopole 10.

FIAT125-pna raty!
„POLMOZBYT” P. P. w Krakowie — sprzedaje na raty samochody
osobowe marki „FIAT — 125 p”:

♦ model 1300 — cena 167.700 zł

♦ model 1500 — cena 182.700 zł.

Pierwsza wpłata gotówkowa wynosi 20 proc, ceny samochodu ■
reszta należności w 36 ratach miesięcznych.

M
JwMBinaiLl

Szczegółowych informacji udziela Dział Sprze
daży Samochodów PP „Polmozbyt", Kraków,
ul. Prandoty 6/8, telefon 549-19, w godz. 7—15.

Każda kreacja
efektowna i modna
— dzięki maszynie do szycia

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

»Chemobudowa—Krakowa
Kraków, ul. Stachowicza 18
W porozumieniu z Wojewódzką Komendą

Ochotniczych Hufców Pracy

ogłasza WPISY
dla młodzieży w wieku od 1S do 24 lat.

do dwuletniego OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY

organizowanego
w województwie krakowskim — w Kętach i Oświęcimiu.
KOLEGO! — Zdobędziesz zawód:

♦ MURARZA-TYNKARZA

♦ MONTAŻYSTY
♦ CIEŚLI
♦ BETONIARZA-ZBROJARZA.

ODBĘDZIESZSŁUŻBĘ WOJSKOWĄ w systemie samoobro
ny. - ZGŁOSIĆ SIĘ MOZESZ NATYCHMIASTI

Przedsiębiorstwo gwarantuje:
■ bezpłatne zakwaterowanie
■ wyżywienie częściowo odpłatne
■ umundurowanie
■ zwrot kosztów przejazdu 1 ra« w miesiącu eelem odwie

dzenia rodziny■ korzystanie z urządzeń socjalnych 1 ośrodków wczasowych
■ wynagrodzenie według systemu akordu zryczałtowanego

z premią.
W chwili zgłoszenia się należy przedłożyć:

— dowód osobisty lub wyciąg '« aktu urodzenia, « potwierdzo
nym miejscem stałego zamieszkania

.— książeczkę wojskową
— ostatnie świadectwo szkolne
— zaświadczenie lekarskie.

Bezpłatne bilety, na przejazd do Krakowa wydają powiatowe
i miejskie Zarządy ZMS i ZSMW.

Dojazd do Przedsiębiorstwa z Dworca Głównego PKP i PKS
w Krakowie tramwajem nr 2 w kierunku Salwatora.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia PBP „Chemo-
budowa — Kraków", Stachowicza 18, pokój 219, II piętro,
telefon nr 251-70, wewn. 16 i 58.

W KRAKOWIE sprzedam
dom jednorodzinny wol
ny, z ogrodem. Telefon
362-28, w godz. 10—11 1
19—21. g-46071

DO wynajęcia w Płaszo-
wie lokal na pracownie.
Budynek wolno stojący.
Oferty 46073 „Prasa” Kra
ków-,. Wiślna 2.

«SINGER 514»W KRAKOWIE sprzedam
44 ary ziemi nadającej
się pod budowę. Oferty
46063 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ŻYWIEC! Połowę domu
piętrowego, z dużym lo
kalem handlowym dó
prowadzenia usług —

sprzedam. Oferty 43702
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ parcelę lub kawa
łek lasu za Myślenicami.
Oferty 45717 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ w okolicy Krako
wa mały domek murowa
ny. Oferty 45809 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ w Krakowie lub
w Wieliczce dom jedno
rodzinny, superkomforto-
wy lub w stanie suro
wym. Michalina Cygan —

Wieliczka, ós.' Przyszłość
15. g-45807
SPRZEDAM po przystęp
nej cenie 3 morgi pola
ornego, ziemia pszenna,
blisko Krakowa, Oferty
45825 „Prasa” Kraków,
Wiślna 3.

GARAŻ do wynajęcia. —

Os. Kliny, ul. Narwik 7.

BARAK (oborę, stajnię)
murowany, o pow. 50—200
ma i powyżej — wynaj
mę lub kupię. — Oferty
45984 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANI, która była z do
kumentami przy al. Po
koju 30/6, proszona jest o

powtórne skontaktowanie
Się. g-46090

ZABIORĘ 3 osoby samo
chodem do Drezna i z

powrotem. Tel. 242-94.
g-45746

GARAŻ do wynajęcia. —

Kraków - Podgórze, Ra
dosna 3/7.

g-45726

PRZYJMĘ pracę
'

na

młynku , do tworzyw sztu
cznych i wtryskarce pół
automatycznej. — Oferty
45731 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ 2 miejsca w

grobowcu na cmentarzu
Rakowickim. Oferty 45848
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 3.

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.

Elektryczna — wieloczynnościowa — walizkowa.

Sprzedaż za waluty wymienialne i bony towarowe Ban
ku PKO SĄ—■w sklepie

Przedsiębiorstwa
Eksportu

Wewnętrznego
«PEWEXb

w Krakowie, ul. Boh. Stalingradu 30
Obsługa gwarancyjna na miejscu.

Zlecenia na wykonanie remontów i legalizacji
BUTLI NA GAZY TECHNICZNE
(z wyjątkiem acetylenowych)

przyjmuje, w ramach luzów produkcyjnych, bez ogra
niczeń ilościowych, do końca 1974 r., z 30-dniowyrn
terminem wykonania, WARSZTAT NR IV Spółdzielni
Pracy Metalowców „Zjednoczenie" — w KRAKOWIE

przy ul. RADZIKOWSKIEGO 180, telefon nr 740-61.

Szczegółowe informacje i przyjmowanie zleceń
w godzinach 7—15.



NÓW? TARG. Fatalne ,wa-j
i runki atmosferyczne unlemoż-

ltwily ponownie przeprowa- 1
i dzenle' kolejnej konkurencji 1

ąamoiOtoyrych-, rajdowo-nawi- (
Igacyjnych, mistrzostw Polski.

I GORZÓW. W ■mlędzypań-
! stwowym meczu- żużlowym

POlska wygrała z ZSRR 64:44.
1 Najwięcej punktów, dla Pol

ski zdobyli: Piech 18 i Jan- ,
'

carz 14. ''''

Z górq 2200 osób kształci się
1 / ■•kade mi 1 wyc nowa ni a riizycznea

W telegraficznym

skrócie
MOSKWA. W międzypań

stwowym meczu hokeja na lo
dzie ZSRR pokonał Kanadę 3:2

< (lit); 1;1, 1:1).
GDAŃSK. Podczas zawodów

lekkoatletycznych W. Kozakie-
wirz uzyskał w skoku o tycz-'

■jCSt 5,38?m. _■ .

i MOSKWA. Siódma partia
meczu pretendentów do gry o

tytuł szachowego mistrza - świa-
ta ■między ? arcymistrzami ra-

' Azteckimi Karpowem i Korcz-
1 dojem zakończyła się. remisem.

[Prowadzi Karpow 2:0.

:Vi^^^J^'-^^eksiżU4ie^Śżtańdąni
W^ncKiwaiiego^rztez WR Z Z

AKADEMIA Wychowania Fizycznego wywodzi się z za-

łożonego przed 46 laty Studium WF przy Wydziale Lekars
kim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego też do dobrej tra
dycji, należy, Że inauguracja roku akademickiego w AWF
odbywa się w murach Collegium Noyurn, właśnie w głównej
auli UJ. Tak było i wczoraj,
Rektor AWF, prof. dr hab.

Stanisław Fanek, w swym wy
stąpieniu przypomniał historię u-

czelni, a szczególną uwagę zwró
cił’ na jej dynamiczny rozwój w

minionym trzydziestoleciu- Wy
kształciła onń' w tym czasie z

górą 2300 magistrów wychowa
nia ■fizycznego, 700 - instruktorów

spdrtoWydh i blisko, -600 specjali-,
Stów ód rehabilitacji./ Obecnie
żaś zdobywa w niej wiedzę z

górą 2200 osób, w tym 790 na

studiach dziennych, a blisko.. 1300

na studiach ■zaocznych. Hola
AWF rośnie z roku na rok, u-

czelnia : bowiem, oprócz nauczy
cieli wf i trenerów sportowych,
kształci specjalistów od rehabi
litacji i rekreacji.

Podczas wczorajszej ■ uroczy
stości odbyło się wręczenie Aka
demii , Wychowania Fizycznego
sztandaru; który ufundowali.

CZwói/ka [ polskich drużyn, startujących w trwają-
, cych obecnie rozgrywkach o europejskie puchary —

- Górnik, Gwardia, Legia i Ruch, walczy o awans do

następnej rundy rozgrywek. Wczoraj jako pierwszy
grał Górnik z. Partizanem w Belgradzie i odpadł z

konkurencji (przegrywając 0:3 (0:1), dziś w szranki

■wstępuje pozostała trójka.
Największe szanse dają fachow-

(cy, zespołowi mistrza Polski —

ź chorzowskiemu Rućhowi, który
?podejmuje u siebie zdobywcę
mistrzostwa Danii, zćspół Hvido-
vre z Kopenhagi. W pierwszym

s meczu, i4ózhgrariym w Danii, chó-
rzowianie ’ zremisowali 0:0 i teraz

fkażdą wygraną dajc im awans do
■następnej rundy; Duńczycy- są

przeciętnym zespołem i liczyliś
my już w wyjazdowym meczu na

zwycięstwo mistrzów' Polski, nie
stety Rucli''raz jfejśzćże’ pótwier-
dżił> 'iż w meczach międzyńaró-

s dówych,
' ■szczególnie/ /wyjazdor

§ wycłi hie pótEaij wykazać wszyst-
? kich '

swych 5 walorów. Mimó; ; tó

mamy nadzieję, że na chorzow-
', skim. stadionie .żwycięstwo.. przy-?
padnie drużynie gospodarzy. Be,wr

\ nym osłabięriieiii Rlięb^jest jCOliś
: tuzja kapitana

'

dtużyny . Masźćży-
■ka, który w ostatnim '

pojedviV’u
^ligowym z "Legią

’ doznał urazu

. kostki. -

'

/, 'V .

Warszawska GWatdia' wprawdzie
■wygrała w rozgrywkach o Puchar

'• Zdobywców PUclfarów ź włoską
’ FC Bologną 2:1, nićmniej mało
j kto liczy na dalszy; awans gwar-

•• dzistów. ■ich przeciwnik tó mocny

LUDOWY Zespól Sportowy
I Iskra** z Klęczy obchodził oneg-
s daj jubileusz 25-ljecia istnienia.
Na program uroczystości złożyły

■jsię liczne zawody sportowe m. in.
i turnięi -siatkówki w^którym zwy-
* ciężył zespół Hairiiąka z Anury^
I chpwa przed Skawą z Wadowic.

W trakcie jubileuszu 'szereg, za-

( słuzonych działaczy otrzymało, od
znaczenia i dyplomy. M. in. od-

’

znakę „Zasłużony ‘działacz LZS“
: otrzymali E. Tatar i S. Załuęki.

z.eąpói mający^ w. swych szeregach
wielu . utafehtpwan^wi'

’

graczy i

zespół pałający chucią zwycięstwa
nad Polakami. Umiejętnie „pod
kręcany** przez prasę włoską na
strój stawia pojedynek bolońćzy-
ków ż warszawiakami w rzędzie
ręwąnży- za przegraną w mistrzbr

. siwach świata. -
* Spodziewać się

więc należy kompletu widzów *

.ógluszającego dópirigu sdla -gospo
darzy. Ali# gwardziści potrafią
walczyć,’ znani . są t dobrej gry
na .obcych boiskach. Oni także
zdają sobie sprawę ■z wagi spot
kania i będą, cheieli • ża wszelką
cenę obronić uzyskaną -w ~ Warsza
wie przewagę.. Ostatni mecz ligowy

. z. Górnikiem , zakończony ich wy?«
graną mocno podniósł wiarę w
sweL siły t ^ai^ziś^W?? ^^ż^hwdżię^

przeciwnik, silny, niemniej ; -Wiele

bardziej renomowanych ‘drużyn
od Bologny bywało eliminówa-

i n^ch .z rozgrywek pucharowych,
przez . teoretycżnie
wali. Być może, :

odpadną Włosi.;;
W dość dobrej

i warszawska Legia,
szy ..mecz w

UEFA, zremisowała
z FC Nantes 2:2.
szą atakować, ,-

bowiem nawet reżultat bęz-
bramkowy by przeszła, do drugiej
rundy. A ponadto* Warszawiacy
wystąpią w s.Wym .najsilniejszym,
składzie, z Gadochą, który pomir'
ńięty przy ustalaniu reprezentacji
Polski na mecz z Finlandią, bę
dzie z pewnością chciał udowod
nić swą grą iż rezygnacja z jego

PZPN, była decyzją
przedwczesną.

Tak więc Francuzi będą musieli

od początku gry atakować by
uzyskać przewagę, legioniści za
mierzają natomiast zastosować

taktykę gry na pozór defensyw-

hej, ńaśtawiońej' jednak na szyb
kie kontrataki, ^Ciekawe czy taka
koncepcja przyniesie efekt, ęzy ,le>
giońiści zdołają awansować do II

rundy. . .

‘ Jak potoczą się losy • polskich
drużyn, przekonamy się już za

kilka gódzin, Miej my nadzieję/,
że wyniki zespołów będą potwier^'
dzeniem i wysokiej pozycji . pol
skiego futbolu. Choć gdyby pą-
'trzeć na to zagadnienie na • pod-•
„stawie ostatnich /wyników . repre
zentacji szanse przebrnięcia da
lej polskiego tercetu, trzeba by
uznać za niewielkie. Ale każdy
kibic jest optymistą, bądźmy
więc kibicanii! (jl)

krakowscy związkowcy. Na ręce
yektora AWF, prof. Stanisława

Panka sztandar przekazał. prze
wodniczący WRZZ, Henryk Mi
chalski.

Jak zwykle, podniosłym mo
mentem dla - rozpoczynającej
naukę młodzieży" był akt imma
trykulacji, uroczystego ślubowa
nia. Ponadto odbyła się prorno-
cja doktorów (wczoraj tytuły :te

otrzymało dziewięć"osób).' Marto

przypomnieć, ." że pd 1970 roku,
tzn. od przyznania AWF upra
wnień, .na uczelni przeprowadzo
no 42 przewody- doktorskie.

! Nagrody, GKKFiT za wybitne
osiągnięcia "naukowe, dydaktycz
ne ‘i organizacyjne otrzymali:
dr Lidia Bierzgalska, dr J. Bierz-

galski, dr Emil Dudziński, doc.

dr Teofila Jąrowiecka, prof. dr
hab. St. Panek i doc. dr K. To-

porowicz. Ponadto 13 osobom

przyznano Medale Trzydziestole
cia PRL, a 13 osobom złote i

srebrne odznaki Zasłużonego
Działacza Kultury Fizycznej..
Złote odznaki otrzymali: doc. dr
Zofia Bocheńska, dr J. Emmer-

lich, mgr J. Mikułowski, dr Ha
lina Oszastowa i A. Witkowski.

Nagrody i odznaczenia' wręczył
zastępcą przewodniczącego
GKKFiT, St. Nowosielski'.

Na zakończenie wczorajszej u-

roczystości, inauguracyjny : wy
kład pt. „Wkład AWF w Krako
wie w rozwój nauk o kulturze

fizycznej” wygłosił doc. dr K.

Toporowiez. (KAS)

iiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
W TOTO-LOTKU stwierdzono: 3

3
PO
po
po
po

ŚRODA

października

słabszych ry
że • -tym razem

sytuacji jest
która pierw-

. ramach pucharu
we Francji

Francuzi* mu.-

Legii t wystarczy
reżultat

Teofila

Dionizego

I. U-

'szóstki, • wygrane po 633164 zł,
‘

piątki premiówane, wygrane
633164 zł, 324 piątki, wygrane
7500 zł; ,‘16802 czwórki, wygrane

f 188 zł, ''231157 trójek, wygrane
11 zł.

I■■■I
'Brak konsekwencji^^
T rener K. Górski zapowiadał ostatnio, łż. skład-.,naszej ka-

Jdry piłkarskiej zostanie .zmieniony, że. zabraknie- -w 'niin x

zawodników, których forma po mistrzostwach świata wy- B,
raźnie żińalałd a poi^p^ąni^^s/if^^i^tóstzy^-deirnonstrują S'

grę u>§śoicie”,„C-‘;, I rzeczywiście skład został zini.enionj/, .K‘

I
I

I

Nasz komentarz

Teatry
Słowackiego 19.15 Rewolwer.

Modrzejewskiej 19.15 Noc Listopa
dowa. Kameralny 19.15 Dwoje na

huśtawce. Bagatela 19.30 Słodki
ptak młodości. Ludowy 19.15. ’23e-
^ohy Gil.’ Operetka' 19.15 Dziękuję
Ot EWO.

Cyrk „Arlfkin“ 19. .

Kina
Kijów 16.30, 20 Potop cz.

cieclia 15.45, 18, 20:15 Rodeo. (USA
1.. 15). Warszawa 16, 18, 20 zapis
zbrodni (poi. 1, 15). Wolność 15.45,
18, 2045-. : Wspaniały, fiirtęrćs (fr. 1.

15), Apollo 15.30, 18, 20.30 Cęnhy
łup (fr. 1 . 16). Wanda 15.45, 18,v 20

Niewygodny koćhańek (wł. -fr< 1.

15). Sztuka — studyjne .15.45,
'

18,
• 20.15 Kłute (USA. I. 18). Ml. Gwar

dia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Kró
lowe Dzikiego. Ząchodp (fr. ,1. 15).
Wisła (Gazowa ‘21F’ *15.45, 18 Y-17

(bułg. I. 14), 20 Michał
kurier carski^ (bułg. l .v 16).
kotka ,’’ /
Siadem •cżarnowłbśej dziewczyny
(jug.
(fr. 1. •: 16>
17,;'.ją' '■
. (rum. 1 .

- 1 4). Tęcza (Praska 52) 17,
19 Wspomnienia z przyszłości
(RFN; 1. 14). Pasaż (Pasaż Biela
ka) 15, 18. 17 Przygody Kolargola,
18, 20, 22 Ruchomy cel (USA 1. 16).
Pód^an^elskife (Komandosów 21)
17, 19 Chłepcy.. z. placu broni
(węg. 1 .' 11). NoivStop; (Błonia) 17

-Dyskoteka.; Kultura (Rynek _Gł .

27) 17,' 20 Óliver ;(an^,‘ i. 11) . Wie
dzą 18. Przegląd filmów kr. ,-l . śr;
metr. Dom Żołnierza (Lubicz 48)
15.45 SamUra| i kowboje (fr. 1.‘ 16).J<
ZZK Kolejarz . (Prokocim) 18 Se^-
rafinó. (wł. L 16). iwikró (bz^ier-
żyńśktego 5) 45.45, 18, 20.15 bom

wampirów (ang. 1 . 14). Związko
wiec — studyjne '(Grzegórzecka
16, 18, 20 Szpital (USA 1. 16).

Strogów
Mas-

(Dzierżyńskiego' 55) 15.30

1. 18), . 17, 19.30 Przemiana
Ugorek '.(os. Ugorek>

Zemsta .wilka. mórski.egp

71)

I

I

III

raźnie zmalała a

grę ńa“ u>§soicfe’'',Ć/‘; "i rzeczywiście skład zojtęf .z^jgrtionj/.,,
lećż łife żabrdkłb te nitfi- zawodników demonstrujących sła
biutką formę.

O T ile' Słusznie' Zrezygnował trener Z tych zawodników w

obronie i drugiej linii, którzy jak np.. Bulzaęki-od kilku ty
godni Spisują się wręcz mizernie, tą jednak brakło mu kon
sekwencji i powołał równie bezbarwnie grających: bram
karza — Tomaszewskiego, czy napastnika — Szarmacha. Oby
dwaj ci gracze zbierają od sprawozdawców surowe słowa kry-
tyki, .' ' ■‘

W nowej kadrze PZPN uderza- spora ilość -zawodników

chorzowskiego Ruchu. I słusznie! Nie należy jednak zapo
minać, że ten sam Ruch zaledwie przed 3 tygodniami doznał
porażki -w Krakowie od Wisły. I -była’' to jedyna przegra
na chorzowia-n w obecnym cyklu rozgrywek mistrzowskich,
A fakt ten jak również: tó, iż Wisła jest- jedyną drużyną beż
porażki, nie tylko nie znajdują odzwierciedlenia w składzie
nowej kadry, lećz odwrotnie... Pomijając tych wiślakóu-, S

którzy rzeczywiście ostatpio nie błyszczeli, nie powołano też TM

zawodników, którzy demópstrują wysoką formę. Mamy tu

na myśli Kazimierza Kmiecika, który ma już. na swym kon
cie 7 bramek w lidze oraz zawodnika, który może śmiało

pokusić się o zastąpienie Gorgonia — Henryka Mąculewićza.
Ten ostatni podczas meczu, z Ruchem, w konfrontacji z Osta-

fiilskim wykazał wyraźnie swą wyższość.

Tyle uwag odnośnie nowej kadry PZPN. (F):

KINA W NOWEJ HUCIE

Świt , 16,' 19.15 'Potop . ćz.., .

M. Sala 15, 17.13 Nadleżda(ZŚRR),
19 Ostatol etap (pot.' 1. 13). Świa

towid .16, ■18. 20 Zanrószeńie’ (fr„
1, 15). M. Sala 15, 17, 19 Bułeczka
(poi.).. ■ ■

Telewizja
$RODA.I: 16.25- Pfograiri

- DT;V-, - ■■•?- - 'Lątający.
Holender, 17.18 Kroniką, 17.30

Sprawozdanie sporty (w przerwie
ok. 18.15" Losowanie Małego Lot
ka)^ 19.20 Dobranoc, 19.30 DTV/
20.20 Trzeci bieg ~ film fab. węg.,
22.. Sprawozdanie. sport., 22.55 .. JDTV,.
23.10 Program na czwartek.

SrÓDA — H:, 17.10 Prógrąm
dnia,- 17.15 W.; Europie? i gdzie -inń"

dziej, 17.45 Język francuski, 18.15

Droga do teatru — rep., 18.45
Godżina Orfeusza, 19.20 Dobranoc,#
19.30 DTV, 20.20. Przeboje wiel
kich miast ~- Kraków- — pr. TV
NRD, 2L15. informator turystyczny,.
21.45. Tydzień ,w rpdziiiie X, 22.15
„24 -godziny**, 22.25 . Recital wo.kalę-
ny, 22.45 Język angielski, 23.15

’2S^45 Program ną ęzwąrteki
': CZWĄltyEK .• r-- I: ’

ę,.25 4 6*55 ,TV.
Technikum Rolnicze, 7.25 Maryna
rze — film radź., 9 Dla szkół: Ję
zyk polski kl/jl lic., io Historia

(kl. VD, 11-05 Język polski (kl.
in lic.), 11*45 f 14.30 TV ^Techni
kum Rolnicze, 15 Matematyka w

szkole, lś.20 Program dnia, 16.25
DTV, -15.40-. Ekran z ..bratkiem, 17.4Q
Miniatury

”

romantyczne, 18.05
Kronika.18.20 Taaka .ryba, 18.50

I.

!; Prowadziłem auto jak szatan z powrotem do środka
i miąstą. yęja wysiadła, żeby, przepytać jesącza kwiaciar- ,,

Lki: Mbciaiy fej.Jsiłą wpakować fiołki,' namawiały <na

-kupno goździków. Kilka dziewcząt podbiegło do wozu

I i uśmięęhając sję; rzucało przez Okno róże i nięzaporrii-
■ najki.,

'

| „Lirrdas floł-es, , jovencito. Finas rositas’/
Ale, J^iitt. me widział tutaj; niebieskiego sedanu. Iń-

teresowały ich tylko pesos.
'

Stąd drogi; rozchodziły się w różne strony — jedna
z powrotem do Mmdćo* City, dwie inne na przedmie
ścia: i na wieś. I ja też wysiadłem, otrzymywaliśmy,
niemal każdego i wypytywaliśmy. Pi) pewnym czasie

> przekonałem się, że to beznadziejne. .

i Jakiś czas borykałem się desperacko ż myślą zwró
cenia”-się*-do-policji; ale prawie natychmiast pomysł
łen odrziiciłfm. Nieb&żpiećzeńStwO

‘

zagrażało Lenie

natychmiast, a pim by vsię nam udało przekonać poli
cję ó prawdziwości, naszej fantastycznej' historii; by
łoby bezwzględnie za późno powstrzymać bieg wyptfd-

Ików. • :; ,- a

ijedyną możliwą wskazówką mogło być . mieszkanie
Hallidaya.' Nie wydało mi, się możliwe, żeby mieli'tam.

' zawieść 'Łeńę? ale < w Kazaym razie” lepsze: jest rozwa-"

żeni® tej cwenti^lnosei, aniżeli mc. Pojechaliśmy więc z njeornai, granic wytrzymałości. Po krótkiej
z powrdtdtn.; do Mexico .City. , _

\ ,i- 5 zabrzęczał dzwonek i Vera wbiegła na góri
dach..

—'Masz rewolwer? — spytałem.
, ; Mani,

'

mam. '•— sr &oMa UW A WVJC1« * IV- . .. .. . aN>t Xu. • -Xł• -

rebki* mały , colt.' prawdziwym - wrogiem? Czy jest tam przy . telefonie z
— Będzie' dobi-y? i- spytała

' '
-

‘

juniorem obpję starają się wciągnąć mnie w pułapkę?
'

Obejrzałem go starannie i stwierdziłem, ■że jest na- Albo może obok niej stoi junior - a rewolwerem

bity. Wsunąłem go do kieszeni. <wy (ej , samej chwili między ’jej gębra? >r .

zadzwonił telefon. Pośpieszyłem Ódebrać go.
’’ Nie odtyazj-łem się spytać Lenę o to wyraźniej, Jer

rr. v . v .

- - żeli jest z kimś w zmowie, to.fatalne byłoby dac jej* do
— Tu Piotr Duluth — zgłosiłem się; .

“

zrozumięma, łiż ', ją1 podejrzewam. Powiedziałem .więc
Po dpligiej stronie drutu Usłyszałem głos znany mi ostrożnie: . ’■: '

i,?,:“ -‘i >,

bardzo dpbrze, ż mocnym, nowojorskim akcentem. Glqs — Czego więc- życzyłabyś-sobie ode mnie, Leno?
rześki i wesoły jak zwykle. (Ciąg dalszy nastąpi) ’ M6)

■v

w*

X powrótęm do ,Mexico .City. J. / *.-7*.?£■.)|
Ten niefortunny ranek przyniósł przynajmniej jedną’

dobrą rzecz. Rozwiał ostatecznie wszelkie moje podej
rzenia w stosunku do Very. Gdyby , miała .iakikohyiek
udział w sprawie z Hallidayem, nie zareagowałaby tak

szybko na moje wezwanie, no i nie byłaby teraz taka

przejęta. :
'

W drodze powrotnej opowiedziałem jej wszystko,, co ■
sam wiedziałem, nie mogło to przecież zaszkodzić spra-

. wie-’ Samotne dzjałąpie. nję
’

doprowadziłoby ijinie< ni
gdzie. Verabyła inteligentna i przyjęła wszystko zna
cznie mniej .dramatycznie, aniżeli oczekiwałem, a’ dla

jBnie„.ś^iądomość, ,że. niam-' wspólnika, była. ogromną
ulgą. Powiedziała, że przechowuje; broń, pamiątkę po

— Piotrze... chwała Bogu, żę cię zastałam!
— Lena! Gdzie na miłość boską...? ■
Usłyszałem, żę Vera wciągnęła ze zdziwienia powie

trze w płuca. A tymczasem Lena szczebiotała dalej:
-■"

—^Naprawdę,': to okropny pech. Jestem wprost w

rozpaczy, Po prostu — jak to się mówi — dziewczyna
w rozpaczy, o ile można mówić o dziewczynie po
pięćdziesiątce;. -.

— O co chodzi, Leno? — spytałem, rzucając Vćrżę po-’
rozumiewawcze spojrzenię. i-,

„biednym stąruszku”, a który miał uraz napunkcie a więe Wybrałam się dzisiaj rano do kochimilco,
złodziei.' Przed ..udaniem się do mieszkania :Hęllidaya, a ..ponieważ miałam jeszcze furę eząsii, postanowiłam
postanowiliśmy więc wziąć rewolwer. ■;■”* / także obejrzeć sobie piramidy w Tlalpam, wiesz gdzie?

Chciąła mi tam towarzyszyć, ja’jednak nie zgodziłem ęiiicuilęp. Znajdziesz w Baedeckerze. Podobno warte

się.
’ i’"'-?.? . -^ę'-I'--/'-i-

Po drodze wstąpiliśmy do mojego mieszkania, pó- ugrzęzłam, “Piotrze, Kierowca, starał się mnie nacią-
nieważ po obsunięciu się do wody miałem ciągle je- gnąć, chciał ml policzyć podwójną taksę za czekanie,:
szcze wilgotną nogawkę spodni. Postanowiłem przebrać podczas kiedy oglądałam tę cholerną piramidę, więc
się i umówiłem się z Vęrą, żę przyniesie tu rewolwer, go odesłałam. No, a teraz nie mogę zdobyć drugiej
Otwierając drzwi' frontowe, zauważyłem, leżący na po- taksówki. Żdaje się,7 że ehodzą • tu autobusy; ale nje
dłodze skrawek papieru. Było to pokwitowanie mojego mogę się z nikim porozuttiięć. Óch, jestem po prostu
lotu Samolot odlatywał do Nowego Jorku rano o 7.30, opuszczone,'bezbronne, stare pudło! Ale fezy byłoby
na lotnisku miąłem być o 6.30 . , . możliwe, żeby/ się porozumiał z Verą i, przyjechał ra-

Kiedy się przebierałem, mój niepokój o Lenę wzrósł nh jej ąutęm po mnie?
_

. ■ . .

- s.,. 1 chwili' Wszystko to było- oczywiście kłamstwo. Niemal na-

no scho- mącalnie czułem atmosferę , niebezpieczeństwa wokół
” ■ aparatu, telefonicznego. Ale jakiego rodzaju kłamstwo?

ci.
_ oj talem ■ Czyżby moje zwariowane podejrzenie było słuszne?

- WeszłaLdo“pokoju rwyjęła i to- C2;y ód samego początku była właśćiwym,

obejrzenia. * A ja uważam, że po prostu cuchną. No... i

TEST, 19.10 Przypominamy, radzi
my, 19.20.'”

Dobranoc,. 19.30 jOT’y»
20.20 -Teatr . Kobra: ; Desperaci cz.

II, 21.20 Wiadomości spórtóvze,
21.*30. Amerykańskie zbliżenia, .^ 22
Studio przebojów, 22.40 DTV, 22.55
Program na piątek.

Wystawy-m u zea

Wawel — komnaty (śr. 12—1®»
czw. 9—14 .15 i. 15—17), . Skarbiec
i Zbrojownia (śr. 12—18, *czw. 10—

15.30), Zamek i Muzeum w Pies
kowej Skale (śr. czw. 10-16) ./Mu
zeum Lenina, Tópólowa 5: Lenin
w Polsce (śr. 9—17, czw. niecz.),
Oddział, ul. . Kr. , Jadwigi 41:
Mieszkanie Lenina (śf; nięćz. cz^r.

9—13), w Poroninie (śr. czw. 8—
16),.7w Białym Dunajcu (śr. 9^-16,

*cżW. niecż.)', Muzeum Historyczne
- "- Oddziały: Jana 12:: Dzieje i kul-

. . tura Krakowa , (śr. Il-rl8$wst. wól.
czw. *9—15); Szpitalna 21: Dzieje
teatru krak.,f „Fedra**J. Racinę‘a
w rysunkach i Tzężbąchj. J - Wai-
tosia (śr^ /czw. 9—15), Krzysztofo-
ry. Rynek Gł. 35: Kraków w ma
larstwie Fąbijąńskich (śr. 11—18
wst. ;.<xyol. ./czw.. 9—lrfi' Muzeum

Narodowe — Oddziały: Sukienni
ce : Galdria malarstwa poi. XIX

W., . (śr.< 10—16, t-5czw. 12—18 wst.
x^ól.), Óom Matejki," Floriańska 41

(śr. czw.7 10—16), Szołaysklch, pl,
Szczepański 9: Pol, malarstwo .1
rzeźba dp 1764 r. (śr. czw. 10—16),

, Czartoryskich,/ Pijarska 8: Wyst.
arcydzieł źe zbiorów Czartorys
kich • • (śr. niecz. ‘

czw. 12—18 : wst.'

.wol.). Nowy Gmach, al. 3 Maja 1:
Grafika w Krakowie 1945—74 (śr.
12—18' wst. wol. czw. 10—16). Ar
cheologiczne. Poselska 3f Starożyt
ność i średniowiecze Małopolski,
Archeologia krakowska w okresie
XXX-lecia PRL (śr. - niecz., 'czw.
14—18 wst. wol.). Podziemia koś
cioła ŚW. Wojciecha (Śr: 9—13,
czw. 9—17). Etnograficzne, pi. Wol-
ńića' 1: Pol.’ kultura ludowa,' 76
lat twórczości Zalipia (śr. cźw.

•10—15). Przyrodnicze, Sławkowska
17 (śr. czw. 10—13). Pawilon Wy
stawowy. . śpi .? Szczepański 3a:

Wyst. prac. Wł. Hasiora, malar
stwo F.. Muchy i-Ii. Kwietnia (śr.
czw. 11 —18), Krzyśztófóry. / iSźęze-
nańska 2: Grafika W. Tilleya —

Anglia (śr. czw. 11—18). Pryzmat,
-Łobzowska. 3: Grafika P. Nieładna

(śr. czw. 9—10). TPSP. N. Huta,
al. ■Róż 3: Wyst. malarstwa K.
Wóyśvm-Antoniewfćż1 ?i Z<. Muller
(śr. ćzw. li*—18). Rydlówka, •« Tet
majera (śr. 11—14, czw.; 15—13),
RTF, . ul. Boh: Stalingradu’ 13:
,Ve.nu.s 74. cz. T (codz. 9—21), Ko?
nalnia Sóli; (Codz. 8—18), ■ Stara
Różnica. Szeroka 24: Judaistyczne

■mmsósto *Mtvśt. od xvit do xx

,w.... (śr. .czw. 16—14). Muzeum' Lot-
Ttlctwa-1. Astronautyki — Czyżyńy

'

(śr. -'-iezw--.' 10*^14)...

Dyżury
Chlr.: Trynttarska 11, Chlr.

^3zJeę.,|;.Prą^n^sł:ą^55,,, Ńgurójog.l
Botaniczna 3, Urolog.: Grzegó
rzecka, 18, 'Okulist.: Kąpęrniką 33,
T.aryng.: .Kopernika * 2;3£; Pbgót.
Rat.unk.: - Śiemirabżfeięgo 1:’ wy
padki teł. «9. zachorowania i pVżę-

; wozy : 380-55 . Ppfjgórze - 625-59,
657-5". Grzegórzki; 209-91,

’

205-77,
Pogot. MO teh of. Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22), dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14^18), Straż Pot.

. 08. Pomóc ; Drogową PZMot /TKra-
ków 417-60 (7—22) < Zakopane 27-ST,

,N- Targ 29-42, N. Sącz 208-25,- . Tar
nów 39-96; (7—1?), tnformac. o’u-

slugacli. Mały Rynek 5 teł. 563-88,
22S-55 . Nowa Huta: Pogót. Motel,
411-11; Pogot. Ratunki 422-22, Straż
Poż, 433-33A Dyżur, pediatr. dla Ni

Huty;. Szpital Hucie,'Tą-,
formacla kolejowa żagr. 222-48,’
krgj. 238-80 do- 85, 595-15, Informa
cja’ kodowa teł. 413-54 (dla N. Hu
ty). 203-22 . 203-42, , 584-23, . 230-19/
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41
całą dobę, 262-33 (8—16), Krak.
Tow. Świadomego .Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia Lekarska,

' ul.
Boh. Stalingradu 13 tel. 578-09
(codz. 9—18).

'

,

Apteki /
Rynek Gl. . 42: (tlen); pi.

’ Wol-.
nośći .7, Pstrowskiego 94 (jtlęn),
N.; Huta — Centrum A>. blok ł
(tlen). ...

Radio
PROGRAM II

> ■■■■' ŚRODĄ ,..■
Dzienniki: 3.30, 4,30, 5.30, 6.30,

7.30, 8,30, 11.30, 13.30, 16.^0, '18.20,
,21.30, 23.30., ,>

■;17.0.0 . Kwadrans akademicki.
17;15 15 minut ,jazzu. 17,30 W obro
nie kraju. 17.45' Nówąśćf rozryw
kowe muzycznej fonoteki. 18.30
Echa dnia. 18.40 Magazyn handlu
wewn. 19.00 Koncert Chóru FR i

, TV- w Wroclawiu. -19.15 .1 lekcja.
języka franc. 19.30 ■„BÓldyn1' i.
słuch. Wg. pow. Putramenta. ,21.00
jazz.? 21 .10 - Ppl. . muzyka wspóleź.
21.50 Wiadomości jsport. 21 .55 Roz
mowy i refleksje’ pedagog; 32,05

. Stołeczne ; aktualności muzyczne,
22.30 U.R.I.T. „Naturalny stos...atp-;
mowy“ — autor,: prof.. Perrein
(Francja). 22 .40 iOOO , znaózęń

'

w

jednym.’ wierszu.' 23.00 ■Międżyna'-
rodową Trybuna , KOmpożytó-
rów — Paryż 74. ,23,28 Jazz. 23.35
Co słychać w święcie. 23.40 Z no
wych nagrań Zespołu Fistul atores

, et .Tubicinatores Varsóvieńses. ■/- >

-NA UKF 68.75 MHz — Z KRA
KOWA T’<: '■

16.15.Co' nam dokucza. . 16;25
Polskie melodię. . 16.50 Wirtuozi
muzyki rozrywkowa*


