
Cena 1 zł

W Warszawie zakończyła się 31 października inaugu
racyjna sesja Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa na

Bałtyku i Bellach — organu wykonawczego Konwencji
o ochronie rybołówstwa -i zasobów żywych Morza Bał
tyckiego.

fcJ więto Zmarłych jest dniem, w którym splatają się na-

sze głęboko ludzkie, uczucia — rodzinne i patriotyczne.
Jest w tyną pochodzie pamięci, idącym przez wszystkie

polskie cmentarze, coś niezwykłego i niepowtarzalnego;
przecież nie ma człowieka, który by w tym' dniu nie złożył
kwiatów na grobie lub nie zapalił lampki. Każdy z nas od
czuwa jakiś wewnętrzny obowiązek moralny, by chwilą
skupienia połączyć się na moment z nieobecnymi.

I żadne ze świąt nie wywołuje tylu refleksji, a to również
dlatego, że naszymi najbliższymi są bez wyjątku wszyscy
spoczywający w ziemi polskiej.

Ci, którzy swoją obecnością, ciepłem, codzienną troską wy-
I pełniali przez długie lata nasze rodzinne domy.

Ci, którzy dali nam życie, uczyli pierwszych słów, uczyli
rozumieć otaczający świat.

Ci, którzy swoją ciężką pracą i codziennym trudem za
pewniali nam miejsce w życiu.

Polskie cmentarze, jak chyba żadne w świecie, mówią też
o naszej przeszłości, o naszych dziejach. Nasze myśli i uczu
cia kierują się ku . żołnierzom wszystkich dróg prowadzą -

cych do Polski wolnej, niepodległej. Gdzież te polskie mo
giły nie świadczą o naszym patriotyzmie, o polskim cha
rakterze, woli i determinacji. Na Westerplatte, pod Kutnem,
w Związku Radzieckim, we Francji,• w Belgii, Holandii,
Norwegii, w Wielkiej Brytanii, w Czechosłowacji, Jugo-

.. sławił, w Afryce. Pamięć o bohaterstwie marynarzy z pol
skich konwojów skrywa Ocean Atlantycki, Kanał La Man

che o bohaterstwie lotników polskich dywizjonów.
i’ Święto Zmarłych jest dniem szczególnym. Również dlate-

go, że w tym szlachetnym odruchu oddawania hołdu tysiąęK.
z pokolenia żyjącjrch zaciągają warty w miejscach dla całego

• narodu najdroższych. Na cmentarzach, w miejscach straceń,
na ulicach miast, w miejscach zwycięskich Walk, stają obok
siebie obydwie generacje. Ta, która to wszystko przeżyła i
mą żywo w pamięci obrazy z lat wojny. Oraz generacja,
która los polski poznaje już tylko z przekazów. W posta
wie na baczność,1 w skupieniu i powadze'wart manifestuje
się ciągłość tradycji, ciągłość pokoleń. Nie są to tylko sym-.
bole narodowe, a przynajmniej nie wyłącznie. Tak manife
stuje się wspólnota duchowa społeczeństwa, wspólnota myśli
i uczuć.Nowy polski

38-tysięcznik
W bułgarskiej stoczni im. G.

Dymitrowa w Warnie odbyło
się 31 października br. wodo
wanie statku zbudowanego dla

Polskiej Żeglugi Morskiej. No
wej jednostce nadano nazwę
m/s „Generał Madaliński”.

Jest to 38-tysięcznik przezna
czony do przewozu ładunków

masowych, głównie węgla i ru
dy.

„Interkosios-U"
okrąża Ziemię

. MOSKWA
Zgodnie z programem współ

pracy krajów socjalistycznych
w dziedzinie badania i wyko
rzystania przestrzeni kosmicz
nej dla celów pokojowych, w

czwartek z terytorium Związku
Radzieckiego wystrzelony został

sztuczny satelita Ziemi „Inter-
kosmos 12”.

Jego przeznaczeniem jest kon
tynuowanie kompleksowych ba
dań atmosfery ; i jonosfery, a

także strumieni mikrometeory-
tów.

Burza śnieżna
nad Szwajcarią

Nad północną częścią Szwaj
carii szaleje burza śnieżna.

W,Alpach, m. in. koło prze-,
łęczy św. Bernarda zaspy śnież
ne dochodzą do 4 metrów. Bu
rza sparaliżowała komunikację
drogową, wstrzyjnano też ruch
na niektórych kolejkach lino
wych.,.

Wprowadzono umowny po
dział Bałtyku na 11 rejonów w

celu umożliwienia szczegóło
wych badań naukowych i staty
stycznych rybostanu oraz stoso-

Ostatnie w tym roku

spacery poza miasto
Jutro ,i pojutrze (tj. w sobotę

i w niedzielę) odbędą się dodat
kowe i ostatnie już w bieżącym
roku spacery krajoznawczo-tu
rystyczne w ramach akcji
„Echa”, PTTK i Wydziału KFiT

pn. NIE SIEDŹ W ŁOMU, IDZ
NA WYCIECZKĘ. Oto dokładny
program:

SOBOTA, 2 bm. — kopiec
Wandy — Krzesławice (dworek
Matejki) — ścieżkami wzdłuż
Dłubni — Lasek Mogilski —

Mogiła — 8 punktów do Odzna
ki* Turystyki Pieszej, czyli
osiem kilometrów spaceru;
zbiórka o godz. 10.00 przed wej-
śeiem głównym do Huty im. Le
nina.

NIEDZIELA, 3 bm. — Mników
— dolina Mnikowska — Fry-
wald — Niedźwiedzia Góra —

Gwożdziec — Krzeszowice —

9 pkt. do OTP; zbiórka uczestni
ków o godz, 9.00 na początko
wym przystanku autobusowym
MPK przy ul. Senatorskiej na

Salwatorze. „,r-,•

W przyszłą niedzielę wznowi
my akcję pn. ZDOBYWAMY
ODZNAKĘ PRZYJACIELA
KRAKOWA, na którą złoży się
wiele atrakcyjnych wycieczek
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■-1 - Kraków, 1, 2, 3 listopada 1974 r.

PARYŻ
Na trwającej w Paryżu

XVIII Konferencji Generalnej
UNESCO, która zakończyła sesję
planarną i 'przystąpiła do prać w

poszczególnych . komisjach, z du
żym uznaniem spotykają śię -i-

inicjatywy delegacji polskiej,
której • przewodniczy Eugenia
Krassowska.

Ważna decyzja międzynarodowej komisji

Regulacja połowów zapewni
racjonalna eksploatacje ryhostanu
Morza Bałtyckiego
Ńa sesji zatwierdzono regula

min i dalszy program prac ko
misji. Przyjęto przepisy proce
duralne i finansowe oraz prze
pisy regulujące zasady połowów
na Bałtyku. .

Przewodniczący delegacji pol
skiej, wiceminister handlu za
granicznego i gospodarki mor
skiej, Romuald Pietraszek po
informował, że najważniejszym
rezultatem obrad komisji jest
sprecyzowanie i przyjęcie prze
pisów o regulacji połowów na

Bałtyku, stanowiących ważny
krok na drodze do ochrony i

racjonalnej eksploatacji rybo
stanu tego morza. Polska jest
szczególnie zainteresowana kon
kretnymi przedsięwzięciami w

tej dziedzinie: nasi rybacy ło
wią ńa Bałtyku ok. 160 tys. tón
ryb- w ciągu roku co stanowi
ok. 25 proc, łącznych połowów
na tym akwenie.

po naszym mieście. Zaprasza
my! (kas)

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego
„POLMOS w Praszce, woj. łódź*
kie, są jedyną placówką w kra
jach R\VPG produkującą zespoły
hamulcowe do wszystkich typów
samochodów ciężarowych, autobu
sów, przyczep oraz urządzeń z

pneumatyką hamulcową. Fabryka
specjalizuje się także w wytwa

rzaniu odlewów aluminiowych.
CAF — Zbraniecki

wania w praktyce zasad jego o-

chrony. W stosunku do niektó
rych gatunków — węgorzy, płą-
stug i śledzi — przyjęte zosta
ły minimalne wymiary ryb do
puszczonych do odławiania, zaś

Zygmunt; Sakiewicz
trzecim wiceprezydeDteii Krakowa

Z-dniem 1 listopada br. zo
stał powołany przez premiera
trzeci wiceprezydent miasta
Krakowa — ZYGMUNT SA-
KIEWICZ. W Urzędzie Miasta
odbyła śię. wczoraj uroczystość
w czasie której — w obecności
przewodniczącego RN m. Kra
kowa, II sekretarza KW
PZPR — A. ęzyża i dyrekto
rów wydziałów — prezydent
m. Kraków*— Jerzy Pękala
wręczył swemu zastępcy akt
nominacji.'

W gestii nowego wiceprezy
denta znajdować się będą:
handel, zatrudnienie, usługi,'
rolnictwo i ceny, a także cało
kształt spraw związanych Z
produkcją rynkową.

Zygmunt Sakiewicz urodził
się 22. IV. 1927 r. w Krośnie. Z

wykształcenia jest ekonomistą,
absolwentem krakowskiej WSE.
Członek PZPR. Od 1951 r. pra
cował w Prezydium WRN w

Krakowie. W latach 1962—68 był
zastępcą, a następnie przewod
niczącym Wojewódzkiej Komisji
Cen. Od 1968 r.' do chwili obec
nej pełnił funkcję zastępcy
przewodniczącego Wojewódzkiej
Komisji Planowania.

Minus 5 stopni C
w Bieszczadach

31 października rano na Poło
ninie Wetlińskiej, gdzie tempe
ratura spadła do minus 5 stop
ni, pokrywa śnieżna sięgała pół
metra. Gruba warstwa śniegu
zalega w masywie Rawki, Tar-

nicy i* Halicza.

w odniesieniu do płastug —

również; . sezony i obszary o-

chronne.

Podobne ustalenia • dotyczą
wymiarów oczek w sieciach ry
backich. Uzgodniono,; że analo
giczne zasady połowów i ochro
ny innych gatunków, np. szpro
ta rozpatrzone będą — w po
rozumieniu ' i przy współpracy
z Międzynarodową Radą Badań

Morza

Na zdjęciu: moment wręczenia
ąktu nominacji nowemu wice-'
prezydentowi Z. Sakiewiczowi

przez prezydenta m. Krakowa
— J. Pękalę.

Fot. JADWIGA RUBłS

♦ Wody Zatoki Tokijskiej
zanieczyszczone są w 70 proc.
— co sprawia iż życie flory
i fauny morskiej jest prak
tycznie niemożliwe. Jeden '.z
pracowników ■uniwersytetu
stwierdził, Iż na skutek za-

nieczyszczenia akwen ten „u-
miera“.

♦ Luksusowy francuski

transatlantyk o nośności po-,
nad 66 tys, ton — „France" zo
stał oficjalnie <' wycofany ze

służby. Jak wiadomo projekt
wycofania statku ze służby.
spotka! się z gwałtownym
sprzeciwem ze strony załogi.♦ Ministęrśtw.o Łączności.
Kuby wypuściło ostatnio zna
czek poświęcony 15 rocznicy
tragicznej śmierci bohatera re
wolucji. kubańskiej — majora
Camilo Cienfuegosa.

♦ W wyniku eksplozji, któ
ra nastąpiła w jednym z prze
działów ekspresu kolejowego
w stanie Uttar Pradesz, w In
diach, 42 pasażerów poniosło
śmierć, a .60 zostało rannych.

♦ W Manili opublikowano
raport Filipińskiego Instytutu
Meteorologicznego na temat
szkód wyrządzanych w typi
kraju przez tajfuny. W ciągu
Ostatnich 20 lat i cyklony spo-j

'wćdowały' straty 'materialne’■w
wysokości ponad 200 min do
larów. Średnio każdego roku
ma tu miejsce 19,6 tropikal- 1
nych cyklonów. I

...z dalekopisu

Jednogłośnie i z dużym aplau
zem została przyjęta w Komisji
Oświatowej polska rezolucja
dotycząca tzw. kształcenia usta
wicznego.

Rezplućja tą, mającą pierwszo
rzędne znaczenie "dla *deniókra-

tyzacji oświaty i powszechności,
nauki na całym świecie; została
określona jako „generalna wy
tyczna dla programu oświatowe
go UNESCO”, Polska propozycja
w tej sprawie przewiduje wy
korzystanie wszystkich postępo
wych doświadczeń różnych kra
jów, w tym także- Polski'.

. Na wniosek delegacjiJ polskiej
UNESCO wprowadziło także do

powyższego programu postulat o

popieraniu
’ i rozwoju wykorzy

stywania radia i TV: w kształ
ceniu nauczycieli. Jednym z wy
razów uznńnia dla polskich ini
cjatyw w tej - dziedzinie oraz

koncepcji polskiej rezolucji jest
postanowienie UNESCO, finanso
wego ■uczestnictwa w Nauczy
cielskim Uniwersytecie Radiowo-

Telewizyjnym „NURT”, ,

’

Inną, przyjętą polską rezolu
cją jest zaakceptowany ■. przez
komisję społeczną UNESCO pro
gram badań nad osobowością
człowieka ■i wpływu na nią
współczesnych przemian społecz-
no-ustrojowych, kulturowych i

cywilizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Ministrów ZSRR, A. Kosygin
przybył do Frunze na jubileu
szowe obchody związane z 50-
leciem utworzenia Republiki
Kirgiskiej i Komunistycznej
Partii Kirgizji. Srodkowo-

azjatycka Republika Związko
wa Kirgizja liczy obecnie 3
min mieszkańców.

W ALBANII, po wyborach
powszechnych (6. X. br.), utwo
rzono.. nowy . rząd, na czele

którego stanął ponownie Meh-
met Shehu; objął on równo
cześnie tekę ministra obrony.
Od 20 lat ttilflistrem obrony
nieprzerwanie był Begir Bal-
luku.

RZĄD ARGENTYNY domaga
się od Wielkiej Brytanii zwro
tu Wysp Malwiny (znanych
także pod nazwą Falklandów),
na płd. Atlantyku.

SEKRETARZ stanu USA
Henry Kissinger odbył w Ra-

walpindi ponad 2-godzińną
rozmowę z premierem Paki
stanu Żulfikarem Ali Bhutto.
Jak '

się przypuszcza rozmowa

dotyczyła głównie, sprawy
amerykańskiego embargo na

dostawy broni.

W Essen otwarto wystawę

„Polska-74“
, 31 października br. odbyło się
w . Essen otwarcie wystawy
„Polska 74”, która jest prze
glądem osiągnięć naszego kra
ju w okresie 30-lecia. Wysta
wę otworzył wicepremier i mi
nister handlu zagranicznego i

gospodarki morskiej, przewod
niczący delegacji rządowej, Ka
zimierz Olszewski.

Na uroczystość otwarcia przy
byli: minister gospodarki RFN,
Hans Friderichs, deputowani
Bundestagu, członkowie korpusu
dyplomatycznego akredytowani
w Bonn. Obecny był b. prezy
dent RFN Guśtav Heinemann.

Podrożał
o I mld franków

PARYŻ

Od kwietnia ubiegłego roku
wskutek inflacji koszt budowy
tunelu, pod Kanałem La Man
che „podrożał” o 1 mld fran
ków. Przewiduje się, że ta dru
ga po . samolocie „Concorde”
Wspólna inwestycja francusko-

brytyjska pochłonie 9 mld
franków.

Tunel ma być' gotowy w

1980 r.

■Tunel ■ma ułatwić. komunika
cję między Francją i jV. Bry
tanią. Przy średniej szybkości
140 km/godz. pociągi będą po
konywać trasę tunelu. w 31
min.
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Pewolanie zespołu dla opracowania

programu realizacji

uchwal XV Plenum KC PZPR
.

' ■ »»

Jak dowiaduje się Polska Agencja Prasowa w biurze Rze
cznika prasowego rządu — prezes Rady Ministrów — Piotr
Jaroszewicz powołał zespół dla opracowania programu rea.-

uchwał XV’ Plenum KC PZPR,
wyżywienia narodu i rozwoju

lizaćji zadań, wynikających z

dotyczących dalszej poprawy
rolnictwa.

W
_

skłsfti zespołu, którego
przewodnictwo powierzono i
członkowi Prezydium Rządu, mi- j
nistrowi. ..rolnictwa — Kazimie
rzowi Barcikowskiemu, wcho-
dzą: kierownik Wydziału Rol-J

Zarządzenie

Prezes Rady Ministrów,
Piotr Jaroszewicz wydał zarzą
dzenie w sprawie zapewnienia
warunków odbioru >i przerobu
buraków cukrowych w kampa-;
nii 1974/75. - Zarządzenie to znosi
na okres do końca kampanii cu
krowniczej' ograniczenia zatrud
nienia, funduszu płac i godzin
nadliczbowych w przedsiębior
stwach zgrupowanych w Zjed
noczeniu Przemysłu Cukrowni
czego, prowadzących odbiór i

przerób buraków cukrowych.
Przyznany został ministrowi

pr.zęmysłu spożywczego i skupu
fundusz, na nagrody dla pra
cowników przemysłu cukrowni
czego za dodatkowe efekty pro
dukcyjne uzyskane w drodze

lepszej gospodarki surowcowej.,

nego i Gospodarki. Żywnościo
wej KC PZPR — Eugeniusz Ma
zurkiewicz, przedstawiciele kie
rownictw: Komisji Planowania

przy Radzie Ministrów, zainte
resowanych resortów, organiza
cji społeczno-gospodarczych
spółdzielczych, działających’ na

wsi oraz nauki.
Zadaniem zespołu jest opraco

wanie programu, realizacji uch
wał XV Plenum KC PZPR oraz

propozycji dla zainteresowanych
resortów i organizacji gospodar
czych. Chodzi m. in. o ustalfenie
konkretnych kierunków działa
nia w zakresie wykorzystania
zasobów ziemi oraz zasad bieżą
cej i długofalowej gospodarki
ziemią użytkowaną rolniczó.:

Zespół opracowuję zadania w

dziedzinie rozwoju i organizacji
budownictwa rolniczego, inten
syfikacji produkcji roślinnej i

zwierzęcej, wdrażania nowoczes
nych metod w rolnictwie. Prace,
zespołu obejmą także takie za-

gadnienia, jak: mechanizacja
prać rolnych i hodowlanych,
gospodarka wodna i elektryfi
kacja wsi i rolnictwa, rozwój
usługa

©golny widok krakowskiej Fabryki Domów*.

Umacnia sit przyjaźń i współpraca polsko-węgierska

Pal Losoncziego
31 października zakończyła

się oficjalna wizyta przyjaciel
ska, którą na zaproszenie prze
wodniczącego Rady Państwa,
Henryka Jabłońskiego, złożył
W Polsce przewodniczący Ra
dy Prezydialnej WRL ■— Pal
Losonczi z małżonką. Przebieg
» wyniki wizyty omawia
wspólny komunikat.

Odwołanie J. Bisztygi
ze stanowiska podsekretarza
stanu w MSZ

Prezes Rady Ministrów od
wołał mgr Jana Bisztygę źe
stanowiska podsekretarza sta
nu-fcrMinisterstwie Spraw Za
granicznych,; w związku z jego
przejściem, dó, prący - na A
cówce ża gram^.** sIWU

♦
Na wniosek ministra finansów,

prezes Rady *M^istfów / miańo-; .

wał mgr Jana Jankowskiego
podsekretarzem stanu w Mini
sterstwie Finansów. -

Prezes Rady- Ministrów, odwo
łał mgr Jana Duszę ze stanowis
ka podsekretarza stanu w Mini
sterstwie Finansów, w związku
z przejściem na emeryturę*.

5 % bonifikaty
za stare telewizory

Jak wiadomo, od maja 1972 ro
ku obowiązuje systeni bonifikat

udzielanych. ńrży zakupie odbior
ników telewizyjnych
oddającym używane
System ten w zasadzie

swoje 2adanie, umożliwiająć więk
szości posiadaczy starych Odbior
ników telewizyjnych wymianę
ich ną odbiorniki nowe.

Obecnie nie ma już uzasadnię-'
nią dfa • ^uńiccjónoWania
systemuJ bonifikat w dotychczasó-
wyrń ŁakreŚfój Jfednakżć; ■; ri ńiłijąć®

umożliwianie: ńĆsia-
daczom starych odbiorników tele
wizyjnych pozbycia się ich, Za
kłady Usług Radiotechnicznych i

Telewfżyjhych zostały ? zobowią
zane do przyjmowania w dalszym
ciągu starych odbiorników, a po
nadto do udzielania bonifikaty w

wysokości 5 proc, jako ekwiwa
lentu za pońiesione koszty y do-
starczeńia tych odbiorników

punktu sprzedaży itp.
Powyższe ■zasady obowiązują

od 1 listopada br.

nabywcom,
telewizory,

spełnił

do

* Dziś Oświęcim i Brzezinka

są miejscem wielkiej, trady
cyjnej manifestacji, w której
uczestniczą rzesze wieluset

młodych ludzi: uczniów, stu
dentów, młodzieży robotni
czej, harcerzy. Zgromadzili
się w Dniu Zmarłych na naj
większym cmentarzu Europy,
by .wyrazić swe myśli i uczu
cia, by pokłonić się prochom
zamordowanych, uświadomić

POKŁON
ofiarom

Oświęcim ia

sobie grozę i tragedie niesio-
ne przez wojnę, uświadomić
sobie ogrom popełnionych
zbrodni. Ich obecność w tym
dniu w Oświęcimiu to nić
tylko hołd składany 4 milio
nom ofiar hitleryzmu, to

wyraz
' utożsamienia ■myśli

młodego pokolenia z ideałami

pokoju i humanitaryzmu.
Pod -Ścianą Śmierci złożone

zostały kwiaty i wieńce.
Apel Poległych przywoła

nieznane młodym obrazy tra
gedii sprzed wielu lat.

Handlarze bronią
przed sądem

, W Rzymie odbył się prbćeś” są
dowyprzeciwko j^zachodniimię*?,
mieckim przemytnikom broni.
Na ławie oskarżonych zasiadł m.

in. j znany w Europie zachodniej
handlarz broni, G. Leinhauer.
Wraz z pięcioma wspólnikami, w

1970 r. dostarczył
neofaszystom 2 tys.
Broń ta została

przez prawicowych
wj czasie krwawych
wokowanych przez nich w 1970 r.

w Reggio di Calabria.
Sąd skazał przemytników na

kary więzienia.

on włoskim

karabinów,
wykorzystana
ekstremistów
zajść ,Spró-

Pierwsze próby rozruchu

krakowskiej Fabryki Domów
W skład krakowskiej Fabryki

Domów w Płaszowie wchodzi 5
naw produkcyjnych, w których
wytwarzać się będzie wszystkie
elementy niezbędne dla mońta-
żu budynków mieszkalnycjti.
Aktualnie rozpoczął się rozruch
w nawach trzeciej i czwartej,
przeznaczonych dla wytwarzania
ścian piwnicznych, dachowych
płyt panw iowych, bloczków

wentylacyjnych, bloczków kana
łów spalinowych, biegów i po
destów schodowych, jak też lo
gii, parapetów Okiennych oraz

szybów windowych. Do Płaszo-
wa nadeszły transporty piasku,
i żwiru z Rajska k. Oświęcimia
i cementu z Nowin k. Kielc. W

I ramach prób rozruchowych wy
produkowano z tych Surowców
pierwsze xw krakowskiej fabryce-
elementy. Kontrola wykazała
ich dobrą jakość.

Podjęcie prób rozruchowych
stało się możliwe również dzię
ki oddaniu do podobnego proce
su własnej wytwórni betonu. W

najbliższych dniach przewiduje
się jednak zatrzymanie na pe
wien czas zainicjowanej opera
cji,; celem dokonania regulacji
automatycznych urządzeń beto-
nowńi. W przyszłym tygodniu
ma się też odbyć konferencj a

ze 'stroną duńską dla ustalenia
i rozstrzygnięcia licznych jeszcze
istniejących

“

problemów' £k3fcżęśó“
urządzeń pochodzisz dostaw zel-’

grańiczńyę^,
nii). .

Pełny rozruch uzależniony jest
od zakońezćhia•'•dostaw, brakują
cych urządzeń - i zakończenia
montażu.

'

Warto przypomnieć, iż po doj
ściu do pełnej zdolności produk
cyjnej krakowska Fabryka Do
rnow j będzie , dostarczała.j, ele
menty budowlane ... dla. montaż u

12 tys. izb rocznie. Uzyskają one

!■■■■|
I
I

I
I

Od niedzieli.'..
iedy kronikarze. wydarzeń
politycznych odnotowują

® znaczne ożywienie dyplo
matyczne, zpak to niechybny,
źe najbliższy czas przyniesie
rozwiązanie, a przynajmniej
próbę rozwiązania jakiejś śy-

. tuacji kryzysowej. Tegoroczna
jesień, jak można sądzić z li
cznych podróży dyplomatów,
sprzyja poczynaniom polity
ków.

Ostatnie tygodnie sygnalizo-f
wały, źe dzieje się coś' cieka
wego w kwestii bliskowschod
niej. No i sygnały potwierdzi
ły się. Dzięki wysiłkom d'yplo~
tóatycjmyni państw arabskich,
przedstawiciel Organizacji Wy
zwolenia Palestyny zdobył sta
tus obserwatora przy Organi
zacji Narodów Zjednoczonych.
OWP ma odtąd prawo ueżest-

• liiczenia we wszystkich deba-
1 tach ONŻ nad sprawami pale

styńskimi.

To był właśnie pierwszy
sukces Palestyńczyków. .Mają
także i drugi: na konferencji
przywódców państw arabskich
w Rabacie, król Jordanii '

—

Husajn i przywódca Palestyń
czyków — Jas r Arafat, po la
tach niezgody okupionej krwią
setek palestyńskich partyzan
tów, podali sobie wreszcie rę-

■*ce; : Jordania, która dotychczas
domagała się przyznania jej
wyłącznych, praw w rokowa-

- niach - z Izraelem, w- sprawie
przywrócenia suwerenności

jordańskiej na zachod
nim brzegu Jordanu — wyra
ziła zgodę na utworzenie nie-

• podległego państwa palestyń
skiego na tym terytorium /do-

• tąd Husajn przyznawał Pales
tyńczykom prawo autonomii w

Tamach -państwa haszymldzkie-
gó). Z kolei Arafat zgodził się
na kompromis i postanowił

wziąć udział w pokojowej kon-
> --1- -s---- ■zferencji genewskiej razem

delegacją jordańską.
Tak więc, w Rabacie Zrobio

ny został drugi krok do uzyś-
: kania przeż Palestyńczyków,

własnej państwowości. Drogą
pewnego kompromisu, no ale

‘— jak _ się okazuje — droga to

nie najgorsza, skoro prowadzi
do widocznych rezultatów. Hoł
dują jej zresztą wszyscy za
wodowi dyplomaci, a znany
już światu ze swych zdolności

mediacyjnych laureat Pokojo
wej Nagrody Nobla, Henry

stosunków, międzynarodowych
w taki sposób, który gwaran
towałby wszystkim równe bez
pieczeństwo, rozwój współpra
cy opartej na równych pra-
wach i przynoszącej wszystkim
narodom równe korzyści —to

podstawowe problemy wspól-
czesnóścP*. A współczesność ;ta .

to także — jak przypomina ów ,

dokument —

, nieuchronny
zmierzch kolonializmu, - ucisku
i Wyzysku jednych narodów

przez inne.

Jesteśmy świadkami jak pę
ka ostatnie ogniwo kolonializ
mu, z chwilą kiedy Portuga- /

lią. zerwała z faszyzmem j po
stanowiła przyznać swo
im terytoriom afrykańskim

. prawo do'Własnej niepodległo-

wykończenie. Fa-
zakład Kombinatu'

Mieszkaniowego
będąc producen-

odpowiednie
bryka, jako
Budownictwa
w Krakowie,
tem prefabrykatów, zajmie się
również ich mont’ażem na pla
cach budów, oddając nowe bu
dynki i mieszkania w stanie cał
kowicie gotowym, jak się to

określa, „pod klucz’\ (bp)

Zmiany w składzie

rządu bułgarskiego
SOFIA

Bułgarskie Zgromadzenie Lu
dowe zaaprobowało w czwartek

zmiany w składzie Rady Minis-

trów, zaproponowane przez pre
miera Stańko Todorpwa.

Zgromadzenie zwolniło ze sta
nowiska pierwszego wicepremie
ra LRB, Pętyra Tanczewa i ze

stanowiska wicepremiera. Iwana

Popową, którzy przechodzą do

innej pracy. ■

Wicepremierem . rządu LRB

mianowany Został Ognian -Dój-
now, zajmujący od marca br.
stanowisko kierownika wydziału
przemysłu i-transportu KC BPK.

Zwolnieni zostali także ze sta
nowisk . I zastępcy przewodni-
czącego Rady Państwa — Geor-
gi Trajkow, który pozostaje
członkiem Rady Państwa oraz

Władimir Widenow
wiska członka Rady
powodu przejścia do
cy; •

Wspólny komunikat ‘

o wizy
cie w Polsce — Pal Loson

cziego stwierdza m. in.:
Pal Losonczi dokonał wymia

ny poglądów z przewodniczą
cym Rady Państwa PRL—-H . Ja-,
błońskim. Przeprowadził także

rozmowy w Komitecie Central
nym, w których udział wzięli
członkowie Biura Politycznego:
Henryk Jabłoński, Piott Jaro
szewicz, Edward Babiuch, Mie
czysław Jagielski, Stefan
szowski.

W trakcie rozmów w

dzie Państwa H. Jabłoński
Losonczi stwierdzili, że rozwój
współpracy politycznej, gospo
darczej kulturalnej i naukowej
między PRL \i WRL umac
nia przyjaźń 'między obu
narodami. Współpraca polsko-
węgierska przyczynia
dalszego umacniania
Warszawskiego, zacieśniania je
dności wspólnoty sócjąlistycz- .

nej, jak również szybszej reali
zacji kompleksowego programu
socjalistycznej integraćji gospo
darczej w ramach Rady Wza
jemnej Pomocy Gospodarczej.

Stwierdzono, że dominującą.
cechą aktualnej . sytuacji mię
dzynarodowej jest utrwalanie
zasad/ pokojowego współistnie-
nia państw o odmiennych sy
stemach społecznych.

Rozmowy przewodniezącegó
Rady Państwa PRL z przewod
niczącym Rady Prezydialnej
WRL potwierdziły pełną zgod-\
ność poglądów, przebiegały w

atmosferze przyjaźni/i wzajem
nego zrozumienia oraz /stanowią;
dalszy : wkład w, rozwój brater
skich stosunków między obu
krajami, i

Pal ; Losonczi zaprosił Henry
ką Jabłońskiego dozłożeniao-

ficjalnej wizyty przyjaźni’ w

Węgierskiej Republice Ludowej.
Zaproszenie zostało przyjęte z

zadowoleniem.

Ol-

Ra-
iP.

się do
Układu

ze stano-
Państwa z

innej pra-

Trzy śmiertelne

ofiary tyfusu w RFN
Epidemia tyfusu brzusznego' w

RFN rozszerza się. Choruje już
171 osób 'w różnych krajach RFN.

Początkowo' ograniczała ^ię« ona

do południowo-zachodniej części
Republiki, ostatnio zanotowano za-

chorowania w Szlezwiku — Holsz
tynie, Hesji, Nadrenii — Westfa
lii.

Trzy osoby zmarły.

*

Zgromadzenie Ludowe LRB

przyjęło ustawę o amnestii.

Obejmuje ona tych obywateli
bułgarskieh. którzy przekroczy-^
li granicę ; kraju bez zez wole
nia odpowiednich organów, oraz

tych, którzy wyjechali z kraju
legalnie i pozostali za granicą,
pod. warunkiem, że powrócą do

Bułgarii do 31 grudnia 1975 r.

tŻ KR/WU)
■I W PAŹDZIERNIKU, w za

kładach pracy nadal utrzymy
wało się wysokie tempo pro
dukcji. Potwierdzają to mel
dunki o pomyślnym yryko-
naniu zadań październikoAyych
i za cały okres 10 miesięcy
br. przez poszczególne gałęzie
przemysłu. Ma ' to zasadnicze
znaczenie dla pełnej realizacji
planu kwartału, który zadecy
duje o ostatecznych
tach gospodarczych
cym roku.

MŁODZIEŻ z 11

pracy — hut, wytwórni
strukcji stalowych oraz z 5 biur

projektowych zgłosiła już swój
udział w ZMS-owskim współ
zawodnictwie o/ miano „Naj
lepszego zakładu patronujące
go dostawom konstrukcji sta
lowych na budowę huty „Ka
towice". Jego organizatorem
jest ZG ŻMS oraz Zjednocze
nie Hutnictwa Żelaza i Stali.

wyglądać współżycie
narodowe, szczególnie
mówi się ostatnio w Moskwie, 52

która staje się czymś w rodzą-
ju stolicy światowej dyploma-

'

cji. Nie ma dziś takich pro
blemów międzynarodowych,
które próbowano by rozstrzy
gać bez udziału dyplomacji ra
dzieckiej. 1

Wybierając się w podróż na

subkontynent indyjski, ame
rykański sekretarz stanu —

Henry Kissinger Uważał za

stosowne zatrzymać się właś
nie w Moskwie dla przedysku
towania pewnych, spraw.„które
W jakiś sposób mogą się wią
zać ze stosunkami radziecko-

ąmerykańskimr.
Także prezydent USA Gerald

Ford uznał za celowe wcześ
niejsze poznanie się z przy-'
wódcą Związku Radzieckiego,
zanim jeszcze dojdzie do ofi
cjalnych rozmów amerykań-
sko-radzieckich ha szczycie w

przyszłym roku. Obaj ■ plzy-
, wódcy spotkają się już w lis

topadzie w rejonie Wladywo-
Stoku. na mały rekonesans po-

'

lityćzny. Spotkanie z Breż- i

niewem planują także premier !

Wielkiej -Brytanii i prezydent i

Francji.
W Moskwie bawił też karier 1

lerz RFN, Helmut Schmidt. Z |

tej okazji podpisana nowe pó- 1
rozumienie o współpracy i [
rozszerzeniu wzajemnych kon-‘ 1

taktów; Breżniew ..przyjął za- i

proszenie do odwiedzenia Re- ]
publiki Federalnej Niemiec. i

A w ogóle to tzw. spotkań i
na szczycie będziemy mieli w ]
najbliższym czasie sporo; I do-/;)
brzę, bo nic tak nie służy roz- j

wojowi współpracy międzyna- j
rodowej jak właśnie tego ro- 11

dzaju rozmowy i dyskusje na ]
najwyższym, szczeblu.

Komuhikdt

Kompromis też potrzebny
Kissinger* ma nawet na ten te
mat własną „złotą myśl“. •—

kompromis w stosunkach mię
dzynarodowych — powiada —■
to sztuka dzielenia tortu w

ten sposób, aby każdy myślał,
że dostał największą część.

Czy rzeczywiście w przypad
ku konferencji- w Rabacie dzie
lono tort; trudno orzec. W każ
dym razie kompromis okazał

się tam pożyteczny.
W tych dniach rozpowszech

niono także inny-ważny doku**.
menu.,. W pierwszą rocznicę
Światowego Kongresu sił.. Po
koju w Moskwie, na posiedze
niu Komitetu J. Działalności i

Łączności SKP uchwalono; z

inspiracji delegacji» polskiej,
Kartę Pokojowego Bezpieczeń
stwa i Współpracy Międzyna
rodowej. Określa ona' szcze
gółowo , zasady pokojowego
współistnienia państw, stwier
dzając przy tym, iż „ułożenie,

ści. To -nie przypadek, ale wła
śnie od tego ..czasu, Portugalia
zaczęła się liczyć jako pań
stwo europejskie, zyskała na

autorytecie,jjjwzmocniła . swoją
pozycję międzynarodową. Do

Lizbony zjeżdżają politycy i

mężowie stanu z'różnych stron

świata... Z trwogą , tylko patrzą
na dokonujące się w Portuga-

■lii zmiany rasistowskie rządy
. Rodezji, i Republiki Południo

weji Afryki.
Ńa forum ONZ.kwestionuje się

ich uczestnictwo w rodzinie
żł Narodów Zjednoczonych. Kolo

nializm i'segregacja rasowa u-

- znane zostały za zbrodnię prze-
1 ciw ludzkości. '

O współczesnych problemach
świata, o tym, jak powinno

...do soboty
(m-tz)

I
I
I
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5 asi* praprzodkowie nie
znali problemów „dru-

w giego wyżu” —. jak
twierdzą antropolodzy —

wśród znalezionych szcząt
ków ludzi z okresu paleolitu

nie. natrafiono, ani na jednę-
go osobnika, który, w chwili
zgonu liczyłby sobie więcej
niż 50 lat. Kobiety umierały
wcześniej niż , mężczyźni.
Średnia długość życia nie

przekraczała wówczas 25
lat...

Średnią
nych Egipcjan
około 22 lata,
mieszkańców
Rzymu.

Dopiero pod
niowiecza owa

przekroczyła 35 lat — jeśli
wyeliminuje się z tego o-

kresy zaraz morowych (w
czasie epidemii dżumy w

W. Brytanii średnia życia
spadła do 17 lat). A że za
raz morowych w . tamtych
czasach nie brakowało ć-*

prawdziwe damę w tym o-

kreśie zbliżone były raczej
do „średniej" z okresu dżu
my. Wystarczy przypom
nieć, że w XIV wieku, z

którego pochodzą wspomnia
ne informacje, zmarła na

dżumę we Francji ponad 17

proc, ludności. W dodatku

przewaliła się wówczas przez
Europę wojna stuletnia,, po
ważcie rzutująca na staty
stykę śmiertelności.

W XVIII wieku nawet w

krajach o korzystnych wa
runkach dla żyda,
wato sześćdziesiątki
żej 25 proc, ludności.

Przedłużanie życia
zapoczątkowała właś-

szczepiomika Jennera

kanalizacja i wodo-

wprgwadzane w XIX
do

życia starożyt-
obliczano na

podobnie jak
sta/rożytnego

koniec śred-
„średnAa”

doży-
najwy-

ludz-
kiego
ciwie
oraz...

cięgi,
wieku do europejskich
miaist. W związku z tym w

krajach europejskich śred
nia długość życia ludzkiego
zaczęła przekraczać pięćdzie
siątką.

Uchwała wielkie! szansy

Czy Kraków może

liczyć na siebie ?
Entuzjazm wywołany,; w Krakowie sierpniową Uchwałą

Rady Ministrów można uznać za powszechny. Nie da się
ukryć, że jest ona długo oczekiwanym dokumentem, który
zapisze się w historii miasta podobnie jak narada wawelska
sprzed trzech lat. Określono czym jest Kraków na ■mapie
współczesnej Polski, czym ma być
uruchomić, aby stał - -

: Otrzepano go z kurzu
jowej czołówki.

Uchwała określa
w latach 1976—80,

| komunalne, ile na

skich.

Czytałem Uchwałę razy
kilka i była to naj
wspanialsza lektura, do
póki nie przeczytałem

informacji . prasy codziennej.
Zresztą nię trzeba czytać. To
się widzi.

Dwa tytuły jednego dnia.
„Czy krakowscy budowlani
sprostają terminom?”,„Czy

się miastem
i postawiono

i jakie środki należy
na miarę oczekiwań,

w rzędzie ścisłej kra-

co

ile . ....... ........... . ....

renowację zabytkowych zespołów miej-

budować w Krakowiesię powinno
przeznaczyć pieniędzy na inwestycje

liczy sie tylko na tani efekt?”.
Wiemy o co chodzi? No właś
nie.

Przeglądam tekst Uchwały i
przeglądam gazety. Widzę
ogrom przedsięwzięć, które ma

przynieść zbliżająca się pię-
ciolatka, ale widzę równocześ
nie prawie dwuletnią niemoż
ność ukończenia budowy

Problem -ważny' lak życie.

Nauka może zapobiec
kryzysowi ekologicznemu

Coraz częściej poja
wiają się ponure prog
nozy na temat przyszło
ści świata, któremu

grozi jakoby „zadławie
nie się“ ubocznymi e-

fektami rozwoju cywi
lizacji. Jednym z takich
efektów jest zmiana
składu atmosfery. Czy
jednak te prognozy nie

są zbyt pesymistyczne?

P raduję w takiej gałęzi nau
ki; która bada przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość

atmosfery, ziemskiej. Pierwotna
atmosfera- składała się z dwu
tlenku węgla; potem zwiększyła
się jej masa i zmieniły składni
ki gazowe: ilość dwutlenku wę
gla zmalała, a zwiększyła się
procentowa zawartość tlenu. O-
becnię powietrze zawiera około
23 proc, tlenu i tylko 0,03 proc,
dwutlenku węgla. Przez setki,
milionów lat między atmosferą
i biosferą wytworzyła się dyna
miczna równowaga: rośliny wy
dzielają Uett i pochłaniają dwu
tlenek węgla w takich propor
cjach, w jakich gazy te są zuży
wane przćz zwierzęta. Dlatego
skład atmosfery. ,do ostatnich
dziesięcioleci był właściwie nie

zmieniony. Ale począwszy od lat

dwudziestych naszego wieku
ilość tlenu w atmosferze zaczęła
systematycznie się zmniejszać,
przy jednoczesnym zwiększeniu
ilości dwutlenku węgla.

Dlaczego tak się dzieje? Co
rocznie. spalanie różnych paliw
pochłania o 6—10 proę. więcej
tlenu niż dawniej. Odpowiednio
rośnie wydzielanie dwutlenku
węgla.

Obliczenia uczonych zagranicz
nych wykazują, że przy obec
nym rozwoju transportu, prze
mysłu i innych dziedzin zwią
zanych ze zużycifem energii; —

mniej niż za 100 lat, bo około
2070 roku ilość tlenu w atmo
sferze będzie wynosić 8 proc,
zamiast obecnych 23 proc,

Moim zdaniem, prognozy takie
są zbyt pesymistyczne i oparte
na hipotezie, że obecne tempo
zanieczyszczania atmosfery za
chowa się i w przyszłości. Nau
ka może nie tylko zapobiec c-

czekiwanemu kryzysowi ekolo
gicznemu, lecz także spowodo
wać oczyszczenie' atmosfery i

zwiększenie produkcji żywności;
Dzisiaj nie znamy jeszcze ta

kiego sposobu wytwarzania dóbr
materialnych, gdzie pochłaniany
byłby dwutlenek węgla a wy
twarzany tlen — na podobień
stwo przyrody. Taki sposób nie
Został do tej pory wynaleziony,
ponieważ nie odczuwaliśmy jego
niezbędności — atmosfera i bio
sfera utrzymywały równowagę.
Teraz, gdy człowiek tę równo
wagę naruszył, zachodzi potrze
ba zasadniczej zmjńiiy techno
logii wytwórczości aby tę rów
nowagę przywrócić.

Spalanie węgla i rud w pie
cach fabryk, płynnych paliw w

silnikach spalinowych — jest
wielkim i nierozumnym marno-

trawstwem bogactw przyrody.
Z. tego drogocennego surowca

nagromadzonego we wnętrzu
ziemi przez setki milionów lat

można wytwarzać niezbędne
człowiekowi jedzenie, obuwie,
odzież. Dla wykorzystania tych
bogactw konieczna jest jednak
energia.

Rośliny potrafią wykorzysty
wać w procesie

2 proc.. energii słonecznej i

stworzyły miliony ton. materii

organicznej — obecnie kopal
nych Skamielin.

Przyroda mogłaby zużywać i

ponad 2 proc,
ale nie było
konieczności;
się wystarcza
tej energii. Lecz gdy człowieko
wi niezbędne . były większe uro
dzaje, zmusił on uprawiane ro
śliny do wykorzystywania . 3 a

nawet , 5 proc, promieniowania
słonecznego. Wydaje mi się, że
w najbliższych dziesięcioleciach
nauka może opracować sposoby
zużytkowania energii: słonecznej
w takiej ilości, kt^ra z nadwyż
ką pokryje zapotrzebowanie e-

nergetyczne dzisiejszego i przy
szłego przemysłu.

energii słonecznej,
dotychczas takiej
dla rozmnażania

roślinom 1 proc.

Dla poprawienia wydajności
ziemi ■uprawianej w stepowych
i pustynnych rejonach świata
trzeba będzie, jak można naj
efektywniej, wykorzystywać o-

pady. atmosferyczne. Spada tam

rocznie

dy,na
połowa
razu

Jeśli udałoby się
wchłanianie, prze.ż glebę ,całego
opadu. — umożliwiłoby to upra
wianie dotychczas suchych tere
nów. Myślę, że ten problem
także może być rozwiązany w

niedalekiej przyszłości.

3,5—4 tys. mm sześć, wo-

1 ha, lecz mniej więcej
tego wyparowuje , od

z powierzchni gruntu,
spowodować"

F.DAWITAJA (APN)
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przejścia podziemnego obok
Dworca, które wobec zadań,
jakie czekają budownictwo
jest' przecież niczym. Czytam
o poślizgach inwestycyjnych,
rachitycznej kooperacji i
przedsiębiorstwach, na które
nie ma mocnych. Przymierza
my się do wizji a tu trzeba
się przymierzyć do rzeczywi
stości.

KRÓTKI ODDECH

Całymi latami Kraków
funkcjonował w roli dziadka
proszalnego. Uchwała pozwoli
ła zaleczyć kompleksy. Teraz
liczą na nas. Czy możemy li
czyć na siebie? Na własne
siły,' które Bywają cherlawe?
Na te „moce przerobowe”
cierpiące na ustawiczną nie
moc? Ną wizje, wobec któ
rych rzeczywistośćs, ■przeraźli
wie skrzeczy? Mówimy o nich,
a terminowe Oddanie kawałka
jezdni urasta do rangi pro
blemu.

Kraków 1980 roku — 740-ty-
sięozne miasto nauki, kultury i

przemysłu. Rozbudowanych za
kładów pracy, uczelni. i 47,3
tys. mieszkań oddanych do u-

żytku. Teatr Muzyczny, Dom
Kultury w N. Hucie; hala wi
dowiskowo-sportowa na 10 tys.
miejsc, tunel pod dworcem, no-

We centrum, dwa hotele, mo
tele...

Program do roku 1980. Wspa
niały i wielki program. Tak
wielki, że może przygnieść mia
sto, jeśli > nie dowiedzie ono, że

potrafi szybko realizować wła
sne inwestycje.

Potrafimy — a jakże! Po
czątkowe tempo robót na

skrzyżowaniu przed Dworcem
imponowało. Działało napra w-

dę krzepiąco,
zmobilizować,
tylko przy dźwiękach fanfar,
dlaczego przyspieszać tempo
tylko „z okazji” i „ku ęzci”...?

Niemało zależy od całego społe
czeństwa, od nas wszystkich.

Trzeba sobie uświadomić,
że przystępujemy do realizacji
ogromnych przedsięwzięć w

mieście, w którym poślizgi w

budownictwie każdego typu
należą do reguły, gdzie gros
siły roboczej wchłania prze
mysł, gdzie każdy kierownik
budowy drży na myśl o zbli
żaniu się żniw lub wykopków.
To wszystko trzeba będzie
przezwyciężyć. Niczego, nie
dokonamy metodą zrywów i
przyspieszeń.

Potrafimy się
ale dlaczego

WIELKI SKOK

Mógłbym relacjonować pó
kolei punkty Uchwały, Wyli
czać
aby Kraków
skok na drodze ku nowoczes
ności, nasycać wyobraźnię
starannie dobierając przy
miotniki...
tylko
idzie.

Mamy wreszcie to, czego był
niedosyt. - - - -

rozwoju
lata. Zyjąe przez długi czas w

atmosferze chcenia
niemożności’ mamy
szansę sprawdzić, się,
Do tego naWet zobowiązuje pań
stwowy dokument. Z tego
nie będzie można wyłgać,
sprawa prestiżowa.

Uchwała to szczegółowy
port o stanie potrzeb. Jest
„podkładką”, dzięki której moż
na będzie wymagać, zdobywać
pieniądze i określać priorytety.
Nikt chyba jednak nie jest aż
tak naiwny, aby myśleć, że
Uchwała samym swoim istnie
niem dokona cudu. Tylko pew
ne sprawy ułatwi, uczyni możli
wym to, co beż niej byłoby
nie do wykonania. I Cała reszta
zależeć będzie od energii władz
miejskich, operatywności przed
siębiorstw, które treść Uchwały
mają zamieniać na konkrety.

co trzeba wybudować,
zrobił wielki

nasycać
dobierając
Ale przecież nie

o sycenie wyobraźni

Posiadamy . program
Krakowa na najbliższe

i wielkiej
wreszcie

pokazać.

się
to

ra
tą

PYTANIE: JAK?
W Krakowie apatii zawsze

sprzyjał nie tyle klimat, co

owo „nic się niedzianie”.
Tętno życia mieszkańców pod
nosi się jednak za każdym
razem, ilekroć widoczny jest
postęp konkretnej roboty. Tak
się; działo, ;>.gdy „Instal” de
monstrował szybkie tempo i
nowoczesny sprzęt na budowie
podziemnego przejścia, gdy w

rekordowym czasie spoza lasu
rusztowań wyłoniły się odno
wione elewacje krakowskiej
Drogi Królewskiej. Tętno spa
da, gdy zwykła łopata zaczyna
decydować o przyszłości mia
sta a pewne poczynania wloką
się latami na skutek braku
sprawnej organizacji robót. A
więc najważniejsze: sprawna
organizacja, zapewnienie w

terminie frontu, robót.
Wiemy dobrze co będziemy

budować. Pytanie — jak?
Dlatego oczekujemy od władz
miejskich konkretnego pro
gramu, który nam uświadomi
w jaki sposób zaradzimy do
tychczasowym niedomaganiem,
aby ,przeprowadzić ów wielki
skok inwestycyjny. Dużo zale
ży Od przedsiębiorstw, którym
powierzona będzie budowa
nowego Krakowa, ale nie mo
że zależeć tylko od ich dobrej
woli. Potrzebna będzie „żelaz
na ręka”, która gdy zajdzie
potrzeba potrafi wyegzekwo
wać to, do czego się zobo
wiązały, Idzie o dużą sprawę,
do której trzeba otwartych
głów u nię zmatowiałych umy
słów. ,

JERZY PIEKARCZYK .

Portrety znanych dzia
łaczy kultury i nauki,
bohaterów ludowych,

postaci literackich, hafto
wane na dywanach, stały
się specjalnością artystów
armeńskich.

Portrety
na dywanach

Cieszą się one wielkim

popytem w Anglii, Włoszech,'
RFN, Francji, Belgii, Holan
dii i Szwecji.

Sztuka tkania dywanów
przechodzi tu z pokolenia na

pokolenie. Poprzednio upra
wiali ją rzemieślnicy. Obec
nie w republice powstał ca
ły przemysł, posiadający
własne zjednoczenie, a ta)k-
że centrale handlowe i hwr-

. łownie. .
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Sa.lvadore Dali zawsze dba o reklamę. W tym też to celu
ekstrawagancki malarz otworzył własne muzeum, które mie
ści się w dawnym budynku teatru w GeTonie. W muzeum

znajduje się wiele surrealistycznych dzieł Daliego. Otwarcie

ekspozycji zgromadziło wielu dziennikarzy, Dali nie ma więc
zmartwienia, że jego nazwisko zniknie z łamów prasy.

Na zdjęciu: z lewej — Salpadore Dali udziela wywiadu, z

prawej — jedno z eksponowanych dzieł w muzeum. CAF

Pamiątki po Dąbrowskiej
Tuwimie i Staffie

w Muzem literatury
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w

Warszawie urządziło specjalne, nieduże ekspozycje
— pokoje poświęcone Marii Dąbrowskiej, Julianowi
Tuwimowi i Leopoldowi Staffowi.

Co masz na myśli?

Ściśle tajne

POKÓJ MARII DĄBROW
SKIEJ urządzono z myślą o

odtworzeniu jej pracowni. W
żardynierze. - kwiaty-, na

Środku kottiplet czeczotowych
mebli pochodzących z domu
rodzinnego. Wokół, na rega
łach, książki. Są też podobiz
ny Marii Dąbrowskiej i' •• jej
bliskich, cenna pamiątka —

biurko, przy którym powsta
ły „Noce i dnie ‘

Osoby za
interesowane-, twórczością pi
sarki mogą na miejscu korzy
stać z księgozbioru i materia
łów rękopiśmiennych prze
chowywanych W Muzeum.'

W POKOJU JULIANA TU
WIMA znajduję się jego. cen-,
ńy księgozbiór . zebrany po
wojnie,,liczący 7 ty;s toriiów.
Są tu ekspdnpwane również
rękopisy poety m.. in. ^Kwia
ty-'polskie”,-, „Siódma jesień”,
jego podobizny i wiele przed
miotów mówiących o upodo
baniach, , zainteresowaniach i
pasjach Tuwima,, często tak
wzruszających, , jak choćby
tzw. .muzeum nowojorskie”,
w którym poeta, będąc pod
czas okupacji z dala od kra
ju, w Stanach Zjednoczonych
— przechowuje najdrobniej
sze przedmioty pochodzące z

Polski (śiąre bilety tramwa
jowe, pudełka po zapałkach i
papierosach, metki firm kra
wieckich itpX W pokoju
znajduje się także rzeźba gło
wy Tuwima wykonana przez
Barbarę Zbrożynę. Obok dzieł
naukowych, starodruków i li
teratury pięknej można, : fu
spotkać takie' curiosa, jak wy-

. dania. literatury straganowej
czy; -grafomańskiej. .

POKÓJ LEOPOLDA STAF
FA jest próbą odtworzenia
wnętrza gabinetu poety z je
go ostatniego mieszkania przy
Nowym Święcie. Oprócz me-

bli ■— obrazy, podobizny,

Muzeum skrzypiec
Przy Moskiewskiej Filharmo

nii . znajduje się muzeum, w

którym zgromadzono kolekcję
rzadkich egzemplarzy skrzy
piec., altówek, wiolonczel. W

szklanych gablotach podziwiać
można instrumenty włoskich
mistrzów: Stradivariusa, Ama-
tiego i Guarnieriego. Najstar
szy instrument kolekcji to eg
zemplarz .wykonany przez bra
ci Amatich w 1628 roku, (uk)

książki i liczne drobiazgi
wprowadzające w klimat w

jakim żył iJ'twórzył. iiZnajdji-'
ją się tu liczne podobizny
Staffa z różnych- okresów ży
cia, fotografie, ■portrety, a

także obrazy z jego zbiorów,
jak np. 'pastel Wyspiańskiego.
Eksponowana jest też część
księgozbioru składająca się z

wydań jego utworów i prze
kładów, Zwłaszcza powojen
nych,- a także książek podaro
wanych przez współczesnych
poetów.- Są :■też autografy
wierszy Staffa,- dostępne dla
badaczy, (jk)
■

<5ggg,saQ!igigg,!a!!igeag;iggg**^^

bową z wygodnymi fotela
mi, bibliotekę, harcówkę, sa
lę widowiskową na 150 miejsc,
telewizor (żeby każdy mógł
do woli pooglądać „rodzime
go” Janosika); W Łopusznej
jest 1100 mieszkańców. Star
si przychodzą tu na imprezy
okazjonalne i na „Posiady”.
Młodzi uczestniczą w pracy,
zespołów artystycznych, któ
rych (oprócz kapeli) jest'kil
ką, uczą, się języków, czyta
ją prasę przy kawie.

GOK — wybudowany

1971 r, — jest na wsi
trzebny,
Najpierw młode „janosiki”
spędzały czas głównie w ba
rie „Łopuszanką", teraz
przychodzą tutaj, zawsze

trzeźwi, mają szacunek do
tego miejsca.

Od kulturalnej' współczes
ności dajemy nura w histo
rię.

- Przepiękny stary zbójńic-
* ki kościółek w Dębnie Pod

halańskim, zabytek
zerowej. Zbudowany
htiejsęu pogańskiej

. ni. Najstarsza' część
niana w ołtarzu pochodzi z
XIII w, Jest to kościółek ty
powo góralski, ż drzewa mo-

drzewjówego, zbudowany

tym październikowym
>s‘ :słońce,

w.y-
odstraszyć

ępły-
niby

trawa,

Btyrn pazdzier .

dniu świeciło. ,

ale zimno było
starczające,.... by
amatorów wycieczki
wem Dunajca. Bo to

pod nogami zielona
wokół złote liście na drze
wach, ale na horyzoncie już
Tatry całe w śnjegu. Więc
zaproszono uczestników

‘ Wo
jewódzkiej . Inauguracji Ro
ku Kulturalno-Oświatowego
i Sezonu Artystycznego —

w krótką podróż szlakami
powiatowej kultury.

Ziemia. .. nowotarska' —

piękna ziemia gór sławńych
i sławionych przez wieki na
szej literatury. A ostatnio z

serc biciem- oglądana przez
cały kraj, jako że Janosik
na telewizyjnym ekranie —

po Tatrach buszował. A ko
chał Janosik góralski ród —

bo do dzisiaj się on moc
nym duchem, siłą woli i ta
lentem odznacza.

Na '

przykład w Nowym,
Targu — piękny nowy Dom
Kultury. Wewnątrz: sala
widowiskowa że znakomi
tym zapleczem, czytelnia,
biblioteka, galeria, sale

prób, kół zainteresowań, du-t
ża kawiarnia i mała stylo
wą kawiarenka, piękne hal
le itp.

A jest to obiekt wzniesio
ny , głównie społecznym wy
siłkiem. Ludzie pracy po-

: wiatu nowotarskiego opodat
kowali się na 0j5 pro-c. z

poborów na okres 3 lat, ty
siące ■ludzi starszych i młod-

dych prńcowało przy : budo
wie, zakłady

'

dostarczyły
rnaferiału (drewno,' kruszy
wo), zespoły artystyczne do
chód z' w'ystępó-W przeznap

Sobota XVI

Tl tlałem niejakie: opory
[y! psychiczne prżystępu-

jąc do pisania tego fe-e"
lietonu, bom zamyślał o

świeżo co wydanej powieści
Bułata Okudżawy „Mersi,
czyli przypadki Szypowa, wo
dewil z myszką, zdarzenie
prawdziwe", a tu parę tygo
dni temu też o Okudżawie...
Wprawdzie wtedy było o

wierszach i piosenkach,; ale
zawsze ten sam ąutor, pod
czas gdy . stos książek do o-

mówienia rośnie... Nie mo
głem jednak ani Państwu
Czytelnikostwu, ani sobie od
mówił tej przyjemności, żeby
mimo < wszystko nie zarekla
mować w tym miejscu „Przy
padków Szypowa". Bo w;

gruncie rzeczy Okudżawa-

WTOW

Rys. E. LUTCZYN

czaty ha tenże cel i tak bu
dowę rozpoczętą w czerwcu
1971 —' ukończono we wrześ
niu br.

Będzie się: gdżie spoty
kać, dyskutować i tworzyć.
A w twórców ta ziemia
płodna. Odbył się już w no
wym PDK — Krakowski
Sejniik Twórców ! Ludowych.
W powiecie
jest ich
pisarzy,
/Styków.

t w.i?c do

nowotarskim
ponad 300:.. poetów,
gawędziarzy i plą-

Sejmik . .. pąwołał
Życid Oddział Woje-

Na powiatowym
szlaku kultury

Janosikiem w tle.z

O-
K.

Ło-

wódzki STL ż siedzibą w

Nowym Targu.
Z Nowego Targu do Szcza

wnicy, kulturalnym powie
ziono nas szlakiem...

Na początek: Gminny
środek Kultury im.

Przerwy - Tetmajera w

pusznej. Na progu — góral
ska kapela; obok tablicy z

ogłoszeniami, że zapisywać
się można do: kołka teatral
nego, plastycznego, fotogra
ficznego, brydża sportowe
go, na naukę języka rosyj
skiego i. niemieckiego. .

W środku—- serwuje się
wiejski kołacz, masło i mle
ko; To — okazjonalnie. Na,
Co dzień serwuje się tu

mieszkańcom yosi: salę klu-

w

••

po-
zaakceptowany.

młode

klasy
jest na

świąty-
. drew-

prozaik pozostaje u nas W
cieniu Okudżawy-poety i pie
śniarza,'pomimo przecież wy
dania dwóch większych i je
dnej mniejszej powieści. Sam
dziś nie wiem, który z tych
Okudżawów jest ciekawszy;

jakości artystyczne trudno
porównywać przy tak róż
nych gatunkach twórczych. .

„Mersi, czyli przypadki Śzy-
•powa" są na przykład ksią
żką absolutnie znakomitą, i
to z każdego punktu widze
nia. I treść niebanalna, i for
ma nietypowa (oprócz nor
malnej narracji — „ściśle taj
na" korespondencja policyj
na), wreszcie ogromny ładu
nek humoru, dowcipu sytua
cyjnego i słownego, przy tym
lekkość pióra, której' nota
bene doskonale sprostał pol
ski tłumacz, Witold Dąbrow
ski, że daj Boże zdrowie.

Akcja książki odbywa' się
w roku 1862, i składa się nie
mal wyłącznie > z przebiegu
tajnego śledztwa, które na

polecenie III Oddziału Kan
celarii Osobistej Jego Cesar
skiej Mości wykonuje pewien
szeregowy wywiadowca poli
cji moskiewskiej. Podejrza
nym jest'... hrabia- Lew Toł
stoj, tenże samod „Wojny i

pokoju" tudzież „Anny Kare
niny". Hrabia bowiem, zdy
misjonowany porucznik car
skiej artylerii, jakoby pro
wadził wśwoim majątku na

Jasnej Polanie podejrzaną z

punktu widzenia minister
stwa spraw wewnętrznych
działalność propagandowo-o -

świeceniową na rzecz oko
licznego chłopstwa, w dodat
ku . przy nielegalnej pomocy
młodych nauczycieli wyrzu
conych z państwowych szkół
za szerzenie wrogich idei so
cjalizmu. Misją-wykrycia te
go ponurego spisku zostaje
obarczony niejaki Michał I-
wanowicz Sżypow, były ła
pacz drobnych złodziei, pija
czek, i t- krótko mówiąc —

przygłup, "■ńits# wykonujiący
wyłącznie ż^UwOgi 'na 'twoje
zyski, natomiast bez zbytnie
go zwracania tejże rów agi na

osobę podejrzanego.
Książka napisana jest w

tonacji humorystycznej, ale
trudno powiedzieć coś śmie
sznego o faktach w niej za
wartych. Oto ktoś zrobił z

'„uprzejmości" mały donosik,
inny ktoś się nad nim, zbyt
poważnie zastanowił, z kolei

tak
maleń-
dzisiaj.

Kto Wie...
prawdziwi

w tym
raku te-'

tu ślub z

kocha dó dzisiaj...
Szczawnica i po-

Nowego Targu. Po
oglądamy okolice,
woda zaleje stare

bez jednego gwoździa. Naj
cenniejsza jest tu polichro
miazkońcaXVw.33ko
lory, 77 wzorów.

Podanie ludowe głosi, że
zbójnicy przywieźli tryptyk
ołtarza z Węgier. Postanowi
li go tam ukraść, ale że był
własnością sióstr zakonnych,
więc sumienie ich ruszyło i
tylko go „pożyczyli”. I

„pożyczony” jest w

kim kościółku do
Czy to prawda?
Ale na pewno ■
zbójnicy siedzieli
kościele... półtora
mu. Janosik brał
Maryną i dwa zbójniki mu

świadkowały. Tak, tak, tu

właśnie kręcono dwie, sceny,
z telewizyjnego serialu.

Potem był jeszcze zamek,
w Niedzicy. Stare ruiny,
piękne widoki, wewnątrz
sale i narzędzia tortur. I o-

czywiście, w ustach prze
wodnika, opowieść i piosnka
o Janosiku, Jak to tu był
więziony, ■jak uciekł. Duna
jec przepłynął wpław, jak
go Maryna zdradziła i .za
wisnął na haku, ale go ,ląd
góralski

Potem
wrót do
drodze
Wkrótce
Maniowy, ile nowych legend
o tej pięknej ziemi dla po
tomnych naniesie ta woda?
Wiec. dyskusja o kulturze w

dniu dzisiejszym, o kultural
nym dziedzictwie tej zie
mi, o nowych zadaniach.

A nad Wszystkim wnosił
się duch dzielnego Janosika,
co . to połączył zbójnicką le
gendą dawne, i obecne laty.

BARBARA NATKANIEC

przesłał wiadomość do Odpo
wiednich Instancji, tam do
robiono do >tego ideologię,
wreszcie poszczuto agęnta,
małego tajniaka-szantażystę,
który przesyłając fikcyjne
sprawozdania z narastającej
rzekomo przestępczej działal
ności hrabiego Tołstoja do
prowadził do brutalnego na
jazdu policji na dom pisarza.
A jednym z głównych pro
blemów, jakie wówczas po
ważnie trapiły hrabiego, był
kaszel, leczony przezeń ku
mysem... Nic się na szczęście
nie stało, oburzonego hrabie
go polecono przeprosić zape
wniając jednocześnie, iż cala
„operacja", wbrew skargom
mieszkańców dworku, została
przeprowadzona przez żan
darmów ,;Lz; Ową delikatno
ścią, która winna być nieo
dzownym warunkiem ich
nominacji".

TADEUSZ NYCZEK

Bułat Okudżawa. Mersi,
czyli przypadki Szypowa.
Tłum. Witold Dąbrowski.
PIW, W-wa 1974.

Jean Renoir

ma 80 lat

JEAN RENOIR, twórca wie
lu wybitnych filmów, obchodził
80-lecie urodzin. Syn znakomi
tego malarza Augusta Renoira,
wszedł w służbę X Muzy w

epoce filmu niemego. Z tego
okresu pochodzą, takie jego fil
my, jak ,;La chfenne”, ,,Nana”,
„Dziewczynka z zapałkami”.

,W pierwszych latach filmu
dźwiękowego tworzy dzieła za
liczane dziś do klasyki;, m. in.
„Madame Bovary”, „Wycieczkę
na wieś”, „Na dnie” (nagroda
Delliica), „Towarzysze broni”
(r., 1937, .-nagroda na festiwalu
w Wenecji); .

W dniach tworzenia Frontu
Ludowego we Francji w roku
1936, jest współreąlizatorem fil
mu o Francuskiej Partii Komu
nistycznej. Film ten pt. „Lą
vie est a nous” — został ostat
nio wznowiony ha ekranach kin
francuskich. Po drugiej wojnie
światowej powstają .nagrodzone
później na kilku festiwalach

filmy Renoira, m. ih. „Złota
karoca”,.

OD DWUNASTU LAT nię
zrealizował on żadnego filmu,
choć .mieszka w Hollywood.
Tam napisał, swą autobiogra.fi--
czną opowieść „Moje życie i
moje filmy”, (rj)

Nie znany list
Jana Potockiego

W znajdującym się w Chan-
tilly archiwum1 rodziny Spoel-
berch de Lovenjoui przechowy
wany jest nie znany do niedaw
na list Jana Potockiego (1761--
1815), autora m. in. „Rękopisu
znalezionego w Saragossie”.

W zbiorach w Chantilly znaj
duje się sztambuch Eweliny z

Rzewuskich Hańskiej, w którym
zachował Się list Potockiego,
napisany w Uładówee na Ukra
inie 15 października 1812 r., tj.
na trzy lata przed jego samo
bójczą śmiercią. Adresatką by
ła Wiktoria' de Choiśeul -, Gou-
fier w Petersburgu.
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„Latające spodki" znów modne

Nie znany dokument w Muzeum Czartoryskich

UFO - to fantazja
czy prawda naukowa

Mnożą się rzetelne informacje naukowe, na podstawie któ
rych można uznać za prawdopodobne istnienie życia na niek

tórych z nie znanych dotąd planet. Jeśli zaś pojawiło się tam

życie, to w sprzyjających warunkach jego ewolucja powinna
doprowadzić do powstania istot inteligentnych i w ostatecz
nym wyniku — do rozwoju cywilizacji technicznych.

być^do ntoną,
fantaslóty 3 maniaków I

zajmują się' nią dziś poważ-
ńe placówki naukowe *iś pradu-
jacy w nich uczeni o świato
wych nazwiskach, tacy, jak: N.
S. Kardaszew, J. Szkłowski, Ć.
Sagan, F. j. Dyson czy A. G. -W.
Cameron.

Jeśli zaś istnieją obce istoty
inteligentne, to * niektóre przy
najmniej z nich powinny być na

znacznie wyższym . szczeblu; roz
wój u niż ludzie. Stąd . tylko
krok do wyrążeiiiń przypuszcze
nia, iż domniemani przedstawi
ciele pewnych cywilizacji kos
micznych dysponują możliwością
swobodnego poruszania się w

■nieskończonej . przestrzeni
Wszechświata. W1 czasie swych
wędrówek istoty owe musiały
„zahaczać”, i ńń Ziemię...

„Kosmiczni bracia'*

odwiedzili Ziemię?
W literaturze można napotkać

oceny liczbowe . częstotliwości
takich kosmicznych odwiedzin!

Przy. zachowaniu całego entu
zjazmu dla sprawy istnienia

owych „kosmicznych braci”,
wypada ; podkreślić, \że- chociaż
takie oceny sporządzone zostały
przy wykorzystaniu rzetelnych

Puszcza
Mionszi

Po dłuższyni okresie czasu

udostępniona została ' dla sze
rokiej publiczności- puszczą
Mionszi w Beskidach . (pół
nocne Morawy,,Ćzechośło-
'waćjaj. - Na obszarze o po
wierzchni blisko .170 ha tu
ryści czechosłowaccy i' zagra
niczni, mogą podziwiać pozo
stałości starego jodłowo-bu-
kówego lasu '

karpackiego
którego jodły, liczą aż 450 lat,’
a buki 250 lat. W rezerwa
cie żyje ró-wnież liczna zwie
rzyna, przede wszystkim je
lenie, sarny i w mniejszym
■stopniu głuszce.

Przez-cały rok ten rezer
wat państwowy służy krajo
wym i zagranicznym bada
czom oraż ; studentom wy
działów . leśnych, którzy
wzbogacają' tu swoje wiado
mości . teoretyczne.

,p?,ętdd: ^tą^styki^^-i^iątemątez-
nej,, całe zagadnienie pozostaje
w sferze prawdopodobieństwa
dalekiego od naukowej pewnoś
ci.

Co żarliwsi, entuzjaści powo
łują się na wydarzenia nąm
współczesne. W istocie, jakby na

poparcie całej tezy, mniej lub

bardziej burzliwie rozwija się
przed naszymi oczyma cała fa
langa owych „latających spod
ków”, które, w piśmiennictwie,
zachodnim określą się bardziej
lapidarnym Skrótem UFO. Te
tzw. „niezidentyfikowane.' o-

biekty latające” od kilku dzie
siątków lat pojawiają się to tu,

’ t<>' tam.

z Choć można i trzeba mieć do

sprawy stosunek trzeźwy i kry
tyczny, nie należy jej trakto
wać lekceważąco. Nie sposób
bowiem wszystkich obserwato
rów „latających .spodków” uwa
żać za ludzi naiwnych czy wręcz
oszustów. Nic dziwnego, że za
gadnieniem coraz częściej inte
resują się poważni naukowcy,
którzy poświęcają mu godziwą
uwagę, wbrew protestom mniej
szości uważającej rzecz za . nie
godną spojrzenia, a nawet u-

właczająeą dobremu imieniu
człowieka wiedzy.

„UFO — dyskusja
naukowa"

Ostatnio np. ukazała się bar
dzo interesująca pozycja książ
kowa „UFO —, dyskusja nauko
wa”. Jej redaktorami są: wy
bitny planetolog, Carl Sagan —

profesor astronomii .i dyrektor
Laboratorium Badań Planetar
nych Uniwersytetu Cornella, o-

raz dr Thornton Page r- astro
fizyk pracujący obecnie w O-
środku Statków Załogowych im.
L. B . Johnsona w Houston.
Książka zawiera kwintesencję
debaty/? w czasie specjalnego
sympozjum poświęconego nie
zidentyfikowanym -obiektom la
tającym.

W Ameryce był również rea
lizowany ,,Project Blue Book”
(„Projekt Niebieska / Księga,”),
czyli akcja systematycznej reje
stracji i badania wszelkich za
obserwowanych. przypadków po
jawienia się- UFO, w latach
1948—1969. Decyzja zakończenia

■akcji została podjęta głównie
na podstawie.' wyników tzw.,
„Raportu Colorado”, opracowa
nego przez Uniwersytet Colora

✓'""H ypr — „wyspa nie-
I nawiści“ — nazwana

z powodu ciąg
łych od dziesiątków lat

krwawych konfliktów mię
dzy zamieszkującymi ją
dwoma narodami, ż Greka
mi i Turkarńi, często poja
wia się na pierwszych
stronach '

gazet. Przebieg
ostatnich wydarzeń — tak

tragicznych dla jej miesz
kańców —szczegółowo re
lacjonowanych przez pra

do, „Naukowe badania nieziden
tyfikowanych obiektów latają
cych” oraz recenzji tego raportu
wykonanej przez amerykańską
Narodową Akademię Nauk. :

„Raport Colorado"

Wspomniany „Raport, Colora
do”, opracowany, tód'.pijźńwód,-
-nictwem * pr.of, . U. Cóndona,* ■
spotkał się z krytyką szeregu
uczonych. -W Raporć.ie stereoty- .

powo — w imię uczćjwości nau
kowej : — potraktowano szereg
■przypadków, których- nie spo
sób wyjaśnić w świetle wiedzy
współczesnej. Pokutuje tu

przyjmowana od i końca XIX
Wieku . zasada,: stosowana prze
de wszystkim w' fizyce: . to, co

-się nie da wtłoczyć w uznany w

nauce schemat zjawisk, file

istnieje. Zwolennicy takiego po
glądu uważają więc np., że tak

długo, dopóki nie zdobędzie się
.niezbitego dowodu życia poza
Ziemią, trzeba przyjmować, że

jego tam nie ma.' W tego ro
dzaju postępowaniu rzetelność'

doprowadzono jednak do absur
du; ■

Nieżyjący już dziś profesor
nauk o atmosferze, Uniwersyte'-
tu Arizony w Tacson, James
McDonald, zwrócił uwagę szcze
gólnie na 10 przypadków UFO

zauważonych przez wykwalifi
kowanych i rzetelnych obserwa
torów i sżeźegółowo,. udokumen
towanych. Wszystkie one wy
mykają się próbom racjonalńe-
go ich wytłumaczenia, zaś ko
mentarze Raportu Cblorado; jak
łatwo zauważyć, nie są przeko
nywające. i . ■.

Dowody sq

czy ich nie ma?

Interesujące są dowody foto
graficzne. W materiałach

wspomnianego sympozjum bo-

śtońskiego Znaleźć można np.
klasyczne już zdjęcia (wykona-
r.e .11. maja 1950 roku w. stanie.

(ÓregmTlr-póżniejsza dokładna. ą';:
naii£ą tych fotografii, wykońa,-
na przez ekspertów, przema
wiała przeciw fałszerstwu, błę
dom . kliszy i .przypadkowym
zniekształceniom w czasie ob
róbki naświetlonego materiału.

Czy można, więc przyjąć, że

„latające spodki” istnieją? Sto
jąc na, gruncie rzetelnej wiedzy,,
lecz nie kierując się dogmatyz-
mem, można stwierdzić jedynie,
że istnieje szereg zjawisk, któ
rych nie potrafimy wytłuma
czyć w świetle posiadanych in
formacji.

Wybitny fizyk Philip Morri-
son, profesor Instytutu Techniki
Massachusetts, zwrócił uwagę
na kluczowe zagadnienie — na

naturę dowodu naukowego. Po
służył się on .klasycznym przy
kładem: pracą Jean-Baptiste
Biota na temat meteorytów. W

pracy tej (z roku 1803) uczony
francuski '

wykazał pó raz

pierwszy ponad wszelką wątpli
wość, że meteoryty rzeczywiś
cie spadają na Ziemię z góry,
a nie są jej wytworami...

W przypadkach' obserwacji
UFO brak', nam niestety udoku
mentowania we wszystkich po
trzebnych nauce szczegółach.
Nie, należy, jednak z poszukiwań
rezygnować!

OLGIERD WOŁCZEK

Szklanne

cuda

Oprócz szkła
na co dzień, jak

poszukiwane
szklanki i kie
liszki, Króśnień-;
skie Huty Szkła

produkują wy
roby ■techniczne
i. gospodarcze o-

raz wiele innyćh
przedmiotów, a

wśród nich pra
wdziwe cuda. Są
to kolorowe i
białe wazony,
patery, wazy o

kształtach cza
sem niezwykle

wymyślnych,
zdobione barw
niej np. przez
wytrącanie mie
dzi z masy
szklanej.

sę, znów ożywił zaintere
sowanie tą uroczą „wyspą
Afrodyty

Cypr leży daleko od Polski
toteż jego burzliwa historia to
czyła się z dala od naszych
spraw. . Niemniej w Krakowie,
przypadkiem . natrafiłem na

drobny1. fakt, odnoszący się do
. tej wyspy, a dotyczący polskiej
emigracji XIX w. Ten nie noto
wany przez żądne opracowanie,
naukowe 'szczegół, historii war
ty, jest przypomnienia nie tyl

ko jako ciekawostka, ale też

jako ilustracja epoki, niezwyk
le tragicznej dla naszego na
rodu, epoki kiedy bardziej .war
tościowi . synowie ojczyzny mu

si eli szukać schronienia na ob
czyźnie. ;

Rozproszona po różnych kra
jach po Powstaniu Listopado
wym emigracja .polska, nieje-,
dnokrotriie znajdowała się w

ciężkiej bardzo sytuacji. '.Do
strzegał to również Michał Czaj
kowski, zwany też Sądykiem.
Paszą, pisarz i działacz emigra
cyjny Hotelu Lambert, mónar-

chistycznego. ugrupowania , ks.
Adama Czartoryskiego. Czaj
kowski, niezwykle wpływowy
w tym czasie człowiek w Otto-

mańskiej Porcie, w której z ra-

mieńia Czartoryskiego działał

jako Agent Główny Polskiej
Agencji w Carogrodzie, był wła
śnie autorem nierealnego jak
nam śię dzisiaj wydaje pomy
słu przeniesienia i skupienia ca
łej polskiej emigracji na Cy
prze, aby stąd po przeczekaniu
najcięższego okresu, wrócić i

włączyć się do walki o niepod
ległość kraju.

; W pożółkłych ;j, zakurzonych
■ijńżi<mi'eęO; /szpargałach, idoku
mentach Muzeum Czartorys
kich w Krakowie, • oznaczonych
w rejestrze numerem EW 1187
zachowała się notka Czajkow
skiego adresowana do Czartory
skiego w tej sprawie. Oddajmy
głps jej autorowi:

„...byłoby to cząstkowe ulże
nie Emigrącyi, która teraz we

Francyi może być najbardziej
cierpiąca i potrzebująca, jest to

myśl, którą władzy przedsta
wiam.

...można myśleć o przeniesie
niu Emigrącyi jak ja mniemam

w ten sposób, żeby pewna ilość

emigrantów we Francyi i An
glii złożyli . petycję do rządu
francuskiego i do rządu angiel
skiego jedną, a drugą do po
selstw tureckich (Turcja utra
ciła. Cypr na rzecz Wielkiej Bry
tanii w- 1878 r. —s przyp. J. S.

Ł.) w tych krajach, że życzą so
bie ustalić swoje położenie do
tąd niepewne, niestałe proszą o

możność osadzenia się na wy-

spie Cypru... MOTYWĄ TAKIE

UŁOŻYĆ, ŻEBY NIE UBLIŻA
ŁY GODNOŚCI i NADZIEJOM

POLSKI T, ŻEBY NIE ZOSTA
WIĆ MOŻNOŚCI POWIEDZE
NIA WROGOM NASZYM DLA
CZEGO NIE JEDZIECIE DO
AMERYKI OSADZAĆ SIĘ...

Wyspa Cypru jest niezalud-

nioną, a obfita i żyzna, ...tam

więc najkorzystniej mogą osie
dlać się i rolnicy i rzemieślni
cy, a PO PEWNYM CZASIE

ŁATWO SIĘ BĘDZIE STAM
TĄD ROZEJŚĆ, GDZIE BĘDZIE
TRZEBA”.

Górskie.

Cli c
•••

I...utrzymują się w dobrej kondycji alpinistycznej. Nic dzi
wnego, skoro młode pokolenie uczy się chodzić w tak trud
nym górskim terenie;/wśród urwistych skal i kolo przepa
ściąNie byłoby w tym nic dziwnego, jednak zdjęcie po
wyższe wykonano w... chicagowskim ogrodzie zoologicznym.

CAF — UPI

.. Wkrótce po otrzymaniu tej re
lacji, w raporcie' datowanym 28

maja,1849 „władzą” przekazuje
do Istambułu obszerne ' instruk
cję na ten temat: ■'

„Z polecenia JKMości mam

honor zawiadomić Pana, że pro
jekt jego Wyrażony w dep'eszy
Pańskiej z dnia 24 zeszłego mie
siąca, co się tyczy przeniesie
nia Emigrącyi Polskiej do Pań
stwa Tureckiego, był rozważa
nym i za istotnie użytecznym
uznanym.

Położenie teraźniejsze Emigra-
cyi znacznie powiększonej przez
nowych przybyszów pozbawio
nych wszelkich zasobów mate
rialnych tak jest bolesne, że

już od dawna zajęło/ uwagę
JKMości. W celu polepszenia jej
bytu...
. Propozycja więc Pana odebra
na w takich okolicznościach

przyjęta była uprzejmie przez
Księcia Jegomości lecz do usku
tecznienia jej Książe Pan prze
widuje niektóre trudności..,”.

Trudności te, a przede wszyst
kim „wojna bowiem teraz na

Węgrzech tocząca się i mająca
tyle styczności z interesami
Polski” oraz sytuacja wewnętrz
na Niemiec i Francji, „utrzy
muje Emigracyę w tej gorączce
oczekiwania, w której propozy
cja przeniesienia się byłaby wy
stawiona na narzekania i szka
lowania”. Niemniej jednak, na

wypadek, gdyby, sprawy „wzię
ły taki kierunek,,, w którym
nadzieje narodu naszego była
by jeszcze raz do pomyślniej
szych chwil odroczone”.

Przy końcu raportu Czajkow
ski otrzymuje polecenie:

JKMość życzy sobie więc,
gdybyś Pan zechciał wyrozu
mieć rząd <tu recki nie nadmie
niając bynajmniej O powodach

udania się dtp Turcji czegoby się
w razie potrzeby Polacy -mogli
oczekiwać z pewnością od rządu
tamecznego pęd względem mo
ralnym i do jakiego stopnia
pomoc materialna byłaby im

zabezpieczona...”.
Tyle-na podstawie wspomnia

nego, dokumentu. Niestety żaden
z indagowanych przeze mnie

historyków nie umiał mi powie
dzieć, ■jaki był . dalszy los po
mysłu, nikt o nim w ogóle nie

słyszał Najprawdopodobniej z

powodu ■sytuacji politycznej w

Europie a szczególnie spraw
związanych/z Wojną Krymską
(1853—56) i tworzeniem Polskiej

Dywizji w Turcji; po prbstu z

realizacji pomysłu zrezygnowa
no.:'.

, JERZY S. ŁĄTKA
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Jeszcze na
Czas najwyższy odłożyć

do szaf nasze letnie suknie,
bluzki, .płasżcze .i in. Zanim

jednak to uczynimy pamię
tajmy, że wszystkie wdzian- .

ka muszą być idealnie czy
ste! Co możemy sami wy
prać — wypierzmy, a :tę
część naszej garderoby, któ
ra wymaga chemicznego czy
szczenia — oddajmy do pral
ni. Dopiero potem można:
odzież ułożyć na półkach pa
wlacza lub w walizkach. Do
Walizki nie wpychajmy je
dnak rzeczy na siłę, trzeba
w niej zostawić trochę luzu,
dla przewiewu.

Letnią odzież mamy „z

głowy”, zabierzmy się więc
do zimowej. Nie bądźmy le
niwi, przeglądnijmy już te
raz dokładnie każdą sztukę,
czy będzie to kurtka, czv tyl- ■
ko wełniana skarpetka. Może

gdzieś brakuie guzika, może

znajdzie się’* jakaś mała
dziurka do zacerowania, mo
że we włóczkowei czapce pu
ściły oczka... Jeszcze czas, by
wszystkie braki spokojnie u-

zupełnić; potem nie znaj-
dziemy się w przymusowej
sytuacji wyrhagaiąćej od nas

pospiesznego \ reoerowanią,
byle l.ąk, na minutę przed
wyjściem do miasta.

I jeszcze jedno — pomyśl
myr jak uatrakcyjnię wysłu^
żony już sweterek, szalik, rę
kawiczki. Podnowiadamv: na

sweterku można wyszyć mą-

W odpowiedzi na apel do

Czytelników o współredago
wanie z nami niniejszego
„kącika” — jako pierwsza
napisała do Larów pani Ja
nina O. w sposób następują
cy:

—- Moja babcia (najmilsza
i najlepsza istota pod słoń
cem) żyła długo, bo 92 lata.
Odkąd ja pamiętam, miała
zawsze dość długie włosy,
które splatała w warkocz i

upinała go na głowie. I
chociaż mijający czas kładł
na babci swoje nieuchronne

piętno, jej włosy były nadal
ładne, miękkie i w miarę pu
szyste.

Powie ktoś może: no pew
nie, starsza pani nie farbo
wała włosów, nie robiła

trwałych ondulacji... Otóż nie
tvlko dlatego. Sądzę, że rów
nież z tego względu, że moja
babcia/ od dzieciństwa aż po
sędziwy wiek, zawsze po u-

myciu włosów płukała je w

ciepłej wodzie z dodatkiem

odrobiny nafty.
Naszej Czytelniczce za list

dziękujemy, prosimy o nad
syłanie dalszych korespon
dencji.

Atłasowe i aksamitne pan
tofle czyści się tamponem
zwilżonym ciepłym denatu
ratem, następnie wyciera się
je, czystym i suchym tampo
nem. Denaturat można pod
grzewać tylko poprzez wsta
wienie odkorkowanej butel
ki z tym płynem do naczy
nia z ciepłą wodą.

Szklanki szybko pękają
Aby je „zahartować” — naj
lepiej umieścić szklanki w

garnku z wodą, przełożyć po
szczególne sztuki papierem i

postawić garnek na ogniu.
Gdy Woda zakipi, garnek
zdjąć z kuchenki a szklańki

pozostawić w wodzie do cał
kowitego wystygnięcia.

spokojnie
łe, , różnokolorowe kwiatki

(ogromnie modne!), również

płaszcz, zimowy (jeżeli nie
ma futrzanego .kołnierza) o-

zdobić | bukiete‘m kwiatów,
wykonanych z włóczki. Zrę-T
sztą, każda pani posiada- swój
indywidualny, gust i własną
inwencję:

Szybkie kiszenie

kapusty
Dość odległe to czasy, kie

dy zapobiegliwe gospodynie
udeptywały” ogromne ilości

kapusty w dużych beczkach,
przechowywanych później w

zimnych i mrocznych piwni
cach. Dziś nikogo do takich

pracochłonnych zająć nie na
mawiamy, dobrze natomiast
wiedzieć o tym, że kapustę
można, żakisić w mniejszej
ilości, mianowicie w kamien
nym garnku..

W tym celu szatkujemy, o-

czyszczoną z zepsutych liści
i opłukaną kapustę, następ
nie układamy ją w wymie
nionym naczyniu, dodając
pokrajane w ćwiartki jabłka
a także żurawiny, posypuje
my • kminkiem, solimy.
Wszystko przykrywamy
drewnianym denkiem i przy
ciskamy kamieniem Nawet

piwnica nie będzie potrzeb
na, wystarczy jakiś kąt W
kuchni.

i Aby proces i kiszenia prze
biegał fęzyĄcjej,. ha warstwę.
kapusty kładziemy drewnia
ną deszczułkę, na mą kil
ka kawałków surowego cia
sta i dopiero potem denko z

kamieniem. Pozostawiamy
przez kilka dni w ciepłym
miejscu, najlepiej w pobliżu
pieca lub kaloryfera (kapu
sta taka nie nadaje się do

długiego przechowywania).
Ną marginesie warto do

dać, ze w błyskawicznym
tempie można zakisić rów
nież ogórki. Po umyciu, ob
cięciu końców', dodaniu czo
snku i przykryciu- koprem t-

należy zalać ogórki wrzącą
wodą z solą, dodać skórkę
od chleba i postawić na dwa
do trzech dni w ciepłym
miejscu Alę ten przepis bę
dzie aktualny dopiero za

.rok.;. .

V* ewien grabarz miał syna.
Jr— i któregoś dnia poszli ra

zem na cmentarz. Syn zo
baczył, co ojciec robi, i uciękł
przerażony do domu. Po raz

pierwszy zobaczył wtedy, że ńi-
dzie starzeją się i umierają, że

przeznaczeniem wszystkiego, eo

narodzone, jest umrzeć; i .że nio
ma od tego ucieczki. Tak; bar
dzo mu, się to nie spodobało, że
zaraz rzekł do matki i ojca:

— Kocham was ogromnie, lecz
mimo to opuszczę was, bo nie
cheę żyć na takim świecie, na

którym muszę umrzeć!
I ruszył w drogę, by prze

kroczyć granicę naszego świata
i dojść do kraju nieśmiertelno
ści.

Najpierw spotkał człowieka

siedzącego u stóp Wielkiego sto
su prosa, wysokiego, jak wieża

świątyni,. , ., j?
— Witaj, chłopcze! Oto miej

sce, którego szukasz. Tu nie mu
sisz obawiać się śmierci.

— Jakże to? Powiedz, powiedz
szybko.! *1

świątynię, i gdzie są moi ro
dzice.

— Pówiadają, że pochodzę »

'rodziny, w której kilkaset lub
nawet kilka tysięcy lat temu

był grabarz, a jego syn wy
ruszył w poszukiwaniu krainy
nieśmiertelności.

„Morze wyschło, góra prosa
przeminęła — pomyślał chło
piec. — Jakże więc moi rodzi
ce mieliby jeszcze żyć”.

I postanowił wrócić do Ojca
Przeznaczenia, zostać z nim na

zawsze.

Gdy już wychodził z wioski

zobaczył starą kobietę nucącą
wesołą piosenkę, A gdy zbliżył
się do niej, kobieta spojrzała na

niego wesoło, zobaczyła jego
jabłko.

— Ach, chłopcze! Baz w Życiu
tylko widziałam tak piękne
jabłko. Przed półwiekiem takie
samiuteńkie dostałam od narze
czonego. Bądź tak łaskawy, zrób
starej, kobiecie przyjemność, daj
mi to jabłko.

Pomyślał chwilę chłopiec —

wyciągnął rękę z jabłkiem do

kobiety,
Kobieta szybko porwała jabł

ko, ucałowała je, podziękowała
gorąco, i odeszła.

A chłopieć poczuł, : że w mig
się starzeje, poczuł, że umiera,
i padł zaraz martwy, w ostatniej
chwili słysząc jeszcze, że stara
kobieta1 znowu nuci wesołą pio
senkę. • K. D.

— Przeznaczone jest; że tak

długo będę żył, jak długo będę
jadł to proso. A wystarczy jedno
ziarenko na rok. Więc mam

niezliczoną ilość lat przed sobą.
— Lecz ja chcę żyć zawsze —>

rzekł chłopiec i ruszył dalej.
I doszedł do morza, i zoba

czył ptaka spacerującego po
plaży.

— Witaj chłopcze! I zostań z*

Bemmv mieć wiecei
witamin i kalorii

uj puszkach
Czy koncentraty spożywcze przyjęły się w naszym gospo

darstwie domowym? Sądząc po stałych kłopotach z nabyciem
niektórych w naszych sklepach, można by odpowiedzieć twier
dząco. Ale czy właśnie taka jest prawda? A może zwyczajnie
— podąż nie nadąża za popytem?
Siedem lat temu sprzedawano

koncentratów spożywczych za

2 miliardy złotych, W tym roku

już ża blisko 5 miliardów zło
tych. Rok przyszły przyniesie
dalszy wzrost sprzedaży za po
nad ,6 miliardów złotych. Tak
więc w stosunku do roku 1973
znajdzie się ha rynku o 60 proc,
więcej koncentratów spożyw
czych. A wybiegając myślą w

niedaleką przyszłość trzeba po
wiedzieć, że Zjednoczenie Kon
centratów Spożywczych ma za
miar sprzedawać w 1980 roku
swoje wyroby za okrągłą sumę
11 rnjliardów złotych.

Czy dotychczasowy skok poz
wala na optymistyczne progno
zy? Raczej tak. Osiem miesięcy
tego roku przyniosło 28-procen-
towy wzrost' sprzedaży koncen
tratów spożywczych; to dyna
mika dotąd nie spotykana. Oczy
wiście nie we wszystkich grut
pach ten skok jest tak ogrom
ny, Wszelkie dania obiadowe,
jak zupy, posiłki jednodaniowe,
konserwy warzywno-mięsne, za
notowały .wzrost 15 proc.

Produkcja obiadów wikon
centracie napotyka jednak na

spore trudności. Brak jest wciąż
opakowań z folii1 aluminiowej,
gwarantującej dobrą jakość po
siłku. Centrala Handlowa Me
tali Nieżelaznych nie przydzie
liła w bieżącym roku ani jed
nego kilogrśma folii więcej po

Co iycfzfen

O chłopcu, 'który
nie chciał umrzeć

(Bajka armeńska)
mną, gdyż przeznaczone jest, że,
tak długo będę żył, aż wypiję,
to całe morze.. A wystarczy je
den łyk ną rok.

— Ją jednak pójdę swoją dro
gą — rzekł chłopiec i ruszył da
lej. Sj

I doszedł wtedy do wysokiej
góry, a gdy stanął na jej szczy
cie,' zobaczył tam niezwykłego
człowieka prowadzącego olbrzy
mią księgę rachunków.

— Czy ty, panie, jesteś Oj
cem Przeznaczenia? — spytał.
chłopiec.

— Tak! — odrzekł tamten »

uśmiechem. .

— I żyjąe przy tobie ani sta
rości ani śmierci nie zaznam?

-— Tak! — powtórzył tamten.
— Więc pozwól mi zostać ».

tobą.
Wiele lat przeżył chłopiec *

Ojcem Przeznaczenia w jego
cudownej krainie, lecz po pew
nym czasie zaczął tęsknie za ro
dzicami' 1 własnym krajem, l
któregoś dnia rzekł: .

'

nad dostawy ubiegłoroczne. A

potrzeby ogromnie wzrosły i to

tak dalece, że' sytuacji nie ra-

tuje nawet, import opakowań. .

Spośród wielu innych rodża-

jów koncentratów na plan pier
wszy Wysuwają się wyroby cu
kiernicze trwałe. W stosunku
do roku ubiegłego nastąpił 300-
procentowy wzrost ich produk
cji w wyniku oddania do użyt
ku zakładu w Skawidie, który
dostarcza różnego rodzaju her
batniki. Podobnie jest z eks
traktami kaw. ■' Poszukiwana

kiedyś „Inka” jest dziś dostęp
na niemal w każdym sklepie
i to w wielu rodzajach opako
wań. Było to możliwe dzięki
oddaniu do użytku zakładu w

Opolu, a także osiągnięciu peł
nej zdolności produkcyjnej
przfez wytwórnie w Poznaniu i

jśkawinie. Dzisiejszy „kawowy”
program jest imponujący: w

tym roku i 2 tysiące ton w

miękkich opakowaniach, 3 ty
siące ton w puszkach metalo
wych i 2 tysiące ton w tektu
rze. Kartoniki powinny podbić
rynek z uwagi, na cenę po
mniejszoną o koszt opakowania.

Niejako osobny rozdział w

koncentratach spożywczych sta
nowią rozpowszechnione na ca
łym świecie sosy. W Kaliszu

przystąpiono do produkcji wielu
Jch odmian i o długim okresie
trwałości,- Wydaje się, że już
dziś można śmiało powiedzieć,
że np. sos „curry” nie jest wca
le gorszy od dostępnego na na
szym rynku podobnego wyrobu
renomowane.j_. .,Jirmy„„Calve”;
jest ponadto; sporo tańszy.

'

.

'

Przykłady dobrach.,ir.póśztfki-
wanyeh : wyrobów można, mno
żyć. Najbardziej jednak cieszy,
że producent ząłożył sobie stałe,
wyprzedzanie potrzeb rynku.

W najbliższym czasie wzrośnie
ilość rosołów i zup błyskawicz
nych, a także posiłków jedno-
daniowych i gotowych drugich
dań. Pojawi się więcej konserw

warzywno-mięsnych, a
'

także,
zupy dla gastronomii i posiłki'
regeneracyjne dla ciężko pracu
jących.

Sądząc
‘

po dotychczasowym
zainteresowaniu koncentratami
spożywczymi i zapowiadanymi
nowościami w produkcji, kto
wie, czy nie będzie trzeba w

planowanej produkcji przepro
wadzić korekty wzwyż — na

korzyść dla producenta i kon
sumenta.

JAŃ ROGALA

— Wracam, Ojcze Przeznacze
nia.

— Wracaj. Lecz wiedz, że wra

casz po to, co cię stamtąd wy
gnało!

— Niech tak więc będzie.
Ojciec Przeznaczenia uśmiech

nął się ną te słowa:
— Oto jabłko nieśmiertelno

ści, Weź je. Uchroni cię ono

przed starzeniem się i śmiercią.
Lecz nikomu nie możesz go dać.

W czasie powrotnej drogi
chłopiec znalazł martwego pta
ka, i zobaczył,; że miejsce mo
rza zajęła wysuszona, spękana
ziemia. Potem minął martwego
człowieka, który siedział przed
tem u stóp góry prosa, już nie
istniejącej. Na koniec dotarł dó
rodzinnej wioski. Lecz jego do
mu nie było. Na miejscu domu
stała mała świątyna, i modlił
się przed nią staży człowiek.

— Jestem synem grabarza,
którego dom stał tutaj — rzeki
chłopiec do starca. — Cóż tu się
stało; że zamiast domu, widzą
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w ydeptane ścieżki

na
ilkakrotnie namawiano
mnie do poruszenia tego
tematu, przychodziły w

tej sprawie listy i zawsze ja-
koś odkładałam' go na później.
Jest to bowiem temat, o któ
rym myśleć się nie chce, który
Chciąłoby się odłożuć.^nfl za
wsze i nigdy się z nim__ nie
zetknąć. Niąstetj/, jednak . co

dzień kilkadziesiąt, osób w sa
mym tylko Krakowie'ima z nim
do czynienia, nie będąc do tego
przygotowanym pad żadnym
względem. Myślę o śmierci w

rodzinie i o pogrzebie. . z

W obliczu tych smutnych, czę
sto tragicznych wypadków, sta-

jemy całkowicie bezradni, nie

wiemy gdzie się zwrócić, jakie
dokumenty przedstawić, co, jak
i gdzie załatwić, nie mamy bo
wiem — na ogół— doświadczeń
w tym względzie. A jeszcze
rozpacz lub otępienie nie po
zwalają działać nam w sposób
rozsądny i energiczny. A to jest
bardzo potrzebne, zważywszy,
iż czas jest ograńiczony, a prze
pisów wiele. .

Zyjemy w wielkim mieście,
działa w nim,: Miejskie Przed
siębiorstwo Usług Komunal

nych,' które w' tych smutnych
okolicznościach powinno przyjść
nam z pomocą. 1 istotnie wiele

spraw za nas załatwia. Nieste
ty — proszę wybaczyć porów
nanie, ale i tu — jak w innych
usługach — istnieje mnóstwo

mankąmentów,które w ,tej sy-
tuacji...,są specjalnie dotkliwe.

Np. sprawa informacji. Kto

dysponuje miejscem w grobow
cu, grobem tzw, wieczystym, ja
kie dokumenty i przez kogo
wydane powinien posiadać? Co
robić w wypadku, gdy dyspo
nent właśnie zmarł? .

Już samo miejsce przyjmowa
nia rodzin, załatwiających for
malności, ze względu na ciasno
tę lokali, bardziej przypomina
biuro meldunkowe niż kameral
ne pomieszczenie, w którym
jedni nie muszą przekrzykiwać
innych i przepychać się ze sło
wami „Pan tu nie stał”. Gdzie
urzędniczki i urzędnicy za ba
rierką nie żartują z sobą nie
frasobliwie, nie śmieją się
dźwięcznie i nie częstują wza
jemnie drugim śniadaniem.

Jeśli zaś mowa o ułatwie
niach, które wyświadcza przed
siębiorstwo — to w niejednym
wypadku są one bardzo iluzo
ryczne.

— Nie dysponujemy odpo
wiednimi kwiatami na wieńce...

— Do wyboru są tylko te

trzy trumny, w tym jedna dę
bowa, ale podrzędnego gatun
ku... ,

— Sprawę rozebrania okła
dziny grobu trzeba załatwić we

własnym zakresie. Proszę udać
się do zakładu kamieniarskiego,
aby otrzymać przyrzeczenie za
łatwienia rozbiórki...

— Kasę zamykamy o 12, je
śli do tej pory wszystko nie

będzie załatwione i , pieniądze
wpłacone — pogrzeb nie będzie
się mógł odbyć w terminie...

No i do pełnego kompletu: i
tu są trudności kadrowe, i tu

ludzie nie chcą pracować, bo
„robota przykra i smutna, hic

tylko rozpacz i łzy".
I rzeczywiście. Dziwić się

tylko pależy, że tak wielkie
miasto, jak Kraków, mimo ty
lokrotnych zapowiedzi na temat

rozbudowy usług i przestrzeni
tego przedsiębiorstwa, unowo
cześnienia jego pracy, zorgani
zowania Odpowiedniego doniu

przedpogrzebowego oraz obiek
tów 1 towarzyszącycli^-— ciągle’,
niemal nic w tej sprawie nie

uczyniło. Natomiast inicjatywa
prywatna operatywnie zajęła
się sprawą cmentarza Rakowic-j
kiego budując dziesiątki no
wych grobowców, i sprzedając
w nich miejsca po zawrotnych
cenach.

MARIA KWIATKOWSKA
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Najstarsze płyty
epitafijne umie
szczane były w

murze. cmentar
nym. By odczy
tać ich treść czę
stokroć trzeba

posługiwać się
kredą lub tal
kiem dla rozszy
frowania napi

sów.

Cmentarz Rakowicki
miejsce pamięci i zabytków

Poczta w sobotę 2 XI 74
W dniu 2 listopada czynne będą

na terenie Krakowa w godz. 9—15

następujące urzędy pocztowo-tele-
komunikacyjne — nadawczo-od
dawcze : ul. Lubicz 4, Dębowa 21.
Wadowicka 12, Zamojskiego 3, 18

Stycznia 45, Weissa 8, Bandt-

kiego, Swoszowice, os. . Willowe

28, os. Urocze, al. 29 Listopada 32,
ul. Okólna 4, Mydlniki; os. Na Sto
ku, ul. Wielopole 1. - Upt. Kraków

2, ul. Lubicz 4 i Upt. Kraków 30,
os. Urocze Nowa Hula czynne bę
dą całą dobę w zakresie służby te
lekomunikacyjnej, przyjmowania
przesyłek listowych .oraz wypłat
oszczędnościowych PKO.

2 listopada będą doręczane prze
syłki listowe i czasopisma oraz

paczki do osób, prywatnych.
Pozostałe placówki pocztowe na

terenie Krakowa będą w tym dniu

nieczynne.

dla

powie-,
cmen-

się w

Także

krakow-
Barbary

i jego obywateli
Zabezpieczenie mienia społecz

nego i bezpieczeństwo przeciw-
'

pożarowe omówiła Komisja
Przestrzegania Prawa i Porząd-

. ku Publicznego.RN m. Krakowa
na przykładzie dwóch wielkich
pE^e4si^bic^st^Y^ K;OMBInĄ-'
Tl> HfL I%ZFH^OLFA(’J^’' ^

Stwierdzono, żę przepisy od
nośnie gospodarowania mająt
kiem społecznym w obu tych
przedsiębiorstwach są Wcielane
w życie. Mimo tego zdarzają się
różne drobne kradzieże, a w os
tatnim czasie przez strażnicę
KZP „Polfa” został wywieziony
nielegalnie transport specyfików
wartc\?i pk. 300 tys. zł, ujaw
niony dopiero na zewnątrz przez
funkcjonariuszy MO. Jak do

tego doszło? — odpowiedzi u-

dżieli wszczęte w tej sprawie
śledztwo.

Komisja uznała za słuszne zo
bowiązać dyrekcje obu wymie
nionych przedsiębiorstw do za
ostrzenia kontroli osób i trans
portów przekraczających bra
my zakładów, do częstszego o-

mawiania z załogami, zagadnień
. związanych z Ochroną mienia

społecznego i do współpracy w

tej mierze z zakładowymi orga
nizacjami ORMO. Dotyczy to

ogółu jednostek gospodarki na
rodowej.

Drugim tematem obrad Ko
misji była działalność stowarzy
szeń na terenie Krakowa. Jest
ich w naszym mieście 500, zrze
szają. prawie 2 min osób, w ich
liczbie prawie 600 tys. młodzie-1

ży. Zarówno zajmujące się krze-?
wienięm sportu i turystyki,, jak
też kulturalno-nąukowo-oświa
towe czy charytatywne mają
ważne zadania w rozwijaniu
różnorodnych form pracy na

rzecz miasta, w zaspokajaniu
wielu zawodowych,.; kulturalno-
oświatowych; i wychowawczych
■aspiracji/: obywateli. Komisja
podkreśliła potrzebę dalszego
rozwijania takiej właśnie dzia
łalności opartej o pracę ideowo-

społeczną, podejmowania zobo
wiązań i czynów przydatnych
d)a miasta i jego' poszczegól
nych środowisk. (Z)

że pierwsza
pochowana

roku

DO KOŃCA
cmentarze miejskie znajdowały
się wokół kościołów parafial
nych. Patrycjat miejski chowa
ny był w podziemiach kościel
nych lub kaplicach grobowych.
Oddzielne były cmentarze

zmarłych na „morowe
trze” — grzebano ich na

tarzu, który znajdował
miejscu obecnych Plant
wokół kościoła Mariackiego
znajdował się otoczony murem

cmentarz mieszczan
skich, a kościół św.

pełnił funkcję kostnicy.
W ROKU 1802 na terenie ów

czesnego folwarku Rakowice
(należącego do klasztoru Karme
litów Bosych) znajdującego się
na północnym wschodzie od
miasta ■wytyczony został.. miej-
ski cmentarz. Pierwsze pogrze
by odbyły się tu w roku 1803.
Z notat Antoniego Kosteckiego
wiemy dokładnie,
na tym cmentarzu

została w styczniu 1803

Apolonia z Lubowieckich Bur-
sikowa. Świadczy o tym mar
murowa tablica, umieszczona w

południowym murze cmentar
nym ze znamiennym dla epoki
napisem: >,Pod śmiertelnym
głazem który ją okrywa z Lu
bowieckich Bursika żóna spo
czywa. Pierwsza z obywatelek
w 19 roku, zaległa to

Istoty, wyroku. .Miloić

coiri, cnota nie zarobkiem, te

są Bursikowej wieczystym nad-
grobkiem.

W 1908 ROKU powstał pierw
szy i jedyny „Książkowy prze
wodnik po cmentarzach Krako-
wa” spisany przez Stanisława

Cyrankiewicza. Zebrał on skru
pulatnie nazwiska wszystkich
pochowanych od momentu zało
żenia cmentarza do 1908 r. Podał
dane dotyczące kolejnych po
większeń cmentarza.

W CHWILI OBECNEJ Zespół
Inwentaryzacji Zabytków mias
ta Krakowa, będący filią Insty
tutu Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, gromadzi materiały do
kolejnych zeszytów Katalogu
Sztuki W Polsce. „Kraków”
wydawany jest sukcesywnie ja
ko tom IV. Dotychczas ukazały
się: część I — Wawel, część II
— Kościoły i klasztory śródmieś
cia, a w przygotowaniu są to
my następne. W jednym z nich
znajdzie się pierwszy w Polsce
inwentarz zabytkowych na
grobków z terenu- cmentarza
Rakowicki ego. Tego typu inwen
taryzacja z punktu -widzenia hi
storii sztuki nie była przeprowa
dzona nawet na cmentarzu Po
wązkowskim w Warszawie.

INWENTARYZACJI dokonuje
mgr Jerzy Petrus, który spisu
je nagrobki do końca XIX wie
ku oraz późniejsze wykazujące
cechy stylowe. Jak dotąd wy
pracował schemat podziału
mogił na: epitafia — płyty in-

skrypcyjne, nagrobki, grobowce
oraz kaplice grobowe.,

CMENTARZ RAKOWICKI jest
w gruncie rzeczy wielką galer
rią rzeźby XIX-w>iecznej. Znaj
dują się tu prace dłuta wszyst
kich wybitnych rzeźbiarzy dzia
łających w Krakowie jak np.:
Jana Szczepkowskiego, Wacława

Szymanowskiego, Antoniego
MadęySkiego, Franciszka Mą-
ćżyńskiego, Stanisława Odrzy-
woljkiego .czy Antoniego K.urza-

wy^.P.użą grupę nagrobków

lektycznych wznieśli na cmen
tarzu Stehlikowie rodzina
krakowskich kamieniarzy.

Prowadzona inwentaryzacja
jest' szczególnie cenna, gdyż
większość starych . . nagrobków
znajduje się w stanie dewasta
cji, utrudniającej prowadzone
prace inwentaryzacyjne. Cmen-
tarż ten to przecież zarówno
miejsce pamięci jak historia i
dorobek artystyczny naszego
mjasta. (j.r.)

■ Telewizja 1

Piątek I
12 Dziennik, 12.20 Michał Most-

nik — pr. dok., 12.50 Ballada o

Podgajach, 13.25 Przyroda polska,
14.05 Dla dzieci:. Biały rekin,- 14.45
Aktorskie Pasje, 15.15 Obrzędy
ludowe w Homolju, 15.45 XXX-

lecie muzyki polskiej, — teletur
niej, 16,55 Koncert w Żelazowej
Woli, 17110 Woda życia —

. film
fab. radź., 18.25 Scena ■zbiorowa
ze świętym — .rep., f5.45- Sonata
b-moll Fr. Chopina, 19.20- Dobra
noc, 19.30 Dziennik, 20.20 Teatr Te-

- Gyula Hay „Mienie",
Jesień
amer.,

lotniczy, 16.S0 Zmiana wachty,
17.45 Świat, obyczaje, polityka,
19.15 „Przygody Sherlocka Hol
mesa" —’ film ser. ang., 19.15 Wie
czorynka, 19.30 Dziennik,. 20.20 Ęs-
trada
2O.|5

ląris"
gram

poetycka -, ,S>tudi<g; ciszy?,
Przed ekranem, 21.20 „So-
— film fab. radź., 22.40 Pro-
ńa poniedziałek.

lewizji
21.30 Panorama,
Cheyennów

Rzeźba Konstantego Laszczkl na

mogile poległych w 1848 roku.

Fot. JADWIGA RUBIS

W

Z kroniki MO

Grobowiec z sygnowaną rzeźbą Karola Hukana. W tym wypadku
nie ma problemów z ustaleniem autorstwa czy datowaniem.

.

Orato-

22.10
film fab. pr.

Piątek II
17 Program. dnia, 17.05

rium — Odys Plączący, .18 Wiel
cy znani i nieznani, 18.40

encyklopedia zwierząt, 19.20

branoc, 19.30 Dziennik, 20.20

jedynek" — film fab. radź.,
„24 godziny", 22.05 Muzyka
łobna — W. Lutosławskiego,
Sam: na

Mała
i Do-

„Po-
, 21.55

ża-

22.25
sam, K

Sobota I
9 TV Technikum Rolni-

Prógram dnia, 9.50 Re-
8.30 1

Cze, 9.45
dakcja szkolna' zapowiada, 10 Pro
gram I proponuje,• 10.15 Koncert
A-dur Franciszka Liszta gra Wi
told Małcużyński z towarzysze
niem orkiestry ^ Polskiego Radia i

Telewizji w Krakowie pod dyr.
St./ Wisłockiego, 10.40 Hajducy —

filpi fab. rum., 12.15 Śpiewający
Wrocław, 12.55 Czas i ludzie, 14.45
Teraz mamy jako nowy — pr.
rozrywk., 16.00 Dla dzieci: So
bótka, 16.25 Z kamerą wśród

zwierząt, 16.55 Szare na złote,
17.20 Scena Telewizji Młodych
„Krawędź", 17.50 Marek Grechuta
i grupa „Wiem", 18.20 Rozmowa z

ambasadórem Republiki Algierii,
19.20 Dobranoc, 19.30 Monitor, 2<h20
„Tak tu cicho o zmierzchu" — film
fab. radź., 22.30 Dziennik, 22.50
Wiadomości sportowe, 23 Ballady
Janusza Słowikowskiego^

Sobota II
17.15 Program dnia, 17.20 Sąsie-

dzi znad Bałtyku, 17.50 „Dwie
film fab. CSRS,

19.30 Monitor,

Chir<» Okulist.; Prądnicka 35/37,
Chir. dziec.: Prokpcim, Neurolog.,
Urolog.: Prądnicka 35, Laryng.:
Kopernika 23a, Pogot. Ratunk.:

Siemiradzkiego 1: wypadki tel. 09,
zachorowania i przewozy: 380-55,
Podgórze 625-50, 657-57, Grzegórz
ki 209-01, 205-77, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-37 (16—22),
dla; dzieci i młodzieży 611-42 (piąt. /
sob. 14-^18, niedz. niecz;), Straż/
Poż. 08, Pomoc Drogowa PZMot
Kraków 417-60 (piąt. sob. 7—22,
niedz. 11 —15), Zakopane 27-97, N.

Targ 29-42, N. Sącz-208-25, Tarnów
39-96 (piąt. sob. 7—16, niedz. 11—

15), Informacja o Usługach, Mały
Rynek
Huta:

Pogot.
433-33,
Huty,
Informacja kolejowa zagr.
kraj. 238-80 do 85, 595-15,
macja kodowa tel. 413-54 (dla N.

Huty), 203-22, 203-42, 584-23,-230-19,
Milicyjny Telefon

całą dobę, 262-33
Tow. Świadomego
Młodz.

Boi}.
(codz. 9—18).

Sobota
Chir.: Kopernika 40, Chir. dziec.:

Prądnicka 35, Neurolog.: Bota
niczna 3, Urolog.: Grzegórzecka
18, Okulist.: Kopernika 33,
Laryng.: Kopernika 23a.

Niedziela
Chir.: ; Trynitarśka 11, Chir.

dziec.: Prokocim, Neurolog.: Ko*

bierzyn, Urolog.: _ Grzegórzecka
18, Okulist.: Wilkowice, Laryng.:
Kopernika 23a.

5 tel. 565-88, 228-56,
Pogot. MO

Rątunk. 422-22,
Dyżur pediatr. dla

Szpital w Nowej.

Nowa
tel. 411-11,
Straż Poż..

Nowej
Hucie,
222-43,
Infor-

Zaufania 216-41

(8—16); Krak.

Macierzyństwa,
Lekarska, ul.Poradnia

Stalingradu .13, tel.; 578-03

Zar

na

na

W urzędzie pocztowym w

kopanem został przyłapany
podejmowaniu pieniędzy
sfałszowaną -. książeczkę PKO
mieszkaniec ■■- Prudnika 20-letni;
Janusz, KiPoprawił” w książe
czce wpis na kwotę 20 tyS. zł,
czerpiąc na

okresie
tysięcy
dach
Bielska
nim wpadł w Zakopanem uda
ło mu się wyłudzić na szkodą
PKO łącznie 17 tys. zł. Na wnio
sek milicji Jamisz K. został osą
dzony w areszęie śledczym. (Z)

tej podstawię w

zaledwie 5 dni po kilka
złotyćh kolejno w urzę-
pócztowych Prudnika,
- Białej i Katowic. Za-

W TRAMWAJU NR 21 w dniu
12 października br. skradziono do
kumenty: książeczkę Ubezpieczal-
ni Spoi., polisę PZU, legitymację
rencisty, skierowanie do szpitala
(oddział chirurgiczny),: receptę na

leki zagraniczne. Poszkodowany
chory rencista — prosi o

dokumentów na nazwisko:;
mierz Gadek; Kraków, os.

skowe Węgrzce, bis 12 m 3.

-miłości Ewy"
19.20 .Dobranoc,
20.25 Trasm. z meczu hokeja na

lodzie Polska — RFN, w przer
wie •—z „24 godziny" oraz Ballada

Chopina e-moll, 22.40 Wieczór au
torski, Odo Program na niedzielę.

Niedziela I
: 6.30 i 7, r TV , Technikum Rolni -;
ęze*. 7 .30 Kurs- .rolriiczy,! 8.05

P£zyj>9minąp^ 8.15
woczesność . w domu..i zagrodzie,,
8,40 Bieg pó zdrowie, 8.55 Pro-
gram dnia, 9 Teleranek, lOdS. An
tena, 10.35 Celuloza .

— film fab.

poi., 12.35 Dziennik, 12.55 Program
publ., 13.15 Studio muzyki rozryw
kowej, 13.45 Piórkiem i węglem,
14.10 Dla dzieci: Co to jest, 15
Ńie tylko dlą pań, 15.30 Lektury
Pegaza, 15,45
Lotka, 16 Ich pięciu ona jedna
•7? -pr. rozrywk., 16.50, Refleksje o-

bywatelskie, 17.05 Postaw się nie.
zastaw się, 18 Sprawozdawęzy
magazyn sportowy, 19.15 Wieczo
rynką, 19.30 Dziennik, 20.20 .Do*
branoc dla dorosłych, 20.25 „Naj
ważniejszy- dzień życia? —•

. film

TVP, >21.20 Gwiazdy 7 stolic, 22.40

Informacyjny magazyn sporto-
wy, ■■

Piątek — sobota
niedziela

Rynek Gł. 42 (tlen), pl. Wolnoś
ci 7, Pstrowskiego 94 (tlen), Nowa
Huta — Centrum A blok 3 (tlen).

Ochrona

Losowanie Toto-

zwrot

Kazi-

Woj-

Niedziela II
13.10 Program dnia, 13.15

podarność i ja, 13.30 Rytmy
zji, 14.30 Przyjacielskie

.15: Sport i ząbawa,

Gos-
Gr.u-

wiźyty,
16 Magazyn

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:

♦ 19 — SCK „Rotunda", ul.

Oleandry 1 — Dyskoteka.
W NIEDZIELĘ:

♦ 16 — Klub „Starówka", ul.

Szczepańska 5/IIp. — Kolorowe

bajki i filmy oświatowe dla dzie
ci' i młodzieży.

♦ 18 — SCK „Rotunda" — Dys
koteka.

u I
83
8

fi1fifiIl

ftlozmouy przyherbacie

O zieleń barwną i strojną
J
jej nie zauważa. Wezym tkwi tego przyczyna?

ak każdej jesieni sadzi się w Krakowie tysiące nowych
drzewek i krzewów. Przybywa miastu zieleni, a jakoś się

— Jak
kowską
widzenia
czej?,

Pani ocenia Jera-
zieleń z punktu
sztuki ogrodni-

.— pytamy dr IZABELLĘ
MICZYŃSKĄ z Instytutu
Produkcji Ogrodniczej Wydz.
Ogrodniczego Akademii Rol
niczej.

— Jest monotonna, szara i
bez wyrazu. Drzewa to prze
de wszystkim topole,. wśród
krzewów króluje ligustr. U-
bogi zestaw gatunków, , za

słabe wykorzystanie dekora
cyjnych odmian sprawia, że
zieleń ta jest mało zauwa
żalna. A przecież właśnie w

Krakowie mamy ogromne
możliwości wyboru. Zieleń
miejska powinna nawiązy
wać do składu gatunkowego
roślinności występującej
dawniej w warunkach natu
ralnych, ponieważ zaś w oko
licach naszego miasta zbiega
ją się różne krainy geogra-

ficzne, były tu zawsze boga
te i zróżnicowane siedliska.

jednak, Ąe
wszystkie gatunki

zadymione i.zapy-
środowiskó miej-

— Widmy
nie i
znoszą
lone
skie...

— Tak,
dawniej, to łatwiej się przy
stosują, zwłaszcza gdy oto
czymy je opieką. Pozą tym
można i powinno się wpro
wadzać gatunki obce, które
sprawdziły się już w warun
kach / wielkomiejskich, a

szczególnie , ich najbardziej
wytrzymałe i dekoracyjne
zarazem odmiany.

— Jakie są więcs Pani
propozycje?

— Zdecydowanie wprowa
dziłabym więcej drzew igla
stych, szczególnie cisów. W
odniesieniu do warunków
miejskich błędne jest mnie
manie o mniejszej odporno
ści gatunków iglastych. Rea
gują one bardzo różnie...

ale jeśli żyły tu

świerk

odmiany
— ame-

Proponowałabym
kłujący — zgłaszam
o niebieskich igłach
rykańskiego pochodzenia,
bardzo wytrzymały, na wpły
wy środowiska, ńaszą rodzi
mą limbę, która
zdumiewające
przystosowawcze

■niany już cis

Śródmieście Krakowa — cias
ne, hałaśliwe, pokryte chmurą
dymów z tysięcy kominów do
mów mieszkalnych, różnych
pralni, wytwórni i zakładów

przemysłowych — od dawna

wymaga kompleksowej ochrony
środowiska. Trzeba tu rozwiązać
szereg palących problemów.

Ostatnio KD PZPR i Urząd
Dzielnicowy wystąpiły ze wspól
ną inicjatywą utworzenia Zespo
łu Koordynacyjnego d/s Ochro
ny Środowiska,, w skład którego
wejdą specjaliści i naukowcy
m: in. z Instytutu Kształtowa
nia Środowiska, Akademii Rol
niczej, Politechniki Krakow
skiej, AGH, AE, architekci,
planiści i in. Na wstępnym po
siedzeniu — w wyniku dyskusji
— ustalono wytyczne do szcze
gółowego programu prac.

wykazuje
zdolności

i wspom-
— odporny,

długowieczny, znakomity np.
na obrzeża arterii komunika
cyjnych. Poza tym szeroki
wachlarz barwnych odmian

'drzew liściastych.
— Az krzewów?’

— Tu mamy takie bogac
two możliwości, że trudno je
choć pobieżnie omówić. Więc
jałowce — chjński, zwyczaj
ny i płożący, z liściastych —

wszystkie krzewy o dekora
cyjnych kwiatach, koloro
wych liściach, czy ozdobnych
owocach: irgi, berberysy, zi
mozielone bukszpany, złot-
lin, ognik, różaneczniki, li
laki. Więcej pnączy i roślin
płożących się. Te ostatnie
mogłyby z powodzeniem za
stąpić źle u nas utrzymane

trawniki. Trawnik jest kosz
towny i pracochłonny, a ras

posadzony bluszcz pospolity
bez żadnej prawie pielęgnacji
rozrasta się i znakomicie o- §
krywa ziemię. Tę samą rolę
spełnia płożący jałowiec, esy fi
nie wymagająca koszenia ko-
strzewa siwa. Przy właśći- S
wym doborze każdy zieleniec fi
może być bartny od wiosny fi
do późnej jesieni.

— Czym by Pani
szcze urozmaicita
kowską zieleń?

— Mam takie jedno
watne marzenie: duże jedno-
gatunkowe, a

we kolekcje.
Park Decjusza
neezników, a

gactwa najrozmaitszych lila
ków. A może w zieleni osie
dlowej znalazłoby się miejsce
na kolekcje innych dekora
cyjnych roślin?

— Myślę, że
, nie podzieli z

lu krakowian,
rozmowę dziękuję.

Rozmawiała:
HALIKA SŁOCZYŃSKA

Komunikat MPK
. W związku z pracami przy mo
dernizacji sieci trakcyjnej w alei

Pokoju (od pętli tramwajowej
Dąbie do węzła Czyżyny) nastąpi,
wyłączenie ruchu tramwajowego
ną wymienionym odcinku w

dniach4,5,6i7.XI»1974r.wgo
dzinach od 8.30 do 12.

Tramwaje linii nr 22 kursować

będą w tym czasie w obu kie
runkach od Ronda Kotlarskiego
do Czyżyn przez Rondo Mogilskie
i aleję Planu Sześcioletniego.

je-
kra-

pry-

wieloodmiano-
Niechby np.
słynął z róża-
Planty z bo-

to marze-

Panią wie-
Bardzo za

Dyżur Przychodni
Rejonowej nr I

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdro
wotnej w Nowej Hucie zawiada
mia, że w dniu 2. XI. 74 r. dyżu
rować będzie Przychodnia Rejono
wa nr 1, os. Na Skarpie 6, w godz.
od 7 do 18, w zakresie lecznictwa

podstawowego to jest czynna bę
dzie poradnia ogólna, pediatrycz
na, stomatologiczna i ginekologi
czną, natomiast poradnie specjali
styczne będą czynne w dyżurują
cej przychodni od godz. 7.30 do

13,30.
Zdjęcia klatki piersiowej będą

wykonywane w Przychodni Pul-,
monologiczhej w os. krakowiaków

43, w godz. od 7.30 do 13. Pozosta
łe przychodnie rejonowe w tym
dniu będą nieczynne.
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PROGRAM I

Poniedziałek
12.45 TV Technikum Rolnicze —

Matematyka. 13.25 TV Technikum
Rolnicze —• Mechanizacja rolnic
twa. 15.55 NURT — Nauki poli
tyczne. 16.25 Program dnia. 16.30
Dziennik. 16.40 zwierzyniec. H.30
Echo stadionu. 17.55 Panorama
Rzeszowska. 16.25 Kronika. 18.45
Światłoczuły notatnik; 19.05 Re
klama. 19.20 Dobranoc. 19.33 Dzien
nik. 20.20 Teatr TV: A. Arbuzów

„Opowieści. starego Arbatu“. 22

„pwie 'strony medalu". 22.35 „so
liści Piskiego baletu''. 22.35 Dzien
nik. 23.25 Program na ‘wtorek.

Wtorek

6.30 TV Technikum: Rolnicze —

Matematyka.; 7 TV Technikum
Rolnicze — Mechanizacja rolnic
twa. 10 Jęz. polski dla klas FI
lic. 10.45 „Jąk hartowała się stal**,
-/ film ser. TV ZSRR. 12 Historia,
dlk klas VIII. 13.45 TV Technikum
Rolnicze — Fizyka. 14.30 TV Tech
nikum Rolnicze — Botanika. 16.25

Program dnia. 16.30 Dziennik.
16.40 Dla dzieci: ■„O Walgierzu
Wdałym z Tyńca’*. 17 .10 Nocna
zmiana — rep. 17.26 Polska grafi
ka telewizyjna. 17.40 Telewizyjne
. Studio Młodych. 18.30 Kronika.
18.40 Eureka. 19.10 Przypominamy,
radzimy. 19.20 Dfebrahoe. 19.30

Dziennik. 20.20 „Jak hartowała się
stal’’ —- Lim Ser. TV -ZSRR. 21.25
Interstudio. 22.05 Wiad. sport. 22.10
„W dniu imienin— Elżbiety’*; 22.30
Dziennik. 22.45 .Program na środę.

Środa
6 30 TV Technikum Rolnicze .—

Fizyka. 7 TV Technikum Rolnicze'
— Botanika. 9 Fizyka dla klas VI.
9.35 „Arsen Łupin’* — film ser.

pród. fr. 11 .05 Fizyka dla klas
Vin. 12 .45 TV Technikum Rolni
cze —Historia. 13.26 .TV Techni
kum ■_Rolnicze Uprawa roślin.
15.50 NURT — Psychologia. 16.25

Program dnia. 16.30 Dziennik.
16.40 „Latający Holender*’. 17 Lo-;
sowanie Ąlałego JJotk^ 17.10 „Ar
tur Becker** — ser.’ film prod/
nrd. ■18 Dialogi bistofydfene. 18.25
Kronika. 18.45 Spotkanie z Jerzym
Michotkiem. * 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 „Arsen Łupin*! —

film ser. prod. fr. 21 .15 Sport.
Magazyn Sprawozdawczy. 22 .15
Śpiewa W.; Baglajenko. 22 .35 Dzien
nik. 22.50 Program na czwartek.,

Czwartek

6.30 TV Technikum Rolnicze
Historia. 7 TV Technikum Rolni
cze — Upmiwa roślin. t7.55 Trans
misja z'defilady i manifestacji na

Placu , Czerwonym. 9 Przysposo
bienie obronne dla klas VIII 1 I
lic. 10 Jęz; polski dla klas II lic.1
11.05 Język polski dla i klas VII.
12.55 Język polski dla klas IV lic.
13.45 TV Tfechnikufrf Rolnicze —

Język polski. 14 .30 TV Technik im

Rolnicze, Chemia. 15.05 Mate
matyka w szko-le. 16.25 Program
dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Ekran
z bratkiem. 17 .40 Transmisja z

międzypaństwowego meczu hoke
ja na lodzie Polska —7 NRD. W

przerwie Kronika. 19.15 Przypomi
namy, tadzimy. 19,2Ó„ DobrąlńóC.
19.30 Dzienńik. 2Ó.20 „Kąt pada
nia*’ — film prod. radź. 22 Wiado
mości sportowe. 22 .15 Czym źyje
świat.; 22.45 Dziennik. 23 Program
na piątek.

Piątek
6.30 Ty Technikum Rolnicze —

Język polski. 7/TV Technikum
Rolnicze — Chemia, 9 Program
dla ; kl. III, „Legenda o Bazylis.ż-

Tygodniowy program TV
(Od4do10XI1974r.)

kuM. 9.20 „Najważniejsży dzień
życia” — film TVP. 11 .05 Wycho
wanie obywatelskie. 12 Geografia
dla klas VII., 12.45 TV Technikum
Rolnicze. r 13.25 TV < Technikum;
Rolnicze — Hodowla zwierząt;
15.55 NURT — Filozofia. 16.25 Pro
gram dnia. 16.30 Dziennik. 16.40
Pora na Telesfora. 17 .15 Turystyka
i wypoczynek. 17 .40 Poradnia mło-
dycli. 18 Dla młodzieży. , 18.20 Kro
nika. 18.40 „Fakty, Opinie, Hipo
tezy”. 19/20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.20 Teatr Tv na Swiecie:
Milos Smetana wg bpów, Oty <Pa-
vela „Puchar za pierwszą połowę’*.
21.25 Panorama. 22.05 Wiad. sport.
2,2.15 „Adagio** — pr. , ińuz.-balęt.
22.45 Dziennik, 23 Pr. na sobotę.

Sobota
6.30 TV Technikum Rolnicze —

Język polski. 7 TV Technikum
Rolnicze —, Hodowla zwierząt. 10

„Legenda o pociągu, pancernym”
■— film fab. prod. węg. 13.45 TV
Technikum Rolnicze — Matematy
ka. 14.20 TV Technikum Rolnicze
— Uprawa roślin. 14.50 Program
dnia. 1-4.55 Program I proponuję.
15.10 Redakcja Szkolna zapowia
da. 15.20 Kronika. 15.40 TV Infor
mator Wydawniczy. 16 Dziennik.
16.10 Dla dzieci: Sobótka. 16.30

„Piękniejsze niż niebo i mo-rze*’
— film dok. 17 .10 Dla młodzieży:
spotkajmy się na antenie. 18

„Światłoczuły notatnik**. 18.30 Pe
gaz. 19.20 Dobranoc, 19.30 Monitor.
20.20 „Strzał w ciemności’* —film
fśb. prod. amer. 21 .55 Dziennik.

22.15 Wiad. sport. 22 .30 „Narzecze
ni” 'fimur Zulfikarow. 23.35 Pro
gram na niedzielę.

Niedziela

•6.30 TV ^Technikum Rolnicze —

Matematyka. 7 TV • Technikum
Rolnicze — Uprawa roślin. 7.30
TV Kurs Rolniczy. 8.05 Przypomi
namy, radzimy. 8J5 Nowoczesność
w domu i zagrodzie. 8.40 Bieg po
zdrowie. 8.50 Program dnia. *9 Te-

lęranek. 10.15 Antęńa. 10.35 Dro^i

Zwycięstwa. 12 .25 Dziennik. 12 .45

Program wiejski. 13 „Od Tatr do

Bałtyku’*. 13.40 „Koszalin — War
szawie’? — teleturniej. 14.40 Dla
dzieci: „Fujarka** film prod.
gruz. 15.io Nie tylko dla pań. 15.40

Lektury Pegaza. 15.55 Przyjąć fezy
odrzucić. 16.50 Losowanie Toto-
Lotka. 17 .05 Refleksje obywatel
skie. 17 .20 Tele-Echo. 18.15 Sporto
wy magazyn sprawozdawczy.
19.15 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.20 Dobranoc dla dorosłych. 20.25

„Najważniejszy dzień życia” —

film TVP. 21 .25 „Koncert-galowy.
NRD*’. 22.15 Informacyjny maga
zyn sportowy. 23 Pr. na poniedz.

PROGRAM II

Poniedziałek

16.40 .Program dnia. 16.45 Prog
ram II proponuje. 18.55 Moskiew
skie powitanie.: 17 „Moskiewskie
spotkania*’ — film ,TVP. 17.35
„Znów w Piotrogrodzie’* — film
dok. 17 .55 „Zawadiackie czastusz-

ki” — film bal. 18.15 „Syberia** *-

film dok. 18.40 Zespół Pieśni i
Tańca „Wiosna’* kolor. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Mo
skiewskie powitania — n . 20.20
„Od Uralu do Kamczatki*’ — film

krajoznawczy. 20.30 Sport u
' są

siadów. 21 „Piosenki od serca*’.
21.35 — „24 godziny”. 21.45 Kon
cert fortepianowy C-dur op. 26

Sergiusza Prokofiewa. 22.15 Jak

się zakochać — film fab. prod.
radź. 23.30 Moskiewskie pożegna
nia. 23.35 NURT — Nauki politycz
ne. 0.05 Program na wtorek.

Wtorek

17.05 Program dniA. 17 .10 Język
angielski. 17.40 Wiedza i film. 13.15

Tylko dla zastępowych. 18.45 „Por
trety Xxx-lecia”. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.20 „Zapraszamy
na wtorek”. 21 Śpiewa Aleksander
WiedermikoW. 21 .20 *— „24 godzi
ny’*., 21.30 Teatr TV — Antoni.
Czechow: „Oświadczyny” i „Jun
bileusz”. 22.35 Sylwetka tłumacza.

,23.05 Pro-gram na środę.

Środa
17.25 Program dnia. 17 .30 Język

francuski. 18 Za kierownicą. 18.30
Kino Miniatur. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 30.20 Informator

Turystyczny. 20.50 Tydzień w ro
dzinie. 21 .20 Koncert symfoniczny.

. 21.40 NURT — Psychologia. 22 .20
— „24 godziny?*. 22 .30 Język an
gielski. 23 Program na czwartek.

' Czwartek

17.20 Program dnia. 17.25 Język
rosyjski. 17 .55 siedem nauk — te
leturniej. 18.25 Program dla hob
bystów. 19 Kalejdoskop sportowy.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik.

. 20.20 „Zapraszamy, do Ostankina’*.
20..50 „Ciąg dalszy nastąpił”. 21,20

— „24 godziny”. 31.30 Język fran
cuski. 22 „Sześć żon Henryki
vm” film ser. prod. ang. 23.34

Program na piątek.

i Piątek
17.40 Program dnia. 17.45 Język

niemiecki. 18.10 Mała encyklope
dia zwierząt. 18.45 Żegluga pro
mowa. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.20 „Rekreacja 1 wypoczy
nek”. 20.35 NURT' *- Filozofia.
21.05 — „24 godziny”. 21.15 „Le
genda o pociągu pancernym” —

film prod. węg. 22.35 Ję yk rosyj
ski. 23.05 Program na sobotę.

Sobota
16.40 Program dnia. 16.45 Kon

cert w Sukiennicach — wyk.: Trio
Harfowe (Julia Ormicka — harfa*
Kazimierz Moszyński, —• flet, Zdzi
sław Polonek — altówka)* 17 10
Miasta o sobie. 17.40 „Spotkanie
ze sztuką’*. 18.45 „Wielka ziemia”
— film dok. prod. radź. 19.M Do
branoc. 19.30 Monitor. 20.20 „W
krainie operetki radzieckiej”. 21.20
— „24 godziny**. 21.30 Wieczór au
torski, 23 Program na niedzielę.

Niedziela
13.45 Program dnia. 13.50 „Dom

na starej’* — rep. 14.10 „Grażyna
Bacewicz” film muz. TVP. 15 „Z
bratnich anten”. 15.30 Dla mło-,
dych widzów: — Przy/ kominku.

16.30 „Pociąg przyjaźni” — woj
skowy film dok* 17 Występ Ze
społu Pieśni i Tańca Północnej
Grupy Wojsk Radź. 17 .50 Świat*
obyczaje, polityka. 18.20. „Przygo
dy Sherlócka Holmesa” • — film

• ser. prod. ang. 19.15 Dobranoc..
19.30 Dziennik. 20.20 „Warszawska
Jesień 74”. 21.05 „Solaris” cz. II-

film fab. prod. radź. 22.25 „Odbi-;
cie morza”. 23 Pr. na poniedz.

Piątek

1
Wszystkich Świętych

Sobota

2Bohdana,
Tobiasza

1.asi*o

Piątek
Modrzejewskiej v

(prze.dst. zamkn.) . Ludowy 19.15
Dziś do ćiebietf<4ray^ść-%ie' mógę.’?."

Sobota
Modrzejewskiej 19 ■? Dziady

(przędst. zamkn.). Kameralny
19’15 Klik-Klak. Bagatela 19.30 Bal
ladyna. Ludowy 1945 Dziś do cie
bie przyjść nie mogę... „eref 66“

(pi.' Wolnicą 1) 20 Nakaz aręszto-r
wania.

Niedziela

Słowackiego 19.15 Końcówką —

akt bez słów, 14 Hrabina., Mo
drzejewskiej 19 Dziady.. Kameral
ny 16. Mąż 1 żona, 19.15 Klik-Kląk.
Bagatela 19.30 Balladyna. Ludowy
19.15 Dziś dó ciebie przyjść ńię
mogą... Groteska 12 Dzielny ółó-
wiariy żołnierzyk, 16 Cućurbita

story. ,,eref 66“ (pl. Wolnica 1) 20
Nakaz aresztowania.

W

'■./. -jW. Kina

Piątek
Kijów 16.30, 20 Potop cz. I (pól.

b.. ó .). Uciecha 16,.„18, 20 Tajem
niczy blondyn, w czarnym bucie
(fr.. 1, 15). Warszawa 15.30, 18,
20.30/ Pierwśza spokojna noc (Wł. -

fr. I . 18). Wolność 15.45, 18, 20.15

Porozmawiajmy o kobietach (USA
1. 18). Apollo 15.45, 13, 20.15 Heca

(RFN L 15). Wanda 15.45, 18, 20.15
Porwanie (fr. 1. 15). Sztuka — stu
dyjne 15.45, 18, 20.30 Ostatni seans

filmowy (USA 1. 18). Ml. Gwar
dia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Sze
rokość geograficzna zero (jap. 1.

15). Zuch (Krowoderska 8)' 17 Od
strzał (USA 1. 15). Wisła (Gazowa
21) 16, 18 Człowiek który prze
stał palić (szw. 1. 15). 20 Czyż nie

dobija się koni (USA 1. 15).. Mas
kotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30

Wyzwanie dla. Robin Hooda (ang.
b. o .), 17.30, 19.30 Opowieść do

poduszki (USA 1. 15). Ugorek (os.
Ugorek) 17^19.15, Był sobie łajdak
(USA 1. 15). Tęcza 16 Bajki, 17^,
19.15 Klan Sycylijczyków (fr. 1.

15). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16.
17 Przygody Bolka i Lolka; 18,
20. 22 Dziewczyna z pistoletem
(wł. X l'1*'- Dom Żołnierza (Lubicz

48) 17, 19.15 Gra złtidżeń fWł; 1.

15). Mikro (Dzierżyńskiego 5)
15.45, 18, 20.15 Francuski łąćznik
(USA 1. 15). Związkowiec —• stu
dyjne (Grzegórzećka5 ,71) -16/ 18,
20 Dwie lub <. trzy rzeczy- które
wiem ó niej (fr. 1. 15). Kultura

(Rynek Gł. 27) 18, 20 Mąż swojej
żony (poi. b . o.). -

Kina w Nowej Hucie
Świt 16,. 19.15 Potop cz., T (poi.

b. o.). M. Sala 15, 17.15, 19.30 Klyr
te (USA 1. 18). Światowid 15.45,
18. 20.15 Szhritażyści (fr. 1, 15).
M. Sala 15, 17, 19; Godziila cęhtra
Hedora (jap. E 15). Sfinks (Maja
kowskiego 2) 16, 18, 20 Nieszczęś
cia Alfreda (fr. 1 . 14).

Niedziela

W
Sylwii,

Huberta »

AOA

, Sobota
Kijów 16.30, 20 Potop cz. I.

Uciecha 10, 12,- 16/ 18, |0 Tajem
niczy blondyn w czarnym bucie
WarMżaW<'^5.30;^^i;W’-’ Pierw-V

s?ęę._\spokojh.ą Wólńćść/15.45,
18g } 2ik|3 cPr kobie
tach. Apollo 1Ó, 12.30 Taśmy praw--

dy (USA' 1. 15), .15*45, 18, 20.15 He
ca. Wanda 10, 12.15 Po drugiej
stronić słońca (ang. f. 15), 16; 18,
20 Wielki łup gangu- Olsena (duń.
b. o.). Sztuka 10.15, 12.30; 15.45, 18;
20.30 Ostatni seans filmowy. Ml.
Gwardia 14.45,. 17,• 19.15'- Szerokość

geograficzna zero. Zuch 15, 17,
Odstrzał. Wisła. 11, 16, 18 Człowiek

który przestał palić',: 13, 20 Czyż
nie dobija sife koni. Maskótka? 11,
13, 15.30 Wyzwanie dla Rótóiń
Hooda, 17.30, 19.30 Opowieść • do

poduszki. Ugorek 17, 19.15 Był
sobie łajdak. Tęcza 17, Bitwa O

Anglię (ahg. b . o.), 19.15 Klan

'Sycylijczyków. Pasaż 10, 11/ 12/,
13, 15/ 16, 17 "Przygody; Bolka i

Lolka,' 18, 20. 22 Dziewczyna z

pistoletem. Podwawelskie (Ko
mandosów *21) 17, 19 KOt w butach

(jap. b . o/). ZZK Kolejarz (Pro-
kocim) 18 Roztargniony (fr. 1. 1Ś).
Dom. 'Żołnierza 17, 19’15 Gra złu
dzeń. Mikro 15.45. 18, 20.15 Fran
cuski łąćznik. Związkowiec 16, 18,
20 Dwie lUb trzy rzeczy, vktóre
wiem o niej. Kultura .18, 20 Ba
bie lato (bułg. b . o.)'

Kina w Nowej Hucie
Świt 16, 19.15 /Potop, cż. I, M.

Sala 15, 17.15,-U9 30 Kłute. Świato
wid 15.45, 18, 20.15 Szantażyści.
M. Sala 15; 17,V 19 Godzilla contra
Hedora. Sfinks 16, 18, 20 Nie
szczęścia Alfreda.

Niedziela

Kijów 9.45, 13, 16.30, 20 Potop
cz I. Uciecha 10, 12, 16,; 18, 20 Ta
jemniczy blondyn w czarnym bu
cie. Warszawa 12.15, 15.30, 18^ 20.30
Pierwsza spokój na ppc. ą Wolność
11, 15.45, 18, 20.15 Porozmawiajmy
o { kobietach. Apollo 10,' 12.30 Taś
my prawdy/' 15.45, 18/ 20.15 Heca.
Wanda 10, : 12.15 Pdg drugiej .stro
nie słońca, 16, 18, 20 Wielki lup
gangu Olsena. Sztuka 10.15, 12.'3O,
15.45, 18, 20.30 Ostatni, seans .fil
mowy. Ml. Gwardia 12, 1,4.45, 17
19.15 szerokość geograficzna zero

Zuch 15, 1T, 19 Odstrzał. Wisła

13, 16,' 18 Człowiek który przestał
pĄlić/ 20 Czyż nie dobija się ko
ni. Maskotka 12.15 Wyzwanie dla
RObin Hooda, 15.30, 17.30,: 19.30 p-

powieść do...poduszki. Ugorek
14.45, 17, 19.15 Był sobie łajdak.
Tęcza 17 BftWa b Anglię, 19.15
Klan sycylijczyków. Pasaż' 10/

11.12,. 13, 15, 16. 17 Przygody
Bolka i -Lolka,.'<18;- 20, 22 Dziew
czyna z pistoletem. Podwawelskie
15' 17, 19 Kot w butach. ZŻK Ko
lejarz 15 Brat dr Homera, /jug/
1. 1’5), 18 Roztargniony. Doiti Żoł
nierza 1.5.45, 18, 20.15 stara pan
na (fr. b. o.j. Mikro 11 Zuzanną
i zaczarowany; pierścień (NRD
b. o.), 15.45.' 18. 20.15 FrMncUSki

łącznik. Związkowiec. 16, 18. 20
Dwie- lub trzy• rzeczy! które Wlćńi
o niej. Kultura 15.45. 18. 20.15
potknięcie nocy (pól/.; 1. 15).,

Program dla dzieci
Zuch 14, Wisła 11, 12, Maskotka

10.15, 11.15, . Ugorek 11. 12, 13.
Podwawelskie 11, 12.15, Dom Żoł
nierza 12.30, Związkowiec 12,15.

Kina w Nowej Hucie
Świt 12.30, 16, 19.15 Potop cz/l.

M. Sala .15, 17.15, 19.30 Kłute.

Światowid 11,15 Agćnt nr 1 (poi.
1. 15), 15.45, 18, 20.15 Szantażyści.
M.- sala 15, 17, 19 Godzilla contra

Hedora. Sfinks 16. 18. 20 Nie
szczęścia Alfreda.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty f (piąt. sob.

nięfez. niedz. 9—14 .15), Skarbiec i

Zbrojownia sob. niecź.
ńiedz. 10—15.B0>?\ Zamek - i--Muzęum
w Pieskowej Skale "

(piąt. sob.'

niecz; niedz* Kh—16), Muzeum Le
nina, Topolowa 5: Lenin w Polsce
(piąt. riićcz.. sob. 1'0—17, niedz. 10
— 15), Oddział w Poroninie (piat,
niecz. sób. niedz. 6—16), w Bia
łym Dunajcu (piąt., niecz. sob.
niedz. 9—16), Muzeum Historycz
ne — Oddziały: Jana 12: Dzieje
i kultura * Krakowa .. ;(piąt. /sob.'
niecz? niedż.- '9—16), Szpitalna 21:

Dzieje teatru krak., Rys. i re
portaże teatralne J. tlmińskiej
(piąt. sob. niecz. * niedz. 9—16),
Franciszkańska 4:, Grafika (jber-
,lińskich artystów (piąt. sob. ntęcz.
niedz. 9—-16), Muzeum Narodówe
— Oddziały: Sukiennice: Galeria
malarstwa pól. XIX w, < (piąt-
nlęcz? sob. niedz. 10—16), Dom

Matejki, Floriańska 41 (piąt. niecz.
sob. niedz/ 1Ó-?16), Szołayskich, pl.
Szczepański. 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (piąt. niecz.
sob. niedź. 10—16), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze

zbiorów t : -fCzartoryskich * ; (piąt*
niecz. sob. 10—16, niedz. 9—15) ♦
Nowy Gmach, ąl* 3 Maja 1: Daw
ne widoki Krakowa (piąt. niecz.
sób. niedz. 10—16), Archeologiczne,
Poselska 3: Starożytność i śre
dniowiecze Małopolski, Kolekcje
Zabytków archeologii śródziemno
morskiej Ikony z XVII1 i XVIII
W> cz;> III (piąt, niecz^ spb. 10—

14, niedz. 11 —14), Podziemia koś
cioła św. Wojciecha (feiąt. niecz.
sob. 9—17, niedz. 13—17), Etnogra
ficzne, pl, Wolnica 1:, Polska kul#-
tura ludowa (pięt, niecz. sob.
niedz. 10—15), Przyrodnicze, Sław-*
kowslra 17 (piąt. titecz. sób. niedz.
10—13), Krzysztofory, Szczepańska
2: Grafika . W. Tilleya — Anglia
(piąt. niecz. sob. niedz. 11 —18).
TPSP, Huta, al. Róż 3:. Wyst.
malarstwa J. Kośny (piąt, nieęż?
sob. niedz. ,11—18), Rydlówka,
Tetmaj era

' 28 (pi ąt." sob; ni ecz.

niedz. 11 —14), KTF, ul. Boh

Stalingradu 131 Venus 74 cz. I

(codz. 9—21), Kopalnia Soli, Wie
liczka (piąt. Łpiecz. sob^ niedz, 8—

16)., ^tara Bóżnica, Szeroka 24:

Judaistyczne rzemiosło, órtystycź^
neodXVIIdoXXw. (piąt.
ńiecż. sob< 10—14, niedz. niećż.j,
.Muęeum Lotnictwa i Astronauty
ki — Czyżvny (piąt,. niecz. > sob.
niedź. - 10«-14), Pryzmat, Łobzow
ska- 3: Malarstwo J. Krawczyka
(piąt. niecz. sob. . 9—19, niedz.
nięcz.),,- Galeria Sz’tuki Nowoczes
nej, N/,Huta, os. I<óściuszki paw.
la: ’ T.. Rudo^WiCż, J. Kalucki, A.
'Pawłowski, M. ' Warzecha | (niąt.
niećż. sob/ 11—18, niedz. niecz.)*

Piątek
PROGRAM I

17/15 Radioktirier — magazyn.
18,00 Polska poezja śpiewana.
19.15 Muzyka przy świecach. 20.20,
Fel* lit*, st. Grochowiaka: „Za

duszki**. 20.35 Koncert wieczorny.
21.30 Artyści, których pamięta
my. 22.00. „Piękność i ból** — e-

pitafia greckie, 22.20 Różne barwy
ballady. 23.05 Wiadomości sporto
we. 23.15 „Gwiazdy gospels i

spirituals**. 0 .05—3.00 Program z

Gdańska.

PROGRAM II
17.30 „Hubalczycy** — fragm.

prozy M. Wańkowicza. 18.00 Pol
ska muzyka kameralna XXX-le-
cia. 13.45 Trio Petersona/ 19.00
Teatr PR „Tragedyja o. polskim
Sćilurusie” — słuch, wg drama
tu staropolskiego J. Jankowskie
go* 20.00 Odtworzenie koncertu z

Festiwalu „Concerti di Lugano
1974“/ 21.45 K. Szymanowski —

Litania do Marii Panny op. 59.
22.00 Magazyn studencki. 23.00 Gra
Ayiolonczęiista R. Jabłoński. 23.35
P. . Czajkowski — I kwartet

PROGRAM III
17.45 M. Grechuta śpiewa wier

sze, 13 Historia pewnej legendy,
18.25 Muzyczne medytacje, 19 Co
wieczór powieść w wydaniu
dźwiękowym. „Trzecią granica**
— ode. 4 . 19.30 Ekspresem przez
świat, 19.35 Muzyczna poczta
UKF, 20 Znajomi z encyklopedii.
20.20 Cz, Niemen śpiewa wiersze,
20.50 „Pieśń nad pieśniami” —

słuch, poetyckie, 21.10 N. Jorhmel-
li: „Miserere”. 22 Fakty dnia,

.22 .15 „Paryski spleen” Ch. Baudę-
laire*a — wieczór IV, 22.30 Śpiewa
C. Riberó, 2Ś.50 Wiązanki stan
dardów, 23 Nowe tomiki poetyc
kie — J. czopik, 23.05 Koncert D.

Ellingtona, 23.50 Na dobranoc gra
A. Makowicz.

Sobota

PROGRAM I
5.25 Melodie. 5.40 Muzyczne wy

cinanki. 5 .50 Pprądnik rolnika/
6705 Sportowcy 'Wiejscy na start..

6.10 Takty i minuty. 6.35 Takty i

minuty. 7 .00 Sygnały , dnia, 7.35
Dzień dobry kierowco. 8 .05 U

przyjaciół. 8.10 Melodie naszych
przyjaciół... 8,35 /Kięlęcki konefert

rozrywkowy. 9 .3 .0 Moskwa z mą?
lodią i piosenką. 9.45 Gra Micziaki
Suzuki. 10.08 Muzyka mistrzów
baroku. ,10,30 .„Dwunastu”— ^rag.
pow. T. Nowaka. 10.40 Romantycz
ne muzyczki. 11.00 Z lubelskiej
fohoteki-muzycznęj’. 11 .18 Nie tyl
ko dla kierowców. 11 .30 Koncert
Chopinowski8 z nagrań P. Pąlecz-
nego. 12.20 Z. Noskowski — Kan
tata „Wędrowny, grajek”. 12.40
Pianiści jazzoyyl, 13.00 Śpiewa W.

Warska. 13.15 Rolniczy kwadrans.
13.30 Melodie' na głosy i instru-!

menty. 14.00 Ze świata nauki i
techniki. *14.05 Muzyką ludowa.
14.35 Recital. Marka Grechuty; 15.05

Listy z Polski. 15/10 Muzyka i

poezja. 16*05 Mistrzowie jazzu.'
17.00 Radiokurier — magazyn.
18.00 Muzyka i aktualności. 18.25
Nić tylko, dla kierowców. 18.30
Mistrzowie nastroju: Anna Ger
man, Jim Reeves i Jnliette Greco.
19.15 Ulubieńcy melomanów. 19.45
Z księgarskich , witryn. 20.00 Teatr
PR - ^Miasto półnę. ludzi** —

słuch. K . Broll-Jateckiej; 20.40 Im
presje 'muzyczne A. Makówicża i

piosenki Ewy Dćmatcżyk. 21 .00

Gwiazdy za mgłą. ■/21.43 Przypo
minamy Marka Berhesa. 22*jl5 Ma
ła muzyka ną smyczki. 23.05 Ko
respondencja z zagranicy, 23.10
Koncert przed północą, 0,05—3.00
ProgramWarszawsko-Mażowiec-.
kiego Ośrodka Radiowo-Teiew.

PROGRAM II
3.03 Poranek muzyczny. 4.35

Dzień dobi^? ■pierwsza zmiano.
6.1,5. | lekcja języka angielskiego.
6.40 Żę skarbnicy folkloru. 6.50

Gimnastyka. 7.35 '

Posłuchaj i

przemyśl. 7.45 Pavany i saraban-

dy., 8.05 Muzyka. 8.20 Agencja Nó-

wosti — dla słuchaczy Krakowa.
8.35 Magazyn Publicystyki Nauko
wej. 9.00 Koncert Chóru PR i
TV we Wrocławiu pod dyr. E.

K&jdasza. 9.20 Bezpieczćńśtwo na

jezdni zależy od nas samych. 9.30
Mozart — Kwartet smyczkowy.
10.00 Czytamy klasyków — „Za
pomnienia” — fragm; howeli S.

Żeromskiego. 10.30 UtWory Dymi
tra Iśortńiańskiego. 10.58 Utwory
jazzowe. 11 .20 Gra J. C. Adderley
— „Quintet‘<. 11.40 Melodie Ku
jaw, Podlasia i Ziemi Lubuskiej.
13.2Ó Orkiestra smyczkowa. 13.35

„Groby polskie za granicą” —.

gawęda T. Sygi i St. Szenica. 14.00

Więcej, lepiej, tąniej. 14.15 „Za
marłym głosem” — rep. lit. K.
Mellon. 14.40 Robert Schumann —

I sonata. 15.00 Program dla dziew
cząt i chłopców. 15.40 Utwory
Wacława z Szamotuł i Mikołaja
Gomółki. 15.50 „W 30-tą rocznicę
śmlercir/^-i^ęolą^/ĘPży^bwskwsgp**.*';
16.00 „Ćzata^j. i'6.15 ’.^r/? z Rzeszo
wa. 17.00 N.ąę;krakowskiej antenie,
wasze. trośfcF^ nasze' Wnioski. ■17n§
Spotkanie ź piosenką partyzanę-,
ką. 17.30 Kultura poza sprawoz
daniem. 17,45 Muzyka baroku.
18.05 „Ostatni akt Wesela” — fel>
W. Zecheńtera. 18.15 Dziennik
krakowski; 18*30 Echa dnia. 18*40
Radiolatarnia — czyli przewodnik
pópularnó-nąukówy. 19.00 Baird —

Cztery nowele. 19.13 Jazz. 19.15 5
lekcja języka francuskiego. 19.30

Matysiakowie. 20.30 Wiersze Niko-
sa Ćhadzińikolau’a. 20.40 F. Liszt
— 3 sonety Petrarki. 21 .00 „Siada
mi; Conrada” — fragm. książki
A. Brauna. 21 .15 Pieśni Maryjne
Maxa Regera. 21.55 Teatr PR —

„Czekajcie na nas; o świcie” —

słuch. W . Siergiejewa. 23.00 Dy
ryguje Sergiusz Rachmaninow.
23.35 CO słychać w świecie.: 23.40
„Novi‘< ŚpieWaj^ Chopina.

PROGRAM III
7 Ekspresem przez świat/ 8.05

Kiermasz płyt, 8.30 Flet, fujarka,
piccolo, 9 „Noc amerykańską” —

ode. pow. Ćh. Franka, 9.10 Pio
senki z kalendarza — listopad,
9.30 Nasz rok 74, 9.45 Zapomniany
O. Brown, 10.12 Jązz a la barok,
10.30 Ekspresem przez świat, 10.35
Zwierzenia, nastroje, rytmy, 11.40
^Szafirowy // zmierzch” — ode.

pow./ W. Astafiewa, 11.50 Z nie
znanych nagrań E. Piaf, 12.05
Ekspresem przez świat,/T2.10 Z

nieznanych nagrań _B . Holiday,
12.25 Za kierownicą, 13 WSpomi*
namy na własnej antenie, 15 Eks
presem przez świat, 15.10 Nieza
pomniane piosenki H. Ordonów
ny, 15.30 Impresje jazzowe. 15.55
Z notatnika melomana. 16*30 Dwa

razy „Błękitna rapsodia”, 16.45
Nasz rok 74, 17 Ekspresem przez
świat, 17.05 „Noc amerykańska” —

ode. pow. Ch . Franka, 17.15 Kier
masz płyt, 17.4Q Muzykobranie,
18.30 Polityka dla wszystkich,
18.45 Muzykalny detektywi 19.30

Ekspresem przez świat, 19.35 Mu
zyczna poczta UKF, 20 Aktualnoś
ci nie tylko muzyczne/ 20.50 Co
to się porobiłoś, — słuch., 21.05
Aktualności nie tylko muzyczne,.
22 Fakty dnia, 22,15 CO Wieczór

pówieść^tów wydąniU dźwiękowym/
„Trzecia granica” — ode.; 4, 22.45

„Księga deszczu”, 23 Nowe tomi-

Jrj poetyckie, 23.05 Z nagrań P.
Chriśtóyej, 23.50 Na ,J dobranoc

śpiewa Ęva.

Niedziela

PROGRAM I
6.05 Kiermasz pod Kogutkiem.

7.15 Gra kapela — pod dyr. F.

Dzierżanowskiego. 7.30 Moskwa z

melodią i piosenką. 8 .15 „Pod je
sień” — śpiewają soliści i zespo
ły. 8.30 Przekrój, muzyczny ty
godnia. 9.05'Fala 74. 9.15 Radiowy?
Magazyn Wojskowy. 10.05 Dla
dzieci: „Bajka o Popielnym Jan
ku”. 10.25 Lista przebojów. 11 .00
Niedzielna musicorama. 12.10

Public. międzyn* 12.15 Przeboje
mistrzów — Igor Strawiński. 12 .45
Kwadrans z „Bemibem”. 13.00’

Zespół. Dziewiątka, 13.30 Jedziemy,;
jedziemy szerokim góścińcem.
14.00 Recital z pauzą — śpiewa1
M. Koterbska. 14.30 W Jezioranach*.
15.00 Koncert życzeń. 16.05 Teatr
PR— „W burzy” — słuch. WL

Terleckiego i W** Lesiewicza. 16.50
Piosenki w' duecie. 17.15 Niedziel
ne spotkanie Studia Młodych. 18.00

Komunikaty Totalizatora Sporto
wego i’ wyniki regionalnych 'gief
liczbowych. 18.08 3^<R — Radiowa
Rewia Rozrywkowa. 19.15 Przy-1
muzyce o spoicie. 20.00 Dyskusja
na tematy międzynarodowe. 2045
Jazzowa panorama. 20.40 Teatr
nie tylko Zawodowy. 21 .00 Wie
czór ż Ireną Santor. 21 .30 Jarmark
cudów. 22/30 Rewia piosenek. 23.05
Wiadomości sportowe. 23.20 Rytm, •

taniec, piosenka. 0*05—3 .00 Pro
-gram z. Krakowa.

PROGRAM 1L.
^'6.15 Mozaika meiódii tUdo^ych/'1
fc.50 Koncert, poranny,. 7 .45, W .ran
nych pantoflach. 8 .45 Poranek li-

tćracko-muzycżny. 10.30 - Koncert

życzeń. 11 .00 Pr. z Rzeszowa. 12.05
„Kamień na kamieniu” — aud.
folklot’. 12.35 Czy znftfez książ
kę 7 -- zagadka literacka. \ 13.00

Poranek symfoniczny. 14 .00 Takty
i kontakty. 15.30 Dla dzieci i
młodzieży „W sierpniowym, wie
trze1” — ; słuch. W . Krapiwina.
16.05 Beethoven — „Egmont” —

uwertura opus 84. 16.30 Koncert
Chopinowski -? Polónezy /— gra
Szura • Czerkaski. 17. -00 .Wyniki
Lajkonika. 17.11’ Muzyczny ko-

gei-mogel. 17.30 I. Strawiński:
„Historia żołnierska” — suita.

I 18.00 Pieśni- i tańce ludowe na
szych sąsiadów. 18.45 Kabarecik

reklamowy. 19.00 Teatr PR — „I
przyszedł olbrzym” — słuch, wg
pow. K. Worobiówa. ?n.3Ó Ńowę’

■nagrania Ząry Dpłućhanowej. 21

Wojsko, strategia, obronność.
21.15 M. Ravel — „La Vaise*\ 21.56
Bach — VII koncert F-dur. 22.16
Chwila muzyki. 22 .30 Parnasik.,
23.00 Schumann *— Kwintet Es-dur

opus 44. 23.35 Muzyka Mozarta.

PROGRAM III
6.05 Melodie — przebudzankt,

7.30 Posłuchajmy jeszcze raz, 8.30

Ekspresem przez świat, 8.35 Son
gi i ballady Odęty, 9 „Noc amer

rykańska” — ode. pow. Ch. Fran
ka, 9.30 Gdy się mówi „A”„. 9 .50

Grające/listy, 10.15 Ilustrowany?
Magazyn Autorów, 11.15 Wielkie
recitale: Richter w Moskwie (19.
III. 1966 r.), 12.05 „Zapiski z pra
cy MO” (V): „Kontroler” — Słuch,
dok. J. Uśpieńskiego, 12.30 Poeci

francuskiej piosenki, 13 „Smutna
pieśń” — śpiewa Ł. Prus, 13.15
Kronika dźwiękowa „Newport 74”,
14 Ekspresem przez świat., . 14.05 <

Peryskop, 14’45 Za kierownicą,
15.10 Klasyka i elektronika, 15.50
Piosenki Moczulskiego, 16.15
Nieznane o znanych: Ada sari -r

maestro, 16.45 Z kompozytorskiej
teki M. Tariwięrdijewa, 17.05 „Noc
amerykańska** — ódc. pow. Ch.
Franka, 17.15 Zapraszamy do stu
dia — Magda umer, 17.40 Coś w

tym jest, 17.35 Mini-max, czyli
minimum słów,, maksimum muzy
ki, 18.30 „Koty to'dranie** — słuch.
J. Janickiego, 19 Jazz i beat li-'

ryęzny, 19.30/Muzyczna poczta
UKF, 20 Pół wieku z Polihymnią

;*-* gawęda, 20.1óy Gdyby Peethóven

odzyskał s’ućh... dygresje mu
zyczne, 20.50 „O. psach” — Wier
sze L. ‘

J„ Kerna mówi i śpiewa
M. Stebnicka, 21.10 Polski Jazz-r-

monografie . płytowe, 21.40 „Wiej
skie drogi” -i gra Big Band M.

Gibbsa, 22 Fakty dnia, 22.15 „Pa-,
ryski spleen” Ch. Baudelaire*a —

wieczór V, 22.29 Muzyką Teatru
Cieni pa wyspie Bali — gawęda,
23.05 kronika dźwiękowa ;,New-‘
port 74”, 23.50 Na dobranoc gra
i śpiewy Radhą Krishnł fęmplg,.
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LEKTORÓW
JfZYKA ANGI ELSKI EGO
zatrudni natychmiast Spółdzielnią Pracy
„Wiedza” •—do pracy w szkołach, przed- ,

szkołach; zakładach pracy i laboratoriach

językowych.- — Płaca za jednostkę lekcyj
ną zależna od kwalifikacji.' — Zgłoszenia
przyjmuje komórka do spraw osobowych,
ul. SEBASTIANA 1?, telefony informacyj
ne: 365-06 — kier. Laboratorium, 581-25 —

Kadry, 266-85 — zakład szkoleniowy, Ja
na T3, II piętro.

POSZUKIWANA pómoe
domowa do trzech doro
słych osób — osobny po
kój. Siemiradzkiego 23,
m. 5, tel .348-38, po połud
niu. \ g-49195

CHŁOPCA, powyżej 16
lat do praktyki i czelad
nika lub pomocnika spa
wacza — przyjmie rze
mieślniczy zakłąd mecha
niczny, Kraków, ul. Grze
górzecka 27„

KALKULATOR 6-działa
niowy, kieszonkowy z

RFN oraz radio tranzy
storowe z magnetofonem
matki Philips cżteróza-
kreśowy — "sprzedam. —

Nowa Huta, os. Kazimie
rzowskie, bl. 18, m. 364.

Nauka

warszawę 223, W do
brym stanie, cardan: i,woł-
gowski”, skrzynię z le-
warkieni w podłodze —

sprzedam. Oglądać: Stra
szewskiego 15/3, codzien
nie W godz. 16—18.

MIESZKANIE własnoś
ciowe w rtowyfn budow
nictwie, 1—2 pokoje z ku-;
chnią, parter lub- 1, .pię
tro, W centruni .Krako
wa — kupię zaraz. Oferty
49331 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

studentka spokojna —

kulturalna, poszukuje po
koju. Oferty 49330' „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2. •

MATEMATYKA — fizyka,
chemia, j. niemiecki —

korepetycji udzielą dyplo
manci. Jura, teł. 323-23.

€-49561

Lokale

angielskiego uczy pe
dagog metodą przyspie
szoną — Jurcżuk, telefon
718-72. / g-49432

DZIENNIKARZ — często
przebywający w delegacji
Zagranicznej,; poszukuje
garsoniery lub spokojne
go pokoju. Oferty 49298
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO

KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

przy WP PKS Oddział Przewozów

i Spedycji w Krakowie

przyjmuje zgłószenia kandydatów — na

KURSY KIEROWCÓW
ZAWODOWYCH — kat. B, C, D.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
■ ukończenie 18 lat

■ uregulowany stosunek do służby woj
skowej

■ sądową niekaralność

■ ukończenie szkoły zawodowej.

Kandydaci w czasie uczęszczania na

kurs będą zatrudnieni przy pracy na Sta
cji Obsługi.

Zgłószenia. kandydatów przyjmuje —

Dział Spraw Osobowych i Szkolenia Za
wodowego — Kraków, ul’ Nad Sudołem 6,
telefon 726-00. — Dojazd autobusem MPK

ńr 120 bis z Kleparza.

Kupno
ZBIÓR starych znaczków

pocżtowych — kupię. —

Oferty 49459 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

BIURKO duże kupię. —

Oferty 49500 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

3-POKOJÓWE mieszkanie
komfortowe, balkon —

I piętro, boczna Łobzow
skiej, zamienię na miesz
kanie 1-pokojowe z kuch
nią oraz pokój z używal
nością przynależności. —

Peryferie wykluczone. —

Oferty 48215 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE 4-pokojÓ-
we, komfortowe, samo
dzielne, słoneczne, pięk
ne, II p., przy ał. Sło
wackiego, zaMenię 'na
dwa mniejsze, samodziel
ne mieszkania. — Oferty
49499 „Prasa”./ KrakóWj
Wiślna 2.

INŻYNIER poszukuje po
koju lub garsoniery na

jeden rok. — Oferty 49553
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SUPERKOMFORTOWEGO
pokoju poszukuje student.
Tel. 365-30.

Nieruchomości

Praca

SZLIFIERZA narzędzio
wego oraz, magazyniera
przyjpiie do pracy war
sztat. mechaniki precyzyj
nej, Oskar Jura, Kraków,
Friedleiną 20, tel. 344-52,
do 15. g-49364

POSZUKUJĘ gospodyni
do dwojga dzieci i jednej
osoby dorosłej. Warunki
bardzo dobre. Kraków,
tel. 708-31.

POTRZEBNĄ pódkuchen-
na do ladłodajni ajencyj
nej. Może być rencistka.
Telefon 650-86, godz. 17—

30. g-49448

Sprzedaż

PRACOWNIK naukowy —

wyższej uczelni — kobie
ta, poszukuje niekrępu*
jącego pokoju. — Oferty
48925 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWĄ —

willę z ogrodem w Kra*
kowie — pilnie kupię. —

Oferty 49346 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

WARSZAWĘ ,223, takso
metr Poltax mechaniczny
— sprzedam okazyjnie. —

Kraków, Kazimierza Wiel
kiego 144/30.

SYRENĘ 1.04 sprzedam.
Pstrowskiego 35, warsztat
mechaniki pojazdowej —„

godz. -7—18,

FUTRO damskie czarne;

perskie karakuły —

sprzedam. Kraków, tele
fon 335-41.

PSA — owczarka nie
mieckiego, tresowanego —

sprzedam. Kraków, Kalet
ników 18/9.

KANADYJSKIE futro —

brązowo - popielate, ka
rakuły, norkowy kołnierz

sprzedam. — Bałuckiego
5F/9, godz. 20—22.

KOŻUCH bułgarski męs
ki, duży, futro muflony
— sprzedam. — Oferty
49549 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 125 p 1500, rok 1972,
39.000 knij stan idealny —

sprzedam. —" Kraków^ tel.
500-79. g-49590

W ZAMIAN za mieszka
nie pr/^Jmę dozoręos two
lub' inńą, pracę. ~ Oferty-
49656 v \ asa*W kroków. -

Wiśln‘a--2^‘ •»$ J-

dochodzącą pomóc do
dziecka -ś przyj mę. To
karskiego 4/15, tel. 724-79.

g-49461-

POMOC domową, młodą
ptójihę. Kraków, ul.

^ąmaelię^a ;55/l,;; w godz.
18—ŻO., 1- g-49478

DZIEWIARKA potrzebna
do pracowni dziewiar
skiej, ^.Stanisława Óałdvn,
Chrzanów, uE Garncar
ska 2. g-49476

SYRENĘ i motorower —

sprzedam. Kraków, Skło
dowskiej. ll/14a.

,.. . g-49712

WARSZAWĘ M-20, 'Silnik,
zawieszenie po remoncie
— sprzedam. Cena 13.000
zł — Kraków, Skłodow
skiej 11/7, po godzinie
16.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

pChemobudowa—Kraków#
Kraków, ul. Stachowicza 18
w porozumieniu z Wojewódzką Komendą

Ochotniczych Hufców Pracy

ogłasza WPISY
dla. młodzieży w wieku od 18 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.

ODBĘDZIESZ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ w systemie samoobro
ny. ~ ZGŁOSIĆ SIĘ MOZESZ NATYCHMIAST!

przedsiębiorstwo gwarantuje:
■ bezpłatne zakwaterowanie
■ wyżywienie częściowo odpłatne
■ umundurowanie
■ zwrot kosztów przejazdu 1 raz w miesiącu celem odwie-

- dzenia rodziny
■. korzystanie z .urządzeń socjalnych i ośrodków wczasowych
■ wynagrodzenie według systemu akordu zryczałtowanego

z premią. •

W chwili zgłoszenia się należy przedłożyć:
—* dowód osobisty lub wyciąg z aktu urodzenia, z 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, wewp. 16 i 58.

POKÓJ, kuchnia, balkon,
IV piętro, komfortowe —

Zwierzyniec, zamienię na

garsonierę, I piętro, śród
mieście. — Oferty 49728
„Prasa” < Kraków, Wiśl
na 2.

ZAGINĄŁ foksterier .

—

ostrowłosy — biały, czar
na łata na lewym boku.
Odprowadzić zą wysokim
wynagrodzeniem: — plac
Szczepański 6, m. 8.

POSZUKUJĘ W „Krakowie
pokoju umeblowanego. —

Tel* 319-82.

ZABŁĄKANA Suka, bul
dog, pręgowana, do' ode
brania : ul. Meiselsa 18/9,
po południu.

3-POKOJOWE, superkom
fortowe, nowe M-3, na ós.
Krowodrza, zamienię na

2-pokojówe, superkomfor-
towe. Warunek: lokaliza
cja w okolicy Parku Kra
kowskiego, ulic: Mazo
wieckiej — Kazimierza
Wielkiego. — Tel. 332-56

godz. 17—20, lub (oferty
49661 ,,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

1.000 ZŁ za. odprowadze
nie 9-letniego psa foks
teriera — „Yogi”-, pod
adresem: Marchlewskiego
42/3; Pies zaginął 21 paź
dziernika przy pętli 'Ra
kowickiej, , pstrzęga się
przed kupnem.

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie poszukuje niekrępują-
Cego pokoju. — Możliwe
udzielanie korepetycji z

matematyki, fizyki, opie
ka nad dzieckiem, -Ofer
ty 49512 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

STUDENT UJ, , cudzozię-
mieć, poszukuje garsonie
ry lub superkomfortowe-
go mieszkania dwupoko-
jowego. — Oferty 49537
„Prąsą” Kraków,., Wiśl
na 2.

2 7 POKOJE superkomfor- ;
towe, I piętro, 78 m2, w

okolicach Parku' Kraków- '

skiego, zamienię ną dwa
mieszkania suoerkomfor-
towe. Oferty 49482 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SUCZKA mała sierść
szorstka kremowa, ogon
obcięty, przybłąkała się
28 października. Zgłosze
nia: tel. 556-13, godz. 12—

13. g-49737

KUSIAK Izabella, Kra
ków, 15 Grudnia 2/12, zgu
biła zaświadczenie o pra
wie wykonywania zawo
du magistra farmacji —

nr 196, wydane przez Pre
zydium Rady Narodowej
miasta Krakowa 8. 1^1964/
róku?/'. g-49061

Różne

DU^^v!garaź,':ińógą' "być51
dodatkowe"5'zabudowania,
w Krakowie wydzierża-.
wię lub kupię. — Oferty
49381 ■ ,;Prasa” Kraków,-
Wiślna 2. -

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE w KRAKOWIE

przyjmie natychmiast
kandydatów do przeszkolenia

w zawodzie:

motorniczego tramwajowego
Przyjmowani będą mężczyźni po odby

ciu służby wojskowej, w wieku od 20 do
40 lat oraz kobiety w wieku od 20 do 40
lat.

Od kandydatów wymagane jest wy
kształcenie podstawowe i zameldowanie
na pobyt stały w Krakowie, względnie
bliskich okolicach.

KURS TRWA 3 MIESIĄCE.
W okresie szkolenia słuchacze otrzymu

ją wynagrodzenie, — Możliwe jest zatrud
nienie w pełnym i niepełnym wymiarze
czasu pracy.

Czas i godziny pracy kobiet zatrudnio
nych w charakterze motorniczych tram
wajowych w niepełnym wymiarze' godzin •

pracy uzależnione są pd możliwości kan
dydatki (codziennie w godzinach od 5 do
9 lub od 14 do 18, albo co drugi dzień po
8 godzin).

Szczegółowych informacji o Warunkach
pracy i płacy udziela oraz Zgłoszenia kan
dydatów przyjmuje Dział Osobowy MPK
w Krakowie, ul. WAWRZYŃCA 13, par
ter, telefon 645-30, wewn, 18, w godzinach
od 7.30 do 14.30, w soboty do godz. 12.30.

POKOJE
l.i 2-osobowe, w śródmieściu Kra
kowa, dla pracowników zatrudnio
nych na terenie Krakowa

WEŹMIE W NAJEM

. PIP „INSTAL” w KRAKOWIE.

Zgłoszenia przyjmuje Komórka Socjalna
ul. Heiclów 19, pokój 12.

mogq uzyskać dodatkowy zarobek

zgłaszając się do pracy przy rozwożeniu ziemnia
ków do sieci sprzedaży detalicznej w m. Krakowie

i Nowej Hucie oraz przy rozładunku ziemniaków

z wagonów ną terenie Zamkniętym.
Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się w Zakładzie

Transportu Samochodowego i Spedycji WZSOiP w Kra-

kowie-Nowej Hucie ul. Makuszyńskiego 4 (dojazd tram
wajem. nr 5), w godzinach od 7 do 18.

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „BUDOSTAL-4"

Generalny Wykonawca Budowy Huty „Katowice"

zatrudni natychmiast:
■ INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW budownictwa na stanowiska

kierowników zespołów budów, kierowników robót, budów
i obiektów —' wymagane uprawnienia budowlane

■ MISTRZÓW budowlanych, z uprawnieniami
. ■ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW budowlanych, ną staż pracy .

pracowników fizycznych, w zawodach:
■ BETONIARZY, BLACHARZY, DEKARZY, CIEŚI.I, MURA

RZY, MALARZY budowlanych, ZBROJARZY, OPERATORÓW
sprzętu ciężkiego i średniego, KIEROWCÓW z I i II kategorią
prawa jazdy, ELEKTRYKÓW, z uprawnieniami, bez ograni
czeń, ŚLUSARZY remontu maszyn budowlanych, MONTE
RÓW konstrukcyjnych, SPAWACZY elektryczno - gazowych,
MECHANIKÓW, BLACHARZY i ELEKTRYKÓW sąmoeho-

, dowych, PALACZY do obsługi kotłów wysokoprężnych, PRA
COWNIKÓW do Straży przemysłowej, ROBOTNIKÓW niewy
kwalifikowanych oraz ABSOLWENTÓW zasadniczych szkół

zawodowych w zawodach budowlanych na wstępny staż pra-
cy. : z.,

Zapewnia się:
— wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy w budownictwie
— dla robotników 10 proc, dodatek do płacy zasadniczej
— bezpłatne zakwaterowanie w hotelach robotniczych lub kwa

terach prywatnych
— pracownikom zamiejscowym, nie meldowanym na pobyt sta

ły w miejscu budowy, a zamieszkałym w hotelach'robotni*

czych lub kwaterach prywatnych, przysługuje dodatek za roz
łąkę w wysokości 30 zł dziennie

— odpowiednie warunki socjalno-bytowe
wyżywienie w stołówkach po zniżonych cenach

— dla robotników bezpłatne posiłki regeneracyjne wydawane
przez cały rok

— możliwość zdobycia zawodu 1 podniesienia kwalifikacji.
« Do- podjęcia pracy należy zgłaszać się. z dowodem osobistym,

świąśedtwćm śżkblrfyrn i zaWodowym).
Zgłószenia przyjmuje Dział Zatrudnieniami Płac, Centralny Punkt

Przyjęć Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDO-
STAL-4”, w Dąbrowie Górniczej, ul. Tworzeń 101, w godz. 7—15.

Dojazd pociągiem do dworca w Dąbrowie Górniczej, a następ
nie od dworca autobusem WPK nr 18 lub 27 lub 55 do przystanku
obok Głównego Plócu Budowy. !

HUTA im. LENINA
w KRAKOWIE

zatrudni natychmiast:
■PRACOWNIKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH do pra

cy w produkcji oraz przyuczenia do zawodu, na stano-

wiska manewrowych.
■ POMOCNIKÓW maszynistów parowozu, z 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 kat. prawa jazdy
■ WARTOWNIKÓW straży przemysłowej (mężczyźni) l ko

biety na dojazd
■ MISTRZÓW do robót budowlanych z uprawnieniami

budowlanymi

Zgłaszających się przyjmuje Dział (Kadr w Hucie imi Lenina —

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

Wysiadać na przystanku przed budynkiem Dyrekcji Huty.

Ponadto Zakład Przetwórstwa Hutniczego HtL w Bochni —

zatrudni z terenu powiatu bocheńskiego i przyległych:
■ ABSOLWENTÓW zasadniczych szkół zawodowych 1 śred

nich szkół technicznych do szkolenia na stanowiska wal-

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

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



Tylko 2:0 naszej rezerwy
z piłkarzami Kanady

W towarzyskim meczu piłkarskim, rozegranym na Stadionie

Wojska Polskiego w Warszawie, reprezentacja Polski pokonała
Kanadę 2:0 (2:0).'Bramki zdobyli; Kasalik w 5 min, oraz Jabók-
ezak w 9 min. Sędziował W. Rudniew z ZSRR. Widzów ok. 5 tys.
POLSKA: Mowlik (od 46 min.

Karwecki) — Wawrowski. Wie
czorek, Maculewicz, Sobczynski

2 tygodnie
z zawieszeniem
dla A. Musiała

. WCZORAJ odbyło się po
siedzenie Sekcji Wychowania
i Dyscypliny PZPN i jak po-
daje PAP piłkarz Wisły —

Adam Musiał wraz z Bulzac-
kim i Rześnym za krytyko
wanie orzeczeń sędziego o-

trzymali kary 2 tygodnie dys
kwalifikacji z zawieszeniem.

Wynika z tego, że dla wcześ
niej ukaranych piłkarzy su
rowszą karą, znaleziono oko
liczności łagodzące. W tej sy
tuacji Musiał będzie mógł już
Wystąpić w niedzielnym spot
kaniu o Puchar Polski prze
ciwko Uranii.

(od 75

czasu,
o na-

Pokąd pójdziemy ?

Sobota
HOKEJ

Godz. 18 . Lodowisko
ul. Siedleckiego:

Cracovia — Stal Sanok

(H liga)

(od 71 min. Rudy) — Kanalik,
óarłowski, Jakóbczak (od 46 ‘min:

Kasperski) — Chojnacki, Szar
mach (od 46 min. Śzpakowski),
Kwiatkowski.

KANADA: Chursky — Hórrocks,
Grant (od 85 min. Ayre), •Lenar-

duzzi, Wilson — Bolitho, Kodelja,
Robinson — Bennett (od 73 miń.
Wallace), Douglas, Parsons
min. Roe).

„Trzeba jesź-cźe dużo
by z tych piłkarzy (mowa
szej drużynie grającej przeciw
Kanadzie) wyrośli pełnowartoś
ciowi reprezentanci — stwier
dził trener kadry narodowej,
Kazimierz GÓRSKI;

Nić. ująć i nic dodać do suro
wej oceny wydanej przez selek
cjonera. Jedno tylko „ale“, że
nie kto inny jak właśnie K. Gór
ski ustalił skład drużyny prze
ciwko piłkarzom kanadyjskim.
Czyżby spodziewał *się,* że zespól
sklecony „na kolanie54 z zawodni
ków, którzy w większości ze so
bą nie grali, stanowił będzie mo
nolit? ■ •

Owszem,; . .na tle przeciętnych
reprezentantów „Klonowego „Liś
cia" nawet tzw. dublerzy graczy
ze srebrnej jedenastki wykazali
swą wyższość i odnieśli, zwycię
stwo. Ba, początkpwo ; wydawa
ło się, że wypadnie ono nadzwy
czaj okazale. Nie minęło. 9
a biało-czerwoni prowadzili
2:0. Najpierw po solowej •

wychowanek krakowskiego
nika, występujący aktualnie
ŁKS-ie, Kasalik zmusił do kapi-

tułapii Chursky‘ego a w 4 miii,
później Jakóbczak, przy współ
pracy Szarmacha,. podwyższył wy
nik na ,2:0. Jednak', w miarę u--

plywu czasu, w zespole naszym,
uwidocznił się brak zgrania, szcze
gólnie gdy goście zaczęli bardziej
uważnie pilnować naszych za
wodników. Na . dobrą sprawę'. tyl
ko, duet Maculewicz (Wisła) —

Wieczorek (Górnik) zdał reprezen
tacyjny egzamin! Nieźle' spisywał
się'również prawy obrońcą Wa
wrowski, lecz wręcz mało iriteUt

gentnie rozwiązywali zadania tak
tyczne gracze z II linii, a napast
nicy — na dobrą sprawę — nie
stworzyli sytuacji, która- byłaby
poparta zdecydowaniem 1 silnym,
celnym" strzałem. W sumie mecz

z Kanadą, jako egzamin dla du
blerów reprezentacyjnej druży
ny, okazał 'się niewypałem.

(JAF)

RZYM. Podczas kontrolnego
spotkania z drugoligowym zes
połem Reggiana piłkarze
repr. Włoch zostali wygwizda
ni przez obserwującą spotkanie
20 tys. widownię, gdyż po

. słabej grze zremisowali 1:1.
PRAGA. W drugim

'

jdniu
odbywającego się międzynaro
dowego meczu koszykarek o

„Wielką . Nagrodę Pragi", re
prezentacja ; Warszawy prze
grała z drużyną Sofii 57:77
(25:45).

Telegraficznie
MEKSYK, w związku

kończeniem mistrzostw
w siatkówce ambasador

Meksyku Mieczysław
spotkał; się z kobiecą i

reprezentacją Polski, t

zując drużynom i' działaczom

gratulacje, za ićł) wyniki spor
towe.

! WARSZAWA. W poniedziałek
'

wyjeżdża dó Kopenhagi nąI
mecz II rundy rozgrywek o i
Puchar Króla Szwedzkiego te- .

- nisowa. reprezentacja Polski.1
■W składzie drużyny zabrak- 1
I nie, niestety, W. Fibaka.

WiStawasii

Wisła w Rudzie Slaskiei
szesnasta imprezy „Tysiąca drużyn", bądź

Niedziela

Gpdz.

Godz

PIŁKA NOŻNA

10 hoisko, ul., Wielicka
Kabel — Fablok

.11 ‘Stadion ul. Kałuży:
Cracovia — Przebój

11 Stadion. Wisły:Godż.
Wisła Ib — Górnik Siersza

Godz. 11 Stadion, ul. Bronowicka
Wawel —

(liga
Godz. 13.30

Hutnik

Godz. U

GKS Jaworzno

okręgowa)
Suche Stawy:

Górnik Zabrze
Pucharu -Polski)

HOKEJ
Lodowisko

ul. Siedleckiego:
Cracoyia — Stal Sanok

(II liga)

min.

już
akcji
Hut-1

1w

ż za-z

świata
PHLW 1
/ Grad

. męską
prz.ęka-,

Jedna .
__

.
__

. .

jak głosi oficjalna nazwa: Pucharu Polski zapowiada
się nadzwyczaj interesująco. Jeśt to bowiem pierwsza
kolejka bojów z udziałem 1-ligowców, którzy wystę
pować będą na boiskach drużyn niższych klas.
Dla krakowian nadchodzące

nftecze są wyjątkowo interesują
ce. Ż jednej bowiem strony bę
dziemy - mieli okazję oglądać w

akcji na?5zą najbardziej stylową
— przed laty — jedenastkę —

Górnika Zabrze, który wystąpi
na Suchych Stawach przeciwko
Hutnikowi a ponadto „Białą
Gwiazdę” czeka wyprawa do Ru
dy Śląskiej, gdzie pełna ambicji
oczekuje na nią miejscowa, Il-li-

gowa. Urania.
W Krakowie będziemy oglądać

Górnika po raz drugi w odstępie
tygodnia. Ostatnio, w dość szczę-

„WAWELSKIE SMOKI”
nadal w rozjazdach

Sezon koszykówki w całej pełni, zespoły męskiej
ekstraklasy rozegrały już po 7 Spotkań, a kibice „Wa
welskich Smoków" nie widzieli jeszcze w akcji swych
ulubieńców. Najpierw był bowiem turniej w Wał
brzychu później wyjazdowe spotkania w Gdańsku, a

teraz znów wiślacy jadą w Polskę, by o mistrzowskie

punkty walczyć we Wrocławiu i Wałbrzychu.
Nadęhodząca seria gier tp cięż

kie, wyjazdowe mecze Wisły. W

OW-.

Piłkarz zaehodnioniemiec-
kie^o Kickersu — Kostedde,
wygrywa pojedynek z

W lidze okręgowej
Cracovia — Przebój

nas Stadionie
Frankfurcie

/ CAF

mym Schwarzenbeckiem. i
zmusza do kapitulacji niewi
docznego na zdjęciu Meierp.

; Fragment z meczu i Kickers
1. Offenbach — Ba gern

'

Mona-
1 . chium, rozegranego na pa-
.' miętnym dla

1 Leśnym . we

1 n/Menem. '■

wśkięj . drużyny, że historia się
powtórzy.

trzy kolejki przed zakończeniem I rundy rozgrywek w li-
dze okręgowej, piłkarze Cracoyii podejmują na własnym boisku

Przebój z Wolbromia i są zdecydowanym faworytem.. W Krako
wie gra' również w niedzielę rezerwa Wisły z Górnikiem Siersza
oraz Kabel z Fablokiem. Ponadto w gr. I odbędą się spotkania:
Hejnał — Górnik Brzeszcze (14), Kalwarianka — Sańdecją (11),
Czarni Żywiec — Koszarawa (14) i Dunajec — Unia Oświęcim (14).

, W grupie II Hutnik z uwagi na spotkanie pucharowe z (górni
kiem Zabrze, pjzełożył mecz z Beskidem, natomiast Wawól po
dejmuje GKS Jaworzno. Ponadto grają: Metal - Garbarnia (11),
Limanovia - Prokocimi (14), Chełmek — Tarnovia (14), Górnik
.Libiąż — Hutnik Trzebinia (14) oraz Unia Tarnów —Bolesław (14).

Z życia TKKF
113 ZAWODNICZEK i zawodni

ków ubiegało się o tytuł . naj
sprawniejszego mieszkańca powią-'
tu nowotarskiego, uczestnicząc w

wieloboju TKKF. Wśród kobiet

najsprawniejsza .okazała się-; Sta
nisławą Kołodziej, wyprzedzając
Annę Budzyk (obie z ogniska
„Podhale"), a , wśród, mężczyzn
Marian Mirek („Gorce") przed Jó
zefem Gigoniem („Podhale").

sobotę krakowianie wystąpią we

Wrocławiu, gdzie Śląsk nie pre
zentuje łatwo punktów swym
rywalom. W poprzednich latach

spotkania „Wrocławskich bom
bardierów” z „Wawelskimi Smo
kami” należały do nadzwyczaj
zaciętych i na wysokim pozio
mie stojących pojedynków. I

tym razem, wrocławianie,
zajmujący aktualnie 5 miej
sce, .w tabeli, ze stratą 2

punktów do prowadzącej trójki
Reso via — Wybrzeże — Wisła,
będą z pewnością walczyli o

zwycięstwo. Wiślacy są w trud
niejszej sytuacji od występującej
razem z nimi w parze Resovii,
gdyż przyjdzie im grać ze Ślą
skiem, ńa pierwszy ogień. Rze-

'■wystwą w stolicy
Dolnego Śląska w dzień później,
kiedy gospodarze będą po mę
czącym meczu z Wisłą, a więc
z pewnością mniej skuteczni i
bojowi jak w sobotę. Ale na u-

kład terminarza nie ma rady i

będą musieli krakowscy' koszy
karze wykazać wszystkie swe u-

miejętności, rzucić na szalę całą
ambicję i bojowość by zapewnić
sobie wygraną. Zwycięstwo leży
w granicach ich możliwości. Pre
zentują bowiem, wysoką formę,
o Czym świadczą dotychczasowe
wyniki, w tym i minimalna
przegrana różnicą- 2 pkt. (po do
grywce) z Wybrzeżem.

W dzień po meczu wrocław
skim, wystąpi Wisła w Wałbrzy
chu. Już, raz w tym cyklu roz
grywek obydwa zespoły^ zmie
rzyły- się ze. sobą, także w Wał
brzychu i wygrana przypadła
Wiśle 77:70. .Liczymy, wraź z po
kaźną rzeszą kibiców krako-

*

W II* LIDZE koszykarzy ocze
kują obydwie krakowskie dru
żyny, Koronę i AZS mecze wy
jazdowe. Podgórzanię wystąpią
w Kielcach przeciwko tamtejszej
Tęczy, natomiast akademicy wy
jeżdżają do Katowic na mecze z

Baildonem.
' *

KOSZYKARKI I ligi nie grają
w tym tygodniu mistrzowskich

spotkań, natomiast w II lidze

pań AZS Kraków zmierzy siły w

Białymstoku z Włókniarzem, a

Hutnik grać będzie w Bytomiu
z Polonią.

Wreszcie i Kraków

śliwych okolicznościach zwycię
żył Wisłę. Teraz zabrzan czeka

łatwiejsze zadanie, gdyż hutni
kom dalęko do poziomu wiśla-
ków, ale też nie należy zapomi
nać, że w meczu z I-ligowcarni
zawodnicy drużyny z niższej kla
sy potrafią niwelować przewagę
techniczną wielką ambicją. A

poza tym Hutnik buduje zespół
przyszłości i będzie chciał to u-

dowodnie na tle renomowanego
przeciwnika. I dlatego warto

wybrać się. do Nowej Huty, aby
oglądać mecz Hutnika z Górni
kiem. .

Wiślacy w czterech ostatnich
meczach ligowych stracili aż 7

pkt., ponosząc trzy kolejne po
rażki, Ńic więc dziwnego, że ich
liczni sympatycy są zaniepokoje
ni postawą jedenastki. Czy wy
gracie w Rudzie Śląskiej? — sy
pią się liczne pytania pod adre
sem wiślaków. Czy wygrają? —.

właśnie. Tymczasem, jak na

złość, Kapka nie jest w pełni sił,
A. Szymanowski czuje ból w no
dze. Na szczęście, pozostali za
wodnicy i to najprawdopodobniej
Z' A. Musiałem, dołożą starań,
aby przebrnąć przeszkodę w Ru
dzie Śląskiej. -

.

'

W pozostałych meczach 1/16 fi
nału PP grają: Stal Rzeszów —

Szombierki, Widzew Łódź —

GKS Tychy, Leohia Gc/.H-' Po
goń, Olimpia Poznań — ROW,
MRKS. Gdańsk — Gwardia
W-wa, Lublinianka — ŁKS, Gór
nik Wałbrzych •£ Polonia By
tom, GKS Katowiec — Arka
Gdynia, Piast — Śląsk, ROW Ib
— Legią W-wą oraz Stal Ponia
towa — Stal Mielec.

■(F)

inauguruje sezon hokejowy
Hokeiści II ligi rozegrali już po 8 spotkań, lecz do-

piero w sobotę zainaugurowany zostanie sezon hoke-

jowy w podwawelskim grodzie. Wczoraj bowiem za-

mrożono pierwszy raź po remoncie taflę objektu przy
ul. Siedleckiego.

i :W pierwszej odsłonie biało-
czerwoni podejmują Stal Sanok.'
Cracoyia jest liderem rozgry
wek; ma na swym koncie kom
plet punktów — 16, lecz Stal ma

ich 12, tyle eó KŹH i zaj
muję tuż za kryniczanami 4 lo
katę,/ Nie będzie to więc łatwy
przeciwnik. , Powiemy więcej...
wreszcie podopieczni trenera
Vladislava Stemproka zmierzą
się z zespołem z czołówki i zosta
ną w pewnym stopniu przeegza
minowani. Dodajmy, że Stal jest
wzmocniona kilkoma utalento
wanymi hokeistami z Podhala

jak m. in. Voglem, Ostręgą i Ja
nem Chowańcem. Wierzymy jed-

Stać się mogło tylko jedno.
Brapda było w tym mieszkaniu,
mąłegó holu. Prowadził on do

prawie ciemno. Zapaliłem małą
przy łóżku. Nie było tu nikogo,
hoju wiodły do łazienki. I tutaj _____

miałem Wyjść i przeszukać pracownię, kiedy
ważyłem dużą szafę w ścianie. Podszedłem i" Spró
bowałem ją otworzyć. Drzwi były zamknięte, ale
klucz tkwił na zewnątrz. Przekręciłem go i otworzy
łem szafę.

Gdy drzwi się rozchyliły, z wewnątrz wytoczyło się
jakieś ciało i upadło u moich stóp.. Mężczyzna -miał

związane ręce i nogi, usta zaklejone plastrem. Zdar
łem plaster. Musiało to boleć, ale było mi wszystko
jedno. Najważniejsze, że ten człowiek, z zaklejony
mi Ustami przebywał nie wiadomo jak długo w

tym dusznym pomieszczeniu, a w dodatku wiszące
ubrania tamowały mu oddech. Mógł w ogóle nie żyć,
a prawie na pewnó nie przetrzymałby dłużej gdy
bym tutaj nie przyszedł po raz drugi. Nachyliwszy
się usłyszałem słaby, oddech. Mężczyzna poruszył się,
ramiona mu zadrżały. W półmroku nie byłem w

stanie zobaczyć jego" twarzy, podciągnąłem go więc
bliżej światła. W tym momencie otworzył oczy. Pa
trzył na mnie, a ja patrzyłem na niego.

' Powinie
nem • był już wcześniej zrozumieć, a jednak był to
dla mnie prawdziwy szo-k . Fałszywy Brand był oczy
wiście prawdziwym Frankiem Liddonem. A praw
dziwy pań Brand patrzył tymczasem zdumiony na

mnie. .

Prawdziwym panem Brandem
day...

Brand, albo ciało

Pośpieszyłem do

sypialni. Było już
lampkę na stoliku
Drzwi *w tyle po-

'

żywego ducha. Już
’

zau-

był Bill Halli-

XXIV

Była) godzina ósma. William Brand, Vera Garcia i

ja siedzieliśmy I razem w nieposprzątąnym saloniku
mieszkania Branda. Próbka rudy leżała na biurku

przy oknie. William Brand, którego znałem w Mexico

City jako Billa Hallidaya, przyszedł już prawie cał-

s

■
un to death <

kowicie do siebie, po nieprzyjemnej godzinie spę
dzonej -w szafie/ Vera, 'której nastrój., zmieniał się
błyskawicznie, nie, była już „wściekła”. -Prawdę mó
wiąc, była znowu nastrojona entuzjastycznie w sto
sunku do mnie. Dowiedzieliśmy się od portiera, że

junior był w hotelu. Montędoro. Dzięki mnie więc,
jak pan Brand, uniknęli prawdopo-Vera, podobnie

dobnie śmierci.

Bardzo wiele
Stosunki', pana
Zjawił się -już
bą Franka Liddona, którego poznaliśmy . jako
Johnsona, młodego żonkosia"? Yucatanu. Przy
zabrał także juniora ż posterunku, policyjnego. Obaj
znajdowali się teraz w’ bezpiecznym mic-jscu. ;'!?■

Brand opowiedział mi swoją historię. Jak się spo
dziewałem, wersja podana mi przez Franka Liddona
o początku całej; historii .w Peru, była jak najbar
dziejprawdziwa. Odwrócjł .jedynie1 role-; grane przez
siebie i prawdziwego Branda. To Brand, jako Hal-

liday,, przyjechał z Nowego Orleanu, żeby zaopie
kować się bratanicą, a Liddon, jako pan Johnson,
ostrzegł! ją przed Hallidayem,: .zwabił do Chiehen-
Itza i zabił. Młody * „żonkoś” był" na- tyle1 sprytny
dzisiejszego popołudnia-, . kiedy zwabił mnie tutaj, do.
mieszkania. Branda, żeby zrozumieć, iż prawdziwa
wersja będzie "jak najbardziej przekonująca, najła
twiej mnie omami i skłoni do przekazania w jego
ręce rudy.

zdarzyło śję w tak krótkim
Branda z rządem były bardzo

funkcjonariusz z FBJ ,i- zabrał

czasie,
ścisłe,

ze so-

pańa
okażjf

Ale uczywiście, od momentu śmierci Debory, praw
dziwa historia była wręcz różna od wersji Liddona,
spreparowanej na moją intencję. Nie znający Lid
dona Hąlliday- . widząc Deborę ze mną w Chichen-
Itza popełnił logiczną omyłkę i uznał,. że to - ja je
stem tym niebezpiecznym wrogiem. Widział nas wy
chodzących .wczesnym rankiem do cenote i poszedł

.za nami. Usłyszał /krzyk i dopadł do .cenote,, jednak'
zbyt późno, żeby złapać Liddona na gorącym uczyn
ku. Był tam jednak wcześniejod mniei dyrektora

• zajazdu. Miął zaledwie tyle' czasu żeby porwać czer-

: woną torebkę; i uciec zanim my zjawiliśmy się na

■polance.
'

■'-'Torebkę zabrał dlatego, że miał nadzieję, iż nawet
'

'-jeżeli Debora . nie żyje, ocali w ten sposób mapkę
, i. próbkę rudy. Ani on, ani Liddon nie mieli po-
■jęcia, że mapka wklejona jest w. kryminałek, do

póki gadulstwo Leny w Reformie nie pomogło im

wpaść na to, ale żaden z nich, oczywiście, nie do-

myślił się nawet, że Debora ukryła rudę- w słoiku
.

_

na oparzenie/ Jedynie szczęśliwy przy-
padek sprawił, że Liddon nie przetrząsnął łazienki w

czasie plądrowania mojego mieszaknia w Mexico
. City.

Kiedy ś Hailliday przekonał się, że Czerwona to
rebka nie zawiera nic ważnego chociaż ■był zbyt
ostrożny na to, żeby ją wyrzucić, dopóki nie zosta
nie przeprowadzone specjalistyczne badanie L- był

. nie tylko przekonany, żę to :ja zamordowałem De
borę, ale równie? pewien, że, zdobyłem mapkę i • ruE7

dę. W pierwszej chwili ' całkiem '

zignorował „żon
kosia”, koncentrując wszystkie podejrzenia na mnie.

■D1/Sg? ^^^^Śi ^nuunić męfą 'torbę na'' lotnisku-’

Później, w Mexico City, nasłał na mnie Verę.
| Dopiero* kiedy Junior okradł mnie w klasztorze Los

Remedios, Skonstatował swoją,. pomyłkę i,
Lżę „nowożeniec” to prawdziwy Liddon,

młoda” — to jego wspólnik. .

"
• (Ciąg ddtizy nastąpi)

nak, żę. białó-ćżęrwoni ■ną czele
z Migaczem, Pyszem, Kostur-

kiem, Frasikiem, Potoczkiem i

Michną zaprezentują się z -jak
najlepszej strony ą liczni kra
kowianie sportowym dopingiem
wesprą swych ulubieńców.

Hokeiści? KTH także grają
przed Własną widownią, lecz'

mają łatwego przeciwnika
Chemika z Kędzierzyna. Ocze
kujemy dwucyfrowych zwy
cięstw.

Ponadto grają: GKS Jastrzę
bie z Polonią Bytom oraz Zagłę
bię Ib z Odrą Opole. - (F)

W lidze juniorów
W CENTRALNEJ lidze junio

rów , z krakowskich zespołów
tylko młodzi, hokeiści Unii grają
przed własną widownią. Podej
mują Cracovię i są zdecydowa
nymi faworytami, tym bardziej,
iż mogą skorzystać z kilku gra
czy I-ligowego zespołu, który ma

w rozgrywkach przerwę! Cieka
we mecze odbędą się w Janowie,
gilzie. Naprzód podejmuję mistrza
Polski — Podhale. Ponadto Po
lonia Bytom gra z GKS-em Ka
towice a Stal Sanok z Zagłębiem
Sosnowiec.

R.Szostakzwycięzcą

zrozumiał,1-
a „panna

(71)

ZAKONCZYŁ

się kolarski Chal
lenge „Trybuny1
Ludu” i Polskie
go Związku Ko-

larskiego.W. kon-

kurencji młodzi
ków pierwsze
miejsce' zdobył/
zdecydowanie ko
larz krakowski,
wychowanek tre

nera Józefa Kupczaka — Ryszard
SZOSTAK (Cra’cóvia)-, ■gromadząc
na swym koncie 424 pkt. i Wy
przedzając Wojciecha Łabuża 320

pkt. i Michała Pólatka 305 pkt.
W pierwszej dziesiątce najlepszych «

polskich młodzików., znalazł- się i

jeszcze jeden krakowianin, wy
chowanek trenera Kuśmierrzyka ,

— Janusz/DZIURDZIA z LZS Zie
lonki 170 pkt.


