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Na polach praca trwa bez wy
tchnienia, ubywa łanów zbóż,
wyładowane snopami wozy cią
gną w kierunku wspólnych kle
pisk i stodół. Żniwna kampaiiia
zmierza ku końcowi, czas Więc
pomyśleć o dorocznym święcie,
które od pokoleń wieńczy ciężki
trud rolnika. Obecne żniwa,

Przemysł spożywczy
nuięhsła i uroimaica produhcję

W ciągu minionych T miesięcy br., zakłady przemysłu spo
żywczego dostarczyły na rynek ponad plan wyroby wartości
blisko 1,6 mld zł. Oznacza to, że pracownicy tego działu go
spodarki zrealizowali już w ok, 71 procentach swe tegorocz
ne zadania dodatkowe.

/
Wzrośt , produkcji osiągnięto

głównie dzięki lepszemu zorga
nizowaniu .pracy 'oraz efektyw
niejszemu wykorzystaniu su
rowców pochodzenia rolniczego i

posiadanych zdolności wytwór
czych.

Efektem dużego zaangażowa
nia załóg przemysłu spożywcze
go jest zwiększenie i urozmaice-

nasze stoły

Śmiały wyczwn

16-letniej pływaczki
NOWY JORK
16-letnia Kanadyjka — Cindy Ni

cholas, przepłynęła w uh. tygod
niu jezioro Ontario w rekordo
wym czasie 15 godzin. Jezioro to
ma szerokość 32 mil morskich. Do

tej pory jedynie pięciu osobom
udało się dokonać takiego wyczy
nu. Najmłodszą rekordzistką była
16-letnia Marylin Bell, która w

1954 roku pokonała ten dystans w

20 godzin i 59 minut.
W chwili obecnej kolejną pły

waczka — 14-letnia Angola Kon-
drak z Toronto, płynie z Young-
stown w USA do Toronto w Ka
nadzie i znajduje się już niedaleko

brzegu kanadyjskiego. o

nie tegoroczhej oferty artykułów
żywnościowych. Tylko w I pół
roczu br. rynek otrzymał w wy
niku dodatkowych zobowiązań
zakładów kilka tysięcy ton mię
sa i jego przetworów, po kilka
set ton różnych wyrobów zbożo
wych oraz prawie tysiąc ton cu
kru. Zakłady przemysłu’ drobiar
skiego zwiększyły w tym czasie
o 430 ton dostawy drobiu.

Ponadplanowa produkcja — to
również ponad 1750 ton mrożo
nych wyrobów kulinarnych oraz

mrożonek owoców i warzyw.
Wąrto dodać, że

chłodniczy już w

półroczu w pełni
całość zobowiązań rocznych.

Najwięcej przetworów owoco
wo-warzywnych przygotowały
®aś dodatkowo :.populąrhęiW.ięI-:
kopolskie „Pudliszki” i zakłady
przetwórcze w Kwidzyniu. Za
kłady. spółdzielczości ogrodniczej
i przemysłu owocowo-warzyw
nego dostarczyły także o ok. 35
ton więcej poszukiwanych na

rynku konserw warzywnych.
Na miesiące■letnie przydały

się także dodatkowe dostawy —

w ilości ok. 30 tys. hektolitrów
— napojów gazowanych, wypro-

dukowanych m. in. przez zakła
dy w Zabrzu i Warszawie. Pro
dukcję wartości wielu milionów

złotych otrzymał rynek dzięki
wykonaniu zobowiązań
pracowników przemysłu cukier
niczego i ziemniaczanego.

Załogi przemysłu spożywczego
zadeklarowały w tym roku wy
konanie dodatkowej produkcji
rynkowej o wartości 2,2 mld zł.
Zobowiązanie tó zamierza
znacznie przekroczyć.

przez

mimo że niełatwe, w ostatecz
nym efekcie nie dają powodów
do narzekań. Wysokopienne, ini

tensywne odmiany, w połącze
niu z bardziej racjonalnymi me
todami uprawy, nie zawiodły
nawet w tak nietypowym sezo
nie wegetacji. *

Święto Plonów będzie w tym
roku wspólne . dla Krakowa i

całego województwa. Wszyst
kich gościć będzie niedaleko za

rogatkami naszego miasta poło
żona Rząska. Organizatorzy
przygotowali program ciekawy
i tak bogaty, że nie zmieścił się
w. ramach jednego dnia. Tak
więc inauguracja dożynek na
stąpi w sobotę, a właściwe ob
chody odbędą się w niedzielę. Z

uwagi na przedłużające się żni- •

wa i ustalony już termin uro
czystości centralnych krakow
skie Święto Plonów przypadnie
prawdopodobnie dopiero w po
łowie września,. •

Program ustalony przez Wydz.
Rolnictwa. .Urzędu Wojewódz
kiego wspólnie z Woj. Związ
kiem Kółek Rolniczych, ZSMW
i zainteresowanymi instytucjami
przewiduję w pierwszym dniu

dożynek wielką aukcję hodow
laną,! połączoną z wyceną i

sprzedażą zwierząt, a także kon
kursem strzyżenia owiec. Po po
łudniu otwarta zostanie wysta
wa rolniczą, a wieczór upłynie
zebranym przy wspólnym ogni
sku.

(Dokończenie na sir. 2)

Krynica, najpo
pularniejsze u-

zdrowisko w

kraju, rozbudo
wuje się: pow-
stają tutaj pięk
ne domy wypo
czynkowo -lecz
nicze, których
fundatorem są
związki zawodo
we pracowni
ków różnych
gałęzi gospodar
ki narodowej. O -

becnie trwają prace przy wzno
szeniu zakładu balneologiczne
go. Dobiega końca budowa do
mu wypoczynkowego „Energe
tyk”. Do bezsprzecznie najwięk
szych będzie należał. gmach
przeznaczony dla krakowskich
hutników. Na zdjęciu — tutaj
powstaje, budowany vr/ bardzo

ciężkich warunkach terenowych
(fundamenty kute w skale)
wspaniały zakład balneologiczny.

z do Helsinek

CAF— PIOTROWSKI

PLO wydzierżawiły od arma
tora szwedzkiego prom „Got-
land”, by otworzyć sezonową li
nię Gdańsk —

, Nynosham
(k/Sztokholmu) -'— Helsinki.

Statek pływać będzie, w pol
skim czarterze do 5 września.

przemysł
pierwszym
zrealizował

1■ Kocot

MONTREAL

Swój start w Montrealu w

Kolarskich Mistrzostwach Świa
ta, polscy torowcy zakończyli
zdobyciem brązowego medalu.
Po Kierzkówskim wywalczyli
go w poniedziałek w przedostat
nim dniu zawodów

Andrzej Bek i Benedykt
zajmując w tandemach

miejsce.
Mistrzami świata

raz drugi z rzędu
Vladimir Vackar I

■mazał, wygrywając
dobnie jak w ubiegłym roku, z

parą radziecką Władimir Siemie
niec i Wiktór Kopylow.

Polacy, w półfinale zmierzyli
się z broniącymi mistrzowskiego
tytułu Czechosłowakaml. Mimo

ambitnej walki hasi reprezentan
ci dwukrotnie < ulegli Częchosłówa-
kom, którzy uzyskali 10,77 i 10,89 sek.
* W pojedynku o złoty

' medal
Czechosłowacy' dwukrotnie zwy
ciężyli ZSRR 10,73 i 10,76 sek.

W walce o III miejsce, Polacy 1

Holendrzy rozegrali trzy biegi.
Pierwszy zakończył się zwycię
stwem naszych przeciwników re
zultatem 10,74. Różnica na mecie
była jednak minimalna. Sędziowie
ogłosili zwycięstwo Holendrów do
piero po obejrzeniu filmu. W re
wanżowym biegu Polacy byli
Szybsi na finiszu 1 Wygrali wy
raźnie w czasie 11,0. O końcowej
klasyfikacji zdecydował trzeci, o-

statni bieg. Na ostatnich 150 me
trach Holendrzy stracili kontakt
z naszym tandemem. Nie atako
wani zbyt mocno Polacy, minęli
Unię mety w czasie 11,10.

Ze świata
PREZYDENT Egiptu — An

war Sadat przybędzie z wizy
tą do Stanów Zjednoczonych
przed końcem roku —• głosi o-

ficjalny komunikat po zakoń
czeniu rozmów między sekre
tarzem stanu USA >■ Kissin-

gerem a ministrem spraw za
granicznych Egiptu — Ismai-
lem Fahmi.

RZĄD grecki dokonuje czy
stki w armii. Ze stanowiska
dowódcy naczelnego armii gre
ckiej został zwolniony gen. G.

Bonanos; na jego miejsce mia
nowano gen. D. Arbuzisa. Sze
fem ; sztabu generalnego armii

lądowej został gen. J. Davos.
Ponadto zwolniono ź dotych
czasowych stanowisk 10 gene
rałów.

PÓŁOWA ludności Ameryki
Łacińskiej cierpi głód, a liczbę
osób wycieńczonych z niedo
żywienia szacuje się tam na

50 miń. Dane te opublikowano
na obradującej w Panamie
XHI Regionalnej Konferencji
Komisji Gospodarczej ONZ d/s
Amervki Łacińskiej.

WEDŁUG danych opubliko
wanych przez Włoski Central
ny Instytut Statystyczny, 30
czerwca br. Włochy liczyły
55.371.000 mieszkańców, tj. o

479 tys. więcej niż w tym sa
mym okresie ub. roku.

. JAK DONOSZĄ agencje, za
chodnie, w prasie etiopskiej u-

kazał się artykuł, nawołujący
dó likwidacji monarchii. W ar
tykule tym oskarża się monar
chię i cesarza osobiście za tru
dności, jakie przeżywa obecnie
Etiopia, Obserwatorzy podkre
ślają, że jest to pierwszy wy
padek onubHkowania artykułu
podobnej treści w prasie etiop
skiej.

Zbliża się rok szkolny, trzeba

pomyśleć o nauce,' podręczni
kach i przyborach. Najbardziej,
przeżywają to pierwszoklasiści,
którzy po raz pierwszy w życiu
Staną się posiadaczami pięknych
tornistrów, kolorowych kredek i

zeszytów.
CAF — MOROZ

BERLIN

Korespondent PAP, Jerzy To
maszewski, pisze:

Polscy budowniczowie, jako je
dyni spośród zagranicznych wy
konawców, przystąpili do współ
udziału w realizacji reprezenta-

jnej_.jpjzęgyęcjt. NB,D.Pąjg-,
cu Republiki w Berlinie. Po
nieważ przy budowie tego obiek
tu pracują tylko najlepsi specja
liści, stanowi to dla naszych fa
chowców niemałe wyróżnienie!

Wyróżnienie to spotkało zało
gę rzeszowskiego przedsiębior
stwa
które — jak przewiduje
trakt zawarty z partnerem
NRD przez „Budimex”
mować się będzie do końca 1975
roku zakładaniem instalacji kli
matyzacyjnych i wentylacyj
nych, Wartość robót wykonywa
nych , przez, Polaków, oblicza się
na 1,200 tys. rubli.

Budowa Pałacu Republiki jest
najważniejszym przedsięwzię
ciem w ramach kompleksowej
rozbudowy i modernizacji Ber
lina, zaplanowanej do 1980 roku.

Ten nowoczesny gmach, w któ
rym odbywać się będą nąjwąż-
niejsze dla kraju wydarzenia
zostanie przekazany do użytku
w I kwartale 1976 roku. Central
nymi pomieszczeniami , pałacu
będą sala kongresqwa na 5 tys.
miejsc, oraz salą ^posiedzeń . Izby
Ludowej. Ponadto w obiekcie
będą się znajdować . dziesiątki
innych pomieszczeń. Zadanie za- .

pewnienia komfortu przyszłym
użytkownikom pałacu, powierzo
no właśnie załodze z Rzeszowa.

torowych
Kocot,
trzecie

już pozostali
Czechoslowacy
Miroslav Vy-
w finale, po-

instalacyjnego „Instal’%
kon-

O zaJ" Tygrys na diecie
MOSKWA

Pacjentem kliniki w Samarkandzie
przez jeden miesiąc by| ussuryj-
ski tygrys Achilles z cyrku z Ro
stowa. Przywieziono go z objawa
mi zapalenia przewodu ■pokarmo
wego i konsylium lekarskie naka
zało ścisłą dietę.' Wskazania oka-
s -y się trafne i ozdrowialy Achil
les „dogonił” swoją trupę, która
tymczasem dotarła do Azji Środ
kowej.

Zdobycie trzeciego, miejsca'
mistrzostwach świata, to kolejny
sukces, Andrzeja Beka i Benedyk
ta Kocota po wywalczeniu przez
nich bryzowego medalu na igrzys
kach olimpijskich w Monachium.

na

I
stołecznym

Zwycię-
trwają

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie duże,
okresami umiarkowane, w

ciągu dnia możliwe burze
i opady deszczu. Wiatry
północno-wschodnie 4-^7

m/sek. Temperatura dniem 19—

22, nocą 17—15 st. C.

WARSZAWA XXX

placu
stwa

przygotowania
do otwarcia
'wielkiej wysta
wy „Warszawa
XXX”. Gotowy
jest już
widokowy
pozycji —

metrowy
wykonany
kordowym
pie 2 dni

saperów,
zdjęciu — widok
ogólny placu z

widocznym u-

kończonym mo
stem.

CAF —

RADKIEWICZ

taras
eks-

• 350-
most

w re
tem-

przez
Na

Celem powstrzymania napierających piasków pustyni i "zabez
pieczenia się przed katastrofalnymi skutkami suszy panującej na

południe od Sahary, a która nie oszczędziła także mieszkańców

saharyjskich oaz, rząd algierski postanowił przeprowadzić gigan
tyczną akcję zalesiania.

Planuje się utworzenie na po
łudnie od saharyjskich wyżyn
„wielkiego zielonego muru” dłu
gości 1500 km, czyli gigantycz
nego pasą leśnego o powierzch
ni trzech milionów hektarów,
czyli — równej obecnej po
wierzchni wszystkich obszarów
leśnych Algierii.

Budowę tej „zielonej tamy”,
która rozciągać się będzie od

granicy marokańskiej po grani
cę tunezyjską, pasem szerokoś
ci 10—20 km, powierzono mło
dzieżowym oddziałom algierskiej
armii, które przed rokiem Zbu
dowały pierwszy odcinek auto
strady transsaharyjskiej. ,

Realizacją 'tego zamierzenia

obliczona jest na wiele dziesiąt
ków lat.

Z realizacją „wielkiego zielo
nego muru” wiąże się wielkie

nadzieje, oczekuje się, że pas leś
ny spowoduje zatrzymywanie
wilgoci i umożliwi na wielkich

połaciach bezpłodnych obecnie

ziem, wysoko wydajną uprawę
zbóż, że pozwoli zlikwidować

import drzewa. Rekultywacja
wielkich obszarów ziemi pozwoli
rozwiązać także problemy spo
łeczne tego rejonu, zlikwidować
bezrobocie i powstrzymać u-

cieczkę ludności na północ.
Operacją będzie niezwykle ko

sztowna; m. in. ze względu na

konieczność budowy sieci dróg i

regulację wielu suchych obecnie

łożysk rzek, okresowych, które

jednak w porach deszczowych
wylewają siejąc zniszczenie.

Tytułem próby, na kilku f '

cach hektarów t>•••’ •’

drzewa; Jak r !

go eksperymentu są zac„^.
ale zdaniem specjalistów trzeba

jeszcze wielu lat. by móc z całą
pewnością stwierdzić, że „zielony
mur” spełnia pokładane w nim

nadzieje.
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3 września w Lublinie odbędzie się

jubileuszowa sesja
pisarzyJubileusz 30-lecia działalności

w Polsce Ludowej obchodzi w

tym roku Związek Literatów
Polskich.

polskich
25 rocznica

uchwalenia

konstytucji WRL
Przed 25 laty, 20 sierpnia

1049 roku, parlament Węgier
ski uchwalił konstytucję
Węgierskiej Republiki Ludo
wej. Ten podstawowy doku
ment nakreślił w głównych
zarysach kierunki rozwoju
socjalistycznych Węgier, był
symbolem postępu, ustroju
sprawiedliwości społecznej,
nowych humanistycznych
treści, jakie przyniósł ze so
bą socjalizm.

Dlatego 20 sierpnia Obcho
dzony jest juź od ćwierćwie
cza jako jedno
szych świąt
Wregicr.

Stolica kraju
miasta i miasteczka przybra
ły odświętny wygfąd. Trady
cyjnym zwyczajem, z okazji
święta oddawane są do użyt
ku liczne obiekty przemysło
we, użyteczności publicznej i

socjalne; wzniesione w ra
mach zobowiązań podjętych
dla uczczenia tej rocznicy.

Pomyślna
rekonwalescencja

19 bm. ki^kowski pacjent
drugim <
rozrusznikiem
Tarnowa,
dzień rehabilitacji.

Przebieg rekonwalescencji jest
prawidłowy, szybszy niż oczeki
wano. Pacjent wraca do zdro
wia, chodzi już na spacery po
ogrodzie pfzyklinlcznym, nie od
czuwa żadnych dolegliwości
związanych z nowym rozruszni*
kierń serca. Wkrótce powinien
powrócić do domu.

z najważniej-
państwowych

— Budapeszt,

W* s^atomfeWj?Sń-
“ ki iOó Juręk

'ł® Jrup-

Śmierć

przez samospalenie

Do głównych celów, jakie
przyświecają działalności tej or
ganizacji pisarzy, należy pielęg
nowanie humanistycznych tra
dycji polskiego piśmiennictwa,
rozwój twórczość! literackiej w

społeczeństwie Socjalistycznym
udział w kształtowaniu oblicza

kulturalnego Polski Ludowej o-

raz ochrona
terialnych
jubileuszu
mawiał z
— Janem

— Jubileuszowa sesja pisarzy
polskich poświęcona trzydziesto
leciu Związku, Literatów Pol
skich — powiedział J. M. Giśgeś
— odbędzie się w Lublinie 3
września, a więc w tym samym
dniu i w tym samym mieście, W

którym reaktywowano przerwa
ną, przez wojnę działalność
Związku Zawodowego Literatów
Polskich. W 1940
jął nazwę ZLP.

Lubelska sesja
swego' rodzaju
działalności i dorobku organiza
cji pisarskiej w Polsce Ludowej.

Warto przy okazji przypom
nieć, że Związek Zawodowy Li
teratów Polskich powstał w ma
ju 1920 r. z inicjatywy Stefana
Żeromskiego, który był jego
pierwszym prezesem. Pierwszym
powojennym prezesem Związku
wybrany został Julian Przybc ś.
Obecnie ZLP skupia w swych
15 oddziałach terenowych pra
wie we wszystkich miastach wo
jewódzkich przeszło 1170 pisarzy.
Przeszło połowa członków — ok.
700 osób •— należy do oddziału

Warszawskiego ZLP. Funkcję
prezesa- ZG ZLP sprawuje nie
przerwanie od 1959 r. — Jaro
sław Iwaszkiewicz,

moralnych i ma-

interesów twórców. O
dziennikarz PAP roz-
sekretarzem ZG ŹLP
Marią Gisgeśerri.

r. ZZLP przy-

ma na celu

podsumowanie

groźna

OS«

Jak donosi prasa brazylijska,
pbćząwszy od 1 czerwca? br. w

Sao Paulo — mieście które jest
centrum epidemii zapalenia o-

pon mózgowych — zmarło na tę
. chorobę 600 osób, podczas gdy
dalszych 10 tys. ofiar tej choro
by znajduje się w szpitalach.

Służba zdrowia organizuje no
we miejsca w szpitalach, ponie
waż przypuszcza się, że epidemia
tej’choroby będzie trwać jeszcze
eó najmniej do października br.

BONN
Na cmentarzu w Duesseldót-

fie, miało miejsce niecodzienne

wydarzenie. W sobotę 46-letnia

gospodyni domowa oblała się
tam benzyną i — następnie pod
paliła. Pomoc przyszła za późno.

Motywem tego tragicznego
czynu była —jak przypuszczą
policja — głęboka depresja psy
chiczna. *

Kronika wypadków
• - Na przystanku przy pl. Wio

sny Ludów, wypadła z tramwaju,
doznając -obrażeń głowy Aleksan
dra Bukowska (zam. przy ąl. Śło«
Wacklegó),

• W wypadku samochodowym
na uh 18 ŚtyCżńia, została ranna

Maria Swidlińska (zam. ul. Na
Błonie).

• W Nawojowej Córze (pow.
ChtżahóW), ha zakręcie dfógi, sa
mochód ciężarowy, należący1 do
Chrzanowskiego Oddziału
bud”, zderzył się z nadjeżdżają
cym i przeciwnego kierunku au
tobusem PKS z Gliwic. W wypad
ku rannych zostało 9 osób, z cze
go 4 przebywa w szpitalu.

O Na terenie powiatu ^tarnow-

śkięgo, podczas kąpieli w Dunaj
cu, utonął 24-letni Jan Gniadek
(źam. w Brzozowie),

Co słychać?...
Alan Jónas — kapitan ma

rynarki USA, został nowym
mistrzem świata w konku

rencji... przysiadów, osiąga
jąc, .wynik 27.003 przysiady
w czasie 16 godfin. Poprzed
ni „rekord" należał do 3-let-
niego chłopca i wynosił 23.220
przysiadów. -

| rw Su

IV Światowy
Kongres MTE

BUDAPESZT

■W Budapeszcie toczą się obra
dy IV Światowego Kongresu
Międzynarodowego Towarzystwa
Ekonomicznego.

Organizacja ta, . utworzona

przed" 23 łaty z inicjatywy
UNESCO,' stawia sobie za cel

sprzyjanie rozwojowi kontaktów
i wzajemnemu zrozumieniu eko
nomistów z różnych stron świa
ta. W Kongresie biotą udział

przedstawiciele przeszło 70 kra
jów 6 kontynentów.

Dziś przewidziane jest
stąpienie uczonych polskich
Witolda Trzeciakowskiego i Je
rzego Myeielskiego,

wy-

ŻNIWA przekroczyły w 'Skali

kraju* ~ półmetek. Przewiduję
się» że w tym tygodniu zakoń
czą żniwa rolnicy województw:
rzeszowskiego, łódzkiego, kie
leckiego, Mazowsza, Wielkopol
ski i Lubelszczyzny, Równo
cześnie że sprzętem zbóż trwa
ją siewy rzepaku, pod jesien
ne zasiewy zbóż ozimych.

W Białowieży kontynuuję
od 19 bm. obrady II Europej
ska Konferencja Szkół Stowa
rzyszonych i Klubów UNESCO

21 krajów. 19 bm. przedstawio
no trzy rapórt^ z dziedziny ó-
chrony przyrody: radziecki,
fiński 1 brytyjski.

zmarł w Warszawie w Wie
ku 69 lat Marian Meller — ak
tor i Wieloletni dyrektor tea
trów W Polsce, działacz i, or
ganizator życia teatralnego.

W BR. ZAKŁADY AZOTO
WE w Kędzierzynie osiągną
produkcję wartości 4 miliar
dów złotych. Kędzierzyński
kombinat dostarczy rolnictwu

ponad 261 tyś. ton nawozów
azotowych, i
czne ilości
amoniaku,
Zmiękcza czy

wyprodukuje zna-

kwasu azotowego,
mocznika oraz

ftalenówych.

]>ak

soboty
•

Zycie w Sofii, a ściślej ruch
na ulicach zaczyna się z za

chodem słońca, kiedy miesz
kańcy, zmęczeni tropikalnym
upałem, wylęgają masowo do

Teatry
telewizja
niedziele
0 lS-tej.

parków i

zamknięte
nawet w

rozpoczyna
tlcichł -jazgot
przycerkiewnych, które

poshżońe w huśtawki i inny
sprzęt — są w Bułgarii trady
cyjnie placami zabaw dla dzie
ci. znacznie mniejszy ruch p®-
nuje w sklepach przemysło
wych, choć pojaioia się coraz

więcej nowości. postanowienia
słynnego grudniowego plenum
nakreślającego wtrost. stopy
życiowej owocują w sposób e-

widentny: zwłaszcza w branży
konfekcyjnej i. tekstylnej z

dńią na dzień pojawiają się
nowe towary.

Sobota jest dla większości
pracujących sofijczyków dniem
wolnym, toteż .w soboty i nie
dzielę miasto byuia . wyludnio
ne. Główne kierunki wyjazdu:
do rodziny na wieś, do „willi"
(które ta słowo oznacza letni
domeki dacię), wreszcie na Wi-

toszę, przydomowe góry stoli-:
czan. Nieomal jedynymi pojaz
dami na ulicach są w. te dni

samochody z chusteczkami do-

nosę. powiewającymi na ańte-:

skwerów.
na głucho,

niektóre

program
na placykach

lwy-

nach; korowody samochodów

weselnych. Weseliska urządza
się w, Bułgarii wyłącznie w so
boty i niedziele i wyłącznie^ w

restauracjach, które są pod
każdym względem przygotowa
ne do goszczenia nawet po kil
ka weselnych, przyjęć jedno
cześnie-. Wesela zwyczajowo, u-

rządza' się pośrodku dnia, • od

przedpołudnia poczynając. Ob
fitość ich jest taka, .że Ubiegłej
niedzieli aż trzy weseliska go
ściła nawet restauracja... ob
sługująca zespół basenów, a, 3
welony i galowe stroje gości
mieszały się ze strojami plażo
wymi.

Bunt więźniów
W San Cristobal w Wenezueli

doszło do buntu gttipy więźniów
narodowości kolumbijskiej,

Więźniowie, którzy .protestowali
przeciwko reżimowi więziennemu,
ujęli w charakterze zakładników
dyrektora więzienia — Chacona i
komisarza Castro. ' Zbuntowani

grozili śmiercią zakładnikom, żą-
dając broni i samochodów, który*
mi mogliby Uciec za granicę.

Władze wenezuelskie odrzuciły
Żądania zbuntowanych więźniów i
zarządziły stłumienie buntu siląv
W wyniku ostrzelania więzienia
przez policję 1 wojsko, 7 kolufn-

bljskich więźniów ftginąio.

Napięcie w Nikozji

został zabity
ambasador ISA

Jednostka wojsk specjalnych
. ONZ, stacjonujących na Cy

prze, w drodze na pozycje
wokół Nikozji, gdzie nadzo-

, rować będzie przestrzegania
, rozejmu między wojskami

tureckimi i greckimi.
CAF — Unifax — Telefoto

Światowa Konferencja
Ludnościowa

Wypowiedź
Kurta Waldheima

19 bm. w Nikozji, stolicy Cy
pru, doszło do gwałtownej de
monstracji , ahtyamęrykańskiej,
w czasie której zabity, został am
basador USA na Cyprze’ Rodger
Davies.

Według paocznych świadków
— jak twierdzi • korespondent
AP — do budynku w czasie de
monstracji strzelali członkowie

nielegalnej terrorystycznej orga
nizacji EOKA-2, która brała

aktywny
' udział w niedawnym

zamachu przeciwko rządowi pre
zydenta Mąkariosa.

Przebywający w Londynie ar
cybiskup Makarios, obarczył od
powiedzialnością za zabójstwo
ambasadora USA na Cyprąp ter-

rorystyczńą organizację EOKA-2 .

W demonstracji, podczas któ
rej został zabity ambasador USA
na Cyprze, wzięty udział setki
Greków cypryjskich, z których
część była uzbrojona w broń

maszynową i granaty. Demon
stranci, którzy protestowa’.!
przeciwko stanowisku USA w

kwestii Cypru, podpalili samo
chody znajdujące się w pobliżu
i ostrzelali gmach ambasady. Od
dział marynarki amerykańskiej

ochraniający ambasadę USA od
dał strzały ponad głowami de- ■
monstrantów próbując ; ich roz
proszyć.

Prawidłowy
przebieg realizacji
amnestii

powitalne wygłosił pte-
SRR, Nicolae Ceausescu.

Waldheim,
że obecna

doniosłym

oświadczył
konferencja,

wydarzeniem
jest jedną z

będzie

BUKARESZT

W Bukareszcie kontynuuje
dziś obrady Śwatowa Konferen
cja Ludnościowa, zorganizowana
pod auspicjami ONZ,

19? bm. pierwsze posiedzenie
plenarne konferencji zainaugu
rował sekretarz generalny ONZ,
Kurt Waldheim. Z kolei przemó
wienie,
źydent

Kurt
m. in.,
będąca
międzynarodowym,
całej serii. akcji, które

podejmowała ONZ dla rozwiąza
nia tak pilnych zagadnień, jak
problem nędzy, rezerw żywnoś
ciowych, wykorzystania energii,
problem wydatków zbrojenio
wych, światowy system waluto
wy oraz kwestię hieżwykle szyb
kiego tempa przyrostu natural-
IW-aoF?..Wl

fe. utrzymuję si^tennencja do
mniejśzańią 'napięcia 'międzyna

rodowego.

Ustąpienie
rządu seulskiego

TOKIO

Dziś rano pódał się w Seulu
do dymisji gabinet półudnióWo-
koreański.

Jest to oznaka kry'tysu poli
tycznego w tej części Korei, A-

gencje prasowe . przypominają,
. d<^. U^pjLęijja tż|,(Jij .,^^.o W,

tydzień po ;iiii.eudąńyni źąmaęhu'
ha Stefa admihiśtraćji seulśkiej;
Pak Dzon Hyi.

Rząska zaprasza
no Święto Plonów

Minęły 4 tygodnie od Wejścia
w życie amnestii, W wywiadzie
udzielonym PAP, > prokurator .ge
neralny Lucjan Cżubiński poin
formował, że:

— Do chwili obecnej opuściło
już zakłady karne około 2/3 osób

podlegających amnestii.
— W pierwszej kolejności ■

zwalniano kobiety posiadające
dzieci, ludzi W podeszłym Wie
ku, młodocianych oraz Osoby a-

resztowane tymczasowo.
■— Sytuacja w zakresie zatrud

niania osób amnestionowanych
jest zadowalająca. Według ostat-’'
nich danych pracuje jijż ponad
2 tysiące osób amnestionOWa-

nych. ■.
Stan bezpieczeństwa i. porząd

ku w kraju w okresie dotych
czasowej.. realizacji amnestii o-

Ceńiamy jako zadowalający. Ol
brzymia większość zwalnianych
stara się swym postępowaniem
już od pierwszych dni po opusz
czeniu zakładów karnych wy
kazać, że nie zmarnuje tyj sząn-

ty, jaką dało jej ludowe pań
stwo.

'

Od wejścia w życie amnestii ■
nieznani . dotąd/ organom ściga
nia sprawcy ujawnili już kilka
set przestępstw, głównie kra-

“dz|eiy mioń?,6’’^hoiećmręgo i „pry- j
. wątnegó. Qtó kil® przykładów: |

■Księgowy kółka rolniczego 1

przyznał się do uczestnictwa w .

zagarnięciu mienia wartości bli
sko pół miliona złotych. Refe
rentka przedsiębiorstwa budo
wlanego ujawniła, że zagarnęła
kwotę 180 tyś. Zł. . i Pracownik

restauracji przyznał się do spo
wodowania niedoborów powyżej

J.00 tys. zł. ,,

Ustawa przewiduje dostatecz
nie długi, bo roczny termin u-

jawniania, się.
'

(Dokończenie ze str. 1)
Wystawa zapowiada się impo

nująco, jako przegląd osiągnięć
krakowskiej gospodarki rolnej,:
przetwórstwa, postępu technice-.

nego i wszelkich środków do
produkcji rolniczej. Weźmie w

niej udział około 40 instytucji
i przedsiębiorstw, m. in. Akade-.
mia Rolnicza, Instytut Zootech
niki, IHAR, Krakowska Hodow
la Roślin, Spółdzielczość Ogro
dnicza, Agroma, CRS. Swoje
stoiska będą • posiadały również/
poszczególne
60 rolników

powiaty. Przeszło

indywidualnych

Krótko...
■ Alpy Francuskie, w któ

rych od kilku lat notowano

spadek liczby wypadków
śmiertelnych, w tym roku po
chłonęły żnacźnie większą liczbę
ofiąr w potówdknlu do r»

Do 18 sierpnia zanotowane iu
65 wypadków śmiertelnych; W
ub. roku było ięh 4K

■ W pobliżu Turynu wyda-
rżyt się tfagicżpy wypadek: w

mały fc5ściółek, w którym óda
Uywało się naboż&ńśtwój ude
rzył piórun, zabijając' dwie

soby i raniąc sześć. ‘

■ z powodu upałów, w gó
rach Tadżykistanu ruszył W
dół lodowiec Didal. 500-mętro-
wej długości „język’’ Uódowy
zagraża wsi Kara-Sagir. W cią
gi! kilku godzin ęwakutwyano
ludność, wraz ż dobytkiem w

bezpieczne miejsce. Na trasie
lodowca nie ma już więcej o-

siedli ludzkich, Zakończy ón
swą wędrówkę w dolinie rze
ki Suritob.

n w ciągu ostatnich trzech
dni w wypadkach drogowych
na drogach Francji zginęło 89
osób, a 844 odniosły obrażenia.

...z dalekopisu

przedstawi dorobek swych spec
jalistycznych i wzorowo prowa
dzonych gospodarstw. Nie za-

brakriie też zrzeszeń branżo
wych, Kółek Rolniczych i Kół

Gospodyń Wiejskich w tym o-

gólnowojewódzkim przeglądzie.
W dniu właściwych obchodów

dożynkowych wystawę będzie
■'można zwiedzać już od rana.

Przed, południem odbędzie się
też prezentacja
zwierząt oraz pokaz pracy ma
szyn rolniczych. Następnie przo
dujący rolnicy spotkają się z

władzami województwa, a po
tem rozpocznie się tradycyjna

■pzęść uroczystości — dożynkowy,
korowód, Wręczanie Wieńców
i Chleba z świeżo zebranego
ziarna. Występy artystycznej fe
styn i młodzieżowe ognisko —

wypełnią dzień do reszty.
Dożynki — połączone z wysta

wami -- przygotowuje się rów
nież w powiatach i rejonach
województwa o specjalistycz
nych kierunkach produkcji roi- .,

niczej. (hs)

nagrodzonych

Sroga zima
w Peru
Padający bez przerwy od

godzin Śnieg w Peru oraz sto
sunkowo wysokie mrozy spowo
dowały śmierć 4 francuskich tu
rystów oraz peruwiańskiego stu
denta. IJtknęli oni w zaspach
śnieżnych — wysokości 8fl: cm,

przy mrozie
poniżej zera.

Na ulicach niektórych
uwięzionych
opadów kilkaset' samochodów.

sięgającym

zostało na

24

11 st,

miast
skutek

Haszysz
w bagażu pasażera

PARYŻ
8 kg koncentratu haszyszu’"

wartości . ok. 30Q tys. franków,
znaleźli., celnicy na lotnisku- pa-,,
ryskim Orły, w bagażu pasaże
ra, który zatrzymał się W Pary
żu przelotem z Damaszku do
Montrealu. - Pasażerem tym oka
zał, się dyrektor jednego z ban
ków bejruckich.

Zatrzymany twierdzi, że nic
mu nie wiadbmo o znalezionych
w jego bagażu narkotykach.

echo
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W Dobrej
niedobra

komunikacja
Do licznych skarg i utysfcM

Wań na nieudolną komunika
cją autobusową, zwłaszcza te
raz w - okresie wakacyjnym,
dorzucę również swoje żale

połączone z oburzenieni.
Oto po miłym wypoczynku

wczasowym w Dobrej (po>w.
Limanowa) musiałem już 12
bm. wracać do; Krakowa. Mi
mo deszczu w tym dniu dotar
łem z żoną wcześniej na przy
stanek Dobra Rola i spokojnie
oczekiwałem na autobus 12.Ó4.
Mijały jednak minuty, kwa
dranse, aż wreszcie autobus z

przeszło godzinnym opóźnie
niem przejechał koło nas, w

ogóle się nie, zatrzymując,
choć widać było, że są wolne
miejsc^. Następny, o godz.
13.22 przyszedł dość punktual
nie, zatrzymał się na przystan
ku, lecz konduktor zezwolił
tylko (choć nie było przepeł
nienia) wsiąść jednemu pasa
żerowi, jadącemu do Mszany
Dolnej.

Ja się widoczpie nie spodo
bałem konduktorowi, gdyż za
grodził mi wejście5 do autobu
su i krótko oświadczył: pan
nie pojędzie! Uwagi moje, że
nie zabrał nas poprzedni auto
bus i że jedziemy do Krakowa,
do stacji docelowej, wcale nie
pomogły. Ńie pomogły też pro
śby jakiejś kobiety, która
chciala jechać do szpitala w

Krakowie.
W takim stanie rzeczy, nie

czekając już na trzeci autobus

tej linii do Krakowa, który
mógł przyjechać albo z opóź
nieniem, lub wypaść w ogóle
z kursu, i nie wiedząc, czy
znów nie staniemy się ofiara
mi widzimisię drugiego „pana
konduktora**, wróciliśmy > do

rynku w Dobrej, a stamtąd o

14.13 udaliśmy się do Jurkowa
(końcowej stacji relacji Kra
ków — Jurków), by wreszcie

odjechać do Krakowa autobu
sem o 17.40.

Wydaje się, że do tej obu
rzającej historii komentarze są
zbyteczne. Jestem tylko bar
dzo ciekaw, jak wypadłaby
kontrola biletów tego kursu

(Nowy Sącz •— Kraków). Są
dzę, że zze szkodą dla PKS —

jeśli zabiera się pasażerów ,(z
tego samego przystanku) do
pobliskiej miejscowści, a re
zygnuje się z pasażerów jadą-
cych do, stĄpji . ^ocęlowe^ W,
tym wypadku do Krakowa.

iM iw. M;....

Reklama nie najlepsza
Jestem mieszkanką ul. Dzier

żyńskiego 22, codziennie przez
nią przechodzę i zachwycam
się, że jest utrzymana czysto.
Przed wszystkimi domami są
kwiaty, tylko przed domem,
w którym mieści się Zarząd
Zieleni, a który powinien być
wzorem dla innych nie ma ani

jednego kwiatka tylko olbrzy
mie chwasty! Ponieważ wiem
jak Waszej redakcji zależy na

tym, by Kraków był Czysty i

ukwiecony, donoszę o tym.
Może Wzamianka w Waszym,
poczytnym piśmie przypomni
zainteresowanym — by cho
ciaż późno posadzić kwiaty?

M. Cz.
(stała czytelniczka)

Zielone światło i co dalej?

Krakowskie budowanie

Teatru Muzycznego
W dwa lata po ogłoszeniu wyników konkursu na projekt Tea

tru Muzycznego optymiści twierdzą, że długo oczekiwany gmach
stanie za lat pięć, sceptycy wolą się nie wypowiadać i Odsyłają
do wróżki. Nie milknące zaś głosy na temat ezy teatr,, powinien
stać tam gdzie stać będzie, czy też zupełnie gdzie indziej, do
wodzą jak dalece Kraków do tej całej budowy nie był przygo-

. towany.
Poważnie zaczęto się zastana

wiać nad wszystkim od momen
tu gdy „tam na Górze” — jak
powiadają, . zabłysło zielone
światło, podczas gdy tego typu
inwestycja winna zaprzątać gło
wy krakowskich planistów na

wiele lat przed wawelską nara
dą. Nie myślę o jałowych me
dytacjach — tych było niemało
—. ale o konkretnych ustale
niach, co ma być budowane i
gdzie.

CZAS PŁYNIE

na

u-

temat

,ó nas
v

świeczkę' i
warszawskie
przytłoczone

Zaciążył pośpiech. Pół roku
konkurs .

— śmiesznie* mało
względniając cel ? i charakter
przedsięwzięcia. Odbiło się to
na nagrodzonym projekcie, do

którego dość istotne poprawki
musieli nanosić przyszli użyt
kownicy teatru. Wcześniej o

zdanie nikt" ich zapytać nie ra
czył. Niech będzie to przyczyn
kiem do rozważań. ńa
skutków debat z cyklu
bez nas”.

Zapalmy teraz

módlmy się, aby
biuro projektów,
nadmiarem roboty, dotrzymało
zobowiązań i nie zawaliło kolej
nego terminu .opracowania do
kumentacji naszego teatru. Wer

dług ostatnich ustaleń założenia
techniczrio-programowe mają
być gotowe na początek, a do
kumentacja wstępna na połowę
przyszłego roku, tak aby 18. I.
1975 r. można było pod przyszły
teatr wmurować kamień wę
gielny. „A ten ^afelfem^jesf1 po
to, aby wszyscy nań przysięgli,
że teatr zostanie skończony” —

powiada dyr. Chamuczyński,
szef Dyrekcji Inwestycji' Miej
skich nr 4, która ten cały kram
będzie miała na głowie.

rach nie odstawiły znów kultu
ry na boczny tor. Klimat/- w

końcu bywa kapryśny.
Już spełnienie pierwszego wa

runku będzie piekielnie trudne.
Przecież sądząc z zapowiedzi,
najbliższe lata będą pod wzglę
dem inwestycyjnym okresem
najbardziej płodnym w dziejach
powojennego Krakowa. ;W -

. tej
sytuacji będziemy budować Te
atr Muzyczny. Obciąłbym "być
fałszywym prorokiem, ale oba
wiam się, że w trakcie tej bu
dowy niemało jeszcze będzie
biadolenia i łamania rąk nad
„trudnościami obiektywnymi”.
Nie , dramatyzuję. Mam tyiko w

pamięci te obecne poślizgi inwe-j
stycyjne, opóźnienia w wyniku
kiepskiej kooperacji, brak siły
roboczej w budownictwie,
liczmy na te, że budowę naj
większego po stołecznym Tea
trze Wielkim przybytku sztuki
załatwimy zrywami „z okazji”
i „ku . czci”. Tutaj przyjdzie
pracować z precyzyjnym harmo
nogramem w ręku. Czy Kraków
podoła?

Spróbowałem : pokrótce wyja
śnić dlaczego określając datę u-

kóńczenia. Teatru należy zacho
wać. daleko idącą ostrożność.

DLA TYCH
CO CZEKAJĄ

Nie

ną częścią wszelkich rozważań
na temat: warto inwestować w

kapitalny remont czy nie war
to. Aliści do tej pory buda stoi
krzepko, nowy teatr — to przy
szłość a gdzieś u licha trzeba pó
ludzku pracować.

W '

dyrekcji MTM zapoznałem
się z projektem, którego reali
zacja poprawi : warunki pracy
zespołu. Chodzi o nadbudowę
Piętra nad przybudówką „mie
szczącą garderoby Operetki i
o postawienie dla zaplecza
technicznego piętrowego pawi
lonu od ul, Topolowej. Przy do
brych -układach można
wę zacząć na wiosnę
się z nią w cztery
Kwestia -czy zawiesić
czas działalność sceny
wej, czy przenieść ją
dziej, będzie przedmiotem roz
ważań między MTM i Wydzia
łem Kultury. Oby 1 tylko nie
ciągnących się zbyt długo.

PrzebudoWę należy -potrakto
wać jako integralną część o-

gromnego przedsięwzięcia, które
nosi miano „budowa Teatru Mu
zycznego w Krakowie”. Czy
warto pąkować kilka milionów
w óoś, co w przyszłości ulegnie
rozbiórce? Odpowiem pytaniem:
czy do nowego, teatru mamy
wprowadzić zespół artystyczny
na przyzwoitym poziomie czy
niedobitki, które nie miały dość
siły, aby stąd w . międzyczasie
uciec?

by budo-
i uwinąć
miesiące,
na ten

operetko-
gdzie in-

JERZY PIEKARCZYK
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ZAMIARY I SIŁY

Zakładając, że budowa wlec
się będzie nie po krakowsku, ale
w tempie jeśli już nie; warszaw
skim to przynajmniej katowic
kim, teatr może otworzyć pod
woję za 6—7 lat. Tylko waru
nek: w każdym roku Władze
miejskie muszą zabezpieczyć
potencjał budowlany rzędu 100
min zł oraz czuwać,; aby, nie
zmieniła się dobra Obecnie dla
teatru aura i nowe .inwestycje o

bardziej wpływowych protekto-

Wstawmy się teraz w położe
nie pracowników obecnego
MTM, którzy wciąż ■słySzą, że

powinni cierpliwie znosić ó-
becne koszmarne wariińki loka
lowe, bowiem . . w' prżyśzłósći'..
itd. itd. Nadzieja rzecz piękna,
ale karmienie się nią na co

dzień może przyprawić o nie
strawność. Jednocześnie od dy
rekcji tegoż teatru wymaga się,
by z myślą o przyszłości

' po
większała zespół, podnosiła jego
poziom itp. (a jeśli się tego’ nie
wymaga — tym gorzej). W czym
„podnosić i powiększać”? W
dawnej ujeżdżalni przy Lubicz,
która od lat pełni w polskich
Atenach rolę kina i jednej ze

scen MTM, bo nikt nie był w

stanie zadecydować któ tu wła
ściwym gospodarzem: / Operetka
czy Dom Żołnierza. Zabiegi o

wykwaterowanie kina ciągną się
od lat !a ostrzeżenia o krytycz
nym stanie budynku, który od
lat kilkudziesięciu „lada chwila
ma się rozlecieć” były integral-

o

|

1

■
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„KAŻDY KŁOS NA WAGĘ ZŁOTA” ,

to hasło znane od wielu'lat, także w tym roku nie straciło nie ze

swojej aktualności. W okresie największego nasilenia prac żniw
nych liczy się każda para chętnych do pracy rąk. Często przy żni
wach pomagają : rolnikom studenci, harcerze, młodzież przebywa
jąca na koloniach. Dzieci wypoczywające na kolonii letniej RSW

„Prasa — Książka — Ruch” w Sarzynie Nowej (woj. rzeszow
skie), podobnie jak wielu ich rówieśników wyraziły chęć uczestni
czenia w żniwach. Na polu- Tadeusza Szewczyka z miejscowości
Stare Miasto w pow. Leżajsk wszyscy znaleźli pracę dostosowaną
do ich możliwości. Dla większości z nich, mieszkających w mia
stach jest to duża atrakcja, więc do końca turnusu- mają zamiar

pracować jeszcze kilkaset godzin na polach okolicznych rolników..
Na zdjęciu: snopek jest większy od młodego żniwiarza, ale robo
ta idzie bardzo sprawnie.

Ciepły, wyyoUny, tant

CAF — Kłoda

zin
Bomki składane na pocze

kaniu z plastykowych e-
iementów ukazały; śię os

tatnio w nowych osiedlach w

Anglii. Technika stapiania te
go rodzaju obiektów jest bar-
dzo prosta, polega bowiem na

złożeniu wszystkich elemen
tów, które łączone są odpo
wiednimi zamkami i klejem.
W ciągu, kilku godzin od -grąy-
Wiezfenia, przez specjalny
transporter wyposażony w

dźwig całość jest gotowa na

przyjęcie lokatorów. ;
Jak wynika z oceny władz

nadzoru budowlanego, ten typ
domkówjednorodzinnych, pro-1

dukowanych przez ‘firmę ma
jącą doświadczenie w budowie

pomieszczeń dla załóg poszu
kujących ropy naftowej ha’ te
renach Arktyki, jest bardziej
praktyczny i tańszy o ok. 7,5
tys. dolarów niż domki wzno
szone z tradycyjnych materia
łów. Sztuczne tworzywo, z

którego domek wykonano, ma

doskonałe właściwości cieplne,
dźwiękochłonne i dużą wy
trzymałość mechaniczną.' Na
zewnątrz domek-imituje do
skonale tradycyjne tworzywa
stosowane w budownictwie.

Na wyposażenie plastykowe
go domku składa się całkowi-'

Z miłości czy z wyrachowania■■■
IM ciągu godziny zawiera się w
W Związku Radzieckim ponad
" 200 małżeństw. Dla młodych

rozbrzmiewa „Marsz weselny”
Mendelssohna. Nowożeńcy otrzy
mują kwiaty, składają im ży
czenia krewnj, przyjaciele...

O losie życia rodzinnego w

znacznej mierze decyduje pierw
sze spotkanie przyszłych mał
żonków. Według danych socjolo
gów, 32 proc, młodzieńców " i
dziewcząt po raz pierwszy

‘ do
strzega siebie w pracy* w cza
sie nauki, w bibliotece; 38 proc.
— W chwilach odpoczynku, w

obozie sportowym i na wieczor
ku tanecznym. Z pomocą rodzi
ców poznaje się tylko 2 proc,
przyszłych młodych par. Tym
czasem istniał niegdyś w Rosji
obyczaj, zgodnić z którym,
dziewczynie znajdowali mężar
tylko rodzice; zdarzało się, że
młodzi po raz pierwszy widzieli
się na weselu* Ojciec i matka
dążyli do wydania córki za czło
wieka z pieniędzmi, „z pozycją”.
Ze swej strony rodzice młodego
człowieka,,starali się wybrać mu

pannę bogatą, „dobrego rodu”,

Te obyczaje stały się już prze
szłością. Zgodnie z opinią uczo
nych zajmujących się problema
mi radzieckiej młodej rodziny
— socjalne, narodowościowe, re
ligijne i inne podobne racje, nie
wywierają na los młodych istot
nego wpływu.

'

Podobnie jest i z materialnym
wyrachowaniem. W życiu lu
dzi radzieckich znikło ta
kie pojęcie, jak spadek.. Rodzi
ce, oczywiście, ofiarowują mło
dym ną weselę Prezenty* ubra
nie, meble, bądź sprzęt domo
wy. Ale nie przekazują im żad
nego kapitału.; Materialna sytua
cją młodych małżonków, całko
wicie zależy (z wyjątkiem, być
może, bardzo wcześnie zawar
tych małżeństw, kiedy obydwo
je nie zdążyli jeszcze zdobyć
zawodu) od nich samych, od

tego, czy będą dobrze pracować,
czy zechcą
szać swoje

Co jest
większości

się uczyć, podwyż-
kwalifikacje.

najważniejsze
młodych ludzi,

wierających w ZSRR
małżeński? Prowadzone
sku na Białorusi na

dla
za-

związek
w Miń-
wielką

socjologicsne - badaniaskalę
wykazały, że 94 proc, kawale
rów i panien uważa za ideał

moralny małżeństwa „miłość, i

tylko miłość”. Zadawano i takie
pytanie: „Jeżeli z różnych przy
czyn nie można liczyć na zawar
cie związku

’

małżeńskiego z mi
łości, jakie inne motywy były
by dostateczne?” Odpowiedzi po
dzielono (zgodnie z ilością gło
sów) następująco: przyjaźń,
sympatia, szacunek. Wyracho
wanie materialne, jako możliwy
motyw zawarcia małżeństwa,
wymieniło tylko 8 proc, ankie
towanych — znalazło się ono ńa
ostatnim miejscu.

Podczas jednej; z młodzieżo
wych dysput, poświęconej pro
blemom rodziny i małżeństwa,
która odbyła się w starym ro
syjskim mieście Kałudze, popro
siłam młodzieńeów i dziewczęta
o odpowiedź na pytanie: „Jaki
walor waszej przyszłej żony
(męża) uważacie za najważniej
szy?” Odpowiedziało ponad
trzysta osób. Młodzieńcy: „do
broć”, „szeroki krąg zaintereso
wań”, „umiejętność nrowadzenia

gospodarstwa”, „ujmujący wy
gląd”, „kobiecość”... ■Dziewczęta,
z kolei, wyraziły chęć dostrze
gania w swoich wybrańcach:
„powagi”, .„zamiłowania do pra
cy”, „szerokiego

'

kręgu zaintere
sowań”, „uznania ze strony ko
legów, przyjaciół”.

Moja skromna ankietą w ma
leńkiej Kałudze, w wielu spra
wach zbiegła się z reprezenta
tywnymi badaniami w Lenin
gradzie, gdzie wielki radziecki
socjolog profesor Aleksiej Char-
czew — na pytanie skierowane
do młodych zamężnych kobiet:
„Co panie najbardziej ceniły u

mężczyzny, przed zawarciem- z

nim małżeństwa?” — otrzymał
takie odpowiedzi: „rozum”,
„powagę”, „umiłowanie do pra
cy”, s

'

/.społeczne poważanie”,
„wesołe usposobienie’’.

Nader godne uwagi wydaje
mi się to, że na pierwsze miej
sce; młodzi ludzie obojga płci;
jako główne kryteria wysuwają
społeczną osobowość swoich

partnerów — stosunek do .prą
cy; do innych ludzi, prestiż spo
łeczny,, a także ich poziom du-

chowy i krąg zainteresowań.
Stanowi to, ■Zgodnie z ich opi-’;
nią, przesłankę mocnej i szczęś
liwej rodziny, w której interesy
małżonków nie zasklepiają się
w kręgu wewnętrznych kłopo
tów lecz splatają się z problema*-
mi życia społecznego.

ADA BASKINA

(apn> ,

cię urządzona nowoczesna ku
chnia, łazienka i WC. Domki

ogrzewane są automatycznymi
piecami, które w porównaniu
z tradycyjnymi pomieszczenia
mi zużywają znacznie mniej
paliwa dla utrzymania tej. sa
mej temperatury. Obudowu
jąc kamiennymi ■fundamenta
mi i tarasami domk: z two
rzyw sztucznych można tak
idealnie dostosować je do oto
czenia, że nikt nie jest w sta
nie odróżnić ich od tradycyj
nego budownictwa. Dużą zale
tą tej pomysłowej konstruk
cji jest możność różnorodnego
zestawiania poszczególnych e-

lementów i uzyskiwania róż
nej wielkości obiektów o efek
townym wyglądzie. Tworzywo
jest ńie tylko ładne i wytrzy
małe, ale i ognioodporne,' co-

ma znaczenie w eksploatacji'i
kosztach ubezpieczeniowych.

Pomysł angielskich budo
wlanych spotkał się z dużym
zainteresowaniem w wielu
krajach Europy i zamorskich,
m, in. w Kanadzie i Australii.
Domki z tworzyw sztucznych
o nieco innych właściwościach

wypuściła też ostatnio ńa. ry
nek jedna z firm austriackich.
Pomysł jest kapitalny, zapew
nia bowiem wygodny dach
nad głową w rekordowo* krót
kim czasie i po genach niż
szych od dotychczasowych.
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PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „BUDOSTAL-4“

Generalny Wykonawca Budowy Huty „Katowice"

zatrudni natychmiast:
■ INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA pa stąno-

wiska kierowników zespołów budów, kierowników robót —

wymagane uprawnienia budowlane
■ INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA na stąno-

wiska specjalistów I inspektorów z zakresu koordynacji * rot

bót, przygotowania produkcji i wykonawstwa
■ SPECJALISTÓW KOSZTORYSOWANIA i ROZLICZEŃ robót

budowlano-montażowych
■ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW, z uprawnieniami do projek

towania, na stanowiska projektantów
■' MISTRZÓW BUDOWY z uprawnieniami
■ INŻYNIĘRÓW BUDOWNICTWA na wstępny staż pracy

PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH, w zawodach;
■ BETONIARZY, BLACHARZY, DEKARZY, CIEŚLI, MURA

RZY, MALARZY budowlanych, ZBROJARZY, OPERATO
RÓW sprzętu ciężkiego i średniego, KIEROWCÓW z I i II

kategorią prawa jazdy, ELEKTRYKÓW z uprawnieniami bez
ograniczeń, ŚLUSARZY remontu maszyn budowlanych,
MONTERÓW konstrukcyjnych, SPAWACZY elektryczno-
gazowych, MECHANIKÓW, BLACHARZY I ELEKTRYKÓW
samochodowych, PRACOWNIKÓW do straży przemysłowej,
ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych oraz ABSOLWEN
TÓW zasadniczych szkół zawodowych na wstępny staż pracy.

Zapewnia się: ,

— wynagrodzenie według Układu Zbiorowego Pracy w budow
nictwie

— dla robotników 10 proc, dodatek do płacy zasadniczej
— bezpłatne zakwaterowanie w hotelach robotniczych lub

w kwaterach prywatnych
— pracownikom zamiejscowym, nie meldowanym na stały po

byt w miejscu budowy, a zamieszkałym w hotelach robotni?

czych lub kwaterach prywatnych, przysługuje dodatek ?ą
rozłąkę w wysokości 30 zł dziennie

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

przez cały rok
— możliwość zdobycia zawodu i podniesienia kwalifikacji.
Do podjęcia pracy należy zgłaszać się z dowodem osobistym,

książeczką wojskową i legitymacją ubezpieczeniową, ostatnim
świadectwem szkolnym i świadectwem zarodowym.

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

Przemysłowego „Budostal-4" — w Dąbrowie Górniczej,
ul. Tworzeń 101, w godzinach

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

Głównego Placu Budowy.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiej
skiego Oddział w Miechowie — zatrudni:

—. 10 KIEROWCÓW z H i I kat. prawa jąz-
dy — (praca w akordzie)

— 2 KIEROWCÓW ciągnikowych.
— 5 MECHANIKÓW samochodowych
— 5 KOWOJENTÓW transportu towaro

wego
— 10 ROBOTNIKÓW przeładunkowych.

< Warunki pracy i płacy do omówienia na

miejgct}.
Zgłoszenia kierować pod adresem WSTW

Oddział w Miechowie — przy stacji kolejowej
Miechów. K-6901

Prac*

GOSPODYNI dochodząca
potpzębna, Bydła 22/1^

g-Uw

POPKUC8ĘNNĄ i kobie
tę do Qbięrąnią gjępiąią;:
ków (może być rencist
ka) przyjmie prywatna
jadłodajnia, Kraków, J3ąz
szyp§k|ego 3, E$alą Tar
gowa. g-42344

POSZUKUJĘ starszej oso
by do spacerów z

kiem. t-. Zgłpszepią: tel.
363-67'y godz;. i4-r22.

'

g-42463

LEKARZ poszykuje opie
kunki do dwuletni ego
dziecka. Tęl. 319-80, Gra
bowskiego ii/5.'

g*41762
POMOC domową na . stą-
łę lub dochodzącą, przyj *

mę, Możliwość nauki. Ul,
CzyżóWką 29A (kpniee ul.
Żąmojsl^iego^ przy
cznymj\

'

g-42178

OPIEKĘ nąd ęł|orą w do*
mu, w godzinach przed
południowych, przyjmę od
Wtześnią. Oferty 42054 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

EMERYT (ękonoipistą,
prawnik, znajomość księ
gowości), zapewniający
solidność, poszukuje moc

źiliWię spokojnej prący.
Oferty 420.83 „Prasa” Krą-,
ków, *5Viślna 2.

Nauka

MIKRUS, stan dobry —

sprzedam. Kraków, ul.
Zaleskiego 29/19, po godz.
18. g-42141

PUDLA królewskiego, su
czkę, 7-mieśięczną, z ro
dowodem — sprzedam. —

Nowa Hutą, os. lęązimie-
rzowskie 2/3. g*42167

STAR 25 wywrotka, po
generalnym remoncie —

sprzedam. Zgłoszenia —

Ąljcja Sokalska, Kraków,
ul, Jaremy 25/48. g-42082

Lokale

MATURA s, program nife
todą przyspieszoną. Mgr
Bazgierowa, Kraków, ul.
18 Stycznia-49/37.

g-41184

Matrymonialne

SAMOTNI! Duży wybór
pfert posiądą Biurp Ma-
trytpopiąlpę —

?0-9{?2 Szczecip — skrytka
pocztowa 672.

SAMOTNA, rencistką e~

spokój ną, zgodną W poży
ciu, ppsiądąjącą rpię^zM*
nie, pozna w ćelu matry
monialnym Pana do jat
64. oferty 42077 „Prasa”
KrąkóW/ Wiślna 3.

PRACUJĄCY poszukuje
niekrępującęgo pokoju ną
okres roku. Czynsz z gó
ry zą pół roku^'*«- Oferty
42600 „Prasa’? Kraków,
Wiślna g;

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
ppszukuje samodzielnego
mieszkania w śródmieściu.
Czynsz z góry za rok. Tel.
416-04. $*41959

pokoj z Kuęhnia lub
garsopierg, superkómfor-
towe, os. Olsza, zamienię
na mieszkanie więfcsze,
pfęrty <1953 „Pragą” jępąr
Ków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA, po studiach
wyższych, poszukuje pq-
kpju W lęrąKbWie. Tel.
274*81, w. godz. popołpd*
nipwypjię g-^1742

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI PRACY FRYZJERÓW

„FALA”
w KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 39

przyjmuję kandydatów

do nauki zawodu

fryzjerstwa męskiego
Kandydaci zgłaszający się w biurze Spół
dzielni proszeni są przedłożyć następują-
ce dokumenty: .

+ podanie
własnoręcznie napisany życiorys

e odpis świadectwa ukończenia 8 klasy
szkoły podstawowej

e świadectwo zdrowia

e wypiftg aktu urodzenia

dwa zdjęcia
skierowanie z wydziału zatrudnienia
do nauki zawodu.

Nauka trwa dwa lata. Wynagrodzenie
zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.
Zapewnia Się opiekę lekarską i wszelkie
świadczenia spcjalne.

Kupno

BONY PeKąO na sapip-
ćhód lęupię. Teł; 405*57,

g*41?23

TAPCZANY jedppespbó?
we, flizy, kupię. — Oferty
420S§ „Ppąsą” Kraków,
Wiślna 2. 1

DWA łóżka z mąteragąmi
kupie, Ofęrty 420§9 „Prą*
sa”, Kraków, Wiślna 2,

Sprzedaż

SILNIK Opel-Kadett —

sprzedam. Zgłoszenia; tel.
315-42, po godz. 20. g-42165

NAUCZYCIEL-matematyk
poszukuje niekrępującego
pojępju, najchętniej w

PpdM^Pzu, — Oferty 41743
„Prasą” Kraków, Wiślna 2.

NOWY sącz -r mieszka
nie spółdzielcze M-3 (ja
sna kuchnia, balkon) zą?
mienię na mieszkanie pós
v/nęrzędne w Krakowie
lub Nowej Hucie.. Rrjy.
sztof Oramus, Nowy Sącz,
Ui. ŁWóWSkB 83/84; .

Zguby

MATKĄ z małym dziec
kiem poszukuje super*
komfortoiyego ppkpju. *?-

Najchętniej — Prpkppini,
Kozłówek. Oferty 42128 —

„Prąga” Kraków, Wiśl-
ną 3.

MIESZKANIE spółdzielcze
M-4, trzy pokoje, I piętro,
balkon, jasna kuchnia, w

Nowej Hueię, zamienię na

M-3 i garsonierę. Ofer
ty 42126 „Brąsą” Kraków,
Wi^lną 2.

DNIA 16 sięrpyiią zgybio-
nę sznurek perełek, wiel
ką pamiątkę’, Nagroda dla

znalazcy — równoWar*
tość perełek, Tel. 350-54,
Ęięrnackiego Ig.

Różne

poszukuję prąęowni
jnalarskięj lub nppijęgzs
częnią do adaptacji na ten
ęęj, Qtęrty 42089 „Prasa”
Kpąków. Wiślna 2.

PRZYJMĘ studenta na

mięg?:kąn|ę. Ul, Słomianą
22 m. 42. '

g-42097

BEZDZIETNE małżeństwo
poszukuje pokoju z kuch
nią lub garsoniery. Czynsz
za rok z góry. — Oferty
42127 ,,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Nieruchomości

- \ ..... Vłf•

ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA

przy Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa

Przemysłowego Nr 1 — w KRAKOWIE, ul. RYDLA 31,
w porozumieniu z Komendą 5—-16 Ochotniczego Hufca

Pracy FSZMP Filia w Górce koło Trzebini-Sierszy,
powiat Chrzanów

przyjmuje dodatkowe WPISY
do nauki zawodu o specjalnościach:

♦ MURARZ-TYNKĄRZ
♦ CIEŚLA BUDOWLANY,

Warunki przyjęcia:
■ bez egzaminu wstępnego
■ ukończenie VIII klasy szkoły ppdgtgwtr.’"*
■ ukończony 16 rok życią.

Przy wpisie należy przedłożyć:
♦ podanie podpisane przez kandydata i rodziców
♦ życiorys
♦ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
♦ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
♦ dwie fotografie
♦ odpis aktu urodzenia \
♦ kartę informacyjną ze szkoły.
Nauka w szkole rezpoęznje się w dniu 2 września i trwać bę

dzie 2 lata.

Uczniom przysługują następujące świadczeniał
■ wynagrodzenie:

— w kląśię pierwszej »— 520 zł miesięcznie
— w klasie drugiej — 600 zł miesięcznie plus do 25 proc,

premii .

B umundurowanie wyjściowe (raz w roku) — ubranie, buty,
koszule, o łącznej wartości około 2.000 zł

■ podręczniki szkolne (bezpłatnie)
■ odzież robocza i ochronna (bezpłatnie)
■ bezpłatne posiłki regeneracyjne, przez cały rok
■ zakwaterowanie w hotelu robotniczym OHP, (bezpłatnie)
■ wyżywienie w stołówce przy hotelu robotniczym, odpłatnie

14 zł dziennie, potrącane przy wypłacie wynagrodzenia.
Uczniowie ZSB są równocześnie junakami 5—16 OHP, w ra

mach którego mogą odbywać zasadniczą służbę wojskową.
Po zakończeniu szkoły Przedsiębiorstwo zapewnią absolwen

tom dobrze płatną pracę, możliwość kpntynuowanią nauki
w Technikum Budowlanym dla Pracujących, a dla wyróżnia
jących się możliwpść wyjazdu do pracy na prowadzone przez
Przedsiębiorstwo budowy za granieą.

Nauka i praca: 3 razy w tygodniu nauką teoretyczna w szko
le, 3 razy praktyką Zawodowa.
Podania przyjmują i szczegółowych informacji udzielają:

— Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Budowlanej, nr kodu poczt.
30-130, Kraków, Ul. Rydla 31, przy Krakowskim Przed
siębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1

— Komenda 5—16 Ochotniczego Hufca' Pracy FSZMP przy
KPBP w Górce k. Trzebini-Sierszy, powiat Chrzanów.

WPISY na . stacjonarne
kursy lępsztorysowąnią,
kreśleń budowlanych, ma*

- szynowych i instalacyj
nych ^.przyjmuje Zakład
Doskonalenia Zawodowe
go w Krakowie, ul. pięś.
tła 38. ... K*fJ628

’ 5^PISY^ńa^ gąoćżfie- tk$rę-:
r ,spondep<5yj ń>>. kur^y-pro-
jektantów (kalkulatorów)
kosztorysowych, asysten
tów i pomocy tecłjnicz-

. nęj, inżynierów, kreślarzy
ipfiszynowych, .budowla-?
nych, . konstrukcyj pych,
instalacyjnych — przyj
muje, szczegółowych in-
fprmacji pisemnych
udzielą „Wiedza”, 31^-139
Kraków, ul. Spasowskiego
8 (bpezna Łobzowskiej).

K-6625

SZCZENIĘTA, wyżły nie-'
mieckie, szorstkowłose, 8-

tygodniowe, po rodzicach
hodowlano-użytkowyęh. —

Matka wielokrotną jngdą-
iistka,, ojciec trzykrotny
phampion — sprzedam. —

zgłpszepią; ui. sziaję 33/2.
po godz. 16. g-42101

bony PeKaO Sprzedam.
Oferty 42164 ,.Prasa” Kra
ków,, .Wiślna. 2 .

PILNIE sprzedam Peugeot
404 i 204, ropniaki, nada
jące s|ę' na taksówki, r-

pferty 42337 „Prasą” Kra
ków, Wiślna 2.

SYRENĘ 105, wylosowaną
w PKO sprzedam. — Gąc,
Kraków, tel. 320-55 — w

godz. 7 .30—14.30 . g-42140

SYRENĘ . 101, stan dobry,
sprzedam. Kraków, ul. Ni
wy 14/3, po godz. 15.

MURARZ przyj mie dęzor-i
costwo. warunek mięsz*
kanie. Oferty' 43039 „Prą*
sa” Kraków, Wiślna ?.

NOWY TĄRG! Garsonierę
superkomfortową zamie
nię na Kraków. Oferty
42115 ,,Prasa”- Kraków,
Wiślna 2,

kupię dom jednorodzin*
ńy, z pgrgjiem, wojny. *

-

Warunek: dobra kpmijnir
kącja —- przy trasje "Tu-Ż
chów — Ciężkowice —

Grybów — Nowy Sącz. —

Qtęrty 41927 „Prąsą?* Kra-
ków, Wiślna 2.

12 SIERPNIA, W godz. 18.
** 18,30, w Krakowie ną
ul. Miechowskiej, syą
mój, Tądeusz, lat 17, zp*
stał pgr-yziony przez psa
czarnej rhąśęi, prowadzp*
negp ną smyczy przez pa*
ną ‘w średnim wieku
cego kir Błoniom, ż uWgr
gi na to, że syn musi
otrzymać bolesne i nie-?
bezpieczne zastrzyki, pro*
ązę gorąco tegp Pana o

pilne, osobiste lub tele4
fonipęne zgłoszenie się w

ęęlu ustalęnią czy \pies
był w tym roku szcze*
plony. Stanisław Setko*
wicz, Kraków, ul. Ćho*
cjmska 33/8, telefon 370*29
(przez grzęęzność).

g-42608

MAŁŻEŃSTWO ..przyjmie
dozorcostwo?' ■Warlinek ’

mieszkanie.. .Oferty 42116
„Pra§ą” Kraków, Wiśl*
.ną 2.

KUPIĘ mały domęk lub
mieszkanie włąsno£ci$wef

(4im. jpjan
kow,‘-^/isln^ 2. -

SAMOTNA, pracującą po
szukuje pokoiU. Oferty
42121 „Prasa’-’ Kraków,
Wiślna 2,

KUPIĘ dpmek jędndro-
dzjnny, z wygodami, na

terenie Krakowa lub
przędmieśęia w granicach
400.000 zł. Pośrednicy wy>
kluczeni. -* Oferty ,41846
„Prasa” Kraków, Wiślną 2.

DAM kota syjamskiego
osobie jposiądąjącęj ogród.
VI. Boh, Ś‘tąlińgrą4u 64/14,.
wieczorem. " “

s g-41942

WYTNIJ i ząchowaj. Na*
prąwa i wszywanie ?am*
ków błyskawicznych Ta
deusz Ładowski, Kraków,
Ul, Długą 1Q.

g*42J14

KURSY pisania na maszy
nie, stenografii i sekre*
tariackię, przygotowują
ce do zawodu — orgąni*
zuje Stowarzyszenie' Ste
nografów i ; Maszynistek.
Kraków, ul. Wrzesińska
5/6, Nowa Huta, os. Kali
nowe 18 (Liceum- Ekono
miczne) , Tarnów, ul, J.
Krasickiego 19 (Licepm
Ekonomiczne), Oświęcim,
ul. Obozowa 39 (Liceum
Ękonomiezpe), Jaworzno,
os. Stałe, ul. Zawadzkie
go 5 (Liceum Ekonomicz
ne). K-6383

.MATEMATYKA — kore
petycji udziela magister.
Zapała, tel. 458-17.

g-33589

KURSY
DZIEWIARSTWA

MASZYNOWEGO,
REPASACJI POŃCZOCH

prąą
MANICURE-PEDICURE

organizuje ZAKŁAD DO
SKONALENIA ZAWODO
WEGO. w p i § y: Krąfeów.

■Rl, Pietją 38, K-6662

ROCZNE ■
KURSY

KROJU i SZYCIA '

oraz GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

organizuje ZAKŁAD

DOSKONALENIA ZAWO
DOWEGO. Wpisy: Kra-

ków.. ul. Dietla 38. K-6658

SAMOCHÓD osobowo-te
renowy; marki Wiilis, be
toniarkę 250 i;' mJoearnię
szęrokomlotną bez wialni,
sprzedam. Zgłoszenia; Jó
zef śpwa, Rudnik'l‘lż —

pów Myślenice?', g-42075

SYRENĘ 104 —• przebieg
23.000 km .v— sprzedam* —

Nowa Hutą, os. Na Stoku
41/63. g-42079

SKODĘ 1000 MB, rok 1969,
stan bardzo dobry? sprze
dam. Telefon 402-18.

HUTA im. LENINA
w KRAKOWIE
zatrudni natychmiast:

CMENTARZ Rakowicki!
Grobowiec na 10 miejsc ««

sprzedam. Oferty 42136 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WARTBURG 1000, stan do
bry, gwarantowany, sil
nik nowy, blacharka pp
remoncie — sprzedam. —

Kraków, tel. 598-33 .

trabant, ceną 25.000, --

sprzedam. Kpaków. pi,
Słowackiego 50/13, po 16.

SILNIK Fiąt 600. komplet
ny — sprzedam. Oferty
42098 „Prasą” Kraków,
Wiślna 2.

WARTBURG IOW, Wdo-
ąrym stąpię, z gąfgżem,
w okolley ul. Krasleltie-
go — pilnie sprzedam. —

Zgłoszenia; Kraków, nl.
Wolnp^ęi 14/16, gpdz,
18- g-42153

WIĘLKĄ Encyklopedię
Powszechną .sprzedani. —,

Tel. 504-80. g-41083

POMIESZCZENIA
o powierzchni powyżej 100 m2, nada
jącego się NA MĄGAŻYŃ poszykuje
ńa terenie m. Krakowa Krakowskie

Przedsiębiorstwo Handlu Spożywcze
go Oddział „Wschód" w Krakowie,
ul. 1 Maja 6 — telefon nr 584-48.

■ PRACOWNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH 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 zasadni
czej szkole zawodowej

■ FORMIERZY ODLEWNIKÓW
■ KOWALI
■ MURARZY, MALARZY, CIEŚLI BUDOWLA NTCH

i ZBROJARZY
B TECHNIKÓW ELEKTRONIKÓW
■ KIEROWCÓW samochodowych I I II kąt. prąwa jażdy
B WARTOWNIKÓW straży przemysłowej (leobiety zamiej-

scowe — na warunkach dojazdu)
b inżynierów i TECHNIKÓW budowlanych upraw*

nieniami budowlanymi
■ MISTRZÓW robót budowlanych
B TECHNOLOGÓW budowlanych.

Dla żąrniejscowych zakwaterowanie w hgtęlaęfe. pracowniczych.

Zgłaszających się przyjmuje Dziął Kadr w Hucie im, Lenina —

dojazd a Dworca Głównego PKP w Krakowie tramwajem linii „f.

Wysiadać na przystanku przed budynkiem Dyrekcji Huty.
Ponadto Zakład Przetwórstwa Hutniczego HiL w Bochni —

zatrudni z terenu powiatu bocheńskiego I przyległych:
□ ABSOLWENTÓW zasadniczych szkół zawodowych I Śred

nich szkół technicznych do szkolenia na stągęwiska wal-

cowników I operatorów urządzeń walcowniczych
B INŻYNIERÓW inżynierii sanitarnej, z praktyką w za

kresie oczyszczania ścieków.

Bliższych informacji udziela Biuro Personalne Zakładu —> Boch
nia, ul. Wygoda — telefon nr 225-65, wewn. 11T.



Str. 5
Nr 194 (8987)

Handel w dniu 24 sierpnia
w wolną sobotą

Już za kilka dni następna
wolna sobota. Jak w tym dniu
będzie pracował krakowski

Pomogli sadzić drzewka
W czasi* trwania -drugiego

turnusu obozowego w Biało
górze, młodzież harcerska ze

Szkoły Podstawowej nr 104 z

Nowej Huty postanowiła połą
czyć wypoczynek z pracą społe
czną.

Mimo wielu dni deszczowych
oraz ciekawych zajęć 1 wycie
czek w nieliczne dnie pogodne,
nowohuccy harcerze poświęcili
cztery bezdeszczowe dni na sa
dzenie drzewek w szkółkach le
śnych i plewienie szkółek — w

Nadleśnictwie Choczewo. Za swą
solidną pracę otrzymali z Nad
leśnictwa podziękowanie.'

(J. S.)

Przed nowym
rokiem szkolnym

Kończą się wakacje i nieba
wem trzeba będzie powrócić do

szkoły. W tym roku nie powin
no zabraknąć zeszytów, kredek,
Ołówków i innych artykułów
potrzebnych każdemu uczniowi.
W sklepach pojawiły się już też
w kilku kolorach chałaty i gar
nitury uczniowskie. Pod do
statkiem winno być także Obu
wia dziecięcego i młodzieżowe
go.

Niestety będą i kłopoty, a to
z kupnem koszul dla chłopców
oraz z plastykowymi okładka
mi na książki i Zeszyty.

Przy okazji rozpoczynającego
się nowego roku apelujemy raz

jeszcze do nauczycieli, by hie
starali się za wszelką cenę U*

mundurowyWać młodzieży pod
ległych im klas. Stwarza to no
wiem niepotrzebny kłopot dla
handlu (np. brakuje chałatów

s w kolorze granatowym, pozost-a-
g,-' . je ńadiniar„^('jnpyęh kolprągłj.l-.

i pozbawia indywidualności ucz
niów.

handel? Sklepy ogólnospożyw
cze w obsadzie jednoosobowej
czynne będą do godz. 14, na
tomiast wieloosobowe do godz.
16. Czynne będą także do

■godz. 18 sklepy dyżurne (wy
znaczone przez dzielnicowe
wydziały handlu). (

W sklepach nabiałowych o-

twartych od godz. 6 będzie
można zaopatrywać się do
godz; 12 a w otwartych od 7
rano do godz. 13.

Do godziny 14-tej czynne
będą wszystkie jednoosobowe
sklepy mięsne i mięsno-wędli-
niarskie, wieloosobowe do
16-tej.

*W artykuły winno-cukierni-
cze będżiemy mogli zaopatry
wać się w sklepach Wyzna
czonych przez dzielnicowe
wydziały handlu, które będą
prowadzić sprzedaż tak samo

jak w pozostałe dni tygodnia.
Od 10—16 otwarte będą spe
cjalnie wyznaczone kawiarnie.

Natomiast w artykuły prze
mysłowe będzie można zaopa
trywać się wyłącznie w J?©T
„Krakus” oraz w Spółdziel
czym Domu Handlowym „Ju
bilat”, w godzinach od 10—16.

Nie zmienione pożostają go
dziny otwarcia placówek ga
stronomicznych i punktów Ob
sługowych, takich jak zakłady

fryzjerskie i kosmetyczne,
stacje obsługi samochodów, za
kłady fotograficzne i stacje
benzynowe, a także wszystkie
sklepy położone na obrzeżach

zaopatrujące tereny rolne oraz

prowadzące sprzedaż artyku
łów do produkcji rolnej.

Mimo jednak, tego, iż skle
py wielu branż czynne będą w

sobotę, apelujemy do mie
szkańców Krakowa, by
zostawiali zakupów
właśnie dzień. Wiele arty
kułów można bowiem . nabyć
wcześniej. A wtedy

’ uniknie
się tłoku, niepotrzebnych ner
wów i wolny dzień będzie
naprawdę świętem.

(bog)

na

nie
ten

Lody „familijne" przypadły do

gustu krakowianom. Toteż w

punkcie ulicznej sprzedaży w

Rynku Głównym koło KDK, gdy
tylko zaświeci slqńce formule
sie kolejka-tasiemiec. A może
by tak i w innych punktach
miasta ustawiać wózki z tym

specjałem?!
Fot. JADWIGA RUBlS

Notatnik
JUTRO O GODZINIE:
D 9 — Pałac Młodzieży,

Krowoderska 8, zbiórka na

wak w Clkowicach; 17 — wie
czór baśni i legend.

ul.
bi*

„Krakowski dzień"
na Targach „Jesień-74“

Tego na krajowych Targach
w Poznaniu jeszcze >nie było -* -

4 września spółdzielczość in
walidzka Występuje Z „Dniem
Krakowskim”. A W nim prze
widziano takie oto imprezy.

Rzemieślnicy mówią o sobie
i o swoich problemach
Produkcja rzemieślnicza wie

lokrotnie Wspomaga wielko
przemysłową, *' usługi świad-

Ciekawe jak długo jeszcze mie
szkańcy osiedla Olsza ii zmusze
ni bądą czekać pa kogoś kto na
prawi nawierzchnią chodnika w

pobliżu pawilonu „Meteor" Kil
ka miesięcy temu spychacz ni-

•sko~uSzkódtU płyty chodnika,, na

odcinku kilku metrów. Efektem
jest brodzenie mieszkańców o-

siedla po błocie.

W-

<• ?s-

w:

Fot. L. KOLCZYŃSKI

czóńe przez rzemieślników są

wysoko cenione przez społeczeń
stwo. Mimb to jednak dawne
Zaniedbania dają często znać o

s'bie. Nie zawsze rzemiosło mo
że rozwijać się beż kłopotów,
•brak bowiem często surowców,
brak urządzeń a także lokali.

Wczoraj w MK SD w Krako
wie odbyła się narada rzemieśl-
.ników—poświęcona'"realizacji !i

wykonaniu . zadań ’■ spóKćżHÓ- '

gospodarczych w I półroczu br.
oraz zabezpieczeniu Wykonania
planu w półroczu drugim. Wie
le miejsca poświęcono również
zagadnieniom perspektyw roz
woju rzemiosła w roku przy
szłym.

Po niezwykle ciekawym refe
racie, wnikliwie omawiającym
problemy nurtujące krakow
skie rzemiosło, wywiązała się
dyskusja. W czasie jej trwania

padło wiele uwag krytycznych
pod adresem zaopatrzenia rze
miosła w narzędzia i surowce.

Mówiono także

młodych kadr, o

re przyciągałyby
czych Zawodów.

Do spraw tych
naszych łamach.

♦ Pochód młodzieży odzia
nej w szkolne stroje z dzia
niny, maszerującej z koloro
wymi tornistrami (różnokolo
rowe ze znaczkami odblasko
wymi) i w'barwnych junior
kach (dla dziewczynek w

kwiatki). Na czele pochodu
kroczyć będzie krakowski
Lajkonik.

♦ Wychodząc z założenia,
Że najlepszą reklamą dla no
wo produkowanej pasty do
Obuwia — „Boy” czy „Helios”
— będzie praktyczny. ich po
kaz — przed pawilonem 22
(siedziba spółdzieczośęi inwa
lidzkiej regionu krakowskie
go) dwóch czyścibutów przez
cały dzień czyścić, będzie o-

buwie zwiedzających Targi,
Oczywiście bezpłatnie.

♦ Przed pawilonem tym u-

stawiony zostanie również sa-

■iteator, - gdziev odbyWać się
będzie degustacja śokbw o 16
smakach.

♦ Przewidziane są także

błyskawiczne pokazy mody
najnowszych kreacji z dzia
niny i materiału. Dla pań, pa
nów, młodzieży i dla naj
młodszych. Zaprezentowane
zastaną przeróżne spodnie,
bluzy, szałowe bezrękawniki,
kombinezony a także komple
ty. Wśród nich komplet „dla
mamy i córki” (identyczny

ubiór różniący się jedynie wy
miarami) oraz zestaw odzie
żowy pod nazwą „Tomasz” —

półgolf z futrzanym* serda
kiem.

♦ I jeszcze jedna informa
cja. 4 września cała obsługa
pawilonu 22 wystąpi w kra
kowskich strojach. Trochę
stylizacji, trochę autentyku.

Przechodząc do spraw han
dlowych oferta krakowskiej
spółdzielczości inwalidzkiej
opiewa na kwotę 255 milio
nów złotych. 30 proc, propo
nowanych artykułów — to no
wości, przede wszystkim w

branży dziewiarskiej i galan
teryjnej. (D. Paw.)

o zagadnieniu
bodźcach, któ-
do rzemieślnik

powrócimy na

(bog)

Gdzie jest „Ludwik**?
Dlaczego „Ludwik” zniknął ze

sklepów, z artykułami gospodar
stwa domowego. Sprana jest a*

larmująca, prźećież Wielu panów
przfed powrotem rodzin z waka
cji ma do odszorówaoia sterty
naczyń!...

Pionierzy z Kijowa
koncertowali

nad Zalewem

500 dziewcząt i chłopców,
uczestników kolonii letnich

zgromadziło się nad Zalewęm
na spotkaniu z pionierami ra
dzieckimi, którzy spędzają w

Polsce swoje Wakacje w ra
mach Wymiany obozowej.
Przybyli oni autokarem ze

swej kolonijnej bazy w Piw
nicznej, aby dać Nowej Hucie
koncert pieśni i tańców ukra
ińskich, jako że pośród 80*

osobowej grupy znajduje się
wiele utalentowanych arty
stycznie dzieci.

Nowohuccy. koloniści nie
tylko serdecznie przyjęli wy
stępy swych rówieśników, ale

szybko nawiązali z nimi bez*

pośrednie kontakty. Wymie
niano między sobą chusty, wi
dokówki, odznaki turystyczne
i adresy,

W ciągu swego wakacyjne
go pobytu w regionie krakow
skim pionierzy z Kijowa
zwiedzili Zakopane, Krynicę,
Kraków, Wieliczkę i wiele in
nych miejscowości dając w

; gumie 6 koncertów, (aż)

Złotymi Zgłoskami Wpisał się w panoramę współczesnej
Polski, przemysłowej 1 wielkomiejskiej, krakowski „Mo

stostal”. W ciągu 24 lat istnienia Wykonał on roboty o war
tości aż 8,5 mld zł, montując ponad 1 miń ton konstrukcji,
urządzeń i prefabrykatów stalowych.

— Na samym tylko placu
budowy Huty im. Lenina —

mówi dyr. nacz. krakowskie
go „Mostoatalu” mgr ińż.
HENRYK MARCINEK —

wykonaliśmy prace przy 842
obiektach, które weszły w

służbę gospodarki narodowej.
— Jak się tó dzieje, iż
powszechnie mówią o

'„mostośtalowedch”, że ża
dne ze zlecanych im za
dań nie jest dla nich nie
możliwe do przyjęcia?

— To wiele* pochlebna dla
nas opinia. Jakkolwiek
przekazywane nam do mon
tażu obiekty 1 urządzenia są
coraz bardziej skomplikowa
ne, a fronty robót coraz tru
dniejsze, staramy się odpo
wiedzieć na tó szybkim i do
kładnym opanowywaniem
postępu technicznego, techno-

binatu Budownictwa MiCsz- S

kantowego — S. Golicz, dyr. §
ekonomiczny
siębiorstwa
nych

H.......................

j) logicznego i organizacyjnego.
— O wszystkim niewąt-

INSSSISBBSBMl

pliwie decydują ludzie?
— Zdobywają oni W trak

cie realizacji 'odpowiedzial
nych zadań' bogate doświad
czenia 1 umiejętności. Liczni

pracownicy kontynuują też
naukę w średnich i wyższych
szkołach. Za tym idzie awans

zawodowy i społeczny.
— Słyszeliśmy, iż swoi

stym rekordem przedsię
biorstwa jest tó, iż aż po
nad 30 byłych „mostosta-
loWCów" powołano gdzie
indziej, M szczególnie od
powiedzialne stanowis
ka...

— Wśród grona tych by
łych pracowników znajdują
się obecny sekretarz ekono
miczny KD PZPR
ta — 3. Bombaś,
nieśny płockiego
lu” — W. Brynk,
naukowy AGH —

rek, dyr. ekonomiczny Kom-

Nowa Hu-

dyr. tech-
„Mostosta-
prącownik
K. Bedna-

Krak. Frzed-
Zmechanizowa-

Robót Inżynieryjnych
— M. Bieliński, nacz. dyr.
MPRB-5 w Nowej Hucie —

H. Konefał, główny dyspo
zytor „Budostalu-4” w no
wo powstającej Hucie „Kato
wice” — P. Roszkowski, dyr.
krakowskiego Oddziału War
szawskiego Centralnego O-
środka Metalowego — H.
Zdanowicz i główny projek
tant — H. Szulc. Na budo
wach przemysłowych Konga
wielkie uznanie zdobyli
sprawujący tam funkcje dy
rektorów — J. Łempicki i S.
Górecki, w Grecji W. U-
ziębło, w NRD —. J. Mosto-
Wik. Za sprawą naszej załogi
krakowski „Mostostal” szczy
ci się wieloma odznaczenia
mi, wśród nich Orderem
Sztandaru Pracy II klasy.

— Dziękujemy za roz
mowę.

Rozmawiała:

B. PIECZONKOWA

i

Poirzeba

matką wynalazków
Większość biur projektowych

posiada maszyny światłókopio-
we produkcji CSRS OCE 212 łą
czące w sobie zalety dwóch

maszyn — wyświetlarki i wy-
woływarki. z uwagi jednak na

brak wywoływacza przystoso
wanego do tych maszyn, maszy
ny te spełniają zadania tylko
połowicznie —■służą jako wy
świetlarki,

W związku z tym zespół pra
cowników pod kierunkiem Ja
na Surmy z Biura Projektów
Kolejowych w Krakowie opra
cował skład wywoływacza do
papieru czalidowego produkcji
krajowej. Ma on szczególne za
stosowani* do czeskiej maszyny
Światłokoplowej, przy czym
może mieć również zastosowa
nie do innych typów tego to-,
gzaju maszyn. Opracowany
wywoływacz jest bezwonny, od
bitki wywołane są przejrzyste
i wyraziste, nie działa toksycz
nie. Dzięki zastosowaniu tego
wywoływacza uzyskało Kra
kowskie Biuro Projektów Ko
lejowych oszczędność w ciągu
roku ok, 800 tyś. zł.

Mała rzecz, a w praktyce bar
dzo cenna *- może inne krakow
skie biura projektowe wprowa
dzą go u siebie i tym samym
w pełni wykorzystają posiada
ne światłókopiarki. (Tg)

•Nasienne
plantacje ostów

Fieknte nam w tym roku o*

brodziły osty. Całe tany wyjął*
kowo dorodnych okazów można
podziwiać w reprezentacyjnych
spacerowych rejonach miasta,
takich jak Błonia, czy okolic«

Kopca Kościuszki. Urodzaj na-

sión zapowiada się obficie, w

związku z czym w przyszłym
raku można się spodziewać zna
cznego powiększenia obszaru o.

stowycłi plantacji.

Gdy Zakopanem
zawładnie, folklor
różnych narodów

Folklor różnych narodów za*
władnie stolicą Tatr tradycyjnie
W pierwszym tygodniu wrześnią.
Jesień Tatrzańska, miejmy na*'

dzieje „złota”, a nie deszczowa,
roztańczy i rozśpiewa Zakopane
na swojską i na międzynarodo
wą. nutą. Festiwal, nad którym
protektorat objął wicepremier
J. Tejchma, ma w stooim kalen
darzu imprez —■ciekawe propo
zycje poprzedzające główne wy*
darzenie — VII Międzynarodo
wy Festiwal Folkloru Ziem,
Górskich.

A więc: „Janosikowa noc"

czyli muzyka, tańce, śpiewy gó
ralskich zespołów regionalnych
pierwszego wieczoru na ulicach

Zakopanego i Wielka Watra na

Równi Krupowej. Dalej — para
da zespołów i przejazd dorożek
góralskich ulicami Zakopanego,
ale już w świetle dnia wizyty w

pracowniach zakopiańskich ar
tystów, członków ZPAP i twór*
ców ludowych, wystawa fotogra

fii artystycznej Jana Rąęzki pt.
„Rcąuiem dla szałasów", trady
cyjne

'

„Posiady" — spotkania z

pisarzami Podhala, Wielki Kier*
masz Twórczości Ludowej i Ar
tystycznego Rękodzieła, prze*
gląd zespołów ludowych instru*
mentalistów, a także imprezy
turystyczne pod hasłem „Przy*
jaciele, chodźcie z nami w Ta*

try" i wiele innych.
To wszystko oczywiście im

prezy Jesieni Tatrzańskiej nie
jako towarzyszące głównemu
konkursowi, w którym przez
kilka dni polskie i zagraniczne
zespoły folklorystyczne prezen
tować się będą w festiwalowych
koncertach.

Jakie polskie zespoły będą
stanowiły ekspozycje naszego
rodzimego folkloru — już pań
stwa informowaliśmy. Na kon
kursowej liście znajdują Się
także zespoły z 13 państw Euro*

py ą to: Bułgarii, Czechosłowa
cji, Francji,, Jugosławii, NRD,
Norwegii, RFN, Rumunii, Wiel
kiej Brytanii, Turcji, Węgier,
Włoch i ZSRR.

Byłoby to przegapieniem
szansy, gdyby tylko festiwalowe
Zakopane oglądało artystyczne
propozycje zawsze pięknej sztu
ki ludowej różnych narodów.
Toteż zespoły zagraniczne dadzą
koncerty w ponad 30 miejscowo
ściach województwa, a dla nich

samych przewidziano wycieczki
do Krakowa, Wieliczki i innych
najpiękniejszych zakątków kra
kowskiej ziemi.

RSW „Prasa — Książka —

Ruch", przygotowała na tegoro
czną Jesień Tatrzańską nowość
— pocztówki dźwiękowe z na
graniami
konaniu

cych na

lach.

melodii i pieśni w wy*
zespołów występują-
poprzednich festiwa-

(bn)

Kogo okradziono

na basenie

KS „Cracovia" ?
Osoby poszkodowane, którym w

okresie od 1 de 4 sierpnia 1974 r.

skradziono różne przedmioty 1

pieniądze, pozostawione w szatni
strzelonej na terenie basenu KS

„craeoyia” w Krakowie przy ul.
3 Maja 97, proszone są o zgłosze
nie się W celu rozpoznania rze
czy zakwestionowanych, Jak tet

podania okoliczności kradzieży *»
w Komisariacie MO Kraków —

Klepacz przy ul, Mazowieckiej iii,
pokój 12 w godzinach od 4 do
14.00 lub telefonicznie pod nr 342-70.

Komunikat MPK
W związku z pracami przy mo

dernizacji sieci trakcyjnej w ul.
Nowogrzegórzeeklej (odcinek od

pętli tramwajowej Dąbie do węz
ła CzyZyny) *. od dni* daleiej-
saego do 23. VIII w godzinach od
4.30 do 12.00 następuje wyłączenie
ruchu tramwajowego na wymie
nionym odcinku. Pociągi tram
wajowe linii „22” kursować będą
w obu kierunkach od Rond* Kot
larskiego do Czyży* przez Rondo

Mogilskie i *1. Planu SzeSeielet-
nlego. .



Ryszard Szurkowski

WTOREK

Sobiesława
Bernarda

Wczoraj trzeci Polak — Ryszard Tomczyk odniósł

zwycięstwo na I Bokserskich MS W Hawanie.
Pojedynek w wadze lekkiej

między R. Tomczykiem a Latan-

khoyagiem (Mongolia) nie stał
na wysokim poziomie, lecz to
czył się w szybkim tempie.
Mongołowie nie są-znani w tej
dziedzinie sportu, lecz przeciw
nik Tomczyka walczył nieźle za
kryty, szybko atakował, stoso
wał lewe proste i dopiero w

miarę upływu czasu zaczął tra
cić punkty. Polak najlepszy był
na finiszu i wówczas dopiero za
pewnił sobie zwycięstwo.

Zgodnie z planem, dziś stoczy
swój pierwszy pojedynek bokser
krakowski — Andrzej Jagielski
z Hutnika. W wadze piórkowej
będzie miał za przeciwnika
pięściarza Ugandy — Odhjambo.
który uważany jest za najmoc
niejszy punkt drużyny afrykań
skiej. Innymi słowy Jagielskiego
czeka trudne zadanie, lecz gdy
by wygrał, to ma wówczas spo
re szanse medalowe, gdyż w

ćwierćfinale nie napotka„ na

groźnego rywala. W środę wal
czył będzie H. Srednicki w wa
dze papierowej i to z świetnym
Rumunem —

. Cosmą. Tego sa-

mego dnia i Zbigniew Sieka
zmierzy się w 1/8 finału z Jugo
słowianinem — Benesem.

Warto podkreślić, że'najlepiej
prezentują się w eliminacjach
gospodarze. Kubańczycy walczą
efektownie i nadzwyczaj ofen
sywnie. Największą niespodzian
ką dotychczasowych walk w

Hawanie jest porażka doskona
łego pięściarza radzieckiego —

Żurawlewa, który w wadze pół-
średniej przegrał w II r. przez
tko z Węgrem — Koyacsem.

NA kolarskich mistrzostwach
świata w Montrealu trwają je
szcze zacięte pojedynki toro-

Wców,’ lecz zainteresowanie za
czyna przechylać się na

szosowców, którzy jutro
środę rozpoczynają walkę
dale. .

Nasza drużyna szosowa

ła już dwa treningi na

wyścigu na 100 km.
„Nie mamy zamiaru

kapitulować — stwierdził w

pierwszym wywiadzie w Ka
nadzie podwójny mistrz
świata — Ryszard SZUR-

- KOWSKI. Jesteśmy doskona

stronę
tj. w

o me-

odby-
trasie

łatwo

Z linii autowej

le przygotowani 1 czujemy
się wyśmienicie. Przynaj
mniej tak mi się zdaje...”

Wracając do torowców, przy
pomnij my, że wczoraj wyłonio
no kolejnych mistrzów. W wy
ścigu na 3 km dla kobiet pier
wsze miejsce zajęła Tamara
Garkuszkina (ZSRR), przed W.

Smirnową (ZSRR) i Van Costen
(Holandia). Notomiast mistrzo
stwo świata zawodowców na 5
km wywalczył Roy Schuiten

(Holandia), który jeszcze nieda
wno, jako amator, o kilka se
kund wyprzedził Szurkowskiego
w wyścigu dookoła Anglii.
Schuiten zapowiada, że drugie
mistrzostwo wywalczy w wyśći-
gu ■szosowym. Zobaczymy!?

V

stwie torowym, 22.30 Z cyklu1
Czym żyje świat —• public. mię
dzynarodowa, 23 Dziennik.

BRAK Frydećkiego w zespole ROW-u w K

niedzielnym pojedynku z Wisłą podkreślał 5
b. mocno sprawozdawca TV, jednocześnie S
nadmienił, iż krakowianie wystąpili w Ryb- s

niku w swym najsilniejszym składzie. Tym- —

czasem prawda ma się „nieco” inaczej... Otóż X
W jedenastce „Białej Gwiazdy” zabrakło S
dwóch .członków kadry młodzieżowej: Płoń- s

ki i Maculewięza (ten ostatni występował już S
nawet w pierwszym zespole K. Górskiego na J

kontrolnym spotkaniu w Płocku) oraz' wielce utalentowane- S
go 19-latka — Gazdy. ■ Ś

211 cm w skoku wzwyż
J. Rybczyński

Wisła - Slask
JUTRO tj. w środę 21

bm. na stadionie Wisły w

Krakowie odbędzie się
spotkanie piłkarskie o mi
strzostwo I ligi, w którym
jedenastka „Białej Gwiaz
dy” podejmuje wrocławski
Śląsk (o szczegółach tego
meczu podamy w numerze

jutrzejszym).
Początek o godz. 19-tej.

5 ¥
S JAK donoszą sprawozdawcy na 1 ,m.in. przed końcem |
£ pierwszej połowy meczu ROW .— Wisła arbiter ukarał !
S „żółtą kartką” reprezentanta Polski — Marka Kustę. O cóż
S to chodziło? Skrzydłowy Wisły nie zareagował na gwizdek
S sędziego i tuż po nim oddał jeszcze strzał do pustej bramki. I
S Jeśli krakowianin rzeczywiście słyszał gwizdek, to jego obo- J
“

wiązkiem było przerwać akcję, lęcz jeśli nie słyszał?
= - ¥
5 Z OBAWĄ o wynik meczu słuchali kibice w Nowej Hucie
3 zapowiedzi speakera w jakim składzie wystąpi Hutnik prze-
5 ciwko Chełmkowi w meczu klasy wojewódzkiej. W
S jedenastce wiele było „nowych . twarzy”. Większość
S to właśnie wychowankowie klubti. Ponadto wystąpili: 1,6-la- .

S tek — Motyka i Stój. Ten ostatni, to b. piłkarz mieleckiej
S Stali. Za wcześnie na wypisywanie cenzurek odmłodzonej
X drużynie hutniczej, która wygrała wspomniane spotkanie 2:1.
S Z uwagą śledzić będziemy konsolidację tego zespołu. (F)

ąiiniiiitiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

T17 YBRAŃCY trenera A. Je-
"

gorowa powrócili z zagra
nicznego tournee. Niestety, wy
stępy naszej odmłodzonej kadry
hokejowej nie wypadły tak, jak
tego się należało spodziewać. O-
ęzywiście nie naleźff' wymagać
u progu sezonu wysokiej formy,
lecz nie najlepiej to świadczy o

poziomie gry ześpolu reprezen
tującego czołówkę europejską
(oczywiście poza ZSRR, Szwecją,
CSRS i Finlandią), jeśli przegry
wa z drużyną klubową RFN —

VFL Bad Nauheim 3:4 Oraz remi
suję z inną z tego samego kraju
— EV Fuessen 3:3.

Ostatecznie w turnieju, który
toczył się na kilku lodowiskach
RFN, Włoch i Austrii, nasza te-

prezentacja zajęła 3 miejsce, za
VFL Bad Nauheim i EV Fiissen,
wyprzedzając Rumunię, fiński
zespół — Jokerit z Helsinek,
włoski zespól — Cortina Daria
oraz EV Rosenheim i ECS Inns
bruck. Polacy na 7

grali 5, uzyskując
mek 33—21 .

¥

7YMCZASEM w

a u mistrzowi

ją nadzwyczaj solidnie. Jak

twierdzą obserwatorzy Podhale

jeszcze nigdy o tej porze roku,
a więc przed sezonem, nie było
w tak wysokiej formie,
golnie musi cieszyć grą
Ffybiewicza/fi. innych
tmt&to" Paiskj, którzy
zostali pominięci w

Szcze-
Ziętary,
repteń-
Óstatnio
składzie

Co słychać
u hokeistów?

spotkań- wy
robnicę bra

Nowym Tar
gu mistrzowie Polski trenu-

kadry. Być może po zademon
strowaniu wysokich umięjęino-
ści, wymienieni zawodnicy wró
cą do drużyny narodowej.

■¥
("OSTATNIO wyjechali do CSRS
'-r na , zgrupowanie treningo

we, zawodnicy Il-ligowej Craco-
vii. W składzie— jak nas po
informował kierownik sekcji
inż. Jan Gołąbek — znaleźli się:
Maślana, Sikorski i Dadkiewicz
— Frasik, Potoczek, Ben, Cepuch,
Kuciewicź, Ciastoń i Schwen-

dinger — Migacz, M. Pysz, Dukat,
Michno, Zieliński, Pawlik, Ko-
sturek, Zak, Dyna, Jósewiez,

. Mitis, Karasiński i Baranowicz.
Zawodnicy pod okiem V. Stern-

? proka trenują 2 razy 'dziennie w

Hauirowie,
— Czy ’'jednak jedno zgrupo

wanie załatwi sprawę w sytua
cji, kiedy — jak niektórzy mó
wią — ma się zamiar powrócić
do ekstraklasy.

— Oczywiście, że obóz to po
łowiczne wyjście z sytuacji. Od
zyskać miejsce w I lidze mogli
byśmy tylko wówczas jeśli włą-
dze sportowe Krakowa umożli
wią nam treningi ,przynajmniej
1 raz dziennie przez cały wrze
sień i październik. Tymczasem
krakowskie lodowisko jest w

remoncie i nie zanosi się aby
było gotowe wcześniej niż 1 li
stopada, nie mówiąc iż sprawę

. dachu nad taflą odkłada się w

nieskończoność.
A może WFS pomyśli o wcze

śniejszym 'uruchomieniu lodowi-
ska Hutnika? Jest to jedyny ra
tunek dla hokeistów i łyżwiarzy
podwawelskich. Do tematu te
go powrócimy wkrótce... (JAP)

wymazai
rekord- z brodą

, PIOTR SOBOTTA w 1962 r.

ustanowił rekord okręgu kra
kowskiego w skoku-wzwyż;
przechodząc nad poprzeczką na

wysokości 209 cm. Dopiero ■w

niedzielę, podczas mistrzostw
gwardyjśkich ■w Olsztynie, mło
dziutki bo 17-letni zawodnik kra
kowskiej Wisły— Janusz Ryb
czyński wymazał wspomniany
rekord... z brodą, uzyskując do
bry Wynik 211 om. Dodajmy, że

jest to obecnie rekord seniorów
Ł juniorów okręgu krakowskie
go.

Ten utalentowany skoczek. Jest
wychowankiem trenera mgr E-
mila Muszyńskiego, który w

swej, karierze szkoleniowca wy
chował wiele zastępów lekko
atletów w tym również repre
zentantów kraju z Chwaluczy-
kiem .i Misiem- na czele. Sam
Rybczyński godzi sport z nauką.
Jest obecnie uczniem 3 klasy w

VIII Liceum Ogólnokształcącym
w Krakowie.

Teatry
Barbakan 17 „Kraków z

wilu”.

Kina
Kijów 17, 19.30 Drugą

ojca chrzestnego (wł. 1. -

.

decha 15.45, 18, 20.15 Szantażyści
(fr. 1. 16)Warszawa 15.45, 18, 20.15
Zbrodnia w klubie . tenisowym
(wł.-jug. 1. 16). / Wolność 15.45, 18,
20.15 Mania wielkości (fr. 1. 14),
Apollo 15.45, 18, 20.15 Samuraj i

kowboje (fr.-Wł. 1. ,16)., Wanda
15.45,. 18, 20.15 Szpieg Śzoguna
(jap. 1. 16). Sztuka — studyjne 16,
18, 20 Mictlan (meks. 1. 14). Ml.
Gwardia (Lubicz 15) . 14.45, 1 17,
19.15 Jeździec bez głowy (ZSRR 1.
11)., Wisłą (Gazowa 21) ,16, 18 Kot
w butach (jap. j, 7), 20 Ned Kel
ly (ang. 1. -16). Maskotką (Dzier
żyńskiego 55) 15.30, 17.30, 19.30 Wilk
morski (rum. 1. 14). Tęcza (Pras
ka 52) 17, 19 Białe wilki (NRD 1.
16). Pasaż B. (Pasaż Bielaka) 15,
16, 17 Przygody Bolka 1 Lolka 20,
22 Dwoje na huśtawce (USA 1. 16).
Podwawelskie (Komandosów 21)
17, 19 Niewolnicy .(USA 1. 14).
Non-Stop (Błonia) 17 Dyskoteka,
21.15 Straszne skutki awarii tele
wizora (CSRS 1. 14). Kultura

(Rynek Gt. 27) 18, 20.15 złota
wdówka (fr. 1. 18). Dom Żołnie
rza (Lubicz 48) 16.15, 19 West Side
Story (USA 1. 14). Mikro (Dzier
żyńskiego 5) 15.45, 18, 20.15 Jeśli
dziś wtorek — to jesteśmy w Bel
gii (ang. 1. 14). Związkowiec —

studyjne (Grzegórzecka 71) 15.45,
18, 20.15 Układ (USA 1. 18).

wode-

twarz
W). V-

KINA W NOWEJ HUCIE

Swlt 15.45, 18, 20.15 Miłość i
narchia (wł. 1. 18), M. Sala 15.15,
19 Romeo i Julia (ang. 1. 18).
Światowid 15.45, 18, 20.15 Pułapka
na generała (jug. 1. 14). M. Sala
'15,. 17.15,1-19.-30 Jezioro osobliwości
(poi. 1. 14). Sfinks — nieczynne.

a-

W telegraficznym
skrócie

(ij WIEDEŃ. Plonem kolejnych
konkurencji finałowych na

■MS -w pływaniu były 2 rek.
a) świata i 1 rek. Europy. Ender
® (NRD) wygrała na 100 ni dow.
m — 56.96, Linke (NRD) '

zdoby-
la złoto w wyścigu na

i Peter
na 200
Polscy
Francję

Polak Siemionów
na mistrzo-

z

557 pkt.
(ZSRR)

200 m

Nockę
m. ,śt.
water-
6:4.

1«

st. kl. — 2.34.99
(RFN) wygrał
dow. — 1.53,10.
poliśći pokonali

minsk.

zajął 3 miejsce
stwach AZ w sttzelanlu
Kb-1 standard —

Zwyciężył Agiszow
562 pkt. W strzelaniu z pisto
letu Pw-1 triumfował Jegriszin
(ZSRR) 591 pkt. a Zapędzki za
jął dopiero 5 miejsce — 537
pkt.

MOSKWA. Podczas zawodów
lekkoatletycznych Saniejew
(ZSRR) uzyskał, w trójskoku
— ■16.88 m a Kazanktoa (ŻSRR)
przebiegła 1500 m w czasie
4.10.6.

Telewizja
WTOREK Is 16.25 Program dnia,

16.30 Dziennik, 16.40 „Elżbieta i

Ryszard”, 17.20 Sylwetki X Mu
fy, 17.50 Dla . Młodzieży : Sposób
na lato, 18.20 Kronika, 18.40 Eu
reka, 19.10 Przypominamy, radzi
my, 19.20 Dobranoc, 19.30 Dzien
nik, 20.20 „Moje życie” film fab.

pr. radź., 21.25 Świat i Polska —

publlc. mfędzyn.. 22.1# Wiadomoś-
ci .ąpąrtowć j Kronika Mistrzostw
Świata w kolarstwie torowym,
22.35 Spotkanie z Bogusławem Me
cem, 23.10 Dziennik, 23.25 Program
na środę.

WTOREK n: 17 Program dnia,
17.05 .Polski Film Dokumentalny,
18.20 Teatr TV: A. Mickiewicz
„Pan Tadeusz —■ „Umlzgi” Ks.
III, 19,20 Dobranoc, ■19.30 Dzien
nik, 20.20 Alfabet rozrywki —

Tango, 20i5Ó Z cyklu: Młodość, ta
lenty, pasje — wakacyjne plene
ry, 21.20 — „24 godziny”, 21.30
„Kolumbowie” film ser. pr. TVP,
22.30 Program na środę.

ŚRODA — I: 10 „Początek no
wego świata” — film fab.
rum;, 16.25 Program dnia, 16.30
Dziennik. 16.40 Gra A. Ratusiń-
ski,. fortepian, 17,10 Informacje,
towary, propozycje, 17.25 Losowa
nie Małego Lotka, 17.35 „sztuka
dla każdego”, 18.05 MIM — re
klama, 18.10 Kronika, 18.30 Zielo
ny. telefon — pr.' public. 19' TEST,
19.20 Dobranoc, 19.30 Dziennik,
20.20 ..Początek nowego świata”,
22.05 Wiadomości sportowe i Kro
nika Mistrzostw Świata w kolar-

pr.

Wiedziałem, że prawdopodobnie napytam sobie bie
dy i będę gorzko żałował swojej słabości, ale jakoś

tu właśnie tkwił cały kłopot.
— Okay — powiedziałem, wskazując drugie

—. Całe należy do pani, i
W uśmiechu, jakim mnie • obdarzyła, widać

żywą wdzięczność.
— Dziękuję — powiedziąła^tylko.
— Nie ma za co — odparłem krótko. .

Zdjęła ranne pantofelki,. znalazła otwór w ...TM
kitierze i wsunęła się do drugiego łóżka. Widzia
łem niewyraźny kontur . jej . twarzy leżącej na po
duszce, z rozrzuconymi, dokoła głowy włosami.

_

Za oknem, w dżungli, jakiś ptak, prawdopodobnie
jeden z tych co czekają na swego kochanka, wydał
jakiś ponury jęk. Zgasiłem światło.

Zapadła ciemność, cisza. Nagle Debora powiedziała:
.— Nie cierpię przewodników. Wstańmy wcześnie

i. pójdźmy zwiedzić ruiny zanim jeszcze cała wy
cieczka wyruszy.

— Kiedy ja jestem tuman — powiedziałem. — Po
trzebuję instrukcji. > , ',

— Wiem wszystko o tych ruinach. Będę
wodnikiem.

— Ckay.
— Pan jest bardzo dobry...
— Prawda?
— Jestem panu strasznie wdzięczna.
— Bardzo się cieszę.
Przez kilka dalszych minut nikt z nas

wał ciszy. Słyszałem,
się na drugi bok. A
mówi cicho, prawie już przez sen:

— Ptaki na drodze... czekają na swoich kochan
ków.

Uhm — odpowiedziałem, już prawie zasypiając.
Jeszcze mówi}a coś w rodzaju:..;,Joanna d’Arc ko

ronowała go w 1462 roku”, ,

trudno mi było odesłać ją. Polubiłem ją dziwnie i
Tli nr1oAn4— T Tli ■

że westchnęła i

potem słyszałem

Cś f-

łóżko

było

mos-

pana prze-

nie przery-
odwróciłem

jeszcze, jak

5#

; — Kogo koronowała? — spytałem.
— Mojego wuja — znowu westchnęła.
— To musiało mu sprawić ogromną przyjemność.
— Naturalnie. Nowa Joanna d’Arc — szepnęła, Ale

niech pan tego nikomu, nie- mówi. Nigdy. To sekret.
— Okay.
— Przysięga pan?
— Przysięgam.
— Wspa...le. Dobranoc, słodki książę

skrzydła anielskie... *)
Słowa przeszły w jakieś pełne zadowolenia mru

czenie. A potem zapanowała już cisza. Byłem pe
wien, że już zasnęła. Była na tyle młoda, że potra
fiła mimo wszystko zasnąć, jak małe zwierzątko.

W chwilę później i ja także zasnąłem.

1 niech

IV

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty (wt. 9—14.15 1

15—17, śr. 12—18), Skarbiec i Zbro
jownia (Wt., 10—15.30, . śr. 12—18),
Zamek i Muzeum w Pieskowej
Skale (Wt. 12—18,. śr. 10—16), Mu
zeum Lenina, Topolowa 5: Lenin w

Polsce (wt. 0—18, śr, 9—17), Od
dział, ul. Kr. Jadwigi 41: Miesz
kanie Lenina - (Wt, 9—13, śr.
niecz.), w Poroninie (wt. śr. 8—
16), w Białym Dunajcu (wt. śr.
9--16), Muzeum Historyczne .

—

Oddziały: Jana 12: Dzieje i kul
tura Krakowa (wt. 9—15, śr. 11—
18 wst. wolny), Szpitalna 21:
Dzieje teatru krak. (wt. 11—18 wst.

wolny, , śr.' 9—15), Krzysztofory,
Rynek Gł. 35: Kraków: w ,malar
stwie Fabijańskich (wt. 9—15, śr.
11—18 wst. wolny). Franciszkańska
4: Nagrody m. Krakowa (wt, 11—
18 wst. wolny, śr, 9—15), Wieża
Ratuszowa (wt. 8.30—14.30, śr.
10.30—17.30), Muzeum Narodowe —

Oddziały, Sukiennice: Galeria
malarstwa poi. XIX W. (wt. niecz.
śr. 10—16), Dom Matejki, Floriań
ska 41 (wt. śr. 10—16). Szółayskich,
pl. Szczepański 9: Pól, malarstwo
1 rzeźba dó 1764 r. (wt. niecz. śr.
10—16), Czartoryskich, Pijarska 8:

wyst.' arcydzieł ze zbiorów Czar
toryskich (wt. 10—16; śr. niecz,);.
Nowy Gmach, al. 3 Maja 1: Gra
fika w Krakowie 1945—74 ' (wt.
'niecz.,. śr. 12—18 wst. wolny),-
Archeologiczne, Poselska 3:. Sta
rożytność 1 średniowiecze Mało
polski; Kolekcje zabytków archeo
logii śródziemnomorskiej (Wt. 14—
18, śr. niecz.). Podziemia kościoła
św. Wojciecha (wt. 9—17, śr. 9—

13), Etnograficzne, pl. Wolnica 1:
Polska kultura ludowa, 70 lat

■twórczości Zalipia (wt. niecz.
śr. 10—18). Przyrodnicze, Sławkow
ską 17 (wt. śr. 10—13), Pawilon
Wystawowy, pl. Szczepański 3a:
V Biennale Grafiki (wt. śr. 11—
18), Krzysztofory, Szczepańska 2:
Grafika W. TUleya —, „Anglia
(Wt., śr. • 11—18);, Pryzmat, Łob
zowska 3: Grafika E. Sidorkina
ZSRR (wt., śr. ,9—19), Pałac Sztu
ki, pl. Szczepański 4: V Biennale
Grafiki (wt. śr.- 11—18), TPSP,
N., Huta, al. Róż 3: ■Wyst. .prac
J. Łysy (wt. śr. 11—18), Rydlów-
ka, Tetmajera 28 (yri., śr. 11—14),
KTF, ul. Boh. Stalingradu 13:
yenuś 74, cz. I (codz. 9—21), Ko
palnia Soli, wieifcźka (codz. 8—

18), .Stara Bóżnica, Szeroka 24:

Judaistyczne rzemiosło artystycz
neodXVIIdoXXw.(wt.śr.
10—14), KDK, Rynek Gł. 27: Lipsk
— miasto muzyki (codz. 12—16),
Muzeum Lotnictwa, 1 Astronau
tyki — Czyżyny — (wt, śr. 10—14).

Dyżury
Chir.: Trynitarska li, Urolog.:

Grzegórzecka 13, Laryng.: Koper
nika 23a, Neurolog.: Kobierzyn,
Chir. dziec.: Prądnicka 35/37,
Okulist.: Kopernika 38. Pogot, Rat.:

Siemiradzkiego i: wypadki tel. 09,
zachorowania i przewozy: 380-55,
Podgórze 625-50. 657-57. Grzegórzki
209-01, 205-77. Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-37 (16—22).
Straż Poź. 08. Pomoc' Dróg. PZMot.
Kraków 417-60 (7-22), Zakopane
27-97, N, Targ 29-42, N. Sącz 208-25,
Tarnów 39-96 (7—16). Informa
cja o Usługach, Mały Ry
nek 5 teł. 565-88, 228-56. Nowa Hu
ta: Pogot. MO tel. 411-11, Pogot.
Ratunk. 422-22, Straż Poż. 433-33,
Dyżur pediatr. dla Nowej Huty,
Szpital w Nowej Hucie. Informa
cja kolejowa zagr. 222-48,

"

kraj.
■238-80 do 85. 595-15. Informacja ko
dowa tel. 413-54 (dla N, Huty)
203-22. 203-42, 584-23. 230-19. Mili
cyjny Telefon Zaufania 216-41 ca
łą dobę, 262-33 (8—16), Krak. Tow.
Świadomego. Macierzyństwa, Mło
dzieżowa Poradnia Lekarska, ui.
Boh. Stalingradu 13 tel. 578-08
(oodz. 9—18).

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlćn), pl. Wolnoś

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

RÓŻNE
.. Ogród Botaniczny (Kopernika
27) od godż. 8 do zńiroku.

Salon Gier Sportowych7 „Zako
pianka,” — ul. Marka 34: — Plan
ty (codz. 10—21),

Radio
PROGRAM, n

WTOREK
17.00 Audycja rozrywkowa słów-

no-muz. 17.30 Nasz punkt widze
nia.' 17.45 . Koncert wakacyjny.
18.10 „Antykwariat”. 18.20 Dzien
nik krakowski. 18.40 Drogi poz
nania — „Astronomiczny niewy
pał”. 19.00 W. Lutosławski —

Gry weneckie. 19.15' 39 lekcja ję
zyka angielskiego. 19.30 Magazyn
literacko-muzyczny. 20.20 Portret
miasta: —; Kołobrzeg — reportaż
literacki. 21.00 Jazz. 21.15 O nich
warto posłuchać. 21.50 Wiadomości
Sportowe; 21.55 Rozmowy , o wy
chowaniu. 22.05 Liviu (Jlodeanu —

Vocalis© na sopran,'flet, altówkę’
1 perkusję. 22.20 Radiowy Tygod
nik Kulturalny, 23.00 Feliks Men-

delssohn-Bartholdy — I sym
fonia c-moll op. 11. 23.35 Co sły
chać w świecle. 23.40 Chorał Gre
goriański.

PROGRAM NA UKF 68.75 MHz
— Z KRAKOWA LOKALNIE

16.15 ■Poezje Izabeli Wiśniew
skiej. 16,20 Utwory kameralne.
16.40 „Mieszkanie i my”. 16.50
Melodie ■rozrywkowe.

bardzo rano, żebyśmy pojechali, zanim reszta się
wyguzdrze. ■

— Ali right.
> — Idę do siebie
gotów, dobrze? ,

— Chyba tak.
Studiowała mnie
— Czy. pan rano
— Czyj to właściwie pokój?

odpowiedzi.
Przepraszam, nie potrzebuje mi pan tego ciągle

: przypominać.
Wyszła, idąc zwyczajnie, jak gdyby' absolutnie nie

dbała, czy ją ktoś zobaczy,' czy. nie. Wstałem i umy
łem się. Moje oparzenie znacznie zelżało, prawie nie
czułem, że .mnie* boli.. Właśnie kończyłem się ubie
rać, kiedy Debora wróciła. Miała na sobie ten sam

srebrnosząry kostium, a pod pachą trzymała swój
duży, czerwony portfel-torebkę. Wyglądała świeżo,
jak wiosenny poranek.

— Chodźmy! — zawołała — Nie ma jeszcze niko
go na dworze.

Wyszliśmy do; ogrodu, ja zaś zamknąłem za nami
drzwi. Główny budynek lśnił w słońcu. Na tarasie
nie widać było nikogo.

— Zaczniemy od wielkięj piramidy — powiedziała
— Znam to miejsce, jak gdybym była już tu wiele

razy. Ojciec ciągle wbijał mi to do głowy...
Wyszliśmy bramą prowadzącą' do zajazdu na wąs

ką drogę, • gdzie . stały zaparkowane auta. Debora by
ła w wyśmienitym nastroju, ja zaś nie starałem się
jej w tym dorównywać.:

Jakieś kilkaset stóp w głąb dżungli wznosiła się

Ubrać się. Bodzie • pan za chwili

w skupieniu, a wreszcie spytała:
zawsze jest taki wściekły?

’
— spytałem zamiast

Obudziłem się pod
mieniu. Przez okno
neczne. Moskitiera u

bora w swojej białej piżamie stała przy łóżku.
— Strasznie trudno jest dobudzić się pana —

wiedziała — Już prawie siódma. •
,„.

- - --—

Spojrzałem na nią i stopniowo zacząłem sobie przy- ^Ćzo"
pominąć wszystko, co się wczoraj działo.
■ .Te ruiny mówiła daJei— obiecał, pap wstać

dotknięciem czyjejś ręki na

wpadało jaskrawe światło,
mojego łóżka była zsunięta.

•) Z Hamleta — Szekspira.

ra-

sło-
De-

po-

raj wieczorem. Groza, jakiej przydawała jej ciem
ność i noc, teraz zniknęła, ale pozostała wielkość

_

szara, zimna, groźna. Niebawem znaleźliśmy się
wśród ruin Mayów.

(Ciąg dalszy nastąpi) (U)


