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Czynem witamy II Z[azd
; Okres z górą sześciu lat
jaki dzieli nas od zjednocze
nia, to okres, w którym okrzepła, scemę..-i/wałą się i
rozrosła orga^... • a ZMPowska. Obok pewnych je
szcze braków mamy wiele
osiągnięć w pracy naszej
organizacji i z nich powin
niśmy być dumni.
W ciągu tych sześciu lat
zmieniło się wiele w naszym
kraju, w naszym społeczeń
stwie, na naszej Uczelni i w
naszej organi_acji. Te f:rmy
pracy, które były dobre J
słuszne w 49 tt czy 50-tym,
dziś staja się przestarzałe i
niewłaściwe. Dziś naszym
naczelnym zadaniem jest
•wychowanie pełnowartościo
wych ludzi, budowniczych
socjali.mu. A budowniczy
socjalizmu to „człowiek kul
turalny, ^świecony, to czło
wiek zdobywający wiedzę
fachową i wiedzę ogólną, co
raz bardziej rozumiejący roz
wój świata i społeczeństwa"
— czytamy w artykule
wstępnym Nowych Dróg z
października 1954 r.
By zadanie to dobrze wy
konać organizacja musi zmie
nić i poprawić styl p.acy i
jej f:rmy, musi wzbogacić je
w nową treść i o tych właś
nie zagadnieniach będziemy
dyskutować na II Zjeździe.
Okres przed i po II Zjeździe
ma być przełomowym w ży
ciu nas^ej organizacji, zmieni
się jej charakter — o czym
mówi projekt statutu.
Najważniejszym zagadnie
niem będzie praca wycho
wawcza, mniej dyrygowania
odgó.neg:, a więcej wsłuchi
wania się w to co chce i mó
wi młodzież, oddanie więk

szej inicjatywy w ręce koła
ZMP, wytworzenie w organi
zacji atmosfery żarliwych
dyskusji, szerszego wypowiedania przez młodzież swych
wątpliwości, p.dniesienie
poziomu ideologicznego i kul
turalnego całej młodzieży a
szczególnie aktywu, żeby potrafił sprostać nowym i nie
łatwym zadaniom, jakie sto
ją obecnie przed nim.
Wiele musimy zmienić na
lepsze w naszej organizacji.
Często słys.ymy, że młodzież
nie chce przychodzić na ze
brania ZMP i to ta młodzież
mniej wciągnięta do pracy,
która nie jest przecież prze
ciążona zebraniami. Przy
czyn tego zjawiska doszuku
jemy sie w obojętnej, a na
wet wrogiej postawie mł:d jeży. Ale czy tak jest rze- _.
czywiście, czy może zebrania
nasze są nudne, nie dające
nic albo bardzo niewiele tym,
którzy biorą w nich udział?
Trzeba tak organizować ze
brania, by młodzież chętnie
przychód-iła, by interesowa
ła sie tym co się na nich mó
wi. Żeby to csiągnąć trzeba
brać formy pracy z życia,
trzeba bardziej obserwować
życie młodzieży i wiedzieć
co ją interesuje. Nuda ze
braniowa, to tylko jeden i
nie najważniejszy z błędów
w naszej dotychc asowej pra
cy. Żeby te błędy i braki usunąć trzeba wkładu wszy
stkich członków, trzeba dużo
odważnych,
rzeczowych,
krytycznych i słusznych wy
powiedzi.
Nasze zebrania dyskusyjne
nad projektem statutu nie
powinny ograniczać się jedy

nie do zapoznania ze statu
tem i wniesienia tej czy in
nej poprawki przez koło, ale
w oparciu o nowy statut po
winniśmy sobie szczerze powiedueć co było dobrego, a
co złego w naszej dotychcza
sowej pracy i co trzeba ro
bić, żeby t>: radykalnie zmie
nić. W atmosferze szczerej
krytyki musimy odrzucić to
co było złe a wprowadzić no
we, dobre r^eczy.
Otwórzmy szeroko okna,
niech wpadnie przez nie
świeże, mroźne styczniowe
p:wietrze, niech odmłodzi i
odświeży naszą organizację,
niech radość życia, entu
zjazm, zapał młodzieńczy,
(Dok. na str. 2)

łu Odlewniczego — odnosi
my wrażenie, że nic. —
Prosimy o nadesłanie wyja
śnienia!

| A oto drugi wykrzyknik:
• wiele roboczogodzin prze
pracowało 170 studentów
Wydziału Mechanicznego,
pomagając w akcji zaziele
niania miasta, w pracach
rolnych PGR Górka Naro
dowa i w Hucie im. Lenina.

*
W chwili obecnej wydzia
ły przystępują do przepro
wadzania dyskusji nad pro-,
jektem nowego Statutu na
szej organizacji.

*
A jak na innych wydzia
łach? Czekamy na korespon
dencję.

Prof dr Wo'ery Goet^ł

0 pracy Organizacji ZM? na naszej Uczelni
W odpowiedzi na ankietę
o pracy organizacji ZMP
na naszej Uczelni, pragnę na
wstępie zaznaczyć, że, ob
serwując pilnie wyniki pra
cy ZMP, przez dłuższy
okres czasu nie widziałem
przejawów tak żywej dzia
łalności ZMP na AGH, jak
by być powinna. Od pracy
tej czołowej organizacji
młodzieżowej zależy w zna
cznej mierze stopień uświa
domienia i współdziałania
młodzieży w akcji budowy
socjalizmu. Działalność ZMP
rozpraszała się w rozmai
tych drobiazgach organiza
cyjnych i rzeczowych oraz
„rozgrywkach
personal
nych", a zapomniano o na
czelnych zadaniach ideologi-

0 lepsze metody nauczania młodzieży
danego przedmiotu w kierun
ku jego uaktualnienia, uzgo
dnienia z przedmiotami pokre
wnymi oraz uzupełnienia go
tymi rozdziałami, które dla
pełnego wykształcenia inży
niera są konieczne, a zostały
skreślone, względnie zbyt ograniczone w okresie 3-letniego studium I stopnia.
Jednym z poważnych czyn
ników w walce o lepsze me
tody nauczania winno stać się
opracowanie nowych kon
spektów wykładów i ćwiczeń
przez poszczególnych wykła
dowców. Konspekty te nale
żałoby przedyskutować na ze
braniach Katedr. Dotychcza
sowy stan rzeczy, gdzie kon
spekty wykładów czy ćwiczeń
opracowywane aą „ad hoc"

| Brawo Odlewnicy!
•180 osób z tego Wydziału
w ramach czynu przedzjazdowego pomagało w pracach
ziemno-melioracyjnych na
terenie naszego „dwu mia
sta" Nowa Huta — Kraków.
Poza tym 125 studentów
przepracowało 750 roboczogodzin w Hucie im. Lenina.
^g Ale jest d znak zapytania.
•Co robi IV rok Wydzia

Nasza ankieta

t*Sgr Ini. Henryk Filcek

(Dokończenie z poprzednego
numeru).
Zadanie ogólnego podniesie
nia poziomu kształconych
przez Uczelnię kadr nie da się
zrealizować bez wydatnego
polepszenia metod nauczania. w walce z szkolarstwem
i schematyzmem oraz bez wy
datnego polepszenia metod uczenia sie młodzieży, w
kierunku wytworzenia u stu
denta twórczego stosunku do
studiowanego przedmiotu oraz większej samodzielności i
dojrzałości myślowej.
Walka o lepsze metody
nauczania nie da się oczywi
ście oddzielić od walki o wła
ściwą treść nauczania. Po
ważnym zadaniem będzie tu
taj wnikliwe przeanalizowa
nie materiału każdego wykła

Już tylko nie cały miesiąc
dzieli nas od chwili otwar
cia II Zjazdu Związku Mło
dzieży Polskiej w Warsza
wie. To też członkowie na
szej organizacji dokładają
wszelkich starań, aby swe
zobowiązania przędzjazdowe, podjęte na hasło Zarzą
du Głównego ZMP wyko
nać w 100 proc. i w termi
nie. A więc:

przed poszczególnymi zajęcia
mi, a często zajęcia prowa
dzone są bez konspektu i
bez szczególnego przygotowa
nia się wykładowcy, jest w
dalszym ciągu nie do utrzy
mania. Nie można także w
dalszym ciągu tolerować, by
wykład prowadzony był ze
Starego konspektu, „pa
miętającego" jeszcze nieraz
czasy przedwojenne, który
przetrwał powojenny 4-letni
system nauczania, następnie
2-stopniowy system naucza
nia, a i obecnie jeszcze straszy
swoimi pożółkłymi już kart
kami. Szczególną uwagę nale
ży zwrócić na wykłady pro
wadzone przez wykładowców
z poza grona

pracowników^

(Ciąg dalszy na str. 2)

cznych i propagandowych.
Moim zdaniem w ostatnich
latach dał się zauważyć zna
czny postęp w pracy ZMP.
Organizacja okrzepła, otrzą
snęła się z drobiazgów,
Skoncentrowała się na na
czelnych zadaniach i z ra
dością widzimy, że jest na
dobrej drodze do stania się
taką organizacją młodzieżo
wą, jakiej wspaniały przy
kład widzimy w Komsomole.
Myślę, że 3 zadania, krtóre
wyliczono w rozpisaniu an
kiety, to jest pomoc Wła
dzom Uczelni: w podnosze
niu wyników nauczania, w
kształtowaniu naukowego
światopoglądu i we wznoście
młodej kadry naukowej,
uważa obecny zarząd ZMP
słusznie, za naczelne zada
nia organizacji. We wszyst
kich tych dziedzńnach notu
jemy z uznaniem pozytyw
ne wyniki pracy ZMP. Na
leżałoby tylko wzmocnić
kontakty ZMP z profesora
mi i pomocniczymi pracow-.
nikami naukowymi, ażeby
nasze zakłady naukowe mia

ły pełną świadomość, czego
mogą się spodziewać od
współpracy z ZMP i aby
między pracownikami nauki
i młodzieżą ZMP-owską ist
niała stała, żywa współpra
ca.
Myślę, że z poszczególnych
gałęzi pracy ZMP należy
podkreślić szczególnie dobre
wyniki na naszej Uczelni w
pracy kulturalno-masowej,
w sporcie i kołach nauko
wych. Za słaby jest jeszcze
udział ZMP w pracy w do
mach akademickich i orga
nizacjach masowych. Szcze
gólnie zaś wzmocnienia wy
maga praca ZMP nad zwal
czaniem wszelkiego rodzaju
chuligaństwa. ZMP powin
no wytężyć wszystkie siły,
celem utworzenia we wspól
nej pracy Uczelni takiej at
mosfery, aby wykluczona
została, nawet możliwość
pojawiania się haniebnych
czynów,
niekulturalnych
wybryków i niszczenia mie
nia państwowego, któryoh
dotychcztas niestety ciągle

jesteśmy świadkami

A może Sł. Kwaśniewski nie winien?
Rzadko chodz^ na zabawy
studenckie. Dlaczego? — boję
s:ę awantur, nie chcę zrob'6
głupstwa — nie chcę słuchać
przykrych uwag.
Wina nie piję. ule eo innego
wypada robić? Kobiet molo —
nie ma z kim tańczyć. Jeśli ko
biety są — to czy wypada je
„odrywać" od tworzystwa na
kilka godz'n. Wtedy smakuje
mi najtańsze wiato.
Tańczyć lubię •— nie boję
się „samb ani bantb", chociaż

nie tańczę po „amerykańsku".
Orkiestra AGH podoba mi się.
Dostosowuje się więc do at
mosfery. Zresztą wszyscy tak
robią. Staję się po paru lamp
kach ,^równym", wesołym. Nie
żałuję, że przyszedłem na za
bawę. Dlaczego mam stronić
od towarzystwa? Zabawy z wi
nem są dla łudzi.
Odrzucam wszystkie skrupu
ły. Proszę, kłaniam się ,j?rze~
(Ciąg dalszy na str. S)

O lepsze metody nauczania młodzieży

p^ed

zjazdem

(cd. ze str. 1)
(Ciąg dalszy ze str. 1).
AGH, traktujących swoje za
jęcia na uczelni bardzo czę
sto w sposób powierzchowny.
Konspekty opracowane przez
tych pracowników powinny
być szczegółowo przedyskuto
wane na zebraniach odpowie
dnich katedr.
Niezmiernie ważne jest, by
konspekty zawierały nie tylko
omówienie materiału, ale tak
że dane metodyczne, a w
szczególności sposób kierowa
nia samodzielną, pozauczelnia.
ną pracą studenta nad przed
miotem.
,' Poważnym czynnikiem w
polepszaniu metod nauczania
winny stać się systematycznie
odbywane hospitacje wykła
dów i ćwiczeń, wchodzące do
planu pracy każdej katedry.
Duże korzyści mogły też przy
nieść konferencje pedagogicz
ne, składające się z pokazowe

go wykładu czy ćwiczenia oraz dyskusji nad nimi.
Duże możliwości polepsze
nia pracy dydaktycznej leżą
też w samej technologii
wykładu. Ogół wykładowców
nie docenia znaczenia samej
formy, samego sposobu prze
prowadzenia wykładu czy
ćwiczenia. To czy wykład jest
ciekawy, zajmujący, przeko
nywujący, przypisuje się naj
częściej wyłącznie osobistym
walorom pedagogicznym wy
kładowcy, pomijając zupełnie
fakt, że podobne wyniki mo
żna osiągnąć także przez usil
ną pracę wykładowcy nad so
bą.
W technologii wykładu naj
ważniejszą rolę odgrywa wy
raźne ukazanie logiczne
go, przyczynowego
związku omawianych faktów
czy zjawisk, ze szczególnym

A może Sł. Kwaśniewski nie winien?
eznie". ,^Za dużo wypiłem" —
mówi. Nie proszę więcej. '
Jeszoze nikt nie wychodzi. Ja
mam wyjść? — Nie. Jest. nas
już wielu. Za chwilę nie ma
już kto tańczyć. One oparte o
bariery — my pod „gazem".
—nie ma nas nawet kto wy
prowadzić na świeże powietrze.
Nasuwają mi się smutne re
fleksje. Przecież nie wygląda
łem jak Stasiu Kwaśniewski
—nie nosze długich włosów,
„worka", krawatu pepito, spo
dni w rulon, ani skarpet singsing-. jak tańczę nikt jeszcze
nie widział —- nie miałem oka
zji — wiąc czemu stronią ode
mnie?
Czy za kilka . miesięcy nie
eostanę ,JStasiem" z konieczno
ści? Kto winien — czy Stasio
i ja i jeszcze wielu innych, czy'
organizatorzy zabawy.. Czy

podkreśleniem tzw. główne
go ogniwa w tym związku
przyczynowym. Wymaga to oczy wiście od wykładowcy dia
lektycznego sposobu myślenia
i umiejętności dialektycznej
interpretacji omawianych zja
wisk. W tym logicznym związ
ku powinien wykładowca po
zostawić pewne miejsca nierozwinięte, zaledwie naszkico
wane, wytwarzając w ten
sposób u studenta realną po
trzebę samodzielnego stu
diowania literatury uzupeł
niającej, potrzebę głębszej
myślowej pracy nad przed
miotem.
Nie należy także pozbawiać
znaczenia drobnych, ale waż
nych w technologii wykładu
czynników jak staranne wy
sławianie się, starannie prze
myślany układ zapisywanych
na tablicy dyspozycji czy wzo
rów, posługiwanie się tablica
mi poglądowymi, częste ko
rzystania z demonstracji itd.
Form i sposobów polepsze
nia metod nauczania jest wie
le. Trzeba tylko skierować w
tym kierunku zainteresowa
nie i pewien wysiłek ze stro
ny wykładowców, aby osią
gnąć rezultaty. A warto się
potrudzić dla osiągnięcia przez
uczelnię lepszych niż dotych
czas wyników, szczególnie ja
kościowych, w kształceniu •
kadr inżynierskich.

„Stasio" od urodzenia był na
łogowym pijakiem i urodził się
od razu w modnym „naleśni
ku" zamiast czepka.
Wydaje mi się, że organizu-^
jąc zabawę — trzeba zaprosić
więcej koleżanek. Koleżanki
winny być mniej „ważne" z ra
cji swojej mniejszości. Wtedy
Stasio nie będzie się czul przy
padkowym gościem, nie będz:e
dodawał sobie wartości wypi
tymi butelkami wina — będzie
tańczył tak jak wszyscy, po.
naszemu.
Ale oby tak było, trzeba
szybko o tym pomyśleć — bo .
Redakcja podaje do wiadaza chwilę, za miesiąc, dwa zamości, że jest jeszcze do na
mTast Stasio Kwaśniewski na
łamach naszegi pisma, pojawi
bycia numer jubileuszowy
się nowy list otwarty, w podob
wydany z okazji 35-lecia
nej sprawie tym razem podpi
AGH. W numerze — wypo
sany
wiedzi Profesorów AGH
Janek Wziętek II
clonków PAN, wspomnie
nia pracowników i studen
tów, 40 zdjęć z rozwoju na
szej Akademii.

wzajemne zaufanie i szcze
rość uczyni z nas członków
jednej, wielkiej rodziny.
W toku przygotowań do
II Zja_du i dyskusji nad pro
jektem statutu nie powin
niśmy zap: minąć o jednym,
że w pracy naszej uczelnia
nej organizacji jednym z za
dań wychowawczych jest
przyswajanie wiedzy przez
studentów. Pr_ygotowania
do II Zjazdu powinny nas
studentów zmobilizować do
osiągnięcia jak najlepszych
wyników w sesji egzamina
cyjnej. To nasz najważniej
sz^ czyn przedzjazdowy, a
wykonanie jego zależy od
każdego z nas. Przecież grun
towne, głębokie opanowanie
wiedzy to jeden z bardzo
ważnych postulatów w na
szej pracy wychowawczej,
której noświęcony będzie II
Zjazd. Dlatego z pełną świad:maścią i • zro^umieniem
przystępujemy do tej sesji

egzaminacyjnej, starając się
osiągnąć takie wyniki, by
była ona sesją naprawdę
zjazdową.
Potrafimy chyba wykazać
naszym wychowawcom i pro
fesorom, że jesteśmy świa
domymi ludźmi, że przygo
towuj ąesię dobrze do egza
minu jesteśmy godni miana
studenta Polski Ludowej, a
nasza organi^acja może by^
z nas dumna, że zrozumieliś
my dobrze swoje zadanie.
Chcemy od młodzieży na
szej Uczelni zawieźć na II
Zjazd wraz z pozdrowienia
mi b"jowy meldunek: nasza
młodzież wykonała i prze
kroczyła swój studencki plan
produkcyjny, bo osiągnęła
dobre wyniki w sesji egza
minacyjnej. Czy taki meldu
nek będziemy mogli zawieźć,
zależy od każdego ZMP-owca, każdego studenta naszej
Uczelni.'-.;
Delegat na II Zjazd
M. Żemralska ;

Znamienny wywiad

P.: A jak kolega zapatruje
• Ja: 'Przepraszam, czy mógł
się na kontrolę sal i korytarz^?
bym koledze zadać kilka pytań
Wnioskując z tego, co usłysza
na temat ankiety — listu ołem dotychczas, to lepiej nie
twartego do... z ostatniego nu
kontrolować.•
meru „Naszych Spraw"?
Odpowiedź: Ychy.
O.: Można — fafc można, ale •
Pytanie: Przypuszczam, że .he, he, więcej sal otworzyć-. -•
kolega był na kilku zabawach
P.: Może jeszcze Was zapy- :
na naszej Uczelni. Ciekawy je
tam o nazwsko i rok, oraz wy
stem, czy zabawy te podobały
dział? (niespodziewanie się roz-.
się koledze?
gadał)...
O.: Hm, hm, tak.- to jest
O.: Od... krochmal się ty.-,
nie. Zależy... jak leży. He, he,
bo jak cię kopnę, to zginieszhe.
śmiercią komara... ty—
P.: Acha, to znaczy, że vodoWybaczcie. Nie- słuchałem
bały się tylko niektóre zabawy.
dalej. Nie zdążyłem nawet zaNo, myślę, że nasze dwie ostatfiotowaćf aTe~ to~ chyba już nie
' nie „Barburki" niezbyt Warn
przypadły do gustu. Prawda?
należało do tematu.
O.: Niee... Dlaczego?
Odpowiedzi Redakcji
Uciekłem,
P.: To znaczy, że takie zabawy
Autora artykułu pt. „Bibi
Oparłem się dopiero w poko
odpowiadają Warn. No, to tro
pokaż co umiesz" podpisują
ju Redakcji. Zamknąłem drzwi
chę dziwne. A atmosfera, jaka
na klucz. Zastawiłem stołem i...'
cego się pseudonimem „Ali"
panuje na takich zabawach, też
uff — usiadłem na krześle.
o zgłoszenie się do Redakcji
koledze odpowiada?
Od powietrza, głodu, ognia icelem omówienia nadesłane
O.: Acha — owszem. Dobra
takich studentów... Może go je
jest. Szafa gra.
go materiału.
szcze gdzieś napotkacie. Jeśli
P.: Czy może mace jakieś
tak to wystarajcie się o nazwi
. ' Poniżej wznawiamy druk
zastrzeżenia lub uwagi na przy
sko, wydział i przyślijcie na aszłość,
dla
organizatorów
po
rozpoczętego w numerze 16,
dres Redakcji. Myślę, że teraz
dobnych zabaw? Na przykad
artykułu prof. dr W. Goetla,
pozna go każdy, a zwłaszcza
jak chodź' o kwestię „z winem,
członka korespondenta Pol
na zabawie „ma małe, mętne
czy bez wina"?
oczki, błogo zadowoloną mi
skiej Akademii Nauk. Za
O.: Z winem? j— można i z
nę.-", a nazywa się poprestu
wnem.
Najlepiej
bez,
ale
z...
przerwę przepraszamy au
chuligan.
(tu znaczące pstryknięcie w
tora i czytelników.
ANDI ,
szyję).

Od Redakcji

Wsp^miienia z balu przodowników

Bal przodowników — taką ty, że nie tylko nie przoduje
my w dziedzinie rozrywek
nazwę przybrała tegoroczna
tradycjna „Barburka" — od
kulturalnych, ale cofamy się
łożona z przyczyn nie zależ
daleko w tył, czerpiąc wzory
nych na 11. XII 54 r. I jak
z obcej nam kultury.
myślicie, czym różniła się od
poprzednich, pochlebnie koń
czących s:ę tego rodzaju im
prez? Dosłownie niczym, a na
wet w wielu wypadkach była
obrazem zatracenia poczucia
piękna, kultury i taktu.• '
Kiedy wreszcie zaczniemy
bawić się wesoło i przyjem
nie.'
Bal przodowników winien
być balem studentów przodu-.
jących we wszystkich dziedzi.
nach życia. Wydaje się nieste

Prof. ćr

Wielkie Budowle Komunizmu w ZSRR
i Zalesienia prowadzi jednocześ-nie państwo oraz gospodarstwo
•rolne. Kosztem państwa sadzi się •
• 6 głównych pasów leśnych na ter .
• renie rozpostartym pomiędzy Uralem • i Morzem Kaspijskim na
1 wschodzie, morzami Azowskim i
"'Czarnym na południu, na zachód
sięgającym aż pod Kijów, a na
północy podchodzącym pod Mos- ;
kwę. Pasy te ciągną się na ogół w
kierunku północno-południowym'"
i są sadzone na działach wód oraz
. nad rzekami; mają one za zadanie
postawienie oporu zielonej ściany
leśnej wobec1 „suchowiejów'*.' Z-'
- siecią wielkich państwowych pa-~"
' "Sów leśnych łączy sdę rozległa,
•sieć pasów leśnych; " ochraniają- "
-ćych poła sowchozów i kołchozów,
•a sadzonych przez pracowników
1 "tych gospodarstw rolnych. Celem
. uzyskania potrzebnych dla las^w .
^i pól Zapasów wody sowchozy i
kołchozy budują równocześnie ty*....
;Tsiące stawów i-"zb:orników wod'•ńych, Głównym jednak elementem .•
ji-.nąwacLnł.anlą J; z^aszania. pflT,.

trzebujących wody suchych obsza
rów nadwołżańskich są kanały,
•b udowane na długościach tysięcy
kilometrów w różnych kierunkach
i zaopatrywane w wodę z olbrzy
mich zbiorników; powstałych
przez spiętrzanie rzek za pomocą
zapór..
. •
• Niedawno cała postępowa ludz
kość obchodziła radosne święto
ukończenia pierwszej z Wielkich
Budowli Komunizmu, • którą jest
Kanał Wołga—Don, łączący obie
te rzeki w miejscu, gdzie się one
najbardziej do siebie zbliżają. Bu
dowa • tego obiektu obejmowała
kanał o 31 kilometrowej długości,
13-eie śluzf za pomocą których
statki przechodzą z Wołgi na Don,
tamę- liczącą 13.245 km długości,
a zamykającą Don, oraz utworze
nie." ' ;,MorZa Cymliańskiego", li- .
ezącego 170 km długości; wszys
tko to zbudowano w niewiarygo
dnie krótkim czasie 30 miesięcy.
Z zaporą spiętrzającą wody Donu
w „Morze Cymliańskie"V związana ;

zdolnej zaopatrzyć w prąd 2 mi
lionowe miasto. Prąd' ten służy
dla obsługi śluz i pompowania
wody do rozległej sieci kanałów,
wjib.egających z „Morza Cymliańslkiego" i Donu na obszar suchych
stepów między Donem a Wołgą.
Kanał Wołga—Don przyniósł ol
brzymi pożytek, dla gospodarki
narodowej. Nadto przez tę budowę stała się Moskwa; poprzednio
już połączona kanałami z morza
mi północnymi, portem 5-ciu mórz
{Bałtyckiego, Białego, Azow3kiego. Czarnego i Kaspijskiego). Oznacza to ogromne usprawnienie
transportowe i żeglugowe euro
pejskiej części Z. S. R.R. . .

Wytężone prace trwają przy bu
dowie 2 dalszych Wielkich Budo
wli Komunizmu: Hydroelektrowni Kujbyszewskiej i Stalingradzkiej. Przez postawienie gigantycz
nej zapory na Wołdze powstanie
największy z -pr^jektowanych
zbiorników wodnych, Morze. Kujbyszewsilke,1 d długóśeP 500 km.,
::t budową, .hydroelektr^wni,. . szerokości 4Q km.'Niewiele mniej--

szym będzie zbiornik, powstają
cy przez budowę zapory na Woł
dze pod Stalingradem. Dwie hyd
roelektrownie, oparte o te zapory,
dostarczą tak wielkiej ilości prą
du, że można nim będzie zaopa
tr^yć Moskwę, rejony przemysło
we między Wołgą a Uralem oraz
sieć nawadniającą i zraszającą ni
ziny nadwołżańskie z długim Kanałem Stalingradizkim na czele.
Sieć ta pozwoli na zasadnicze po- •
lepszenie urodzajów na przestrze
ni 14 milionów hektarów. Oszczę
dność na zużyciu węgla, osiągnię• ta przez budowę obu hydroelek
trowni, będzie się równała 13 mi
lionom ton węgla rocznie.
W pełni rozwijają się również
prace nad realizacją czwartej z
Wielkich Budowali^ Komunizmu,
Kachowskiej Elektrowni Wodnej
oraz Kanałów Południowo-Ukraińskiego i Północno-Krymskiego.
Kachowska' . Hydroelektrownia,
wyzyskująca wody Dniepru, na
których, jak wiadomo, pracuje już
zniszczony przez hitlerowców, a
tak szybko odbudowany „Dniep- ,
rostroj";-. zaopatrzy w wodę sieć
kanałów. , ^,, -. . •..;,.,
'••- .•- . e. d.

.^ numerze -•

J?^S€2 E^uBtGBB^^3 :
' Powiedzmy sobie szczerze,
ie z życiem kulturalnym na
iaszej Uczelni nie jest naj
lepiej. •'•Jeżeli izapytad'e (kogoś z
dfc-ugiego, a nawet trzeciego
roku czy widział jaikiś wy
stęp wydziałowego izespołu
artystycznego, czy też na
wet uczelnianego, to odpo
wiedź w większości wypad
ków będzie negatywna, a na
pierwszych latach spotka
cie z pewnością takich, któ
rzy w ogóle' nie słyszeli o
istnieniu tych zespołów. •
Wydaje się, Warn to z pe
wnością nieprawdopodobne,
ale niestety tak jest, choć
być nie powinno.
•
Nasze zespoły artystyczne
często wyjeżdżają do zakła
dów przemysłowych czy na
wieś, po to zresztą w pew
nej mierze istnieją, ale od
czasu do czasu chcielibyśmy
je również ujrzeć na „włas
nym podwórku".
Przecież możnaby w spo
sób bardzo prosty, połączy
wszy przyjemne z pożytecz-.
nym, pokazać nam'te zespo
ły i ich osiągnięcia na na
szych zebraniach ZMP. co z
jednej strony przyczyniłoby
się do urozma^cenia, nud
nych czasem zebrań, a z
drugiej przyczyniłoby się z
pewnością do zwerbowania
nowych członków do tych
zespołów.
; Większość naszych zespo
łów artystycznych cierpi
właśnie na brak ludzi. Jedy
nie-zespół Wydziału Górni-1
czego poradził sobie z tą
•k westią. Zespół ten niech
będzie przykładem dla tych
zespołów, które tylko narze
kają na brak ludzi, nic kon-

Sylwestrowe echa

Wesoło bawili sie studenci
I tak przeplatając tańce z
gać" na siłę członków zes
loteria, loteria z Gońda. Gońdę
połu wydziałowego do uczel-, Krakowa w noc Sylwestrową.
Z mieszkań, świetlic, sal widor. "'-'-"m kotylionowym itd..'
nianego.
bawiliśmy sie do północy. Gdy
.wiskowych czy tanecznych roz
Zupełnie nie słuszne sta
w.yuua godzjna 12. na twarzach
legał sie gwar, dźwięki tanecznowisko zajmuie w tej spra
nei muzyki i zdrowy, młodzień
pojawiło sie wzruszenie i za
wie kierownik orkiestry, czy śmiech^ Największy chyba
myślenie. Żegnało sie Stary
mgr dnż. Białowąs, który
ruch panował w MKS-sie,
Rok. z którym związanych by
gdzie odbywał się Studencki
stawia tę kwestię wobec kie
ło wiele wspomnień — może
Bal Noworoczny. Z balkonów
jakieś przykrości? Przy dźwię
rownika zespołu Wydz. Gór
spływały na głowy tańczących
kach heinału krakowskiego
niczego w ten sposób że:
zwoje serpentyn, kolorowym
składaliśmy sobie życzenia, a„jeżeli mi nie daoie ludzi,
pyłkiem sypały sie „confetti".
by nasze żvoie studenckie po
ja wam nie pożyczę instru
Tu i ówdzie widziało sie pary
toczyło sie jeszcze lepszym to
mentów". Przecież • instru
tańczące z balonikami, które
rem. abv bvło wiecei domów
menty nie są własnością koi.
jednak zbyt często pękały. W akademickich . dobrych stu
Białowąsa, lecz wlasnośoią
denckich stołówek, mniei nie
przerwie miedzy tańcami' za
bawiano sie w różny sposób.
zdanych egzanrnów. Ja życzy
społeczną, z której mają
Bvła loteria cukierkowa (gdzie
łam sama sobie, aby Zespół
prawo korzystać wszystkie
Uczelniany nie sooczał na lau
„prawie wszystkie losy" wy
zesrooły.
grywały),
loteria
na
zaprosze
rach.
tvlko zabrał sie na nowo
Inna rzecz, że instrumen
do roboty.
nie (aparat i teczka to przy
tów jest bardzo mało, i na
Po północy zabawa wesoło
jemne i pożyteczne nagrody).
ich brak cierpią wszystkie
trwała dalej. Humory psuli
Można było obetrzeć miłe wyzespoły.
śtc->v artvstvczne. Ja, jako
czasem tvlko organizatorzy Ba
Wydz. Kult.-Mas. powi
studentka AGH twierdziłam
lu. którzv manewrowali tak
rePektorem abv wvwołać jak
uparcie że najlepiei śpiewał
nien większą opieką otoczyć
Rysiek Słysz, inni że tercet
najlepsze efekty świetlne, a w
zespoły wydziałowe. Uwaga
rzeczywis^ości oślepiali nas oczv kwartet (uczelni nie za^a
— na zespół Wydz. Cerami
kroonie. Ranek powitał nas"
miętałam). Wszyscy jednak
cznego. Do niedawna jeden
białym puchem, który okrvł u-zgodzili sie. że monolog, któz najlepszych, wyraźnie obrv powiedział koi. Gońda z lice. dachv i drzewa. Po tvtn
niżvł swoie loty.
śniegu poszliśmy już w Nowy
PWSA był doskonały.
Wydz. Kult.-Mas. w poro
Rok 1955. który aby był jak
Po tvm dla odprężenia walc
zumieniu z Administracją
nailon^zy dla całej braci stu-^
z knty^oriem. Był to chvba
najdłuższy walc. a raczei wią
winien wyznaczyć zespołom
denckiei.
J. Skiba >
zanka walców, jaka słyszałam.
sale na odbywanie prób,
,aby poszczególne zespoły
>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
nie musiały przed każdą
łazienki w suterynach i cie
ważny, że nie grzeje. Nie ma
próbą staczać „wstępnych
natomiast żarówki, która jest • płą wodą w kranach.
•boi" o salę, nie zawsze
również bardzo ważna, bo
Najważniejsze, że nowy
uwieńczonych zwycięstwem.
casem nie świeci.
budynek jest już gotowy, że
Powinien również unor
blok B jest na ukończeniu i,
To też w wypadku, gdy
mować sprawę zasilania ze
że w każdym pokoju jest wyspołu uczelnianego przez- braknie iprądu w pokojach,
studentki gromadzą się w starczaiąca ilość-miejsca, aby
członków zespołów wydzia
maleńkich pomieszczeniach pomieścić te sześć kręcących
łowych. Wreszoie: zaintere
się wiecznie osób.r
koło umywalni.
sować studentów a równo
# Są ładne umywalnie. Dla
cześnie zapoznać -ich z osląwszystkich wystarczy miej
gr>:ęc ami naszych zespołów
sca.'
artystycznych przez zorga
nizowanie występów tych
W kuchenkach jest tyle
zespołów „na własnym pod
miejsca, i gaz tak ładnie i
wórku".
wesół: się pali, że można tu
.
'
Joo
nawet pr_ygotować przyjęcie
weselne.
•¦¦¦¦¦¦• *¦¦¦
>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Są więc warunki do nauki,
pracy i wypoczynku.

kretnće w tej sprawie nie
•robiąc.
, Jak to zwykle bywa, kil
ku zapaleńców, miłośników
muzyki, tańca, pięknego
słowa zdecydowało się na
sposób niezbyt przyjemny,
ale w praktyce bodajże je
dynie skuteczny, polegający
na indywidualnym przeko
nywaniu studentów do pra
c^ ^ zespole. Owoc tej pra
cy — tó najaktywniejszy ze-r
spół naszej Uczelni, składa
jący się z chóru, baletu i or
kiestry, zespół, który na
elim^nacjach środowisko
wych Studenckich Zesirołów
Artystycznych zajął pierw
sze miejsce, a obecnie przy
gotowuje' obszerny montaż'
słowno-muzyczny • „Echo
podkarpackie". •
Nie wszystko jest jednak
w porządku. Fakt, faktem,
że zespoły wydziałowe win
ny przygotowywać, że się
tak wyrażę, kadry dla
uczelnianych zespołów i za
silać je swoimi członkami.
Sprawy tej nie można jed
nak stawiać zbyt rygory
stycznie. Są bowiem tacy,
którzy role chcą być w zes
pole uczelnianym, natomiast
z wielką przyjemnością pra
cowaliby w zespole wydzia-łowym. „Chcę sobie poprostu pograć" — mówił mi je, den z członków orkiestry
wydziału Górniczego — „a
w zespole uczelnianym jest
dla mnie za wysoki poziom
' i dlatego nie czuję się na si• łach aby grać w tym zespo• le".
• Nikogo zresztą moim zda
niem, nie można zmuszać,
aby wstąpił do zespołu
' uczelnianego jeśli nie chce.
Byłoby •nonsensem „przecią

¦¦••¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦<

Z noworocznq wizyfq
Przed kilku dniami tak jak
obiecaliśmy Czytelnikom i
sobie — odwiedziliśmy daw
ne mieszkanki Domu Akademiekiego przy Alei Słowac
kiego, w nowych pokojach w
bloku A przy ul. Racławic
kiej.
Pukamy do najbliższego
pokoju — mieszkają tu stu
dentki Ul roku Wydziału

— Życzymy ws-ystkim
szczęśliwego Nowego Roku i
prosimy o zezwolenie utrwalenia „nowych warunków

Opisał „Andi"
Zdjęcia: Kolo Fotografów
Amatorów AGH

bytowych" na kliszy fotogra-'
ficzn^j. I oto macie rezultat.
Na zdjęciu uwieczniliśmy też
kaloryfer, który jest o tyle

Tam zawsze jest światło, a
na 1 nr powierzchni mieści
się sześć krzeseł i pozostaje
miejsca na sześć par nóg na
podłodze. Jak one to robią?
Nie wiem; Ale ci... icho — to
ich zawodowa tajemnica, są
pr_ecież geodetami.

Geodezji.
.-— A-a, prosimy, prosimy.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Złośliwy chochlik drukarski
przestawił rysunki w opowieś<ti Jean Effel'a, której drukt
rozpoczęliśmy w nr i (19) „Nagzych Spraw", za co czytelni
ków przepraszamy.

No, ale' wystarczy tych utyskiwań na wesoło. W naj
bliższych dniach będzie i
światło i ciepło w pokojach i

REDAKCJA

Teksty polskie J. P.

Rys. Jean Effel

Wprawmy mu mocne zęby, azali nie
jeden twardy „kąsek" będzie zmuszo-,
uy rozgryzać w ziemskich stołówkach.'

Aby nie skrzypiało.

Dzieło jest prawie ukończone.

A teraz przystąpmy do masoioej pro
dukcji mięśni, aby człowiek był silny
i piękny.

Konferencia AZS-AGH

Felieton sportowy
Proszę nie kojarzyć tej nazwy
Na śrdodku sali piętrzy się
z niedźwiedziem, to jest tylko
Coś w rodzaju masywnej bu
„imię własne" mgr T. Rokosdowli, wzniesionej z kilku
sowskiego, który tą błotną za
skrzyń gimnastycznych, konia,
dwóch kozłów i ławek. Cała
prawę (to nie wina zecera,
lecz deszczu) prowadzi, dzie
ta konstrukcja służy do wyro
ląc się chętnie swoim bogatym
bienia mnie jętności niezbęd
doświadczeniem z nami, prag
nych w turystyce górskiej. Z
nąc uchronić nas przed łama
boku inna znów ławka, oparta
niem desek, gdy spadnie wre
o drabinki, imituje śliskie
szcie upragniony śnieg. Na
zbocze, które należy zdobyć
treningi i zaprawy uczęszcza
bez pomocy rąk, a następnie
ją również koleżanki (aż trzy!).
zjechać w dół też bez pomocy
Wygląda to mniej więcej tak:
rąk.
granatowy, sztruksowy trencz,
W czasie gdy dokonujemy
spod niego wystają zielone
tych spostrzeżeń, mgr Rokosdresy. Ręce dzielnie wyma
sowski prowadzi gimnastykę
chują dwoma bambusowymi
akrobatyczną z kilkunastoma
kijkami. Całości dopełnia ko
kolegami. Jest to trening sek
smyk blond włosów, spięty
cji turystyczno - narciarskiej,
granatową wstążką. To oczy
trzeba przyznać, bardzo uroz
wiście... — tak, nie pomyliliś
maicony. Nie brak tu fikania
cie się, Zosia O. z I Górnicze-,
kozłów na materacach ani sta
go. Jest tutaj również Janka
wania na głowie. Ta ostatnia
K. i jeszcze jedna Zosia. Sta
ewolucja jest konieczna dla
rają się jak mogą dorównać
realizacji planu pracy sekcji.
krokiem płci brzydkiej — to
Następnym „daniem'* jest
jest Rysikowi, Jurkowi, Wac
żonglerka piłkami lekarskimi
kowi i wielu innym kolegom.
lub skakanie po drabinkach
Rolę „czerwonego światełka"
wzorem naszego, szanownego
pełni wytrwale niżej podpisa
praprzodka pitekantropa. Cała
ny, zamykając interesujący
przyjemność kończy się „ko
pochód ochlapanych błotem >
szykówką'1.
„biegaczy". Obserwuje jeiAle wróćmy do tematu. Na
nym okiem niebo, mrucząc
zebraniach zwykle dużo się opod nosem jakieś „przepowie
biecuje, a w praktyce... sekcja
dnie" pogody pod adresem
postępuje dość niezwykle, bo
dystrybucji śniegu, a drugim
konsekwentnie realizuje plan
pracy.* okiem spogląda na kopiec,
chowając w sercu nadzieję, że
W każdą niedzielę o godz.
ten krakowski barometr zasy
9-tej z przed P. K. S. wyrusza
gnalizuje wreszcie mróz i opa
grupa koleżanek i kolegów na
dy śnieżne.
Suchą zaprawę narciarską. OW chwili gdy bierzemy do
czywiście pod kierownictwem,
niezmordowanego „Misia". — ręki ten numer „Naszych

Spraw", nasi koledzy wrócili
już z wycieczki narciarskiej
na Turbaczu i zapewne zechcą
podeielić się wrażeniami.
Sekcja organizuje w czasie
przerwy między-semestralnej
kurs narciarski dia osesków w
Krościenku nad Dunajcem,
znajomość nart nie jest wy
magana.
Więc do zoboczenia na des
kach.
.
Marian Maj.

Jak podawaliśmy w ostat
nim numerze w dniu 11.
XII. 54 r. odbyła się Uczel
niana Kcnferrencjia Sprawo-*
zdawczo-Wyborcza AZSAGH. Wiele nowych wska
zówek i wytycznych wniósł
referat mgr-a T. Rokassowskiego po którym rozw:nęła się żywa dyskusja. Nies
tety, w dyskusji brakło gło
sów organizatorów sportu
na grupach i latach, a szko
da, bo przecież nie wszędzie
było dobrze.
Nowy Zarząd AZS posta
wił sobie za wytyczne je
szcze większą opieką otoczyć
zawodników, podnieść na
wyższy poziom pracę sekcji
wyczynowych, rozwinąć na
szerszą skalę pracę masową
oraz wzmóc pracę wycho
wawczą w sporcie.

nie należy brać pod uwagę

(skrzynka w holu) do dni*'

tylko tych podanych, gdyż
nazwiska te podajemy tylko

20. I. 55 r.
Dla 5 najlepszych spor
towców oraz za prawidłowe

drzwi — to rada na przysz
łość, skuteczniejsza i wygod
niejsza od kartki.

(tym bardziej, że ławki znaj
dują się niedaleko na koryta
rzach) i wyciągnąć wnioski w
stosunku do niszczących i nie
dbających o mienie społeczne.
Obecnie po każdej próbie
zespołu sala nr 6 wygląda jak

dla przypomnienia.
. Wypełniony kupon należy
przesłać

do

Redakcji

Nazwisko i ImięDyscyplina

Nazwisko i Imię
Wydział 'Rok

>¦<

*¦<

Student: (odetchnął z ulgą
"— ale na wszelki wypadek
wziął dwie kromki chleba).

Norjoa
Jak donosi nasz korespon
dent Jasio Krawat, załoga por
tierni w Biodru Bl wybudowała
pomysłowe kąpielisko dla stu
dentów. Pomysłowość tego
wynalazku polega na tym, że:
' po pierwsze — myć możną
tylko nogi (ale za to powyżej
kostek). Po drugie — woda
jest brudna (ale za to deszczó
wka). Po trzecie — kąpiel jest

netę.

my" do rysunku technicznego
w bloku B-l. Arkusze norm są
małe. nieczytelne, a do tego
ciemności egipskie utrudniają
prace.
Czyż nie ma na to rady?

T&k dalej
być nie może
Często brak sal — wszędzie
wykłady, ćwiczenia próby ze
społów. Dopiero późnym wie
czorem zamiera życie w blo
kach Akademii. A sala nr' 6
w gmachu głównym jest zaw
sze wolna. Dlaczego tak od
niej stronią? Brudna, połama
ne taborety, tablica. W tym to
lokalu po zajęciach związa
nych z nauką ma próby nasz
szespół taneczny. Nie chce sięwierzyć — prawda?
Czy tylko administracja
winna dbać o sale, czy użyt
kownik nie ma obowiązku po
zostawienia jej w takim sta
nie w jakim zastał?
Trudno teraz mówić kto wi
nien. Dobrze by było uzupeł
nić jednak jej wyposażenie,

•

zabytkowy strych, w ruinach
budowli średniowiecznej.
Trzeba by i w szóstce odby
wały się zebrania, pożyteczne
ćwiczenia i zbierały się gru
py samokształceniowe.

¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'

Hałas nie dowodzi nicze
go. Kura, która zniosła jaj
ko, gdacze nieraz tak głoś
no, jak gdyby zniosła pla

Korzystać można tylko w
dni deszczowe. Jeśli będzie
mróz, zapraszamy na lodowi
sko. Spotykamy się więc wszy
scy u wejścia do Bloku Bl.

liczne nagrody.

1.
2.
^..
3.
4......
5.
•

Mark Twaln
o

wytypowanie przeznaczamy

Kupon ankiety „Nasi najlepsi"
Typuję 5-ciu najlepszych za 1954 r.

Aforyzmy

Student: „Jeśli się nie mylę,
to dzisiaj miał być kotlet sie
kany...
Głos z kuchni: „Jak to nie
ma?
O, proszę, proszę — jest —•
schował się pod ziemniaczek'1.

16)Parlak
17)Siadaczka M.
. 18) Maj St.
19) Kostyra.

Zarząd Uczelniany AZS—
AGH z Redakcją „Nasze
Sprawy" ogłaszają ankietę
— konkurs pt. „Nasi naj- .
lepsi". Ankieta nasza ma na
celu wyłonienie 5 najlep
szych ^portowców Uczelni
za 1954 rok. Przy typowa
niu na^eży brać pod uwagę
wszystkie imprezy aportowe
w których nasi sportowcy
brali liczny udział.
Dla zorientowania poda^e
my kilka nazwisk czoło
wych sportowców Uczelni:
Tugocki St., Sochollik, Moty
ka, Kuibiś, Kusima, Łopu^ki,
Zuber, Drożdż, Maj St,
Proohaska, Cyrus, Kszyształowiaz, Trzos, Sztwiertnia. Wójcik i inni.
Przy wypełnianiu kuponu

To nie Jest ekipa naszych
atronomów w Suwałkach pod
czas zaćmienia słońca — lecz...
studenci AGH odpisujący „nor-

Od Redakcji:
Spotykamy się oczywiście
wszyscy. Chyba, chyba, że na
reszcie ktoś otrzyma polecenie
usunięcia kałuży, zalegającej
u wejścia do Bloku Bl, i po
prawienia nierównych stopni.
Prosimy też o usunięcie kar
tki z tekstem, o uważnym za
mykaniu drzwi — bo szyba
już i tak jest rozbita. Można
by tego uniknąć, zakładając
podkład z gumy na ramę

1) Rokossowski T.
.. 2) Malesiński J.
3)Korczyński A.
4)Prusak T.
5)Kędziora A.
.
6)Hawan WŁ:.
7)Ryhska J.
8)Seichter B.
9)Kania T.
10)Brożyńska T.
11)Kubisiak R.
12)Błaszczyk L.
13)Pszyszilak B.
14)Fałda A.'
15)Pancześnik T.

konkurs

Anki

Ciemno loszęcfzie

STOtCVKft O G H.

Podajemy skład nowego
Zarządu Koła:

Można zapewne wykazać
sltatystyczniie, że nie ma w
Ameryce żadnego środowi
ska rdzennie przestępczego,
z wyjątkiem kongresu.

w swoim czasie odrzuciły jego
oferty małżeńskie. Decyzję swą
motywował tak:
Tym trzem kobietom zaw
dzięczam ni^zakłócony spokój
i niezmącone szczęście.
Poeta niemiecki Henryk Hei
ne, jedyną spadkobierczynią
uczynił swoją żonę. pod warun
kiem, że niezwłocznie wyjdzie
za mąż po raz drugi. — Wte
dy bowiem — powiedział Hei
ne — choó jeden człowiek żer
łowaó będzie, że umarłem.

P/on

Z łaski Boga posiadamy
w Ameryce trzy nieocenio
Czasem nlie zdać
ne skarby: wolność słowa,
—
to jest pech.
wolność sumienia i przezor- •
Czasem wypić —
ność, alby nie brać tych dwu
Też nie grzech,
wolności na serio.
Lecz „oblewać" całe życie—

Anegdoty
Prof. Einstein jedzie w kole
jowym wozie restauracyjnym.
Kelner podaje mu kartę obia
dową. Einstein — krótkowidz
— przypomina sobie, że okula
ry zostawił w sądziednim wa- '
gonie — więc prosi kelnera,
żeby tnu przeczytał „menu".
Kelner, kiwając ze współczu
ciem głową nachyla się i szep- •
cze przyjaźnie Einsteinowi do
ucha: „Bracie — nie dam ra
dy. Ja jestem od urodzenia ar
nalfabetą".
Oto Ameryka...
Pewien stary kawaler cały
swój majątek zapisał w testamendt trzem kobietom, która

/

Jest już wręcz
nieprzyzwoicie.

*
Święta. Wyjazd.
Jest wytchnienie
W pirzeznaczonej na to
parze.
Lecz świętować
nieskończenie
Tego myślą —
Nikt nie może. '-•
A. Setkowiez
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