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Dziś wznowiono
rozmowy w Genewie

zainteresowanie mie

KRAKÓW
ROK XXIX PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 5 (8798)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Dziś
o godz. 9 czasu warszaw

skiego rozpoczęło się w Ge
newie piąte, z kolei posiedze

nie grupy roboczej do spraw woj
skowych, powołanej na blisko
wschodniej konferencji pokojo
wej. Posiedzenie to> następuje po
powrocie izraelskiego ministra o-

brony — Dajana z Waszyngtonu
i jego oświadczeniu, o którym pi-
szęmy na str. 2.

Nie wyklucza się możliwości, że
szef delegacji izraelskiej — gen.
Mordechaj Gur zostanie wezwany
dziś do Teł Awiwu po specjalne
instrukcje.

Agencja France Pressę pisze/ że
rząd egipski ma być poinformo
wany o propozycjach Izraelskich

. w sprawie rozdzielenia wojsk za

pośrednictwem ambasadora Sta
nów Zjednoczonych W Kairze,
który uczestniczył w rozmowach

Kisslngera z Dajanem.
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Rozpoczyna sio realizacja

I

' Rok 1974 jest pierwszym rokiem realizacji kompleksowego
programu'rozwoju usług. Wydatne zmiany w tej dziedzinie w

znacznym stopniu, decydować powinny o poprawie sytuacji ryn
kowej, . a także - o . harmonijnej realizacji całego programu po
prawy warunków naszego życia.

'

Na 1974 r. założono 14,2-pro-
. centowy,a na 1975 r. — 13,6-

procentowy- wzrost wartości u-

sług w jednostkach uspołecz
nionych. Oznacza to, że . wzrost
wartości usług w br. wyniesie
14 mld zł, a w 1975 r. dalsze
15 mld w stosunku do 1974 r.

Tym samym łączna wartość u-

sług dla ludności zwiększona
zostanie w obecnej 5-latce o 75

proc., podczas . gdy. w skorygo
wanym już planie przewidy
wano wzrost o 55 proc. Dyna
mika rozwoju usług w najbliż
szych dwóch latach powinna
być znacznie szybszą niż tempo,
dochodów pieniężnych ludności
i dostaw towarowych.

. Szczególny > nacisk kładzie się
na rozszerzenie działalności w

, usługach . najniezbędniejszych i

'-zoraj po południu przy
była na ziemią krakow
ską, goszcząca w naszym

krąju na zaproszenie Sejmu
PRL, delegacja Zgromadzenia

Eksperymentalny samochód „miejski” przedstawiony został na

pokazie w Montrealu (Kanada). Samochód ma silnik o mocy
12 KM i rozwija szybkość 60 km/godz. CAF — AP — telefoto

dla ludności. Chodzi' ó naprawy
zmechanizowanego sprzętu go
spodarstwa domowego, rozwój
usług związanych z zagospo
darowaniem nowych mieszkań
i podnoszeniem ich standardu,
usług , remontowo-budowlanych

I
“| UTRO pogoda w rejonie

Krakowa kształtować się
1 będzie pod wpływem ńi-
I żu. Zachmurzenie duże.
I W ciągu dnia możliwość

drobnych opadów mar-
I znącej mżawki.: Wiatry

zachodnie i północno-za- ,

chodnie 3—6 m/sek. Tempera
tura dniem około zera, nocą
minus 3—6 st. C. ,

Znany paryski
dom mody . Jean
Patou dba rów
nież o modne
dodatki. Oto ze-

stay>: okulary,
grzebyk do wło
sów ,i spiralna
bransoletka z

plastyku— lan
sowany przez
Patou. CAF

I Instalatorslkieh, pralniczych,
techniczno -

'

motoryzacyjnych,
rolniczych — dla indywidual
nych gospodarstw oraz usług
turystycznych:,4 : kulturalno-roz-

rywkowych. ■,,*1.

Wciągu10lat—od1963r.do
1973 — prace wykonane przez
żołnierzy OT szacuje się '.na bli
sko 4,5 mld zł. Oczywiście z

każdym rokiem sumy wzraśta-
-ły:- jeśli np. u progu startu te
go rodzaju wójsk wykonały one

prace o wartości 49 min zł, to

już w roku następnym — o

wartości 119 min zł, . . .

Prace wykonane przez żoł
nierzy 'jdotyćżia*" główdie resor
tów’ komunikacji,: budownictwa,
rolnictwa i górnictwa. Wielu

żołnierzy OT pracowało na prio
rytetowych budowach iw. wiel
kich zakładach — w Nowej Hu
cie, w Hucie Częstochowa, przy
budowie Portu Północnego, w

Zakładach Azotowych w Tar
nowie, Puławach, Policach. Żoł
nierze zmeliorowali,.

' również
setki ha pól łąk. -■

Również wojska kolejowe i

drogowe zapisały piękną kartę
W rozwoju gospodarki; narodo
wej. Wartość bezpośredniej 1 ro
bocizny wyniosła w ub. r,_ok.

Zasadniczą kwestią jest opar
cie usług dla ludności na

zasadach racjonalnego rachun
ku ekonomicznego, umożliwia
jącego poprawę rentowności za
kładów;

Odpowiednim projektem uch
lały Rady Ministrów uregulo
wano kompleksowo sprawą za
opatrzenia placówek ; usługo
wych w materiały i surowce.

Braki wyposażenia w maszyny
złagodzi się przez szersze wy
korzystywanie urządzeń wyco
fywanych z produkcji oraz lep
sze Uwzględnianie potrzeb u-

sług_ w resortowych przydzia
łach nowych maszyn.

Uproszczony również zostanie
tryb, realizacji infwestycji^ushi-
gowych, które będzie można
traktować według uproszczo
nych zasad,

’

jako inwestycje
tzw. pozalifńitowe.

-j Udoskonalenie ' działalności u-

sługowej i dostosowanie jej do

popytu jest procesem trudnym,
złożonym i wymagającym od
powiedniej . inicjatywy wszyst
kich ogniw gospodarki i! admi
nistracji terenowej. Ważne jest
więc wytworzenie wokół usług
klimatu, należnego im w no
woczesnej gospodarce.

zna"

operacja w Londynie
Nie mająca dotychczas precedensu w W. Bry

tanii operacja jednostek wojskowych i policyj-
nycln została rpzszerzona z londyńskiego lotni
ska Heathrow ńa okolice zamku Windsor, któ-

ry jest jedną z oficjalnych rezydencji królowej
Elżbiety. W operacji biorą udział czołgi i trans
portery opancerzone. „Wspólne manewry” od
działów wojskowych i policji brytyjskiej od-

bywają się w związku z informacjami wywia-
du o planowanych przez organizacje terrory
styczne, takie jak „Czarny Wrzesień” czy Irlan-
dzk® Armia Republikańska, akcji sabotażowych
w W. Brytanii.

Związkowego Republiki Austrii
z przewodniczącym Rady Na-
rodowej tj. jednej z izb parla^
mentu austriackiego — Anto
nem Benya.

Austriaccy parlamentarzyści
rozpoczęli wizytę w naszym re-

gionie od zwiedzenia Muzeum

Martyrologii na terenie byłego
obozu koncentracyjnego w O-
święcimiu-Brzezince, gdzie pod
Międzynarodowym Pomnikiem
Ofiar Faszyzmu, pod Ścianą
Śmierci bloku nr 11 oraz pod
tablicą wmurowaną w blok nr

4, upamiętniającą śmierć aur

śtriackich antyfaszyetów,. złoży
li wieńce i kwiaty. Jak wiado
mo, w obozie oświęcimskim po
niosło śmierć wielu austriac
kich komunistów, a trzech z

nich z . członkiem obozowego
ruchu oporu, Ernestem Burge
rem zostało publicznie straco
nych, na kilkanaście dni przed
wyzwoleniem obozu przez żoł
nierzy radzieckich, za współ-
organiząćję ucieczki
więźniów.

Wieczorem delegacja
ła do Krakowa, gdzie
się z gospodarzami

’ wojewódz
twa i miasta — I sekretarzem
KW PZPR, przewodniczącym
WRN, posłem Józefem Klasą
oraz .prezydentem Kratowa,
posłem Jerzym Pękalą.

W programie pobytu austriac
kich gości w naszym mieście w

dniu, dzisiejszym- znajduje się
m. in. spotkanie z posłami zie
mi . krakowskiej. -, zwiedzanie
kombinatu im. Lenina, nowych
osiedli. mieszkaniowych, . Wawe
lu oraz innych krakowskich za
bytków. (1-k)

grupy

przyby-
spotkała

Nawet praca fryzjerów,
londyńskich stała się
trudniejsza’ z powodu,
kryzysu energetycznego
w Wielkiej Brytanii. W
okresach ' S wyłączania
prądu muszą posługi
wać się lampami gazo
wymi dla oświetlania .

zakładu. Łatwiej w ta
kich wypadkach, o za
cięcie golonego klienta.
CAF — upi — telefoto
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Liczby budząc® wdzięczność I szacunek

można spotkać

i

U ażdego roku poczynając od
K wczesnej wiosny aż do póź-
■* nej jesieni, na polach* dro
gach i szlakach kolejowych o-

raź budowach,
‘

żołnierzy wójsk obrony teryto
rialnej,. wojsk kolejowych
drogowych. Żołnierze ci, szko
ląc się, wykonują na rzecz go
spodarki konkretne prace. Tyl
ko żołnierze OT w ub. r. w ra
mach praktycznego szkolenia

wykonali prace na sumę ok. pół
miliarda -zł.

Pacjent
z czterema nerkami

SOFIA ’

.Bułgarscy lekarze zajęli się
szczegółowym badaniem 45-let-
n.iego kolejarza, George Wasi-
lewa, u którego stwierdzono
4 nerki, o czym pacjent oczywi
ście nigdy nie wiedział. :

Zrozumiałe
szkańców Kairu wzbudzają u-,
stawione na ulicach zdobyte
czołgi izraelskie, uszkodzone

podczas działań wojennych.
CAF — Matuszewski — telefoto

Racjonowanie
benzyny w Szwecji

Od dzisiaj obowiązuje
■Szwecji racjonowanie benzyny,
wprowadzone przez rząd na. o-

kres 52 dni; Powszechnie sądzi
się jednak, że jest to, termin
prowizoryczny i racjonowanie
będzie obowiązywać przez dłuż-,
‘szy okres. Zgodnie z nowymr za
rządzeniem,’

"

właściciel, samo
chodu, będzie mógł, zakupić do
28 luteg® tylko 100 litrów ben
zyny. W celu oszczędzania e-

nergii, poprzednio ograniczono
ogrzewanie . mieszkań za: pomo
cą centralnego ogrzewania o

20 proc. Rząd planuje racjono
wanie dostaw cieplej wody,

■przez Wyłączanie jej dopływu
w pewnych okresach.

w

li

Halina Gugałowa
redaktorem naczelnym
„Dziennika Polskiego"

W związku z objęciem przez
red. i Mariana . Kaniewskiego
stanowiska redaktora naczelne
go Rozgłośni Polskiego Radia w

Krakowie, na Wniosek prezesa
Zarządu Głównego Robotniczej
Spółdzielni Wydawniczej „Ksią-
żka-Prasa-Ruch”-... redaktorem
naczelnym „Dziennika Polskie
go” została mianowana red.
Halina Gugałowa.

, W uroczystości, która, odbyła,
się z tej okaz-ji w redakcji
„Dziennika” wzięli, udział: za-,

jstępca "kierownika Wydziału
Propagandy, Prasy i Wydaw
nictw KC PZPR Zdzisław An
druszkiewicz, II sekretarz KW
PZPR Andrzej Czyż i I wice
prezes Zarządu Głównego RSW
„Prasa-Książka-Ruch” Wiesław-

:Bek.

; H. Gugałowa jest absolwen- .

tką sekcji dziennikarskiej Wy
działu Historyczno-Filozoficzne-
go UJ, b. działaczem młodzieżo
wym, członkiem PZPR, wielo
letnim działaczem partyjnym i

społecznym, dziennikarzem, pra
sy krakowskiej; ostatAin była
sekretarzem redakcji „Gazety
Krakowskiej". Red. H. Gugało
wa jest również’’ przewodniczącą
Zarządu Oddziału Stowarzysze
nia Dziennikarzy Polskich w -

Krakowie.

1

90 min zł. Tym samym zakła- .

dany plan ■został wykonany .

prąez-.te wojską w ,120 \próc. .

Równocześnie z pomnażaniem
dorobku narodowego, kilka ty-

’

sięcy żołnierzy ÓT, wojsk. ,kó-
lejowych i drogowych,

'

zdobyło.
zawód w różnych specjalno-"
ściach-. ■- -;■■>.7.. .„.niw ... .

ZE ŚWIATA
PRZEDSTAWICIELE 12 państw

członkowskich organizacji eks- -

porterów ropy naftowej (OPEC)
spotkają się dziś w Genewie,
by omówić wszystkie aspekty
systemu cen ropy naftowej. : •

DO ” NIEZWYKLE krwawych
i z ściętych walk, doszło na

drodze nr. 4 w Kambodży, pie
chotą rządowa usiłowała odzy
skać kontrolę, nad tą magistra
lą,
zwoleńcze. Według komunika
tu dowództwa wojsk rządo
wych ponad 100 żołnierzy Lon
Nola zostało zabitych; a licz
ba ranńych nie jest dokładnie
znana. ■



Sir. 2

FERIE zimowe w szkołach
dobiegły wczoraj końca. W ró
żnorodnych imprezach wypo
czynkowych wzięło udział ok.

, 3 min dziewcząt i chłopców,
W 1073 R. fabryki podlegle

Zjednoczeniu Przemysłu Ma
szyn Rolniczych dały produk
cję wartości ok. 11,7 mld zł, w

tym dodatkowe, ponadplano
we Wyroby za 265 min zł. W
br. zamierza się wyproduko
wać maszyny i narzędzia rol
nicze ża ok. 14,1 mld zł.

W MINISTERSTWIE Przemy
słu Spożywczego 1 Skupu od
bywa się. krajowa naradą Wl-

Cz KRAJUJ

i

Za-
ru-

cewojewodów ożaz • dyrekto
rów wydziałów rolnictwa, le
śnictwa i skupu urzędów wo
jewódzkich. Podczas narady o-

mawiąne są podstawowe pro
blemy i metody realizacji te
gorocznych zadań ’ przemysłu
spożywczego i skupu.

WE WROęŁAWSKICH
kładach Metalurgicznych
szyła wielkoseryjna produkcja
nowoczesnych, całkowicie zau
tomatyzowanych kuchni gazo
wych „Szarotka”. Rynkowe
ich dostawy w br. wyniosą 10

tys. sztuk.

ROZPOCZĘŁY SIĘ wykłady
z .matematyki i fizyki, prowa
dzone w ramach telewizyjne
go kursu przygotowawczego
dla kandydatów na studia te
chniczne.

■

gencja Reutera pisze z Ca-
pe Canaveral, .. że kometa
„Kohoutka” rozczarowała

trzech kosmonautów amerykań
skich na pokładzie „Skylafoa” a-

stronomów i zwykłych obser
watorów. Znajdujący się ńą po
kładzie .„Skylaba” dr . Edward

Jubileuszowe

spotkanie
s>Przekroju«

Najpopularniejszy polski -ty
godnik, jakim bez wątpienia
jest od 29 lat „Przekrój”, ■ob
chodził w ubiegłym tygodniu

jubileusz z okazji wydania 1500
numeru.

W sobotę w Klubie Dzienni
karzy „Pod Gruszką'1 odbyła
się okolicznościowa uroczy
stość, na której spotkali się
pracownicy i współpracownicy
pisma z przedstawicielami władz
partyjnych i administracyjnych
naszego miasta z I sekretarzem
KW PZPR — Józefem KLASĄ,
11 sekretarzem KW — Andrze
jem CZYŻEM, prezydentem Kra-
kowa — Jerzym PĘKALĄ i wo

jewodą — Witem DRAPI-
CHEM. Władze centralńe re
prezentowali Zdzisław ANDRU
SZKIEWICZ — z-ca kierownika
Wydziału Propagandy, Prasy i
Wydawnictw KC PZPR, wice
przewodniczący ZG RSW „Pra
sa — Książka — Ruch’’ — Wie
sław BEK oraz Antoni SOLARZ
— dyrektor Młodzieżowej A-

gencji Wydawniczej ZG RSW.
W spotkaniu wzięli również u-

dział poprzedni redaktorzy pi
sma — Marian EILE i Mieczy
sław KIETA oraz aktualnie
pełniący tę funkcję'— Mieczy
sław CZUMA, który przedsta
wił gościom historię pisma.

To miłe spotkanie zakończyły
wspomnienia oraz marzenia „z

przyszłości" o 100-stronicowym
numerze, drukowanym na lep
szym, miejmy nadzieję, papie
rze niż dotychczas. .(l-k)

Plotki rozpowszechniane
przez mężczyzn

bardziej wiarygodne?
Jeden, z- pracowników nauko

wych wydziału socjologii uni
wersytetu w- Bielefeld (NRF) od

dłuższego czasu prowadzi ba
dania naukowe nad... rozcho
dzeniem się plotek. Zdołał on

m. in. ustalić, że plotkom roz
powszechnianym przez męż
czyzn daje się większą wiarę,
niż plotkom kolportowanym
przez kobiety. Ludzie starsi są
na ogól łatwowierniejsi niż
młodzi, a szybkość rozchodzenia
*ię plotek w mieście jest o wie
le większa niż na wsi i ociąga
prawie 100 km na dzień,

Przy wtórze kapel ludowych, przyśpiewek, w kolorowej opra
wie krakowskich strojów otwarto w sobotę obrady IX Woje
wódzkiego Zjazdu Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej,
zamykającego ubiegłą i rozpoczynającego następną kadencję,
Wśród zaproszonych gości,' u-

częstniczących w obradach zna
leźli się: I sekretarz KW PZPR
— Józefa Klasa, II sekretarz
KW PZPR — Andrzej Czyż,
prezes WK ZSL — Władysław
Cabaj, wicewojewoda krakow
ski — Tadeusz Maj, oraz sekre
tarz ZG ZSMW — Bogdan Szar-
leja.

Spotkanie 170 reprezentantów
70-tysięcznej rzeszy młodych
związanych ze wsią — to oka
zja do rachunku dokonań, pod
sumowania rosnącego wkładu
w rozwój rółńiętwa, kulturę
wsi, podnoszenie' poziomu - wie
dzy rolniczej. Słowem: ogrom
nego społecznego wysiłku tej
organizacji.

Gibson oświadczył w sobotę, że

jądro komety było „bledsze od
bladego”.

Kometa „Kohoutka”^ która
poprzednio świeciła jaśniej niż
Jowisz, przyćmiła się w sobotę
do 1/5 swego największego bla
sku. Jej ogon skrócił się do 10
miń mil, podczas gdy astrono
mowie przepowiadali, iż jego
długość wyniesie 40 milionów
mil. Uczeni nie mogli w sposób
jednoznaczny , wyjaśnić zacho
wania się komety. Byli tylko
bardzo rozczarowani. Spodzie
wali się bowiem, że na począt
ku stycznia będą mogli ją naj
lepiej zbadać, bowiem w chwi
li swej największej jasności
„Kohoutek”
bliskiej koniunkcji
i nie można było
wać.

największej
znajdował się w

ze Słońcem

go obserwo-

♦
France

w niedzielę,
który miał stać się „ko-
stulecia” wyprowadził w

astronomów. Przed trzema

przewidywano, że
na początku
trzecią część

Presse pi-
że „Kohou-

Agencja
sała
tek”,
metą
pole
miesiącami
warkocz komety
stycznia żajmie
nocnego nieba. Obecnie kometa
świeci słabiej niż 5 planet: Mer
kury, Wenus, Mars, Jowisz i
Saturn, które są widoczne go
łym okiem w styczniu br.

AFP pisze następnie, że trze
ba jeszcze odczekać do 8 stycz
nia z ostatecznym określeniem
„Kohoutka” mianem komety
kapryśnej. Do końca tego mie
siąca „Kohoutek” widocżny bę-,
dzie w punktach coraz wyż
szych na południowo-zachod
niej części nieba.

■ Podczas katastrofy pro
mu, w pobliżu wybrzeży fili
pińskich, zginęło przypuszczal
nie ponad 80 pasażerów. 135
pasażerów udało się uratować.

■ W japońskiej miejscowo
ści Kumamoto zmarl 6 stycz
nia górnik, który przez ostat
nie 10 lat był nieprzytomny w

wyniku 'zatrucia. dwutlenkiem

węgla podczas katastrofy w

kopalni, gdzie był zatrudnio
ny. Katastrofa ta spowodowa
ła wówczas śmierć 408 górni
ków, a 12 innych, z których
obecnie jeden zmarł, utraciło
w wyniku zatrucia przytom
ność i nie odzyskało jej do
tychczas.

■ Podczas pożaru, który
wybuchł w nocy At soboty na

niedzielę w jednym z najwięk
szych hoteli Teł Awiwu —

„Dan”, 18 gości odniosło obra
żenia. Wśród gości, których
musiano ewakuować,, znajdo
wał się przewodniczący dele
gacji Izraela w ONZ — Joseph
Tekoa.

■ około 3 min litrów paliw
płynnych zniszczył pożar w

mieście Maęon, ,w pobliżu
Lyonu. W niedzielę specjalne
patrole policji skierowane zo
stały do strzeżenia wszelkich
instalacji naftowych w dolinie
Rodanu, gdyż podejrzewa się,
że pożar jest dziełem podpa
laczy.
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/ W. trakcie uroczystości zasłu
żonym działaczom wręczone zo
stały odznaczenia: Srebrnym
Krzyżem Zasługi udekorowano
Mieczysława Króla z powiatu
tarnowskiego. Ponadto 10 osób
otrzymało odznaki „Za Zasługi
dla Ziemi Krakowskiej”, 9 osób
udekorowano odznakami im. J.
KrasickiiBgo oraz przyznano 9
złotych Honorowych Odznak
ZSMW. ■

Sprawozdanie z dwuletniej
działalności złożył przewodni
czący ZW. ZSMW — Władysław
Plewniak w referacie sprawo-
zdawczo-programowym.

I sekretarz KW PZPR — Jó
zef Klasa w. krótkim przemóc
wieniu podkreślał rolę mło
dych, którym przypadnie rola

następców. Akceptował równo
cześnie potrzebę dalszych twór
czych wysiłków w rozwiązywa
niu problemów wsi,-, w których
młodzież powinna mieć swój u-

dział, zwłaszcza w odniesieniu,
do tego, co jeszcze nie zostało
zrobione. I 'sekretarz apelował
do młodych o współuczestnic
two w precyzowaniu dalszych
kierunków rozwoju . gospodar
czego naszego województwa, o

większy udział w samorządzie
miejskir... Między innymi skie
rował również uwagę na ko
nieczność integrowania ruchu
młodzieżowego. w kierunku
praktycznego kształtowania so
juszu robotniczo-chłopskiego.

Delegaci ’. dokonali; wyboru
władz do Zarządu Wojewódz
kiego ZSMW, Wojewódzkiej Ko
misji Rewizyjnej i Wojewódz
kiego Sądu Koleżeńskiego, Prze-,
wodniczącym ZW ZŚMW óbrś-,
no ponownie Władysława Plew-
niaka, jego zastępcą została Zo
fia Misiewicz;.
Krzysztof Janik.

sekretarzem-

(woj)

M zynn.a od trzech tygodni'
B - w Pawilonie Wystawo

wym BWA wystawa pt.
„Unikat 73”,' prezentująca pr.ącę
członków sekcji architektury
wnętrz krakowskiego . oddziału
ZPAP cieszy się ogromnym po
wodzeniem. Obejrzało ją już
12 tys. osób. Licziba ta świadczy
chyba najlepiej o zainteresowa
niu tą, nieczęsto dotychczas
prezentowaną, a jakże nam bli
ską dziedziną sztuki.

Ekspozycja „Unikat .73” jest
właściwie pierwszym poważ
nym przedstawieniem w Kra-

dzieci z zimowiska,
tego autokaru oraz 5
zostało lekko rannych.
Im pomocy lekarskiej

Na te dwa

Na drogach mgła
Mgła i opady mżawki utrudnia

ją od paru dni komunikację w

woj. krakowskim. Na drogach
występuje gololedź, widoczność
jest silnie ograniczona. Ich rezul
tatem/ była kolizja na drodze za
kopiańskiej, w miejscowości Li-
bfertów, w której uczestniczyło
28 pojazdów. Na stojący na po
boczu autobus „jelcz” z Radomia
najechał autokar Fabryki Pod-'

zespołów Radiowych z Warszawy
odwożący
Kierowca

pasażerów
Udzielono
w stacji Pogotowia,
blokujące drogę pojazdy, wpadały
następne samochody, których

kierowcy nie dostrzegli w porę
przeszkody.

Mgła była również przyczyną
zderzenia czterech samochodów
koło Szczawnicy. Samochód cię
żarowy marki! j,żubr” wymijając
furmankę wpadl do rowu. Z po
mocą. pospieszyli kierowcy'! dwóch
ciężarówek. W trakcie wyciąga
nia samochodu na drogę doszło
do zderzenia z nadjeżdżającymi
pojazdami. Cztery osoby doznały
lekkich obrażeń.

Dziś rano na terenie całego wo
jewództwa nada? jest mglisto.

i jednego z ilSr
zespołów hydro-
„Belmeken-Sestri-

W górach Rodopach (Bułgaria)
trwa budowa
większych i
elektrowni
mo” budowanych przy współ
pracy specjalistów bułgarskich
i czechosłowackich. Ich ukoń
czenie przewidziane jest na rok
1975. CAF — BTA

Zmiana struktury
władzy w Egipcie?

KAIR

Kairski dziennik „Al Ahrąm”
zapowiada zmiany w struktu
rze władzy najwyższej w Egip
cie. Ma nastąpić rozdzielenie
funkcji prezydenta i premiera
Republiki. Od wiosny ub. roku
obie te funkcje sprawuje pre
zydent Anwar Sadat. Dziennik
pisze, że nastąpi, również zmia
na na stanowisku ministra
spraw

'

wewnętrznych.
„Al Ahram” poinformował,

że prezydent Sadat przedłużył
swój pobyt w Asuanie, gdzie
odbył szereg konsultacji polity
cznych ze swymi doradcami i
.członkami rządu. Dotyczyły óńe
m, in. polityki wewnętrznej.
Prezydent . odbędzie w najbliż
szym czasie spotkanie z Komi
tetem Centralnym Socjalistycz
nego..,.. Związku, Arabskiego i

.^złońkanir' Zgr^madŻbnia Naro
dowego. Na spotkaniu tym
przedstawi swe koncepcje na

temat polityki wewnętrznej.

kowie działalności i możliwości

twórczych architektów wnętrz.
Ż tej' okazji minister kultury i
sztuki przyznał artystom-arohi-
tektom wnętrz, których do
tychczasowe dokonania i twór
czość zasługują na szczególne
uznanie — nagrody. Wręczenia
ich dokonał w sobotę w Pawilo
nie Wystawowym BWA dyrek
tor Departamentu Plastyki Mini
sterstwa Kultury i Sztuki Kon
stanty Węgrzyn. Równorzędne
nagrody otrzymali: Bogdan
Wells i Piotr Mysłakowski, Da
nuta Kowalska, Marla T. Bia-
łas-Terakowska, Ryszard Kwie
cień, Zdzisław Szprykowski,
Monika Piotrowicz, Romana
Szymańska-Plęskowska, Kazi
miera Kisiel, Krystyna Zgud-
Strachocka i Irena Zaleśna. Po
nadto sześciu artystów otrzy
mało wyróżnienia honorowe.

Nagrody ufundowane .przez
krakowską Izbę Rzemieślniczą
otrzymali również rzemieślnicy,,
którzy wykonywali poszczegól
ne eksponaty na wystawę „Uni
kat 73”: I nagrodę — 'Włady
sław Wilk z Kalwarii, II —

Marian Rychlik, III r— Jan
Chodura i Bogdan Korzeniow
ski. (e) , .

Co słychać... ?

Doroczny wyścig żab to

australijskiej miejscowości
Perth wygrała żaba imie
niem „Mobile Merli". Dzien
nikarze sportowi, powołując
się na opinię specjalistów,
twierdzą jednak, ie zwycię
stwo to jest tylko połowicz
nym

’

sukcesem, jako że fa-
woriitka , zawodów, żaba
„Flip Flop1', została rozdep
tana przez jednego ,z jej nie
zdyscyplinowanych entuzja
stów.

Po, dwudniowych rozmowach
w Waszyngtonie minister o-

brony Izraela — Mosze Da-

jan, powrócił w niedzielę do
kraju, by w tym samym dniu
zdać swemu rządowi sprawo
zdanie z konsultacji w USA.
W rozmowie z dziennikarzami
Dajan potwierdził, że Izrael za
proponuje "Egiptowi w Genewie
nową formułę w sprawie wy
cofania wojsk. Jak--oświadczył,
Stańyę Zjednoczone i Izrael o-

siągńęły porozumienie w spra
wie „podejścia do 7 zagadnień
rozdzielę,n-ia wojsk"; ■- pozostały
jednak rozbieżności w kilku in
nych kwestiach.

*

W niedzielę przed kamerami
telewizji amerykańskiej wystą
pił przedstawiciel dyplomatycz
ny Egiptu'w tym kraju — As-
hraf Ghorbal. Oświadczył on, że

Egipt gotów jest do zawarcia z

Izraelem
dzieleniu
dawnych
Sueskim.
stwierdził,
powody do szybkiego postępu
rozmów w Genewie. Wyraził
też przekonanie, że Syria weż-
ftiie udział w tej konferencji,
jeśli dojdzie do porozumienia na

temat rozdzielenia wojsk.
*

Sobotnia prasa kairska przy
pomniała Izraelowi, że rozdzie
lenie wojsk wzdłuż frontu su-

esko-synajskiego nie jest celem
samym w - sobie, lecz stąnowi
tylko pierwszy krok ku ogól
nemu uregulowaniu konfliktu

bliskowschodniego, które wyma
gać będzie od Tel Awiwu zwro-

tu wszystkich okupowanych
ziem arabskich.

„Al-Gumhurija” pisze, że E-

gipt nalega w związku z tym,
aby porozumienie o rozdzieleniu
wojsk — będące obecnie przed
miotem rozmów wojskowej

porozumienia a roz
wójsk w rejonie nie-
walk nad Kanałem
Egipski dyplomata
że jj. istnieją wśzelfeie

Komunikat
Okręgowa Komisja Badania

Zbrodni Hitlerowskich w Krako
wie zbiera dowody w sprawie
zbrodni dokonanych przez człon
ków SS załogi obozu koncentra
cyjnego w Oświęcimiu na więź
niach oświęcimskich, osadzonych
W podobozie JAWISZOWICE.

Z posiadanych w tej sprawie
materiałów wynika, że w podo
bozie tym SS-mani dopuszczali się
wielu morderstw więźniów różnej
narodowości. Wielu więźniów zgi
nęło w wyniku przeprowadzonych
w tym podobozie selekcji oraz w

czasie marszu ewakuacyjnego w

styczniu 1945 roku,
W związku z tym Okręgową Ko

misja zwraca się do wszystkich a

zwłaszcza b. więźniów .oświęcim
skich, którzy przebywali w po
dobozie Jawiszowice wzgl. posia
dają wiadomości o zbrodniach do
konanych przez członków załogi
SS w tym podobozie lub byli
świadkami tych zbrodniczych czy
nów, albo którzy dysponują doku-,
mentami w tej sprawię, o prze
kazywanie informacji pisemnie,, te

lefonicznie lub osobiście na adres:

Okręgowa Komisja Badania Zbrod
ni Hitlerowskich w Krakowie, Kra
ków, ul. Gołębia 14 I piętro, tel,
554-51.

W LAJKONIKU:

13, 18, 25, 31, 33
dodatkowa 23

W KAROLINCE:
I LOSOWANIE:

8, 18, 19, 22, 27
dodatkową 48
banderolą — 81071

II LOSOWANIE:

7, 34, 49, 29, 27
dodatkowa 18

banderolą — 37478

grupy roboczej w Genewie —

zawierało punkt' zobowiązujący
Izrael do stopniowej ewakuacji
oddziałów z całego Półwyspu
Syhajskiego według jakiegoś
ściśle ustalonego terminarza.

*

Sekretarz generalny ONZ —

Kurt Waldheim, zakończył swą

trzydniową oficjalną wizytę w

Meksyku i powrócił do N. Jor
ku. Przed odlotem ze stolicy
Meksyku, Waldheim ponownie
Wyraził nadzieję na szybkie
rozwiązanie konfliktu blisko
wschodniego.

*

Kairski dziennik „Al-Gumhu-
rija” pisze, że ..egipski minister

spraw, zagranicznych Ismail Fa-
hmi rozpocznie kilkudniową
wizytę w Związku Radzieckim
12 bm. Ma on odwiedzić rów- ;
nież kilka .innych stolic. Źró
dła nieoficjalne wspominają o

możliwości, podróży Fahmiego
do Paryża i Bonn, a także do
Watykanu.

u wybrzeży Szkocji
U wybrzeży Szkocji, gdzie na

skalach tkwi trawler rybacki s/t
„Nurzec” papuje w dalszym
ciągu sztormowa pogoda. Wiatr

Wlejezsiląod8do10stopniw
skali Beauforta, uniemożliwiając
wszelkie próby uwolnienia statku
z uwięzi. Statek został wyrzucony
na skały # ; bm.. w -■trudnych wa
runkach atmosferycznych.

25 członków załogi znajduje się
w porcie Aberdeen. Ulokowani są
w domach marynarza 1 otoczeni
wszechstronną opieką władz mia
sta. Jako ostatni zszedł z pokła
du „Nurca”. kapitan statku —*

Tymoteusz Bartczak.' zabrany
przez helikopter brytyjskiej stra
ży brzegowej.

Ciała trzech poległych maryna
rzy Henryka Plamka, Edmunda
Kołodzieja i Jana Machlika prze
wiezione zostaną do kraju drogą
morską. Rodziny zmarłych oraz

ocalonych członków załogi oto
czone zostały wszechstronną opie
ką dyrekcji gdyńskiego „Dalą
moru”.

Statkiem radzieckim, który u-

dzielił pierwszej pomocy I ma
rynarzom polskim, dowodził kpt<
Władimir Safonow.

Kronika wypadków
• Na skrzyżowaniu ulic Boh.

Stalingradu 1 Dietla zderzyły się
dwa tramwaje. W ; wypadku do
znało potłuczeń 6: pasażerów.

• W miejscowości Ryezów
(pów. Wadowice), poniósł śmierć
pod kolami pociągu 82-letnl Jerzy
Przystał (zam. w Wadowicach).

• W Zarzeczu (pow. Olkusz),
śmiertelnemu zatruciu czadem u-

leglo małżeństwo — Halina i Jan
Kańczugowle.

ADRES REDAKCJI: „Echo Kra
kowa” uL Wlślna 8, 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa” akrytka poczt,
64, 30-960 Kraków). Telefony: centr,
2' 60, redaktor naczelny 846-78, se
kretarz odpowiedzialny 880-93, dział
miejski 819.48, dział łączności z

czytelnikami 648-03, dział sportowy
MS-58. Biuro Oalnszęb 583*40.

DRUK:. Prasowe Zakłady 'Gra
ficzne RSW „Prasa w. Książka —

Ruch”, Kraków, ' ul. Wielopole 1.
WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe

RSW „Prasa — Książka — Ruch”,
ul. Wlślna 8. Nr Indeksu 35006.

l 8-ł
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Odznaczenia

dla czterech miast polskich

tajemni-

nleżgód-
zasida-

działaczy SD
W WK SD w Krakowie

była się narada przewodniczą
cych i sekretarzy instancji po
wiatowych, poświęcona podsu
mowaniu pracy politycznej ŚD
w regionie krakowskim zą rok
1973. Naradzie przewodniczył
mgr inż. Juliap Jaworski prze
wodniczący WK SD. Sekretarz
WK SD mgr Ździsław Bielaw
ski przedstawił ramowy pro
gram prac instancji krakow
skiej na 1974 r.

Działacze SD zostali odzna
czeni wysokimi odznaczeniami
państwowymi m. in. Krzyże
Kawalerskie Orderu Odrodze
nia Polski otrzymali CZE
SŁAW KSIĄŻEK I STANI
SŁAW SZAREMA, Złote Krzy
że Zasługi' — HELENA KA-
SPERKIĘWICZ 'WANDĄ'
PIECHOTA.

jv%
S1 * -'T

Co na tegoroczny karnawał?...
Czy koniecznie?

W krakowskich sklepach uka
zały sie ostatnio bardzo udane,
zgrabne dzbanki na wodę, meta
lowe, polewane, .'czerwone, z

. wianuszkiem kwiatków. Cena —

20 zj.
Jedno tylko pytanie, do ich

producenta, czyli Huty Silesia w

Rybniku — czy koniecznie dum
ny znak, iż-Jest to I gatunek
(absolutnie

' nie do usunięcia),
musialo się umieścić na boku
dzpanka, szpecąc jego Wygląd!?,,

(paw)

...z tym pytaniem zwróciliśmy
się do pracownic punktu , kra
wieckiego Sp-ni im. J. Dąbrow
skiego przy ul. Topolowej, spe
cjalizującego się w szyciu kon
fekcji damskiej. Szczyt zapotrze
bowania 'na wieczorowe- kreacje
trwał
szość

szyte
nego
nak największą atrakcją, którą
oferował punkt swoim klient
kom, była holenderska tkanina
lurex, którą dysponowała Spół
dzielnia. Lurex jest tkaniną me
talizowaną, lejącą się. Punkt
miał ją w kolorze bordo, prze-

przed Sylwestrem. Więk-
sukien, to suknie długie,
rn. in. z krempliny, cźar-
aksamitu f; koronki. Jed-

Wojewódzka Wystawa
Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży

pn. «Zima na medal“
Organizowana dorocznie przez

Kuratorium KOS i MDK im.
J. Korczaka w Nowej Hucie —

Wojewódzka
Plastycznych Dzieci i Młodzieży
miała tym razem na celu zgro
madzenie-prąd1" tematyćznyęhc, pti
„Zima na medal”, czyli: ferie
zimowe w, oczach dziecka.
Wprawdzie tegoroczna zima —

jak dotąd — nie zasłużyła sobie
na ów „medal”, niemniej nade
słane '

przez 13 młodzieżowych
placówek. kulturalno-oświato
wych prące plastyczne. dzieci w

wielu wypadkach kwalifikują
się do tego wyróżnienia.

Komisja dokonała już oceny
nadesłanych prac, przyznając

Wystawa Prac

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

I miejsce (za całość ekspozycji)
trzem placówkom: Pałacowi
Młodzieży w Krakowie, MDK
im. J. Korczaka w Nowej Hu-

■<iie’ 'i'11’ -E^&łaeb^ii ś’MłodZ'ieźy ■W
Tarnowie, Ciekawe malowanki.
na szkle prezentują ponadto u-

czestńicy pracowni plastycznej z

DKDiM w Zakopanem. Sporo
.jest także interesujących- rysun
ków,. obrazków kolorowych i

grafik z MDK w Nowym Sączu
i Żywcu, DKDiM z Trzebini,
Nowego Targu i z Ogniska Pra
cy Pozalekcyjnej z Wadowic. W
sumie zgromadzono ok. 400 prac

Wystawa czynna będzie w

MDK im. J. Korczaka os. Zgo
dy 13 w godz. 15—19 do 20 sty
cznia br. i dobrze byłoby, aby
młodzież szkolna z Krakowa i

Nowej Huty zapoznała się z tym
interesującym dorobkiem plas
tycznym1 swoich rówieśników.

(aż) .

tykanym złotą nitką i czarnym
do wyboru ze złotem i srebrem.
Większość sukien miała odkryte
plecy i olbrzymie kołnierze.

Panie, pracujące w tym punk
cie, rozumiejąc doniosłość wy
darzenia, jakim jest sylwestro
wy bal, szyły w wyjątkowych
wypadkach kreacje nawet w

24 godziny, co przy normalnie

obowiązujących terminach wy
konania usług jest niewątpliwą
rewelacją. Godne to podziwu
tym bardziej, że ten popularny
punkt mieści się w lokalu o po
wierzchni 19 m kw. Pracuje w:

ńim 6 krawcowych i 3 uczenni
ce., Z prostego, wyliczenia •wy
nika, że na 1 Osobę plus. maszy
na do szycia przypada tu nie
wiele ponad 2 m kw. powierzch
ni. Nie ma miejsca na maga
zyn, a punkt cieszący się dosko
nałą renomą, na brak , klienteli
nie narzeka, .

Jest co prawda możliwość po
większenia przestrzeni istnieją
cego zakładu, ponieważ dosłow
nie za ścianą znajduje się lokal

należący do Sp-ni „Piast” od 3
lat niie wykorzystywany, mhno
że przeprowadzono w nim ge
neralnyremont, Postulujemy by
spółdzielnie doszły do porozu
mienia z korzyścią dla pracow
ników Sp-ni „Dąbrowskiego” no

, ^klientek,,/j; r),A.
Fot. Jadwiga Rubiś

, Z końcem ub. roku nadeszła
do Polski przesyłka — dar Spół
dzielni Ogrodniczej' hódowców
kwiatów i nasion kwiatowych w

Aalsmer w Holandii z cebul
kami tulipanowymi dla Warsza
wy, Poznania, Radomia i Kra
kowa, które to kwiaty zgodnie z

wolą ofiarodawców, przyozdobią
parki i skwery naszych, miast,
propagując rzadko występujące
u nas i nie znane gatunki tulipa
nów. Inicjatorem akcji ze strony
holenderskiej jest p. Herman
Eickhoff z Aalsmer.

Kraków otrzymał 15 jtys. ce
bulek tulipanowych wartości
100 tys. zł. Miejskie Przedsię
biorstwo Zieleni zasadziło je w

w reprezentacyjnych punktach
miasta tj.: na klombie prźed
Teatrem im. Słowackiego, koło
siedziby Urzędu Wojewódzkiego,
na pl. Kossaka, na rondzie Mo-

gilskim koło pomnika milicjan
tów, w Parku Krakowskim, w

Parku *
-

kiery,
Huta,
na pl........ r,

Ofiarodawcy holenderscy liczą
na nawiązanie kontaktów: i

współpracy z hodowcami kwia
tów w Polsce.. My natomiast w

imieniu mieszkańców miasta
dziękujemy za dar, który upię
kszy Kraków. (J.r.)

Bednarskiego, na pl. Ce-
koło siedziby DRN Nowa
koło Teatru Ludowego i

Centralnym..

udanych imprezach sylwe-

Kto posiada
.obrazy Fabijańskich

Muzeum Historyczne m. Krako
wa, w związku z planowaną wy*
slatifą pt. „Kraków w malarstwie
i rysunkach Erazma i Stanisława

Fabijańskich’% zwraca śię z u-

przejmą nrośbą do osób posiada
jących obrazy o tematyce kra
kowskiej, malowane przez Erazma
i Stanisława Fąbijańskich, o skon
taktowanie się z Muzeum, Rynek
Główny 35, lit p., pók. 18, tel.
544-98.

Jak się bawić
to się bawić

Po
strowych, krakowska gastrono
mia obiecuje nana atrakcyjne
wieczory karnawałowe w ka
wiarniach i restauracjach, a to

w „Warszawiance”,, „Kryształo
wej”, „Grandzie", „Dnieprze”,
„TV'-ardowskiej“ oraz w nowo
huckim „Przysmaku" i „Nowo
czesnej", a także w kawiarniach

i „Feniks”, „Kaprys”, „Barbur’
ce”, „Centusiu” i „Pod Pawiem”;

Imprezy karnawałowe odby
wać się będą co drugą sobotę od
wieczora- aż do białego rana. W

każdym z lokali zabawę będzie
prowadził utalentowany wodzi
rej; Ponadto w „TV-ardoWskiej",
„Warszawiance", „Kryształowej",
„Grandzie" i „Dnieprze" wieczo
ry urozmaicą kabaretowe wystę
py artystów krajowych i zagra
nicznych. .

Kluby Związkowej Sp-ni Mieszkaniowej

zapraszają na ciekawe imprezy
właśnie
17.30 —

*19 — ul. Reymonta 4, sala 05‘6

Tow. Przyj. Polsko-Indyjskiej za
prasza na odczyt St. Karolczyka
pt. „Obrazki indyjski®"-

* 19 — Klub „Starówka”, ul.

Szczepańska 5/IIp. — „Dlaczego
ludzie się pobierają" — prelekcja
mgr L. Olszewskiego. ;

* 20 — Klub Aktora SPATiF.

pl. Szczepański 3 ■— prelekcja
Andrzeja Wajdy pt. „Na ostrzu

brzytwy” czyli o /współczesnym
filmie. Wstęp za zaproszeniami.

JUTRO O GODZINIE:

♦ 11.30 .— AGH, al. Mickiewicza
30. paw. A-O — Seminarium Kształ
towania 1 Ochrony Środowiska Im.
W. ^Goetla — wykład prezesa Gł.

Urzędu Geologii dr Inż. Z, Dem
bowskiego pt. „Rozmieszczenia i
warunki: geologiczno-górnicze za
głębi węgla : kamiennego w Pol
sce”. .

* 18 — Pawilon Wystawowy
BWA, pl, Szczepański; 3a — od
czyt mgr M. Puchalskiej dla mło
dzieży z . Międzyszkolnego Kola
Mitośnikiw Sztuki pt.

'

„Renesans
we Włoszech” (llustr. filmem
„Madonna Sykstyńska”).

* 18.15 — ul. Krupnicza 50/Ip. —

Pol. Tow. Przyrodników — „Nie
typowe mitochondria” — odczyt
mgr J. Goduli.

A POZA TYM:

Zespół Teatru „eref, 66” in
formuje, że pierwsze po przerwie
świątecznej przedstawienie odbę
dzie się 10 stycznia br. o godz.
19.15 w sali Muzeum Etnograficz
nego, . pl. Woinica. i .

ąc Filharmonik Krakowska ża-
, wiadamia, że sprzedaż abonamen

tów na I kwartał 1974 r. Odbywać
się będzie w dniach 8, 9 i 16 stycz-

, nia w godz. 10—14 W kasie Fil-
harmonii na II piętrze.

*

Oddział Gro
dzki Towarzy
stwa

'

Kultury
Teatralnej i Mu
zeum Historycz
ne m. Krakowa

zapraszają na

wieczór, w cza
sie którego Jan
Paweł Gawlik

wygłosi '■prelekcję o kabarecie

„Zielony Balonik". Wyświetlony
zostanie również film, o Zielo
nym Baloniku. Spotkanie odbę
dzie się we wtorek 8 stycznia br.
o godz. 18 przy ul. św. Jana 12.

MW

, ...i to już od jutra, bo

jutro, 8 stycznia o godz.
rozpocznie się w

' Klubie Spół
dzielni przy ul. Bałuckiego 9,
cykl spotkań pod hasłem ,,Od

-starożytności do .czasów współ
czesnych". Będzie to pierwszy ż,
planowanych „Wtorków ze. Sztu
ką" prowadzonych co 2 tygodnie
przez historyków sztuki -z Mu
zeum Narodowego. 8 stycznia
proponuje się prelekcję ilustro
waną przeźroczami pt. „U źródeł
kultury .europejskiej", na kolej
nym spotkaniu, 22 stycznią „Ta
jemnice wieków średnich". .

W planach jest też następny
cykl poświęcony problemom pa
trzenia na sztukę, podstawowym
pojęciom związanym ze 'Sztuką
współczesną

Klub przy
jest jedyną
Spółdzielni.

wym przy ul. Komandosów 21

planuje się - także w styczniu
cykl 6 spotkań i prelekcji z prze
źroczami pod głównym' hasłem
„O Krakowie".: M. „in. poruszane;
będą -tematy-; „Tajemnice kra
kowskich podziemi", „Uliczkami
średniowiecznego Krakowa",
„Ratowanie starego Krakowa"
itd. (bn)

itp.
ul. Bałuckiego 9 nie

tego typu placówką
W klubie osiedlo-

Komunikat MO
' W Komendzie Dzieln. MO w No
wej Hucie przy pl. Zgody io znaj
duje Się dd odebrania damski ze
garek w kwadratowej kopercie z

żółtego metalu prod. radzieckiej
m-ki „Łucz" nr 8207621 z meta
lową^ bransoletą. Zegarek, teri naj
prawdopodobniej został skradzio
ny, gdyż ddebrąno go mężczyźnie
oferującemu sprzedaż w lokalu

„Stylowa” po bardzo niskiej Ce
nie,

'" ■ę- * i.

Co - Gdzie

7STYCZNIA
7

Poniedziałek

Juliana

Łucjana

Teatry
. 1■'

Słowackiego 19.15 Don Carlos.

Kina
Kijów 16.3Q, 19.45 West Side

Story (USA;:< 14). Uciecha 15; 19

W pustyni i w puszczy (poi. 1 . 7).
Warszawa 15.30; 18, 20.30 W kręgu
zła (fr. -wł.' 1/.16). Wolność 15.45,
18, 20,15 Kłute\ (USA 1. 18). Apollo
15.45, 18, 20.15 Głos na sprzedaż
(wł.rfr. 1 . 16). Sztuka r- studyjne
15.30, 18,f 20.30 Sanatorium pod
Klepsydrą (poi. 1. 16). Wanda 16,
18, 20 Wilk moirski , (rum,<-NRF 1.
14). l>ił. Gwardia (Lubićz; ;15) 14.45,
17, 19.15 Honibre (USA 1. )14)‘.
Wrzos (Zamojskiego 50) 1-5 .45, 18,
20 Opętanie (poi. 1. 16). Wisła

(Gazowa 21) 11, 16, ■18 Nowa misia
.korsarza (fr. 1. 11), 13, <20 WaTteb-

broni; Sarajewa, (jug., 1. 14). Mas
kotka (Dzierżyńskiego 55)
Pechowy zalotnik

15.30
(ZSRR 1. 11),

17.30, .19.30 Sami swoi , (pól. 1, 14);.
Ugorek :(os., Ugorek) 17, 19' Biały
ptak z czarnym znamieniem (ra
dziecki 1. 14). Kultura (Rynek Gl.

27) 13, 20.15 Na samym dnie (NRF
1. 18). Mikro (Dzierżyńskiego 5)
15.45. .18,’ 20.15 Kot (fr. 1. 16). Dom
Żołnierza (Lubicz 48) 15.45, 18. 20.15
Sekret (poi. 1. 16). Związkowiec
— studyjne (Grzegórzecka :71)
15.45, 18, 20.15 Noemi ’

kowboj (USA
1A18), -

- Kiedy ?
KINA W NOWEJ HUCIE,

Świt 16; T8,i 20 Nieszczęścia Al- .-

fręda (fr. 1. 14). M. Salą 15, 17, 19

Iluminacja (poi. 1 . 16). Światowid
15, 19 W pustyni i w puszczy (poi.
1. 7). M. Sala .15, 17.30, 20 — 12
krzeseł (ZSRR 1. 11). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16, 18, 20 Tydzień
szaleńców (rum. 1. : 16).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I: 16.25

gram dnia, 16.30 Dziennik,
Zwierzyniec, ^. 17 .30 Echo' stadionu,
17.55 Panorama Rzeszowska, 18.25
Kronika, 18.45 Eureka, 19.20 Do
branoc, 19.30 DTV, 20.15 Teatr TV.i

„Partita na ■instrument drewnia
ny”, 21.20 Rewia. na lodzie, 22.05

Dziennik, 22.20 Gra Malcolm Fra-

ger.(USA), 22.40 Pr. nd wtorek.
WTOREK — I: 9.10 Film z serii:

Strzały w DodgeCity, 10 Ojcow
ski park przyrody, 10/20. Port w

Rostoęku — film- dok. pr. NRD,
15.20 i 15,55 Telewizyjne Technik
kum Rolnidze, 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik,

' 16.40 kino

Skrzat, 17.05 Rodzina Durtolów —

filpi .ser, fr., 17.30 Dla tńłodzieży
„5x5”, 18 Korepetycje. muzyczne,
18.25 Kroniką,. 18.45 Tatrzańskie

posiady — rep., 19.15 Przypomi
namy, radzimy, 19.20 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 20.15 Film z serii:

Strzały w Dodge City, pr. USA,
21.05 Świat i Polska, 21.50 Film

muzyczny TVP, 22.40 Dziennik.
22.55 Wiadomości sportowe, 23T»r.
na środę.

z UWAGA 5
■Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w repertuarze te-

; aterów', kin, radia i telewizji,
’ re

dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Pro-
16.40

Wystawy-muzea
. Muzeum Lenina, ul. Kr. Jad
wigi 41: , Mieszkanie Lenina (pon.
wt. 9—13), Muzeum Narodowe —

Oddziały: Sukiennice: Galeria
malarstwa poi. XIX w. (pon. 10—

16, wt. niecz.), Szołayskich, pl- .

Szczepański 9: Pol. 'malarstwo' i

rzeźba do 1764 r.. (pon. 12—18 wst.

wolny,, wt. niecz.), Czartoryskich,
Jana 19 (pon. wt. lO -r-16), Archeo
logiczne, Poselska 3: Starożytność
i średniowiecze Małopolski, Ko
lekcje zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej (pon. iOr-14, wt.

14—18), Etnograficzne, pL Wolni?
ca 1: (pon. 10—18 wstęp wolny,
wt. niecz.). Pryzmat, Łobzowska
3: Artysta , wobec siebie i społe
czeństwa- (pon. 12—19 wt. 9—19),
KTF, ni. Boh., Stalingradu 13: Ve-
nus 73 cz. II (9—21), Kopalnia Soli
Wieliczka (8—16).

357-66 (14—18). Milicyjny Telefon
Zaufania 216-41 całą > dobę, 262-33

(8—16), KTSM, , Boh. Stalingradu
13 — telefon porad i informacji z -I

zakresu seksuologii 578-08.

. Szczepańska 1 .(tle,ft), Retoryka
1, Metalowców 1, Prądnicka 85/87,
Plac, Wolności 7, Pstrowskiego 94,
N. Huta':- os . Teatralne 28
al. Rew. Październikowej i

Różne

dó
ZOO. (Lasek Wolski) od

zmroku.

Radio

feCtfenj,
6 (tlen).

godz. 9

Dyżury
Chirurg., Urolog., Neurolog., O-

kulistyczny: Prądnicka 35, Chir.
dzlec.: Kopernik^ 40,

’

Laryng.:
Kopernika 23a, Pogot. Ratunk.:
Siemiradzkiego i,: ; wypadki tęl. 09,
zachorowania i przewozy: 380-59,
Podgórze 625-50, 657-57,, Grzegórz-
ki 209-01. 205-77, Pogot. MO tęl; 07.
Telefon Zaufania 377-55 ; (17—22)
dla dzieci i młodzieży 611-42 (15—
17), Straż Poż. 08, Pomoc Drogo
wa PZMot Kraków 417-60 (7—22),
Zakopane 27-97, N. Targ 29-42, Ń.

Sącz 208-25, Tarnów , 39-96 (7—16),
Informacja o Usługach, Mały Ry
nek 5 tel. 565-88, .ŁS8-56,. Nowa Hu
ta: Pogot. MO tel. 411 -11, Pogot.
Ratunk. ■422-22, Straż PCż. 433-33,
Dyżur pediatr. dla Nowej Huty i

pow. Proszowice: Szpital w No
wej, .Hucie, Informacja kolejowa

238-80 do 85.
tel.

zagr. 222-48, kraj.'
595-15, Informacja kodowa
413-54 (dla N. Huty) 203-22, 203-42,
584-23, 230-19, Poradnia d's Wy
chowania Seksualnego Młodzieży

Niedopuszczalna praktyka
Czytelnik. Lekarz zakłado

wy poinformował nas, że wy
niki badań okresowych wraz

z zaleceniami będą przecho
wywane w dziale zatrudńjają-
cym. -pracowników i wydawa
ne do następnych badań le
karskich' pracownikowi, któ
ry musi je — po następnym
badaniu — oddać a powrotem/
do działu. Czy to jest dopu
szczalne, ■aby do wyników . bż-

dań lekarskich miały dostęp
osoby postronne ? Odczuwamy
to jako pogwałcenie

’

cy lekarskiej.

Praktyka taka jest
na z obowiązującymi
mi. W tym konkretnym przy
padku należy skierować inter
wencję do Wydziału Zdrowia
i Opieki Społecznej Urzędu
Miasta Krakowa. (n)

Swobodna dyspozycja
Stała Czytelniczka. Czy, ZUS

nie będzie kwestionował

tu, iż rentę składam na

teczce PKO?

Sprawa dysponowania
lub emeryturą nie interesuje
ZUS-u, zainteresowany może

z nią czynić co chce — np.
tak jak Pani —• składać pie
niądze na PKO. Ńa margine
sie informujemy, iż od pew
nego czasu jest praktykowane
przekazywanie przez JEUS

świadczeń — zamiast przez
poczię — na konto PKO. Gdy
by chciala Pani skorzystać z

tej formy należy w PKO

(Wielopole 19) otworzyć konto.

(mar)

Alimenty z więzienia?
Czytelniczka. Mąż odbyWą • :

karę w zakładzie karnym.
Wskutek tego nie otrzymuję
od męża alimentów na (lziee-,
ko. Czy jest, jakaś możliwość
załatwienia tej spYa^wy?'

Radzimy Pani napisać ; llat
do naczelnika zakładu karne
go, z prośbą, o skierowanie

męża do płatnej pracy — z

których to zarobków mogłyby
być ściągane alimenty. (JI*)

Zmniejszy się o 10 %
J.S. W wypadku w pracy

straciłem oko i obecnie pobie
ram rentę wypadkową. Mam ■
zamiar podjąć pracę na pól
etatu. Czy mo-gę zarobić wię
cej niż 750 zl miesięcznie? Bo
kierownik twierdzi, że tak, a

ja się obawiam - zawieszenia

wypłaty renty...

Obawy Pana są nieuzasad
nione, gdyż przy rentach wy
padkowych nie obowiązuje
granica zarobków tak Jak w

innych przypadkach (inwalida
pracy, emeryci). Nawet, gdy
by podjął Pan pracę na cały
etat, renty Pan nie tttraći,
zmniejszy się ona jedynie -o

W proc. (marj

Jeśli nabyła uprawienia
J.G. Czy zakład pracy może

zwolnić żonę, która jest . . w

piątym miesiącu ciąży, a któ
ra od trzech miesięcy przeby
wa na zwolnieniu lekarskim?

O ile żona Pana pracuje w

zakładzie dłużej, niż trzy mie
siące — nabyła uprawnienia,
przewidziane, art. 16 ustęp 3

ustawy w przedmiocie pracy
kobiet — i umowa o pracę nie
może być z nią przez przed
siębiorstwo ąńi rozwiązana,
ani wypowiedziana. (JP)

iśfiiiejii
A.K. Czy ja. jako wdowa,

mam prawo do renty rodzin-
rięj ? Mąż w chwili śmierci po
bierał, rentę, ja mam ukoii-

czoąe 51 lat. Czy powtórne
zamążpójście za rencistę nic

pozbawi mnie prawa do ren
ty?

W zasadzie ma Pani prawo
do renty rodzinnej (ukończo
ne 50 lat), a faktu tego nie
zmienia małżeństwo z renci
stą. Szczegółowych informacji
udzieli Pani ZUS dokąd nale
ży zgłosić wniosek o przyzna
nie renty (Kraków, Pędzichów

UHf

fak-

ksią-

rentą

PROGRAM II

PONIEDZIAŁEK

J Lzienniki: 3.30,
7.30, 8.30, JŁ1.30,
21.30, 23.30.

17.00 Start. 18.00 Skrzynka In-:

terwencji. 18.30 Echa dnia. 18.40

„Zapraszamy do myślenia” —

a ud. publicyst. 19.00 Kwadrans

jazzu. 19*15 27 lekcją jężyka ro
syjskiego. 19.30 Koncert Wielkiej
Orkiestry Symfon. PR i
POeći Polski Ludowej
Kamieńska. 20.33 D.c .

21.06 Felieton literacki,
zyka rozrywkowa. 21.50
mości sport.
Studio

nocną”
22.35 Sceny z opery „Salome” 'r.

Strąussą. 23.33 Korespondencja z

zagranicy. 23.40 z tńuzyki XX w. •

Na UKF 68,75 MHz z Krakowa
16.00—17.00 Program stereofo

niczny: 1) Opera . Mascągnięgo
„Rycerskość wieśniacza”. 2) Me
lodie rozrywkowa.

TV. , 20.23
— Anna

kondertu.

21,11 Mu-
: Wiado-

21.55 Teatr PR —

Współczesne —•
’

„Podróż
— słuch. Wl. Terleckiego.

Mieczysław W. Jakie przepi
sy regulują spraWę 'mlerżentś
pów. A’^ieszkąht^v^ę|, według
której oblicza się czynsz. Czy
powierzchnia szaf wbudowa
nych w ściany jest również
brana pod uwagę?'

Do powierzchni użytkował
mieszkania żalicża się wszyci-
kie pomieszczenia znajdujące
się w danym lokalu, bez

względu na ich przeznaczenie
i użytkowanie. Wyjątek stąuo-
wią: balkon, taras, loggią,
szafy lut schowki w ścianie,
wszyętjtie przepisy ctfńofnie
ustalania czynszu za lnkal

Znajdzie Pan w Dzienniku Ł».\
sław nr 35 z 1965 roku (do
wglądu w Mm. lub DZBM.

którym Pan podlega). (bef)

'S.'

i



W KRAKOWIE zakończył się półfinałowy turniej piłki ręcz
nej juniorek w ramach rozgrywek o Puchar Miast. Bardzo do
brze spisała się reprezentacja naszego miasta, która odniosła

trzy zwycięstwa i awansowała do finału.

Reprezentacja Krakowa, któ
rej trenerem jest Andrzej Mel-

nyczuk, grała w następującym
składzie: Całka (MKS Bochnia),
Wawer (Wanda), Adamczyk,
Dziektarz, Janas, Węgrzyn (Ćra-
covia),
(Wanda),
Tokarz
chlowśka

Sukces

tym cenniejszy, o ile weźmiemy
pod uwagę fakt, iż grała ona w

osłabionym składzie, bez zawo
dniczek MKS-u Tarnów, które

wyjechały na turniej do NRD.
I tu nasuwa się pytanie: dlacze
go Sekcja Piłki Ręcznej WFS

pozwala na wyjazd zagraniczny
drużynie tarnowskiej, osłabiając
tym samym reprezentację?

A oto wyniki:
KRAKÓW — MAZOWSZE

17:5 (8:3). Bramki dla Krakowa

strzeliły: Federowicz 5, Węgrzyn
• 4, Dziektarz i Tokarz po 2, A-

damezyk, ChachloWska, Chmie
larska i Siodłak po 1.

' LUBLIN — RZESZÓW 12:2

(5:2). Najwięcej bramek dla
zwyciężczyń strzeliły: Piesto i
Sosnowska po 4.

LUBLIN — MAZOWSZE 18:4
(11:0). Najwięcej bramek dla Lu-

Federowicz, Siodłak
Chmielarska, Kociołek,
(MKS Bochnia),

(Korona).
naszej drużyny

Cha-

jest

blina strzeliły: Łazarz i Sosno
wska po 4.

KRAKÓW — RZESZÓW 13:9
(4:4). Bramki dla Krakowa strze
liły: Siodłak 4, Adamczyk 3, Fe
dorowicz i Węgrzynxpo 2, Chmje-
larska i Diektarz po 1.

Końcowa

przedstawia
Kraków
Lublin
Rzeszów
Mazowsze

1.
2.
3.
4.

się
tabela turnieju

następująco:
3
3
3
3

6
4
2
0

41—24
40—17
25—36
20—49

(KAS)

Aschenbach najlepszy
W SOBOTĘ odbył się w Bi-

schofshofen czwarty konkurs sko
ków narciarskich w ramach tur
nieju Czterech Skoczni. Zwycię
żył Eckstein (NRD) przed Stei-
nerem (Szwajcaria) i Aschenba-
chem (NRD). Najlepszy z Pola
ków, Pawlusiak, zajął 11 miej
sce.

W łącznej
ju Czterech
okazał się
970,8 pkt.
(Szwajcaria)
Polaków:
Krzysztofiak, 53. Fortuna.

klasyfikacji turnie-
Skoczni najlepszy

Aschenbach (NRD)
przed Steinerem

927,6 pkt. Miejsca
11. Pawlusiak', 33.

Jolanta Szatko rewelacją
mistrzostw okręgu

REWELACJĄ mistrzostw o-

kręgu krakowskiego w tenisie
stołowym była 14-letnia Jolanta
Szatko (Wanda), która pokonała
w półfinale wielokrotną mi
strzynię Krakowa Ratzko (Hut
nik) 3:0. Młoda zawodniczka
Wandy przegrała w finale, lecz

dopiero po zaciętej grze z Mio
dońską (Metąl Węgięrska Górka)
2:3.

Z Bcrofaa
WARSZAWA, Po sukcesach że

glarskich Leonida Teligi i Krzy
sztofa Baranowskiego, którzy sa
motnie opłynęli świat, w ich śla
dy wyruszy pierwsza kobieta —

Polka, Teresa Remiszewska. Wy
płynie ona. w rejs prawdopodob
nie w tym roku.

ZAKOPANE. Mistrzostwo Polski
w jeździe szybkiej na lodzie zdo
była Ryś (Olimpia Elbląg). W wie
loboju mężczyzn zwyciężył Ferens

(Marymont Warszawa).

Tytuł mistrzowski w grze po
jedynczej mężczyzn wywalczył
po raz ósmy Petek (Hutnik),
który wygrał w finale ze swo
im kolegą klubowym, Lendą —

3:2. W półfinałach Petek poko
nał Madeja (Metal) 3:0, a Lenda
zwyciężył Wcisłę 3:0.

A oto pozostałe wyniki fina
łów: gra podwójna kobiet
Szatko i Miodońska —

’ Stachnik
i Nodzyńska {Górnik Wieliczka)
3:0, gra podwójna mężczyzn Wci
sło i Madej — Petek i Lenda 3:2,
gra mieszana Ratzko i Lenda —

Miodońska i Madej 3:1.

Mistrzostwa, w których star
towało 112 zawodniczek i za
wodników, stały na dobrym po
ziomie, Sędzią głównym zawo
dów był F. Klinik.

Ę

Jugosławia-Hiszpania
13. II. we Frankfurcie
WE FRANKFURCIE nad Me-

neio
mecz

ustalono, że decydując!'
o awansie do

piłkarskich mistrzostw

między Jugosławią a

nią odbędzie się 13
Spotkanie to rozegrane zosta
nie we Frankfurcie nad Me
nem.

finatów
świata

Hiszpa-
lutego.

Ze ćwtafa
ST. ALBERT, w piątym me

czu rozegranym podczas tour
nee po Kanadzie reprezenta
cja Polski w hokeju na lodzie
pokonała zespół Comet 9:3
(2:0. 4:2, 3:1).

BAZYLEA. W pierwszym
meczu II rundy rozgrywek o

Puchar Europy Star Łódź po
konał miejscowy zespół Unl-
yersltet 3:0.

HELSINKI. Również siatka
rze AZS-ii Olsztyn pomyślnie,
wystartowali w drugiej run
dzie rozgrywek o Puchar Eu
ropy, wygrywając z mlstrzeip
Finlandii, drużyną Rateko
Karrhula 3:0.

SUHL. w międzynarodo
wych zawodach w dwuboju
zimowym, wyścig sztafet
(4X7,5 km) zakończył się zwy
cięstwem ZSRR. Następne
miejsca zajęły: 2. Rumunia, 3.
Polska, 4. Szwecja, 5. NRD,
6. CSRS.

BM rewanż Cracovii

Pierwsza porażka
......... Unii17727121

LXJ
flesz reporterskiego opa li. RUBISNawet

ratu fotograficznego nie na wie
le się zdał w mgle, która utrud
niała grę hokeistom na meczu

Cracónii z Unią. Na zdjęciu (od
lewej}: Juseficz, Potoczek (obaj

Cracopia) i Liput (Unia).

Łyżwiarstwo figurowe
NA SZTUCZNYM lodowisku w

Krakowie odbyły się mistrzostwa
okręgu w łyżwiarstwie figurowym
Pierwsze miejsca zdobyli: dziew
częta, klasa III — Milewska (SZS
Kraków), klasa II — Mydlarz (li
nia Oświęcim),, chłopcy klasa III
— Radwańs.ki (SZS Kraków), kla
sa II — Szpulecki (Krakowianka),
klasa . I — Augustyński (Krako
wianka), pary taneczne klasa III

SiekahoWiCż i Szpulecki (Kra“-
kówianka).

REKORD POLSKI
/ ANNY SKOLARCZYK

/ PODCZAS, rozegranych
Tarnowie, zawodów pływackich
Anna Skolarczyk (Unia), ustano
wiła rekord
zyskując w

sie 200 m

2.47,4 min.

w

PoTski seniorek, u-

wyścigu na dystąn-
st. klasycznym —

Decyzja niezgodna z moralnymi
i sportowymi zasadami

W SOBOTĘ, 5 bm., na posiedzeniu we Frankfurcie nad Me
nem, komitet organizacyjny piłkarskich mistrzostw świata
podjął decyzję odrzucającą możliwość rozegrania rewanżowe
go meczu eliminacyjnego Chile — ZSRR na neutralnym
boisku.

Przewodniczący Federacji Piłkarskiej ZSRR — Fiedosow —

oświadczył, że odrzucenie przez FIFA wniosku radzieckiego,
domagającego się rozegrania rewanżowego spotkania na neu
tralnym terenie, jest naruszeniem nie tylko wszelkich zasad
sportowych, ale również moralnych.

v *■*'
Otóż z tego, co mówiła Ewelina wynikało, że moja

przyjaciółka znajdowała się w towarzystwie Dafne w

chwili wiadomego telefonu. A jednak Dafne nie za
brała jej ze sobą na posterunek policji.

— Gdzie była w tej chwili Sybil?
Wszyscy gratulowali Dafne i śmiali się z niedawnych

obaw I ja z kolei podszedłem do niej.
Miss Winters — spytałem — zdaje się, że w chwili

kiedy pani odebrała ten podstępny telefon, była z pa
nią Sybil.

Rozmowy natychmiast przycichły. Dafne odpowie
działa :

—- Nie, Sybil już skończyła mi rozczesywać włosy.
— A czy później. jeszcze widziała ją pani?
— Owszem, spotkałam ją na schodach, kiedy wy

chodziłam z domu.
— I wspomniała jej pani o tym telefonie?
— Powiedziałam tylko, że odkryłam coś niezwykłego

i 1 że chcę zaraz porozmawiać z inseptorem.
Serce przestało mi bić. Znałem na tyle Sybil, żeby

wiedzieć, iż wystarczyła prosta wzmianka o jakiejś ta
jemnicy, żeby ją zaalarmować. Możliwe, że usłyszała
fragment rozmowy telefonicznej, a między innymi sło
wo — „wieżyczka". Jej instynkt detektywistyczny nie

pozwolił przepuścić podobnej okazji. Powinienem był
już wcześniej domyślić się, że nigdy nie zrezygnowa
łaby zd spotkania ze mną, gdyby jakiś ważniejszy
powód nie wezwał jej gdzie indziej.

Wyrwałem jednemu ze strażaków z ręki silną la
tarkę elektryczną i rzuciłem się w stronę pogorzeliska

— Dokąd pan idzie, doktorze? — zawołał ktoś z o-

becnych.
— Sybil — krzyknęła Dafne — Sybil, gdzie jesteś?
'Wreszcie moje otoczenie zorientowało się w zniknię

ciu Sybil. A mój widoczny niepokój musiał udzielić

się reszcie osób, gdyż wkrótce usłyszałem za sobą inne
kroki.

Jak wypadlo losowanie?

NA KRAKOWSKIM sztucznym lodowisku odbył się dwumecz Cra-
covla — Unia Oświęcim, który zainaugurował drugą rundę roz
grywek o mistrzostwo n ligi. Doszło w nim do sporej niespodzian
ki, którą Jest — po sobotniej wygranej — pierwszą porażka lidera
rozgrywek w tegorocznym sezonie. A
dzielnych spotkań...j'
CRACOVIA — UNIA Oświęcim

2:6 (0:5, 2:1, 0:0). Bramki zdobyli,
dla gospodarzy — Kosturek 1 Pysz,
dla gości — S . Syryński 2 oraz M.

Syryńskl, Madeksza, Pawłowski i
Kawka, sędziowali pp. A . Korczyk
1 RoehUch (Katowice). Widzów -ok.
2 tys.

oto relacje z sobotnio - nie*

TOTEK

W TOTO-LOTKU wylosowano: I
CIĄGNIENIE — 9, 13, 24, 38, 42, 48,
dodatkowa 20, H CIĄGNIENIE —

W

byli
mek, które przesądziły o ich zwy
cięstwie, choć w pozostałych ter
cjach gra była Wyrównana. Wa
runki do gry były fatalne, gdyż
mgła utrudniała niemal całkowi
cie widoczność.

CHACOVIA — UNIA 4:2 (2:1, l:i;
1:0). Bramki zdobyli, dla gospo
darzy — Michno 2 oraz Blażowski
1 Frasik po 1, dla gości — Maj
kowski i Bryniczka po 1.

W meczu rewanżowym krako
wianie nie popełnili błędu z so
boty, kiedy atakowali odkrywając
własną bramkę. Tym razem Mich-
no dwukrotnie zmusił do kapitu
lacji Móla i Cracovia objęła pro
wadzenie 2:0. Druga tercja była,
wyrównana, a i w trzeciej pod
obydwiema bramkami było wiele
ostrych spięć. JLider zademonstro
wał spore umiejętności, dobrą jaz
dę i niezłę taktykę, lecz zawodni
cy zawodzili strzałowo. Krakowia
nie na tle Unii zaprezentowali nie
zły hokej, choć niektórzy gracze,
a szczególnie Pysz i P. Michno (3
razy na

ostro. W
dowisko.
widowni

tworzyć
tardy i grudki ziemi rzucane na

tafle niex wydają o krakowianach

sobotnim meczu goście zdo-
w pierwszej tercji aż 5 bra-

W opinii świadków...
WE FRANKFURCIE nad

Menem, podczas ceremonii
losowania, była również de
legacja polska, m. in. trener

naszej drużyny, Kazimierz
Górski, i jej kapitan, Wło
dzimierz Lubańslki. Oto ich
wypowiedzi:

KAZIMIERZ . GÓRSKI:
„Wylosówaliimy doti cieka
wą grupę. Wszystkie trzy
zespoły, z którymi nam

przyjdzie walczy6, reprezen
tują efektowny, południowy
styl gry. Wierzę w naszych
piłkarzy".

WŁODZIMIERZ LUBAN-
SKI: „Nasza grupa jest bar
dzo silna: Włochy i Argenty
na to kandydaci do pierw
szego miejsca, a Haiti wye
liminowało Meksyk. Jestem

jednak optymistą".

U piłkarzy- krakowskich
Na temat losowania mó

wią dwaj piłkarze krakow
skiej Wisły, reprezentanci
Polski:

ADAM
Jest taję źle.
szym pojedynkiem

ławce kar) grali zbyt
sumie było to niezłe wl-
Szkoda tylko, że część

znów nie potrafiła wy-
sportowej atmosfery. Pe-

MUSIAŁ;
'

„Nie
Najważńiej-

r.
_ ,_ będzie

mecz z Argentyną. Obawiam
się trochę Haiti,, to egzotycz
ny, mało znany przeciwnik.
Mytlę, że nie sprawimy za
wodu”. '

ANTONI SZYMANOW
SKI: „Najgroźniejszym ry
walem będą'Włosi. Dla nas

najważniejsze będzie jednak
spotkanie z Argentyną. Ten
mecz zadecyduje o awansie.
Losowanie nie wypadła chy
ba dla nas najgorzej. Naj-.
silniejsza, według mnie, jest
grupa trzecia”.

Podział na grupy dokonany!

17, 33, 38, 39, 40, 47, dodatkowa 45. dobrego świadectwa. •- :'- - ■■■■■'

NA TĘ CHWILĘ CZEKAŁY MILIONY SYMPATYKÓW PIŁ
KI NOŻNEJ NA CAŁYM ŚWIECIE, GŁÓWNIE ZAŚ W PAŃ
STWACH, KTÓRYCH REPREZENTACJE — WYWALCZYŁY
AWANS DO FINAŁOWEJ SZESNASTKI.

Frankfurt nad Menem, sobota

stycznia 1974 roku, godz. 21 —5

losowanie grup w finałach pił
karskich mistrzostw świata. Aż
50 stacji radiowych i telewizyj
nych przeprowadziło bezpośred
nią transmisję z ceremonii lo
sowania, w tym również pol
ska TV. Mogliśmy więc na- e-

kranach telewizorów dokładnie
śledzić, w jaki sposób odbywa
się pierwszy akt najważniejszej
piłkarskiej imprezy świata. Do
dajmy: śledzić z napięciem i pe
wnym niepokojem, czekaliśmy
bowiem na to, któ,re drużyny
znajdą się wraz z naszą repre
zentacją w jecinej grupie. ■

Zanjm jednak nastąpiło loso
wanie, w komitecie organizacyj
nym mistrzostw świata toczyły
się wielogodzinne dyskusje nad
dwiema bardzo istotnymi spra-

wami. Mianowicie, po pierw
sze, rozstawieniem najlepszych
drużyn w poszczególnych gru
pach i, po drugie, ustaleniem
zawartości urn, z których dolo-
sowywano partnerów dla wyty
powanej czwórki. Wśród zespo
łów rozstawionych znalazły się:
gospodarz tegorocznych finałów
— NRF (grupa I), obrońcy tytu
łu mistrza świata — Brazylia
(grupa II) oraz półfinaliści z Me
ksyku — Urugwaj (grupa III) i

Włochy (grupa IV). W poszcze
gólnych urnach ć’o losowania

znalazły się następujące zespoły:
urna I — Brazylia, Chile, Ar

gentyna i Urugwaj (kraje po
łudniowej Ameryki), urna II —

NRF, Włochy, Holandia, Szkocja,
urna III — Polska, Bułgaria,
NRD i zwycięzca meczu Jugo
sławia t Hiszpania (kraje euro-

pejskie),
Australia,
łe drużyny i Szwecja),
sowaniem wiadomo już było, że
Polska nie będzie w jednej gru
pie z reprezentacjami - tych
państw, których nazwy znalazły
się w trzeciej urnie.

I wreszcie losowanie. Kolejno
do poszczególnych urn podchodzi
11-letni Lange: losuje on nazwę
państwa i numer, który ustala

grupę. Chile do pierwszej, Ar
gentyna do czwartej, Holandia
do trzeciej, Szkocja do drugiej.
Następuje dla nas najbardziej
emocjonująca chwila, Lange la
suje państwa z urny trzeciej:
NRD — grupa 1,'Jugosławia lub
Hiszpania — grupa II, Bułga
ria — grupa III. Już wiadomo,
że Polska grać będzie w gi apie
IV z Włochami i Argentyną. Ka
merzyści z warszawskiego stu
dia pokazują w tym mora ńcie
twarze siedzących tani piłk rzy:
Deyna skrzywiony,1: Ta ma-

szewski natomiast uśmiechnięty.
I jeszcze ostatnią* tura - los iwa-
nia: Australia w pierwszej 'ru
pie, Zair.— w drugiej. Pozo tałv

już tylko dwie drużyny, lec na
pięcie nie maleje. Kogo , rzy-
d zieli los Polsęe: groźna f we-

cję, czy egzotyczne Haiti? Szwe
cja w grupie trzeciej, .Ulg
śmiechy na twarzach piłk fiy.
Losowanie zakończone. (KA

W grupach eliminacyjnych
łów mistrzostw światą spotkaj a -się ■
(tłustym drukiem drużyny rę-sta
wione) :

urna IV, —

Haiti i Zair
Szwecja,
(pozosta-

Przed ló-

łlymy'WWW'WW W W
śledztwo, a ta ostatnia zbrodnia wydawała się całkiem

prosta. Sybil wychodząc z domu na spotkanie ze mną,
dosłyszała fragment rozmowy telefonicznej, gdzie padło
słowo „wieżyczka”. Dafne zapewniała nas wprawdzie,
że

'

kiedy zadzwonił telefon, Sybil już przy niej nie

było, ale nie miałem wielkich trudności w upewnie
niu inspektora Reeda, że Sybil — przejawiająca wiel
kie zainteresowanie zagadnieniami krymftalnymi —

mogła z całą pewnością przyłożyć ucho do drzwi po
koju Dafne.

Pierwszym ■zadaniem Reeda było oczywiście spraw
dzenie kim był tajemniczy rozmówca telefoniczny.
A należy pamiętać, iż mógł to być zarówno ktoś z Ros-
merholm, jak i spoza siedziby Dafne. Aparat Dafne
był przyłączony do linii specjalnej, prywatnej i można

było wezwać ją do telefonu z wnętrza domu. Niedaw-
po założono w Bittern Bay centralę automatyczną, tak
że niemożliwe było stwierdzić, skąd pochodził telefon.

Tak więc znowu wszyscy byli podejrzani. Okolicz
ności śmierci Sybil były zupełnie jasne. Zbrodniarz

przekonany, iż udało mu się wciągnąć Dafne w pułap
kę, czekał na nią w wieżyczce. Zmylony ciemnością
nędznik był przekonany, iż osiągnął końcowy punkt
swego ohydnego planu. Ze względu na stan zwłok, nie
możliwe było ustalić, czy Sybil była przed spaleniem
uderzona, czy nie.

Tak, czy inaczej Reed i ja byliśmy przekonani, że
zarówno Gretchen, jak i Sybil poniosły śmierć zamiast
Dafne. .(

‘

,

Zaczynało już świtać, pożegnałem się1 z Lockwooda-
mi i udałem się do siebie, ale-nie mogłem zasnąć. Czu
łem żywą sympatię do Sybil i wyrzucałem sobie, że
mimo woli przyczyniłem się do jej śmierci. Głęboko
poruszony, i .,po raz.'pierwszy osobiście żywiący niena
wiść do. zbrodniarza, byłem równocześnie wściekły ńa
Reeda za jego ślamazarność 1 niekompetencję? Niczego

nie odkrył i niczemu nie zdołał przeszkodzić.
(diąg dalszy nastąpi)

li

Doszedłem do zgliszcz wieżyczki,. Wiedziałem dokład
nie, co tam znajdę. Teraz wszystko wydało mi się jas
ne. Zrozumiałem czemu podłożono ogień, chociaż
Dafne nie stawiła się na spotkanie. Wróg Dafne wy
konał swój plan. Był pewien, iż Zamach mu się udał,
ponieważ w ciemności łatwo można było pomylić Sybil
z boginią.

Reszta obecnych przyłączyła się do mnie 1 dokoła
zabłysły latarki elektryczne.
Atmosfera była ciężka od tajonego

Nagle rozległ się krzyk.
Podbiegłem w tę stronę skąd się

strażaków skierował promień swej
miejsce.

Moje straszliwe obawy sprawdziły
się. Ogarnęła mnie nieopisana wściekłość, pomieszana
ze zgrozą i politowaniem.

Gretchen pierwsza zdublowała rolę boskiej Dafne,
a potem, po jej śmierci, miejsce jej zajęła S/bil. Jak
długo Dafne będzie otoczona wdzięcznym wieńcem
uczennic, zawsze znajdzie się jakaś uwielbiająca ją'
bardziej niż inne, która poświęci się za swą boginię

'ł mistrzynię.
Na ziemi.

1 ciało młodej

Szukaliśmy wszyscy,
niepokoju.

rozległ. Jeden ze

latarki w pewne

się. Nie myliłem

leżało zwęglone, straszliwie zmieniofte

dziewczyny — Sybil.
ROZDZIAŁ XXIII

Po tych koszmarnych godziftach Lockwoodowie 1 ja
wracaliśmy nad ranem do domu. Inspektor Reed bar
dziej bystry n'iż zazwyczaj, przeprowadził sumienne <03)

j
■Ina-

GRUPA I .

1. Chile
2. NRF
3. NRD
4. Australia

GRUPA n

5. Jugosławia lub Hiszpania ,

6. Brazylia
7. Zair
8. Szkocja

GRUPA in
9. Holandia
10. Urugwaj
11. Szwecja
12. Bułgaria

GRUPA IV
13. Haiti .

14. Włochy
15. polska
16. Argentyna
Mistrzostwa zainauiguruje

kanie Brazylii ze zwycięzcą n *

Jugosławia — Hiszpanią. A
terminarz pojedynków W' gi
IV: 15. VI. Włochy Haiti,
ską — Argentyna (Stuttgart)
VI. Haiti — Polska (Mónachi’
Argentyna — Włochy, 23. VI.

gentyna —. Haiti, Polska ”

ćhy (Stuttgart).
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