
Listy z gratulacjami

regionu krakowskiego
Noworoczne listy Edwarda Gierka z gratulacjami 1 ży

czeniami dla najlepszych spośród tysięcy „ludzi dobrej
roboty” weszły już w tradycję. I w tym roku, I sekretarz
KC PZPR, doceniając szczególny wkład w realizację pro
gramu dynamicznego rozwoju naszego kraju, przodują
cych na swych stanowiskach obywateli, uznając ich za
wodowe osiągnięcia, zaangażowanie polityczno-społeczne,
ofiarność, talent, energię i twórcze inicjatywy, które są
najcenniejszym wkładem każdego z nas w budowę „dru
giej Polski , piękniejszej i zasobniejszej, wyróżnił 64 oso
by z naszego regionu, składając im podziękowanie za do
tychczasowe sukcesy i życząc dalszych, by ich praca słu
żyła naszemu wspólnemu dobru. Listy od Edwarda Gier
ka otrzymali:

Adam BANIA <-• składacz

ręczny w Drukarni Narodo
wej w Krakowie; Adam BA-
ZAN — dyrektor naczelny
Zjednoczenia Przemysłu Ra-

fineryjno - Petrochemicznego
„Petrochemia” w Krakowie;
Henryk BARCIEWICZ —

z-ca głównego konstruktora
w Zakładzie Urządzeń Prze
mysłowych „Polon” w Kra
kowie; Jan BRONIEK —

prezes Zarządu Gminnej Spół
dzielni „Samopomoc Chłop
ska” w Ciężkowicach pow.
Tarnów; Edward BUDA —

dyrektor naczelny Fabryki

od Edwarda Gierka

Kraków, środa 9 stycznia 1974 r.
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ROK XXIX PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 7 (8800)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Pół miliona lodówek
Osłonek Białkowych w Biał-
ce; Stefan CHOJECKI —

rolnik z Leszczyny pow. Bo
chnia; Antoni CHWAŁEK —

rolnik z Podlipia pow. Dą
brową Tarnowska; Jan CIE-
PIELIK — naczelnik Urzę
du Miasta w Limanowej;
Jan CZESAK — .prezes. Woj.

. Zarządu Gminnych Sp-ni
„Samopomoc Chłopska” w

Krakowie; Mieczysław DĘB
SKI — kierownik pracowni
w Instytucie Odlewnictwa
MPC w Krakowie; Zofia FI-
DZINSKA — sekretarz POP

(Dokończenie na »tr. 2)

W Klinice Chi
rurgii Ręki przy
Instytucie Orto
pedii 1 Rehabili
tacji Poznań
skiej AM prze
prowadza się
przy pomocy mi
kroskopu skom
plikowane ope
racje przeszcze
pu ścięgleń, ko
ści 1 skóry, le
czeniu nerwów i

tętnic oraz le
czenia uszko
dzeń żył. Apa
rat ten stosuje
się w celu zwię
kszenia
noścl pola
racyjnego,
często jest
dzo mała
do uzyskania
większej precy
zji przy szyciu
nićmi niewido
cznymi gołym
okiem. Wybit
nym specjalistą
w dziedzinie chi
rurgu ręki Jest
ordynator Klini
ki w Poznaniu -

doc. ’ dr Hiero
nim Strzyżewski. W swojej prak
tyce lekarskiej przeprowadził sze
regudanych operacji, przywra
cając wielu chorym całkowitą
sprawność ręki. Na zdjęciu: ope-

tętnicy z żyłą
z prawej doc.

Strzyżewski.
— Staszyszyn

widocz-

ope-
która

bar-
oraz

Bestialskie ataki
bombowe w Belfaście

LONDYN
W nocy z wtorku na środę eks

tremiści 'protestanccy dokonali

bestialskiego ataku bombowego
na dom zamieszkały przez rodzi
ny katolickie położony w północ
nej, protestanckiej dzielnicy Bel
fastu. Mieszkańcy domu zdołali w

ostatniej chwili opuścić budynek,
który został prawie całkowicie

zniszczony. Rzecznik policji o-

śwladcźył, że w tym samym cza-

slś dokonano zamachu bombowe
go na dwa hotele w . Sushendale,
położonym w odległości 48 tan na

północ od Belfastu. Budynek zo
stał poważnie uszkodzony. Ano
nimowy rozmówca ostrzegł poli
cję telefonicznie, która zdołała
ewakuować zagrożony obszar.

racja połączenia
przy -nadgarstku,

dr Hieronim

I
CAF

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem ni
żu. Zachmurzenie duże.
W ciągu dnia możliwość

słabych opadów śniegu.
Wiatry południowo - za
chodnie 2—5 m/sek. Tem

peratura dniem od minus 2 do

zera, nocą minus 3—6 st. C.

Powstała

i 30 im auiomatvczHvch pralek
znajdzie sic w br. na rynku

Od pierwszych dni stycznia
bieżącego roku załoga najwięk
szego krajowego producenta lo-

dówek i automatycznych pralek
Zakładów

pełni wyko-
o ponad 12

51 kilogramowy sum

złowiony w Wiśle
Pracownik Zakładów Metalo

wych im. gen. Waltera w Rado
miu — Bogdan Jung szczyci się
nie lada sukoesem wędkarskim.
W Wiśle złowił on ostatnio olbrzy
miego suma, ważącego 51 k,g.
Radomski wędkarz miał nie lada

kłopoty z „zapakowaniem” zdo
byczy do swojego „trabanta”.

Wśród angielskich modelek pow
stała nowa specjalizacja - mo
delki biżuterii,
lane ^aweli (na
zdjęciu) wśród

zainteresowa
nych firm jubi
lerskich uważa
na jest za naj
zdolniejszą „de-

nionstratorkę*’
kosztownych
świecidełek.

CAF—AP

Radiola i telewizor
W posiadaniu Poligraficznej

Spółdzielni Inwalidów im. Fe
liksa Dzierżyńskiego (ul. Jagiel
lońska 5) — znajdowała się ra
diola, którą Zarząd Spółdzielni
— włączając się do Banku Ludz
kich Serc — postanowił ofiaro
wać jednemu z Domów Pomo
cy Społecznej. Wybór padł na

Państwowy Dom Rencistów

przy ul. Reja 8, którego pensjo-
nariuszki pozbawione były do
tychczas tej radiowej aparatu
ry. Zanim jednak radiola za
częła służyć mieszkankom Do
mu — trzeba było sprzęt ten

naprawić. Pracy tej, również w

ramach Banku Ludzkich Serc,
podjęli się uczniowie Techni
ków Łączności. Spółdzielni oraz

młodzieży, pięknie dziękujemy.
Kierownik Dzielnicowego O-

środka Opiekuna Społecznego
Nowa Huta składa, . za na

szym pośrednictwem, podzięko
wania pani Janinie Babuli z os.

Centrum D bl. 46 — która prze
kazała do dyspozycji Ośrodka
telewizor marki „Neptun”, na
prawiony bezinteresownie w

(kierowanym przćz panią Alinę
Marzec) . punkcie usługowym
S.O.T. nr 18,; os. Kolorowe. A-

parat telewizyjny otrzymali
podopieczni Ośrodka — starsze
wiekiem małżeństwo pp. Maria
i Edward' M. z os. Centrum D.

(pani Maria M. jest obłożnie
chora).

Dodajmy jeszcze, że z nowo
huckim Ośrodkiem Op. Społ.
ściśle współdziała młodzież no
wohuckiego Technikum Elek
trycznego oraz nowohuckiego
Zespołu Szkół Gastronomicz
nych. Dziewczęta i chłopcy wy
konują gazetki ściernie, które
przyozdobiają pomieszczenia
przeznaczone dla osób star
szych (np. Klub Seniora), ucz
niowie klas III, IV i V Techni
kum Elektrycznego naprawiają
w razie potrzeby urządzenia e-

lektryczne w mieszkaniach pod
opiecznych Ośrodka.

— wrocławskich
„Predo-m-Polar” w

nuje zwiększone
procent zadania.

Z taśm montażowych każdego
dnia schodzi 1700 sztuk lodówek
i 100 sztuk poszukiwanych au
tomatycznych pralek. Załoga
Zakładów zamierza zwiększyć
w br. produkcję nowoczesnych
lodówek do pół miliona sztuk
oraz automatycznych pralek
bębnowych do 30 tys. sztuk.

Największy przyrost produk
cji dotyczy pojemnych, lodówek
absorbcyjnych „Poiar-60”, wy
posażonych w nowoczesną izo
lację poliuretanową; są one

bardzo poszukiwane w sklepach
z uwagi na wysoką jakość (ce
na 2,700 złotych). Trzykrotnie
zostaną zwiększone w br. do
stawy rynkowe lodówek meblo
wych, Znacznie więcej znajdzie
się też w placówkach handlo
wych nowoczesnych
sprężarkowych — typu „Polar-
180” w dla potrzeb wieloosobo
wych rodzin.

Zakłady
'

„Predom - Polar”
zwiększą w br. także — dó 3
tyś. sztuk antyimportową

produkcję schłądzarek do na
pojów i soków dla potrzeb kra
jowej gastronomii. Ponadto już
wiosną ruszy produkcja —

również z myślą o gastronomii
— zmodernizowanych wytwór
nie lodu kostkowego.

lodówek

Phnom Penh

pod ogniem rakietowym
W środę rano oddziały sil pa

triotycznych ostrzelały . rakietami
o kalibrze 122 mm pozycje źan-
darmęrii Lon Nola . w centrum

stolicy Kambodży Phnom Penh.
Kilka rakiet eksplodowało w po
bliżu . obozu wojskowego piecho
ty rządowej.
iiiiiiiiiniuniiiiiiitnifimimi
W Nowym Jorku odbyła się
premiera teatru jednego akto
ra* Występuje w nim znakomi
ta aktorka amerykańska, od
twórczyni głównej roli w gra-

ym u nas obecnie filmie pt.
,>Kabare**‘ —

* Liza MiriellL Po

spektaklu aktorka oblężona zo
stała przez tłum fotoreporterów

i dziennikarzy*
CAF — UPI — telefoto

JMMk' '
-

Zakłady Wytwórcze Aparatury
Precyzyjnej . MERA-PAFAL ze

Świdnicy są jedynym w kraju
producentem liczników energii
elektrycznej oraz, czujników i
wskaźników do wszystkich typów
samochodów pochodzących z Pol
ski. Około 35 procent wyrobów
świdnickiej MERY trafia na ryn
ki zagraniczne, głównie do kra
jów europejskich i arabskich. ? W
Zakładach tych zastosowano o-

statnio wiele nowych techno
logii, zaprojektowano i wykonano
we własnym zakresie nowe ma
szyny, między innymi, dwie o-

brabiarki. Jedna z nich przezna
czona jest do produkcji rdzenia
liczników energii elektrycznej,
druga zaś do obróbki ramy licz
nika trójfazowego. Dzięki tym
usprawnieniom Zakłady Wytwór
cze Aparatury Precyzyjnej zaor

szczędziły wiele pracy$ a równo
cześnie powiększyły swoją pro
dukcję. N/z: obrabiarka do łącz
nika rdzenia liczników energii e-

lektrycżnej.,
CĄF — Hawałej

15-lecie czasopisma
„Problemy Pokoju
i Socjalizmu"

W drugim dniu spotkania
przedstawicieli 67 partii kótnu-

nistyeznych ■i robotniczych w

Pradze, poświęconemu 15-leciu

czasopisma „Problemy Pokoju
i Socjalizmu” przemawiał 'ctłoX
nek Sekretariatu KC PZPR An
drzej Werblan. . Stwierdził on

m. in., że czasopismo to wnosi
ceńńy wkład W umacnianie

międzynarodowego ,, ruchu ko
munistycznego, w rozwój teorii
i ideologii marksizmu-leni-
nizmu, ; > ■.

13.30,

12 Zt.

K-203

EL DORADO

Od dnia 10 stycznia

kino „Kijów"
wyświetla film

produkcji USA.

kolorowy, pt,

w rolach głównych: ,

4 JOHN WAYNE
' ♦ ROBERT MITĆHUM
♦ i ANNĘ NEWMAN. .

Godziny rozpoczynania se
ansów : 16.38 i 19.30 —

w niedziele 10.89,
16,30 i '

19,30.
Ceny biletów 13 i

Film dozwolony od lat 14.

Awaria na pokładzie
sondy „Mariner-10

Naukowcy z, ośrodka dalekosiężnej łączności
kosmicznej w Kalifornii wykryli, iż źródła ener
gii na pokładzie sondy kosmicznej „Mariner-10”
nie funkcjonują prawidłowo. („Mariner-10” zo
stał wystrzelony 3 listopada ub. roku w kierun
ku Wenus i Merkurego). Jednak w wypadku
dotychczasowych źródeł, włączony zostanie au
tomatycznie generator zapasowy, zasilany ener
gią słoneczną. Pozwoli on „Marinerowi-10” na

■Wykonanie’ zadań.

s

DZIŚ zebrała się w Genewie
na kolejne posiedzenie eglp-
sko-lzraelska komisja wojsko
wa, wyłoniona przez blisko
wschodnią konferencję poko
jową. ,

DO MOSKWY przybyła pol
ska delegacja, której przewod
niczy wicepremier PRL —; Mie
czysław
weźmie udział

międzyrządowej
polskiej kómlsj
gospodarczej * i

nlcznej.
ADMINISTRACJA amery

kańska próbując rozwiązać
problem dotkliwego niedoboru
paliw, rozważa zwołanie mię
dzynarodowej konferencji
głównych krajów importują
cych ropę naftową. Celem

konferencji miałoby być u-

stalenie wspólnej polityki w

obliczu kryzysu paliwowego.
W KAZANIU odbyła się u-

roCzystość udekorowania Or
derem Przyjaźni Narodów Au-

tonomlcznej Tatarskiej Repu
bliki Radzieckiej. Na uroczy
stości przemawiał członek
Biura Politycznego KC KPZR,
minister obrony ZSRR — A.
Greczko.

WICEPREMIER Japonii T.

Miki, który ,We wtorek przy
był do Waszyngtonu, spotka

Jagielski,
w

Delegacja
posiedzeniu

radziecko-
wspólpraeyd/s

naukowo-tech-

slę dzisiaj z amerykańskim
sekretarzem stanu H. Kissin-

gerem. Następnie Miki uda się
do N. Jorku aby
dzić rozmowę z

generalnym ONZ,
heimem na temat
Bliskim Wschodzie

nym z tą sytuacją
POD przewodnictwem kan

clerza . NRF — W. Brandta o-

braduje dziś gabinet zachod-
- nionietnieokiej;

różne aspekty

przeprowa-
sekretarzem

K. Watd-

sytuacji na

1 związa-
kryżysem.

omawiane są
polityki we-

wnętrzno-gospodarczej, w tym
trudności, wywołane kryzy
sem energetycznym.
.W WIEKU 67 lat zmarł zna

ny pianista radziecki Lew O-
borln. Był on pierwszym mu
zykiem radzieckim — laurea
tem konkursu międzynarodo
wego. w 1927 roku zdobył
I nagrodę na konkursie cho
pinowskim , w , Warszawie.

BRYTYJSKA Izba Gmin
zbiera się na Sesję \nadzwy
czajną, aby omówić napiętą,
sytuację społeczną w W. Bry
tanii.

POLICJA aresztowała 35

Chile,
z pier-.
, załogi
rządów,
sektora

sób spośród personelu fabry-
' kl włókienniczej „Sumar” na

przedmieściu stolicy
Fabryka ta jako jedna
wszych na wniosek

przeszła . za czasów
prezydenta Allende do

upaństwowionego.
POD hasłem „Wytężoną pra

cą .1 doskonałą nauką uczcimy
rozstrzygający czwarty rok

pięciolatki”, odbyło się ogól
nozwiązkowe zebranie radziec
kiego Komsomolu.

WST.PAULW
aeseta rozpoczął
dwóch działaczy
oskarżonych ć .

_

związane z zajściami w'miej
scowości Wbundęd Knee w

•tanie Południowa Dakota.

WTOREK był drugim dniem
toczących się w Genewie obrad

przedstawicieli państw człon
kowskich OPEC — organizacji
państw eksporterów ropy naf
towej nad ustaleniem zasad

długoterminowej polityki cdn.

, AGENCJE zachodnie poWo-
: lująe się na źródła panamskle
, Piszą, że we wtorek USA i

Panama uzgodniły podstawo
we zasadynowege traktatu,
który w przyszłości położy
kres amerykańskiej Jurysdyk
cji w strefie Kanału Panam- 1

, skiego. ■' •

•tanie Min-

się proces
Indiańskich,

O przestępstwa

■§

s

£
s
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ECHO KRAKOWA

Listy z gratulacjami
od Edwarda Gierka

(Dokończenie ze str. 1)
w Krakowskim Przedsiębior
stwie Nasiennym „CN” oddz.
Wadowice; Wacław GAIK—
instruktor Sp-nl Ogrodni
czej z gminy Jodłownik pow.
Limanowa; Leopold GRA
BOWSKI -- naczelnik gmi
ny Trzciana-2egocina pow.
Bochnia, Kazimierz GRELA
— dyrektor naczelny Wy
twórni Silników Wysoko
prężnych w Andrychowie;
Wojciech HALOTA — kier,
działu Postępu Techniczne
go w kopalni węgla kamien
nego „Siersza” w Trzebini-
Sierszy; Czesław HARAN-
CZYK — kierownik działa
w Przedsięh. Geologicznym
W Krakowie; Jan HARPULA
*— kierownik pracowni w

Instytucie Odlewnictwa MPC
w Krakowie; Andrzej HER-
JAN —- inżynier w Instytu
cie Odlewnictwa MPC w

Krakowie; Jan JASIŃSKI —

brakarz w WSK Kraków;
Augustyn KRUPA — rolnik
z Dąbrówki Morskiej, gm.
Szczurowa pow. Brzesko;
Alfred KRYWULT — z-ca

dyrektora naczelnego Zakła
dów Przemysłu Wełnianego
,.Kentex” w Kętach; Zofia
KSIĄŻEK — prządka w AZPB
w Andrychowie; Adam
KUC — rolnik z Gdowa
pow,, Myślenice; Mieczysław
KURZYDŁO —dyrektor na
czelny Przedsięh. Projekto
wania i Wyposażania Od
lewni „Prodlęw” w Krako-
wie; Stanisława LEBICĄ —

pielęgniarka w Wojewódz
kiej Przychodni Zdrowia
Psychicznego w Krakowie;
Feliks LEŚNIAK*— dyrektor
naczelny Olkuskiej Fabryki
Naczyń Emaliowanych w Ol
kuszu; Stanisław MACIA-
ŁEK — dyrektor naczelny
Krakowskich Zakładów Be
tonowych i Żelbetowych w

Krakowie; Teresa NITKIE-
WIĆZ — dyrektor Wojew.
Zjednoczenia Budownictwa
Komunalnego w Krakowie;
Zdzisiaw.NPJYAK^rF^I.
kretarz KŻiw Zakładach ■

Tarnowie; Stefan ÓCZKOW-
SKI — I sekretarz POP w

Przedsięh. Projektowania i
Dostaw Kompletnych Obiek
tów Przemysłowych „Che-
madex” w Krakowie; Bro
nisław OLEKSIAK — kiero
wnik Wydziału w Krakow
skich Zakładach Farmaceu
tycznych „Polfa” w Krako
wie; Stanisław Ol ALKO —

dyrektor naczelny Zakładów

Azotowych w Tarnowie; Mi
chał OSIECKI — dyrektor
Technikum Elektrycznego i
Technikum dla Przodujących
Robotników w'Nowej Hucie;
Antoni PAPIR — prezes Wo
jewódzkiego Związku Spół
dzielni Mleczarskich w Kra
kowie; Eugeniusz PIECZKA
— z-ca Prokuratora Woje
wódzkiego w Krakowie; Ma
ria PIETYRA — pomoc tka
cza AZPB w Andrychowie;
Józef PIĘKOS — brygadzi
sta w Krakowskiej Fabryce
Aparatów Pomiarowych w

W dniu jutrzejszym na wo
kandę Sądu Powiatowego dla
m. Krakowa wchodzi sprawa
równie nietypowa co przygnę
biająca. 'Nietypowa- —■bó cho
dzić o narkotyki, przygnębiają
ca — gdy się bierze pod uwagę
wiek oskarżonych.

W listopadzie 1972 r. do jed
nej z nowohuckich aptek zgło
sił się młody chłopak przedsta
wiając do realizacji receptę na

środek odurzający. Recepta by
ła opieczętowana, ale autenty
czność figurującego na niej pod
pisu lekarki wydała się farma-
ceutce podejrzana. Po telefoni
cznym skontaktowaniu, się z

lekarką, dowiedziała się, że, po
dobną receptą nie została nigdy
wystawiona. Zawiadomiła mili
cję. Zatrzymany siedemnastola
tek podczas . przesłuchania u-

jawnił fakty i okoliczności
związane ż działalnością grupy
krakowskich narkomanów. Był
to punkt wyjściowy do wszczę
cia śledztwa, w rezultacie któ
rego. organa milicji ustaliły na
zwiska kilkunastoosobowej gru
py chłopców i dziewcząt trud
niących się fałszowaniem recept
i zażywających środki o działa
niu narkotycznym. Obecnie

Krakowie; Jur PISZAK —

dyrektor naczelny Instytu
tu Odlewnictwa MPC w

Krakowie; Henryk PŁAC —

I sekretarz KZ w Wytwórni
Silników Wysokoprężnych w

Andrychowie; Aniela PLE
ŚNIAK — salowa w Pań
stwowym Domu Pomocy
Społecznej w Krakowie; Sta
nisława PROKOPCZAK —

pielęgniarka w Szpitalu
Aliejskim im. G. Narutowi
cza w Krakowie; Anna RAJ
CA — brygadzistka szwalni
w NZPS „Podhale” W No
wym Targu; Franciszek RU-
ŚNARCZYK — nauczyciel w

zbiorczej szkole gminnej w

Dobrej pow. Limanowa; Ta
deusz RZEPA — kierownik
pracowni w Instytucie Od
lewnictwa MPC w Krako
wie; Eligiusz SALA — ślu
sarz AZPB w Andrychowie;
Andrzej SAMBURSKI— gór
nik kopalni węgla kamien
nego „Komuna Paryska” w

Jaworznie; Zofia SERWA —

nauczycielka w Szkole Pod
stawowej nr 2 w

’ Trzebini-
Sierszy; Zbigniew SŁOMSKI
— dyrektor naczelny Kra
kowskich Zakładów Elektro
nicznych „Telpod” w Kra
kowie; Stefan SŁUPSKI —

dyrektor naczelny kopalni
węgla kamiennego „Siersza”:
Stefan STABRAWA — z-ca

dyrektora naczelnego Kra
kowskich Zakładów Betono
wych i Żelbetowych w Kra
kowie; Jan STASIOWSKI —

sztygar oddziałowy w kopal-
ni węgla kamiennego „Ja
worzno”; Kazimierz STAŃ
KO — z-ca dyrektora na
czelnego Centralnego Labo
ratorium Przemysłu Obuw
niczego w Krakowie; Wła
dysława SZCZUPAK — pie
lęgniarka w Państwowym
Domu Rencistów w Batowi- ■
cach pow. Kraków; Jerzy
SZYMCZAK — dyrektor na
czelny AZPB w Andrycho
wie; Jerzy ŚLIWA — robot
nik w Instytucie Odlewnict-

,iwą..jwpę _w,.Krakowie;. .Sta- ,

ni,sław TULĘJA. — kierow
nik Tartaku w, Zy,wcu; . He-
Icna WALENDOWSKA —o.

buwnik-szwacz w Południo
wych Zakładach Skórzanych
„Chełmek” w Chełmku; Ma
rian WARKOWSKI — dy
rektor Wojewódzkiego Zjed
noczenia Przedsiębiorstw Me
chanizacji Rolnictwa w Kra
kowie; Mieczysław WAR
SZAWSKI — dyrektor na
czelny kopalni węgla ka
miennego „Janina” w Libią
żu; Piotr WCISŁO — rolnik
z Przemęczan pow. Proszo
wice; Włodzimierz WOZNI-
CZKO — dyrektor naczelny
Kombinatu Górniczo-Hutni
czego „Bolesław” w Bukow
nie; Jerzy WRÓBLEWSKI
— kierownik Zakładowego
Domu Kultury w Zakładach
Chemicznych w Oświęcimiu:
Stanisław WYDMANSKI —

rolnik z Rzeżuśni gm. Goł
cza pow. Miechów; Roman
ZASTAWNY — górnik ko
palni węgla kamiennego „Ja
worzno” w Jaworznie.

Młodzi narkomani

na lawie oskarżonych
przed sądem stanie ośmiooso
bowa grupa młodych ludzi. Po
zostałych objęło osobne postę
powanie śledcze.
■22-letni Jan G. po rocznej
pracy w HiL porzucił zakład
związując się ze środowiskiem
hippisowskim. Idąc śladem ko
legów zaczyna aplikować sobie

narkotyki doustnie lub za po
średnictwem strzykawki. Otrzy
muje je od współtowarzyszył
lub kupuje w aptekach posłu
gując się sfałszowanymi recep
tami.

19-letni Ryszard D. porzucił
naukę w technikum wiosną 1972
r. Zaczyna przebywać wśród by
walców kawiarni „Sukiennice”,
którzy informują go, że narko
tyki można uzyskać podrabiając,
recepty. Prosi zatem sWego ko
legę, Ucznia szkoły poligraficz
nej, aby wykonał pieczątki
przychodni i niektórych leka-

Powoli powraca zima. Po ostat
nich opadach śniegu jest nadzie
ja, że tysiące entuzjastów nar
ciarstwa, znów będą mogli po
myśleć o wyjeżdzle w góry. N/z:
na turystycznym szlaku pod

Śnieżką.

CAF — Moroz

Urząd Wojewódzki
przed nowymi zadaniami

od przewodnictwem woje
wody krakowskiego Wita.

Drapicha odbyła się narada
dyrektorów wydziałów i zjedno
czeń. Przedmiotem spotkania
były najbliższe zadania, jakie
ma do wykonania Urząd Woje
wódzki.

Wśród nich na pierwszy plan
wysuwają się prace związane Z
kształtem nowego planu roz
woju województwa. Dyrekto
rzy poszczególnych jednostek
podległych UW prezentować bę
dą na forum komisji WRN

programy swoich zamierzeń
realizowanych w tym toku.

Jak podkreślił wojewoda, pla
nowana dynamika rozwoju go
spodarczego wymaga skoncen
trowania całego wysiłku na

kilku . podstawowych proble
mach m. . in. podniesieniu. ę-
fektywności gospodarowania
majątkiem tftwałyim' oszczędno
ści w gospodarce materiałowej,

Uroczystości żałobne

po zgonie
trzech polskich marynarzy

W Aberdeen odbyły się uro
czystości żałobne po zgonie
trzech członków załogi trawle
ra „Nurzec”, który uległ kata
strofie u wybrzeży Szkocji. W

uroczystościach uczestniczyli
członkowie załóg polskich stat
ków, znajdujących się w Aber
deen. Jeden z nich — „Ruda
wa”, wiezie zwłoki ofiar kata
strofy do kraju. Załoga „Nur
ca” uczestniczyła w uroczysto
ściach żałobnych na holowni
ku „Gordyj”. Radzieckiego ma
rynarza — Jana Linaberga,
który zginął podczas akcji po
mocy naszym ludziom morza,

pożegnał pierwszy oficer „Nur
ca” — T. Kostkowski.

rzy. Nim Ryszard zaczął kupo
wać narkotyki na . „bibułę” —

jak nazywano „lewe” recepty
— wstrzykiwał sobie dożylnie
morfiną, otrzymywaną od nie
zidentyfikowanego do tej pory
mężczyzny noszącego pseudo
nim „Ringo”.

Równie dziewiętnastoletnia Ce
cylia P. zaczęła się narkotyzo
wać przed trzema laty, kiedy
weszła w środowisko krakow
skich hippisów.' Dwukrotnie le
czona w Klinice Psychiatrycznej.

Krystyna Sz. opuściła zakład
wychowawczy mając 18 lat i od
tej pory stała się stałą bywal-
ęzynią „Sukiennic”. Pozostawio
ne jej po śmierci matki miesz
kanie stało się w nied.uglm cza
sie miejscem spotkań i zabaw',
przybierając zarażem charakter
hippisowskiej komuny. Na dro
gę narkomanii weszła w podob
ny sposób jak inni.

Posiedzenie
Biura Politycznego KC PZPR

Pla-
Biuro Polityczne KC PZPR na posiedzeniu w dniu 8 bm. do

konało oceny wstępnych wyników wykonania Narodowego
nu Gospodarczego za 1973 r.

Bezultaty osiągnięte w IV
kwartale. ub. j. potwierdza
ją w pełni prognozę cało

rocznych wyników, prezentowa
ną na I Krajowej Konferencji
PZPR oraz w toku debaty sej
mowej nad projektem planu i
budżetu na 1974 r. Wskazują
one, że wszystkie podstawowe
zadania ubiegłorocznego planu
zostały wykonane.

. Efekty dobrego tempa pro
dukcji materialnej przemysłu i
rolnictwa oraz wzrost wydaj
ności pracy pozwoliły na znacz
ne zwiększenie dochodów lud
ności. Nastąpiła też dalsza roz
budową 1 unowocześnienie po
tencjału wytwórczego kraju.
Pomyślnie wykonano plan bu
downictwa mieszkaniowego.

zwiększeniu wydajności pracy.
Obniżka kosztów produkcji oraz

wprowadzanie postępu techni
czno-organizacyjnego „jest nie
mal nakazem chwili, podobnie
dotyczy to dyscypliny plano
wania inwestycji oraz kontroli
gospodarki finansowej. Są jesz
cze wysokie rezerwy kadrowe
i dlatego przez odpowiednią po
litykę trzeba będzie je umiejęt
nie ujawnić i wykorzystać. (Iw)

Umowa o współpracy
między AGH

i Zjednoczeniem Przemysłu
Ceramiki Budowlanej

:5ąjir .Re^tp^ŚJu .AGH ód-

było się uroczyste podpi
sanie umowy o współpra

cy naukowo-technicznej pomię
dzy Akademią Górniczo-Hutni
czą a Zjednoczeniem Przemysłu
Ceramiki Budowlanej, w War
szawie. 'Współpraca ułatwi roz
wiązywanie problemów, energe
tycznych przemysłu materiałów

budowlanych oraz realizację
kompleksowego programu ba-,
dań podstawowych i prac wdro
żeniowych w zakresie urządzeń
energetycznych.

W celu prawidłowej, realiza
cji i intensyfikacji założonych
tematów badawczych powołane
zostanie uczelniano-przemysło
we . Laboratorium
Cieplnej ze

badawczej
podstawowe
przemysłu
wlanych. W

nego ostatnio

gramu oszczędności paliw, ener
gii, surowców i materiałów,
prace te nabierają szczególnego
znaczenia.

Techniki
statusem jednostki
prowadzące prace

i rozwojowe dla
materiałów budo-

kontekście ogłoszo-
rządowego pro-

Wciągnięcie w nałóg było nie
rzadko kwestią przypadku. Naj
starszy z grupy, 25-letni Jerzy
W. miał z polecenia Ryszarda
D. wręczyć nieznajomemu męż
czyźnie o ps. „Apacz” 20 table
tek środka narkotycznego. Było
to pierwsze zadanie jakie o-

trzymał w momencie, gdy
wszedł w kręgi bywalców „Su
kiennic”. „Apacz” się wtedy nie
stawił na umówione miejsce i
niedoszły doręczyciel zatrzymał
narkotyki przy sobie. 14 table
tek zażył w domu. Później, ńa
życzenie kolegi posługiwał się
własnym dowodem
odbierając w aptece

osobistym
morfinę.

znajdujeWśród oskarżonych
się dwójka nieletnich: Ewa S.
porzuciła naukę w liceum,
Piotr K., do tej pory nie ukoń
czył szkoły podstawowej. Naj
bardziej uzależniony od nało
gu, jest stałym pacjentem Kli
niki Toksykologicznej i Szpita
la Psychiatrycznego. Każdora
zowa terapia ponosiła fiąśko,
gdyż po paru miesiącach
wracał do nałogu.

po-

Chwile „przebywania
chmurach” pociągają za

1 skutki nieodwracalne.

w

sobą
(J)

han-
Pol-

Wydatnie, wzrosły obroty
dlu zagranicznego i udział
ski w międzynarodowym po
dziale pracy.

Biuro Polityczne uznało za

niezbędne zapewnienie w I
kwartale br. wysokiego rytmu
pracy we wszystkich ogriiwach
gospodarki. W szczególności ko
nieczne jest terminowe wyko
nywanie planów produkcji ryn
kowej i na eksport, pla
nów budownictwa, zapewnienie
poprawy pracy transportu i dy
scypliny jego użytkowników o-

raz konsekwentne, zdyscyplino
wane realizowanie ustalonegp
przez rząd programu oszczęd
ności paliw, energii, surowców
i materiałów.
WJ a posiedzeniu wysłuchano
Ni również informacji pierw

szych sekretarzy KW
PZPR w Katowicach i W War
szawie o działalności instancji
i organizacji partyjnych na

rzecz zapewnienia jak najle
pszych warunków dla. pełnej
realizacji zadań społeczno-go
spodarczego rozwoju w 1974 r.

ST astępnie zapoznano się z

IW informacją ministra spraw
wewnętrznych o stanie bez

pieczeństwa i porządku publicz
nego w kraju. Oceniając pozy
tywnie działania resortu spraw
wewnętrznych oraz prokuratury-
i sądownictwa,. Biuro Politycz
ne uznało ża -konieczne dalsze
wzmożenie wysiłków w celu
zapewnienia bezpieczeństwa o-

bywateli i zapobiegania sytua
cjom powodującym szkody w

gospodarce narodowej.

Co słychać?...
Demografowie W. Brytanii

obawiają się, że skrócenie
tygodnia pracy do 3 dni o-

raz czasu nadawania audy
cji telewizyjnych, przy kło
potach z uzyskaniem benzy
ny do samochodów, mogą
spowodować „skutki ubocz-

przpróśtu

Tajemnicza seria sabotaży

Kto niszczy francuskie

składy paliwa ?
PARYŻ
W ciągu ostatnich miesięcy

zanotowano we Francji kilka
akcji o wyraźnie sabotażowym
charakterze:

7 grudnia ub. roku ze zbior
ników w pobliżu miejscowości' Belfort nieznanf sprawcy wypu
ścili do kanału pół miliona li
trów ropy naftowej, zanieczysz
czając cztery rzeki.

28 grudnia podpalono zbiorni
ki w rafinerii ropy na przed
mieściach Besancon.

6 stycznia br. stanęły w pło
mieniach zbiorniki paliw płyn
nych w Macon. Niedaleko
Lyonu spłonęły tysiące metrów
sześciennych paliwa i smarów.
Straty oblicza się na wiele
milionów franków.

Ostatni z wymienionych po
żarów był najgroźniejszy i tyl
ko dzięki sprawnej akcji straży
pożarnej zakłady w Macon nie
uległy całkowitemu zniszcze
niu. Policja prowadzi energicz
ne śledztwo, ale prasa przypo
mina, że do tej pory nie zdo
łano wykryć sprawców po
przednich podpaleń. Prefekt
departamentu

'

Saone-et-Loire,
gdzie wydarzyły się owe wy
padki, zarządził ochronę wszy
stkich obiektów petrochemicz
nych w departamencie, W wy
wiadzie dla prasy nie wyklu-

1974 r., z powodu wyko-
robót drogowych, odwo-

na całym przebiegu kur-

pociągńw pasażerskich:
Krakowa, odjazd godzina

ZAWIADOMIENIE
DOKP KRAKÓW

Oddział Ruchowo-Handlowy PKP
w Krakowie — informuje, że
w•dniach 10, 11, 14, 18, 16 1 17

Stycznia
ńywania
luje się
sowanie
nr312z
8.25 i nr 313 z Trzebini-Sierszy,
odjazd godzina 10.30- K-183
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' DLA Uczczenia przypadają
cej' w tym miesiącu 50 roczni
cy śmierci twórcy państwa ra
dzieckiego •* Włodzimierza Le
nina, w Warszawie rozpocznie
się dziś 4-dniowa konferencja
naukowa, której główny temat
brzmi: „Idee Lenina, a mię
dzynarodowy ruch
fezy”. W konferencji
czyć będą naukowcy
jów socjalistycznych.

W WARSZAWIE odbyło się
tradycyjne noworoczne spot
kanie dziennikarzy polskich i

robotnl-
uczestni-
z8kra-

Z KRATO
zagranicznych, zorganizowane
przez Ministerstwo Spraw Za
granicznych. W spotkaniu u-

czestnlczyl min. Stefan Olszo
wski.

W mieRzynie powstała
pierwsza w kraju wojewódzka
szkoła aktywu młodzieżowego,
której. celem jest społeczno-
polityczne kształcenie aktywii
organizacji wchodzących w

skład FSZMP.
W STOCZNI Gdańskiej roz

poczęto budowę transportowca
rybackiego. Statek przeznaczo
ny będzie. do szybkiej obsługi
i zaopatrywania flotylli łow
czej na odległych łowiskach.

Premier Jaroszewicz

przyjął austriackich

parlamentarzystów
Premier Piotr Jaroszewlci

przyjął wczoraj przebywającą,
w Polsce na zaproszenie Sejmu
PRL delegację Zgromadzenia
Związkowego Republiki Austrii
z przewodniczącym Rady Naro
dowej — jednej z izb parla
mentu austriackiego — Anto-. ,

nem Benyą. W czasie spotkania
omówiono problemy
rozwoju kontaktów
austriackich. Delegacja parla
mentarzystów austriackich zło- i

żyła również wizytę marszałko
wi Sejmu — Stanisławowi Guc- -

wie.

dalszego
polsko-

Kronika wypadków
& W Karnlowlcach (pow.

Chrzanów) podczas zakładania

Instalacji elektrycznej spadl z da-

,chu własnego domu, 55-letnl Fran-
, Ciszek Stawarz. PouiÓsfon śmierć

na miejscu. .

'

•'ja

czył on, iż chodzi tu o zorga
nizowaną akcję sabotażową,
prowadzoną bardzo starannie.

Z tymi wydarzeniami, prasa
łączy wypadek w pobliżu Bor-
deaux, gdzie rozbiła się przed
dwoma dniami ciężarówka, w

której policja znalazła kilka
dziesiąt kilogramów materia
łów wybuchowych. Trzej pasa-

'

żerowie . zostali ciężko ranni „i .

umieszczeni w szpitalu. Być,,
może ich zeznania rzucą światło
na serię tajemniczych pożarów.

W „Lajkoniku**
W 866 grze „LAJKONIKA” z dnia

6 stycznia 1974 r. wpływy wynosi
ły 542.657.50 zl. Stwierdzono: 2 wy
grane z 4 trafieniami z dodatko
wą po 20.060 zł. 72 Wygrane z 4
trafieniami po 942 zl,. 2.142 wygra
ne z 3 trafieniami po 26 zł, 21.346
wygranych z 2 trafieniami po 5 zł
oraz 99 wygranych z 3 trafieniami
z dodatkową po 126 zl, 1.759 wyr
grapych ż, 2 trafieniami z dodat
kową po 20 zl.

TOTEK
W TOTO-LOTKU stwierdzono:

I LOSOWANIE — 3 szóstki,, wy
grane po 687 280 zl, 7 piątek prer
miowanych, wygrane po 294 548 zł,
404 piątki zwykle, wygrane po
6 500 zi, 16 065 czwórek, wygrane •

po 213 zl, 254 975 trójek, wygrane
po 13 zl; n LOSOWANIE — 7'

piątek premiowych, wygrane po
315 242 zl, 197 piątek zwykłych,
wygrane po 11000. zł, 14169 czwó- ,

rek, wygrane po 233 zl, 240 163
trójki, wygrane po 13 żl.

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa — Książka — Ruch’%
ul. Wiślna 2. Nr indeksu 35008.
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Badania naukowe 1974 roku

Powroty do życia
w społeczeństwie

O PRACACH KOMITETU REHABILITACJI I ADAPTACJI CZŁO
WIEKA — MÓWI JEGO PRZEWODNICZĄCY, PROF. DR JAN SZCZE
PAŃSKI — WICEPREZES PAN.

SD
PONAD DWÓCH

LAT Komitet Reha
bilitacji i Adaptacji

Człowieka PAN skupia przed
stawicieli różnych dziedzin
nauki i praktyki. W tym cza
sie zebrano obszerne materia
ły, dostarczone przez lekarzy,
prawników,
nomistów i
ko organ
— zajmuje
zagadnień
prawnych, socjalnych i,
dycznych, związanych z reha
bilitacją i adaptacją do wa
runków współczesnego życia
społecznego ludzi o niepełnej
sprawności psychicznej i fi
zycznej, inwalidów, ludzi sta
rych.

Głównym celem jest usta
lenie, ilu właściwie mamy w

o niepełnej
zarówno dzie-
w wieku pro-

poprodukcyj-

socjologów, eko-
in. Komitet — ja-
wielodyscyplinowy

się całokształtem
ekonomicznych,

me-

kraju ludzi
sprawności —

ci, jak i osób
dukcyjnym i
nym — a także zbadanie naj
ważniejszych problemów, na

jakie napotykają w życiu.
Równocześnie staramy się
zbadać możliwości rozwiązy
wania tych problemów z

punktu widzenia medycyny, a

także przystosowania tych lu
dzi do życia społecznego.

Nie mniej ważne jest przy
gotowanie odpowiednich do
kumentów prawnych; któte

regulowałyby spraiwy inwa
lidztwa i rehabilitacji w na
szym kraju, lepiej niż
tychczas istniejące akty
wne.

KOMITET DZIAŁA

przez swoje trzy sekcje,
wszą kieruje prof. dr Wiktor
Dega — sekcja ta zajmuje
się problemami dzieci o o-

graniczonej sprawności i zdol
ności do życia.

Sekcja druga, pod kierun
kiem prof. dr Mariana Weisa,
zajmuje się rehabilitacją lu
dzi o ograniczonej sprawno
ści w 'wieku produkcyjnym,
natomiast prof. dr Jerzy Pio
trowski w sekcji trzeciej ma

pod Opieką ludzi w wieku
poprodukcyjnym.

Obecnie Komitet jest na

etapie przechodzenia od zbie
rania materiałów do przygo
towania opracowania końco
wego, które obszernie przed
stawi sytuację osób o niepeł
nej sprawności życiowej, ich
miejsce w społeczeństwie,
warunki życia i proponowa
ne środki rozwiązywania ich
problemów w skali ogólno
społecznej.

STARAMY SIĘ ustalić, co

należy powierzyć służbie
zdrowia i gdzie musi wkra
czać polityka
rola przypada
światowym,
stracyjnym.

do-
pra-

po-
Pier-

pedagogice społecznej i opie
kuńczej, literatura medyczna,
psychologiczna, prawnicza.
Komitet Rehabilitacji i Adap
tacji Człowieka PAN nie
chce wyręczać istniejących
organizacji społecznych ani
instytucji państwowych. Za
mierza tylko w sposób synte
tyzujący zebrać wyniki pro
wadzonych badań, cały doro
bek literatury z różnych
dziedzin nauki, ująć następ
nie to zagadnienie komplek
sowo z punktu widzenia
praktycznych potrzeb ludzi o

ograniczonej sprawności ży
ciowej. Traktujemy tę pracę
jako służbę nauki w przygo
towaniu i realizowaniu poli
tyki społecznej państwa.
diiininniniuniiiiiniiinniiininminiiiniiHiiinimniinininiiiHniiimiinniiniiiiiniinnnw,

Na jeziorze Krzywym k. Olsztyna, gdzie panują świetne Wa
runki lodowe trenuje kadra naszych bojerowców.

a

społeczna; jaka
instytucjom o-

jaka admini-
Zastanawiamy

się w toku
kie sprawy
wszystkim
przy udziale w pracach Ko
mitetu przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych .

— aby
ludziom -o~ niepełnej spraw
ności umożliwić uczestniczę-

należy przede
rozwiązywać —

Kijowianie pamiętają
o polskich żołnierzach

poległych w obronie ich miasta
dy Kijć

■łzwolony;

Sowa
dno

śnieżną — należy do bar-
rzadkich u nas ptaków.

w normalnym życiu, o-

czywiście w miarę ich możli
wości.

W naszych pracach współ
działamy ściśle z Minister
stwem Zdrowia i Opieki Spo
łecznej, z Polskim Towarzy
stwem Walki z Kalectwem, z

różnymi instytucjami me
dycznymi.

NOWY ROK 1974 będzie
miał decydujące znaczenie
dla prac prowadzonych w

naszym Komitecie. Przecho
dzimy bowiem, jak wspo
mniałem, od etapu gromadze
nia materiałów, do ich opra
cowywania. Jest to proces
dość złożony. Istnieje już bo
gata literatura poświęcona
zagadnieniom inwalidztwa,

tfldy Kijów był już wy-
■łzwclony, nocą nad miia-
T^sto wtargnęła jednostka

bombowców •' hitlerowskich.
Zaatakowały onę stolicę U-
krainy! ód r:śtfÓlĄr‘' Darnie^;
Wśród , stacjonujących wojsk
znajdował się tam wówczas
również polski dywizjon prze
ciwlotniczy. Polscy żołnierze
podjęli ciężki, nieoczekiwany
bój. Udało im się powstrzy
mać/wroga, strącili. 5 nieprzy
jacielskich ciężkich bombow
ców. W tym
zginęło 49 polskich
Towarzysze broni
poległych w pobliżu
lejowej w Darnicy,
ostatnie honory wojskowe i
ruszyli dalej, na zachód.

Dziś Darnica jest dzielnicą
Kijowa. W pobliżu cmentarza

polskich żołnierzy zbudowana
została szkoła średnia nr 105.
Młodzież szkolna pamięta o

bohaterach z Darnicy, opieku
je się mbgiłamd. To już tra-

nocnym boju
żołnierzy,

pochowali
stacji ko-
oddali im

dycja, która żyje i utrwala
się, przekazywana młodszym
uczniorn przez starszych. Mło
dzież czci śwjeta narodowe
Rolś^^~'d^i®.c odrodzenia,
bocznice "posiania.. Wojska
Polskiego, rocznicę bohater
skiego boju w Darnićy, wy
zwolenia Krakowa.

Uczniowie Szkoły nr 1Ó5 u-

tworzyli także „polską izbę
pamięci”, w której gromadzą
pamiątki z Polski, dokumen
ty upamiętniające bohaterską
nocną walkę polskich żołnie-,
rzy o Kijów i informacje o

poległych. Slą listy w różne
strony Polski, do krewnych
i bliskich bohaterów z Dar
nicy z prośbą o pamiątki i
informacje.

Nie tylko piszą, otrzymują
również moc listów z Polski,
z różnych szkół. Wszystkie li
sty z Polski są pieczołowicie
przechowywane w pamiątko
wej księdze, która stanowi

część ekspozycji w „polskiej
izbie pamięci”.

W szkole działa bardzo ak
tywnie- Towarzystwo Przyjaź
ni Radzi ecko-Polskiej, jest
ona 'zbiótóWy r

’ członkiem 1
Ukraińskiego Oddziału Towa
rzystwa Przyjaźni Radziecko-
Polskiej. Szkoła została od-,
znaczona medalem „Za ochro
nę pomników walki i mę
czeństwa”.

ANATOL

OD REDAKCJI:
szkoły nr 105 w

pragnęłaby nawiązać
pondencję z którąś z krakow
skich szkół. Zainteresowanym
podajemy jej adres: Kijów 96,
ul. Symferopolska 10, szkoła
nr 105,

MAJKO

Młodzież
Kijowie

kores-

Z CAŁEGO
ŚWIATA

LICZBA LUDNOŚCI AME
RYKI ŁACIŃSKIEJ wynosi
obecnie (stan> na połowę u-

biegłego roku) 308 milionów.

Największy na tym konty
nencie kraj — Brazylia —

ma już 101 min mieszkań
ców, na drugim miejscu
znajduje się Meksyk (prze
szło 56 min ludności). Naj
wyższy wskaźnik urodzeń

(49 na 100 mieszkańców) no
towany jest w Hondurasie.
Jest to zarazem jeden z naj
wyższych wskaźników - na

święćie. Dla porównania —

w Polsce rodzi się co roku
17 dzieci na każdy tysiąc
mieszkańców.
ZACHÓDNIOSYBERYJSKIE '

ZAGŁĘBIE NAFTOWE (któ
ro dało po raz pierwszy ro
pę w 1964 r.) równo po lu
latach, w roku 1974, wypro
dukuje 115 min ton płynne
go paliwa. Eksploatacja roz
wija się tu szybciej, niż za
kładają plany — tak np. od
roku 1971 do dziś w zagłę
biu tym wydobyto z górą 5
min ton ropy naftowej po
nad plan,

W KANADZIE — BOOM
INWESTYCYJNY: według o-

ceny ministerstwa przemysłu
i handlu, wartość przyszło
rocznych inwestycji tylko w

sektorze prywatnym będzie
o ponad 21 proc, wyższa niż
w roku bieżącym. Gros no
wych nakładów inwestycyj
nych Zasili przemysły prze--
twórcze — suma środków

wyasygnowanych na ich roz
budowę wzrośnie w 1974 r. f

o. ok. 46 proc, w porówna
niu z rokiem 1973.

ROZWÓJ BASENU RZEKI

MEKONG w Indochinąch
był ostatnio przedmiotem o-

brad międzynarodowej ko
misji ekspertów, w skład

której wchodzą przedstawi
ciele Laosu, Kambodży, Sy
jamu i Wietnamu. Przed
miotem obrad była m. in.

sprawa projektowanej bu
dowy transindochińskiej au
tostrady łączącej nie posia
dający dostępu do morza

Laos; z południ owowietnam-
skim -portem Sajgon. ■

CZECHOSŁOWACKIE
SKLEPY OBUWNICZE sprze
dają wl"B!fe'zfącytń' sezonie jeń
sienno-zimowym aż 56 mo
deli kozaczków. Ilościowo
biorąc, jest to asortyment
imponująco szeroki. Jak pi-,
szę, jednak „Rude Pravo”
klientki mają nadal kłopoty
z doborem właściwej nume
racji i- z dopasowaniem ko-1
loru obuwia do. prezentowa
nego fasonu. W następnym
sezonie liczba wzorów ma

ulec zmniejszeniu, natomiast
winna poprawić się ich uży
tkowość i zgodność z prefe
rencjami klientek.

Z dziejów teatru krakowskiego

Aktor, reżyser, komediopisarz
Wprowadzenie w niedługim

czasie na scepę Teatru
Kolejarza komedii Roma

na Niewiarowicza pt. „Znajda"
daje sposobność do przypomnie
nia życia i twórczości tego wy
bitnego artysty teatru.

Rodowity lwowianin (ur. 1902

r.), syn znakomitej primadonny
operetki lwowskiej Heleny Mi-

łowskiej, po ukończeniu szkoły
średniej przybywa do Krakowa
i tu w sezonie 1921/22 zostaje
zaangażowany przez dyr. Teofila
Trzcińskiego do zespołu Teatru
im. J- Słowąckiego. Równocześnie
rozpoczyna studia na wydziale
prawa UJ. W czasie dwuletniego
krakowskiego stażu, kierowany
ręką tdk wytrawnego pedagoga
jak Trzciński, wykazuje nieprze
ciętny talent aktorski. Prócz sze
regu większych i drobnych ról

gra tytułową postać w „Orląt
ku" Roetanda, dorównując nie
mal pod. wielu względami dwom

innym świetnym je) odtwórcom:
Tadeuszowi Białkowskiemu i

Eugeniuszowi Solarskiemu. Dru
ga poważna rola — to „Alek-

sander, którego Parysem zowią"
w „Odprawie posłów greckich"
Jana Kochanowskiego, wysta
wione) z inicjatywy dyrektora
na dziedzińcu arkadowym Zam
ku Wawelskiego W czerwcu 1923
r't Niebawem Niewiarowicz zy-

oce-skuje coraz pochlebniejsze
ny krytyki prasowej.

W ciągu dalszych kilkunastu
lat pracuje na scenach warszaw
skich. Tam daje się poznać, tak
że jako zdolny reżyser i autor

komedii: „Gdzie diabeł nie mo
że", „Dlaczego zaraz tragedia"
wystawionych w sezonie 1938/39
także w Teatrze im. J. Słowackie-

go. Komedie te napisane z du
żym talentem, pełne prostoty i

szczerego, choć bezpretensjonal
nego humoru cieszyły się dużym
powodzeniem na scenach zawo
dowych i amatorskich w kraju.
Jedną z nich wystawił teatr w

Hamburgu.
W czasie okupacji Niewiaro

wicz włącza się w nurt pracy
konspiracyjnej, wstępując do

podziemnej organizacji pn.
„Związek Walki Zbrojnej". Gdy

w r. 1940 władze hitlerowskie

zezwalają Igo Synowi (przed
wojną szpiegowi niemieckiemu,
a wówczas haniebnemu kolabo
rantowi) na otwarcie teatru dla

publiczności polskiej pn. „Ko
media", Niewiarowicz na pole
cenie swych władz konspiracyj
nych rozpoczyna tam pracą w

charakterze reżysera — a wła
ściwie członka polskiegb wywia
du. Teatr ten staje się nieba
wem (tuż pod bokiem agentów
hitlerowskich z Symem na czele)
punktem kontaktowym podziem
nych organizacji.

- W r. 1941 Niewiarowicz otrzy
muje rozkaz poczynienia przy
gotowań. do wykonania na Śy-
mie wyroku śmierci wydanego
przez władze konspiracyjne. Z
narażeniem życia wykonuje po
lecenie; wyrok został wykonany
S marca 1941 r. Walka z okupan
tem trwa nadal. Niestety w r.

1943 Niewiarowicz zostaje aresz
towany i przewieziony do obozu
w Gross-Rosen.

W r. 1945 wraca do kraju z

poważnie nadszarpniętym zdro

wiem. W tym czasie pisze kome
dię pt. „Ich dwóch”, wystawio
ną w Teatrze im. J. Słowackiego
w kwietniu 1946 r. Gra i reży
seruje głównie w teatrach war
szawskich, lecz nie zapomina o

Krakowie. Tu reżyseruje kome
dię historyczną L. H. Morstina

pt. „Polacy nie gęsi" (1953 r.),
sztukę M. Mazorowej „Mieszka
nie nr 3“ (1954 r.), J, Krasickie
go „Kobiety stamtąd" (1966),
Morstina „Trudna miłość" (1966).

Zmarł w lipcu 1972 r.

W komedii przygotowywanej
obecnie w Teatrze Kolejarza
pod zmienionym tytułem „Znaj
da" widzimy — jak zawsze u

Niewiarowicza — zręczność sce
niczną, wyczucie dialogu, sytua
cji i komizmu, jakim autor ob
darzył główne role. Panuje po
godny beztroski humor. Temat.'
dwóch przyjaciół z obozu kon
centracyjnego, lekarz i kierow
ca wychowują sierotę wojenną,
kształcą ją i wydają za mąż.

ANTONI BRAYER

Niedaleko Dżajpuru stolicy stanu Radżasthan w Indiach, 1 •

Amber, niewielkie miasto z początków X wieku z ruinami sta
rego pałacu i paru zachowanymi do dziś zabytkami architektu
ry hinduskiej. Amber jest jednym z ważnych punktów na mapie
turystycznej kraju nad Gangesem Z Dżajpuru podróżnych do
wożą autobusy. N/z: jedna z zabytkowych budowli „Koronkowy

pałac” w Amber.

CAF — Baliński,



StT, 4
ECHO KRAKOWA

Lokale na biura

lub cały budynek
o powierzchni użytkowej do 200 m2,
z dogodną komunikacją — KUPI lub
WEŹMIE w NAJEM Wojewódzki Ze
spól Działalności Gospodarczej Pol
skiego Związku Motorowego w Kra
kowie, ul. Sławkowska 4, tel. 581-12.

Praca Matrymonialne

PRZETARGI

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Nr 2 •— w Krakowie, pl. Boh.
Getta 11, ogłasza, że W DRODZE PUBLICZ
NEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
sprzeda samochód osobowy marki Warszawa
203, nr rej. 53-69 KW, nr silnika 008122, nr

podwozia 123745, rok prod. 1964, stopień zuży
cia 75, proc. — cena wywoławcza 30.000 zł.

Pierwszy przetarg odbędzie się w KPBP Nr
2 w Krakowie, pl. Boh. Getta 11, w dniu 17
stycznia 1974 r. o godz. 11, w świetlicy Przed
siębiorstwa, I piętro.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić
wadium w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, najpóźniej w przeddzień przetargu,
w kasie Zarządu KPBP Nr 2 w Krakowie, pl.
Boh. Getta 11, II piętro, pokój 201.

Powyższy pojazd można oglądać codziennie
w godz. 13—15, w Krakowie, pl. Boh. Getta 11.

W razie niedojścia do. skutku pierwszego
przetargu, przetarg drugi odbędzie się w dniu
26 stycznia 1974 r. w miejscu i czasie jak
pierwszy. K-139

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowe
go „BUDOSTAL 3” — zatrudni:

—• ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA Zespołu Bu
dów Generalnego Wykonawstwa

— KIEROWNIKA BUDOWY
— KIEROWNIKA Działu Finansowego
— KIEROWNIKA Działu Planowania i Eko

nomiki.
— PRACOWNIKÓW d. s. zaopatrzenia
— PRACOWNIKA d. s. zatrudnienia i wer

bunku.
Reflektuje się na pracowników posiadają

cych praktykę w budownictwie.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia
i Płac, telefon nr 423-39.

Dojazd tramwajem linii 4, do końcowego
przystanku „Walcownia”.

lekarz pilnie poszukuje
pomocy do dzieci (5, 2 la
ta), najchętniej rencistki
lub emerytki, Oferty 24289
„Prasa" Kraków, wiśl
na 2.

LEKARZ przyjmie zaraz

umiejącą gotować pomoc
domową. Kraków, ul. Ja
na 1, m. 10, Budzińscy.
___ _____________ g-24039
OPIEKUNKA dochodząca
do rocznego dziecka po
trzebna zaraz. Wymaga
ne referencje. Dąbie, ul
Widok 16/119, po godz. 16.
_____________ g-23741

POTRZEBNA pomoc do
mowa. Tel. 392-18.

.
______________ g-23751

DOCHODZĄCA do dziec
ka potrzebna. Swoszowi
ce 243, tel. 637-11, po godz.
16.

__________ g-23i74
przyjmę pomoc domowa
kilka razy tygodniowo. —

Tel. 275-72 . Kona 5/3.
_ ______ g-23785
ZDROWĄ — bezwzględnie
Uczciwą, z referencjami,
dochodzącą do rocznego
dziecka przyjmie małżeń
stwo lekarskie. 18 Stycz
nia 53, m. 20,

g-23792
POMOC do małego dzie
cka na stałe lub docho
dzącą — przyjmę natych
miast. .

— Modrzewskiego
43/6.

__________g-23307

EKSPEDIENTKĘ na pół
etatu przyjmę do cukier
ni. Oferty 23806 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ blacharza sa
mochodowego. Szlachta —

Kraków - Azory, Jaremy
23/18, po godz. 18.

"____________ g-23815

POSZUKUJEMY pracow
ników fizycznych do pra
cy w azylu". Kraków,
ul. Ks. Józefa 24b.

'

__________g-23816
POMOC do rocznego dzie
cka, dochodzącą lub na

stałe — przyjmę, Rowiń
scy, Kraków, Spokojna
3/4, telefon 381-97.
_________________ g-23800
POTRZEBNA pomoc do
5-letniej dziewczynki. —

Warunki bardzo dobre. —

Kraków, Chodowieckiego
7/43 (Cichy Kącik).

g-23305

SAMOTNY, pracujący —

bez nałogów, pozna na

jesień życia samotną Pa
nią w celu matrymonial
nym, posiadającą miesz
kanie, do lat 50, lubiącą
książkę, teatr, turystykę.
Oferty 23738 „Prasa" Kra
ków. Wiślna 2.

redaktor ,,Przekroju"
■poszukuje garsoniery —

najchętniej w centrum.

Oferty 23857 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ uczennicę —

17 lat, do zakładu fry
zjerskiego. — Cecylia Ka-
zior, Kraków, Szewska 4.

g-23855

TECHNIK — materialnie
niezależny, pozna Panią
samotną, w wieku 50—55
lat. Cel matrymonialny. —

Oferty 23767 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

BEZDZIETNE małżeństwo
(pracownicy naukowi) —

poszukuje nie umeblowa
nej garsoniery lub nie-
krępującego pokoju, na

okres 2 lat. Oferty 23737
„Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

UCZENNICĘ lub student
kę I roku przyjmę do po
koju. Tel. 386-90 .

PANNA, lat 23, ładna, in
teligentna, bez przeszło
ści, pozna w celu ‘matry
monialnym odpowiednie
go Pana do lat 30, z wyż
szym wykształceniem (z
wykluczeniem rozwiedzio
nych). Oferty tylko po
ważne kierować: „Prasa"
Kraków, Wiślna 2, dla nr

23822.

MIESZKANIE kwaterun
kowe, 2-pokojowe, 39 m2,
superkomfortowe, IV pię
tro, telefon, Olsza TI. za
mienię na większe rów
norzędne. — Oferty 23771
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

WDOWA, emerytka, po
siadająca mieszkanie, nie
zależna, pozna oddanego,
wartościowego towarzysza
— do lat 70. Cel matry
monialny. — Oferty 23834

Prasa". Kraków, Wiśl
na 2.

POCZĄTKUJĄCEJ, spo
kojnej studentce lub stu
dentowi pokój przy ro
dzinie odstąpię ód stycz
nia. Centralne ogrzewa
nie. Zgłoszenia: Kraków
ul. Strzelecka 13/2.

g-23786

Nr 7 (8800)

Każdy Klient, który przekaże do sklepu ZURl zuzyty gra
mofon lub radioodbiornik z gramofonem, może o 10 proc,

taniej kupić nowoczesny gramofon: • „MISTER HIT“ ♦
„PARTY HIT” • „WG-510" „WG-511" • „WG-550“.

Kupno

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje pokoju z

kuchnią lub garsoniery,
w Nowej Hucie. — Oferty
23787 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

CIĘŻARÓWKĘ pięclotono-
wą, ropniak, wywrotka —

kuplę. Oferty 23587 .Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

przednią szybę do Mi
krusa — kuplę. Zgłosze
nia: Nowa Huta, os. Ka
zimierzowskie 7/248, Czaj
ko. g-23709
ZEGAR stary, najchętniej
metalowy — kuplę. Uszko
dzony też. Oferty 23739
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

DUŻY dywan kupię. —

Oferty 23761 „Prasa" Krai
ków, Wiślna 2.

MEBLE
wiedeńskie

gięte (thonetowskie)
w każdej ilości

KUPI NATYCHMIAST

Państwowy Teatr Ludowy
w Nowej Hucie,

os. Teatralne 34, tel. 432-26
K-113

3 POKOJE z kuchnią —-

85 m2 (elektryczne ogrze
wanie), przy ul. Karme-
llclęiej, II piętro, zamie
nię na 2 pokoje super-
komfortowe, 50 m2, z zie
leńcem koło domu. Telef.
553-67. 23810-g
MAŁŻEŃSTWO z 6-letnim
dzieckiem — członkowie
spółdzielni mieszkaniowej,
poszukuje zaraz niekrę-
pującego mieszkania. —

Oferty 23814 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOTNA, wyższe wy
kształcenie, pilnie poszu
kuje pokoju u kultural
nych właścicieli. Oferty
23823 „Prasa" Kraków.
Wiślna 2.

________

.

MŁODA rencistka, spokoj
na, członek spółdzielni
mieszkaniowej, zamieszka
z samotną Panią. Czynsz
miesięczny. Oferty 23829
„Prasą" Kraków, Wiśl
na 2.

KARNAWAŁ W PEŁNI! Radzimy powziąć szybką
decyzję kupna I - Przy okazji przypominamy; że
w dalszym ciggu ZURT prowadzi sprzedaż’ tele
wizorów z bonifikatą!

Kierowco

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne
BudownibtWk W Krakowie, *ul; Balicka 56 —

zatrudni natychmiast w Bazie Kraków nastę
pujących pracowników.

— 60 KIEROWCÓW z I i II kat. prawa
jazdy

— 20 MECHANIKÓW samochodowych
— 20 ŁADOWACZY do za- i wyładunku

materiałów budowlanych.
Warunki pracy i płacy do omówienia

w Dziale Kadr, w Krakowie, ul. Balicka 56,
pokój nr 31, telefon 383-00 do 03.

Przedsiębiorstwo zapewnia zamiejscowym
zakwaterowanie w hotelu robotniczym, mo
żliwość korzystania z wypoczynku świątecz
nego i wczasów we własnych ośrodkach.

K-159

PANI do opieki nad 5-
mięsięcznym dzieckiem
(bez prania 1 gotowanią),
potrzebna w godz. 9—14 .

Kmieca 3/29 (boczna Ma
zowieckiej i Wrocław
skiej). g-23850
MONTERA elektryka, po
mocników elektromonte
rów 1 uczniów do nauki
zawodu, zatrudni zakład
instalacji i pomiarów
elektrycznych, — iijż. M.
Janczur, Kraków, ul. Sle-
rankiewicza 44.

g-23831

trabant , 601, stąp., do
bry lub do remontu } —

kupię? KrdkÓwhtehH553-84;
OBRAZ Fałata, Kossaka
lub Innego polskiego ma
larza — kupię. — Oferty
23852 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2, lub tel. 303-83.
po 20.

LEKARZ, samotny, czło
nek spółdzielni mieszka
niowej, poszukuje ęuper-
komfortowej garsoniery
lub zaopiekuje się ma
łym mieszkaniem osoby
wyjeżdżającej. Najchęt
niej okolice ulicy 18 Sty
cznia. Oferty 23835 „Pra-
sa" Kraków, Wiślna 2.

BEZPIECZEŃSTWO
TWOJEJ
JAZDY
ZALEŻY
OD DOBREGO
STANU OGUMIENIA!

Nauka

MAGNETOFON kasetowy
z radiem — kupię. Ofer
ty 23837 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ ;3 mieszkania
półkomfortowę W śród
mieściu: 2 pokoje z ku
chnią, pokój z kuchnią i
pokój z używalnością ku
chni, na 3 pokoje z ku
chnią, komfortowe w

śródmieściu. Zgłoszenia:
tel. 590-31, godz. 9—12 —

lub oferty 23843 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

Nieruchomości

Sprzedaż

„SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Krakowie ogłasza

WPISY
do dnia 31 stycznia 1974 roku

do Szkoły Handlowej Dokształcającej
2,5-letniej kształcącej młodzież

w zawodzie sprzedawcy.

Nauka rozpocznie się 1 lutego 1974 r.

O przyjęcie Ubiegać się mogą kandyda
ci, którzy ukończyli 15 rok życia, po
siadają 8 klas szkoły podstawowej i

mieszkają na terenie Krakowa lub oko
licy podmiejskiej.

„SPOŁEM” — Powszechna Spółdzielnia
Spożywców zapewnia praktykę w skle
pach, zakładach szkoleniowych i kieruje
na naukę do szkół handlowych w Krako
wie i Nowej Hucie.

Wynagrodzenie za praktykę wynosi:
♦w I roku nauki zawodu — 150 zł

miesięcznie
♦ w II roku nauki zawodu — 320 zł

miesięcznie
♦ w III roku nauki zawodu —• 600 zł

miesięcznie.
Po ukończeniu szkoły Spółdzielnia za

pewnia pracę w sklepach.
Podania przyjmuje i bliższych informa

cji udziela Sekcja Szkolenia „Społem” —

Powszechnej Spółdzielni Spożywców —

w Krakowie, al. Krasińskiego 1/3, V pię
tro, pokój nr 514, tel. 256-20, wewn. 123.

ZAOCZNE

i .STACJONARNE
KURSY

KWALIFIKACYJNE

ROBOTNIK,
CZELADNIK, MISTRZ

w zawodach:
ślusarza > tokarza ♦
frezera ♦ elektromonte
ra ♦ montera instalacji
wod.-kan. -gaz. ♦ me
chanika samochodowe
go i innych —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38.

K-11061

PIANINO sprzedam. Bo
żego Ciała 14/26, oficyny,
godz. 15—20.

CZĘŚCI zapasowe do Fia
ta 125 p, jak silnik do wy
cieraczek, łożysko, klocki
hamulcowe i inne — sprze
dam. — Zgłoszenia: tel.
544-71, po 17.

GOSPODARSTWO rolne o

ppwierzchni 3 ha, zabudo
wania (światło, wodociąg)
— sprzedam. Teresa Kru
czek, Wola Zacharia-
szowska 27, poczta Zie
lonki, powiat Kraków.

g-23629

WARTBURGA ramę, mo
del 1965 — sprzedam. —

Kraków, Chopina 4/12.
g-23812

GOSPODARSTWO w Kra
kowie — 3 ha gruntu, za
budowania, siła — sprze
dam. Oferty 23768 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

OVERLOCK — sprzedam
lub wypożyczę. — Tel.
610-13. g-23777
MATERACE oraz meble
(sypialnia), pojedynczo —

sprzedam. Telefon 553-40.

Lokale

Zarząd Wojewódzki
Towarzystwa

Wiedzy Powszechnej
w Krakowie

organizuje skrócone

KURSY JĘZYKÓW
4 ANGIELSKIEGO

FRANCUSKIEGO
♦ NIEMIECKIEGO

♦ ROSYJSKIEGO
> WŁOSKIEGO.

Zgłoszenia kandydatów
przyjmuje się codziennie,
z wyjątkiem soboty 1 nie
dzieli, w godz. 17—20, w

II’Liceum ogólnokształcą
cym lm. Króla Jana So
bieskiego przy ul. Sobie
skiego 9.

K-103

LEKARZ pilnie poszukuje
mieszkania 2—3 -pokoj owe
go na okres do 2 lat. Ofer
ty 24291 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PILNIE sprzedam 1 mor
gę ziemi i dom do roz
biórki — Czarnochowice
koło Wieliczki, powiat
Kraków. Komunikacja do
bra, Marla Mikuła, Czar
nochowice 17, poczta Wie
liczką Kraków.

g-23756
WEZMĘ w dzierżawę dom
1 około 1 ha ziemi, w

okolicy Krakowa. Oferty
23784 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

DOM jednorodzinny na

przedmieściu Krakowa —

kupię. Oferty 23796 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWĄ —

garsonierę, będącą w ad
ministracji wojskowej, na

Azorach, zamienię na gar
sonierę lub mieszkanie
Większe, również podle
gające administracji woj
skowej, w innej dzielnicy
Krakowa. — Oferty 23303
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

Zguby

W OKOLICY Parku Kra
kowskiego zaginął wyżeł.
poprowadzić: — Czarno
wiejska 17/8.

> NIE ZWLEKAJ WIĘC z PRZEGLĄDEM OGU
MIENIA SWEGO SAMOCHODU!

♦ BEZPŁATNYCH porad w tym zakresie udzielają

STACJE OBSŁUGI SAMOCHODÓW
KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW
METALOWYCH TFJT
w KRAKOWIE: JZ 1

ul. RADZIKOWSKIEGO 4 (Rondo Bronowickie),
tel. 398-03 ♦ ui. WIELICKA 119, telefon nr 608-96

Na miejscu wyważanie kól z dokładnością do 10 g.

Stacje te posiadają również między innymi opony,
o wymiarach:

5.90x13/4 D-42
do samochodów „Moskwicz" i „Wartburg" za
miast opon 600x13. — Prędkość eksploatacyjna
do 150 km/godz.

6.40x13/6 PR D-52
do samochodów „Mercedes" typ 190 wszystkich
odmian, jak również do samochodów „Simca"
i „Opel". — Dopuszczalna prędkość eksploata
cyjna do 150 km/godz. — Ponadto opony te są

zastępczo zamiast opon 670x13

KURSY
RADIOWO-

TELEWIZYJNE
i KURSY

KINOOPERATORÓW
wąskiej taśmy

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38.

ZAMIENIĘ dwa pokoje z

kuchnią, v superkomforto-
we, os. Dąbie, na dwa
mieszkania.. Oferty 23719
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

JACHER Jan, zam. Nowa
Huta, os. Kazimierzow
skie 7/331. zgubił bilet
wolnej jazdy, wydany
przez MPK Kraków.

g-23772

stosowane

i 700x13.

Różne
MIESZKANIE — pokój Z
kuchnią, superkomforto-
we. balkon, telefon, II pię
tro,

'

nowe budownictwo,
37 ma, kwaterunkowe —

ulica Komorowskiego, za-?
mienię na 2 lub 3 poko
je z kuchnią superkom-
fortowe. Może być spół
dzielcze. — Oferty 23720
„Prasa/< Kraków. Wiśl
na2.'

POSZUKUJĘ pilnie gara
żu w Nowej Hucie. Tele
fon 453-43, godż. 16—18.

g-23714
CMENTARZ Rakowicki —

Prandoty! Odstąpię nie
dokończony grobowiec na

12 miejsc lub połowę. —

Oferty 23730 „Prasą" Kra
ków, Wiślna 2.

6.15x13
do .samochodów „Żiguli" oraz

do innych samochodów o tym
wymiarze opon, jak np. „Fiat".
Prędkość eksploatacyjna do 150

km/godz.
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Zbliża się II Wojewódzki Zjazd
Towarzystwa Krzewienia

Kultury Świeckiej
13 stycznia odbędzie się II

Zjazd Wojewódzkiej organiza-
który podsumuje

•
' To-

cji TKKS,
czteroletnią działalność
warzystwa, ■a także nakreśli
plany pracy na następne czte-
rolecie. Będzie to więc wy
darzenie ważne nie tylko dla
samej organizacji. W działal
ności swej TKKS dociera do

wszystkich niemal kręgów
społecznych całego wojewódz
twa. Niewiele jest zapewne ro
dziców, którzy nie zetknęliby
się' z działalnością Towarzy
stwa poprzez Uniwersytety
Powszechne dla Rodziców, po
dejmujące niezwykle istotką
społecznie funkcję kształcenia
społeczeństwa wychowujące
go. W Krakowie i wojewódz
twie istnieje obecnie 720 pla-

i
I

Przed wielką
dostawą
200 autobusów

W 1974 r. spodziewana jest
dostawa 200 nowych autobu
sów dla MPK w Krakowie.
Jak już informowaliśmy do te
go wydarzenia przygotowują
się zajezdnie w Czyżynach i

Bieńczycach. Aktualnie naj
bardziej zaawansowane są pra
ce w zajezdni Bieńczyce. Po
większono ilość dystrybuto
rów, instalację oświetleniową,
przebudowano i ogrodzono no
wy teren przeznaczony na pla
ce postojowe. Kończy się asfal
towanie dróg dojazdowych do
placów.
■Natomiast. w Czyżynach
główne roboty koncentrują
się na wykańczaniu prowizo
rycznych baraków mających
pomieścić 4 stanowiska prze
glądowe dla dokonywania na
praw i konserwacji autobusów
przegubowych, W pełnym toku

jest instalacja c.o. i doprowa
dzenie wody do myjni. Warto
zaznaczyć, że c.o, będzie dzia
łało w kanałach, dzięki czemu

poprawią się warunki
ekip naprawczych.

pracy

Do listy nazwisk osób od
znaczonych podczas narady w

SD wkradł się błąd. Krzyż Ka
walerski Orderu Odrodzenia
Polski otrzymał m. in. Stani
sław Szaroma.

Śladem Telefonu tygodnia

Celem uzdrowienia sytuacji
Jeden z ubiegłorocznych na

szych Telefonów tygodnia po
święciliśmy pracy krakowskich
komisów 1 wysłuchaliśmy wiele
cierpkich słów na temat pracy
tych placówek, uprzejmości per
sonelu itp.

W odpowiedzi na zamieszczoną
po Telefonie relację otrzymaliś
my list Wojewódzkiego Przed-
Mąbiorstwa Handlu Artykułami
Papierniczymi i Sportowymi, w

którym poinformowano nas, iż
celem wyeliminowania porusza
nych przez naszych Czytelników
niedociągnięć zastosowano na
stępujące przedsięwzięcia:

♦ zorganizowano specjalną na
radę roboczą z wszystkimi kie
rownikami komisów, podczas
której omówiono krytyczne u-

s^i^pów->^CZ^Ce poszczególnych
♦ zlecono zakładowi inwenta-

•»„Szopka krakowska1

ma powodzenie
pr°śbę mieszkańców Krako-

°kolcy OTaz przyjezdnych
= Kultury Kolejarza ■

3: muRegtonalny TKT> Kraków,
Pa 6, dodatkowo wystawia-

ją „Szopkę krakowską’1 wg sce
nariusza p. Platka w interpreta
cji. aktorów scen krakowskich,
„Krakowskiej Szmelcpakl” oraz

z, udziałem obrzędowych grup
miejskich i wiejskich, w dniach
13, 17 1 20 r 1974 C. Bilety wstępu
rozprowadza Orbis, ul. Jana 2.

26 I br. o godz. 10 1 18.30 „Szop
ka krakowska” wystawiona będzie
~ ,’alL teatralnej Domu Kultury
Zakładów Azotowych im. F.
Dzierżyńskiego w Tarnowie.

cówek działających na terenie
szkół i przedszkoli — jest to

największa ilość UPdR w

kraju. Należy podkreślić, że
efekt ten jest w dużej mierze
wynikiem bardzo bliskiej
współpracy z Kuratorium
Okręgu Szkolnego.

Towarzystwo obejmuje swą
działalnością pedagogiczną —

także młodzież, głównie szkół
średnich i wyższych oraz, mło
dzież robotniczą. Szczególnym
powodzeniem cieszą się spot
kania w klubach dyskusyjnych
i imprezy organizowane w

klubach TKKS.
Do środowiska wiejskiego i

małomiasteczkowego dociera
Towarzystwo poprzez kluby
„Ruchu” i „Młodego Rolnika”
oraz Uniwersytety Kultury
Współczesnej.

Jednym z istotniejszych su
kcesów Towarzystwa było zor
ganizowanie w Uniwersytecie
Jagiellońskim pierwszego w

kraju Studium Filożoficzno-
Religioznawczego, kształcące
go wysoko kwalifikowane ka
dry lektorskie i nauczyciel
skie. Ważne miejsce w dzia
łalności odczytowej Towarzy
stwa zajmuje problematyka
etyczna, świapoglądowa i\fi-
lozoficzna.

20 stycznia

I Krakowskie Dni Poezji
Kontynuując 7-letnie już

tradycje Zakładowego Domu
Kultury Huty im. Lenina urzą
dzania dorocznych Dni Poezji
— Wydział Kultury Urzędu
Miejskiego w Krakowie i KDK

przy, współpracy stowarzyszeń
kulturalnych i klubów środo
wiskowych organizują w okre
sie 13—20 stycznia br. I Kra
kowskie Dni Poezji. Program
obejmuje 32 imprezy (łącznie z

kalendarzem imprez VII Dni

Poezji w Nowej Hucie) z u-

działem kilkudziesięciu poe
tów, artystów scen polskich,
publicystów, recenzentów i
twórców ludowych.

Inauguracja I Krakowskich
Dni Poezji nastąpi w Nowej
Hucie 13 bm. o godz. 13 otwar
ciem wystawy malarstwa j gra
fiki M. Więckowskiej i wie-

ryzacji przeprowadzenie w skle
pach komisowych dodatkowych
kontroli inwentaryzacyjnych!

♦ wzmożono kontrolę tych pla
cówek zwłaszcza w zakresie zgo
dności cen, trybu przyjmowania
towaru oraz ogólnej działalno
ści sklepu zgodnie z „obowiązu
jącymi przepisami. Odbyło się
11 takich kontroli połączonych
z odpowiednim instruktażem;

♦ dla zlikwidowania niedo
ciągnięć w przyjmowaniu towa
rów dyrekcja przedsiębiorstw^
wydała zarządzenie wewnętrzne,
na mocy którego ograniczenia w

przyjmowaniu towarów do
sprzedaży komisowej mogą na
stąpić wyłącznie za zgodą dy
rekcji. •’. .

—O—
Przy okazji tej informacji spie

szymy donieść, iż z dniem 1 sty
cznia br. nastąpiła reorganiza
cja i obecnie krakowskie komi
sy podlegają 5 branżowym
przedsiębiorstwom handlowym
zgodnie z charakterem sprzeda
wanego towaru. (Paw)

Rozczarowanie
Ogromnego zawodu poznaliś

my w sklepie papierniczym przy
ul. Świerczewskiego 1. Rozpako
wywano właśnie skrzypie papie
ru maszynowego. Na nasze py
tanie odpowiedziano, że papier
jest, ale w bardzo złym gatun
ku bo V klasy, a na bardziej
wnikliwe, czy można go nabyć,
wytłumaczono, że cały transport
rozdzielony zostanie pomiędzy

■cztery instytucje i ant jednej
paczki indywidualnie nabyć nie
można, (j. r.)

Artysta wobec siebie I społeczeństwa
W Galerii Pryzmat otwarta zo

stała wystawa będąca wynikiem
konkursu zorganizowanego przez

czarem autorskim poezji An
toniego Słonimskiego — o godz.
18.30. W tym samym dniu od
będą się ponadto: w Klubie
„Starówka” o godz. 16 — wie
czór poezji dla najmłodszych, w

auli PWSM „Florianka” o godz.
17i19—' „Muzyka i poezja
XVII i XVIII w.” oraz .w O-
środku Kultury w Mydlnikach
o godz. 18,30 — wieczór poezji
z udziałem—Be^ty Szymańskiej,
Ewy •Lipskiej i Tadeusza Sli-.
Wiakap^fttórF p^fWaS^.^Scek ■
Kajtoch.

W dniach 18, 19 i 20 stycznia
Odbędzie się w KDK Rynek
Główny 27 wojewódzkie semi
narium pt, „Miejsce i rola poe
zji w placówkach kulturalno-
oświatowych regionu krakows
kiego”.

Zakończenie tego bogatego
cyklu nastąpi 20 bm. o godz. 19
w Sali Hołdu Pruskiego w Su
kiennicach uroczystym spotka
niem z poetami krakowskimi.

Staraniem KDK wydany zo
stanie okolicznościowy katalog
poetów krakowskich — uczest
ników I Krakowskich Dni Poe
zji. (aż)

Co tu powiedzieć
na swoją obronę ?

Umarła matka. Córka zmarłej
wysłała 27 grudnia o godzinie
13.00 z Krakowa do Sledziejpwic
kolo Wieliczki telegram zawia
damiający brata o terminie po
grzebu, Adresat mieszkający w

odległości 16 km od miejsca na
dania depeszy telegram otrzymał
po pogrzebie. Rozżalony (...„zdą
żyła na pogrzeb Cala rodzina,
nawet ci z Nowego Sącza, a ja
jedyny syn nie oddałem matce

ostatniej posługi..."), poszedł do
Urzędu Pocztowego w Wieliczce,
gdzie mu oświadczono: listono
szka nosi pocztę do Slędziejowic
co drugi dzień. Telegram trafił
więc pechowo!

— Wprawdzie — odpowiedział
Czytelnik — trudno zgodzić się
z faktem, że telegramy doręcza
ne są ze zwykłą pocztą, ale
skoro tak, dlaczego nikt przynaj
mniej nie zatelefonował? We wsi'

są 4 telefony, a jeden
mnie!

obok

Na to już nikt nic nie odpo
wiedział. I słusznie. Bo co tu

można było powiedzieć na swo
ją obronę? (mar)

żf- W związku z dużym zainte
resowaniem publiczności — czyn
na W Pałacu Sztuki, pl. Szczepań
ski 4 wystawa prac uczniów Li
ceów Sztuk Plastycznych z Tar
nowa, Nowego Wiśnicza 1 Zako
panego — została przedłużona do
20 bm.

Zarząd Okręgu ZPAP w Kra
kowie przy współudziale Depar
tamentu Plastyki Ministerstwa

Kultury i Sztuki oraz PP „De
są”. Hasło wywoławcze kon
kursu brzmiało: „Artysta wobec
siebie i społeczeństwa”. Na kon
kurs wpłynęły 84 prace 48 au
torów. Jury zakwalifikowało do

wystawy 71 prac 44 autorów

Werdyktem jury I nagrodę o-

trzymał Leszek Misiak za obra
zy „Ziemi przypisany I”, „Zie
mi przypisany li”, „Błogośtan
kobiet”. Nagrodę II przyznano
Andrzejowi Zięblińskiemu . za

obrazy pt. „F/73”, „G/73”,
„H/73”, a III nagrodę Leszkowi
Sobockiemu za „Apel”. Wyróż
nienia 'otrzymali: I równorzędne
Jerzy Bereś za „Kołątkę” (na
zdjęciu) oraz Bronisław Kur
dziel za „Portret przyjaciela w

godzinie wilka”. Trzy II wy
różnienia przyznano: Piotrowi

Markowi, Stanisławowi Puchali
kowi i Adamowi Wsiołkowskie-
mu. (j. r.)

Notatnik krakowski
DZIS O GODZINIE:

żf. 18 — Klub Stów. PAX. Ry
nek CR. 9, Ip. — odczyt red. A.
Żeromskiego pt. „Aktualna sytua
cja na Bliskim Wschodzie”.

Zf. 19 — Klub „Starówka”,
Szczepańska 5/II p. — „Fiordy 1
białe noce Norwegii— Skandyna
wia cz. I” — spotkanie z St. Ka-

.rolczykiem ilustr. kolor, przeźro
czami.

Ul.

Apteka nr 3 (os. Szkolne), jedy
na w całym Krakowie specjali
zuje się w rozprowadzaniu le
ków radzieckich. W ostatnim
czasie wnętrze apteki ozdobiono
ściennymi malowidłami o mo
tywach rosyjskiej sztuki ludo
wej. N/z — stylizowana trojka.
Na
je

pozostałych ścianach widnie-
panórama Moskwy oraz

kwiaty.
Fot. O. HUTNICKI

Przeclw przestępczości
w handlu, usługach
i drobnej wytwórczości

Z roku na rok wzrastają o-

broty handlowe, dynamicznie
rozwija się drobna , wytwór
czość i usługi. Tym pozytyw
nym zjawiskom towarzyszą
jednak wciąż jeszcze fakty ne
gatywne takie jak manka, kra
dzieże, rozrzutność i brak po
szanowania mienia społecznego.

Wczoraj z udziałem wicewo
jewody Z. Wójtowicza, wice
prezydenta miasta J. Jawor
skiego, przedstawicieli NIK-u,
milicji i PIH-u oraz dyrekto
rów wydziałów handlu, prze
mysłu i usług odbyła się na
rada przedstawicieli tych pio
nów Urzędu Wojewódzkiego i
miasta Krakowa z Prokuratu
rą Wojewódzka.

Na naradzie omówiono for
my wzajemnej współpracy
związane z prawidłowym dzia
łaniem porozumienia zawarte
go między Ministerstwem Han
dlu Wewnętrznego i Usług a

Prokuraturą Generalną w za
kresie zwalczania przestęp
czości gospodarczej i marno
trawstwa. Uczestnicy narady
stwierdzili, iż negatywne zja
wiska występujące w naszym
handlu, a także w usługach
wynikają między innymi z nie
właściwego . systemu
wewnętrznej; wadliwej
nizacji pracy, bałaganu
braku dyscypliny pracy,
krytyce poddano szereg
siębiorstw i ich dyrekcje
in. 20 kierowników

mięsnych w naszym
Piętnowano przede
złą jakość towarów
nie cen.

W roku ubiegłym
3.455 przypadków
mienia, ż czego 11 proc, przy
pada na pion handlu i usługi.
Niebezpiecznym zjawiskiem jest
fakt, iż co 10 manko przypada
na nasz rejon.

W wyniku dyskusji stwier
dzono, iż złu można zapobiegać
przez wzmocnienie dyscypliny
pracy, właściwą kontrolę, • a

przede wszystkim dobór na
leżycie wykwalifikowanych
kadr kierowniczych. Podkreśla
no także ogromną rolę tzw.
działalności zapobiegawczej.

" "

: Wczorajsza narada była pier
wszą tego typu, postarfówióno
organizować podobne systema
tycznie. Należy przypuszczać,
fż przyczynią się one do zapo
biegania przestępstwom przez
znalezienie właściwych kierun
ków i metod walki z nimi.

kontroli
orga-

oraz

Ostrej
przęd

na,
sklepów

regionie,
wszystkim
i ząwyża-

ujawniono
zagarnięcia

JUTRO o godzinie:

12 —- Galeria - „Arkady”, Pa-
wilon Wystawowy, pl. Szczepań
ski S-a ■— o-twarcie wystawy An?

drzeja Nowackiego.
18 — PAN, ul. Sławkowska

17, sala 24 — Tow. Miłośń. Histo
rii i Zabytków Krakowa — pre
lekcja mgr T. Przybylskiego pt.
„Kultura muzyczna Krakowa na

przełomie XVIII i XIX wieku”.
18.15 —

. Pol. Tow. Entomolo
giczne, pl. Wolności 8 — zebranie
z odczytem doę. dr hab. Krysty
ny Borusiewicz pt. „Hormony, fe
romony i sterylizacja oraz- ich
zastosowanie w zwalczaniu szko
dliwych, ;pwadów”»

W Filharmonii
Koncerty symfoniczne, które

Odbędą- się 11 1 12 stycznia, godz.
19.30, poprowadzi Jerzy Katlewicz.
Jako solista wystąpi Witold Her
man, w którego wykonaniu u-

słyszymy koncert wiolonczelowy
Witolda Lutosławskiego. W dru
giej części programu: XV; symfo
nia Dymitra Szostakowicza.

Bez zawieszania renty
Czytelnik Cz. Słyszałem, że

renciści względnie emeryci
mogą podjąć pracę na pól eta
tu w handlu, gastronomii, ew.

w transporcie. Chcialbym wie
dzieć na jakich zasadach? i

Sprawy te reguluje okólnik
Ministra Pracy, Płacy i Spraw
Socjalnych z dnia 6/XlI/73 r.

zawiadamiający ZUS o podję
ciu decyzji zatrudnienia eme
rytów lub rencistów w nie
pełnym wymiarze godzin w

niektórych dziedzinach gospo
darki. Bez obawy zawieszenia

renty lub emerytury mogą
więc podjąć pracę z zarobkiem
2000 zł miesięcznie emeryci lub
renciści posiadający odpowie
dnie kwalifikacje na stanowi
skach : w handlu — sprzedaw
ców, kasjerów, pakowaczy i
robotników magazynowych; w

transporcie (związanym z han
dlem) na stanowiskach kiero
wców i robotników, spedycyj
nych; w gastronomii — jako
kelnerzy, kucharze i pomoce
kuchenne. (mar)

Od 1 lipca br.
M. W. Podobno w bieżącym

roku zasiłki chorobowe mają
wzrosnąć do 100 proc. Czy
faktycznie, a jeśli tak czy już
od 1 stycznia?

Owszem, w br. przewidzia
ny jest wzrost wysokości za
siłków do 100 proc, z tym, iż
nastąpi on od dnia 1 lipca.

(mar)

„Sulima*...
Janina S. Kraków. Zapytu

ję, gdzie należy szukać infor
macji o herbach, szlacheckich.
Chodzi mi o drzewo genealo
giczne herbu „Sulima”,

W naszym piśmiennictwie
posiadamy różne opracowania
poświęcone heraldyce. Do naj
popularniejszych należały
„Herby rycerstwa polskiego”
Paprockiego i „Korona Pol
ska” Niesieckiego. Sprawa
jest jednak o tyle skompliko
wana, że tym samym herbem
pieczętowało się często wiele
rodów. -Np . Niesiecki wymie
nia blisko 50 rodzin,; o różnych
oczywiście? nazwiskach, uży
wających herbu „Sulima”. Ż
prośbą o udostępnienie her
barzy radzimy zwrócić się do
Biblioteki Jagiellońskiej (al.
Mickiewicza 22). Proszę jed
nak nie liczyć na wypożycze
nie tych starych i cenąyeh
wydawniętw do domu. (hs)

Od kiedy się zalicza?
Wł. Ch. Jaworzno. W r. 1969

zwolniłem się z pracy w za
kładzie państwowym na wła
sną prośbę — potem przez 3
lata pracowałem w swoim

prywatnym zakładzie rzemie
ślniczym. Po zlikwidowaniu

mego zakładu w ciągu 3 mie
sięcy podjąłem zatrudnienie w

państwowym przedsiębior
stwie. Od kiedy liczy mi się
ciągłość pracy • do obliczania
urlopu?

Dopiero od daty podjęcia
przez Pana ostatniego zatrud
nienia w państwowym przed
siębiorstwie. Poprzednia praca
nie podlega tu zaliczeniu. (JP)

Wypadek w zatrudnieniu
J. P. Ćo w rozumieniu prze

pisów uważa się za wypadek
w zatrudnieniu?

Za wypadek w zatrudnieniu
— cytujemy przepis — uważa
się nagłe zdarzenie spowodo
wane przyczynami, które za
szły w zatrudnieniu: a) pod
czas lub w związku z Wykony
waniem zwykłych czynności,
b) podczas lub w związku z

wykonywaniem czynności w

Interesie zakładu pracy, c)
przy naprawie, czyszczeniu,
przenoszeniu lub przechowy
waniu narzędzi pracy, d) w

drodze do pracy i z pracy.

(mar)

Centralne Biuro Adresowe
T. S . Slęszowlce. Bardzo

zależy mi na otrzymaniu ą4
dresu .znajomej, która przez
pewien czas mieszkała w Kra
kowie, a obecnie — gdzieś na

Wybrzeżu.
Radzimy zwrócić się w tej

sprawie do Centralnego Biura
Adresowego, z Warszawa s, ul.
Kazimierzowska 89, kod: 00-340,
W .liście (Z załączonym do nie
go dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej w wysokości 80 zł)
należy podać możliwie wyczer-

dane o poszukiwanej
osobie, no i oczywiście Pana

zwrotny adres. (i)
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LOSOWANIE FINAŁÓW PIŁKARSKICH MISTRZOSTW

gWIATA WE FRANKFURCIE NAD MENEM WYWOŁAŁO LA
WINĘ GŁOSÓW, OPINII I KOMENTARZY NA TEMAT ZE-
STAWIENIA GRUP I SZANS POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW.
OTO CO MYŚLĄ O LOSOWANIU NAJBARDZIEJ ZAINTE
RESOWANI W GRUPACH I, n I m (O NASZEJ PISALIŚMY
JU2 OBSZERNIE):

Grupa I
Trener NRF •— Helmut Schoen:

„Jestem zadowolony z' wyboru
losu i uważam, że mamy wiel
kie szanse awansu do półfina
łów. W mistrzostwach każdy
fnócą Jest jednak niesłychanie
ważny i najmniejsze potknięcie
nawet ze Słabszą teoretycznie
drużyną może drogo kosztować
Dlatego nie zamierzamy lekce
ważyć żadnego rywala, rów
nież Australii, której piłkarzy
ńigdy nie widziałem w akcji
Wiem tylko, że reprezentują oni

Styl gry zbliżony do brytyj
skiego i są bardzo bojowi. Naj
groźniejszym naszym rywalem
do zwycięstwa w grupie będzie
ząppwne NRD. Piłkarze tego
kraju zrobili ostatnio duże po
stępy o czym ; przekonały się
chociażby w europejskich roz
grywkach klubowych nasze dru
żyny; Bayern Monachium i For
tuna Duesseldorf”.

Franz Beckenbauer: „Myślę, że

możemy być szczęśliwi z wyni
ków losowania. Nasza grupa jest
chyba najsłabsza. Najgroźniejsi
będą piłkarze NRD, hależy też
docenić piłkarzy Chile”.

Sepp Herberger (trener): „Fi
nały powinny obfitować w wiele
niezwykle interesujących poje
dynków. W tak silnej obsadzie
nie ma słabeuszy — wszyscy są
groźni. Los był dla drożyny NRF
łaskawy. Najsilniejsza wydaje>
się być gruna IV, gdzie na zwy
cięzcę typuję Włochy, a na dru
gie miejsce Polskę”.

Wolfgang Overath: „Uwa
żam, źe wszystkie drużyny, któ
re awansowały do finałowej
szesnastki są silne i groźne. Mo
jej drużynie dopisało szczęście;
Wierzę w awans”.

Uwe Seeler: (kapitan drużyny
NRF na MŚ W Meksyku): „Cie-Ż

szę się, że nasza drużyna grać
będzie z NRD. Sądzę, że mię
dzy tymi drużynami rozstrzy
gnie się walka o zwycięstwo w

grupie. Chile nie będzie zbyt
groźne, a Australia wystąpi w

roli dostarczyciela punktów”.
Herman Neuberger (priew,

komitetu org. MS): „Jestem za-,

dowolony z rezultatów losowa
nia. Spodziewam się, że z na
szej grupy awansuje NRF i
NRD. Mecz między tymi dru
żynami powinien być bardzo in
teresujący. Najsilniejsze są
grupy II i IV”.

Gerd Mueller: „Jestem bardzo

szczęśliwy. Najsilniejszy skład
ma grupa II”.

♦
Helmut Riedel (prezes Zwią

zku Piłkarskiego NRD): „Mamy
szanse na awans. Wierzę, > że

znajdziemy się wśród 8 naj
lepszych drużyn”.

Guenter Schneider (sekretarz
generalny Związku Piłk. NRD):
„Nie ma łatwych grup i łatwych
przeciwników”. Każdy z 16 fi
nalistów będzie groźny. Dlatego
nie lekceważymy nikogo, rów
nież w meczach z Chile i Au
stralią zagramy ,,na całego”.

Georg Buschner (trener NRD):
„Faworyt
NRF. My
szanse na

ŚRODA

Marceliny
Marcjanny

Telegraficznie
BERCHTESGADEN. W

międzynarodowych- zawodach
narciarskiehj - W': slalomie spe
cjalnym mężczyzn zwycię
żył Thoeni (Włochy) przed
Grosem (Włochy) i Janem
Bachledą. Andrzej Bachleda

zajął dziewiąte miejsce.
WARSZAWA. Najlepszy

nasz długodystansowiec,
Bronisław Malinowski, uda-

je się 10 bm. na trening do
Algierii. Trening potrwa do
20 lutego.

LES GETS. W narciarskich
zawodach kobiet w slalomie
specjalnym, w ramach
charu Świata,
Zechmeister
Cochron (USA)
Moser (Austria),

FRANKFURT
NEM. Podczas
Komitetu Wykonawczego
Międzynarodowej Federacji
Piłkarskiej, w skład człon
ków FIFA przyjęto Lichten-
stein i Bangladesz,

Pu-
Zwyciężyła'

(NRF) przed
i Proell-

NAD ME-

posiedzenda

w naszej grupie to

mamy również duże
awans”,

*

Dr Fluxa (prezes Związku Chi
le): „Nie dopisało nam szczęś
cie, ale nie zamierzamy zakoń
czyć kariery w eliminacjach
grupowych”.

Trener Chile — Alatnos: „Nie,
nie jestem zadowolony. NRF i
NRD to rywale bardzo silni,
chybą za silni dla nas”. ;■

*

Artur George (prezes Związku
Australii): „Nie liczymy na wie
le. Sam awans do finałowej sze
snastki był dla piłkarzy Austra
lii wielkim osiągnięciem”.

Trener Australii — Jugosło
wianin Rale Rasie: „Najchętniej
grałbym w grupie IV z Włocha
mi, Argentyną i Polską. Wylo
sowaliśmy niezbyt pomyślnie”.

Grupa ii

Joao Havelange (prezydent Fe
deracji Brazylijskiej): „Brazylij-
czycy marzą o czwartym tytule
mistrzowskim. Wybór losu za
akceptowaliśmy i sądzę, że a-

wansujemy do dalszych gier
Mierzymy znacznie wyżej. Sy
tuacja wyjściowa jest dobra”.

Trener Zagało: „Na tym etapie
rozgrywek o

ta Wszystkie
Losowaliśmy
Nasza grupa
I, ale słabszą od IV. Cieszę się,
że jako pierwszego rywala
inauguracyjnym meczu

Waliśmy Hiszpanię lub
wię.

Claudio Coutinho:
zdania, że Brazylia trafiła
groźnych
szych przeciwników. Najsilniej
sza jest grupa IV, w której gra
ją Włochy, Polska i Argentyna”.

Sekretari Związku Jugosło
wiańskiego — Stojkovic: „Prze
de wszystkim musimy pokonać
Hiszpanię, później przyjdzie
czas na ocenę szans w grupie”.

Prezes Związku — Mihallo
Andrijeric: „Mając za przeciw
ników takie drużyny jak Szko
cja czy Brazylia nie może być
łatwo. Sądzę jednak, że nie by
libyśmy bez szans w walce o

czołową lokatę. Nasz zespół po
trafi mobilizować się , do wa
żnych rozgrywek.

*

Prezes Hiszpańskiego Związku
— Łuis Perez Paya: „Nie uwa
żam, że grupa II jest aż tak
mocna jak niektórzy sądzą. My
ślę, że gdyby powibdło nam się
w trzecim meczu z Jugosławią,
powinniśmy wraz z Brazylią a-

wansować do półfinału”.
*

Sekretarz gen. Związku Szko
cji — Willie Alan: „Widzę du
że szanse dlą naszej drużyny na

awans do kolejnej rundy. Naj
groźniejszym rywalem jest na
turalnie Brazylia”,

*

M. Mafuta (szef delegacji
Zairu): „Życzyliśmy sobie Bra
zylię jako przeciwnika. Podzi
wiamy brazylijski futbol i jest
dla' nas zaszczytem grać z tak

znakomitym zespołem. Kiedy u-

czeń spotyka się w bezpóśrednim
pojedynku z nauczycielem, jest
to już dla niego sukces. Sądzę,
że przeciw Brazylijczykom bę
dzie nam lżej grać, niż np. prze
ciw tak atletycznej drużynie
jak Szkocja”,

TreneT Zairu —Jugosłowianin
Błagojew Vidinic: („Moje życze
nie spełniło się w pełni. Bę
dziemy grać chyba razem z moi
mi rodakami, gdyż myślę, że

Jugosławia upora się z Hiszpa
nią, Naszym przeciwnikiem jest
też świetna Brazylia.» Piłkarze
Zairu przejdą doskonałą szkołę,
a doświadczenia ze spotkań mi
strzowskich powinny procento
wać w przyszłości”.

Grupa III

Washington Cataldi (działacz
urugwajski): „Nasza grupa nie

Jest zbyt silna. Myślę, że mo
żemy zakończyć rozgrywki gru
powe z bilansem 6:0. Styl dru
żyn europejskich odpowiada na
szym piłkarzom”.

. ♦
Sekretarz generalny Związku

Holenderskiego — Henk Burg-
wal: „Jestem zadowolony z

wyboru losu i z tego, że nie ma

w naszej grupie drużyny prze
wyższającej wyraźnie umiejętno
ściami pozostałe”.

Johan Jaspers (działacz Zwią
zku Holenderskiego): „Brak zde-

I cydowanego faworyta nie ma

też outsidera. Każdy mecz wy
magać będzie maksymalnej kon
centracji. Mamy szanse”.

Johan Cruyff: „Nie narze
kam na los. Możemy wygrać z

każdą drużyną naszej grupy. U-
ważam, że dwukrotnie uda nam

się to na pewno, a wówczas pół
finał stoi przed Holandią otwo
rem”.

Teatry
Słowackiego *19.15 SzczęśliWe

wydarzenie. Modrzejewskiej 19.13
Dom otwarty. Kameralny 19.15
Hyde Park. Bagatela 16 Zemsta,
19.30 Po górach po chmurach.
Ludowy 19.15 Oratorium wigilijne.
Muzyczny
Groteska

Mikołaja?

ka w szkole, 15.20 TV Technikum
Rolnicze — botanika, 13.55 TV
Technikum Rolnicze — mechani
zacja rolnictwa, 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Dla
młodych widzów: Ekran ź brat
kiem, 17.45 Polska Kronika ru
mowa, 17.55 z cyklu: Chata pel-
na muzyki, 18.25 Kronika, , IMS
Przy wspólnym stole, 19.10 Przy
pominamy, radzimy, 19.20 Dobra
noc, 19.30 Dziennik, 20,15 Teatr

Sensacji: Twarz pokerzysty, 22.25
Dziennik, 22.40 Informacje — To
wary — Propozycje, 22.55 Wiado
mości sportowe, 23 Program na

piątek.

mistrzostwo świa-

drużypy są dobre,
dość pomyślnie,

jest mocniejsza od

w

wyloso-
Jugosła-

„Jestem
na

ale nie najgroźńiej-

Było zupełnie pewne, że Dafne uda się natychmiast
do Inspektora Reeda. W ten sposób zbrodniarz miał
wolne pole do działania. Ponadto, raz jeszcze, udało
miu się skierować uwagę wszystkich na osobę Dafne.
- Tak... niewątpliwie. Ale skąd mógł przewidzieć, że

Sybil uda się do wieżyczki, że będzie podsłuchiwała
pod drzwiami? Doszedłszy do tego punktu mego rozu
mowania musiałem się zatrzymać. Papieros Zgasł, za
paliłem <go na nowo, pogrążony w innych wątpliwoś
ciach. Ale już po kilku minutach zastanowienia nat
chnienie powróciło 1 znowu uczyniłem krok naprzód.

Skoro zbrodniarz postanowił, iż Sybił ma umrzeć,
musiał się orientować, że ona coś wie. To znaczy, że
znał jej rozmowę telefoniczną ze mną, znał miejsce w

jakim mj wyznaczyła spotkanie i postanowił śledzić ją
po drodze. A nawet kto wie, imitując mój głos, mógł
także do niej zatelefonować, prosząc w moim imieniu,
żeby przyszła raczej do wieżyczki, a nie do ponurej
kabiny pełhej koszmarnych wspomnień. Nic bardziej
zrozumiałego.

Pozostało mi jeszcze tylko >

wyjściem z domu otrzymała
interlokutora co Dafne. Nie
możliwe.

Przez zasłony mego okna
słabe światło poranka- Znowu

po pokoju, rozmyślając. Co właściwie Wiedziała Sybil?
Powiedziała dwa słowa: małżeństwo i pierścionek.
„Przyniosę go panu” — powiedziała, mówiąc o pier
ścionku Otóż Sybil przywłaszczyła sobie ubrania Gre
tchen, jej ludowy austriacki kostium, sandałki, toreb
kę... Pierścionek znajdował się na pewno w torebce. A

inspektor Reed, zasugerowany myślą, . że wybraną
ofiarą była Dafne, zaniedbał przeszukiwania i zrewi
dowania rzeczy pozostałych po Gretcheń.

Otóż Sybil znalazła pierścionek, co ją naprowadziło
Jgi właściwą drogę, a potem,- metodą dedukcji, doszła

dowieść, źe Sybil przed
telefon od tego samego
wydało mi się to nie-

zaczęło przedzierać się
chodziłem gorączkowo

19.15 Hrabina
17 Co dostaniesz
(przedst. zamkn.).

Kina

Marica.
od

Sto-

łat-

jest
nie
na

*

Prezes Związku Bułgarskiego
— D. Nikołow: „Nie będzie
wo. Każdy przeciwnik
groźny, pokonanie. każdego
leży jednak poza zasięgiem
szych piłkarzy. Walka będzie
wyrównana i twarda”.

Christo Mladenow (trener Buł-*
garll): „Mamy duże szanse a-

wansować do ósemki naj
lepszych. Moim zdaniem po
winniśmy wraz z Holandią za
jąć dwa pierwsze miejsca.,
każdym razie wolę, że gramy
III grupie, niż w I czy II”.

*

Torę Brodd — sekretarz gen.
Związku Szwedzkiego: „Nie na
rzekamy na los. Będąc losowa
na, w najsłabszej grupie Szwe
cja nie mogła trafić lepiej. Ma
my szanse na awans, ale takie
same ma każdy z pozostałych
trzech rywali”.

W
w

Na lodowisku
W UZUPEŁNIENIU mistrzostw

okręgu krakowskiego w łyżwiar
stwie figurowym podajemy,. że w

klasie III zwyciężyła Drelewska
(SZS KrakóW).
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Hamburg; NRD'
Berlin Zach.: Chile
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Berlin Żaćh.: Chile
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— NRF (godz. *15)
Austrilia (18,30) i?"
— NRD (18,30)
Australia (15) ;
— Australia (15)

NRD (18,30)

Frankfurt:
Dortmund:

___ __ , _T
Gelsenkirchen: Jugosławia lub Hiszpania
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GRUPA IV
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czerwca i
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Brazylia
Zair —

—• Jugosławia lub Hiszpania (16)
Szkocja (18,30)

i Zair
(18,30)

Frankfurt: Brazylia •— Szkocja <(18,80) *' '

Gelsenkirchen: Brazylia — Zair (15)
Frankfurt: Jugosławia lub Hiszpania — Szkocja (15)

Duesseldorf: Szwecja — Bułgaria
Hannover:
Dortmund:
Hanno ver:

Dortmund:
Duesseldorf: Urugwaj — Szwecja (15)

Holandia — Urugwaj
Holandia — Szwecja
Urugwaj Bułgaria
Holandia — Bułgaria

Monachium: Haiti — Włochy (17)
Stuttgart: Polska — Argentyna (17)
Monachium: Haiti — Polska (18.30)
Stuttgart: Włochy — Argentyna (18,30)
Monachium: Haiti — Argentyna (15)
Stuttgart: Włochy •— Polska (15)

prawdy. Czyż i ja nie potrafiłbym zrobić czegoś po
dobnego?

Coraz bardziej przekonany, iż tym razem trzymam
w ręce nitkę przewodnią, zastanawiałem się nad tym
nowym tropem. Zbrodniarz podjął krańcowe ryzyko
jedynie w tym celu, żeby nas skierować na mylną
drogą. Po dokonaniu zbrodni, nie przestał prześlado
wać Dafne, po prostu, żeby wpoić w nas przekonanie,
że popełnił pomyłkę. W ten sposób, miał nadzieję, iż
nikt nie będzie się interesował przeszłością Gretchen —

prawdziwej, wybranej przez niego ofiary. Miało to
dla niego pierwszorzędne znaczenie. Ale stało się tak,
iż Sybil przez czysty przypadek, wpadła na ślad, który
miał ją doprowadzić do rozwiązania zagadki. Wówczas
zbrodniarz dokonując czynu szaleńczej odwagi, usunął
ją z drogi, ponieważ zagrażała jego bezpieczeństwu.
Gdzie się znajdował w tej chwili pierścionek? Pierścio
nek, którym nie mógł zawładnąć, mimo iż wiedział,
o jego istnieniu? Sybil musiała go mieć przy sobie,
kiedy wychodziła na spotkanie ze mną. I — o ile nie

potoczył się gdzieś daleko w trakcie walki z napastni
kiem — to stopniał w ogniu pożaru. Pozostawała jedna
szansa na tysiąc, iż uda mi się go odnaleźć. A w dodat
ku 1 tę słabą szansę muslałem dzielić z mordercą,
który jeszcze bardziej niż ja był zainteresowany w jego
zdobyciu.

Jakiś dziwny nagły impuls, graniczący x pewnością,
skłonił mnie do. szybkiego wyjścią 8 domu 6 Pierw*

Kijów 16.30, 19.45 West Slde
ry (USA, L 14). Uciecha 15, 19 W
pustyni i w puszczy cz. I 1 II (poi.
1. 7). Warszawa 15.30, 18, 20.30 W
kręgu zta (fr.-wt. 1. 16). Wolność
15.45, 13, 20.15 Kłute (USA, 1. 18).
Apollo 15.45, 18, 20.15 Glos na

sprzedaż > (wl.-fr. 1. 16). Sztuka —

studyjne 15.30, 18, 20.30 Sanatorium
pod Klepsydrą (poi. 1. 16). Wanda

16, 18, 20 Kaprysy Marii (fr. 1. 11).
Ml. Gwardia (Lubicz 15) 14.45, 17
Hombre (USA, 1. 14), 19.15 seans

zamkn. Wrzos (Zamojskiego 50)
15.45, 18, 20 Opętanie (poi. 1. 16).
Wisła (Gazowa 21) 16, 18 Nowa
misja korsarza (fr. I. 11j, 20 Wal
ter broni Sarajewa (jug. 1. 14).
Maskotka (Dzierżyńskiego 55)
15.30 Pechpwy zalotnik (ZSRR, I.
11), 17.30, 19.30 Sami swoi (poi. 1.
14). Ugorek (os. Ugorek) 17, 19
Blaty ptak z czarnym znamieniem
(ZSRR, 1. 14). Tęcza (Praska 52)
17, 19 Bullitt (USA, 1. 16). ZZK

Kolejarz — (Prokocim) 18 Ucieczka
w kajdanach (USA, 1. 14). Kultu
ra (Rynek Gt. .27) 14 Wesele (poi.
1. 14), 18, *20.15 Na samym dnie

(NRF, 1. 18). Mikro (Dzierżyńskie
go 5) 15.45, 18, 20.15 Kot (fr. 1. 16).
Dom Żołnierza (Lubicz 48) 15.45
Sekret (poi. 1. 16). Związkowiec
— studyjne (Grzegórzecka 71) 15.45
13, 20.-15 Nocny kowboj (USA 1.18).

KINA W NOWEJ HUCIE
Świt 16, 18, 20 Nieszczęścia Al

freda (fr. 1. 14). M. Sala 15, 17, 19
Iluminacja (poi. 1. 16). Światowid
15,' 19 W pustyni i w puszczy ćz.
IiII.M.Sala15,17.30,2012
krzeseł (ZSRR, 1. 11). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16, 18, 20 Tydzień
szaleńców (rum. 1, 16).

Telewizja
Środa — i: 16.25

dnia, 16.30 Dziennik, 16.40
młodych widzów: Latający
lender, 17.10 Informacje, towary*
propozycje; &osowante Małe
go Lotka, 17.35 O tym hiieście —

film TVP, 18.05 Poezja Polska —

B. Leśmian „Dwaj Macieje”, 18.25
Kronika/ 18.45 Finał TV Giełdy
Wynalazków 1973, 19.420 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 20.15 Filmoteka Ar
cydzieł — Błękitny anioł — film
arch. niemiecki, 21.45 Finał TV

Giełdy Wynalazków 1973, 22.15
Wujcio —7 ąng. pr. rozrywk., 22.35
Dziennik, 22.50 Wiadomości spor
towe, 22.55 Program na czwartek.

ŚRODA «— II: 16.40 Program
dnia, 16.45 Dla kogo się maluję
— program z okazji Zjazdu Zw.

Plastyków, 17.20 Estrada Młodych
Muzyków. 17.55 Liść klonu — film
fr., 18.45 Jęz,, francuski, 19.20 Do
branoc, 19.30 Dziennik, 20.15 Kon
cert estradowy z Liberca, 21 Dwa

pokolenia — pr. pop.-nauk., 21.30
„24 godziny’*, 21.40 Z cyklu: Czas
dawno miniony — Byk krainy za
chodniej, 22.15 Jęz. angielski, 22.45
Program na czwartek.

CZWARTEK — I: 8.30 Cierpie
nia młodego Bohaczka — film
CSRS, 10 Historia (ki. VI), 10.30 W

pracowni artysty — film radź.,
12 Jęz. polski (kl. VIII), 13.30 TV
Kurs Informatyki* 14 Matematy-

Program
Dla
Ho-

Wystawy-muzea
Wawel —' komnaty

czw. 9—- 14.15), Skarbiec
nia (śr. 12—18, czw.

Zamek i Muzeum w

Skale (śr., czw. 10—16), Muzeum
Lenina, Topolowa 5: Lenin W
Polsce (śr. 9—17, czw. zamkn.),
Oddział, ul. Kr. Jadwigi 41: Mie
szkanie Lenina (śr. zamkn., czw.

9—13), Muzeum Historyczne — Od
działy: Jana 12: Dzieje 1 kultura
Krakowa (śr. 11—18 wstęp wolriy,
czw. 9—15), Szpitalna 21: Dzieje
teatru krak., Wystawa I. Popio
łek (śr., czw. 9—15), Krzysztofory,
Rynek' Gł. 35: Polsko-radzieckie
braterstwo broni (śr. 11—18 wstęp
wolny, czw. 9—15), Franciszkańska
4: Szopki krakowskie (śr. czw.

10—18), Muzeum Narodowe — Od
działy : Sukiennice: Galeria ma
larstwa poi. XIX w. (śr. 10—16*
czw. 12—18), Dom* Matejki, Flo
riańska 41 (śr., czw. 10—16), Szo^

layskich, pl. Szczepański 9: Po-1.
'malarstwo i rzeźba do 1764 r. (śr.*
czw. 10—16), Nowy
Maja 1: Krajobraz
góry w malarstwie
12—18 wstęp wolny, czw. 10—16)»
Archeologiczne, Poselska 3: Sta
rożytność 1 średniowiecze Mało
polski, Kolekcje zabytków arche
ologii śródziemnomorskiej (śr.
zamkn., czw. 14—18 wstęp wolny),
Etnograficzne, pl. Wo,lnica 1 (śr.*
czw. 10—15), Przyrodnicze, Sław
kowska 17 (śr., czw. 10—13), Pa
wilon Wystawowy, pl, Szczepań
ski 3a: Architektura wnętrz „U-
nikat 73”, Malarstwo i grafika
Plener Pilica 1973 r. (śr., czw, 11
—18), Galeria Pryzmat, Łobzow
ska 3: Artysta wobec siębie i Spo
łeczeństwa (śr., czw. 9—19), Pałac
Sztuki, pl. Szczepański 4: Wysta
wa prac uczniów LSP
10— 17), TPSP., N. Huta,
Malarstwo W. Krygiera
11— 18), Rydlówka, Tetmajera 28
(śr. 11—14, czw. 15—18), KTF, UL
Boh. Stalingradu 13: Venus 73 ez.

II (codz. 9—21), Wystawa Plakatu
Politycznego, Marka 18 (śr.

z 1*’4‘ Kopalnia
8—16).

(śr. 1S—18,
1 Zbrojow-

10—15.30),
Pieskowej

Gmacb, al. 3

Tatr, Nasze
1 grafice (śr.

(śr„ czw,
al. Róż 3:
(śr., czw.

źąmkn.,
Soli, WieUezka (codz.

szym dziennym brzaskiem. Po kilku minutach byłem
już przy wieżyczce. Inspektor Reed, który nie odzna
czał się zbytnim przewidywaniem i daleki był od

prawdy, nie uważał za stosowne rozstawić tu żadnej
straży. Zacząłem poszukiwania w wilgotnej trawie po
lany. Przynajmniej tym razem przeczucia
zawiodły. Nie minęło 10 minut,
błyszczącego. Złoto. Podniosłem
obrączkę. Mimo, że odkrycie to
nie zdziwiłem się zbytnio.

Wiedziałem, źe tak będzie. Los

Obejrzałem dokładnie obrączkę. ]
stronie wyryte były litery:

M.L. — M.L.3/7/45
Siódemka była przekreślona w połowie, jak to się

praktykuje w pewnych krajach.
Nagle wszystko stało się dla mnie jasne, jak gdyby

widmo Sybil szepnęło mi to rozwiązanie do ucha, albo
jakbym śledził mordercę krok za krokiem w jego roz
paczliwych wysiłkach aż do chwili obecnej. Zrozu
miałem do jakiego stopnia musiał się maskować i jak
bliski był całkowitego powodzenia.

Ogarnięty przerażeniem, przejrzałem łączność ist
niejącą między wszystkimi dotychczasowymi wyda
rzeniami: kontrakt otrzymany przez Gretchen z Hol
lywood, jej okropna śmierć na drugi dzień, obecność
człowieka, który palił papierosa .pod oknem, a nie był
ani kochankiem Dafne, ani Dziadziusiem, zamachy na

Dafne, a wreszcie — koszmarną śmierć Sybil. Moje
zadanie było niemal doprowadzone do końca — dalszy
ciąg należał do Reeda. A niewiele już mu zostawało
do roboty. Ot kilka Informacji, które otrzyma szybko,
to kwestia godzin. Koło południa będzie miał w ręku
dość dowodów, żeby przystąpić do aresztowania.

Śmiertelnie znużony, zmiażdżony ujawnieniem praw
dy, wróciłem do Lockwoodów, wyprowadziłem wóz
z garażu i pomknąłem na posterunek policji,

(Ciąg galszy nastąpi) x

mnie nie
jak zobaczyłem coś

pierścionek, zwykłą
było nieoczekiwane,

mi sprzyjał-
Na wewnętrznej

Dyżury
Chirurg., Laryng.: Wrocławska

3, Chirurg, dziec.: Prądnicka 35,
Urolog.: Grzegórzecka 18, Neuro
logiczny: Botaniczna 3, Okulist.:
Kopernika 38, Pogot. Ratunk.: sję-
rriiradżkiego 1: wypadki teE 09*
zachorowania i przewozy:' 38Ó-50*
Podgórze 625-50, 657-57; Grzegórzki
209-01, 205-77, POgOt. MO teli, 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, 228-56,
Huta: Pogot. MO tel. 411-1

gotowie Ratunk. 422-22, Strr
433-33, Dyżur pediatr. dla

Huty i pow. Proszowice: .-zpital
w Nowej Hucie, Informacja kó-
lejowa zagr. 222-48, kraj. 23” -80 do

85, 595-15, Informacja kodowa tel.
413-54 (dla N. Huty) 203-22, 203-42,
584-23, 230-19, Poradnia d/s- Wy
chowania Seksualn. Młc dzieży
357-66 (14—18), Milicyjny Telefp$
Zaufania 216-41 (całą dobę), 262-33
(8—16), KTSM, Boh. Stalingradu
13 — telefon porad i informacji z

zakresu seksuologii 578-08.

Apteki
Szczepańska 1 (tlen)* Retoryka

1, Metalowców 1, Prądnicka 85/87*

pl. Wolności 7, Pstrowskiego 34*'
Nowa Huta: os. Teatralne 28
(tlen), at Rew. Październikowej
6 (tlen).

Nowa
Po-

Poż.

iowej

£9

Radio
PROGRAM n

ŚRODA
17.00 Kwadrans akademicki. 17.1*

15 minut jazzu (Kr.). 17.30 Krak.
Notatnik Kulturalny. 18.00 Nowoś
ci rozrywkowe. 18.30 Eęha dnia.
18.40 Świat 1 my — magazyn han
dlu zagranicznego. 19.00 Jazz. 19.11
13 lekcja jęz. franc. 19.30 Teatr
PR — Wybieramy Premierę Ro
ku 1973 — Studio Współczesne —

„Zapalniczka” — słuch. J. przeź-
dziecklego. 20.30 Z twórczości
Haendla 1 Brahmsa. 21.50 Wiado
mości sportowe. 21.55 Radio —

szkole — aud.
22.10
22.30 OIRT Cykl
bie pokoju” —

radzieckich przyrodników”.
Z dziejów muzyki poi. 23.35 Ko
respondencja z zagranicy. 23.40 Z

muzyki XX-go wieku.
Na > UKF 68,75 MHz — z Krakowa

16.15 Warto posłuchać' — trzeba

zobaczyć. 16.20 Polskie zespoły —

polskie piosenki. 16.35 „Czytając
monografię karpackiego zbójnicy
ka” — fel.

dla nauczycieli.
Poznański Chór Chłopięcy,

„Nauka w sluż-
,W laboratoriach

23.00


