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Kok
1974 stoi pod znakiem

poważnych inwestycji ra
diowych i telewizyjnych.

Oddana zostanie do użytku cen
tralna radiostacja w Gąbinie,
która umożliwi dobry odbiór I

programu Polskiego Radia na

terenie cąłego kraju. II pro
gram TV dotrze do Białegosto
ku i Koszalina. W ten sposób
mieszkańcy wszystkich , miast
wojewódzkich będą mogli gó
odbierać.

Centralna radiostacja w Gą
binie rozpocznie pracę 22 lipcą
1974 r. Maszt antenowy, który
mieć będzie wysokość 640 ta, o-

Teatru Współczesnego
Warszawie wystawiono jednąw

s' najnowszych sztuk S. Mrożka w

reżyserii E. Axera pt. „Szczęśliwe
wydarzenie",, która cieszy się o-

gromną popularnością wśród wi
dzów, mają pni bowiem okazję
ujrzeć ; swoich ulubionych akto
rów: M. Lipińską, H. Borowskie
go, K. Rudzkiego i Jeszcze Jed
nego; „emigranta” z Krakowa,
Kazimierza Kaczora, którego wi
dzimy na zdjęciu w całej okaza

łości, w roli Niemowlęcia.
CAF —

. Rosiak

Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

■ Zwiedzamy Muzeum

1 ŁoWicłW i Astronautyki

W najbliższą niedzielę (13 bm.)
na uczestników akcji „Echa”
PTTK i KKFiT pn. Zdobywamy
Odznakę Przyjaciela Krakówa

czekają kolejne atrakcje, trasy
są bowiem naprawdę interesu
jące.

O Kandydaci do zdobycia od
znaki brązowej mają w progra
mie zwiedzanie Muzeum Lotnic
twa i Astronautyki. Uwaga:
miejsce spotkania jest' nietypo
we, a mianowicie na czwartym
przystaniu tramwajowym, li
cząc od Ronda Mogilskiego (nie
licząc przystanku ha żądanie) w

kierunku Nowej Huty. Spotyka
my się między godziną 11-tą a

12-tą, a grupy będą wchodzić do
Muzeum sukcesywnie,

O Kandydaci do zdobycia sre
brnej odznaki wyruszą na szlak

pn. „Tajemnice , klasztoru św.
Michała”. Zbiórka o godz. 10
koło Wieży .Ratuszowej na Ryn
ku Głównym.

Uczestników naszej akcji infor
mujemy; że dla osób, które nie
będą miały wystarcżającej ilości
karnetów uprawniających do
zdobycia ■Odznaki Przyjaciela
Krakowa, urządzimy .w miesią
cach: -lutym 4 marcu, dodatkowe
H/cieczki. Wszystkich krako-

sięgnął już S38 m. Będzie to

stacja o największej mocy W
Europie i z najwyższą anteną w

świecię. Rozbudowa w roku u-

biegłym trzech sieci UKF na

różnych częstotliwościach poz
woli wraz z oddaniem giganta
w Gąbinie ,na podjęcie w 1975 r.

emisji IV programu PR, który
jak się przewiduje -- mieć

będzie charakter: oświatowy.
Aby zapewnić południowym

regionom kraju dobry odbiór
II programu radia, rozpoczęto
w .zeszłym roku budowę stacji
średniofalowej o mocy 1500 kW
w rejonie Katowic. Z chwilą u-

rrchomienia na przełomie 1975/
76 zapewni ona dobry odbiór
tych programów w południo
wej Polsce.

Przewiduje się także w br.
oddariie do użytku licznych in
westycji dla potrzeb przekazu
telewizyjnego. Rozpocznie pra
cę kilka stacji nadawczych I

programu TVP oraz radiowego
UKF. Do końca br. planuje się
zakończenie budowy sieci głó
wnej I programu TVP. Z chwi
lą uruchomienia stacji dużych
mocy w rejonie Sierpca. Opo
la, Katowic, Świnoujścia, Je
leniej Góry i Kłodzka, 95 proc,
ludności kraju będzie miało
możność odbioru I programu
TVP.

Z końcem 1975 r. cała nasza

sieć linii radiowych, nadaw
czych stacji telewizyjnych, po
łączeń międzynarodowych oraz

międzystudyjnych dysponować'
będzie sprzętem o najwyższych
parametrach światowych.

Smakowite

kosmetyków w

BONN

Producenci
NRF zamierzają w najbliższym
czasie wypuścić na rynek kred-
k* do warg o rozmaitych sma
kach. Przeprowadzone badania
wykazały, że największą popu
larnością cieszą się wśród pań
pomadki do warg o smaku wi
śniowym, cytrynowym, mięto
wym oraz pomarańczowym.

wian zapraszamy do udziału w

naszych wyprawach po starym
i nowym Krakowie.

P
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Pierwsze wyko
nane w Krako-'
wie zdjęcie ko
mety Kohoutka.
Jego autorem jest
dr Jerzy Kreiner
z Obserwatorium
Astronomicznego

UJ. "

kometo Kohoutka

o tej porze dobrze w Pol-
widoczna. Tymczasem oka-
się, że nie jest tak jasna,

się spodziewano. ; Nazywa
.kapryśną korne-

racownicy Obserwatorium
Astronomicznego UJ nękani
są ostatnio licznymi, zgła

szanymi telefonicznie preten
sjami pod adresem komety Ko
houtka. Miłośnicy astronomii, a

także ludzie sporadycznie tylko
spoglądający w niebo niepokoją
się tym, że komety jakoś nie
widać. Faktyczn ię, wg piec w-

szych, sprzed kilku miesięcy
zapowiedzi kometa miała być
łu
sce

zało
jak
się ją nawet

tą”- t
'''

: Do 9i stycznia br. krakowskim
astronom nie udało się dostrzec
komety, przede wszystkim z

powodu.' nie, sprzyjających, wa-.

runków atmosferycznych. Wpra
wdzie niebo rozpogadzało się o-

stathió' w nocy;' lecz o' zmierz-
ćhu, gdy kometa Kohoutka mo
gła być obserwowana, zasnute

by” chmurami, a, tuż? nad ho
ryzontem mgłą. .

'

Mimo to każdego wieczora
próbowaino w Forcie Skała,
gdzie zgrupowane są narzędzia
obserwacyjne m." ta; . teleskop

I
utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod Wpływem
wyżu. Zachmurzenie du
że z możliwymi opadami
śniegu. Wiatry południo
we i południowo-wschod
nie 4—6 m/sek. Tempera

tura dniem ód minus 6 do
minus 4, nocą od minus 10 do
12 St. C.

»

W ramach ■akcji - pomocy -dla

podróżujących samochodami w

górach Grayling (stan Michigan)
specjalnie tresowane psy-bernar-
dyny ratują kierowców przy- po

mocy... baryłek z benzyną.

Tęięfóto

Maksutova i astrograf, „zło
wić” intrygującą, dziś wszyst
kich kometę.

Wreszcie 9 stycznia ok. godz.
16.30 dr Jerzy■ Kretaęr dojrzał
kometę w określonym wcze
śniej miejscu nieba,

’

"powyżej
planety Jowisz. O godz. 17.30

rozpoczął naświetlanie i klis" fo
tograficznych, zakończone po
wodzeniem. Powyżej publikuje
my pierwsze uzyskane, w Kra
kowie zdjęcie komety Kohout
ka (czas naświetlania — 2,5
mini.), wykonane .przez dr Kref-
nęra przy pomocy astrografu,
czyli , kamery fotograficznej,
sprzężonej * z mechanizmemp,o-
zwalająeym nadążać instrumen
towi za ruchem sfery niebie
skiej. Także mgr Grzegorz Sęk
posługując się 50-cm telesko
pem, sfotografował z Forto Ska
ła kometę Kohoutka.
■Wczoraj wieczorem reporter
„Echa” asystował astronomom

przy kolejnych próbach obser
wacji komety , Kohoutka. iłSafr
pierw ok. godz. 17.00; obserwo
wałem kometę przy pomocy te
leskopu zwierciadlanego': Mąkr
ś^toya,

'
~ j",

krotne powiększenie. Kometa,
owszem, była widoczna nieco
powyżej Jowisza na południo
wo-zachodnim niebie, lecz ja
wiła się w "okularze teleskopu
jako bardzo słabo świecący
punkt; z ogromną trudnością u-

dało mi się dojrzeć warkocz ko
mety (ą właściwie jego ledwie
widoczny ślad).

Wkrótce potem pogorszyły
się warunki atmosferyczne lecz
mimo to astronomom udało się
wykonać kolejne, zdjęeia kome
ty przy użyciu - astrografu.
Wszyscy są zgodni co do tego,
że kometa nie może być wido
czna obecnie gołym okiem chy
ba, że ktoś znajdzie się w miej
scu szczególnie,, sprzyjającym
obserwacji,, np, ni Kasprowym
Wierchu przy idealnej pogodzie

Są liiewielkje szanse na to by
„kapryśna” kometa mogła uka
zać się nam w całej swej oka
załości. ze wspaniałym warko
czem (astronomowie bardzo nie
lubią, gdy mówj się o warko
czu — ogon!). Oddala stę ona o-

becnie od Słońca f Ziemi i słab
nie jej. blask. ? (And)

dającego nawet;-., 4QCk

PARYŻ "

W Paryżu zakończył się w

czwartek sensacyjny proces/ któ
rym już od dłuższego czasu zaj
mowała się prasa francuska. 31-
letnia artystką austriacka, . Traudi
Milbacher została ■skazana na

15 lat więzienia za x morderstwo
popełnione! na Żonie swego przy
jaciela, znanego architekta Rober
ta Laurenta i jego 6-mlesięęgńym
sypie Frartcois. Zazdrosna kóbJę
ta nie; mogła unieść Upokarzającej
sytuacji, która przeciągała się la
tami .1 pewnego: ranka, włamała
się do domu . Laurenta mordując
swe ■ofiary w czasie - snu. Jej ko-,
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PATRIOCI kambodżańscy po
nownie ostrzelali bazę powie
trzną Pochentong oraz pozycje
wojsk rządowych wokół tej ba
zy. W wyniku ostrzału zniszczo
ny został bombowiec. Zginęło
wielu < żołnierzy wojsk Lon
Nola. Patrioci nadal atakują
pozycję przeciwnika na zą'r
chód od Phnom Penh.

MINISTER sprawy zagranicz
nych Węgier, Frigyes Puja,
zakończył oficjalną wizytę
przyjaźni w Związku Radziec
kim. W ostatnim dniu wizyty
został on przyjęty przez L.
Breżniewa.

PREZYDENT Francji Pompi-
dou, wezwał w czwartek do
wzmożenia reżimu oszczędnoś-

'

ci, by przeciwstawić się po
ważnym trudnościom z jakimi
boryka się kraj.

ZE ŚWIATA

w jednej z baz

dzień z rzędu na

walutowych Europy

NA WIELU lotniskach za
chodnioeuropejskich obowią
zuje . nadął . ostre pogotowie,
spowodowane obawami przed
ewentualnymi Zamachami

terrorystycznymi ze strony
różnych grup ekstremistycz
nych, po zniknięciu pewnej
liczby rakiet typu ziemia —

powietrze
NATO.

DRUGI

giełdach
zachodniej obserwowano wczo
raj. , spatjek kursu . dolara w

stosunku, do walpt miejscó--
w,yęh. Równocześnie zaobser--i

' wowanó; i umocnienie się . noto
wań marki zachodhlońiemiec-

klej w stosunku . do innych
Walut zachodnioeuropejskiego
bloku walut; których; kursy ,

kształtują się swobodnie. ;

Ml

: 10 bm. powróciła do Polski dro
gą lotniczą 12-osobowa '.grupa
członków załogi uszkodzonego u

Jwybrzeży Szkocji trawlera m/t

;„Nurżec”. Marynarzy powitały
'ich "rodziny5 oraz przedstawiciele
'gdyńskiego armatora. Pozostali
członkowie załogi z kapitanem
statku T. Bartczakiem znajdują
się w dalszym ciągu w szkockim
mieście Aberdeen, armator statku
nie traci bowiem nadziei, że uda

się ściągnąć jednostkę z mielizny.
Ń/zi/ pIerżrsze wywiady dla TV.

i ’ CAF — Miedza — Telefoto

chanka nie było w tym czasie w

domu.
Laurent oświadczył W sądzie,

że; był zakochany zarówno w

swojej żonie Jak 1 przyjaciółce i
nie- mógł'dokonać wyboru między
obu kobietami. Stwierdzi] on; że
nie przypuszczał, iż rozwiązanie
tegó „trójkąta” będzie tak krwa
we. Obie kobiety znały się na
wzajem i towarzyszyły mu nawet
w Jędńej z podróży zagranicz
nych. Prasa paryska zrzuca część
odpowiedzialności za to maka
bryczne morderstwo na Laurenta,
ponieważ tolerował on przez tak

długi czas tę sytuację.

W poniedziałek
amerykańscy astronauci

pobiia rekord
przebywania w Kosmosie

W piątek o godz. 15.01 czasu

jwar&żawskiego czas pobytu zało
gi „S^ylaba” . w Kosmosie prze
kroczy8 -tygodni';. ’< Rekord długo
ści lotu na orbicie okołoziem-

skiej, należący dotychczas do dru
giej załogi„Skylaba” i wynpszą-

»cy 59 dfii 11’godzin i.8 minuty’ o-

becna załoga pobije w najbliższy
ponlOdżiąłeK. • <

; Ostatnia okresowa kontrola sta
nu zdrpWia Gerąlda Carra, WI1-.
liama Pogtię i ' Edwarda Gibsofia

wykazała, że są oni w dobrej
: kondycji fizycznej ipsychicznej.
Również stacja orbitalna nadaje
się do kontynuowania lotu.

Japonia dofinansuje
wojską ONZ
na Bliskim Wschodzie

TOKIO
. Rząd japoński postanowił
przeinaczyć 700 min, jęnów (2,3
mi Ilona doi arów) n a dofi nanso-

wanie Doraźnych Sił Zbrojnych■ÓNZ na . Bliskim" Wschodzie. ;Q
decyzji tej oznajmij.'dzisiaj mir
luster spraw zagranicznych, .j-

, Masayęshl Ołiirą. /.»_

Si

■
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Rozwój wymiany

towarowej
między Polską i ZSRR

10 stycznia br. zakończyły się
w Moskwie dwudniowe obra
dy XV posiedzenia międzyrzą
dowej ; polsko-radzieckiej Komi
sji'' Współpracy Gospodarczej i

Naukowo-Technicznej.
W toku posiedzenia główną

uwagę poświęcono rozpatrzeniu
przebiegu prac nad koordyna
cją planów rozwoju gospodarki
narodowej PRL i ZSRR na la
ta 1976—1980 w dziedzinie prze
mysłu chemicznego, maszyn bu
dowlanych i drogowych, moto
ryzacji oraz budowy urządzeń
chemicznych i naftowych.

Uznano też za celowe, aby,,
porozumienia o specjalizacji i

kooperacji • produkcji, obejmo
wały w zasadzie okres ponad
pięcioletni, co pozwoli zapew
nić planowe i długoterminowe
związki , gospodarcze między
przemysłami obu krajów oraz

stworzy warunki stałego wzro
stu polsko-radzieckich obrotów
towarowych.

W 1974 r,'; poziom polsko-ra
dzieckich' obrotów towarowych
przekracza założenia umowy
wieloletniej na ten rok o ok. 10
proc. .
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Posiedzenie Rady Państwa

Pierwsze sesje rad narodowych
doniosłym wydarzeniem społecznym

Zatwierdzenie nowych członków PAN
W Belwederze odbyło się wczoraj pierwsze w tym roku po

siedzenie Rady Państwa. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie
informacji o przebiegu pierwszych po wyborach sesji rad na
rodowych stopnia wojewódzkiego oraz zatwierdzenie wyborów
nowych członków Polskiej Akademii Nauk.

Bada
Państwa z zadowole

niem stwierdziła, że sesje
rad narodowych traktowane

były jako wielkie wydarzenie
w życ-ju województw i miast o-

raz, że z powszechną aprobatą
spotkała się idea desygnowania
ną przewodniczących rad naro
dowych I sekretarzy wojewódz
kich instancji partyjnych. Rad
ni, a za ich .pośrednictwem ca
łe społeczeństwo uznało to roz
wiązanie za ważny czynnik dal
szego podniesienia autorytetu
rad narodowych oraz wyraz je
dności celów i zwartości działa
nia wokół ogólnonarodowego
programu społeczno-gospodar
czego rozwoju kraju.
Z kolei Rada

twierdziła -

grudnia 1973
madzenie Ogólne
demii Nauk wybór 26 członków

rzeczywistych i 39 członków ko
respondentów,

A oto lista naukowców kra
kowskich, którzy decyzją Rady
Państwa zostali nowymi człon
kami PAN:

I. Nowi członkowie rzeczywi
ści PAN: Henryk Baryez —eme
rytowany prof. zwyczajny histo
rii nauki; Adam Bielański —

prof. zwyczajny Instytutu Che
mii UJ; Jerzy Grzymek — prof.
zwyczajny, dyr. międzyresorto-

Państwa za-

dokonany 19
r. przez Zgro-
Polskiej Aka-

J. Primakow gościem
Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych
w Krakowie

Problemy f bMskowschodnie-.,
sytuacja w® po wsiała

tym rejoriie 1 nadal >-

i
w

przedmiotem szczególnego zain
teresowania opinii publicznej. O

sprawach wojny arabsko-izrael-
skiej, prowadzonych w Gene
wie rokowaniach pokojowych,
przyczynach i skutkach kryzy
su paliwowego mówił Wczoraj
w Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych w Krakowie

wicedyrektor moskiewskiego In
stytutu Gospodarki Światowej i
Stosunków Międzynarodowych —

prof. J. Primakow. ■
Wizyta w Krakowie radziec

kiego specjalisty zagadnień bli
skowschodnich zainaugurowała
serię spotkań z wybitnymi
przedstawicielami świata poli
tyki, jaką zaplanował na ten
rok krakowski oddział Polskie
go Instytutu Spraw Międzyna
rodowych.

J. Primakow przez cztery la
ta był specjalnym koresponden
tem „Prawdy” w Egipcie.

(m).

>
ak dowiaduje się PAP w MSZ
— 8 stycznia br. w Berlinie

Zach, został zatrzymany na

ulicy dylomata polski, zastępca
attache d/« żeglugi przy ambasa
dzie PRL w NRD. Zatrzymania
dokonała grupa osobników cywil
nych, wśród których , znajdował
się policjant zachodńioberllński.
Nałożył On kajdanki dyplomacie
polskiemu, którego następnie
przewieziono do prezydium poli
cji Berlina Zach.

Interweniującego w sprawie bez
prawnego zatrzymania dyplomaty
polskiego szefowi Misji Wojsko
wej PRL w Berlinie Zach, prezy
dium .policji próbowało uzasadnić
zatrzymanie, nakazem wydanym
przez brytyjskie służby specjalne.

NA kategoryczne żądanie przed
stawicieli PRL policja zachodnlo-
berlińska zmuszona była dopuścić
do rozmowy przedstawicieli Misji
Wojskowej PRL z zatrzymanym
dyplomatą polskim. Poinformo
wał on, że osobnicy, którzy go
zatrzymali — powołując się n>

Bezprawne zatrzymanie polskiego dyplomaty

Niesłychana prowokacja

wego Instytutu Technologii Ma
teriałów Budowlanych i Cera
miki AGH.

II. Nowi członkowie korespon
denci PAN: Włodzimierz Ostrow
ski — prof. nadzwyczajny, dyr.
Instytutu Biochemia Lekarskiej
AM; Jan Kornaś — prof. zwy
czajny, dyr. Instytutu Botaniki
UJ; Wiesław Czyż — prof. zwy
czajny, kierownik Zakładu Fi
zyki Teoretycznej Instytutu Fi
zyki Jądrowej; Jerzy Janik —

prof. zwyczajny, kierownik Za
kładu Badań Strukturalnych In
stytutu Fizyki Jądrowej; Jerzy
Haber — prof. nadzwyczajny,
kierownik Zakładu Katalizy , i

Fizykochemii Powierzchni PAN;
Stanisław Dżlułyński — prof.
Zwyczajny. w pracowni geologii
młodych struktur Zakładu Nauk

Geologicznych PAN; Michał Zy-
czkowski — prof. zwyczajny,
dyr. Instytutu Mechaniki i Pod
staw Konstrukcji Maszyn PK;
Bogusław Halikowski — prof.
nadzwyczajny, 'kierownik II
Kliniki Pediatrycznej Instytutu
Pediatrii AM,

Ponadto
Rada Państwa: • ra

tyfikowała konwencję doty
czącą środków zmierzają

cych do zakazu i zapobiegania
nielegalnemu przywozowi, wy
wozowi i przenoszeniu własno
ści dóbr kultury; • powołała na

stanowiska sędziów: sądów wo
jewódzkich — 19 osób oraz są
dów powiatowych — 35 osób;
• uwzględniła prośby 74 osób
o nadanie obywatelstwa polskie
go.
E§ada Państwa zatwierdziła i
Kprzekazała Prezydium Śej-
“”mu informację o swej dzia

łalności w roku 1973,

Kolegium redaktorów naczelnych km

rad narodowych
i problemy ekonomiczne regionu

W
Krakowie odbyło się
•wczoraj kolegium redak
torów naczelnych kra

kowskiej prasy, radia i tele
wizji, w którym wzięli także
udział zaproszeni publicyści.
Spotkaniu przewodniczył II se
kretarz KW PZPR — Andrzej
Czyż. Kolegium poświęcono
sprawom rad narodowych oraz

zagadnieniem ekonomicznym.
Nową strukturę rad narodo
wych i społeczną rolę radnych

wot-

jest
nie

wywiad brytyjski — usiłowali na
kłonić go do działalności szpie
gowskiej przeciwko Polsce.

Zatrzymanie i pozbawienie
ności dyplomaty polskiego
niesłychanym 1 od dawna
spotykanym aktem bezprawia 1

prowokacji, w związku z którym
władze polskie jak najostrzej za
protestowały u władz brytyj
skich 1 Wobec Senatu Berlina
Zach., żądając natychmiastowego
zwolnienia polskiego przedstawi
ciela. Mamy bowiem do czynie
nia z brutalnym pogwałceniem
immunitetu dyplomatycznego pol
skiego przedstawiciela i z jaskra
wym naruszeniem statusu Berlina

Bach, gwarantowanego w cztero
stronnym porozumieniu, które
zabezpiecza pełną swobodą uda
wania się dyplomatów akredyto
wanych w stolicy NRD do Berlina

Zach, i odwrotnie.
Władze PRL z całą konsekwen

cją podchodzić będą do wszyst
kich aspektów tej sprawy i wy
nikających z r!ej wniosków.

ECH O KRAKOWA

Lenlna,
Warsza-

MIĘDZYNARODOWA konfe
rencja naukowa zorganizowa
na x w związku z przypa
dającą w styczniu 50 rocz
nicą śmierci wodza Rewolucji
Październikowej w.

kontynuuje obrady w

wie.

ROZSTRZYGNIĘTA
telewizyjna giełda
ków 1973. W plebiscycie zwy
ciężyli autorzy sztucznej nerki
z Przedsiębiorstwa Instalacji
Przemysłowych „Inatad” w

została

wynalaz-

przy pro-
w Zakla-
w Ośwlę-

Z KRAJU
Rzeszowie. Nagrodę specjalną
NOT (wyjazd szkoleniowy do

Francji) przyznano twórcy
technologii umożliwiającej u-

,tylizację odpadów
dukcji n-butanolu
dach Chemicznych
clmiu.

PLEBISCYT
„Kuriera Polskiego”' „Wybie
ramy książkę roku" został

rozstrzygnięty. W tym roku
najwięcej głosów padlo na

„Encyklopedię tatrzańską” Z.
I W. H. Paryskich wydaną
przez wydawnictwo „Sport 1

Turystyka”.

czytelników

Zadania Urzędu Miejskiego
w realizacji tegorocznych planów

społeczno-gospodarczych kraju
udziałem prezydenta m.

Ka Krakowa — Jerzego Pęka
li oraz wiceprezydentów:

Juliana Jaworskiego, i Jana
Skiby, odbyło się wczoraj po
siedzenie dyrektorów wydzia
łów, zjednoczeń i przedsię
biorstw podległych Urzędowi
Miejskiemu. Zebranym przed
stawiono informację dotyczącą
wykonania planu, gospodarczego
za rok 1973.

Podstawowe zadania planu
zrealizowane zostały pomyślnie,
zwłaszcza produkcja artykułów
przemysłowych i obrót towaro
wy, Jednak mimo uzyskania

dotycząće realizacji
gospodarczych w roku

przypadające na rok o-

Podikreślając stały
produkcji przemysłowej,

przed,stawił dyrektor Biura Ra
dy Narodowej m. Krakowa —

Franciszek Daniel, natomiast

wojewoda Wit Drapich Omówił

najbliższe, zadania stojące przed.
Urzędem Wojewódzkim, poru
szając między innymi.. sprawy
dotyczące realizacji planu spo
łeczno-gospodarczego, posunięć
organizacyjno - gospodarczych.,
dalszego kształtowania gmin w

szczególności wzorcowych. O

bieżących zadaniach środików
masowego przekazu poinformo
wał zebranych Andrzej Czyż.

Sekretarz ekonomiczny KW
PZPR Stanisław Gębala w

swym wystąpieniu omówił za
gadnienia
zadań
1973 i

becny.
wzrost

stopy życiowej ludności nasze
go regionu, dynamiki obrotów,
stwierdził równocześnie, iż nie
zawsze zadowalająca była ja
kość towarów przeznaczonych
na rynek. Występowały rów
nież niedobory niektórych .asor
tymentów,
pozostawiała
transportu.
1974 należy
wszystkim o

produkcji,
nie rynku, aktywizację . przed
siębiorstw produkcyjnych za
spokajających potrzeby
we starając się uzyskać
czne tempo produkcji
początku. roku, (bog)

wiele do życzenia
także dziedzina

Stąd też w roku
zadbać przede

’ właściwą rytmikę
należyte zaopatrze-

rynko-
rytmi-

już od

Co słychać
♦

Turecki wieśniak wygrał
zakład o 250 lirów, zjadając
całe pieczone jagnią. 10 'mi
nut później padł martwy.

Rządowy program realizacji
zadań wynikających z wytycznych
I Krajowej Konferencji PZPR
Rzecznik prasowy rządu za

poznał dziennikarzy z rzą
dowym programem realiza
cji zadań, Wynikających z

wytycznych I Krajowej Konfe
rencji PZPR. Program ten za
twierdzony przez prezesa Bady
Ministrów zawiera ok. 50 kom
pleksowych tematów, dotyczą
cych zarówno 1974 roku, jak i
lat następnych. Szczególnie dużo

miejsca zajmuje w programie
problematyka gospodarcza.

Wiele uwagi poświęca rząd
sprawie dalszego umocnienia
równowagi pieniężno-rynkowej.
W tym zakresie szczególne zna
czenie ma przyspieszenie rozwo
ju produkcji artykułów rynko
wych w latach 1974—75 z dosto
sowaniem rozmiarów i charak
teru tej produkcji do rosnącej
siły nabywczej ludności.

GUS).
posiedzeniu omówiono

zadania Urzędu Miejskie-
realiżaćji planów społecz-

pozytywnych rezultatów, w

wielu dziedzinach występują
nadal braki i niedociągnięcia,
np. W niektórych procesach in
westycyjnych i w usługach
(szczegółowe informacje na ten
temat podane zostaną w naj
bliższych dniach za pośrednic
twem

Na
także

gow
no-gospodarczych kraju ną rok

1974, który przedstawiony zo
stanie Radzie na lutowej sesji.
Podkreślono istnienie pilnej po
trzeby efektywności produkcji
dotyczącej szczególnie zaopa
trzenia ludności oraz konsek
wentnej- i-reaMzaeJi yoszczędnego
gospodarowania surowcami e-

nergetycznymi. W centrum u-

Wagi znalazły się zagadnienia
związane z problemami inwe
stycyjnymi i usługami dla lud
ności.

Podczas spotkania wiele miej
sca poświęcono czynom społecz
nym stwierdzając, że zbliżająca
się rocznica 30-lecia PRL jest
czynnikiem szczególnie mobili
zującym nasze społeczeństwo,
dlatego też wszelkim inicjaty
wom należy wychodzić naprze
ciw.

Zebranym przedstawiono rów
nież najważniejsze sprawy
związane i funkcjonowaniem i

działalnością prezydenta oraz

Urzędu Miasta między innymi
z zakresu podejmowania decy
zji i struktury wewnętrznej.

(bog)

Pasożytniczy tryb

życia przestępcy
zaostrza karę

Po rozpoznaniu wniosku I

prezesa SN o Wyjaśnienie kwe
stii wymagającej zasadniczej
Wykładni ustawy, Sąd Najwyż
szy podjął uchwałę określającą
pod względem prawnym paso
żytniczy tryb życia i wskazują
cą, że jest to okoliczność Wpły
wającą na zaostrzenie Wymiaru
kary w wypadku przestępstwa.
Uchwała głosi:

„Pasożytniczy tryb życia spraw
cy przestępstwa jest okoliczno
ścią wpływającą zarówno na zao
strzenie kary, jak 1 na wybór su
rowszego rodzaju kary, a ponad
to na stosowanie innych środków
przewidzianych w ustawie karnej.
Osobą prowadzącą pasożytniczy
tryb życia jest taki sprawca prze
stępstwa, który — mimo możli
wości — nie kontynuował .nauki
lub będąc zdolnym do pracy u-

ćhylal się od Jej wykonywania, a

środki na swe utrzymanie uzyski
wał sprzecznie ż zasadami współ
życia społecznego”.

Uchwała ta wpisana została
do księgi zasad prawnych, jest
ona ważnym krokiem na drodze

skutecznego zwalczania zjawisk
społecznego niezdyscyplinowa
nia,- łatwego życia na cudzy
koszt óraz przestępczości.

Pomyślna realizacja zadań

gospodarczych zależeć będzie
głównie od sprawnego funkcjo
nowania transportu. Prace rzą
du zmierzać będą m. in. do
zwiększenia zdolności przewo
zowych transportu, usprawnie
nia organizacji jego pracy, do
racjonalizacji i umocnienia dy
scypliny przewozów.

W dziedzinie inwestycji, pro
gram rządowy przewiduje
przedsięwzięcia zmierzające do

przyspieszenia wykonawstwa in
westycji kontynuowanych oraz

do szybszego osiągania projekto
wanych zdolności produkcyj
nych.

Na warsztacie prac rządu
znajdą się także zagadnienia go
spodarki materiałowej. Opraco
wane zostaną przedsięwzięcia
związane z modernizacją poten
cjału produkcyjnego naszego
przemysłu. Na I Krajowej Kon
ferencji PZPR zaakceptowana
została rola postępu techniczne
go w rozwoju gospodarki. Pro
gram rządowy zobowiązuje - m.

in. ministra nauki, szkolnictwa
Wyższego i techniki do opraco
wania długofalowych przedsię
wzięć związanych z moderniza
cją potencjału produkcyjnego
naszego przemysłu oraz zanie
chaniem produkcji prowadzonej
dotychczas przestarzałymi meto
dami.

Program zawiera również za1-
dania dotyczące stosunków go
spodarczych Polski za granicą,
budownictwa i gospodarki ko
munalnej oraz zagadnień pła
cowych. Ponadto uwzględniono
w programie szereg spraw so
cjalnych, dotyczących doskona
lenia metod organizacji zarzą
dzania, wreszcie — problemów
wychowania, oświaty i kultury.

Z pobytu austriackich

parlamentarzystów
Z goszczącą w Polsce delega

cją Zgromadzenia Związkowego
ReppbMtoiw Austrii’ .spotkał się
wczoraj minister spraw zagra-,
nicznych S. Olszowski. Poru
szono m. in. sprawy związane
z rozwojem współpracy i kon
taktów oraz umocnieniem bez
pieczeństwa na naszym konty
nencie.

Z delegacją spotkali się rów
nież: minister kultury i sztuki
— S. Wroński, wiceminister
handlu zagranicznego — W. Wi
śniewski oraz przewodniczący
CRZZ — W. Kruczek.

Proces dwóch pisarzy
W Sądzie Wojewódzkim dla m.

st. Warszawy odbyła się 10 bm.

kolejna rozprawa z powództwa
cywilnego pisarza Melchiora Wań
kowicza przęciwko, literatowi Sta
nisławowi Strumph-Wojtkiewi-
ezowi. Istotą sporu dotyczy okre
su sprzed prawie 50 lat. M. Wań
kowicz zarzuca St. Strumph-Wojt-
kiewiczowi, a -w swych wspom
nieniach („O własnych siłach”)
wydanych w 1968 r. naruszył jego
dobre imię. W książce tej, będą
cej zbiorem osobistych relacji z

życia, polskich obyczajów w la
tach 1921—1939 autor podał, że
M. Wańkowicz, będąc naczelni
kiem wydziału prasowego w ów
czesnym Ministerstwie Spraw We
wnętrznych, pobrał z tego Mini
sterstwa *0 tys. zł na założenie

własnego wydawnictwa „Rój”.
St. Strumph-Wojtklewlcz podaje
następnie, że zerwał z „Rojem”,
bowiem wydawca drukował —

Wbrew umowie — dodatkowe wy
dania jego książek. M. Wańkowicz

KRONIKA WYPADKÓW
• Wczoraj przy ul. Mogilskiej

nastąpiło, zderzenie tramwaju li
nii 9 z „trabantem”. Kierowca
samochodu 49-letni Bronisław Żak
zam. przy ul. Grzegórzeckiej doi
znal ogólnych potłuczeń.

• Na ul. Kaz. Wielkiego auto
bus linii pospiesznej A potrącił
44-letniego Zygmunta Kołodziej
czyka zażn. przy ul. Dzierżyń
skiego, który doznał wstrząsnienia
mózgu i obrażeń głowy.

• 'W Myślenicach przy ul. Da
szyńskiego samochód ciężarowy
potrącił Stanisława Żaka zam. w

Borzętach. Rannego mężczyznę w

stanie ciężkim przewieziono do
Szpitala. Kierowca ciężarówki
zbiegł z miejsca wypadku ale zo
stał wkrótce zatrzymany przez
MO. I

Nr 9 (8802J

Pierwsze w życiu kroki po śniegu,
w tym roku można stawiać tylko
w górach. CAF — MTI

Tegoroczne

zadania
budownictwa

Nigdy dotąd nie uzyskaliśmy
W ciągu jednego roku takiego
przyrostu zdolności produkcyj
nych w gospodarce, jaki jest
przewidywany na ten rok. Pla
nuje się zakończenie budowy
kilkuset zakładów, w tym 108

wielkich, szczególnie ważnych
dla gospodarki. Nowe obiekty
powiększą zdolności wytwórcze
przemysłu o ok. 115 mld zł.

Zwiększą się również w br.

rozmiary budownictwa mieszka
niowego. Przedsiębiorstwa re
sortu budownictwa zamierzają
wznieść ok. 160 tys. mieszkań,
a więc o pónad 12 proc, więcej
niż przed rokiem.

Do Wykonania tych zadań bu
dowlani startują z dobrych po
zycji, które stworzyło pomyślne
wykonanie zadań ub. roku. O-
cena wyników uzyskanych
przez resort budownictwa w r.

1973 oraz najważniejsze tegoro
czne zadania były 10 bm. tema
tem krajowej narady w Mini
sterstwie Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowla
nych.

Optymistyczne oświadczenie

Kurta Waldheima
Sekretarz generalny ONZ, K.

Waldheim, oświadczy! na konfe
rencji prasowej, lż istnieją „po
myślne szanse, zawarcia w Gene
wie porozumienia o rozdzieleniu
wojsk egipskich 1 Izraelskich na

froncie sueśko-synajskim”. Zda
niem Waldhelsna, do takiego re
zultatu mogłoby dojść w najbliż
szych tygodniach.

miał wówczas proponować aby
fdżstrźygń^ć spór pojMynkieiń, -

ale auito-r złożył skargę prokurato
rowi.

Sprawę rozpatrywał kilka lat
temu sąd koleżeński Związku Li
teratów Polskich, ale rezultat jego
poczynań nie usatysfakcjonował
M. Wańkowicza. Obecnie więc
wniósł on w swoim powództwie o

usunięcie z następnych wydań
książki niezgodnych, jego zda
niem ze stanem faktycznym frag
mentów.

Sąd pik trudne zadanie. W pa
mięci powołanych świadków, jak
również obu stron, zatarło się
wiele faktów, które miały miej
sce pół wieku temu. B. właści
ciel „Roju” ma dziś 82 lata, zaś
autor1 inkryminowanych wspom
nień — 76 lat? Na rozprawie M.

Wańkowicz kategorycznie zaprze
czył jakoby miał otrzymywać
jakieś subsydia z MSW na zało
żenie „Roju” zaś za nadbite

egzemplarze autor otrzymał ho
norarium.

Ogłoszenie wyroku w tej spra
wie przefwidziane jest na 23 sty
cznia br.

Mrowcy
prezesowi naszej Spółdziel
ni — Składamy wyrazy,
najgłębszego współczucia
z pbwodu śmierci MATKI.'

Rada, zarząd, POP PZPR
i pracownicy

Spółdzielni Pracy „Usługa**
w Krakowie

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
KSW „Prasa — Książka — Ruch”,
ul. Wiślna 2. Nr Indeksu 35008.

1—2 — — «
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W organizowaniu
pomocy społecznej
nie wystarczą gorące serca

potrzebna również rzetelna wiedza
W rządowym programie o-

chrony zdrowia pierwszorzędne
miejsce zajmuje pomoc społecz
na. Obecny system organizacji
tej pomocy jest już przestarza
ły, wyprzedzają go narastające
i zmieniające się potrzeby,

W roku 2000 co piąty Polak
będzie w Wieku emerytalnym.
Nowy system pomocy społecznej
kształtować więc trzeba że świa
domością tego faktu i wynika
jących z niego konsekwencji e-

konomicznych, medycznych, spo
łecznych, socjalnych. Ze świado
mością, że nie wystarczy tylko
gorące serce, ale potrzebna jest
rÓWnież rzetelna wiedza facho
wa, aby organizować życie lu
dziom W podeszłym wieku.

Upowszechnianie tej wiedzy,
Upowszechnianie wspaniałego
programu rozwoju pomocy spo
łecznej w naszym kraju — leża
ło u podstaw pomysłu zorgani
zowania w Krakowie cyklu wy
kładów O tematyce medyczno-

socjalnej. I Wykładowcy i słu
chacze należą do grona osób, ma
jących decydujący głos W roz
wój u tej dziedziny życia.społe
cznego. Organizatorem wykła
dów jest powstały niedawno w

Zespole Przychodni Specjalisty
cznych Krakowa — Miejski
Ośrodek Opiekuna Społecznego
— kierowany przez mgr BAR
BARĘ GRODKOWSKĄ.

Wczoraj mięliśmy , okazję wy
słuchać pierwszego niezwykle
interesującego wykładu mgr
MIECZYSŁAWA KARCZEW
SKIEGO — dyrektora Departa
mentu Pomocy Społecznej w Mi
nisterstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej — na temat pod
stawowych problemów pomocy
społecznej w Polsce z uwzględ
nieniem systemów pomocy spo
łecznej innych państw europej
skich. (n)
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Czym może być
budką telefoni
czna? Możliwo
ści są prawie
nieograniczone,

Robotnikom pra
cującym przy
budowie wodo
ciągu. na ron
dzie Kotlarskim

duży jako skła
dzik narzędzi.

Fot. X RUBIŚ

w jedno przedsiębiorstwo połączone

Propozycje „Echaii
dzi!eci

nas rżad-
najmłodsi
zabawy i

więc tyl-
pomysłowi

dla
u

i
H rozrywce

myśli się
ko, a przecież
mają prawo dó
śmiechu. Możemy
ko przyklasnąć
stworzenia w Krakowie ka
baretu dla dzieci. W najbliż
szą już niedzielę
„Drops” zaprasza
pierwsze spektakle
ne do lat ...nastu.

występować będzie
dzieła w kawiarni,
ka”ogodz,10i12,tamteż
można nabywać bilety n-a

przedstawienia. Dzieci przy
okazji przyzwyczają się
do bywania W „eleganckim
świecić” i odpowiedniego w

nimiwMmaśwwóiMsW;
nudzić się nie będą.

Jeżeli 'ód‘ dzićci zaczęliśhfy
to Warto może przypomńteć,
że w sobotę w programie I
TV o godz. 22.30 powtórzony
zostanie sylwestrowy
gram pt. „Pater
którego wielu z

się poza domem

okazji obejrzeć,
w formie wielce

-potomstwie naszych znanych
artystów.

W niedzielę natomiast o-

bejrzymy kolejny odcinek

reportażu Stanisława Szwarc-
BrońikoWskiego z Ameryki
Południowej. „Amazonia” —

taki tytuł nosi cykl, nada
nazostaniewpr.ITVo
godz. 17 .25.
. Miłośnikom dobrej litera
tury sensacyjnej
wą powieść J.

pt. „Bomba dla

ezącego”, opartą
części na autentycznych wy
darzeniach. Ten gatunek li
teratury („Działa Nawaro-

ny”, „Dzień Szakala” i in.)
zyskuje sobie coraz większą
popularność. Sądzę Więc, że
i „Bombę dla przewodniczą
cego”, 1 napisaną bardżo ży
wo, przeczytacie Państwo z

zainteresowaniem. (elg)

kabaret
na sWe

dozwolo-
„Drops”

co hie-
„Literac-

pro-
Mater 73”.

bawiących
nie misio

traktujący
zabawnej o

polecarń no-

Siemionowa

ptzewodni-
zresztą w

Koncert

Orkiestry i Chóru

PRiTV
We Wtorek 13. I. 1974 r. o godz.

19.30 w salt .Państwowej Filhar
monii, odbędzie się kolejny kon
cert. symfoniczny Orkiestry ! Chó
ru Polskiego Radia 1. Telewizji'.W
Krakowie pod batutą Krzysztofa
Missony.

Program, wypełnią dzieła: F.
Meńdelśsohn-Bartholdy: Muzyka
do „Snu nocy, letniej”, W. A. Mo
zart: Koncert skrzypcowy A-dur
nr 5, O. Respighi: Suita „Ptaki”,

solistami będą: Wąnda Wiłko
mirska .(skrzypce), Alicja Mar-
czak-Faberowa (mezzosopran), Bo
żena B. tley (sopran). Przygoto
wanie chóru: Adam Palka.

Przedsprzedaż biletów w
Filharmonii od 11 stycznia
w godz. 10—13 1,16—18-tej;
— Aniu koncertu Od eodz. 18,

kasie
. 74r.

oraz

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

> 18 — Kl.ub MPiK, pl. Central
ny —. ,,Rewolucja z gór Sierra
Maesbra” — prelekcja mgr K.
Paehli. Projekcja filmu kr.-metr,
pt. „Fidel Castro wśród żołnie
rzy’’.

19.15 — Klub MPiK, ul. Ja
giellońska 1 —. prelekcja prof. dr
M. iwanejki pt. „Polska na are
nie międzyńąrodowej”.

JUTRO O GODZINIE:

12 — sala BWA Zakopane,
lii. Krupówki 41 — otwarcie wy
stawy grafiki Tadeusza Jackow
skiego.

18 — Klub MPiK, pi. Cen
tralny — .„Suita kubańska” —

koncert zespołu „LABORATO
RIUM”.

Jeśli ktoś chciał kupić zwyk
łą patelnię — pędził do sklepu
„Argedu”, gdy zaś miał ochotę
na elektryczny ; czajnik — mu-

Siał już odwiedzić placówkę „El-
domu”. Gdy pan X zamarzył ę
elektrycznej maszynce do gole
nia — szukał jej. pilnie w sklepie
„Eldómu”, ale już ó mydło po
goleniu pytał W perfumerii ,,Ar
gedu”. Gdy młode małżeństwo
chciało nabyć elektryczny odku
rzacz — meldowało się w pla
cówce „Eldomu’’, gdy wymaga
nie miało skromniejsze, po bar
dziej prozaiczną „Kasię” (dó
odkurzania podłogi) zgłaszało
się w sklepie „Argedu”.

Przykłady można by mnożyć
na udowodnienie tezy, że arty
kuły, głównie z zakresu gospo
darstwa domowego, więc w ja
kiś sposób ze sobą spokrewnio
ne, posiadały niepotrzebnie
dwóch panów, czyli dwie dyrek-

cje, a także odrębną sieć pla
cówek detalicznych.

Tak było do końca roku u-

biegłego. Z dniem 1 stycznia 1974
r. nie tylko w Krakowie, ale
w całym kraju — „Eldom” i

„Arged” połączyły się, tworząc
dużą jednostkę organizacyjną o

nazwie: Wojewódzkie Przedsię
biorstwo Handlowo - Usługowe
„Argec.”. Dzięki integracji tej
gałęzi handlu znajdziemy Wkrót
ce pod jednym sklepowym da
chem bardziej urozmaicony wa
chlarz uzupełniających się to
warów, (lov)

Podsumowanie

bez emocji
czyli o świętach
po świętach

Minęły święta i Nowy Rok —

okres czynienia zwiększonych
zakupów, Obecnie można bez e-

mocji podsumować jak było, co

było, czego brakło. A więc w

niedostatecznej ilości mieszkań
cy województwa mogli - cieszyć
się szynką, baleronem i najdroż
szymi gatunkami kiełbasy. Po
krycie zapotrzebowania sięgało
tu 80 proc. Pod dostatkiem nato
miast było wędlin ńiskogatun-
kowyćh. Nie w pełni Udało się
zrealizować zapotrzebowanie
indyki (tylko w 80 proc.), a

dodatku były to ptaszyska
gromne,
sprzedawać
w każdym
nić. Nie

wszelkiego
W handlu uspołecznionym na

stąpił dość nieoczekiwanie nie
dobór sera twarogowego pełno-
tłustego i całkowity krach jeśli
idzie o świeże jajka. * Był on

tym dotkliwszy, że wystąpiły po
ważne braki również W jajach
chłodniczych.

Z innych poszukiwanych W
tym okresie produktów odnoto
waliśmy całkowity brak śledzi I

gatunku. Na szczęście można się
było ratować niższymi asorty
mentami, w których pokrycie
zapotrzebowania wahało Się w

granicach 70—80 proc. Jeśli idzie
o karpia zapotrzebowanie zosta
ło pokryte w pełni.

Pełne też było zaopatrzenie W

wyroby czekoladowe — pełne
pod względem ilości, niestety
występowały braki w tzw. asor
tymencie. Jak bowiem wiadomo

mamy swoje. ulubione słodycze,
które bardzo szybko znikają z

półek sklepowych.
Ogólnie rzecz biorąc z zaopa

trzeniem nie było źle i nie ma
my powodów uskarżać się na nie

poza niewielkimi wyjątkami.

powiaty i gminy

Przedłużają żywot

Co cenniejszy rękopis, wyma
gający Wielkiej specjalistycznej
konserwacji, przywożony jest do
Krakowa, do spółdzielni Przem.

Artyst. „Starodruk”.
Tu w dziale rękopisów i sta-

rodruków wytrawni artyści * in
troligatorzy przedłużają mu ży
wot na wiele dalszych lat.

Obecnie, na zlecenie „Ossoli-

Dlaczego...
...w ostatnim czasie Wielu mo

torniczych, a także kierowców
autobusów miejskich, prowadzi
te pojazdy, nie umieszczając w

przeznaczonym do tego miejscu
swoich numerów służbowych?

(ja)

neum” we Wrocławiu, w trakcie

takiej odnowy znajduje się kom
plet. rękopisów Juliusza. Słowac
kiego: ‘„Złota czaszka”, „Beatrix
Cenci”, „Lilia Weneda”, Każda
z kart rękopisów przechodzi
Cykl zabiegów kosmetycznych
jak kąpiel, prasowanie itd., na
stępnie
passe
naw

sumie
móW.

Konserwację rękopisów Juliu
sza Słowackiego powierzono wy
bitnym fachowcom sztuki intro
ligatorsko - drukarskiej, wielo
letnim pracownikom „Starodru
ku” — Irenie Lelek oraz Ste
fanowi Gruszczyńskiemu.

zostaje oprawiona w

- partout po czym złożo-
tom oprawny w skórę. W

będzie Ok. 30 takich to-

W najbliższy poniedziałek —

14 bm. o godz. 19 w sali marmu
rowej KDK przy Rynku Gł, 27

odbędzie się spotkanie komitetu
d/s budowy schroniska dla bez
domnych zwierząt TOŻ z miesz
kańcami Krakowa, którym nie-;
^o^tnaa^^gjg&aańaJą „bez
pańskich stworzeń. Członkowie
komitetu przedstawią plany lo
kalizacyjne, ‘wstępny projekt i
inne dane dotyczące budowy no
wego azylu.

Użytkowane dotychczas prowi
zoryczne schronisko z uwagi na

ciasnotę, zły stan techniczny
prymitywnych budynków i fa
talne warunki sanitarne nie mo
że należycie spełniać
funkcji. Komitet liczy na

finansową społeczeństwa
kowa W realizowaniu tej
planowanej i nareszcie

____

dzącej do Skutku inwestycji.
Wpłaty na budowę nowego a-

zylu można już przekazywać na

specjalnie otwarte konto PKO
Kraków I OM 4—9—369.

swojej
pomoc

Kra-
od lat
docho

Śladem naszych publikacji

Reportaż o pracy inspekcji, sa
nitarnej, przeprowadzającej kon
trolę w kilku lokalach gastrono
micznych Śródmieścia, ptt. „Litoś
ci redaktorze, niech pań o nas

źle nie piśze” — który ukazał się
w 285 nrzę. „Echa”, . Wywołał
duże zainteresowanie wśród
Czytelników. Nic dziwnego, o-

braz krakowskiej • gastronomii,
którą pokazaliśmy od strony
kuchni, uczynił niezbyt przy
jemne wrażenie...

W tej sprawie redakcja Otrzy
mała też kilka wyjaśnień, któ
re przedstawiamy w chronologi
cznej kolejności.

LIST PIERWSZY. Najszybciej
zareagował ówczesny Wyda.
Handlu, Przemysłu i Usług Pre
zydium RN m. Krakowa. Przy
pomniano dyrekcjom podległych
lokali gastronomicznych KPPG
0 obowiązku Odpowiedzi ńa kry
tykę prasową i przesłania wy
jaśnień do redakcji ,<Echa”.
Zobowiązano również zarząd
KPPG do podjęcia kroków w

celu poprawy warunków sani
tarnych we wszystkich zakła
dach gastronomicznych bez

względu na charakter lęh dzia
łalności.

LIST DRUGI. Nadszedł z

KPPG — Oddział Restauracje
Dowiadujemy się z niego, . że

wydano natychmiast
' zalecenia

w celu usunięcia .wszystkich
stwierdzonych ..usterek. .

W rest. „Grodzkiej” ukarano

pozbawieniem premii (100 proc.)
kierownika zakładu i szefa ku
chni (50 proc.); w następnym
dniu po przeprowadzeniu in
spekcji • sanitarnej '.„Grodzka”
została zamknięta w celu prze
prowadzenia dezynsekcji i gene
ralnego sprzątania,.
■W rest. „Ermitage” kierownik

został. ukarany ■pozbawieniem
połowy .'premii; po przeprowa
dzeniu nowej instalacji elektry
cznej ■— zakład miał zostać wy
posażony w wyparzacz elektry
czny do mycia naczyń.

Wszystkie zakłady otrzymały
instrukcję W sprawie mycia na
czyń; z którą kierownicy zakła
dów winni byli zapoznać perso
nel. Przeprowadzono również
instruktaż prawidłowego mycia
naczyń i zastawy stołowej oraz

przepisów bhp.

LIST TRZECI. Wyjaśnienie z

KPPG — Oddział Bary Mlecz
ne 1 Jadłodajnię. Wynika z nie
go, że w jadłodajni „Zdrowie”
.wymieniono deski produkcyjne i

. uszkodzone naczynia. Umieszczo
no inśtrUkcję mycia naczyń i za
poznano z nią uczącą się mło
dzież; . zwrócono się do admini
stracji budynku w sprawie do
prowadzenia do porządku przy
legającego do kuchni podwórka;

■polecono instruktorom dopilno
wanie młodzieży, by utrzymy
wała porządek w śżatńi.

Od 16. I . 74 r. zakład szko
leniowy zostanie przeniesiohy do

nowego .zakładu przy Ul. Czar-,
nóyęlejskięj, gdzie uczącą się
młodzież będzie miała. Odpowie
dnie warunki odbycia praktyki
i . nauki zawodu.

W jadłodajni „Ludowej” kil
kanaście dni przed naszym raj
dem KPPG stwierdziło wiele

, uchybień; .ukarąńo wówczas 9

pracowników,. 1 osobie wypowie
dziano pracę i 1 odebrano pre
mię. Po ukazaniu się reportażu
— ponownie stwierdzającego
katastrofalny stan sanitarny —

kierownik zakładu został uka-

na

w

o-

jetak że należało
: w częściach, có nie

sklepie chciano czy-
brakowało natomiast
innego drobiu.

Dla 120-osobowej
gromadki
impreza noworoczna dla dzieci
f swśemsT**'

przez TPD Śródmieście w Domu

Kultury Dzieci ■i Młodzieży przy
ulicy Grunwaldzkiej 5.

Dyrekcja Domu Kultury za
pewniła ciekawy program im
prezy, kolorowe filmy, teatrzyk
„Drops”, konkursy. - ;

W czasie zabawy uczestnicy
byli podejmowani przez Zarząd
TPD podwieczorkiem, a na za
kończenie wręczono wszystkim
dzieciom paczki ze słodyczami
i zabawkami.

W imprezie
dzieci w tym
Państwowego
ul. Uczniowskiej. Całość impre
zy przygotowali aktywiści TPD
J. Woieńska, B. Zielińska, M.

Czernik. M. Białkowska,

uczestniczyło 120
25 wychowanków
Domu Dziecka z

rany ostrzeżeniem i pozostawio
ny warunkowo; od 15. XII. za
trudniono nowego zastępcę kie
rownika, a od 1. I. 74 r. — kie
rownika sali. Załoga zobowiąza
na została do poprawy pracy,
nawiązywania do starych, do
brych tradycji tego lokalu.

ÓD AUTORA: Myślę, że nikt
ź Czytelników nie będzie zado
wolony jeśli tylko w niektórych
zakładach będą wyparzane na
czynia, a w pozostałych — po
staremu — otrzymywać będzie
my nie domyte talerze brudne
Szklanki'i filiżanki czy tłuste

. sztućce. Niestety; niewiele do
wiedzieliśmy się z wyjaśnień,
jakie przedsięwzięcia podejmie
KPPG, .by n.ie domyta zastawa,
czy brudne obrusy,, a także brud

wszelkiego rodzaju na zapleczu,
w kuchni — Szybko i zdecydo
wanie wyeliminować z całej
krakowskiej gastronomii. .

A że działania KPPG jeszcze'
często są zupełnie nieefektywne,
tego najlepszym dowodem „Lu
dowa”, gdzie podjęte kroki nie

przyniosły żadnego skutku! Do
wiódł tego dobitnie nasz rajd.

3AN FRENKEL

Leon B. Kraków. Na ile po
wiatów i na ile gmin jest o-

becnie podzielony obszar kra
ju? Podaliście w „Echu” te
dane tylko w odniesieniu do
województwa krakowskiego.

Trudno nam udzielić dokła
dnej odpowiedzi na to pyta
nie, gdyż W dalszym ciągu
przeprowadzane są drobne
zmiany 1 korekty w podziale
administracyjnym kraju. W
dniu 1. I. 1973 r. — według o-

tlcjalnycb spisów GUS - li
czba powiatów wynosiła 390, a

gmin 2365, z czego 318 posia
dało wspólne z miastami rady
narodowe.^ W ciągu ub, rokit
jednak liczba gmin uległa
Zmniejszeniu, np. w wojewódz
twie krakowskim dwie gmi
ny zostały połączone z miasta
mi. (hS»

Gdzie odwołanie?
T.L.Dokogoiwjakim

terminie należy się odwołać w

przypadku niewłaściwej —

zdaniem zainteresowanego —

decyzji przyznającej emerytu
rę?

Od decyzji ZUS-u przysłu
guje odwołanie do Rady Nad
zorczej, od decyzji Rady do O-
kręgowego Sądu Ubezpieczeń
Społecznych, obydwa w ciągu
2 miesięcy od daty otrzyma
nia decyzji. Natomiast odwo
łanie od wyroku Sądu składać
należy do Trybunału Ubezpie
czeń Społecznych w Warsza
wie przez adwokata, w termi
nie miesięcznym. Osoby będą
cą w trudnej sytuacji mate
rialnej mogą czynić starania
przez Sąd o przydzielenie ad
wokata z urzędu. (mar)

Ciągłość zaliczona
Marian S. Po 11 latach pra

cy podjąłem niezwłocznie no
we zatrudnienie, będąc Zwol
niony za obopólnym porozu
mieniem (tak mam napisane
w zaświadczeniu).' Czy ten o-

kres pracy zalicza mi się do
urlopu?

Tak, ponieważ rozwiązanie
umowy przez pracownika ar

zakładem pracy za obopól
nym porozumieniem nie prze
rywa ciągłości zatrudnienia.
JjęŚącej podstawą

' do Obllcza-

Msaąn Mfwa emots

Podstawa obliczenia
U. 3. Jakie zarobki przyj

muje się do obliczenia renty
rodzinnej,?

Do obliczenia renty przyj
muje się przeciętne zarobki
miesięczne pracownika, po
którym żeata rodzinna ma

być przyznana z Ostatnich 12
miesięcy zatrudnienia lub ko
lejnych 24 z ostatnich 12 lat
pracy. Jeżeli • zmarły był ren
cistą lub emerytem do obli
czenia renty rodzinnej przyj
muje się zarobek jaki stano
wił podstawę wymiaru świad
czenia. (mar)

Nie instalują
E. L, Mieszkam na prawach

sublokatora, zameldowanego
na pobyt stały. Właściciel mie
szkania posiada telefon 1 go
dzi się na podłączenie u mnie
aparatu równoległego. Ue wy
niósłby koszt zainstalowania

takiego aparatu. ! jak byłyby
regulowane miesięczne rachun
ki za- rozmowy telefoniczne?

Odpowiedzi na postawione
pytanie nie będzie, gdyż spra
wa nie może być niestety ak
tualna. po prostu Urząd Tele
fonów Miejscowych., w Krako
wie od kilku już lat nie insta
luje aparatów, telefonicznych
równolegle podłączonych. Taka
jest decyzja Min. Łączności.

«)

A. w. Jakie wymogi musi
spełniać kandydat, starający
się o przyjęcie • na socjologię;
Przy której krakówąklej wyż
szej uczelni istnieje ten kieru
nek nauki? Jakie przedmioty
obowiązują. przy egzaminie
wstępnym?

Uniwersytet Jagielloński pro
wadzi studia z zakresu socjo
logii (Wydział Filozoficzno-Hi-
storyczny). Kandydaci winni
wykazać się wiedzą i orienta
cją w zakresie współczesnej
problematyki społeczno-poli
tycznej, a także historii naj
nowszej. Ponadto istotne jest
zamiłowanie do terenowej prą
cy badawczej, umiejętność i
łatwość nawiązywania kontak
tów z ludźmi, chęć społeczne
go działania. Podczas rekruta
cji obowiązuje egzamin pisem
ny z historii oraz egzaminy,
ustne z historii i geografii. No
i oczywiście — język obcy.

d>



D rezentujemy piłkarzy
"drużyny Argentyny, któ

ra w nadchodzących finałach
MS wystąpi w jedne) grupie
» nami. Oto jedenastka, któ
ra 14 lutego ub. r. pokonała
w. Monachium reprezentacje
NRF 3:2. Od lewej: Carne-

uali, Brindisi, Chasaretta,
Aoallay, Telch, Heredia, A-

lonso, .Chiso, Rosi, Bargaz i

kapitan zespołu — Wolf.

Na ll-ligowych lodowiskach

Hokeiści Unii w Bytomiu
■lila Cracovii w Kędzierzynie

Zainteresowanie sympatyków kauczukowego Icrąika
koncentruje się na wznowionych niedawno rozgryw
kach ll-ligowych, gdyż ekstraklasa nadal pauzuje
z uwagi na pobyt reprezentacji narodowej w Kana
dzie, skąd dochodzą nas tylko skromne sygnały. Ale
i mecze ll-ligowców warto oglądać, gdyż stoją na

wyższym poziomie niż przed kilku laty. Wiadomo...

poziom hokeja w naszym kraju systematycznie wzra-

Co-Gdzie

sta.

Lider rozgrywek J niemal

murowany faworyt do pierw
szego miejsca i awansu do

»«•
...... ........................

-

■War ierwo<y

ekstraklasy — Unia Oświęcim
wyjeżdża do Bytomia na me
cze z Polonią. Podopieczni tre
nera F. Voriska nie zaprezen
towali ostatńio w Krakowie
rewelacyjnej formy, lecz grają
dobrze zespołowo i szybko, co

powinno wystarczyć na byto-
mian.

— W naszych planach — in
formuje nas trener F, Vorisek
— uwzględniamy jak najlepsze
przygotowanie się do... jesien
nych rozgrywek^ mam; nadzieję
już w 1 lidze. Pod tym kątem
zgrywamy poszczególneforma
cje. Natomiast w obecnych bo

jach ■, chcemy tylko utrzymać
wywalczoną pozycję przodo
wnika. ■
■Cracovia wyjeżdża do Kę
dzierzyna, gdzie grać będzie

Ni® ma powodów
Pilkarstwo nadal znajduje się w centrum

zainteresowania sympatyków sportu,
choć to przecież pełnia zimy. Wiadomo,

wylosowano podział na grupy w nadchodzą
cych finałach mistrzostw świata i teraz trwa
ją burzliwe dyskusje, obliczanie szans, pre
zentacja przeciwników... <

Dziś pragniemy poświęcić kilka zdań dziw
nym wybuchom radości, wręcz uniesienia,
jdkie tu i ówdzie — a najczęściej w niektó
rych środkach przekazu jak np. TV ,

—

daje się Słyszeć : przy okazji wylosowania
przez naszych piłkarzy udziału w grupie IV

wraz z Włochami, Argentyną i Haiti, Podo
bny nastrój, z pobrzękiwaniem szabelką włą
cznie, miał miejsce przed eliminacyjnym me
czem z Walią w Cardiff. I wówczas wielki
optymizm przebijał,. ze srebrnego ekranu.

Twierdzono, że mecz musi się wygrać, że...
remis nas nie urządza. Ale, jak się okazało,
i porażka nas urządziła, gdyż później, już
po solidnych przygotowaniach, wygraliśmy u

siebie z Walią i Anglią, aby dzięki remisowi

(lecz po pełnej mobilizacji i to całkowicie
pozbawionej hura-optymizmu!) awansować
do doborowej szesnastki.

Śmiem twierdzić, że losowanie nie tylko
było dla nas mało szczęśliwe, ‘ale nawet pe
chowe. Trudno bowiem wyobrazić sobie; aby
można było, przy zastosowanym przez FIFA
kluczu i podziale na silnych i słabszych, tra
fić jeszcze gorzej. Grupy IV i III są silniej
sze od pozostałych z uwagi na nadzwyczaj
wyrównany poziom (poza egzotyczną repre
zentacją Haiti) i to poziom wysoki.

O wiele mniej powodów do zmartwień mie
libyśmy, gdyby los przydzielił nas do grupy
l. lub do II. Trafiając do pierwszej, zabrakło
by w niej piłkarzy NRD i wówczas mielibyś
my na drodze do awansu reprezentację NRF,
Chile i Australię, natomiast w drugiej, już
bez zwycięzcy pojedynku Jugosłowia — Hi
szpania, piłkarzy Brazylii, Szkocji i Zairu. W
grupach tych faworytami są oczywiście NRF

i Brazylia. leez mielibyśmy całkiem realne
szanse na wywalczenie drugiej lokaty.:

Czy w tej sytuacji jesteśmy bez szans?
Oczywiście że nie! Ale... mamy przeciw

ników liczących się dużo wyżej na giełdzie
piłkarskiej, niż np: Szkocja, czy Chile. Wy
starczy jeśli przypomnimy, że jedenastka
Włoch uważana jest powszechnie za naj
lepszą na Święcie a Argentyna w minionym
sezonie zaprezentowała wysoką ' klasę, odno
sząc Szereg'błyskotliwych sukcesów z. wyóra-
ną nad NRF i to w NRF 3:2. Nie tylko więc
nie mamy powodów do radości, lecz należy
nadzwyczaj ostrożnie rozważać, nasze szanse
na awans do dalszych bojów w finałach MS.

Tym bardziej, że tej klasy przeciwnicy co

Włochy i Argentyna nakazują wielką po
wściągliwość a jednocześnie nakładają na sa-

: mych piłkarzy ś: oraz całe kierownictwo PŻPN
obowiązek modyfikacji planów przygotowań.

W wypadku wylosowania przez Polskę grup
■pierwszej, lub drugiej, przedłożony przez K.

Górskiego plan przygotowania reprezentacji
i uwzględnienie w nim ok, 6 spotkań kontrol
nych, WydąWal się wystarczający, gdyż był
czas aby w trakcie występów grupowych for
ma naszej jedenastki mogła zwyżkować. Te
raz jednak, kiedy już 15 czerwca mamy grać
pierwszy mecz i to najważniejszy, bo z Ar
gentyną, wiele przemawia za tym, aby wygo
spodarować w trakcie bojów ligowych, przy
najmniej jeszcze dalsze 2—3 terminy na me
cze z silnym przeciwnikiem. Powinny to być
zespoły grające podobnym stylem do Argen
tyńczyków i Włochów.

Konieczna jest więc atmosfera powścią-
gllwości i pełnej, mobilizacji, gdyż tyl
ko, taka może nam gwarantować nale

żyte przygotowanie drużyny narodowej . do

najważniejszego występu piłkarzy w całej
historii tej dyscypliny sportu w naszym kra
ju, do występu w nadchodzących finałach
MS. (JAF)

do... radości!

w sobotą i w niedzielą z tam
tejszym Chemikiem. Nie jest
to przeciwnik zbyt groźny,; lecz
Wypadałoby wreszcie zdobyć
ńa nim komplet punktów. Bia
ło-czerwoni pod wodzą V.
Stemproka przestawiają się
na ofensywny, nowoczesny styl
gry, który nie jest, może ładny,
lecz skuteczny. Początki są
zawsze trudne, więc na efekty
prący jeszcze cierpliwie cze
kamy. Oby jednak nie za dłu
go!

W pozostałych dwumeczach
grają: GKS Jastrzębie —

Elektro oraz Odra — Stal.
(F)

Telegraficznie
SELORAINE. Hokejowa repr.

Polski' w przedostaitnim meczu

na 'terenie ■Kanady pokonała
ł drużynę ,;AM7:,StarS’< złożoną
| z najlepszych zawodników li-

i gi ■południowo-zachodniej 9:3

(1:0, 3:2, 5:1). Nasz zespół ro-

zegrąt najlepszą partię .pód-
ś czas tego tournee.

ZAKOPANE, w biegu nar-

eiąrskim na 10 Km w ramach
. mistrzostw okręgu zwycięży
ła Z. Pawlikowska (SN PTT);

CZELABIŃSK. W zawodach
łyżwiarstwa figurowego o Pu
char ZSRR w parach sporto
wych triumfowali: Irina Ro-
dina i Aleksander Zajcew,

j którzy od 11 sędziów otrzyma-
i li maksymalne noty po 6 pkt.!

Tb Was zaciekawi
W 'NTRF-le pRkarze niemal nie

wieszali butów na kołkach. Ro
zegrano już pierwsze mecze wio
sennej rundy ekstraklasy. Naj
większą niespodzianką są porażki
Bayern z Monachium w Duessel-
dorfie z Fortuną 2:4 oraz Schalke
04 na wtąsnym boisku z VFB

Stuttgart 2:3. . Na czele tabeli jest
Eińtracht z 25 pkt., przed Bayern.
Moenchengladbach 1 Fortuną po
23 pkt..

"

W JUGOSŁAWII wręcz wrogo
przyjęto decyzję FIFA, że dodat*...

kowy mecz piłkarzy tego kra tu

;p finałów
MS musi: się odbyć 13 lutego Jbr.

: Ale nie mając od■-tej decyzji
liwości odwołania postanowiono
natychmiast poczynić zmiany w

planach przygotowań do sezonu,
m. in. zmieniono terminy spotkań
ligowych. Postanowiono . też . 'Zor
ganizować 25—27 bm. turniej w

Splicie z udziałem drużyn dają
cych do reprezentacji zawodni
ków tj. Crvenej Zvezdy, Pąrtiza-
na Belgrad oraz Dinama Zagrzeb
i Hajduka Split. Trener Savez

Nogom eta ustali po nim,. repre
zentację, ątóra przed 13 lutego
rozegra jeszcze jeden mecz mię
dzypaństwowy, najprawdopodob
niej z Holandią. Boje ligowe roz-

poczną się natomiast 24 lutego.
tt

ZAINAUGUROWALI . rozgrywki
ligowe piłkarze Włoch. Jedenast
ka Lazło z Rzymu imponuje for
mą a jej skrzydłowy — Renzo
Garlaschelli prezentuje wysoką
formę. Lazło jest liderem 1 prze
wodzi stawce I-ligbwców z 19 pkt.,
przed Juventusem 17 pkt., oraz

Fioreaitiną i Napoli po 15 pkt.

— Wykryliśmy, kto zamordował Gretchen i Sybil.
Czy pan woli może teraz, żebyśmy porozmawiali na o-

sobności? - ■
Twarz Morgana wyraziła zdziwienie i irytację. .<■
— Dlaczego, u diabła, robi pan takie tajemnicze mi

ny? Proszą nam opowiedzieć swoją historię, to nas

rezerwie. ■;
— Znakomicie, panie Lane. Proszą zauważyć, że nie

wymieniam żadnych nazwisk. Przytaczam tylko same

fakty.
Pochylił sią do przodu i spuścił oczy na splecione

dłonie. Nie robił wrażenia, jakby chciał poinformować
zebranych o moim udziale w całej tej sprawie, co by
ło dla mnie dużą ulgą.

— Opowiem zatem państwu historią pewnego mło
dego człowieka, który ; po skończonej służbie wojsko
wej w Okupowanej. Europie wrócił do swej ojczyzny,
do Stanów Zjednoczonych. Młody żołnierz całkiem

zwyczajny, tyle tylko, iż los postawił na jego drodze
kobietą. Kobietą bardzo znaną, bogatą, znacznie wyżej
stojącą towarzysko od niego, która zdawała sią żywić
ku niemu sympatią. Przypuszczam, iż na razie był ol
śniony, potem nawet, nim sią spostrzegł — zakochany.
f?omysł, iż tego rodzaju kobieta może zauważyć ta
kiego skromnego chłopca, jak on, wydawał mu sią nie
możliwy, ale pewnego razu, zebrawszy odwagą, o-

ćwiadczył sią jej, Otóż — mogą państwo wierzyć, albo
nie — ale ona go przyjąła.

. Beed potrafił lepiej Opowiadać, aniżeli go o to po
sądzałem. Mówił powoli, z naciskiem, budząc zainte
resowanie wszystkich.

— Była to chwila niewypowiedzianego zachwytu i

szczęścia dla mojego bohatera. Jego najśmielsze ma
rzenia zostały spełnione. A jednak coś go dręczyło. O-

czywiście. iż gorąco pragnął ją poślubić. Niestety
istniała po temu maleńka przeszkoda.

Inspektor uczynił znaczącą przerwą, potem mówił

ijalej:

— A więc w Europie, a konkretnie w Austrii, kiedy
sią nudził i cierpiał na nostalgią, spotkał pewną mło
dą, sprytną dziewczyną, która potrafiła go podbić. A

ponieważ był dobrym i naiwnym chłopcem, więc uległ
jej urokowi — jednym słowem — był już żonaty.

Inspektor podniósł głowę i spojrzał prosto w twarz

Morgana.
— Chce pan, żebym mówił dalej?
Morgan wzruszył ramionami
— Oczywiście... to bardzo fascynujące.
— Dobrze — powiedział Reed. — Widzi więc pan,

jakie stąd wynikły trudności. Ta Amerykanka go
pokochała i zgodziła sią wyjść za niego za mąż. Ale

jak zareaguje, gdy się dowie, iż jest już żonaty? Czy
nie będzie nim pogardzała, że udawał przed nią ka
walera, nie wyznawszy prawdy? Powziął więc po
ważną decyzję. Bądź co bądź Niemcy są daleko,
prawdopodobnie nigdy nie usłyszy o swojej wojen
nej małżonce.

Należało tylko o niej zapomnieć, a skoro czas mi
jał i nic się nie działo — ożenić się z Amerykanką...
Domyślacie się państwo, co się stało później. Chło
piec się ożenił i wszystko szło, jak tylko można naj
szczęśliwiej. Potem jego ^oha zapragnęła przyjechać
do Bittern Bay. Tu czekała go niespodzianka. Bo
widzicie państwo, on nie doceniał swojej niemieckiej
małżonki, która' wcale nie była taką * kurką ; domo
wą, jak przypuszczał. Wybrała się za nim db Sta
nów. Jeszcze lepiej! Zamieszkała w sąsiednim domu,

STYCZNIA

PIĄTEK

Matyldy

Honoraty

Teatry
Słowackiego 19.18 Lilia Weneda.

Modrzejewskiej 19.15 Dom otwar
ty. Kameralny 19.15 Mąż 1 żona.

Bagatela 19.30 Kariera Artura Ul,
Ludowy 19.15 A jak królem a jak
katem będziesz. Muzyczny 19.15
Hrabina Marica. Groteska 17 Co
dostaniesz od Mikołaja? (przedst.
zamk.). PWST (Warszawska 5)
19.15 Uciekła mi przepióreczka,
„eref 66” (pi. Wolnica 1) 19,15
Przed grudniem. Filharmonia 19.30
Koncert symfoniczny.

Kina
Kijów 16.30, Ł9.30, El Dorado (USA,

1.14). Uciecha 15, 19 W pustyni i

wpuszczycz.IiH<pol.I.7).
Warszawa 15.30, 18, 20.30 W krę
gu zła (fr.-Wl. 1.' 16). Wolność
15.45,. 18, 20,15 Kłute.(USA, 1. 18).
Apollo 15.45, 18, 20.15 Głos na

sprzedaż (wł.-fr. 1. 16)., Sztuka-

śtadyjne 15.45, .18, 20.15 Kozi róg
(butg. 1. 18). Wanda 16, 18, 20 Ka
prysy Marii (fr. 1. 11). Ml. Gwar
dia (Lubicz 15) 14.45, 1T, 19.15
Hombre (USA, 1. 14). Zuch. (Kro
woderska 8) 17 — Lekcja odwagi
(CSRS, 1, 14). Wrzos (Zamojskiego
50) 15.45, 18, 20.15 poy Friend - (ahg.
1.'11). Wisła. (Gazowa 21) 16, .,18
Nowa misja korsarza (fr. 1. ,11),
20 Dom wampirów (ang. ,1. 14).
Maskotka (Dzierżyńskiego 55)
15.30, 17.30, 19.30 Seksolatkl (poi.
1. 16). Ugorek (os. Ugorek) 17, 19
Błąd szeryfa (NRD, ’1. 14). Tęcza
(Praska 52) 17 Pojedynek rewolwe
rowców (USA, 1. 16), 19 Bullltt

(USA, 1. 16). Kultura (Rynek GL
27) 18, 20.15 Kapelusz pana Anato
la (poi, 1. 16). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 18, 19 Zmierzch bogów
(Wl. 1. .18). Dom Żołnierza (Lubicz

48) 15.45 Zbereźnik . (ang. 1. 14)
ZwiąZkowiec-studyjne (Grzegó
rzecka 71) 16, 18 Kajdanki (jug.
1. 18), 20 John i Mary (USA, 1. 16).

KINA W NOWEJ HUCIE

Świt 16, 18, 20 Nieszczęścia Al
freda (fr. 1. 14). M. Sala 15, 17,
19.15 Kochać (szw. 1, 18). Świato
wid 16, 18, 20 Zbrodnlaćka czy 0-
fiara (jap. 1. 18). M. Sala 15, 17.15,

, 19.30 Gangsterski walc' (fr.-wl. 1.
16). Sfinks (Majakowskiego 2) 16

Hello-Doiły (USA, 1. 14).

: PIĄTEK — I: ■'16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik, 18.40 Dla
dzieci: Pora na Telesfora, 17.20

Wychowanie fizyczne receptą na

zdrowie, 17.45 Tygodnik Informa
cyjny Młodych, 18 Dla młodzieży :

Dwie szkoły —- telekonkurs, 18.25
Kronika, . ,18.45 Przeboje — Węg.
pr. rozrywk., 19.20 Dobranoc, 19.30
Dziennik, 20.15 Gwiazdy Festiwa
lu Sopot 73, 20.45, Panorama, 21.25
Teatr TV: Henryk VI na łowach,
22.50 Dziertnik, 23.05 Wiadomości
sportowe, 23.10 Program na sobotę.

PIĄTEK — ii: 16.45 Program
dnia, . 16.50. TV Kurs Informatyki,
17 20 Muzyka z respirium, 17!45

Magazyn lotniczy, 18.20 Za kle-

rowiticą, 18.50 Kurs jęz. niem.,
19.20 Dobranoc, 19.30 Dziennik,
20.15 Kino Miniatur, 20.45 Zmia
na wachty — pr. rozrywk. TV

NRD, 21.55 „24 godziny”, 22.05
Twarzą w twarz, 28.45 Jęz. rosyj
ski, 23.20 Program na sobotę.

SOBOTA — U 9.25 Małżonkowie
roku II — film, fr., 11.05 Geogra-

Była to bowiem jedna ż uczennic miss Winters...
Gretchen. 1

Obserwowałem Lucy Millikeń, której twarz wyra
żała cały szereg sprzecznych uczuć. Po milczeniu,
które zdawało się trwać wieki, Morgan powiedział
gwałtownie! .

— Proszę mówić dalej, inspektorze!
— No więc dalej — ciągnął inspektor, oglądając

swe ręce — mała Niemka udała się na poszukiwa
nie swego żołnierza-małżonka. Wyśledziła go, po
jechała Za nim i dowiedziała się o powtórnym mał
żeństwie. Wiele innych młodych kobiet miałoby zła
mane serce. Zrobiłyby piekielną scenę, albo popeł
niły setki innych szaleństw. Ale Gretchen, praktycz
niejsza i niespecjalnie zakochana w swym mężu,
miała genialną myśl kupienia sobie wolności, tym<
bardziej, iż wiedziała, że jej mąż ożenił się powtór
nie bardzo bogato. Wyznaczyła mu spotkanie i po
stawiła warunki. Za pewną ładną okrągłą sumkę
zgodziła się zniknąć z .jego życia.

Reed zawahał się, jak gdyby zapomniał dalszego
ciągu. Jak dotychczas wiernie szedł za wskazówka
mi, jakich mu udzieliłem.

• :—-Oczywiście, musiełiśmy częściowo zrekonstruo
wać tę całą historię na podstawie posiadanych da
nych. Ale takie byłyby zasadnicze lińie. W dniu

swojej śmierci, Gretchen poinformowała koleżanki,
że agent zaproponował jej bardzo korzystny kontrakt
w Hollywood i że nazajutrz wyjedzie. Agent taki
wcale nie istniał, a kontrakt był również zmyślony.
Zawarłszy umowę z byłym mężem i mając nadzieją
otrzymania pokaźnej sumki, podała koleżankom
prawdopodobny powód opuszczenia miss Winters.
Tak tą sobie, wyobrażała, ale jej mąż widział sprawę
w całkiem innym świetle. Rzeczywiście obiecał jej
pieniądze. Ale nie chcąc stać się ofiarą dalszego szan
tażu,; postanowił ją zgładzić.; Zastanówiie się w jakim
był kłopocie.

CCiąp doltójf nosówD Z’ (6?)

gla — Rozwój zarodkowy zwie*
rząt, 14.20 TV Technikum Rolni
cza — jęz. polski, 14.56 Tędh-
nikum Rolnicze -— chemią, 15JS
Program dnia, 15.30 Kronika, 15.59 -

Redakcja szkolna zapowiada, 16.05
TV Informator Wydawniczy, 16.30

Dziennik, 16.40 Dla dzieci: O chło
pczyku, który chcial mieć psa —

film radź., 17 Teatr Młodego Wi
dza — Scena Faktu „Marzenie*,
17.30 Nie tylko dla pań, 17.55 Pod
bój głębin — film pop.-nauk. 16.35

Pegaz, 19.20 Dobranoc, 19.30 Moni
tor, 20.15 Małżonkowie roku H- -

film fr., 21.50 Dziennik, 22.10 Wis •

domoścl sport., 22.30 Pater Matę
73 — pr. rozrywk., 0.15 Prograr .

na niedzielą. •

Wystawy-muzea
Wawel-Komnaty (piąt. 12—18

wol.» sob. 9—14.13), Skarbiec i

Zbrojownia (piąt. 12—18 wst. W.b

sob. 9—14.15), Zamek i Muzeum

Pieskowej Skale (piąt, «ob> 10^'-
16), ■Muzeum Lenina, Topolową' 5:
Lenin w Polsce (piąt. 9—18, sob.
10—17), Muzeum Historyczne —

Oddziały: Jana 12: Dzieje 1, Kul
tura Krakowa, Szpitalna 21 dzie
je teatru krak.. Malarstwo I. Po
piołek,Krzysztofory, Rynek GL
35: Pólskó^radzieckie braterstwo
broni (piąt; 9—15, sob. ^14),
Franciszkańska 4: Szopki, krakow
skie (piąt. 10—18, sob. 9—14), • Mu
zeum Narodowe — Oddziały:

' Su
kiennice: Galeria malarstwa poi.
XEX w. (piąt., sob. 10—16), Doin
Matejki, Floriańska 41 (piąt. 12—

18, sob. 10—16), Szołayskich,
'

pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo
rzeźba do 1764 r. (piąt., sob. 10—
16), Nowy Gmach, al. 3 Mai a It

Krajobraz Tatr, Nasze góry w ma
larstwiei grafice (piąt., sob. ią—
16), Archeologiczne, Poselska 8t

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski, Kolekcje zabytków
cheologii śródziemnomorskiej (piąt^
sob.. IO-7I4)... Etnografleśnie, pl. Wol
nica i. (piąt., sob. 10—15). Priy-
rodnicze, Sławkowska 17 (piat.|
sob. 10—>13), Pawilon Wystawowy,
pl. Szczepański 3a: Architektura

wnętrz „Unikat 73’ \ Plener —

lica 73 r. (piąt. 13—20. sob. Ur-18).
Galerie: Arkady, pl. Szczepański
3: Wystawa A. Nowackiego (piąt.
13—20, sob. 11—18). Pryzmat, Łob
zowska 3: Arty^t^ wobec .siebie" i

spoleczei^stwa (todz. ’ 9—19)Pa
łac Sztuki, pl. Szczepański 4: Wy
stawa prac uczniów DŚP (piąt.»
sob. 10—17), TPSP, N. Huta, al.

- Róż 3: Malarstwo W../Kirygiera
(piąt., sob. 11—18), Rydlówka, Te
tmajera 28 (piąt., sob. U—14)>
KTF, ul. Boh. Stalingradu 13: Ve-
pds; <?z. U teodz. Wy-
stawav PtakąW Pólltycajtiągo,
MW* W-^5), Ko-

painia Soli, Wieliczka (codz. 8—
16).

Dyżury
Chirurg: Kopernika 21, Chirurg,

dziec.: Prokoeim, Ląryng.s Koper
nika 23a, Urolog.: Grzegórzecka
18, Neurolog.: Botaniczna 3,, Oku-
Ust.: Kopernika 38, Pogot.: Ra-
tunk.: Siemiradzkiego 1: wypad
ki tel; 09/ zachorowania 1 przewo
zy: 380-50, Podgórze 625-50 , 657-57,
Grzegórzki; 209-01, 205-77. Poęot.
MO tel. 07, Telefon Zaufania 377-55
(17—22), dlą dzieci 1 młodzieży
611-42 (15—17), Straż. Poź. 08, Po
moc Drogowa PZMot Kraków
417-60 (7—22) , Zakopane 27-97. Ńo-'
wy Targ 29-42, N. Sącz 208-25, Tar
nów 39-96 (7---16),' Informać. o U-

slugach, Mały Rynek 5 tel. 565-88.
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO
tel. 411-11, Pogot. Ratunk. 422-23,
Straż. Poź. 433-33, Dyżur pediatr.
dla Nowej Huty 1 pów. Proszowi
ce : Szpital w Nowej Hucie, In-

formacja Kolejowa zagr. 222-48.

kraj, 238-80 do 85, 305-15, Infor
macja kodowa tel. 413-54 (dla Ń.
Huty) 203-22, 203-42, 584-23, 230-19;
Poradnia d/s ; Wychowania Selta.

Młodzieży 357-66 (14—18) z wyjąt
kiem sobót, Milicyjny Telefon Za
ufania 216-41 (całą dobę),: 262-33
(8—16), KTSM, Boh. Stalingradu
13 — telefon porad 1 informacji z

zakresu seksuologii 578-08.

Apteki
Szczepańska 1 (tlen),, Retoryka

1, Metalowców 1, Prądnicka 85(W;
pl. Wolności 7, Pstrowskiego M(
Nowa Huta:. os. Teatralne 28 (tlen),
al. Rew. Październikowej 6 (tlen).

Różne
ZOO (Lasek W-oOflSci) ed go#5" •

do zmroficu.

Radio
PBOGBAM H

Dzienniki: 3.30, 4.30, 8,30, 8-SĄ
7.30, 8.30, 11.30, 18.30, 18.50, 13.28^
21.30, 28.30.

17.00 „Wspomnienia sierżanta^'
17.20 Koncert życzeń (Kr.). 18.30
Echa dnia. 18.40 Zmiana skali.
19.00 Kwadrans Jazzu. 19.15 281e(k-
cja języka anglelsk. 19.30 Koncert
z nagrań Karajana. 20.21 Dyskusja
film. 20.41 d. c. koncertu. 21.50
Wiadomości sport. 22.00 Magazyn
studencki. 23.00 Po raz pierwszy
na antenie. ■23.30 Korespondencja
z zagranicy. 23.40 Muzyka dawną.

NA UKF 88.75 MHz -r Z KRA
KOWA:

16.15 Spotkanie z włoską pio
senką. 16.35 And. literacka. 16.50,
Miniatury instrument, i wokalny


