
Dziś w Genewie

Sprawy,^®®
mawia konferencja
Międzynarodowej
(kganizacjiPracy

Dziś rozpoczyna się w Gene
wie europejska konferencja
regionalna Międzynarodo

wej Organizacji Pracy.
Przewodniczący delegacji pol

skiej na obrady genewskie,, mi
nister pracy, płac i spraw so
cjalnych— Wincenty Kawalec
w wywiadzie dla Polskiej Agen
cji Prasowej stwierdził m. in.,
że celem konferencji jest roz
patrzenie aktualnej sytuacji i
kierunków rozwojowych w

dziedzinie zatrudnienia, docho
dów z pracy, ochrony pracy i

spraw. socjalnych oraz przyjęcie
odpowiednich wniosków precy
zujących zasady i formy wielo
stronnej współpracy europej
skiej w dziedzinie spraw socjal
nych, w instytucjonalnych ra
mach międzynarodowej organi
zacji pracy.

Prof. Kawalec wskazał, że de
legacja polska zaprezentuje na

europejskim forum nasze wiel
kie osiągnięcie jakim jest kon
sekwentna realizacja zasad po
lityki pełnego zatrudnienia., W
czasie obrad Polska przedłoży
wnioski zmierzające do konkre
tyzacji form współpracy euro
pejskiej w zakresie rozwijania
doświadczeń i informacji facho
wej w ramach międzynarodowej
organizacji pracy.

Czworaczki w NRF
BONN
W sobotę w bawarskiej miejsco

wości Kelbeim przyszły na świat'
czworaczki — dziewczynki. Trzy
z nich ważą po 2,5 kg, a czwarta

—tylko 1,1 kg. Najmniejsze dziec
ko umieszczone zostało w Inku
batorze. Dzieci 1 18-letnla matka
czują się dobrze.

Jedynym w Polsce 1 jednym z największych w Europie produ
centów instrumentów muzycznych jest Dolnośląska Fabryka Instru
mentów Lutniczych w, Łubinie.. Produkuje • się tu przede wszyst- ,

kim gitary: popularne, klasyczne, elektryczne, - elektroakustyczne
oraz mandoliny — w ilości 80 tys. sztuk rocznie. Instrumenty te
cieszą się popularnością również za granicą. Eksportuje się je do
wielu krajów, w tym do USA, Anglii, Francji,' Indonezji, Maro
ka, a także na Kubę i Cypr. CAF — Hawalej

’Już no raz trzeci piszemy w

naszej rubryce o klasie VH b
Szkoły Podstawowej nr 16 przy
ul. Dietla 70. Bo właśnie trzecia

grupa uczennic i uczniów tej
klasy włączyła się do Banku
Ludzkich Serc. Maria Gołębska.
Elżbieta Machał. Jacek Cyga
nek, Wojciech Heim, Paweł
Furgalski, Andrzej Gdowski i
Józef Kędzierski chodzą teraz
dwa razy w tygodniu do
Państw. Domu Pomocy Społecz
nej przy ul. Krakowskiej 43,
gdzie odwiedzają jego mle-

O pogoda w rejonie
owa kształtować się

ie; na skraju wyżu,
achmurzenie duże z

rzejaśnieniami. w ciągu
nia możliwość drobnych

opadów deszczu. Wiatry
południowe i południowo-

zachodnie 3—6 m/sek. Tempe
ratura dniem od zera do plus
3 st., nocą minus 3—5 st. C.

obru*
serwet,

kontrola
krosna.

Zioła I pochodne z nich pró^
dukty stają się coraz bardziej
poszukiwane, czego dowodem
jest wzrastający zbyt artyku
łów zielarskich na rynku kra
jowym i zagranicznym. W " la
tach 1971—1973 wartość dostaw
różnych wyrobów zielarskich na

rynek krajowy wzrosła prawie
o dwie trzecie, a na eksport
blisko dwukrotnie.

Najważniejszymi pozycjami
naszego przemysłu zielarskiego
są: olejki eteryczne redestylo-
wane, zioła paczkowane, syro
py i miody, specyfiki dozowane

szkańców — czytają gazety, pi-
szą listy do rodzin, robią drob
ne zakupy w sklepach.

I jeszcze o placówce przy ul.
Krakowskiej. Od dłuższego
czasu sprawuje nad nią nieofi
cjalny patronat Spółdzielnia
Pracy

'

„Tęcza” (ul. Szeroka 1)
oraz . Chemiczna Spółdzielnia
„Piast” (ul. Retoryka 1). Rów
nież ostatnio, z okazji mi
nionych świąt, pracownicy obu
spółdzielni nie zapomnieli o

swych „podopiecznych”. Każda
mieszkanka Domu Pomocy Spo
łecznej otrzymała od „Tęczy"
małą przyozdobioną choinkę z

„załącznikiem” w postaci paczki
ze słodyczami i upominkiem, ta
kim jak pantofle, książka, port
monetka. A paczek

' i choinek
było aż... 114. Także Spółdziel
nia „Piast” przekazała pensjo
nariuszom Domu przy ul. Kra
kowskiej paczki ze słodyczami
oraz kilkanaście kompletów cie
płej bielizny. (lov)

Lniane zasłony,
serwetki, obru
sy, ręczniki, ście-
reczki oraz po
ściel, zyskały peł
ne prawo oby
watelstwa w na
szych mieszka
niach. Niektóre z

nich wyproduko
wano w Dolno
śląskich Zakła
dach Przemysłu
Łniarskiego ,,O-
rzel” w Mysła
kowicach, które
Większość pięk
nych kolorowo

tkanych wyro
bów przeznacza
ją na rynek kra
jowy, a tylko 25

proc, na eksport,
głównie do USA
I Japonii. Ak
tualnie instaluje
się tam nowo
czesne maszyny
m. in. automaty
czne hafciarki do
zdobienia
sów i
N/z: •

pracy

oraz maści I mazfdła ziołowe.
W .ciągu ostatnich 3 lat ich a-

sortyment powiększył się o 52
nowe wyroby, głównie w gru
pie ziół paczkowanych oraz nie
których przypraw, m. in. dla

przemysłu; mięsnego, Zagranicz
ni odbiorcy chwalą zwłaszcza
nasze leki i zioła paczkowane,
redestylowane olejki eteryczne
oraz niektóre przyprawy
łowe.

Dobra koniunktura na

maite wyroby zielarskie spowo
dowała, że Zjednoczenie Prze
mysłu Zielarskiego „Herbapol”
systematycznie rozbudowuje sieć
swoich zakładów i placówek.
Obok przekazanych już do u-

żytku nowych obiektów m. in.
w Białymstoku, Łańcucie i
Pułtusku — w niedługim cza
sie .zakończona zostanie budowa
nowy ch i rozbudowa istnieją
cych zakładów zielarskich ’

we

Wrocławiu, Pińczowie, Pruszko
wie oraz w Głownie, gdzie pro
dukowane są olejki redestylo-
wane.

W roku bież, wartość dostaw
różnych artykułów zielarskich
na rynek wyniesie ponad 1,9
mld zł.

W 1978 r. 42 min płyt i 4 min kaset magnetofonowych

Polska fonografia
wychodzi z impasu

Zapadły i już znajdują się w

stadium realizacji decyzje
mające na celu przełamanie

impasu polskiej fonografii;
Przede wszystkim wyznaczona

została lokalizacja i sporządzo
na dokumentacja budowy no
wej tłoczni' „Polskich Nagrań”
w Warszawie. W chwili osiąg
nięcia pełnej mocy produkcyj
nej, co nastąpi w 1978 r, w no
wej fabryce na Woli tłoczyć się
będzie 30 min płyt rocznie oraz

produkować 2 min kaset magne
tofonowych.

Na całość naszej działalności
fonograficznej złoży Się wów
czas ponadto 12 min płyt pro
dukowanych przez tłocznię
„Pronit” w Pionkach oraz 2 min
kaset z gorzowskiego „Steelo-
nu”.

Obok perspektyw powiększe
nia produkcji polskich płyt, i-

stnieją również poważne szan-

OSLO
Norweski hodowca drobiu wzbu

dził sensację w całym kraju, de
monstrując jaja kurze o wadze 222

gramów każde. Normalne jaja o-

Siągają wagę 40—50 gramów, a w

wyjątkowych przypadkach 70 g.
Farmer twierdzi, że wyhodował
specjalną rasę kur i że stosuje
odpowiednią, bogatą w hormony
i proteiny karmę.

SEKRETARZ Stanu USA
Kissinger przybył w niedzielą
wieczorem z Tel Awiwu do
Asuanu na ponowne rozmowy
z prezydentem Egiptu — Sa-
datem, by przedstawić mu plan
rozdzielenia wojsk egipskich i
izraelskich w strefie Kanału

Sueskiego. Plan ten był przed
miotem jego rozmów z przy
wódcami izraelskimi.

W AMMANIE podano do

wiadomości, że H. Kissinger
po zakończeniu rozmów w E-

gipeie przybędzie we wtorek
do stolicy Jordanii.

W SOFII zakończyła wizytę
delegacja polskiej kinemato
grafii- z wiceministrem kultu
ry i sztuki — M. Wojtczakiem.
W czasie wizyty podpisano
protokół o współpracy między
kinematografią polską i buł
garską na lata 1974—75.

W STOLICY Indii podano do
wiadomości, że prezydent Ju
gosławii — Josiph Broz-Tito
złoży w najbliższym czasie wi
zytę w tym kraju.

W niedzielę wieczorem si
ły wyzwoleńcze zestrzeliły sa
molot lotnictwa wojsk rządo
wych typu „DC-3” nad połud
niowo-zachodnią częścią Kam
bodży, który zaatakował pozy
cje sil patriotycznych. Załoga
samolotu poniosła śmierć. W
okolicach bazy lotniczej wojsk
rządowych Pochenton trwają
nadal zacięte Walki.

OKOŁO 2 tys. (z 5 tys. ogó
łem) mieszkańców Islandzkiej
wyspy Vestmannaeyjar, na
wiedzonej w styczniu 1973 r.

wybuchem wulkanu Helgafell
— powróciło już do swych do
mostw.

W BRAZZAVILLE ogłoszono
dekret prezydenta o nacjona
lizacji wszystkich prywatnych
koncernów naftowych, działa
jących w Ludowej Republice
Konga.

13 bm. na Starych Wierchach w Gorcach w; woj. krakowskim
przekazano do użytku nowe schronisko turystyczne. Jednorazo
wo pomieścić ono może ponad 46 osób. Obok schroniska zbudo
wano wyciąg narciarski oraz pomieszczenia dla ratowników

GOPR. Na zdjęciu: nowe gorczańskie schronisko.
CAF — Sochor — telefoto

se usunięcia wielu trudności
natury poligraficznej. Instalacja
nowych urządzeń w Łódzkiej
Drukarni wytwarzającej koper
ty, pozwoli nie tylko przyspie
szyć i zwiększyć ich produkcję,
lecz również podnieść walory
graficzne.

W celu popularyzacji najwar
tościowszych nagrań, zwłaszcza
z dziedziny klasyki i jazzu
„Polskie Nagrania” zamierzają
zorganizować „Klub Dobrej’
Płyty”, na którego potrzeby wy
korzystana zostanie część po
mieszczeń Muzeum im. Mickie
wicza w Warszawie. W tego
rocznych, planach repertuaro
wych „Polskich Nagrań” .czoło-

Pretestanccy bojówkarze
trenują w Anglii I Szkocji

LONDYN
Konserwatywny dzdennik brytyjski — HDaily

Mail” podał dzisiaj, że jedna z ekstremastycz-
cznych organizacji protestanckich, tzw. Stowa
rzyszenie Obrony Ulsteru (UDA), posiada wiele
ośrodków szkoleniowych na terenie Anglii i

Szkocji. Dziennik zamieszcza fotografie z jedne
go z takich obozów w hrabstwie Lancashire.
Widać na nich mężczyzn uzbrojonych w broń

maszynową oraz ubranych w uniformy człon
ków UDA. Dowódca tego oddziału w udzielo
nym wywiadzie stwierdził, że członkowie orga
nizacji są „w każdej chwili gotowi do ostatecz
nej walki z Irlandzką Armią Republikańską”

ze Świata
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ODZNACZONE; ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, poniedziałek 14 stycznia 1974 r

Starachowicka FŚC obchodzi
25-lećie produkcji ciężaró
wek typu „star”, które w

1948 r. dały początek rozwojo
wi polskiego przemysłu motory
zacyjnego. W ciągu tych lat

przeszły one zasadnicze przeo-

wą pozycję stanowią płytowe
„wizytówki” polskiej muzyki w

okresie 30-lecia.

Taft reMarnuje
się w Londynie
najnowszy film
sensacyjny pod
tytułem' „Zjawia
się smok", Mo
delka z Malajzji

„oprowadza"
makiety smoka

po mieicie za
chęcając do o-

bejrzenta filmu.ĆAF—AP—
telefoto

tt

seryjną
rodziny

brażenia techniczne, które na
stępowały wraz z intensywnie
prowadzoną, szczególnie w o-

statnich latach, modernizacją i

rekonstrukcją fabryki.
ESC w Starachowicach wy

produkowała już ponad 340 tys.
wielu typów i odmian samo
chodów ciężarowych: szosowych,
terenowych i specjalistycznych,
a obecnie rozpoczyna
produkcję najnowszej
„śtarów-200”, które pod wzglę
dem trwałości i jakości oraz

walorów eksploatacyjnych od
powiadają najwyższym wymo
gom europejskim.

W 1973 roku załoga przekazała
krajowi dodatkową produkcję
wartości 100 min zł. W br. opu
ści fabrykę 27 tyś. ciężarówek,
a w następnych latach ich rocz
na produkcja zwiększy się do
36 tys. spełniając — tak jak w

całym minionym ; 25-leciu ••—

podstawową rolę w krajowym
transporcie. Będą one nadal U-
ńóńróeżeiŚiiWńś. Stwarza to" rów-
nież duże możliwości rozwoju
eksportu.

Mniej świąt
we Włoszech

Włoskie ministerstwo pracy
powiadomiło oficjalnie, że Wa
tykan wyraził zgodę na prze
niesienie na niedzielę niektó
rych wolnych we Włoszech od
pracy dni świątecznych, przy
padających w tygodniu. Dni
takich jest we Włoszech więcej
niż w jakimkolwiek innym
kraju Europy, gdyż świętuje się
tam, > prócz Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, również 2 lutego,
29 czerwca,, 15 sierpnia, 8 grud
nia i kilka innych świąt religij
nych, a poza tym niektóre bran
że zawodowe nie pracują
dniu święta ich' patrona.
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i Nowe władze ZW TKKŚ

i rozszerza krąg oddziaływania

Szewczuk a funkcją wiceprze
wodniczących powierzono Sta
nisławowi Franozakowi, Janowi
Nowakowi i Janowi Snopkowi.
Grupa zasłużonych działaczy
TKKŚ odznaczona została „Od
znakami za pracę społeczną dla
m. Krakowa” oraz odznacze
niami organizacyjnymi. (And)

dzia-

pow-
kół

tak

? . W, upowszechnianiu światopoglądu materialistyeznego, w pro-
i pagowaniu laiokiej kultury moralnej ma te Towarzystwo ogro-
j mne zasługi. Zajmuje się także wypracowywaniem form świec

kiej obrzędowości i obyczajowości odnosząc i'R» tym polu nie-
. małe sukcesy.
i Wczoraj odbył się w Krako-
• wie II Zjazd Wojewódzki To-

j warzystwa Krzewienia Kultury
» Świeckiej, który podsumował
| dotychczasowy dorobek i określił

< zadania na przyszłość.
‘

W programie działania Towa-
. rzystwa na najbliższe lata znaJ-

? dujemy obok postulatów dosko-

j nalenia już ukształtowanych
. form pracy takich jak odczyty
* i lektoraty, prowadzenie
5 łalności > uniwersytetów
■szechnych dla rodziców,
« młodych racjonalistów,
• że zadania polegające na na-

f wiązaniu ścisłej współpracy z

ośrodkami nauki i dydaktyki,
| ze środowiskiem nauczycielskim
; i młodzieżowym. Poprzez ■ te
’ właśnie środowiska TKKŚ

pragnie skuteczniej oddziaływać
: na szerokie kręgi społeczne u-

J powszechniając ideały socjali-
\ stycznej kultury moralnej. W

dyskusji na wczorajszym Woje-
i wódzkim Zjeździe TKKŚ mó-
* wiono także o końieezności roz-

( szerzenia zasięgu oddziaływania
na środowiska wiejskie i robot-

’ hicze. .

W obradach II Zjazdu Woje-
j wódżkiego TKKŚ uczestniczył
. I sekretarz KW PZPR Józef
’

Klasa, który wyraził działaczom

Towarzystwa uznanie za ich

ideową, społeczną pracę. Zjazd
dokonał wyboru nowych władz.

; Na czele ZW TKKŚ w Krako-
» wię stanął prof. dr Włodzimierz

Zwolnienie
polskiego dyplomaty
w Berlinie Zachodnim

Jak dowiaduje się dziennikarz
PAP w MSZ, w dniu 12'. bm. we

wczesnych godzinach rannych,
w wyniku interwencji władz

polskich — o czym informowa
liśmy — władze alianckie Ber
lina Zachodniego wydały nakaz
zwolnienia zatrzymanego przez
policję zachodnioberlińską za
stępcy attache do spraw żeglu
gi przy ambasadzie PRL w

NRD. ................i'

lestitti czyn
pijanych
awanturników

■ Nowv Kodeks Prąci
■ Sytuacja zdrowotna w kraju
tematem posiedzenia

Seimu PRL w dniu 19 bm.
Prezydium Sejmu postanowiło zwołać 18 posiedzenie

Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 19 sty
cznia 1974 r. Posiedzenie rozpoeznie się o godz. 12. Porzą
dek dzienny posiedzenia przewiduje:

■ pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw, opra
cowanych przy udziale Centralnej Rady Związków Zawo
dowych: 1) Kodeks Pracy, 2) przepisy wprowadzające
Kodeks Pracy. ■,*, /

■ informacje ministra zdrowia i opieki społecznej o sy
tuacji zdrowotnej w kraju

■ projekt uchwały w sprawię zamknięcia sesji Sejmu.

II edycja albumu

! „Lenin w Krakowie"
.. Wydawnictwo , I^teyhękię w

Krakowie przygotowuję obecnie
i II Wydanie albumu „Lenin w

: Krakowie” (jego uzupełnieniem
jest album „Lenin w Paryżu”),

: które przypomina pobyt - wodza
5 Rewolucji Październikowej ńa
: ziemi krakowskiej W latach

1912—1914. Wobec pOwodgenją
! I wydania — II zostanie znacz-

t iiie poszerzone.

; KRONIKA WYPADKÓW
\ * W ub. sobotę, w czasie polo-
i Wania w lasach Iwkowy . (pow.
, Brzesko), myśliwy —- 44-letnl Bro-

; nisław P. pośliznąwszy się, oddal
: strzał z nie zabezpieczonej strzel-
'

by. Śrut ugodził syna myśliwe-
j go — 17-letniego Zdzisława., ,Ran-
j nemu w nogę udzielono pierwszej
« pomocy w Szpitalu Pow.
I • W Stróży (pow. Myślenice),
’ samochód „star 25” Okręg, Zarzą-
, du Wodnego w Krakowie, wyprze-

dzając autobus „san”, zderzył się
ś z jadącym z. naprzeciwka samo-
' chodem ciężarowym „skoda”. Kie-
’

rowca „stara” — 28-letni Ro-
j muald Gorszczak z Krakowa,
i zmarł po przewiezieniu do szpi-
: tala, a dwaj pasażerowie „stara”
’

— Adam Piecyk i Mieczysław Ko-
'

łodzlejczyk z Krakowa — zostali
, ranni. (z)

W województwie rzeszowskim
Zanotowano wyjątkowo nielu
dzki czyn trzęch pijanych a-

wanturników wyrzucenie
człowieka z pociągu.,.

: Na stacji kolejowej w Bogu
chwale, oczekiwała pociąg z

Jasła hzeszowa grupa pasa
żerów. W pewnym momencie

trzej pijani młodzi ludzie za
częli „rozrabiać”, znieważając,
czekających i rozbijając szybę
W kasie kolejowej.- Rozwydrzo
nych awanturników próbował:
Uspokoić 28-letni pracownik
miejscowego POM-u Lesław Pą-
śko, ojciec czworga dzieci. Przy
jazd pociągu pozornie zlikwido
wał zajście.

Awanturnicy po wejściu do

pociągu zaczęli bić L. Paśkę. U-
siłowa.ł on uciec swym prześla
dowcom. Ci dopadli go jednak
w korytarzu i wyrzucili z ja-
dącego pociągu. L. Paśko, mimo
zmiażdżenia jettyaj nogi i cięż
kiego okaleczenia drugiej zdołał
doczółgać się do jednęgo z pobli
skich domów, skąd odwieziono

go do szpitala, gdzie zaszła ko
nieczność amputacji kończyny.

Szybko podjęta akcja orga
nów ścigania doprowadziła do

ujęcia sprawców bestialskiego
czynu. Okazali się nimi młodo
ciani mieszkańcy Boguchwały,
pracownicy miejscowych Zakła
dów Porcelany Elektronicznej.

Prezydent Tunezji Habib Bur- j jakie
giba, i' przewodniczący' Rady
Rewolucji, Libii, Maummar

Kadafi, podpisali dokument o

zjednoczeniu obu państw. Pro
klamacja ogłoszona 'przez radio

tunezyjskie stwierdzę, że nowe

państwo nazywać się będzie A-
rabska Republika Islamska. Bę
dzie miało jedną konstytucję,
wspólną armię; wspólną flagę,
jednolite władze wykonawcze,
ustawodawcze i sądownicze. W

najbliższy piątek, 18 bm., na

terenie Tunezji: i Libii przepro
wadzone zostanie referendum,'
w którym mieszkańcy obu kra
jów wypowiedzą się na temat

unii, uzgodnionej przez szefów

państw. Na zdjęciu: M. Kadafi
(z lewej) i H. Burgiba wymie
niają uścisk dłoni po podpisa
niu dokumentów.

*

Proklamowanie unii Libii :..z

Tunezją było całkowitym za
skoczeniem nawet dla najlepiej
poinformowanych agencji i ko
mentatorów politycznych, bo
wiem przygotowania do piątko
wego spotkania szefa państwa
libijskiego — płk Kadafiegg ,'^z
prezydentem Tuneżji Btirgłbą' i
ich ćel doostatniej Chwili były
utrzymywahe ^iff^łżityłeinij1' tdjei
mńicy.

' O spotkaniu" dowie
dziano się ■oficjalnie dopiero
gdy przewodniczący Libijskiej
Rady Rewolucyjnej przybył f w

piątek
’

na tunezyjską ■wyspę
Dżerba. Po dicudniowych roz
mowach ogłoszono proklamację
o zjednoczeniu tym bardziej
ńiespódżieiOdnyrh, iż dotżyćhcża-
soąpa polityka zarówno .wewnę
trzna jak i zagraniczna obu

państw różniła się w sposób do
syć wyraźny.

Trudno już dzisiaj przewidzieć

będą następstwa tej ko-
unii 2-milionoioej Libii,

liajbogatsżego aktualnie: kraju
Afryki, północnej (pamiętamy
feszlorocgną unię , z Egiptem,
która jednak jak dotychczas po-
zostaje właściwie tylko na pa
pierze) ż 5-milionową Tunezją,
krajem nieporównanie
szym i biedniejszym, W
razie wywołała ona w

arabskich nie mniejsze
cienie niż u nas. o czym świad
czą bardzo różne komentarze
począwszy od wypowiedzi entu
zjastycznych. skćrhczywszy
bardzo sceptycznych. Niezależnie
od nićK przywódcy obu pąAstw
są zachwyceni2 perspektywami
jedności a mający zostat prezy
dentem nowego paAstwa' Habib
Burgiba oświadczył dziennika
rzom. iż jest tó wydarzenie, któ
re „zmieni bieg historii". Ano
ęóż, poczekajmy, zobaczymy.

(l-k)

lejnej

mniej-
każdym
krajach
zasko-

na

Sejm rozpatrzy 19 bm. dwa

szczególnej rangi problemy:
nowe prawo pracy i ochronę
zdrowia społeczeństwa. Oba
one znajdują się w głównym
nurcie polityki społeczno-
gospodarczej wytyczonej
przez VI Zjazd PZPR.

Projekt Kodeksu Pracy —-

to księga praw i obowiązków
11 milionów obywateli na
szego kraju wszystkich lu
dzi pracy.. Ta najważniejsza
z kodyfikacji w Polsce Lu
dowej wprowadzi porządek i

jasność w obowiązujących w

tej dziedzinie przepisach. Do
tychczasowa bowiem działal
ność legislacyjna w zakresie

prawa pracy
żywiołowo, a

pisy pochodzą
półwiecza.

Po dyskusji
gresie
wych, po
zakładach
publikacjach prasowych
temat Kodeksu — przyjęte w

nim rozwiązania są już pow
szechnie znane. Przypomnij-
my więc tylko,, że dokończy
on dzieła zrównywania róź-

rozwijała się
niektóre prze-
jeszcze sprzed

na VII Kon-

Związków Zawodo-

konsultacjach w

pracy i licznych
na

nic w uprawnieniach robot
ników i pracowników umy
słowych, wzmoże ochronę
przed nieuzasadnionym zwol
nieniem z pracy, rozszerzy
szereg istotnych uprawnień
kobiet pracujących.

Projekt Kodeksu przedsta
wiony zostanie Sejmowi 19
bm. w taw. pierwszym czy
taniu, po którym przesłany
zostanie do gruntownej ana
lizy komisjom sejmowym.

Drugi z głównych tematów

posiedzenia — będzie on

przedmiotem debaty poseł-,
skiej — wiąże się z zadania
mi w podniesieniu poziomu
ochrony zdrowia społeczeń
stwa, lepszej organizacji pla
cówek służby zdrowia, po
prawy w powszechnej do
stępności do lekarza. Zadania
te ujmuje program rządowy
naokresdo1990r„awjego
realizację włączonych zosta
ło wiele resortów oraz wła
dze terenowe. Program ten

był w tym tygodniu dysku
towany w komisji sejmowej
i spotkał się z aprobatą po
słów.

Pomysł godny naśladowania!

Co słychać?...
Ojcowie amerykańskiego

jniag.teczka Winchester w

Stanie Indiana wydali zarzą
dzenie, mające ną celu zwal
czanie pornograficznych wy
dawnictw, Jak na razie za
rządzenie nie zostało opu
blikowane, gdyż definicja
pornografii, sformułowana
jest w nim językiem, który
stanowi. najodważniejszy
materiał pornograficzny, ja
ki kiedykolwiek w mieście
Widziano.

1 W Wielkopolsce zrodził się
projekt Wybudowania w tym
roku 30 przydrożnych zajazdów,
które mają powstać w każdym
powiecie. Budowę, pierwszego "w
Iwonii przy rozwidleniu

dróg do Warszawy i Gniezna —

już rozpoczęto. „Karczmy-zaja
zdy” -4Ś Zapowiadają się cieka
wie pod względeih architekto
nicznym. Budowane będą prze
de wszystkim z kamienia pol
nego, drewna i trzemy. Także
wnętrza otrzymają regionalny
wystrój. Każdy obiekt będzie
dysponował restauracją na 60

miejsc oraz motelem o 20—30
łóżkach w pokojach dwu- i

trzyosobowych. Obok zajazdów
powstaną parkingi.

Nowe, obiekty, turystyczne,
powstaną dzięki dużemu wkła
dowi pracy mieszkańców woj.
poznańskiego, którzy zadeklaro
wali społeczną' pomoc przy bu-

dowie zajazdów. Gospodarzami
przydrożnych karczm będą
gminne spółdzielnie, powiatowe
ośrodki sportu, turystyki i wy
poczynku oraz wojewódzkie
przedsiębiorstwa gastronomicz
ne. Słowem — turyście łatwiej
i wygodniej będzie przejechać
przez Wielkopolską,

U BM. zakończyła obrady
międzynarodowa konferencja
naukowa na temat „Idee Le
nina a międzynarodowy ruch

robotniczy”, zorganizowana w

Związku z 30 rocznicą śmierci
W. Lenina. Na zakończenie o-

brad, omówiono dotychczaso
we wyniki działalności Komi
sji Wielostronnej Współpracy
Akademii Nauk Krajów Socja
listycznych oraz ustalono plan
dalszej współpracy.

UDZIAŁ środowiska ekono
micznego w realizacji posta
nowień I Krajowej Konferen
cji PZPR był tematem. wspól
nego posiedzenia Rady Naczel
nej 1 Zarządu Głównego Pol
skiego Towarzystwa Ekonomi
cznego. Wprowadzeniem

' do

dyskusji było wystąpienie u-

ozestniczącego w posiedzeniu

najpopularniejsza w NRD

BERLIN

Sławą najpopularniejszej • pio
senkarki w NRD cieszy się Mary
la Rodowicz, która podbiła serca

publiczności NRD, występując w

niezwykle atrakcyjnej audycji tę-
lewlżjnej „Szlagiery Berlina”.
Sławę tę zdobyła mimo niebywa
le silnej konkurencji.

‘ iiniiiiiuninuiiiiiiiiiiiiuiiiininniiinuiiiuiitiininiiiiuuiniiiuinHniiiuiinuiinmiiiiiimiHuiiiiiniiKiiiuir-TiniiiHminiiniuiuiuiiiiiiiiiiiuunuiiHiuiu

t — Palnąłem go
’

ratorze, przyznaję,
i puszczałem, że on
’ zechce zemrzeć.
: wszystko od tego,
■znaczy mój teść

(/KRAJU,

panie proku-
ale me przy-
tak od razu

Zaczęło się
że Kuba —

— chcial ze
’

mną koniem pohandlować. Przy-
j szedł z Marianem i takim jed-

‘

nym ż Waksmuiida. Wszedłem
i do stajni, wyprowadziłem ko-
i nia,. patrzymy na niego — on

; na nas, aż stary, mówi dó mego
i syna: (lat piętnaście) „leć-no

Władek po kieliszek, bo przecież
i na sucho nie będziemy O han-
i dlówaniu z ojcem rozmawiali”.
, Wlaćek coś się ociągał więc da-
i łem mu kuksańca w grzbiet
■Poszedł, przyniósł. Teść wytasz-
I czył pół litra i mówi: „no to

■na zdrowie, a potem pogadamy”
‘

Wypiliśmy na jedną nogę, póź-
■niej na drugą, teść popatrzył na

. konia, ja na teścia. Mówi: „puś-
'{.itisz go za 14 tysięcy?’’. Myślę

: sobie: frajera znalazł; liczy że
’

jak w rodzinie to od razu za

: pół darmo”. Nie1 ma głupich —

; mówię. Dasz ojciec 16.200 albo
! koń mój, a pieniądze wasze. Ro-
■dżina rodziną, a interes jntere-

: sem, nie będziemy się targować

Z prawem na bakier

na próżno”. Nie po myśli mu

było. Pomruezał coś . pod nosem,
że zapamięta sobie za ile u mnie
konia kupił i przypomni kiedy
trzeba.

Dobiliśmy wreszcie targu pod
koniec pierwszej butelki. Nale
żało teraz interes opić, ale jak
że pić tak na stojąco. Mówię te
ściowi: „ciemne się »obi, z ko
niem was na noc nie puszczę,
bo się zwierzę aut boi... Wstąpcie
dó mnie, zawsze to inaczej: w

domu”. Zgodził . się. Siedliśmy
w izbie nad następną butelką.
Raz i drugi pe kieliszku, aż teś
cia zmogło i zaległ na łóżku.

Jakżeśmy tak siedzieli to Ma
rian — znaczy syn Kuby — wy
szedł jakoś tak niepostrzeżenie
na podwórze. Po chwili przyla
tuje do mnie tM'z Waksmunća

i woła: Marian kopia spuścił z

uwięzi. Biegnę, ciemno, ale ja
koś udało się zwierzę złapać.
Wfacam do izby. Marian siedzi,
jak gdyby (Snigdy nic. Mówię:
„coś ty smarkaczu sobie wymy
ślił, aby konie puszczać?”, a ten

mnie, z przeproszeniem; w pysk.
Mnie w pysk i to w obecności

starego. Oż - ty, mówię i walę
na odlew przez łeb. Łomot się
zrobił, aż się stary ną, łóżku, pod
niósł. Więc ja do niego: „no to
Już żeście ojciec konia sobie

kupili, jak wasz syn taki oby
czajny”. Żadnego handlowania
nie będzie, niech się ; tymi . pie
niędzmi udławią.. Zona, moja to

samo: „konia nie sprzecajemy”
i zwraca staremu pieniądze.
Schował; zabrał Mariana, wy
szli. Wtedy ja do tego z Waks-

munda: „chcesz kupić konia —

bierz, choćby jutro”.. Ucieszył
się, wypiliśmy po kieliszku. Wy
chodzę z domu, aby świeżym
powietrzem odetchnąć, a tu led-
Wiem próg przekroczył,. ktoś
mnie w głowę jakby kijem lub

czymś' takim. Zasłoniłem się rę-.
ką, a tu mnie, jeszcze jaz... Chy
ba sztacheta — pomyślałem”. O
— wy krucyfiksy, we własnym
obejściu chcecie człowieka Uka
trupić?!’’— zawołałem, Do pło
tu — i za sztachetę. Rany bos
kie,, nie daruję. Walę na odlew,
raz, drugi — nic. Odwinąłem
się raz jeszcze — trafiłem. Ko
go? 'Nie Wiedziałem, bo ciemrio

było, że oko wykol. Lecę do

domu, ten z Waksmunda pyta co

się stało, to mu odpowiadam:
„zaczaili się psiekrwie ze szta-

chetami, przyłożyli mi, alem się
odwinął i palnąłem jednego z

nich”. Idziemy w to miejsce z

lampą, patrzymy, a tu Kuba

leży na ziemi rozciągnięty aku-
ratnie, nogi po bokach, ani dy
cha. Poleciałem po posterunko
wego, tłukę do drzwi — cisza.
Śpi pewnie — pomyślałem i
wróciłem. Dopiero żonie udało

się go ćobudzić. Później to cze
kaliśmy już na przyjazd milicji,
teścia przykrywszy kocem,
noc była chłodna...

— Pan prokurator twierdzi,
to nie mogła być sztacheta,
rana siekierą zadana? Może
i była siekiera...? Niech sobie

przypomnę: jak mnie wtedy
na progu łupnęli, to zacząłem
macać ręką przy ścianie, aż coś
znalazłem. Złapałem i za na
pastnikiem. Zobaczyłem jednego
jak biegł do drogi, więc dopad-
łem i palnąłem w łeb. aż się
osunął. Palnąłem go tylko raz.

Potem było tak jak powiedzia
łem, a kiedy staliśmy nać leżą
cym, ten z Waksmunda powie
dział: „coś mi się wydaje, żeś-
cie go zabili”. Jakże to tak,, od

jednego jedynego razu? (J)

czlonka Biura Politycznego,
sekretarza KC PZPR — J. Szy
dlaka, poświęcone aktualnej
sytuacji społeczno - gospodar
czej kraju,: dalszym trendom

rozwojowym naszej gospodar
ki oraz zadaniom ekonomistów
w dynamicznym rozwoju Pol
ski. W dyskusji znalazły od
bicie takie problemy, jak
kształtowanie wzorców socja
listycznej konsumpcji, progno
zowanie. rozwoju gospodarki,
zagadnienia produkcji rynko
wej i socjalistycznego marke
tingu.

DOBIEGŁA końca tygodnio
wa wizyta w Polsce, którą na

zaproszenie Sejmu złożyła de
legacja Zgromadzenia Związ
kowego Republiki Austrii. Na
warszawskim lotnisku austrią-'
cklch gości żegnał 12 bm. mar
szałek Sejmu — S. Gucwa.
Przewodniczący delegacji —

Anton Benya ocenił pobyt w

Polsce jako bardzo interesu
jący 1 pożyteczny.

bo

że
bo
to

Lajkonik
37, 2, 14, 7. 20 dod.: 19. Koń

cówki banderoli: 5 cyfr. 39305"
4 cyfr. 9281, 3 cyfr. 801.

Karolinka

2,4,8,18,30dod.10.
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Zielone światło
dla twórczej inicjatywy

i dobrej roboty
W świetlicy Krak. Zakładów

Elektronicznych „Telpod” tłocz
no. Przyszli tu z fabryki ci
wszyscy, którzy chcieliby u-

sprawnić produkcję, poprawić
warunki pracy.

Wnioskodawcy podchodzą ko
lejno do stolika z drukowanymi
formularzami, a następnie do
zespołu KTiR pomagającego w

opisie wniosku. Sformułowany
już wniosek wędruje przed ko
misję oceniającą złożoną z

rzeczoznawców zakładowych.
Wniosek ocenia się „od ręki”,
głośno. Od razu wiadomo czy
pomysł będzie, przydatny dla
zakładu. Autor przyjętego wnio
sku jest natychmiast, wynagra
dzany 200—500-złotową premią.
Kasa wypłaca nagrody na miej
scu.. Oczywiście po praktycz
nym zastosowaniu pomysłu —

zgodnie z przepisami o racjona
lizacji — autor otrzyma należne
mu honorarium.

Przewodniczący komisji oce
niającej — zast. dyr. d/s tech
nicznych mgr inż. J. Medowsici

przywiązuje duże znaczenie dó
inicjatywy pracowniczej. Pod
kreśla, że już w ub. roku w

,;TeIpodzie” zamierzano zorgani-

Nagroda
i wyróżnienia

W ogólnopolskim konkursie
architektonicznym na projekt
gmachu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie
architekci krakowscy zdobyli IV
nagrodę. Otrzymał ją zespół ar
chitektów w składzie: Jan Krug,
Andrzej Getter, Zofia Anger-
man-Krug.

Wyróżnienie I stopnia —o-

trzymał zespół architektów w

składzie: Krzysztof Bieda, Alek
sander B8hm, opracowanie gra
ficzne studenci WA PK Martą:
jB.ięiiJ.ąrz, Małjgó^Ziatą'i';Wyis^of.'
? Wyróżnienie.- II, stopnia ■ze
spół architektów w składzie:
Stanisław Deńko,

'

Krzysztof Le
nartowicz, Andrzej Wyżykow
ski. ,

Wyróżnienie III stopnia — ze
spół architektów w składzie:
Andrzej Getter, Jan Krug.

żować wśród załogi „Giełdę po
mysłów
dotyczącą
wszystkich dziedzinach
ności gospodarczej
produkcji,
bów, technologii
organizacji pracy,
materiałowej, transportu,
pieczeństwa i higieny pracy. Do
urządzenia tej pierwszej zakła
dowej „giełdy” zdopingował list
kierownika resortu — ministra
przemysłu maszynowego.

„Giełda” w „Telpodzie” prze
biega przy ogromnym zaintere
sowaniu. W ciągu 2 pierwszych
godzin zgłasza się z pomysłami
78 pracowników. W ciągu zaled
wie pierwszej godziny komisja
przyjmuje do realizacji 10 wnio
sków. Dotyczą one w większo
ści poprawy warunków bhp na

stanowisku pracy, uzdatniania
produktów wybrakowanych, o-

szczędniejszego wykrawania su-

rowęą.
„Giełda” udała się — mówi

inspektor wynalazczości zakła
dowej Zb. Tabor — dzięki po
przedzającemu ją rozpropago
waniu. Załoga otrzymała spe
cjalne afisze Zjedn. Przemysłu
Elektronicznego „Unitra”, oma
wiano warunki i cel „giełdy” w

audycjach zakładowego radio
węzła oraz na odprawach kie
rowników i mistrzów oddzia
łów.

„Giełda pomysłów racjonali
zatorskich” ph. „Twórcza ini
cjatywa i dobra robota” odby
wać się będzie co sobota do
końca roku. Idzie o lepszą ja
kość' pracy i wyższą jej efek
tywność, co jest równoznaczne
z uzyskaniem , nowocześniej
szych wyrobów i lepszych
robków, a tym samym z

szym życiem. (Z)

racjonalizatorskich”,
usprawnień we

działal-
Zakładów:

konstrukcji ■wyro-
wytwarzania,

gospodarki
beż-

za
lep

Poprawi się komunikacja tram
wajowa z Borkiem Fałęckim.
Na ul. Zakopiańskiej trwają
prace przy układaniu drugiego
toru, chociaż tempo prac, wnio
skując z czasu naszej wizyty,
nie jest imponujące.

Fot. Jadwiga Rubiś

Młodzi recytatorzy
nasjfaH! ||}J... ,g

KluiAspóldzielczy >przy Związko
wej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Krakowie, ul. Bałuckiego 9 orga
nizuje konkurs Recytatorski dla

młodzieży szkół podstawowych- i
średnich. Zgłoszenia do konkursu

przyjmowane będą do 25 stycznia
br. telefonicznie na nr 638-70 wew.

13, lub osobiście w biurze Spół
dzielni pok.
7—15.

O terminie
daci zostaną
wnie. Na najlepszych recytatorów
czekają cenne nagrody oraz możli
wość udziału w Młodzieżowej
Estradzie Poetyckiej.. (aż)

ia9Ip.wgodz.

przesłuchań kandy-
powiadomienl listo-

®■
1i
1w

Tak wygląda narożnik ul. Sa- je rozbiórka małych podmiej-
dzawki i Pilotów na Olszy, To skfęh domków, które ustępują
już ostatnie dni tak jaskrawych miejsca blokom rozrastającego
kontrastów, bo szybko postępu- się osiedla. Fot. Jadwiga Rubiś

Ochrona naturalnego środowiska

w rejonie Nowej Huty

Oddział
Towarzystwa Przyjaźni

Polsko-Francuskiej
W naszym mieście ukonstytu

ował się pierwszy w kraju Od
dział Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Francuskiej w składzie:

prezes — prof. dr Marek Sobo
lewski, wiceprezesi — prof.
Andrzej Hrynkiewicz i prof.
inż. Jan Jaworski, sekretarz
Tadeusz Starzec, skarbnik

Władysław Negry, członkowie
— Henryk Bazylewicz, Lucjan
Piekarz.

Na pierwszym zebraniu usta
lono ramowy plan pracy zarzą
du, zasady przyjmowania człon
ków oraz tymczasową siedzibę
Towarzystwa w KDK — „Pałac
pod Baranami” w Rynku Pł. 27

dr
dr

Koncert z cyklu
Ars viva“
Dziś, tj. 14 stycznia br. (poniedzia

łek) o godz. 20 odbędzie się w Ga
lerii „Krzysztófory” koncert ka
meralny z cyklu „Ars vlva”. Ue
dział w koncercie wezmą: Cappel-
la Cracóvlensis t>od dyrekcją Sta
nisława Galońskiego, Wanda Wił
komirska — skrzypce, Stefan Sta-
lanowski — skrzypce, Eugeniusz
Sąsiadek — tenor, Jerzy Radziwil-
lowlcz — recytacje, Jerzy Stuhr —

recytacje i Marek Dyżewskl — sło
wo. W programie: początki wielo-

glosowożcl „Ars antięua”, J, S.
Bach — III koncert brandenburski
G-dur i Koncert na 2 skrzypiec
d-moll.

Dodatek za rozłąkę

Zarówno władze dzielnicy,
jak i kombinatu zajmują się
już od dłuższego czasu pro
blemami ochrony naturalnego
środowiska człowieka W jrejo
nie Nowej Huty. Powstał dłu
gofalowy program budowy w

Hucie ta; Lenina oczyszczalni
ścieków, instalacji filtrów,
nowoczesnych urządzeń wen
tylacyjnych, stacji diagno
stycznych, który będzie reali
zowany w latach 1974—80 ko
sztem BłBtych;

• W zakresie zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza u-

stalono podstawowe zasady,
do których przestrzegania zo
bowiązuje . ■się
przedsiębiorstwa i

pracy
Każdy
wprowadzający zmianę
cesów technologicznych, musi1
od tej-pory posiadać opinię
sanitarną stwierdzającą, że w

nowych warunkach nie nastą
pi zwiększenie zapylenia po
wietrza ani innych nieko
rzystnych dla. środowiska
człowieka wpływów.

Postuluje sfę ponadto przy
spieszenie procesu likwidacji

ws-zyMttie
zakłady

tereniie dzitelnicy.
zakład produkcyjny,

pso-

na

małych kotłowni i. dalszą róz-
bUdoWę zieleni1 miejskiej ze

szczególnym uwzględnieniem
pasa ochronnego wokół kom
binatu. W najbliższych mie
siącach przeprowadzona zo
stanie kontrola . .wszystkich
mniejszych zakładów produk
cyjnych znajdujących się na

terenie osiedli mieszkanio
wych w celu rozpatrzenia
możliwości zmiany: lokalizacji
W wyniku < stwierdzenia, szko-

‘

dłiwyćbf względniets
‘

uciążlir
,wych, skutków ich działalno
ści. dla otoczenia.. Kontrolowa
na będzie także sprawność
wszystkich urządzeń odpyla
jących, systemu wentylacji i
natężenia hałasu. Podjęte zo
staną również wysiłki dla
przyspieszenia budowy oczy
szczalni ścieków. Inwestycja ta

znajduje się obecnie w fazie

opracowywania dokumentacji i
oceny technologicznej. (aż)

W środę 16

stycznia o godz:
1.8 prizy ul.

giello-ńtskiej
odbędzie
spotkanie z

atre-m

rza, które
ganizują Towa
rzystwo Kultu-
i Kliub Między-

w

Ja-
1

się
Te-

Koleja-
or-

ry Teatralnej
natódowej Prasy i Książki
Krakowie i na które zaprasza
ją publiczność.

WPISY DO .KLASY' , VI,
VII i VIII Szkoły dla Pra
cujących nr 2 w Krakowie

przy-
556-76
nie z

godz.
1974/75- rozpoczyna się 1 lu
tego br. o godz. 16. Nauka

trzy razy w tygodniu.

ul. Dietla 70 tel.

odbywają się eodzien-

wyjątkiem sobót w

16—20. Rok szkolny

Notatnik krakowski

Klub Miłośników

Muzyki
. . . zaprasza na spotkanie —

„otwartą konferencję prasową0 z

wybitną naszą skrzypacźką 'KAJĄDAŃCZOWSKĄ po powrocie arty
stki z wielkiego tournee po Sta
nach Zjednoczonych. Spotkanie
odbędzie się w środę 16 stycznia
br. o godz. 19 w Złotej Sali Filhar
monii. ?

W części muzycznej wystąpią:
Kaja Danczowska (skrzypce) i Jo
anna Bocheńską (fortepian); pro
wadzi imprezę mgr Jacek Ber-
waldt. ;

Kalendarze modne, poszukiwane

a -przy tym potrzebne,

DZIŚ O GODZINIE:

* 18 — PAN, ul. Sławkowska 17
— (aula) posiedź, nauk. Komisji
Historyczno-Literaokiej; prof. dr
hab. T. Weiss — „Słówka” Boya;
o 18 — (sala 26) Komisji Nauk

Prawnych; 1. A. Motowilowker

(prof. Uniwersytetu w Jarosławiu
— ZSRR) — „Problema ugołowno-
proeessualnych funkcij”.

* 18 — Klub MPiK, pl. - Centralny
—' W Galerii Klubu — otwarcie wy
stawy „cóliage”’ Jóżefa Szajny; o 19

Teatr Jednego Aktora — spek
takl „Kyrelejson” wg „Konopiel-
ki” E. Redlińsldego w wyk. Jerze
go Kopczewskiego.

* 18.13 — Pól. Tow. Geologiczne,
ul. Oleandry 2a — mgr A. Kotas:

„Utwory: karnbru w podłożu kar-
bonu Górnośląskiego Zagłębia Wę
glowego"., .

* 19 — Klub ; „Starówka", ul.

Szczepańska 5/II p. — Stać się sobą
stać się kimś. Spotkanie z mgr

M. Kusżową.
* 19. — Klub „Achates", ul.

G..ymsików l2c — projekcja filmu
wł. „Lala”. Wstęp wolny.

* 20 — Klub Środowiskowy,
Bogatki 3 — Wieczór autorski
recital Leszka Długosza.

' * 20 — Czytelnia Francuska,
Jąna 15 -- Koncert Kwintetu Kra
kowskiego. W programie: Schu
bert i Franek."

proszenia wydaje
Dzieci Specjalnej
kie.wskiego 15.

jfc 18 — Galeria

Teatralnego, ul.
Otwarcie wystawy grafiki Leszka
Misiaka.

.

* 18 — Dom Ludowy w Chełmie,
ul. Chełmska 16 wieczór autor
ski Ludwiką Jerzego Kerna.

* 18.15 — Pol. Towi Przyrodni
ków, ul. Krupnicza 50/1 p. od
czyt doc. dr Wł. Grodzińskiego (z
przeźroczami) pt. ,,Co nowego w

pracowniach ekologów amerykań
skich0.
A POZA TYM:

* W Galerii DESA, ul. Jana 3

czynna będzie w dniach 14—21. I.
br. wystawa portretów Mariusza

Lipińskiego.

Kolo Rodziców

Troski, ul. Zół-

Sztuki Muzeum

Szpitalna 21 —

Mała rzecz

ul.

ul.

Kalendarze, kalendarzyki naj
przeróżniejszej wielkości, w roz
maitym układzie cieszą się z ro
ku na rok większym powodze
niem, jako ze stajęmy się na-

rodem coraz bardziej dbającym
o terminowość. SB powodzi roz
maitego rodzaju kalendarzy co
raz większą popularnością cieszą
się te ścienne, duże, pięknie ilu
strowane. Wydają je przeróżne
firmy w celach reklamotoych i
w niektórych kręgach społeczeń
stwa zrodziła się mania kolek
cjonowania kalendarzy. Kto ma

ładniejszy, kto •WięcejTi,
Nic loięc dziwnego, że wydaw

cy są oblegani przez zbieraczy,
którzy chwytają się najprzeróż
niejszych forteli by „wydębić”

przedmiot swych pragnień. War
to by więc utworzyć w Krako
wie punkt sprzedaży specjali
styczny, w którym poszukujący
mogliby znaleźć wydania ich in
teresujące; Kalendarze z-arrasa
mi, z reprodukcjami malarstwa,
•kalendarze firm zagranicznych z

pewnością znajdą nabywców,
ucieszą kolekcjonerów, a wy
dawcom przysporzą złotówek.

Do tej pory wydaje się bo
wiem wiele pięknych serii ka
lendarzy li tylko dla Swoich po
trzeb. Tak np. wpadły nam w

ręce ostatnio wydawnictwa ka
lendarzowe krakowskiego „Naf-
tochemu". efektownie opracówa-

ne, z dużą ilością miejsca na no
tatki, a przy tym z serią repro
dukcji modeli starych samocho
dów. Wydano je w formacie
większym —ściennym, a także
książkowym (wielkości popular
nych „Teno”), tylko, że dla wła
snych celów reklamowych. Czy
nie można było wydać więcej i
część ich rzucić na rynek. Prze
cież to także reklama przedsię
biorstwa. A takich jak „Nafto-
chem" jest więcej, by wspom
nieć piękne kalendarze ścienne
Huty im. Lenina itp. Panowie
nie bądźcie egoistami, róbcie
większe nakłady, tak by coraz

liczniejsze grono kolekcjonerów
mogło stać się także ich posia-

I daczami.

JUTRO O GODZINIE:

K * 18 — PAN —• zebranie Krak.
Koła Tow. Miłośn. Jęz. Polskiego
poświęcone pamięci profesora Ka
zimierza Nitscha, (w stulecie uro
dzin). Referaty doc. M. Kucały,
prof. E. Ostrowskiej i prof. St.

Urbańczyka.
*15—KDK — Wyzwolenie Kra

kowa prelekcja mgr Al. Majew
skiego. Występ zespołu akordeoni
stów MDK (dla Klubu Seniorów);
o 19 — I Krakowskie Dni Poezji
— Poezją okupacyjna — o K. K.

Baczyńskim, Tadeuszu Gajcym,
Zdzisławie Stroińskim mówi L. M .

Bartelski. Recytują aktorzy kra-

kowscy. . .,

* 16 — Państw. Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci, Płaszów, ul.
Saska 2 —

’ zabawa dla dziehi. Za-

a denerwuje
Kawa jest jdż napojem naro

dowym Polaków. Wielu z nas

codzienną pracę zaczyna od wy
picia filiżanki czy szklaneczki
tego napoju. Ale ostatnio kawę
dobrze zmieloną można w Kra
kowie kupić jedynie w Delikate
sach. We wszystkich innych skle
pach młynki mielą ją tak grubo,
że właściwie nie jest to pył ka
wowy, a kawowe trociny. Eks
pedientki — na pytanie dlaczego
tak się dzieje — oświadczają, iż
dyrekcja nie sprowadza nowych
młynków, dopóty, dopóki te w

ogóle jeszcze „chodzą".
Pomijając już fakt, że źle

zmielona kąwa traci połowę
smaku i aromatu, zużywa się jej
również znacznie więcej. Może
by więc jednak i zainteresowani i
odpowiedzialni za to zjawisko
przestali oszczędzać na młyn
kach, a zadbali o interes klienta
czemu w- założeniu ma ich praca
służyć, (bog)

B. J> Jestem pracownikiem
budownictwa, mieszkam w ho
telu robotniczym w Krakowie,
a stałym moim miejscem za
mieszkania jest wieś w woj.
kieleckim. Czy należy mi się
dodatek za rozłąkę?

W myśl układu zbiorowego
pracy w budownictwie (Dz.
Urźęd. Min. Bud. i PUB Nr 7
z 1972 r.) dodatek za rozłąkę
przysługuje pracownikowi,
który na skutek czasowego
przeniesienia utracił możność

codziennego powrotu do miej
scowości stałego zamieszkania

(zakwaterowania). Za czasowo

przeniesionego uważa się pra**
cownika, który został prze
niesiony do pracy na inny te
ren poza miejscowością stałe
go zamieszkania (zakwatero
wania), a był zatrudniony w

miejscowości stałego zamiesz
kania lub codziennie dojeżdżał
do pracy \ z miejscowości sta
łego zamieszkania wzgl. z wy
najętej przez. przedsiębiorstwo
kwatery. (JP)

Winnetou — fikcja
czy rzeczywistość?

Czytelnik. Kraków. Gzy
Winnetou żył rzeczywiście, ćzy
też jest to postać zmyślona?

Jest to fikcyjny bohater a-

wańtumiczo-przygodowych po
wieści Karola Maya, niemiec
kiego pisarza (1842—1912) bar
dzo krytykowanego za swą
twórczość, a równocześnie
niezmiernie poczytnego, zwła
szcza w środowisku młodzie
żowym. W książkach swych o-

pisuje głównie życie Indian i

dzieje ich walki z białymi o-

sadnikami. Winnetou jest wyi
dealizowanym wzorem India
nina. (hs)

Nie pokrywa kosztów
A. Ł . Skawina. Córka jest

uczennicą Technikum Odzie
żowego,mieszka w internacie,
za który co miesiąc płacę 550
zł. Miflio to wstrzymano mi

wypłatę zasiłku rodzinnego,
^ęz^^slus^nię?-'' uj...

Owszem, słusznie ponieważ
w przypadku korzystania
przez ucznia z internatu zasi
łek rodzinny zostaje wstrzy
many. Opłata, którą Pani .u-

iszczą, nie pokrywa w pełni
kosztów mieszkania i utrzy
mania córki, (mar)

Zamiana mieszkania
W. S. Rodzina moja składa

się z 4 osób i zajmuje (w
centrum miasta) pokój z

kuchnią. Pragnąłbym zamie
nić się z kimś na większe lo
cum... Wiem, że są w Krako
wie starsze wiekiem małżeń
stwa, posiadające zbyt obszer
ne mieszkania i osoby te, przy
stałyby ną moją propozycję.
Nie wiem natomiast, jak tę -

sprawę załatwić...

Przy pl. Wiosny Ludów 6

znajduje się Biuro Zamiany
Mieszkań. Tam też gialeźy
zgłosić swoją ofertę. (1)

Można korespondencyjnie
Czytelnik, od dawna cierpię •

na dolegliwe zaburzenia natu
ry seksualnej. Gdzie mógłbym

'

zwrócić się o poradę?
Kadzimy .zwrócić się do Po

radni Towarzystwa Świado
mego Macierzyństwa, w któ
rej działa Młodzieżowa Po
radnia Profilaktyczna oraz

przyjmuje seksuolog, Poradę
można uzyskać również ko
respondencyjnie. Adres: Kra
ków, ul. Bohaterów Stalingra
du 13. (n)

Informacja u źródła
A. B. i inni Czytelnicy.

Chciałabym starać się o miesz
kanie spółdzielcze? Jaka ‘

sokość 'Wkładu obowiązuje?
Jakich formalności należy do
pełnić, aby zamiar o zrealizo-
wać?

Powinna Pani porozumieć,
się z Wojewódzkim Związkiem
Spółdzielni Budownictwa Mie-,
szkaniowego (poprzednio krąk.
Oddz. CZSBM) przy ul. Wój-

. to wskie<1 9, który udzieli szcze
gółowych informacji dot. sta
rania o mieszkanie spółdziel
cze. (mar)

Dopiero po roku
Czytelniczka. Podjęłam pra

cęwdniu15.I,73—kiedy
będę miała prawo do pierw
szego i następnego urlopu wy
poczynkowego?

Do pierwszego urlopu — po

przepracowaniu pełnego roku,'
tj.. po 15. 1,74 (do wykorzysta
nia w ciągu roku 1974). A do

następnego urlopu po 1. 1.1975
— do wykorzystania w ciągu
roku 1975; (JP)



Str. 4
ECHO KRAKÓW A Nr 11 (8804)

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych
„INWESTPROJEKT” Kraków Województwo
w Krakowie, / ul.. Krasickiego 36 — zatrudni

natychmiast:
— STARSZYCH PROJEKTANTÓW lub

"■PROJEKTANTÓW z uprawnieniami do

projektowania architektury
— STARSZYCH ASYSTENTÓW lub ASY

STENTÓW dó projektowania architektu
ry

— KREŚLARZY (pomoc techniczną) budow
lanych i instalacyjnych.

— PROJEKTANTÓW lub ASYSTENTÓW
projektantów instalacji wod.-kan., gaz.,
c. ó.

— REFERENTÓW TECHNICZNYCH
— ST. PROJEKTANTÓW lub ASYSTEN

TÓW projektantów d. s. elektrycznych
— INSPEKTORÓW NADZORU (branżo

wych) do pracy w terenie.
Zgłoszenia w Dyrekcji Zakładu, w godzi

nach 7.30—15.30.
Warunki pracy do omówienia na miejscu.

_________________________

'. K-284

Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych
„Podgórze” w Krakowie, ul. Konfederacka 21,
tel. 611-56 — zatrudni natychmiast:

— 5 KIEROWCÓW samochodowych z II
i III kat. prawa jazdy

— 4 KONSERWATORÓW do specjalności:
wod.-kan., ślusarz, blacharz, dekarz

— MURARZY
— DEKARZY
— CIEŚLI
— ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych.
Warunki pracy do omówienia na miejscu.

K-280

Krakowskie Zakłady Odlewnicze Części. Za
miennych Maszyn Budowlanych „ZREMB”,
w Krakowie, ul. Mogilska 71 — zatrudnią na
tychmiast na korzystnych warunkach:

— KIEROWNIKA Działu Inwestycji — wy
magane wykształcenie wyższe i 4 lata

praktyki
— INŻYNIERÓW MECHANIKÓW i TECH

NIKÓW MECHANIKÓW do biura tech
nologicznego

— Z-CĘ KIEROWNIKA Działu Zaopatrze
nia

— TOKARZY
— ŚLUSARZY maszynowych
— ELEKTRYKÓW
— FORMIERZY
— PRACOWNIKÓW niewykwalifikowanych

do transportu i przyuczenia do zawodu.

Zgłoszenia przymuje Dział Organizacji Kadr
i Szkolenia, codziennie godz. 7—15, tel. nr

540-71 wewn. 26.
K-230

SZKOŁĄ PODSTAWOWA NR 7

DLA PRACUJĄCYCH
w Krakowie, ul. Modrzewskiego 21

ogłasza WPISY
doklasy6,7i8.

Zajęcia szkolne rozpocżną się dnia 1 lu
tego 1974 r.

Warunki przyjęcia:
1) świadectwo szkolne

2) zaświadczenie z miejsca pracy

3) ukończony 16 rok życia.
Sekretariat czynny codziennie w godzi

nach 16—20, z wyjątkiem sobót, telefon
nr 201-82.

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
— PRACOWNIJKOW d.s. zaopatrzenia
— PRACOWNIKA d. s. zatrudnienia i wer

bunku. .

Reflektuje się na pracowników posiadają
cych praktykę w budownictwie.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia
| Płać, telefon nr 423-39.

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

Praca

Ślusarzy konstrukcji stalowych, Ślusa
rzy remontowych, ŚLUSARZY remontu ma
szyn budowlanych z II kat. prawa jazdy,
MECHANIKÓW do napraw lokomotyw spali
nowych, MECHANIKÓW samochodowych,
ELEKTRYKA samochodowego, BLACHARZA-
SPAWACZA karoserii samochodowych, KO
WALI, SPAWACZY elektryczno - gazowych,
ZBROJARZY, DOZORCÓW, SPRZĄTACZKI,
HOTELOWE na teren Krakowa, ELEKTRO
MONTERÓW, KIEROWCÓW z Ii II kat.

prawą jazdy, OPERATORÓW dźwigów, OPE
RATORÓW koparek, OPERATORÓW spycha
rek, MONTERÓW wod.-kan., POMOCNIKÓW
elektromonterów, CIEŚLI, MURARZY-TYN-
KARZY, ROBOTNIKÓW nlekwallfikowanych,
KIEROWNIKÓW POCIĄGÓW z uprawnienia
mi PKP, na teren Krakowa, województwa
krakowskiego, katowickiego i' rzeszowskiego
oraz STOLARZY ręczno - maszynowych^ na

teren Wieliczki’ — przyjbaie ’3o pracy Przed-.

siębiorstwo Robót Kolejowych Nr 9 w Kra
kowie.

Ponadto Przedsiębiorstwo zatrudni na te-

fenie Krakowa:
•— INSPEKTORA d. s. Inwestycji — wyma

gane wykształcenie wyższe lub średnie
techniczne, budowlane

— KALKULATORÓW — wymagane wy
kształcenie wyższe lub średnie techniczne
ze znajomością robót budowlanych

— INSPEKTORÓW ZAOPATRZENIA —

wykształcenie średnie, ekonomiczne, ze

znajomością branży hutniczej i prefabry
katów

— MAGAZYNIERÓW — wykształcenia śred
nie i kilkuletnia praktyka

— INSPEKTORA do Działu Eksploatacji
Sprzętu i Transportu — wykształcenie
średnie techniczne (mechaniczne i prak
tyka w zawodzie

— INSPEKTORÓW nadzoru inwestorskie
go — wykształcenie wyższe lub średnie
techniczne oraz uprawnienia budowlane,

— KIEROWNIKA Działu Planowania i Fi
nansowania Inwestycji — wykształcenie
wyższe ekonomiczne 1 kilkuletnia prak
tyka

-— TECHNIKA BHP — wykształcenie śred
nie techniczne i kilkuletnia praktyka
w budownictwie

— INSPEKTORA d. s. szkolenia zawodowe
go — wykształcenie wyższe lub średnie
oraz praktyka

— KIEROWNIKA Działu Księgowości —■
wykształcenie wyższe lub średnie eko
nomiczne z praktyką.

Ogłoszenia do pracy przyjmują:
♦ Dział Zatrudnienia i Płac PRK Nr 9 —

Kraków, ul. Dzierżyńskiego 16 a

♦ Zakład Sprzętu i Transportu PRK Nr 9,
Kraków-Bieżanów, iii. Pułanki
(dotyczy zawodów mechanicznych)

♦ oraz Zakłady Stolarsko-Ciesielskie PRK
Nr 9 — Wieliczka, ul. Narutowicza 71

(dotyczy stolarzy).
K-258

DOCHODZĄCĄ przyjmę.
Kołłątaja ■5/5.

g-239Q6

RENCISTKĘ jakó dozor-
czynię zatrudnię. Dziel
nica „Śródmieście". Wy
nagrodzenie wg układu
zbiorowego — mieszkanie.
Oferty; 24463 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

Nauka

MATEMATYKA — korepe
tycji udzielają studenci-
Korfel — telefon 201-40. \

g-24003
WPISY na kursy. kreśleń
budowlanych, konstruk
cyjnych, instalacyjnych,
maszynowych oraz koszto
rysowania robót budow
lano - montażowych —

przyjmuje Zakład Dosko
nalenia Zawodowego, Kra
ków, Dietla 38.

K-10910

STUDENCI Politechniki i
Uniwersytetu udzielą lek
cji matematyki, fizyki,
chemii, języka rosyjskie
go. Wasiljew, tel. 268-19.

g-24256

Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczysto
ściach pogrzebowych naszej drogiej Matki

śp. z ADAMSKICH

STEFANII ZIĘBOWEJ
a szczególnie Duchowieństwu, parafii św. Józefa

w Krakowie-Podgórzu oraz Przyjaciołom i Zna
jomym ■* składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy również dr Wiesławowi Piotrow
skiemu za troskliwą i ofiarną opiekę w czasie

Jej ciężkiej choroby.
CÓRKI i RODZINA

NIEMIECKIEGO, francus
kiego uczy profesor za
wodową. Tłumaczenia. —

Bohosiewicz. Powiśle 4/9.
g-24199

STUDENT przygotowuje
do matury ; i egzaminów
z matematyki. Dojeżdża
do uczniów. Zajączkow
ski, tel. 573-13.

g-24319

ZAOCZNE

I STACJONARNE
KURSY

KWALIFIKACYJNE

ROBOTNIK,
CZELADNIK, MISTRZ

w zawodach:

fryzjera ♦ cukiernika ♦
piekarza ♦ stolarza ♦
tapicera i Innych —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38.

Matrymonialne

wdowa, bezdzietną, ńie-
zalężna, lat 55, dobrego/
pogodnego usposobienia,
pracująca, pozna Panią w

Odpowiednim wieku, kul
turalnego, posiadającego
mieszkanie i prawo jazdy.
Cel matrymonialny. Ofer
ty wyczerpujące kierować:
„Prasa" Kraków, Wiślna
2, dla nr 24325

RENCISTKA, samotna

spokojną, niezależna, z

brąku, znajomości pragnie
poznać odpowiedniego i
szlachetnego Pana. — Cel
matrymonialny. Oferty —

tylko poważne,. - kierować:
„Prasa" Kraków, Wiślna
2, dla nr 24280.

EMERYT, przystojny, in
teligentny, samotny, do
brze sytuowany, (mieszka-,
nie), pozna w celu..'ma
trymonialnym Panią? Po-
dać dokładny adres. Ofer
ty 24270 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PANNA, lat 33, blondyn?
ka, wykształcenie śred-’
nie, o miłej powierzchow
ności, spokojnego charak
teru, z braku znajoftiośei
pozna w celu matrymo
nialnym — wartościowego
Pana, posiadającego mie
szkanie. Pod uwagę będą
brane tylko poważne ofer
ty z wyczerpującymi da
nymi. Dyskrecja zapew
niona. Rozwiedzeni wy
kluczeni. — Oferty 24335
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

PANNA, lat 28, szatynka,
wykształcenie zawodowe,
uczciwa, pozna kawalera
lub wdowca, posiadające?
go mieszkanie. Rozwiedze-
ni wykluczeni. Cel matry
monialny. — Oferty 24334
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

Kupno

ROGI jelenie, zrzuty i od
strzały — kupuję. Kra
ków, Sienkiewicza 9/19 —

tel. 338 -43.
a-24038

WARTBURG 1000, stan

idealny — kuplę. Podać
cenę. Oferty 24220 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ pilnie „Junaka" z

kośzem. Nowa Huta, Tea
tralne 7/45.

g-24261
BONY PeKaO — kupię.
Oferty 24294 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ stary radioaparat
Philips, Kosmos, Telefun-
ken, Schwarzburg; Blau-
•punkt. Oferty 24276 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

ZBIÓR znaczków . poczto
wych, . stare listy — ku
pię. Oferty 24355 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż

FORD - Ćapti 1500 — ta
nio sprzedam lub zamie
nię za dopłatą. — Oferty
24186 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

BOKSERY po zwycięzcach
— sprzedam. Kraków, al.
Pokoju 15/1.

g-24120

MOTOCYKL Avo-Simsdn,
stań idealny, , oraz silnik
spalinowy „560" — sprze-
darń. Zbigniew Jordanek,
Witkowice 238, powiat
Oświęcim. g-24219
KOMPLET klubowy (dwa
fotele i kanapa), prawic
nowy — sprzedam. Kra
ków, Fornalskiej 6/8.,

g-24244
PILNIE sprzedam MZ-250.
Kraków, Dietla 55, m. 6 .

MASZYNĘ dziewiarską ~

„5" — tanio sprzedam. —

Kraków, ul. Wielicka 83/57.
g-24254

SAKSOFON „alt" — sprze
dam. Os. Kościuszkowskie
11/109, po godz. 15.

g-24266
BOKSERA ośmiomiesięcz
nego — tanio sprzedam. —•

Kraków, Prądnicka 4, m.

15. g-24272
SPRZEDAM nowego Fia
ta 127. 31-074 Kraków —

skrytka pocztowa 878.
g-24301

SPRZEDAM samochód —

Renault-10, rok 1970, w

bardzo dobrym stanie. —

Kraków, tel. 563-13.
g-24275

TRABANT 601 oraz silnik
pp 9.000 km —r sprzedam.
Oferty 24306 „Prasa" Kra-
ków. Wiślna 2.

KIOSK ogólnospożywczy
na \Nowyin Osiedlu, do
brze, prosperujący. — Tel.
319-^1, godz. 19—21.

g-24265

Lokale

. POKÓJ z kuchnią, kom-
fortowe, telefon, piękne,
słoneczne, zamienię na

superkomfortową garso
nierę, najchętniej okoli
ce 18 Stycznia. — Oferty
24628 i,Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PRACUJĄCA poszukuje
pokoju w Nowej Hucie.
Telef. 430-00 lub oferty
24210 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PRZYJMĘ na mieszkanie
panienkę pracującą. Kra
ków, Radomska 7.

g-24309

KUPIĘ zaraz własnościo
we M-2, M-3 lub M-4. —

Zgłoszenia^ Kraków,. ■ul.
Grodzka 29, „bleliźnlar-
stwo", ewentualnie — tel.
658-61. g-24320
MIESZKANIE spółdzielcze
(dwa pokoje z kuchnią —

komfortowej na os Ja
giellońskim w Nowej Hu-
:,ćię/’:-zamienię na dwa. od
dzielna mniejsze.« Oferty
24317 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO lekarskie,
bezdzietne, poszukuje na

rok garsoniery lub sa
modzielnego pokoju w

Nowej Hucie lub Krako
wie. Oferty 24326 „Prasą"
Kraków, Wiślna 2.

2 STUDENTKI I roku AM
poszukują komfortowego
pokoju, możliwie w cen
trum. Oferty 24331 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

DOZORCOSTWO korzyst
ne, pokój z kuchnią, 38 m2
— ; ć, o., winda, centrum
Krakowa, zdriiienię n*
mieszkanie , mniejsze —

dzięlnlca obojętna. — Ul.
Boh. Stalingradu 22/1,

g-24336

PRACUJĄCA, po studiach
— pilnie poszukuje samo
dzielnego pokoju. — Może
być nie umeblowany. —

Oferty 24343 „Prasa" Kra
ków, Wiśjną 2.

KUPIĘ własnościowe po
kój z kuchnią w Krako
wie. Oferty 24340 „Prasa"
Kraków. Wiślna 2.

WARSZAWA — Śródmieś
cie! Mieszkanie kwaterun
kowe, komfortowe, 39 ms,
pokój kuchnia, telefon,
ogrzewanie elektryczne —

zamienię na podobne w

Krakowie. — Oferty 24339
„Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
M-4 (ul. Dzierżyńskiego)
zamienię na kwaterunko
we 3—4-pokojowe, budow
nictwo międzywojenne lub
późniejsze, w tej okolicy.
Oferty 24238 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery —

lub pokoju z kuchnią. —

Ćzynsż płatny z góry —

albo własnościowe kupię.
Oferty .24349 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

NOWY Targ ! Mieszkanie
M-3 zamienię na Kraków
lub Nową Hutę. Oferty
24353 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PRZYJMĘ panienkę na

mieszkanie. Tel. 545-22, w

godz. 18—20.
(-24281

MIEJSKIE BIURO PROJEKTÓW
w KRAKOWIE, ul. PRZY RONDZIE 12

przyjmuje zlecenia z terenu m. Krakowa

na opracowanie orzeczeń

mykologiczno - budowlanych
ustalających metodami laboratoryjnymi stan i przy-
czyny zagrożenia budynków zagrzybionych i porażo
nych owadami, wraz z wskazaniem sposobów usu
nięcia zniszczeń, zabezpieczenia obiektu przed
czynnikami biotycznymi i przed zawilgoceniem.

Szczegółowych informacji udziela i zlecenia-przyjmuje
Dział Ekonomiczny — telefon 285-20 do 30, wewn. 216.

GARSONIERĘ superkom-
fortową na Azorach —

I piętro, zamienię na wię
ksze, superkomfortowe. —

Zwrócę koszty remontu. —

Oferty 24218 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, super
komfortowe, 38 ms, słone
czne, przy al. Pokoju 7,
zamienię na 2 pokoje, no
we budownictwo. Oferty
24236 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

ŚRÓDMIEŚCIE! 2 pokoje
z balkonem, słoneczne —

pólkomfortowe, 46 mi, za
mienię na 2 pokoje z ku
chnią, o tyńi samym me
trażu. Nadające się dla le
karza. Oferty, 24249 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie, bezdzietne, poszukuje
garsoniery lub samodziel
nego pokoju. Możliwe ko
repetycje. Tel. 250-60 do 63,
wewn. 66, godz. 7—15.

g-24258

POSZUKUJĘ mieszkania.
Własnościowe kupię. Mo
że być, garsoniera. — Tel.
219-43 godz. 21 —22 .30 lub
oferty 24260 „Prasa" Kra
ków, wiślna 2.

NOWY Sącz! Zamienię
mieszkanie 2-pokojowe —

I kwaterunkowe, na takie
samo lub większe w Kra
kowie, okolicy. M. Pisar
ska, Nowy sącz, Żółkiew
skiego 23/50.

g-24263
PILNIE zamienię mieszka
nie M-4 (50 mz), spółdziel
cze, na dwa mniejsze, wy
łącznie Nowa Huta. Ofer
ty 24269 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE —

duże 3 pokoje, kuchnia,
telefon, centrum Nowej
Huty, . -zamienię na duży
pokój z kuchnią, telefo
nem, w .Krakowie. Oferty
24283 „Prasa" Kraków,
Wiślna. 2, lub tel. 421-01.

POKÓJ z kuchnią w Ska
winie (centrum) zamienię
na równorzędne lub gar
sonierę w Krakowie lub
Nowej Hucie. Oferty 24271
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

ODSTĄPIĘ pokój panien
ce pracującej na zmiany.
Nowa Huta, os. Tysiącle
cia 19/40. g-24273

ZAMIENIĘ garsonierę w

Nowej Hucie na mieszka
nie dwupokojowe. — Tel.
463-46. g-24298

MŁODE, bezdzietne mał
żeństwo, członkowie spół
dzielni mieszkaniowej, po
szukuje garsoniery, naj
chętniej ,w dzielnicy Grze
górzki lub Podgórze. —

Oferty 24314 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

z poduszek, pierzyn i kołder
chemicznie czyści i dezynfekuje

szybko i solidnie, przy pomocy importowanego
; z NRF agregatu, nowo otwarty specjalistyczny
zakład usługowy PRALNICZEJ SPÓŁDZIELNI
PRACY

w Krakowie, ulica Sadowa 9
Dojazd autobusem nr 124 i 105.

POKÓJ z kuchnią, kom
fortowe, 39 m2, rv piętro,
w śródmieściu, w okolicy
Wawelu, zamienię na po
dobne lub superkomforto
we niżej położone. Zwró
cę koszty remontu. Dziel
nica obojętna. — Oferty
24217 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

Z POWODU wyjazdu od-
najmę samodzielne mie
szkanie superkomfortowe
— 2 pokoje z kuchnią —

umeblowane. — Czynsz z

góry. Okres najmu do
uzgodnienia. Oferty 24205
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ dwóm panien
kom pokój nie umeblo
wany, os. Podwawelskie.
Czynsz za rok z góry. —

Oferty 24213 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA po studiach
poszukuje mieszkania. —

Oferty 24206 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ ładne mieszka
nie dwupokojowe, super
komfortowe, śródmieście,
zieleń, na duże dwupoko
jowe, względnie małe
trzypokojowe, superkom-
fortowe lub komfortowe.
Oferty 24315 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

Nieruchomości

SPRZEDAM 1 ha pola I
klasy — w Sułkowie koło
Wieliczki. — Oferty 24235
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ domek na wsi w

okolicach podgórskich. —

Alicja Pępek, Skawina,
Tyniecka 9/22.

g-24240

DOM w stanie surowym,
z parcelą 25 a, W Zabie
rzowie kolo Krakowa —

sprzedam. — Oferty 24286
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ parcelę pod dom
jednorodzinny. — Oferty
24321 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

Zguby

KUBAÓ Monika — zam.

Kraków, ul. Nowosądec
ka 15 — zgubiła Indeks
nr alb. WH-z/4187/73, wy
dany przez WSP w Kra
kowie. 24466-g
7 STYCZNIA, wieczorem,
w tramwaju nr 17 —- w

kierunku Dąbia — zosta
wiłam torbę plastykową z

nutami muzycznymi. Zna
lazcę proszę gorąco o

zwrot: Iwona Gola, Kra
ków, Mogilska 58/16, tel.
580-87. g-24613

KOTKA syjamska zaginę
ła. Znalazca - opiekun —

'proszony o odprowadzenie
za nagrodą pod adresem:
al. Daszyńskiego 15A/8.

g-24399

KSIĘŻYC Barbara, Kra
ków, Grzegórzecka 94 —

zgubiła legitymację szkol
ną Policealnego Studium
Zawodowego w Krakowie.

g-24337
LEKARZ medycyny Jan
Dorosz, zam. Sucha Bes
kidzka, ul. Batalionów

Chłopskich 2, zgubił; za
świadczenie'nr 260'9 z dnia
16 kwietnia 1959 r„ o uzna
niu ot specjalistę i stop
nia w dziedzinie anatomii
patologicznej — Wydane
przez Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej
w Krakowie. g-24344
SIERADZKA Lucyna, Kra
ków., Grzegórzecka 99 —

zgubiła legitymację szkol
ną, wydaną przez Poli-'
cealne Studium Zawodo
we w Krakowie.

g-24341

mitoN Krystyna, zam.

Kraków, ul. Racławicka
9a, zgubiła legitymację
studencką wydaną przez;
Akademię Medyczną. .

g-24230.
RATAJCZAK Czesława -

Kraków, ul. Tokarskiego
19/15, zgubiła legitymacje
studencką nr 3851, wydaną’
przez Akademię 'Wychó-'
wanla Fizycznego.

g-24237
PIECZONKA Jerzy, KraS
ków, ul. Rzeźnicza 18/87^
zgubił bilet wolnej jazdy
nr 12-127, wydaną przez
MPK Kraków.

g-24255
ZIĘBA Karol, zam. Kra
ków, ul. Przemyska 3 —

zgubił legitymację stu
dencką nr 3794, wydaną
przez AWF Kraków.

g-24209

Różne

PRZEPRASZAM serdecz
nie Pana Mariana Kotar
bę, zamieszkałego Kra
ków, ul. Rzeźnicza 20, m.

48, za Incydent zaistniały
w IV Przychodni Obwodo
wej w Krakowie, ul. Kra
snoludków 2, 28 listopa
da 1973 r. Jan Wątorski,
Kraków, Francesco Nullo
12, m. 15.

g-24332

PILNIE poszukuję garażu
w dzielnicy Krowodrza
lub Śródmieście. — Tel.
326-58. g-24324

PRZYSTĄPIĘ do Spółki w

warsztacie rzemieślniczym
— z gotówką 1 współpra
cą. Oferty 24312 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.
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utomatyzacja procesów
produkcyjnych i szyb
kie tempo rozwoju no

wych gałęzi radiotechniki , i
elektroniki stawiają coraz

większe wymagania wzglę
dem materiałów kontakto
wych w elektromechanice,
które powinny pracować bez
zastrzeżeń.i Dotychczas dla-
słabych prądów wykorzysty
wano złącza ze złota, platy
ny i srebra. Dzięki tym ma
teriałom otrzymuje się do
brą przewodność elektrycz
ną, a także osłonę przed
korozją.

Ostatnio pracownikom ■In
stytutu Zagadnień Materiale-.
znawstwa Akademii Nauk
Ukraińskiej SRR udało się
wyprodukować kilka nowych
rodzajów materiałów kon-

Zamiast
I z*ota

i srebra
taktowych. Są to stopy uzy--
skane ze srebra i niklu oraz

paladium,, srebra i palladium,
a także srebra i niklu. Te
nowo uzyskane materiały
kontaktowe odznaczają się

■jeszcze większą odpornością
na korozję niż dotychczaso
we, bardzo kosztowne. Za
stosowanie nowych materia^
łów pozwoli na podwyższe
nie dokładności pracy. i prze
dłuży okres ich wykorzysta
nia.'Wreszcie, w ten sposób
zaosżćzędzi się drogocenne
metale,: złoto, platynę, sre
bro. Wykorzystanie nowych.
stopów•• pozwoli na zaoszczę
dzenie 37 kilogramów Złota
lub 37 kilogramów stopu
platyna-iridium, albo od 300
do 500 kilogramów srebra.

(mb)

U wybrzeży USA na Atlantyku wodowała przymusowo awio-
netka. Pilot i jego pasażer powracali do USA z Wysp Bahama.

Obaj zostali uratowani przez śmigłowce Straży Przybrzeżnej
USA. CAF — UPI — telefoto’

Nie było to formalne obwinienie, ale Intencja by
ła tak wyraźna, że prawda rzuciła się w oczy. Mor
gan Lane,ze ściągniętą, twarzą wziął do rąk obrącz
kę i obejrzał, nie okazując najmniejszego wzruszenia.
Tansy wstała. Don, nie wypuszczając jej ręki, wstał
także.

Dopiero teraz zadziałała Lucy Milliken. Podbiegł-
szy dó Morgana, wyrwała mu z rąk obrączkę, odcy-
frowała napis. Jęknęła głucho, odrzuciła głowę w tył
i wyprostowała się na całą wysokość przed mężem,
tak krucha, tak drobna, że czuć było, iż mimo swej
odwagi, potrzebuje męskiego oparcia.

— Jak mogłeś mi zrobić coś podobnego, Morgan?
A więc byłęś już raz żonaty?

Głos jej zgasł. Ale kiedy znów przemówiła, patos
ustąpił miejsca słusznemu oburzenlti. Tonem głębokiej
wzgardy, Wykrzyknęła: ■

— Nigdy ci tego nie.daruję! Nigdy! Pomyśl o skan
dalu; o prasie... ooo. Teraz, kiedy odkryłam jak jesteś
podły, mogę uwierzyć we wszystko. Tak, we wszystko
i Bogu tylko dziękuję, że pozwolił mi cię zdemaskować!

— Proszę go zabrać ze sobą! — zwróciła się do Reeda.
— On nie jest już moim mężem. Nigdy nim nie był.
Nie chcę go widzieć na oczy.

Szloch zdusił ją za gardło, ująwszy swoją kwiecistą
suknię w obie dłonie, wbiegła jak szalona do domu.

Poznaliśmy wreszcie szczerość i głębię miłości Lucy
do męża, . Przyjęła bez najmniejszego wzburzenia mo
żliwość, iż Morgan jest podwójnym mordercą, ale, nie

mogła znieść myśli o sobie, o swym nazwisku na

pierwszej stronie gazet, w artykule pt. „Ofiara biga-
misty;”.

Nikomu nie przyszło do głowy jej żałować. Podczas
całej jej tyrady Morgan nawet na nią nie spojrzał..
Reed wstał i ta chwila była okropna.

— Nie zdziwi się pan, panie Lane, że poprószę pana

Urbanistyka podziemna

Dobry sposób
na uliczne wykopki

Wykopki uliczne! Na
dźwięk tego słowa stają
•przed oczami mieszkań

ców miast widoki odwalonych
na bok płyt chodnikowych,

(rozprutego asfaltu, . rowów i
dołów, tablice z napisem „ro
boty drogowe — objazd”. Ta
rasują ruch na jezdniach, są

I przeklinane solidarnie przez
pieszych i kierowców. Ale też

i już jak gdyby zadomowiły się
w naszym wyobrażeniu mia
sta. Na szczęście jednak nie u

wszystkich. Szczególnie nie u

Wielu inżynierów-specjalistów
od urbanistyki podziemnej.

WSZYSTKO

W JEDNYM KANALE

Sposób na likwidację wy
kopkowych krajobrazów jest
znany już od pohad 100 lat.
Trzeba po prostu wszystkie
przewody gazowe, sieci ciepło
wniczej, kable elektroenerge
tyczne i teletechniczne, wodo
ciągi itd. poprowadzić w je
dnym zbiorczym kanale...

Dotychczas każda nieszczelność
sieci gazowej, każde Uszkodzenie
kabla elektroenergetycznego itp.
zmuszały odpowiednie służby
przed rozpoczęciem likwidowa
nia awarii do żmudnego szuka
nia miejsca jej wystąpienia (u-
latniający się gaz może np. za
wędrować szczelinami w ziemi
nawet na odległość 100 m i wy
dzielać się na powierzchnię zu- i

pełnie nie tam, gdzie nastąpiło
uszkodzenie sieci). Wszystkie
przewody podziemne leżą bo-

I wiem oddzielnie i dostać się dó

nich można tylko od góry — roz
kopując jezdnię, skwer czy cho
dnik.

Umieszczenie łączne wszyst
kich prżewodów w jednym ka
nale, zamiast ich rozdzielnego
prowadzenia, pozwala na swo
bodny dostęp do nich bez roz
kopywania ulicznej nawierz
chni. Odpowiednia ekipa do
ciera na miejsce uszkodzenia
właśnie kanałem, przewidziano
w nim bowiem także przejście
dla tych, którzy będą te

wszystkie urządzenia konser
wować i kontrolować.

PLUSY I MINUSY

Korzyści z wprowadzenia do
podziemnej gospodarki miej
skiej kanałów zbiorczych są
bezsporne. Dzięki nim w sto
sunku do rozwiązań dotych
czasowych ulega zmniejszeniu
(od 1,5 do 2 razy) szerokość
pasa terenu pod sytuowanie
przewodów. Przy ich budowie
znacznie zmniejsza się zakres
robót ziemnych, zużycie mate
riałów oraz nakład robocizny.
Umieszczone w . kanale ■prze
wody uzyskują — w wyniku
wyeliminowania obciążeń od
gruntu i pojazdów oraz

maksymalnego zabezpieczenia
przed korozją — znacznie
większą trwałość. Mniej skom
plikowana staje się też .ich
wymiana bądź poprowadzenie
nowych, dodatkowych przewo
dów.

Budowa kanałów zbiorczych i;
układanie w nich przewodów
narzuca jednak także projektan
tom i wykonawcom dodatkowe

wymagania. W fazie sporządza
nia projektów niezbędne jest
komplesowe..spojrzenie na .całą
podziemną gospodarkę komunal
ną i koordynowanie prao z pro
jektami innych podziemnych in
westycji (garaże, przejścia pod
ziemne; tunele).

Na etapie wykonawstwa — za
pewnienie specjalnych zabezpie
czeń przewodów: zarówno po
przez odpowiednie ich usytuo
wanie w kanale oraz właściwą
konstrukcję, jak i zastosowanie
urządzeń sygnalizujących ich a-

warie czy uszkodzenia.
W sumie i to się jednak opła

ca. A przy okazji podziemna ur
banistyka nabiera nowego, przej •

rzystego wyrazu. Zmniejsza się
ilość uszkodzeń różnych przewo
dów. No, i zlikwidowany zostą-
je jeden z elementów utrudnia
jących miejską komunikację .—

wykopki.
Dlaczego więc takich kana

łów w polskich miastach się I ne zmiany temperatury i skła-
ńię buduje? Otóż decyduje o I du Osadów.

o towarzyszenie mi na posterunek policji celem bar
dziej szczegółowego przesłuchania.

Morgan Lane oddał mu bez słowa pierścionek, potem
zwrócił się do Tansy, która patrzyła na niego zrozpa
czona. Podszedł do niej i położył jej rękę na ramieniu.
Wzruszenie, jakie obojgiem zawładnęło było zbyt silne.
Nawet w obecności Dona nie byli w stanie hamować

już dłużej swych uczuć.
— Wszystko się wyjaśni, Tansy — powiedział głucho.
Ona zaś uśmiechnęła się do niego jednym z najsłod

szych uśmiechów; jakie widziałem w życiu na ustach
kobiety.

Nie troszcz się o Lucy, Morgan.
— Lucy! Cóż mnie obchodzi Lticy... To...
— Ja wiem i wiesz co myślę. To wszystko także się

wyjaśni.
Teraz Morgan z kolei uśmiechnął się do niej pro

miennie.

.— Dziękuję... dziękuję,., maleńka! Potem zwrócił się
do Reeda.

— Jestem gotów iść z panem, inspektorze. ........

Obaj panowie weszli do domu. Tansy, Don i ja po
zostaliśmy .chwilę całkiem nieruchomo. Potem ona

wzięła, rękę męża i powiedziała niemal nieśmiało:
- » Don, mój drogi... strasznie mi przykro...
Zawsze podziwiałem Dona, ale nigdy bardziej niż w

tym jakoby rachunek ekono
miczny. Ciekawe tylko, dlacze
go różny u nas od tego, jaki
przeprowadzono w wielu in
nych krajach.

JUZ OD 1861 ROKU

Pierwszy materiał prasowy,
popierający koncepcję budo
wy kanałów zbiorczych, zamie
ścił dziennik „London Illustra-
ted Daily News” w 1864 r. Już

wtedy zwracano uwagę na...

„zadanie wyeliminowania
(przez kanał zbiorczy) nie do
wybaczenia przeszkód spowo
dowanych przez zatrzymanie
fuchu ulicznego”.

Obecnie — szczególnie w wiel
kich metropoliach — sieć tych
kanałów osiąga wielokilometro
wą długość. (W 1965 r. np. w

Rzymie — 140 km, w Paryżu —

1950 km, w Moskwie — 1460 km).
Japonia wydała nawet zarządze
nie nakazujące ich budowę.

Niektóre skutki braku kana
łów zbiorczych wystąpiły np. w

Monachium i w Nowym Jorku,
gdzie w związku z koniecznością
przeprowadzenia, napraw i re
konstrukcji sieci inżynieryjnej
zrywa się odpowiednio 20 tys.
m kw. i 100 tys. m kw. nawierz
chni rocznie.

Nie znamy wyników podo
bnych k badań dotyczących
miast w Polsce. Ą warto takie
badania przeprowadzić. Może

zostałyby wzięte pod uwagę
przy ustalaniu kryteriów eko
nomicznej opłacalności umie
szczenia sieci urządzeń komu
nalnych w zbiorczych kana
łach. Mielibyśmy wówczas

.^Po
czesnych plag rriiejsklch z gło-
»■'

MIROSŁAW ZIACH

Ocean Atlantycki

„oddycha”
Grupa uczonych amerykań

skich prowadząca O-aniesięczne
badania na pokładzie statku ba
dawczego „Knorr” zaobserwo
wała, że Ocean Atlantycki „od
dycha”' i pełni •funkcję „oczysz
czalni powietrza”. Okazało się,
że Atlantyk pochłania dwutle
nek węgla ria północy, a wy
dziela go na południu. Ekipa
badaweża zaobserwowała rów
nież gwałtowne burze na wiel
kich.. głębokościach, ujawniają
ce się poprzez. równie gwałtow-

tej chwili. Jego twarz miała okropny wyraz, ale usi
łował uśmiechnąć się, do żony i objął ją ramionami.

— Rozumiem, kochanie. Nie Się,nie bój. Gorsze rze
czy przydarzały się lepszym od nas.. Zapomnimy...

ROZDZIAŁ XXV

Rozstałem się z Lockwoodami na tarasie: lepiej
było zostawić ich samych. A zresztą obowiązek naka
zywał mi towarzyszyć Reedowi i Morganowi na poste
runek policji. Skoro raz rozpętałem burzę, trzeba by
ło dotrwać do końca.

Dołączyłem ,do nich i pojechaliśmy autem. Rozumie
się, iż Morgan nie był jeszcze formalnie aresztowany.
Reed wołał zachować ostrożność i, zamierzał trzymać
go do swej dyspozycji tak długo, dopóki z urzędu imi-

gracyjnego i że sztabu armii nie nadejdzie potwier
dzenie jego pierwszego małżeństwa. Wołał zapobiec
jego ewentualnej ueieczce.

Milczenie Morgana w czasie całej drogi stanowiło,
dla mnie prawdziwą ulgę, ale , i tak serce, ciążyło mi

jak kamień. Sieć, jaka się dokoła niego zacisnęła, by
ła moim dziełem. Tansy także cierpiała z mojej winy.
Usiłowałem wmówić w siebie, że poznanie prawdy bę
dzie dla niej zbawiennym rozwiązaniem w jej trud
nij sytuacji. 1

Musiałem także myśleć o Donie.

Moje uczucia w stosunku do Morgana były raczej
mętne. Logicznie myśląę, powinienem odczuwać jedy
nie pogardę i wstręt dó sprawcy tylu brutalnych czy
nów, a nie było to jednak tak proste. Nie wątpiłem,
iż kocha Tansy szczerą i głęboką miłością. Zabił dwie

osoby, ale równocześnie gestem'tym złamał własne

życie i utracił wszystko co kochał. Już za życia tkwił
w piekle.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Co■Gdzie-
praey. 22.20 Dziennik. 22.35 Wiado
mości sportowe. 22.40 Program na

środę.14
STYCZNIA

Poniedziałek

Feliksa

Hilarego

Teatry
Słowackiego 18.30 Carmen. Teatr

Kameralny 19.30 Maria i Magdale
na. PWST (Warszawska 5) 19.18
Uciekła mi przepióreczka. Galeria

„Krzysztofóry’* 20 Koncert kame
ralny,

Kina
Kijów 16.30, 19.30 El Dorado (USA

1. 14). Uciecha 15, 19 W pustyni i
w pUszczy ćz. I i II (poi. 1. 7).
Warszawa 15.30, 18, 20.30 W kręgu
zła (fr.-wł. I. 16). Wolność 15.45,
18, 20.15 Kłute (USA, 1. 18). Apollo
15.45, 18, 20.15 Śmiech w ciemności

(ang. 1. 18). Sztuka — studyjne
15.45, 18, 20.15 Kozi róg (bułg. 1. 18).
Wanda 15.45, 18, 20 Godzina szczytu
(poi. 1. 16). Ml. Gwardia (Lubicz
15) 14.45, 17, 19.15 Hombre (USA 1.
14). Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45,
18, 20.15 Oto jest głowa zdrajcy
(ang. 1. 14). Wisła (Gazowa 21) 16,
18. Zbieg z Alcatraz (USA, 1. 16),
20 Palec Boży (poi. 1. 16). Ma
skotka (Dzierżyńskiego 55) 15.15,
17.30 Dawid Copperfield (ang. I.

14), 19.30 Ten nieznośny dziadek
(fr. 1. 16). Ugorek (os. Ugorek) 1L
19 Tam gdzie rośnie zielony bór
(jug. 1. 16). Kultura (Rynek Gł. 27)
18, 20.15- Queimada (Wł. 1. 16),
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 15.45, 18,
20.15 Hrabina z Hongkongu (ang. 1.
14). Dom Żbłnierza (Lubicz 48)
15.45, 18, 20.15 Poczekam aż zabt-

jesz (CSRS, 1. 14). Związkowiec —

studyjne (Grzegórzecka 71) 15.45,
18, 20.15 Iluminacja (poi. 1. 16).

KINA W NOWEJ HUCIE
Świt 15.45, 18, 20.15 królowe Dzi

kiego Zachodu (fr. 1. 14). M. Sala
15,. 17, 19.15 Kochać (szw. 1. 18).
Światowid 16, 18 Bułeczka (poi. 1.

6), 20 Zbrodniarka czy ofiara (jap.
I 18). M. Sala 15, 17;15, 19.15 Ślub
bez obrączki (CSRS, 1. 14). .Sfinks
(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 We
sterplatte (poi. 1. 14).

Telewizja
/PONIEDZIAŁEK — I: 16.45 Pro

gram dnia. 16.30 Dziennik. 16.40
Dla dzieci $ .Zwierzyniec. Hi&Ś Ethb‘

stadionu. 47.55 Recenzje. 18.25 Kro
nika. 18.45 Eureka, — mag. pop.-
nauk. 19.20 Dobranoc. 19.30 tózlen-
nik. 20.15 Teatr TV:' 2erbmskl —

Uclekta ml przepióreczka. 21.46
Gra orkiestra czterech estrad. 22.15
Dziennik. 22.30 Program na wto
rek.

WrOREK — I. 8.10 Banda Raw-

linga — film z serii: Strzały w.

Dodge City. 9 Jęz. polski (kl. V).
9.30 Spotkania wileńskie — film

dokument, bułg. 10 Jęz. polski (kt.
II lic.). 15.20 TV Technikum Rolni
cze — matematyka. 15.55 Techni
kum Rolnicze — hodowla zwie
rząt. 16.25 -Program dnia. 16.30
Dziennik. 16.40 Dla dzieci: Anna
Chodorowska — Urodziny lwa.
17.05 Wartość naszej pracy. 17.15
Rodzina Durtolów — film fr. 17.40
Reklama MIM. 17.45 Dla młodzieży:
Spotkanie z Ernestem. Bryllem
18.10 Kronika. 18.30 Klub Sześciu
Kontynentów. 19 Wartość naszej
pracy. 19.10 Przypomiriamy, ra
dlimy. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.15 Bandą Rawlinga — film.
2" 05 Interstudio. 21.35 Groteski

muzyczne. 22.10 Wartość naszej

UWAGA
Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie teatrów
kin, radia i telewizji, redakcja nie
bierze odpowiedzialności.

Wysiawy-muzea
Muzeum Lenina, Oddział, ni. Kr.

Jadwigi 41: Mieszkanie Lenina
(pon.,1 wt.’ 9—13), Muzeum Naro
dowe — Oddziały: Sukiennice: Ga-

Ileria malarstwa poi. XIX w. (pon.
10—16, wt. zamk.), Szolayskich,

1 pi. Szczepański 9: Pol. malarstwo
i rzeźba do 1764 r. (pon. 12-?—13
wst. wol. wt. zamk.), Archeologi
czne, Poselska 3: Starożytność :

średniowiecze Małopolski, Kolek
cje zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej (pon. 10—14, wt
14—18),' Etnograficzne, pi. Wolnie;
i (pon. 10—16, wt. zamk.). KTF
ul. Boh. Stalingradu 13: Venus 7:
cz. n (codz. 9—21), Kopalnią Soli

Wieliczka (codz. 8—16).

Dyżury
Chirurg.: Prądnicka 80, Chirurg

dziec.: Kopernika 40, Laryng.
Urolog.: N. Huta, Neurolog.: Ko
bierzyn, Okulist.: Kopernika 38

Pogot. Ratuńk.: Siemiradzkiego 1:

wypadki teł. 09, zachorowania- :
’

przewozy: 330-50, Podgórze 625-50
657-57, Grzegórzki 209-01, 205-77.

Pogot. MO tel. 07, Telefon Zaufa-
nla 377-55 (17—22), dla dzieci i mło
dzieży 611-42. (15—1T), Straż Poi.

08, Pomoc Drogowa PZMot. Kra
ków 417-60 (7—22), Zakopane 27-97,
N, Targ 29-42, N. Sącz 203-25, Tar
nów 39-96(7—16). Informac. o Usłu
gach. Mały Rynek 3 tel; .595-88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO-tel.
411-11, Pogot. Ratunk. 422-22, Strai
Poi. 433-33, Dyżur pediatr. dla

Nowej Huty i pow. Proszowice:
Szpital, w Nowej.Hucie. Informacja
kolejowa zagr. 222-48, kraj, 233-89
do 85, 595-15, Informacja kodowa
tel. 413-54 (dla N. Huty), 203-22,
203-42, 584-23, 230-19, Poradnia d/s
Wychowania Seksualnego Młodzie
ży 357-66 (14—18), Milicyjny Tele
fon zaufania 216-41 (całą dobę).
262-33 (8—16), KTSM. .Boh.. Stalin
gradu 13 — telefon .porad i infor
macji z zakresu seksuologii 576-08.

Boh. Stalingradu 77 (tlćn). Mogil
ska46,, Zwierzyniecka 7. Zakopiań
ska 69, pl.:. Wolności 7,. . Pstrow
skiego 94, N. Huta: os. Kalinowe,
al. Rew. Październikowej 6 (tlen).

Różne
ZOO (TAsek Wolski) od godz. 5

do zmroku.

Radio
PROGRAM II

PONIEDZIAŁEK
Dzienniki: 3.30, 4.30,. 6.30, 6.30,

7.30 8.30, 11.30, 13.39,43.20, 21.30
23.30.

15.40 Piękne muzyki chóralne —

Pr.. Jerzy Kołaczkowski. 16,00 Alfa
i Omega. 17.00 Start. 18.00 Skrzynka
interwencji. 18.30 Echa dnia/ 18.40
Dyskusja: Zapraszamy do nlyśię-
nia. 19.00 Kwadrans jazzu. 19.15
29 lekcja jęźyka rosyjskiego. 19.30
Koncert Ork. Symfón. PR" 1 TV

pod dyr. K. , Kórda. 20.25 Warto

przypomnieć — „Albumy i dziwac
twa” .— Henryka Ładosża, 20.35
d. c. koncertu. 21.22 Śpiewa Magda
Umer. 21.50.‘Wiadomości sport. 2155
Teatr PR - „cała historia” —

słuch. 22.35 z twórczości wokalnej
Mozarta. 23.35 Co słychać w. świś
cie. 23.40 Z muzyki dawnej.

Na UKF 68,75 MHz - z Krakowi.
16.00—17.00 Program stereofoni

czny.

„Upały"
na Antarktydzie

Podczas, gdy w Związku Ra
dzieckim jest zima w pełni, na

Antarktydzie — jak informują ra
dzieccy badacze polarni — pa
nuje „upal”, w Ciągu ostatnich
dni słupek rtęci w termometrach

podniósł się o dziesięć—dwanaście
stopni i nadal idzie w górę. Na
wet na biegunie zimna, gdzie
znajduje się stacja „Wostok” !

gdzie w sierpniu 1960 r. zajteje,
strowano rekordowy spadek tem
peratury — dó minus 88,3 stop
nia c., obecnie jest „zaledwie”
13,6 stopnia mrozu. Pracownicy
stacji po raz pierwszy od wielu
lat mogli wyjść na dwór bez ma
sek ochronnych.

W Obserwatorium „MIrnyj” tem
peratura wzrosła do plus 3 stop.
ni 1 pada deszcz. Szybko topnieje
wieloletnia warstwa śniegu, pó-
krywająća dach. Jeszcze cieplej
jest w stacji „Leningradzka”.' z

tak wielkim ociepleniem polarni
cy radzieccy spotkali się po raz

pierwszy ciągu 18 lat prowadze
nia naukowych badań bieguna.

Zdaniem znanego radzieckiego
badacza polarnego — n. Kornlło-
wa, obecny gwałtowny wzrost

temperatury spowodowany jest
napływem nad blśgun grudnio
wy fali ciepłego powietrza znad
Oceanu Snokojnegn-



w do II
ciągle telefonują

Z niezbyt wymagającym przeciwnikiem

Dwa gładkie zwycięstwa
DO „Echa”

entuzjaści pilkarstwa zadając,
szereg pytań na nurtujące ich
pytania związane z nadcho
dzącymi finałami piłkarskich
MS.

Jednym z najczęściej zada
wanych pytań jest: z kim bę
dzie grać reprezentacja Pol
ski, jeśli w rozgrywkach gru
powych zajmie jedno z dwóch
pierwszych miejsc 1 awansuje
do II rundy?

Regulamin „MS-74” w ar
tykule 26 mówi, że... z każdej
i czterech grup, do II rundy
finałów awansują po dwa ze
społy. Wyłoniona zostanie ó-
semka drużyn, które zostaną
podzielone na dwie grupy wg
następującego klucza: grupa
..A” — mistrzowie grup I o-

faz III i wicemistrzowie grup
II oraz IV; grupa „B” — mi
strzowie grup . n 1 . IV oraz

wicemistrzowie grup I 1, in.

A więc jeśli biało-czerwoni
zajęliby w I rundzie rozgry
wek tj. w grupie IV, pierwsze
miejsce, to w II rudzie wal
czyć będą z mistrzem grupy II
oraz wicemistrzami grup 1 i

drugie
się z

oraz

I jeszcze
wa. Mecz
dzle 90 mlii. 1 gdyby przynióśł
wynik remisowy, to odbędzie
się dogrywka 2x15 min. W

wypadku remisu rozegrany
zostanie dodatkowy, mecz, w

którym, po ewentualnej do
grywce, obydwa zespoły będą
aż do skutku egzekwować rzu
ty karne.

jedna istotna spra-
finałowy trwał bę-

ni, jeśli zajęliby
miejsce, to spotykają
wicemistrzem grupy II
mistrzami grup I i III.

Dodajmy, te po zakończeniu
II rundy bojów zwycięzcy o-

spotkają się w po-
brązowy medal.

Hutnika

WARSZAWA. W plebiscycie
„PS”, na najlepszego polskie
go sportowca w 1973 r. zwy
ciężył R. Szurkowski, przed
S. Szozdą, J. Szczakielem, K.
Lipieniem i K. Deyną. Dal
sze miejsca zajęli: J. Kierz-

kowski, J. Lipień, R. Skowro
nek, J. Tomaszewski i L. Cmi-
kiewicz.

Siatkarze Hutnika Kraków wznowili rozgrywki I-

ligowe od dwóch gładkich zwycięstw nad bodaj naj
słabszym zespołem ekstraklasy — Skrą Warszawa.

Obydwa mecze oglądało blisko 1000 widzów stęsk
nionych za siatkówką na dobrym poziomie...

3:2, 3:1, Płomień — Stal M. 3:0,
3:0. W tabeli prowadzi AZS Ol-
sztyn przed Płomieniem po 12

pkt. Hutnik zajmuje 4 lokatę z 7
pkt., a Beskid spadł na 9 n lej-
scez4pkt.

RZESZÓW. Międzynarodo
wy turniej koszykarzy Wy
grała Resovia przed Wisłą i
Iskrą Svlt (CSRS). W decy
dującym meczu Resovla po
konała Wisłę 83:77.

HUTNIK - SKRA 3:1 (15:8, 13:15,
15:2, 15:11). Sędziował Jan Cyfert
z Wrocławia. Krakowianie wystą
pili w składzie: Szymczyk, Grze
lak, Rzepecki (Piwowar), Sańka,

Siatkarz Hut
nika — Rzepec
ki w efektow
nym wyskoku
podczas meczu o

mistrzostwo I
lifli z warszaw

ską Skrą,
Fot. J. RUBIS

Imponujący plan inwestycyjny
polskiego sportu!

Uchwała Rady Polskiej Federacji Sportu sprecyzo
wała wyraźnie potrzeby naszego sportu kwalifikowa
nego w zakresie bazy specjalistycznej. Chcąc utrzy
mać wysoką pozycję w skali światowej, musimy i na

budownictwo zwrócić uwagę. Minęły na szczęście la
ta, kiedy nawet najmniejsza inwestycja sportowa
traktowana była jako przysłowiowa kula u nogi.
Obecnie wyraźnie określono

konieczność podnoszenia wy
czynu na wyższy poziom i za
pewnienia mu odpowiednich
warunków. Po dokonaniu
więc szczegółowej analiży ak
tualnego stanu posiadania
i jednocześnie potrzeb na

najbliższe lata za niezbędne
uznano wybudowanie w la
tach 1974—1990 następujących
obiektów:

KRAKOWIE I W WOJEWÓDZ
TWIE?

Trzeba bowiem stwierdzić bez
osłonek, że mimo sporego już
doróbkń W zakresie budównic-
twa sportowego zarówno Kra
ków jak i nasz, region są w po-
rownaniu’ cio potrzeb i do pozy
cji naszego sportu, nie doinwesto
wane. Weźmy dla przykładu kil
ka najpopularniejszych dyscy
plin

1).,
szy

sportowych...
PIŁKA NOŻNA. Najwięk-

obiekt w regionie — stadion

4). LEKKA ATLETYKA, Kie
dyś odgrywaliśmy w . tej dziedzi
nie jedną z pierwszoplanowych
ról w kraju. Obecnie ucieka nam

czołówka krajowa w zawrotnym
tempie, lecz trzeba stwierdzić, że
na odcinku bazy na potrzeby
„królowej”, jesteśmy: chyba ostat
ni w kraju.

Te przykłady wystarczą, choć
moglibyśmy wyliczyć dużo
więcej potrzeb w zakresie in

westycji sportowych np w sa
neczkarstwie, łyżwiarstwie szyb
kim, narciarstwie;--!-*inny-ch. Jed
no jest pewne, stapiając zada
nia przed poszczególnymi dzie-
dzi narptr Spbftti; T<~kr'ak’óW§kle bła
dze sportowe i administracyjne
muszą zadbać, aby i na odcinku
inwestycyjnym poczyniony został
krok naprzód, abyśmy zostali
uwzględnieni w imponującym
planie zamierzeń budowlanych
Polskiej Federacji Sportu. ■

J. FRĄNDOFERT

Ruszczyński, Kołodziejski. W ze-f
spole zagrał więc po dłuższej
przerwie, spowodowanej kontu
zją, utalentówany — Sańka. Pier
wszego seta wygrali gospodarze
stosunkowo łatwo, lecz w drugim
od śtanu 2:0 popsuło się coś w^ ich
„maszynce”. Warszawiacy po
skutecznych atakach Sadulskiego
i Wodzyńskiego nie tylko wyrów
nali, lecz uzyskali prowadzenie
7:3. Wprawdzie hutnicy jeszcze
próbowali odrobić straty (6:8
13:14), lecz... ostatni punkt zdoby
wają goście 1 nieoczekiwanie wy
grywają seta. Jednak już w trze
cim secie goście zostali zdeklaso
wani, przegrywając
statnim 11:15 1 całe

—O—

HUTNIK — SKRA ... ...r,
15:11). Sędziował Stanisław Hof-
mokl z Łodzi. Niedzielny meęz re
wanżowy dostarczył jeszcze mniej
emocji, niż sobotni. Dwa pierw
sze sety trwały po, niespełna 15
minut i goście stanowili li tylko
tło dla poprawnie grających go
spodarzy/ W trzecim secie Skra
prowadziła tylko 2:0 i później zdo
łała wywalczyć jeszcze 9 pkt., lecz
nie była w stanie odwrócić losów
pojedynku.

— Nie była to uczta

sympatyków siatkówki
przyznaje trener Hutnika, W.
Kobędza — ale stara to prdw-
da że tak się gra jak przeci
wnik wymaga. Tymczasem
Skra nie stanowiła równo
rzędnego partnera i nasi za-

/ wodnicy podświadomie nie
zbyt się do gry przykładali.

; Przypuszczam, że za dwa ty
godnie, podczas spotkań z Le
gią, nasz zespół zagra dużo
lepiej.

Dodajmy, że*hutnicy przez blis
ko 10 dni przebywali na zgrupo
waniu w Nowym ‘Sączu, a i we

własnej hali sporo ćwiczyli, aby
w ii f rundzie rozgrywek zapre
zentować siatkówkę w lepszym
wydaniu niż w pierwszej edycji
rozgr-ywek.. Podezas dwumeczu zę
Skrą najlepiej grał Kołodziejski,
pbecnie Hutnik ma 2 tyg. przerwę
aż 'W ~w Krako
wie, ponieważ terminowe mećze
(19 —• 20 bm.) z Resovią zostały
przełożone na początek lutego ż

uwagi na udział rzeszowian w roz
grywkach o Puchar Europy.

(JAF)

2:15,awo-
spotkanie 1:3.

3:0 (15:5, 15:3,

W 29 rocznicę wyzwolenia Krakowa

Piłkarski mecz»

W PRZYSZŁĄ niedzielę tj. 20 bm. dla upamiętnienia
29 rocznicy wyzwolenia Krakowa odbędzie się mecz pił
karski „oldboyów” Juvenii ze Zwierzynieckim. I wówczas
bowiem piłkarze tych dwu zespołów wyszli na boisko,
aby w oswobodzonym przez Armię Czerwoną podwawel
skim grodzie rozegrać pierwsze oficjalne zawody spor
towe.

Mecz niedzielny odbędzie się na boisku Juvenii na Bło
niach. Początek o godz. 12.

Unia na czele

a Cracovia
już trzecia

o-

U-
prze-

potknlę-
Krakowie

znów

HOKEIŚCI
święcimskiej
nii szybko
boleli
cie w

i ostatnio
— w meczach Ii-
ligowych — za-

inkasowali kom
plet punktów w

Bytomiu, wygrywając z tamtej
szą Polonią 6:2 (4:1, 0:0,. 2:1) oraz

4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Nadchodzące
mecze z GKS-em Jastrzębie
strzygną definitywnie, czy
może jeszcze ktoś zagrozić
gę do awansu a właściwie
powrotu do I ligi.

*

WYRAŹNIE poprawiła
lokatę Craćovia, która po
gromieniu Chemika w Kędzie
rzynie awansowała lepszą różni
cą bramek od Polonii i Odry, na

trząćie miejsce w tabeli. Krą-
. LiL-jiJLsij « u^grśli z 'ĆHemikiem

4:0, 5:0) oraz 16:1 (3:0,
bramkowym

Piet-
3, Michno i BłażowskJ

oraz Kosturek, Migacz,
Pysz, Juseficz i Frasik

roz-

Unii
dro-

do

swą
roz-

P. Bugajcźyk
wicemistrzem Europy !
18-letnl uczeń z Karpacza «

Piotr Bugajcźyk zdobył wicemis
trzostwo Europy juniorów na sa
neczkowych ME w Koenigssee.
Mistrzem został V.
(NRD). Ponadto nasza

Kasielski — Kuklik
miejsce.

Messing
dwójka

zajęła s

—-- --------- - —-—

WAIKEIRE. W tej australij
skiej miejscowości odbyło się
uroczyste otwarcie XIV szy
bowcowych MS. Wczoraj nie
przeprowadzono pierwszej
konkurencji z powodu fatal
nych warunków atmosferycz
nych.

Ze świata

♦ 12 sal na potrzeby boksu; *

♦ 13 sal dla gimnastyki sportowej;
♦ 9 hal lodowych z odpowiednim zapleczem;
♦ 1 boisko dla hokeja na trawie (plus modernizacja' 12

obiektów już istniejących);
♦ 7 sal z trzema polami walki dla judo oraz uniwersal

ną siłownię;
♦ 6 obiektów specjalistycznych i przystani z torami re

gatowymi dla kajakarstwa;
♦ 3 kryte tory dla kolarstwa oraz 10 obiektów specjalis

tycznych z pomieszczeniami na urządzenia rolkowe, siłow
nię, aparaturę kontrolną i warsztaty.

♦ 21 hal z zapleczem na potrzeby koszykówki, piłki ręcz
nej i siatkówki;

♦ 30 stadionów z nawierzchnią tartanową, w tym 4 nowe

obiekty a pozostałe zmodernizowane, oraz 8 hal treningo
wych;

♦ 3 kryte hale wyłącznie na potrzeby łyżwiarstwa figu
rowego;

♦ 3 sztuczne tory dla łyżwiarzy szybkich (panczenistów);
♦ 1 tor łuczniczy (kryty) oraz 7 torów letnich z odpo

wiednim zapleczem i aparaturą;
♦ 2 nowe skocznie oraz modernizacja 7 istniejących

obiektów;
♦ 10 krytych pływalni 50-metrowych;

12 hal treningowych na potrzeby ciężarowców (wraz
z urządzeniami do procesu odnowy);

1 sztuczny tor dla saneczkarzy oraz modernizacja 2 to
rów naturalnych, już istniejących;
: 8 strzelnic z przystosowaniem ich do potrzeb treningo
wych w pełnym programie olimpijskim;

♦ 16 sal na potfzeby szermierki;
♦ 7 obiektów

regatowymi oraz

larstwa.

specjalistycznych z przystaniami i torami
z zapleczem (baseny, siłownie) fdla wioś-

plan wręcz
— uwzględ-
jednocześnie
przed po-

Jak lego widać,
Irpponujący.^ lecz
niając potrzeby a

zadania jakie . stoją
szczególnymi dziedzinami sportu
— konieczny. Wiadomo przecież,
że bez odpowiedniej bazy nie ma

co Uczyć na .postępy,
czy sięgnąć do
brzegu
skiem
Targu poszedł Oświęcim
jąc -halę lodową
pierwszych miesięcy
młodzież hokejowa
zadziwiające postępy
szybko, prześcignie
wjeśników z

nięy.
plany szkoleniowe
zo_wąć połowicznie.

Ciesząc sie z imponującego
planu działania na odcinku
inwestycji, nie sposób nie

zadać;sobie pytania: ILE 7 TYCH
OBIEKTÓW POWSTANIE W

Wystar-
pierwszego z

przykładu... W Krakow-
za przykładem Nowego

budu-
W ciągu kilku

tamtejsza
poczyniła

i chyba
swych ró-

Krakową, czy Kry-
gdzie na objekcie otwartym

można -reąli-

Śladem naszych publikacji'

—Or-

Pozostałe wyniki: Resovia — AZS
Olsztyn 3:1, 3:1, Legia — AZS
W-wa 3:2, Jedność — Beskid

kówi&le
13:0 (410,
8:8, 5:1) a łupem'
podzielili się: w sobotę
kiewicz 3, Michno 1

po 2 oraz Kosturek,
Zieliński,
po 1, a w niedzielę, Migacz, Mich
no 1 Pysz po 3, Blażowski 2 oraz

Frasik, Pietkiewicz, Kosturek,
Zieliński 1 Dyna po 1.

GTS Wisła , posiada widownię na

niespełna 40 tys., ustępując wiel
kością nie tylko obiektom
Warszawie i w Chorzowie,

W
ale

wielu ipnym w kraju. Mimo wy
sokiej pozycji piłkarzy. Wisły, nie
możemy w podwawelskim gro
dzie oglądać spotkań piłkarskich
najwyższej rangi.

2). HOKEJ. Poza halami lodo
wym

’

w Nowym Targu i Oświę
cimiu, nie mamy obiektów speł
niających funkcję szkoleniową.
W Krakowie nie było . ód wielu
lat żadnefeo meczu międzypań
stwowego. choć' hokej cieszy się
u nas większą popularnością niż
we wszystkich miaątach w kraju z

wyjątkiem Nowego Targu i... Sa
noka.

3) . KAJAKARSTWO GÓRSKIE.
Z naszego regionu wywodzą się
wszyscy M reprezentanci Polski,
lecz nie mamy ani jednego toru

sztucznego a nawet ^naturalnego z

•>r.?w',ziweg'> . zdarzenia.

Światło gasło
nie z winy Wawelu
W„Echu”zdnia8bm.wno

tatce pt. „Światło gasło zbyt częs
to” sądziliśmy, że awarii oświet
lenia na hali WKS Wawel można

było uniknąć, gdyby przed tur
niejem piŁkarek ręcznych organi
zatorzy sprawdzili stan urządzeń
elektrycznych. W

'

nienia gospodarza
je się, że napięcie
halę ■WKS Wawel
dżinach popołudniowych nie
dziś ’i lampy rtęciowe gasną auto
matycznie. Powodem jest ponoć
planowe obniżanie napięcia przez
Zagład Energetyczny Kraków —

miasto, ponieważ wymagają tego
względy oszczędnościowe.

W tej sytuacji WKS Wawel wi
nien ."przy wypożyczaniu obiektu
informować najemców, że świątło
na $hali gaśnie systematycznie.
Inna sprawa, że na obiektach,
gdzie odbywają się imprezy, Za
kład Energetyczny Kraków —

miasto; nie powinien bez uprze
dzenia obniżać napięcia energii e-

lektrycznej!

śwletle -' wyjaś-
obiektu, okazu-
sieci zasilającej
słabnie w go-

od

Fragment rozruchu przed
zasadniczym treningiem..
Na zdjęciu: J. .Mulak z

rekordzistą Algierii
bieguna400i800m

Hokeiści powrócili
do kraju
WCZORAJ z tournee po Kana

dzie powróciła do kraju hokejo
wa reprezentacja Polski, która
odniosła tam 5 zwycięstw, 3 me
cze zremisowała 1 tylko 1 spot
kanie przegrała.

KLINGENTHAL.
rodowe zawody
kobiet w biegach stały
znakiem rewelacyjnych
ników ekipy CSRS,
biegu, na .5 km A..
bąla była dopiero
biegu sztafetowym
jęły 5 lokatę.

KOENIGSSEE. Podczas
wodów saneczkowych
s-ówna zajęła 4 a Bugajcźyk
6-te miejsca wśród kobiet,
Plekoszewski był 5-ty a »Zyta
7- my wśród mężczyzn, nato
miast dwójka Więckowski-
Kozlk uplasowała się na 3
miejscu. We wszystkich, kon
kurencjach
NRD.

PARYŻ.
Pler.O Gros

imprezy 1 w klasyfikacji Pu
charu Świata jest liderem.

BOGOTA. 2:1 prowadzi Ko
lumbia z USA w meczu te
nisowym w ramach elimina
cji Pucharu Davlsa.

'•^xxmxx»xmxmxxxxxxxxxxatxMM^^

Międzyna-
narciarskie

.pod
wy-

Wczoraj w

Duraj-Gę-
16-ta.
Polki

■w
za-

za-

Kana-

zwyciężyli

Włoski
wygrał

repr.

narciarz
kolejne

tw— Ali Djouadi Zolsim.
BIERUT

Siiiii-iii

JANA MULAKA nie trzeba sympatykom sportu bliżej przed
stawiać. Jeden z najwybitniejszych polskich trenerów lekkoatle
tycznych, współtwórca słynnego „wunderteamu" znany był, że
bogatą wiedzę specjalistyczną łączył ze znajomością pedagogiki,
psychologii a nawet filozofii... Obecnie J. Mulak już 3 lata prze
bywa w Algierii w charakterze eksperta — radcy technicznego
Ministerstwa Młodzieży i Sportu. Spotykamy Mulaka w stolicy
tego kraju — Algierze. Chętnie udziela nam wywiadu.

— Na czym polega pańska praca w tym kraju?
— Łączę kilka funkcji. Jako radca ministerstwa odpowieCzial-

ny byłem za przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu dla'na
uczycieli wychowania fizycznego w całym kraju.

— Co sądzi "pan o sportowych uzdolnieniach Algiei izy-
ków?

— Posiadają oni dużą łatwość przyswajania
izolowanych elementów, ale już większe kłopoty
chodzi o koordynację.

'

— A pańska praca trenerska?
— To właśnie moja kolejna funkcja. Od 1970

poszczególycht
występuje gdy

wca

pro-

stu-

roku, ążp,’l. od
początku mojego popytu w Algierii,, pracuję jako wykład
w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Algierze i
wadzę trening bezpośredni.

— Czy trafił pan na jakiś wyjątkowy talent?
— Jednym z moich podopiecznych jest Ali Djouadi Zolsi,

tent 1 roku WSWF. Wiążę z nim pewne nadzieje. Biega on

400 m w czasie 47,6 sek., a 800 m w 1.47,9 min. Tym ostatnim
rezultatem ustanowił rekord kraju i zdobył brązowy meda. na

Igrzyskach Panafrykańskich'w Lagos. A jeśli już mowa o wiel
kich imprezach, to właśnie Algier będzie miastem najbliższych
Igrzysk Śródziemnomorskich w 1975 roku, do których już czy
nimy przygotowania. (mb) CAF X Bierut

Jan Mulak uczy
wysokiego star
tu jednego ze

średniodys-
tansowców
bieżni
WSWF w

gierze.

TOTEK
na

przy
Al-

W Totku w I ciągnieniu wylo
sowano następujące numery: 14,
21, 26, *38, 40, 46 oraz nr dodatko
wy — 20, natomiast w II ciągnie
niunr:3,20,26,32,42,46inr
dod. 14.


