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unormuje prawa
r

1

Nowy Kodeks Pracy, którego pierwsze czytanie nastąp^U) bńi.
na posiedzeniu plenarnym Sejmu skodyfikuje
dla 11 min pracowników.
Kodeks zastąpi

obowiązujących obecnie;
aktów mniejszej rangi,
Jących w ciągu z górą

. cza. Dość przypomnieć,
< starszy akt naszego prawa pra

cy — ustawa o czasie prący w

przemyślę i handlu pochodzi z

1919 r. Liczne przepisy; prawa
pracy są rozproszone w róż
nych aktach prawnych, wiele
się zdezaktualizowało, a niektó-

. -re nawet wykluczają się wza
jem. Uporządkowanie..tej dzie
dziny będzie miało wielkie zna-

czenie*dla socjalistycznego . pó-

kilkadziesiąt
ustaw i
narasta,
półwie-
że. naj-

obecnie w australij-
nadmor-

katastro-

Cl, którzy są
skich miejscowościach
skich, skąd ustąpiła już
falna fala powodziowa, mogą ko
rzystać ze wszystkich uroków la
ta. Niestety w innych partiach te
go krtlju wysoka fala powodziowa

utrzymuje się nadal.

Bliskowschodnie

Kissingerawojaże H
Dziś około godziny 12 czasu

warszawskiego w Asuanie wzno
wione '

zostały rozmowy między
prezydentem/ Egiptu Sada-
tem, a sekretarzem stanu USA
— Kiśsinger.em. Będzie to już
ich trzecie spotkanie . w ciągu
ostatnich < kilku dni.

We wtorek Kissinger konfe

J
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa 'kształtować się
będzie na Skraju układu
niżowego. Zachmurzenie

} duże,' okresami umiarko
wane. Możliwość przelot
nych opadów deszczu
deszczu ze śniegiem oraz

mżawki. Wiatry . południowo-
zachodnie i zachodnie 4 —8,' w,
porywach 13—15 ; m/sek.; Tem
peratura dniem plus ; 1—4 st.,
nocą od plus 1- do minus 1 st. Cl

prawo pracy

rządku prawnego
się do likwidacji
konfliktów

i przyczyni
wielu źródeł

wynikających z

nieznajomości lub niezrozumień
nią przepisów prawa pracy.

Znane są generalne' założenia

projektu Kodeksu Pracy; będzie
tp prawo powszechne, jednolite:
i kompleksowe, oparte na zasa-

dżie nierozdzielności praw i
obowiązków pracowników. Ma
stworzyć warunki do wydajnej
pracy i umocnienia dyscypliny,
sprzyjać rozwojowi socjalistycz
nych stosunków społecżno-ekó.
■ńomicznych.

Jedną z najważniejszych kon
sekwencji przyjętej w Kodek
sie zasady jednolitości unormo
wań jest zrównanie uprawnień
robotników, i pracowników u-

mysłowych. Wraz z wejściem w

życie Kodeksu te dwie „kate
gorie” znikną z naszego prawa
pracy, zastąpione jednym poję
ciem — pracownik.

Projekt Kodeksu rozszerza o-

chronę interesów matek pracu
jących i rodziny, wprowadza
też szereg innych rozwiązań
korzystniejszych dla pracowni
ków, m. in. w sprawach urlo
powych.

System uprawnień pracowni
ków jest ściśle skorelowany z

systemem obowiązków. Propo
nuje się np. wprowadzić w spo
sób instytucjonalny cały kata
log nagród i wyróżnień zachę
cających do dobrej pracy, a z

drugiej strony — sformułować
zasady odpowiedzialności za

niewywiązywanie się z określo
nych obowiązków.

Jednym z centralnych proble
mów tej kodyfikacji jest ochro
na pracownika przed niesłu
sznym*■zwolnieniem. WprowŚ-
dzono tu system ochrony pow
szechnej. Propozycje Kodeksu
w tym względzie zapewniają

'

przestrzeganie zasady odpowie
dzialności kierownika zakładu ■

rował z ministrem spraw za
granicznych Izraela — Ebanem
i szefem sztabu generalnego
wojsk sił izraelskich — gen. E-
lazarem. Przed odlotem do E-

giptu szef dyplomacji amery
kańskiej; .'spotkał się dziś, rano

z wicepremierem Izraela — Al-
lonem, ministrem obrony — Da-

janem i ponownie z Ebanem.
We wtorek wieczorem zebrał

się w domu chorej Goldy Meir
gabinet izraelski i omówił do
tychczasowy przebieg rozmów z

amerykańskim sekretarzem sta
nu. Gabinet postanowił, że nie
podejmie decyzji w sprawie
rozdzielenia /Wojsk ż Egiptem
przed' powrotem . Kiśsingera z

trzeciej podróży do Asuanu.
Szczegóły prowadzonych przez

Kiśsińgera rozmów® utrzymywa
ne są w ścisłej tajemnicy

za politykę kadrową, a z dru
giej strony . _— ■.umożliwiają
związkom zawodowym zapobie
ganie niesłusznym zwolnieniom
oraz w razie sporu, udział we

wszystkich instancją,ch odwo- ’

lawezych. W systemie rozpa
trywania sporów na tle prawa
pracy zapewniono również na
leżne miejsce, przedstawicielom
sądownictwa.

Kodeks obejmie w zasadzie
całość problematyki stosunków
pracy, z wyjątkiem np. przepi
sów o świadczeniach powypad
kowych i inspekcji pracy; któ
re tp zagadnienia będą uregulo
wane oddzielnie. Obecnie trwa
ją prace nad projektami prze
pisów wykonawczych do Ko
deksu. Chodzi bowiem o to, by
zagwarantować szybkie

" wpro
wadzenie w życie i praktyczne
stosowanie nowych unormowań.

Wub. roku

wzbogaciłoWub. roku szkolnictwo

wzbogaciło się o nowe

placówki oświatowo-wy
chowawcze. Wybudowaliśmy m.

in. 162 szkoły podstawowe, 17
szkół zawodowych, 9 liceów o-

gólnoksżtałęących. Młodzież szkół

zawodowych otrzymała 17 no
wocześnie wyposażonych war-

sztMiów ż liczbą 3700 stanowisk,
blisko 4900 ńczniów zamieszka
ło w nowych internatach, przy
było 5900 miejsc w przedszko
lach.

, Jest to bilans niemały a

mógłby być jeszcze większy
gdyby' wszystkie zamierzenia
zostały. ; zrealizowane. Nie u-

kończono w terminie 25 szkół
podstawowych, kilkunastu
przedszkoli o łącznęj liczbie ty
siąca miejsc, zabrakło też ok.
500 mięjsc w internatach.

Jak więc ocenić realizację'ti-
biegłorócznego planu Inwesty
cyjnego w oświacie. Brak je
szcze ostatecznych danych i

dokładnych rozliczeń. Jedno
jednak wiadomo. 1.’ Przedsiębior
stwa podległe resortowi bu-'
downictwa wywiązały się pra
wie w? 100; proceńtótjłi z podję-

Aresztowano
podejrzanych o porwanie
Paula Getty III

RZYM

Policja
dziś rano 3.,'mężczyzn, podejrzą-
nych.o
Getty III, wnuka amerykańskie
go miliardera.

włoska aresztowała

uprowadzenie Paula

W ubiegłym roku Zakład Samo,
chodów Rolniczych w Poznaniu-
Antoninku zgodnie z podjętym
zobowiązaniem dostarczył rol
nictwu 250 samochodów; „tar
pan”, plan na rok bieżący prze
widuje 1500 sztuk. W trakcie
produkcji wprowadza się cią
gle drobne ulepszenia .wozu,
wynikające z doświadczeń ek
sploatacyjnych. Z załogą w An-
toninku współpracuje m. in. Po
litechnika Poznańska, w której
przygotowuje się urządzenia do
pokrywania podwozi specjalną
pianką głuszącą i zapobiegającą
korozji. Poznańska fabryka sa
mochodów, kosztem 500 min zł
zostanie rozbudowana, za parę
lat bramę opuszczać będzie 10
tys. samochodów rocznie. Na
zdjęciu: montaż „tarpanów”.

Znów makabryczne
morderstwo w USA
Mała miejscowość-* Wićhita w a-

merykańskim stanie Kansas, sta**
la się we wtorek widownią ma
kabrycznego morderstwa; popeł
nionego. na małżonkach Otero oraz

ich dzieciach — 6-letnim chłopcu
i kilkunastoletniej dziewczynce.
Ofiary zostały uduszone' przy uży
ciu sznura. Zwłoki rodziców zna
leziono w pokoju sypialnym, a

zwłoki dzieci — w piwnicy.
Wszystkie cztery ofiary miały
związane- ręce kablem telefonicz
nym. Makabryczne morderstwo

odkryło troje pozostałych dzieci
małżonków Otero po powrocie do
domu. Zdaniem policji motywem
morderstwa byt prawdopodobnie
rabunek;, ponieważ w pobliżu
zwłok znaleziono puste portfele.

tym

tęgo zobowiązania oddania
biektów oświatowych do - dnia
1 września, tak by można było
w nićh rozpocząć zajęcia sz no
wym rokiem szkolnym. W la
tach ubiegłych było z

znacznie gorzej.
Wyraźna poprawa w realizacji

inwestycji oświatowych, nastą
piła również ze strony przed
siębiorstw budowlanych podle
głych resortowi rolnictwa. Nię
rozwiązuje to jednak proble
mu, gdyż blisko 25 proc, planu
inwestycyjnego oświaty reali
zowanego jest systemem gospo
darczym. I z tym są najwięk
sze kłopoty i trudności. Roboty
ciągną się bardzo długo, braku
je fachowców, materiałów, a

często trudno w ogóle o wy
konawców.

Ponieważ w latach najbliż
szy^ budować będziemy duże

bardzo "ślisko
Nagłe ocieplenie i opady deszczu ze śniegiem

przyczyniły się do pogorszenia warunków ko
munikacji ,,w województwie krakowskim..,, Na
drogaęh wystąpiła gololedż. ■Podobnie w obrę
bie. miasta MPK miało rano- kłopoty z utrzy
maniem .sprawnego ruchu autobusów na nie
których liniach. Trzeba przyznać jednak,,, że

piaskarki, . JWP© szybko ■włączyły się do akcji.
Natomiast nikt nie. zatroszczył Się o pieszych.
Ulice zmieniły się w ślizgawki, tym; zdradliwsze
że. pokryte Warstwą, wódy. Po mieście; napraw
dę trtidno było się dziś rano poruszać. ;

Oziś odbywają się plenarne
obrady KW PZPR w Kra
kowie, poświęcone ' zagad

nieniom dalszego doskonalenia
działania Komitetu Wojewódz
kiego PZPR i jego ógniw. Dy?
skusję na temat tych proble
mów zagaił — przewodniczący
obradom — I sekretarz KW
PZPR — JÓZEF KLASA.

Porządek dzienny przewiduje
również omówienie i zatwier
dzenie tematów posiedzeń ple-

arnych KW na rok bieżący, jak
też regulaminu pracy Egzeku
tywy i Sekretariatu Komitetu
Wojewódzkiego.

Omówione też będą bieżące
sprawy organizacyjne.

Popularny „górski tramwaj” ,

kolejka linowo-terenowa ha .Gu
bałówkę w Zakopanem, doczeka
się wkrótce pierwszej. — od chwi
li powstania — modernizacji. Ma
ona na celu nie; tylko poprawę
komfortu jazdy, ale — w związku
ze stale rosnącym ruchem —

zwiększenie przepustowości. Bę
dzie to miało niemałe znaczenie
dla ruchu turystycznego.

Prace terenowe rozpoczną się w

roku przyszłym, z chwilą urucho
mienia w rejonie Gubałówki tzw.

kolejki krzesełkowej, która na

okres remontu 1 modernizacji
„górskiego tramwaju” — przejmie
fuakcje przewozowe.

W kolejce wymieni się po raz

pierwszy od 35 lat urządzenie na
pędowe, myśli się ó wymianie
wagoników na większe, bardziej
pojemne 1 funkcjonalne, mogące
naraz zabrać ponad 100'. osób.'
Przyspieszy się również czas przęr

jazdu dzięki modernizacji torowi
ska, a w końcu — zbuduje nową
bardziej funkcjonalną stację.

''

Modernizacja kolejki na Guba
łówkę ma być dokonana w ciągu
3 lat.

obiekty oświatowe dla zbior
czych. szkół gminnych, sądzić
należy, że sprawę tę wezmą w

swoje ręce przedsiębiorstwa re
sortu budownictwa. Jest to ko
nieczne z uwagi na pilno po
trzeby szkolnictwa na w?i —

.szybkiego .tempa , jego przebu
dowy. stanowiącego jeden z wa
runków przygotowań dó refor
my systemu oświatowego.

Skutek strajku
Zatory samocho
dowe na ulicach
Londynu, to sku
tek ogłoszonego
15 bm. 24-godzin
nego strajku ko
lejarzy brytyj-

skich.

CAF—UPI—
telefoto

posiedzenie plenarne de
legacji 19. państw uczestniczą- .

cych w^ rokowaniach w spra
wie

_ Wzajemnej redukcji sił

zbrojnych, zbrojeń I towarzy
szący h im posunięć ’

w Eu
ropie środkowej, odbędzie się

. 17bm.. • /

W ZAGRZEBIU odbyło się
uroczyste otwarcie Konsulatu.

/Generalnego PRL, który swą
jurysdykcją obejmuje Repu
bliki Chorwację i Słowenię.

NOWYM prezydentem Bra
zylii zostął wybrany 65-letni

generał E. Gelsela.
W BUKARESZCIE został

podpisany polsko - rumuński

protokół o dostawach towa
rów i płatnościach w 1974 r.

Szczególnie dynamicznie wzro-,
śnie, wymiana maszyn 1 urzą-
dzeń, których Udział w obro
tach '

handlowych wyniesie w

br. ponad 90 proc.
W BRUKSELI zakończyły

.się wczoraj obrady ministrów
spraw zagranicznych 9 krajów
członkowskich EWG, którzy’
zd-ecydowali, że ich kraje we- :

■zmą udział w konferencji:
państw — największych kon
sumentów ropy naftowej, or
ganizowanej przez prezydenta
Nix.ona 11 lutego br.

Powstaje
Narodowe Centrum

- W; ?przy
Meteonflogii i Gospodarki IVod-

nej
‘

tworzy się
'

tzw.. Narodowe
Centrum Meteorologiczne powią
zane zę światowym systemem
óbse.rwąęji pogody, W centrurri,
które rozpocznie pracę z po
czątkiem 1975. r., zostanie zasto- ;

sowapa najnowocześniejsza ;< e-

iektroniczna . technika oblicze-
niowa oraz komputery łączno
ściowe i komunikacyjne zbiera
jące meldunki ze stacji tereno
wych i obsługujące system łącz
ności siecią światową. : Cert?’j;
trum dysponować będzie rozbu
dowaną siecią radarową, która
utmożliwi precyzyjną „obserwację
pokrywy ; chmur, pozwoli wykryć
burze i opady już z odległości
ISO km.

w

Sześcioraczki

czujq się dobrze
Stan zdrowia sześcioraczków,

które przyszły na świat w Cape-
town poprawia , się systematycz
nie. ^daniem lekarzy, szanse,
przeżycia całej szóstki są „bar
dzo wysokie”. .



Biura Politwnego
Biuro Polityczne KC PZPR ńa posiedateniu w dniu 15 bm.

oceniło pozytywnie międzynarodową działalność naszego pań
stwa W roku 1973 oraz zaakceptowało węzłowe kierunki i za
dania polityki zagranicznej PRL w roku ’ 1974.

18 bm. XII Plenum KC PZPR

Posiedzenie

CAF

HAWAŁEJ

Sir. 2

ŃA ZAPROSZENIE KC PZPR

przebywała w Połśce od 12—15
śtyćąnia #r. delegacja itS s«s-

ejąiiśtycżnego Związku Arab
skiego t Egiptu. Delegacja zo-

śtała przyjęta przez członka
Biura Politycznego, sekretarza
KĆ PZPR — F. Szlachcica. O-
mówióno Zagadnienia dotyczą
ce wżajemhych kontaktów o-

rAż wymieniono poglądy na

temat aktualnych problemów
międzynarodowych, podkreśla
jąc, że współdziałanie Zrab-
śkleh śil postępowych oraz u-

moeńlenic Współpracy z kra
jami socjalistycznymi są decy
dującymi czynnikami w wal-

Z KRAJU
će o jedność arabską, IllćWi-
daeję izratlskiej agresji 1 po-
itępśpolećtfly.
■W DNIACH 8—15 bm. prze-
bywała w Polsce delegacja
Ministerstwa FrżeffiyślU Nafto
wego ZSRR. Podczas pobytu
W FMśće, specjaliści radzieccy
zapóżdail się m. ki. ż prohle-
mami wydobycia gazu i ropy
aSMOWŻj W haśżym kraju. p«
móWiónó również Sprawy do-
tyćżące Współpracy Polski i
Zg*R w dziedzinie przemysłu
naftowego.

W SźCżEciNiE dokonano o-

ficjairtej inauguracji działalno-,
śei organizacji gospodarczej
FólSkt 1 NRD „Interport”,
której głównym zadaniem bę
dzie racjonalne wykorzystanie
możliwości przeładunkowych
portów obu państw.

Min. Olechowski w Rzymie
f)6 Rżymu przybył wczoraj

fftińikter handlu zagranicznego
RRL, ¥*<lćUsz , Olechowski. Mi-
ńiśttowi towarzyszą podsekre
tarze stanu niektórych resor
tów gospodarczych.

W trakcie wizyty będą prze
prowadzone rozmowy ze stroną
włoską na temat aktualnego
Stanu i perspektyw’ wzajemnych
stdsunków gospodarczych i han
dlowych. Nastąpi również pod
pisanie 10-letniej umowy o roz
woju współpracy gospodarczej,
przemysłowej, naukowej i tech-
fticżńej międży Polską i Wło
chami.

Ż krakowskiej estrady

Wspomnienia panien
z „Kossakówkr

aria i Magdalena" jest
>>•^1 jedną z tych książek, do

których nawet po kilkakrotnym
przeczytaniu wracamy ż przy
jemnością po serdeczny stniech

■i ńiCgroźną zadumę. Humoru

źyWbgó, prostego więcej, W niej
zresztą niż meidncholli, T

Książka Magdaleny Samozwa
niec cieszyła się i cieszy nadal
Wielkim powodzeniem u czytelń
pików i ten fakt Zapewńe Skło
nił trty panie dO przedstawienia
jej w formie scenicznej. Zada
nie to Wenie me proste, bo"’po
wieść, jest obszerną, obejmującą
okres prawie 40 lat. Ewa Otwi
nowska dokonała wyboru tek
stów, słusznie chyba pomijając
jśitrtie opisowe pózóStaWiająć
prżede wszystkim te, które zawie-
rają element dranidtyczny, tea
tralny, Udało się jej również
włączyć do spektaklu wiersze
Marii PaWlikoWskiej-Jdsnorzew-
Sktęj W taki sposób, iż są one

ńńturalną konsekwencją tekstu
Wypowiadanego ńa scenie.

ŚpektAkl „Maria i Magdalena"
wyreżyserowała Romana Próch-
nieka, którą odtwarza w. nim
również rolę Lilki czyli Marii
Pdwlikowskiej - 3asnorzewsklej.

. W tym dwuosobowym spektakifi
partneruje jej Maria Nowotar
ska w roli Magdaleny. Obie pa
nie. doskonale wywiązują się że
swego zidanla, przy czym pod
kreślić należy, że rota Marii jest
nieco trudniejszą i" mniej
wdzięczna. Magdalena — osoba
żywa, pełna wigoru iź. Humoru,
to postać pozwalająca na zade-
ntonstrowame komediowych u-

mtejętności aktorskich. Okazję
tę Marla Nowotarska wykorzy
stała w pełni, am raz nie szar
żując z owym komizmem, W

sposób naprawdę uroczy i kul
turalny.

Romana Próchnieka miała, jak
już powiedziałam, zadanie nieco

trudniejsze Stworzenia postaci
poetki, nieco eterycznej, melan
cholijnej, .Me tak. barwnej. U-

fiOtdli się z nirti jedHuk dóskó-
nate," szczególny w 1 drugiej
części spektdklUfS.,.

Sceniczna „Maria i Magdale
ną" nie jest ilustracją' książki,

Aktywną / polityką zagraBież-
na ftią wielkie zhacźeńie dla
realizacji progfarńu przyśpieszo
nego rozwoju gospodarczego,
naukowego i' kulturalnego kra
ju, uchwalonego tła VI Żjeżdzię.

• Podstawą osiągnięć i roz
woju Polski Ludowej jest bra
terska przyjaźń; sojusz i współ
praca ze Związkiem Radzieckim
.1 innymi? krajami socjalistycz
nymi. Stanowi '.to gwarancję
wszechstronnego , rozwoju na
szego kraju i zwiększa zna
czenie wkładu Polski do spra-
Wy pokoju, bezpieczeństwa oraz

nieodwracalności procesu od
prężenia. Polska LUdoWa kon
sekwentnie umacniać . będzie
jedność i wszechstronną Współ
pracę Źe. Związkiem Radziec
kim i krajami socjalistycznej
wspólnoty. Jest to nadrzędna
zasada haszej polityki Zagra
nicznej.

'

• Realizując Wspólną polity
kę krajów socjalistycznych; Pol
ska rozwijać będzie Wszech
stronne stosunki Z krajatili ó
odttlienłiyćh rislrojach spdłećż-
no-pólityeznych W Oparciu ó za
sady pokojowego współistnienia,
będzie również zwiększać współ
działanie polityczne i Miską
współpracę Z krajami rozwija
jącymi się..

® Biuro Polityczne rozpatrzy
ło projekt zmian w Organizacji
roku szkolnego, który przewi
duje pewne zwiększenie liczby
dni wolnych od nauki w szko
łach podstawowych i pońadpod-

bardzo wiernie jednak oddaje
postacie dwu sióstr, kobiet , jak
że od siebie się różniących
związanych wielką przyjaźnią i

jednakowym ukochaniem rodzin
nego domu Kossaków.

„Spektakl „Marii i Madaleny"
prezentowany będzie przez. dwa'
kolejne poniedziałki ńa Scenie
Teatru „Kameralnego" i sądzę,
że'będzie rnial licżrią i Wdzięcz
ną widownię. Zasługuje na to.

(elg)
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Ostatnio dużo’ pisze się i
mówi o konieczności
poczynienia pewnych

zmian w zakresie polityki wy
stawowej. Coraz wyraźniej
daje Się , zaobserwować
zmierzch targowisk różności

jakimi byWały wielkie okrę
gowe, czy ogólnopolskie ? wy
stawy. w których naprawdę
wartościowe pozycje ginęły w

powodzi przeciętnej pródtikcji
artystycznej. Wystawy takie
nie odbiegające zbyt daleko
w swojej strukturze od jesz
cze dziewiętnastowiecznego
modelu „salonu”, zaczęły Za
miast zyskiwać, traćić ćrabiOT-
ców przez Swój riiesprecyzo-
wany charakter.

Próbą wyjścia z impasu
Stały się ha pewno Wystawy
problemowe, starające ?ię za
ktywizować wyobraźnię od
biorców, poprzez zasygnalizo
wanie im pewnego' zagadnie
nia. Fakt postawienia peW-
nych zasadniczych pytań sa
mym artystom nie musi, ale
niekiedy móźe dopomóc wie
lu w popularyzacji wiasnei po
stawy, . ulegającej częsfó de
formacjom, ■Wynikającym z

czysto profesjonalnych, war
sztatowych nawyków.. Przy
kładem takiej wystawy były

BiUru

było
czasu VI Zjazdu na-

tych posiedzeń,' ko-
w oparciu . o przy-

stawowych. Proponuje się wpro
wadzenie dodatkówyćh, przerw
międzyokresowych jesleńią' i
żimą przy zachowaniu Siiezbęd-
nych przerw świątecznych oraz

przesunięcia w czasie wakacji i
ferii dla szkół podstawowych i

ponadpodstaTOOwych. Propozy
cje ztnierżają dó bardziej, racjo
nalnego organizowania procesu
kształcenia i' Wypoczynku ucz
niów. Biuro Polityczne : Zleciło

Prezydium Rządu podjęcie od
powiednich decyzji, po zebraniu
opinii o przygotowanych propo
zycjach zmian.

• Biuro Polityczne postano
wiło zwołać w dniu 18 stycznia
br. XII Plenum Komitetu Cen
tralnego PZPR dla Omówienia
programu rządu PRL w zakre
sie realizacji,, postanowień i

Krajowej Konferencji PZPR.
*

Wtorkowe posiedzenie
Politycznegio KC PZPR

setnym ód
szej partii,

W czasie
tektywnie,
gotowane przy udziale najwy
bitniejszych ekspertów materia
ły i analizy, rozpatruwano naj
bardziej donigsłe dla właściwej
realizacji postanowień
zdu PZPR sprawy
kraju. Rozpatrywano
kwestie wynikające z

praktyki urzeczywistniania spo-
leczno-ekonómićżnegó programu
rozwoju .kraju, jak też i pro
blemy przyszłości -=■>tej bliższej
i dalszej. ókreślająe kierunki i

drogi: takiego rozwoju kraju,
który Odpowiada ambicjom ńd-

szćgo społeczeństwa, . jego po
trzebom widzianym na -szerszym;
tle i w perspektywie-. . <

Postanowienia Biura Politycz
nego, o którym społeczeństwo
nasze jest infofmóibane. na bie
żąco. •— co stanowi już stalą
praktyką, w naszym życiu poli
tycznym — wyznączają zadania
dla organizacji i instancji, par
tyjnych, Ogniw administracji
gospodarczej i państwowej ^po
tykając się zawsze z wielką u-

wagą całego spoleczezistwa.

vi Zja-
narodu i

'

zarówno
bieżącej

KRONIKA WYPADKÓW
@ W LibertoWie autobus -PKS

przejechał 34-letnlego Władysława
Darusa (zam. w Gaju), który po
niósł śmierć. . ty .... j-j js tff

• Nd Dworcu Gł. 21 -Ief.nl An
drzej żając (zam. w Trąbkach),'
Wskakując do pociągu, poniósł
śmierć na miejscu.

niewątpliwie ostatnie Spotka
nia Krakowskie, jak i nie
dawno otwarta w Galerii Pry
zmat pokonkursowa wystawa
pod hasłem: „Artysta wobec
siebie i społeczeństwa*’.

Ogólnie biorąc, poziom arty
styczny Wystawy nie jest chy
ba najlepszy. Składa Się na to
na pewno wiele przyczyn.
Najważniejsza ż nich, to zbyt
słaby oddźwięk z jakim spo
tkała się ta propozycja W
środowisku. Nie zmienia to

jednak faktu, że na wystawie
mamy do czynienia z kilkoma
pracami, których zawartość
śW.iadćży, w przekonywający
sposób o stosunku artystów,
do tej jednej z najbardziej
podstawowych kwestii, pro
blemu,- z którego musi sobie
zdawać sprawę każdy : twórca.

'

Czy będzie to autoreflelłsyj-
ny pśeudo-plakat Leszka So
beckiego, „Kołatka” Jerzego
Beresia, cży stojące w kącie,
„poza konkursem”,'"flagi Janu
sza Kaczorowskiego (nota be-
ne animatora i zarazem komi
sarza wystawy), we - wszyst
kich tych ptacaeh oditajdzie-
my, przy całkowitej rezygna
cji z estetyki tradycyjnej, bar
dziej lub mniej bezpośrednie
odniesienie do konkretnej rże-

Krakowscy alpiniści
zdobywają najwyższe szczyty

Ameryki Południowej
Pierwszą polska wyprawi alpinistyczna w góry PaUteftil,

która zorganizowana została przez Komisję Turystyki Górskiej
ZG PTTK 1 Krakowski Klub Wysokogórski w 100-lecie tury
styki polskiej i wyruszyła z kraju we wrześniu ub. roku, do
tarła do boliwijskich gór Cordillera Real.

Przed dotarciem do Boliwii
polska Wyprawa zanotowała ha
swoim koncie sukcesy górskie
odniesione , w ■peruwiańskich
Cordillera Central. Polscy alpi
niści żdobyli 8 najwyższych
sżczytów przekraczających wy-
sokość 5 tys. metrów n.p.m., w

tym wierzchołek ńajWyższegó
z nićh —' Rajuńtay o wysokości
5 480 m h.p.m, dokonując tego
WyćżyńU jedilą ż najtrudniej
szych dróg.

. DO sukcesów polskiej ekspe
dycji przyczyniły się zabrane z

kraju pojazdy: „star-29“, „żuk”
i 2 motocykle1 „W.SK-175 sport”,
które pokonały wysokości: prze
kraczające najwyższy szczyt Eu
ropy — Mount Blanc.

W górach boliwijskich pier
wszym celem polskich alpinir
stów jest jeden z najwyższych
szczytów łańcucha Cordillera
Real — Illimani, Jesj to ma
syw o trzech,, ..wierzchołkach, z

których najwyższy osiąga wy
sokość 8 502 m n.p.m.

' Dalsze plany ekspedycji za
kładają podróż przez Buenos
Aires na południe, aż do gór
południowej Patagonii w rejo
nie Fitz Roy a następnie wy
prawę,. na północ wzdłuż głów
nego łańctlcha Andów, trasą li
czącą ok. 30 tys. km. W drodze

powrotnej przez Argentynę,
Boliwię, Peru, Ekwador, Kolum
bię 1 i Wenezuelę Polacy prowa
dzić będą działalność alpini
styczną w pięciu najciekawszych
masywach górskich: Aconcagua,
po faz drugi w CordillCfa Real,
w Cordillera Huayhuash w Pe
ru, w Masywie Himborazo w

czywistości^ do realiów dzi
siejszego życia.

Mały rysunek Bronisława
Kurdziela „Portret przyjacie
la W godzinie wiika” jest nie
zwykle sugestywną, bardzo o-

sobistą refleksją. Mimo zę
nawiązujący W samej techni
ce właśnie do, trądycji, stano
wi jedną ? najbardziej trafia
jących W’ Sedno propozycji wy
stawy. żnajdziemy na niej rów
nież /kilka niezłych Obrazów,
jalę ria przykład „Matnia” A-
dama Wsiołkowskiego, fanta
styczne opowieści Pidtfa Mar
ka, czy też z rozmachem ma
lowany zestaw płócien Lesz
ka Misiaką, uhonorowanego
pierwszą nagrodą.

Ta niewątpliwie potrzebna
i ważna — mimo
nieporozumień

' ■—

nie cieszy się zbytnią frek
wencją, podobnie jafc' Więk
szość niejednokrotnie bardzo
dobrych pokazów urządza
nych W „Pryzmacie”. Chwia
łabym Więc „raź jeszcze zachę
cić Państwa do częstszego od
wiedzania tej galerii,- leżącej
może tfoehę fia. uboczu, ale
przecież naprawdę na Łob
zowską nie jest tak daleko...

MAKIA IIUSSAKOWSKA

pewnych
wystawa,

Gorńletwo mie
dzi) podobnie
jak całe nasze

górnictwo, wciąż
modernizuje

sprzęt i urzą
dzenia. Wśród

najnowszych
maszyn zapro
jektowanych z

myślą ó tej ga
łęzi przemysłu
znajduje Się m.

in. ładowarka
kopalniana Ł-2,
produkcji Wro
cławskiej „FA-
DROMY’’.

Ekwadorze i Cordillera de Me-
rida "w Wenezueli.

Alpinistycznym celom wypra
wy towarzyszy działalność tu-

rystyeżga, naukowa i filmowa
dla potrzeb telewizji.

Co 3/5/chćtdtw*
Towdrzystwą opieki nad

: zwierzętami w Edynburgu
wystąpiło do sądu ż. oskar
żeniem przeciwko 16-letniej
Eleonor Donoghy o „znęca-
nie się 'nąd' krewetkami", 0-
skarżona pracuje w sklepie
rybnym, gdzie Zdaniem
towarzystwa — stosuje 0-
ktutńę metody w stosunku
do „żywego towaru”. Sąd
będzie miał niełatwe zada
nie, ponieważ nie bardzo
wiadomo Czy krewetkę moż
ną uznać za zwierzę. Jak
wiadomo,. jest ona Skorupia
kiem.

„Prawda11 o oszczerczych
utworach Sołżenicyna
„Prawda” zamieściła artykuł I. Sołowiowa pt. „Droga zdra

dy”, dotyczący osżezercżych utworów Sołżenicyna.
międzyńąró-

1 wpływów
leninowskiej
1 zagtańićz-
Śołowlow —

międzynaro-

; - Nrćjfśtóńńy Wzrost

dowego autorytetu
■ZSRR óraz sukcesy
polityki wewnętrznej
nej KPZR — pisze I.

IwyWołują nienawiść

dowej reakcji imperialistycznej i
Jej ideologicznych najemników,
którzy w walce przeciwko socja-
lizmowi nie gardzą żadnymi środ
kami, hie wyłączając ■fałszerstw
. i, oszczerstw.

W ostatnich dniach prasa buf-
‘żuazyjna, rozpętała antyradziecką,
wrzawę w .związku z opublikowa
niem ńa ^aćhodźie kolejnego o-

szczerczego utworu A. Sołżenicy-
ną .pt. „Ardhipąiag Gułag”. Soł-
żetiieyn opublikował Już za gra
nicą niejeden utwór, wymierzony
przeciwko radzieckiemu ustrojo
wi; społecznemu 1 narodowi., z po
zyćj i wojującego . reakcjónisty -ąd-

trżucał ŚOęjdiiStyczne zdobycze,
kwóśtióiiiiijąe same podstawy śpo-
łęCźćństWa Socjalistycznego, sżka-'
lując i poniżając bohaterów, któ
rzy swą krwią i życiem ..ocalili
ludzkość od groźby faszyzmu.

, Teraz, w kolejnym utworze,
Sołżenicyn już nie ustami swoich
bohaterów, lecz we własnym 1-
mfeniu szydzi z. ofiaTL jakie po
niósł naród radziecki, w

'

Wójiiie
przeciwko faąźyżmóWi, Usprawie
dliwia Zbrodnie popełnione przez
WiaśówęóW i banderowców, <

„Archipelag Gułag” wyraźnie
oblićZófty jest ha to, by Oszukać

łatwowiernych lUdźi przy pomocy
wszelkich, thóżhwyćh Wymysłów
r.a temat Związku- Radzieckiego.

Propagandą, burżtrazyjna usiłuje
RrzedSjąWić. sprąwę tak,, że utWó-

ry- Sołżenićyńa hie .S,ą t^ydawańe
W ZSRR, ponieważ pisze oh rŹSs
komo „prawdę’’ o niektórych dra
matycznych momentach W historii
państwa radzieckiego.- Jest to zło
śliwy wymysł.

‘ KPZR otwarcie
poddała, bezkompromisowej kryty
ce przypadki naruszania prawo
rządności ś&ęjąlisiycżiej, zWiąźarte
z kulteffi jednostki, całkowicie
przywróciła ietifriowskid zasady i

normy życia W partii i W śpołe-
czeństwid óras zapewniła, dalszy
rozwój dęthakfaeji sócj41iśtydżnej.

V? ZSRR wydińd.. wieie utwo
rów. źatyierająoych krytykę, nie
dociągnięć i biądóW przeszłości, a

śpólećzeńśtWó fftdziąćkte przyjęło
tę titwóry poaytywńiż, ponieważ

■ich autorzy pisali rzetelną praw-i

Nominacje
w krakowskim
budownictwie

JAN SOKOŁOWSKI — długo
letni praebwnik budowfiictwa,
rad ńafodóWych i aparatu pó-
litycznego. b. I sekretarz KB
PZPR w Ćńkusżji. a naśtępńie ■■
z-ca przewodniczącego Prezy
dium WRN w Krakowie powo
łany został ńft stanowisko kie.
równika Wydziału Budownictwa *

i Gospodarki Komunalnej KW
PZPR w Krakowie.

ADAM LENCZOWSKI — je
den z pionierów wśród budow
niczych Nowej Huty, I sekrC- i
tarż KZ PZPR ówczesnego
Przedsiębiorstwa Przemysłowe
go- Budowy Hil,, wieloletni kie-
rowmik Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej KW l
PZPR, został mianowany dyrek
torem naczelnym Krakowskiego
Zjednoczenia Budownictwa.

■
: JAN, STERANKA — pełniący 1'

do tej pory funkcję dyrektora .

Krakowskiego Zjednoczenia Bu- “

downićtwa został dyrektorem
naczelnym Przedsiębiorstwa
Projektów i Realizacji Inwesty
cji Szkolnictwa Wyższego „Pro- 5
real Południe” w Krakowie. ?

*

EDWARD BARSZCZ — mgr
inż„ b. dyrektor i kierownik
zarządów budowlano-montażo
wychnr3inr 2 dawnego■
Przedsiębiorstwa Przemysłowe
go Budowy HiL, pełniący ostat
nio funkcję dyrektora d/s pro
dukcji Zjednoczenia Budownic
twa Przemysłowego „Budostal”
został mianowany dyrektorem
naczelnym tego Zjednoczenia.
Wręczenia nominacji Edwardo
wi Barszczowi dokonał w obec.
ności sekretarza KW PZPR S.
Gębali, minister budownictwa i
prżerilyśłu itiaterialów budowla- j
hych A. Karkoszka.

Sezonowa obniżka cen jaj
W związku z sezonową obniżką

Ceny skupu jaj Z dniem dzisiej
szym • obniża się ceny ■detalicz
ne Wszystkich asortymentów Jaj
świeżych o 36 gr na i sztuce, Nu-
we ceny, .detaliczne jaj świeżych
wynoszą: jaj dużych 3,10 zl, jaj
średnich 2.86 żl, jaj małych 2,50
zl za 1 sztukę.

dę, nie popadaj a(' w , jednostron
ność i nie zatracając poczucia
perspektywy historycznej.. ,

SołżCnieyri natomiast usiłuje
Wykazać, jakoby naruszanie pra
worządności nie było odstępstwem

'

od ' ńorrn Społeczeństwa 1 sócjalrt .'

stycznego, lecz wynikało z samej
natury socjalizmu, jest więc rże-R.
czą oczywistą, że W związku Ra-'
dzieckitń wykluczone jęst publi
kowanie jego ośźcżęrćzych utwo
rów. .

Reakcyjny charakter utworów

Sołżenićyńa — pisze na zakończe
nie „Prawda” — jego wrogość do
Sprawy pokoju, socjalizmu, wza
jemnego zrozumienia 1 przyjaźni’'
między, narodami wywołują obu
rzenie opinii ■publicznej j bratnich
krajów socjalistycznych, których
prasa demaskuje Spekulację pęw- ,

nych ■kół na Zachodzie, które wy-11;
korzyśtują nazwisko Sołżenicyna
dla własnych celów, \ Istota tej ,'J
karhpańii . oszczerstw śtaje ASię co-

taż .bardziej’’' oczywista również
dla szerokich krągów spóieezftysh
Wielu innych krajów.

W „Lajkoniku"
r.

pa 138 zl,
trafieniami

W 367 grze „LAJKONIKA” z dnia
13 styćznia 1974 i' ątWierdzońói’
Jedną wygraną z 4 trafieniami z

dodatkową 20.000 zl, 56 wygnanych
ż' 4 trafieniami po 1.490 zł, . 1 .779

wygranych z 3 trafieniami po 38
żł, 22.365 wygranych z 2i trafienią-
mi po 5 żł, lis wygranych z 3 trś-ę
fiehiarhl ż dodatkową
2.988 wygranych z 2
z dodatkową po 20 zł.

ponadto: s premii
po 10.000 zł na 4-cyfrówą. kopców-
kę banderoli . kuponu 5-za'ktadc-

weg.0, 78 premii ^pieniężnych po
i.ooo zł na 3-eyfrówą końcówkę
banderoli kuponu 5-zakładowfego.

pieńięźfiych

DRUIt i Prasowe Zakłady Gra-
łieżne ftsW „Prasa « Książka —

Suetl”, Kraków. Uf. Wielopole ; 1.
WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe

RSW „Prasa “ Książka fttleh”,
Ul. Wiślna 2. Nr indeksu 35(106.

’.—Z - j-4



Nr 13 (8806) ECHO KRAKOWA Str. 3

W Krakowskim Domu Kultury
powstaje bank folklorystycznej dokumentacji

Zbyt mała parcela?

Trudno Jct/cą prź|/-1
jemność znajdują chuligani w

dewastowaniu budek telefo
nicznych. Ta na zdj^biu
duje się przy pętli tramwajo
wej w Łagięwnikdełi-, wybito
w niej szyby^ wytwdno. . słu-
chawkę i tarczę do wybierania
numerów. W najbliższej oko-

licy nie ma innego automatu

telefonicznego* gdy
przyjdzie zadzwonić* \
musiał przebiec ładny
drogi w poszukiwaniu
automatu. .' Gdybyś to

na tego kto. znisźczy? telefon...

komuś

będzie
kaibał
innego
trafiło

Ból. Jadwiga Riibiś

Sukces racjonalizatorów
DOKP Kraków

Cywilizacja trafia do naj
bardziej odległych zakątków
świata, niszeżąc rodziiiię zwy
czaje i tradycje. Stąd też ód
lat rozmaitymi Sposobami
próbuje Się Ocalić od zapom
nienia i wyginięcia • resztki
autentycznego folkloru. Gro
madzi się więc pieśni, gawę
dy, bada zwyczaje,i tworzy
skanseny i zespoły folklory
styczne.

Jednak mimo działania w

tym kierunku rozmaitych in
stytucji, muzeów, a przede
wszystkim

’ ludzi rozmiłowa
nych w tradycji, autentyczny
folklor zanika coraz bardziej,
ginie wraz ze śmiercią sta
rych ludzi, którzy wyrośli w

dawnych zwyczajach, są ich
skarbnicą prawdziwą i nie
powtarzalną,

W Krakowskim Domu
tury rok temu dwóch
cowników — rtigf Teresa Ga
las i Marcin Worodnicki
wpadli na pomysł by właśnie
przy tej instytucji gromadzić
wszelkie materiały z dziedzi
ny folkloru. Oryginalność po
mysłu polega przede wszyst
kim na tyńi: iż stworzoną do
kumentacja miałaby służyć
głównie instruktorom .w ich
codziennej . pracy, a Więc np-
jeśli ktoś tworzyłby zespół
mający reprezentować folklor
konkretnego regionu, właśnie
w KDK otrzymywałby wszys
tkie informacje dotyczące
specyfiki zwyczajów tego te
renu.

Pomysł
Trwają ;
kowską.

'

filmów dokumentalnych ma
jące na

nich taśfń odpadowych, db-
tyczących. tych

’

, zagadnień.
Szczegółowej analizie i bada
niom poddawany jest w tej
chwili folklor l_..___

gdżie ińiejhtyiya KDK spot
kała się z dużą pomocą i zro
zumieniem u miejscowych
władz. Jest to oczyWiście do
piero początek żmudnej i wni
kliwej pracy, ale ambicje i
plany inicjatorów, pomysłu są

ogromne. Przewidują . oni
wnikliwą penetrację nbwOtar-

skiego terónu, zbieranie da
nych od prywatnych osób, u-

czestniczenie w każdej pozor-

nowotarski,

wie najmniej ciekawej impre
zie. Nic nie może bowiem u-

mknąć uwadze badaczy. Pla
nuje się j.również : wydanie
dfUkićin gadek góralskich.

Na razie óśiągńięcią Są
jeszcze skromne, istotny wy-
daje się jednak sam fakt pod
jęcia inicjatywy. Dalszym .żai.
gadnieniem jest znalezienie
Właściwego klucza metodolo
gicznego przy gromadzeniu
materiału.

_

ważna / jest rów
nież pomoc wszystkich tych,
którym _ Sprawy folkloru, tęgo
prawdziwego, leżą głęboko na

sercu, (bog)

Kul-
pra-

już zakiełkował;
pertraktacje z kra-
TV i ż wytwórnią

celu uzyskanie od

W 'rocznicy,
wyzwolenia Krakowa

Piękny sukces odnieśli racjo
nalizatorzy DOKP Kraków w o-

gólnopolskim konkursie na naj
lepsze projekty wynalazcze z

dziedziny poprawy warunków

pracy w PKP w roku 1973, ogło
szonym przez Ministerstwo Ko
munikacji wspólnie Z Zarządami
Głównymi ZŻK i SITKom.
Wśród 16 nagtodżońyęh projek
tów — 4 są dziełem krakowskich
kolejarzy1. .

W grupie projektów1 wynalaz-
’

czych ze. służby ruchu i handloj
wej 1 I miejsce otrzymał —

Występ zespołu
ZHP „Gawęda"

W hali GTS „Wisła” w Krako
wie odbędzie, się 19 . stycznia o

gódż. 16 koncert reprezentacyjnego
zespołu Związku Harcerstwa t*ol-

. skiegó j,Grawęda”s pod kierówńi^-
twem Andrzeja Kieruzalskiego.
Zespół toń był niejednokrotnie wy
różniany za osiągnięcia. artystycz
ne*

Bilety do iiabyeia w kasach „Or*
bifeii^* i „Filmótóclińiki” o-raz W
kasie liaii Gtś ^Wifeta’* w dniii

imprezy.

Pod znakiem wystaw
H W Saloiiić TPSP w NbWej

prży .Al; Róź 3 ótwślrta zo
stanie dzisiaj. d gódz; 18 w ta
niach cyklu ^,30 lat PRL ~ 25 lat

NóWśj Hiity” Wystawa grafiki
Piotra Schneidera.

> ■ W Galófii oKrżySżiófory” na
stąpi 17 bm. o godz. 18 Otwarcie

wystawy obrazów Janiny Żemoj-
tei.

B W Pawilonie Wystawowym 19

stycznia przewidziano otwarcie
dwóch wystaw malarstwa: Jerze
go Nowosielskiego Oraz Janusza

Kaczmarskiego. v

FRANCISZEK PETRUCH .wraz

z Współtwórcami z Zarządu Re
jonu Przeładunkowego w Żu
rawicy ża urządzenie do Wybija
nia klap podłogowych wagonów
szerokotorowych.

W grupie projektów-ze służby
trakcji II miejsce I uzyskał --

JÓZEF PROCHWICZ wraz z ze
społem z Lokomotywowni Kra
ków — Prokocim za wózek ze

śrubowym podnośnikiem do wy
miany przetwornicy oświetlenio
wej do elektrycznych zespołów
trakcyjnych oraz Hl miejsce za
jął inż. RYSZARD ZIELIŃSKI
ż Lokomotywowni Nowy Sącz ża

modernizację
’

suwnicy WarSZta-
towej.

W grupie projektów że Służby
zabezpieczenia ruchu — III miej
sce otrzymał JAN STROJEK i
CZESŁAWA GÓRKA Za opraco
wanie sygnalizacji prób, hamul
ców-dla stacji Chabówka i Stró
że; ■

Wyróżnieni racjonalizatorzy o-

trżymali odpowiednie nagrody
pifeniężńe.

Wykorzystanie W: praktyce Wy
różnionych projektów racjonali
zatorskich uczyni pracę na wie
lu stanowiskach W transporcie
kolejowym lżejszą i bardziej
bezpieczną. (TG)

Z kroniki MO
■ Z wagonu na bocznicy kole

jowej-' w ■aiwi.ęeuniu «rató®flo

100 kg smalcu wartości 3.300 zl
Pod zarzutem włamania dd wago-
nu został zatrzymany przez , mili
cję 49-!etni Józef K. z Gorzowa

(pow. Chrzanów).
■ Na ■wniosek Komendy Pow

MO w suchej Beskidzkiej aresz
towano 50-letniego Stanisława P,.
któremu zarzuca się uporczywe
znęcanie nad : żoną 1: dziećmi. (Z)

t

I

i

spoa tsarbaKanu* S'
złóźy kwiaty ?ia grobach tó- S

.. J

DEKORACJA MIASTA

Urząd miasta Krakowa
pfżyboniitia 6 ObóWiąZku de-

korajji flagami • państwo
wymi i miejskimi ż Okazji
rocznicy wyżwoieflia Kra-
kowa. Dekoracja trwać bę
dzie od 17 do 20 stycznia.

AKADEMIA

ZBoWiD W HiL

Kolektyw kierowniczy Hu
ty ■im. Lenina zawiadaniia,
że 17 bm. o godz. 14.30 W
sali' teatralnej HiL odbę
dzie się akademia dla ucz-

cżenia 29 rocznicy oswobo
dzenia Krakowa. Organizu
je ją ZBoWiD — zarz. Oddż.
Fabrycznego HiL.

U NAUCZYCIELI

W czwartek o godz. 18 w

Klubie ŹNP Krowodrza

i
j.

przy ul. Sienkiewicza 27 od-.nbędzie się uroczystość po
święcona 29 rocznicy wyz
wolenia-naszego miasta; W

programie prelekcja doć. dr
M. Zgófniaka pt. „Ofensywa
styćżnióWa Armii , Radziec
kiej wyżwoleńie Kra-

kowa”. W części artystycz-
’

ńej Wystąpią artyści
'

scen [
krakowskich: J. Woźniak, fi, ]
Wojciechowska i T.z Zadra, i

UROCZYSTA SESJA
Prezydium Krakowskiego !

Komitetu FJN i Rada Na-
'

rodowa m. Krakowa . ża- ;
wiadamiają, że w dniu 18 i

stycznia (piątek) w sali ób^ ,

rad przy pl. Wiosny Ludów !
3/4 odbędzie się uroczysta j
sesja z okazji 29 rocznicy [
wyzwolenia miasta. Początek i
obrad o godz. 14.

„TYMI ULICAMI
SZŁA WOLNOŚĆ”

... pod tym hasłem ódbę- *

dzie się 18 . stycznia ó go.dż. ]
17 zlot uczniów VII i VIII i

klas szkół podstawowych i

praż •
. młodzieży

ogólnokształcących,
przejdzie
Spod Barbakanu

liceów
, Pochód

ulicami miasta-
młodzież

nierzy radzieckich, a

stępnie ■uczestniczyć będzie
w spotkaniu z .. weteranami
II Wojny świa-toWej, ? które
odbędzie się w X Liceum.

Maria Gi GłogocźóW* Posia
dam parcelę o powierzchni 8
aróWi Zanim przejdę Rń eme^-

ryturę chciałam wybudować
tam dbtheki tydifezasem; wła
dzę budowlane powiatu myś-

? lenickiego nie '

udzielily na to

; zezwolenia. .. Podobno • parcela
jest zbyt mała, a przecież stał
na hięj , przedtem, dom rodzi
ców i stodoła; 'Co mam robić,
aby uzyskać zezwolenie 'cho
ciażby na wybudowanie let-

• niego domku ■z drzewa-, , czy
pustaków? Nie wiem ■też,. Czy

g muszę się* Starać v ó;; ■póż^olÓ>
nie fia remont stodoły* /•' /

Zasięgaliśmy w 'Pąhi :’spyai-
wie informacji w Oddziaię
Urbanistyki Urzędu y . W(^e-
wódżkiegó w Krakowie. Spra
wą jest '. .o iyle śkompliRbWk-

i na, że rzeczywiście łn& wsi';O*
Ibowiązują wyższe normaty

wy dla parcel, biidoWlanyiclii
Pani jednak — jak wynika ,ż
listu — nie zamierza prowa
dzić gospodarki rolnej,

'

więc
niepotrzebne będzie pełne za
plecze gospodarcze. Radzimy
źwtfóćić śię do W/W Oddziału
(ul* Basztowa 22) pisemiiię -

a gdyby Pani mogła osobiście

aby w dródże nadzoru żba-
dańo sprawę- W tym celu
Oddział biuśi dyśpbhówać- pla-
tibńa parceli oraz ótźecżeńióihł
władz powiatowych, (lis)

Nieuzasadiiieiic

zastrzeżenia.
XĆ. żWi^zku ż

I tem dóriiu fodżićów próśiłęm
. (ó udzielenie mi - urlopu, który.

'

otrzymałem- w" niewystarcza
jącym wymiarze 7 dnk Prze*
dlużam więc urióp samowol
nie o jeden miesiąc. I tu pro
blem: po powrocie dó pr.ądy,
zachorowałem . i obliczono. mi
zasiłek W. bardżó iniśklej ’wy-

| śókpśćl. Żakład prą'ey . tttfma-

cży. to, rrtp.ją hiebbecrtdśćiA w

. pr^cy : *(chódzi -ó tóń * ; miesiąć
Urlopu). Czy śłusżnie? '

Dziwią nas Pana zastrzeże
nia. Skoro przedłużył Pan ur
lop sarńęwólnie be£ pprózu-
rńlenia z zakładem pracy,

'■'■aby\^a^'i>‘;hieuspyawię- .

diiwiony okres / Wypłacono
. -Pafiil’'^i)eńsj6'.x^yr> teŚ- A.,jw fA-

| żife’ clióroby*' £asiłeifi zaśiłśk

obliczono za 3 rriies. Wstecz* ,a

więć także ża miesiąc w któ
rym Pan nie pracował i, nie
pnlręra)

'

w>vftSigro.dzeniai, śt^d

niska średnia* <mat.)

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:

d- 12 — Kawiarnia „Ratuszowa”,
Rynek Gl.■■— otwarcie wystawy
fotograficznej pt. Krakowskie spo
tkania z filmem „Kopernik”.

- ☆ 17,30 — Klub '

„Sentór”j ■; ul.
Dietla 51 — Kraków w poezji L

piosence, Śpiewają: Alicja Świą
tek, E. Adler, recytują: Al. Po
lek, T. Szybowślcl, akompaniuje:
P. Pawłowski,

’ 18 — Muzeum Archeologiczne,
ul. Poselska 3, ilustr. kolor, prze
źroczami — prelekcja mgr z. Ta-
.basza dla członków; i Sympatyków
Klubu Młodego Arch eologa pt.
„Zwiedzamy .Peru”, Filmy: SwS

tynia słońca, Peru, W cieniu bia
łych Andów.

*18—AulaPSMNr3,ul.Jó
zefińska 10 — Spotkanie ż Lesz
kiem ; Długoszem. — poezja i pio
senka.

B ZAftŻĄD OKHEGtJ KtlAKOW-
SKIEGO LIGI OCHRONY PRZY
RODY zawiadamia, że karma prze
znaczona na pierwszy okres zi
my została już wydana, EWentualr.
He dalsze wydawania karmy na

drugi okres zimy zostanie poda
ne do wiadomości.

Komunikat MPK

☆ 18 —; PAN. ul. Sławkowska

17, sala 24 — Tow. Mllośn. Historii
i Zabytków Krakowa — prelekcja
mgr T. Wrońskiego pt. „okupacja
hitlerowska -w Krakowie”.

„Wieczór
przy świecach"

W Krakowskim Towarzystwie
Fotograficznym przy ul. Bohate
rów Stalingradu 13 w Galerii Fo
tografiki odbędzie się dziś, tj. 16

bm. o godz. 19 podczas trądycyj-
n.ego j,\Vięćzófu. przy świecach4’

rozstrzygniecie ogólnopolskiego
konkursu . na najl&psźy • żestuw-

pfzfeźroegy śtyoaeń 1974.

nane będą nagrody i wyróżnienia^
Prace wykonane w dowolnych

tećhnikaćh i o,.'dowolnej tematy
ce śfeladać można w s&kretarlęieje
KTF w dniu, rozstrzygnięcia do
»C>^Z- Konkurs i dyskusję
fk>prowadzą mgr J; Ba^śinrtWśfki i

mgr Cz. MOstówski

17 stycznia (czwartek) godz.
19.30 koncert, ź 'cyklu Muzyka
w Sukiennicach — Kwartety
smyczkowe. W Sali Hołdu Prus
kiego usłyszymy Kwartet Mag
daleny Rezler w składzie: Mag-
dalena Rezler - Niesiołowska —

I skrzypce: Mafia Słubicka —;
II skrzypce, Marek Marczyk —

altówka i Jerzy Andrzejczak —

wiolonczela.
Kwartet Smyczkowy Magdale

ny Rezler poWśtał w r. 1968 ja
ko kwartet studencki. Obecnie

wszyscy członkowie Kwartetu są
asystentami PWSM w Warsza
wie; W latach 1968 i 1969 zespól
żdo-był dwie I nagrody: ńa Ogól
nopolskim Konkursie Muzyiii'
Klasycznej W Łodzi i na Uczelnia
nym Konkursie -Muzyki Kame
ralnej w pWSM w Warszawie
Kwartet dokonał wielu nagrań
dla Polskiego Radia i Telewizji,
Filmu Polskiego, posiada też na
grania płytowe, Koncertował w

Wielu miastach Polski;. . NRF, W
Moskwie Budapeszcie, gdzie
Zdobył brązowy medal i trzecie
miel,scó na Międzynarodowym

Konkursie Kwartetów Smyczko
wych W r. 1973..

W programie koncertu : V7. A.
Mozart — Kwartet G-dur' KV

465, L. W BęethoYen — Kwartet
f-móll op. 95, fi. Bartok —' Kwar
tetnr1op.7.

17 i 18 stycznia godz. 18.30 od
będą się w Filharmonii koncer
ty, symfoniczne dla młodzieży
szkolnej. W koncercie weźmie u-

dziął Cąppęlla Cracoviensiś i Ze
spół Madrygalistów pod dyrek
cją Stanisława GałońskiegO oraz

soliści: Grzegorz Banaś — lut
nia, Eugeniusz. Sdsiad-k — te
nor, Adam SżyboWski — bary
ton, Władysław Dyląg — bas.

W programie: muzyka ńa in
strumenty dawne — A. Vivaldi
— Koncert na 2 skrzypieć, Mi
kołaj ż. Radomia Mągnifićat,
Anonim — Cracovia Civitas,
Anonim — Lamento ci Tristan
i La rotta, Raihibaut de vąque- .

iras — Kaiendaftlaya, Guillaiime
Dilfay Ać;'Hś compaignons, W.

Długoraj — Vi!lanella .1, Finał,
G. Gorczycki — Laetatus sum.

☆ 18 — kdk . Sala Marmurowa
— Klub Recytatora KDK zaprasza
swoich członków oraz sympaty
ków na spotkanie; o 15 - Wieczór

niUźyki gitarowej prowadzi
_A,j Mroczek, W

rega — Loboz.

&18—Klub

Szczepańska, 5/il
nicę wyzwolenia
czór wspomnień ___

. ..
_ _______

Ludowego Wojska Polskiego. ■ .

☆ 19.30 — Czytelnia Francuska,
Ul. Jana 12 — Zestaw filmów kr. -

metrażowych.
A 22 ~ Klub „Buda”, ul. Ziaji

io/iś — Wiećzór krakowskiej pio
senki poetyckiej z udziałem: L.

pługosża, M, Święcickiego, A, Si-

korowskiego, Ewy Worotkiewicz i
K. LiteWki.

dóć.

programie: Tar-

,, Starówka”, ul.

p. — W 29 rocz-

Krakowa — wie-

byłych żołnierzy

W związku z kapitalnym remon
tem linii .pappiwietrznej na. odcin
ku Lubocża-Walcownia, prZepró- .

wądzańyrń przez Nakład Fmerge-
tyczny^Kraków-Miaśto -e żaćiid-
dzi konieczność , wyłączenia spod
napięcia sieci trakcyjnej na pętli
tramwajowej > „Walcownia” •W

dniach: 17 stycznia br. na okres
1 godziny w czasie od 10—11, .10

Stycznia br. na okres 3,5 godziny
w czasie od 8.30 do 12.

Tramwaje nr 4 kursować będą
w tym ćżaśie dO,zajezdni trahiwa-
jówgj przy UL Uiastek. iihii. Hf

16 — od centrum Adm. Hib.— Uli;
Ujaśtek'; —, Kó^ny^tóWśka.

Przyjmowanie
skarg i zażaleń

obywateli
Włamanie

do „Kryształowej"
Wcżótaj po północy ńą os. Ko

złówek W KfakoWiO żaloga ra
diowozu MO przyłapała na gorą
cym uczynku włamania do re
stauracji „Kryształowa’’ dwóch

mężczyzn. Usiłowali oni dostać,
się do Wftętrźa pó wybiciu szy
by okiennej w kuchni tego za
kładu gastronomicznego, katfzy-
mańymi są: 20-letni Marian K.
i 35-letni EdWard K. z Krakowa,
nigdzie nie pracujący-, ten drugi
karany już,- sądoWnie za kra
dzieże. (Z)

URZĄD
' .MIASTA-. .KftA- -

IiOWA — Biuro Orgąniża-
cyjno-Prawńe i Kadr za
wiadamia, że skargi i Wnios
ki wnoszone osobiście pfzez
Obywateli przejmują:'.

Prezydent i wiceprezyden
ci w ustalonej kolejności: ,

WO Wtorki W godzinach od
15 do 17-tej, dyrektorzy wy
działów (jednostek równo
rzędnych) , We wtorki W go
dzinach Od 15 do 17-tej iw
piątki w godzinach od 13 do
15-tej, Natomiast wyznacze
ni przez dyrektorów wy-
dżialów pracownicy Od po
niedziałku do piątku W go
dzinach od 10 do 14-tej, a W ■
soboty od godziny 10 do
12-tej,

Po śfflierer nąlęwy
Józefa Ż. — ; Zmarła ^śóba,

s ktśra byta ńajęmęzynią 2-pó*
Rojowego mieszkania; Rażćm
ż -nią mieszkała stale jęj ''sióś-
tfa i pasierb. Rio teraz bę-

- dżie miał pr.awo dd teió-
mieszkania 7 -

.

W. myśl' art. 17 prawa loka
lowego w rdżie śmierci na
jemcy wstępują w umowę
tiąjmu najbliżsi cźlońkOWie

rodziny, stale zamieszkujący
poprzednio z tym najemcą.
Radzimy źWróćlć śię dó. Wy
działu spraw lokalowych Właś
ciwego urzędu dzielnicowe^

go,' który najprawdopodobniej
Wyda poświadczenie (równo
rzędne przydziałowi), że sios
tra zmarłej i jćj pasierb, są

obecnię uprawnionym*;- .tyśpół-
ńajemćami tśgó ‘niieszltahia

(eWi mogą być' wydane
rębne przydziały na każdy
pokój);* (JP)

ZUS zadecyduje
SM. Ojciec .mój praęUjś w

iórnić.twlfe ók. §0. .lat 'iż t£gó
r£źy i tŚgQL.tyfUf:

łu przysługuje mu: a) prawo
;dó,' wc^eśniesżej' emerytury, b)
Większ.ej

'

emerytury? .

-

Wśżyśtko wskazuje na tb,
iż ojcu Pani,

'

pracującemu,
przez 22 lata pod żięmią,
przysługują przywileje • pra
cowników zaliczonych do i

kategorii. Wiążącej ? Odpowie4-
dzi judźielić jednak może ,pó

0 zapoznaniu się 'ze sprawą

wydżi . rfent ZUSr KfaRóWj ul.

Pędzićhów 27. (mar)

Zmiana szkoły
W. M, Jestem uczniem I

•’ aslićeum ; • ząwoc' ówego;
Czy mógłbym; pfzenieść. śię
ci'.ó ; liceum ''ogólnokształcące^
gO? -

Musisz zgłosić się W tej
sprawie do dyrektora Twojej
obecnej szkoły a także do dy-
rekcji tego LO, w którym
chciałbyś podjąć naukę. Dy
rektorzy obu placówek oświa
towych porównają

'

programy
nauczania obowiązujące w I
klasach obu szkół i zadecy-

9 diiją, czy Twoje przeniesienie
| się byłoby możliwe. (1)



I

WAIKERIE. Odbyła
wreszcie T' konk. •

'

śżybówćbr-
wych/MŚ. Wg prowizorycz
nych wyników w kl. otwartej
prowadzi Cartry (Fr.)
pierwszej dziewie, te©
Polaków. ,

WARSZAWA. Siatkarze AZS-u
W-Wa przegrali w meczu I-li-

gowym z Resóyią o :3.

W telegraficznym

skrócie
WARSZAWA..', Do Kom. Org.

'

Wyścigu Pokoju wpły
nęło’, zgłoszenie ? kolarzy Wiel
kiej Brytanii.

ZAKOPANE.S Zakończyły się
narciarskie mistrzostwa okrę
gu. Ostatnią konkurencję, bieg
na 30 km, wygrał — J. Rysu-
la.

MOSKWA. . Szachowa mis-
> trźyni świata — Nona Gaprin-

daszwili zdobyła tytuł
’ mis

trzyni ZSRR.
SAN JUAN. Rozpoczął się

mecz szachowy w- . ramach
ćwierćfinałów , MS§ pomiędzy
B. Spasskim (ZSRR), a R. Byr-
ne (USA). Po 44 ruchach ry
wale zgodzili się na remis.

Jeszcze nie przebrzmiały echa kanadyjskiego tour- I
nee naszej hokejowej reprezentacji, jeszcze wybrańcy
trenera Anatolija Jegorowa nie tylko nie zdołali od
począć, ale nawet wyspać się porządnie i przystoso
wać do różnicy czasu, a już na lodowiska wyjeżdżają
drużyny ekstraklasy, aby dziś i jutro rozegrać pierw
szą kolejkę rewanżowej rundy.
Na rozgrywki I ligi patrzeć te

raz będziemy pod kątem postawy
kadrowieżów, którzy’’ w kwietniu

wyjadą do Finlandii na MS, aby
walczyć o utrzymanie w grupie
,,A”. Jednocześnie .sympatyków
kauczukowego krążka pasjonuję,
wyścig po mistrzowskie trofeum,
którego broni'Podhale Nowy Targ.

Dziś i jutro (tj.
czwartek — godz.
Nowym Targu do

pojedynku obrońcy
hala z wicemistrzem kraju — Na
przodem Janów. Wprawdzie gos
podarze, mają, 4 pkt. przewagi, ale
w hokeju nie jest to tak dużo, aby
można było lekceważyć

'

rywali.

wśrodę1w
18) dojdzie w

pasjonującego
tytułu — Pod-

Tymczasem mecze te przypadają
na najbardziej niefortunny okres
właśnie dlą’ popularnych

' „Szaro
tek”. Trzeba bowiem prżypom*
nieć, że w męczącym tournee po
Kanadzie brało udział aż 9 za
wodników Podhala, podczas gdy
z Naprzodu zaledwie 3. Dodajmy
do tego, że 4 zawodników gospo
darzy nabawiło się w Kanadzie

pęważnych kontuzji. Praktycznie
wyłączeni są iz; gry na, najbliższe
kilka tygodni: S. Fryźlewicz, Jis-
kierski oraz J. Batkiewicz. Tak
że udział Chowańca w środowe*

czwartkowym dwumeczu stoi pod
dużym znakiem zapytania.

że najzdolniejszy, hokeista mło-z

degopokolenia — S. Klocek jest,
iiies,tety£:. również wyeliminowany
z gry z powodu kontuzji).

Drugi zespół
KTH Krynica
trudny wyjazd
walczyć będzie
nowi. Kryniczanie nip tracą jesz- •

cze nadziei na utrzymanie się w

ekstraklasie. Wprawdzie na., punk-/
ty, w pojedynkach z hutnikami nie

. .liczą, ale ciekawi jesteśmy ich po-
/ stawy na tle trudnego- przecjWni-

ka.

W pozostałych meczach graj^:
Tychy — Zagłębie, ŁKS — GKS
Kat. i Póldbł^;r-r'-Pomorźaniii.'’

||S <jaf>

naszego
* okręgu —

czeka na dzwyc zaj
do Katowic, gdzie
przeć iwko Baildo-
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ŚRODA

Marcelego
Włodzimierza

Teatry
Słowackiego 19.15 Wesele. Mo

drzejewskiej 19.15 Proces. Kameral
ny 19.15 Hyde Park. Bagatela 15

Zemsta, J9.30 . Szkoła żon. Muzycz
ny 19.15 Hrabina Mariea. Groteska
17 Co dostaniesz od Mikołaj a ?
PWST (Warszawska 5) 19.15 Upie
kła mi przepióreczka.

Kina

Młodzi piłkarze
ha start!

SKS Cracovia organizuje
patronatem Sekcji Piłki Nożnej
WFS II halowy turniej piłkarski
zespołów niezrzeszonych. Zglosze-
nia przyjmuje tylko do 13 bin.
oraz informacji udziela sekretariat
klubu. Kraków, ul. Manifestu Lip
cowego 27 w godz. 8—20.

P ąryski „Le Monde” za-

mieścił komentarz Mi-
chela Castainga na temat

decyzji w sprawie rewanżo
wego meczu Chile — ZSRR w

eliminacjach piłkarskich mis
trzostw świata,
5 stycznia we

n/Menem.

którą podjęto
Frankfurcie

Castaing pyta
,

— „Czyż stadion

stolicy Chile —

którym rozlegał
skazańców, może być
areną sportową? Czy ten sta
dion zamieniony w obóz kon
centracyjny

’ 1 miejsce egzeku
cji .nie powinien . zostać histo-.

rycz nie wyklęty?
’

■Punkt .22 regulaminu raz- .

grywek eliminacyjnych mis- .

trzostw świata,
, sytuację, kiedy
żyn nie może
szczególnych

na wstępie
narodowy w

Santiago,
się

na

krzyk
nadal

przewiduje
jedna z dru-

wystąpić w

okolicznoś-

pokonała najniebez-
trasy

przepaścią,
jedynie cienką

pieczniejszy odcinek

zjazdowej (nad
ogrodzoną
siatką) w Grindewald Ame
rykanka — Cindy Nelson.

Dodajmy, że wygrała fen
bieg zjazdowy zaliczony
zresztą do Pucharii Swjata.

CAF

ciach na boisku ( rywala.
Komitet órganizaćyjńy mógł
wyznaczyć neutralne miejs
ce stoczenia pojedynku sko
ro odmowa wyjazdu do Chi-

LE MONDE"

Decyzja hańbiąca
i niesprawiedliwa

le podyktowana była tózglę-
dami humanitarnymi. Sir
Rous i Komitet Wykonaw
czy FIFA twierdzą, że bro
nią litery prawd i popiera
ją „sport apolityczny''. Czyż
jednak decyzja, za którą
stoi dyktatura generała Pi-
nocheta i z którą nie zga
dzają się kraje członkpw-

— Bądź spokojna, Morganowi nic nie grozi...
'Jtri^arz, jej nagle się rozjaśniła.

— Jak to? Chcesz powiedzieć, że to wszystko co o-

powiadał Reed, to nie jest prawdą?
— Częściowo prawdą, częściowo nie... — Łamałem

sobie rozpaczliwie głowę, jak wybrnąć z tej ciężkiej
sytuacji.

— Posłuchaj mnie, Tansy... zrób coś dla mnie... Idź
teraz na plażę i poleź na słońcu, a ja niedługo iwzyjdę
do ciebie.

— Ale kiedy, Hugo...
'’

— Błagam cię, nie wymagaj niczego więcej ode mnie
na razie. Wszystko ci wytłumaczę potem. .

Spojrzała na mnie z mieszanym uczuciem strachu
i nadziei. ,

— Hugo.1S?tąk się starałam nie myśleć więcej o Mor
ganie... dotrzymać danej ci obietnicy... ale......

—- Nic już mi nie mów, Tansy. Idź na plażę.’ .. Gdzie
Don? <

’

.

— W bibliotece.. To koniec .miesiąca, więc porząd
kuje swoje rachunki. Ale, błagam cię, Hugo,-> .

Ucałowałem ją w oba policzki i powtórzyłem jeszcze
raz:u

'

.

— Idź, idź już prędzej. Porozmawiamy za chwilę.
Zostawiłem ją i odszedłem nie oglądając się za sie

bie, chociaż czułem, że nie ruszyła śię z' miejsca i śle
dzi mnie wzrokiem. Ta urocza młoda kobieta była
uwielbiana przez dwu mężczyzn, posiadała milionowy
majątek i najpiękniejszy dóm w Bittern Bay, a jednak
za/nic ,na świńcie nie chciałbym być terąz na jej
miejscu. ( 'U'..'

Zastałem Dona w bibliotece, pogrążonego w książ
kach rachunkowych, Siedział przy wygąsłym kóminku
i minę miał okropną, po prostu; zrozpaczoną. Gdy wsze
dłem. podniósł na mnie oęży.

“

r- Jak się masz, Hugo? — powiedział — myślałem,
że jesteś w mieście. .

— Za chwilę tam wracam — odparłem, podchodząc

— Będzie to dla nas najważ
niejsza i najtrudniejsza pró
ba w tegorocznej batalii mi
strzowskiej — stwierdził tre
ner Mieczysław CHMURA.—
Na dobrą sprawę pól zespołu
jest zdolne do gry a wszyscy
pozostali nie ^mówiąc już o

kontuzjowanych potrzebują
przynajmniej 3—4 dni czasu,

aby odpocząć. Niestety, ter
miny, jakimi jest związany
PZHL, zmuszają nas do gry.
Cała nadzieja źe zawodnicy,
którzy nie byli na tournee, są
naładowani energią, a z kad-
rowfezów tacy, jak: Ziętara
czy Kącik, wykazywali w o-

statnich spotkaniach w Ka
nadzie wysoką formę.

zaistniałej sytuacji, obydwa
mecze Podhala z Naprzoderry za
powiadają się . nadzwyczaj., intere
sująco, ponieważ szanse się wy
równały. Poza tym będziemy mo
gli przekonać się o wartości re
zerw w Nowym Targu, (dodajmy/

TOTEK płaci: w I losowaniu
za szóstkę — 1 min zł, za pre
miowane piątki po 376 tys. zł, za

piątki po 12 tys. zł, za czwórki'

po304złizatrójkipo17zła
w li losowaniu za premiowany
piątkę — i min’ zł, za piątki, pó
15 tys. zł, za czwórki po 358 zł
i za trójki po 20 zł.

I
skie FIFA jest obojętna po-

'

litycznie?
Obecnie Związek Piłkarski

Chile domaga, się nawet od-i
szkodowania od Związku
Piłkarskiego ZSRR w wy
sokości . 200 tys. doi. I tu

również znalazło poparcie u-

przewodniczącego FIFA.
Z kim solidaryzują się po- .

stępowi ludzie na świecie?

Czy popierają protest Związ
ku Piłkarskiego ZSRR, w

którym decyzja zatwierdżo- .

na 5 stycznia została uzna
na jako sprzeczna z norma-.

mi sportowego i ludzkiego
morale, czy odpowiada im
tekst telegramu dziękczyn
nego generała Pinocheta,
który pogratulował sir Rou- J

sowi, ponieważ rzekomo o- S
chrońił On „zasadę niezależ- ę
ności sportu"? ę■V

TABELA

1. Podhale 18i 32 126— 36
2. Naprzód 1828 80—50
3. Baildon 18 26 119— 63
4. GKS Kat. 181873—58
5. Pomorzanin 1818 78—81
6. ŁKS 181761—54
7. Polonia 181767—80
8. Zagłębie 1812 60—87
9/GKS Tychy

'

18 7 109

10. KTH Krynica 18
' .5 63—156

0
OD pewnego czasu na lodowi

sku Hutnika na/ Suchych Sta
wach wyznaczają sobie schadzki
chuligani' ii urządzają na tafli
swoiste ■zabawy polegające hd

zaczepianiu dziewcząt oraz

chłopców młodszych i słabszych
od siebie. Na domiar, w celu do
dania Sobie ;,pouiagi,‘f, przed wy
jazdem na. taflą zażywają napo
jów wyskokowych. W efekcie na

lodowisku sieją postrach i jak
dotychczas nie mogą sobie z ni
mi poradzić porządkousi Hutni
ka.

Podobno samowola „niebie
skich' ptaszków" zostanie wkrót
ce , ukrócona, gdyż ną lodowisko

wybierają się przedstawiciele
KD MO w Nowej Hucie i to w...

cywilnych ubraniach.

Adam Mu siał
na .spotkaniu -

w Wielkrce
REPREZENTA

CYJNY . piłkarz
krakowskiej Wi
sły — Adam Mu-
sial zaproszony
został wraz z

'drugim kadro wi
eżem -*$*•’ Kazimier
rzem Kmieciki em

na spotkanie z

trampkarzami Górnika • Wiel ićżką/
Spotkanie było tym ciekawsze, że
właśnie w Górniku Musiał- stawiał

pierwsze kroki piłkarskie.
Obaj reprezentanci opowiedzieli

młodzieży nie tylko o początkach
swej ‘kariery, lecz} podzielili się
Wrażeniami z licznych wojaży za
granicznych oraz ze spotkań, któ
re przyniosły drużynie narodowej
awans do finałów piłkarskich MS.
Z n ajwiększym zaintereśowa ni em

słuchali ; trampkąrze opowieści ze

stadionu na WembleyL

Kijów 16.30, 19.30 El Dorado (USA
1. 14). Uciecha 15.45, 18, 20;15 Królo
we Dzikiego Zachodu (fr.-hiśźp<wł.'

'

1/14). Warszawa 15.30, 18/ 20.30 W krę
gu zła (fr,-?wl. J,. 16). Wolność 15145,
18, 20'15 Kłute (USA, 1. 18). Apollo
15.45, 18, 20.15 Śmiech w ciemności

(ang.-fr.,- 1. 18). Sztuka — studyjne
15.45, 18, 20.15 Kozi róg (bułg. 1. 18)-,
Wanda 15 45, 18, 20 Godzina szczytu
(PQ1. 1 . 16/. Ml. Gwardia (Lubicz:
15) 14.45, 17, 19.15 Pippi W

kraju , Taka-Tuka (szw. 1.

7).' • Wrzos '

(Zamojskiego’ 50) 15.15/

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, Cppperfield (ang. 1 .:

14), 19.30 Ten nieznośny dziadek (fr/
1. 16), Ugorek (os.' Ugorek) 17,z19
Tam gdzie, rośnie zielony bór (jugi
1. 16). Tęcza (Praska 52) 19 Posag
księżniczki .Italii (rum,. 1. 14). ZZK

Kolejarz — Prokocim 18 Klęska
ątąmana (radź. 1. 14). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 15.45, 18, 20.15 Quęima-
da (wt T. 16). Wiedza 18 Przegląd
filmów. - kr. , i śr. metr. Mikro

(Dzierżyńskiego*, 5) 15.45, u 18, 20.15
Hrabina :z Hongkongu Jang, L 14),
Dom Żołnierza (Lubicz 48) 15.45,
Poczekam, ąż., zabijesz JCŚRS.. 1,. 14),
Związkowiec -r- studyjne (Grzegó
rzecka'71) 14.45, 18, 20.15 Czyż nie

dobij lcQrii
KINA W NOWEJ HUCIE

Świt 15.45,. 18, > 20.15 Królowe Dzi
kiego Zachodu? (fr.M. 14). M . Sala

15, 17, 19 Człowiek stamtąd (ZSRR
I. 14). Światowid 15, 17,. 19.15 Błąd
szeryfa (NRD 1. 14)'. M. Sala 15,
17.15,, 19.15 Ślub bez obrączki
(CSRS 1. 14). Sfinks (Majakow
skiego 2) 16, 18, 20 Wolne miasto'

(P01* 14>*

Telewizja
ŚRODA — I: 16.25 Program

dnia., ,. 16*30^-s;; -^izl^bnik; . 16.49.
Dla młodych widzóW: Czary i za
bobony. 17.10 Oj/ dzikowianie ja
dą., 17.30 Losowanie Małego Lotka./

17.40 Informacje — Towary — Pro
pozycje. 17.50 Dialogi hiśtoryczne;
18.25 Kronika. 18.45 Tematy znad

Wisły film TVP. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20:15 Ukryta for
teca — film fab. jap. 22 .15 Kon
takty. 22.45 Dziennik. 23 Wiador
mości- sportowe i ł sprawozdanie z

turnieju w koszykówce. 23. -30 Pro
gram ną -czwartek.

ŚRODA — II;*416.50" Program
dnia. 16.55 Przyszłość piętnastolat
ków — pr. pubh 17,30 VII kwartet

smyczkowy — Grażyny Bacewi-

czówny. 17 .55 Liść klonu — : film

fr. 18.45 Jęz. francuski. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20,15 Trans
misja z turnieju w koszykówce
mężczyzn o Puchar Wyzwolenia
Warszawy. 21.45 „24 godziny”. 21 .55
Estrada Poetycka — Rozmowa z

młodym mężczyzn ą. 22.20 Kurs

podst. jęz. angielskiego’. 22 .50 Pro
gram na czwartek.

bliżej. Byłem już spokojny, może nawet za bardzo

spokojny. Reakcja przyjdzie potem
— Co sądzisz o rekonstrukcji tych zbrodni przez

Reeda? — spytałem.

Wzruszył ramionami i wpatrzył się w pusty ko
minek. .

— WT każdym razie, było to coś całkiem nowego. .

'

Zapaliłem papierosa.
— To'mnie zawdzięcza ten pomysł — powiedziałem.

— Zrodził się najpierw w mojej głowie.
— Domyślałem się tego. Zadanie; to przerastało mo

żliwości Reeda. 1
Podszedłem do okna i wyjrzałem na ogród, w któ

rym roje ptaków uwijały się po trawnikach..
,—Na pierwszy rzut wszystko zdawało się dosko

nale odpowiadać prawdopodobieństwu... Nie uważasz?
.— Mniej więcej...
— Widzę tylko slaby punkt, który całkiem nie zga

dza się źe wszystkimi innymi — mówiłem dalej, -e

Chodzi mi o ten drugi zamach, kiedy zbrodniarz za
truł jej szklaneczkę na tarasie. Dafne nigdy nie., była
,-ełem jego ataków,? zbrodniarz nie zamierzał nig^yąjej;
zabić, chodziło mu jedynie .o podsunięcie takiej my
śli, dla zmylenia śladów. ?7./. ■

— Tak właśhie; twierdził Reed. ,

i Czemu w takim razie Wlały do’ jej szklaneczki
ilość .cyjanku będącą, w stanię zgładzić CÓ najmniej\pół
tuzina Osób, jak tego dowiodła analiza? Gdyby Dafne

tylko. zwilżyła nim usta i— zginęłaby, w ciągu dwu
sekund Na szczęście dla niej,, zapach gorzkich migda
łów ją ostrzegł i1 ocalił, życie, Ale przecież tego zbrod
niarz nie mógł przewidzieć, j w

Don poruszył się niespokojnie na krześle.
? — Zapewhe uwaga twoją jest, słuszna.

. Odwróciłem się od okna żeby na niego
'

spojrzeć.
— Morgan jest zakochany w Tansy — powiedziałem

pozornie bez związku. — Zapewne o tym wiesz?

. Widziałem Doria tylko -z profilu. Lekki uśmiech roz
chylił jego wargi.

.^-.Dopiero dzisiaj U Millikenow. zorientowałem .się:
Tansy także go kocha. Jak więc widzisz, miałem po
wód popłakania na twoim ramieniu.

Odłożyłem papierosa i usiadłem, gdyż poczułem, że

nogi zaczynają mi odmawiać posłuszeństwa.,
— Tam, w biurze policji, przed kwadransem, oglą

dałem chusteczkę, która była analizowana i w labora-
terium i dlatego wróciłem.’

— Doprawdy?
—Kiedy,, wówczas na tarasie wycierałaś chusteczką

rozlany płyn ze szklaneczki Dafne, stałem przy tobie
i bylem mi mówolnym świadkiem wszystkiego, co ro
biłeś Chusteczka miała w jednym rogu lekkie roz
darcie w kształcie sierpa. Otóż ta, którą ma/Reed ja
ko' dowód rzeczowy, rozdarcia takiego nie ma.

— Tak myślisz? — spytał cicho Don.
— Jestem najmocniej przekonany, .

Przestałem mówić w nadziei, że jakiś kataklizm,
trzęsienie ziemi czy też innego rodząju klęska nie: po
zwoli mi kontynuować dalej. Niestety, nic takiego się

■nie stało.
—

... Chusteczka, którą posiada Ree<l jako dowód Czar

czowy i którą Reed posłał do analizy nię-i/jesf, tą
chusteczką, jaką

‘

ty się posługiwałeś...
Don zachowywał milczenie.

, (Ciąg dalszy nastąpi) (71)

? CZWARTEK — 1:9 Jęz. polski
(ki; I lic.). 9 .30 ’

Ostatnia.'gra Kari-
ma — film radź; 11.05 Jęz. pilski
,(kł. Vń). 11 .40 Sar^do-r , Bo<rtnyk —

portret rńąlarzą — film węg. 13.30

TV Kurs Informatyki. 14 Matema
tyka w szkole.: 15.10 ^?V Technikum
Rolnicze —, fizyka. 15.40 Tećlmi-

kum Rolnicze — mechanizacja rol
nictwa. 16.15 Program / dnia. 16.20
Polska kronika Filmowa. 16.30

Dziennik. 16.40 Ekrań. 'z' Bratkiem.
17.45 Parada Wojskowa 'Zespołów
Estradowych. 18;25 Kronika. 1&.45

Poligon. 19.10 P'rzypominarć;y> 'ia-
dziiny.'; 19.20 Dobranoc. 19^30 Dzifeń*

nik. 20.15 Ostatnia gra Karima —

film fab. radź.?21.50 To nie były'
żarty. 22 .50 Dziennik.. 23.05 WiadA

mości sportowe ;i sprawozdanie ko
szykówki. 23.25'program na piątek.

Wystawy-muzea
■Wawel-komnaty (śr. 12—13, ezw..

3—14.15), Skarbiec i Zbrojownia
(śr. 12—18, czw. 10—15.30). Zamek
i Muzeum w Pieskowej Skale

(codz. 10—16). Muzeum Lenina,
Topolowa 5: Lenin w Polsce (śr.
9—17, czw. zamk.) . Oddział, ul. Kr.

Jadwigi 41: Mieszkanie Lenina (śr.
zamk. czw. 9—13). Muzeum 'Histo
ryczne — Oddziały: Jana 12: Dzie
je i kultura Krakowa (śr. 11 —13
wst. wol., czw. 9—15), Szpitalna 21:

Dzieje teatru krak., Grafika L. Mi
siaka (śr., czw. 9—15), Krzysztofo-
ry, Rynek Gł. 35: Polsko-radziec
kie . braterstwo broni (śr. , 11—13
wst. wól., czw. 9—15), Franciszkań
ska 4: Szopki krakowskie (śr.,
czw. 10—18). Muzeum Narodowe —

Oddziały: Sukiennice :„GaIeria rńa^
larstwa poi. XIX w. (śr. 10—16,
czw. 12—18 wst. wol.), Dom Matej
ki, Floriańska 41 (śr., czw. 10—16),
Szotayskich, pl. Szczepański 9:
Pol. maiarstwo i rzeźba do 1761 r.

(śr., czw. 10—16), Nowy Gmach,
al. 3 Maja 1: Krajobraz Tatr, Na
sze góry w 'majarętwie i grafice,
(śr. 12—18 wst. wol., czw. lo—16),
Archeologiczne, Poselska 3: Sta ro-

żytność 1 średniowiecze Małopol
ski, Kolekcje zabytków archeolo
gii śródziemnomorskiej (śr. zamk.,
czw. 14—18 wst. wol.) . Etnografi
czne, pl. Wolnica 1 (śr., czw. 10—

13), Przyrodnicze/ Słatckówaka 17..

(śr., czw. 10—13), Galerie: Arkady,
pl. Szczepański 3: Wystawa A: 'No
wackiego (śr.. czw. 11 —13), Pryz-,
mat, Łobzowska 3: Artysta wobec
siebie i społeczeństwa (śr., czw.

9—1.9), Pałac Sztuki, pl. Szczepań
ski 4: Wystawa prac uczniów LSP

(śr., czw. 10—17). TPSP, N. Huta, i
al. Róż 3: Wystawa P. Schneidera

;- .(Śr.- , czw. 11 —18),, Rydlówka, Te-

tmajera 28 (śr. 11 —14, czw. 15—16),
KTF, ul. Boh. Stalingradu 13: Ve-
nus 73 cz. II (codz. 9—21). Wy
stawa Plakatu Politycznego. ul.
Marka 18 (śr. zamk., czw. 10—16),
Kopalnia Soli, Wieliczka (8—16).

Dyżury
Chirurg.: Trynitarska 1L Chirurg,

dziec.: Prądnicka 35. Laryng.: Ko
pernika 23 a, Uralag,:. Grzegórzecka
18, Neurologiczny:’ Botaniczna

3, Okulistyczny: Kopernika 3S.

Pogot. Ratunk.: Siemiradzkiego U

wypadki teh 09, żąehorówańia i

przewozy: 380-50, Podgórze 625-50,
657-57, Grzegórzki 209-01, 205-77,
Pogot. MO tel. 07, Telefon Zaufa
nia 377^55 (17—22), dla dzieci i mło
dzieży 611 -42 (15—17), Straż Poż.

08, Pomoc Drogowa PZMot. Kra
ków 417-60 (7—22),. Zakopane 27-97,
N. Targ 29-42, N. Sącz 208-25, Tar
nów 39-96 (7—16). Informac. o Usłu
gach, Mały Rynek 5 tel. 565-88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO tfel. .

41I7II, Pogot. Ratunk. 422-22, Straż
Poż. 433-33, Dyżur pediatr. dla

Nowej Huty 1 pow. Proszowice:

Szpital w Nowej Hucie. Informacja
kolejowa zagr. - 2.22-43,' kraj,. 233-8?,,
do \ 85, 595-15, Informacja kodowa
tek.413-54 (dla N. -Hujiy). 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 578-08.

Apteki ;
Boh./ Stalingradu 77 (tlęn), Mogil

ska 16, Zwierzyniecka 7, Zakopiań
ska 69, pl. Wolności 7, Pstrow
skiego 94,; N. Huta: os. Kalinowej,
al. Rew. Październikowej 6 (tlen).

Radio
SRODA'

PROGRAM II
Dzienniki: 3.30, 4.30, sląO;'6.30^7.30/

0:30, ? ,11.30/ 13.30, 16.50, '$8.20, 21.30,
23.30:

, 17.00 . Kwadrans akademicki. 17 .15
15 minut , jaizzu. 17,30 W ; obronie

kraju. 17 .45 Arcydzieła muzyczne.
18.30 Ęcha dnia. 18.40 Magazyn han
dlu wewnętrznego. 19.00 Rhyadrąns
jazzu. 19.15 14 lekcja języka franc.
19.30 Teatr PR — Wybieramy prę-
rpierę roku 1973 — „List” — słućń.

Zb, Herberta. 20.20 Z muzyki ro
syjskiej, 21.00 Z twórczości Grażyn
ny; / Bacewicz. 21 .50 Wiadomości
sport. 21 .55 Radiów—‘sz.koie■— aud.

dla /nauczycieli. 22 .10> Chór PR, 22.30

URTT- „Oceanografia i geologia” —

cz. I — autor: prof, dr E. Martini
(^IRF). 22 .40 Miasto wolności
aud/' poetycka Marii > Miśkowiec/

2,3.00 . Trybuna Kompozytorów --

Paryż 73.' 23.35 Co słychać w śWie-
23.40 Z muzyki dawnej.


