
DO KAIRU przybyła polska
delegacja gospodarcza z wice
premierem F. Kaimem na cze
le. Prowadzi ona z egipską de
legacją rządową rozmowy do
tyczące rozwoju handlu dwu
stronnego i współpracy prze
mysłowej między Polską a E-

giptem.
W CZWARTEK odbyło się w

Kairze posiedzenie rządu egip
skiego, który powziął uchwalę
o wyasygnowaniu 20 min fun
tów egipskich na pierwszy e-

tap odbudowy 1 rekonstrukcji
zniszczonych miast w strefie
Kanału Sueskiego. Jednocze
śnie przeznaczono 15 min fun
tów na rozpoczęcie prac nad

oczyszczaniem Kanału.

Ze śwista
ZGODNIE z podpisanym po

rozumieniem Egipt przystąpi
dziś do redukcji swych wojsk
na wschodnim brzegu Kanału
Sueskiego.

W CZWARTEK w oficjalnym
„Monitorze”, ukazał się dekret

królewski, rozwiązujący obie
Izby parlamentu belgijskiego i

ustalający datę wyborów na 10
marca br.

DZIŚ rozpoczyna się w Bruk
seli spotkanie konsultacyjne
Międzynarodowego Społeczne
go Komitetu Bezpieczeństwa
i Wspótpracy. Porządek obrad

przewiduje zapoznanie się z

działalnością komitetów krajo
wych. W obradach uczestniczy
delegacja polska.-'

PREZYDENT Meksyku — E-

-cheyerrla udaje Się dzisiaj w.

czasie
kraje
NRF,

lS-dnlową podróż, w

której , odwiedzi cztery
europejskie — Austrię,
Jugosławię i Wiochy.

Etna znów groźna
Od środy, 30 stycznia, wieczo

rem sycylijski wulkan -Etna

wyrzuca z krateru dziesiątki
ton rozpalonej do biiłóści la
wy. Nowy krater . otworzył się
na wysokości 1600 "metrów nad

poziomem morza, a więc mniej
więcej na połowie zboczą Etny,
w stosunkowo niewielkiej od
ległości od osiedli ludzkich, ■

Wybuch ciągły nie zagraża w;
chwili obecnej bezpośrednim
niebezpieczeństwem wioskom
górskim. Spowodował natomiast
liczne szkody, niszcząc Wyżej
położone plantacje kasztanów, i

Rok pożarów
TOKIO

, Rok 1973

wym pod
rów. Było
w ogniu poniosło 1858 osób, a 43.700
rodzin pozostało bez dachu nad

głową.

Nasi goście — delegacja Ko
mitetu Miejskiego Komunisty-,
cznej Partii' Słowacji w Bra
tysławie z sekretarzem KM
KPS Pawłem Lomenem na cze
le zapoznawała się wczoraj z

zabytkami Krakowa, m. in.

Collegium Maius (na zdjęciu)
i Państwowymi Zbiorami Sztu
ki na Wawelu,
też w spotkaniu

Uczestniczyła
z kierowni

ctwem KW PZPR, a następnie
zwiedziła Ośrodek Telewizyjny
na Krzemionkach, gdzie ogląd
nęła projekcję filmu o Krako
wie, W godzinach popołudnio
wych w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką” odbyło się
spotkanie delegacji z redakto
rami ‘

naczelnymi prasy, radia
i telewizji.

W dniu dzisiejszym braty
sławscy działacze zapoznali się
z pracami Wojewódzkiej Porad
ni Propagandy Wizualnej i
Wojewódzkiej Poradni d/s Ra
diowęzłów Zakładowych przy
WSK. Uczestniczyli

‘ także w

spotkaniu z aktywem propa
gandowym dzielnicy Krowodrza
W godzinach wieczornych na
stąpi Uroczyste pożegnanie z

władzami partyjnymi i miej
skimi Krakowa, a w sobotę
goście, odprowadzani przez go
spodarzy do granicy w Chyź-
nem, udadzą się w drogę po
wrotną do Bratysławy, (jr)

Fot. Jadwiga Rubiś

Krakowscy naukowcy
dla przemysłu górniczego

Prace AGH przynoszą rocznie gospodarce krain 100 min zł oszczędności

W dynamiczny rozwój pol
skiego górnictwa węglo-

• wego oraz przyspieszone
zagospodarowanie złóż, miedzi,
rud cynkowo-ołowiowych, siarki

u„Mariner-10
coraz bliżej Wenus

NOWY JORK .

W najbliższy wtorek amerykań
ska sonda kosmiczna „Mariner-10”
przeleci w pobliżu górnych warstw

atmosfery Wenus. W czasie naj
większego zbliżenia, kamery son
dy dokonają Zdjęć planety. 29. III.
br. „Mariner-10” przeleci w odle
głości około tysiąca km od skali
stej powierzchni Merkuręgo- —

planety krążącej najbliżej Słońca.
Sonda ma wykonać ponad 8 tyś.
zdjęć obu planet. Uczeni oczeku
ją z niecierpliwością zwłaszcza na

zdjęcia Merkurego, ponieważ, ze

względu na jego niewielkie roz
miary i oślepiający blask Słońca,
planety tej nie można , zbadać z

Ziemi. ,

W czasie przelotu w pobliżu We
nus kamery telewizyjne „Marinę-
ra'” sfotografują górne warstwy
chmur, które okrywają szczelnym
„płaszczem’* całą planetę. „Mari-
ner” będzie również, szukał ewen
tualnych księżyców Wenus.

był w Japonii rekórdo-

względem. ? liczby póżą-
ich ponad 72.400. Śmierć

Zdhywamy Odznakę
•?< • >

yisci Krakowa

Krakowa cieszy się co-

większym zaintereśowa-
mieszkańców naszego
W ostatnich wyciecz-

Akcja „Echa”, PTTK i KKFiT

pn. Zdobywamy Odznakę Przy
jaciela
raz to

niem
miasta.
kach, urządzanych w styczniu,
brało udział po około półtora
tysiąca krakowian. W wypra
wach po zabytkach podwawel
skiego grodu bierze też liczny
udział młodzież szkolna, m. in

zorganizowane grupy z Liceum
dla Ociemniałych, Technikum
Górnictwa Odkrywkowego
Liceum Medycznego.

Spacery w najbliższą niedzie-

i

UTRO pogoda w rejonie 5.
Krakowa kształtować się t

będzie na skraju ni- 1

żu. Zachmurzenie zmień- 2
ne, z możliwością drób- J

nych opadów deszczu, ł
Wiatry zmienne ,2—4 i

m/sek. Temp.' dniem, iplus )
st., nocą od 0 do minus j
C. i

i innych surowców skalnych po
ważny wkład wnoszą krakow
scy naukowcy.

Szczególny udział ma w nich
Akademia Górniczo-Hutnicza,
która jest jedyną uczelnią przy
gotowującą kadry dla wszyst
kich specjalności przemysłu gór
niczego oraz prowadzącą, dzia
łalność badawczą również we

wszystkich dyscyplinach tych
nauk. •

Obecnie w AGH nastąpiła
koncentracja prac nad proble
mami węzłowymi — komplek
sowymi tematami mającymi na

celu dalsze unowocześnienie

polskiego. górnictwa węglowego,
rud nieżelaznych, siarki i in
nych kopalin, jego mechaniza
cję i automatyzację oraz po
prawę organizacji i bezpieczeń
stwa pracy.

Opracowano nowoczesny mo
del sterowania organizacją pras
cy, zarządzaniem i wydobyciem
przy pomocy komputera. Model
ten . jest już w fazie praktycz
nego wprowadzania 'W kopalni
„Siersza”; w Krakowskim : Za
głębiu Węglowym i zostanie
także , zastosowany w innych
jednostkach tego przemysłu.

Na uczelni powStąje rewela
cyjne rozwiązanie > ; techniczne

automatyzacji kombajnów wę
glowych z silnikami prądu sta
łego, z zastosowaniem układów

tyrystorowych a więc doskonal
szych od tranzystorowych.
Przekazano’ już górnictwu no
woczesne rozwiązanie? transportu
podziemnego — tzw. kolej pod
wieszoną.

W ostatnich 3 latach naukow
cy AGH uzyskali blisko 120 pa
tentów: niemal połowę z nich

wykorzystuje górnictwo. Ponad
to, każdego roku przemysł gór
niczy wprowadza do praktyki;
ok. - 80 innych .rozwiązań nau
kowców AGH, które w skali,
roku przynoszą ponad 100 min
zł - oszczędności.

AGH rozszerza także system

Ważą się losy
strajku górników
w Wielkiej Brytanii

Piątek jest drugim dniem taj
nego głosowania górników bry
tyjskich, które zadecyduje, czy
odbędzie się planowany przez
nich strajk. Głosowanie zakoń
czy.sięogodz.24wnocyz
piątku na sobotę. Chociaż o-

stateczne rezultaty głosowania
nie będą znane przed najbliż
szym poniedziałkiem, lub —

najwcześniej — niedzielą, zda
niem przywódców górników
80—90 prąc, pracowników gór
nictwa będzie głosować, „tak”.

lę (3 bm.) zapowiadają, się na
der atrakcyjnie. Oto ich pro
gram:

■ Kandydaci do '

zdobycia
brązowej odznaki zwiedzą no
wą dzielnicę uniwersytecką (m.
ih. Akademię Górniczo-Hutni
czą, Akademię Rolniczą i bu
dynki wzniesione z okazji 600-
lecia Uniwersytetu Jagielloń
skiego). Zbiórka między godzi
ną 10 a 10.30 koło Wieży Ra
tuszowej na Rynku Głównym.

■ Kandydaci do zdobycia
srebrnej odznaki wyruszą nato
miast na szlak nazwany „Kra
ków podczas n wojny kwiato
wej” (m. in. II piętro Muzeum

Historycznego i kazamaty przy
dawnej ulięy Pomorskiej).
Zbiórka między godziną 11 a

11.39 koło Wieży Ratuszowej.
Wszystkich 'mieszkańęów na

szego miasta serdecznie : zapra
szamy do udziału W naszej akr
cji pn. „Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa.

(Kas)

podnoszenia kwalifikacji i do
skonalenia kadr dla górnictwa.
Na studiach podyplomowych
kształci ok. 600 fachowców, na

studiach doktoranckich 100.

beliny, stanowiące okazy praw
dziwego kunsztu tkackiego, oraz

tiajnowśze rodzaje kilimów.. Na

zdjęciu: szpulerz z przekładnią
sznurową ż. XIX w.

Łódź jest siedzibą jedynego w

kraju Muzeum Historii Włókien- |

nictwa. Jego kolekcja obejmuje .

m. in. takie eksponaty, jak. daw
ne narzędzia; tkackie, warsztaty i
maszyny z XVIII w., piękne go- I

U1

■ owych rezei
Powsuje paśstwawy system informatyczny dla sterowania^ transportem *

30“5
mld zł to średnia wartość

1 materiałów znajdujących
— ~F się codziennie w. transpor-

’

ćie ńa terenie całego kraju.
Lepsza organizacja, przyspiesze
nie i zwiększenie? terminowości
dostaw oraz optymalizacji’.wy
korzystania taboru kryją w so
bie rezerwy, których wartość
oceniana jest przez specjalistów
na miliardy złotych.
: Uruchomienie tych rezerw

wymaga jednak przede wszyst-

•»'.

filia napadów
w stolicy Francji

Blisko 500 tys. franków w bank
notach i złoto wartości około 1,5
min. franków padło łupem gang
sterów, którzy dokonali w czwar
tek napadu na oddział banku

„Credit de la Bourse”, w XVIII

dzielnicy Paryża. Jak zeznali po*
litji naoczni świadkowie, napadu
dokonali 4 uzbrojeni mężczyźni,
którzy Usiłowali wziąć zakładni
ków. Na skutek szybkiej inter
wencji policji, bandyci wsiedli do
samochodu i odjechali, ostrzeliwu-
jąc śię. W czasie wymiany strza
łów jeden z napastników został
zabity. 10 osób, w . tym urzędnicz
ka banku, odniosło. rany.

W kilku punktach Paryża do
szło- tego d.nia do strzelaniny mię
dzy elementami przestępczymi a

policją. Na Montmartre 3 osobni
ków otworzyło ogień do policjan
tów,. którzy usiłowali sprawdzić
ich tożsamość. Dwóch funkcjona
riuszy policji /zostało ciężko ran
nych; Nowa strzelanina wybuchła
na placu

'

Chapelle-Maubeuge. Po
licja wszczęła pościg, za skradzio
nym samochodem, otwierając o-

gień do uciekających. Trzech „pa
sażerów” pojazdu zostało rannych.

ongiś słynęła jako najszczuplejsza modelka iwia-

załogi „Skylaba
<:. W- Houstonodbyła śię. konferen-
■cja prasowa,' póaężąs której ’3 a-

stronąuci ze stacji „Skylab”
stwierdzili, iż są w lepszej kondy-
cil fizycznej niż w czasie startu,

I który odbył się przed 77 dniami.

Twlggy, która
ta, rozpoczęła karierę filmową. Po wyświetlanym w Polsce fil
mie „Boy friend" zagrała w nakręconym w Hollywood filmie
„W”, u boku Michaela Witneya. O planach matrymonialnych
tej pary (na zdjęctu)- doniosła prasa amerykańska i angielska
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Kraków, piątek 1 lutego 1974 r/;

W

CAF

W

kim zapewnienia < właściwego i
szybkiegoęjtóegu.: odpbwiedtnićh
informacji. Zadanie to: spełnić
ma. państwowy system informa
tyczny dla starowania transpor
tem, którego opracowanie zle
ciło przed półtora rokiem Kra
jowe Biuro Informatyki. Obec
ne zwiększone zadania w za
kresie oszczędności paliw i e-

nergii, które w dużej mierze
zrealizować można również po
przez usprawnienie . naszego
transportu, Uzasadniają. znaczne

przyspieszenie prac nad tym sy
stemem, oznaczonym kryptoni
mem TRAKT.
', Usprawnienie np. samej orga
nizacji kolei'pozwoliłoby — jak
stwierdzają specjaliści — wy
gospodarować tabor do przewie
zienia dodatkowo ok. 40 milio
nów ton . .towarów- .Odciążyłoby
to oczywiście w poważny spo
sób komunikację samochpdówą,
prowadząc do znacznego zao
szczędzenia paliw płynnych.
Optymalizacją tras przejazdu w

transporcie samochodowym —

dokonana przy użyciu elektró-

Kraje niezaangażowane
proponują zwołanie

j sesjispe
Zgromadzenia Ogólnego NZ

31 stycznia, stały przedstawi
ciel Algierii, ambasador M. Ra-
hal, wręczył sekretarzowi ge_
ńeralnemu ONZ; K. Waldhei-
mbwi pismo prezydenta Bume-
diena, przewodniczącego grupy
państw niezaangażowanych, w

sprawie
‘ zwołania specjalnej se

sji Zgromadzenia
'

Ogólnego ŃZ
poświęconej . omówieniu proble
mów surowcowych, draż •’ cało
kształtu stosunków pomiędzy
krajami , rozwijającymi się. a

rozwiniętymi. •, Sekretarz gene
ralny ONZ przekazał pismo
przedstawicielom państw człon
kowskich.

W wypadku pozytywnego u.

stosunkowania się do tej pro
pozycji zwykłej' większości
państw, specjalna sesja Zgro
madzenia Ogólnego NZ zostanie
zwołana w ciągu 15 dra. ;

większości

nićzńych maszyn cyfrowych r-

przynieść może r w skali 'kraju
oszczędności równoważne włą
czeniu do ruchu dodatkowych
6 tysięcy pojazdów. Wielkie re
zerwy — możliwe do urucho
mienia przez komputerowy sy
stem — kryją się również ■,;w
żegludze morskiej i śródlądo
wej oraz w lotnictwie.

Tak więc szerokie i szybkie
wprowadzenie do transportu e.

lektronicznej techniki oblicze
niowej, -może' być źródłem o-

szczędności idących’ w miliardy
złotych. . ;

M wzgórzach Gokfi
KAIR "

,
-

' ‘'

. Syryjski’ rzecznik wojskowy
poinformował, że dziś rano na

wzgórzach Golan doszło do
starć między wojskami Syrii i
Izraela. Oświadczył on, że nie
przyjaciel poniósł straty w lu
dziach i sprzęcie.
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Nowo mianowani profesorowie

otrzymali w Belwederze

akty nominacyjne
W Belwederze odbyła się 31

•tycznia br. uroczystość wrę
czenia aktów nominacyjnych
57-osobowej grupie profesorów
reprezentujących szkoły wyż
sze, instytuty i zakłady nau
kowo-badawcze. Akty nomina
cyjne z rąk przewodniczącego
Rady Państwa — Henryka Ja
błońskiego otrzymało 11 pro
cesorów zwyczajnych i 46 pro
fesorów nadzwyczajnych.

W przemówieniu skierowa
nym do nowo mianowanych
profesorów przewodniczący
Rady Państwa powiedział m.

in.:
Potrzeba nam znacznej ilo

ści kwalifikowanych kadr do
brze przygotowanych do akty
wnego uczestnictwa w .. wolu-
ćji naukowo-technicznej, któ
rej skutki sięgać muszą wszy
stkich dziedzin życia. Stąd
również konieczność poszuki
wania nowych metod dydakty
cznych, jak pełniejsze łączenie
teorii i praktyki, włączanie
studentów do prac badawczych
i wdrożeniowych itd.

Wielkie cele, jakie przed so
bą 'postawiliśmy, wymagają
uczestnictwa nauki w realizacji
wyraźnie dziś zarysowanych
zadań na lata najbliższe, jak
też współuczestnictwa W
kształtowaniu programu dal
szych przeobrażeń naszego kra
ju Nie ma małych i wielkich
zadań nauki. Ważne jest to

Wszystko gdzie tylko nauka t

uczeni, mogą wnieść swój
Wkład.

W konsekwencji potrzeba
dużo silnych warsztatów ba
dawczych i dużo wysoko kwa
lifikowanych i odpowiedzial
nych pracowników nauki.

Lista nowo mianowanych
profesorów środowiska kra
kowskiego:

PROFESOR ZWYCZAJNY
Nauk humanistycznych: Jan

Zborowski — prof. nadz. w

Uniwersytecie Jagiellońskim.
PROFESOROWIE
NADZWYCZAJNI

Nauk chemicznych: Stefan
Smoliński —■ doc. W UJ.

Nauk fizycznych: Zbigniew
Bochnacki — doc. w Instytucie
Fizyki Jądrowej w Krakowie
Jacek Hennel — doc. w In
stytucie Fizyki Jądrowej w

Krakowie.
Nauk przyródniczycjh: Stani

sław Wróbel — doc. w Zakła
dzie Biologii Wód PAN w Kra
kowie,

Nauk technicznych: Zbigniew
Bychawski — doc. W Zakładzie
Mechaniki Górotworu PAN w

Krakowie. Władysław Czuba —

doc. w Politechnice Krako
wskiej.

Dyplom uznania

dla Krakowskiego
Wydawnictwa Prasowego

Mianowanie

sędziów
Rada Państwa PRL powoła

ła ostatnio na stanowiska sę
dziów Sądu Wojewódzkiego w

Krakowie dotychczasowych sę
dziów Sądu Powiatowego dla
miasta Krakowa w Krakowie
mgr Zofię Ostachowską-Suł-
kowską oraz mgr Janinę Zbo
rowską.

Równocześnie na stanowiska
sędziów powiatowych zostali
powołani mgr mgr Irena Ce
dro, Krzysztof Cedro, Anna
Walat i Andrzej. Ząbroń — W
Wadowicach, Barbara Gra
bowska i Wacław Kołodziej
w Brzesku oraz Magdalena
Krawiec w Olkuszu.

PRZERW Y
W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energćtycżńy Kraków*

Miasto — przeprasza za przerwy
W dostawie enórgjii elektrycznej i

• dnia 4 lutego, w godz. 7—16,
ria os. Stalowym bi. 5—10, 16 dmr

0 dnia 5 lutego, W godz. 7—16,
na os. Szkólńym bloki 1—5, 3Ó—36

0 W dniach 6 17 lutego, w go*
dżinach 7**16, W Łęgu, na osiedlu
przyzakładowym.

Bliższych informacji udziela Tte-

jon Energetyczny Nowa Huta —

telefon nr 412-10. K-865

; ■ dnia .4 lutego, w godz. 8—16,
przy ul. imbrańióWśklej, Legnic
kiej};,, Kołaczy, Zgody, Grażyny. -

Turystycznej, Zdrowej, £abie-
ńiec, żmujdżkiej, pl. Targowym

H dnia
przy ui.
go

H dnia
przy ul. Krakowskiej 4—6, Miodo
wej 4—6, 3—9, CelaroWśkiej 12, bl.
i,2,3

B dnia 7 lutego, w godz. 8—16,
prży ul. Prądnickiej — do wia
duktu, Zbożowej, Składowej, Wi*
dok 14—16

.

• dnia 8 lutego, w godż. 8—16,
przy ai. Pokoju przychodnie,
Przy Rondzie, Cybulskiego, Hum*
berta, Wenecja

W związku ;:z modernizacją sieci
kablowej n n. nastąpią okresowe
przerwy w dostawie
trycznej:

■ od dnia 5 lutego
w godz 6—15, przy
ai. Mickiewicza 13, 15, Krupniczej
22—42, 19—35, Skarbowej 2—8,
Polne Młyny 3.

5 lutego, w goda. 8—16,
Bytomskiej, Siemińskie*

6 lutego, w godz* 8—16,

energii' elek-

do 30 marca,
ul. Czystej,

K-M4

W Hawanie odbyta się uro
czystość wręczenia sekretarzo
wi generalnemu KC KPZR,
Leonidowi Breżniewowi, ku
bańskiego orderu im. Jose Mar
ti, To zaszczytne wyróżnienie
przyznał mu rząd kubański za

wybitny wkład w dzieło umoc
nienia międzynarodowej soli
darności, w Walkę przeciwko
imperializmowi, kolonializmowi
i neokolonializmowi.

Przyjmując Order Ł. Breż
niew podkreślił, że rozwój i

pogłębienie przyjaźni jednoczą
cej ZSRR i Kubę, zawsze bę
dzie przedmiotem niesłabnącej
uwagi ze strony kg kpżr i

państwa radzieckiego.
Na zdjęciu: prezydent O. Dor-

ticos dekoruje L. Breżniewa.

CAF ~ PI — radiophoto

Ciekawie prezentują się

Gminne OMki Społeczno-Kulturalne
w projektach studentów PK

Projekty wykonali jeszcze
podczas letnich praktyk, w

czynie społecznym, młodzi

naukowcy i studenci Instytutu

Projektypodczas
e>vr)ip

Do Finlandii bez wiz
W Helsinkach podpisana zo

stała umowa między rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej a rządem Republiki Fin
landii O wzajemnym, zniesieniu
obowiązku, wizowego.

Umowa Wejdzie W '

życie z

dńitem k 'hfarca 'T9'iV r. s 'f

Ciida na kawałku żelaza
Wreszcie nasze żony, matki

siostry znalazły w sportowych
programach TV coś dla siebie. Te
ściowa mojego przyjaciela zgodzi
ła. się zaopiekować jego dziec
kiem a swoim wnuczkiem, tylko
pod warunkiem, że umożliwi jej
wygodne oglądanie mistrzostw
Europy w jeździć figurowej na lo*
dżie. Jeśli nie — to nie przyjeż
dżam ! — powiedziała.

Kiedy my ryczymy przy każdej
bramce strzelonej przez polskiego
piłkarza, nasze panie folgują so
bie w okrzykach, oglądając Jana
Hoffmana, cudownego siedemna
stoletniego chłopca, poruszającego
się po lodzie z gracją jaskółki,
mają łzy w oczach patrząc na Rbd-
ninę i Zajcewa i spazmują, gdy
Kowalew wykonuje potrójny lutz.
Mogą wreszcie przeżywać praw
dziwie po męsku sportowe emo
cje.

Ale nie okłamujmy się, i nam,
tzn. kibicom hokeja, boksu i ko
panej popisy na lodzie dostarcza
ją tego właśnie, czego widowiskom
innych dyscyplin brakuje: wra
żeń estetycznych, i dziwne, że
chociaż łyżwiarstwo figurowe nie
cieszy się u nas wielką popular
nością i uprawia je niewielu (a
szkoda!), pamiętamy do dziś
wszystkie najsłynniejsze nazwiska
mistrzów lodowego tańca: Calmat,
May Britt, Biełousowej i Protópo-
powa.„ Jest coś ogromnie przeko- ■
bywającego i zapadającego w pa
mięć w popisach •. 'wlarzy. w tej
Właśnie dziedzinie najbliżej siebie
są sport i sztuka, I chwała tym,
którzy zdecydowali, że możemy w

TV Sycić się do woli (korzystając
z obu programów) aks etami, fas
tzami i nie mającymi jeszcze
nazw (jak w przypadkach ukła
dów tanecznych Ośterreicha 1 Kre*
mer) figurami tanecznego sportu
i podniecać się spostrzeżeniem,
jak piękny i lekki może być czło
wiek dzięki kawałkowi żelaza, (a)

1

WYDAWCA: Kras Wyd. Prasowe
RSW „Prasa - Książka - Buch”,
ul Wiśtna 2. Nr Indeksu 35006.

DRUK: Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa — Książka —

RucH”. Kraków, ul. Wielopole 1.

1 3-4

Budownictwa Wiejskiego Poli
techniki Krakowskiej. Całością
prac zespołu kierował dr inż.
arch. Janusz Krawecki.

Wystawę projektów pokazano
wczoraj w Urzędzie Wojewódz
kim w obecności I sekretarza
KW PZPR, J. Klasy, wojewody
krakowskiego W. Drapicha, rek
tora PK, prof. dr hab, W. Mu
szyńskiego, pracowników i stu
dentów PK, naczelników gmin.

Obecność tych ostatnich spo
wodowana była tematem prac
dotyczącymi Gminnych Ośrod-,
ków Społeczno-Kulturalnyen,’
jakie Zaprojektowano z uwzględ
nieniem specyfiki terenu, po
trzeb i obiektów już istnieją
cych w konkretnych miejscowo,
ściach: Książu Wielkim, Racła
wicach, Jeleśni, Łącku, Buko
winie Tatrzańskiej, Jodłowniku.

Projekty odpowiadają w peł
ni nowoczesnym Wymogom tak
że względu na rozwiązania pla-
styczno-wizualne całości obiek
tów, jak i funkcjonalność. U-

względniają nie tylko sale wi-

dowiskowe, klubowe, oświatowe,
ale też obiekty sportowe, ad
ministracyjne, gastronomiczne,

i hotelowe ftp,
jakkolwiek są to .tylko pro

jekty, rzecz godńa jest zainte
resowania, bo przy budowie te
go typu obiektów przynajmniej
W gminach wzorcowych (Książ
Wielki, Jodłownik, Jeleśnia)
pewne pomysły rozwiązań mo
gą być wykorzystane. Jest to

niewątpliwie ‘jfeszczć'-" architek
tura przyszłości ha > 'terenach'
gmins ale -konkretne" propozycje
pozwalają' myśleć o kierunku

projektowania przyszłych o-

biektów gminnych i Wprowa
dzaniu zmian korygowanych
przez użytkowników i samo-ży
cie.

Patronat had całością przed
sięwzięcia sprawuje ZW ZSMW,
a KDK na zlecenie Wydz. Kul
tury Urzędu Wojewódzkiego
podjął prace zmierzające do
ukształtowania właściwego mo
delu działalności programowej
nowych ośrodków, (bn)

rakowskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa—
Książka — Ruch” •— jedno

Z najlepszych W krąju —• wy
różnione zostało za osiągnięte
w roku ub. Wyniki finansowe i

wydawnicze dyplomem przy
znanym przez KC PZPR i Ra
dę Ministrów PRL. Dzięki pod
jętym inicjatywom, w odpowie
dzi na apel Sekretariatu KĆ
PZPR i Prezydium Rządu W

sprawie „Banku 30 miliardów

złotych” — KWP osiągnęło W
1973 r. dodatkowy zysk W wy
sokości 13 min zł.

Wszystkie wydawane w Kra.
kowie pisma zwiększyły Znacz
nie swe nakłady i objętości.
Rekordowe wyniki uzyskał m.

in. „Przekrój", ukazujący się w

nakładzie 700 tys. egzemplarzy.
Globalny nakład krakowskich

pism W 1973 r. wyniósł prawie
200 min egt.

Wczoraj w Klubie pod Grusz
ką odbyła się miła uroczystość
przekazania prżez II sekretarza
KW PZPR i przewodniczącego
Rady Narodowej m. Krakowa
— Andrzeja Czyża zaszczytnego
wyróżnienia, które w imieniu

załogi KWP przyjął jego dyrek
tor Ryszard Sławecki. Wyróż
niający się pracownicy otrzy-

mali listy pochwalne od I se
kretarza KW PZPR — Józefa
Klasy.

Edward Gierek
w pow. łowickim

I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek odwiedził 31 stycznia br.
niektóre gospodarstwa rolne i

zakłady przemysłu spożywczego
ha terenie pow. łowickiego.

I sekretarz KC PZPR intore-
śoWał się przede wszystkim mo
żliwościami dalszego wzrostu

produkcji żywności, zwłaszcza

produktów pochodzenia zwie
rzęcego. fi. Gierek odwiedził
PGR Sobota oraz PGR Wale-
Wioe. We Wsi Bocheń E. Gierek
zatrzymał się

“

u przodującego
rolnika M. Kołaczyńskiego.

W przemyśle rolno-spożyw
czym — jak stwierdzali przed
stawiciele kadry inżynieryjnej
i robotnicy Okręgowej Spół
dzielni Mleczarskiej i Zakładów
Owocowo-Warzywnych W Ło
wiczu, którą odwiedził i sekre
tarz KC istotnym źródłem Wzro
stu produkcji jest możliwe naj
bardziej racjonalne przetwarza
nie dostarczanych przez rolni
ctwo surowców.

fi. Gierek zwiedził także W
Łowiczu ekspozycję sztuki lu
dowej i kultury materialnej re
gionu.

Orędzie prezydenta
Stanów Zjednoczonych

Prezydent USA, Richard
Nixon wygłosił w Kongresie o-

rędzie o Stanie państwa. Było
ono poświęcone przede wszyst
kim .sytuacji. lYewnętrznogoli-,
tycznej . i gospodarczej Stanów
Zjednoczonych.

prszytteht 'potuszyWeżTfftiEtór
re problemy międzynarodowe,
w tym stosunki — Wschód —

Zachód, sprawy kryzysu ener
getycznego w świecie zachod
nim. Podkreślił, że rok 1974 mo
że być rokiem, w którym zo
stanie dokonany dalszy wielki
krok na drodze do utrwalenia
pokoju, gdyż po raz pierwszy
od czasu II wojny światowej
dwa najsilniejsze mocarstwa —

ZSRR i USA działają wspólnie
w kierunku osiągnięcia pokoju
na całym świecie.

AKTUALNE zadania TPPR

przed IX krajowym Zjazdem
były tematem spotkania człon*
ków Prezydium ZG TPPR z

centralnym i wojewódzkim ak
tywem Towarzystwa. Jak pod
kreślił członek Biura Politycz
nego, sekretarz KC PZPR i
przewodniczący ZG TPPR —

Jan Szydlak, podstawowym za
daniem Towarzystwa jest uka
zanie Socjalistycznego dorobku

. PalskLJL.*^naczenia braterskiej
pomocy ZSRR we wszechstron
nym rozwoju kraju i umocnię-

• ni-u- -pozycji -Polski w^świecie;
Tego samego dnia J, Szydlak
udekorował grupę Wieloletnich
działaczy Towarzystwa odzna
czeniami państwowymi.

Arsenał - i gOnowta?
przekazany po remoncie

Muzeum Narodowemu w Mowie
XVI-wieczna budowla, prze

budowana w wieku XIX --

Arsenał miejski w Krakowie
po 8-letnim remoncie przeka
zana została w ponowne u-

źytkowanle Muzeum Narodo
wemu w Krakowie. Wczoraj W
jego bardzo pięknych i obszer
nych pomieszczeniach odbyła
się uroczystość, w czasie któ
rej dyrektor krakowskiego Od
działu Pracowni Konserwacji
Zabytków —• Janusz Gawor
wręczył dyrektorowi Muzeum

Narodowego — Jerzemu Bana
chowi klucze od odnowionego
Arsenału,

Zakończenie teńiontu Arse
nału zamyka eykl prac konser-
watorsko-remontowych zwią
zanych Z odnowieniem kom
pleksu murów obronnych przy
Bramie Floriańskiej.

Co słychać?...
To tylko my jesteśmy

przekonani, że rok 1974 to
istotnie rok 1974. Tymcza
sem np. w Sudanie, gdzie o—

bowiązuje kalendarz malw-
metański, nastał akurat tok
1392, w Iranie i Afganistanie
ludzie żyją obecnie w roku
1350, zaś w Etiopii trwa rok
1966...

Pomieśzczenia odnowionego
Arsenału przeznaczone zostały
na cele muzealne. W partero
wej, sklepionej sali pomiesz
czone zostaną zbiory militariów
polskich i w Polsce używanych
ód X do XVIII wieku, w sali

pierwszego piętra — kolekcja
sztuki antycznej basenu Mo
rza Śródziemnego. Na razie je
dnak, w związku z rozpoczy
nającym się remontem bu
dynków Muzeum Czartory
skich, Arsenał stanie się „prze-,
chowalnią” zbiorów z tych bu
dynków. Tak więc na wysta
wę pfzyjdzie nam poczekać ok.
3 lat.

Remont Arsenału i przyle
gających do niego baszt wy
magał od załogi PKZ wielkie
go wysiłku i pieczołowitości,
zaś od władz miasta i dzielni
cy znacznej pomocy w zapew
nieniu właściwego jego prze
biegu. Tak więc i robotnikom
PKZ, obecnym na Wczorajszej
uroczystości, jak i władzom
miasta i dzielnicy — prezy
dentów! Jerzemu Pękali i na
czelnikowi dzielnicy Śródmieś
cie — Wojciechowi Hydzikowi
dyrektor Jerzy Banach wyraził
serdeczne podziękowanie w

imieniu Muzeum Narodowego.
Uznanie dla dokonań konser
watorskich wyraził również.

obecny ną uroczystości dyrek
tor Zarządu Muzeów Mini
sterstwa Kultury i Sztuki —

Bohdan Rymaszewski. W u-

roczystości tej wzięli również
udział przedstawiciele władz
partyjnych —- z kierownikiem
Wydziału Kultury Nauki' i
Oświaty KW PZPR Ireneuszem
Maślarzem, władz dzielnicy,
przedstawiciele władz kultu
ralnych miasta.

Kraków odzyskał przywróco
ny do świetności kolejny za
bytek. Miejmy nadzieję, że w

przyszłości będzie ich coraz

więcej, (e)

W WARSZAWIE podpisany
został protokół o Współpracy
na br. między Towarzystwami
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i
Radziecko-Polskiej. Szczególne
miejsce w tym programie zaj-
mie współdziałanie w przygo
towywaniu na terenie ZSRR
imprez poświęconych 30-letnie-
mu dorobkowi Polski Ludowej.

W STOLICY odbyło się spot
kanie prawników i dziennika
rzy, na którym omawiano pro
blemy dotyczące kształtowania
świadomości prawnej społe
czeństwa przez środki maso
wego przekazm

W WYNIKU obrad polsko*
duńskiej komisji mieszanej do
spraw handlu, podpisany zo
stał — w ramach wieloletniej
umowy handlowej ha lata 1971
—75 ■— protokół o wymianie
towaróWęj. w br.

KRONIKA WYPADKÓW
0 Przy ul. Wrocławskiej auto

bus linii 130 potrącił 16-letniego
Zdzisława Żaka (zam. przy ul. Ce-
larowskiej, który doznał ogólnych
potłuczeń.

0DziśW
nowskiego
prowadzony
nusza Zacharę
wie), uderzył w słup Oświetlenio
wy. W wypadku poniósł śmierć
pasażer — 32-letni Eugeniusz Nit
ka (zam. w Nowej Hucie), a kie
rowca został ranny.

0 Na moście kolejowym nad
Solą w żywcu, znaleziono zwłoki
mężczyzny lat ok. 30, przypusz
czalnie przejechanego przez po
ciąg.

nocy przy ul. Łlnia-
samochód „syrena”,
przez 31-letniego Ja-

(zam. w Krako-

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 stycznia
1974 roku, zmarła

MARIA ZBOROWSKA
długoletnia pracownica naszego Biura.

Straciliśmy w Niej ofiarnego, cehionego pracownika
nieodżałowaną koleżankę.
RODZINIE Zmarłej składąniy wyrazy serdecznego

współczucia.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 2 lutego, o godzinie 11, na

cmentarzu Salwatorskim.

DYREKCJA, POP PZPR i RADA ZAKŁADOWA
Biura Projektów Górniczych w Krakowie

oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY

i
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Renaty Nowak recepta na studia
RENATA NOWAK, studentka IV roku farmacji krakow

skiej Akademii Medycznej, specjalizuje się w analizie far
maceutycznej — sanitarnej (kierunku niedawno wprowadzo
nym W tej Uczelni), prezesuje Studenckiemu Towarzystwu
Naukowemu, dwa l&ta pracowała w komisji nauki w RW

ZSP oraz w instancji uczelnianej, prowadziła ubiegłego roku

międzynarodowy obóz naukowy „Pieniny-73”. I prży tej
mnogości funkcji różnorakich na największe uznanie Zasłu
guje fakt, że przyszła pani magister osiąga znakomite Wyni
ki w nauce i stąd jej wysokie, bo drugie miejsce w konkur
sie kopernikowskim.

Jednakże start do studiów, jak twierdzi p, Renata, wcale
nie należał do szczęśliwych: W 1969 roku próbowała dostać

się na wydział lekarski i starania zawiodły — zabrakło pun
któw, by żńaleźć Si^ W groiiie pierwsżoroeżniaków. W rok

później rozpoczęła studia na farmacji;
Metodę nabywania wiedzy przez Renatę Nowak nazwać

można „globalną”: kilkakrotnie Czyta całość tekstu — nieza
leżnie od jego długości, W ten spośób, jak twierdzi, nie umy
kają pamięci nawet szczegóły. Posiłkuje się literaturą an
gielską, jakkolwiek Umiejętności lingwistyczne wyniosła że
szkół raczej mizerne i uzupełniała je samodzielnie. Przed
kilkoma miesiącami . poważyła się wygłosić na międzynaro
dowym forum konferencji naukowych W Szegedzie i Sbfii
specjalistyczny referat. Uczestniczyła zresztą w niej jako je
dyna osoba z Krakowa.

O planach na przyszłość p. Renata nie mówi. Wszak jeszcze
pozostało jej . .kilkanaście , miesięcy do uzyskania dyplomu.

Fot. Jt. Rubiś

Zaplecze restauracji „Wiśniowa'*
może służyć za wzór

Dla mieszkańców nowo wybu
dowanego osiedla -mieszkaniowe
go w obrębie al. 29 Listopada
otworzyła podwoje restauracja
„Wiśniowa". Nowy; tak bardzo

potrzebny tam lokal gastrono
miczny — jak już pisaliśmy —

posiada 44 miejsca konsumpcyj
ne, a w sezonie letnim dodat
kowo 50 miejsc na frontowym
tarasie.

Już wkrótce
wielka loteria

na Centrum
Zdrowia Dziecka

Otwarcie nowej restauracji w

pawilonie handlowym Związko
wej Spółdzielni Mieszkaniowej
pod firmą Krak. Przeds, prze
mysłu Gastronomicznego zasłu
guje na uwagę nie tylko ze

względu na to, że jest to jedy
ny w Tym rejonie lokal zbioro
wego żywienia. Na wyróżnienie
zasługuje również zaplecze ku
chenne, magazynowe i socjalne
dla załogi.

Podczas, gdy sala konsump
cyjna, szatnia i zaplecze sani
tarne dla klientów zajmują po
wierzchnię 80 m kw„ zaplecze
posiada prawie 350 m kw. Wy
odrębniono pomieszczenia na

Szafy zamrażające i chłodnicze,
kilkaL pomieszczeń na rozmaite

magazyny (np. produktów trwa
łych, alkoholi,.■warzyw i owo
ców), na szatnie i część sanitar
ną dla obsługi kobiecej i męs
kiej. Część kuchenna ma obie
ralnię ziemniaków.! warzyw, od
dział wstępnój obróbki mięsa,
właściwą kuchnię oraz zmywal
nię naczyń. Powstał lokal ga
stronomiczny właściwie o zasię
gu peryferyjnym, ale W pełni
odpowiadający wymaganiom sa
nitarnym i bezpieczeństwa pra
cy. (Z)

Premiera w „Bagateli**
W Teatrze Bagatela odbędzie się

2 lutego premiera sztuki Frąńćiśż-
ka Zabłockiego „Fircyk w zalo
tach”. Spektakl jest debiutem

reżyserskim znanego aktora Tea*
tru Bagatela Tadeusza Kttfihty,
autorką scenografii jest absol
wentka krakowskiej ASP — Ur
szula Kenar, autorem muzyki —.

Jan Jarczyk.
W roli tytułowej zobaczymy po

zyskanego dla teatru — Piotra
Różańskiego, W roli Podstolińy —

Marzannę Fiałkowską i Krystynę
Stankiewicz,

PBZEPRAS5SA1WY

Do naszej informacji pt. „Nau
czyć się świata z dźwięków 1 do
tyku rąk’* wkradł się błąd w pi
sowni nazwiska dyrektora zakła
du wychowawczego dla dzieci nie
widomych. Prawidłowo brzmi
ono* mgr Marian Barć. Za po
myłkę przepraszamy

ECHO KRAKOWA

W1974 r.-dalszy, intensywny
rozwój naszego miasta

Pfójckt planu jpółećżńó-gó-
śpodarczego rozwoju naszego
Miasta na rok bieżący przewi
duje dalszą rozbudowę krakow
skich . zakładów prżernysłóWych,
Wzbogacenie stanu posiadania
Wyższych uczelni, jak też insty
tutów naukowo-badawczych roz
maitych fesoftów gospodarki na-

tódowcj a także znaczny wzfóSt
zadań przedsiębiorstw realizu
jących inwestycję mieszkanio
we i towarzj*Szące ófaż komu
nalne.

W 1974 r. miasto nasze ma się
wzbogacić w ramach budownic
twa uspołecznionego ó 25.160 izb

miesżkalnyeh. Nawa pawilony
handlowe mają zostać przekaza
ne do użytku na ós.: Złoty
Wiek, Lotnisko, Dąbrowszcza
ków, Boh.. Września, Kozłówek,
Krowodrzy-Górce, Ugorek, przy
ul. Dzierżyńskiego. Oddane Zo
staną też do użytku nowe szko
ły podstawowe »a os.: Widok,
Krowodrza, Prokóćim-Stary,
rozpocząć się zaś ma budowa

nowych obiektów szkolnych na
»m. Biastówslłl#, 2ióty Wiek,-
Prokocim-Nowy, Prądnik Czer
wony. .i -

Nowe gmachy dla celów dy-
daktyczno-iiaukowych otrzymu
ją: Akadem ia Górnicżo-Hutnicza
i Akademia Rolnicza oraz Pol
ska Akademia Nauk. Na rozbu
dowę wyższych uczelni krakow
skich przewiduje się wydatko
wanie ok. 400 min zł.

Poważne środki mają być rów
nież przeznaczone na inwesty
cję komunalne, przede wszyst
kim na doprowadzeni® dla mia
sta wódy z Raby, na przebudo
wę i modernizację układu ko-

munikacyjnógo jak też realiza-

Komunikat
Wydziały Komunikacji Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie i U-

rżędu Miasta Krakowa działając
na podstawie | i ust. 2 zarządze
nia Nr 6 Ministrów Finansów i

Komunikacji z dnia 15 stycznia
ts74 r.yifc-śprawie-saiasad rozliczeń,
rachunków za paliwa płynne Wy*
stawianych jednostkom gospodar
ki uspołecznionej przez publiczne
stacje paliwowe zawiadamiają, że
a dniem i lutego 1974 r. niżej wy
mieniane stacje zostały wyłączo
ne ze sprzedaży paliw płynnych
dla jednostek gospodarki uspołe
cznionej:

Stacje CPN Nr 85 — Kraków,
ul. Dietla, Nr 415 - Kraków, ul.

Wawrzyńca, Nr 439 - Kraków, ul.

Zaleskiego, Nr 639 — Kraków, pl.
Kossaka, Nr 132 — Nowy śącż, ul.
Nawojowski, Nr 45 — Zakopane,
dl. 15 Grudnia, Nt 469 — Tarilów,
ul. Lwowska (Wyłączono sprzedaż
etylin), Nr 633 — Tarnów, ul. Kra
kowska (wyłączono sprzed:, ż oleju
napędowego), stacje pp Motozbyt
ę* Tarnów-, ul. Krakowska 1. O-
święcim, ul, Konarskiego.

Wyłączeni* to nie .dotyczy służ
bowych Samochodów osobowych.

Wypożyczalnia

literatury
społeczno-politycznej

Miejśką Biblioteka Publićżńi
w Krakowie żorganiżówśła spe
cjalne wypożyczalnie (oddziały)
literatUfy społeczno * politycz
nej dla działaczy partyjnych,
działaczy organizacji społecznych
i młodzieżowych, organizatorów
i uczestników kursów ideowo-

polityćznych, lektorów braż dla
ceyteihików, którzy poszukują
piśmiennictwa z zakresu proble
matyki społeczno - politycznej.

vitypeży<:żaińie żpstały Wokali*

zówane: W dżieińićy Podgórze
w filii’przy Ul. Kingi 8/10, w

dźielnicy Śródmieście w Dziel
nicowym Ośrodku Propagandy
Partyjnej ul. Grunwaldzka 8, W

dzielnicy Krowodrza W filii przy
ul. 18 Stycznia 59, W dzielnicy
Nowa Huta w Bibliotece Dziel
nicowej przy ul. Orkana 7.

Karnawał

*..źe szlagierami
W rytmie wam, polki 1 sśtapCgo

tanga z udziałem popularnej kra
kowskiej „Sżmelćpaki” Odbywać
się będą w soboty 1 niedziele (dó
końca lutego) karnawałowe Wie
czorki taneczne w KDK czyli Pa
łacu „Ród Baranami'’ W Rynku
Gł. 27.

Pierwsze spotkanie odbędzie Się
i lutego o godz. 17. (aż)

ćję rurociągów, którymi pópły*
ńie ciepło z fabryki w Łęgu do

ńOwyeh Osiedli mieszkaniowych.
Projekt planu społeczno-go-

spodarćżfego fożWOjti ftaśżegó
miasta na rok bież. Omawiany
był wczoraj podczas posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarcze
go, Zagospodarowania Prze
strzennego i Ochrony Środowi
ska RN m. Krakowa. W po
siedzeniu wziął udział prezy
dent ,m. KrakoWa J. Pękala. O -

becni byli tez członkowie in
nych komisji. Zgłaszali oni rów
nież swe uwagi do projektu pla4
nu, postulując m. in. zwiększe
nie nakładów na cele rozwoju
kultury i budowy obiektów kul
turalnych, jak też ochrony zdro
wia i ópięki społecznej, (bp)

Klub studencki UJ „Nawoj
ko” był miejscem wspaniałego
balu maskowego. UcZestnicy
mimo dość znacznej rozpiętości
wieku tzn. od lat 4 do... niele-
Hiofe magistrów, bawili Się do
skonale. Były tańce, konkursy
recytacji i Śpiewu, prójekcja
/1’móu: r^uftkóió^ćh i rozlicz-

Propozycje „Echa"

Iakkolwiek z'pewnym me-

pókojem patrzymy na eks
cesy tegorocznej Łuty przd-
mietilającej zimę w wi wnę.
tó przecież darto z tych sto-

ńeeinjrCh, ciepłych; daf km

wystać. Spacery, spacery ■.
spacery - można w <vę-
'1’ielne przedpołudni? wy
brać się jakże przyjemną
trasą od kościoła Notbei ta
nek na Salwator i dalej, aż
do kopca Kościuszki, Pó

drugiej stronie Wisły za
chęcają inne, piękne teren:

'

spacerowe ńa Skałkach
Twardowskiego. W każdym
razie nie warto marnować

c.epłej i. łagodnej pogody na

siedzenie w domu. Po takim
spacerze lepiej się odpoczywa,
‘słucha radia, czyta. ogląda
program telewizyjny. <

Z lektur polecam, głównie
miłośnikom kśiąŻWj histófy-

! ćżnej. sową powieść Teresy
Bojarskiej źatytńtowaną

I „Meąuiem ale ostatniego Wi
kinga”, opisującą mało zna
ne nam fragmenty historii
krajów skandynawskich
polskiego Pomorza Źachu-l-

niego W Wieku KV i XVt.

MiłośnikoHi radia pragnę
zwrócić uwagę aa niedzielną
audycję poetycką w pr Ul
PR, w której o godz. 21 95
Gustaw - Holoubek recytował

, będzie liryki Jarosława ['Wa
szkiewicza. W tym samym
programie o godz. 22.20 wy; I

Słuchamy kolejnego wlecżo-
tu t cyklu „Opowieści pro
fesora Tutki”.

Telewidzowie Zaś obdaro
wani zostają nowym seria
lem prod. angielskiej pt.
..Rodzina Straussów”. W óś-

| niiu godzinnych odcinkach.
z których pierwszy zobaczy
mywsobotęwpr.Iogodr

•17 8S; ;
‘

poznamy losy człon
ków tej utalentowanej ro-

ftżińy, ą także większość ich
utworów muzycznych. Prze
konaliśmy się już nieraz; że

Anglicy mają wyjątkowo
szczęśliwą rękę do tego typu
fdmów, więc zapewne i tym
razem ich serial cieszyć się
będzie u nas dużym powo
dzeniem. (elg). ..

W Klubie

„Starówka"
2 lutego br. o godz. 19 nastą

pi Otwarcie wystawy Znanego w

Pćlśće bułgarskiego artysty ma-

larza. Sylwestro pt. „Kobieta we

współczesnym świecie” z udzia
łem autora.

Wymieniona : wystawa jest
drugą

’

ż kblel W Polsce. Attyśłh
W teku 1970 wystawiał swóje
prace ha ekspozycji zatytułowa
nej „Problemy kobiet — proble
mami współczesnego świata”.

: Wystawa czynna codziennie do

końca lutego br. w Międżyspół-
dzielńianym Klubie „Starówka”
ul. Szczepańska 5.

Tobył bal!

ne zabawy,
biedronka, w

Wodzirejem była
cywilu studentka

III roku filologii polskiej.
Impreza ta to kontynuacja

dobrej, kilkunastoletniej trady
cji roztaczania opieki przez Ra
dę Samorządu III Domu Stu
denckiego UJ „Nawojka” nad

wychowankami Państwowego
Ddht'ft'“’‘’ 'Dżieęk‘d“; tp" Proliócirh,iU:

.pajcolehip j.stw*
dentek, dorastają dzieci, ale
„Naijóójkti*’ podtrzymuje oby
czaj spotkań nie pprańiczajd-
cych Się tylko do Mikołaja,
Nowego Roku ezy Dnia Dzieć-

: fcę; „Nwwojkówe , ćioete” mają
'

swych pupili, niektóre z nich

i zttbierajtt dzieci na ^niedzielę, To

■też malućhy zadomowione są W

„Nawojce” na dobre. Wiedżą, że
\ czeka je tutaj serdeczność i za

interesowanie ich maleńkimi
• trosicśtn*. Nagrodę dla stud.cn-

tek, jąk • siftrritz stwierdziły, : jęst
uśmiech na tiudrzhćh dzieci. '

(j.r.)
Fot. Jadwiga Rubiś

Notatnik krakowski
OziS O GÓDKINIIS:
■/r 18.30 — Klub ,,ou nowa”

HiL. os. Młodości 1 — Wystęn ze
społu iństrutnemaiho-wokalnegó
OSIEM SIÓSTR. KNAPIK z Prąd
nika Korżkiewskiego.

%• 19.30 — Klub ..Euhemer”. Ry-
j nek Gł, 13 — prelekcja dr J. Gu-
i ra newskiego pt. „Teologia śmier

ci Begg”.
. JUTRO O GODZINIE: '

☆12— ul.Kopernika7—Po-
sieaż.śrite ńsuś&wo * sżkóteńfowe

’ członków Krak. Oddz. . Pol. TOw.

Stsmatoiógićżnsgó;
Cr 17 — Klub „Pód Jaszczura

mi”, Rynek Gl. 7 — Klub Sztuki
Filmowej t ’ cykl „Stolice, Buropej-
skie — Londyn*’: ólś—syki
„życie na sprzedaż”. Projekcja
filmów: „Trzecia część nocy”,
,,Jedynym wyjściom jest śmierć”.

jtr. 19 — Klub „Ąchaw’, ul
Gzymsików I2C — Kabaret mecha
niczny z cyklu „Ogony” z udzia
łem L. Długosza, A. Warćhała. .7
ttohftiąha i grupy „Laboratorium”.
Prowadzi j, Terakowski. BCęty*
do nabycia u kierownika Klubu
W godz. 18.30—21.

A POZA TYM:
☆ W Teatrze im. J. Słowackiego

odbędą Się W dniach 8. 14 i 20 bit),
óśtatńie przedstawienia znakomi
tej komedii Arystófanesa pt, „Kó-
biety święcą Tesmotorie” W ob
sadzie premierowej. Bilety do ha*

byćia w przedsprzedaży i kaśle
Witu.

zagadka
Winlak „Ambasador” kosztuje

w sklepach monopolowych:
przy ul. św. Krzyża 500 zł, przy
ul. Szpitalnej 490 Zł, i przy ul.

Szczepańskiej 500 zł. Jaka jeSi
właściwa cena? Kto wyjaśni tę
zagadkę? (ja)

Str. 3

Diety bez zmian
ćży korekta

f>i^c na deleg&3j&, W tyffi
M j>(MńieSie;ńli ■

W obecnej chwili fil® ńia

żadnych podstaw do general
nej korekty funduszu plac na

delegacje/ służbowe. Diety wy-
plaćahe w ćżaSie delegacji
służbowych wzrosty óśtathio ż

18bądź21źłdo40żlzakażdą
dobę. Jednocześnie wzfost
irtarż gastronomieżns^bh doty
czy
kićh kategorii o charakterze

roztywkówyin. Pracownicy
wyjeżdżający służbowo nie
poniosą ilśźcżferbku, stołując
się W jadłodajniach^ barach

mlecznych i rtMSt&dtae,Wćh ■
śtawldhyfth da Sprzedaż posit-

Możenie na raty t
M. ’B. ©jeU Wpła-

ćano przez kilka miesięcy za
siłek rodzinny na mnie, potem
zorientowano się, że wypłaco
no za dużo i za jednym za

machem potrącono wszystko^
Czy tak wolno? Jesteśmy w

barda© trudiiój śytUść^i. rd^żi-

na nasza jest wielodzietna i
potr^ćfeńie kilkuset źłotyćh w

ledh^rn, ffti^śiąeU t6 dla nas

katastrofa.;;
Prawo do potrącenia nie

prawnie Wypłaćbnęgó zasiłku

istnieje i zakład pracy może ż

niego skorzystać. Skoro jed
nak Wasza sytuacja rodżillha
jest trudna^ radżhliy ew. po
rozmawiać z Radą Zakładową
przedsiębiorstwa i poprosić o

rozłożenie spłaty na raty*
(mar)

Di) Klubu
Miłośników Muzyki

Elżbieta N. — Bardzo lubię
ftiużyk^ GhćŁałabyfh żo.śtad

feżłbiikbem Kiubti Mił&dników

Muzyki; ale nie wierni, jak to
żalatwić i ćży będę mógła być
przyjęta, skoro Ąió ćhódzę do

żadnej szkoły muzycznej?
Klub Miłośników Mdkyki

mieści Się w budynku ^aA-

stwowej Filharmonii W Kra
kowie przy ul. ŚtraSżeWśkle-
gó ńa II pięttżó, pokój U

kretariat czynny we wtorki i
Czwartki

_

i>ri9 przyj-
Mftljfe -zapisy

ków)* Aby być członkiem Klu
bu nie musi śię Wćąle być
uczniem jakiejś szkoły , muzy®,
cznej, trzeba tylko mieć ukoń*1-
ćzóńe 18 lat — 1 naprawdę lii

bić muzykę. (JP)

I Centrum Zdrowia Dziecka ■
tó Obiekt powstający w ca
łości ze środków społecznych,
zgromadzonych z datków o-

byWateli PRL, instytucji,
organizacji 1 krajowych oraz

Związków polonijnych. Cen
trum ma być symbolem pa
mięci narodowej, pomnikiem

i walki i męczeństwa okresu

okupacji. i
Ostatnio do akcji ńa rzccż

CZD przystąpiła młodzież.
Sami tylko harcerze przeka
zali na teń cel 2 min zło-1

i tych, ZMS i ZSMW przyłą
czyły się cżynami społeczny-

Imi. .

Do chwili! obecnej na bu
dowę tego gigantycznego o-

śrcdka zdrowotnego, który
pomieści rocznie 6 tys. ma
łych pacjentów, Zdobyto do- 1

piero połowę potrzebnej su
my. W związku z tym Ko
mitet Obywatelski Ochrony
Pomników Walki 1 Męczeń
stwa postanowił zorganizo
wać Wielką loterię na Cen
trum Zdrowia Dziecka, któ
ra rozpoezńie się jeszcze W
lutym. Jesteśmy przekonani, i
że ogół społeczeństwa, górą-1
no popierający piękną inieja- |
tywę budowy CZD, Weźmie
masowy udział w loterii.

Język polski
dla obcokrajowców .

. Tatiana S. Skawina. Jesteft)
óbywateiką . Związku Radziec
kiego. Nisaawn-o przyjechałam
do : Polski na pobyt stały w

związku z czym chciaiapym
Się nauczyć języka polsklęgo
i podjąć pracę. Zaznaczam, ii

■rńatn ukaBóżońe studia wfea.

, Gdzie w Kratko wie mogła
bym się aapiśać na kufi jąż.
pblS kiego?

Jak poinformował nas dzie
kanat filologii polskiej, prży
Uhiwersytęciś Jagiellońskim
istnieje studium języka pol
skiego dla cudzoziemców. Za
jęcia odbywają się dwa razy
W tygódriih S środy i
ki o godz. 12. Zapisu na Stu
dium ddk-ońać należy przy ul.

Gołębiej 20, III p„ pokój 31,
161. ŻS8-40 w gOflź. od 12 do 13.

P»ef)
Choroba czy... ^bumelka*

r. H. S. Po 3 miesiącach prący
W nowym ż&kiadżie wtóieróm

ótoeyfńae zasiłek r&dKnny. Ni»

otrzymałem gó, gdyż oświeci-
czóno ml, że chorowałem w

jedńytń mieśiącu. 5 dfti, a .77

drugim — 9. Ćsy rzeczywiście
ma to wpływ ńą wypłatę za
siłku?

O ile za czaś choroby. otrzy
ma! Pan zasiłek ćhónobóiyy,
zasiłek rodzinny Panu phey-
ślugUJe, ó ile ńie *— dó Zasiłku
rodżińńegń aią' tna pan t>taw.

(mar)

Fundusz na azyl
9‘ B- . Kraków. Uprzejih-id

pr&azę Ó ^iftfórftiaftję, w jaki
s&ofeób możną srżyeżynić s’ę
finanSbWó do budowy nowego
azylu dla bezdomnych zwie
rząt?

Zostało w tym celu otwarte

specjalne konto: PKO Kraków

I OM nr 4-9-369 Społeczny KO- '

mitet OZś' Budowy Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt. Ko-

mitet ten działa przy Żarz.
Głównym 1 Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami i zajmuje śię
całokształtem Spraw Związa
nych z budową nowego azylu
dla zwierząt W naszym mlćś-
cle. Jest to inicjatywa społecz
na, w której llcży się każda

pomoc pieniężna. . (hs)



Z myślą o Starcie w finałach MS ' i

Wypełnia sie kalendarz spDlkan

MISKOLC. W meazu piłki
ręcznej mężczyzn Polska

przegrała ponownie z Węgra
mi, tym razem 17 •&.

PRAGA. W ćwierćfinałowym
meczu koszykairek o Puchar
Europy LKS wygrał ze Sla-
vią 78:77.

BYDGOSZCZ. W pierwszym
dniu klasyfikacyjnego turnieju

''

szermierzy szablę wygrał J.
Pawłowski (Legia).

W telegraficznym

skrócie

LUTEGO

PIĄTEK

Brygldy
Ignacego

PLAN przygotowań polskiej reprezentacji piłkarskiej do
rozgrywek finałowych Mistrzostw Świata przewiduje szereg
spotkań kontrolnych z silnymi przeciwnikami. Nasi szko
leniowcy wyciągnęli odpowiednie wnioski z ubiegłorocznej
porażki z Walią, kiedy to bez specjalnego przygotowania,
bez sprawdzenia wartości, i formy poszczególnych graczy,
zestawiono reprezentacyjną jedenastkę na podstawie daw
niejszych zasług i efekt był opłakany,

ńia będą Wymagały od naszych
piłkarzy wykazania
walorów.

wszystkich

Teraz więc szuka się jak naj
większej / liczby silnych partne
rów w walce, z którymi wy
brańcy Kazimierza Górskiego
będą mogli udokumentować
swą przydatność dla reprezen
tacji, zasłużyć na wybór do

grona tych, którzy na stadio
nach NRF walczyć będą o do
bre imię polskiego footballu.

Ustalenie planu nie jest jed
nak rzeczą łatwą. O dobrych,
silnych sparringpartnerów u-

biegają się wszyscy finaliści,
wyszukanie więc dogodnych
terminów jest wielce kłopotli
we.

’

Niemniej działaczom PZPN

udaje się „zaklepać” coraz

więcej kontaktów, z zespołami
O możliwie jak najbardziej
.zróżnicowanym stylu gry.

Pierwsza seria spotkań kon
trolnych kadry rozpocznie się
20 lutego, kiedy to wybrańcy
Górskiego zmierzą się z zespo
łem Schalke 09 z Gelsenkir
chen (ŃRF). W 4 dni później
Polacy grać będą z Fiorentiną
we Florencji skąd udadzą się
w dalszą podróż do Algierii,1
gdzie czeka ich start w tur
nieju z udziałem reprezenta
cji. NRD, Zairu, Maroka, a

(więc dwóch drużyn, które, po
dobnie jak Polacy, wystąpią w

finałach tegorocznego turnieju
o „Złotą Nike”.

Ostatnio uzgodniono z kiero
wnictwem duesśeldorfskiej For
tuny (I liga NRF) przyjazd pił
karzy tego klubu na mecz

sparringowy z naszą kadrą w

marcu w Warszawie, a kilka
dni temu sfinalizowano rozmo
wy z Belgłjśfią TeiŚeraćją Pił
karską w ^Hwie meczu z re
prezentacją tego kraju. Belgo-
wie przyjęli naszą ofertę i 17

kwietnia, najprawdopodobniej
w Brukseli, dojdzie do meczu

polskich piłkarzy z „Czerwo
nymi Diabłami’*, jak nazywają
kibice narodowy team belgij
ski. Będzie to mocny przeciw-

Na pierwszą serię
trolnych, a więc
Schalke,
algierski Kazimierz Górski wy
znaczył już 18 zawodników, ,a
wśród nich trzech wiślaków —

Antoniego Szymanowskiego, A-
dama Musiała i Zdzisława Kap
kę. Jeszcze przed wyjazdem
tej osiemnastki, Wyznaczona zo
stanie drugą osiemnastka za
wodników,'którzy. razem jz już'
wytypowanymi utworzą '"Jzęro-
ką kadrę mającą ■W •,przyszło
ści . wyłohić ostateczny , skład

reprezentacji na wyjazd do
NRP’^

gier kon-
mecze z

Fiorentiną i turniej

w

Polski
(SNPTT)

ramach
wygrał

przed
i For-

ku”, 17.10 Nie tylko dla pań, 17.35
„Rodzina Straussów” film ang.,
18.45 Godzina Orfeusza, 19.20 Do
branoc, 19.30 Monitor, 20.15 „Dy
rektor” film fab. ZSRR, 22.15
Dziennik, 22.35 Wiadomości sport.,
22.45 „Z Emilią w Albenie” —

bułg. pr. rozrywk., 23.20 Z Zagrze
bia mistrzostwa Europy w jeź-
dzle figurowej na łodzie, 23.50 Pr,
na. niedzielę.

UWAGA

Teatry
Słowackiego 19.15 Lilia tJTeneda.

Modrzejewskiej 19.15 Dziady. Ka
meralny 19.15 Mąż i żoną. Baga
tela 19.30 Po górach po chmu
rach. Ludowy 19.15 Oratorium
wigilijne. Operetka* 19.15 Hrabina
Marica. Groteska 17 Co dostaniesz
od Mikołaja? „eref 66” (pl, Wol
nica 1) 19.15 Nakaz aresztowania.
Piwnica pod Baranami 22.30 Wy
stęp kabaretu.

Kina
Kijów 16.30. 19.30 El Dorado

(USA 1. 14). Uciecha 15.45, 18, 20.15
Królowe Dzikiego Zachodu (fr. -

hiszp. -wł. 1. 14). Warszawa 15.45,18,
20.15 Komandosi (wł. -NRF 1. 16).
Wolność 15.45, 18, 20.15 Kłute (USA
1; 18). Apollo 15.45, 18, 29.15 Świa
dek koronny (wL 1. 18). '> Wanda
15, 19 W pustyni. 1 w puszczy
(poi. 1. 7). Sztuka-studyjne 15.45,
18, 20.15 Rzym (wł. 1. 18). Ml.
Gwardia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15

'Poradnik żonatego mężczyzny
(USA 1. 16). Zuch (Krowoderska
8) 17 Cudowny kożuszek (węg. 1.
7). Wisła (Gazowa 21) 15.45, 18,
Topkapl (USA 1. 16), 20.15 Król,
dama, walet (NRF 1, 16). Maskot
ka (Dzierżyńskiego 55) 15.30,
17.30, 19.30 Umrzeć z miłości (pól.
1. 16). Ugorek (os. Ugorek) 17, 19
Smak zemsty (USA 1. 14), Kultu
ra (Rynek Gl. 27) 18, 20.15 • Na
prawdę wczoraj (poi. 1 . 16). Mi
kro (Dzierżyńskiego- 5) 15:45, 18,
20.15 Zazdrość 1 medycyna (poi.
1. 16). Dom Żołnierza (Lubicz 48)
15.45 Odstrzał (USA 1. 16). Związ
kowiec — studyjne (Grzegórzecka
71) 18, 20.15 Pojedynek na Wietrze
(jap. 1 . 18), Wiedza 18 Przegląd
filmów kr. i śr. metr.

Za zmiany w ostatniej chwili
wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia 1 telewizji —, re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Skarbiec 1 Zbrojownia (piąt.

12—18 WŚt. WO1.» SOb. 10—15.30),
Zamek i Muzeum w Pieskowej
‘skale (piąt., sob. 10—16), Muzeum

Lenina, Topolowa 5 — Lenin w

Polsce (piąt. 9—18, sob. 10—17),
Oddział w Poroninie (piąt./ sob.
8 -16), w Białym Dunajcu (piąt.,
sob, 9—16), Muzeum Historyczne
— Oddziały: Jana 12: Dzieje 1
kultura Krakowa (pif(t. 9—14, sob.
9—14), Szpitalna 21: Dzieje teatru

krak., Grafika L. Misiaka (piąt.
9—15, sob. .9—14),. 'Muzeum Naro
dowe — Oddziały: Sukiennice:
Galeria malarstwa poi. XIX, w.

(piąt., sob. 10—16), Dom Matejki,
Floriańska 41 (piąt. 12—18, sob.
10—16), Szołayskicł) pl. Szczepań
ski 9: Pol. malarstwo i rzeźba do
1764 r, (piąt., sob. 10—16), Nowy
Ginach, al. 3 Maja 1: Krajobraz
Tatr, Nasze góry w .malarstwie 1

grafice (piąt., sob. ;10—16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Staro
żytność i średniowiecze Małopol
ski, kolekcje zabytków archeolo
gii śródziemnorporskiej (piąt., sob.
10—14), Etnograficzne, pl. Wolnica
1 (piąt., sob. 10—15), Przyrodnicze,
Sławkowska 17 (piąt.; sob. 10—13),
Pawilon Wystawowy, pl.
pański 3a:
marskiego i
piąt. 13—20,

Arkady, pl.
stawa A. Nowackiego (piąt. 13—20,
sob. 11—18) i Krzysztofory, Szcze
pańska 2: Wyst. obrazów Janiny
Żemojtel (piąt., sob. 11—18), Pryz
mat, Łobzowska 3: Artysta wobec
siebie i społeczeństwa (piąt., sob.
9—19), Rydlówka, Tetmajera 28
(piąt., sob. 11—14), KTF, ul. Boh.
Stalingradu 13: Venus 73 cz. U
(9—21), Wystawa Plakatu Polit. ul.
Marka 18 (piąt., sob. 10—16), Ko
palnia Soli, Wieliczka (8—16), Pa
łac Sztuki pl. Szczepański 4:
Malarstwo St. Śzmuca i Wł.
GruśżćżyńsRTćgb — Architektura i
krajobraz (piąt. 12—17, sob." 10—

.,■ <

ŻAKOPANE. Pierwszy kon
kurs skoków narciarskich (na
Średniej Krokwi)
mistrzostw
Krzysztofiak
Pawluslakiem (BBTS)
tuną (Wisla-Gwardia).

ZAGRZEB. Po 4 tańcach o-

bowiązkowych W’ konkurencji
par tanecznych prowadzą w

mistrzostwach Europy L. Pa-
chomowa i A. Gorszkow
(ZSRR). Polska parą Weyna-
Bojańczyk jest na 9 miejscu;

CHRISTCHURCH.

Igrzysk * Wspólnoty Brytyjskiej
Kąnadyjka Wendy Cook usta-

'nowiia rekord świata na 109 m

■'.stylem grzbietowym — 1.04,7
min-.'
I OSLO. Hokeiści NRD zremi
sowali z Norwegią 3:3.

nik, choć nie finalista mi
strzostw. Ale Belgowie byli o

krok ód awansu, ustępując w

ostatecznym rozrachunku Ho
lendrom, którzy będąc z nimi
w jedńej grupie eliminacyjnej,
uzyskali tyleż samo punktów i
awansowali tylko dzięki ko
rzystniejszej różnicy bramko
wej.
x Warto dodać, iż obydwa bez
pośrednie pojedynki ,'holeńdeli-
sko-belgijskie przyniosły' '■'Wy
niki remisowe 0:0, a Belgowie
w eliminacjach nie stracjii apti;
jednej bramki, strzelając prze
ciwnikom 12 (Holendrzy mieli
stosunek bramkowy 24:2). Cie
kawe czy polskim
uda się sforsować
nionych obrońdów
Diabłów”złpuSiŻ
cji, uważanego
najlepszych w Europie, bram
karzy — Plota.

Do wypełnienia planu kon
trolnych spotkań kadry braku
je nam jeszcze 4 przeciwni
ków. Energiczne starania PZPN

pozwalają mieć nadzieję, że u-

da się znaleźć potrzebnych
sparringpartnerów

'

spośród, dru
żyn klubowych czy reprezentacji
narodo wych, z którymi spotka-
d<<'i^Z>2</>rZZZZZZZZZiG«Z>^ZZZZZZZZZZZ7>ZZZZZZZZZZ75rZZZZ:

Rendez-vous wiejskich turystów
na szlakach Beskidu Żywieckiego

' 8—10 lutggp:: sBajeza1: 'będztei. 10-
środkiem, z którego wyruszą, i do którego
imiefżać -będą turyści-narei-arzec więjsęy: z ‘«wie-

lu regionów naszego kraju. Ogólnopolski
Chłopski Rajd Narciarski organizowany od
1953 r. cieszy się stale, rosnącym wzięciem
wśród młodzieży wiejskiej, która tłumnie
zjeżdża do Rajczy! by wędrować- na nartach

po ^przepięknych, szlakach. Beskidu. Żywieckiego,
jak nas poinformowali organizatorzy, w te

gorocznej imprezie zapowiedziało swój udział blisko 1000 osób
z 8 województw, które podzielone na drużyny rywalizować ,

będą .ze sobą b palmę pierwszeństwa wg regulaminu ujniu-. .

jącego poza samą wędrówką . także,, narciarskie konkurencje ,

sprawnościowe, zgadywanką o tematyce związanej z 30-leęiem
PRL itp. .

W Rajczy .czekają, pa rajdowców* wielkie. • atrakcję,, gdyż or
ganizatorzy. szykują prawdziwy festyn z występami zespołów
regionalnych, . mających w 2ywieckiem długie tradycję i za
chowane do dziś piękno autentycznego folkloru, a także nie
zwykle bogaty zestaw różnorakich potraw, które serwowane

będą w, specjalnych stoiskach urządzonych przez dziewięć
gminnych spółdzielni, mających swe siedziby ha terenie pó-:
wiatu. M. in. przygotowuje się. kiszki „dóęotki”, baranie sza
szłyki i pieczenie z różna, pokusicę, zdobne chały, pierniki
żywieckie itp. frykasy.

Impreza zapowiada się okazale, polecamy *ją więc także
krakowianom, którzy w niedzielę 10 lutego będą mogli w Raj
czy być świadkami i uczestnikami ludowego festynu, (jl)

Podczas

i

To Was zaciekawi I
PODCZAS meczu zawodo

wych drużyn hokejowych
Los Angeles i Quebec, padł
rekord... karnych minut. Za
wodnicy obu zespołów o-

trzymali od sędziów łączną
karę 1S9 minut. Jak podają
agencje, był to męcz przypo
minający krwawą bójkę, a

nie sportowy pojedynek. W
obu zespołach było po kilku

rannych. i

napastnikom
wysoko ce-

,.Czerwonych
do kapituła.

za jednego z
WCZORAJSZA seria ligowych spotkań w hokejowej ekstra

klasie przyniosła prowadzącym w tabeli nowotarskim „Szarot
kom” zwiększenie przewagi nad najgroźniejszym rywalem —

Naprzodem, który po remisie w Sosnowcu, przy jednocze
snej wygranej nowotarżan w Bydgoszczy ma już 7 pkt. straty
do lidera. Podobnie jak Baildon, który wysunął się po wy
granej w Tychach na. 2 miejsce.
Mecz Polonia — Podhale roz

grywany był pod dyktando no
wotarżan.

'

W pierwszej tercji
walczący ambitnie gospodarze

zdołali zremisować 1:1, w dru
giej „Szarotki”- przyspieszyły
tempo i strzeliły sześć bramek

przy trzech golach zdobytyęh
przez gospodarzy. W ostatniej
tercji goście znów grali bez

specjalnego wysiłku, pilnując
tylko, by bydgoszczanie nie
zdołali odebrać im uzyskanej
przewagi. W sumie Podhale

wygrało 9:6 (1:1, 6:3, 2:2) zdo
bywając . bramki ze strzałów

Batkiewicza, Kokoszki i Kąci
ka, — po 2 oraz Jaskierskiego,
Mrugały i Chowańca.
«xW Krynicy tsce -jak •' relacjo
nuje nasz korespondent Czesław
JAREK — KTH przegrało ko
lejny mecz z ŁKS-em, tym ra
zem 1:8, zdobywając,,,, jedyną
bramkę dopiero w trzeciej ter
cji (Mużelak z podania Zaba
wy) i wyraźnie ustępując prze
ciwnikom, którzy niepodzielnie
panowali na tafli. Bramki dla

zwycięzców strzelili: Białynicki
3, Lejczyk 2 oraz Potz, Stefa
niak i Wasiak.

W pozostałych meczach: Za
głębie.— Naprzód 2:2, Tychy, —

KINA W NOWEJ HUCIE
Świt 15.45, 18, 20.15 Królowe

Dzikiego zachodu (ir.-hiszp. -wł.
1, 14). M. Sala 15, 17.15, 19.30 Kes

(ang. 1. 14). Światowid 16, 18, 20
Albatros (fr. 1 . 16). M . sala 15,
.17115,' 19.30 Ostatni
(USA
skiego
ry mi

Szcze-
Malarstwo J. Kacz-
J. Nowosielskiego

sob. 11—18), Galerie:
Szczepański 3: Wy-

Wóz zbliżył się wreszcie, oświetlając jeden po dru
gim słupy telegraficzne. Maigret i Lucas znaleźli się
poza zasięgiem reflektorów, stojąc po przeciwległej
stronie drogi.

Zgrzyt hamulców. - Szofer wysiadł i otworzył tylne
drzwi samochodu.

— Czy to tutaj? — ozwał śię z wnętrza głos kobiecy.
—

. . Tak, madame... Avrainville... Jest gałąź jedliny
nad bramą...

Ukazała się noga w Cienkiej pończosze. Stopa dotknę
ła Ziemi. Teraz wyłoniło się futro. Maigret ruszył ku

przyjezdnej. I w tym momencie rozległ się huk wy
strzału, a Wraz z nim krzyk. Kobieta upadła na zie
mię, głową naprzód, jak podcięta, zwinęła się w

bek i znieruchomiała. Tylko jedna noga drgała
zmatyeżnie.

Baildon 1:7 j- GKS — Pomo-
rżaniri 1:1.

1. PODHALE 26 44 165—64

2. Baildon, 26 37 168—83
3. NapTzód 26 37 105—70
4. ŁKS 26 27 94—91
5. GKS 26 27 98—78

1 <6/ Polonia 26 26 105—118
7. Pomorzanin 26 22 108—122
8. Zagłębie 26 •19. 85-T-116
9. Tychy 26 12 73—146

19. KTH 26 9 84—220

wojownik
1. 16). Sfinks (Majakow-
2) 16, 18, 20 Mężczyzna któ-
się podoba (fr. 1. 16).

Telewizją
PIĄTEK — 1:16.25 Program dnia.

'16.30 , Dziennik, 16,40. Pora ną Tclgs-■
fora, 17.25 Turystyka i wypoczynek,
17.50 Tygodnik Informacyjny. 18,05
Dwie szkoły — telekonkUrs. 18.23
Kronika. 18.45 „Księżyc” pr. z cy
klu: „Zdarzenia-zmyślenla”.
Dobranoc, 19.30 Dziennik,’
Spotkanie z I. Jarocką, 20.59 Pa
norama, 21.30 Teatr TV:
Ostrowski. „Talenty 1 wielbiciele”.
23.10 Dziennik, 23.15 Wiadomości
sportowe 1 sprawozdacie z mis
trzostw Europy w jeździe figuro
wej na lodzie, 23.55 Pr. na sobotę.

PIĄTEK — II: 17 Program dnia,
17.05 TV Kurs Informatyki, 17.45
„Pechowy: wyścig” film fab. NRD,
18.50 Język niemiecki, 19.20 Do
branoc, 19.30 Dziennik, 20.15 Tran
smisja z mistrzostw Europy w

jeździe figurowej na lodzie, 23
NURT — Filozofia, 23.30 Język
rosyjski, 24 Pr. na sobotę.

SOBOTA — I: 10 „Dyrektor”
film fab. ZSRR, 13.45 1 14.30 TV
Technikum,/ Rolhlcze, 15.10 Pro
gram dnia, 15.15 Kronika, 15.30 Re
dakcja szkolna zapowiada, 15.45
Telereklama, 16 Dziennik, 16.10
„Dzielny - Robin Hood” — film,
16.25 Scena Faktu „Zegnaj dom-

19.20
20.15

A.

kłę-
spa-

*

Komisarz spojrzał na Lucasa.

—JZajtnij. się nią — rzucił.
Ale stracił już kilka sekund. Osłupiały szofer

jak wrośnięty w ziemię. Na pięterku oberży otwarło

się okno.
Strzał padł z pola leżącego po prawej stronie dro

gi. Komisarz puścił się tam biegiem wyciągając rewol
wer z kieszeni. Słyszał przed sobą miękkie cmoknięcia
gliny pod stopami. Nic
reflektorów samochodu,
nie pobocze drogi, clalej
Odwrócił się i zawołał:

—'Światło!...
Żadnego efektu. Powtórzył okrzyk i zaraz zrozumiał

swój błąd. Szofer, czy też Lucas, zwrócił reflektory w

jego stronę. Stał w snopie światła czarny, wyolbrzymio
ny, odsłonięty na pustym polu. Morderca musiał być
niebo dalej, na lewo, lub na prawo, w każdym razie

poza zasięgiem reflektorów.
—. Zgasić, do diabła! — wrzasnął rozgniewany ko

misarz. Zacisnął pięści z wściekłości. Biegł zygzakami,
jak umykający królik. Przez tę nieszczęsną ilumina-

stał’,

jednak nie widział z powodu
które rozjaśniając intensyw-

czyniły ciemność tym głębszą.

cję stracił poczucie kierunku, gdyż nagle 'dostrzegł o sto

kroków przed sobą pompę benzynową, następnie ja
kiś ludzki kształt i już z bliska dotarł dó niego głos:

— Co się dzieje?
Maigret zatrzymał się wściekły i upokorzony. Zmie

rzył Oscara wzrokiem od stóp do głów i stwierdził, że

nie ma śladu błota na pantoflach, ćzy ubraniu.
— Widział pan kogoś?

,— Tylko taksówkę... Pytali o drogę do Avi*ainvilleh.'
- Komisarz spostrzegł oddalające się szosą czerwone

światełka. 1
— A to, co było?
— Ciężarówka do Hal.
— Zatrzymywała się?
— Tyle, żeby wziąć dwadzieścia litrów...

Maigret dostrzegł w oddali krzątaninę przed oberżą
samochód, który nadal oświetlał puste pole. Odwróciłi

się i poszedł wprost ku domowi Micłionnętów.
Zadzwonił.
Ktoś uchylił judasza. . .

— Co tam? k-'ri<
— Komisarz Maigret... Chciałbyrij pómówić z panem

Michonnet. S

Drzwi .zamknięte były na dwa spusty. Klucz zachro-
botał w zamku. Ukazała się pani Michonnet niespo
kojna i zdenerwowana. Mimo woli spojrzała ukradkiem
na drogę.

— Nie spotkał go pan?

— A nie ma go w domu? — udał zdziwienie komi
sarz, nabierając nadziei.

— To. znaczy... Sama nie wiem... Ja... Strzelano

przed chwilą, nieprawdaż? Ale proszę, niech pan wej
dzie!

Miała około czterdziestu lat i twarz bez wdzięku, o

grubych rysach.
— Pan Michonnet wyszedł na moment...

Przez otwarte drzwi na lewo widać było jadalnię,
Ze stołu jeszcze nie zebrano.

— O której mąż wyszedł?
— Nie wiem dokładnie... Może pół godziny tepiu...
Jakiś szmer dał się słyszeć w kuchni.
— Ma pani służącą?
— Nie, to pewnie kot...
Komisarz otworzył drzwi 1 zobaczył Michonneta we

własnej osobie, który wszedł wejściem od ogrodu
Trzewiki miał oblepione gliną. Wycierał je. właśnie.

— Pańska broń! — zgrzytnął policjant.
— Moja?
— Oddać broń, szybko!
Agent- Ubezpieczeniowy podał mały, bębenkowy pi

stolet, który wyjął z kieszeni spodni. Jednakże sześć
naboi tkwiło na swoich miejscach, a lufa była zimna.

— Skąd pan wraca?
— Stamtąd...
— Co pan przez to rozumie? , . .

— Nie bój się Emilu... Nikt nie ośmieli się zrobić
ci krzywdy — wtrąciła pani Michonnet. — Tego już
za wiele, doprawdy... Mój szwagier jest sędzią pokoju
w Carcassone.

— Chwileczkę, madame. Ja rozmawiam z pani mę
żem... Pan szedł do Avrainville... Co pan
do roboty?,..

— Ja?... W Avrainville?

Drżał. Na próżno usiłował przybrać godną
jego zdumienie robiło wrażenie'szczerego.

Dyżury
Chir.: Kopernika 21, Chin dziec.:

Prokocim, Laryng.: Kopernika
23a, Urolog.: Grzegórzecka 18, -

Neurol.: Botaniczna 3, Okulist.:
Kopernika 38. Pogotowie Ra
tunkowe: Siemiradzkiego 1:

wypadki tel. 09, zachorowania i

przewozy: 380-50, Pódgórze 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 27-9? .

Nowy Targ 20-42, Nowy Sącz
208-25, Tarnów 39-96 (7—16), Infor-
mac. o Usługach, Mały Rynek' 5
tei. 565 -88, 228-56, Nowa Huta:

Pogot. MO tel. 411 -11, Pogot. Ra
tunki 422-22,
Dyżur pediatr. dla Nowej Huty i

pow. Proszowice: Szpital w No
wej Hucie, Informacja kolejowa
zagr.
595-15,
413-54 (dla N. Huty) 203-22, 203-42,
584-23. 230-19, Poradnia d/s Wy*
chowania Seks. Młodzieży 357-66
(14—18 ź wyj. sobót). Milicyjny
Telefon Zaufania 216-41. całą dobę,
262-33
gradu
macji

Straż Poż. 433-33,

222-48, ktaj. 238-80 do 85,
Informacja kodowa tel.

(8—16), KTSM, Boh. Stalin-
13 — telefon porad 1 Irtfor-

z zakresu seksuologii 578-08.

29 Listopada 17, os. Olsza n,
Długa 4, Zakopiańska 69, pl.' Wol
ności 7, Pstrowskiego 94 (tlen),
N, Huta: al. Rew. Październiko
we) 6 (tlen), os. Kazimierzowskie.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9

do zmroku.

Radio
PROGRAM II

PIĄTEK
„Kiedy stres bywa zja«

miał tam

minę. Ale

(Ciąg dalszy nastąpi) Ul)

17.06
wiskiem pozytywnym*’. 17 .20 Kon
cert życzeń (Kr.) . 18.05 W rytmie
sport. 18.30 Echa dnia. 18.40 Lu
dzie wśród których żyjemy. 19.00
Kwadrans jazzu. 19.15 34 lekcja ję
zyka angielsk. 19.30 Koncert Ork.
Symfon. Radia Włoskiego w Rzy
mie. 20.22 Dyskusja literacka. 20.42
D. c . koncertu. 21.15 Muzyka roz
rywkowa. 21 .50 Wiadomości sport.
22..0 Magazyn studencki. 23.00 Po
raz pierwszy na antenie. 23.35 Ca
'słychać w- świecie. 23.40 Z ’ muzy
kiXXw.

NA UKF 68.75 MHz — Z KRA.
KOWA

16.15 Spotkanie z włoską piosen
ką. 16.35 Aud. literacka. 16.50 Mi
niatury instrument, i wokalne.


