
Kraków, poniedziałek 1 kwietnia 1974 r.

Rok ubiegły przyniósł dalsze korzystne zmlnny

F

gospodarki — to obiektywne
warunki zbliżenia . i rozwoju
wzajemnie korzystnej współpra
cy Polski i Szwecji.

Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów
Piotra Jaroszewicza przybywa dziś do Polski
z oficjalną wizytą premier rządu Szwecji —

OLOF PALMĘ.

Zdjęcie: planety
Merkury wyko
nane przez ame
rykańską sondę
kosmiczną „MA*
BINEK 10” z od
ległości 18 2on ki

lometrów!
że amerykańska

„Marlner 10”
obie-

szvm kraiu krakowjł’l“J*łROK XX[X P|SMO POPOŁUDNIOWE far 77(1(8870)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Zakupili radioodbiornik
We współzawodnictwie bry

gad pracy socjalistycznej no
wohuckiego Przedsiębiorstwa
Robót Elektrycznych „Elektro-
montaż” — I i II miejsce zajęły

. brygady Henryka Soleckiego ,1
Kazimierza Raźnego. Włączając
się do Banku Ludzkich Serc —

pracownicy, wchodzący w skład
obu zespołów, zakupili z wrę
czonych im nagród pieniężnych
radio „Jubilat”, które postano
wili ofiarować starszemu męż
czyźnie, pozbawionemu dotych
czas możliwości słuchania radio
wych audycji.

Nowy radioodbiornik otrzymał
z rąk przedstawicieli obu wy
mienionych brygad 70-letni pan
Ludwik S., podopieczny Ośrod
ka Op. Spoi, dzielnicy Krowo
drza.

Serdecznie dziękujemy! -
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Zabrakło mu... promu
Niecodzienny, wypadek wyda

rzył się nad Jeziorem Czchow-
. skiną w miejscowości Wy trzy-
szczka (poW- Brzesko). Na kur
sujący tam prom wjechał sa
mochód ciężarowy Krak. Przędą'
Instalacji Budownictwa,
przerażeniu przewoźników
zatrzymał się jednak, tylko
przejechał całą długość pokładu
i wpadł do wody. Na szczęście
było tu jeszcze dość płytko, to-
też akcja ratunkowa zakończyła
się pomyślnie. Wyratowano z

opresji kierowcę 1 jego pomoc
nika, a następnie wyciągnięto,
na brzeg samochód. Jak się 0-
kazało powodem przymusowej
kąpieli była awaria hamulców,
które, akurat w decydując5rm
momencie odmówiły posłuszeń
stwa.

ltarv Klssinger
kobiercu

a-

Przyszła
końcu pora na
wet na tak za
twardziałego ka
walera , jak
merylcańśki sek
retarz stanu Hen
ryKlssinger. 3.
bm. Odbył się je
go ślub z 39-let-
nią Nancy Ma-

gińnes. Oblubie
nica była dorad-

cą d/s polityki
zagranicznej by
łego gubernatora
stanu Nowy Jork
— Nelsona Roc
kefellera, Wiado
mość o ślubie H.

Kissingera stała

się sensacją w

Ameryce; Prasa

podkreśla, że

Klssinger, który
jest zwolenni
kiem poufnych
rokowań dyplo
matycznych, ta
kie same zasady.
stosuje wobec

swego życia pry
watnego, gdyż do ostatniej chwili 1
lic: nie wiedziano O' jego malżeii-
ikich planach. .

W sobotę wieczorem sekretarz
stanu USA wraz > ze swą nową
małżonką przybyli do miejscowoś
ci wypoczynkowej Acaptilco w

Meksyku, gdzie spędzą 10 dni. Na
tychmiast po wyjściu z samolotu
szefa dyplomacji amerykańskiej i
jego małżonkę otoczyli liczni funk
cjonariusze służby bezpieczeństwa.

Niewykluczone, :

sonda kosmiczna

wykryła istnienie księżyca,
gającego planetę Merkury. Według
profesora tyle Broadtoota z ob
serwatorium astronomicznego Kitt
Peak w Arizonie, aparatura po
kładowa „Maąinera 10” wskazuje
na istnienie takiego satelity.. Jeśli
.potwierdzą to , zdjęcia wykonane
przez sondę,:' satelita Merkurego
będzie 33 księżycem układu sło

necznego. CAF

Niedziela

czynu młodych
10 tys. młodych mieszkańców

wsi ziemi krakowskiej, członków
ZSMW przystąpiło wczoraj do

czynów społecznych w ramach

„Wiosny czynów”.
Do pracy społecznej przystą

pili również mieszkańcy Krako
wa. M ., in. hutnicy z krakow
skiego kombinatu pracowali we

własnym ośrodku Wypoczynko
wym w Bąrtkowej, członkowie
ZMS z Zakładów Cukierniczych
„Wawel” dali dodatkową pro
dukcję poszukiwanych na ryn
ku wyrobów cukierniczych,' a

członkowie ZMS z Podgórza I ju
nacyz OHP pracowali przy bu
dowie ośrodka sportów wod-;
nych na Bagrach.

Polscy archeolodzy
odkryli fragment)
starożytnej biblioteki

P
rzed kilku dniami zakoń
czyła prace wykopalisko
we polsko-angięlsko-ame-

rykańska wyprawa archeolo
giczna badająca ruiny staro
żytnej fortecy w Kasr Ibrim
w Nubii. Forteca zbudowaną
na wysokim wzgórzu nad Nilem

była używana ód cząsów f.ara^
onów aż po późne średniowie
cze. Tegoroczne wykopaliska
przyniosły ciekawe odkrycia.

I
utto pogoda w rejonie
Krakowa kształtować .się
będzie nadal na skraju
Wyżu. . Zachmurzenie du
że, okresami umiarkowa
ne. Wiatry północno-
wschodnie i Wschodnie 4
—1 m/sek. Temperatura,

dniem od plus 17 do 20, nocą
odplus4doplus2st.C.

W czasie 4-dniowego pobytu
w naszym kraju szwedżki mąż
stanu przeprowadzi rozmowy
z czołowymi przedstawicielami
polskiego życia politycznego i

państwowego. Jak można prze
widywać wachlarz tematów o-

mawianych w czasie spotkań
obu premierów obejmie naj
ważniejsze problemy zarówno
stosunków dwustronnych, jak
i związanych z aktualną sytua
cją 'międzynarodową.: Istotne

miejsce w rozmowach zajmie
zapewne tematyka bałtycka —

a więc szerokiej, pokojowej
współpracy : państw leżących w

basenie tego morza.

Szwedzki gość odbędzie krót
ką podróż po Polsce, odwiedzi
Katowice, Kraków i Szczecin,
a także' szereg wielkich zakła
dów przemysłowych. Zarówno
ta podróż, jak i oficjalne roz
mowy, będą z pewnością dosko
nałą okazją do bliższego pozna
nia przez szwedzkiego premiera
osiągnięć gospodarczych nasze
go kraju, a także przedyskuto
wania możliwości dalszego roz
woju polsko-szwedzkiej
pracy, gospodarczej.

. Wizyta Olofa Palmę i
— następujące niespełna
po wizycie Piotra Jaroszewicza
w Szwecji — spotkanie obu pre
mierów, a także 'rozmowy w

Warszawie, stanowić będą ko
lejne doniosłe wydarzenie - dla

dalszego rozboju polsko-szwedz
kich stosunków. Bliskie sąsie
dztwo obu państw, tradycyjnie
dobre stosunki, uzupełnianie się

współ-

obecne
2 lata

Znaleziono wiele reliktów daw
nej architektury m. in. szcząt
ki świątyni z okresu meroic-

kiego, to jest sprzed 500—400
lat p.n .e. Jest to już druga świą
tynia znaleziona przez polską
ekspedycję w Kasr Ibrim. W
ub. roku odsłonięto tu ruiny
świątyni faraona Taharki.

Szczególnie cenne okazały się
znaleziska pochodzące z począt
ków naszej , ery — z okresu

kiedy Kasr Ibrim było rzym
ską twierdzą pograniczną. Zna
leziono tu m. in. zbroję legio
nisty rzymskiego wykonaną ze

skóry wzmocnionej metalowymi
płytkami. Archeolodzy natrafili
też na dużą ilość papirusów.
Były to teksty greckie oraz bar
dzo rzadkie w tej części Afryki
rękopisy łacińskie. Prawdopo
dobnie jest to fragment biblio
teki stanowiącej własność -któ
regoś z oficerów garnizonu
rzymskiego. Wśród znalezio
nych tekstów rozpoznano frag
menty poematów Homera. Fot. W. Zawiślak
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/c świata
JAK informuje agencja France Pręsse, prace

nad rozminowywaniem Kanału Sueskiego roz-

poczną się 7 bm.
W SZTOKHOLMIE zakończyła obrady kon

ferencja w sprawie Wietnamu, w której ucze
stniczyło kilkuset wybitnych działaczy z 50 kra
jów. Konferencją miała na celu zmobilizowanie

opinii światowej do walki o realizację porozu
mień paryskich.

NIEDZIELA była 20 z kolei dniem starć

zbrojnych na Wzgórzach Golan.
Z KAMBODŻY donoszą, że patrioci khmerscy

kontynuują natarcie na nadmorskie miasto

Kampot, bronione przez wojska Lon Nola.

Trwają także zacięte walki w rejonje miasta

Ddong, na północ od -Phnom Penh.

Jak żyliśmy w r. W73
w świetle statystyki
Rok 1973 przyniósł dalsze, korzystne zmiany w naszym życiu.

Świadczą o tym najlepiej dane o rozwoju społeczno-gospodar
czym kraju zawarte w małym roczniku statystycznym GUS. Z

Informacji tych można dowiedzieć się nie tylko o wynikach na
szej pracy, ale również o tym' jak mieszkamy, żyjemy, odpo
czywamy.

A oto w syntetycznym skrócie
niektóre ważniejsze dane. W 1973
roku wg szacunkowych danych,
z pracy poza rolnictwęm utrzy
mywało się 60,5 proc mieszkań
ców (pracujących, łącznie z oso
bami pozostającymi na utrzyma-
niu), z rolnictwa —. 27,2 proc., a

ze źródeł niezarobkowyeh — 12.3

proc. Liczba pracujących
osób czynnych zawodowo

: Uczniów), w końcu 1973 roku

liczyła 16,4 min, w tym 11,6 min

stanowiły osoby zatrudnione

gospodarce uspołecznionej.
Jak pracowaliśmy?

Można odpowiedzieć krótko —

lepiej niż w poprzednich.latach.
Np. wartość produkcji globalnej
przemysłu w porównaniu do

czyli
(bez

W

Nie mniej ciekawe dokumen
ty znaleziono z czasów chrześci
jańskiego królestwa Nubii. Są
to średniowieczne pergaminy
stanowiące fragment jakiegoś
urzędowego archiwunj, z ko
piami listów i dokumentów.
Na jednym z pergaminów u-

wieęznione jest . -imię króla
Moise z XII w., które po raz

pierwszy znaleziono na inskry
pcjach w Farąs. W ten sposób
dane z Faras i Ka$r Ibrim u-

zupełniają się wzajemnie, poz
walając na lepsze poznanie hi
storii Nubii.

Na zdjęciu „Mi
lionerzy” kom
panii transpor
towej. Na

pierwszym pla
nie dowódca
kompanii ppłk
Eugeniusz Ku

czę r.

1972 r. wzrosła o 11,3 proc. Naj
bardziej dynamicznie rozwijał
się przemysł precyzyjny, elek
trotechniczny i elektroniczny o-

raz maszynowy.
Zwiększyła się również war

tość globalnej produkcji rolni
czej o 7,8 proc, w stosunku do
1972 r., przy czym szybciej
wzrastała produkcja zwierzęca
(o 9,3 proc.) niż roślinna (o 6,4
proc.) .

Dalsze zmiany nastąpiły w

spożyciu niektórych artykułów
konsumpcyjnych. -Spożywamy
np. więcej mleka i . przetworów
mlecznych, jaj, tłuszczóiw, cu
kru. i ryb mniej ziemniaków i

przetworów zbożowych..
Jak mifeszkaray?

ub, roku wiele tysięcy ro-

przeprowadziło się do no-

W
dżin

Wy.c-h, lepiej’-wyposażeń yęh w- .u -

rządzenia techniczne rfiiesżkań

Było to możliwe dzięki oddaniu
do użytku 225,6 ty,s. mieszkań, to

jest o przeszło 20'tyk. Więcej niż
w 1972 f,: Ż energii elektrycznej
korzystało 6,3 miń gospodarstw
domowych, z sieci ’

gazowej —

2,7 min. Komunikacja miejska
przewiozła w 1973 r. 5,5 mld pa
sażerów, w • tym komunikacja
autobusowa — 2,8 mld.

Jak odpoczywamy?
Chętnie oglądamy telewizję, o

czym . świadczy stały wzrost a-

bonentów. Ich liczba zwiększy
ła się w ciągu roku ó 485 tys.
osiągając na koniec 1973 r. — 5,7

[ Korespondencja
Na uroczystej zbiórce, jaka

odbyła się ostatnio z okazji prze
jechania przez kierowców
nostki Specjalnej Wojska

pesymistów,
kinach

w 1972. r.

min wiy
ich liczba

min abonentów. Nie ogranicza
my się jednak do oglądania fil
mów we własnym domu. Wbrew

przewidywaniom
frekwencja w naszych
rośnie. Podczas, gdy
kina odwiedziło 136,1
dzów,to—w1973r.
wzrosła do 140,7 min.

Wyjeżdżamy chętnie na urlo
powy odpoczynek. Z wczasów

organizowanych przez FWP, za
kłady pracy i inne organizacje
skorzystało w ub. roku 3,1 min,
w tym z wczasów ulgowych —

2,6 min osób.

leK
isl

Oryginalne hobby ma Antonin

Vesely z Rekounika w central
nych Czechach, Zbiera on mia
nowicie nalepki z butelek od

piwa. Jego kolekcja liczy już
40.000 sztuk. CA? — CzTK

własna z Kairu]
skiego w Doraźnych Siłach

Zbrojnych ONZ na Bliskim
Wschodzie miliona kilometrów,
dowódca jednostki' płk dypl. Je
rzy Jarosz wyróżnił przodują
cych kierowców awansami, na

kolejne stopnie wojskowe, nadał
Odznaki Wzorowego Żołnierza i

Wzorowego Kierowcy a także

nagrody. rzeczowe. Nagrodę
specjalną w postaci zegarka «-

trzymał st. szer. Stanisław Mo-
sór kierowca „stara 66”, które
mu przypadłe w udziale przeje
chanie milionowego kilometra.
Wśród wyróżnionych znaleźli się
m. in.: szer. Marian Piszczek,
szer. Marek Biwojno, kpr. Jerzy
Stopa, szer. Waldemar Młodoże
niec i wielu innych.

Warto dodać, że wykonywane
przez polskich żołnierzy zada
nia wymagają przede wszystkim
doskonalej kondycji fizycznej,
dużej koncentracji psychicznej,
Ofiarności, poświęcenia i odwa
gi. ‘Takie, właśnie '

cechy posią- ■’
dają nasi znakomici ćhłopć/ w

niebieskich beretach’ Wykonują
cy'zadania pod błękitną flagą
ONZ. Dowódca 6 PDPD płk
dypl. Marian Żdrzałka może być
spokojny o to, że jego podwład
ni wykonają , powierzone im w

PSZ ONZ zadania z największą
precyzją i mistrzostwem jak
przystało na żołnierzy spado
chroniarzy LWP.

ADAM CICHOSZ
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Franciszek Szlachcic gościem Zjazdu

!

PRZEWODNICZĄCY Rady
Państwa H. Jabłoński wystoso
wał /depeszę gratulacyjną do

prezydenta Rumunii N. Ceau
sescu- w związku z jego wybo
rem na to stanowisko. Prezes;
Rady Ministrów P. Jaroszewicz
przesłał gratulacje do M. Ma-
nescu z okazji powołania go na

Stanowisko przewodniczącego
Rady Ministrów SRR.

NA ROZPOCZYNAJĄCE się 2
kwietnia „Dni Kultury Pol
skiej” w ZWlązkU Radzieckim
udała się do Moskwy delega
cja z członkiem Biura Poli

Order Sztandaru Pracy I klasy dla Fabryki

Chrzanowski Jablok“

ma 50 lat
„Patriotyzm I internacjonalizm źródłem siły Polski Ludowej,

której dzień dzisiejszy tworzyliśmy walką i pracą”. Pod tym
hasłem toczyły się wczorajsze obrady VIII Zjazdu Delegatów

. Okręgu Krakowskiego ZBoWiD. W Zjeździe uczestniczyli m. in.:
członek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR — Franciszek
Szlachcic, I sekretarz KW PZPR w Krakowie — Józef Klasa,
wojewoda krakowski — Wit Drapich, prezydent naszego mia
sta — Jerzy Pękala, sekretarz generalny ZBoWiD — Jakub
Krajewski, generał dywizji, prezes ZG ZIW — Franciszek Księ-
źarężyk. Obecny był konsul generalny ZSRR w Krakowie —

Lew Wachramiejew.

Fakt, iż Zjazd odbył się wła
śnie w roku 30-lecia PRL nada-
je mu znaczenie symboliczne.
Wszak .tym, którzy walczyli na

■Wszystkich' frontach II wojny
światowej — żołnierzom GL,
AL, BCh i AK, więźniom hi
tlerowskich obozów zagłady, a

także licżeśtnikórń powstań
śląskich i wielkopolskich, za
wdzięczamy to, że dziś możemy
żyć i pracować w wolnej Oj
czyźnie. Dorobek organizacji
zbowidowskiej regionu krakow
skiego- jest bardzo duży. Nale
ży ona dó najliczniejszych w

kraju (23 tys. członków) i jest
inicjatorem.'- wielu akcji mają
cych. ogromne znaczenie, społe
czne i„ polityczne.

.Ludźmi bohaterskiej walki i

dobrej roboty,- nazwał zbowi-
dowców w swym wystąpieniu
Józef Klasą. . Dziękując im za

dotychczasową1 działalność i/ ży
cząc dalszych sukcesów, I se
kretarz KW apelował, by nadal

(ŹKH/ŁW)
Sejmu

gen.
gen.

Fran-

służyli społeczeństwu swą wie
dzą i doświadczeniem.

W Zjeździe uczestniczyło 403
delegatów. W żywej 3? dyskusji
oceniono pozytywnie
Związku, podkreślając
iż wiele spraw wymaga
załatwienia. Wybrano
członków nowego Zarządu O-

kręgu oraz 72 delegatów na V

Krajowy Kongres ZBoWiD,
Krakowski Oddział repreżento-

pracę
jednak
jeszcze

także

Nagrody
VII Przeglądu
filmów o Sztuce
■ rwający

Przegląd
m 7'

od 27 marca VII
i Filmów- o Sztu

ce w Zakopanem zakoń-
się w sobotę uroczystym

Oszczędność paliw
w Czechosłowacji

Jak poinformowała agencja
CzTK, w ■Czechosłowacji postano
wiono przeprowadzić cały zespól
posunięć, zmierzających

' do osz
czędności paliw.

Do 30 kwietnia br. zostanie o-

pracowany projekt dotyczący o-

graniczeńra^kzybkhścFa pórńsżaiiia
się samochodów wszystkich /'■-ty
pów oraz innych rodzajów, pojaz
dów tnotórówych.

Rząd postanowił z dniem 30 mar
ca br.. przeprowadzić regulację cen

detalicznych benzyny. Tak np.
cenę benzyny zwyczajnej podnie
siono, z 2,10 korony za 1 litr do
4 koron, specjalnej z 2,40 do 4,30,
asuperz3dó5koronzalitr. .

KRONIKA WYPADKÓW
© W Jerzmanowicach (pow; Ol

kusz) samochód marki „fiat” pod
czas wymijania grupy pieszych po
trącił 2G-Ietniego Andrzeja Izdeb
skiego (zam. w Czubrowicach),
który, nagle skręcił na jezdnię.
Mężczyzna poniósł śmierć na miej
scu. ■ •

@ W Porębie Radlnej pow. Tar
nów utonął w miejscowym potoku
mieszkaniec tej wsi Ludwik Szym-.
czyk.

© Na stacji PKP w Wadowi
cach została potrącona przez po-

. ciąg 33-letuia- Zofia Czaicka, zam.

w Choczni. Ranną kobietę prze
wieziono do szpitala.

czył
wręczeniem nagród i pokazem
nagrodzonych filmów.

W ciągu trzech dni przedsta
wiono na Przeglądzie 27 filmów;
z których jury pod przewodni
ctwem Władysława Hasiora po
stanowiło pierwszą nagrodą
wyróżnić film pt. „Światy
Grzegorza Stańczyka” reżyserii
Marii Mrozek. Kolejne nagro
dy otrzymały filmy: II — „Jó-
,zet „Mehoffer” jeż. Bjohdana
Mościcftiego, ®lA.-^'ąRoman
.Cieślewicz” wrefc i Totoa^twPo-

bóg-Malinowskiego. Ten ostatni
film otrzymał .również nagrodę
publiczności,

Ponadto wyróżnienia Depar
tamentu Plastyki Ministerstwa
Kultury i Sztuki otrzymały
filmy: „Przygoda pani Marii”
— rei. Mirosławy Marcinkie
wicz, „Kadyny-73” — rei. Grze
gorza Dubowskiego, „Zbigniewa
Makowskiego pejzaże niedostęp
ne” — reż. Tadeusza Kraski i

„Wacław Taranczewski” —. reż.

Barbary 'Pietkiewicz. Film
„Alfons Karny” reżyserii Ry
szarda Wójcika otrzymał wy
różnienie Zarządu Głównego
PTTK.

Warto przypomnieć, że filmy
nagrodzone, zagraniczne, a tak
że spore fragmenty pokazów re
trospektywnych przedstawione
zostaną również w Krakowie
m. in. w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką”, (e)

wać będą na V Kongresie m.

in.: członek Biura Politycznego
sekretarz KC PZPR Franciszek
Szlachcic, marszałek
PRL Stanisław GuCwa,
broni Zygmunt Berling,
dywizji prezes ZG ZIW
ciszek Księżarczyk, ; wojewoda
krakowski Wit Drapich.-

Franciszek Szlachcic dzięku
jąc delegatom za wybranie go
na swego przedstawiciela, moc
no zaakceptował
kowskiego ZBoWiD-u,
wielokrotnie

zaangażowania
wy Ojczyzny,
kierownictwo
będzie starało
potrzeby kombatantów i każdy
ich ./słuszny postulat będzie na

pewno .załatwiony.
Podczas

było się
Zarządu
wybrano :

Wyłoniło
prezesa, 5 Wiceprezesów
kretarza Okręgu.
Krakowskiego Zarządu Okręgu
został wybrany ponownie An
toni Dałkowski.

Dla upamiętnienia tych co

polegli w walce o wolność;
przedstawiciele delegatów przy
byłych na Zjazd złożyli kwiaty
na grobach żołnierzy radziec
kich pod pomnikiem W. Leni
na i na Grobie Nieznanego Żoł
nierza.

zasługi kra-

który
dawał przykład
w słuszne spra-

Podkreślił on,' iż
. partii i rządu
się zaspokajać

i trwania Zjazdu od-
I posiedzenie nowego
Okręgu, na którym
15-osob0we Prezydium,
ono spośród siebie

i se-

Prezesem

(bog)

Zasady zakupu dewiz

krajów socjalistycznych
W celu zapewnienia bardziej

zrównoważonej wymiany walut
w turystyce z niektórymi kra
jami

'

socjalistycznymi — mini
ster finansów zarządził, co na
stępuje:

1. Z dniem 31 marca 1974 r.

opłatą pobierana przy sprzedaży
koron CSRS i forintów WRL zo-

staje ustalona w wysokości 30
proc, równowartości zakupywa
nych dewiz; opłata pobierana
przy, sprzedaży marek NRD w

wysokości 36 proc.
2. Do końca maja br. osoby

udające się w celach prywat
nych do Bułgarii będą mogły
nabyć w

walut 50
ce się do
w przypadku przejazdu tranzy
towego przez te kraje talony
NBP na wymianę złotych. Na
tomiast w przypadkach wyjaz
dów na dłuższy pobyt, np. urlop,
upoważnione oddziały NBP w

miastach Wojewódzkich będą
dokonywały wyższych przydzia
łów zgodnie z obowiązującymi
normami. Po tym okresie wszy
stkie kasy '• :.'vtowe będą zao-

punktach wymiany
lewa, a osoby udają-
Rumunii 500 lei oraz

tycznego KC PZPR wicepre
mierem i ministrem kultury i
Sztuki J. Tejcbmą.

W JABŁONKACH na terenie
Bieszczadów, gdzie przed 27 laty
poległ od kul band UPA gen.
Karol Świerczewski — odbyły
się uroczystości poświęcone je
go pamięci.

FILMEM „Zakazane piosenki”,
rozpoczęła telewizja polska w

II programie cykl pn. „Ekran
wspomnień”. Filmy tego cyklu
emitowane będą w programie
II w niedzielę i piątki. W cią
gu pięciu miesięcy — do koń
ca sierpnia — przewiduje się
wyświetlenie ok. 50 tytułów
filmów 30-lecia.

Pierwsża w ńśszym kraju
Fabryka Lokomotyw- „Fa-
blok” w

' Chrzanowie ob
chodzi półwiecze swej działal
ności. O dorobku i planach roz
wojowych Fabryki mówiono w

czasie jubileuszowego spotkania
przodowników pracy i ludzi do
brej roboty, które 31 bm. od
było się w Chrzanowie. W spot
kaniu uczestniczył członek Biu-
rą Politycznego, sekretarz KC
PZPR — Franciszek Szlachcic. ’

W czasie spotkania F. Szlach
cic udekorował sztandar .,Fa
bloku”' Orderem Sztandaru

Pracy I klasy, przyznanym Fa
bryce przez Radę Państwa.
Wieloletnim zasłużo-nym pra
cownikom „Fabloku” wręczono
Odznaczenia państwowe. Krzy-

że Kawalerskie Orderu Odrodzę-
nia Polski otrzymali: pracow
nica obróbki wirowej — Maria
Bielecka, emeryt, były mistrz
obróbki wirowej — Leon Ga
jewski, ślusarz wydziału mon
tażu lokomotyw Jan Koźmin, i
mistrz wydziału remontowego
— Edward Wróbel. Złotymi,
srebrnymi i brązowymi Krzyża
mi Zasługi udekorowano 36 pra
cowników.

W jubileuszowym spotkaniu
załogi „Fabloku” uczestniczyli
także: t sekretarz KW PZPR
w Krakowie — Józef Klasa i
minister przemysłu ciężkiego —

Włodzimierz Łejczak, :

E. Ciiereh

i P. Jaroszewicz

wśród żołnierzy
I sekretarz KC PZPR Edward

Gierek i prezes Rady Mini-trów s

Piotr Jaroszewicz w towarzy
stwie ministra obrony narodo
wej gen. armii Wojciecha Ja
ruzelskiego odwiedzili 29 marca

br. przebywającą na ćwicze
niach poligonowych jednostkę
rakietową Śląskiego Okręgu
Wojskowego, zaś 30 marca br.

żołnierzy Północnej ’ Grupy
Wojsk Armii Radzieckiej. Spot
kanie przekształciło się w ma
nifestację przyjaźni i braterstwa
łączącego narody ZSRR i Polski. .

laureatem Festiwalu
Fot. J. Burns

Kabaret „Pod Budą

Miejsce inteligencji
w budownictwie

Grand Prix festiwalu Piosenki

)..róuaio
Kraków, Urocław i Warszawę

dobifce. Zwracał uwag? fakt o-

gfomlnte rozbudowanej oprawy
muzycznej piosenkarskich popi
sów.

Jeszcze — festiwalowe impre
zy. Sobotni’ Maraton Kabareto
wy zaistniał pozytywnie głów
nie dzięki rewelacyjnemu jak
zawsze profesorowi J. T. Stani
sławskiemu. Niedzielne „zwoła
nie festiwalowe" w Rynku Gł.
nie było imprezą udaną, bo jak
„festiwalowe” skoro nie było na

n’m uczestników Festiwalu. Kon
cert laureatów potwierdził traf
ność werdyktu jury, a końcowy
bal miał zasadniczy miły akcent,
to znaczy wręczono pamiątko
we, dowcipne dyplomy uczestni
kom festiwalu i tym, o których
si? zwykle z takiej racji nie
mówi, a którzy wkładają wiele
pracy w organizację imprezy.
Odnotujmy więc, że Jerzy Ka
czorowski dostał dyplom „jako
ten, który zrobił Festiwal”, (bn)

Piosenki i Pio-
Studenckich
laury tym

artystom, któ-

środki
Bułga-
ogólną
wyso-
osobę.

Festiwal
senkarzy
przyniósł

właśnie młodym
rych wymienialiśmy w sobotę
w pokonkursowej informacji.
Według już werdyktu 'jury trzy
równorzędne nagrody główne o-

trzymali: KABARET AKADE
MII ROLNICZEJ „POD BUDĄ”
z KRAKOWA (za blok trzech
piosenek wykonanych w kon
kursie), KRZYSZTOF PIASEC
KI z WROCŁAWIA za autor
stwo i wykonawstwo, ELŻBIE
TA WOJNOWSKA z WARSZA
WY za wykonawstwo a HEN
RYK AŁBER za muzykę do
wiersza W. Szymanowicza „Za
proście mnie do stołu”.

Nagrodę dziennikarzy akredy
towanych przy Festiwalu otrzy
mał Kabaret AR „Pod Budą”,
a swoją tradycyjną prywatną
nagrodę, „Lajkonika” red. Jo
lanta Antecka z „Dziennika Pol
skiego" wręczyła Bohdanowi
Smoleniowi z tegoż kabaretu.

Lista kolejnych nagród spe
cjalnych i wyróżnień, zbyt jest
długa, by wymieniać ją w. ca
łości, odnotujmy więc z niej lau
ry krakowskich twórców i wy
konawców, I tak EWA OMYŁ-

KA otrzymała Nagrodę Rektor
ra PWST w Krakowie, AN
DRZEJ GRUSZCZYK — Nagro
dę Rektora WSE, nagrodę spe
cjalną SZSP oraz kontrakt na

zakup piosenek przez Związek
Artystów i Kompozytorów, o-:,

trzymała krakowska Wolna
Grupa „BUKOWINA" a TERE
SIE GURAK przypadła w u-

dziale wyróżnienie oraz adapter
i 4 płyty z fundacji Rektora UJ
i Rektora PWSM. Nagrodę Rek
tora AR otrzymali , HENRYK
CYGANIK i JANUSZ HNATO-
WICZ, autorzy „Ballady deka
denckiej”.

Tegoroczny Festiwal różnił się
„czymś" od kilku poprzednich.
Prawdopodobnie dlatego, że
przebiegał głównie w „Rotun
dzie", że miał jakby mniej u-

roczystą oprawę. Ale też przez
to zszedł, z pseudo-profesjonalne-
go piedestału i był bardziej na
turalnie studencki. To chyba

socjalizmu w Polsce

W Oddziale PĄN w Krako
wie odbyła, się konferencja teo-

retycżno-ideologiczna, poświęco
na miejscu i roli inteligencji w

bu<ioiyri.ictwie „socjąjizmii w

Polsce.- -Jak podkreślono. w, ,to’-,
ku. obrad,- inteligencja., zapisała.,
liczne?'chlubne'' karty w dzie--
jach Poiski. Odgrywała ona m."
in. dużą rolę w formułowaniu
programów partii' robótniczych,,
w partyjnych i związkowych
akcjach wydawniczych, działał- ?
ności kulturalno-oświatowej w

środowiskach robótniczych oraz

w pomocy prawnej ruchom ro-

botniczym.
W konferencji, która zorgani

zowana została z okazji 20-le-
cia krakowskiego WUML wzięli ■
m. in. udział: I sekr. KW PZPR
w Krakowie — Józef Klasa, za
stępca kierownika Wydziału
Nauki i Oświaty KC PZPR —

Czesław Banach oraz wicepre-
zes PAN prof. Marian Mięso-'
wieź.

Lajkonik
36, 41, 4, 10, dod. 46. ■

Karolinka -

I losowanie: 14, 4, 44, 28, 42
dod. 48 końc. banderoli 14331.

II losowanie: 5. 38, 43, 32, 23,
dod. 27 końc. bander. 98625.

39,

Z. soff koncertowej

Ostatnie organowe akordy...
patrywać podróżnych w

płatnicze na wyjazdy do
rii i Rumunii, zgodnie z

normą przydziału, tj. do
kości 8.100 zł rocznie na

Równocześnie przypomina się,
że w WRL czeki podróżnicze
realizowane są w kasach walu
towych w kwocie nie wyższej,
jak 2.000 zł na tydzień.

3. Przy prywatnych wyjazdach
do NRD przydział wynosi 100
marek, raz na dwa miesiące na

osobę. O wyższe przydziały (w
granicach obowiązującej rocznej
normy przydziału) mogą ubie
gać się osoby, które przedsta
wiają skierowanie na wczasy do
NRD na okres powyżej 10 dni
nie opłacone w złotych w Pol
sce lub youchery na opłacenie
kosztów noclegów w NRD, które
upoważniają do zakupu 30 ma
rek na każdy dzień pobytu —

na pokrycie kosztów wyżywie
nia itp. Osoby wyjeżdżające do
NRD na leczenie lub na wczasy
opłacone w złotych lub bezpłat
ne mogą nabyć 200 marek w cię
żar roeznej normy przydziału
{dewiz.

Podwyżka cen skupu
i cen detalicznych
złota, srebra i platyny

Jak informuje Państwowa Ko
misja Ceń, z dniem 1 . kwietnia
br. podwyższa się ceny skupu
złotą, srebra i platyny oraz ce
ny detaliczne wyrobów ze złota
i srebra.

Nowe ceny skupu złomu złota
w próbie 1000 wynosić będą 300
zł za 1 gram, platyny 320 Zł
1 gram, a srebra 3.300 zł
1 kg.

Ceny detaliczne wyrobów
złota podwyższa się średnio
25 proc., sztućców srebrnych
30 proc;, sztućców
średnio ó 25 proc, oraz biżute
rii i innych wyrobów ze .srebra
o 20 proę.

za

za

ze

o

o

srebrzonych

Tak więc zakończyliśmy
wczoraj, w niedzielę 31 marca,
nasz jedyny krakowski dorocz
ny festiwal muzyczny — „Dni
Muzyki Organowej”. Prawem
kontrastu zapewne zestawiono
— na zakończenie — obok sie
bie dwie imprezy: w sobotę —

liryczny wieczór pod nazwą
„Opowieść o miłości Tristana i

Izoldy", a w niedzielę — symfo
niczny koncert wielkich form,
z kilkoma prawykonaniami.

Bynajmniej nie ukrywam, iż
zawsze byłem zwolennikiem im
prez spod znaku „muzyka i po
ezja”, ale chyba nie takich,
jaką nam przedstawiono w auli
PWSM w minioną sobotę. Trud
no to zresztą nawet nazwać
montażem. Była to raczej luźna,
przeplątanka: fragmenty „Opo
wieści b miłości Tristana i Izol
dy” czytała Barbara Nikielska

(nota bene — dykcja była ,tu nie

najlepsza i częste pomyłki tek
stowe) — ’.i co chwila włączały

się „wkładki” muzyczne: krót
kie utwory z doby średniowie
cza i renesansu* wykonywane
przez warszawski zespół „Canur
Anticus" (czterech panów przy
instrumentach plus dwoje śpie
waków: Katarzyna Zachwato
wicz — mezzosop. i Zdz. Skwa
ra — bas).

Poziom techniczno-wykonaw-
czy bardzo był nierówny: obok
chwil składnej zespołowej gry
zdarzało się dość sporo niedo
kładności intonacyjnych w po
szczególnych instrumentach;
głosy śpiewacze — o walorach
b. przeciętnych.

Za to wczorajszy, niedzielny
wieczór w Filharmonii wypeł
niony był już muzyką Organo
wą do syta... Dwa koncerty or
ganowe (B. Reichla i P. Hinde-
mitha), a poza tym dalsze uiwo-

ry na ten instrument pisane:
Blocha, Machla, Duprś — plus
liczne bisy. — Dyrygował orkie
strą Filharmonii J. Radwan, a

popisywała się przy klawiatu
rach kontuaru organowego trój
ka młodych organistów-wirtuo-
zów: M. Kudlicki i M. Merttno-
wicz oraz solistka z Czechosło
wacji, Alena Vesela; w „Medy
tacjach” Blocha wystąpili tak
że: U. Trawińska-Moroz (sopr.)
i W. Garliński (perkusja).

Mieliśmy więc w programie
tego wieczoru i prawykonania
krakowskie („Medytacje" Blo
cha oraz koncerty organ.. Reich
la i Hindemitha), i bardzo uta- ;

lentowaną młodzież . na estra
dzie — iw ogóle dużo organa- ,

wej muzyki. I to muzyki na
szego, XX wieku, co świadczy
dowodnie o wielkim renesansie

tego pięknego, a potężnego in
strumentu. Więc przeto ostatnie
akordy tegorocznych „Dni” by
ły akordami organowymi.— ,i
chyba zabrzmiały w tonacjiiop—
tymistycznej! .

JERZY PARZYNSKI, ,
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Najlepiej w województwie
recytują

zakopiańscy licealiści
Podczas trwających w sobotę

J niedzielę w Krakowskim Do

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

* 16 — Studenckie Centrum Kul
turalne „Rotunda”, ul. Oleandry 1
— Wystawa artykułów cukierni
czych PŚS „społem” 1 „Wawel”
połączona z degustacją; 18 — o-

twarcle wystawy psów nieraso
wych; 20.15 — „Woodstock” — film
USA; 22 — Teatr „Laboratorium”
Grotowskiego.

* U — NOT, ul. Straszewskiego
28IIp. — Dr Maria Swleboda wy
głosi odczyt pt. „Parki narodowe
Kanady” Ilustrowany przeźrocza
mi.

I 1! - Galeria „PI”, ul. Kra
szewskiego 9 m 10 II p. w dniach
1—5. IV. Pokazy Galerii „TAK” —

A. Wiśniewski, L. Przyjemski, R.
K. Sokołowska.

* 18—SARP,ul.Jana11—Ze
branie członków Koła SARP przy
Zarządzie Oddziału.

* 18.15 — Pol. Tow. Geologicz
ne, ul. Oleandry 2a — Odczyt pt.
„Kopalne osady eołlcżne w górnej
kredzie południowej Mongolii” wy
głoszą doc. dr R, Gradzlńskl i doc.
dr hab. T. Jerzykiewiez.

* 18.30 — KDK, Rynek Gł. 27 —

„30 lat Krakowskiej Melpomeny”
prowadzi red. K. Zbijewska, udział
biorą: J. Broszklewićz, S. Otwl-
nowski, H. Vogler.

* 18.30 -- Czytelnia Francuska,
ul. Jana 15 — Prot. J. Woźnia
kowski z Uniwersytetu Katolickie
go w Lublinie Wygłosi odczyt pt.
„Kilka uwag o malarstwie fran
cuskim”.

* 10 — Galeria i,Pryzmat”, ul.
Łobzowska 3 — Otwarcie wystawy
grafiki 1 rysunku Nino Lipca.

* 19.30 — SPAM, ul. Mikołajska
14 — Koncert z cyklu „Estrada
Młodych Muzyków” w wykonaniu
Ewy Synowiec — fortepian. W
programie: Beethoven, Liszt, Schu
bert, Moszumańska - Nazarowa,
Bartok.

JUTRO O GODZINIE:
* 11.30 — Seminarium Kształto

wania i Ochrony Środowiska im.
W. Goetla, AGH, al. Mickiewicza
30 paw. A-O sala nr 1 — Wykład
prof. dr med. W. Chlopickiego pt.
„Mechanizmy nerwicorodne hała
su — metody walki”.

t 13 - Pol,.- Tow. Ekonomiczne,
al. - 'Mickiewicza 21 'Sala senacka-
doc. dr hab. E. Otollński wygłosi
odczyt pt. „Organizacja produkcji
rolniczej w Bułgarii”.

*15—KDK — Prelekcję pt.
„Święte miasto jiad Zatoką Bert*
galską” wygłosi mgr inż. R. Za
wadzki ; 18.30 — Prof. dr J. Alek
sandrowicz, doc. dr hab. St. Bor-
kacki, literat J. Broszkiewicz mó
wić. będą nt. „Medycyna Jutra a

sposoby zapobiegania chorobom

współczesnej cywilizacji”.
* 18 — Klub ZNP „Krowodrza”,

ul. Sienkiewicza 27 — Otwarcie
wystawy dokumentów i fotografii
z lat wojny pt. „Kraków okupo
wany.' Kraków walczący”, która
czynna będzie przez cały kwiecień
w godz. 10—12 .

* 18.15 — Instytut Zoologiczny
UJ, ul. Krupnicza 50 I p. — Pol.
Tow. Przyrodników urządza od
czyt pt. „Wyprawa astronomiczna
na Saharę” z przeźroczami, który
wygłosi dr H. Braucewlcz.

* 19.30 — stów. Pol. Artystów
Muzyków, ul. Mikołajska 14 —

Koncert solistów z Łodzi w wy
konaniu: A. Kowalczyka — gita
ra klasyczna, T. Chmielewski —

fortepian.

mu Kultury, wojewódzkich eli
minacji Konkursu Recytator
skiego wystąpiło z popisem
pięknego mówienia 63 uczest
ników. W kategorii szkolnej
I miejsce zajął WALDEMAR
DZIKI z LO W ZAKOPANEM,
II — GRAŻYNA WITEK Z LO
W ZAKOPANEM, RÓWNO
RZĘDNE III — MAŁGORZA
TA MADEJ Z LO W ZAKO
PANEM, MARIOLA SZAJER
Z LO W ZAKOPANEM I WIE
SŁAW SOCZ0WKA Z KRA
KOWA POWIATU.

W kategorii ogólnej I miej
sce zajęła ZOFIA WĄDRZYK
Z OŚWIĘCIMIA, II - PIOTR
NOWOTNY Z ZAKOPANEGO
I HI — IRENA BORCZYNSKA
Z KROŚCIENKA. Laureaci

I-ych miejsc w obu kategoriach
wyjadą jako reprezentanci na
szego województwa na central
ne eliminacje do Lublina, wraz

z wyłonionymi za tydzień lau
reatami konkursu dla samego
miasta Krakowa.

Poziom konkursu był chyba
wyższy niż w roku ubiegłym,
a już na szczególne uznanie za
sługuje rewelacyjny popis gru
py zakopiańskiego liceum, któ
rą przygotowała do konkursu
polonistka — P. PANASIK. (bn)

(iiiiinninninnniniHigHiniH
* Abonamenty na koncerty sym

foniczne Filharmonii Krakowskiej
sprzedaj e kasa główna PFK w

dniach 2, 3 i 4 kwietnia. Po tym
terminie — kasa biletowa w dniach
sprzedaży biletów.

Książka na którą
czekał Kraków

Na
da

zdjęciu: przodująca bryga- [ wzniesionym obiektem - szkol-
I. Wantucha przed nowo nym. Fot. J. Rubiś

No i nareszcie mamy nową
książkę telefoniczną na- lata
1974/75! Krakowska Poczta pod
pręgierzem . opinii publicznej
zmobilizowała wszystkie swoje
siły i długo oczekiwany spis
telefonów ukaże się w sprzeda
ży o dwa tygodnie wcześniej
niż planowano tzn, zamiast 15
kwietnia już dziś czyli 1 kwiet
nia.

Pierwszą partię książek sprze
dawać będą abonentom prywat
nym (za okazaniem książeczki
opłat za telefon i dowodu oso
bistego) 1 kwietnia w godz. od
18—20 Urzędy Pocztowe na

Dworcu Głównym i ul. Wielo
pole 1 — okienka nr 7.

Książka, wydrukowana na do
brym papierze i bardzo czytel
na, posiada estetyczną, trwałą
okładkę. Cena — 25 zł. (mar)

Do sądu o eksmisję
F. G. Jaworzno. Jestein Właś

cicielem domu, w którym mie
szka pewna osoba, wynajmu
jąca lokal. Osoba ta nie płaci
czynszu źa zajmowane po
mieszczenie, urządza pijackie,
libacje, awantury, zakłóca spó-
kój pozostałym lokatorom itp.
Interwencje Milicji nie Skut
kują. Co robić w tej sytuacji?

Radzimy Panu wystąpić do
Sądu Powiatowego w Jaworz
nie z pozwem
wspomnianej osobie
zaległego czynszu i

sje z zajmowanego
czenia. Należy w pozwie po
wołać się na art.. 16 prawa lo
kalowego, podać świadków,
ewent. dowody itp. (JP)

przeciwko
o .zapłatę
o eksmi-
pomlesz;

Wiecha z wiosennych bazi

ozdobiła mury nowej szkoły
na osiedlu Mistrzejowice Jesienne

Nigdy nie

czy los zawsze

Dorocznym zwyczajem kwie- ,

cień upływa pod znakiem
wzmożonego informowania spo
łeczeństwa Ok ęoiłZaj^cljęNłiyiąde. <

ęzeń, nowych tjórfii dbfeżiiiefcżeń

itp. prowadzonych przez Pań
stwowy Zakład Ubezpieczeń.

W. roku ubiegłym Wojewódz
ki Oddział PZU w Krakowie

wypłacił swoim klientom w

ramach wszystkich stu rodza
jów ubezpieczeń ponad 880 min
zł tytułem odszkodowań.

Cyfra ta najlepiej chyba
świadczy jaką realną korzyść
stanowią ubezpieczenia zarów
no obowiązkowe jak i dobro
wolne. Wyraźnie też wzrasta
ilość klientów PZU. Niemniej,
zwłaszcza w krakowskich
wsiach nadal rolnicy nie są
jeszcze w pełni poinformowani
z jakich, poza ubezpieczeniami
obowiązkowymi, korzystać mo
gą świadczeń, jaka jest stawka
za poszczególne ubezpieczenia.
Chodzi tu zwłaszcza o ubezpie
czenia od wypadków, które w

obecnej dobie zmechanizowania

prac rolnych są bardzo częste.
Dlatego też PZU wprowadza

Załoga Kombinatu Budownic
twa Mieszkaniowego w Krako
wie podjęła cenne i piękne zo
bowiązanie, iż wszystkie objęte
tegorocznym planem budynki
szkolne . i przedszkola przekaże
do użytku w połowie br. W ten

sposób w drugiej połowie br.

będzie mogła skoncentrować się
w pełni na placach budownic
twa mieszkaniowego, wykań
czając i oddając mieszkańcom

tysiące izb.

wiadomo

będzie życzliwy
we wszystkich krakowskich
gminach dyżury swoich pra
cowników, którzy udzielają wy
czerpujących informacji, .poma
gają w- tfrypełiiihniu kwestiona
riuszy itd.

Poza tym wprowadzono ostat
nio korektę w godzinach przyj
mowania klientów. Obecnie od
bywają się również dyżury po
południu, nie trzeba się więc
zwalniać z pracy celem załat
wienia formalności.

Do ostatnich nowości należy
m. in. wprowadzenie ubezpie
czenia domków campingowych.
Każdy kto posiada polisę ubez
pieczeniową mieszkaniową mo
że za dopłatą 200 zł rocznie u-

bezpieczyć swoją fletnią posia
dłość”.

Dużym ułatwieniem dla wielu
klientów PZU jest możliwość

dopisywania przez Zakład do
książeczek PKO finansowej re
kompensaty
szkody.

.za poszczególne
(D. Paw.)

Jako pierwsza z podjętego
zobowiązania wywiązała się
brygada montażowa Ignacego
Wantucha. W terminie skróco
nym o 30 dni wzniosła ona bo
wiem na os. Mistrzejowice Je
sienne w Nowej Hucie mury
nowej szkoły (powierzchnia za
budowań aż 3.608 m kw.). Z tej
okazji zatknięta została na bu
dynku tradycyjna wiecha, a ja
ko że pora wiosenna, więc no
wo wzniesiony gmach ozdobio
no wiązanką wspaniałych bazi.

Członkowie brygady gościli na

budowie dyr. nacz. Krak. Zjed
noczenia Budownictwa mgr A.

Lenczowskięgo oraz dyr. nacz.

KBM mgr inż. T. Burzyńskiego,

którzy serdecznie dziękowali za

przyspieszenie robót. Najlepsi
członkowie brygady wyróżnieni
zostali honorowymi listami gra
tulacyjnymi. Otrzymali je: bry
gadzista montażowy I. Wańtuch,
z-ca brygadzisty S. Gierałt,
członkowie brygady — J. Gra
bek, K. Swiebodzinski, F. Do
miniak, a także brygadzista
robót ciesielskich E. Kamiński,
operator sprzętu B. Bachta, jak
też kierownik budowy Cz. Ko-
styła i mistrz C. Przypkowski.

Obecnie brygada przystępuje
do wykańczania budynku, któ
ry ma być przekazany na mie
siąc przed ustalonym terminem
tj. już z końcem czerwca br.

(bh)

Najstarsza i naipieknieisza
ptekaA.Pod Słońcem^

Zależy od przerwy
J. Ć. Po 6 miesiącach prze

bywania na zwolnieniu, lekar
skim wróciłem dó pracy, aby
po dwóch tygodniach wykorzy
stać urlopy zaległy i bieżący.
Obecnie otrzymałem kilka dni
zwolnienia lekarskiego na prze*
prowadzenie badań. Wg jakich
kryteriów winien być obliczo
ny zasiłek za ten czas?

O Ile przerw? w pobieraniu
zasiłków była dłuższa niż 60
dni zasiłek winien być obliczo
nyv zarobków uzyskanych
po powrocie dc pracy. O ile
krótsza niż 60 dni zasiłek po
winien być wypłacany w tej
samej wysokości co poprzed
ni. (mar)

Przewóz psa
Władysław J. Nowa Huta i

inni. Czy zą małego pieska,
trzymanego na rękach, Obowią
zuje opłata w środkach loko
mocji PKS i PKP?

Dla każdego psa przewożo
nego pociągiem należy wyku
pić bilet o wartości połowy ce
ny normalnego biletu pasażer
skiego II klasy. W autobusach
PKS dla psa wykupuje się bi
let bagażowy. Konduktor
względnie kontroler ma ponad
to prawo zażądać okazania
aktualnego świadectwa szcze
pienia przeciw wściekliźnie,
albo świadectwa zdrowia wy-

i i ^wetęryna-
,ryjną.(hsj. <<

Świadczenia dla kaleki
R. Sz. Rodzice . mieszkają na

wsi. Na utrzymaniu mają cór
kę czyli moją siostrę, która mą
29 lat i jest kaleką, wymaga
jącą stałej opieki, po tej pory
rodzice nie pobierali na nią
żadnego zasiłku. Czy istnieją
szanse na uzyskanie zasiłku ew.

renty dla siostry? Ojciec jest
rencistą.

Pierwszy
z „Mefistów"

Tegoroczną nowością krakow
skiej Fabryki Kosmetyków „Mi-
raculum” jest pianka odświeża
jąca w aerozolu po goleniu pod
nazwą „Mefisto”. Zastępuje ona

i krem i wodę kolońską.
Pianka (autor receptury —

mgr R. Hartwich) jest pierwszą
z rodziny „Mefistów”. W labo
ratorium fabryki pod kierun
kiem mgr Joanny Pichler opra
cowuje się już krem do włosów,
krem w tubie do pielęgnacji
cery, a także desodoro.

Komplet „mefistowskiego” ze
stawu — fabryka zamierza wy
puścić na rynek jeszcze w tym
roku.

Po przeprowadzonym kapital
nym remoncie, jedna z najstar
szych w Krakowie a pod wzglę
dem architektonicznym chyba
jedna z najpiękniejszych w

kraju — apteka „Pod Słońcem”

przy Rynku Gł. 42 wznowiła
dziś działalność. Włożono wiele
pracy, by przy zachowaniu za
bytkowego charakteru wnętrza
(4 kondygnacje!) przydać mu

jeszcze blasku a jednocześnie
uczynić z apteki placówkę jak
najbardziej funkcjonalną, wy-

Biuro DRN Kraków — Pod
górze informuje, źe radni DRN
przyjmują obywateli w czasie
pełnionych dyżurów w siedzi
bach komitetów osiedlowych w

każdy pierwszy wtorek miesią
caw

czym
wych
żury
czym
można uzyskać w danym KO.

godz. od J.7 do 19, przy
w komitetach osiedlo-

w centrum dzielnicy dy-
odbywają się częściej, o

szczegółowe
'

informacje

Wzorcowa placówka „Foto-
Optyki“ na narożniku Małego
Rynku otwarła swe przestronne,
stylowe pomieszczenie. Na li
czącej 300 m kw. powierzchni
w oddzielnym wnętrzu sprzeda
wany jest sprzęt fotograficzny,
w drugim mieści się dział foto
chemii, a w trzecim punkt u-

sługoiuy napraw sprzętu foto
graficznego. Na razie zaopatrze
nie jiist bardzo dobre i, jak za
pewniono nas na otwarciu,
sklep nr 50 jako placówka
szczególnie reprezentacyjna, bę

dzie w sprawach zaopatrzenia
pod stałą opieką centrali. Pra
cuje tutaj 9 sprzedawców i 9
pracowników warsztatu napraw,
obecnie w bardzo trudnych wa
runkach, gdyż we wspaniale za
projektowanym wnętrzu wenty
lację rozwiązują jedynie Wia
traczki, a wymiana powietrza
przewidziana jest metodą ot
wierania okien. Nie należy mieć
więc żalu do ekspedientek, gdy
przy wzmożonym ruchu któraś
z nich zasłabnie, (j.r)

Fot. Jadwiga Rubiś

Jednym zdaniem

i
KRAKOWSKIE PRZEDSIĘ- )

BIORSTWO HYDROGEOLOGI- l

CZNE zdobyło sztandar prze- ?
chodni Prezesa Centralnego J

Urzędu Geologii i Przewodni- J
czącego Zarządu Głównego |

Związku Zawodowego Górni- f
ków za osiągnięcie najlepszych J

wyników we współzawodnlc- J

) twie międzyzakładowym w ro- j| ku 1973. |

I——~- ---- Tow. Kultury
Teatralnej m.

I/Ljiiii1" Krakowa i Szkol-
nrjlil"TnSyina Komisja Tea-

(JkULIuK' 1 tralna przy
ftJy,- * ffdll kosk w Krako-

J'7.] Ijjalwle organizują w

poniedziałek
1 kwietnia br. o

gody. 18 w Tea
trze j,Bagatela” Spotkanie 1 dys
kusję na temat „Teatr 1 młodzież”.

Poza tym Iow. Kultury Teatral
nej wraz ze Związkiem Literatów
Pol. urządzają spotkanie z zasłu
żonymi artystami scen krakow
skich w środę, dn. 3 kwietnia o

godz. 18 w Klubie ZLP przy ul.
Krupniczej 22, z okazji Międzyna
rodowego Dnia Teatru.

posażoną we wszystkie udogod
nieniu

I tak m. in. obok renowacji
miedzianych okuć przy drzwiach

wejściowych, wykonania kutych
ozdobnych detali i wyłożenia
marmurem posadzki izby ek
spedycyjnej, zadbano o zaple
cze socjalne dla pracowników,
wydzielając pomieszczenia na

pokój rekreacyjny, garderobę,
prysznice.

A jak to przy remontach sta
rych krakowskich kamienic by
wa, tutaj również natrafiono na

szereg niespodzianek: zamuro
wane ongiś w ścianach wnęki
i łuki, zachowane jeszcze in
stalacje dawnego gazowego o-

świetlenia, prawdopodobnie XV-
wieczną cegłę tzw. palcówkę,
złocisty piasek pod „dnem” piw
nicy. Przy renowacji odsłonię
to niektóre detale architekto
niczne.

Apteka „Pod Słońcem” ma

swoją bogatą historię, opraco
wał ją doc. dr Wojciech Roeske.
Aptekę założył w 1770 r. dr
Jan Szaster, aptekarz a zara
zem profesor farmacji przy
pierwszej . katedrze tej nowej
dyscypliny (kadedra powstała
przy Collegium Physicum ów
czesnej Szkoły Głównej.w Kra
kowie). I właśnie w swym ap
tecznym laboratorium przepro
wadzał prof. Szaster wykłady i
ćwiczenia.

Wracając jeszcze do chwili
bieżącej: apteka przy Rynku
Gł. 42 (kieruje nią mgr Ewa
Chabowska) będzie pełnić stałe
dyżury dla całej dzielnicy Śród
mieście, bez przerwv w dzień i
w nocy. (lóv)

Istnieją możliwości uzyska
nia przez ojca zasiłku na cór
kę o ile zostanie ona przez ko
misję lekarską zaliczona do I
lub II grupy inwalidów, a in
walidztwo nastąpiło przed 16
rokiem życia, Wniosek w tej
sprawie winien wnieść ojciec
do Wydz.. Rent ZUS, Kraków,
Pędzichów 27. Co do renty —

siostra Pani może ją uzyskać
jako rentę rodzinną jedynie po
śmierci ojca, (mar)

Do właściciela
J. P. Zajmuję pokój z ku

chnią w domkv wyłączonym
spod kwaterunku. Po wprowa
dzeniu się otrzymałam ku
chenkę gazową (silnie już zu
żytą). Obecnie kuchenka jest
zepsuta, nie da się jej napra
wić i nie mam na czym goto
wać (brak kuchni węglowej).
Kto powinien kupić nową ku
chenkę gazową: ja, czy właści
ciel?

Ponieważ zajmowana przez
Panią kuchnia wyposażona jest
tylko w kuchenkę gazową i
brak w niej trzonu węglowo-
kuchennego, a zepsuta ku
chenka gazowa stanowi jedyne
źródło ogrzewania do przyrzą
dzania posiłków — wymiana
na nową «— na skutek zużycia
istniejącej kuchenki należy
do ■wynajmującego. (§ 3 pkt. 6
Rozp. Min. Gosp. Kom., z dn.
5 sierpnia 1965 r. Dz. U . nr 35,
poz. 22*7). (am)

Budownictwo ogólne
Licealista. Po ukończeniu Li

ceum Ogólnokształcącego
chciałbym kontynuować nau
kę w 2-letnlej policealnej
szkole o kierunku budowla
nym. Czy w Krakowie istnieje
taka placówka oświatowa?

W Krakowie przy ul. Budow
lanych 4 znajduje się zaooznr

policealne studium zawodowe

(kierunek: budownictwo ogól
ne), ale przeznaczone tylko dla

osób pracujących. (1)
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POKOI GOŚCINNYCH
jedno- i dwuosobowych dla tu
rystów indywidualnych oraz

POKOI WIELOOSOBOWYCH
dla uczestników wycieczek
w sezonie turystycznym

poszukuje
Biuro Zakwaterowania Turystów

i Podróżnych „WAWEL - TOURIST",
w Krakowie, ul. Pawia 8, tel. 219-21.

Szczegółowych informacji udziela,
zgłoszenia przyjmuje i warunki naj
mu uzgadnia Biuro — adres jak wy
żej — w godzinach od 8 do 15.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowe
go „BUDOSTAL-3” — przyjmie do pracy:

— KIEROWNIKÓW BUDÓW (wymagane
uprawnienia budowlane)

— MAJSTRÓW BUDOWLANYCH
—

" INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
— PRACOWNIKÓW do spraw zaopatrzenia
— PRACOWNIKÓW do spraw kosztoryso

wania.

Reflektuje się na pracowników z praktyką.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia

i Płac, telefon 423-39. — Dojazd tramwajem
nr 4, do końcowego przystanku „Walcownia”.

K-2665

„RZEMIOSŁO” —, Odzieżowa Spółdzielnia
Pracy w Krakowie-Nowej Hucie, os. Hutnicze
blok 7 — przyjmie natychmiast do pracy:

— 40 KRAWCÓW
— KRAWCOWYCH
— SZWACZEK.
Warunki płacy i pracy do uzgodnienia

w Dziale Kadr — Nowa Huta, os. Hutnicze 7,
codziennie w godzinach 7—15.

POMSZCZENIA
o pow. 150—250 m2, na efele biurowe, w Krako
wie, WEŹMIE W NAJEM na okres 3 miesięcy
(sierpień —• październik 1974 r.) — Kierownictwo
Produkcji Filmu' „Noce i dnie". — Oferty prosi
się składać pod adresem: Kraków, plac Nowy 9
m. 14, lub tel. 604-30, w godz. 8—12 i tel. 282-40,
w godzinach 18—20. K-2680

Praca

PRZETARGI

Sanatorium Związku Spółdzielni Inwalidów
w Busku Zdroju, ul. 1 Maja 22 — zatrudni
natychmiast:

— LEKARZA REUMATOLOGA, INTER
NISTĘ lub ‘REHABILITANTA na sta
nowisku ordynatora.

Warunki płacy zgodnie z przepisami.
Mieszkanie spółdzielcze rodzinne M-5 do

objęcia niezwłocznie.

Zgłoszenia listowne lub telefoniczne nr 20-72,
w godzinach od 7 do 15. K-2810

FOTOGRAFA (retuszera,
kopistę), uczennice — za
trudni zakład kat. I, Kra
ków, Karmelicka 50.

g-30204

SPRZEDAM lub wydzier
żawię pieczarkarnię w
Krakowie. — Oferty 30983
„Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ opiekunki
do 5-letniego chłopca, co

drugą niedzielę. — Oferty
30935 „Prasa" — Kraków,
Wiślna 2.

ROWER z przerzutką —

sprzedam tanio. Kraków,
Prądnicka 4/15.

31009-g

„WARSZAWA" —- tanio
sprzedam. — Kraków, Ty
niecka 2, warsztat.

3-1056*g

MIESZKANIE trzypokojo
we, superkómfórtowe, 68
ms, z balkonem, I p„ —

zamienię na du§y pokój z

kuchnią i garsonierę. Za
miany tylko w Nowej Hu
cie. Informacje: Nowa Hu
ta, os. Górali 6/24, od go
dziny 18. g-31064

Nieruchomości

UNIEWAŻNIAM zgubioną
pieczątkę o treści :. Wa
piennik Tyniec .246 sołtys
Eugeniusz zam. Kraków,
ul; Praska 42. g-31366
WOJTAŁA Czesław, Kra
ków, Kazimierza Wielkie
go 87/41, zgubił legityma
cję, studencką wydaną
przez PWST w Krakowie.

30933-g

TRAKTORZYSTA ze zna
jomością prac polowyćh,
potrzebny. — Zgłoszenia
kierować. Genowefa Bo
cheńska, Kraków-Łagiew-
niki, ul. Sobótka 11.

30941-g

„WARTBURG de Luxe“,
sprzedam. Telefon 419-53,
godzina 15—20.

31041-g

Dyrekcja Liceum Medycznego Wydział Pie
lęgniarstwa, Nowa Huta, ul. Kocmyrzowska 4,
OGŁASZA PRZETARG na wykonanie robót
remontowych: ślusarskich, murarskich, stolar
skich, instalacji elektrycznej, malarskich, w

budynku Liceum.
Termin wykonania prac od dnia 22. IV do

15. VIII. 1974 r.

Podkładki ofertowe można podjąć w Dziale
Gospodarczym, w godz. 10—12.

Oferty, w zalakowanych kopertach z napi
sem „Przetarg” należy składać w Dziale Go
spodarczym do dnia 16 kwietnia 1974 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17
kwietnia o godz. 10.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu bez poda
tna przyczyn W przetargu mogą brać udział
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i
prywatne.
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Krakowie, ul. Pędzichów 13, OGŁASZA PRZE
TARG NIEOGRANICZONY na wykonanie w

terminie do dnia 30 kwietnia br. robót kablo
wych 4x240 mm2 YAKY, długości 400 mb,
w tutejszej Szkole.
■W przetargu mogą brać udział jednostki go

spodarki uspołecznionej oraz prywatni wyko
nawcy.

Dokumentacja techniczna znajduje się w se
kretariacie. Technikum i jest udostępniona do

Wglądu w godzinach 8-— 1 2. Informacja telefo
niczna pod numerem 355-76.
■Rozprawa przetargowa odbędzie się dnia 10

kwietnia 1974 roku w kancelarii Technikum.

Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego im.
j. Kochanowskiego w Krakowie — Nowej Hu
cie, osi '

Wysokie 6,OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY^ na 'W'ykonanie{>«ołw »ń.

.— boiska do piłki ręcznej ó nawierzchni as
faltowej,

— bieżni na 60 m o długości 80 m,
— skoczni w dal i wzwyż,
— odwodnienia boiska,
— ukształtowania terenu boiska.
Termin wykonania powyższych prac do 30.

X. 1974 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia
10 kwietnia 1974 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11
kwietnia o godz. 13.

Podkładki ofertowe wraz z całą dokumen
tacją znajdują się do wglądu w sekretariacie

szkoły.
W przetargu mogą brał udział przedsiębior

stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne..
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe

renta lub unieważnienia przetargu bez poda
nia przyczyn._______________ .

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Krakowie, ul. Pędzichów 13, OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykona
nie.

—- różnych robót budowlanych oraz wymia
ny okien i robót dekarsko-blacharśkich,
do dnia 30 kwietnia br.,

— prac malarskich w budynku Szkoły w

okresie od 1 VII do 15 VIII 1974 r.

W przetargu mogą brać udział jednostki go
spodarki uspołecznionej oraz prywatni wyko
nawcy.

Dokumentacja techniczna znajduje się w se
kretariacie Technikum i jest udostępniona do
wglądu w godzinach 8—12.

Rozprawa przetargowa odbędzie się 10
kwietnia 1974 r., w kancelarii Szkoły.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

GARAŻE

-—■--------- -----

z blachy stalowej
WYKONUJE na zamówienia osób prywat
nych —• Punkt Usługowy Spółdzielni Pracy
„Mechanika** w Krakowie, ul. Grzegórzec
ka nr 43.

Szczegółowych informacji udziela Dział

Techniczny Spółdzielni, telefon 590-41 lub

bezpośrednio punkt usługowy, teł. 269-27.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej —

Powiatowy Zarząd Dróg „Lokalnych w Kra-
Roi^e^/ul. Dekerta 15 -^...zatrudni następują
cych pracowników: rs.n->łserr

— INŻYNIERA BUDOWLANEGO, z upraw
nieniami, do wykonawstwa

— ST. MAJSTRA — z wykształceniem
wyższym technicznym i 3-letnim stażem
pracy lub wykształceniem średnim tech
nicznym i 4-letnim stażem pracy oraz

uprawnieniami budowlanymi
— KIEROWNIKA ZAOPATRZENIA, z wy

kształceniem wyższym i 2-letnim stażem
pracy lub wykształceniem średnim i 6-
letńim stażem pracy

— STARSZYCH KSIĘGOWYCH z wykształ
ceniem średnim i 6-letnlm stażem pracy

— ST. REFERENTA d. s. zaopatrzenia z wy
kształceniem średnim i 4-letnim stażem

pracy.
Warunki pracy i płacy wg Układu Zbioro

wego Pracy w budownictwie — do szczegóło
wego omówienia w Dziale Kadr Powiatowe
go Zarządu Dróg Lokalnych w Krakowie, ul.
Dekerta 15.

K-2645

DZIEWCZYNKĘ, naj chęt
niej sierotę, z zamiłowa
niem do szycia, prżyjmę
jako pomoc, zapewniając
mieszkanie, utrzymanie. —

Oferty 30960 „Prasa"' Kra
ków, Wiślna 2.

STAŁA pomoc domowa
d.b trzech osób — potrzeb
na natychmiast. Kraków,
ul. Brodowicza 5 a/48.

30981-g

POTRZEBNA pomoc do
chodząca do siedemnastó-
miesięcznegó dziecka. —

Warunki dobre. Grabow
skiego 5/6, po południu.

30978-g

Nauko

MATURA eksternistyczna
systemem przyspieszo
nym. Rychlicki, Kraków,
tel. 395-11 . g-29919
STUDENTKA udziela ko
repetycji, ,z matematyki.
Aleksandra Kawula, os.

Dąbie, ul. Bajeczna 7/50.
g-3089.8

MATEMATYKI, fizyki,
chemii, nauczam. Pikul-
sfci, telefon 596-63.

31540-g
UDZIELAM korepetycji
z chemii: — Informacje:
Stokłosa, tel. 365-23, w go
dzinach' wieczornych.

'

31055-g

Matrymonialne s

PRAGNIESZ. {szczęśliwego
małżeństwa ? Napisz: Pry
watne Biuro „Venus“ Ko
szalin, Kolejowa 7. Bły
skawicznie prześlemy kra
jowe adresy. K-2310

KAWALER, przystojny,
kulturalny —r. absolwent
wyższej uczelni, lat 26 —

pozna w celu matrymo
nialnym samotną, samo
dzielną Panią, do lat 29.
Nieanonimowe oferty kie
rować: „Prasa" — Kra
ków, Wiślna 2 — dla nr

31066.

Lokale

DOM piętrowy, drewnia
ny, z ogrodem, W ŻyWię
ckiem, nadający się na

kolonie dla dzieci — sprze
dam. Oferty 30825 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

ISIELONIS Zbyszek, zam.

Nowa Huta, os. Słoneczne
16/36, zgubił legitymację
studencką nr 4154, wyda
ną przez Dziekanat AWF
Kraków. 30952-g

GARSONIERY umeblowa
nej poszukuje pani — pra
cownik , naukowy. Oferty
30761 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

DOMEK jednorodzinny nie
wykończony (stan surowy
lub rozpoczętą budowę) w

Krakowie, zdecydowanie
kupię.'Telefon 273-18. go
dzina 8—15. 30996-g

SOBIESI Lech, zam. Kra
ków, Włodkowica 3/42 —

zgubił legitymację szkol-
pą nr .325, wydańą prżez
Szkołę Podstawową Nr 128
w Krakowie.

30958-g

PILNIE poszukuję niekrę-
pującego, umeblowanego
pokoju lub garsoniery, w

okolicach centrum Krako
wa Oferty 31400 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ komforto
wą w Krakowie, zamienię
na równorzędną w Nowej
Hucie. Tel. 463-26.

g-31052

PRZYJMĘ pana do poko
ju — ul. Przybyszewskie
go 9. g-31073

KUPIĘ garsonierę
snościową. Oferty
„Prasa" Kraków,
2.

wła-
31070

Wiślna

DNIA 23 marca pozosta
wiono w taksówce wędkę.
Bardzo proszę o zwrot za

wynagrodzeniem. Al. Po
koju Boczna 5/39.

g-30982

UCZCIWEGO znalazcę za
krętki do baku „Fiata"
126 p — wynagrodzę. —

Żmujdzka 27b/4. g-31186

KARKOCHA Stefan, ząm.
Kraków, ul. Braterska 17 a
— zgubił legitymację
szkolną —

'

wydaną przez
Technikum Elektrotech
niczne — Kraków.

UPRZEJMIE proszę Pania.,
która w dniu 27. 3. 1974,
około godz, 9, znalazła w

Przychodni przy Galla,
kosmetyczkę z zawartością
— o ogłoszenie się na ul.
Siemiradzkiego 27/1. Spra
wa bardzo pilna. g-31459

Różne

DO wynajęcia garaż na

rok — ul. Garncarska. —

Czynsz ż góry. — Oferty
31289 „Prasa" — Kraków,-
Wiślna 2.

POTRZEBNY garaż. Kra
ków, . telefon 326-45v pb
16-tej. 31171-g

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

«BUDOSTAŁ
Generalny Wykonawca Budowy Huty „Katowice**

zatrudni natychmiast:

©

©

INŻYNIERÓW budowlanych na stanowiska star
szych projektantów, z uprawnieniami do projekto-

INŻYNIERÓW budowlanych na stanowiska kierow
ników budów, z uprawnieniami •

MISTRZÓW budowy, z uprawnieniami
INŻYNIERÓW budowlanych do przygotowania pro
dukcji i produkcji
Z-CĘ KIEROWNIKA Działu Zatrudnienia

Z-CĘ KIEROWNIKA Działu Kosztorysów i Rozliczeń
SPECJALISTÓW DO DZIAŁU UMÓW
KOSZTORYSANTÓW
INŻYNIERÓW budowlanych na staż pracy.

Przedsiębiorstwo reflektuje tylko na pracowników
z praktyką w budownictwie.

Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW
„Prasa-Książka-Ruch” w Krakowie, ul. Wiśl-
na 2 — zatrudni natychmiast SPRZĄTACZKI
do pracy w redakcji.

Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział Ad
ministracji. III piętro, pokój nr 30, w godzi
nach od 10 do 13.

_____

’

Dyrekcja i Rada Zakładowa Nowohuckiego
Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych
„Montln" — Kraków-Łęg, ul. Centralna 51

zawiadamia, że

od dnia 30 marca do 30 kwietnia 1974 roku

WYPŁACANE SĄ NAGRODY
z FUNDUSZU GOSPODARNOŚCI (zakładowego)

ZA ROK 1973.

i Nagrody nie podjęte do dnia 30. kwietnia 1974
roku, zostaną przeznaczone na” cele socjalne
załogi.

Reklamacje należy składać w Dziale Pracy i
Piać, pokój 204, najpóźniej do dnia 15 kwietnia
1974 roku. K-2840

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw
Komplenych Obiektów Przemysłowych „CHE-
MADEX” Oddział w Krakowie — zatrudni
natychmiast do pracy w zakresie projekto
wania 1 dostaw urządzeń na eksport:

— KIEROWNIKÓW PRACOWNI ze znajo
mością inżynierii chemicznej i chemii

nieorganicznej
— GENERALNYCH PROJEKTANTÓW za

kładów chemicznych
— KOSZTORYSANTÓW robót montażowych

i KALKULATORÓW warsztatowych
— INSPEKTORÓW d. s. wycen prac projek

towych
— STARSZYCH PROJEKTANTÓW, PRO

JEKTANTÓW i ASYSTENTÓW PRO
JEKTANTÓW aparatury chemicznej
i instalacji przemysłowych

— INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW do reali
zacji i koordynacji dostaw maszyn
i urządzeń, rurociągów i armatury

— ZAOPATRZENIOWCÓW branży hutni
czej, elektrycznej, materiałów ceramicz
nych

— SPECJALISTÓW d. s. EPD.

Dla wysoko kwalifikowanych specjalistów
istnieje możliwość otrzymania mieszkania
spółdzielczego z puli budowriictwa zakłado
wego.

Oferty przyjmuje i informacji udziela Dział
Osobowy — Kraków. uL Dzierżyńskiego 114,
pokój nr 338.

ROZWIEDZIONY, nie z

własnej winy, lat 37, przy
stojny, uczciwy, łagodne
go charakteru bez nało
gów, posiadający dobry
zawód, własny nowocze
sny domek, pozna w celu
matrymonialnym, miłą,
zgrabną Panią, uczciwą,
gospodarną, wiek 27—32
lat, chętnie z prowincji.
Zdjęcia mile widziane (za
^zwrotem). Dyskrecja za
pewniona. — Oferty 31054
„Prasa" —' Kraków, Wiśl-

PIANINO z płytą metalo
wą — kupię. Kraków, tel.
305-05. g-31109
ZBIÓR starych znaeżków,
listów kupię. — Oferty
31147 „Prasa" — Kraków,
Wiślna 2.

Sprzedaż

PŁASZCZ zamszowy —

(męski, nowy), sprzedam.
Telefon 284-64.

„Fiat"
Tel.

30588

„SEAT" 850 lub
/127p — sprzedam.
237-41 lub oferty
„Prasa" Kraków, Wiślna
2.

WÓZEK inwalidzki „pico-
lo", przebieg 50 km oraz

komplet narzędzi stolar
skich — piłę tarczową
wraz z silnikiem — sprze
dam. Nowa Huta - Bień-
ćzyce 61, ul. Polewki, go
dzina 14—16. 31029-g
APARAT „Zorka-4", ta
nio sprzedam. — Oferty
31067 „Prasa" — Kraków,
Wiślna 2.

SAMOCHÓD P-70, sprze
dam. Nowa Huta, os. Ka
linowe 7/26.

PONADTO ZATRUDNI pracowników fizycznych w zawodach:

• BETONIARZY, BLACHARZY, CIEŚLI, MURARZY,
ZBROJARZY, OPERATORÓW sprzętu ciężkiego
i średniego, KIEROWCÓW 2 I i II kategorią prawa
jazdy, ELEKTRYKÓW z uprawnieniami bez ograni
czeń, ŚLUSARZY remontu maszyn budowlanych,
MONTERÓW konstrukcyjnych i maszynowych, SPA
WACZY elektryczno-gazowych, PALACZY do ob
sługi kotłów wysokoprężnych oraz ROBOTNIKÓW
niewykwalifikowanych.

Zapewnia się:
— wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy w bu

downictwie
— dla robotników specjalny dodatek do płacy zasadni

czej
— bezpłatne zakwaterowanie
— pracownikom zamiejscowym nie meldowanym na

pobyt stały w miejscu budowy, przysługuje do
datek za rozłąkę w wysokości 30 zł dziennie, odpo
wiednie warunki socjalno-bytowe (hotele lub zakwa
terowanie w prywatnych mieszkaniach)

— wyżywienie w stołówkach po zniżonych cenach
— dla robotników bezpłatne posiłki regenerujące, wy

dawane przez cały rok bez względu na porę roku
— możliwość zdobycia zawodu i podniesienia kwalifi

kacji.
Do podjęcia pracy należy zgłaszać się z dowodem osobi

stym, książeczką wojskową i legitymacją' ubezpieczeniową
(ostatnim świadectwem szkolnym i świadectwem zawodo
wym).

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia i Płac — Cen
tralny Punkt Przyjęć Przedsiębiorstwa Budownictwa Prze
mysłowego „BUDÓSTAL-4*1 w Dąbrowie Górniczej, ul.

Tworzeń 101, w godzinach 7—15.

Dojazd pociągiem do dworca w Dąbrowie Górniczej —

a następnie od dworca autobusem WPK nr 18 i 27, do

przystanku obok- Głównego Placu Budowy.
31065-g
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Teodory

Grażyny

UWAGA

za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie teat
rów, kin, radia i telewizji — re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

przypominamy, radzimy, 19.20 Do
branoc, 19.30 Dziennik, 20.20 Sie
demnaście mgnień wiosny — film
radź., 21.30 Wiadomości sportowe,
21.35 Świat 1 Polska, 22.20 Z cy
klu: Mistrzowie batuty — Zdz,
Górzyński, 22.50 Dziennik, 23.05

Program na środę.

Teatry
Słowackiego 19.15 Don Carlos.

Wawel Sala Senatorska 20 Wieczór
Wawelski. PWST, Warszawska 5,
19.15 Thermidór.

Jak rodziła się
1 Armia Polska

W tym czasie, kiedy 1 Dywizja Piechoty im. T . Kościuszki

przebywała na froncie, w Sielcach nad Oką organizowały się
oddziały 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. 7 października
1943 r. korpus lięZył już 27 tysięcy żołnierzy. Po przeszkole
niu i uzyskaniu gotowości bojowej, większość jednostek w

pierwszej połowie stycznia 1944 r. wysłana została do strefy
przyfrontowej w rejon Smoleńska, gdzie połączyła się z 1

Dywizją Piechoty. Po sformowaniu dalszych oddziałów w

pierwszych dniach marca 1944 r. 1 korpus osiągnął liczbę po
nad 37 tysięcy ludzi.

NA POCZĄTKU
LIPCA 1944 R.

Związek
Patriotów Polskich

planował dalszą rozbudowę
wojska, ale możliwości mo

bilizacyjne ludności polskiej by
ły już w tym czasie na wyczer
paniu. Zaistniała jednak wów
czas bardzo pomyślna okolicz
ność. Otóż w pierwszych mie
siącach 1944 r. Armia Radziecka
odniosła poważne sukcesy na

południowym skrzydle frontu.
Została wyzwolona prawobrzeż
na Ukraina i część Ukrainy za
chodniej, gdzie zamieszkiwali
także Polacy. Stwarzało to wa
runki do tworzenia nowych je
dnostek.

no też działających na Wołyniu
i Polesiu polskich partyzantów
z brygady „Grunwald” i „Je
szcze Polska nie zginęła”.
Pierwszych zrzutów na linię
frontu dokonano na początku
kwietnia.

armia wchodziła w skład
głównego zgrupowania uderze
niowego1 1 Frontu Białoruskiego.
Działała w drugim rzucie i we
szła do akcji po sforsowaniu Bu
gu przez główne siły, W pierw
szym etapie operacji uczestni
czyła już od 5 lipca polska arty
leria. Wspierała ona radziecką
69 armię, która nacierała w kie
runku Chełma.

29 KWIETNIA

16 MARCA 1944 R.

Rada Komisarzy 5 Ludowych
zgodziła się na utworzenie na

terytorium ZSRR Armii Pol
skiej. 1 kwietnia 1944 r. ukazał
się pierwszy rozkaz organiza
cyjny. Dowódcą armii został

gen. dyw. Zygmunt Berling, za
stępcą dowódcy do spraw poli-
tyczno-wychowawczych płk A-
leksander Zawadzki, zastępcą do
spraw liniowych gen. dyw. Ka
rol Świerczewski, a szefem
sztabu gen. bryg. Bolesław Kie
niewicz.

W ciągu kwietnia utworzono
dowództwo armii oraz rozpo
częto w rejonie Sum, Żytomie
rza i Berdyczowa organizowanie
69 samodzielnych oddziałów róż
nych rodzajów wojsk i służb.
Do połowy kwietnia jednostki
korpusu Że‘ Smoieffiżćzfzńy:rSf ó-‘
bozu sieleckiego przerzucone zo
stały bliżej kraju, do rejonu
Żytomierza—Berdyczowa.

Dla szybszego formowania no
wych jednostek w rejonie Sum
koło Charkowa, utworzono spe
cjalny ośrodek formowania i u-

zupełnień Polskich Sił Zbroj
nych w ZSRR. Jego kierowni
kiem był gen. Świerczewski. Do
15 czerwca przyjęto do wojska
prawie 55 tysięcy ludzi.

W celu skoordynowania akcji
partyzantki w kraju z działa
niami na froncie i zaopatrzenia
jej w sprzęt bojowy oraz zasi
lania oddziałów specjalistami
wojskowymi, zorganizowany zo
stał pod kierownictwem płk. A.

Zawadzkiego Polski Sztab Par
tyzancki. Jego podstawową je
dnostką był batalion szturmowy
(powietrzno-desantowy), który
w tym czasie liczył 1563 żołnie
rzy. Sztabowi podporządkowa-

1 Armia Polska weszła w

skład 1 Frontu Białoruskiego,
stanowiąc jego drugi rzut ope
racyjny. W związku z tym na
stąpiło przegrupowanie jedno
stek w rejon Kiwerc na Woły
niu, około 60 km od linii frontu.
W maju przystąpiono do orga
nizacji obrony nad rzeką Styr i
wzdłuż szosy Łuck—Włodzimierz
dla odparcia przeclwuderzeń
nieprzyjaciela z kierunku Kow
la i Włodzimierza.

Znalezienie się już wiosną 1944
r. regularnych oddziałów Odro
dzonego Wojska Polskiego v

bram kraju, kilkadziesiąt kilo
metrów od jego granicy, było
wydarzeniem o kapitalnym zna
czeniu dla walki wyzwoleńczej
narodu polskiego.

Na Wołyń nieustannie przyby
wały nowo sformowane, oddzia
ły. W czerwcu dołączyło 41 je
dnostek zorganizowanych w Su
mach i Żytomierzu oraz trzy
dywizjony dział pancernych z

Armii Radzieckiej. Wstąpiła też
do armii 349-osobowa grupa
partyzantów z 27 Wołyńskiej
Dywizji AK. którą. pężVdŚi*ła się
przeź 'linię 'frohtu.1 f■'%'*■& ’ M

Wdniach od25'majado, 10
czerwca jednostki odwiedziła,
przybyła z kraju, delegacja
Krajowej Rady Narodowej. Za
poznała się ona ze stanem woj
ska oraz poinformowała żołnie
rzy o sytuacji pod okupacją i o

walce partyzantów.
Dalszy rozwój wojska posta

wił na porządku dnia sprawę
zapewnienia mu kadr oficerskich,
których Wciąż brakowało. W’
czerwcu' zorganizowano w Ria-
zaniu Centrum Wyszkolenia Ar
mii, ponadto prawie trzy tysią
ce podchorążych szkoliło się w

radzieckich szkołach oficerskich,
w których
pododdziały.
Wołyńskim
gani/owanie
ły Artylerii - o stanie 1500 słu
chaczy. Do czasu wyszkolenia
własnych oficerów konieczna
była radziecka pomoc kadrowa.

W chwili wejścia 1 Armii na

terytorium, polskie w jej skła
dzie było sześć dywizji piechoty,
brygada kawalerii, pięć brygad
artylerii, pułk moździerzy, dy
wizja artylerii; przeciwlotniczej,
korpus pancerny, brygada pan
cerna, brygada saperów, trzy
pułki lotnicze i szereg mniej
szych1 jednostek. Armia liczyła
ogółem 107 820 żołnierzy.

1 Armia Polska stanowiła więc
poważną siłę bojową. Dzięki
istnieniu armii, wykorzystaniu
jej kadr, zasobów oraz doświad
czeń możliwe stało się, po wy
zwoleniu części kraju i połą
czeniu regularnych jednostek ;z
oddziałami partyzanckimi AL.

szybkie organizowanie Wojska
Polskiego, które zdążyło jeszcze
wziąć udział w wielkich bitwach
o ostateczne pokonanie Niemiec
hitlerowskich.

Takie ogromne kaktusy spotyka
się nie tylko w Meksyku — te na

przykład rosną w południowej A-

fryće, w krainie Żulu.

Amerykanki wyrównują
brak kobiet w Australii

niż
zaś
ko-

sy-

PŁK. CZESŁAW PODGÓRSKI

Według danych statystycz
nych, w Australii notuje się 164
tys. więcej mężczyzn w wieku

zdatnym do małżeństwa,
kobiet. Stany Zjednoczone
posiadają nadmiar takich
biet — 15 milionów. W tej
tuacji psycholog z Sydney,
John Sanders, udał się z ze
społem swych pomocników do
San Francisco i tam w jednym
z hoteli założył biuro werbun
kowe dla kobiet, chcących
wyjść za mąż za Australijczy
ka. Akcja przebiega wspaniale.
Amerykanki szturmują biuro.

i

Siewy w pełni

Perska koniczyna >przebojem« sezonu

im

utworzono polskie
W' Nowogrodzie

rozpoczęto też or-

1 Oficerskiej Szko-

Bardzo korzystne warunki a-

tmośferyczne, które tak przy
spieszyły początek wegetacji
roślin — teraz naglą rolników
do żwiękazeiitattempa-psaMSłó-
necżńa.,.pGgoda, -dość, silne „wia
try i nikły zapas wilgoci w

glebie z okresu zimy to czynniki
powodujące przedwczesną su
szę. W tych warunkach

wcześniej ziarno znajdzie się
w ziemi, tym większe ma szan
se wykiełkowania. Bardzo wa
żne jest też dokonanie, siewu
bezpośrednio po spulchnieniu
ziemi.

Akcja siewna trwa już we

wszystkich powiatach, nie wy
łączając podgórskich. Najbar
dziej zaawansowane są — jak
zazwyczaj — wiosenne, prace w

pasie powiatów: Bochnia, Brze
sko, Tarnów, Dąbrowa Tar
nowska, a także w chrzanow
skim. W skali województwa
siew owsa jest już po „półmet
ku”, jęczmienia w granicach
35—40 proc, planowanego are
ału.

Da magazynów GS dostarczo

w nasiona
i warzyw,
ciągu jest

brakować
traw łąko-

no całą pulę ziarna siewnego.
Rozprowadzanie zapasu już się
kończy: rolnicy wykupili ok.
90 proc., zamówionego materia-

■łtu-Duży ruch panuje również
w sklepach nasiennych. Rolni
cy zaopatrują się
roślin pastewnych
Wybór w dalszym
duży, ale zaczyna
niektórych odmian

wych, gdyż zapotrzebowanie o-

kazało się większe od zamówień
złożonych przez placówki han
dlowe.

W mgnieniu oka rozChwytano
50 t nasion koniczyny perskiej.
W ubiegłym roku rozprowadzo
no jej na próbę zaledwie 5 t.

Nowa uprawa z miejsca zy
skała wysoką ocenę rolników.

Koniczyna perska jest w na
szych, warunkach rośliną jed
noroczną, nie przetrzymuje zi
my, daje za to dwa bardzo
wysokie pokosy świetnej jako
ściowo karmy i z tych wzglę
dów zasługuje na jeszcze szer
sze spopularyzowanie..

(hs)

Kijów 16.30, 19.30 .Kabaret (USA,
16). Uciecha 15.45, 18, 20.15 Sa

muraj i kowboje (fr.-wł. -hlszp, I.

16). Warszawa 15.30, 18, 20.30 Pry
watne życie Shetlocka Holmesa
(ang. 1. 16). Wolność 15.45, 18. 20.15
Francuski łącznik (USA, l. 16). A-

polio 16, 18, 20 Przygody Robinso
na Kruzoe (ZSRR, 1. 7). Wanda

15.45, 18, 20.15 Czwarta pani An
derson (hiszp, 1. ,16). Sztuka —

studyjne 16, 19 Tragedia Makbeta
(ang. 1. 16). Ml. Gwardia (Lubicz
15) 14.30, 17, 19.30 Bitwa o Anglię
(ang. 1 . 14). Wisła (Gazowa 21) 16,
18 Wspomnienia z przyszłości (NRF
1. 14), 20 Kres (ang. I. 14). Maskot
ka (Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30,
19.30 Śmierć Ipu (rum. 1. 10). Ugo-
rek (os. Ugorek) 17, 19 Ewa chce
spać (poi. I . 14). Kultura (Rynek
Gł. 27) 16, 19 Zmierzch bogów (wł.
1. 18). Wiedza 18 Przegląd filmów
kr. i śr. metr. Dom Żołnierza (Lu
bicz 48) 15.45. 18, 20.15 Ciemna rze
ka (poi.. I. 14). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 16. 18, 20.15 Poszukiwa
ny, poszukiwana (poi. 1. 14).
Związkowiec — studyjne (Grzegó
rzecka 71) 16, 18, 20 Śmierć wybie
ra (CSRS 1. 16).

KINA W NOWEJ HUCIE

Świt 15.45, 18, 20.15 Nagrody i od
znaczenia (poi. 1. 14). M . Sala 15,
17.15, 19.30 Prawo gwałtu (USA, l.
16) . Światowid 16, 18, 20 Piosen
karka z Tawerny (jug. I . 16) M.
Sala 15, 17, 19.30 Wyzwanie dla Ro
bin Hooda (ang. 1. 11). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16, 18, 20 Bułeczka

(poi. 1 . 7).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I: 16.25 Pro

gram dnia, 16.30 Dziennik, 16.40
Dla dzieci: Zwierzyniec, 17.30 E-
cho stadionu, 17.55 Panorama rze
szowska, 18.23 Kronika, 18.45 Pr.

publ., 19.20 Dobranoc, 19,30 Dzien
nik, 20.20 Teatr TV: T. Mann —

Małżeństwo Antoniny, 21.50 Swiad-

kowię —, pf.. publ., 22.30 Gra Old
jMetrppol;L£|ajł .,-^r! re‘<Aia-nT<&ft.’)22.5O
Dzięimik. na wtorekeinsr

PONIEDZIAŁEK — ii: 17.35 Pro
gram dnia, 17.40 Program II pro
ponuje, 17.50 Filmy archiwalne,
18.40 Rozkosze łamania głowy, 19.20

Dobranoc, 19.30 Dziennik, 20.20 Ma
gazyn sport., 21.10 Polskie minia
tury fortep. gra E. Chojnacka, 21.25
Polski Film Animowany — Drzew
ko szczęśliwe, 21.35 „24 godziny”,
21.45 Film dokumentalny, 22.20
NURT — Ekonomia, 22.50 Program
na wtorek.

WTOREK — I: 6.30 TV Techni
kum Rolnicze — matematyka, 7.00
TV Technikum Rolnicze — ^me
chanizacja rolnictwa, 8.50 Siedem
naście mgnień wiosny — film radź.
10 Jęz. polski (kl. II lic,), 10.30
Szkoła uczuć, 13.45 TV Technikum
Rolnicze — matematyka, 14.30 TV
Technikum Rolnicze — uprawa ro
ślin, 16il0 Program dnia, 16.15 In
formacje ■— Towary — Propozycje,
16.30 Dziennik, 16.40 Dla dzieci:
Kino Skrzat. 17.05 Sylwetki X Mu
zy, 17.30 Dla młodzieży 5x5, 18 Dla
młodzieży: Korepetycje muzyczne,
18.25 Kronika, 18.45 Eureka, 19.15

Wystawy-muzea
Muzeum Lenina, Oddziały: ul.

Kr. Jadwigi 41: Mieszkanie Leni
na (pon., wt, 9—13), w Białym Du
najcu (pon., Wt. 9—16), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Sukiennice:
Galeria malarstwa poi. XIX w.

(pon< 10—16. Wt. zamkn.), Szołays-
kich, pl. Szczepański 9: Pol. ma
larstwo 1 rzeźba do 1764 r. (pon.
12—18 -wstęp wolny, wt. zamkn.),
Archeologiczne, Poselska 3: Sta
rożytność 1 średniowiecze
polski, Zabytki archeologii śród
ziemnomorskiej,,
cheologia (pon
wstęp wolny). Etnograficzne,
Wolnlca 1: Broń Indonezji (pon.
10—18 wstęp wolny, wt. zamkn.).
Galeria Pryzmat, Łobzowska 3:

Plenery indywidualne 73 (pon.,
wt. 9—19), KTF, ul. Bób. Stalin
gradu 13: Kraków stary 1 nowy
w fotografii (codz. 10—19). Kopal
nia Soli, Wieliczka (códz. ,8—16).

Lotnictwo
10—14 ńrt.

Mało-

i. ar-

14—18

pi.

Dyżury
Chirurg.: Kopernika 21, Chirurg,

dziec.: Prokocim, Neurolog.: Bo
taniczna 3, Urolog.: Grzegórze< a

18, Okulist.: Kopernika 38, Laryn
gologiczny: Kopernika 23a, Pogot.
Ratunk.: Siemiradzkiego l: wy
padki tel.09, zachorowania i prze
wozy: 380-50. Podgórze 625-50, 657^57
Grzegórzki 209-01, 205-77, Pogot.
MO tel. 07, Telefon Zaufania 377-55
(17—22), dla dzieci i młodzieży
611-42 (15—17), Straż Poż. 08, Po
moc Drogowa PZMot Kraków
417-60 (7—22), .zakopane 27-97, N.

Targ 29-42, N. Sącz 208-25, Tarnów
39-96 (7—16), Informac. o Usłu
gach, Mały Rynek 5 tel. 565 -88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. * MO tel.
411-11 . Pogot. Ratunk. 422-22, Straż
Poż. 433-33 . Dyżur pediatr. dla No
wej Huty i pow. Proszowice: Szpi
tal w. Nowej Hucie, Informacja ko
lejowa zagr. 222-48, kraj. 238-80 do
85, 595-15. Informacja kodowa teł.
413-54 (dla N. ^Huty), 203-22,. 203-42,

Ęp^i^d/S Wychó-
rytfątyia 5^Sękj&uąlnęgą- /. -.Młodzieży

357-86 (14—13), Milicyjny Telefon
Zaufania 216-41 całą dobę, 262-33
(8—16), KTSM, Boh.’Stalingradu 13
— telefon porad i informacji z za
kresu seksuologii 573-08 .

Apteki
Rynek Gl. 42 (tlen), plac Wolnoś

ci 7, Pstrowskiego 94 (tlen), N.
Huta:

(tlen).
al. Rew. Październikowej 6

Różne
(Lasek Wolski) od godz. 9zoo

do zmroku. Ogród Botaniczny (Ko
pernika 27) od godz. 19 do 17.

Radio

— Oto godziny pańskich spotkań, ale nie mogłam
skomunikować się z panem Pauersteinem, którego te
lefon nie odpowiada, ani w sklepie, ani w mieszka
niu. Może zamyka magazyn w porze obiadowej. Za
telefonuję jeszcze później.

— Dziękuję. Proszę mi się postarać o zezwolenie
na wizytę w więzieniu. Jeżeli będę miał czas, pójdę
zobaczyć się z Hockiem o siedemnastej.

ROZDZIAŁ IX

Pierwsze spotkanie mam z Nurbergerem. Jego biu
ra zajmują kilka pięter w dużym budynku handlo
wym w centrum miasta. Przyjmuje mnie jasnowłosa
sekretarka o kształtach bujnych, jak Walkiria.

— Proszę zaczekać chwileczkę, mecenasie Adams.
Herr Direktor zaraz pana przyjmie.

Ma dziwny akcent niemiecki. Prawdopodobnie Nur-

berger importuje swoich pracowników prosto z Nie
miec. Dokładnie o 14.30 jestem wprowadzony do biura
dyrektorskiego.

Nurberger jest większy i tęższy, niż pozwalała to

przypuszczać fotografia. Ma twarz okrągłą, której
umie nadać wyraz jowialny, ale jego szare oczy ba
dają mnie wnikliwie. Wita mnie na baczność, z trzas
kaniem obcasami i Wskazuje fotel.

Przechodzę od razu do sedna sprawy, nie przyjmu
jąc cygara, które mi proponuje.

— Chcialbym, żeby mi pan opowiedział trochę o

miss Meigs, z którą spotyka się pan regularnie w każ
dy czwartek.

Ani jeden muskuł jego twarzy nie drgnął.
— Cóż to za żart, mecenasie Adams — odpowiada

spokojnie, z silnym niemieckim akcentem.
Od tego momentu wiem, że nic (od niego nie wy

ciągnę. Cierpliwie wyjaśniam mu swoją rolę obrońcy
i podkreślam, że jestem pewny jego wizyt, nie

wzmiankując jednak imienia Kate. Posuwam się na
wet. aż do podania kilku szczegółów jego zachowania,

ale nie wywołuje to innej reakcji, jak tylko pobłażli
wy uśmiech.

— Obawiam się mecenasie, że musi pan znaleźć coś

innego dla uniewinnienia swego klienta. Powtarzam

panu, że nie znam , tej miss Meigs, o której piszą ga
zety. Muszę pana uprzedzić, że jeżeli moje nazwisko
będzie wymienione bez dowodu, będę zmuszony oskar
żyć pana o zniesławienie.

Podnosi się, by zaznaczyć, że dyskusja skończona.
— Czy nikt pana nie szantażował ostatnio?
Z gardła jego wydobywa się gruby rechot.
— Co pan sobie wyobraża? Jestem kawalerem i nie

mam sobie nic do wyrzuęenia. Od czasu do czasu zda
rza się, że spędzam przyjemną chwilę z dziewczyną,
ale to nikogo nie obchodzi, tylko mnie.

Naciska guzik. Jasnowłosa sekretarka pojawia
natychmiast.

— Proszę odprowadzić mecenasa Adamsa. Jeżeli
dzie jeszcze kiedyś prosił o rozmowę, proszę nie
pomnieć, że będę mógł go przyjąć dopiero za kilka
miesięcy.

Oznacza to wyrzucenie za drzwi według wszelkich

reguł. Zaciskam zęby, bo nic na to nie mogę poradzie.
Wychodząc z biura, z szerokim uśmiechem mówię do
blondynki:

— O której pani kończy pracę? Czy. nie moglibyśmy
pójść razem na obiad?

Udaje, że nie słyszy i otwiera mi drzwi:

się

bę-
za-

— Winda jest na prawo od wyjścia.
Drzwi zamykają się za mną z suchym trzaskiem.

Bezradny, kieruję się do budynku „Big-Pine-News’1.
Powitanie Briana Kneale’a jest bardzo serdeczne, ale

w miarę, jak opowiadam swoją historię, twarz jego
kurczy się ze złości. Gdy robię aluzję do ewentualnego
szantażu, wybuchą:

— To szaleństwo! Moje życie jest bez skazy i może

służyć za przykład młodemu pokoleniu. Niech pan u-

waża Adams, gdyby pan próbował rozpowszechniać
najmniejszą kalumnię na mój temat, zniszczę pana.
Dotychczas mój dziennik zawsze dawał wyraz dużej
życzliwości wobec pana, mimo że niejeden raz naru
szał pan prawo. W przyszłości spotka się pan z inną
postawą.

Wstaje i palcem pokazuje mi drzwi, jak anioł Boga
Ojca wypędzający Adama i Ewę z ziemskiego raju.
Jego podniesiony głos rozniósł się zapewne poza ga
binet i wiadomość rozeszła się jak błyskawica, gdyż
w korytarzach ludzie uciekają przede mną, jakbym
był ruchomym zbiornikiem śmiertelnych wirusów.

Raz jeszcze znajduję się na ulicy z wyraźnym wra
żeniem, że popełniam poważny błąd. Biorę swój volks-

wagen, bo Mark Brewer umówił się ze mną w swo
im klubie, położonym poza miastem, na drodze do Zu
rychu, małej miejscowości kalifornijskiej, która nie
ma nic wspólnego z metropolią Szwajcarii.

Przybywszy na miejsce, parkuję wóz między kre
mowym mustangiem a mercedesem, pod ironicznym
i przyzwalającym okiem dozorcy.

Ten ostatni to były bokser, o twarzy tak zniekształ
conej, jak zderzaki Waszego samochodu, który poży
czyliście żonie. Władczym gestem zagradza mi przejś
cie.

— Wstęp do klubu jest zarezerwowany wyłącznie
dla członków.

PROGRAM n

PONIEDZIAŁEK

Dzienniki: 3.30, 4.30, 5.30, 6.30,
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 11.50, 13.20,
21.30, 33.30.

17.00 Start. 18.00 Skrzy: ka Inter
wencji. 18.10 Pol. melodie ludowe.
18.30 Echa dnia. 18.40 Zapraszamy
do myślenia. 19.00 Gra zespól „Pa
radoks". 19.10 Felieton literacki.
19.15 51 lekcja jęz. ros. 19 30 Kon
cert symfoniczny. 21.50 Wiadomoś
ci sport. 21 .55 Teatr PR — studio
Współczesne „Kłopotliwa przesył
ka** — słuch. Żabko-Potopowlcza.
22.30 „Opera w przekroju” — „Bań
Bank” — Ferenca Erkela — aud.
23.13 Mozaika jazzowa. 33 .25 Co
słychać w świecie. 23.40 Muzyka
późnego renesansu.

Na UKF 68,75 MHz —■ z Krakowa
16.00—17.00 Program stereofon.

Rekord długowieczności
bliźniaków

iCiąa dalszy nastąpi) (20)

94-letni bliźniacy Wołodymir
i Taras Gogolowie, mieszkańcy
gruzińskiego miasteczka Poti,
ustanowili rekord długowiecz
ności. w Związku Radzieckim.

Wołodymir jest starszy o go
dzinę. Bliźniacy cieszą się do
skonałym zdrowiem, dobrą pa
mięcią 1 wzrokiem. Obaj też
stale pracują na pobliskiej
działce.

Zdaniem lekarzy gerontolo-
gów, przypadek dożycia bliźniąt
do tak późnej starości jest nie
zwykły. Najstarszymi w świecie
bliźniakami ‘są obecnie Belgij-
czycy Joseph i Louis Francois
Demasieux, którzy liczą 99 lat
życia. (M. B .)



Wli

Ogromna radość zapanowała wczoraj w kręgach
kibiców sportowych Krakowa, kiedy z Lublina na
deszła wieść, iż w ostatnim meczu ligowym koszy
karze Wisły zwyciężyli ponownie Lubliniankę i tym
zwycięstwem przypieczętowali swój mistrzowski ty-
tu/. Od czasów teamu Likszy i Langiewicza, koszy
karze krakowscy jakoś nie mogli odzyskać utracone
go prymatu i dopiero wczoraj, po raz piąty w historii,

• sięgnęli po najwyższy ląur.
Tegoroczne -rozgrywki ligowe

trzymały widzów w ogromnym
napięciu dosłownie do ostatnie
go gwizdka sędziowskiego. • W
Lublinie „Wawelskie Smoki”

pożerały, skazaną już wcześniej
na „ degradację, Lubliniankę, w

Gdańsku zażartą walkę toczyły
zespoły Spójni i szczecińskiej
Pogoni, gdyż Jedna z tych dru
żyn musiąła towarzyszyć zawod
nikom lubelskim w degradacji.

: Wiślacy, prowadzeni przez Je
rzego Bętkowskiego byli w prze
kroju sezonu, zespołem najrów
niejszym, Zaczęli wreszcie wy
grywać mecze wyjazdowe i
już w pierwszej rundzie, usado
wili\się na fotelu lidera, by nie
oddać miejsca już do końca. Co

prawda zawodnicy . „Białej
Gwiazdy”, mocno odczuli ciężar
odpowiedzialności jaki na nich

spoczywał, pod koniec rozgry-

KORONA — START LUBLIN
66:86 (31:46). Najwięcej, punktów
zdobyli dla Korony — Wieleb-
nowski 24 i Międzik 22 a dla
Startu — Krzekała 23 i Choina
21.

Kiedy po pierwszej połowie
meczu, koszykarze lubelscy pro
wadzili różnicą 15 pkt, krako
wianie zrezygnowali z walki o

zwycięstwo ograniczając się tyl
ko dó sporadycznych składniej-
szych akcji, a tak na dobrą
sprawę zostawiając przeciwni
kom pole do popisu i ‘ oszczę
dzając siły na niedzielny
wanż.

KORONA — START 7«:67
(44:35). Najwięcej punktów
strzelili: dlą zwycięzców —

Wielebnowski 29, Międzik 13 i
Jeleń 9 a dla pokonanych
Choina 18.

Niedzielny . atak koszykarzy
Korony był nie do odparcia dla

przeciwników. Już w pierwszej
części meczu podopieczni P. Ja-

giełłowicza, wykazali lepszą
dyspozycję strzałową, większą
szybkość i świeżość od przeciw
ników. Po zmianie stron mimo

rozpaczliwych ataków koszyka
rzy Startu, Korona utrzymała
przewagę i zapewniła sobie nie
zwykle cenne dwa punkty.

wek dało się zauważyć w ich

szeregach kryzys, brak sił i
świeżości, niemniej na ostatnie
mecze w Lublinie pojechali
skoncentrowani, z postanowie
niem że muszą wygrać.

Sobotni mecz był niesłychanie
nerwowy i zacięty. Początkowo
gospodarze, dopingowani do
walki przez: swych zagorzałych
kibiców, byli stroną przeważa
jącą.; Wiślacy nie załamali się,
po Zmianie stron rzucili się z

niesłychaną agresywnością na

przeciwników, zastosowali tżw.

pressing. Odrobili straty, objęli
prowadzenie i zwyciężyli 71:66
(32:38) W. niedzielę zawodnicy
Lubliniąnki byli już zupełnie
bezradni. wobec ataków krako
wian i ani przez moment nie.

zagrozili poważniej „Wawelskim
Smokom”. Efektowna wygrana
podopiecznych J. Bętkowskiego
84:56 (43:31), przypieczętowała o-

śtatecznie mistrzostwo Polski
dla krakowian.

Główny udział w zwycięstwie
mają najwyżsi zawodnicy ze
społu — Piotr Langosz i Marek
Ładniak, którzy zdobyli 110 pkt
z 155 strzelonych przez całą
drużynę. Ich skuteczność strze
lecka, a także dobra gra w de
fensywie przeważyły szalę,
szczególnie w sobotę, kiedy go
spodarze wprost wychodzili ze.

skóry, by wygrać mecz, pozba
wić wiślaków tytułu. Oni bry
lowali w ostatnich meczach, w

całym sezonie palmę pierw
szeństwa trzeba przyznać An
drzejowi Sewerynowi, który był

duszą I mózgiem drużyny, a

przy tym skutecznym
cem.

Ciesząc się wraz z sym
patykami sportu w

wie z sukcesu koszykarzy
Wisły, tą drogą składamy
wszystkim współtwórcom
mistrzowskiego tytułu naj
serdeczniejsze gratulacje i

życzenia by prymat w pol
skiej koszykówce na na
stępne lata pozostał już pod
Wawelem!

strzel*

Krako-

A oto końcowa tabela:

1. /WISŁA 36 65 3079—2782
2. Resovia 36 64 3139—2757
3. Śląsk - 36 57 3055—2903
4. Legia 36 55 3111—3019
5. Wybrzeże 36 54 3276—3004
6. Lech 36 53 2973—3052
7. Polonia 36 50 2863—2953
8. Spójnia 36 48 2375—2735
9. Pogoń 36 48 2720—3143

10. Lublinianka 36 46 2748—3002

W MECZU

Udany poćzcjfelc
lekkoatletów

KRAKOWSCY lekkoatleci
Udanie' zainaugurowali se
zon, zajmując Czołowe loka
ty ; podczas . przełajowych
misirzostóź "tMślcf*''rozegra
nych w Kielcach. Zbigniew
Pierzynka wygrał bieg na 16
km- przed Edwardem Mlecz
ko, Zbigniew Sawicki był
drugi na 8 km (za Malinow
skim z Olimpii Grudziądz),
w punktacji klubowej kon
kurencji męskich zwycięży- .-

ła Cracoyia przed Wawęlem
a w punktacji okręgowej
Wrocław przed Krakowem. ■:

POLONIA — WISŁA 0:0. Sędziował p. Kosiński z Wrocławia.
Widzów ok. 15 tys.

WISŁA — Gonet — A. Szymanowski (od 85 min. B. Stoi-

czyk), Płonka, Maculewicz, Musiał, II. Szymanowski, Obarza-
nowskl, Garlej — Kapka, Sarnat, Kusto.

Kontuzja Kazimierza Kmieci
ka odniesiona podczas meczu

młodzieżowych reprezentacji
Austrii i Polski, uniemożliwiła
temu piłkarzowi wystąpienie w

bytomskim meczu przeciwko
Polonii. Brak tego utalentowa
nego napastnika odbił się na

grze całego wiślackiego napadu,
który nie zdołał w ciągu 90 mi
nut gry arii razu skierować

piłki do bramki Polonii.
Ponieważ obrona krakowska z

A. Szymanowskim, Musiałem i
Gonetem na czele grała jak
zwykle dobrze, więc i gospoda
rze nie zdołali strzelić bramki,
co w efekcie doprowadziło do

podziału punktów.
Mecz nie stał na najwyższym

poziomie. Wiślacy próbowali

zwalniać grę i stosować szybkie
wypady, by wymanewrować o-

brońców bytomskich i wypraco
wać sobie dogodną pozycję do

zdobycia bramki, jednak akcje
napastników były mało zdecy
dowane, a strzały w większości
wypadków niecelne. W sukurs

swym kolegom z napadu często
przychodził Musiał i był bliski
strzelenia rozstrzygającej bram
ki,' lecz niestety dla krakowian,
jego wspaniaży, śilny strzał z od
ległości około 30 m od bramki
Chwolik zdołał obronić. W su
mie. krakowianie byli zespołem
nieco lepszym i remis jest
szczęśliwy dla gospodarzy.

I lt^«a
Polonia — Wisła 0:0, Ruch —

Pogoń 5:0, Odra — ĘOW 1:1, Śląsk
—. Szombierki 1:0, Lech
dla 1:1, Legią —

Hutnik zremisował

nad
mistrzostwo IT

Wąrta zremiso
o

ligi piłkarskiej
wała z Hutnikiem 0:0. Krako
wianie mieli więcej z gry, czę
ściej i groźniej atakowali, lecz

napastnicy znów nie potrafili

Sensaeją bokserskich mistrzostw
Polski, Zakończonych w Gdańsku,
było zwycięstwo w wadze ciężkiej
21-letniego A. Biegalskiego z Ka
towic (na zdjęciu z lewej), poko

nał on m. in. Trelę i Skoczka.

Fot. CAF

BUDAPESZT. Piłkarze Węgier
pokonali Bułgarię 3:1.

YARESE. Kolarski wyścig gór
ski wygrał Brzeżny przed Ko
walskim i Kaczmarkiem,
ty był Włoch Covalli.

FELDBER. .Konkurs
narciarskich wygrał
(Szwajcaria) przed Blecherem i
Schnablem (obaj Austria). .

MOSKWA. Polscy hokeiści

przegrali z zespołem złożonym
z zawodników Dynama i Krylia
Sowietów 2:5.

CASPOGGIO. Puchar Europy
w narciarstwie alpejskim, zdo
byłaElena Matous reprezentant-,
ka San Marino.

ZURYCH. Mistrzostwo Europy
W hokeju juniorów zdobył ze
spół Szwecji przed ZSRR. Polska

ząjęła 5 miejsce. .

LUBLANA. Pierwsze miejsce
w hokejowych mistrzostwach
świata grupy B zdobyli repre
zentanci ■USA i w przyszłym
roku grać będą w grupie A. ■

Czwar-

skoków
Steiner

Na bilardowym stole
1 W MISTRZOSTWACH bi-
I lardowych Krakowa w grze
? 6(35)2 A. Frankowski (Naćlw.)
j pokonał Jeża i Horaina (400:160)
i (obaj AZS-PK), a ten ostatni

( przegrał z Jeziorowskim 108:258.
J Piotrowicz (Nadw.) wygrał z

J Jeziorowskim 190:189. . Dalsze
t gry codziennie wieczorem w.

I Nadwiślanie,? ul. Koletek 20.
f (JK)

TOTEK
W TOTO-LOTKU wylosowa

no:11—13—17 — 28—32—
49 oraz dodatkową — 24 .

To hie ten sam Hutnik...

Wartą
strzelić bramki. W trzech roze
granych w wiosennej ■rundzie
meczach hutnicy dwa razy zre
misowali 0:0

przegrali 1:4
koncie tylko
w Szczecinie

PIŁKARZE
dużo gorzej.
Zabrzu ze

Bramki dla zwycięzców
liii: Kluger, Grzesiok i Jarzyna.

W Zakopanem...
W ZAKOPANEM Jrozpocżął S

się turniej koszykarek. W ®

pierwszym meczu Polska A ©

wygrała z Polską B 100:63 N

(37:32). Najwięcej punktów K

strzeliły:, dla zwyciężczyń — 8
Rogowska 20 i Fromm 16 a SS

dla . pokonanych — Ogloziń- &
ska 12,. W drugim spotkaniu S
Mołdawska SRR wygrała z 8
CSRS B 43:41 (25:22). Naj- 8

więcej punktów strzeliły: dla 8
zwyciężczyń — Friniuk 13 a S
dla pokonanych — Strbako- Jg
va 15. »

a pierwszy mecz

i mają na swym
tę jedną uzyskaną
bramkę.
Garbarni wypadli
przegrywając w

Spartą 0:3 (0:1),
strze-

Gwar-
Zagłębie Sosno-

wiec 3:2, Stal — Górnik. 0:1, Za-

głębie Wałbrzych — ŁKS 0 :0.
1; Ruch 18 28 38—11
2. WISŁA 19 25 25—14
3. Górnik 19 24 29—16
4. Stal 19 23 22-rl2
5. Legia 19 23 24—15
6. Śląsk 19 21 17—14
7. ŁKS 19 21 16r-16
8. Polonia 19 19 16—19
9. Gwardia 19 17 19—21

10. BOW . 19 17 13—18
11. Szombierki

. 19 16 18—21
12. Lech 19 16 15—21
13. Pogoń 19 15 14—28
14. Odra 19 14 15—26
15. zagłębie w. 19 13 9—21
16. Zagłębie s. 13 10 9—26

piłkar-
i UEFA)

1:0., Do
w tej

mecz

HUTNIK — BESKID 2:3 (15:8, 12:15, 14:16, 15:8, 15:17). Sędzio
wał p. Burek z Kielc. Widzów ok. 500.

Z górą trzy godziny, trwał pojedynek dwóch reprezentantów
naszego okręgu w I lidze siatkarzy. Hutnicy, faworyt. zawo
dów, zawiedli. Szablonowe ataki, nieszczelna defensywa,
nalne błędy przy zagrywkach. W ostatnim, secie, kiedy

•się losy meczu, krakowianie zepsuli np. pięć zagrywek!

kąrdy-
ważyły

Nic więc dziwnego, że niektó
rzy kibice '

dopatrywali się W

postawie hutników jakichś
pozakulisowych machinacji,
„sprzedania meczu” czy tp. An-

drychowianom. zwycięstwo było
potrzebniejsze niż gospodarzom,
gdyż ich sytuacja w tabeli za*

KOSZYCE., W meczu

skim juniorów (turniej
CSRS Wygrała z ZSRR
zakończenia eliminacji ..

grupie pozostał jeszcze
Polska — ZSRR.

iepowoslzeia szczypiomistów
AZS KRAKÓW -r- LUBLI-

| NIANKA 18:22 (8:10). Po am-

I bitnej, lecz nerwowej i chao
tycznej. grze, . krakowianie

przegrali . mecz, z bardziej
skutecznym zespołem Lubli-

' niańki. Najwięcej bramek
I’strzelili: dla krakowian —

Orlicki 6 i Sludek 3 a dla
lublinian — Kuczkowski ł

Kołodziej po 6.
AZS KRAKÓW — LUBLI

NIANKA 19:29 (10:13). Naj
więcej bramek strzelili: dla

ŁOD2. Finałowy turniej siatkówki kobiet 0 mistrzostwo I li
gi przyniósł pierwsze miejsce, zawodniczkom Płomienia Milowice.

GDAŃSK. Zakończyły się tu bokserskie mistrzostwa Polski.
Krakowianie BohosieWicz i . Lewandowski zdobyli brązowe me
dale. Tytuły mistrzowskie uzyskali: Srednicki (Katowice), Bor
kowski (Łódź), Kosedowski (Gdańsk), Kokoszka (Rzeszów), Gaj
da (Katowice),' Szczepański (Warszawa), Rybicki (Warszawa),
Rudkowski (Warszawa), Jastrzębski (Wrocław), Gortat (Warsza
wę Biegalski (Katowice).

Gt-ÓŁE. W towarzyskim meczu żużlowym Kolejarz Opole
pokonał ADMV Miśnia (NRD) 59:19. Świetną formę zademon
strował mistrz świńta Jerzy Szczakiel, kjtóry zdobył komplet 12

pkt,TORUŃ. Indywidualny „turniej żużlowy o mistrzostwo fede
racji: „Stał” wygrał Edward Janearz .(Stal Gorzów). W turnieju
drużynowym triunifowali Zawodnicy Stali Gorzów.

AZS—Orlicki5iSiudek4ai
dla Lublinianki — Lizen 10. j
Był to znów jednostronny (
mecz, w którym zdecydowa- ,

na przewaga należała do goś-
Ci. Na dodatek zawody roze
grano wcześniej o 2 godz. niż 1
to było w zapowiedziach i I

niektórzy z kibiców odeszli |

sprzed hali Wawelu, nie o- |

glądnąwszy meczu.

♦
SZCZYPIORNIŚCI Hutnika ,

zdobyli dwa punkty w wy- ,

Ijazdowych meczach z opol
ską Gwardią. W sobotę wy
grali gospodarze 18:17 (10:12), 1
w niedzielę goście 18:16 (8:9). J

Najwięcej bramek dla kra- i
kowian strzelili: Flasza 10 i
Kałuziński 9.

:♦’
SZCZYPIORNlSCI Wawelu i

niezbyt fortunnie wystarto
wali (po przerwie spowodo
wanej rozgrywkami o mis
trzostwo świata) do ligowych .

bojów. W meczach z Grun
waldem w Poznaniu wojsko
wi doznali dwóch wysokich
porażek: 15:31 i 19:29. Kra-

I kowianie zajmują 8 miejsce
ł W tabeli. Prowadzi Śląsk
j Wrocław.

graża nawet degradacją,
żeli spojrzeć na „rozkład jązdy”
Beskidu, nie wydaje się praw
dopodobne by źespół ten, znany
zresztą z ambicji i woli walki,
rnusiał pożegnać się z ekstrakla
są. Gra z Jednością i Legią u

siebie, na wyjeździe
winien więc
gwarantujące
W tabeli,

W sobotnim
wianie- zagrali z większym po
świeceniem i tu szukać, należy
źródeł ich sukcesu. W przeci
wieństwie do gospodarzy grali
dynamicznie, wałczyli o każdą
piłkę i zrealizowali swój cel —

Wygrali spotkanie. W sumie je
dnak mecz stał na słabym po
ziomie, choć był bardzo zacięty
i trzymał ’• widzów w napięciu.

HUTNIK — BESKID 3:0 (15:11,
15:10, 15:10). Sędziował p. Wierz-

gacz z Płońska. Widzów ok.
300.

Tym razem spotkanie trwało
niewiele ponad godzinę i przy
niosło pewne zwycięstwo gospo
darzom. Andrychowianie, któ
rzy w sobotę rzucili na szalę
wszystkie siły, stracili sporo na

wartości, gubili się w grze o-

bronnej, nie tak skutecznie jak
dzień wcześniej przeprowadzali
ataki. Stąd hutnicy byli stroną
przeważającą, lecz ich gra nie

mogła zachwycić. Choć — jak
styyierdził znany szkoleniowiec
EMIL SIRACKI — grali na tyle
na ile wymagał tego przeciw
nik, postawa zespołu krakow
skiego budziła sporo zastrzeżeń.

Były w grze podopiecznych W.

Kobędzy przestoje,' psuto łatwe
do rozegrania piłki, w obronie

tworzyły się duże luki. Np. w

trzecim secie prowadząc 13:3,
hutnicy „w ciągu kilku chwil
stracili '7 pkt. pod rząd i dopie-

Ale je-

ze Skrą,
zdobyć punkty

środkowe miejsce

meczu andrycho-

ro ostra reprymenda trenera

poderwała ich znów do walki.
Kibice przyzwyczajeni do o-

gromnej ambicji i dobrej gry
defensywnej hutników, tym ra
żeni opuszczali halę klubową
nieusatysfakcjonowani, ale jak
to zwykle kibice, z nadzieją, że

następne mecze znów będą po
kazem siatkówki na wysokim
poziomie. Oby! (lang)

W pozostałych .meczach padły
wyniki: Resoyia — Stal 3:0 i 3:1,
Legia — AZS Olsztyn 0:3 i 2:3,
Skra — AZS Warszawa 2:3 i 3:1

1. Resovia
2. AZS Olsztyn

Płomień
Hutnik

Legia
Stal
Beskid
Jedność
AZS W-wa
Skra

II ligCB
GRUPA PÓŁNOCNA

Warta r- Hutnik 0:0, Zawisza *-

Stomil 1:1; .Widzew — Włókniarz
2:0, Stoczniowiec — Lublinianka
0:1, Ursus — Arkońia 0:0, Arka
— AVia 0:0, Motor — Lęchia 0 :0,
Gwardia — Bałtyk 1:1.

1. Motor 18 25 22—8
2. Lećhia 13 24 17—7
3. Arka 18 24 23—11
4. Widzew 18 23 25—11
5. Gwardia 13 20 15—14
6. Stoczniowiec 18 19 13—11
7. Bałtyk / 18 17 16—17
8. HUTNIK 18 17 22—25
9. Arkonia 18 17 15—19

10. Avia 18 16 15—15
11. Ursus 18 16 16—17
12. Stomil 18 16 11—15
13. Lublinianka 18 15 12—14
14. Warta 18 15 9—19
1.?. Zawisza 18 14 13—19
16. Włókniarz 18 1? 9—22

GRUPA POŁUDNIOWA

Sparta — Garbarhia 3:0, Stal
Rzeszów — Jastrzębie 1:0, Piast
— Wisłoka 1:0, GKS — Zastał 3:3,
BKS — Stal . Stalowa Wola 2:1,-
Star — Metal 1:0, GKS Tychy —

Urania 3:1, Niwka — Wojkowice
1:0;
L Urania 18>25 23—11
2. Tychy 18 24 29—14
3. BKS 18 23 29-^15
4. Piast 18 20 22—17
5. Stal Rz. 18 20 21—16
6. Sparta 18 20 15—11
7. Wisłoka 18 20 18—17
8. GKS 18 19 18—15
9. Metal 18 18 18—19

10. Wojkowice lff 18 20—24
11. Stal S. W. 18 16 18—18
12. Star 18 15 15—16
13. Niwka 18 15 15—24
14. Zastał 18 14 14—28
15. Jastrzębie 18 13 11—18
16. GARBARNIA 18 8 8—31

85— 16
86—21
67—33
61—59
47—64
45—70
45—70
45— 66
46—75
30—87

Atakuje Jerzy Kołodziejski, asys
tuje mu Grzelak. Fragment meczu

Hutnika z Beskidem Andrychów.
Fot. J.RUBIS

3.
4.7

5.
6.

7.
8.
9.

10.

III Ifitfa
PIŁKARZE Cracovil rozczarowa

li, przegrywając w Żywcu z Czar
nymi 0:1 (0:1). W pozostałych me
czach I grupy padly wyniki': Gór
nik Libiąż. — Górnik Jaworzno

0:0, ■Prokocitn — Hutnik Ib 4:1

(2:1), Chełmek Sandecja 1:0

(1:0), Szczakowianka — Fablok
1:0 (0:0), Hejnał — Przebój 1:0

(0:0). W tabeli. prowadzi Górnik
Jaworzno 23 pkt przed Unią Taf-
nów 20 pkt'

Grupa II: Bolesław — Unia O-

święcim 1:0 (0:0), Wawel — Tarno-
vla 1:0 (0:0), Metal — Wisła Ib
0:0, Dunajec — Beskid 0:0, Vićto-
ria — Kalwarlanka 2:1 (2:0), Gór
nik Siersza — Koszarawa o :2 (0:0).
W tabeli prowadzi Unia Oświęcim
19 pkt przed Tarnovią 16 pkt.

ADRES REDAKCJI) „Echo Kra
kowa” ul. Wiślna Z, 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa** skrytka poczt.
64, 30-960 Kraków). Telefony i centr.

235-60, redaktor naczelny 246-78, se
kretarz odpowiedzialny 580-93, dział

miejski 219-48, dział łączności z

czytelnikami S42-53. dział sportowy
543-58, Biuro Ogłoszeń 683-40.

REDAGUJE KOLEGIUM) Teresa
Stanisławska — redaktor naczelny,
Czesław Morawetz — sekretarz od
powiedzialny, Helena Bleroniowa,
Maria Kwiatkowska, Jerzy Lan-

gler, Mar'» Michalikowa, Jerzy
Piekarczyk, Andrzej Urbańczyk —

członkowie kolegium.
DRUKi Prasowe Zakłady Gra

ficzne RSW „Prasa - Książka —

Ruch") Kraków, ul. Wielopole 1.
WYDAWCA! Krak. Wyd. Prasowe

RSW „Prasa— Książka - Ruch",
ul. Wiślna Ł Nr Indeksu 35006.
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