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ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, 4 listopada 1974 r.

Region krakowski uroczyście
czci rocznicę

Po raz 57 obchodzimy w tym
roku rocznicę. Wielkiej Socjalis-'
tyćznej Rewolucji Październi
kowej. Tym uroczyściej przy
gotowaliśmy się do tegorocznych
obchodów, że zbiegły się one z

jubileuszem XXX-iecia

Ludowej Ojczyzny. Trudno

łdby' bowićm zapomnieć,
kiedyś dekretem Wielkiej
wolucji użnano wolność i

podległość Polski.
Już we wtorek 5 listopada

roźfioczynają. się głó wne , uro
czystości w Krakowie: O godz.

naszej
by-

że
Re
nie-

wszystko „mini”
FARTŻ
W . związku z pogłębiającą się

Inflacją we Francji, panuje w

iićkónó-
„mifti”.

mod-

prze-

. tym. kraju moda na

miczność'1 i modele
Producenci niezbyt już
nych . „mini-spódniczek”
strzegają w swoich reklamach,
że moda na 1975 r. jest „nieeko
nomiczna1’, bo propaguje długie
suknie. Producenci „mini-samo-
chodów” dodają szybko, że w

epoce l „mini-spódniczek” należy
jeździć wyłącznie „mini” samo
chodami.

Poza „fiatem 126”, który zre
sztą wśród pięciu oferowanych
Francuzom modeli „mini” należy
raczej do „maksi”—reklamuje
się m. in. model „marland
riboud” (zużycie paliwa 2,5 li
tra na 100 km, szybkość — 45
km/godz.). Innym modelem jest
„Wiliam sulky”, który zużywa
jednak 3,5 litra mieszanki na

100 km, a przy pojemności sil
nika 60 ccm — osiąga również

szybkość 45 km na godz.
Największym samochodem w

rodzinie „mini” jest „autobian-
chi-112” o pojemności 350 ccm,

zużywający 8 litrów benzyny
ńa 100 km, ale za to rozwija
jący szybkość maksymalną 140
km/gódz. Jak wykazują sondaże,
na razie popyt na najmniejsze
samochody spośród „mini”
jest również... „mini”

18 w Teatrze im. Juliusza Sło
wackiego odbędzie się koncert z

bogatym programem artystycz
nym w wykonaniu krakow
skich aktorów oraż Chóru i Or
kiestry Polskiego Radia i Te
lewizji. W koncercie udział
wezmą przedstawiciele partii i
stronnictw politycznych, rad
narodowych i organów admini
stracji państwowej. Przybędą
również uczestnicy Wielkiej So-

cjalistysosaj Rewolucji, zasłuże
ni działacze ruchu robotniczego,
młodzież, przedstawiciele LWP,
przedstawiciele Konsulatu Ge
neralnego ZSRR w Krakowie i

specjaliści radzieccy zatrudnie
ni w rozmaitych zakładach pra
cy oraz studenci radzieccy stu
diujący na naszych uoeelniach.

W środę na grobach żołnierzy
radzieckich (koło Barbakanu),
na Grobie Nieznanego Żołnie
rza, w kwaterach żołnierzy ra
dzieckich na cmentarzu Rako
wickim, przed pomnikami W. I.
Lenina w Nowej Hucie i w Po
roninie złożone zostaną wieńce
i kwiaty. Przed pomnikami i

mogiłami poległych żołnierzy
radzieckich zapłoną znicze, war-

Preludium do zamachu stanu w Argentynie?
••

Szef policji argentyńskiej
zamordowani! przez t(
BUENOS AIRES
Szef argentyńskiej policji federalnej Alberto Villar i jego

żona zginęli w piątek w pobliżu Buenos Aires w skutek* wy
buchu bomby podłożonej do ich jachtu przez terrorystów. Tego
samego dnia w Corrientes, na północy Argentyny, terroryści
ciężko ranili inspektora policji. Od początku lipca br. w zama
chach i starciach zginęło w tym kraju 130 osób.

Zabójstwo szefa policji fede
ralnej. stanowi w Argentynie
Śensarcję A<numer jeden. Już- po
raz drugi w bieżącym stuleciu
z rąk zamachowców ginie naj
wyższy zwierzchnik tutejszej
policji — poprzedni tego ro
dzaju przypadek miał miejsce
w 1909 roku.

3 bm. z Londy
nu wyruszyły do

tradycyjnego
dorocznego raj
du do Brighton
samochody - we-

terany. W raj
dzie biorą udział
samochody wy

produkowane
przed 1905 ro
kiem. Na zdję
ciu: rajdowcy
na moicie West-
minster. W tle

słynny Big
Ben.

i CAF-— AP
telefoto

Pomyślna realizacja planów

Oddano do użytku

przemvsłus
Na pl&cach budowy w całym

kraju trwa wyścig z cza
sem. Załogi przedsiębiorstw

budowlanych i inwestorzy do

ty honorowe pełnić będą żołnie
rze LWP.

W całym regionie krakow
skim, w miastach powiatowych,
gminach i wsiach, w zakładach

pracy, instytucjach, domach

(Dokończenie na str. 2)

w

&

Smutna rzeczywistość

1 listopada, o godzinie 10.45
na przystań położoną nad brze
gami rzeki Lujan zajech&ły trzy
samochody. Znajdowali się w

nich Villar z żoną oraz 10 człon
ków jego ochrony osobistej. Na

przystani czekała już z urucho
mionym silnikiem (wcześniej
wypróbowana) motorówka, w

której zajęli miejsca szef poli
cji federalnej wrąz z żoną, pod
czas gdy ochrona pozostała na

brzegu. W chwilę potem rozle
gła się potężna detonacja:
szczątki motorówki zostały wy-,
rzucone na wysokość ponad 20
metrów. Villar i jego żona po
nieśli śmierć na miejscu.

Ten sensacyjny zamach budzi
dziś w Argentynie dziesiątki
pytań: kto mógł tak szczegóło
wo orientować się w rozkładzie
dnia — i to świątecznego —

szefa policji federalnej? Jaką
drogą informacje na ten temat

trafiły do organizatorów zama
chu? W jaki sposób przedostali
się oni do pilnie strzeżonej
przystani? —- Czy działała „tu
specjalna grupa płetwonurków?
Na jakiej zasadzie eksplodował

I
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju niżu.
Zachmurzenie duże z mo
żliwością przejaśnień. W

ciągu dnia drobne opady
deszczu. Wiatry południo
wo-zachodnie i zachodnie

3—6 m/sek. Temperatura dniem
od plus 5—8, nocą od 3—1 st.

Celsjusza.

wczego
I

n

.1rł

kładają ^tarań, aby jak naj
szybciej zakończyć m. in. tego
roczne ‘inweśtyeje przemysłu
spożywczego, na których reali
zację — łącznie ze spółdzielczo
ścią mleczarską i ogrodniczą —

przeznaczono o ponad 21 proc,
wyższe nakłady, niż w roku mi
nionym. Dotychczas przekazano
do użytku 115 nowych zakładów

przetwórstwa ■ rolno-spożywcze
go, a do końca br. oddanych ma

być od eksploatacji jeszcze ok.
45 obiektów.

Dzięki coraz lepszej współ
pracy wykonawców i inwesto
rów tegoroczne zadania inwe
stycyjne w przemyśle spożyw
czym realizowane są — gene
ralnie rzecz biorąc — pomy
ślnie. M. in. w 3 minionych
kwartałach br. wykonano ■ok.
76,4 proc, robót budowlano-mon
tażowych, z Zaplanowanych na

ten rok. Na niektórych obiek
tach obserwuje się jednak pew
ne opóźnienia spowodowane
przede wszystkim brakiem kiły
roboczej i moćy przerobowych
przedsiębiorstw budowlanych. 4

■L.iłj
Ifcd

I
eszcze przed końcem b. r .

zmontowany zostanie w War-

. szawie 800-tysięczny samo
chód Osobowy. Przed 23 laty,,
w rocznicę Rewolucji Paździer-

w

SR

CAF

ładunek wybuchowy? Jak do
tąd, , pomimo . intensywnego
śledztwa, policja nie potrafi u-

dzielić wyczerpujących odpo
wiedzi na powyższe pytania.

Zamordowany komisarz posia
dał opinię jednego z najwybit-
niejśzych specjalistów; w zwal
czaniu organizacji terrorystycz
nych .i znany był ze swych wy
jątkowo energicznych metod po
stępowania. .

Oświadczenie .Komunistycznej
Partii Argentyny, stwierdza.. że

śmierć Alberto Vjllara służy
wytworzeniu klimatu sprżyjają-
cego zamachowi stanu. >.

H Według ostatnich komuni
katów, stan zdrowia byłego
prezydenta USA, Nixona, uległ
nieznacznej poprawie.

H Agencja Reutera doniosła
z Aten, że tamtejszy trybunał
postanowił rozpocząć postępo
wanie o zdradę przeciwko b.
prezydentowi pąpadopulosowi

,1 50 człopkom jego junty, któ
ra zagarnęła władzę w Greęji w

1967, r.t /
| Spod zgliszcz hotelu, któ

ry spłonął w Seulu w nęcy z

soboty na niedzielę, wydobyto
zwłoki 88 ofiar. W cbwili wy
buchu. pożarli, w hotelu i. mie
szczącym się w tym budynku

... nocnym* Jclubie, znajdowało się
ok. 200 osób. .

Kolejny, tajfun — 5 w cią
gu dwóch tygodni — szaleje
na wykpię Luzon, < na Filipi
nach. Gwałtowne. opady desz
czu- spowodowały/ powódź w

stolicy kraju, Manili. Poziom

wody na niektórych ulicach
dochodzi do 50 cm.

■p W Mediolanie zastrzelono

francuskiego handlarza broni,
Noela Mouske. Prawdopodo
bnie był to rezultat porachun-

programem
współpracy kra
jów socjalistycz
nych w dziedzi
nie badania
przestrzeni ko
smicznej dla ce
lów pokojo
wych, z teryto
rium ZSRR wy
strzelono sztucz
nego . satelitę
Ziemi — „IN-

TERKOSMOS-
■12”. Współpraca
krajów socjali
stycznych w ba
daniu przestrze
ni kosmicznej
jest doniosłym
elementem ich
ogólnej współ
pracy naukowo-

technicznej —

oświadczył prze
wodniczący ra
dy „Intcrko-
sntos” przy Ą-
kademii Nauk
ZSRR Boris Pie-
trów. Stwierdził
on, że uczcstnl- ■
cy programu
„Interkosmos” odnieśli poważne sukcesy w opracowaniu całych
zestawów aparatury naukowej przeznaczonej dla pojazdów ko
smicznych. Wszystkie urządzenia, które powstały w laborato
riach naukowo-badawczych organizacji krajów socjalistytftnyęh
pracowały w Kosmosie niezawodnie. CAF

-

„lnterkeswM-12**

I

Ze świata
' NA ZAPROSZENIE Prezy

dium Rady Najwyższej ZSRR
■,i rządu radzieckiego, cesarz

Iranu Mohammad Reza Palila-
wilistopadzie br. złoży przy
jacielską wizytę w ŹSRR.

SEKRETARZ stanu USA Kis-
singer zakończy! dziś wizytę w

Bukareszcie i udał się do Bel
gradu. ii

H. BURGiBA w niedzielę zo
stał po raz czwarty wybrany
prezydentem Tunezji, ha dal
sze 5 lat.

W STOLICY Kirgiskiej SRR
— Frunze — odbyła się uroczy
stość, poświęcona 50-leciu tej
Republiki i KP Kirgizjl.

PO 165 DNIACH prac konser
wacyjnych zostały znów udo-

■stępnlone publiczności '. Plac

Czerwony i Mauzoleum Wło
dzimierza Lenina w Moskwie.:

W związku ze zbliżającym
sl0_ IX krajowym Zjazdem
TPPR, w Moskwie odbyło się
uroczyste posiedzenie Central
nego Zarządu TPRP.

ALGIERIA obchodziła 1 bm.
20-tą. rocznicę' rozpoczęcia walk
o niepodległość.

RADA Państwa PRL nadała

przewodniczącemu Rady Nad-:
zoreżej towarzystwa akcyjnego
F.. Krupp, Bertholdowi Beitzo-
wi, wysokie, odznaczenie — Or
der Zasługi II klasy. Podczas
okupacji hitlerowskiej B. Beitz
niósł pomoc Polakom, a po
wojnie, położy! duże zasługi dla

rozwoju, , stosunków między
PRL a RFN.

ków między gangsterami, za
bójcy przywiązali ofiarę do sa
mochodu osobowego i ciągnęli
przez 50 m, a następnie u-

śmięrcili serią strzałów.,
■ Epidemia tyfusu„ brzusz

nego w RFN rózszećza 'się i

przekroczyła już liczbę 226 za
chorowań. Przypuszczą' się, że

przyczyną epidemii było spó-.
życie sałaty z ziemniaków wy
produkowanej przez firmę w

Ludjwigshafęh.
■ Policja hiszpańska skon

fiskowała w ostatnich dniach
w miejscowości Melilla około
300 kg haszyszu. 276 kg tego nar
kotyku - przemycała para tury
stów zachodnioniemieckich, u-

krywając Je wewnątrz samo
chodu, Policja aresztowała też
obywatela brytyjskiego, który
usiłował przeszmuglować 19 kg
haszyszu.

■ W sobotę w Detroit za
strzelono Nelsona Edwardśa,-.
wiceprzewodniczącego amery
kańskiego ; Związku zawodowej
go pracowników przemysłu
motoryzacyjnego.. Edwards był .

pierwszym Murzynem, który
zajął tak wysokie stanowiskó
w, tym potężnym związku za
wodowym.

■ Liczba śmiertelnych ofiar

nikowej, z taśm montażowych
nowo powstałej Fabryki Samo
chodów Osdbówych ńa Żeraniu
zeszła pierwsza „warszawa”,
wykonana całkowicie z radziec
kich części. Był to dzień na
rodzin przemysłu motoryzacyj
nego w Polsce Ludowej. Plańo-^ .

wano wtedy, źe warszawska fa-
. bryka produkować będzie 25
tys. samochodów rocznie.

Dzisiejsza FSO ~ to przed
siębiorstwo złożone z wielu za
kładów pracujących na terenię
Warszawy oraz w Kożuchowie,
Elblągu, Opolu, Grójcu, Siedl
cach, Płocku, a niebawem w

Wyszkowie. 20-tysięczna załoga
tó ludzie' ó ?wyśbkic"h' kwalifiki-

cjach zawodowych.
W bibżącym roku fabryka wy

kona 114 tys. samochodów w

60 wersjach i odmianach; zaś

produkcja wykonana w FSO od

początku jej istnienia przektocży
z końcem br. wartość 128 mld
żł. Fakt znamienny* że połowa, tej
kwoty' jest osiągnięciejn* bieżą
cej 5-latki. W latach 1971—1975
załoga zmontuje pół miliona sa
mochodów, tj. więcej niż w

gu całych 19 pierwszych
swojej pracy.

Obecnie trwają prace nad
nem przyszłorocznym. Zakłada
się wstępnie wykonanie 117 tyś.
samochodów.

ćlĄ-
lśti

plA-

Pożar zamku
Dziś w nocy pożar zniszczył

wąpaniały pałac z XVIII W. po
łożony w irlandzkim hrabstwie
Wicklow. Pałac był rezydencją
milionera brytyjskiego Ralpha
Slazengera. Nie zanotowano o-

fiar w ludziach. , ■

czwartkowego pożaru pociągu
pasażerskiego w Indiach wzro
słą do 52. Przypuszcza się, źe
przyczyną pożaru był wybuęh
ogni sztucznych więzionych w

paczce , w przedziale pasażer
skim.

■| W południowej częśęi Au
strii znaleziono wrak śmigłow
ca, który kilka dni temu roz
bił się w Alpach. Pilot poniósł
śmierć na miejscu.,

■ W Pakistanie zmarł w

wieku 12’3' lat Fais Talab Chan,
najstarszy mieszkaniec tego
kraju.

| Japońskie, ministerstwo
zdrówia i opieki społecznej po
informowało, że z każdego ty
siąca obywateli. 127 cierpi na .

choroby będące, wynikiem ska
żenia naturalnego środowiska
człowieka.

■ W niedzielę w czasie
wspinaczki. na , wierzchołek
wulkanu Iztaccihuatl zginęło 6

alpinistów meksykańskich. Do

wypadku doszło na wysokości
5800 m i zdaniem ratowników,
którzy £dnąięźli zwłoki, alpini
ści usiłowali uciec przed . por,
tężną lawiną' śnieżną.

...z dalekopisu
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Polska i RFN zawarły
wieloletnią umowę
o współpracy gospodarczej
BONN
Na wystawie „Polska 74”, nastąpiło w Bonn podpisanie dzie

sięcioletniej umowy międzyrzą dowej o rozwoju współpracy
gospodarczej, przemysłowej i technicznej między Polską a RFN.

1 Podpisy pod tekstem umowy
złożyli: przewodniczący delega
cji polskiej, Wicepremier, mini-

Rocznica Wielkiej

Rewolucji Socjalistycznej
(Dokończenie ze str. I)

kultury, klubach i świetlicach

zorganizowane zostaną uroczys
te wieczornice, koncerty, pre
lekcje i spotkania.

Jak co roku trwać będą w

okresie od 5 do 30 listopada
„Dni filmu radzieckiego”, pod
czas których można będzie o-

bęjrzeć nowe pozycje radziec
kiej - kinematografii. Imprezę
Zainauguruje film produkcji
polsko-radzieckiej pt „Zapamię
taj imię swoje”. Od 1-go do
10 Bm. trwać też będzie dekada
książki radzieckiej, a w jej ra
mach odbędą
kiermasze.

się wystawy i
*

dzielnice Kra-Poszczególne
kowa także czczą szeregiem im
prez roczńńcęWielkiej Rewolu
cji. Rozpoczyna je dzisiaj 4 li
stopada o godz. 18 w dzielnicy
Śródmieście uroczysty koncert
w Teatrze „Bagatela”. W boga
tym programie artystycznym
wystąpią krakowscy aktorzy,
chór męski ..Hejnał”, chór chło
pięcy Filharmonii Krakowskiej
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Sło
wianki”. .

ster handlu zagranicznego i

gospodarki morskiej, Kazimierz
Olszewski, a z ramienia RFN
— minister spraw zagranicz
nych, Hans-Dietrich Genscher.
Umowa ta ma stworzyć formy
i ramy kooperacji przemysło
wej między obu krajami. Dla

realizacji umowy powołano or
gan międzyrządowy — stałą
komisję mieszaną.

Po ceremonii, podpisania min.
Genscher stwierdził, -że umowa

ta stwarza dobry punkt wyj
ścia dla rozszerzenia , i-pogłębie
nia współpracy W gospodarce i

przemyśle. Minister zapewnił, że
z dużym zainteresowaniem śle
dził poważne wysiłki Polski na

rzecz rozbudowy i moderniza
cji przemysłu. Również polska
wystawa w Essen obrazuje do
bitnie potencjał gospodarczy
PRL.

Wicepremier Olszewski
raził przekonanie,
stanie się nowym
woju wzajemnych
w rezultacie czego
staną interesujące
stron postępy.

pazdziermka w„Uwaga, tu może paść strzał!”. Od połowy
landii trwa sezon polowań na łosie. W tym roku wydano
cej zezwoleń na odstrzał ze względu na szkody jakie czynią

rolnikom łosie, których liczba nadmiernie tu wzrosła.
CAF — Lehtikuva

Przed nami
12 wolnych sobót
w roku przyszłym

Sobota, 2 listopada, była o-

statnią z 6 tegorocznych wol
nych sobót. Mamy więc już za

sobą pierwszą, istotną r próbę
przed powszechną reformą czasu

pracy, zapowiedzianą w uchwa
le VI Zjazdu PZPR. Drugim
ważnym etapem — w myśl kon
kretnego programu wytyczone
go ha XII Plenum KC partii —

będzie 12 wolnych sobót w

przyszłym roku. Przypomnijmy,
że dla ok. 80 proc, zatrudnio
nych były to i będą również w

roku przyszłym dni wolne bez
obowiązku odpracowywania rów-
ńóważridj

'

liczby godzin. Do
świadczenia tegorocznych wol
nych sobót powinny zostać
wszechstronnie przeanalizowane,
zwłaszcza przez władze tereno
we i Organizatorów obsługi spo
łeczeństwa.

i samo*

Kieruj ą-
Aldona

ul. Wro-

Kronika wypadków
■ U zbiegu al. Mickiewicza z

ulicą Czarnowiejską nastąpiło zde
rzenie autobusu linii 144
chodu osobowego „fiat“.
ca samochodem 43-letnia
Rasiuska-Ptak zam. (przy
oławskiej) została wskutek wstrzą
su wyrzucona na jezdnię i dozna
ła śmiertelnych obrażeń. Pasażero
wie samochodu 49-letni Janusz

. Ptak i 18-letni Maciej Kasiński u-

legli ogólnym obrażeniom.
■ Przy ul. Cekiery 9 w swoim

mieszkaniu uległy zatruciu gazem
15-letnia Justyna Makowska i 23-
letnia Bronisława Burzyńska. Obie
w ciężkim stanie przewieziono do
kliniki, gdzie J. Makowska zmarła
nie odzyskawszy przytomności.

■ W Skomielnej Białej (pow.
Myślenice) samochód osobowy na
jechał na idącą lewą stroną jezdni
48-letnią Marię Handzel (zam. w

tej miejscowości). Kobieta zginęła
na miejscu. Kierowcę zatrzymano
do dyspozycji prokuratora.

■ W Nowym Sączu zginęła pod
kolami samochodu 14-letnia Rena
ta Stypula (zam. .w tej miejscowo
ści). Dziewczynka nagle wbiegła
na jezdnię.

■ Na trasie kolejowej Kalwaria
— Stronie poniosła śmierć na sku-.
tek przejechania przez pociąg oso-

bówy 70-Ietnia Anną Kruk (zam. w

SPeśnicy)..
■ Wczoraj późnym wieczorem u

zbiegu ulic Długiej i Kamiennej
nastąpiło zderzenie tramwaju z

karetką pogotowia PKP. Na sku
tek wstrząsu trzy osoby spośród
pasażerów tramwaju zostały ran
ne.

l wy-
umowa

etapem roz-

stosunków,
dokonane ‘

zo-

dla

że

obu

Co słychać?...
Pęwną stacja telewizyjna

w Dallas w stanie Texas

przerywa codziennie o godzi
nie 1Ś.15 swój program, przy

czym speaker oznajmia: ,,O-
becnie nastąpi dwuminutowa

przerwa w naszym ■■progra
mie, aby nasze spektatorki
mogły zajrzeć do kuchni ce
lem sprawdzenia, czy coi się
nie pali i tym samym unik
nąć- nieporozumień przy ko
lacji"’. . --i-;

Zgromadzenie Ogólne NZ

jednomyślnie przyjęło
rezolucję w sprawie Cypru
Zgromadzenie Ogólne NZ zakończyło debatę na

i przyjęło jednomyślnie' przedłożoną przez grupę
zaangażowanych rezolucję*
Rezolucja wzywa wszystkie

państwa do poszanowania suwe
renności, niepodległości i inte
gralności terytorialnej Cypru
oraz do powstrzymania się od
wszelkich aktów i wszelkiej in
terwencji przeciwko Cyprowi,
domaga się szybkiego wycofania
wszystkich obcych wojsk i

personelu wojskowego z Cypru
oraz zaprzestania wszelkiej in
gerencji w sprawy wewnętrzne

temat Cypru
państw nie-

uznaje kon-

Trwaja intensywne przygotowania
ilo wprowadzenia w żucie Weta pracy

Dwa miesiące, które pozosta
ły do wprowadzenia w żyćie
Kodeksu pracy, wymagają
wielu poczynań b charakterze

normatywnym i organizacyj
nym, od których będzie zale
żało sprawne funkcjonowanie
nowego prawa. Do 1 Stycznia
1975 r. musi być przyjęta
większość przewidzianych . w

kodeksie rozporządzeń wyko
nawczych. Do tego czasu trzeba

powołać organy rozpatrujące
roszczenia pracowników w no
wym, zreformowanym systemie.
Ważnym zadaniem, jest popula
ryzacją nowego prawa wśród

załóg; a w pierwszej kolejności
wśród ludzi, którzy z racji swe
go zawodu i działalności społecz
nej odpowiadają za przestrzega
nie przepisów w zakładach pra
cy. We wszystkich tych dzie
dzinach prace są zaawansowane.

Kodeks zawiera 42 upoważ
nienia dla rządu i poszczegól
nych ministrów do uregulowa-
nia wielu istotnych /. kwestii

r.
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• W niedzielę na całym

Podhalu i w Tatrach padał
śnieg, który w górach tworzył1
wielometrowe zaspy i nawisy
śnieżne, W godzinach południo
wych, dyżurne obserwatorium

meteorologiczne ńa Kasprowymi
Wierchu notowało tam 8
stopni mrozu i grubość pofcryj
wy śnieżnej, 78 cm, a w Zako
panem 13 cm śńiegu.

Na szosie Kraków — Zakopa
ne w rejonie Obidowej powstał
w godzinach przedpołudniowych
ogromny korek komunikacyjny.
Na drodze utknęło . kilkadziesiąt'
autobusów i samochodów' -oso
bowych. PKS musiała odwołać

komunikację do Morskiego Oka.
Autobusy tylko' z wielkim, tru-j
dem dojeżdżały do Kuźnic. Cał
kowicie nieprzejezdna stała się
bardzo stroma droga prowadzą-'
ca do nowego hotelu „Kaspro
wy”. Można się tam • było do
stać tylko okrężną drogą od

strony Kościelisk., Na pozosta
łych drogach- całego Podhala

panują niezwykle trudne i nie
bezpieczne warunki, a śnieg'pa-
da nadal.

O 3 listopada centrala GOPR
w Zakopanem ogłosiła pierwsze
tej jesieni ostrzeżenie lawinowe
dla obszaru całych Tatr. Niebez
pieczeństwo lawin powstało na

.skutek dużych opadów śniegu,
który nie jest odpowiednio
związany z podłożem, a w szcze
gólności przez zaspy i nawisy
śnieżne utworzone przez wiatr
na wszystkich tatrzańskich gra
niach. Niebezpieczeństwo lawin

występuje powyżej granicy' lasu,
na odkrytych stokach i żlebach
górskich. GOPR opeluje do tu
rystów i narciarzy, aby zacho
wali maksymalną ostrożność.

9 Zabytkowe miasteczko Ty
licz leżące zalędwie 7 km... od

Krynicy, ma szanse stać się du
żym ośrodkiem wypoczynko
wym. ■Postanowiono wykorzy
stać dobre warunki klimatyczne
i wody lecznicze występujące w

tej miejscowości i stworzyć od
powiednią bazę dla wczasów. ,i
turystyki. Opracowany plan
rozwoju i rozbudowy Tlyliczą
przewiduje m. in. wzniesienie
kilku domów wczasowych oraz

stworzenie . sezonowej bazy
noclegowej, którąjąi okresie let
nim mogłaby przyjąć jednorazo
wo ok. 3 tys. osób.

@ Załogi kombinatu budow
nictwa mieszkaniowego w Kra
kowie postanowiły pracować do
końca roku w każdą wolną so
botę i niedzielę. Montaż budyn
ków trwa na trzy zmiany. Po
maga w> tej pracy młodzież źe
szkół budowlanych, pomagają
żołnierze. Występują jednak
trudności,,’ niezależne ód wyko
nawców. Brakuje np. szkła o-

kiennego. ,

szczegółowych wchodzących w

życie wraz z aktem podstawo
wym. Pozostałe upoważnienia
— a jest ich 19 — dotyczą, spraw
perspektywicznych, takich jak
np. skracanie czasu pracy. Po to,
aby nowe prawo nie obrastało

już na początku w zbyt wielką
liczbę . aktów wykonawczych,
postanowiono łączyć, w poszcze
gólnych rozporządzeniach sze
reg spraw objętych upoważnie
niami. '. Dzięki . temu liczba

pierwszej, podstawowej grupy
tych aktów zmniejszy się do ok.
20. Większość j uż została przy
jęta, lub jest w końcowym sta
dium opracowania. Wszystkie
przygotowano — w myśl kodek
su — przy ścisłym'współdziała
niu z CRZZ.

Do aktów tych należą tzw.

pragmatyki służbowe, których
opracowywanie nie jest sprawą
łatwą, chodzi tu bowiem o u-

względnienie szczególnych wa
runków pracy , w . niektórych
działach - gospodarki i admini-

racji: ń o .odpowiednio do -tego?
odrębne określenie praw i obo
wiązków tych grup pracowni
ków. W końcowym stadium

znajdują się prace nad projek
tami trzech ‘

pragmatyk: dla
.pracowników, urzędów państwo
wych, pracowników -kolejowych
i poczty. .

Ważnym i trudnym przedsię
wzięciem jest też dostosowanie
układów zbiorowych pracy do
przepisów, kodeksu. Tu również

występuje szereg unormowań

odrębnych, dotyczących np, na
gród jubileuszowych, czy krót
szego czasu pracy i dłuższych
urlopów z tytułu warunków

pracy. Warto podkreślić, że przy
porządkowaniu układów . obo
wiązuje zasada, żę ich postano
wienia nie mogą być. mniej ko
rzystne’ dla pracowników, ńiż

przepisy kodeksu.
Przystępuje się -już do wybo

rów organów, które będą rozpa
trywać spory pracownicze. Jak

już informowaliśmy, komisje
rozjemcze i powiatowe komisje
odwoławcze,, mają być wybrane
do końca listopada. Przed 1

stycznia Odbędą się też Wybory
ławników nowych . okręgowych
sądów pracy i ubezpieczeń spo
łecznych, powołanych niedawno
ustawą sejmową.

Trwa intensywna akcja szko
leniowa w zakresie przepisów
Kodeksu, pracy, ońgainizowana
przez związki

‘

zawodowe, . Mani-:
- 'sterstWO v,Pfaty,’:-'Lgąc?,,'jt Sjprawt
Socjalnych, inne resorty oraz

wojewodów. Szkoleniem objęto
służby
dach,
prawnej
wojewódzkich, radców prawnych
instancji związkowych, • prze
wodniczących rad zakładowych
dużych

‘ zakładów pracy. Prze
widuje się równocześnie szero-

. ką . popularyzącję,, -kodeksu i

przepisów wykonawczych, wśród
załóg.

Cypru. Dokument

stytucyjny system Republiki Cy
pru za sprawę wewnętrzną Gre
ków* i Turków (cypryjskich,■źa-
leca kontakty i prowadzenie
rokowań na zasadzie równych
praw dwóeh społeczności i

wzywa do kontynuowania tych
rokowań, mając na uwadze

perspektywę' osiągnięcia, możli
wego do zaakceptowania fęż-
wiązania politycznego, opartego
na -zasadzie poszanowania pod
stawowych i słusznych praw
obu społeczności.

Następny dokument stwierdza,
że wszyscy uchodźcy winni bez
piecznie wrócić do swych do
mów i wzywa zainteresowane

strony do podjęcia pilnych kro
ków w tej sprawie. Rezolucja
wyraża nadzieję, iż dalsze wy
siłki, jeśli , okażą się niezbędńe;
będą podjęte w ramach ONZ w

celu realizacji postanowień tej
rezolucji gwarantując w ten

sposób Cyprowi podstawowe
prawa do niepodległości, suwe
renności i integralności teryto-:
rialńej.

Rezolucja zwraca się dó se
kretarza generalnego. ONZ, aby

‘

organizacja ta nadal służyła po
mocą humanitarną całej społecz
ności cypryjskiej i apeluje do

wszystkich państw o udział w tej
pamocy; Ponadto wzywa cna

strony konfliktu . do ścisłej
współpracy z siłami pokojowy
mi’ ONZ na Cyprze, a sekreta
rza generalnego ONZ — do dal
szego świadczenia dobrych u-

sług zainteresowanym stronom.

pracownicze w zakła-

pracowników ■obsługi
resortów i urzędów

PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków-

Miasto- — przeprasza za- przerwy■W dostawie- energii elektryczneji:
■ dnia 9 listopada, w godz. 8—

14, przy ul. Żiaji 2—12, Czapskich;
Straszewskiego! 21, ‘24, 26, Manile-
stu Lipcowego 15, 17

■ dnia 11 listopada, w godz. 8^—
16, przy ul. Loretańskiej 1—7, 2—8,
Krupniczej' 8—14, Świerczewskie
go 1—29, 8, Garncarskiej 14, 16

■ dnia 15 listopada, w godz. 8—
16, przy’’ ul. ■Anny 3—7, Jagieł-,
lońskiej 8—12.

- Bliższych informacji.' udziela Re
jon. Energetyczny i, telefon 586-80,'
wewn. 454, K-8912

Fala zamachów neofaszystów włoskich

po aresztowaniu generała Micelliego
Jakie były przyczyny
zatonięcia
jachtu „SP-34"?

Prowadzone są dochodzenia . w

sprawie tragedii, która rozegrała
się na Jeziorze Dąbskim. 25 paź-'
dziernika z przystani klubu Pogoń
w Szczecinie Wypuszczony został
na •Jezioro Dąbskie jacht z sym.-
bolami „ŚP-34", mimo bardzo

złyęh warunków atmosferycznych.
W książce bosmana powrót jachtu
zapisany był na godz. 19 tego sa
mego dnia. Jacht nie wrócił do
bazy, lecz przez dwa dni nikt nie

zatroszczył się o jego losy. Dopie
ro znalezienie przez rybaków Wy
wróconego jachtu ze zwłokami że
glarza — Bogdana G. stało się sy
gnałem alarmowym. Obdukcja
zwłok wykazała, że Bogdan G. u-

tópił się. Po wydobyciu jachtu
przez, płetwonurków, znaleziono w

kubryku pod pokładem ubrania
trzech dalszych osób, w tym jed
nej dziewczyny, wraz ż dokumęń-
tami. Penetracja Jeziora przez nłet-
wonurków i poszukiwania zwłok
nie dały rezultatów.

bo 3 bm./ hąda.1 nie było wiado
mo, co stało się na jachcie „SP-

Motorówki MO bez przerwy
patrolują Jezioro ji: przybrzeżne
zarośla. Siad po trzech pasażerach
jachtu Bogdana G. zaginał. Jest
prawdopodobne, źe po wywrotce
jachtu Znaleźli óńi. śmierć w wo
dach Jęziora. Posźukiwanią trwa
ją, pochodzenie prowadzone jest
również i w innym kierunku? jak
to sie stało, że przez dwa dni nikt1
nle^ zareagował, gdv jacht w pzna-
czónym przez żeglarza czasie nie.

powrócił do bazy. ,

Agencje prasowe doniosły o

aresztowaniu w. piątek we

.Włoszech byłego’ szefa Wywiadu
gen. Vito Micelliego, który był
związany z uczestnikami nieu
danego;. neofaszystowskiego spi
sku antypaństwowego Z grud
nia 197(1 jr. !

Nakaz aresztowania wydany
przez sędziego : śledczego ż Pad-

wy, Giovanni Tamburtoi, któ
ry prowadzi dochodzenie w

sprawie faszystowskiej . organi
zacji „Róża wiatrów”,

’ Wywo
łał olbrzymie poruszenie we

Włoszech., Nigdy dotąd nie zda
rzyło się,, by tak wysokiej, ran
gi . urzędnik . i oficer .został po-,
zbawiony wolności pod rów
nie poważnym zarzutem.

Aresztowanie generała Micel-
li, który na razie,

’ Z - powodu
„szoku psychicznego i zaburzeń

sercowych” przebywa w szpi
talu — może oznaczać decydu
jący. przełom W. prowadzonym
w wielu miastach włoskich -

śledztwie, dotyczącym udziału

niektórych osdbistóśći. w dywer
syjnych, spiskach. Jak oświad
czył na konferencji prasowej sę
dzia Tamburini -h Micelli oskar
żony o sprzyjanie' spiskowcom'
spod

’ znaku „Czarnego księcia”
Valeria Borghese w

'

grudniu
;1970, a twięcs-w czasach,1 - gdyś
stał na czele SID —- jest tylko
,,ogniwem,1 choć mocnym”
większego łańcucha. Prasa Wło
ska podkreśla, że kraj musi do-,
wiedzieć się prawdy o ludziach,
odpowiedzialnych za realizowaną
od. 1969 roku „strategię na pię
cia”, której kulminacyjnymi e-,

tąpami były krwawe zamachy:

ina

spo-
dal-

na3

w Breśaii, w Mediolanie

ekspres „Italicus”.
i’’ W najbliższych dniach

dziewanę. są aresztowania
szych osób, . 1

Tymczasem w nocy z 2

listopada w lokalu władz miej-,
skich Mediolanu wybuchła pod-,
łożona bomba. Według infor
macji lokalnych władz, prowo
kacji tej dokonali członkowie

neofaszystowskiej organizacji
„Legion europejski’'’;

Natomiast w sobotę wieczorem

eksplodowały równocześnie bom
by podłożone przez, neofaszy
stów’ w trzech' tikach „Banku
Ameryki fi: Włoch” w Rzymie.
Policja w nocy ż 2 na 3 listo-i,
pada otrzymała kilka anońimo-

48, 45,

15,

Lajkonik
5, 26, 15, dodatkowa

Karolinka
I LOSOWANIE:

16, 41, 46, 49 dod. 48
II LOSOWANIE:
3, 22, 45. 49 dod. 281,

16

wych telefonów, w , których
neofaszyści zagrozili podjęciem
w poniedziałek 4 bm. akcji1 .ter-'

rorystycznej ną lotnisku .Leo
nardo 1 da Vinci. Jak wiadomo,
w dniu tym , przybyć rna do1

Rzymu sekretarz generalny
ONZ, Kurt Waldheim, na roz
poczynającą - się w 'najbliższy
wtorek, światową konferencję
żywnościową.

, W nocy z niedzieli na ponie-
’

działek gwałtowna eksplozja u-

szkodziła składy rzymskiej fi-'
Jii amerykańskiego koncernu

samochodowego Forda. Również
w niedzielę grupa młodych lu
dzi obrzuciła dwa lokale partii,
socjaldemokratycznej oraz wi
tryny amerykańskiego towarzy
stwa IBM w centrum Rzymu
butelkami z substancją zapala
jącą.

W związku z ostatnim nasile
niem we Włoszech akcji terro
rystycznych że strony ugrupo
wań neofaszystowskich, policja
.przedsięwzięła nadzwyczajne
środki ostrożności.

ZENON KORCZOWSKI
artysta muzyk Filharmonii Krakowskiej, ńajukoćhańszż
Mąż, Ojciec i Dziadek, zmarł w Krakowie 31 października
1974 roku, w wieku 68 lat.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie prż*
zwłokach w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, we wto
rek 5 listopada, o godzinie 11, po czym nastąpi odprowa
dzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, o czym
zawiadarpiają, pogrążeni ,w głębokiej- żałobie,, J - i

ZONA, SYNOWIE, SYNOWE, WŃUKI i RODZINA
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Dentystyka nie zawsze kojarzy się
z fotelem i „bormaszyną4

Tuż po wojnie były w Kra
kowie dwa gabinety dentysty
czne przy ul. Batorego i Ser-
kowskiego. Pierwsza protezo-
wnia dentystyczna powstała
dopiero w roku 1949. To pra
wda: ile od tamtej pory uro
sło (i wypadło) . zębów!
dziś mamy w Krakowie
lekarzy-stomatologów i 5 pra-

Ale
391

Sympozjum
Młodzieży Muzycznej

Sympozjum Młodzieży Muzycz
nej pn, „Muzyka polska w 30-leclu
PRL” rozpoczyna
godzinie 17 w auli
stą inauguracją
myślanego jako
spotkanie młodzieży kół nauko-,
wych PWSM oraz środowisk mło
dzieży muzycznej. Ogłoszone zo
staną wyniki konkursu kompozy
torskiego „Forum. Młodych”, od
będzie się ; koncert studentów

’ PWSM. O godz. 20 wykład prof.
Daytona (USA) nt. amerykańskiej
muzyki współczesnej oraz koncert
Kwartetu Wilanowskiego, o godz.
22,,w sali, SPAM przy ul. Mikołaj
skiej . 14 Forum Kompozytorów
Krakowskich.

5 listopada o godz. 9 nastąpi o-

tWarcie seminarium kół nauko
wych w budynku PWSM (Baszto
wa 8), wykład- prof. Daytona zaś
• gódz. 18 koncert chóru „Domi
nanta” oraz kwartetu „Lobo”, a

następnie koncert kompozytorski
studentów PWSM z Krakowa, Ka
towic i Warszawy.

Środa 6 bm. poświęcona będzie
nadal seminarium, zaś wieczorem
O ; godz:' 19.30 w sali Arsenału od
będzie się koncert Cappelli Craco'-

yiensis. O godz. 22 w sali SCK
„Rotunda” 'maraton filmów muzy
cznych'.^ ;

się dzisiaj' o

PWSM uroczy-
kongresu, po-

ogólnopolskie

cowni stomatologicznych. Cze
kają one na pacjentów. Czyż
by nie wiedzieli o uproszcze
niach jakie wprowadzono od
dość dawną? Wystarczy zgło
sić się u rejonowego lekarza, tu
bierze się „wycisk” i tu nale
ży się zgłosić po odbiór goto
wej protezy. Krótko mówiąc:
dziś wycisk, za 4 tygodnie go
towa, sztuczna szczęka.

A może protezy nie są już w

takim stopniu potrzebne?
Byłby to chwalebny' rezultat
tego „podcinania gałęzi”, jakie
konsekwentnie uprawia na te
renie Krakowa 160 poradni
stomatologicznych/ sprawują
cych opiekę nad dziećmi i
młodzieżą. Od 4 lat obejmują
one zasięgiem również żłobki.

„W wyniku działalności po
radni szkolnych procent osób

wymagających leczenia sukce
sywnie się zmniejsza. W poró
wnaniu z rokiem szkolnym
1969/70 spadek ten wyniósł 8
proc.” To świadczy o wyni
kach pracy ludzi, zajmujących
się profilaktyką.

Dentysta nie zawsze koja
rzy się z fotelem i „bormaszy
ną”. Kraków posiada — jedną
z nielicznych w kraju — bal
neologiczną poradnię leczenia
chorób przyzębia. W Zakła
dzie Przyrodoleczniczym Swo-
szowice-Mateczny — o czym
może nawet nie wszyscy pa
cjenci wiedzą— leczy się wo
dą siarczkowo - solankową
oraz borowiną. Jest to uzupeł
niające leczenie schorzeń przy
zębia oraz błon śluzowych ja
my _ ustnej. W Krakowie jest
także — jeden z kilku w kra
ju — ortofantograf Siemensa
— doskonałe urządzenie do

panoramicznych zdjęć zewnę
trznych, przy użyciu b. mini
malnych dawek promieni rent
gena. Ściśle mówiąc posiadają
tO: urządzenie Zakłady Leczni-
czo-Zapobiegawsze Huty irń.
Lenina, udostępniają je jednak
pacjentom spoza kombinatu.

Oceny rozwoju krakowskiej
stomatologii dokonano ostat
nio przy okazji zjazdu oddzia
łu Polskiego Towarzystwa Sto
matologicznego, które zrzesza

w regionie krakowskim 845 le
karzy i jest od 29 lat głównym
forum wymiany zawodowych
doświadczeń, głównym Organi
zatorem podyplomowego
kształcenia lekarzy stomatolo
gów. (n)

W domu studenckim

Wywiad domowy
w ramach

badań ruchu
Urząd Miasta Krakowa, Wydział

Komunikacji
'

informuje, że w

dniach 5 do 12. XI br. w ramach

kompleksowych badań ruchu prze
prowadzona będzie akcja ankieto
wania w ok.' 12 tys. wylosowanych
mieszkań Krakowa, Skawiny i

Wieliczki, których lokatorzy zosta
li o tym powiadomieni pisemnie.

Ankietowanie ma na celu reje
strację wszystkich podróży odby
tych przez mieszkańców lokalu w

dniu poprzedzającym wywiad, do
mowy. Zakres ankietowania obej
mie również dane dotyczące stru
ktury zawodowej rodziny, pozio
mu jej dochodów, gdyż czynniki
te mają istotny wpływ na ruchli
wość mieszkańców.

Przeprowadzone badanie pozwo
li naJ pełniejsze rozeznanie po
trzeb komunikacyjnych ’ mieszkań
ców, co z kolei umożliwi lepsze
dostosowanie do. tych potrzeb prze
biegu Unii autobusowych 1 tram
wajowych oraz nowych ulic i wę
złów.

Wydział prosi o umożliwienie an
kieterom odbycia wywiadu oraz o

poświęcenie na ten cel kilkunastu
minut czasu.

ski jest- zdania, ie najładniejsze
są wełniane kurtki w dużą kra
tę.

chodzić będziemy w

sztucznych futrach wykończo
nych polstramem (sztuczną skó
rą) lub w krótkich kurteczkach
ańilanowych. Andrzej Dąbrow- Fot. JADWIGA RUBIŚ

Wieloznaczna odpowiedź
na pytanie:

Czy MPK przygotowało się do zimy?
Zakłady miejskie zakończyły przygotowania do zimy. Do

instytucji komunalnych, których działalność jest niezmiernie

ważna; należy MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI
KACYJNE.

pąnąęl trzy^tu^studenłów
i kiIkudziesięciu asystentów
hie może korzystać z kąpieli

■ KRAKOWSKI KOMITET#
FRONTU JEDNOŚCI NARODU J
zawiadamia, że w dniń listo- y
padawgodz.od16do18wf
lokalu DK FJNNowa Huta', os. #

Zgody 2 pełni. dyżur poseł Ka- I
zimlerz Kuraś. ’ C

Służba wojskowa
studentów

Studencki „Blokala”,
Ziai, należący obecnie

do Akademii Rolniczej, jest
najstarszym akademikiem Kra
kowa., Mieszka w nim obecnie

ponad 300 studentów i kilku
dziesięciu asystentów. Od pier
wszych dni października, gdy
zaczął się .. kolejny rok akade
micki,; i mieszkańcy „Blokady”
nie kąpią się, ponieważ do dziś
łaźnia jest w remoncie. Jej re
mont można było rozpocząć z

końcem czerwca, kiedy z „Blo
kady” wyjechali studenci. Jed
naj przez lipiec, sierpień i
Wniesień ekipa,-wykonująca te

prace, nie zaczęła' robót. Dopie
ro gdy, wrócili po okresie let
nim studenci, rozmontowano

łaźnię ną dobre. Tak, że dopiero
na początku października rozpo
częło się malowanie niektórych
pokojów...

Wobec tego Rada Samorządu
Domu Stud. kilkakrotnie inter
weniowała u kierownika, który
jednak specjalnie, się tym nie
przejmował. Poinformował jed
nak zdenerwowanych studen
tów,, że do 28 października pra-
ce_ zostaną zakończone — Oczy-,
Wiście nie zostały! Kolejny ter
min otwarcia łaźni ustalono na

15 listopada; już dziś, wiadomo,
że nie będzie dotrzymany. Pra
cujący w łaźni dwaj robotnicy
mówią, iż jeśli zakończą remont
z początkiem grildnia__ to i

tak będzie bardzo dobrze.
W ostatnich dniach paździer

nika w DS „Blokada” kontro
lę przeprowadził San.-Epid. W

tym też dniu — czyli po czte
rech tygodniach mieszkania

_

kierownik DS postarał się o

bloczki do Łaźni Miejskiej (1
bloczek na tydzień).

Studenci ostatnich lat studiów
jakoś sobie’ 'radzą: udają się do
miasteczka studenckiego w od
wiedziny do swoich kolegów i

; ■____________ —.

Dlaczego...
...Miejski Zarząd Dróg i Zie

leni — mimo zapewnień/ sprzed
Jcflku miesięcy — nie dotrzymał
przyrzeczenia i do dziś nie za
instalował znaków podświetla
nych na skrzyżowaniu ulic Die-
tl* — Boh. Stalingradu? (ja)

Doni

przy ul.
Akademii

przy okazji... kąpią się. Pierw
szoroczniacy nie mają znajomo
ści, mają więc kłopoty.

W tej trudnej sytuacji mie
szkańców „Blokady” dziwi sta
nowisko Socjalistycznego Zwią
zku Studentów Polskich, który
nie podjął żadnych starań, by
przyspieszyć zakończenie remon
tu, chociaż, np. sam przewodni
czący RU SZSP mieszka w tym
akademiku. Nie reagują także
władze uczelni,
informowane o

zatem pomoże
trzebńe jest
działanie! (ja)

mimo że są po-
wszystkim. Kto
studentom? Po-
natychmiastowe

Noiatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

*H
branie
działu.

*18- ,,
--

Spotkanie z dyr. Bronisławem .Dą
browskim nt.' Teatru radzieckiego.

* 18 y- Oddział ChSS, ul. Szpi
talna 2 — prelekcja ks. płk H.
Weryńskiego pt. ,,Ńa pograniczu
życia".

* 18.30 — Klub „Starówka", ul.
Szczepańska 5/II p. — Powodzenie

życiowe — spotkanie z mgr M. Ku-
szową. .

.
* 19 — SCK „Jaszczury” — „Mi

łość ci wszystko wybaczy” ?— pio
senki Hanki' Ordonki. w wyk. St;
Zawiszanki z Teatru, w. Tarnowie.

— SARP, ul. Jana. 11 — ze-

Koła przy Zarządzie Od-

— KDK, sala kominkowa —

Trudno wyobrazić sobie egzy-
stencję naszego miasta w wy
padku sparaliżowania transpor
tu miejskiego. Czy MPK jest
przygotowane dobtze do funk
cjonowania podczas zimy?

Odpowiedź na tó pytanie ńie
może być, wbrew pozorom, je
dnoznaczna, Dlaczego — bo zro
biono cokolwiek w tęj sprawie,
nie' prźespanó'=bałiłówićie kilku

letnich • miesięcy,. lecz. 1 nieste
ty.;—- wydaje się, że to wszyst
ko za mało.

Najistotniejsze W -mkresie zi-

mowym dla zakładu komunika
cji szynowej będzie sprawne
działanie zwrotnic, W MPK nie
mal wszystkie są podgrzewane.
Zainstalowano 510 grzałek w

255 rozjazdach. Odmrażanie;
zwrotnic to nie wszystko. U-

trzymanie płynności ruchu za
leży przede wszystkim od ich
samoczynnej „przekładalności".
Inaczej motorowi muszą ręcznie
zmieniać „wajchę”, a tramwaj,
stoi przed skrzyżowaniem nie
raz kilka minut dłużej, niż po
winien. Skoro, w lecie spora
liczba, zwrotnic. .elektrycznych
„nie przekłada” się automatycz
nie, w zimie będżie jeszcze go
rzej.

MPK we własnym - zakresie
odśnieżać będzie wszystkie wy
dzielone torowiska. Na trasy te,
jeśli spadnie śnieg, wyjadą trzy

zainstalo-
wozach

Społeczne znaczenie

prewencyjnej działalności PZU
Nieostrożność, nieznajomość

względnie lekceważenie obowią
zujących przepisów, brak odpo
wiedniego zabezpieczenia i

Sprzętu przeciwpożarowego sta
ją się częstym powodem wy
padków drogowych, pożarów
itp. •

PONIESIONE STRATY — je
żeli ktoś jest ubezpieczony,'/ re
kompensuje finansowo PZU..

Ależ, rzecz jasna, pieniężne od
szkodowania nie załatwiają
sprawy. Zniszczonych ogniem
kwintali zboża czy mąki nie za
stąpi żaden pieniądz. Z pienię
dzy chleba się nie upiecze. Po
dobnie jak utraty zdrowia, czy
wynikłego na skutek wypadku
kalectwa nawet najwyższe od
szkodowanie, nawet dożywotnia
renta — nie odwróci. Nie wspo
minając już o utracie życia.

Z KIERUNKÓW
krakowskiego Od-

JEDNYM
działalności *

_

działu Wojewódzkiego PZU jest
prowadzenie akcji prewencyj
nych, zmierzających do maksy
malnego zmniejszenia ilości
szkód losowych i nielosowych,
W tym roku na działalność za
pobiegawczą przeznaczono kwo
tę ponad 42.500 tys. zł. Z tego
ponad 18 min zł na udzielanie

rolnikom bezzwrotnych zasiłków
i bezprocentowych, długotrwa
łych pożyczek, na wymianę ła
twopalnych, słomianych pokryć
dachów zabudowań gospodar
skich, na ogniotrwałe dachów
ki z eternitu czy blachy. Po
prawa stanu bezpieczeństwa po
żarowego na krakowskiej wsi
łączy się 'również z właściwym
zaopatrzeniem jej w wodę gaś
niczą, Stąd kredyty na budo
wę zbiorników wodnych, zasta
wek spiętrzających wodę itp.

POWAŻNE STRATY ponoszą
też nasi rolnicy w pogłowiu
bydła. Przyczyn często należy
szukać w nieodpowiednim ży
wieniu, w złych warunkach ho
dowlanych itp. I tu działa PZU
walcząc o poprawę warunków

hodowlanych, łożąc fundusze na

modernizację budynków inwen
tarskich, instalowanie nowych
urządzeń itd.

W DZIAŁALNOŚCI ZAPO
BIEGAWCZEJ poważne miej
sce zajmują też czynności zwią
zane z

'

systematycznym dąże-
niem do zmniejszenia wypad
ków drogowyąh. Poza ulotkami,
hasłami, plakatami itp. przypo
minającymi'o konieczności prze
strzegania przepisów ruchu

drogowego, PZU organizuje
liczne konkursy dla kierowców,
dla szkół, dla osób starszych i

młodzieży. Mają one na celu

przyzwyczajenie obywatela i to

już od wczesnych lat, do za
chowania maksymalnej ostroż
ności na drogach, jezdniach i
ulicach.

WSPOMINAJĄC O SZKO
ŁACH należy jeszcze poruszyć
taką Oto sprawę. Każdy budy-
nek szkolny, znajdujący się tuż

przy jezdni względnie drodze,
powinien mieć bramę zabezpie
czoną słupkami z łańcuchami,
Również na ten cel PZU, ze

swojego .funduszu prewencyjne
go, chętnie przekazuje pewne
kwoty. Szkoły nie mają włas
nych finansów na założenie ta
kich łańcuchów, mogą się więc
zwrócić o pomoc do PZU. Tym
czasem, jak doszły nas słuchy,
nie spieszą się z tym.

I ten właśnie kierunek pra
cy ..PZU'— prewencja — godny
jest odnotowania, mimo iż moż
na go zapisać również ną kon
to troski o własny interes, o

zmniejszenie liczby odszkodo
wań. Nie ■można jednak nie do
ceniać społecznego znaczenia tej
działalności. (DPaw)

pługi mechaniczne,
wąne na technicznych'
tramwajowych.

Podobnie w zakładzie

nikacji samochodowej
się przygotowania do
zimowej. Zmienia się olej“w sil
nikach, kontroluje sprawność
urządzeń ogrzewczych, spraw
dza ogumienie,.. z którym ostat
nio nie ma większych kłopo
tów. ■';.

W czasie mrozów większość
pojazdów parkować będzie w

nocy przy włączonych silni
kach. Tylko zajezdnia w Bień-

czycach posiada halę mieszczą
cą 70 autobusów, na stanowis
kach podgrzewanych stać bę
dzie 40, zaś na polu aż 80. Za
jezdnia
nie ma

wypala
tywnie — o tym głośno raczej
nie mówi się.

Narzekają w warsztatach na

brak niektórych części,
golnie
ków
chaw.

Nie

siębiorstwie kłopotów

komu-
kończą

• obslug|

w Czyżynaćh w ogóle
hali. Ile litrów paliwa
się wtedy bezproduk-

świec żarowych,
do nagrzewnic

ma natomiast

szcze-

silni-
dmu-

w

z■
ochronną; służba ruchu,
cża technicznego, otrzymywać
będzie gorące posiłki i napoje.

MPK ściśle współpracuje z

MPO — między zakładami ist
nieje „gorąca linia”. Chodzi b

to, aby dostępny do walki ze

śniegiem, i gołoledzią sprzęt
pracował w miejscach najtrud
niejszych pod względem komu
nikacyjnym. . (ja).

przed-
odzieżą
żaple-

MO
Dworcowej w

mężczyzn za-

żądając 50 zł
odmówił, zo-

poturbowańy.

Z kroniki
■ Przy ul.

Krakowie dwóch

czepiło Jarta Sz.,
na wódkę. Gdy
stał dotkliwie

Jednego z uciekających, 18-let-

niego Mariana B. z Krakowa

zatrzymała załoga / radiowozu'
MO. Drugim sprawcą rozboju
okazał się również mieszkaniec
naszego miasta — Jacek K.

■ Przy ul; Długiej, milicja
zlikwidowała melinę pijacką w

mieszkaniu Józefy M., gdzie
znaleziono 47 półlitrowych bu
telek wódki’ czystej stołowej.
Podobną . melinę ujawniła MO
w mieszkaniu Marii S. przy ul.

Radzikowskiego na Azorach,,
gdzie zakwestionowano 7 półli-
trówek czystej stołowej. Prze
ciwko obu właścicielkom mie
szkań, trudniącym się pokątnym
handlem alkoholem, wszczęto
postępowanie karno-skarbowe.

(29

Czytelnik. Studiuję na WSP,
a w związku z tym uczęszczam
na szkolenie wojskowe dla stu
dentów. Czy po jego ukończe
niu obowiązuje mnie dodatko
wo roczne odbycie służby woj-;;
skow.ęj ? ^Słyszałem na tęn te-,
mat . różne ihforniacjęi dlate-,
go chciałbym się upewnić jak
jest naprawdę. Proszę więc o

wyjaśnienie. ■'?
Ponieważ otrzymujemy sporo

listów na ten temat, a problem
wydaje ■się być istotny; dla
tego o wyjaśnienie go popro
siliśmy . kierownika Studium
Wojskowego WSP — płk; mgr
St. Niemczyka, który poinfor
mował nas, że studenci szkole
ni wojskowo, obowiązani są-,
poza tym do odbywania rocz
nej służby wojskowej po u-

kończeniu studiów, zgodnie z?

obowiązującymi w tej sprawie
przepisami. Dotyczy to wszyst
kich studehtów kształcących
się na wyższych uczelniach.

(bef)

Dodatek dla kombatantów
S. Kft i inni Czytelnicy. W

prasie pojawiła się notatka, iż
Rada Ministrów podjęła nową
uchwałę . dot. podwyższenia
rent pobieranych przez komba
tantów (ew. ich '

rodziny) o 300
żł. Prosiłabym o podanie szcze
gółowych ;warunków, uzyskania ‘

takiego dodatku... „

Ponieważ Zakład Ubezpie? .

czeń W Krakowie nię otrzymał
jeszcze żadnych przepisów wy
konawczych w tej sprawie, nie
możemy na razie udzielić Pa
nu bliższych informacji. Z

chwilą pojawienia się przepi
sów , o dodatku dla. kombatan-
tów napiszemy o tym szerzej.

' .‘ - (mar)

Wypowiedzenie bezprawie
Julian P. Niepołomice. W dn.

31 sierpnia br. miałem wypą^
dek w prący —4 od tego cza
su przebywam ha zwolnieńiu
lekarskim. Mimo to dostałem.

pocztą do doipu wypowiedzeń
nię. uprgąy -r; z driięńi 3v-IX. 74 ■
r. Czy słusznie? ’

^^e^aiięęUisznie. Z -prąco.wni-
kiem, przebywającym na udo
kumentowanym zwolnieniu le
karskim z' powodu cłióroby;
zakład pracy nie inóże * w tym
okresie rozwiązać umowy o

pracę, W drpdze wypowiedzeń.
nia. Nie wiem w jakim zakła
dzie Pan pracuje, bowiem w

zależności ód rodzaju tego za-

kładu i samej pracy może Pan

skargę za bezprawne rozwią
zanie z Panem umowy o pra
cę (wraz z : żądaniem przywró
cenia Pana do pracy) skięro.-,
wać bądź do .zakładowej: korni-,
sji rozjemczej — bądź do sądu.

(JP)

Pierwszeństwo
dla inwalidów

. Czytelnik. Czy’inwalidzi wo
jenni powinni być w placów
kach służby5 zdrowia przyjmo-’
wani prżeż lekarzy poza kolej
nością?

Tak, inwalidom wojennym
przysługuje ten przywilej. W

każdej uspołecznionej placów
ce służby zdrowia powinny
znajdować się wywieszki , in
formujące o tym, kto spośród
pacjentów może korzystać z

porad lekarzy poza kolejnością
(m. in. także osoby ciężko cho
rej honorowi dawcy krwi). (1)

W sprawie ogłoszeń
G. K. Chrzanów. Chciałabyrri

do Waszej gazety podać ogło
szenie matrymonialne. Jak
mam to -załatwić?

Ogłoszenia wszelkiego rodza
ju do wszystkich gazet m. in.
i do „Echa“ przyjmuje Biuro
Ogłoszeń i . Reklam Krakow
skiego Wydawnictwa Prasowe
go RSW „Prasa” Książka —

Ruch”, ul. Wiślna 2, I p. Na
adres Biura należy przesłać
tekst, a przekazem PKO wpła
cić należność. Koszt ogłoszenia
zależy od ilości słów. Cena za

1 słpwo w dniu powszednim
wynosi 5 żł, w niedzielę 10 zł.
DO kosztu ogłoszenia 'należy
doliczyć należność za adres o-

fertoWy (6 słów) 4- 10 zł ża

przyjmowanie, .ofert. Oferty ja
kie wpłyną, zostaną Pani prze
słane listownie. (W)

Kursy pływania
Elżbieta P. Gdzie w Krako

wie , prowadzi, się kursy pływą-f
nia; dla 'młodzieży?

Kursy pływania dla młodzie
ży szkolnej organizuję Pałac

Młodzieży przy ul. Krowoder
skiej 8 oraz Krakowski Zwią
zek Pływacki,

' Basztowa 6,
tel. 229-23. ' (Se?)



Śfr. 4

Kurs przygotowawczy
z rysunku odręcznego
DLA KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ ARCHI
TEKTURY •— organizuje Rada Uczelniana SZSP
Politechniki Krakowskiej. — Zgłoszenia przyj-
muje i informacji udziela sekretariat RU —

KRAKÓW, ul. WARSZAWSKA U, telefon 357-82,
lub 303-00, wewn. 247, codziennie, w godz. 11*—14.

PRZETARGI

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie,
uŁ Sławkowska II, OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY aa wykonanie:

1) obudowy wnętrza sali konferencyjnej,
2) mebli do tejże sali.
Dokumentacja techniczno-kośztorysowa jest

do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospo
darczym PAN, pokój 106, I piętro. Do udziału
w przetargu zaprasza się przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze i prywatne.

Oferty, ż kalkulacją wstępną, w zalakowa
nych kopertach, z napisem „przetarg”, należy
składać w Ciągu 14 dni od daty druku niniej
szego ogłoszenia, pod podanym wyżej adresem.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu
20 listopada 1974 r. o godzinie 10 w Dziale
Administracyjno - Gospodarczym -PAN, pokój
nr 106. — Zastrzega się prawo dowolnego wy
boru oferenta, lub unieważnienia przetargu
W całości względnie części, bez obowiązku po
dania przyczyń. K-.8985

Spółdzielnia Inwalidów „Robotnik” w Krako
wie Ogłasza, że w DRODZE DRUGIEGO PRZE
TARGU NIEOGRANICZONEGO sprzeda sa
mochód Osobowy marki FSO — Warssawa typ
224, nr silnika 272776, nr podwozia 175963,
lir rejestracyjny 86-67 KR, rok produkcji 1968.

Cena wywoławcza wynosi 35.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada

1974 r., o godzinie 11, w sipdzibie Spółdzielni
inwalidów „Robotnik”; ul. T. Kościuszki 86.

Samochód można oglądać codziennie, oprócz
niedziel i świąt, w godzinach 0—13.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić
wadium W wysokości 10 procent ceriy wywo
ławczej, w kasie Spółdzielni, ul. Kościuszki 86,
najpóźniej w przeddzień przetargu. K-9031

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Zespół Elektrociepłowni Kraków — Kraków,
ul. Ciepłownicza 1 — zatrudni zaraz:

— 2 KIEROWCÓW samochodowych
— 2 INŻYNIERÓW wzgi. TECHNIKÓW

BUDOWLANYCH, z uprawnieniami
— 2 MASZYNISTÓW lokomotywy spalino

wej
— 4 USTAWIACZY WAGONÓW (mane

wrowych)
— 5 WYŁADUNKOWYCH i ODŻUŻLACZY
— 4 MECHANIKÓW-SLUSARŻY
— 4 WARTOWNIKÓW straży przemysłowej
— 3 OPERATORÓW maszyn ciężkich (spy

chaczy, koparek).
Warunki pracy i płacy zgodne z Układem

Zbiorowym Pracy dla przemysłu energetycz
nego — do ustalenia w Dyrekcji Zakładu.

Praca

CZELADNIKA blachar-
skiegó,samochodowego —

Zatrudni warsztat Alek-
śandór Śenik; uł. Grze
górzecka 36. Warunki do
omówienia.

48289-g

PRZYJMĘ uczennicę do
nauki zawodu fryzjerskie
go. Kraków, Meiśćlsa 5 —

fryzjer. 48401-g

gospodyni potrzebna.
Rydla 22/11.

x47336-g

DOCHODZĄCĄ do 2,5-let-
ńiej dziewczynki — przyi-
mę. Kraków, ul. Grzegó
rzecką 12/9.

ELEKTROMONTER przyj-
rtńe pracuj dorywcźą lub
pól etatu. — Oferty 48359
„Prasa” Kraków. Wiśi-
nai

POMOC domowa, samo
dzielną, do lekarza na

prowincji pilnie potrzeb
na, Oferty 48393 „Prasa”
Kraków,' Wiślna 2.

71Chcesz zarobić
dodatkowo
ZGŁOŚ SIĘ w Przedsiębiorstwie Trśnsportowo-Sprzę-
towym Budownictwa „T R A N S B U D — KRAKÓW*1
Oddział VII Kraków-Podgórze, ul. Na Dołach 4, doi

TR?Y pękóją z kUahńig^
Śupęrkofhfortowę, 76 ta9,
I j piętro,, . ząmieńię ńą
dwa oddzielne mieszkania
superkom fortowe. Oferty
48543 „Prasa” Kraków,
Wiślńa 2.

g-48543

• WYŁADUNKU WAGONÓW z bocznicy kolejowej
w Płasżowie.

Wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym po
wykonaniu pracy — Atrakcyjne stawki! A

Dojazd do Przedsiębiorstwa tramwajami nr 13, 6, 9
— do ulicy Dekerta.

Dojazd z Nowej Huty i z Rynku Podgórskiego —

autobusem linii 125.
IrJormacji udziela i pracę rozdziela SEKCJA EKSPLOA-

IACJI. tel. 603-24.

__________________________ __________

'<-6550

DOCHODZĄCA gosposia
potrzebna dolekarza. —

Telefon 230-18, wieczorem.
g-48361

OPIEKUNKĘ dochodzącą
do dziecka 5-miesięcźne-
go — ptżyjmę zaraz. —

Zgłoszenia:’ ul. Koman
dosów 12A/11, w godz. od
15do20.■ g-43566

OPIEKUNKA do półtora-;
rocznej dziewczynki po
trzebna. Opolska 15/35.

g-48528

DWAJ technicy elektry-.
cy przyjmą każdą*1 pracę
w godzinach popołudnio
wych. Oferty '48577 „Pra
sa” Kraków, >Wiślna 2

PALACZA c. ó . zatrudnię
natychmiast Kraków, ul.
Smętna 5, Łebkowscy,

, g-48545

PRACOWNICY naukowi

poszukują- kulturalnej —

starszej Pani, do opieki
nad 1,5-róćzną dziewczyn
ką, ną 5 dni W tygodniu.
Osiedle Krowodrza. Ofer
ty 48513 „Prasa” Kraków/
Wiślna 2.

SLUSARZA-spawaczś do

prąc zleconych —

. przyj-
mie Kurowski, Kraków,
Krzywda 14.

g-4$559

POTRZEBNĄ dochodzącą
do starczej pani na 4

godziny dziennie. — Tel.
541-11 lub Tarłowska 3/1.

g"49g69

EMERYTKA, inteligent
na, uczciwą, poszukuje
pracy lekkiej, raczej sie
dzącej, przed południem.
Oferty 49089 , „Prasa”
Kraków, Wiślnd 2.

Nauka

FIZYKA — korepetycji
(zakres szkoły średniej)
— udziela pacownik nau
kowy. Zakulśki, tel*. 262-34.

e-48468

MATEMATYKA, fizyka —

korepetycji udzielają' stu
denci, Dziewoński, telefon
564-95. 48237-g
STUDENTKA —

’ udziela

lekcji języka niemieckie
go dla początkujących i

zaawansowanych. Malec,
Tarłowska 6/6 .(przecznica
Żwierzynićcl&ej) <— godz.
18—20. g-48206

MATEMATYKA — kore
petycji udzielają Studenci.
Rośiek — Kraków, telefon
505-36. 48260-g

MATURA eksternistyczna
systemem .• przyspieszo
nym. Rychlicki, t^l. 375-24 .

i 47235-g

MATEMATYKA — 1 kore
petycje, przygotowanie do

studiów- Lewińscy, Bleń-

czycć, Na Lotnisku 20/42.
46325-g

Matrymonialne

WDOWA, samotna, .>prźy-
stój na, materialnie nieza
leżna, posiadająca miesz
kam e. pozna w celu ma
trymonialnym pana szla
chetnego, lat 38—46. Ofer
ty 483’ŻO „Prasa? Kraków,,
Wiślna 2.

PANNA, miła, szczupła,
Szatynką^ wzrost i Wy
kształcenie średnie, po
siadająca urządzone mie*?.
szkapie, z braky znajo
mości pozna „tą. drogą. W
celu matrymonialnym Pa -

na do lat 40, dobrej pre
zencji, najchętniej z i wy-,
kształceniem średnim. \ z

możliwością żawarcia ślu
bu kościelnego. — Oferty
48392 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2. .

Kupno
KLAWISET — kupię. Tel.
607-53,. godzina 8—15.

, >• 48271-g

PIANINO — kupię. Kra
ków, telefon 323-92.'

; 49373-g
SAMOCHÓD Volkswagen,
Ford.■lub inny.; nowy —

względnie mało używany,
kupię: Ofertyr 49572 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

OBRAZ znanego malarza
— kupię. — Oferty 48558
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

2-mięśięcżneGO bokse
ra pręgowanego, ż rodo
wodem,- kupię. — Ofćrty
48527 „Prasa”

' -Kraków.
Wiślna 2.

Sprzedaż
MASZYN^ dziewiarską
5 '90, używaną, sprzedam.
Zgłoszenia: Krakóxv, tel.
453-86. P-321

NA szklarnię -

konstrukcję
sprzedam. Tel.

- 7X30 m

; metalową
632-60.

g-48512

OKAZJA! Tuleje, tłoki,
sprężyny, łożyska do sa
mochodu Renault 10 —

sprzedam. Wieliczka,’ toi.
773. g-48552

FIAT 850 Specjał, rok
produkcji 1969 — sprze
dam. • Tel. 447-60, Wewn*
223, godz. 17—19.

g-48549

ECHO KRAKOWA

FIAT .125 p, rok produk
cji ei972 — sprzedani* —

oś. złotego Wieku 7/51.
g-48592

DOGA 6-mieśięcźńego —

niemieckiego — sprzedam.
Ąl. Krasińskiego 4/22.

g-48593

MONETY Marii Teresy —

sprzedam. — Oferty 48587
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SKODĘ S 100 L, nową -

sprzedam. — oferty 43523
„Prasą” Kraków, Wiśl
na 2.

NYŚĘ 901, rok prod. 1968,
cena 65.000 zł —; sprze
dam lub zamienię' na są-
mochód osobowy, naj
chętniej na WąrsżAWę
combi. Oferty 48521 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

FUTRO dąmskie, -piżma
ki (brzuszki) i męski
płaszcz skórzany duży,
czarny, używane — sprze
dam. Tel. 539-00.

NOWY jugosłowiański ko
żuch, rozmiar 52’ — sprze
dam. — Ludwika Ziętek.
Kraków — Stachiówicza
19/100, gądz, 1Ó—11.

g-4853.1

ZĄSTAVĄ 750 z potfWu
wyjazdu sprzedam, ima
ków, Długa 32/7, godz.
14—19.

PIECYK do ogrzewania
pomieszczeń na gaz miej
ski, produkcji ŃRD .

—

sprzedam. Oferty 48571
„Prasa” Kraków. Wiślr
na 2.

SKODĘ Ś-100, rok 19’72 —

przebieg 35.009 km —

sprzedam. Kraków, Ko
ściuszki 57/33.

g-485iO

KOŻUCH damski, rozmiar
na óspbę średniego wzro
stu — sprzedam. — NóWa
Huta, os. Kazimierzowi
skie bl. 18/349, w godzi
nach do 14 lub pó 29.'

2-43587

KOŻUCH męski,, nowy —

sprzedam. T$L 554-47 .

g-48516
TRABANT 601,. niekom
pletny,, do składania —

tanio- .sprzedam. — ófer.ty
48364 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

tokarnię kłową/ .metr
toczenia — sprzedam.,
Oferty 48407 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2. '

BMW .327 sprzedam. Óferr
ty 48363 „Prasa” Kraków
Wiślna 2.

URZĄDZENIE --"zak&M

kóśmetyć'żnegó’' i ’

fryżj Or
skiego — Sprzódam. bfer-:
ty. 436,39 „Prasa” Tarnów"
Krakowska 12..

Lokale

ZAMIENIĘ garsonierę ko
ło „Ćfacovii” na Większa
— pokój, kuchnią. Ofer
ty 48511 „Prasa” Kraków?
Wiślna 2.

ELBLĄG! Zamienię 2 po
koje, kuchnia, komforio-
we, I piętro, na podobne
— Nowa Huta lub Kra
ków. Oferty 48406 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.?

ZABRZE! Zamienię mie
szkanie kwaterunkowe
(nowe budownictwo) —1*
komfortowe, 3 ; pokoje,
powierzchnia 70 m2, na 3-
lub 2-pokojowe w Nowej
Hucie lub Krakowie. \:r—
Ofdrty 48381 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SPOKOJNE, młode, bez*
dzietne małżeństwo, po
szukuje niekrępującego.
pokoju. — Oferty: Nowa
Hutą, oś. Spółdzielcze 4/8,
telefon 411-16.

g-48382

POSZUKUJĘ garsoniery
lub pokoju z kuchnią w

Krakowie, na okres 1—2
lat, bez stałego zameldo
wania. Telefon 636-99, po
godź. 18.

g-48365
STARSZE — bśtzdziśtna
małżeństwo ppsźukuje
nióktępuj ącego pokój u.. z

umeblowaniem lub bez,
na okres roku, w okoli
cy Grzegófzśk .lub Dą
bia .

—

. Czynsz .. lhoże być
płątńy z góry. — Oferty
483Ó2 „Piasa” Kraków,
Wiślna 2.

STUDENTKA ąngliśtyki
poszukuje, niekrępującegó
pokoju W zamian może
udzielać korepetycji. —

Oferty 48391 „PrasśP’ Kra
ków, Wiślna 2.

CZĘSTOCHOWĄ! Zamie
nię mieszkanie ną Kra
ków. Wynajmą pokój w

Częstochowie za pokój
dla studenta W Krakowie.
Oferty 48580 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

RABKA! Zamienię miesz
kanie spółdzielcze M-5 na

mniejsze w Krakowie. —

Oferty 48562 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PAŃliiŃiŁA; poszukuje —

samodzielnego pokoju. —

Tel. .636-58 godz. 10—
lub oferty 48597 „Prasa”
Krakó\v, Wislpa 2.

M-4; trzypokojowe,'
perkómfórtowłó telefon,
Sóshóyzl^c, 15 minut .od
ećritrum Katowic# żamiój-.
nię na Kraków; M-4 dwu-
lub trzypokoj owe, . albo
dSyię: garsoniery. Oferty
48590 „Prasa” Kraków,
Wiślńą 2,- lub tel. 507-Ó6;
pó godz. 2Ó.

g-4839*
2 Pokoje z kuchnią
92 mą, komfortowe, s_
neczne, I piętro, zamie
nię na - 2 garsoniery. Kra
ków, Kapucyńska’ 7/4.

g-48591

SUPERKOMFORTOWĄ —

garsonierę wlasnościówą
sprzedam, Względnie za
mienię na nówy Trabant
601 lub Fiat 126 p. Wa
runki do. uzgodnienia. —

Óferty 48526 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KRZESZOWICE! Zamienili
dwa pokoje, duże, kom
fortowe. na M-3 kwate
runkowe w Krzćszówi-
cach. Oferty 4tó „Pra
są” — KrakóWj Wiślna 2;

^MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne. człońkowie Spółdzielni
mieszkaniowej, poszukuje
mieśzkaniś ni okres 2 lat.

/Peryferie nie wykluczone.
Oferty 46273 „Prasa” Kra
ków, Wiślne 2.

GARSONIERĘ supęrkom-.
fortową, NóWa Hutą, Plac
centralny -t zamienię na

mieszkanie większe. Mo-
być Nowa Huta. Oferty

0091 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ZDECYDOWANIE kupię
garsonierę

‘

własnościową
lub pokój z kuchnią, su-

perkomfortowe. — Oferty >:

48334 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we, dWupokojowe, w Kra
kowie kupię. Oferty 43331
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

. i>. .

PRACUJĄCA panienka *-

poszukuje samodzielnego
pokoju, tnaj chętniej ós.
Azoryf. Oferty 4847.8 „Pra-
śą?’ jKrików, Wiślna 2.

■■■■. ■u■
2 POKOJE z kuchnią —

komfórtowó, I p.,
’ tele

fon, . śródmieście, zamie
nię na 3—4 pokoje super-

‘

komfortowe lub komfor
towe, śródmieście. Oferty

. 48476 „Prasą” Kraków,
Wiślna 2.

; POSZUKUJĘ k samodziel-
i iwo. I po^ój§uJ^óźę g tsyć L

Wr~

soniery. — Oferty' 18501
„Prąsa” Kraków, . Wiśl
na 2.

KULTURALNE ,
— młode

małżeństwo, pó studiach,
irfr cźłonkoWić spółdzielni
mieszkaniowej, poszukuje
samodzielnego mieszkania
lub niekrępującego poko
ju. na okres 1—2 lat. —

Oferty 48428 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

. POJEDYNKĘ, 20 m2, par
ter, śródmieście, zamie
nię na większe 2-pokojo-
wre. Oferty 48433 „Prasa”
Kraków, wiślna ,2.

kupię Własnościowe lyb
wynajmę mieszkanie W
Krakowie. — Oferty 48421
„Prasa” Kraków,. Wiśl
na 2.

DÓ wynajęcia pokój. —

Oferty 48435 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Doszukuję garsoniery
lub pokoju z kuchnią w

Krąkp.Wid, na okres 3 lat.
Tel. 558-.il, wieczorem.

'X.'/ g-48434 ;

GARSONIERĘ śuperkom-
fortową, oś. Kozłówka —,j
zarńienię na mieszkanie
większe. — Oferty 48431
„^rąsą” Ktaków, Wiśl
na 2,

4 SmŚTRY poszukują pil
nie pokoju ną terenie
KrakoWa. — Oferty 48466
<,Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

^Póitp^NY, fefódy, inży
nier, b&ś. hąłógów, czło
nek spółdzielni mieszka
niowej, poszukuję poko
ju lub garsoniery (ćh<?t-*
nię pfornówicę). — Tel.
702-22, Wćw. 432, godz. 8-*
14, lub oferty 48430 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DWA pokoje superkom-
fortowe, 44 mf, IV pię
tro, ul. Litewska, zamie
nię na 3-r4-pokojowe, d'o
80 m2, dzielnica Zwierzy
niec. Oferty 48460 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pękój ume
blowany . małżeństwu bez-,
dzietnemu, ężynśz za pół
roku z góry. •— Nowa
Huta, os. Kazimierzow
skie 29/126..

ZAMIENIĘ — mieszkanie
komfortowe — 2 pokoje,
kuchnia. 80 m.2, ogrzćwa-
fiię . elektryczne, . okolicą
Cracbyii, ną mtiięjSŻÓ 2
pokoje, kuchnia, super-
komfoftowe, i piętro —

wyżej z windą — okolica
Pirku Krakówśkieg^ —

CraćoviK — Ófćrty 48307
„^r^śa” Kraków, Wiśl
na 2.

w*r

■- li

GARAŻE SAMOCHODOWE
SEGMENTOWE — o wymiarach 5x3x2,5 m

Ą z blachy falistej czarnej — w cenie około 8.600 zł

♦ z blachy falistej ocynkowanej, w cenią około 9.200 zł.

WYKONUJE na zlecenia osób prywatnych, ża gotówkę
i na raty (za pośrednictwem PKO) — zakład Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Usługowego PT „RENOWACJA" —

KRAKÓW, ul. BARSKA 8.

Szczegółowych informacji udzielają — dział usługowy
ul. Pułaskiego 5, telefon 602-92 oraz sekretariat Dyrekcji,
telefon 283-02.

W Krakowie gar-
! własnościową, su-

ifortową. — Oferty
„Prasa” Kraków,

2.

MŁODE małżćńśtwo po
szukuje pokoju lub gar
soniery w Nowej Hucie,
io lat 2../^ Oferty 48385

„Prąsa” Kraków,. Wiśl
na .2. .

'DZIETNE małżeństwo
iUkuj e niekrępującego
óju lub garsońieryi —

:ty 48330 „Prasa” Kra-
Wiś|na 2.

CZĘSTOCHOWA’ M-3 su-

pćrkomfórtowe, świetne
położenie — zamienię na

Kraków. — Oferty 48366
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.,

DWA pokoje z kuchnią,
własnościowe, w Krako
wie kupię. Oferty 43388
„Prasa’? Kraków,*?' Wiśl
na 2. ’ji

2 POKOJE kuchnia, kom?
fortowe, słpnęezrie,. | śa-^
modzieine, III piętro —

56 m2, zaimienię na mniej
sze. ^Oferty 45302 „Pra
sa” Kraków/ Wiślna 2.

GARSONIERĘ lub M-2 —

Yłasńpśeiowe — kupię.
5eL ,213-09, w gpdz. 7*-ll,

g-48534

PRZYJMĘ dozprcóstwó.
Warunelc mieszkanie. '

—

Oferty 48585 „Prasa” Kra
ków, Wiślńa 2.

JDENCKIE bezdzietne
tżćństwo, wyjeżdżaj ą-
często do rodziny —

źukuje niekrępującego
:oju lub garsoniery,
rty 48583 „Prasa” Kra-
>7, Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
M-5/ trzypokojowe, super-
komfortowe. os . Podwa
welskie. zamienię na dwa
pokóje z kuchnią; i’ pokój
z kuchnią,5 śuperkom for
towe. Oferty 48575 „Pra,-
Sa” Kraków, Wiślna 2.

TNĄJMĘ pokój i garaż,
echanikowi samochodo-
emu. Oferty 48573 „Pra-
i” Kraków. Wiślna 2.

RZYJMĘ dozorcostwo.
Gatunek .mieszkanie. —

ferfy 48553 „Prasa” kra-
ów, Wiślna 2.

ADIUNKT UJ poszukuje
garsoniery lub samodziel
nego pokoju. Óferty 4S548
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MOTO-SERYICE
usługi dla ludności- ekspres

NAPRAWY BIEŻĄCE, GŁÓWNE, PRZERÓBKI
i ODBUDOWY SAMOCHODÓW i SILNIKÓW:
Warszawa, Zuk, Nysa/ WYTACZANIE BLOKÓW
różnych, SZLIFOWANIE WAŁÓW różnych —

PRZEDKŁADKI powypadkowe NADWOZI róż
nych typów samochodów" osobowych i dostaw-

'

czych, POMOC DROGOWA, HOLOWANIE PO
JAZDÓW USZKODZONYCH —

Spółdzielnia Pracy Komunikacyjno-Warsztatowa -- Kra
ków, ul. WRZESINSKA 13 ■— telefony: 265-27, 263-61/

218-21, 573-46, w godż. 7—15, w soboty w godz. 7—13.

DWAJ studenci poszuku
ją samodzielnego miesz
kania. Oferty 48417. „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

3 POKOJE, jasna kuch
nia, kwaterunkowe,

’

w

centrum Nowęj .Huty. ; —

zamienię na:2 pokoje, ku
chnię i garsonierę.' Oferty
48376 ,iPrasa” Kraków,
Wiślna 2, ..

PANIENKA pracująca po
szukuje . mieszkania. Ofer
ty 48375 „Prasa” Kraków;
Wiślna 2. -

POSZUKUJĘ garsoniery
lub niekrępującego poko
ju na okres 2 lat.. Oferty
48497 „Prasa” Kraków,
Wślna 2.

DO wynajęcia lokal, na
dający się na prowadze
nie rzemiosła lub na ga
raż (siła, woda, c. o.).

;U1, ę,eg|ęli^L.ąn^ 29. .

g-4849S

3-PÓKOJOWE sup.erkom-
fortówe mieszkanie za
mienię ną 2 pokoje z ku
chnią i pokój • z kuchnią
— superkómfortowe Tel,
302-65, wieczorem.

g-48194

PRZYJMĘ panienkę do
wspólnego pokoju.Na-
rzymskiegó 21.

g-48484

Nieruchomości Różne

KUPIĘ dom komfortowy,
jednorodzinny^ z działką
około 10 arów, w okolicy
Krakowa. — Oferty 48248
„Prasa” Kraków, Wiśl
na, 2.: <<

SPRZEDAM nowy budy
nek, wymiary 8X5,6X5
metrów,. centralne ogrze
wanie, elektryczność, siła,
woda, pokój, kuchnia,
parcela 1637 m2, komuni
kacja PKP i PKS, 6 km
od Krakowa. Oferty 48233
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM dom muro
wany, 1,2 ha pola, przed
mieście Krakowa.: --MCena
300,000. Oferty 48262 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ domek dó 200.000 .

Po kupnie zamiana mie
szkania M-3 superkom-
fortowego. Oferty 48340
„Prasa” Kraków^ Wiśl
na 2.
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W Krakowie sprzedam
dom murowany, jednoro
dzinny, z ogrodem. Te
lefon 362-28, w godz.. 10—
11 i 18—20.

g-43330

DOM, 2 garaże, ogródek,
w Krakowie sprzedam.
Prądnik- Czerwony, Czer
wona 7. K-8832

SPRZEDAM tanio kamie
nicę, centrują. Możliwość

nadbudowy mieszkania.
Oferty 48487 „Prasa?’ Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ parcelę | budow
laną do 30 arów, w Węg-
rzcach — Batowi cach —

Dziekanowich ' lub Raci
borowicach. Oferty 48158
„Prasa” Kraków, Wiśf-
na 2.

PARCELĘ budowlaną lub

rozpoczętą budowę, . w

Krakowie kupię. — Oferty
48418 „prasa” Kraków;.
.Wiślna 2.

WĘLLĘ „ „ „„^pokojową., -y-
sprzedam. Cena 600.001).
Warunek: zamiana mie
szkania. / ~ Oferty 43402
„Prasą” Kraków
na 2.

KRAKÓW! Domek

parcelę kupię. — List y:
Biuńó ■Ogłoszeń, • katowi-

ce, dla „5409”. ■

POSZUKUJĘ garażu w

okolicy Kozłówka. Tele
fon 637-20, węwn. 335, po
godzinie 17.

• 492S8-g

PRZEGLĄDY,; regulacje;
naprawy, poleca w krót
kich terminach autoser'-
Wiś — Kraków, Miechow
ska6— -(boczna- Czarno
wiejskiej), telefon 705-6.1<

46808-g

Dodatkowe WPISY

NA KURSY
LABORANTÓW
CHEMICZNYCH

ogłasza Zakład Dosko
nalenia Zawodowego.

Wpisy: • ■
Nowa Huta, al. Lenina 37>;

Technikum Hutnicze.
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Co-Gdzie-Kiedy?
Na marginesie nowego regulaminu

Busola dla kierujących
pracą szkól wyższych

Po raz pierwszy w powojennej historii naszego szkolnictwa

akademickiego doczekaliśmy się bardziej przejrzystego i ade
kwatnego do zmian dokonywanych w systemie edukacji na
rodowej regulaminu studenckiego. Wprawdzie nawet najdo
skonalsze przepisy niewiele mogą zdziałać, jeśli nie są wyko
nywane, ale...; ,/.■■/.>?/

ekument ten obowiązuje
wszystkich studentów
uczelni podległych. re

sortowi nauki, szkolnictwa

wyższego i techniki. Ujednoli
cono zatem przepisy, ■dawniej
różne, w uczelniach.

Nie tylko obowiązki
również prawa

Powiedziano w regulaminie
nareszcie, że wszystkie decy-

Wiedeń odkrywa
swoją przeszłość

,W trakcie budowy metra na

terenie śródmieścia Wiednia

prowadzi się specjalne prace
poszukiwawcze, • które po
winny pomóc w odnalezieniu
śladów starorzymskiego obo
zu wojskowego Vindobona.
Dotychczas znany był histo
rykom tylko przybliżony u-

kład tych antycznych forty
fikacji w sercu Wiednia.

Dzięki wykopom pod budo
wę metra naukowcy mają ó-
'beCnie możliwość prOwaclzic
swoje poszukiwania, nie oglą
dając się na zakłócenia ru
chu, który i tak w niektó
rych częściach śródmieścia
•Został zamknięty ze względu
na budówę metra.

Już w czasie prac przygo
towawczych do budowy me
tra w parku koło kościoła
Vótivkirche robotnicy znale
źli liczne odłamki, naczpń- i

‘

skorupy glinianych naczyń
domowych z epoki średnio
wiecza.

Od tamtej pory właściwie nie wiedział kim ja napra
wdę jestem — czy działającym na własną rękę oszu-

stem, czy też niewinnym turystą/który został przypad
kowo zamieśzańy w całą awanturę. Było dla niego je
dnak jasne, że to ja właśnie mam mapkę i rudę skoro
Liddon i jego kompan ścigali mnie. W każdym razie

ja miałem klucz do zagadki.
Ró epizodzie. w Los Remedios stosunek „Halli-

dayh” . do- mnie bardziej się skomplikował. Przyświe
cały mu wówczas, dwa cele: jeden — to starać się
zyskać moje zaufanie, aby chytrością zdobyć ode
minie mapkę 1 rudę, drugi — nie dopuścić, abym
wpadł w ręce Liddona i Juniora. Zadaniem Very
było, oczywiście, zdobycie mojego zaufania. Sam

„Halliday” zaś skoncentrował swoje wysiłki na bro
nieniu mnie przed wrogami. Dlatego właśnie urato
wał mnie przed Juniorem w taksówce i dlatego u-

dawał pijanego w swoim mieszkaniu, żebym czuł
•się na tyle pewnie, aby zdecydować się spędzić noc

w' tym jedynym bezpiecznym przed Juniorem miej
scu...

Tb.- . że podejrzewałem jego i Verę, wszystko niesły
chanie utrudniało. Pod koniec Vera, prawie pewna,
że byłem tym, za kogo się podawałem, radziła, żeby
wtajemniczyć mnie w całą historię. Ale zważyw
szy ogromną wagę sprawy i to, iż za bardzo byłem
w stosunku do nich podejrzliwy, żeby uwierzyć w

ich-słowa —-zdecydowali,' że mądrzej będzie pozo
stawić mnie w niewiedzy i. wyciągnąć ode mnie ru
dę jakimś. fortelem.

Tak więc pattię- rozgrywali Liddon i Junior eon-,
tra tera i Halliday, a Leną i ja byliśmy pionkami.

—. Gdyby pan był trochę mniej, inteligentny,
panie Duluth — powiedział Brand z trochę krzywym
uśmiechem — wszystko byłoby znacznie łatwiejsze.
Ale pan przejrzał mnie na' tyle,; żeby mnie podej
rzewać i wiedziałem, że to sprawa beznadziejna

. zwierzyć się panu ze wszystkiego. To samo miało

miejsce -z- Verą. Z momentem, gdy pan podsłuchał

zje podejmowane w oparciu
ó przepisy regulaminu po
winny wypływać. ze zrozumie
nia potrzeb, praw i obowiąz
ków młodzieży akademickiej i

muszą być zgodne z dobrem
społecznym —■zasadami współ
życia w społeczeństwie socja
listycznym. Przepis ten stano
wić ma busolę dla kierujących
pracą szkół wyższych.

Reprezentantem ogółu stu
dentów jest Socjalistyczny
Związek Studentów Polskich,
posiadający swoich przedsta
wicieli w organach kolegial
nych szkoły. Rady Studenckie
go Związku Uprawnione są do
zajmowania stanowiska w

sprawach związanych z prze
strzeganiem przepisów regula
minu.

Osobny rozdział poświęcono
prawom, i obowiązkom studen
tów — w takiej właśnie ko
lejności — co jest ewenemen
tem, gdyż dotychczas, niestety,
mówiło się jedynie o tym cze
go, nauczanym nie wolno.

Studenci mają zagwaranto
wane regulaminowo prawo m.

in. do pomocy kadry naucza
jącej i władzy szkoły w spra
wach związanych z; realizacją
programu dydaktycznego. Mo
gą uczestniczyć w pracach
naukowo - badawczych, roz
wojowych i wdrożeniowych,
wykonywanych przez uczelnie
— co jest ukłonem dla wysu
wanych od lat postulatów stu
denckiego ruchu naukowego,
ministerialnym poparciem no
woczesnych metod' nauczania,
indywidualizacji kształcenia

przez wprowadzenie studen
tów do konkretnych, a nie tyl
ko „ćwiczeniowych prac”. Du
że pole do popisu mają tutaj
zwłaszcza studenci kierunków
technicznych.

Programy nauczania

wspólnymi programami
W sprawach planu studiów,

procesu dydaktycznego, mło
dzież ma prawo zgłaszania <

swoich postulatów — za po
średnictwem SZSF — do
władz szkoły. Oby tylko dość
nieruchawo pracujące stu
denckie organizacje na szcze
blu rad wydziałów i rad ,u-
czelnianych dostrzegły ten

istotny dla studentów prze
pis.

Obecność studentów kontrolo
wana jest jedynie na zajęciach
praktycznych, czyli ćwiczeniach,
proseminariach,. konwersato
riach, lektoratach, zajęciach la
boratoryjnych i warsztatowych.
Na wykładach obecność studen
tów już nie może być sprawdza
na. Czyli zainteresowani uczest
niczyć będą tylko w tych wy
kładach, które przynoszą im

zdecydowane korzyści,/
Studenci mogą być współau

torami programów nauczania,
zgłaszając postulaty rektorowi

poprzez rady d/s młodzieży.
Szczegółowe programy naucza
nia ustalają samodzielnie uczel
nie, a nie jak dawniej minister
stwo. Mają być one podawane
do wiadomości studentów w

pierwszych dwóch tygodniach
roku akademickiego.

’

Okresem zaliczeniowym jest
obecnie rók studiów. Nieu-
zyskanie zaliczenia lub nie
zdarne egzaminu po semestrze

zimowym nie powoduje jak
dawniej przerwy w studiowa
niu. W trakcie dalszej nauki
student obowi ązany jest< i uzu
pełnić wszelkie .zaległości do
końca roku akademickiego.
Gdy się nie powiedzie...
Inną nowością jest ustalenie

maksymalnej nczby egzami
nów, która nie może przekro
czyć ośmiu, odpowiednio roz
łożonych w czasie roku akade
mickiego. Dziekan może wa
runkowo zezwoKc studentowi
na podjęcie studiów w roku
następnym, mimo iż nie uzys
kał zaliczenia, jeśli przyczyną
tego był przypadek uznany
przez dziekana za usprawiedli
wiający studenta.

Studentom „opłaca się” także

wykonywać prace badawcze, re
alizowane przez zakład czy irt-
stytut, bowiem na tej podstawie
można im zaliczyć ćwiczenia,
zajęcia seminaryjne <i- egzami- .

ny z przedmiotu, z którym te
matycznie związana była praca.

jej rozmów telefonicznych ze mną, czuła, że cokol
wiek panu powie, pan w to nie uwierzy. Jak długo
znajdowaliśmy się w Mexico, nie miała wyboru. Na
szczęście zrozumiał pan kryptogram Debory o Joan
nie d’Arc i postanowił pojechać do Nowego Orlea
nu. Skoro, już raz pan się znalazł tu, na naszym
terytorium — byliśmy spokojni. Gdyby nie to, że

Linddon włamał się .do mojego mieszkania, napądł
na mnie i zajął moje miejsce, sam byłbym panu po
wiedział'całą sprawę. g

Spojrzałem na niego 'uważniej. Zmiana, jaka na
stąpiła w nim od- chwili, kiedy zrzucił maskę, była
Zaskakująca. Wyraz twarzy pozostał ten sam, ale

nerwowy sposób bycia gdzieś bezpowrotnie znikł.

Wyglądał na tego, kim był — ;na bardzo inteligent
nego, wielkiego duchem, budzącego zaufanie męż
czyznę. Poza tym głęboko podziwiałem go jako aktora.

— Jedno jest pewne — powiedziałem — że wspa
niale odegrał pan swoją folę.

łwt Nie zgodziłbym się z pąną opinią — odparł —

ponieważ nie zdołałem pana oszukać. . To Liddon od
niósł sukces-. Zrobił .tyzy próby.,, porwania . pana, a

pan ani. przez chwilę go- nie podejrzewał. Nigdy na
wet nie rozpoznał pan w, tym chłępau „żony” z

Chichen-Itzaj
— Jednego jeszcze nie mogę zrozumieć — powie

działem. — Po co • ta Cała .maskaradą i przebranie
kobiece w Chichen i tu, w Nowym Orleanie. Czy
jedynie po toj żeby bardziej powikłać wszystko?

W kwestiach spornych odnoś
nie zaliczeń, studiującemu przy
sługuje prawo odwołania w cią
gu 3 dni dó kierownika jednost
ki organizacyjnej (instytutu, ka- '

tedry). W wypadku oceny nie
dostatecznej Osoba zdająca cg-:
zamin ma prawo do dwukrot
nego składania egzaminu po
prawkowego. Egzaminy komi
syjne odbywają się na wniosek
studenta, dziekana lub egzami
nującego, w ciągu tygodnia od

daty złożenia wniosku. Podczas

tych egzaminów w charakterze
obserwatora uczestniczy - przed
stawiciel SZSP.

Osoby powtarzające rok stu
diów mogą brać udział W nie
których lub nawet wszystkich
zajęciach następnego roku (po
trzebna zgoda dziekana) i przy
stępować do kończących je za
liczeń i egzaminów.

Szczegółowe informacje na

temat obowiązującego obecnie
nowego regulaminu studiów
studenci mogą otrzymać w se
kretariatach dziekanatów —

gdzie też powinny być udo
stępniane egzemplarze z ze
branymi przepisami, normują
cymi zasady studiowania w

Uczelniach wyższych.
Oprać. JAN FRENKEL

Kamera j

i pilnuje dzieci
i O Wyjątkowym talencie

1, małych dzieci do psot, gdy
i tylko spuści się z nich oko, 1
i wiedzą dobrze wszystkie

matki. Nieraz wystarczy
>' chwila nieuwagi, żeby. dziec-

' kó zdążyło zrzucić ■ze stołu
pamiątkowy wazonik, wy-
smarować klejem ścianę, cza- 1

, sem także — niestety — zro- 1
■'Bić. sobie i/ krzywdę. 'Często

/ zdarza się to nawet wówczas

gdy dorośli są w domu, ale j
przebywają akurat w innym

'

pomieszczeniu.
, Z pomocą w takich sy-

1,. tuacjach pospieszyli rodzicom
I konstruktorzy z Zakładów

VEB StudiOtechnik! - Berlin

, (NRD). Opracowali oni tran
zystorową kamerę telewizyj
ną typu TER 500, która po
podłączeniu (bezpośrednio) do
odbiornika telewizyjnego

/ pozwala na obserwację znaj-1
i dującyćh się w innym pokoju

pociech. To oczywiście tylko
,1 jedno z zastosowań kamery.

Jej przeznaczenie jest bo-
. wiem daleko szersze. 'Może'

1, znaleźć zaśtosowańie w szko-
/ łach, W'sanatoriach, w szpi-
I talach, do celów badawczych,
i obserwacji będących pod o-

/ chroną pomieszczeń.

— O, nie. To było konieczne. FBJ już zidentyfi
kowała chłopca. To jeden z notorycznych przestęp
ców z Limy. Ściślej mówiąc, w tej chwili jest: po
szukiwany przez policję za morderstwo. Kiedy Lid
don zdecydował się Wynająć go jako swego rewol
werowca, jedyną drogą przeszmuglowania go przez
granicę było przebranie. Trzeba panu wiedzieć, że

organizacja, której służy Liddon jest bardzo potężna.
Otrzymanie paszportu dla chłópca, jako żony Lid
dona, nie przedstawiało dla nich trudności.

— Ach, więc to dlatego nigdy nie przebierał się za

kobietę w Mexico. Czerwony kostium potrzebny był
mu tylko do przekroczeni* granicy i do paszportu.

— Właśnie — twarz Branda stała się teraz bardzo
poważna.

— No cóż, wszystko razem, to ponura i koszmar
na historia. Biedna. Debora 1 pani Snood... — zrobił
krótką pauzę. — Rząd peruwiański przygotowuje
się. właśnie do zlikwidowania całej tej zbrodniczej
organizacji.;;No, ale ostatecznie po tych wszystkich
klęskach mamy to, do czego zmierzaliśmy — próbkę
rudy ;i mapkę.

—- Mapkę — powtórzyłem — to znaczy, że odzyskał
pan teń kryminałek?

— O, tak.
— Ten człowiek z FBJ znalazł ją przy Liddonie?

Brand zarńrugał i Uśmiechnął się tajemniczo. .

— Nie, panie Duluth. Miałem tę książkę od paru.
dni.

Sięgnął; do. kieszeni ; i wyciągnął z niej małe,' ko
lorowe Tjzyaahiie' „Niewłaściwego morderstwa”. Prze
rzucił kartki aż do ostatniej 'strony i pochylony nad
biurkiem podał mi książeczkę do pbejrignia. Rogi
okładki uwidaczniały, gdzie były klejone. Na we
wnętrznej stronie rozdwojonej okładki narysowany-’
był delikatnie ołówkiem szczegółowy plan.
■ (Dalszy cfąg nastąpi)

‘

(72).

4LISTOPADA
Poniedziałek

Karolą,

Olgierda

Teatry
Nieczynne.

’ Kina

Kijów 16.39, 20 Fótop cz. I (pól.
b.ó.). Ućieićha 18, 18, 20 Tajemni
czy blondy n w czarnym bucie (fr.
1. 15). Warszawa 15.30, 18, 20.30
Pierwsza spokdjna ńoć (wl.-fr. 1.

18), Jtfólńóść: 15.45, 18, 2p.l,5 F.oro-

£m>wiajmy o kobietach (USA 1.
18). . Apóllo 13.45, 18, 20.15 Heca

(RFN 1. 15). Wanda 16, 18, 20 Wiel
ki lup gangu Olsena. (duń. b .o,).
Sztuka — studyjne 15.45, 18 Ostatni
sedns filmowy (USA 1. 18). ML
Gwardia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15
Szerokość geograficzna zero (jap.
1. 15). Wisi* (Gazowa 21) 15.30,
17,45 Bitwą o . Anglię (ąng. bo,),
20.15 Morderca- samotnych kobiet
(NRD, I: 18). Maskotka (Dzierżyń
skiego 55)« 15.30 Hajducy, kapitana
Angęla (rum. 1 . 15) 17.30, 19.30. O -

śtatni nabój1 (rum. 1. 15). Ugorek
(os. Ugorek) 16, 19 Hamlet (radź.
1. 15). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16,
17 Przygody Bolka i Lolka, 18, 20,
22 Dziewczyna z pistoletem; /(wł.
1. 15). Wiedza 18 Przegląd filmów

kr. i śr. metr. Kultura (Rynek GL

27) 15.30, 18, 20.30 Mały wielki czło
wiek (USA; 1. < 15).| Dom < Żołnierza
(Lubicz 48) 15.45, 18, 20.15 Stara

panna (fr; b.o,). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 16, 18, 20.15 Czwarta pa-
ńi Anderson (łiiszp. -wł. • 1.T5)d
Zwiąźkowiec . studyj?ne (Grzegó
rzecka, 71) 16, 13. 20 Dwie lub trzy
rzeczy, które wiem o niej (Ir. 1.

15).

KINA W NOWEJ HUCIE

Świt 18, 19.15 Potop cz. I (poi.
b. o .). M. Sala 15, 17.15, 19.30 Kłu
te (USA 1. 18). Światowid 15.45,
18, 20.15 ■Szantażyści (fr. 1. 15).
M. Sala; 15, 17, 19 Przygody Ro
binsona Kruzoe (ZSRR b. ó.).
Sfinks (Majakówskiego' 2)' 16, 18,
20 Simon Bolivar (hiszp. 1 . 15).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK .

— I: 1; .48,25
Program dnia, 16.30 Dziennik,
16.40 Zwierzyniec, 17.30 Echo sta
dionu, 17.55 Panorama Rzeszoyf-
,£ka% 18.25 Kronika, 18'M' Śtviatió-
czuly notatnik, 19.05 . Reklama,
19.20 DObranóc, 19.30* Dziennik,
20.20 Teatr TV A. Arbuzów:
.. Opowieść Starego Arbatu“, 22
Dwie strony medalu, 22.35 Sóliś-
ci polskiego baletu, 22.55 , Dzien
nik, 23^5 Program na wtorek.

•< -PONIEDZIAŁEK — II: 18.^5 Pro
gram; dnia, 16.50 Program'. II pro
ponuje. 16.55 Moskiewskie powita
nie, 17 ,,Moskiewskie spotkania**
film TVP, 17.35 Znów w Piotro-

grodzie — film dok., 17.55 Zawa
diackie czastuszki — film balet.,
18.15 „Syberia** •— film dok.,. 18.40

Zespół Pieśni i Tańca „Wiosna**,
19.2Q Dobranoc, 19.30 Dżiehńik,
20.15 Moskiewskie powitanie —- IL
20.20 Od Uralu do Kamczatki —

film krajoznawczy, 20.30 Sport u

sąsiadów, 21 „Piosenki od sórca“,
21.35 „24 godziny**, 21.45 Kbncert

fortepianowy C-dur. Prokofiewa,
22.15 Jak ,sie zakochać ~ film
fab. . radź., .23.30 Moskiewskie, po
żegnania, 23.35 NURT — Nauki

polityczne, 0.05 Program na Wto
rek.

WTOREK — 1: 6.30 i 7 TV Tech

nikum Rolnicze, 10 J^z. polski
(kl. H Mc.), 10.45 .„Jak hartowa
ła sie stal** — film ser. TV ZSRR;
12 Historia (kl. VIII), 13.45 i 14.30
TV Technikum Rolnicze, 16.25

Program dnid, 16.30 Dziennik,
16.40 Dla dzieci: „Ó Walgierzu
Wdalym z Tyńca**, 17.10 NoÓna
zmiana — rep., 17.25 Polska gra
fika telewizyjna, 17.40 Telewizyj
ne Studio Młodych, 18.20 Kroni-
ka, 18.40 Eureka, 19.10 Przypomi
namy, radzimy, 19.20 Dobranoc,-
19.30 Dziennik, 20.20 „Jak harto
wała sie star* — film ser. TV

ZSRR, 21.25 Interstudio, 22.05 Wia
domości sportowe, 22.10 „W dniu
imienin — Elżbiety**, 22.30 Dzien
nik, 22.45 Program na środę.

Wystawy -muzea

Muzeum Lenina, Oddział, ul. Kr.

Jadwigi. 41: Mieszkanie Lenina

(pon. ."wt. 9—13), w Białym Du
najcu (pon. wt. 9—16), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Sukienni
ce: Galeria malarstwa poi. XIX
w. (pon. 10—16, wt. niecz.), Szo-

layskich, pi. Szczepański 9; PóL
malarstwo i rzeźba do 1764 r.

(pon. 12—i8 wstęp wolny, wt.

niecz.),. Czartoryskich, Pijarska 8;
Wyśt. ąrcydzieł ze Zbiorów Czarc

toryskich (pon. wt. 10—16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Staro
żytność i średniowiecze Małopol
ski, Kolekcje zabytków archeoiógii

'•śródziemnomorskiej, Ikony z

'XVII ij XVIII jw. cz. ni (pon. 10

—14,i wt. 14-418), Podziemia koś?
cioła św. Wojciecha (póń;
9— 17), Etnograficzne, pl. Wolnica

vl?‘- Polską kultura ludowa (pon^
10— 18 wst. wol. wt. niecz.), Pryz
mat, Łobzowska 3: Malarstwo J.
Krawczyka (pon.' wt. 9—<9), KTF,

. ilE Boh. Stalingradu 13 : Venus 74,
ćz. i (codz. 9—21), Kopalnia Soli,
Wieliczka (cedź. 87-I6), Stara Bóż
nica, Szeroka 24: Judaistyczne
rzemiosło artyst. od XVII • dó XX
w. (pon, wt. 10—14), Galeria Sztu
ki Nowoczesnej, N. Huta, os. Koś
ciuszkowskie paw. la: T. Rudo-
'Wicż? „ j. Kałucki, A. PawłóWśki,
M-. Warzecha (pon. 15—21, wt.

11—18).

Dyżury
Chłr., Okulist.: Prądnicką 35'37,

Neurolog., urolog.: Prądnicka 35,
Chir. gzieę.: ęś. Na Skarbię,
Ląryng.: Kopernika 23a, Pogót.
Ratunk,: Sieiniradżkiego 1: wy
padki tel. 09.1 zaęhorowaniś. i

przewozy: 380->5. Podgórze 625-50,
657-57, Grzegórzki 209-01, 205-77,
Pogot. MO ..tęh'.Jł^i^JĘglęfoą, Zau
fania371-37 (16—22). dla dzieci 1

młodzieży 611-42 (14—18). Straż
POż. 08, Pomoc Drogowa PZMot
Kraków 417-60 (7—22), Zakopa
ne 27-97, N. Targ 29-42, N! Sącz
208-25, Tarnów 39-96 (7—16), in
formacja o Usługach, Mały Ry
nek 5 tel. 565 -33, 228-56, Nowa
Huta: Pogot. MO lei. lil-ll, Po
gotowie Ratunk. 422-22, Strał
Poż. 433-33, Dyżur pediatr. dla

Nowej Huty, Szpital w. Nowej
Hucie, Informacja Kolejowa zagr.
222-48. kraj. 238-80 do 85, 595-15,
Informacja kodowa tęl. 413-54 (dla
Ń. Huty) 203-22, 203-42/ 584-23,
230-19, Poradnia d.s . 'Wychowania
Seks. Młodzieży, ul. Michałow
skiego 12. tel. 362-59 (15—18)* Mili
cyjny Telefon Zaufania 216-41 ca
łą dobę, 262-33 (8—16), Krak. TOw.
Świadomego Macierzyństwa, Młodz.

Poradnia Lekarska, ui.' Boh. Sta
lingradu 13, tel. 578-08 (COdz. 9—18).

Apteki
Rynek. GL 42 (tlen), pl. Wolnoś

ci 7, Pstrowskiego 94 (tlen), Nowa
Huta — Centrum A blok 3 (tlen)*

RÓŻNE

ZOO (Ląsejc Wolski) od godz. , 3

. do zmroku.
'

Ogród Botaniczny (Kopernika
27) ód gódz. 8 do zmroku.

Salon Gier ■'Sport. „Zakopian
ka” — ul. Marka 34' — Planty
(codz. 10—21).

UWAGAv..'

Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w, programie tea
trów; kin, radia i telewizji re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności. ;

Radio
program ir

PONIEDZIAŁEK

Dzienniki: 3.30, 4.30, 5.30, 6. Jo,
.7 .30, 8130. 11 .30, 13.30, 16.50, 13.20,
'21.30, 23.30.

. 17.00 Start. 18.00 Skrzynka inf

terwencji. 18.10 Pol.. melodie. 18.30
Echa. dnia. 18.40 Zapraszamy do
myślenia, 19.00, Z '

nagrśń pianisty
Art Tatuma. 19.15 9 lekcja języr
ka rosyjsk. 19.30 Wiersze H. No
wickiej i I. Pantiuchowa. 19.4'0
Koncert symfón. sol ista — Edward

,-Auer. 21 .50 Wiadomości sport. 21.55
Teatr PR — Studio Współcz. —■
„Osobliwa historia” — słuch. M.

Nowakowskiego. 22.35 Dzida
Sćhonberga. 23.35 Co słychać w

świec-.e. 23.40 Madrygały Mphtttó
verdięgo .z VIII Księgi.

NA UKF 68.75 MHz - Z KRA
KOWA.

15.00—17 .00 Program stereofon.



kieSmokiu

fJ zwycięstwa ednleiH kossykargę Wisi, w meczach
mistrzostwo Vkstraktasy.~NajpierwJ wygrali *wę

jwłęeetpiaŻtfcw'zdo’
Ja1! j

Smoki” pokenały^w wVłhMyehu*^G6rńikT*iii(h79
— naj«^^3 J»unkt^ z^bylCdjajćwyęięzeów^Śeweryn

30, Langosz 28 i Ładnia

NOWY JORK. Rozegrany w

USA rajd samochodowy
„Press on Regardless" zakoń
czył się zwycięstwem Francu
za Jean-Luca Theriera i

Belga Christiana Belferlera.

Polacy — Sobiesław Zasada 1

Jerzy Dobrzański uplasowali
się. na 7 miejscu. Z 84 samo
chodów,? które
starcie 2700 km

ty w Marąuette
ko 29.

Ze świata

stanęły na

trasy do me*

dojechało tyl-

Największą sensację zanoto
wano we .Wrocławiu, gdzie Reso-

yia nie wykorzystała zmęczenia
Śląska sobotnią walką z Wisłą i

przegrała 65:79. A oto. perostałe
wyniki: Lech — Lublinianka 81:62,

Legia — Wybrzeże ( 81:98,1 Górnik
— Resovta 75:107, Polonia — Spój
nia 91:54, Pógoń Start 85:76,
Legia — Spójnia 78:80, Lech ;;—
Start 91:77, Polonia —. Wybrzeże
75:66,. Pogoń —. I^ublinianka 84:79.

TABELA

Sensacje w

Mistrz Polski-Ruch... za burtą!

koszykarzy
W KATOWICACH w meczach

e mistrzostwo II ligi koszykarzy,
tamtejszy Baildon wygrał w so
botę z AZS-em Kraków 81:76

;‘(35:33), natomiast w niedzielę
■'Zwyciężyli akademicy 68:60 (36:60).

W wygranym meczu najwięęej
punktów dla krakowian zdobyli:
Rafalski 17, Bonnenberg 14, Le-

pak 12. Pach 11 i Mikulski 10.

1.

2.

3.

WISŁA

Resovia

Polonia

4. Wybrzeże
' 8. Śląsk

6. Start

7. Pogoń
8. Lech

9. Lublinianka

10. Spójnia
U. Górnik

12. Legia

9 17 754—673

9 16 <728—552

9 16 4577—591

9 16 803—697

9 14 700—67Ó
9 13'674—702

9 13 643—715

9 13 687—679

9 12 636—668

9 12 554—688

9 11 680—803

9 9 685—773

KIJÓW. Piłkarze Dynamo
Kijów zapewnili sobie prak
tycznie tytuł mistrza^ ZSRR na

rok 1974, pokonując w kolej--
nym meczu Nistra Kiszyniew
4:2.

hawana, w końcowej kla
syfikacji turnieju o „Puchar
Przyjaźni**, w którym starto
wali młodzi judocy krajów so
cjalistycznych, pierwsze miej
sce zdobyła drużyna ZSRR

przed NRD i Kubą. Polska za
jęła 5 miejsce.

LONDYN. Irlandczyk , Mlek

Molloy uzyskał najlepszy wy
nik na święcie -w . biegu na 30
mil Czasem 2.44,47 godz.

Sensacja goniła sensację w 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski. Największą zanotowano
.w Lubinie, gdzie tamtejsze Zagłębie po wcześniejszym wyeliminowaniu poznańskiej

Warty, w sobotę spłatało psikusa sarnemu mistrzowi Polski — Puchowi, odnosząc zwy
cięstwo 3:2. Z dwóch krakowskich zespołów tylko jedenastka „Białej Gwiazdy” awan
sowała do 178, lecz nie przyszło'to jej zbyt łatwo i dopiero po dogrywce pokonała. Ii-
ligową Uranię w Rudzie Śląskiej. Natomiast Hutnik przegrał u Webie...ż Górnikiem Za
brze 1:3' a głównie za przyczyną Szarmacha, który aż 3 razy celnie trafił piłką do siatki/

gospodarzy... .

Szarmacha, który aż 3 razy celnie trafił piłką do siatki

Prezentujemy jedną z

nielicznych akcji Górnika

pod bramką Hutnika. Od

prawej: Urbańczyk, Łązuro-
wiez Oraz niezwykle utalen
towany Marek Motyka z nr

Dwa trafienia Kusty
i jedno — Surowca

Hokeiści oblali egzajnin
w meczach z RFN 9:112:3

W meczach hokejowych rozegranych w sobotę i wczoraj ńa
łorwarze Polska najpierw pokonała RFN 9:1 (0:1, S:«,
aby w rewanżu pfzegrać 2:3 (0:0, 2:2, 0:1). Sędziowali pp.
zek i Filip z CSRS.

ę.si hokeiścioblali egzamin z... dojrzałości taktycznej
ze skuteczności poczynań. Jak bowiem inaczej zrozumieć

efektowne zwycięstwo w jednym dniu oraz przegraną w na

stępnym? Inna sprawa', że nawet w zwycięskim spotkaniu

przez całą I tercję śledziliśmy całą masę nieskutecznych akcji
biało-czerwonych. Wprawdzie później „otworzył się worek z

golami”, lecz już w niedzielę powtarzały się błędy taktyczne
,. -z 1 tercji- meczu sobotniego. Postawa naszego zespołu wymaga

zastanowienia, i chyba trzeba przeprowadzić w PZHL po
ważną analizę jeśli chodzi o zestawienie ~ zespołu, jak i jego

grę. Wystarczy nadmienić,'że część młodzieży zawiodła a szcze
gólnie ci z obrony. Piszemy o tym, ponieważ na improwizacje

zbyt późno. Należy jak najpoważniej podejść do nadchodzących

przygotowań reprezentacji hokejowej, pamiętając że wkrótce

odbędą się MS, podczas których będziemy bronić miejsca w

grupie „A“. (F)

A

URANIA Ruda Śląska — WIS
ŁA Kraków 2:3 (2:2, 1:2). Bram?
ki zdobyli, dla gospodarzy —

Piecha i Baron, dla gości M. Kus
to 2 oraz Surowiec 1.

Hat trick44 Szarmacha

na Suchych Stawach

WISŁA: Adamczyk, A. Szyma
nowski, Maculewicz, Gazda, Po
krywa, H. Szymanowski, Suro
wiec, Kapka, Garlej (Gacek),
Kmiecik, Kusto.

W trudnych warunkach • i w o-

słabionym składzie, bez A. Mu-
siala przyszło piłkarzom „Białej
Gwiazdy" walczyć w Rudzie Śląs
kiej przeciwko Uranii o awans

do 18 PP. Krakowianie natrafili
w gospodarzach na trudnego
przeciwnika, który postanowił nie

sprzedawać tanio swej skóry. W
efekcie mecz był nadzwyczaj za
cięty i trźymał widownię w na
pięciu przez 120 min. Trzeba bo
wiem nadmienić, że choć krako-

wlanie dwukrotnie prowadzili 1 .*6
i 2:1, to gospodarze Wyrównywa
li i trzeba było szukać rozstrzyg
nięcia w dogrywce. Trzecią bram
kę zdobył Marek Kusto pó akcji-
zapoczątkowanej przez Kmiecika,
ź podania Kapki. Skrzydłowy
Wisły sprytnie; wyciągnął z bram
ki Mitasa i przechylił szalę zwy
cięstwa na stronę gości.

W meczu z Uranią A. Szyma
nowski spełniał rolę gracza n li
nii i wywiązał się ?e swej „funk
cji b. dobrze. Nieźle też spisy
wał się jego brat Henryk oraz

Gazda na lewej Obronie. W środ
ku obrony Maculewicza uzupełniał^
Pokrywa. W ataku wyraźną.,
zwyżkę formy zasygnalizował Ma
rek Kusto a Kmiecik miał trochę
pecha w strzałach.

*

A oto pozostałe wynik! 1/16 PP:

Zagłębie Łubin — Ruch 3:2, Bał-?

tyk — Lech 0:1, Start Łódź.— Za
głębie Sos. 2:0, Stal Rz. — Szom
bierki 2:1, Widzew — GKS Tychy
2:3. (dogrywka), Łechta — Pogoń
2:3 (rzuty karne), . Olimpia —

ROW 0:2, MZKS Gd. — Gwardia
W-wa 1:Ó, Górnik W. — Polonia,
Bytom 2:3, GKS Kat. — Arka 5:3'

(rzuty karne), Piast — Śląsk 1:3,
ROW Ib — Legia 3:2, Stal Po
niatowa -r Stal Ałielee 0:4. Mece/

Lublinianka LKS przełożono.,

Hutnik Kraków — Górnik Zabrze 1:3 (0:2). Bramki

zdobyli dla gospodarzy — Stokłosa w 75 min., dla

gości — Szarmach w 13, 21 i 88 min. gry. Sędziował
p. H. Trawka z Łodzi. Widzów ok. 3 tys.
HUTNIK: Urbańczyk, Golik,

Bławat, Kobierski, - Kruszec (od
29 min. M. Motyką), Płaszewski,;
Szumieć, Błachno, Stokłosa,. Stój,
Mazanek (od 69: min. 'Króka)/*^ ?

GOftNiKr-*rr&a,' Bindę#,2'Got-,

goń, Gorzawski, Wieczorek, Kwaś
ny, Deja, Kurzeja (od 46 min.

Studzizba), Lazurowicz (od 69
min. (Rozborski), Szarmach, .Gzii.

odstępie
zaprezento-
widowni i

wykazali

WARSZAWA.
ski zwyciężyli
CSRS 4:3.

BIELSKO. W
zima. B. dobre
ciarskie panują __

..

nych partiach 'Skrzycznego ó-

Rugbiści Pol-

reprezentację

Beskidach już
warunki nar*

m. in. w gór-

Z KRAJU
raz na pólanach Stoczka, Pil-

. ska i Klimczoka gdzie został

otwarty 250 m wyciąg.

WARSZAWA, w ekstraklasie

bokserskiej warszawska Gwar
dia po rozgromieniu Gwardii
Wrocław 18:4, stała się pierw
szym kandydatem do spotkań
finałowych o tytuł mistrza

, Polski.

Przy wypełnionej widowni

Mimo fatalnej pogody, gdyż cały wieczór sobotni siąpił deszcz,
sztuczne lodowisko w Krakowie wypełniło się publicznością
po brzegi. Sympatycy kauczukowego krążka nie mieli powo
dów do utyskiwań, Cracovia odniosła zwycięstwo nad Stalą
Sanok 4:1 (2:0, 1:Ó, 1:1). Sędziowali pp. JP. Broda z Katowic i B. Ja
worski z Krakowa. Bramki zdobyli, dla zwycięzców: Dukat
w 4, Cepuch w 9, Migacz w 22 i Stryczek w 48 min., dla po
konanych — Paszkiewicz w 56 miń; gry.

Górnicy w krótkim
czasu, dwukrotnie
wali się krakowskiej
w obydwu występach
sporą dpjr^ąltość, „ odnosząc zwy
cięstwa r.óżpięą trafień. j tym
riżem Gorhik - nfe\ Wygrał dzięki
frontalnym atakom, lecz z kontr
akcji. Hutnicy spisywali się zu
pełnie dobrze, często atakowali,
lecz po. jeb strzałach piłka pada
ła łupem świetnie usposobionego
zastępcy Fischera — Treli. Obro
nił oń piekielnie silne \ strzały

_

. -Stokłosy i 'Mazanka oraz

wygrał; pojedynek p j<piłkę jz
Sźumcem. A tymczasem W 13 min.
Kruszec tak słabo podawał piłkę
wszerz boiska do Kobierskiego, iż
b,eż z trudy przejął jąSzarmach i
żŁ bliska,^zyskał prowadzenie 1:^
dla Górnika. Gospodarzę riie ; zra
żeni tyrń niepowodzeniem, dalej
atakowali, lecz wystarczył kolej
ny

’

momęnt nieuwagi, Deja
rzucił piłkę nad Bławatem,
akóężył do niej Szarmach ,-l
już 2:0.

wy strzelec ostatnich MS — Szar
mach, z ■pół obrotu, celnie strze
lił 1 piłka ugrzęzła tuż obok

Słupka w siatce dobrze spisują
cego się Urbańczyka.

W- zespole ..zwycięzców
lepsi: Szarmach ŁTrela w.bram
ce, w Hutniku — Urbańczyk, Stój,
Płaszewski oraz grający za Krusz’—
Ca 16-letni Marek Motyka.

TOTEK

Słoja,-

■prze?
do-

było

najr -W TOTO-ŁOTKU wylosowano
następujące numery: I losowanie
— 16, 21, 28,- 33, 40, 46, dodat. 37;
II losowanie — 6, 15i 20, 27/ 37,
40r"dÓdkt. 2. ''

Poprawa stanu zdrowia f
MusiMSWiAdama

Po stracie drugiej. bramki
nieco „ąiądła", ponieważ

Krakowianie stoczyli zacięty-
pojedynek z zespołem z Sanoka,
choć wynik sugeruje łatwą wy-.

Fragment meczu hokeja- (

wego Cracouia — Stal. Od f

prawej Frasik (nr 6), Stry- r
czek (obaj Cr.) oraz Garb i )
J. Mrugała (S.). 1

Fot. — J. Rubiś I

BOKS

PIŁKA RĘCZNA
W MECZACH I-UMOwYch nllkar-

ki ręczne SZS AZS Tarnów wy
grały z . AKS-em ■Chorzów 12 :ló a>

w rewanżu uległy 8:11, natomiast
szczypiorniści Wawelu) 3 razy u-

legli w
’”

17:25.

graną. ■GWme^c^śtb' Icbńtratakd^

wali, lecz na szczęście obrona z

Fraśikiem, Ćepuchem, Potoczkiem

na czele oraz Maślana w bramce

spiśywali' się dobrze. Także kil
ka akcji i ofensywnych, szczegól
nie w wydaniu Migacza i Strycz
ka, zasługiwało na uznanib; ■

W meczu rewanżowym Cracovia

pokonała Stal 9:1 (3:1, 3:0, 3:0).
Bramki zdobyli, dla zwycięzców

— Migacz 3, Pawlik 2, Michno 2,
Dukat i Pysz 1, dla pokonanych
— Pajerski. Sędziowali pp. P. Bro
da i A. Mikulski. Mecz rewanżowy
stał na słabszym
sobotni, a goście
uchronhą porażkę
Iówanie^na kości a

Mrugała" - „szukał**
marginesie podwójnego
cięstwa biało-czerwonych
nadmienić, że Stal grała oiłabio^

na brakiem — J. Mrugały i
Kbcurka (kontuzje) oraz JT Cho-
wańca i Ostręgi, którzy powoła
ni zostali do Legii. W Craęoyii
najlepsi: J, Stryczek, Migacz,
Pawlik, Frasik i Potoczek. (F) ■

poziomie niż

widząc
’

ńię-
rózpoczęli po
szczególnie W.

Migacza.' Na

zwy-
prągnę

gra
goście,

nie kwapili się zbytnio atakować

a gospodarze jakby stracili wiarę
wl tnóżliwość wyrównańiąr ■strat.

A szkoda, gdyż po przerwie oka-
zało / się, iż można było pokusić
się o niespodziankę.. W 47 min.

Stój oddal mocny strzał z rzutu

wolnego, pp którym z najwięk
szym trudem wybił piłkę Trela na

róg. W 5 min. później ten sam

napastnik- celnie strzelił w biegu,
lecz Trela wypiąstkował piłkę
w pole, gdzie przejął ją na głowę
Gprgoń i ó nie uzyskał...
samobójczej bramki. ; Ataki
ńików nie •słabły,' -w

Stokłosa. 2, razy był „—«

Sżenią do kapitulacji bramkarza z

Zabrza, lecz dopiero
w 75 min. dokazał tej sztuki. l?o

solowej akcji, ograniu • '■Gorgonia
i Gorzawskiego, uzyskał dla gos
podarzy bramkę. Od tej chwili na

bramkę Górnika sunęła akcja za

akcją, lecz kiedj’ wyrównanie
„wisiało w powietrzu**, wyboro-

hut-
53i54min.
bliski zmu-

za 3 razem

Z czwartku na piątek na szosie
między Kra^yem a Wielicz

ką wydarzył się '• nieszczęśliwcy
wypadek. Jadący swym „BMW“
do matki, zamieszkałej w . Wie
liczce, piłkarz Wisły i reprezen
tant Polski —/ Adam MUsiał zna
lazł się. w kraksie’i w stanie cięż
kim odwieziony został do Szpi
tala im. Stefana Żeromskiego ■w

Krakowie. < ■’■
Jesteśmy | na / oddziale chirur

gicznym Szpitalu. inv s. Żerom
skiego, ;; gdzie znany niegdyś pił
karz Garbarni a obecnie lekarz

tamtejszej lecznicy dr Józef Ko
lasa umożliwia przedstawicielowi
„Echa** wizytę u chorego,
nr 10, tuż przy drzwiach,
czwarty pacjent leży Adam Mu-.
siaL Lewą rękę ma ńa wyciągu,
twarz nieco zmieniona, widać

ogólne zadrapania, opuchliznę 1
siniaki pod / oczami, lecz ’

patrzy
przytomnie. Poznaje: mnie,. . lekr
ko uśmiecha się. i kiedy pytam o

Samopoczucie, odpowiada: „już
czuję się lepiej**. Krótką wizytę
kończę życzeniem, aby szybko
wracał dó zdrowia i...- na boisko,
na co słyszę podziękowanie

' i
pewnięhie: „wrócę Redaktorze,
pewno!11.

Tyle . Adam Musiał.. Natomiast
na temat jego stanu zdrowia
mówi zastępca ordynatora wspo
mnianego oddziału, dr Ryszard
BRONTEk.

„Musiała przywieziono do

nas, na ostry dyżur w ■stanie

ciężkim. Dzięki całej serii szyb-

Sala

jako

za-

na

co

kićh zabiegów, sytu&tfa . ulęga,
'popruwiegodziwy iul godzinę.
Należy jednak parnłętdć, żę
jest ciężki. W wyniku zderzeniu

je tyo samochodu z wozem eięid-
rowym doznał on ■żłąthąnia
żuchwy;, stłuczeni^ klatki- pier
siowej zę złamaniem źebra;:-złą-
mdnia. ramienia, ikóści prorhie-
niowej yo stronie lewęj;*$tłu-\
ćzehta i krwinka prawętyo^ nad
garstka -i przedramieUia. -oraz

tygólnych potłuęzed i zadra^tti/i
głowy i twarzy^. - - :

Odwiedziliśmy; Adama MUslała,
zacytowaliśmy wypowiedź odpo
wiedzialnego, lekarza , otfńośriie '

stanu zdrowia .piłkarza GTą/Wiś-
ła a Wszystko w

'

cęiu 'żdeińent^/

wanią nieprawdźiwyć^ pogłoąelc,
zmniejszenia liczby telefonówdo.
krakowskich szpitali. Miast doszu
kiwania się .sensacji, .. wyrażamy
zadowolenie, • że dzięki szybkiej i

ofiarnej pomocy lekarzyv i perąp-
nelu C oddziału chirurgicznego
Szpitala im. S. Żeromskiego, oraz

lekarza klubowego — dr Jerzego
Jasieńskiego, zdrowie sympątyę?-
nego tego piłkarza, współtwórcy
srebrnego medalu ha • ostatnich
MS, ulega systematycznej $opha~-
wie. (JAF) ■■■.- :i ■■■

Szczecinie Pogoni 15:20 1 Potknięcie

W lidze okręgowej

W KRAKOWIE, w meczu o mi
strzostwo ii ligi, Wisła* pokonała
Widzew Łódź 12:10, Punkty dla
krakowian zdobyli: J. Bohosie-
wićz, G. Bohosiewicz i Lewan
dowski po 2 oraz walkowerem
Szponder, pieniążek i Ćwierz.
_

Z krakowskich zespołów Hut
nik przegrał w Jastrzębiu ,z tam
tejszym GKS-em ■ 8:14 a Metal
Tarnów w Zabrzu z Walką 7:13.

lidze pilkarki Craćovii
w sobotę •< ze Startem w

wn

wygrajy’ ......

Opolu; 22:10 (8:4);. aby w niedzie
lę zremisować 11:11 (6:7). Naj
więcej bramek, dla krakowianek

zdobyły: Rękas, Walczyk 1. Nó-
.wak po 5 w I meczu oraz Tobik
5 i Rękas 3 w II spotkaniu. Stra
ta X pkt, jest przykrą i niespodzian
ką dla sympatyków biało-czerwo
nych.

KTH
HOKElSCI

w krynicy,
słabiutkiego
na 10:3 (3ii,
■dzielę: przegrali w spotkaniu, re
wanżowym 2:3 (1:1, 0:2, i :0). kry
niczan nie usprawiedliwia nawet

fakt, źe w drugim dniu -grali bez

kontuzjowanego Marka Muźelaka.

KTH stracili 2 pkt
W: sobotę pokonali

Chemika z. Kędzierży-
3:2, 4:0), lecz w nie-

NIEZŁĄ formę zademonstrowali piłkarze Cracovii, wygry
wając z Przebojem 6:0 (3:0). Bramki zdobyli: Sputo — 3, Za-

niojdzik —2 i Bąk — 1.
Pozostałe wyniki w grupie I: Kabel — Fablók 2:1 (bramki dla

. zwycięzców zdobyli Ślusarek i Błażewicz), Hejnał —

Brzeszcze 0:0(1 Kalwąriąnka —■Sandecja 2:0; Czarni —

rawa 2:0, Dunajec — Unia Oświęcim 0:1, Wisła Ib —

Górnik

Koszą-
■7-’-’ .T•„ '-•***•» Ą-nawu.a^. wijsia id — Górnik
Siersza nie odbył się ze względu na zły stan boiska. W grupie
I prowadzi: Cracovia 18 pkt. przed Górnikiem Brzeszcze i Unią
Oświęcim po 15 pkt.

Wyniki w grupie II: Metal — Garbarnia 1:0, Wawel — GKS
Jaworzno 1:3 (bramkę dla gospodarzy uzyskał Brzeziński), Cheł
mek — Tarhovia 1:1, Górnik Libiąż — Hutnik Trzebinia 1:1,
Unia Tarnów — Bolesław 2:0. Limanovia — Prokocim nie od
był się ze względu na zły stan boiska, Hutnik Kraków — Be
skid przełożony na 24.) XI. W tabeli prowadzi Hutnik Kraków

przed Unią Tarnów po 16 pkt. i GKS Jaworzno 16 pkt.

i iBuiiu r
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