
zbudowali naukowcy
z Politechniki

Wrocławskiej
Unikalny aparat do badania

reakcji serca człowieka na leki
zbudował zespół inżynierów —

specjalistów z Instytutu Cyber
netyki Technicznej Politechniki

Wrocławskiej.
Aparat ten o nazwie: „Cardio-

pharmadynamicometer 75”, w

skrócie „CPHD — Meter 75” do
starcza lekarzom pomiarów prą
dów czynnościowych serca, jego
temperatury,' a także ciśnienia.

Po wizycie SadataPrzekazali

SANA ŁUDZKJEH |

Delegacje ■bratnich partii,
które biorą udział w obradach
XXV Zjazdu KPZR, udały się
w sobotę i niedzielę do różnych
miast radzieckich, gdzie odbyły
się wiece przyjaźni i spotkania
z przedstawicielami miejscowego
społeczeństwa.

26.

5 tys. złotych
Do Banku Ludzkich Serc

włączyli' się uczniowe Zespołu
Szkół Elektrycznych nr 2 w

Nowej Hucie, os. Szkolne
Uzbierali oni na społeczny ćel
kwotę 5 tys. złotych, na któ
rą złożył się przede wszystkim
dochód z kilku, zorganizowa
nych przez młodych, szkolnych
wieczorków tanecznych (dysko
teka), a także dobrowolne
składki Uczniów.

Po porozumieniu się z ,.E-
chem” pieniądze zostały wpła
cone na kohto Zarządu Dziel
nicowego Polskiego Komitetu

Pomocy Społecznej Nowa Huta
i zostały przeznaczone na po
krycie kosztów obiadów dla naj
biedniejszych podopiecznych no
wohuckiego PKPS.

Z inicjatywą włączenia się do

prowadzonej przez nas akcji
wystąpił Samorząd Ogćlnoszkol-
ny Zespołu Szkół Elektrycz
nych, którego działalności ż ra
mienia grona pedagogicznego
patronują: wicedyrektor prof.
Antoni Sroka oraz prof. Stefan

Szyller.
Przewodniczącym Samorządu

Ogólnoszkolnego jest uczeń kla
sy He Ryszard Kwaśniewski.

W imieniu PKPS bardzo dzię
kujemy! (lov)

Wiosenny
powiew

W pierwszy dzień marcaW pierwszy dzień marca w

woj. kieleckim i radomskim na
stąpiło dalsze ocieplenie. Dziś
rano termometry wskazywały
plus 7 stopni C., w parkach i o-

grodach pojawiły się już pierw
sze motyle, a borsuki obudziły
się że snu Zimowego.

Z lasów świętokrzyskich odle
ciały na północ „zimowe” pta
ki — gile i jemiołuszki.
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Kraków, poniedziałek 1 marca 1976 r.

Delegacja Polskiej • Zjednoczo
nej Partii Robotniczej pod prze
wodnictwem Edwkrda Gierka

przebywała w niedzielę, 29 lute
go br. w Kijowie.

W gmachu KC KPU odbyły
się rozmowy między członkami

delegacji KC PZPR i kierow
nictwa partii komunistów

Ukrainy. II sekretarz' KC KPU
I. Sokołow zapoznał naszą de
legację z działalnością organiza
cji partyjnej republiki, jej wkła
dem w ogólnokrajową kampa- ,

nię poprzedzającą . XXV Zjazd
KPZR oraz z dorobkiem

Ukrainy w ubiegłym 5-leciu i

planami rozwoju na przyszłość.
Edward Gierek podkreślił, że

we wszechstronnej współpracy
gospodarczej naszego kraju - ze

Związkiem Radzieckim republi
ka ukraińska . zajmuje ważne

miejsce. .

■Tego samego dnia delegacja
PZPR z Edwardem Gierkiein i
Piotrem Jaroszewiczem, złożyła
wieniec pod pomnikiem Niezna
nego Żołnierza w Kijowie. Czło
nek Biura- Politycznego, sekre
tarz KC PZPR, Edward Ba
bi uch i sekretarz KC, Ryszard
Frelek złożyli Wiąząnkę kwia
tów na grobie Wandy Wasilew
skiej. Członek Biura Polityczne
go', minister obrony; narodowej.;
gen." armii, Wojciech Jaruzelski
odwiedził cmentarz wojskowy w

Darnlcy. gdzie złożył kwiaty na

zbiórówei mogiłę- żołnierzy
‘ 1

Armii Wojska Polskiego, pole
głych w Walkach z hitlerow
skim najeźdźca.

y
NOWY JORK
Jak pódali astronomowie ame

rykańscy, już w tym tygodniu
pojawi się, ńa nocnym niebie no
wa kometa, która otrzymała
popularną nazwę „Komety mle
czarza”.

To ciekawe zjawisko astrono
miczne będzie można obserwo
wać nie uzbrojonym' okiem na

godzinę przed wzejściem Słoń-

lllllllllllllllllUIIIIIIIIIIHIIIl*
28 lutego, ■to dla rolnictwa dzień
gotowości maszyn, służących o-

cbronię roślin. Mechanicy z zakła
du naprawczego Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Błoniu <woj, stołe
czne), wyremontowali Już wszyst
kie maszyny SKR-u: 81 ciągników,
8 kombajnów „Vistula”, 4„Bizony-
super”, 2 agregaty do uprawy gle-
łjy i kombajn ziemniaczany. Na
zdjęciu: przy maszynach — me

chanik Marek Kiewicz.
CAF — Walczak

£
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KAIR

Prezydent Egiptu — Anwar
Sadat powrócił w niedzielę do
Kairu z podróży po naftowych
krajach Zatoki Perskiej Odwie
dził on kolejno Arabię Saudyj
ską, Oman, Zjed noczonp Emira
ty ..Arabskie, Bahrajn, Katar i

Kuwejt. • '■'?<•■
_ ;

Zdaniem obserwatorów naj
ważniejszym rezultatem 9-dnio-

wej podróży Sadata było poro
zumienie w sprawie utworzenia

arabskiego funduszu pomocy fi
nansowej dla Egiptu.

pojawi się

ca, patrząc w kierunku wschod
nim; kometa będzie dobrze.Wi
dzialna zwłaszcza w dniach od
3 do 7 marca. Została ona od
kryta w. sierpniu ub. roku przez
amerykańskiego astronoma Ri
charda Westa i oficjalnie została
nazwana jego imieniem. Zdaniem

odkrywcy, w momencie przelotu
w pobliżu Ziemi, kometa z im
ponującym ogonem, będzie do
skonale widoczna. Ma to być naj
jaśniejszy obiekt na nocnym nie
bie od czasu pojawienia się ko
mety Bennetta w 1970 roku.

Popularną nazwę „Komety
mleczarza” nadano temu ciału
niebieskiemu, ponieważ będźie
się ona pojawiać w czasie, gdy
do większości domów dostarcza
na jest poranna butelka mleka.

H

Narkotyki
pod podwójnym dnem

WASZYNGTON
Służba celna waszyngtońskiego

lotniska zatrzymała jednego z po
dróżnych, w którego walizce zna
leziono; pod fałszywym dnem, o-

koło 4 kg kokainy. Ocenia się, że
na czarnym rynku’ wartość takiego
ładunku ...wyniosłaby 1,8. min ..doi.

Celnicy stwierdzili, że była. to

jedna 'z * największych' prób prze
mytu takiej Ilości środków odu
rzających .przez jednego pasażera.
Zidentyfikowano go jako Greroio
Harmandarią.na, 25-1etn!ego Wene-
zuelczyka Przybył on z Caracas.
W ostatnich kilku miesiącach cel
nicy wielokrotnie wykryli ładun
ki narkotyków w.bagażach pasa
żerów przybywaj acych. z Ameryki
Południowej.

XXV Zjazd KPZR
działalność KC KPZR
Referat A. Kosygina

XXV Zjazd KPZR w całej roz
ciągłości zaaprobował linię poli
tyczną i praktyczną działalność
KC KPZR. Delegaci na Zjazd
jednomyślnie przyjęli dziś rezo
lucję aprobującą działalność Ko
mitetu Centralnego.

Rezolucja aprobuje również

Delegacja Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, pod przewod
nictwem I sekretarza KC PZPR
— Edwardą Gierka przebywała
w dniu wczorajszym w Kijowie.
Na zdjęciu — podczas uroczysto
ści składania wieńca pod Pomni
kiem Nieznanego Żołnierza w

’ stolicy Ukraińskiej SRR.
CAF—PI—telefoto

Plenum ZG

Ligi Ochrony
Przyrody
Omówieniu zadań, jakie Liga

Ochrony Przyrody ma do speł
nienia w realizacji perspekty
wicznego programu ochrony i
kształtowania naturalnego śro
dowiska człowieka, poświęcone
było 29 lutego w Warszawie ple
num Zarządu Głównego LOP.

Omawiając problemy zwia.zane
z rozszerzeniem zakresu działa
nia Ligi podkreślano, że powin
na ona odgrywać coraz większą
rolę w' egzekwowaniu przepisów
ó, ochronie przyrody i ■rozwija
niu działań propagandowych, po
pularyzujących tę problematykę
W'społeczeństwie;

Odbyła się uroczystość deko
racji zasłużonych działaczy LOP
odznaczeniami państwowymi.
Krzyże Kawalerskie Orderu Od
rodzenia Polski otrzymali: Cze
sław Grenda, Jerzy Jackowski,
Jerzy Jankowski, Stanisław Ja-'
reszek i Helena Jeleńska. Wrę
czono też 13 złotych, 23 srebrne
i 13 brązowych Krzyży > Zasługi

W Warszawie odbyła się także

sesja naukowa, zorganizowana
przez ZG i Radę Naukową Ligi
Ochrony Przyrody.

Zabójstwo polityka
w Bangkoku

w

w
Agencja Reutera podała, że

sobotę został zastrzelony
Bangkoku, przez zamachowca

Boonsanong N.unyothayarn —se
kretarz generalny Tajlandzkiej
Partii Socjalistycznej. Był on

jednym z bardziej .wpływowych
polityków w kraju. Policja
stwierdziła, że sprawca zamachu

pozostał nie znany.
Obserwatorzy nie wykluczają,

iż wydarzenie to miało podłoże
polityczne.

J
_

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju niżu.
Zachmurzenie duże z prze-.
jaśnieniami. Możliwe o-

pady deszczu. Wiatry za
chodnie i pólnccno-za-

_

" chodnie — siink. Teinpe-'
ratura dni.em plus .'4—,8, nocą
odminus1doplus1st.C-

T-

referat sprawozdawczy KC
KPZR; który wygłosił na Żjeź-
dżie Leonid Breżniew. Zjazd za
lecił wszystkim- organizacjom
partyjnym kierowanie . się w

swej działalności wytycznymi ■i

zadaniami, wysuniętymi w refe
racie sprawozdawczym. ■

W dniu dzisiejszym delegaci
wysłuchają referatu przewod
niczącego Rady Ministrów
ZSRR, AIcksieja Kosygina nt.

głównych kierunków rozwoju
gospodarki narodowej ZSRR
na lata 1976—1980.

XXV Zjazd KPZR przekro
czył półmetek. W dyskusji. nad,
wygłoszonym przez Leonida'
Breżniewa ’

sprawozdaniem z

działalności: Komitetu Central
nego oraz dalszymi zadaniami

wewnętrznej i międzynarodowej
polityki KPZR, zabrałp głos 41

delegatów.
•; Z trybuny Zjazdu przemawia
li także, przedstawiciele 18 ko-

muniśtycznych i postępowych
part.ii, zaprószonych na Zjazd.

Na 4 marca przewiduje się
wybory do Komitetu Centralne
go KPZR, w piątek z.aś podczas
uroczystego zamknięcia Zjazdu
ogłoszony zostanie skład nowych
władz partyjnych KPŻR, a tak
że zapadhą decyzje, daleko wy
kraczające swym znaczeniem po
za granice Związku Radzieckie
go. Oczekuje ich więc nie tylko
radzieckie społeczeństwo;

Wyprawa „Kiimantlżarfl-75"
osiągnęła główny cel
Kolejna depesza od uczestników krakowskiej wyprawy naw

kowo-alpinislyoznej do Afryki
Kampali. Oto jej treść:

„19 śtyęgąią 1976 roku nasza

.wyprawą osiągnęła, jeden- -y
wnych celów — Kilimandżaro.
Wszyscy uczestnicy ekspedycji
dbtańli ,dó Gillmans Point ,o wy
sokości 5687 m npm, a siedmiu
członków zdobyło najwyższą
kulmipaćję. krateru Kibo Uhu-
ru Peak (5895 m npm). Kulmi
nację Mt. Menu o | wysokości
4565 m npm, następny cel na
szej górskiej działalności, osią
gnęły dwie osoby południowym
stokiem, możliwym do przejścia
jedyme dzięki ścieżkom wydep-
tanym przez bawoły w gęstych
zaroślach bambusowych.

Na terenie Tanzanii krakow
ska wyprawa działała jeszcze w

obrębie dwóch parków narodo
wych..— Ngotongoro i Serengeti.
Tutaj zebraliśmy bardzo cieka
we i rzadkie okazy paprotników:
w ten sposób zbiory tych roślin
w Instytucie Botanicznym UJ

będą należały do największych
w Europie. .

Pó zwiedzeniu' stolicy,, Tanza
nii, Dar ęs-Saalam, nasza ekspe
dycja przeniosła się do Ugandy,
gdzie w czasie kilkudniowego
pobytu realizowaliśmy swój pro
gram naukowy w Kampali i re
jonie Entebbe, powiększając
zbiory botaniczne i entomologi
czneoraz przeprowadzając ba
dania fizyczno-geograficzne.

Podobnie, jak w Kenii i Tan
zanii,- jesteśmy w Ugandzie
przyjmowani bardzo serdecznie,

■ W. stolicy Kolumbii — Bo,
gocie poinformowano, że, w

wyniku akcji przeprowadzonej,
na północy kraju, ujęto 14 han
dlarzy narkotyków. Skonfisko
wano 80 ton marihuany. Poli
cja skonfiskowała także broń
ukrywaną przez handlarzy i 4
pojazdy.

■ W miejscowości Mafra w

stanie Sao, Paulo (Brazylia),
wydarzył się w sobotę tragicz
ny wypadek autobusowy, w

lekopisu
którym 10 osób zginęło, a 20
odniosło obrażenia. Z nie usta
lonych przyczyn autokar zje
chał z drogi i.wpadł Vdo rzełci.

■ Z garażu w okolicach Gre
noble skradziono samochód, w

którego bagażniku znajdbwała
się biżuteria o wartości 1 -mi
liona franków. Samochód zo
stał odstawiony do reperacji
przez .jednego, z paryskich ju
bilerów. Znajdowało się w nim
200 pierścionków, 30 naszyjni
ków i 3* par klipsów.

lutillmWMlIUllllHllUlHIIlHIinHHIIl

BYŁY prezydent USA — Ri
chard Nixon opuścił, w niedzie
lę Kanton, udając się w dro
gę powrotni do USA. Przed
odlotem stwierdził on w obec
ności przedstawicieli prasy, że
w czasie rozmowy w Pekinie,
z Mao Tse-tungiem, poinfor
mowany został przez przewod
niczącego KPCh o kryzysie po
litycznym, jaki wstrząsa Chi
nami od czasu zgonu byłego

. premiera Czou En-laja. -

W JAPONII wprowadzono
na orbitę okołoziemską nowego

* ósmego sztucznego; satelitę Zie
mi.

W PADWIE aresztowano pię
ciu członków skrajnie -prawi
cowej organizacji młodzieżo
wej, oskarżonych o próbę za
łożenia partii faszystowskiej.
Od grudnia ubiegłego roku
władze miejskie prowadzą

śledztwo w związku z działal
nością w Padwie ugrupowań
neofaszystowskich.

PROTESTANCKA grupa pa
ramilitarna uprowadziła brata
dyrektora więzienia miejskiego
w Belfaście, protestując tym
samym przeciwko decyzji
władz w sprawie zniesienia z

dniem .1 marca br. uprzywile
jowanego statusu więźniów
politycznych. .

•

RZĄD radziecki wyraził zde
cydowany protest w związku
z terrorystycznym napadem,
jakiego dokonano na budy
nek mieszkalny prącowników<
przedstawicielstwa radzieckie-^
go przy ONZ w Nowym Jor
ku. Nota przekazana rządowi
amerykańskiemu informuje, że
nieznani sprawcy ostrzelali z

broni palnej budynek miesz
kalny, zajmowany przez oby
wateli radzieckich w jednej z

dzielnic Nowego Jorku. Nie
jest to pierwszy przypadek od
strzelania budynku, w którym
mieszkają i pracują obywatele
radzieccy w Nowym Jorku.

uiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir

Wschodniej została nadesłana s

zarówno przez tubylców jak i
Polonię. ■'

..................

Obecnie ćzynimy ostatnie przy
gotowania do długiej, liczącej
około 14 tys, km, drogi powrot
nej do kraju przez kontynent a-

frykański. Do Polski powinni
śmy dotrzeć z końcem marca”.

, CECYLIA BRZOZOWSKA

W. Państwowych Gospodarstwach
Rybackich dobiegają Końca odło
wy ryb pod lodem przy pomocy
niewodów. PGR w Wągrowcu, go
spodarujące na 44 jeziorach o łącz
nej powierzchni 3 tys. ha do koń
ca lutego wykona 85 proc,, rocz
nego planu. Na zdjęciu: dorodne
szczupaki prezentuje Alojzy Woż
niak, brygadzista, pracujący w za

wodzie ponad 50 lat.
CAF — Staszyszyn — tęiefoto

Impreza
udała się w pełni

Tego dnia, niedzielnego (29 Iut

ty) bardzo słonecznego, na Lip
kach w Zakopanem zebrał się
tłum, jakiego nie pamięta daw
no ta ośla; łączka, która wycho
wała całe pokolenia narciarzy.
Na starcie w-zawodach o Memo
riał Kornela Makuszyńskiego
stanęło 800 dzieci. Młodzi „za
wodnicy” byli bardzo podniece
ni, a walka na trasie była nie
słychanie zacięta.

. Organizatorom, społecznym
działaczom z AZS' należą się
wielkie brawa za dobrą organi
zację imprezy.

A. RAK



KANDYDACI NA POSUW
DO SEJMU PRL

Okręg wyborczy nrM2 w Nowym Sączu
WITOLD JAROSIŃSKI —

sekretarz Ogólnopolskiego,
Komitetu Frontu Jedności
Narodu.

HENRYK KOSTECKI — I

sekretarz Komitetu Woje
wódzkiego Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej w

Nowym Sączu.
STANISŁAW KAMIENIARZ

— spawacz w Fabryce Ma
szyn Wiertniczych i Górni
czych „Glinik” w Gorlicach.

Plenum RW
htasii W

w Nowenn Sączu
W Nowym Sącz»t odbyło się w

niedzielę wspólne plenarne po
siedzenie Rady Wojewódzkiej
Federacji SZMP i wybranych na

konferencjach sprawozdawczo-
wyborczych zarządów wojewódz
kie ZMS .i ZSMW, Rady Cho
rągwi nowosądeckiej ŻHP.

Plenum uchwaliło program
działania f zadań na najbliższy
okres. Przedstawiciele organiza
cji wyrazili poparcie dla pełnej
integracji ruchu młodzieżowego.

W czasie spotkania, I sekre
tarz KW PZPR Ilenryk Kostec
ki udekorowany został Krzyżem
za Zasługi dla ZHP.

Wybrano nowe władze woje
wódzkie Federacji SZMP. Funk
cję przewodniczącej Rady peł
nić będzie Krystyna Chalcarz.
Stanowiska zastępców objęli:
Andrzej Głuc, komendant Cho
rągwi Nowosądeckiej ZHP, Le
szek Leśniak przewodniczący ZW
ZSMW, BcJgdan Strzelecki —

przewodniczący ZW ZMS oraz

major Władysław Raczek;
przedstawiciel SZMW.

Wacław Żurek

redaktorem naczelnym
„STUDENTA11

28 lutego br. na spotkaniu z

zespołem redakcyjnym „Stu
denta” w obecności z-cy kierow
nika Wydziału Prasy, Radia i

Telewizji KC PZPR Jana Grze
laka, sekretarza KK PZPR An
drzeja Czyża i przewodniczącego
ZG SZSP Eugeniusza Mielcarka

powierzono obowiązki redaktora
naczelnego Wacławowi Żurkowi,
sekretarzowi tej redakcji. Jan
Pieszczachowicz dotychczasowy
redaktor naczelny, znany kry
tyk literacki i publicysta przej
dzie do innej odpowiedzialnej
pracy zgodnie z

kwalifikacjami
twórczym. Za
wkład w rozwój
mu serdeczne podziękowania, (r)

jego wysokimi
i dorobkiem

duży osobisty
pisma złożono

ul.

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie
energii elektrycznej:

■ dnia 2 marca, - w godz. 8—16,
przyt ul. Siewnej, Zawodzie, Polnej,
Natanaona, Kuźnicy Kołłątajów*
sklej, Żywej, Reduty, Dożynkowej

■ dnia 3 marca, w godz. 8—16,
przy ul. Głogowej, Wądół, Koralo
wej, Porzeczkowej, Dożynkowej

■ dnia 4 marca, w godz. 8—16,
przy ul. Stachiewioza 40a, Cheł
mońskiego 4, Łokietka od
Opolskiej do Kaczorówki

■ dnia 5 marca, w godz. 8—16,
przy ul. Księcia Józefa 71—94, 24,
26, Wodociągowej, kopiec Tadeusza
Kościuszki, Jodłowej, Żywicznej,
Kaczorówki, ul. Łokietka od Ka
czorówki do Skotnickiej, ul. Skot
nickiej

■ dnia 8 marca, w godz. 8—16,
przy ul. Dożynkowej, Witkowic-

kiej, Reduty, 29 Listopada Bocznej,
29 Listopada od wiaduktu do ul.

Witkowickiej, Ks. Mej era, Kuźnicy
Kołłątajowskiej, Żwirowej, Rybał-
towskiej, Malinowej, Glogera, Ło
kietka od ul. Opolskiej do Kaczo
rówki

Bliższych Informacji udziela Re
jon Energetyczny Nr IV „Krowo
drza*’, telefon 586-80, wewn. 354..

K-1591

JADWIGA BIERNAT — za
stępca kierownika Wydziału
Organizacyjneao Naczelnego
Komitetu Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego.

MARIA MIEMIEN — dyrek
tor Liceum Ogólnokształcące
go w Zakopanem.

STANISŁAW* SZNAJDER —

dyrektor Podhalańskich Za
kładów Przetwórstwa Owoco
wo-Warzywnego w Nowym
Sączu.

JOZEF RÓŻAŃSKI — dy
rektor Zakładki Wychowaw

czego w Nowgm Targu.
WŁADYSŁAW TRYBUS —

>rolnik we wsiiŁętowie, gmina
'Mszana Dolna.

BRONISŁAW WIĘCEK —

Iieśniczy w Łdtowni, Nadleś-
riictwo Myślensce.

ANDRZEJ BADOWSKI —

zastępca dyrektora Nowotar
skich Zakładów Przemysłu
Skórzanego „Podhale”.

LUDWIK USUSZĄ — dzia
łacz społeczny w Gorlicach.

Okręg wyborczy
nr 64 w Tarnowie

F.
Tarnowie.
— prezes
Komitetu

STANISŁAW GUCWA —

prezes Naczelnego Komitetu
ZSL.

LUCJAN MOTYKA — kie
rownik Wydziałżi Kultury KC
PZPR.

STANISŁAW GFBALA — I
sekretarz KW PZPR w Tar
nowie.

ADOLF OJCZYK — tech
nik elektryk, sź. mistrz w Za
kładach Azotowych im.

Dzierżyńskiego w

TADEUSZ MAJ
Wojewódzkiego
ZSL w Tarnowie.

KAZIMIERA PLEZIA —

kierownik działu szkolenia
Dębickich Zakładów Opon
Samochodowych „Stomil”' w

Dębicyi
PIOTR PIK UL' ^• dyf^ktor

Banku Spółdzielczego w Rad-
goszczy.

JANINA SZCZUPAK — pi
wowar w Okocimskich Zakła
dach Piwowarskich w Brze
sku.

JAN PREISS — działacz
społeczny, kierownik Domu

Kultury przy FSE „Tamel”.
LEOPOLD GRABOWSKI —

naczelnik gminy Trzciana—
Żegóciha.

FRANCISZEK STAŃCZYK
— rolnik ze wsi Łęki Górne,
gmina Pilzno.

119 śmiertelna

ofiara terroru

w Argentynie
W Cordobie, grupa terrorystów

usiłowała porwać 65-letniego
przemysłowca, Hectora Minetti.
Minetti stawiał opór. Napastni
cy kilkoma strzałami zabili swą
ofiarę i zbiegli samochodem w

nieznanym kierunku.

Minetti jest już 119 śmiertel
ną ofiarą terroru politycznego w

Argentynie od początku 1976 r.

Zginelo/gornikow
brazylijskich

W kopalni węgla kamiennego
Rio Turbio w Argentynie zawa
lił się jeden z chodników. 7 gór
ników zginęło, a dalszych 7 od
niosło obrażenia.

W dniu 27 lutego 197« roku, po ciężkiej chorobie zmarl

Józef
były pracownik Krakowskiego Wydawnictwa

Prasowego RSW „Prasa-Książka-Ruch”.
Pogrzeb odbędzie się w środę 3 marca, o godzinie 11,

na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.
Jego RODZINIE składamy wyrazy głębokiego współ

czucia.
KIEROWNICTWO i RADA ZAKŁADOWA
Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego
RSW „Prasa-Książka-Ruch”

Dodatkowe

tony stali
Dla tysięcy pracowników za

kładów przemysłowych o ruchu

ciągłyrn, niedziela — 29 lutego,
była normalnym dniem robo
czym.

Stalownicy Huty im. Lenina
uzyskali w tym dniu 2,5 tys. ton

dodatkowej stali. Obok ofiarno
ści załóg obu stalowni — kon-

wertorowo-tlenowej i marte-

nowskiej — złożyły się na to

rytmiczne dostawy surowców i
materiałów, m. in. surówki wiel
kopiecowej.

Słoneczna pogoda sprzyjała pra
cy kolejarzy. Pracownicy połu
dniowej DOKP w Krakowie za
notowali dobre rezultaty
przewozach towarowych,
starczono m. in. do Huty
Lepina wiele ton radzieckiej
dy oraz węgla z kopalń Śląska
i Zagłębia, zrealizowano wiele
przewozów związanych z zaopa
trzeniem Huty „Katowice”
materiały budowlane i
strukcje.

Dniem
ostatnia
dokerów

w

Do-
im.
ru-

w

kon-

wytężonej pracy
niedziela lutego
Trójmiasta.

była
dla

(Konfrontacje 75»
Pokaz zrealizowanego przez

kinematografie ZSRR i Japonii
dzieła Akira Kurosawy „Dersu
Uzała” rozpoczął 28 ub. m. w

Warszawie doroczny przegląd
filmów świata — „Konfrontącje-
75”.

W IO-Iecie polsko-włoskiej współpracy w motoryzacji

Włoscy przemysłowcy
z wizytą

W sobotę przybyli do Polski
przemysłowcy firmy Fiat z pre
zesem tego koncernu, a równo
cześnie przewodniczącym zrze
szenia producentów włoskich
„Confindustria” Giovannim Ag-
nelli. Wizyta ta wiąże się z 10-
leciem ponownego nawiązania —

po wojennej przerwie — pol
sko-włoskiej współpracy w prze
myśle motoryzacyjnym.

Gości włoskich przyjął mini
ster przemysłu maszynowego A-
leksander Kopeć.

Przemysłowcy włoscy zwiedzili
Fabrykę Samochodów Osobo
wych na Żeraniu, gdzie G. Ag-
nelli dokonał symbolicznego wy
bicia półmilionowych numerów
na silniku oraz na nadwoziu sa
mochodu „fiat 125p”. Tyle wła
śnie samochodów tego typu
produkowano na Żeraniu
chwili podpisania z firmą
umowy licencyjnej. Szybki
wój korzystnej dla obu stron

kooperacji przemysłowej dopro
wadził do uruchomienia produk
cji samochodu małolitrażowego
w zakładach Bielska i Tych. Fa
bryka samochodów małolitrażo
wych wyprodukowała w ub. ro
ku ponad 35 tys. „fiatów 126p”.

W pałacu Rady Ministrów,
Gioyanni Agnelli odznaczony zo
stał Komandorią z Gwiazdą Or
deru Zasługi PRL. Wręczając to'

wy-
od

Fiat
roz-

Zakłady TelewizyjneWarszawskie
— xnany w nasaym kraju produ
cent odbiorników, mają już wy
robioną markę, icb wyroby z roku
na rok są lepsze i bardziej nowo
czesne. W 1973 r., w kombinacie
WZT powstał zakład wytwarzający
zintegrowane głowice VHF i UHF.

Zastępują one w aparatach tele
wizyjnych tradycyjne przełączniki
kanałów. Na wydziale montażu

głowic większość pracowników
stanowią kobiety, które doskonale

wywiązują się ze swoich zadań,
zresztą jak we wszystkich zakła
dach o profilu produkcji precy
zyjnej. Na zdjęciu: Ł. Dobrowol
ski dokonuje konroli głowic UHF.

CAF — Radkiewicz

Ostatnie, akordy
«Dni Muzyki Organowej»

Duże zainteresowanie publicz
ności towarzyszy tegorocznym
„Dniom.' Muzyki Organowej".
Sala „Hołdu pruskiego” w Su
kiennicach na niedawnym wy
stępie „Capelli Bydgostiensis”
wypełniła się tłumnie — i ci, co

przyszli, na pewno nie żałowali.
Zespół z Bydgoszczy zaoferował
krakowskim słuchaczom pro
gram szeroki — i ambitny: od
muzyki wczesnośredniowiecznej i
renesansowej, aż po mistrzów
baroku: Bacha i Haendla (cieka
wostką repertuarową była tu

„Kantata Gdańska”, przypisy
wana Bachowi). Nasi bydgoscy
goście, grający i śpiewający pod
wodzą Włodzimierza Szymań
skiego, pozostawili po sobie do-

w Polsce
odznaczenie prezesowi Fiata, wi
cepremier Tadeusz W.rzaszczyk
podkreślił, że ostatnie lata wnio
sły wiele dynamizmu do współ
pracy ekonomicznej, a zwłaszcza

przemysłowej między Polską a

Włochami. Współpraca polsko-
włoska w dziedzinie gospodarczej
może być przykładem dla innych
krajów Europy tworzącej obec
nie ekonomiczną strukturę po
kojowego współistnienia w ska
li całego kontynentu.

Sesja
Rady Ministrów

państw EWG
BRUKSELA
W Brukseli rozpoczyna się dziś

sesja Rady Ministrów spraw za
granicznych państw członkow
skich EWG. Poświęcona ona bę
dzie przygotowaniu porządku
dziennego kolejnego spotkania
„na szczycie” szefów państw i
rządów zachodnioeuropejskiej
„dziewiątki” zapowiedzianego na

112 kwietnia w Luksemburgu.
Ponadto, uczestnicy posiedzenia

poruszą sprawę zacieśnienia
współpracy między RWPG a

EWG, kwestię wspólnych pasz
portów dla obywateli państw
członkowskich Wspólnego Ryn
ku oraz problem stowarzyszenia
z EWG Grecji i Turcji.

Znów porwanie
Rebelianci filipińscy porwali w

sobotę na wyspie Basilan, 830 km
na południe od Manili, obywatel
kę brytyjską, Eunice Diment.
Prowadziła ona badania nad dia
lektem miejscowej ludności.

Przypuszcza się, że celem por
wania jest wymuszenie okupu.

Narodowej Armii

Ludowej NRD
Przynależność NRD do

wspólnoty państw socjalisty
cznych zapewniło temu kra-'
jowi wszechstronny rozwój
dla dobra klasy robotniczej i

całego narodu. Dla obrony
rewolucyjnych zdobyczy już
w maju 1945 r. przystąpiono
do tworzenia, oddziałów Poli- ■
cji Ludowej, a następnie je
dnostek skoszarowanych, któ
re były pierwszymi zbrojny
mi formacjami NRD i mogły
przejąć część zadań w zakre
sie zewnętrznej obrony .kra
ju, a także stanąć na straży
bezpieczeństwa wewnętrzne
go.

W maju 1955 r. Izba Ludo
wa NRD dokonała doniosłego
kroku na drodze do utworze
nia własnej armii aprobując

ten
do

re-

bre wspomnienia: było to mu
zykowanie żarliwe, z dużą dba
łością o kształtowanie dźwięku:
głosy śpiewacze, acz nie impo
nujące potęgą czy szczególną
pięknością barwy, brzmiały w

sposób emisyjnie wyrównany,
nośny.

W przerwie wieczoru młody, a

ceniony organista Jacek Kulig
słowem i grą demonstrował za
bytkowe organy-pozytyw z koś
cioła w Swięcanach z pocz.
XVIII wieku; instrument
ostatnio przywrócony został
świetności dzięki zabiegom
nowacyjnym Pracowni , Konser
wacji Zabytków w Krakowie.

Siostrzana wobec bydgoskiej
kapela — czyli nasza „Cappella
Cracouiensis” miała w tegorocz
nych „Dniach" sporo roboty...
Ostatnio słuchałem w wykona
niu naszej „Cappelli” oraz Zes
połu Madrygalistów pod kier. St.
Gałońskiego w kolegiacie św.
Anny (której wrota omal nie

pękły pod naporem szturmują
cych melomanów!) wspaniałego
„Magnificat” Bacha. Dyrygent
realizował dzieło to według ory
ginalnych starych wzorów: z

niewielką obsadą chóru, z któ
rym soliści śpiewali pospołu...
Niezbyt szczęśliwe akustycznie
było natomiast ulokowanie or
kiestry z tyłu za chórem. Ma
drygaliści śpiewali głosami wy
równanymi, z precyzją muzycz
ną; w zespole orkiestry świetne
sola fletów i oboju „miłosnego”.
— W grónie solistów pięknie
zwłaszcza brzmiał śpiew Ste
fanii Toczyskiej (wykonującej
zarówno mezzosopranowe, jak i
altowe sola) oraz Adama Szy-
bowskiego (tym razem występo
wał z powodzeniem w

sa...).
Część wieczoru tego

wypełniła mistrzowska
gra organowa Leopoldasa
gryzą (ZSRR), znakomitego
terpretatora preludiów i
Bacha.

Nie lada atrakcję przygotowa
no na wczorajszy — niedzielny
— finał festiwalu: Haendla
„Concerto grosso B-dur” — oraz

potężne „Dettinger Te Deum”,
czyli uroczyste oratorium, napi
sane przez twórcę na cześć zwy
cięstwa angielskiego księcia
Cumberland nad Francuzami w

r. 1743 pod Dettingen (ciekawost
ka: bitwa ta odbyła się 27 czerw
ca 1743, a już 17 lipca ukończył
Haendel swoje uroczyste „Te
Deum” z tej okazji).

Jerzy Katlewicz, pod którego
batutą odbył się ten ostatni kon
cert festiwalowy, nadał Haen-
dlowskiemu „Te Deum” okaza
łe artystycznie kształty;, chór
(przygot. — A. Pałka) i orkies
tra miały brzmienie pełne blas
ku i iście barokowej wielobarw-
nośpi; wykonanie czyste i szla
chetne w stylu; solo barytono
we odśpiewał z wielką kulturą
A. Szybowski. Wraz z ostatnim
akordem „Te Deum" zakończy
ły się więc tege^smiez, -- intere
sujące i cłłwwodne — „Dni Mu
zyki Organowej” w Krakowie.

roli ba-

również
solowa

Di-
• in-

fug

JERZY PARZYNSKI

jednomyślnie Układ Warsza
wski o Przyjaźni, Współpra
cy i Pomocy Wzajemnej, Ko
lejnym ważnym krokiem by
ło zawarcie układu państwo
wego między NRD a ZSRR
20 września 1955 r., na pod
stawie którego NRD uzyska
ła suwerenność i przejęła od
powiedzialność za wojskową
ochronę swego terytorium.

18 stycznia 1956 r. Izba Lu
dowa uchwaliła ustawę o u-

tworzeniu Narodowej Armii

Ludowej. Propozycja NRD

dotycząca włączenia konty-
gentów tej armii do Zjedno
czonych Sił Zbrojnych i przy
jęcia przedstawicieli NRD do

Zjednoczonego Dowództwa
spotkała się z jednomyślną
akceptacją bratnich państw
socjalistycznych na posiedze
niu Doradczego Komitetu
Politycznego stron Układu
Warszawskiego.

1 marca 1956 r. podjęły pra
cę: Ministerstwo Obrony Na
rodowej NRD, okręgi wojsk
lądowych oraz sztaby lotnic
twa i marynarki , wojennej.
Od tego czasu dzień ten ob
chodzony jest w NRD jako
święto Narodowej Armii Lu
dowej. W bież, roku przypa
da właśnie 20 rocznica pow
stania Narodowej Armii Lu
dowej NRD, która w bratnim
sojuszu z krajami socjalisty
cznymi stoi na straży poko
jowego budownictwa, (aż)

OJA uznała

Front

„Polisario"
Algierska agencja prasowa do

niosła, że Komitet Polityczny
Organizacji Jedności Afrykań
skiej uznał Front „POLISARIO”
za prawnego przedstawiciela na
rodu Sahary Zachodniej. Pod
czas sesji Rady Ministerialnej
OJA, odbywającej się w Addis
Abebie, za wnioskiem tym gło
sowało 21 państw 9 państw gło
sowało przeciw a 17 wstrzymało
się od zajęcia stanowiska.

Jak wiadomo Front „POLISA-
RIO” proklamował w piątek
niepodległość tej byłej kolonii
hiszpańskiej.

Wc nomeriw

„Głosu
Nowej Huły"
Niemal od dziewiętnastu lat

w najmłodszej dzielnicy Kra
kowa ukazuje się „Głos No
wej Huty”. Jest to tygodnik
zakładowy Huty im. Lenina,
jednakże zawsze reagujący
żywo nie tylko na problemy
tej jednej z największych za
łóg pracowniczych w naszym
kraju, ale i podejmujący ży
wotne kwestie mieszkańców

samej dzielnicy.
W sobotę do rąk czytelni

ków oddano tysięczny numer

„Głosu Nowej Huty”. Kilku
osobowy zespół redagujący
ten tygodnik wraz z wierny
mi współpracownikami zre
dagował teksty, które można

zliczyć na 90 tysiącach zapi
sanych stron, w edycji 10 min

egzemplarzy.
Z okazji jubileuszu „Głosu

Nowej Huty” w Teatrze Lu
dowym odbyła się uroczysta
akademia. Gratulacjom i po
dziękowaniom nie było koń
ca, wyrazy uznania złożyli
hutnicy. W czasie spotkania
jubileuszowego, pismo uho
norowano Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, złożo
nym na ręce redaktora na
czelnego, Mariana Oleksego.
W jubileuszu uczestniczyli
przedstawiciele władz par
tyjnych i administracyjnych
dzielnicy oraz przedstawiciele
dyrekcji kombinatu.
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Ruch młodzieżowy w całym kraju przygotowuje sie do

kwietniowego Kongresu Młodzieży. Wydarzenie to poprzedza
ogólnopolskie zjazdy organizacji, a już obecnie w wojewódz
twach odbywają się konferencje sprawozdawczo-wvborezo
W sobotę byliśmy świadkami II Wojewódzkiej Konferencji
Spr3vir KAWCfZ° y?OrceJ SZSP’ W niedzielę zaś miałaS-
sce VII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi
ZHP. A oto relacje z obu tych spotkań.

Wszystkie działania Socjali
stycznego Związku Studen

tów Polskich zmierzają do ta
kiego ukształtowania sylwetki
studenta, aby był on przygoto
wany do pełnienia, w perspek
tywie, roli pracownika o jak
najwyższych kwalifikacjach za
wodowych, do roli aktywnego u-

czestnika życia ideowo-politycz
nego, uczestnika i współtwórcy
kultury. Ambicje te znajdują od
zwierciedlenie m. in. w rozbudo
wanym systemie kół naukowych,
w środowisku krakowskim

szczególnie mocno opartych na

Recital

W cyklu koncertów wybitnych
absolwentów krakowskiej Pań
stwowej Wyższej Szkoły Muzy
cznej w 30-leciu PRL wystąpi
jutro znakomity pianista Adam
Harasiewicz.

Koncert odbędzie się w auli
PWSM ul. Basztowa 8, o godz.
19.30. W programie utwory W.
A. Mozarta, M. Ravela, F. Lisz
ta i F. Chopina. Wstęp wolny.

Srebrna biżuteria

n

W sklepie „Cepelii" przy pl.
Mariackim, nad którym sprawu
je patronat Krakowska Śpół-
az. -.eJną „Imago Artis” otwarta

została wystawą srebrnej biżu
terii wykonanej przez artystów
plastyków współpracujących z

„Imago Artis’’.

Prezentowane wyroby: naszyj
niki, bransolety, paski, pierścion
ki i wisiorki to przedmioty pow
tarzalne w krótkich, kilku-

egzemplarzowych seriach. Auto
rami ich są: Irena Pieksza-Klo-
liowska, Stanisław Wandacho-
wicz, Janusz Bożek, Janusz Ko
narzewski i Ryszard Lisowicz.

Po raz pierwszy wystawa po
łączona została ze sprzedażą tych
pięknych wyrobów, (bog)

Zawsze we wtorek

rodziców

pracy.

104 na

Hucie

takiej

Funkcja szkoły nie ogranicza
się dzisiaj tylko do samego pro
cesu dydaktyczno-wychowaw
czego młodzieży. Wiele z nich

(jako szkoły środowiskowe) pro
wadzi ożywioną działalność na

rzecz mieszkańców swego rejo
nu, utrzymuje ścisłą wież z ab
solwentami, angażuje w program
zajęć pozalekcyjnych
i opiekunów z zakładów

Szkoła Podstawowa' nr

os. Wysokim w Nowej
może być przykładem
właśnie, dobrze zorganizowanej
Współprac” i działalności w śro
dowisku. W każdy wtorek, w

godż. 17—20 odbywają się tutaj
dostępne dla wszystkich impre
zy szkolnych zespołów artysty
cznych, pokazowe zajęcia kółek
zainteresowań i grup przedmio
towych, zawody sportowe: i' in.

Klub Otwartych Szkół, którym

W Gdowie kierowca ciężarów
ki „jelcz" — 34-letni Stefan Par

ryła — nie zachowując należy
tej ostrożności podczas wyprze-;
dzania__ najechał na furmankę,
w wyniku czego znajdujący się
na wozie 47-letni Jan Pacek ż

Zagórzan dostał się pod koła
samochodu, ponosząc śmierć na

miejscu.

ECHO

jako inicjator Uriiy sy-
Młodych Racjonalistów,

organizator olimpiad wie-
Polsce i świecie współcze-

tradycjach organizowania, kom
pleksowych obozów naukowych;
współuczestniczenia ,w pracach
ihstytuów i zakładów nauko
wych, w studenckich sesjach. W
dwu ostatnich latach przygoto
wano ponad 240 obozów nauko
wych, których prace sprzężone
były z aktualnymi .potrzebami
regionów: gdzie, je zlokalizowa
no. Prowadzono je pod meryto
ryczną opieką naukowców.

Charakterystyczną dla kra
kowskiego środowiska studenc
kiego cechą jest jego udział w

życiu kulturalnym miasta. Dość

wymienić zespoły o ustalonej
renomie, zajrzeć do kalendarza

imprez takich jak Ogólnopolskie
Festiwale Piosenki i’ Piosenka
rzy Studenckich, studenckie Je
sienie Kulturalne, studenckie
centra kulturalne.

Sukcesy dotychczas odnoszone
nie wyczerpują możliwości
SZŚP w żadnej z dziedzin. Za
łożony ambitny program na

lata 1976—78 cechuje precyzja i
świadomość konieczności dosko
nalenia pracy SZSP we Wszyst
kich sferach.

W sobotniej konferencji ucze
stniczyli ni. iń. sekretarz KK

PZPR A, Czyż, wiceprezydent m.

Krakowa, B. Guzik oraz prze
wodniczący ZG SZSP, E. Miel
carek. W trakcie spotkania wy
łoniono nowe władze. Przewod
niczącym ZK SZSP wybrany zo
stał ponownie A. Dyja, z-cą ds.

organizacyjnych A. Morzyniec,

Krakowska organizacja har
cerska zrzesza dziś 70 tys.

zuchów, harcerzy i instruktorów
w dwu tysiącach drużyn sku
pionych przy szkołach. ZHP kon-.

centruje się na problemach wy
chowawczych, pozostających w

ścisłym związku z zachodzącymi
przemianami, w oświacie, dziś

jest to organizacja partnerska'w
stosunku do szkoły, opierająca
się na kadrze społecznych wy
chowawców. Nie po raz pierwszy
dyskutowano o jak najlepszym
przygotowaniu instruktorów,
którzy w większości wywodzą
się ze starszych ;ucżniów i nau
czycieli. W wypowiedziach prze
wijały się także kwestie doty
czące ożywienia pracy ideowej.
W tej dziedzinie krakowskaicho-

opiekuje się Agata Janus, jest
organizatorem tej pożytecznej
akcji i trzeba przyznać; że robi
to znakomicie. Odwiedziliśmy tę
szkołę w taki właśnie imprezo
wy wtorek przyglądając się wy
stępom i różnorodnym zajęciom
w sali gimnastycznej, świetlicy
i. w poszczególnych- klasach.-

Szkoła liczy 1343 uczniów, z

czego jedna trzecia działa w ze
społach artystycznych i kołach
zainteresowań. Dzięki pomocy ?e

strony Zarządu Osiedli Spółdziel
czych SM „Hutnik”, MDK w os.

Tysiąclecia i. Komitetu Rodziciel
skiego zespoły mają pięk
ne stroje, fachowych ‘instrukto
rów i mogą zaprezentować na

wtorkowych spotkaniach bogaty
i atrakcyjny program złożony z

tańców, piosenek i recytacji. Ó-
sierri takich właśnie zespołów z

udziałem kilkuset uczniów, to

prawdziwy festiwal młodości. A
Warto jeszcze ‘dodać, że Klub O-

twartych Szkół organizuje rów
nież dla wszystkich chętnych
wycieczki szlakiem krakowskich

zabytków (W ramach akcji „E-
cha” — „Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa"), spotka
nia z przedszkolakami, absol
wentami- i rodzicami oraz

prowadzi dla klas , VIII tzw.

trybuny uczniowskie z udziałem

przedstawicieli zakładów pracy,
mające na celu ułatwienie mło
dzieży wybór przyszłego zawo
du. (aż)

Generalnego
W. Owsian-

lągiew ma już spore doświad
czenie
.tetu

także

dzy o

snym.
Na konferencji obecni byli se

kretarz KK PZPR, A. Czyż, pre
zydent

’

m. Krakowa, Jerzy Pę
kala, przedstawiciele Kurato
rium Oświaty i Wychowania, u-

czestniezył w spotkaniu sekre
tarz Konsulatu.
ZSRR w Krakowie,
nikow.

Prezydent miasta

ny, został Krzyżem
dla ZHP,

Delegaci wybrali na konferen
cji 11 przedstawicieli na Kon
gres Młodzieży. Dokonano rów
nież aktu ‘wyboru nowych Władz

Chorągwi Krakowskiej. Na jej
czele stoi obecnie hm. St. Ciuła,
zastępcami obrano F. Nawratila
oraz K. Schiitterly’ego. (woj)

udekorowa
na Zasługi

Telefon wyborczy 597-82
...czynny od dnia 1—20 marca br; w godzinach ód 14_ 17

w dni powszednie, od 9—12 w dni wolne od pracy;
Działacze Frontu Jedności Narodu, pełniąc dyżury,

udzielać będą zainteresowanym Odpowiedzi na pytania
związane z wyborami do Sejmu PRL i Rady Narodowej
miasta Krakowa.

SCK „Rotunda" Wie.

z

o-

z

film

Przyrodni-
Ip. — De-

,,Podróż w

! poprowa
dzi doc. d-r K. Kordylewski.

★ 18.30 — Pawilon Wystawowy
BWA, pl. Szczepański 3a —.odczyt
higr A. Poiło pt. „Klasycyzm w

Polsce”, przeznaczony dla mło
dzieży zrzeszonej w Międzyszkol
nym Kole Miłośników Sztuki.

JakkolWiek długi był tegoroczny
karnawał, ale pojutrze dobiega
już końca. Na finał, w sobotni
wieczór, uczestniczyliśmy w

wielkiej karnawałowej zabawie
seniorów w. klubie „Kazimierz".
O działalności klubu pisaliśmy
już . wielokrotnie, Tym razem

jednak chcemy donieść, że tak
bawić się, tańczyć retro, wymy
ślać balowe atrakcje jak w klu
bie „Kazimierz” nieliczni potra

fią. Były więc w ów wieczór

występy artystów, scen krakow
skich, wspaniałe kotyliony, wła
sna klubowa orkiestra, wspiera
na śpiewem wszystkich i rzecz

najcenniejsza, dobry humor i u-

miejętność wspólnej zabawy jej
uczestników. W czasie balu uho
norowano również symboliczny-

<"■ ..MM

na 21 bm. Zwrot należności za

nie wykorzystane bilety na „Dzia
dy” — do odbioru w kasie Tea
tru w dniu odwołanych spekta
kli.

ninHniBEgKninnHHHniHnniFnnntiiiniiiuiininnHininiiir

iwiec&łMa
-„Ta ciężka choroba gnębi mnie

już od lat; Stąd moje doświad
czenie w kontaktach z lekarzami
i szpitalami.,. W jesieni ubiegłe
go roku, kiedy czułem się pe
wnej nocy bardzo źle, żona, wy
ciągnęła rano moją kartę w

przychodni i krok za krąkiem, z

ogromnym wysiłkiem zgłosiłem
się na wyznaczoną godzinę do

przychodni przy ul. Szwedzkiej.
Wszedłem do '

gabinetu, z któ
rego mnie po chwili wyrzucono,
mimo, że czułem się bardzo źle,
bo okazało się, że ...moja ulica
to nie jest rejon tego lekarza.
Pomyłka w rejestracji. Mam

przyjść (mimo że pod drzwiami
nie było innych pacjentów) po
południu, do „swojego” lekarza.
Wyszedłem, a w tym gabinecie
został — kto? Lekarz czy urzęd
nik?

Nie przyszedłem po południu.
W nocy pogotowie zabrało mnie
do szpitala. Zapalenie płuc, cięż
ki stan serca. Potrzebna była
transfuzja krwi. Nieostatni zre
sztą raz. W ciągu tych ostatnich

miesięcy — wiele razy dawano
mi jeszcze krew. Większość tego
czasu spędziłem w szpitalach.
Wiem, jestem człowiekiem cięż
ko chorym. Ale być w szpitalu
— to oznacza wiele. To lekarze,
diagnozy, leczenie, to zdanie się
na pomóc pielęgniarek, obsługę
salowych, pracę szpitalnej" ku
chni. To także wciąż zapłakane
oczy mojej żony. Nie tylko z po
wodu mojej choroby jako takiej.
Codzienne torby z jedzeniem —

bo w szpitalu nie byłem w stanie
nic jeść. Proszący, grzeczny ton

do personelu obsługującego, by
byli dla mnie dobrzy, bo — mi
mo że miała przepustkę — nie

mogła u mnie siedzieć bez prze
rwy. A ja byłem po prostu za
łamany swoim stanem, tym dłu
gim, pełnym cierpień pobytem
poza domem.

Choroba nie daje jednak za

wygraną. Ostatni miesiąc znów

spędziłem w szpitalu. I dlatego
z panią rozmawiam. Nie

‘

ćhcę
mówić w jakich szpitalach by
łem poprzednio. Chcę dużo mó
wić o tym ostatnim. To szpital a

właściwie oddział Szpitala im. dr
Anki, mieszczący się

'

przy ul.

Świętego Jacka 15. Szpital jest
świeżo po remoncie, ale to nie

wpływa zasadniczo na pobyt-
tam. Zasadniczo — wpływa
atmosfera i stosunek całego pra
cującego tam personelu do pa
cjentów. Tak znakomitej opieki

mi upominkami najaktywniej u-

czestniczące w życiu klubu pa
nie: Karolinę Letner, Annę Mier
nik i Rozę Stepan Spontanicz
ność ■zabawy to -nie przywilej
młodego wieku, cała sztuką po
lega na stworzeniu właściwego
klimatu i umiejętności cieszenia

. się żl/ct.etn. - (j.r,)
Fot. JADWIGA RUBIS

skawińskiej Hucie Alumi- <W
ńium dba się o to, by stworzyć
żąłodze jak najlepsze warunki

pracy. Z pracowniczej stołówki

korzysta nie tylko załoga, ale i

jej rodziny. Uruchomiono świet
nie wyposażone specjalistyczne
gabinety, zakład przyrodoleczni
czy, który może przyjąć 240 pi-
cjentów dziennie. Znacznie, bo
aż o 70 proc. • zwiększyła Się
ilość miejsc ńa wczasach dla pra
cowników i ich rodzin. Zwięk
szył się również fundusz miesz
kaniowy i socjalny.

O problemach dalszej popra
wy warunków socjalnych dys
kutowano na konferencji, Spra
wozdawczo-wyborczej Rady Za
kładowej. 103 delegatów’, drugiej
co do wielkości hutniczej organi-

dr> od ordynatora, wspaniałego
'Kazimierza Krawczyka poczyna—,
jąc, na salowych kończąc. Dla
czego tak tam, jest? Nie wiem,
może „jaki pan taki kram”? Mó
wię o tym do .pani dlatego, że

każdy, komu opowiadam stwier
dza: ;,to nieprawdopodobne”. A
jedńak- byłem tam kilka tygo
dni, widziałem jak'leżący obok
mnie w agonii człowiek codzien
nie cały był myty i miał zmianę
pościeli. Tam nie trzeba się pro
sić o pomoc.

Na każdy dzwonek jest pielęg
niarka, a wszyscy-mają uśmiech
i ciepłe słowa dla .chorych.. Ta

domowa, miła atmosfera mnie

pomogła chyba tyleż samo, có

intensywne leczenie. Przez całe

swoje długie i „schorowane'
cie — nie spotkałem
szpitala, Proszę, ‘niech

napisze.
Po raz- pierwszy od

moja żona wychodziła
nięta i przychodziła bez jedzenia
■— mnie tam 'wszystko
wało. Kiedy wróciłem, przyzna
ła mi się, że od, wielu miesięcy
pierwszy raz zasypiała
spokojnie. Wierzę jej.
a raczej wiem na pewno, że cza
sem dobre słowo lekarza tyleż
waży, có najlepsze lekarstwo.

Pomaga wrócić chęci do życia..
”

Notowała: bn.

y-
takiego

pani to

tygodni
uśmiech-

smako-

w domu
I wierzę,

'Jak długo jeszcze?
. . .pytają zniecierpliwieni' mie

szkańcy Podgórza, którzy od
wielu, miesięcy -nie mogą docze
kać się ponó**wnego otwarcia ap
teki, mieszczącej się na parterze
wieżowca przy pl. Boh. Getta.
W listach dó „Echa” sporo gorz
kich słów posypało się pod adre
sem Krakowskiego Zarządu Ap
tek, jakoby...odpowiedzialnego za

ten „pustostan”:

DZlS O GODZINIE:

*18—SARP,ul.Jana11—
Zebranie Koła SARP przy Zarzą
dzie Oddziału.

* 18 — Klub MPiK, pl. Centralny
— O osobowości przyszłego nau

czyciela mówić będą: mgr J No
wak — Kurator Oświaty i Wycho
wania, mgr S. Stefański — prezes
Żarz. Oddz. ZNP w N. Hucie, dr
E. Hładyłowicz — dyrektor XI Li
ceum Ogólnokształcącego, S. Raj
ski — dyrektor Szkoły Podstaw,
nr 115, mgr J Kwiatkowska —

pedagog III Liceum Ogólnokształ
cącego, Spotkanie prowadzi red.
J. Walawski.

* 18 — KlUb „Pod Przewiązką”,
ul. Bydgoska 19b — Turniej sza-

chowy;- o 20 — Projekcja filmów:
* 13 — Świetlica. Dziecięca, ul.

Narzymskiego 9 — 'prelekcja mgr
M. Kusźowej pt „Miłość i .jej ro
dzaje”'

*19
czór ze sportem — spotkanie
red. Z. Rlngerem nt. „zimowa
linipiada w Innsbrucku”; o 21

Piosenka z kabaretu „Piwnica
pod Baranami”: Śpiewają: Ale
ksandra Maurer i Ewa 'Wiśniew

ska; o 22 — Wieczór poetycki Ewy
Beaty Kąrpińowicz z Warszawy.

* 19—KDK,salą115—Moni
tor polityczny — XXV Zjazd
KPZR -U- .prowadzą: red. red. J .

Swiatłowski i Z. Turek.

JUTRO O GODZINIE:

* 13—KDK,sala115,■—
fabularny (dla Klubu Seniora).

* 17. — Pol. Tow, Farmakologi
czne, ul. Podchorążych 1 — zebr,
nauk, z odczytem dr E. Mogilnic-
kiej pt. „Aminy biogenne w ste
reotypii u zwierząt”;

* 18 — PAN, uL Sławkowska 17,
sala' 26 — Kom. Nauk Prawnych;
prof. dr M. Iwanejko — referat

pt. „Z systematyki sporów- mię
dzynarodowych”: „spory prawne”
—ł, spory polityczne”.

* 18.15 — Pól. Tow.
ków, ul. Krupnicza. 50 i

monstracja filmu pt. ,

nieskończoność”, którą

A POZA TYM:

* W salach Krakowskiego Domu

Kultury „Pałac pod Baranami":

Rynek Gł. 27, otwarta została dziś

Wystawa Książki Francuskiej La-
rousse. Ekspozycja czynna jest w

dniach 2—7 -marca br. w godz.
12—18.

* Dyrekcja Starego Teatru od
wołuje w związku z chorobą akto
rów spektakle ,,Dziadów” w dniu
2 13 marca, W zamian grane bę
dzie „Wyzwolenie” S. Wyspiań
skiego? Spektakl w dniu 2. III

jest zamknięty,' abonamenty są
nieważne. 3 marca abonamenty
zachowują ważność. Bilety na

spektakle na 2 marca zachowują
ważność na 20 bm„ z 3 marca —

Musimy lojalnie wziąć KZA w

obronę. Apteka została zamknię
ta'dlatego, że w całymi gmachu?
zajmowanym i administrowanym
przez Krakowskie Przedsiębior
stwo Budownictwa, Przemysło
wego nr 2 przeprowadzana jest
(na wniosek, administratora) wy
mianą instalacji kanalizacyjnej.
Gdy. tylko prace, dobiegną wresz
cie szczęśliwego końca (rzeczy
wiście, jak długo jeszcze...?) po
mieszczenia apteczne żośtańą
szybko odmalowane i udostęp
nione klientom, (i)

Studium
ekonomiki i organizacji
eksportu budownictwa

W ubiegłą sobotę w krakow
skiej Akademii Ekonomicznej
nastąpiła uroczysta inauguracja
podyplomowego, rocznego stu
dium ekonomiki i organizacji
eksportu' budownictwa. Przygo
towywać będzie ono specjalistów
mających pracować na polskich
budowach za granicą. Jest to

pierwsze tego typu studium w

Polsce, powstało; zgodnie z po
stulatami i potrzebami zjedno
czeń budowlanych oraz przy
pełnej aprobacie Ministerstwa
Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych a tąkże
Centrali Handlu. Zagranicznego
„Budimex”.

Ńa studium zapisało się 40

słuchaczy, z terenu, Polski po
łudniowej.

zacji związkowej w naszym re
gionie, wybrało nową Radę Za
kładową.
itiiiiiiiiiiiimiiiiłiiiiumniuL

(Dokończenie ze str. 5)

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 13, 20, 21, 22, 23.
17 Radiokurier. 17.20 Parada pol

skiej piosenki. 18 Muzyka i aktual
ności. 18.30 Przeboje ż Interśtudia.
19.15 Z nagrań Orkiestry PR i TU

p/d. St. Rachónia. 20.05 Naukowcy
— rolnikom. 20.35 Koncert życzeń.
21.05 Kronika sportowa. 21.15 Scena
i film. 21 .40 Z archiwum jazzu.
22.20 Grają Marek i Wacek. 22.30

Proponujemy i zapraszamy. 22.45
Minlrecital piosenkarski — M. Pa-'
chomienko. 23.10 Korespondencja z

zagranicy.: . 23.15 Muzyką na es.r-

dąch świata.

FROGRAM IT
NA FALI 219 M

Wiadomości: 18.30, 21.30, 23.30 .

• 17 Śpiewają chóry zawodowe.
17:20 .Rep. literacki. 17 .40 Nowości

rlagia:* ladioLych. 1'8r0 Zaprasza
my do myślenia 19 Dyryguje Di-
mitri Mltropbulcs. - 19.30 Notatnik

kulturalny. 13. - 10 Re.c .tal w.oloncze-

lowy N. Flaksmana.: 30.30 Z oper
1 dramatów muzycznych, Ryszarda
Wagnera. 21.35 Teatr PR — „Godzi
na postoju”' — słuch. 22.35 Muzyka
ÓrątO’"'
23.40

io-kantatowa XX wieku.

Big Band Ludwikowskiego.

PROGRAM III
UKF 66,89 MHz

Wiać: mości: 17 i 19.30.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.10

Najtrudniej jest w poniedziałek.
18 Muzykobranie. 18.30 Polityka
dla wszystkich; 19 „Ż życia awan
turnika”^ ode. pow. J. Kraszew
skiego. 19.35 G. Donizetti — ..„Don
Pasąuale” (opera). 19.59 „Przyjaciel
z piekła”-— 6ode.pow.AiB.
Strugackich. 20.15 Ńa poboczu
wielkiej polityki. 20,25, Bielszy od
cień bluesa. 20.50 — „60 minut na

godzinę”. ; 22.15 Trzy kwadranse

jazzu. 23.05 Czas relaksu. 23.50

Śpiewa Daiida.

PROGRAM IV
i audycje, lokalne Rozgłośni

Krakowskiej
. UKF 68,75 MHz

16.40 Wiadomości znad Wisły i

Dunajca (KR). 16.50 Muzyka: roz
rywkowa (KR). 17 -Start (KR). 13

Skrzynka interwencji (KR). - 18.10
Polskie piosenki.- 18.25 Język nie-
mieski. 18.49 .Tygodniowy przegląd
audycji oświatowych. 19 Nowości
naukowe krajów socjalistycznych.
19.15 Język rosyjski. 19.30 Jazz
Middelheim 1075. — Stereo (KR).
20.40 Koncert Ork. Symfonicznej
Radia Duńskiego — Stereo (KB),
22.15 Sztuka wczoraj i’ dziś. 22.25
•Karnawałowe rytmy.

Nowocześnie,
ale nieczytelnie

Poprzednio, zioła „Herbapolu”
pąkoWanó w pudełka z wydru
kowaną dokładną informacją o

składzie ziół i ich przeznaczeniu.
Obecnie pąkuje się je nowocze
śnie (kolorowy celofan), ale z no
woczesnością formy nie poszła
jej jakość! Napisy ha celofanie
są zamazane i nie sposób — np.
na „Nórmosanie” — odczytać ani

składników, ani ‘celu jakiemu
mieszanka służy. (mar)
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Praca

OPIEKUNKĘ do małego
dziecka, dochdzącą lub na

stałe, przyjmę zaraz, Wa
runki dobre. — WolsuJu-
stowska, ul. JontKowa
Górka 27;

DO egzaminu eksterni
stycznego, zakres liceum

ogólnokształcącego i ma
tury przygotowuje mgr
Bazgierowa — Kraków, 18
Stycznia 49/37’ (wejście od

podwórza).

Lokale

KUPIĘ garsonierę, super-
komfortową, własnościo
wą. Oferty 92692 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KWATER

POTRZEBNA pomoc do
dziecka 7-miesięcznego —

na 3 dni w tygodniu; —

Tel. 373-56, po godz. 18.

MATEMATYKA — kore
petycji udziela student. —

Marchewka, telefon 467-07.

Nauka

MATEMATYKA — kore
petycji udziela student.
Józef Widła, Kraków, Ce-
larowska 16/32;

MIESZKANIE spółdziel
cze M-4, trzypokojowe, 48
m 2, w Śremie, zamienię
na mieszkanie w Krako
wie lub pobliżu. — Irena
Nagengast, 63-101 Śrem,
ul. Nowotki 5/7.

USŁUGI TAPICERSKIE
z zakresu wszelkiego rodzaju tapicerki
meblowej i samochodowej — wykonuje
ha zlecenia osób prywatnych oraz je
dnostek gospodarki uspołecznionej —

ZAKŁAD USŁUGOWY KPU „RENOWACJA” w Kra-

kowie-NOWEJ HUCIE, osiedle GÓRALI 24, tel. 417-88.

PRZEDSIĘBIORSTWO
EKSPORTU WEWNĘTRZNEGO
Oddział w Krakowie

uprzejmie informuje PT Klientów, że

1 marca, rozpoczęła się

POSEZONOWA SPRZEDAŻ

w dniu dzisiejszym,

ARTYKUŁÓW
Wszystkich zainteresowanych
dzenia naszych sklepów:

♦ w KRAKOWIE:
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.

zapraszamy do odwie-

KURSY

SPAWANIA

elektrycznego i gazowego
oraz KURSY PALACZY

c. o. i kotłów

wysokoprężnych
organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41,
'

(iiniininnmininniiii)
KURSY

DZIEWIARSTWA

maszynowego
oraz KURSY

DZIEWIARSTWA

ręcznego i szydełkowania
organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA

telefon 639-41.

IIIUIHIlfllHlIIIHIIIIIIII

KURSY

PEDAGOGICZNE

dla mistrzów zawodu

oraz KURSY

dla osób sprawujących
dozór i eksploatację

urządzeń elektrycznych
(uprawnienia SEP)

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41.

IIUII1IIBIIIII1II1IIIIIII1

MASZYNOPISMA, kores
pondencji biurowej, wy
ucza Nowak, • Floriańska

38, II piętro.

CHEMIA, matematyka —

do matury, egzaminów
wstępnych, solidnie przy
gotowujemy. Mgr Kwaś
niak, Basztowa 15/16.

MŁODE, bezdzietne mał
żeństwo, członkowie spół
dzielni mieszkaniowej —

wynajmie umeblowaną
garsonierę lub pokój z

kuchnią. Czynsz do uz
godnienia — płatny za rok
z góry. — Oferty.: telefon
148-39, W godz, 18—20.'

38,

Matrymonialne

ROZWIEDZIONY, lat 42,
samotny, wzrostu 162 cm,

blondyn, wykształcenie
podstawowe, obecnie na

rencie-inwalidzkiej, posia
dający mieszkanie, pozna
w celu matrymonialnym
Panią miłą, rozsądną, w

wieku 38—45 lat. — Oferty
A-27 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństwa? Napisz: Pry
watne Biuro „Venus” -7
Koszalin, Kolejowa 7. —

Błyskawicznie prześlemy
krajowe adresy.’

Kupno

ŁADNĄ porcelanę — fili
żanki, dzbanki, wazon —

kupię. Oferty 92791 „Pra
sa” —- Kraków, Wiślna 2.

STARE przedmioty do Wy
stroju wnętrz mieszkal
nych — kupię. — Oferty
93100 „Prasa” Kraków,
Wiślna- 2.

Sprzedaż

MŁODE małżeństwo po
szukuje dó wynajęcia sa
modzielnego pokoju lub

garsoniery, najchętniej w

centrum Krakowa. Oferty
92786 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią (kwate
runkowe),. 31 ms, w No-?

wej Hucie — zamienię na

mniejsze w. Podgórzu. —

Zgłoszenia: os. Piastów
bl. 18/32.

BRZESKO-Okocim! Pokój
z kuchnią — zamienię na

Kraków. — Oferty 93232
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2. '

SZPITALNA! Pokój kom
fortowy odstąpię panu. —

Wyczerpujące oferty: —

„Prasa” Kraków, Wiślna
2, d.la nr 92850.

SUPERKOMFORTOWE —

M-2 spółdzielcze, duży
balkon, parkiet, nyża, te
lefon. windą, ITT p. — za
mienię-na pokój z kuch
nią. Oferty 09.937 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje ookoju na okres
roku. Oferty 92931 „Pra
sa” Kraków. Wiślna 2.

dla swoich pracowników, przebywa
jących na szkoleniu w Hucie im. Le
nina, na okres 1976 roku, na terenie

Krakowa-Nowej Huty, a także Wie
liczki, Niepołomic, Myślenic, Bieża
nowa, Krzeszowic i Skawiny oraz

innych miejscowości w pobliżu Krą,
kowa-Nowej Huty

POSZUKUJE „Huta Katowice”.

Zgłoszenia przyjmuje OŚRODEK
SZKOLENIA HUTY „KATOWICE”
przy Hucie im. Lenina z siedzibą
w Krako wie-Nowej Hucie, oś. Sta
lowe 16, Dom Młodego Hutnika —

w godz. 7.39—15.30, telefon 446-60,
wewn. 4337.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem (członkowie spół
dzielni mieszkaniowej) —

poszukuje mieszkania na

3 lata. Oferty 92881 ..Pra
sa” Kraków; Wiślna 2.

3 POKOJE, I p„ osi Kro
wodrza — zamienię na ró
wnorzędne, najchętniej os.

Podwawelskie. — Oferty
93007 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE superkom-
fortowe, kwaterunkowe —

pokój z kuchnią, II pię
tro — zamienię ńa 2 lub
3 pokoje. Os. Na Stoku
3,8. ,

DWIE niepalące studentki

poszukują pokoju. Oferty
93015 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

3 POKOJE, powierzchni,
użytkowa 46. m2, śup’«r
komfortowe; ul. Opolska
— zamienię na dwa razy
pokój z kuchnią, super
komfortowe. Oferty 92858
„Prasa" Kraków, Wifl.
na 2.

KWATERUNKOWE miesz
kania superkomfortowe*
garsonierę i dwupokojo-
we — zamienię na eztero-

pokojowe. — Warunki do
omówienia. — Zgłoszenia;,
telefon 373-96, godz. 17J

20, lub oferty 92878 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 1

POKÓJ z kuchnią; 36 mj,
II p„ superkomfortowe, w

Nowej Hucie, osiedle Na

Skarpie, bardzo ładne —

słoneczne, zamienię na 2
lub 3 pokoje suberkom-
fortowe. Oferty 92928 „Pra
są” Kraków, Wiślna 2.

KIELCE! M-4 spółdziel
cze, superkomfortowe, za
mienię na podobne w Kra
kowie lub Npwej Hucie.
Oferty 92997 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

PARCELĘ budowlaną w

Podgórzu — zamienię na

mieszkanie własnościowe
w Krakowie. Warunki do
uzgodnienia. Oferty 92923
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

BYTOM! M-2 spółdzielcze
—suóęrkom fortowe, za
mienię na podobne w

Krakowie. — o-ferty 9*>a^9
„Prasa” Kraków. Wiśl
na 2.

SKAWINĄ! Młode mał
żeństwo z dzieckiem po
szukuje pokoju z kuchnią
na okres roku. .— Czynsz
płatny miesięcznie. Ofer
ty 92991 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

mieszkanie w Krako
wie, w cenie dó 150.000 —

kunie.. Oferty 92922 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2CASTROL GTX — Sprze

dam. Telefon 312-86.Szybko przygotowujemy,
zaocznie I wieczorowo,

do egzaminu
eksternistycznego

w zakresie liceum
ogólnokształcącego

Informacji udziela i za
pisy przyjmuje — Zarząd
Krakowski Towarzystwa

Wiedzy Powszechnej —

w Krakowie,
ul. BASZTOWA 15, IV p„
codziennie w godzinach
od 12 do (14, z wyjątkiem
sobót;

NOWĄ karoserię Fiat 127p
—. po wypadku, sprzedam.
Tei. 407-49, W godz. 19—
21. 92599-g

MERCEDES 200-D — do-

sprzedania. Rok produkcji
196% stan bardzo dobry.
Zgłoszenia: Kraków, ul.

Felicjanek 23/5.

DWA pokoje, kuchnia —

60 m?. komfortowe, I n„

przy ul. Brzozowej — za
mienię na trzv pokcje su
perkomfortowe — kwate
runkowe. na os. Kozłó
wek lub Medvkó5,r. — Tel.
645-25, po godz. 15.

SPÓŁDZIELCZE M-2

ÓS.

PRZYJMĘ na mieszkanie.

Czynsz miesięczny 2.00 .0 zł.
Oferty 92981 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

w

Chorzowie — zamienię na

wpodobne lub większe
Krakowie, względnie
Nowy Sącz, Nowy Targ.
Warunki do uzgodnienia.
Oferty 93921 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.BEZDZIETNE małżeństwo

— członkowie spółdzielni
mifeśzkąnfówęj, poszukuje
na rok pokoju w Krako
wie lub okolicy. — Oferty
92968 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SAMOTNY nauczyciel po
szukuje pokoju w Nowej
Hucie. Oferty 92861 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Nieruchomości
18 Stycznia 51

Szymanowskiego
Boh. Stalingradu
Sławkowska 6

NOWYM SĄCZU, ul. Paderewskiego 54

TARNOWIE, ul. Kościuszki 1.

14

30

♦
♦

Życzymy udanych zakupów

w

w

KURSY intensywnego na
uczania języka angielskie-;
go i niemieckiego, organi
zuję WZS „Oświata” —

Kraków,., ul. Mazowiecka 8
— telefon 394-23.

KUCHNIĘ elektryczną —

nową, bułgarską, 3 płytki
grzejne, piekarnik i scho
wek (okres gwarancji) —

sprzedam . Gen a 1.700 zł. —

Zgłoszenia: Kraków-Pła-
szów, Dworzec 5 m. 5.

RAKIETY 1 piłki teniso
we — sprzedam. Telefon
209-34, W godzi 18—20.

MIESZKANIE spódzielćze
M-4, komfortowe, w Tar
nowie -* zamienię na po
dobne w Krakowie. Ofer
ty 93236 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2

POKÓJ z kuchnią, dziel
nica Krowodrzą, zamienię
na większe. Warunki do
omówienia. — Oferty 92970
. .Prasa” KrakóW, Wiśl
na 2.

KUPIĘ działkę budowlaną
— rozpoczętą, budowę lub
stan surowy. Oferty 92416
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

KIERMASZ

Z

artykułów kosmetycznych i gospodarstwa domowego
do Klubu Sportowego „KORONA” w Krakowie, ul. PSTROWSKIEGO 9

w dniach od 2 do 4 marca, w godzinach 10-M8.

W programie pokazy i porady z zakresu kosmetyki i gospodarstwa do
mowego, prowadzone przez instruktorki Ośrodka Kultury i Postępu
w Gospodarstwie Domowym przy Zarządzie Ligi Kobiet w Krakowie.

okazji zbliżającego się DNIA KOBIET zapraszamy na

WYPOSAŻENIE do upra
wy pieczarek o powierz
chni 50 ms, sprzedam. —

Cena do uzgodnienia. —

Oferty 92982 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SIATKĘ ogrodzeniową —

wys. 1,5 m, pocynowaną,
55 mb — sprzedam. Cena
65 żł 1 mb. pferty 92916
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na. 2.

MEBLE — komplet cepe
liowski, jasny — sprze
dam. Tel. 420-93, wieczo
rem.

NOMINALNY wał z kor-
bowodaml do VW-12D0/
30 KM — sprzedam. Oferty
92953 „Prasą” Kraków,
Wiślna 2.

LAMPY: Sollux 500 świec
— kwarcową „Hanau”
palnik rtęciowy, leżankę
lekarską — sprzedam. Te
lefon 262-99, godz. 17—18.

BOKSERY młode, bardzo
łddne — sprzedam. — Ul.

•Topolowa 29/8, po godz.
18.

URZĄDZENIE wytwórni
wód gazowanych, butelki,
surowce, konia i piąton —

sprzedam. Antoni Kośció
łek, Trzebinia, pi. Lenina
10, tel. 67.

/

FISHARMONIĘ (4 głosy)
produkcji niemieckiej —

oraz saksofon tenor pro
dukcji czeskiej — sprze
dam. Florian Zuba. Biel-
cza k Brzeska, woj. tar
nowskie.

MAGIEL z prasowalnicą,
sprzedam bardzo tanio. —

o Certy 93027 ..Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

K ASĘ pancerna — sprze
dam. Ofert.V: 93019 ,Pra-
sa*’ Kraków. Wiślna 2.

HEBLARKĘ grubościową
— sprzedam. Zgłoszenia:
Tan Sajdak, Niepołomice
79.

KURNIK na 12 tys. sztuk

brojlerów, wraz z parce
la 66-arową, 40 km od
Krakowa — sprzedam. —

Oferty 93047 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

BALKONIK, nie używany,
dla osób chorych na no
gi. Tel. 203-35,

POKÓJ z kuchnią, 38 ms,

superkomfortowe, na I p„
z balkonem, w Nowej Hu
cie — pilnie zamienię ńa
3 pokoje. — Warunki do
omówienia. — Oferty 93245
„Prasa”. Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe 3—5 pokoi. Może

być stare budownictwo. —

Oferty z ceną kierować:
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2. dla nr 93280.

PIĘKNE mieszkanie 3-po-
kojowe, komfortowe, za
mienię na 2 mieszkania
po 2 pokoje równorzędne
lub po pokoju z kuchnią.
Warunki do omówienia. —

Oferty 93277 „Prasa” Kra
ków’ Wiślna 2.

ĆMIELÓW! 2 pokoje z ku
chnią, 2 balkony, I pię
tro,. centriftn — zamienię
na mieszkanie w Krako
wie lub Nowej Hucie. —

Oferty 93?.86 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ superkomfor-
towe, 3-pokojowe M-4 w

centrum Bochni — na po
dobne. w Krakowie. Ofer
ty 92960 „Prasa” Kraków,
Wisina 2.

SPRZEDAM koło Krako
wa działkę budowlaną 1-

hektarową. Oferty 92279
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Zguby

GARSONIERĘ komforto
wą, 25 m2, parter, śród
mieście — zamienię na

nokói z jasna kuchnią. —

Peryferie wykluczone. —

Warunki do omówienia,
oferty «°946 ..Prasą” Kra
ków, Wiślna -2.

Kwatfrttnkowe a no
-nie z kuchnia, w Nowel
Hnęi* — zamienię 2

nnirnje 7 kuchnia. o^e^ty
o*>Q51 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ATRAKCYJNE M-5 za
mienię na dwa mieszka
nia. Jedno b^ó noża
Krakowem. Tel. 495-91.

PANI pracująca nószuku-
1e pokoi’1 lub

nf«rty ®*»9S6 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

500 ZŁOTYCH nagrody za

pomoc w odnalezieniu
małej suczki — mieszań
ca, sierść jasną, szorstka,
uszy stojące, ogon krótki,
dolna szczęka nieco wysu
nięta. Wabi się „Giga'’. —

Telefon 418-42, w godz. 16
—20. 93253-g

KRAWCZYK Barbara -

Mały Rynek 6/6, zgubiła
legitymację służbową nr

4/76, Zakładu Fizjologii
Roślin PAN — Kraków,
uprawniającą do 50 proc,
zniżki kolejowej.

PIWKOWSKI Janusz, zam.

w Krakowie, ul. Zaleskie

go 13, zgubił indeks nr 14,
wydany przez Zasadniczą
Szkołę Zawodową Do
kształcającą nr 2 w Kra
kowie.

POKOI
DLA TURYSTÓW i PRZYJEZDNYCH w mieście Krako
wie i na terenie województwa miejskiego — poszukuje
Krakowskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „WAWEL-
TOURIST".

Zgłoszenia przyjmuję i informacji udzielają:
< Oddział Turystyki KPT „Wawel-Tourist”

Kraków, ul. Krowoderska 74, tel. 359-47
♦ Biuro Zakwaterowania w Pokojach Gościnnych

Kraków, ul. Pawia 8, tel. 216-40

oraz Ekspozytury KPT „Wawel-Tourist":

♦ Wieliczka, ul. Boh. Warszawy 3, tel. 150

♦ Skawina, ul. Mickiewicza 26, tel. 496

♦ Myślenice, Rynek 20, tel. 214-09

♦ Proszowice, Rynek 19, tel; 133

♦ Krzeszowice, ul. Krakowska 3, teł. 496
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Karnawał w Rio - otwarty
28 lutego w Rio de Janeiro roz

począł się doroczny karnawał.
Po przemarszu królowej i kró
la karnawału oraz 380 prze
bierańców otworzyły się podwo
je 1200 sal tanecznych, w których
mieszkańcy Rio de Janeiro i tu
ryści będą się bawić przez kilka
najbliższych dni.

W mieście zmobilizowano 30

tys. policjantów celem zagwa
rantowania porządku i bezpie
czeństwa uczestników karnawa-

Poniedziałek

MARCA

Albina

Antoniny

w
U.. Nowe szczegóły

o aferze „Lockheeda*

Słowackiego Halką, Ka
wiarnia „Literacką” 21.39 Kaba
ret”, Kawiarnia „Pod Pawiem”
(Grodzka 43): M Kabaret.

Kina

szkół średnich — Rodzina współ?
czesna. 13.25 i 14.30 Technikum
Rolnicze. 16.25 Program dnia. 16.30
Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 Kon
sylium cz. I. 17.30 Studio Telewi
zji Młodych. 18.20 Ekspres Mo
skwa — Władywcstok — film dok.
18.55 Sami o sobie. 19.20 Dobranoc
19.30 Dziennik. 20.15 Wiadomości
sportowe. 20.25 Przypominamy, ra
dzimy. 20.30 Trzecia granica — film
ser. TVP. .21.30 Interstudlo. 22.15

Konsylium cz. II. 22.30 Dziennik*
22.45 Zakończenie programu.

UWAGA

H

W „Echu Krakowa” dnia 20 lutego br. ukazał się artykuł
doc. dr Janusza Bogdanowskiego pt. „Wyrok na koniec ulicy
Jozefa , w którym autor sugeruje jakoby nowa zabudowa

rejonu pl. Bawół i ul. Józefa na Kazimierzu miała zastąpić
wyburzone budynki zabytkowe przy ul. Józefa. Ponieważ

projekt rewaloryzacji otoczenia pi. Bawół powstał w naszym
biurze, przesyłamy list otwarty autora projęktu, architekta
Wiesława Nowakowskiego, z prośbą o opublikowanie jako
wyjaśnienie nieścisłośoi zawartych w wymienionym artykule.

DYREKTOR
Miejskiego Biura Projektów

mgr ini. areh.

Istnieje więc szansa — jeśli
realizacja przebiegnie zgod
nie z projektem — że ulica
Józefa będzie miała swoje
dawne zakończenie przy Sta
rej Bóżnicy i mimo że będzie
to rekonstrukcja —- odzyska
ten niepowtarzalny, jak Pan
pisze — „prowincjonalno-ka-
zimierski” charakter.

Z poważaniem

Amerykański tygodnik polity
czny „Newsweek” pisze w naj
nowszym wydaniu, że w tzw. a-

ferze Lockheeda ’

tj. przekupy
waniu przez przedstawicieli tej
firmy amerykańskiej urzędni
ków zagranicznych, aby sobie za
pewnić lepsze warunki sprzeda
ży — zamieszanych jest 43 wyż
szych urzędników japońskich^
Większość obserwatorów w To
kio sądzi, że prędzej czy później
ich nazwiska zostaną ujawnione.

Groziłoby to poważnymi kon
sekwencjami obecnemu rządowi
japońskiemu.

ADAM KOCZUR

SZANOWNY PANIE
DOCENCIE!

W „Echu Krakowa” z dnia
20 lutego br. ukazał się arty
kuł napisany przez Pana pod
tytułem „Wyrok na koniec
ulicy Józefa”.

Podzielam w pełni Pana o-

pinię na temat oburzającego
faktu dopuszczenia do ruiny
zabytkowych kamieniczek

przy ul. Józefa i późniejszego
całkowitego ich wyburzenia.
Jednak w dalszym ciągu ar-

. lykułu.pojawiają się sformu
łowania, które zaniepokoiły
mnie, jako autora projektu
architektonicznego zabudowy
placu Bawół i jego otoczenia.

Sugeruje Pan, że projekt ten

miałby stworzyć jakoby „in
ne tło dla starej zabudowy
ul. Szerokiej”, w miejsce wy
burzonych kamieniczek

wprowadzając „solidne nowe

bloki”. Muszę stwierdzić, że

jest to określenie co naj
mniej nieścisłe. W projekcie
rewaloryzacji placu Bawół i

jego okolicy ani jeden bu
dynek zabytkowy nie był
nigdy przeznaczony do wy
burzenia. We wszystkich al
ternatywach projektu zespół
budynków przy ul. Józefa od
nr 25—33, był zachowany i

przewidziany do adaptacji,
względnie częściowej rekon
strukcji w dotychczasowej
formie, w oparciu o szczegó
łowe ekspertyzy konserwa
torskie. Nowa zabudowa, do-

stosowana w

nia, powstać
Józefa, na wolnych terenach

placu Bawół, lub w miejscu
niezabytkowych, zruderowa-

nych oficyn. Nie chciałbym
wdawać się w polemikę co do
charakteru „nowoczesności”
architektury tej zabudowy,
czy jej — jak Pan to określił
— „angielskiego stylu”.

Moim zdaniem jest to spra
wa subiektywnej oceny i

dyskusja na ten temat mo
głaby trwać 4. długo.. Nadmie
niam tylko, że projekt uzys
kał szereg pozytywnych opi
nii również ze stanowiska

konserwatorskiego m. in. Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki,
Rady Konserwatorskiej
Konserwatora

Niestety dalsze
czek, opisane
są prawdziwe.

skali do otocze
nia z tyłu ulicy

i
Zabytków,

losy kamieni-
przez Pana

Niezgodnie z

projektami nastąpiła ich cał
kowita. rozbiórka, w dodat
ku sposobem brutalnym, przy
użyciu spychaczy. Fakty do
konane zmusiły Miejskie Biu
ro Projektów do opracowania
nowej wersji projektu, w

której omawiany zespół ka
mieniczek jest przewidziany
do ścisłej rekonstrukcji we
dług posiadanych materiałów

inwentaryzacyjnych — przy
najmniej od strony ulicy Jó
zefa. Użyte będą również nie
liczne uratowane elementy
zabytkowe (portal, belki dre
wniane, drzwi).

WIESŁAW NOWAKOWSKI
MIEJSKIE

BIURO PROJEKTÓW

Autokar z pasażerami
wpadł do jeziora

32 osoby poniosły śmierć w

wypadku autobusowym, jaki wy
darzył się w pobliżu Chunchon,

i w Korei południowej.
Przy dużej szybkości autokar

1 niespodziewanie zboczył z drogi
I i wpadł do jeziora.

Gdy pieniądze szły
do kieszeni oszustów

Przed Sądem Wojewódzkim w j
Warszawie toczy się proces 7 b.

działaczy Polskiego Związku Mo-!
torowodnego, oskarżonych o za- .

garnięcie na szkodę tego Związku *

co najmniej 1.750 tys. zł.
Przez kilka lat podrabiali oni

tysiące dokumentów, pozorujących
szkoleniowe i turystyczne imprezy
motorowodne, a pieniędzmi wyko
rzystanymi rzekomo na ich orga
nizowanie dzielili się między sobą, i

Do ujawnienia tych poważnych |
nadużyć finansowych przyczynił |

się w istotny sposób b. sekretarz
komisji rewizyjnej Związku —

Władysław B. Wkrótce okazało

Śnieg
szybko znika...

Na Gubałówce już coraz trud
niej jeździć na nartach; na Ka
sprowym coraz więcej . kamieni

wystaje spod znikającego śnie
gu. Cieszą się tylko taternicy,
mają idealne warunki do upra
wiania Wspinaczki.

Szpital ma pełne ręce roboty.
Dzień po dniu przybywa tu po
20—30 ofiar „białego szaleństwa”.

A. Rak.

I

I
I

się jednak, że i on nie jest bez

winy. Na wiele lat przed wykry
ciem afery motorowodnej, a na
wet jeszcze przez kilka miesięcy po
tym, działał w podobny sposób i

przywłaszczył sobie w sumie co

najmniej 350 tys. zł. .

Władysław B., występując w

imieniu Polskiego Związku Moto
rowodnego . oraz klubów sporto
wych „Mewa”, „Wisła” i Warsza
wskie Towarzystwo Wioślarskie,
„organizował” kursy motorowod
ne dla pracowników przedsię
biorstw państwowych, instytucji i

spółdzielni pracy i zagarniał do

własnej kieszeni pobrane za te
szkolenia opłaty. Terenem jego
działania była Warszawa, Pojezie
rze Mazursko-Augustowskie, Ra
dom, Pułtusk i Płock.

Posługując się podrobionymi
pieczęciami, Władysław B. wystę
pował także w imieniu różnych
nie istniejących klubów, mających
rzekomo swe siedziby w Warsza
wie.

W „pracy” tej pomagał mu Ry
szard J., jako rzekomy skarbnik
i członek nie istniejących komisji
egzaminacyjnych oraz Andrzej T„
zastępca kierownika klubu w War
szawskim Towarzystwie Wioślar
skim.

Akt oskarżenia przeciwko tym 3
„działaczom’* Prokuratura Woje
wódzka w Warszawie przekazała
już do sądu, przed którym wkrót
ce odpowiadać będą za popełnio
ne przestępstwa.

Kijów17Noceidniecz.Ii11
(poi. 1. 18). Uciecha 15.45, 18, 98.18
Patt Garret i Biily Kid (USA 1. 18)
Warszawa 18, 17.30, 30 Niewinni o

brudnych rękach (fr.-RFN-wł. 1.
18). Wolność 18, 18, 20 „Dulscy"
(poi. 1. 15). Apollo 16, 19 Jaro
sław Dąbrowski (poi. b. o.), Wan
da 16, 18, 20.15 Syndykat zbrodni
(USA 1. 15), Sztuka-studyjne
15.30, 18, Amarcord (wł.-tr. 1.
14) . Mł. Gwardia (Lubicz 15) 14.43,
17, 19.13 Synowie szeryfa (USA t.

15) , Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45,
18, 20.15 Nocny kowboj (USA 1. 18),
Świt (N. Huta, os. Teatralne 10)
15, 17.30, 20 Żądło (USA 1. 15), M.
Sala 15, 17, 19 Trzecia córka
(ZSRR 1. 15), Światowid (N. Huta,
os. Na Skarpie 7) 16, 18, 20 Obrazki
z życia (poi. 1. 15), M. Sala 15, 17.15
19.30 Jak utopić doktora Mraczka
(CSRS 1. 15), Wisła (Gazowa 21)
16, 18 „Roztargniony (fr. b. o.), 20
Kalina czerwona (radź. 1. 15).
Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30
Polska gola! (poi. b. o.), 17.30, 19 30
Piosenkarka z Tawerny (jug. 1. 18).
Pasaż (Pasąż Bielaka) 15, 16, 17

Przygody Bolka 1 Lolka, 18, 20,
22 Kłute (USA 1. 18), Ugorek (on
Ugorek) 17, 19 Niespokojne mórz-
(CSRS b. o.), Sfinks (Majakow
skiego 2) 16, 18, 20 Spragniona mi
łości (bułg. 1. 15), Kultur* (Rynek
Gł. 27) 15.45, 18, 20.15 Układ (USA
1. 18), wiedza; (Rynek Gł. 27) 17.15

Ameryka XV cz. cyklu (poi. b. o:).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 20
Śledztwo skończone — proszę za
pomnieć (wł. 1. 18). Związkowiec-
s*wdvjn* (Grzegórzecka 71) 15.15.

18, 20.15 Handlarz bronią (wł. 1. 15),
Rotunda (Oleandry 1) 17 Krzyżacy
(poi. 1. 15), Dom Żołnierza (Lubicz
48) !7, 19 Dziewczyna z laską (ang.
I. 15).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — i: 16.25 Pro

gram dnia. 16.30 Dziennik,. 16.40 O-
biektyw. 17 Zwierzyniec. 17.45 Echo
stadionu. 18.05 Stulpner —'■zbójnik,
zgór—filmTVNRD.19Szarena
złote. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.15 Wiadomości sportowe
20.25 Teatr TV: Teresa Raąuin
21.55 „XYZ” — cz. II. 22.25 Wie
czorne serenady. 22.45 Dziennik.
23 Zakończenie programu.

PONIEDZIAŁEK — II: 16.45 Ję
zyk niemiecki. 17.10 Program dnia.
17.15 Człowiek i jego środowisko.
18 Włoskie dylematy. 18.30 Liban
— rep. 19 Kronika. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dzienniki 20.15 Wiadomości
sportowe'. 20.2R &wl^t — obyczaje
— polityka. 20.55 Adam Harasie-
wicz gra Chopina. 21.20 „24 godzi
ny’*. 21.30 Z . Mają Komorowską i

Krzysztofem Zanussim o „Bilansie
kwartalnym’*. 21.50 Film dokum.
22.05 Zakończenie programu. 22.10

Język angielski w nauce .i techni
ce. 22.40 NURT — Matematyka.

WTOREK — I: 6 i 6.30 Techni
kum Rolnicze. 7.30 Maki Isyk Ku
la — film radź. 9 Program dla kl.
I. 10 Język polski kl. II lic. 12

Język polski kl. IV lic. 12.55 Dla

— Zaraz przygotuję ci łóżko.
— Chwileczkę. Czy zatrzymałaś jeszcze kiszoną ka

pustę? ,

— Nie zamierzasz przecież jej jeść?
— Dlaczego nie?
— Jest ciężko strawna. Możesz poczuć się źle.
— Odgrzej mi ją jednak. 1 nie zapomnij — mało soli.

Myśli jego krążyły ciągle wokół tego samego punktu.
Ktoś wiedział, że Chabut będzie owej środy na ulicy
Fortuny. Było nieprawdopodobne, aby ten ktoś go śle
dził. Po pierwsze, że trudno śledzić kogoś w . Paryżu,
szczególnie kogoś w samochodzie, a następnie, że sprze
dawca win przybył około siódmej w towarzystwie Sza
rańczy.

Czy. można sądzić, że zabójca oczekiwał przez blisko
dwie godziny na dworze, na zimnie, nie zauważony
przez nikogo? Nie musiał też przyjeżdżać samochodem,
ponieważ po oddaniu strzałów pośpieszył na stację me
tra Malesherbes.

Nieuporządkowane myśli krążyły mu po głowie i wie
dział, że powinien zrobić wysiłek, aby przemyśleć
wszystko.

— Czego się napijesz?
— Piwa; to zrozumiałe; Do kwaszonej kapusty me

widzę nic odpowiedniejszego.
Uznał to wszystko za bardziej apetyczne, niż było

w istocie i nie spieszył się odsuwać talerz. Nie leżało
w jego zwyczaju kłaść się spać o wpół do siódmej wle*
ozorem, ale tym razem jednak tak zrobił. Pani Maigret
przyniosła mu do łóżka dwie aspiryny. c

— Czy nie :

ostatnim . .. ..

karstwo, które ci bardzo dobrze zrobiło.
— Nie
— Czy

do niego? .
_

•

— Nie. Zaciągnił zasłony i zgaś światło.
myśli sUwairHniewralne. wTłS «££ dobrej kawy. Próbował ją małymi łykami.

„ -..Ul V. —--s--V ,-
'

..1. ehciałbyś wziąć nic innego? Pamiętam, ze

razem, trzy lata temu, Pardon przepisał le

przypominam sobie. ■
naprawdę nie chcesz żebym zatelefonowała

— Czy zechciałabyś mi podać fajkę i tyto<? Jak jest
dzisiaj na dworze?

— Mgła, ale o wiele mniejsza niż wczoraj. Myślę, że

później wyjdzie słońce.
W dzieciństwie zdarzało mu się, chociaż rzadko, że

był skłonny chorować, zwłaszcza wtedy, gdy nie przy
gotowywał lekcji. Czy trochę podobnie nie było i tym
razem? Nie, ponieważ miał gorączkę.

Pani Mąigret, zanim podała i«u fajkę, przyniosła ter
mometr. Włożył go delikatnie pod język.

— 36,5*. Poniżej normy.
— Mimo to pociłeś się bardzo.

Wypalił fajkę, wypił drugą filiżankę kawy,
— Sądzę, że weźmiesz co najmniej jeden dzień urlopu.
Nie odpowiedział od razu. Wahał się. Było mu dobrze

w miękkim zagłębieniu łóżka, przede wszystkim teraz,
kiedy nie bolała go już głowa. Lapointe był zajęty usta
laniem alibi dla każdego z mężczyzn wymienionych
w wykazie pani Chabut.

Był zniechęcony. Wstępne śledztwo wskazywało ślady.
\J ... iż nie mógł po

zbyć się wrażenia, że tropy te są fałszywe, że prawda
jest pod ręką i wystarczyłoby gdyby zechciał wytężyć
umysł.

— Są nowości w gazetach?
— Twierdzą, że jesteś na tropie.
— To dokładne przeciwieństwo tego, co im powiedzia

łem.

Do godziny dziewiątej wypił trzy duże filiżanki kawy,
a pokój był niebieski od dymu z jego fajki.

— Co robisz?
— Wstaję.
— Czyżbyś mimo wszystko chciał wyjść?
— Tak.

Nie nalegała, wiedząc z góry, że to nie dałoby żalnych

Noc wydawała mu się nieskończenie długa. Budził
się kilkakrotnie mając zatkany nos i utrudnione oddy
chanie. W momentach przebudzenia i półświadomości,
prawie za każdym razem słyszał lub sądził że słyszy
głos swojej żony.

W pewnej chwili ujrzał ją stojącą przy łóżku, z pi
żamą w ręku.

— Powinieneś założyć świeżą. Jesteś całkiem mokry.
Myślę, że byłoby też lepiej, gdybym zmieniła przeście
radło.

Spojrzał mętnym, półprzytomnym wzrokiem i po
zwolił zrobić co chciała. Potem znalazł się w jakimś. to“

kościele, który podobny był do salonu pani Blanche, - - -

chociaż rozmiarami ogromny. Środkiem, od głównego
wejścia, ciągnęły pary, Ubrane jak na ślub. Ktoś grał
na pianinie, ale była to muzyka organowa.

Miał tutaj coś do zrobienia, ale nie wiedział co,
a Oscar Chabut patrzył na niego z drwiącą miną, i po
zdrawiał przechodzące kobiety, nazywając je po imie
niu. 1

Przbudził się w trakcie tego widowiska i poczuł ulgę,
widząc znajomy pokój zalany szarawym światłem i czu-

jąc zapach kawy, dolatujący z kuchni.
—- Obudziłeś się już?
Był znużony, lecz nie czuł się chory i nie pocił się

więcej.
— Przygotujesz mi kawę?
Wydawało mu się, że już od bardzo dawna nie pił

rezultatów.

(Ciąa dalszy nastąpi)

i.

(1Ą

Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia i telewizji — re*'
dakcja nie bierze odpowiedzialno
ści.

Wystawy-muzea
Muzeum Lenina — Oddział w

Białym Dunajcu (pon. wt. 8—16),
Muzeum Narodowe — Oddziały:
Sukiennice: Galeria polskiego
malarstwa i rzeźby 1764—1900 (pon.
10—16, wt. niecz.), Szołayskich, pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (pon. 10—16, wt.
12—18 wst. wolny), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (pon. wt.

10—16), Archeologiczne, Poselska
3: Starożytność 1 średniowiecze
Małopolski, Kolekcja zabytków
archeologii śródziemnomorskiej,
Ikony anonimowanych twórców z

XV w. (pon. 10—14, wt. 14—18).
Etnograficzne, pl. Wolnica 1: A.
Strumiłło — Nepal (pon. 10—18,
wst. wolny, wt. niecz.), Sztuki No
woczesnej, N. Huta, os. Kościusz
kowskie 5: J. Orbitowski — Obra
zy 76 (pon. 15—21, wt. 11—18)
Sztuki Współczesnej. Bracka 2:
Prace K. Wejmana (pon. 15—21, wt.
11— 18), Kopalnia Soli, Wici’czka
(8—16), Krsńiy Dominikańskie,
Stolarska 8/10: Malar. K. Podsa

deckiego (pon. 15—21, wt. 11—***).

ry
Chir. Okulist. Prądnicka 35,37,

Cliir. dziiec. '

Prokocim, Neuroi.
Botaniczna 3, Urolog. Prądnicka 35

Laryng. Kopernika 23a, Pogot.
Ratunk.: Siemiradzkiego 1: wy
padki
wozy:
625-50,
105-73, . .

_

wina 09, Wieliczka 9, 557-60, Krze
szowice 9, 88, Myślenice 09, Proszo
wice 9, Pogot. MO tel. 07, Telefon
Zaufania 371-37 (16—22), dla dzieci
i młodzieży 611-42 (14—18), Stra4
Poż. 08, Pomoc Drogowa PZMot
Kraków 417-60 (7—22), Zakopane
27-97, N. Targ 29-42, N. Sącz 208-25,
Tarnów 39-96 (7—16), Informacja o

Usługach, Mały Rynek 5, tel. 565-88
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO tel.

411-11, Pogot. Ratunk. 422-22, 417 70
Straż Poż. 433-33, Dyżur pediatr.
dla Nowej Huty, Szpital w No
wej Hucie,
zagr. 222-48, centr. 237-60-70, wew.

35-14, kraj. 595-15, 238-80 do 82,
Informacja kodowa tel. 413-54 (dla
N. Huty), 203-22, 203-42, 584-23,
230-19, Milicyjny Telefon Zaufa
nia 216-41 całą dobę, 262-33 (8—16).
Krak. Tow. Świadomego Macie
rzyństwa, Młodz. Poradnia Lekar
ska, ul. Boh. Stalingradu 13, tel.
578-08 (codz. 9—18), Wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci — Lek. Spół
dzielnia Pracy, tel. 583-43, 568-26
(16—23.30), Informacja Turystycz
na „Wawel-Tourist”, Pawia 8, tel. ‘

260-91 (8—18), Informacja Kultural
na, KDK, pok. 144 (III p.) tel.
244-02, w godz. 11—18, Poradnia
Przedmałżeńska i Rodzinna, pl.
Wiosny Ludów 6 (pon. śr. i rrąt.
16—19).

Kopernika 23a,
Siemiradzkiego

tel. 09, zachorowania i prze*
380-55, Rynek Podgórski 2:
857-57, al. Pokoju 7: 109-01,
Lotnisku Balice 745-6v, Łka-

Informacja kolejowa

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), pl. Wolno

ści 7, Pstrowskiego 94 (tlen), No
wa Huta — Centrum A. 3
(tlen).

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz.

9do15.
Salon Gier .Sport. — ul. Marka

34 — Planty (10—21).
Salony rozrywkowe: ul. Pstrow

skiego 12 oraz os. Na Kozłówce
(11—21).

(Dokończenie na str. 3)

W LAJKONIKU:
I losowanie:

11, 14, 16, 35, 49
dodatkowa 20

II losowanie:

3,6,7,10,20
dodatkowa 29
końc. band. 974 i 2608

W KAROLINCE:

I losowanie:

8,20,34,47,‘
dodatkowa 44
końe. band. 27248

li losowanie:

1, 10, 22, 38,
dodatkowa 32
kodo. band. 11809

III losowanie:

5, 7, 22, 40,

49

39 i

43



Wygrana z Lublinianką przesądziła
o mistrzostwie „Wawelskich Smoków“

£ Tygodniowy turniej lubelski z udziałem wszystkich dru- S

g żyn ekstraklasy koszykarzy dobiegł końca. Po niezwykle 3
g zaciętych, dramatycznych bojach, mistrzostw’© Polski zdo- S
5 był zespół krakowskiej Wisły, odzyskując utracony przed S
B rokiem na rzecz Resovii, prymat w polskiej koszykówce. «

Popularna drużyna „Wawel
skich Smoków” była w przekro
ju całego sezonu, zespołem zde
cydowanie najrówniejszym wśród

wszystkich drużyn naszej eks
traklasy, sukces jest więc jak
najbardziej zasłużony, tym war
tościowszy, że uzyskany w roku

pięknego jubileuszu 70-lecia ist-

Z KRAJU
SZCZYRK. Podczas narciar

skich mistrzostw Polski w

dwuboju alpejskim wśród ko
biet zwyciężyła M. Michalska
(ROW), a wśród mężczyzn M.
Ciaptak (AZS Zakopane). W
slalomie specjalnym mężczyzn
triumfował B. Paluszek (Le
gia Zakopane).

GRUDZIĄDZ. W turnieju
siatkarzy zwyciężył Płomień
Milowice po zwycięstwach nad
Kadrą PZPS .3:1 i Avią Świd
nik 3:0. Ponadto AZS Olsztyn
pokonał Avię 3:1 i kadrę 3:2.

KRYNICA. W międzynarodo
wych mistrzostwach Polski, w

saneczkarstwie wśród kobiet
zwyciężyła H. Biegun (Polska
I), w jedynkach mężczyzn J.
Kasielski (Polska I), a w dwój
kach mężczyzn H. Sadowski —

K. Kulig (Polska II).
BYDGOSZCZ. Szachowym

mistrzem Polski na rok 1976
został A. Sznapik (Warszawa).

STALOWA WOLA,
nacyjnego turnieju
rek do dalszych gier
wała także rezerwa

skiej Wisły.

nienia tego zasłużonego dla pol
skiego sportu klubu.

Obawialiśmy się po dwóch ko
lejnych porażkach krakowian,
na finiszu turnieju lubelskiego,
ze krakowianie mogą nie wy
trzymać psychicznie ciężaru tego
spotkania z Lublinianką i stracić

tytuł, podobnie jak to miało

miejsce przed rokiem, w ostat
nim meczu sezonu. Na szczęście,
tym razem wiślacy, zagrali bez

zbytniej nerwowości, od począt
ku gry narzucili lublinianom

swój styl gry, uzyskując po kil
ku minutach walki przewagę
dochodzącą do 20 punktów. Ta
ki początek pozwolił zespołowi
krakowskiemu na zupełne opar
nowanie nerwów i mimo ambit
nych zrywów gospodarzy, któ
rzy zdołali nieco zniwelować

przewagę punktową, wiślacy do
końca meczu byli stroną przewa
żającą odnosząc pewne zwycię
stwo. Zwycięstwo, które wpro
wadziło ich na mistrzowski tron.

jakie spotkały wiślaków w Lu
blinie.

Gratulujemy serdecznie całe
mu zespołowi. Obszerniej do pre
zentacji mistrzowskiej drużyny
powrócimy w jednym z najbliż
szych numerów „Echa”. (LANG.)

A oto końcowa tabela I ligi:
1.
2.
3.
4.

33
33
33
33

WISŁA
Polonia
Resovia
Śląsk

5. Wybrzeże 33
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Lech
Start
ŁKS

Lublinianką
Spójnia
AZS W-wa

Pogoń

Z elimi-
koszyka-
awanso-

krakow-

Kazimierz Kmiecik (na zdję
ciu w białym kostiumie)’ na
leżał do najlepszych piłka
rzy Wisły w meczu ze Sta
lą Mielec. ■

Zdjęcia J. RUBIS

Turniej lubelski był dla kra
kowian bardzo trudny. Grali

przeciwko koalicji zespołów pra
gnących strącić ich z pozycji
przodownika rozgrywek, prze
ciwko widowni, która nie darzy
sympatią naszej drużyny, a tak
że niekiedy przeciwko sędziom,
którzy dawali się zasugerować
ogólnej atmosferze i tolerancyj
nie patrzyli na błędy rywali wi-

ślaków, im natomiast z żelazną
konsekwencją wyłapywali wszel
kie, najdrobniejsze nawet nie
prawidłowości. Ale na szczęście
wszystko już minęło, ostateczny
efekt jest korzystny dla teamu

Jerzego Bętkowskiego a radość z

tytułu pozwoli szybko zapom
nieć o drobnych przykrościach

aa

60
59
59
57
52

3038—2519
2691—2409
2888—2482
2679—2405
2850—2644
2547—2616
2371—2528
2518—2566
2158—2428
2473—2588
2265—2830
2380—2843

WISŁA — STAL MIELEC 1:1 (1:0). Bramki strze
lili: dla Wisły — Kmiecik w 10 min. a dla Stali Per
w 57 min. (z rzutu karnego). Sędziował p. Sobiecki
z Warszawy. Widzów ponad 30 tysięcy.
WISŁA — Gonet — A. Szyma

nowski, Płaszewski, Maculewicz,
Musiał — H. Szymanowski, Na-

wałka, Gazda — Kmiecik, Kap.
ka (od 72 min. Gacek), Kusto (od
86 min. Garlej).

STAL — Kukla — Rześny, Ko
siński, Oratowski, Per — Karaś,
Kasperczak, Hńatio — Lato (od
64 min. Gąsior), Krawczyk, Se
kulski.

Niewidoczny na zdjęciu
dzia p. Sobiecki z W-wy za- ■
rządził egzekwowanie rzutu

karnego. Na nic zdały się
protesty kapitana Wisły A.

Szymanowskiego (pierwszy z

lewej). Drugi z wiślaków na

zdjęciu to Maculewicz, a na

murawie leży poszkodowany
Krawczyk.

KRAKOWSKIE zespoły II ligi
koszykarzy rozegrały swe spotka
nia na wyjeżdżie. W Kielcach ko
szykarze Korony dwukrotnie
pokonali miejscową Tęczę w so
botę 81:54 (35:23) 1 wczoraj 79:86
(37:38). Nie powiodło się natomiast

koszykarzom krakowskiego AZS-u,
którzy doznali dwóch porażek
z Górnikiem w Wałbrzychu w so
botę 58:91 (36:51) i wczoraj 58:33
(24:43).
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Hokeiści Garbarni

na 2 miejscu

I
I

Sensacyjne zwycięstwo
szczypiornistek Cracovii

Fo piątkowym, słabym występie w meczu przeciwko katowic
kiemu AZS-owi, mało kto spodziewał się, iż we wczorajszym
pojedynku z mistrzyniami Polski — Ruchem, szczypiorńistki
Cracovii zdołają uzyskać zwycięstwo. Tymczasem podopieczne
mgr E. Surdyki, zagrały zupełnie inaczej niż w piątek, zademon
strowały poprawną grę w ataku i bardzo skuteczną w defensy
wie, odnosząc sensacyjne zwycięstwo nad zespołem chorzowskim
15:14 (8:5).

Cracovia rozpoczęła w impo
nującym stylu, szybkimi akcja
mi raz po raz wyprowadzając
w pole zawodniczki Ruchu, Po

niespełna 10 minutach spotkania
biało-czerwone prowadziły 5:1
Chorzowianki zupełnie się zagu
biły, w ich szeregi wkradło się
zdenerwowanie a Cracovia kon
sekwentnie realizując założenia

taktyczne dyktowała tempo gry.
W drugiej połowię spodziewa

no się przyspieszenia tempa ak
cji mistrzyń Polski, większej
skuteczności ich poczynań. Pierw
sze minuty po zmianie stron po
twierdziły te przypuszczenia.
Chorzowianki ruszyły do kontr
ofensywy, zaczęły niwelować

przewagę zespołu gospodarzy i
w 35 min. spotkania doprowa-

• dziły dó wyrównania 10:10 a w

kilka minut później objęły na
wet prowadzenie 12:11. Krako
wianki nie dały jednak za wy
graną. Na 50 sekund przed koń
cem stan meczu był remisowy
14:14. Piłkę miały chorzowianki
lecż straciły ją i akcja Cracoyii
została przerwana w pozycji rzu
towej, za co sędzipwe przyznali
rzut karny. Egzekwowała Wę
grzyn i strzał jej znalazł drogę
do siatki. Zwycięstwo Cracovii,
choć sensacyjne, było w pełni
zasłużone, a całemu zespołowi
należą się słowa uznania za am
bicję i wielką wolę walki. (jl)

W pozostałych spotkaniach pa-

W KATOWICACH zakończyła się
runda halowych mistrzostw Ślą

ska młodych hokeistów na trawie.
Duży sukces odnieśli w niej mło
dzicy Garbarni, zajmując w sil
nej konkurencji drugie miejsce
za Siemianowiczanką. Oto wyniki
spotkań rozegranych przez Gar
barnię: z KS Cieszyn 4:3, Gór
nikiem Siemianowice 2:1, AZS-em
Katowice 1:4, Piastem Gliwice 3:0,
i Siemianowiczanką 1:8; Najlep
szymi graczami zespołu krakow
skiego byli: Gajewski, Czajkow
ski, Lesińskt i Fijak. II runda
mistrzostw rozegrana zostanie w

nadchodzącą sobotę i niedzielę w

Siemianowicach.

I

Ze świata
DORTMUND. W ostatnim

meczu eliminacyjnym piłkar
skich mistrzostw Europy zes
pół RFN w grupie VIII poko
nał Maltę 8:0 (4:0), zapewnia
jąc sobie pierwsze miejsce w

grupie VIII.
SYDNEY. Podczas pływac

kich mistrzostw Australii S.
Holand ustanowił na dyst. 800
m st. dow. rekord świata wy
nikiem 8.02.91 sek.

BERLIN. Podczas pływac
kich zawodów A. Stile (NRD)
ustanowiła na dyst. 200 m st.

grzbietowym rekord świata
wynikiem 2.14 .41 min.

NOWY JORK. W międzyna
rodowych mistrzostwach USA
w hali w skoku o tyczce zwy
ciężył R. Carter (USA) przed
W. Kozakiewiczem (obaj sko
czyli po 550 cm).

LOpJDYN. Puchar- piłkar
skiej ligi angielskiej zdobył
zespół Manchesteru City po
zwycięstwie nad Newcastle 2:1

(1:1).
HAWANA. Po 11 etapach ko

larskiego wyścigu dookoła Ku-
•by prowadzi A. Arencibia (Ku
ba), a najlepszy z Polaków T.
Mytnik zajmuje 14 miejsce.
Drużynowo prowadzi Kuba,
a Polska jest ósma.

SUEDSTADT. W rewanżo
wym meczu tenisowym o Pu
char Europy Polska pokonała
Austrię 3:0.

Porażka Hutnika
bok-

do
Pol-
kra-
Oba

Wal-

W ZALEGŁYM meczu

serskim z cyklu eliminacji
indywidualnych mistrzostw
ski Stal Rzeszów pokonała
kowskiego Hutnika 15:5.

zespoły oddały po 2 pkt. :

kowerem, a najlepszą walkę sto
czyli w wadze półśredniej Bry
dak (Stal) z Rojem (zwyciężył
rzeszowianin).

dły wyniki: Skra W-wa -4 AZS
Katowice 24:11, AŻS Wrocław —

Start Gdańsk 18:14 i Pogoń Szcze
cin 32:21, Otmęt Krapkowice —

Pogoń Szczecin 21:16 i Start
Gdańsk 15:14, AKS Chorzów —

Sośnica Gliwice 15:13.

TABELA

1. AZS Wrocław 13 25 273—206
2. Ruch 12 18 206—142
3. Skra 13 18 245—198
4. AKS 12 13 169—171
5. CRACOVIA 13 12 205—220
6. Otmęt 13 10 198—225
7. Pogoń 13 10 218—246
8. Start 13 10 169—203
9. Sośnica 12 8 174—174

10. AZS Katowice 12 2 144—216

Maleją
hokeistów

W PRZEDOSTATNIEJ kolejce
rozgrywek hokeiści Cracovii od.
nieśli dwa zwycięstwa nad Po
lonią Bytom, wygrywając W

sobotę 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) i w iden
tycznym stosunku w • niedzielę
— 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Bramki dla

zwycięzców zdobyli: w sobotę —

Zieliński, Stryczek, Frasik, Mi
gacz i w rewanżu — Kalata 2,

szanse

Cracovii

Ponowny remis

ŻOWYM meczu pięściarskim bokserzy Wisły po
wtórnie zremisowali z Silnym zespołem Slaviji z Banja Luki 10:10.
W meczu tym nie odbyto pojedynku w wadze piórkowej, stoczono

natomiast dwie walki w wadze lekkopółśredniej. Zwycięstwa dla

Wisły odnieśli: Michalik, Pieniążek, Bohosiewicz, Aftyka i Le
wandowski. Podobnie jak w pierwszym pojedynku bokserzy Wi
sły przeważali w lżejszych wagach, natomiast w cięższych prze
waga gości była wyraźna. W sumie, obydwa spotkania stały na

dobrym, od dawna nie oglądanym w Krakowie poziomie i stały
się ceńnym wkładem pięściarzy w uroczystości obchodów 70-le-
cia GTS Wisła. (W. D.)

Zieliński i Stryczek. Opinie o

wyraźnej Zwyżce formy pod
opiecznych trenera Masełko zna
lazły potwierdzenie w spotka
niach z Polonią. Krakowianie,
którzy mają jeszcze szanse na

zakwalifikowanie się' do turnie
ju barażowego o awans do I ligi
zad emontrowali szczególnie w

pojedynku niedzielnym szybką
i urozmaiconą grę. W niezwykle
ambitnie walczącym zespole
gospodarzy wyróżnił się bram
karz Datkiewicz, który kilka
krotnie pewnie interweniował i

wygrał kilka pojedynków sam

na sam z napastnikami Polonii.
Goście okazali się przeciwni
kiem wymagającym, co... cieszy
(kibiców Cracovii) mając na u-

wadze ich dwumecz z Unią w

Oświęcimiu który zadecyduje o

ostatecznej klasyfikacji w gru
pie. (W. D .)

W pozostałych spotkaniach
grupy południowej uzyskano
wyniki: Stal Sanok — Fortuna

Wyry 16:1 i 10:0, Odra Opole —

Chemik Kędzierzyn 3:1 i 5:0,
Unia Ośw. — GKS Jastrzębie
5:2 i 6:5.

Inauguracyjny mecz wiosennej
rundy ligowej zgromadził na

trybunach stadionu Wisły z gó
rą 30 tysięcy .widzów, żądnych e-

mocji futbolowych, stęsknionych
za piłką w dobrym wydaniu.
Mecz czołowej drużyny ekstra
klasy mieleckiej Stali z zespołem
gospodarzy stał się prawdziwym
wydarzeniem pod Wawelem, a

że pogoda była wspaniała, sta
dion dosłownie pękał w szwach.
Kibice, którzy oglądali spotka
nie nie mogli narzekać na brak

emocji. Walka w tym inaugura
cyjnym pojedynku była bowiem

niezwykle zacięta, a poziom za
prezentowany przez obydwie
drużyny zupełnie dobry jak na

tę porę roku.

Podobała się szczególnie pierw
sza połowa w której piłkarze
dysponowali dużym zapasem ■sił,
grając w związku z tym szybko.
Akcje zmieniały się często, to

pod jedną, to pod drugą bramką
powstawały groźne sytuacje, du
żo było strzałów na bramkę, więc
też raz po raz zrywały się
trybunach oklaski.

Druga część meczu była już
słabsza. Zawodnicy grając
grząskim boisku, stracili sporo
sił i nie prezentowali już tak

szybkich akcji jak w pierwszych
45 minutach, stracił też kondycję
arbiter spotkania p. Sobiecki,
wydając sporo problematycz
nych decyzji. Tę o największym
ciężarze gatunkowym podjął w

56 min. dyktując rzut karny
przeciwko Wiśle, za faul Macu-
lewicza na Krawczyku. Wydaje
mi się, iż ta decyzja była moc
no problematyczna, nie wdając
się nawet w rozważania, czy w

starciu i walce o piłkę Kraw
czyk rzeczywiście został śfaulo-
wańy. Kiedy w kilku podob
nych sytuacjach pod bramką
mielczan defensorzy zespołu Sta
li walczyli, ostro z napastnikami

Wisły, wchodzili bezpardonowo w

biegnących z piłką krakowian, p.
Sobiecki tolerował ich zagrania;
w takiej samej sytuacji po(i
bramką Wisły bez wahania po
dyktował rzut karny. Ta wła
śnie, niejednakowa ocena bardzo

podobnych zagrań różnych stron,
pozwala, moim zdaniem, na

stwierdzenie, że decyzja p. So-

bieckiego była wątpliwa i wiśla
cy mogą mieć do arbitra sporo

pretensji.
W zespole gospodarzy, który

grał z wielką ambicją i poświę.
ceniem palmę pierwszeństwa
trzeba • przyznać Stanisławowi
Gonetowi, który interweniował

szereg razy w mistrzowski spo
sób oraz Kazimierzowi Kmieci
kowi, który siał sporo, zamiesza
nia pod bramką Kukli, a w 10
min. wykazał wielką klasę pił
karską zdobywając po solowej
akcji piękną bramkę. W Stali

niezwykle groźny był Lato, w

64 min. został jednak kopnięty
przez H. Szymanowskiego i mu
siał opuścić plac gry. Podobali

się także Kasperczak, Per i Ora
towski. (LANG.)

na

na

I LIGA
Wisła — Stal Mielec. 1:1, ŁKS

— GKS Tychy 0:0, Szombierki
— Stal Rzeszów 2:1, Śląsk —

Zagłębię — Polonia

2:0, Górnik
— Widzew

ROW 2:2,
1:0, Legia — Lech
— Ruch 0:0, Pogoń
3:3.

Tabela
1. Ruch 16 22 22—12
2. Tychy 16 22 22—17
3. Stal M. 16 19 24—14
4. Pogoń 16 18 27—20
5. Śląsk 16 18 23—19
6. Widzew 16 17 18-16
7. ROW 16 17 17—18
8. WISŁA 16 17 11-12
9. Górnik 16 15 20—20

10. Lech 16 15 24-27
11. Legia 16 15 27-31
12. Szombierki 16 14 21—23
13. Polonia • 16 14 14—17
14. Zagłębie 16 12 19-25
15. ŁKS 16 11 13—21
16. Stal Rz> 16 10 11-21

Dzięki zwycięstwu nad Polonią

Siatkarki Wisły
najlepsze na półmetku

SIATKARKI ekstraklasy zakończyły I rundę rozgrywek.
Krakowska Wisła po piątkowym zwycięstwie nad Odrą
i wczorajszym nad Polonią została niespodziewanie, niemniej
zasłużenie, liderem tabeli a zarazem mistrzem półmetka.
WISŁA — POLONIA ŚWID

NICA 3:0 (15:5, 15:4, 15:4). Kra
kowianki rozegrały bardzo do
bry mecz wyraźnie górując nad
trzecim zespołem ubiegłego se
zonu. Warto dodać, że siatkarki
ze Świdnicy grały znacznie le
piej niż. np. Odra w piątkowym
spotkaniu z Wisłą.

Losy pierwszego seta ważyły
się jedynie do stanu 6:5. Później
bardzo dobra gra wiślaczek, a

zwłaszcza Grzybalskiej, Buhl i
Maculewicz znalazła odzwiercie
dlenie w kolejno zdobywanych
punktach. W drugim secie Wi
słą zagrała skuteczniej w obro
nie i w efekcie krakowianki

prowadziły kolejno 6:0, 12:2, 14:3
i 15:4. W trzecim secie sytuacja
nie uległa zmianie, a polonistki
dodatkowo nie wykazały już
woli walki. Wisła występowała
w składzie: Buhl, Grzybalska,
Hołda, Maculewicz, Nowak i
Wrzosek. Podopiecznym trenera

S. Poburki wypada życzyć jedy
nie równie dobrej postawy w

rundzie rewanżowej. (WiGr)

W pozostałych spotkaniach
padły wyniki: AZS W-wa — Od
ra 3:0, Płomień — ChKS 2:3 i
Start 3:0, Kolejarz — Start 3:1

i ChKS 2:3.

TABELA

1. WISŁA 7517-9
2. ChKS 7 5 19—15
3. AZS W-wa 7 4 16-11
4. Kolejarz 7 4. 16—12
5—6. Płomień 7 4 15-12

Start 7 4 15-12
7. Polonia 717-20

8. Odra 715-19

KRAKOWA

Pod siatką
Siatkarze krakowskiego AZS-u

przegrali w sobotę 2:3 (7:15, 15:9,
15:13, 8:15, 9:15) z rezerwą Pło
mienia Milowice. W meczu re
wanżowym natomiast, odnieśli
łatwe zwycięstwo 3:0 (15:7, 15:13,
15:6).

TOTEK
W TOTO-LOTKU wylosowano

następujące numery: I losowanie
— 3, 11, 12, 21, 25, 30, dodatk, 44;
II losowanie. — 9, 27, 30, 32, 37, 48.
Wylosowano końcówkę bandero
li: 249782.

DZIENNIK Robotniczej Spół
dzielni Wydawniczej „Prasa
Książka — Ruch”.
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