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J
ż Debata rozbrojeniowa

w Komitecie
Politycznym ONZ
Po zakończeniu debaty i przy

jęciu rezolucji dotyczącej naj
ważniejszej inicjatywy polity
cznej na XXXI sesji Zgroma
dzenia-Ogólnego NZ - zgłoszo
nej przez Związek Radziecki —

w sprawie zawarcia światowego
układu o niestosowaniu siły w

stosunkach międzynarodowych
Komitet Polityczny Zgromadze
nia Ogólnego NZ przystąpił do
omówienia szerokiej problema
tyki rozbrojeniowej.

Otwierając debatę w Komife-
cie Politycznym, jego przewod
niczący — przedstawiciel Polski,
ambasador Henryk Jaroszek

przypomniał, że zadaniem Ko
mitetu jest ustosunkowanie się
do głównych kwestii i inicjatyw
rozbrojeniowych.

Ford? Carter9

Dziś w USA
wvbm*v irayilencMe

WASZYNGTON
Dziś w Stanach Zjednoczo

nych odbywają się wybory pre
zydenckie. Ponadto zostaną wy-

Pierwszą amerykańska kandydatka
ńą astronautę Marsha Ivins, prze
chodzi obecnie serię specjalnych

badań w ośrodku w Houston.
CAF — UPI — telefoto
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25 lat od narodzin ,warszawy"

6 listopada 1951 r., zjechała
z taśmy Fabryki Samochodów
Osobowych na Żeraniu pierw
sza „warszawa” z numerem

0000001.
Przed 25 laty był tp samo

chód na miarę czasów, w ja
kich powstał. Mocna konstruk
cja, duże 16-calowe koła i nie
wysilony duży silnik —. to

zalety, które decydowały o po
wodzeniu. produkcji i o słusz
ności decyzji zakupu licencji
radzieckich „pobied”.

Z ostatnich lat pamiętamy
wyścig z czasem, jaki rozgry
wano w Tychach i Bielsku,
gdzie bito rekordy w przyspie
szaniu terminów oddawania
kolejnych- hal i linii montażu

„malucha”. A przecież wysiłek
uruchomienia i rozwoju pro-
dukcii „warszaw” był nie

mniejszy. To „warszawy” two
rzyły te podwaliny naszej eks
plozji motoryzacyjnej.

Kryzys funta

„Najazd** turystów
na sklepy londyńskie

Od soboty trwa prawdziwy
najazd na Londyn turystów z

Francji, Belgii i RFN, którzy
Postanowili wykorzystać rekor
dowo niski kurs funta szterlin-

i masowo wykupują wszyst
kie artykuły.

Kraków, wtorek 2 listopada 1976 r.

brane: jedna trzecia składu Se
natu, wszystkich 435 członków

Izby Reprezentantów oraz 14 gu
bernatorów stanowych.

Zgodnie z tradycją, pierwsi w

wyboraeh w USA oddali swe

głosy mieszkańcy niewielkiej
miejscowości Dixville Notch w

stanie New Hampshire. Na 26
osób uprawnionych do głosowa
nia, 13 poparło prezydenta For
da, a 11 opowiedziało się za je
go rywalem Carterem. Jeden

wyborca oddał glos na

data niezależnego
McCarthy’ego a jeden
mai się od głosu.

Ponieważ frekwencja
cza z reguły kształtuje się w

USA na poziomie nieco ponad 50

proc, oznacza to, że nowy pre
zydent USA zostanie wybrany
głosami zaledwie 25 proc, doro
słych obywateli. Wszystko wska
zuje na to, że Amerykanie znu
żeni deklaracjami obu rywali,
również w tym. roku nie stawią
się licznie przy urnach wybor
czych.

Wszyscy obserwatorzy pod
kreślają zgodnie, że niska frek
wencja wyborcza pogarsza szan
se Cartera, a sprzyja Fordowi.

kandy-
Eugene
wstrzy-

wybór-

W 1957 r. ruszyła produkcja
„syrenek”. Wprowadzono je
do FSO jako... produkcję ubo
czną, po zaniechaniu krótko
trwałego wyrobu maszynek do
mięsa i niewiele większym od
nich kosztem. „Syrena” byłą
pierwszym samochodem całko
wicie polskiej konstrukcji.

W szczytowym okresie pierw
szego „warszawskiego” etapu
polskiej motoryzacji, produkcja
„warszaw” nie przekroczyła 18

tys. sztuk rocznie i „syren” 25

tys. sztuk. I te właśnie wielko
ści były przysłowiowym gwoź
dziem do trumny zasłużonych
pojazdów. Dalszy rozwój pro
dukcji — do wielkości sięgają
cych 100 i więcej tysięcy rocz
nie — pociągałby za sobą tak
wielkie koszty, wysiłek kon
strukcyjny i organizacyjny, że
nie można było mieć nadziei, że

szybko zostanie zamortyzowany.
W lutym 1963 r. podpisaliśmy

7. Fiatem umowę
125-kę. Z tą datą
początek II . etapu rozwoju pol
skiej motoryzacji.
„fiata”, FSO otrzymała niesły
chany zastrzyk energii, rozwi
jać się zaczęła w tempie do tej
pory nie znanym w polskim
przemyśle nie tylko motoryza
cyjnym.

Bo „polski fiat” to znacznie

więcej niż dobra licencja i u-

dany samochód. „Polski fiat”

'pchnął nas o dobre ,15—2fl lat do

przodu. „Nas” — to znaczy
wszystkie niemal gałęzie prze-

na popularną
liczyć trzeba

Z wejściem

Na placu budowy Cementowni

„Górażdże” (woj. opolskie) —

największego i najnowocze
śniejszego tego typu* zakładu

w Polsce — trwają intensywne
prace, zbliżające tę wielką in
westycję do finiszu. Ukończo-
czono wymurówkę pierwszego
pieca do wypału klinkieru —

dzieła pracowników wrocław
skiej „Piecobudowy”. Obecnie
w trakcie rozruchu są nitki

produkcji surowca i działy
przygotowania paliwa techno
logicznego. Na ukończeniu są
także prace montażowe w po
zostałych działach ciągu pro
dukcji klinkieru. Wszystko
wskazuje na to, że pierwszy
cement z „Górażdży” trafi na

krajowe budowy już w listo
padzie br. CAF — Okoński

Strzału

na „linii zielonej
w Libanie

1 bm. doszło w Bejrucie,
wzdłuż tzw. zielonej linii, od
dzielającej dzielnice zamieszkałe

przez ludność wyznania muzuł
mańskiego i chrześcijańskiego,
do gwałtownej wymiany ognia
artyleryjskiego i maszynowego.

Według jednej z libańskich

rozgłośni radiowych, w wyniku
strzelaniny 12 osób poniosło
śmierć, a 27 zostało rannych.
Istnieją jednakże nadzieje, że o-

bowiązujacy w Libanie rozejm
zostanie umocniony po przyby
ciu tam kontyngentpw z Syrii,
Arabii Saudyjskiej, Sudanu, Li
bii i obu państw jemeńskich,
które zasilą powołane przez Ligę
Arabską siły pokojowe.

mysłu, łącznie z tak nawet od
ległymi, jak chemia i budow
nictwo.

Ostatnia „warszawa” zeszła z

taśmy FSO 28 lutego, 1973 r.

Przez 22 lata produkcji „war
szaw” wyprodukowano 254 tys.
tych pojazdów. W ósmym roku

produkcji .polskich fiatów.”

przez bramy wyjedzie 123 tys.
tych samochodów.

FSO to dziś prawdziwy gigant,
gigant który stale znajduje nowe

perspektywy rozwojowe. Dziś
nie ma już miejsca w Warsza
wie na zaspokojenie wszystkich

(Dokończenie na str. 2)
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Program intensywnego rozwoju ciepłownictwa

Nowe Źródła energii cieplnel
Z 25 rejonów ciepłowniczych, jakie rozwijane są w Polsce, 12

znajduje się na obszarze Zakładów Energetycznych Okręgu Po
łudniowego, obejmującego województwa: katowickie, bielskie,
częstochowskie, miejskie krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie

i opolskie.
W tej części kraju zamieszka

łej przez ponad 8 min mieszkań
ców, wytwarza się obecnie ponad
6.380 tys. gcal energii cieplnej
(ponad 20 proc, krajowej pro
dukcji). Potrzeby w tym zakre
sie, zwłaszcza w Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym, są jed
nak znacznie większe.

Katastrofalna
powódź we Włoszech

RZYM
Wskutek ulewnych deszczów

trwających od kilku dni, wystą
piła z brzegów rzeka Pad, pły
nąca zakolami w północnych
Włoszech na przestrzeni 250 km.

W niektórych miejscach po
ziom wody przekroczył o ponad
6 m górny poziom alarmowy.
Wczoraj wezbrana woda prze
rwała umocnienia w rejonie
Stagno Lom bardo zalewając ty
siące hektarów gruntów ornych.
Tysiące osób były zmuszone po
rzucić domostwa.

któ-
w tym
zmiany

■ Starcia na tle rasowym
w Republice Południowej A-

fryki skłoniły jedną czwartą
zagranicznych turystów,
rzy zamierzali spędzić
kraju swe urlopy do
celu podróży.

S Zmarl, w wieku 83
lot amerykański
Chambcrlin, który po raz pier
wszy w historii lotnictwa prze
wiózł na pokładzie swego sa
molotu pasażera, na trasie

wiodącej z USA do Europy.
Tego pionierskiego lotu Cham-
berlin dokonał 4 czerwca 1927

ręku, w 2 tygodnie po samot
nym przelocie nad Atlanty
kiem, dokonanym przez Ćhar-
lesa Lindbergha.

■ W Trydencie (Włochy),
postawiono w stan oskarżenia

o

br.
w

lat, pi-
Clarence

siedem osób obwinionych
spowodowanie w marcu

katastrofy kolejki linowej,
której zginęły 42 osoby.

Jak ogromna większość metropo
lii na świecie, Amsterdam ma kło
poty z motoryzacją i parkowa
niem. Dodatkowy kłopot, nie spo
tykany na taką skalę w innych
miastach, stanowi tu parkowa
nie... rowerów na chodnikach, co

zmusza przechodniów do

go slalomu.

swoiste-
— ANP

W br. podjęto tu realizację
programu intensywnego rozwoju
ciepłownictwa, W latach 1976—78
w kilku elektrowniach cieplnych
uruchomione zostaną nowe ko
tły, które umożliwią zwiększenie
dostaw energii cieplnej dla mie
szkańców o dalsze około 1.200

gcal na godzinę. W starych elek
trowniach uruchomione zostaną
nowe bloki ciepłownicze. Dzięki
nim, mieszkańcy Śląska i Zagłę
bia oraz miast: Krakowa i Biel
ska-Białej otrzymają zwiększone
dostawy ciepła w postaci pary i

gorącej wody.

Jutro inauguracja

„Dni Filmu Radzieckiego” we
szły na trwałe do kalendarza

naszego życia kulturalnego.

Uroczysta premiera dzieła Ser
giusza Bondarczuka .,Oni wal
czyli za ojczyznę” rozpocznie
3 bm. doroczną, trzydziestą z

kolei panoramę kinematografii
ZSRR, największy urządzany w

Polsce przegląd twórczości fil
mowców z innego kraju.

I w tym roku, miliony pol
skich

ckiego
szymi dziełami, będą mieli tez

możność ponownego obejrzenia
utworów dawnych, zaliczanych
niejednokrotnie do klasyki świa
towej kinematografii i zajmu
jących w jej dorobku czołowe

miejsce. Miejsce to zapewnił
dziełom Eisensteina, Pudowkina,
Aleksandrowa, Gierasimowa,
Rajzmana, Jutkiewicza, Bondar
czuka i wielu innych twórców
ich głęboki humanizm, trwałe
wartości moralno-ideowe i arty
styczne.

miłośników kina radzie-

zapoznają się z najnow-

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa, kształtować się
będzie pod wpływem ni
żu. Zachmurzenie duże z

opadami deszczu lub mża
wki. Wiatry południowo-
zachodnie i zachodnie i—

S m,sek. Temperatura
4—7, nocą około 0 st. C .

3 osoby zginęły
w katastrofie samochodowej
pod Pcimiem

Wczoraj, po południu, doszło
do tragicznej katastrofy na szo
sie zakopiańskiej pod Pcimiem.
Samochód „peugeot” (nr rej. KJ
2365) z niewiadomych przyczyn
zjechał na lewą stronę drogi i

zderzył się czołowo z'samocho
dem „warszawa” (nr rej. 3351

SN).
W wyniku lego zderzenia

trzech pasażerów „peugeota”
poniosło śmierć na miejscu: An
na Kulka (lat 22), zam. Myśle
nice, 14-letni Dariusz Kulka,
(zam. w' Nowej Hucie) oraz Józe
fa Niesłuchowska (lat 40), zam.

w Wieliczce. Ciężkich obrażeń
ciała doznali w tym wypadku:
kierowca „peugeota”, Aleksan
der Kulka i jego żona Helena o-

raz pasażerka ..warszawy” Anna
Ciborz, (aż)

L Breżniew
złoży wizytę
przyjaźni
w Jugosławii

MOSKWA

Na zaproszenie prezydenta
SFRJ, przewodniczącego Związ
ku Komunistów Jugosławii, Jo-

sipa Broz-Tito, sekretarz gene
ralny Komitetu Centralnego
KPZR, Leonid ; Breżniew przy
będzie w połowie listopada br.
z wizytą przyjaźni do Jugosła
wii.

Obecnie przygotowywany jest
też program dalszego, intensy
wnego rozwoju ciepłownictwa
dla potrzeb całego południowego
regionu kraju do roku 1980.

Trzykrotna
kara dożywocia

WASZYNGTON

Aubran Martin, 28-letni płatny
morderca, który zabił wybitne
go działacza Związku Zawodo
wego Górników USA, Josepha
Yablonsky’ego oraz jego żonę i

córkę otrzymał karę trzykrot
nego dożywotniego więzienia, co

oznacza że nie może być ułaska
wiony.

Skandal w Bundeswehrze
BONN
Bardzo głośny jest w RFN

skandal w Bundeswehrze, spo
wodowany goszczeniem przez
wojskową jednostką lotniczą na

terenie koszar, b. hitlerowskie
go pułkownika lotnictwa, H. U.

Rudla, jedynego oficera odzna
czonego przez Hitlera najwyż
szymi orderami. Rudel nawet po
1945 roku nie wyciągnął żad
nych wniosków z historii, anga
żując się aktywnie jeszcze dłu
go po wojnie po stronie zakaza
nych później partii faszystow
skich w RFN.

Cala afera znalazła swój epi
log w postaci dymisji dwóch ge
nerałów Bundeswehry, dowódcy
floty powietrznej Waltera Kru
pińskiego i jego zastępcy, gene
rała Karla-Heinza Franke.
Wbrew stanowisku ministerst
wa obrony uznali oni spotkanie
z Rudlem za słuszne.

AMBASADOR PRL w Mek
syku — Józef Klasa złożył li
sty uwierzytelniające prezy
dentowi Nikaragui — gen. Ana-
stasio Samozie jako poseł PRL

w Nikaragui.
JEDEN z najbardziej ambit

nych pod względem artystycz
nym amerykańskich progra
mów telewizyjnych — program
nr 13 — nadal film Andrzeja
Wajdy „Kańal”. Polski film
został włączony do serii „slyn-

filmow wojennyc
cyklu „żołnierze i cywile”.

PRZEDSTAWICIELE policji
waszyngtońskiej poinformowali
31 października o aresztowaniu

przez policję i Federalne Biu
ro Śledcze (FBI), Jose Mitchel
la — jednego z uczestników

bandyckiego napadu zbrojnego
na Siergieja Stlepanowa, pra
cownika ambasady radzieckiej
w Stanach Zjednoczonych,
który zmarl 25 października w

wyniku odniesionych ran po
strzałowych.
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Minister A. laraki
zakończył wizytę w Polsce

Z KRAJU

komunikat polsko-marokański
Kraków gościł

marokańskiego ministra
1 bm. zakończył swą wizytę w Polsce minister stanu do spraw

Zagranicznych Królestwa Maroka, dr Ahmed Laraki.

30 października, min. A . La-
rakł został przyjęty przez I se
kretarza KC PZPR, Edwarda
Gierka a także przez przewod
niczącego Rady Państwa, Hen
ryka Jabłońskiego.

31 października i 1 bm., min.
A. Laraki przebywał w Kra
kowie, gdzie zwiedził zabytki
naszego 'miasta, a także naszą
najmłodszą dzielnicę. Nową
Hutę, liczącą dziś już ponad
200 tys. mieszkańców. Mini
ster A. Lara ki podejmowany
był przez gospodarzy Krako
wa. Obecni byli przedstawicie
le środowisk gospodarczych,
naukowych
miasta.

i kulturalnych

¥
Przyjęty na zakończenie ofi

cjalnej wizyty w Polsce mini
stra d/s zagranicznych Królest
wa Maroka, dr A. Laraki,
wspólny komunikat stwierdza

m. in.:
O W czasie wizyty podpisana

została umowa o rozwoju współ
pracy gospodarczej i naukowo-

technicznej między rządami Pol
ski i Maroka. Dokonano wy
miany dokumentów ratyfika
cyjnych międzyrządowej umo
wy kulturalnej.

@ Dokonano oceny aktualne
go stanu i perspektyw rozwoju
stosunków pólsko-marokańskich.
Rozmowy ministrów spraw za
granicznych Polski i Maroka

przebiegały w atmosferze wza
jemnego zrozumienia i przyjaź
ni, cechującej stosunki między
obu państwami.

© Z zadowoleniem odnotowa
no wyniki w dziedzinie wymia
ny handlowej. Postanowiono zin
tensyfikować kontakty , dla lep
szego rozwoju, współpracy,, go
spodarczej. ... —'.i5«

Śmiertelne ofiary
trzęsienia ziemi

Władze indonezyjskie podały,
że odnaleziono zwłoki 133 ofiar

trzęsienia ziemi, które nawie
dziło w' ub. piątek należącą do

Indonezji tzęść Nowej Gwinei.
Ok. 15 tys. osób znajduje się bez
dachu nad głową.

35

13

zł: 5130,

W LAJKONIKU:
I losowanie:

13, 21, 28, 32,
dodatkowa 20

II losowanie:

34, 38, 44, 48,
dodatkowa 40
Końc. band. — po. 20
736; po 10 zł: 736

W KAROLINCE:
I losowanie:

6,38,3,46, -

dodatkowa 25
końc. band. 53 549

II losowanie:

7,9,47,38,:
dodatkowa 35
końc. band. 28824

III losowanie:

26, 21, 40, 6,

40

16

2

• Podkreślono konieczność
utrwalania procesów odprężenia
we współczesnym święcie.

• Min, Laraki, w imieniu
króla Hassana II, przekazał za
proszenie dla najwyższych władz
PRL do złożenia wizyty w Ma
roku. W swoim imieniu zaprosił
ministra Stefana Olszowskiego
do złożenia oficjalnej wizyty w

swym kraju. Zaproszenia zosta
ły przyjęte z zadowoleniem.

I SEKRETARZ KC PZPR -

E. Gierek i przewodniczący
Rady Państwa — H. Jabłoński
wystosowali depeszę gratula
cyjną do sekretarza generalne
go KC Niemieckiej Socjalisty
cznej Partii Jedności — E. Ho
neckera z okazji wyboru go
na stanowisko przewodniczą
cego Rady Państwa NRD.

PREZES Rady Ministrów —

P. Jaroszewicz przesłał depe
szę do W. Stopha z okazji po
wołania go na stanowisko
przewodniczącego Rady Mini
strów NRD.

CZŁONEK Biura Polityczne
go KC PZPR — premier Piotr
Jaroszewicz przebywał 30. X.
br. w woj. ostrołęckim, inte
resując się zagadnieniami spo
łeczno-gospodarczymi regionu,
a szczególnie rozwojem budo
wnictwa mieszkaniowego oraz

przemysłu meblarskiego.
W PROGRAMACH Polskiego

Radia rozpoczął się 1 bm. „Ty
dzień Kultury Radzieckiej”,
który przyniesie wiele intere-

sujących wydarzeń dla milio
nów miłośników literatury i
muzyki, której wykonawcami
są światowej sławy zespoły i
soliści.

ZMARŁ w wieku 74 lat, zna
ny pisarz i społecznik, wywo
dzący się z rodziny kaszub
skich rybaków' — Augustyn
Necel.

Represje Izraela

na okupowanych

terytoriach arabskich

Posiedzenie

Cenna współpraca medyczna
naukowców Polski i ZSRR

Współpraca polsko - radzie
cka w rozległej dziedzinie nauk

medycznych ma wieloletnie tra
dycje. Rozwijała się przez bez
pośrednie kontakty między pla
cówkami badawczymi, między
uczonymi i specjalistami obu

krajów. Opiera się obecnie o

porozumienie zawarte na 5-lecie
1976—1980, w ramach którego
kilkadziesiąt placówek nauko
wych w Polsce i ZSRR zajmuje
się problemami medycyny aktu
alnymi w obu krajach.

Od kilkunastu lat trwa — a

obecnie rozszerza się na nowe

kierunki badawcze — współpra
ca między warszawskim Insty
tutem Gruźlicy i Chorób Płuc
oraz Centralnym Instytutem
Gruźlicy w ZSRR. Wspólne te
maty badań dotyczą szczepionek
BCG, chemioterapii gruźlicy, e-

pidemiologii, a ostatnio — grzy
bicy płuc, atakującej ludzi wy
leczonych z gruźlicy (uboczne
skutki antybiotyków).

Centrum.; Medycyny Doświąęl-
>cza)nej 1 Kliniczncj.PAN
dzialaftjod lat z różnymi ośrod
kami medycznymi w ZSRR. Tu

szczególnie interesujące są kon
takty Zespołu Neuropatologii z

partnerami z Instytutu Fizjolo
gii Gruzińskiej Akademii Nauk.

W walce z chorobami reuma
tycznymi dwa instytuty reuma
tologii: w Warszawie i w Mo
skwie od kilku lat zajmują się
reumatyzmem dziecięcym, za
gadnieniami rehabilitacji, epide
miologią reumatoidalnego zapa
lenia stawów.

Wszechstronna współpraca o-

środków dermatologicznych Pol-

ski i ZSRR ma jako temat głó
wny zwalczanie łuszczycy —

choroby uwarunkowanej gene
tycznie, a spotykanej na całym
świecie — trudnej do wylecze
nia.

Problematyka onkologiczna
jest rozwiązywana w ramach

porozumienia o współpracy nau
kowo-technicznej krajów RWPG.
Moskiewski Instytut Onkologi
czny koordynuje badania w za
kresie immunologii, epidemiolo
gii nowotworów i in. oraz opra
cowuje naukowe podstawy or
ganizacji walki z rakiem. Ze

strony polskiej koordynuje te

badania warszawski Instytut On
kologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie. Polskiej stronie powie
rzono koordynację radioterapii
nowotworów, badań nad wyko
rzystaniem promieniowania jo
nizującego przy możliwie naj
mniejszym zagrożeniu dla tka
nek zdrowych. Polscy epidemio
lodzy pod kierunkiem prof. Ju
liana Aleksandrowicza z Kra-
k’r>wskiej Kliniki < tfeJHatologicz-
nej AM wspólne "z radzieckim

Instytutem Hematologii i Prze
taczania Krwi badają rozmiesz
czenie zachorowań na niektóre

typy białaczek w rejonach Mo
skwy i Krakowa.

Właściciel lokalu

striptizowego
ukarany grzywną

Co słychać...
5 tysięcy litrów benzyny

otrzymali za darmo miesz
kańcy włoskiej miejscowości
Cuggiono. W wyniku wypad
ku drogowego, z uszkodzonej
cysterny wylała, się benzy
na i ludność miejscowa bez
zwłoki zjawiła się z wiadra
mi i innymi naczyniami.
Przy ■okazji warto wspom
nieć, że benzyna we Włoszech
jest droga i kosztuje 500 li
rów za 1 litr.

Właściciel najbardziej znanego w

Paryżu lokalu striptizowego —

„Crazy Horse Saloon”; został ska
zany na grzywnę wysokości 10
tys. franków za utrudnianie ży
cia swym sąsiadom.

W czasie przewodu sądowego u-

stalorio, że lokal ten emituje pod
czas programu rozrywkowego po
nad 120 decybeli, czyli o 10 wię
cej niż samolot ponaddźwiękowy
„Concorde” podczas startu. Pozew
do sądu wniósł pewien emeryto
wany pułkownik — Jean Hercisse
oraz jego żona, którzy mają nie
szczęście mieszkać w pobliżu lo
kalu. Ponadto sąd zobowiązał wła
ściciela „Crazy Horse Sałoon” do
zakupu wyposażenia dźwięko-
szczelnego dla mieszkania powo
dów.

Rady Bezpieczeństwa ONZ
NOWY JORK
Rada Bezpieczeństwa ONZ ze

brała się w Nowym Jorku aby
omówić sytuację na okupowa
nych terytoriach arabskich jaka
powstała w wyniku stosowania

przez Izrael środków represyj
nych wobec mieszkańców tych
terytoriów. Na posiedzenie Rady
Bezpieczeństwa zaproszono
przedstawiciela Organizacji Wy
zwolenia Palestyny (OWP).

Zabierający głos na posiedze
niu Rady Bezpieczeństwa przed
stawiciele krajów arabskich w

ONZ ostro potępili represje Izra
ela na okupowanych terytoriach
arabskich. Delegaci państw a-

rabskich określili tego rodzaju
działalność Izraela jako potwier
dzenie stosowanej przez Teł A-
wiw ekspansjonistycznej polity
ki na Bliskim Wschodzie.

Uwaga prenumeratorzy
Echa Krakowa"

fj
Prenumeratę przyjmują w nie

przekraczalnym terminie do
dnia 25 listopada 1976 r. Od
działy RSW „Prasa-Książka-
Ruch” i urzędy pocztowe.

Instytucje, organizacje społecz
ne i wszelkiego rodzaju zakłady
pracy zamawiają prenumeratę
w miejscowych Oddziałach RSW

„Prasa-Książka-Ruch”. Nato
miast w miejscowościach, w któ
rych nie ma Oddziałów RSW

„Prasa-Książka-Ruch” zamówie
nia na prenumeratę przyjmują
urzędy pocztowe.
-Czytelnicy indywidualni opła

cają pręnupiei-atę. -wyłąeznie. W

urzędach pocztowych i u dorę
czycieli.

Szczegółowych informacji zwią
zanych z prenumeratą udziela
ją Oddziały RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch” i urzędy pocztowe.

Prenumeratę ze zleceniem za

granicę przyjmuje RSW „Prasa-
Książka-Ruch”, Centrala Kol
portażu i Wydawnictw, ulica
Towarowa 28, 00-958 Warszawa
— konto PKO nr 1531-71 . Pre
numerata ze zleceniem za grani
cę jest droższa od prenumeraty
krajowej o 50 proc, dla zlecenio
dawców indywidualnych, a dla

zlecających instytucji i zakła
dów pracy o 100 proc.

Cena prenumeraty krajowej
wynosi: rocznie 182 zł, półrocz
nie 91 zł, kwartalnie 45,50 zł,
miesięcznie 15 zł.

Kronika wypadków
• W ub. sobotę, o godz. 17, we

wsi Czubrowice (gm. Jerzmanowi
ce), prowadzący drogą polną ciąg
nik, Stanisław Bablach (lat 36,
zam. Przeginia 212), spad! do wy
kopu głębokości ok, 4 m. Na sku
tek wywrócenia się ciągnika, kie
rowca został przygnieciony 1 po
niósł śmierć na miejscu.

Fabryka Maszyn Budowlanych FADROMA we Wrocławiu, jest
znanym producentem różnego rodzaju ładowarek. Powstają tu
także ciągniki do górniczych wozów wiertniczych i kotwiących, a

w kooperacji ze szwedzką firmą Kockums, wytwarzane są 17-
tonowe wywrotki K-412 . Na zdjęciu; montaż ładowarek Ł-2 na no
woczesnej taśmie produkcyjnej. CAF — Hawałej

Powołanie

Expose premiera W. Stopha
BERLIN
1 listopada odbyło się w Ber

linie drugie w nowej kadencji
posiedzenie Izby Ludowej NRD.

Wybrany w ub. piątek nowy
przewodniczący Rady Ministrów

NRD, Willi Stoph w wygłoszo
nym na posiedzeniu expose rzą
dowym przedstawił — opar
te na dotychczasowych osiąg
nięciach — główne kierunki

pracy gabinetu na najbliższe
lata i zamierzenia rządu w za
kresie stworzenia warunków

dalszego rozwoju gospodarki na
rodowej kraju oraz stałego pro
cesu poprawy warunków życia
ludzi pracy.

Rząd NRD — oświadczył m.

in. W . Stoph — konsekwentnie
stoi na stanowisku, że' nie ist
nieje żadna alternatywa polity
ki pokojowego współistnienia
państw o odmiennych ustrojach
społecznych. W tym sensie dzia
ła on aktywnie w kierunku roz
wiązywania problemów między
narodowych i rozwoju stosun
ków dwustronnych z państwami
kapitalistycznymi. Wspólnie z

ZSRR i innymi krajami socjali
stycznymi dążymy do stworze
nia systemu konsultacji polity
cznych i uregulowanych ukła
dami stosunków z tymi państ
wami — powiedział mówca.

. Izba Ludowa zaaprobowała
jednomyślnie treść oświadczenia

premiera oraz zatwierdziła za
proponowany przez, niego skład

rządu. M . in.: pierwszymi za
stępcami przewodniczącego Ra
dy Ministrów NRD zostali: Wer
ner Królikowski i Alfred Neu-

mann.

Wszyscy ministrowie z po
przedniego gabinetu zostali po
nownie powołani w skład Rady
Ministrów. Jedyną zmianą było
więc powołanie Wernera Króli
kowskiego na stanowisko pierw
szego zastępcy premiera. Zastą
pił on na tym stanowisku Guen
tera Mittaga.

Z taśmy Żerania
(Dokończenie ze str. 1)

potrzeb fabrycznych, więc my
śli się o nowych terenach gdzieś
koło Nowego Dworu. Teraźniej
szością jest rozwój produkcji
ośmiu dużych zakładów filial
nych: Elbląg — tworzywa, Gró
jec — tapicerka, Kożuchów —

sprzęgła, Opole — potrzebne de
tale, Płock — wykładziny głu
szące, Wyszków — zespoły na
pędowe, Siedlce — szkielety kół

kierowniczych i odlewy, wresz
cie nowy zakład lewobrzeżnej
warszawy, gdzie rozpoczęto pro
dukcję tylnych nostów. Do te
go potencjału ęloclać by trzeba

jeszcze możliwości wytwórcze
150 zakładów kooperujących.
FSO roku 1951 to 1400 osób mon
tujących „Warszawę”, FSO roku

1976, to blisko 17-tysięczna zało
ga i kilka typów nowoczesnych
samochodów, to produkcja stale
unowocześniana i wzbogacana
tak ilościowo, jak i jakościowo,

Z taśmy Żerania zjedzie wkrót
ce milionowy samochód, mają
cy na tabliczce znamionowej
wybite FSO.

nie
człn-

Nie

TL sal u/ystauowychKażdy jest potrzebny, jednak
Kantor jest potrzebny
tylko jako uznanie

wieka, ale dla zasady.
jest bowiem człowiekiem robią
cym dzieła sztuki lecz istnieniem

należącym do sztuki, która z ko
lei — choćby upraszczając —

jest istnieniem należącym do ży
cia i w ten sposób Kantor sam

stanowi zasadę, oczywistość i dla
tego jest potrzebny.

Kantor ma mnóstwo wrogów, i
wśród starszych i młodszych, ha,
nawet można powiedzieć — wro
gów zajadłych i ilekroć się z

jakimś jego wrogiem spotkam,
jest to dla mnie taką niespo
dzianką, że brak mi jakichkol
wiek słów obrony. A może zre
sztą nie chce mi się mówić, że

np.22=4,bopoco, tym
bardziej jeśli słuchaczem byłby
„metaforysta” i żądałby dodawa
nia metaforycznego i wyniku ta
kiego samego. Właśnie jeden Z
miłośników przenośni, malarz

nawiedzony setkami sennych wi
zji — Fantazos, półtora roku le-

mu, gdy na tych samych łamach
co dzisiaj, wyraziłam się i sym-

Kantor fest potrzchnu
patią o wystawie Kantora, po
wiedział mi, że „powiesił sobie

mój artykuł nad łóżkiem i modli

się do niego” — ja nic nie odpo
wiedziałam. Zbyt późno poradzo
no mi, bym mu obiecała, że na
stępny będzie tak obszerny, by
mógł sobie na nim równocześnie

uklęknąć,
Z całą pewnością Kantorowi

nie jest potrzebna laurka, lecz
nam częstszy kontakt z jego sztu
ką i informacja o niej. Dlaczego
na przykład nie ukazała się ża
dna obszerna monografia jego
twórczości, trwającej już przesz
ło trzydzieści lat i mającej wiel
kie znaczenie dla współczesnej
sztuki polskiej? Zresztą same

wypowiedzi artysty zebrane z

materiałem ilustracyjnym sta
nowiłyby bardzo potrzebny do-

kument dzisiaj, a wciąż
jego niepojawianie się, może tyl
ko potwierdzać przypuszczenie,
że znaczna jest siła „metafory-
stów”. I cóż takiego, do diabła,
zarzuca się Kantorowi! Że się
wciąż zmienia, że wciąż chwyta
to, co nowe i aktualne w sztuce

światowej. Lecz jaki inny może

być mechanizm sztuki, jeśli nic
ten, żeby „przekraczać raz zdo
bytą formę, szukać wciąż, nie

pozwolić sobie na osiągnięcie
tak zwanej pełni, nie pielęgno
wać stylu". Ale to jest trudne,
to jest ryzykowne, to wymaga
czasu i odwagi. Poza tym ostat
nio u nas komercjalizm zaczy
na stawać na coraz pewniejszych
nogach, a że jeszcze potrzebuje
laski — to najlepszą jest właśnie
maniera, styl, kontynuacja.

Kontynuować znaczy udosko
nalać. A udoskonalanie w sztu
ce jest dla mnie pojęciem pu
stym — stwierdza dalej Kan
tor. — Kiedy coś odkrywam,
znajduję w sobie, wypowiadam
to artystycznie, to forma wypo
wiedzi jest już doskonała”. Fo
czą t e k jest najważniejszy,
wymaga dowodów, lecz te do
wody nie muszą wcale wyjść po
za pierwsze „potrząśnięcie”
człowiekiem, jego chęcią i umie
jętnością zrozumienia i odczucia.
„Twórca nowej formy, ten pier-
wszy, ma prawo ją powielać do'

pewnego momentu, bo musi swo
ją Ideę przekazać. Ale to się kie
dyś wyczerpuje i albo artysta

i szczęśliwie umiera wcześniej, al-
i bo coś musi ze sobą zrobić. Jeżeli
' chce być żywy. tj. twórczy, a

nie korzystający jedynie z osią
gniętego prestiżu. I znowu — al
bo znajduje w porę tę jakąś od
powiedź i idzie dalej, albo nie.
Z tym, że „iść dalej” rozumiem:
znaleźć nowy motor, nowy ładu
nek w sobie — ale zawsze w tym
własnym, wybranym nurcie. Na

swojej, linii”.

KRYSTYNA SZTABA
Galeria Krzysztofory, wysta

wa działalności Teatru Cricot 2,
która mimo, iż znaleźć na niej
można informacje, dokumenty,
fragmenty przedstawień, recen
zje nie jest wystawą ani doku
mentów ani rekwizytów ani ko
stiumów. Tak jak poprzedzają
cy wystawę, a trwający przez 8
dni maraton: spotkania z Tadeu
szem Kantorem i artystami
związanymi z działalnością, Cri
cot 2 — nie był tylko prelekcją
i wypowiedzią artysty o swojej
twórczości; Podczas maratonu

mieliśmy, a teraz — na wysta
wie — mamy czas odczucia obe
cności rytualnego kręgu życia, a

krąg taki jest zawsze kręgiem
sztuki.

PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU
WIELICZKA:
— 8 listopada, w godz. 7—15, przy

Ul. Asnyk*, Mieszczańskiej, Win
centego Pola, Zielnej

■ ; — 9listopada, w godz. 7—15, przy
ul. Boża Wola, Obrońców Śtalin-
gra'dd, Żółkiewskiego, Zyblikiewi-
ćza, na1'osiedlu Zawadzkiego

'

— 10 listopada, w godz. 7—15,
przy ul. Narutowicza, Boguckiej

— 11 listopada, w godz. 7—15,
przy ul. Kazimierza Szulca, Wiej
skiej, stromej, Jasnej, Inwalidów
Wojennych

— 12 listopada, w godz. 7—15,
przy ul. Grunwaldzkiej, Kazimie
rza Wielkiego, Jagiellońskiej, Po
niatowskiego, Kochanowskiego,
Grottgera, Rejtana

SKAWINA:
— 2 listopada, w godz. 7—15, przy

ul. Buczka, Spokojnej bl. 1, 2, 3,
4, Kościuszki bl. 1, 3, Szkolnej 2,
4, Bukowskiej, Koniastej

— 3 listopada, w godz. 7—15, przy
ul. Wspólnej, Korabnickiej, Sobie
skiego, Batorego, Okrężnej, Radec
kiej, Spółdzielczej bloki, Kilińskie
go, Krakowskiej, Rynek

— 4 listopada, w godz. 7—15, przy
ul. Dzierżyńskiego, Huta Szkła

— 5 listopada, w godz. 7—15, na

os. Rzepnik, przy ul. Krakowskiej
— 6 listopada, w godz. 7—12, na

osiedlu Awaryjnym, hotel elektro
wni

— 8 listopada, w godz. 7—15, na

os. Ogrody, ul. Polnej bl. 71, 72,
al. 29 Listopada, Kazimierza Wiel
kiego, Pogotowie Ratunkowe

— 9 listopada, w godz. 7—15, przy
ul. Słonecznej 9, 13, 6, Wesołej 10,
8, 11, os. Ogrody bl. 7, 9, 11, 18

— 10 listopada, w- godz. 7—15,
przy ul. Słonecznej bl. 9, 10, 12, 16,
18

— 11 listopada, w godz. 7—15, na

os. Ogrody 8, Słonecznej 8
— 12 listopada, w godz.

pawilonie
DOBCZYCE:
— 2 listopada, w godz.

Dobczycaeh-Cegielni
— 3 listopada, w godz.

Dobczycach-Kemping
— 4 listopada, w godz.

Dobczycach-Technikum II
— 5 listopada, w godz. 7—15,

Gdowie GS
— 6 listopada, w godz. 7—12, przy

ul. Rzeźniczej, w Rynku, ul. Żwir
ki i Wigury, Wąskiej, Kościuszki,
Kingi, Nowowiejskiej, pl. Zgody

— 8 listopada, w Gdowie-wieś
W związku z remontem bieżącym

sieci niskiego napięcia wystąpią o-

kresowe przerwy w dostawie ener
gii elektrycznej:

— od 23 do 30 listopad*, w godz.
7—15, w miejscowości Grabie

— od 9 do 13 listopada, w godz.
7—15, w miejscowości Bilczyce

— od 22 do 26 listopada, w godz.
7—15, w miejscowości Skrzynka I

— od 5 do 12 listopada, w godz.
7—15, w miejscowości Harbutowi-
ceI

— od 6 do 12 listopada, w godz.
7—15, w miejscowości Zabawa.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Podgórze — Kra
ków, Ul. Niwy 12, teł. 586-80, wewn.

S’<- K-M30

7—15,

7—13,
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7—15,
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Wyłącznie działki
Marian P. Wierzbno. Parę łat

temu teściowie będący rolnika
mi dokupili część gospodarstwa
sąsiada wraz z zabudowaniami.

Ziemię uprawiają, a niepotrzeb
ne im budynki chcieliby daro
wać mojej żonie wraz z wy
odrębnioną działką o powierz
chni 3600 ms. Urząd Gminy u-

zależnił zezwolenie na to od za
płacenia 150 tys. zł tytułem
wzbogacenia się. Czy rzeczy
wiście istnieją takie przepisy?
Oboje z żoną pracujemy w go
spodarce uspołecznionej, rolni
kami nie jesteśmy, ale nie ma
my gdzie (mieszkać, dlatego teś
ciowie chcą nam dać ten dom
wraz z działką.

Urząd Gminy nie żąda podat
ku od wzbogacenia się, ale

zgodnie z obowiązującymi prze
pisami, opłaty za wyłączenie
części gospodarstwa spod pro
dukcji rolniczej. Opłaty te two
rzą tzw. fundusz na rekultywa
cję, czyli podniesienie poziomu
produkcji na terenach rolnych
gminy. Opłaty są wysokie, bo

mają zapobiegać rozdrabnianiu
ziemi i wyłączaniu jej z gospo
darki rolnej; przykładowo od
1 ha ziemi I klasy pobiera się
na fundusz rekultywacji 500 tys.
zl. Radzimy zwrócić się do IJ-

rzędu Gminy o zezwolenie na

wyłączenie działki mniejszej —

9 do 12 a — obejmującej dom

mieszkalny i przydomowy
ogród, wówczas oplata będzie
odpowiednio niższa, a skoro

państwo nie jesteście rolnika
mi pole nie jest wam potrzeb
ne. (hs)

Zależnie od umowy
A. Ł . Rozpocząłem pracę

września br., a 14 września :

chorowałem na zapalenie płuc.
Na zwolnieniu lekarskim prze
bywałem do 24 października. Od

kiedy powinienem otrzymywać
zasiłek chorobowy?

O ile z przedsiębiorstwem za
warł
czas

szedł
które
warunkach zatrudniało, a pra
cę podjął Pan do 3 miesięcy
po ustaniu poprzedniej),
zasiłek należy się Pa
nu od pierwszego dnia cho
roby. O ile natomiast umowa

zawarta była na okres próbjiy,
ew. czas określony winien Pan
otrzymać zasiłek po 3Ó dniach
trwania umowy, (mar)

Chór chłopięcy filharmonii
Czytelnik. Czy członkowie

chóru chłopięcego przy Pań
stwowej Filharmonii otrzymują
jakieś wynagrodzenie za próby
i koncerty?

Członkowie chóru chłopięcego
Państwowej Filharmonii nie o-

trzymują wynagrodzeń. Jedy
nie tylko Filharmonia zwraca

im należność za bilety tram
wajowe (dojazdy) zaś dochody
z tzw. specjalnych koncertów,
w których uczestniczy chór
chłopięcy, przelewa na konto,
z którego potem finansowane
Są wycieczki, atrakcyjne impre-

itp. Natomiast przy wyjaz
dach zagranicznych chłopcy z

chóru otrzymują diety w dewi
zach. (J.Par)

Zasiłek na dziecko

;9
za-

Pan umowę o pracę na

nieokreślony (ew. prze-
Pan z przedsiębiorstwa.
Pana na tych samych

I. Sz. Dwa lata temu byliś
my z mężem delegowani do

pracy do Czechosłowacji. Po

powrocie urodziłam dziecko,
wykorzystałam urlop macie
rzyński • i wypoczynkowy. Cór
ka ma w tej chwili 9 miesię
cy. a do tej pory mąż nie otrzy
mał na nią zasiłku, nie otrzy
mał też zasiłku na mnie, prze
bywającej na 3-letnim urlopie
bezpłatnym. Po mojej inter
wencji w zakładzie pracy o-

znajmiono nam, że mogą wy
płacić zasiłek na dziecko za 6

miesięcy. Dlaczego za 6? A co

z zasiłkiem na mnie?
Zasiłek na dziecko winien

był mąż otrzymać z chwilą je
go urodzenia się. Jeżeli otrzy
mał świadczenie w terminie

późniejszym jest to winą za
kładu pracy i sprawę należy
wyjaśnić w Wydziale Zasiłków
ZUS (Kraków, Pędzichów 27).
Równocześnie Wydz. Zasiłków
ustali termin od jakiego mężo
wi przysługuje zasiłek na Pa
nią. (mar)

Wyższe wykształcenie ?
Kadrowy z Bochni. Czy oso

ba, która ukończyła 3-letnie
Zawodowe Studium Admini
stracyjne I stopnia przy Wy
dziale Prawa UJ (bez uzyska
nia tytułu magistra) może

-twierdzić, że ma wyższe wy-
wykształcenie?

Może tak twierdzić, gdyż ab
solwenci 3-letnich Studiów Ad
ministracyjnych przy U-J, po
“bronie pisemnej pracy dyplo
mowej, otrzymują dyplom u-

kończenia wyższych stu
diów zawodowych. (I)

Międzywojewódzka współpraca w ochronie środowiska

Zanieczyszczenia
nie respektują
administracyjnych podziałów

r

Trwonimy słowa i zachowujemy się ozasem jak dzieciaki,

którym zdarza się zapieścić na śmierć ukochane zwierzątko.
Pisanie i mówienie o ochronie środowiska naturalnego działa

z prędkością kropli drążącej skałę. W każdym razie wolniej
niż postępuje degradacja tegoż środowiska.

„Pomimo dużego ogólnego zainteresowania problemami o-

chrony środowiska jak dotychczas nie udało się zmniejszyć
lub przynajmniej utrzymać na stałym poziomie stopnia jego
degradacji. Stopień zanieczyszczenia
nentów środowiska z roku na rok

sza”.

poszczególnych kompo-
sukcesywnie się lwięk-

Instytutu
Ochro-

AGH
DZIE-

powyż-

WicedyrektorKształtowania i

ny Środowiska
doc. dr inż. JANUSZ
WAŃSKI poprzedził
sze stwierdzenie informacja
mi:

„W roku 1975 zakłady makro
regionu południowo-wschodnie
go wyemitowały do atmosfery
320,2 tys. ton różnego rodzaaju
Pyłów oraz 323,5 tys. ton gazów”.
Prawie połowa z tego przypada
na wojew'ództw'o miejskie kra
kowskie.

„Około 2200 km kw. czyli 5,1
proc, powierzchni makroregionu
zajmują obszary, na których są

przekraczane normy zanieczy
szczenia powietrza. Wojewódz
two krakowskie wiedzie zdecy
dowany prym, bo aż 36,9 proc,
jego powierzchni jest objęte
działaniem intensywnego zanie
czyszczenia, a liczba ludności na

tym obszarze dochodzi do 800

tys. 90 zakładów w makroregio-
nię emituje pyły a 76 gazy.”

„112 zakładów przemysłowych
szczególnie uciążliwych dla śro
dowiska powinno mieć streiy o-

chronne, tymczasem zorganizo
wało je dotąd zaledwie 17 (w
Krakowskiem — 2)”.

„Z obszaru makroregionu od
prowadzono aż 62,3 proc, nieo-

czyszczonych ścieków, dla woj.
krakowskiego wskaźnik ten wy
nosi 95 proc. Średnia krajowa:
47 proc.”

„Wytwarzane przez zakłady
przemysłowe makroregionu od
pady przemysłowe, składane na

hałdach lub w stawach osado
wych osiągnęły w 1975 roku gi
gantyczne wielkości 99.582 min

ton a powierzchnie nie zrekul
tywowane wynoszą 330 ha i sta
wów — 545 ha. W województwie
krakowskim ilość odpadów
przemysłowych przypadających
na 1 mieszkańca (73,8 tony!) jest
blisko 3-krotnie

dniej krajowej,
nież znacznych
komunalnych.

wyższa od śre-

Nie licząc rów-
ilości odpadów

W KRAKOWSKIEM
NAJGĘŚCIEJ

Przekroczenie dopuszczalnych
norm zanieczyszczenia notuje
się na powierzchni prawdę 37

proc. woj. krakowskiego. Docho
dzi do tego jeszcze ubóstwo te
renów zielonych, także wyjąt
kowo drastyczne w wojewódz
twie krakowskim. Na 1 mie
szkańca przypada tu średnio 2,7
m kw. parków i zieleńców'. Naj
mniej w całym makroregionie,
dla którego średnia ta W'ynosi
9,1 (średnia krajowa: 10,9 m

| kw.).|kw.). Odwrotnie proporcjonalnie
do gęstości zaludnienia, która

wynosi 339 osób na km kw. i
kilkakrotnie przewyższa pozo
stałe województwa. 30 proc, spo
śród 5.227,8 min mieszkańców

makroregionu mieszka w mia
stach; w. Krakowskiem w mia
stach mieszka aż 67,7 proc, lud
ności!

Dość przykładów, choć wybór
jest duży. Czerpię je z wypo
wiedzi i materiałów przygoto
wanych pod obrady konferencji
zorganizowanej niedawno —

jak podawaliśmy — przez KK
FJN wespół z niektórymi wyż
szymi uczelniami i zakładami

pracy oraz wojewódzkimi komi
tetami FJN wszystkich 8 woje
wództw, wchodzących w skład

makroregionu południowo-
wschodniego. Każde z nich ma

swe indywidualne problemy, ale

kojarzy je wspólna sprawa: o-

chrona powietrza, wody, gleby.
Godna kontynuacji jest . ocena

sytuacji i 'organizowanie przed
sięwzięć w większej skali; py
ły, gazy, ścieki nie respektują
administracyjnych podziałów.

NIE TYLKO
SPECJALIŚCI

Nie przeceniając znaczenia na
rad i konferencji musimy im

przyznać udział w upowszech
nianiu faktu mimo wszystko
optymistycznego: że mamy
świadomość stanu zagrożenia i

doceniamy powagę sytuacji. Że
działa
grono
stów,
nych
dziedziny obrali sobie jako za
wód i cel badań.

Na pytanie: co ja prywatnie
mogę zrobić? — każdy znajdzie
kilka, może nawet kilkanaście
możliwości (nie szastać w7odą,
nie niszczyć zieleni, zachować

czystość na turystycznych szla
kach, nie hałasować). Są to dro
biazgi, które ogromnie śię liczą,
ale historia bardziej wymagają-
co rozliczać będzie tych, którzy
mają w ręku decyzje. Choćby
tych stu kilkudziesięciu dyrek
torów zakładów — listę otwiera
Huta im. Lenina — które są
winne zanieczyszczeń. Trzeba by
do niej dodać i tych, niestety
anonimowych pracowników',
którzy ukradkiem, pod osłoną
nocy unieruchamiają elektrofil
try lub wdewają do kanałów i
rzek trujące nieczystości. Ludzie
obdarzeni prawem decyzji po
wołują często na swą obronę,
dla uspokojenia sumienia, nie
odwracalność rozwoju gospodar-

i powiększa się nie tylko
entuzjastów — hobby-

ale również kompetent-
specjalistów, którzy te

czego niosącego degradację śro^-
dowiska. Wielką misją specjali
stów i działaczy jest burzenie

tego spokoju, uświadamianie
możliwości godzenia 'ekonomii
z ekologią. .

MOŻNA BY UNIKNĄĆ

Posłużę się jeszcze stwierdze
niami zespołu ekspertów do <>-

pracowania programu ochrony
zdrowia:

„Wiele szkodliwości i zagro
żeń zdrowia jest konsekwencją
stłoczenia ludzi oraz niewłaści
wego trybu ich życia i pracy,
które powodują obciążenia i

napięcia psychiczne, przekracza
jące często granice tolerancji u-

stroju ludzkiego i jego możli
wości adaptacyjnych. Analiza
zachorowalności różnych grup
społeczeństwa narażonych na

szkodliwe działanie czynników
środowiskowych wskazuje, że

ok. 20 proc, tych chorób można

ł>y
te

uniknąć zapewniając należy-
warunki środowiskowe”.

HELENA NOSKOWICZ

jnituiiiimiiiiiiiiiiniiiiniir
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PUkat Galerii autorstwa Jana Jaromira Aleksiung

Nowa galeria
—Galeria STU

• 0

wypowiedzi człowieka,,
Galeria plastyczna. Miejsce

ekspozycji malarstwa,
rzeźby — najbardziej

powszechne, instytucjonalnie
ku temu powołane. Wiele ze

współczesnych galerii plasty
cznych nie może wyjść, z owe
go instytucjonalnego schema
tu, sale obwieszone obrazami
tchną zimnem, nieczęsto —

poza W'ernisażami —■odwie
dzane. Czy to wina sztuki czy
też systemu ekspozycji? Oby
dwie te sprawy splatają się po
trosze...

4 listopada o godzinę 18 o-

tworzy swe podwoje nowa ga
leria plastyczna w Krakowie.
Galeria przy Teatrze STU, zlo
kalizowana w obecnej siedzi
bie Teatru przy alei Krasiń
skiego 18.

„Fakt, że Galeria powsta
ła przy Teatrze, dyktuje jej
zasięg oddziaływania i chara
kter,. powoduje też preferowa
nie sztuki znaczącej, emocjo
nalnej. W kwestiach wieku,
dyscyplin —- Galeria jest o-

twarta. Nie narzuca sobie ża
dnego programu estetycznego,
najważniejszą rzeczą będzie
tu wskazywanie tych spraw w

plastyce, które, odnoszą się
bezpośrednio do życia, do czło
wieka” — to słowa Bolesława
Greczyńskiego. Na łamach

Nowości wydawnicze
Nakładem WYDAWNICTWA LI

TERACKIEGO w Krakowie uka
zały się:

Arystoteles, David Hume, Max
Scheler. O tragedii i tragiczności.
Tłum. W. Tatarkiewicz, T. Tatar-

kiewiczowa, R. Ingarden. Str. 102.

Cena 11 zł.— Józef Bąk. Semper
in altum. Str. 354. Cena 70.— Z

dziejów Szkół Nowodworskich.
Stanisław Wałach. Świadectwo
tamtym dniom. Str. 519. Cena 60.—

Wspomnienia z lat walk o utrwa
lenie władzy ludowej.

Karol Irzykowski. Pałuba. Sny
Marii Dunin. Str. 592. Cena 65.—

Powieści. Bernard Clavel. Powrót

Tłum. J. Breblec. Str. 195. Cena
22.— Powieść — moralitet francu
skiego pisarza. Jan Brzękowski.
Wyobraźnia wyzwolona. Str. 138.
Cena 25.— Szkice i wspomnienia.
Gawędy iwkowskie. Str. 156. Cena

30.— Gawędy ze wsi Iwkowa na

Pogórzu Karpackim. Zofia Rygier-
Nałkowska. Narcyza. Str. 295. Ce
na 40.— Powieść obyczajowa. Mał
gorzata Lavergne. Udar. Str. 78.
Cena 10.— Kazimierz Tetmajer.
Na Skalnym Podhalu. Str. 425. Ce
na 45.— Nowele i gawędy. Aluisio
Azevedo. Kariera. Tłum. J. Z .

Klave. Str. 283. Cena 35.— Powieść

brazylijskiego pisarza. Teatr Pi-

randell*. Tłum, i oprać. Jerzy
Adamski. Str. 241. Cena 35.— Tom
zawiera dwie sztuki: „Sześć Po
staci szuka autora" oraz „Giganci
z gór". Herbert George Wells.

Opowieści fantastyczne. Tłum,
zbiór. T. 1/2. Str. 255/273. Cena 73.
Stanisław Lem. Katar. Str. 144 .

Cęna 40.— Powieść sensacyjno-
refleksyjna. Czarny Szczyt. Pra
ca zbiór. Str. 449. Ceną 60.— Proza
taternicka z lat 1904—1939. Helena
Komorowska. Trzeba ciszej my
śleć. Str. 44. Cena 10.— Wiersze.
.Janusz Prz.ymanowski. Rycerze
Srebrnej Tarczy. Str. 191. Cena
28.— Powieść dla młodzieży.

„Echa” nazwisko to pojawiało
się już kilkakrotnie, bądź ja
ko znakomitego aktora Teatru
STU, bądź artysty plastyka,
autora „Inwazji Ikarów” w

Cieszynie i niedawnej wysta
wy „Etap” w Muzeum Tea
tralnym w Krakowie. Swą
twórczością, Greczyński udo
wadnia ogromną, fizyczną i
abstrakcyjną jednocześnie
więź z człowiekiem, . człowie
czeństwem, głębokim przeży
ciem...

Tytuł pierwszej wystawy
brzmi: „Format: Człowiek”, I
właśnie postać ludzka jest
wspólnym mianownikiem
dzieł tu eksponowanych. Lu
dzie z montaży, rzeźb, obra
zów, rysunków, fotografii —

równi widzom. Do artystów
biorących udział w wystawie
zwrócono się z prośbą o wy
powiedzi na temat własnej
artystycznej pracy. Znajdą się
one w obszernym katalogu
wystawy a będzie tam

nazwisk, we współczesnej
styce niebagatelna.

Kilkadziesiąt (blisko
prac eksponowanych nie
ko w stałej salce Galerii, ale
— tym razem — w całym bu
dynku Teatru. Wystawiają:
M. Abakanowicz, J. J. Alek-
siun, E. Arend-Sobocka, B.
Bieniasz, K. Broniatowski, G.
Dokova, W. Dudkowiak, Z.
Grzywacz, W. . Hasior, P.
Kmieć, P. Kromholz, M. Ku
biak, T. Miszkin, L. Muraw
ska, A. Nowacki, M. Piniń-
ska-Bereś, A. Porczak, L. Ra
tajczak,
kiewicz
Waltoś,
Zerling,
Wystawa czynna będzie przez
cały listopad w godzinach po
południowych. Miej my na
dzieję, że nikogo wizyta w

Galerii STU nie rozczaruje. A
— co dalej?

Przewidziane są oczywiście
także wystawy i indywidual
ne, ale ciekawym zamysłem
wydaje mi się projekt ekspo-

lista
pla-

70)
tyl-

L. Sobocki, E. Stan-
(Get), W. Szperl, J.
Z. Wierchowicz, . S.

A. Szapocznikow.

zycji zbiorowej pt. „Żyjnia”
— czyli miejsce w którym się
żyje. Każdy przedmiot jak
szafa, stół, krzesło itp. będzie
dziełem innego artysty. Sło
wem, zbiorowa wystawa za
aranżowana w pokój, pomie
szczenie...

Trudno muzykę, plastykę —

przełożyć na jakiekolwiek sło
wa, ale tworzący nową Gale
rię Teresa Zabrzeska i Bole
sław Greozyński — otwierają
pierwszy katalog swoistym
credo:

„Otwierając nową Galerię,
sami będąc malarzami, myśli-
my o sztuce bliskiej nam —

tej najbardziej osobistej wy
powiedzi człowieka. Człowieka
istniejącego tu i teraz, zako
rzenionego w tradycji, tę
skniącego za przeczuwanym.
Ten właśnie człowiek-artysta
będzie mieszkańcem Galerii.
Dom jest' teatralny; emocje,
literatura, widzowie, ekspozy
cja — to jego atrybuty. Naj
ważniejsze jest jednak prag
nienie, żeby słysząc tutaj glos
ludzi wierzyć, że powstanie
on w człowieku takim samym
jak ty”...

BARBARA NATKANIEC

Angielscy policjanci w domu
Badania środowiskowe w Wiel

kiej Brytanii wykazały, że angiel
scy policjanci, uważani za naj
uprzejmiejszych na terenie całej
Europy zachodniej, są najsurow
szymi mężami i ojcami w życiu
rodzinnym. Niemal powszechnie
przy wychowaniu dzieci uciekają
się do tradycyjnych metod... ma
nualnych.

Pozazdrościć...
Student sofijskiego Instytutu

Finansowo-Ekonomicznego, Ata-
nas Ałtynow, który jest zapa
lonym rybakiem, dokonał nie
zwykłego wyczynu. Udało mu

się złowić w Dunaju ogromne
go suma o.długości około 2 me
trów i wadze 92 kilogramów.
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WTOREK

Bohdana

Tobiasza

Teatry
Modrzejewskiej 19.15 Człowiek

znikąd. Kameralny 19.15 Emi
granci.

Kina
Kijów 15.30, 18 Trzęsienie zie

mi (USA 1. 15), 20.30 Flic story
(fr. 1. 18). Uciecha 16, 19 Avanti!

(USA 1. 15). Warszawa 15.45, 18,
20 Czterej muszkieterowie (panam,
b.ó .). Wolność 16, 18, 20 Od sie
dmiu wzwyż (USA 1. 18). Apollo
15.45, 18 Trzej muszkieterowie

(panam, b.o.), 20.15 Nocne widma

(ang. 1. 18). Wanda 15.45, 18, 20.15
Świat Dzikiego Zachodu (USA 1.

15). Sztuka — studyjne 15.30, 18,
20.30 Zawód: reporter (wł. 1 . 15).
ML Gwardia (Lubicz 15) 14.45, 17
Tak szalona, że może zabić (fr.
1. 15), 19.15 — zamkn. Wrzos (Za
mojskiego 50) 15.45, 18, 20.15 Lady
Carolir.e Lamb (ang. 1 . 15). Świt
(os. Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15
Brunet wieczorową porą (poi. 1.

12). M. Sala 15, 17.15, 19.

miętny rok (grecki 1. 15).

WTOREK — I: 16.25 Dziennik.
16.30 Obiektyw. 17 Przypominamy,
radzimy. 17.05 Studio Telewizji
Młodych. 18 Elegia — publ. kult.

Swia- | 18.15 Za horyzontem — publ. kult.

18, śr. 12—18), Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (wt. 12—18,
śr. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce (wt.
9—18, śr. 9—17 — wst. wol.), Od
dział w Poroninie „Lenin na Pod
halu” (wt. śr. 8—16 — wst. wol.),
w Białym Dunajcu (wt. śr. 9—16
wst. wol.), Muzeum Narodowe —

Oddziały, Sukiennice: Galeria

poi. malarstwa i rzeźby 1764—1900

(wt. niecz. śr. 10—16), Dom Matej
ki, Floriańska 41: Wizerunki kró
lów i książąt polskich (rysunki)
(wt. śr. 10—16), Szolayskich, pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (wt. 12—18 —

wst. wol. śr. niecz.), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Polskie ma
larstwo .i rzeźba XX w., Sztuka
rusznikarska, Wyst. W . Wojtkie
wicza (wt. 10—16, śr. 12—18 —

wst. wol.), Archeologiczne, Posel
ska 3: Starożytność i średniowie
cze Małopolski, Kolekcje zabyt
ków archeologii śródziemnomor
skiej, Ikony XIV—XVIII w. (wt.
14—18, śr. niecz.), Podziemie ko
ścioła św. Wojciecha w Rynku
Gł.: „Dzieje Rynku krakowskie
go” (wt. 9—16, śr. 9—13), Etnogra
ficzne, pl. Wolnica 1: Wyst. W.
Weissa z okazji 100-lecia urodzin

(wt. niecz. śr. 10—15), Przyrodni
cze, Sławkowska 17: Fauna Pol
ski, Fauna epoki lodowcowej (wt.
śr. 10—13 — wst. wol.), Pawilon

Wystawowy, pl. Szczepański 3a.
Dzieło sztuki w konserwacji (wt.
śr. 11 —18), Galerie: Krzsztofory,
Szczepańska 2: „Żywa dok. 20 lat
Teatru Cricot 2” (wt. śr. 11 —18),
Pryzmat, Łobzowska 3: Wyst. ma
larzy i grafików Erlangen (RFN)
(wt. śr. 9—19). Sztuki Nowocze
snej, N. Huta, os. Kościuszkow
skie 5: „Metazbiór A” M. Wa

towid (N. Huta, os. Na Skarpie
7) 15.45, 13, 20.15 Werdykt (fr. I.

18). M. Sala 15, 17, 19.15 Anonimo
Veneziano (wł. 1. 15). Kultura

(Rynek Gł. 27) 16, 18, 20 Zew
krwi (ang. -RFN 1. 12). ZZK (Pro-
kocim, Bieżanowska 71) 18 Doj
rzałe grona (radź. b.o .). Dom Żoł
nierza (Lubicz 48) 16, 18 Przygo
dy Gerarda (ang. 1. 15). Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 15.45, 19.15 Wal
ka o Rzym (rum. b .o.) . Wiedza

(Rynek Gł. 27) 17.15 „Spadkobier
cy Montezumy” (poi. b .o'). Związ
kowiec — studyjne (Grzegórzecka
71) 16, 18, 20 Mściciel (USA 1. 18).
Wisła (Gazowa 21) 16, 19 Szczęśli
wy człowiek (ang. 1 . 15). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30

Kangur (węg. 1 . 15), 19.30 Dom
lalki (ang. 1. 15). Pasaż (Pasaż
Bielaka) 15, 16, 17 Przygody Bol
ka i Lolka, 18, 20, 22 Szaleństwo
miłości (norw. 1. 18). Podwawel
skie (Komandosów 21) 16, 18 Mój
brat ma fajnego brata (CSRS
b.o .). Ugorek (os. Ugorek) 17, 19
Ned Kelly (ang. 1. 15). Sfinks

(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Ce
zar i Rozalia (fr. 1 . 15). Rotunda

(Oleandry 1} 21 KSF.

Telewizja

19 Dobranoc. 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.40 Filmy Giera-
simowa — Dziennikarz — cz. 2,
filmu fab. radź. 22.03 Łódzkie

spotkania balet. — pr. muz. 22 .55
Dziennik.

WTOREK — II: 15.20 Język an
gielski. 15.50 Program dnia. 15.55
Teatr Telewizji — E. Bryll —

Rzecz listopadowa. 17 .45 Dziwne

losy Jane Eyre — ode. filmu ser.

CSRS. 18.40 Program lokalny. 19
Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.40 Wtorek melomana —

koncert kompozytorski T. Bairda.
21.40 „24 godziny”. 21.50 Notatnik

kulturalny. 22.05 Akcja Stam
buł — film krym. NRD.

ŚRODA — I: 6 i 6.25 Technikum
Rolnicze. 8 .40 Dziennikarz — film
fab. radź. cz. 1. 10 Dla szkół —

Fizyka kl. 7 . 11 .05 Dla szkół: Hi
storia kl. 7 — Józef Bem. 12 Dla
szkół: Wychowanie piast, kl. 7—

8 — Rzeźba. 12 .45 Szkoła śred
nia — Chemia, lek. 8 . 13.25 Tech
nikum Rolnicze. 15.50 NURT. 16.25

Program dnia. 16.30 Dziennik. 16.40

Obiektyw. 17 Dla dzieci. 17 .30 Lo
sowanie Małego Lotka. 17 .45 Inter-
radio. 17.55 Żywoty instrumen
tów — pr. muz. 19 Dobranoc. 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.40 Sa-

rpotnik — film fab. fr. 22 .20 Dzien
nik. 22.35 Studio sport. — transm.

II rundy pucharu UEFA w piłce
nożnej: RWD Molenbeek (Bel
gia) — Wisła Kraków.

Wysławy-muzea
Wawel — komnaty (wt. 10—14 .15

i 15—18, śr. 12—18), Wawel zagi
niony (wt. śr. 10—15.30), Skarbiec
i Zbrojownia (wt. 10—14 .15 i 15—

rzechy (wt. śr. 11—18), Sztuki

Współczesnej, Braeka 2: Wyst. F .

Bunscha (wt. śr. 11 —18), N. Huta,
al. Róż 3: Wyst. pt. „Pejzaż” —

Róży Czarny, R. Ledwosa, Zofii

Leśniak, B. Paciorek (wt. śr. 11 —

18), Rydlówka, Tetmajera 28 (wt.
śr. 11 —14), Kopalnia Soli, Wieli
czka (wt. śr. 6—12), Muzeum Żup
Krakowskich (wt. śr. 7—14.15),
Muzeum Lotnictwa i Astronauty
ki, Czyżyny (wt. śr. 10—14).

Dyżury
Chir. Laryng. Dzierżyńskiego

44, Neurol. Urolog. Prądnicka 35,
Okulist. Witkowice, Chir. dziec.
Prokocim (inne oddziały szpitali
wg rejonizacji), Pogot. Ratunk.:

Siemiradzkiego 1: Ambulatorium

Okulistyczne (całą dobę), wypad
ki tel. 09, zachorowania i prze
wozy: 380-55, Rynek Podgórski 2:

625-50, 657-57, al. Pokoju 7: 109-01,
105-73, Lotnisko Balice 745-68,
Pogot. MO tel. 07, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22), dla młodzieży
611-42 (14—18), Straż Poż. 08, In
formacja o Usługach, Floriańska

20, tel. 565-88, 200-44 (7—18), Nowa
Huta: Pogot. MO tel. 411-11,
Pogot. Ratunk. 422-22, 417-70, Straż
Poż. 433-33, Dyżur pediatr. dla

Nowej Huty, Szpital w Nowej
Hucie, Informacja kolejowa zagr.
222-48, centr. 237-60 do 70, wew.

3514, 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 domo

we lekarzy chorób dzieci — L«k.

Spółdz. Pracy, tel. 583-43, 563-86

(16—23.30), Informacja Turystyce-
na „Wawel-Tourist”, Pawia 8, tel.
260-91 (8—18), Informacja Kultu
ralna, KDK, pok. 144/IIIp (tel.
244-02, w godz. 11 —13), Poradnia
Przedmałżeńska i Rodzinna, pl.
Wiosny Ludów 6 (pon. śr. i piąt.
16—19), Dyżurne przychodnie —

ogólne, pediatryczne, stomatolo
giczne, gabinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne i wizyty
domowe), Przychodnia, al. Poko
ju 4, w godz. 18—22, tel. 181-80, a

dla poradni pediatrycznej 183-96 —

dla Śródmieścia, Przychodnia, os.

Jagiellońskie bl. 1, w godz. 18—

22, tel. 469-15, dla Nowej Huty,
Przychodnia, ul. Kronikarza Gal
la 24, w godz. 18—22, tel. 721-3a —

dla Krowodrzy, Przychodnia, ul.

Krasickiego Boczna 3, w godz.
18—22, tel. 618—55 — dla Podgó
rza, Informacja Służby Zdrowia:
od godz. 8 do 22, tel. 378-80, od

godz. 22 do 8, tel. 240-93.

Apteki
Rynek Gł. 42, pl. Wolności T,

Rynek Podgórski 9, Nowa Huta —

Centrum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) 04 godz.

9do17.

Salon rozrywk., ul. Pstrowskie
go 12 (11—21).

Strzelnica Sport., obok „Koro
ny” godz. 10—21.

(Dokończenie na str. 5)

5®E!

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

śp. doc. dr med.

WOJCIECHA MODELSKIEGO
odprawiona zostanie MSZA SW. w piątek 5 listo
pada 1976 roku, o godzinie 7 rano, w kolegiacie
św. Anny w Krakowie — o czym zawiadamia
my Wszystkich, którzy zachowali Go w swej
życzliwej pamięci.

ŻONA, CÓRKI i RODZINA

-----------------

-. ...... ...... ....

Praca

FOTRZEBNA osoba do
samodzielnego prowadze
nia domu dla 4 starszych
osób. — Warunki i wyna
grodzenie bardzo dobre.
Zgłoszenia: — Kraków,
Garncarska 3/8, I piętro.

18677-g

Nauka

MASZYNOPISMA, kore
spondencji biurowej, wy
ucza Nowak — Floriańska
$8, II piętro.

18415-g

MATEMATYKA — kore
petycji udziela magister.
Zapala, telefon 458-17 .

18597-g

MATEMATYKA — kore
petycji udzielą studenci.
Rosiek, telefon 739-99 .

STUDENT udzieli uczniom
oraz studiującym, korepe
tycji z przedmiotów ści
słych. Gruszkowski. os .

Kablowe, ul. Wielicka
76B/49. 16210-g

Kupno

ZNACZKI pocztowe, zbiór,
kupię. Oferty 18999 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

OBRAZ dobrego polskiego
malarza i szablę polską —

kupię. Oferty 18662 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

za waluty wymienialne
i bony towarowe PeKaO

SPRZEDAJĄ sklepy „PEWEX”

w hotelach:

• „Orbis-Cracovia” — Kraków,
al. Puszkina 1

• „Orbis HOLIDAY INN’’ —

Kraków, al. Koniewa 7

czynne w dniach powszednich, w

niedziele i święta, w godz. 8—20.

K-8146

OGONY i łapki ze srebr
nych lisów — sprzedam.
Telefon 709-28.

18875-g

Matrymonialne
SAMOTNI! — Duży wybór
ofert posiada Biuro . Ma
trymonialne „Westa” —

70-952 Szczecin — skrytka
pocztowa 672. K-150

Sprzedaż

VOLKSWAGEN 1600. stan
bardzo dobry — rok 1966.
Trela, Kraków. Fałata 13/
26, w godzinach 16—18.

17514-g

SPRZEDAM pilnie kalku
lator wieloczynnościowy,
mały kożuch damski i ma
szynę do pisania „Erika”.
Oferty 19265 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MASZYNĘ do pisania „Łu
cznik”,. z gwarancją —

sprzedam. — Oferty 19293
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

NOWEGO Fiata 126p — za
mienię na Fiata 125p. —

Oferty 19182 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TELEWIZOR „Stadion” —

24 cale, prod. NRD, stan
bardzo dobry — sprzedam.
Oferty 19529 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ŁAŃCUSZEK Włoski 14-

karatowy, 7,2 g — sprze
dam. Oferty 19520 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

„WARSZAWA" na części
— sprzedam. Oferty 19240
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KAROSERIĘ Fiata 125 —

zdrową, rok 1972, do czę
ściowej naprawy wraz z

nowym oblachowaniem do
wymiany — sprzedam. —

Oferty 19238 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Lokale

2 STUDENTKI UJ poszu-
kują garsoniery lub sa
modzielnego pokoju. —

Oferty 19131 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ZDECYDOWANIE kupię
garsonierę własnościo
wą. Zgłoszenia: Nowa Hu
ta. os . Strusia bl. 20 m.

155, Józef Juszczyk.
g-19132

MIESZKANIE — 2 poko
je z kuchnią, przedpo
kój, partfery ;i • stare bu
downictwo, 67 mi, nada
jące się na ciche rzemio
sło, komfortowe, w cen
trum Podgórza — zamie
nię na 2 pokoje z kuch
nią, superkomfortowe lub
komfortowe. Oferty 19130

, .Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WDOWA z czternastolet
nią córką, pracująca w

PKP na zmiany, udzieli
wszelkiej pomocy w domu
— w zamian za mieszka
nie. — Czynsz do uzgod
nienia. Oferty 19243 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ superkomforto-
wy z używalnością kuch
ni i łazienki, wynajmę
dwom panienkom lub
małżeństwu bezdzietne
mu. Oferty 19138 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE 3-pokojowe
— superkomfortowe. pow.
76 m2, budownictwo mię
dzywojenne. okolica par
ku Krakowskiego, zamie
nię na 2 mieszkania od
dzielne. w tym jedno 2-

pokojowe. — Oferty 18839
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ODSTĄPIĘ pokój niekrę-
pujący, umeblowany, w

Nowej Hucie — dwom stu
dentom lub małżeństwu
studiującemu. Oferty 19218
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe 1—2-pokojowe. —

Oferty 19223 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DWIE panie (lat 26) — nie
palące, pilnie poszukują
pokoju. Oferty 19228 „Pra
sa” Kraków Wiślna 2.

ZDECYDOWANIE — kupię
garsonierę własnościową
w centrum. Wyczerpujące
oferty: „Prasa” Kraków,
Wiślna 2, dla nr 19286.

SOSNOWIEC centrum! —

3 pokoje z przynależno-
ściami — zamienię na

mniejsze w Krakowie. —

Oferty 19282 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ M-4 trzypokojowe,
własnościowe. W rozlicze
niu garsoniera własnoś
ciowa przy ul. Łobzow
skiej. Oferty 19280 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ mieszkanie 2-

pokojowe, komfortowe, w

dobrym punkcie Krakowa
— na dwa oddzielne mie
szkania. Oferty 1S276 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA — poszukuje
mieszkania — zaraz. Ofer
ty 19275 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2

STALOWA Wola! Super-
komfortowe M-3, centrum
miasta — zamienię na po
dobne lub większe w Kra
kowie. Oferty 18894 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie wła
snościowe — 3 pokoje z

kuchnią, superkomforto
we. Oferty 18903 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

PRACOWNIK naukowy —

poszukuje garsoniery lub
pokoju z kuchnią. Czynsz
miesięcznie. Oferty 18912
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

GDAŃSK Oliwa — M-2,
spółdzielcze, zamienię na

podobne w Krakowie. —

Oferty „7497” Biuro Ogło
szeń — 80-958 Gdańsk.

K-8095

STUDENT pracujący po
szukuje pokoju lub miesz
kania. Warunki do omó
wienia. Oferty 18714 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.
-------

BEZDZIETNE małżeństwo
poszukuje z powodu re
montu mieszkania, super-
komfortowej garsoniery
lub pokoju z pełną uży
walnością kuchni, na pół
roku. Czynsz może być
płatny z góry. — Oferty
18717 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE superkom
fortowe, kwaterunkowe,
108 ms, trzy pokoje, 2 bal
kony, w okolicy Parku
Krakowskiego, zamienię
na dwa samodzielne mie
szkania. — Oferty 18299
..Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Nieruchomości

KUPIĘ domek jednoro
dzinny w Krakowie lub
okolicy. Oferty 18904 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE trzypokojo
we, komfortowe, II piętro,
okolica parku Krakow
skiego — zamienię na 4-

pokojowe, własnościowe,
w tej samej okolicy, lub
kupię połowę domu z mo
żliwością takiej zamiany.
Oferty 18705 „Prasa” Kra
ków, Wi’ślna 2.

W NOWY Sączu jedno
rodzinny dom murowa
ny — sprzedam tanio. —

Nowy Sącz, ul. Żywiec
ka 9. S-18507

ZAMIENIĘ dom drew
niany z ogrodem i parcelę
budowlaną w okolicach
Krakowa (dojazd komu
nikacją miejską) — na

mieszkanie własnościowe
dwupokojowe. — Oferty
18989 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM w Bochni
dom w stanie surowym.
Oferty 18735 „Prasa”

. Kraków, Wiślna 2.

DZIAŁKĘ ogrodniczą z

małą szklarnią — odstą
pię.

’

Oferty 19141 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POŁOWĘ domku — pokój,
kuchnia — komfortowe,
sprzedam. Po kupnie wol
ne. — Oferty 17248 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

DOM 2-piętrowy z ładnym
strychem, nadającym się
do adaptacji na 3-pokojo
we mieszkanie, do sprze
dania. Oferty 18890 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM domek kom
fortowy w śródmieściu. —

Warunek: zamiana na 2

pokoje superkomfortowe i
pojedynkę. Oferty 17583
„Prasa” — Kraków Wiśl-

2.

WILLĘ jednorodzinną su-

perkomfortową, ogród, ga
raż, Salwator — sprzedam.
Warunek: zamiana na 1
lub 2 mieszkania. Peryfe
rie wykluczone. — Oferty
17597 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MAŁY domek z ogrodem,
pow. 32a — w Wieliczce —

zamienię na 2 garsoniery,
albo 2 pokoje z kuchnią
własnościowe, względnie
kupię takież w Krakowie
lub w Wieliczce. — Oferty
18891 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

Zguby

STARSZEGO pana, który
znalazł 2 kluczyki dnia 28
października na ul. Dłu
giej — proszę o zwrot za

nagrodą: ul. Kościuszki
31/5, w godzinach 13—17.

19552-g

W NIEDZIELĘ 24-paździer
nika, w godz. 13—14, przy
Matecznymi zgubiono zło
ty pierścionek z dużym
koralem. — Pamiątka ro
dzinna. Uczciwego znalaz
cę proszę o zwrot za rów
nowartość pierścionka. —

Zgłoszenia: telefon 321-82,
w godzinach 7—15.

23 PAŹDZIERNIKA zgu
biono czarną męską to
rebeczkę z kluczami i do
kumentami, na nazwisko
Janusz Cis. — Uczciwego
znalazcę wysoko nagro
dzę. — Zwrócić pod adre
sem wpisanym w dowo
dzie. 19385-g

MŁODĄ małą znalezioną
suczkę ostrowłosą — od
dam dobrym opiekunom.
Telefon 418-42 .

19296-g

ARENDARCZYK Jerzy —

zam Miękinia, zgubił le
gitymację szkolną nr

715,75 — wydaną przez
Zbiorczą Szkołę Gminną
w Krzeszowicach.

g-18965

ROLEWICZ Ryszard, zam.

Kraków, ul. Ks. Józefa
65. zgubił legitymację
szkolną nr 245/73 — wy
daną przez Szkołę Pod
stawową nr 19 w Kra
kowie. g-18724

ŚMIAŁEK Andrzej, zam.

Kraków, Czajna 6, zgubił
legitymację szkolną nr

714/I/T — wydaną przez
Technikum Budowlane w

Krakowie. g-18924

UNIEWAŻNIAM zgubio
ną pieczątkę lekarską o

treści: „Mirosława Lisiń-
ska specj. psychiatra
Kraków, ul. Zagrody 7/3
4G11”. g-19149

UNIEWAŻNIAM skradzio
ną pieczątkę o treści: —

„Warsztat Ślusarski Jan

Dąbrowa Kraków, Kobie-

rzyńska 43”.
18323-g

KRASZEWSKI Mirosław,
Kraków7Bieżanńw 150,
zgubił indeks nr 4730 —

wydany przez AWF w

Krakowie. g-18744

ŁUCZAK Zbigniew, Kra
ków, Budryka 5/11, zgu
bił legitymację nr 88/71/G
— wydaną przez AGH.

g-19128

ZIĘBA Mieczysław, Kra
ków, Budryka 1 — zgubił
legitymacje studencka nr

284/71/Masz. — wydaną
przez AGH. 17665-g

PAPIEŻ Elżbieta — zam.

Mogilany 74 — zgubiła le
gitymację szkolną nr 116/
74/75 — wydaną przez Li
ceum Ogólnokształcące w

Myślenicach, X8409-g

BESZTOCHA Alicja, zam.

Krzeszowice, ul. Targowa
15/9, zgubiła legitymację
szkolną nr 135/73 — wy
daną przez Liceum Ogól
nokształcące w Krzeszo
wicach. 18400-g

WARENICA Anna, zam.

Kraków, Opolska 43/31

zgubiła legitymację służ
bową nr 2427/73 — wydaną
przez AGH — Kraków.

17648-g

UNIEWAŻNIAM skradzio
ną pieczątkę o treści; —

„Lek. Jacek Markiewicz
specjalista dermatolog
Kraków, ul. Czarnowiej
ska 15 m. 12 Kr 5244 tel.
306-94”. 18275-g

CZEPIEC Zenon, Rząska
262 — zgubił legitymację
szkolną — wydaną przez
Technikum Energetyczne
w Krakowie.

17561-g

STOSUR Irena, zam. Kra
ków, ul. Jaracza 6/12, zgu
biła legitymację służbową
— wydaną przez Wydział
Oświaty i Wychowania
Urzędu Dzielnicowego
Kraków. 18298-g

PAWELEC Marek, zam.

w Krakowie, Żelechow
skiego 6/31, zgubił legi
tymację szkolną nr 1530 —

wydaną przez Technikum
Gospodarki Wodnej w

Krakowie. g-19150

UNIEWAŻNIAM skradzio
ną 18 października 1976 r„

pieczątkę: „Elżbieta Mróz
lekarz medycyny Kraków
ul. Rzeźnicza 1/18 Kr 5739”

19358-g

ZWOLIŃSKA Grażyna —

Kraków, Reymonta 75 —

zgubiła legitymacje stu
dencką nr S-2665/129/73 —

wydaną przez AM w Kra
kowie. 18683-g

KELLER Przemysław —

zam. Kraków, ul. Mogil
ska 50/44, zgubił legityma
cję szkolną nr 19/76/H —

wydaną przez Medyczne
Studium Zawodowe nr 5
w Krakowie. 18709-g

10 listopada
spotkanie kandydatów reflektujących
na otwarcie zakładów rzemieślniczych
branży spożywczej i gastronomicznych
IZBA RZEMIEŚLNICZA w KRAKOWIE oraz WOJEWÓDZKIE
ZRZESZENIE PRYWATNEGO HANDLU i USŁUG, w porozu
mieniu z WYDZIAŁEM HANDLU i USŁUG URZĘDU WOJE
WÓDZKIEGO — organizują w środę 10 listopada 1976 roku,
o godzinie 11, w sali, przy ul. Batorego 14 — SPOTKANIE OSÓB
pragnących otworzyć:

■ zakłady rzemieślnicze piekarskie, wędliniarskie, gar
mażeryjne i inne

■ .zakłady gastronomiczne i sklepy branży spożywczej.
Na spotkaniu omówione zostaną sprawy organizacji zakła

dów, w tym także sprawy zaopatrzenia, lokalowe, podatkowe itp.

Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w tym
spotkaniu.

Wojewódskie Zrzesstnie Zarząd
Prywatnego Handlu i Usług Izby Rzemieślniczej

w Krakowie w Krakowie
K-8089

KABINY uzbrojone
nowe, do samochodów „Żuk" •

RAMY DO SAMOCHODÓW
„Żuk" • oraz SILNIKI M-20 (z
rotacji) do samochodów Żuk,
Nysa, Warszawa, Tarpan -

montuje, wymienia, naprawia
w terminie do 14 dni — na zlecenia

osób prywatnych — Wojewódzka
Spółdzielnia Pracy Usług Motoryza

cyjnych w Krakowie,

ul. Wrzesińska 13
telefon nr 265-27, 263-61.

. K-8106

JANIGACZ Zbigniew —

zam. Jaworzno, ul. Kole
jarzy 37/27, zgubił legity
mację studencką — wy
daną przez AGH Kraków.

18722-g

KOZIEŁ Grażyna — zam.

Kraków, Tokarskiego 6 —

zgubiła legitymację stu
dencką nr GBg/0139/73 —

wydaną przez WSP w

Krakowie. 18708-g

Różne

NOWO otwarta wypoży
czalnia sukien ślubnych i
welonów: Półtorakowa —

Kraków, ul. Armii Ludo
wej 6/8 (boczna Daszyń
skiego), telefon 573-03.

18615-g

CZESANIE, strzyżenie pe
ruk, farbowanie włosów —

poleca zakład fryzjerski,
Stanisław Lorek, Kraków,
Rynek Gł. 33 .

PRZYJMĘ na okres zimy
przyczepki campingów?
na teren ogrodzony. Za
kopiańska 188.

PRZY os. Widok do wy
najęcia garaż dla mniej
szego samochodu. Oferty
19135 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2, lub tel. 446-60,
wewn. 51-52.

11111111111191181119111X391*

LAMPY
ŻYRANDOLE, KINKIETY,
i'óżny osprzęt elektryczny,

♦ jak: puszki krańcowe

e zamki elektryczne
gniazda

♦ przewody telewizyjne
symetryczne itp.

sprzedaj® sklep „LUK”,
Kraków, MIODOWA nr 3.

K-7989
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TELEFON TYGODNIA 546 34
CZEKA NA ODPOWIEDŹ

Poczekalnie

„Barwa” i „Florina
sie in czoła

Czekanie na: przyjęcie u lekarza w ośrodku, przyjęcie
przez urzędników w różnych instytucjach zamożnych i

biednych, na pociąg i autobus, czekanie nawet na ślub w

urzędzie stanu cywilnego — stało się uciążliwą właściwo
ścią naszego życia codziennego. Godzinami siedzimy na

zdezelowanych krzesłach, oglądamy afisze nie zmieniane

miesiącami, popstrzone przez muchy i pożółkłe.
POCZEKALNIE czynimy tematem naszego jutrzejszego

Telefonu tygodnia. Jakie są te pomieszczenia, jak wypo
sażone, jakie mogłyby być i jakie być powinny. Czeka
my na sygnały naszych Czytelników jutro w godzinach
9—12 pod numerem telefonu 546-34.

Podsumowanie współzawodnictwa
w gospodarowaniu nawozami

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa

j Skupu Urzędu Miasta Kra
kowa dokonał komisyjnego pod
sumowania współzawodnictwa
w dziedzinie rozprowadzenia,
dowozu i mechanicznego wysie
wu nawozów mineralnych w

roku gospodarczym 1975/76. Na
grody otrzymały następujące
jednostki administracyjne stop
nia podstawowego:

Nagroda specjalna — URZĄD
GMINY PCIM — dwa siewniki
nawozowe konne „KOS”, ser
wis do kawy, 10 tys. zł do po
działu przez gminną komisję.

Nagroda I — URZĄD GMI
NY ZIELONKI — radioodbior
nik tranzystorowy, serwis do

kawy, 500 kg nawozu „Polifes-
ka”, 500 kg nawozu „Fruktus”,
12 tys. zł do podziału
gminną komisję.

Nagroda II —

NY KONIUSZA i
STA I GMINY
(dwie nagrody). Urząd
Koniusza — rozsiewacz

przez

URZĄD
URZĄD
PROSZOWICE

Gminy
RNP,

GMI-
MIA-

nasiona wartości 250 zł, 10 tys.
do rozdziału przez gminną ko
misję, Urząd Miasta i Gminy
Proszowice — nasiona wartości
250 zł, 10 tys. do podziału przez
komisję.

Nagroda III — URZĄD GMI
NY KOCMYRZÓW-LUBORZY-
CA i URZĄD MIASTA i GMINY
KRZESZOWICE (dwie nagro
dy). Urząd Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca — 8 tys. do

podziału przez gminną komi
sję, Urząd Miasta i Gminy
Krzeszowice — 8 tys. zł do po
działu przez tamt. komisję.

Nagroda IV URZĄD MIA
STA i GMINY SŁOMNIKI, U-
RZĄD GMINY KŁAJ i URZĄD
GMINY DRWINIA. Urząd Mia
sta i Gminy Słomniki — 6 tys.
zł do podziału przez tamtejszą
komisję, Urząd Gminy Kłaj —

6 tys. zł do podziału przez
gminną komisję, Urząd Gminy
Drwinia — 6 tys. zł do podziału
przez gminną komisję.

,Pod Baranami” od-
za

wyniki w ubiegło-
współzawodnictwie

placówek Krajowego
Spółdzielni Pracy

W KDK

było się wręczenie nagród
najlepsze
rocznym
wśród
Związku
Tworzyw Sztucznych i Gumy,
mającego siedzibę w Krakowie.

Spółdzielnie współzawodni
czyły o tytuły najlepszego eks
portera i najlepszego dostawcy
rynkowego oraz o sztandar
przechodni Zarządu CZSP i Za
rządu Gł. Zw. Zaw. Prac. Spół
dzielczości Pracy.

Miło donieść, że

zmagających się o

lepszego dostawcy
zaszczytni I i

padły kolejno
Krakowa —

„BARWA” i

„FLORINA”.
Zdobywczyni

„Barwa” specjalizuje się z po
wodzeniem w produkcji różne
go rodzaju środków czyszczą
cych i piorących oraz środków

kosmetyki samochodowej. Spół
dzielnia „Florina” znana jest
natomiast z wytwarzania dos
konałych perfum, wód koloń-
skich i kwiatowych, kremów
dla pań i lakierów do paznok
ci, olejków do opalania. Do
starcza ona na rynek stale no
we, urozmaicone kosmetyki.

Dodajmy jeszcze, że załogi
obu wymienionych zwycięskich
spółdzielni stanowią w więk
szości kobiety.

Wyróżnione we współzawod
nictwie Spółdzielnie
ły
od
ne

w grupie
miano naj-
rynkowego

II miejsca przy-
wytwórniom z

SPÓŁDZIELNI
SPÓŁDZIELNI

I miejsca

Wystawa malarstwa
J. Trzebiatowskiego
w Lipsku

W Galerii Sztuki NRD w Lip
sku otwarta została ostatnio du
ża indywidualna wystawa prac
znanego krakowskiego artysty-
plastyka i architekta Janusza

Trzebiatowskiego. Ekspozycja o-

bejmuje ponad 40 obrazów. W
ub. roku autor prezentował tu
taj swoje plakaty.

Obecna wystawa wzbudziła
duże zainteresowanie środowi
ska kulturalnego w Lipsku i bę
dzie także eksponowana w Cen
trum Kultury i Informacji w

Berlinie, (aż)

otrzyma-
dyplomy i wysokie nagrody
30 do 50 tys. zł, przeznaczo-
do podziału wśród załogi.

(Z)

W Szkole Chorążych Pożar
nictwa odbyła
ślubowania 84
ku.

Po złożeniu
dowódcę parady odbył się
gląd pododdziałów. Przemówie
nie wygłosił komendant Szkoły
ppłk poż. Jan Augustynek.

się
słuchaczy

uroczystość
I ro-

meldunku przez
prze

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

* 17.30 — Klub Seniora ZDK,
os. Na Skarpie 64 — Podróże po
kraju 1 świecie — prelekcja z

przeźroczami.
* 18 — Klub Młodych ZDK. os .

Młodości 1 — Turniej Kulturalny
Hoteli Robotniczych — projekcją
filmu „Potop”.

JUTRO O GODZINIE:

Towarzystwo
Kultury Tea-

zek Literatów
Pvil5TIID» l PoIskich zaPra_
IrJMJUl S/nLI szają dziś, tj 2.

xi. br-0 18
K?ha uK Krupniczą

22 na „Wtorek
teatralny” po

święcony pamięci Stanisława
Grochowiaka jako dramatur
ga. Prelegent — Jan Pieszcza-
chowicz. Fragmenty sztuki

„Chłopcy” zaprezentują:
Dankiewicz, A. Balcerzak

Krzyski i L. Kubanek.

Święto Zmarłych

Interweniowaliśmy i...
...Przedsiębiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej — Nowa Huta, po
dokładnym zbadaniu przyczyn
niesprawnego działania windy
w bloku nr 8 na os. Centrum D>

podjęło środki zaradcze zobo
wiązując Miejskie Przeds. Ro
bót Dźwigowych do szczegółowe
go zbadania stanu technicznego
dźwigu i systematycznych dwu
krotnych kontroli w ciągu dnia,
natomiast gospodarza domu do

natychmiastowego zgłaszania a-

warii oraz zwracania uwagi na

sposób korzystania z windy,
zwłaszcza przez dzieci, (hs)

W MUZEUM LENINA przy
ul. Topolowej 5 w dniach od
3 do 12 listopada odbędzie się
przegląd filmów pt. Rewolucja
- tradycje i osiągnięcia. Prze
gląd obejmuje filmy dokumen
talne produkcji polskiej i ra
dzieckiej, m. in. związek wol
nych republik, Bluza i frak,
Leningrad — kolebka rewolu
cji. Szczegółowy repertuar i

godziny seansów - zostaną do
stosowane do życzeń zaintere
sowanych instytucji i organi
zacji. Zgłoszenia należy kiero
wać telefonicznie do Działu

Naukowo-Oświatowego tel. 501-
42 i 232-34. Wstęp bezpłatny.

*

ODZNACZENIAMI PAŃ
STWOWYMI udekorowani zo
stali działacze spółdzielczości
mieszkaniowej: Henryk Stengl
- Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Jerzy Za
rębski 1 Jan Soza — Złote

Krzyże Zasługi, Juliusz Puko-
wskl — Srebrny Krzyż Zasłu
gi, Irena Tarka —

Krzyż Zasługi.
*

ROZLOSOWANE
PREMIE w postaci
dów osobowych na

oszczędnościowe PKO. W gru
pie z wkładami po 6 tys. zł

(15.217 książeczek) rozlosowano
10 premii, w grupie II z wkła
dami po 9 tys. zł (164.179 ksią
żeczek) rozlosowano 164 pre
mie. Właściciele wylosowanych
książeczek zawiadomieni będą
najdalej w ciągu 30 dni od da
ty losowania o miejscu i ter
minie odbioru samochodu. Na
stępne losowanie 24 i 25 stycz
nia 1977 r.

*

kadra instruktorska
Hufca ZHP Kraków-Krowo-
drza oddala na Centrum Zdro
wia Dziecka prawie 8 1 krwi.
Jest to już trzeci w ostatnich
latach tego rodzaju akt dobrej
Woli ze strony działaczy wy
mienionego Hufca ZHP. Akcją
kierował hem dr J. Friediger.

W kilku wierszach

Dalsza dotacja KRZZ

na aparaturę medyczną
Krakowska Radą Związków

Zawodowych przekazała dalszą
kwotę 130.000 zł na aparaturę
dla odcinka intensywnej, głów
nie kardiologicznej, opieki i te
rapii Oddziału Chorób Wewnę
trznych Szpitala im. E . Bierna
ckiego ZOZ nr

’’ "'-

mieście. Wraz

wpłatą na ten

dotacji wynosi
liona złotych.

Decyzja dalszej wpłaty na a-

paraturę ratującą życie chorym,
a ułatwiającą pracownikom Od
działu wypełnianie ich obowiąz
ków świadczy o stałej społecz
nej trosce Związków Zawodo
wych o zdrowie ludności i dzia
łalność naszej Służby Zdrowia.

1 Kraków-Śród-
z poprzednią

cel ogólna suma

blisko pół mi-

her&acfe

Sztuka w kamieniu

Brązowy

ZOSTAŁY
samocho-

książeczki

gałązki jedliny, chryzan-

dniu Święta Zmarłych,
najbardziej skłania do re-

1 listopada — dzień, w którym
wracamy myślą do tych, którzy
odeszli na zawsze. W tym dniu
cmentarze całego kraju migocą
światłem świec, mogiły pokry
wają
temy.

W
które

fleksji nie tylko nad losem nas,

naszych bliskich, ale i naszego
narodu, zapalamy znicze
miejscach straceń,
gzekucji.

Przy grobach
zginęli za naszą
wolność, tworzyli
kę zaciągają warty harcerze.

Jest to dzień, gdy wiele osób

zapala świece r.a Grobie Nie
znanego Żołnierza, myśląc o po
ległych bezimiennie w kraju i

z dala, od niego.
Na wszystkich krakowskich

cmentarzach, już w niedzielę
krakowianie oddawali hołd

zmarłym, wczoraj w dniu Świę
ta Zmarłych groby rozjarzyły się
tysiącami świec a wieczorem i

długo nocą nad cmentarzami ja
śniała łuna światła, na którą
składały się maleńkie ogniki za
palone troskliwą ręką tych, któ
rzy pamiętają...

JFOT. JADWIGA RUBlS

w

masowych e-

tych, którzy
niepodległość,
kulturę, nau-

fi7
h

W naszych niezbyt łaskawych dla rzemiosła czasach za
wód kamieniarza znalazł się też wśród ginących. Pan

JOZEF WESOŁOWSKI, właściciel pracowni artystyczno-ka-
mieniarskiej przy ul. Rakowickiej 26 D, jest już jednym z

nielicznych w naszym mieście, który ukochał tę sztukę i zdo
był w niej nie lada kunszt.

— Od jak dawna pra
cuje Pan w tym zawo
dzie?

— Już od
mieniarzem,
mój dziadek i wuj, jest to więc
już właściwie tradycja rodzin
na. Wykonuję wszystkie prace
artystyczno-kamieniarskie za
równo w kamieniu naturalnym
jak 1 sztucznym. Wiele gro
bowców i nagrobków na kra
kowskich cmentarzach wyko
nanych zostało w naszej pra
cowni.

— Czy są one w cało
ści dziełem- Pana i Pań
skich współpracowników?

— Tak. To znaczy autorami

projektów np. rzeźb byli ar-

tyści-piastycy, — —*—

jesteśmy
pomysłów,
cowałem z

Bandurą,
kiem, —----- ----

skim. Ostatnio współpracuję
przede wszystkim z moim sy
nem — rzeźbiarzem, absolwen
tem krakowskiej ASP.

46 lat jestem ka-

byl nim także

my natomiast

wykonawcami ich
Zawsze wspólpra-

artystami m. in. J.

Zygmuntem Gawli-

Mieczyslawem Stobier-
Ostatnio

— Ongiś grobowce zdo
biono przede wszystkim
postaciami aniołów lub
świętych; czym pragną je
zdobić obecni Pańscy
klienci?

— Tematyka świecka trafiła
tu. Zresztą w ogóle zmienił

się styl grobowców 1 nagrob
ków. Przeważają kamienne

płyty, często bardzo surowe,
bez ozdobników, skromne są
również zamawiane rzeźby.

— Jakie tworzywo uwa
ża Pan za najszlachetniej
sze?

— Oczywiście marmur i gra
nit. Ja osobiście nade wszyst
ko cenię granit, jest to kamień

jak wieczność, niezniszczalny.
— Pańska praca nie o-

granicza się do wykony
wania grobowców, praw
da?

— Tak. W naszej pracowni
robimy również płyty pamiąt
kowe, in. in. wraz z kolegami
kamieniarzami wykonaliśmy
dla Krakowa płytę Tadeusza
Kościuszki w Rynku Głównym,

i

* 12.15 — ul. Botaniczna 3 —

Nadzwyczajne wspólne zebranie
Tow. Chirurgów Polskich i Tow.

Anestezjologów i Neurochirurgów;
V. S . Rejger (Katedra Anestezjo
logii Uniwersytetu w Leidon, Ho
landia) — Teoretyczne i praktycz
ne zagadnienie stosowania kon
trolowanego podciśnienia w neu
rochirurgii i chirurgii naczyń ob
wodowych (referat tłum, na pol
ski) ; dr V. Bijnen — Oparzenia
spowodowane aparaturą monito
rującą w czasie znieczulenia 1 za
biegu operacyjnego (tłum, na pol
ski).

* 17 — SCK „Pod Jaszczurami”
— Wernisaż malarstwa Anny
Drozd.

*17 — Pawilon Wystawowy
BWA, pl. Szczepański 3a — mgr
R. Kaczor wygłosi odczyt dla

młodzieży z Kola Miłośników
Sztuki pt. „U źródeł sztuki no
woczesnej”.

*18—PAN. ul. Sławkowska

17, s. 24 — Kom. Slowiąjioznaw-
stwa; dr hab. Zdz. Niedziela —

,,lvan Krasko 1876—1976”.

* 18 — Klub MPiK; pl. Cen
tralny — prelekcja mgr M. Ma-

latyńskiej pt. ..Radziecka kome
dia filmowa”. Film pt. „Rzut
karny”.

* 18 — Klub Seniora ZDK. os .

Na. Skarpie 64 —środowe spot
kanie pań0 w kawiarńi-

Majakówskiego 2.
* 18.30 — KDK. sala

wa — Studium Wiedzy
wykład prof.
„Sztuka funkcją władzy .

—

tury Bliskiego Wschodu”.

* 19 — ul. Kopernika
Wspólne posiedź, nauk. Pol.

Lekarskiego i Pol. Tów.

logicznego.
* 19 — Klub FORUM, Rynek

GL 25 — Spotkanie autorskie
Piotra Preissa prowadzi H. A.

Pach.s
* 19 — ZLP, ul; Krupnicza 22

— Środa Literacka — Wieczór au
torski Jana Zycha — prowadzi
St. Balbus.

* 19 — Galeria ZPAF, ul. An
ny 3 — Wernisaż wystawowy pt.
„Ludzie i pejzaże Francji”.

84 słuchaczy złożyło uroczyste
ślubowanie przyrzekając „Ze
wszystkich sił służyć Ojczyźnie
i jej obywatelom, a gdy zajdzie
potrzeba nie szczędząc zdrowia
i własnego życia r.eść ratunek
ludziom zagrożon- m przez po
żar i inne klęski żywiołowe”.
Najlepszym kadetom Szkoły
wręczone zostały indeksy. Od

tego momentu słuchaczom przy
sługuje stopień strażaków po
żarnictwa.

Z rąk I sekretarza KD PZPR
A. Mroczki legitymacje kan
dydackie PZPR otrzymało 11
kadetów.

Przemówienie do kadry i ka
detów Szkoły .wygłosili: zastęp
ca komendanta główriego
ży Pożarnych
prezydent m.

towicz.

Uroczystość
lada kadetów

chanizowanego sprzętu
czego, (j. r.)

Fot. Jadwiga RUBlS

A. Gatlik i
Krakowa Z.

zakończyła
oraz pokaz

przy. ul.

marmuro-

o sztuce;
Wł. Hódysa

ciosana

pt.
kul-

7—
Tow.

Gineko-

Hołdu Pruskiego i Ofiarodaw
ców, to taki mały dar od nas

dla miasta. Wykonałem rów
nież Swiatowlta przy Wawelu,
wierną kopię Swiatowlta, znaj
dującego się obecnie w mu
zeum, a wyłowionego ze Zbru-
cza. Wiele prac kamieniarskich

wykonywałem także w koście
le w Niepokalanowie, m. in.

ambonę i posadzkę.
— Który z wykonanych

siebie grobowców
za najbardziej

powiedzieć. O-

podoba mi się
Kurczaba. Jest

. przez
uważa Pan

udany?
— To trudno

sobiście bardzo

grobowiec Jana
to rodzaj sarkofagu, na któ
rym położona została otwarta
kamienna książka, w książce
tej zapisane jest nazwisko

zmarłego. Przy grobowcu Bro
nisława Schoenborna rzeźbę
wykonał Jerzy Bandura, uwa
żam, że i ten grobowiec nie

przynosi nam wstydu.
— Jaki wg Pana powi

nien być kamieniarz-arty-
sta?

— Powinien być fachowcem
_ rzemieślnikiem, ale powinien
też mieć talent, by pozostawić
po sobie choć jedną rzecz go
dną uwagi, która wytrzyma
cza- .

— Dziękuję za rozmowę
BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

i

fi

Stra-
wice-

Wój-

defi-
zme-

gaśni-

Co-Gdzie-Kiedy?
Radio

(Dokończenie ze str. 4)
PROGRAM I

Na FALI 1322 M

Wiadomości: 16, 19 , 20 , 21, 22, 23,
0.01,1,2,3,4,5.

16.35 Interserwis. 17 Radiokurier.
17.20 Problemy kultury fiz. 17 .30

Parada pot. piosenki. 18 Muzyka
i Aktualności. 18.25 Nie tylko dla
kierowców. 18.30 Melodie. 19.15
Ork. PR i TV w Łodzi. 20.05
NURT — „Kształtowanie kultury
ostatecznej”. 20.25 Koncert życzeń
miłośników muzyki poważnej..___

21.05 Kronika sport, i Komunikat

Tótal. Sport. 21 .18 Muzyczny ka
lejdoskop. 22 .20 Na trąbce gra C.
Brown. 22 .30 Biuro Listów odpo
wiada. 22 .40 Minirecital Ewy De
marczyk. 23.10 Koresp. z zagrani
cy-

9\15 Jam session.

PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30.
17 „Musica humana”. 17.20 „Per-

misi non amisi” — fragm. prozy
S. Grochowiaka. 17.40 Z mikro-
lonem przez trzy zmiany. 17.55

Magazyn muz. 18.40 Siadem inwe
stowanych miliardów. 19 Podróże

muzyczne. 19.30 „Medaliony” —

magazyn liter. 20.30 Nowości li
stopadowe, Teatr PR. 21 Ze świa
ta opery. 21 .45 wiadomości sport.
21.50 Madrygały z IX księgi —

Monteyerdiego. 22.10 Tygodnik
Kulturalny. 22 .50 Z A. Zurbinem
1 jego twórczością. 23.35 Co sły
chać w świecie. 23.40 Beethoven
2 Romanse na skrzypce i ork.

PROGRAM III

UKF 66,89 MHz

UKF.

Muzy-
wszy-

Czemu

17.05 Muzyczna poczta
17.40 Style i tendencje, 18
kobranie. 18.30 Polityka dla
stkich. 18.45 Blues. 19.15
równa się x — zbiór opowiadań
pisarzy radzieckich. 19.35 Opera
tygodnia — M. Rimski-Korsąkow
„Legenda o niewidzialnym gro
dzie Kitieżu i o dziewicy Fiewro-

nii”, 19.50 „Sześć dni Kondora” —

13 ode. pow. J. Grady’ego, 20
Konsonanse i dysonanse. 20.40
Marsz Rakoczego w literaturze.
21.15 Wielki pianista — Władymir
Horowitz. 21 .50 Na harmonijce
ustnej. 22.15 "wwa nrrer męko”
A. Tołstoj
senki F.

poetów
Buticz.

Śpiewa

21.50
i „Droga przez mękę'
— ode. 19. 22.45 Plo-

Berangera. 23 Wiersze
radzieckich — Władymir
23.05 Czas relaksu. 23.50

Wożniak.T.

PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

UKF 66,75 MHz

16.59 Krak. aktualności
17.10 Nasz punkt widzenia
17.25 Zmienne rytmy (Kr).
Jubileusz J. Kawalca (Kr)
muzycznej szuflady (Kr). 18.24 Po
goda (Kr). 18.25 Rozmowy o spra
wach rolnictwa. 18.40 w trosce o

słowo i treść. 19 Jak być rodzi
ną. 19.15 Język angielski. 19.30

Płyty ze Szwecji. 20.30 Archiwum

pięknych głosów. 21.15 Chansons
Guiliaunie’a Dufaya. 21 .55 Gemi-
niani: „Zaczarowany las” — I
suita ork. 22 .15 Rozmowy o książ
kach. 22 .35 Impresje jazą

muz.

(Kr).
17.40

18 Z,



Nieudany eksperyment J. Gmocha
!

Mimo wygranej 5:0 z Cyprem
pozostało uczucie niedosytu

W ELIMINACYJNYM spotkaniu piłkarskim przed mi
strzostwami świata Polska wygrała z Cyprem 5:0 (3:0).
Bramki strzelili: Deyna 2, Szarmach, Boniek i Terlecki.

POLSKA — Kukla — Maculewicz, Zmuda, Kasperczak.
Masztaler (od 45 min. Mazur)
— Sybis, Lubański, Terlecki.

Boniek, Szarmach, Deyna

Ta wygrana, choć wysoka, nie

usatysfakcjonowała kibiców, fa
chowców chyba także nie. Egza
min dojrzałości taktycznej — tak
mecz z Cyprem określał trener

Gmoch — nie wypadł najlepiej,
właśnie z taktyką Polacy byli
tym razem mocno na bakier. O-

fensywny wariant zestawienia

zespołu zastosowany przez nasze
go trenera, wprowadzenie do

gry w zasadzie samych ofensyw
nych pomocników i napastni
ków, doprowadził do ogromnego
zagęszczenia strefy środkowej
pod bramką Cypryjczyków i tam

„szarpania się” zamiast spokoj
nej gry. Oddali Polacy dużo

strzałów, uzyskali 5 bramek,
świetny goalkiper przeciwników
— George Panijaras, uratował

swój zespół przed utratą kilku

dalszych bramek, ale też Polacy
ułatwiali mu zadanie. Forsowali

grę środkiem boiska, a tam trój
ka stoperów cypryjskich i gra
jący odważnie na przedpolu
bramkarz dość skutecznie przej
mowali piłkę i wybijali ją da
leko od bramki. Tak więc tak-

! KOLEJNY poważny suk
ces odniósł nasz najlepszy te
nisista W. Fibak — podczas

i międzynarodowego turnieju
I w Wiedniu. Polak pokonał w

finale najlepszego aktualnie
w klasyfikacji „Grand Prix",

■Meksykanina R- Ramireza
I 6:7, 6:3, 6:4, 2:6, 6:1. Pojedy-
1 nek dwóch znakomitych za-

| wodników trwał ponad 3,5
I godziny.
I Nie powiodło się natomiast

[ Fibakowi w deblu. W parze
z Amerykaninem A. Aśhem
dotarł do półfinału gdzie
przegrał w Hewittem i
McMillanem (RPA) 2:6, 5:7.

tycznie mecz ten naszym piłka
rzom nie wyszedł. Ale chyba nie

mógł się udać, zważywszy na

personalny skład drużyny. Brak
ło bowiem bocznych obrońców,
którzy inicjowaliby szybkie raj
dy i dośrodkowywali piłkę, bra
kło stałej gry skrzydłami, gdzie
Sybis i Terlecki stanowili mocne

punkty naszej drużyny. Tym
czasem dostawali piłkę od przy
padku do przypadku. W sumie

akcje Polaków były chaotyczne
i mało skuteczne. Wydaje się, iż
w przyszłości takiego ustawienia

zespołu forsować nie należy.
W ocenie indywidualnej na

szych reprezentantów najwięk
sze zastrzeżenia mam do gry ka
pitana zespołu — K. Deyny.
Strzelił on co prawda' dwie
bramki, ale niczym nie zaimpo
nował, wprost przeciwnie chwi
lami grał/ fatalnie. On przecież
miał kierować grą, rozdzielać

piłki na skrzydła, wysyłać w

bój kolegów, tymczasem wrócił
do niedobrej maniery „małej
gry”, kiwania się z przeciwni
kami, większość piłek kierował
na środek boiska, a przy tym
wszystkim jeszcze podawał bar
dzo niedokładnie.

Trudno w relacji z tego meczu

nie napisać o Lubańskim, prze
cież dla niego przyszło na sta
dion wiele tysięcy ludzi. Uwa
żam, że piłkarz ten zagrał zu
pełnie dobrze. Po pierwszych mi
nutach, kiedy widać było w jego
poczynaniach tremę, później był
wyróżniającym się inteligentną
grą zawodnikiem. Pokazał sze
reg wysokiej klasy zagrań, im
ponował dokładnością podań, grą
bez piłki, zmysłem kombinacyj
nym. Oddał też kilka strzałów

wysokiej marki, z których, jeden
trafił w słupek i tylko dlatego
piłką nie znalazła się .W, .siatce.

Z innych piłkarzy bardzo do
bre wrażenie pozostawił Terlec
ki, reszta grała — co warte pod
kreślenia — z dużą ambicją, wo
lą zwycięstwa, ale przeciętnie.

Z piłkarską reprezentacją Pol
ski przyjdzie nam się teraz po
żegnać do wiosny. J. Gmoch bę
dzie miał więcej czasu i spoko
ju na przygotowanie nowych
planów na mecze z Danią, re
wanże z Portugalię i Cyprem.
Miejmy nadzieję, że kolejne eks
perymenty przyniosą większy
pożytek, (lang)

TABELA

SZCZECIN. Zwycięzcą
nopolskiego kolarskiego
cigu przełajowego został
wodnik Zyrardowianki,
Jaroszewski.

LODŹ. Piłkarze

wygrali z kadrą
wą 4:0.

ZURYCH. W ,

nych meczach
MŚ uzyskano wyniki: Tur
cja — Malta 4:0 (1:0), gr. III,
a w gr. afrykańskiej Nigeria
— Sierra Leone 6:2 (i awans

do II rundy), Togo — Sene
gal 1:1 (awans Togo do .II

Z kraju i ze świata

ogól-
wyś-

za-

G.

Widzewa
mlodzieżo-

eliminacyj-
piłkarskich

Mistrzynie
nie miały Wopotow

GR. I

Przegrane KTH w Jastrzębiu

28 bramek hokeistów Cracovil
W SWYM pierwszym w tym sezonie występie przed własną

publicznością hokeiści Cracovii odnieśli dwa zdecydowane zwy
cięstwa nad zespołem Górnika Pszów. Równocześnie, dzięki me-

■» g****• ——— — —— —-

*
-• •

Jastrzębie 4:7 i 6:10, wyszli na pierwsze miejsce w tabeli II ligi.
spodziewanym porażkom dotychczasowego lidera KTH z GKS-em

CRACOYTA — Górnik Pszów
15:0 (6:0, 3:0, 6:0). Bramki strze
lili: Siedlarczyk 4, Pawlik 3, Mi
gacz, Michno i Jusewicz po 2,
Stryczek i Kalata po 1. Krako
wianie dominowali nad przeciw
nikiem, który poza ambicją nie

był w stanie niczym zaimpono
wać.

CRACOVIA — Górnik Pszów
13:1 (4:0, 3:1, 6:0). Wobec bardzo

słabego przeciwnika zawodnicy
Cracovii przystąpili do meczu

zdekoncentrowani, przestrzeli-
wali wiele dogodnych pozycji,
przegrywali pojedynki sam na

sam z bramkarzem gości, a prze
de wszystkim grali zbyt indy
widualnie. Bramki strzelili: dla

zwycięzców — Frasik 3, Migacz,
Stożek, Stryczek i Siedlarczyk
po 2, Michno i Zieliński po 1; dla

pokonanych — Tańczyk. (wd)

W spotkaniach hokejowej eks
traklasy kolejny punkt stracił

ŁKS remisując w Bydgoszczy z

Polonią 4:4. Bezbłędnie wyko
rzystali potknięcie rywala ho
keiści Podhala, którzy po bar
dzo dobrej grze pokonali GKS

Katowice 6:1 (4:0, 1:0, 1:1). Bram
ki dla „Szarotek” strzelili: A.

Chowaniec, S. Chowaniec, S. Klo
cek, Watychowicz, Iskrzycki i

J. Słowakiewicz. W pozostałych
meczach padły wyniki: Legia —

GKS Tychy 3:4, Zagłębie — Po
morzanin 3:3, Baildon — Stocz
niowiec 6:6, Naprzód — Stal 9:1.

TABELA

5. GKS Tychy
6. GKS Katowice
7. Zagłębie
8. Stoczniowiec
9. Stal

10. Legia
11. Polonia

12. Stoczniowiec

13
13
14
14
14

14

14

14

51-41
37—36
42—43
58—61
42—87

38—74

37—74

32—80

83—27
73 -43
81—36
78—50

1. Podhale 14 25

2. ŁKS 14 22
3. Napraód 14 20
4. Baildon, ~~ -- 14 18

1. Dania
2. Polska
3. Portugalia
4. Cypr

2
2
1
3

4
4
0
0

10— 1
7—0
0—2
1—15

Fragment niedzielnego me
czu z Cyprem, strzela Wło
dzimierz Lubański, z prawej

obrońca Saura.

rundy), Gwinea —Ghana 2:1

(o awansie zadecyduje trze
ci mecz).

BUDAPESZT. Podczas mię
dzynarodowych zawodów

Csepelu, bieg maratoński wy
grał R. Kopijarz przed Z.

Pierzy nką.
MOSKWA. Najlepsi łyż

wiarze świata w tańcach na

lodzie — L. Pachomowa i A.
Gorszkow zamierzają zakoń
czyć karierę sportową,

BRUKSELA. W 1/16 piłkar
skiego Pucharu Belgii RWD
Molenbeek przegrał z jedena
stką Beringu. Po remisie 2:2,
przeciwnicy lepiej strzelali rzu
ty karne.

KOSZYKARKI Wisły rzadko kiedy muszą w meczach ligo
wych rzucać na szalę wszystkie siły i umiejętności by wygrać
zawody. Ich przewaga nad konkurentkami jest bowiem ogrom
na. Tak też było w sobotnio-niedzielnych spotkaniach z war
szawskim AZS-em.

WISŁA — AZS WARSZAWA
90:47 (49:16). Najwięcej punktów
dla zwyciężczyń — Berniak 32,
Kaluta 19, Starowieyska 16. Na

dobrą sprawę tylko w pierw
szej części meczu krakowianki

walczyły na pełnych obrotach.
Wówczas AZS nie istniał na

boisku, za całą połowę uzyskał
zaledwie 16 pkt.l Później wi
ślaczki nieco pofolgowały, odno
sząc jednak mimo to wysokie
zwycięstwo.

WISŁA - AZS 89:45 (52:27).
Nąjwięcej punktów dla Wisły,—
Berniak 32, Starowieyska 16,
Iwaniec 15. Sobotnia historia się
powtórzyła, pierwsza połowa
meczu wysoko dla Wisły, póź
niej zwolnienie tempa i spokoj
na gra do końca zawodów. Tre
ner Miętta wprowadził ńa boisko
zawodniczki rezerwowe, próbu
jąc różnych ustawień i różnych
wariantów gry. Był to na dobrą
sprawę właściwie trening wiśla-
czek. Akademiczki można po
chwalić za ambicję, umiejętnoś
ciami, koszykarskimi odbiegały
cd wiślaczek zdecydowanie. , (1)

W pozostałych spotkaniach u-

zyskano rezultaty: Stomil
ŁKS 98:96 i 66:73, Polonia • —

Lech 80:73 i 75:78, Olimpia —

Spójnią 78:86 i 94:85, AZS Po
znań— Włókniarz 84:57 i 100—58.

TABELA

1. Wisła 11 10 1007—641
2. ŁKS 11 9 882—762
3. Polonia 11 8 807—711

4. AZS Poznań 11 7 877—789

5. Lech 11 7 873—764
6. Spójnia 11 S 813—796
7. Olimpia 11 4 725—836

8. Stomil 11 2 689—873

9. AZS W-wa 11 2 628—898

10. Włókniarz 11 1 657—898

Kolejna porażka
siatkarzy Hutnika

KOLEJNEJ porażki doznali
siatkarze Hutnika. W wyjazdo
wym spotkaniu przegrali oni
ze Stoczniowcem 1:3 (8:15, 15:11,
8:15, 10:15) i z zerowym kontem

punktowym zajmują ostatnie

miejsce w tabeli I ligi.

iinniininiuiiininpiiiiHniiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiHiiiniiniiiiiiniiiiiimiiiiininnii

LUBELSKI START

pokonany dwukrotnie
KOLEJNE mecze ligowe koszykarzy Wisły, przyniosły im

dwa zwycięstwa nad spisującym się bardzo dobrze w tym
sezonie zespołem lubelskiego Startu. Jednak gra krakowian,
szczególnie w niedzielnym meczu, nie mogła zachwycie.
WISŁA — START 112:91

(53:46). Najwięcej punktów: dla

Wisły — Dolczewski 24, Gardzi-
na 22, Langosz 20, dla Startu —

Krzykała 24, Parzymięs 14.
Krakowianie przewyższali prze

ciwników wzrostem, choć

wystąpili bez chorego na

anginę Ładniaka. Lublinia
nie walczyli jednak z Wiel
kim sercem i zaciętością, długi
czas tocząc z mistrzami Polski

wyrównany pojedynek. Dopiero
w drugiej połowie goście nieco

opadli z sił i „Wawelskie Smo
ki" zdołały uzyskać bardzo wy
sokie zwycięstwo.

WISŁA —START 95:86 (54:44).
Najwięcej punktów: dla Wisły
— Langosz 24, Dolczewski 22,
Wielebnowski 18, dla Startu —

Krzykała i Piotrowski po 20.

Kolejnym zawodnikiem, któ
rego stracił trener Bętkowski
był tym razem Seweryn. Kon-

Komplet punktów siatkarek Wisły
DWA GŁADKIE zwycięstwa odniosły

skiej Wisły pokonując we własnej hali
oraz Spójnię Warszawa w indentycznym

WISŁA — SZS-AZS WAR
SZAWA 3:0 (15:8, 17:15, 15:10)
Niecałą godzinę trwało spotka
nie Wisły z warszawskimi aka-
demicżkami. Krakowianki wy
stąpiły już w swym najmoc
niejszym składzie z Krystyną
Maculewicz na czele, która jak
zwykle była jedną z najlepszych
zawodniczek na parkiecie. War
szawianki jedynie w II secie

zmusiły wicemistrzynie Polski
do dużego wysiłku, w pozosta
łych partiach
niepodzielnie.

WISŁA —

SZAWA 3:0

Wisła panowała

SPÓJNIA WAR-

(15:9, 15:6, 15:7).

TOTEK
W TOTO LOTKU wylosowa

no: I losowanie — 6, 19, 25, 34,
37, 47, dod. 10; II losowanie —

3, 10, 11, 24, 30, 44. Końcówka
banderoli: 19452J

siatkarki krakow-
SZS-AZS Warszawa
stosunku 3:0.

tuzja uniemożliwiła mu wy
stęp i wiślacy stracili swego li
dera, gracza prowadzącego grę.
Odbiło się to mocno na posta
wie zespołu, Start przez 10 mi
nut był stroną przeważającą,
później wiślacy złapali rytm i

objęli prowadzenie. Lecz mimo

zwycięstwa w tym meczu, trud
no pochwalić krakowian. Grali

żle, statycznie, zupełnie nie wal
czyli w defensywie, najmniejszy
na boisku zawodnik — Krzyka
ła mijał krakowian jak no
wicjuszy, zbierał im piłki z ta
blicy. Koszykówka jest grą lu
dzi inteligentnych, nie wiem co

się stało z wiślakami, ale w tym
meczu grali tak jakby myślenie
było im rzeczą obcą. Np . idąc w

trójkę na jednego przeciwnika,
zamiast zdobyć punkty faulowa-
li gracza Startu. Takie rzeczy
doprawdy trudno zrozumieć.

(jl)
W pozostałych meczach padły

wyniki: Resovia — Spójnia
Gdańsk 112:74 i 83:86, Polonia —

Śląsk 68:81 i 88:84, ŁKS — Lech
86:76 i 90:96, Wybrzeże — Gwar
dia Wr. 102:59 i 101:74, Lubli-
nianka — Górnik Wlb. 88:87 i
76:124.

5. Wybrzeże 12 8 1148—1031

6. Start 12 7 1039—983

7. Resovia 12 6 1023—951

8. Spójnia 12 4 901—956

9. Górnik 12 4 1074—1059

10. Lublinianka 12 3 861—1099

U. ŁKS 12 2 972—1079

12. Gwardia 12 0 884—1222

Pod koszami II ligi
HUTNIK — STAL ST. WOLA

66:54 (34:28). Najwięcej punktów
zdobyły: dla Hutnika — Moraw
ska 12, Doniec, Tomal, Kuchar
ska i Grzelewska po 10; dla
Startu — Barciuch i Babulka po
12. Agresywny pressing i szyb
kie kontrataki przyniosły za
służone zwycięstwo dobrze grają
cym krakowiankom.

HUTNIK — STAL ST. WOLA
47:59 (15:27). Najwięcej punktów
zdobyły: dla Hutnika — Tomal

14, Morawska 11 i Kucharska 10;
dla Stali — Unicka 13, Ząbkow-
ska i Zarzycka po 12. Rewanżo
wy pojedynek obu zespołów był
dużo słabszy, nerwowy i chaoty
czny, a krakowianki grały zbyt
statycznie, by pokonać ambitnie
walczące przeciwniczki, które już
w I połowie wywalczyły kilku-

puńktową przewagę i nie odda
ły prowadzenia. (wd)

AZS — SZS MDK 64:62 (34:31).
Najwięcej punktów zdobyły: dla
krakowianek — Bania 20, Pirow-
ska 12 i Maciąg 9; dla warsza
wianek — Babicka i Piskorz po
16. Krakowianki były zespołem
lepszym i chociaż w końcówce

gra się wyrównała, odniosły w

pełni zasłużone zwycięstwo.
AZS — SZS MDK 51:53 (19:31).

Najwięcej punktów zdobyły: dla
AZS-u — Maciąg 16, Pirowska 8
i Mikołajewska 7; dla MDK —

Babicka i Zawada po 8. Mimo
że krakowianki prowadziły już
w rewanżowym meczu 17:10, to

do przerwy zdołały zdobyć zale
dwie dwa punkty przy 21 zdoby
tych przez warszawianki. Na se
kundy przed końcem meczu aka
demiczki zdołały jednak wyrów
nać (51:51) lecz błąd w prowa
dzeniu piłki pozbawił je szans

na wygraną. (wi-gr)

W klasie międzywojewódzkiej

Zwycięstwo Garbarni
Remis Cracovii

Wczorajsze spotkanie było je
dnostronnym pokazem gry w

wykonaniu krakowianek. Siat
karki Spójni popełniały całą
masę błędów, które skrzętnie
wykorzystywały wiślaczki. Du
żo punktów zdobyła Wisła z za
grywek, których nie potrafiły
odebrać warszawianki. Stąd też

w każdym secie gra miała po
dobny przebieg. Wisła łatwo 0-

bejmowała prowadzenie: w I se
cie13:3,wII—11:3,wIII—
10:2, a siatkarki Spójni jedynie
zmniejszały rozmiary przegra
nych. (Wi-Gr)

W pozostałych meczach eks
traklasy siatkarek padły wyni
ki: Czarni — Zawisza 3:0, Kole
jarz — Start 3:2, Kolejarz —

Komunalni 3:0, Płomień — Ko
munalni 3:1, Płomień — Start

0:3, Stal — Spójnia 1:3, Stal —

AZS 3:2, W tabeli prowadzi
Start przed Wisła — oba zespo
łypo5pkt.

1. Śląsk
2. Lech
3. Polonia
4. Wisła

TABELA

12,10
12 10
129
129

1091—902
1042—953
1005—942
1164—1027

W drugiej kolejce spotkań
klasy międzywojewódzkiej pad
ły wyniki: Tarnovia — Polna

Przemyśl 1:1 (0:0), Garbarnia —

Sandecja Nowy Sącz 1:0 (1:0).
Jedyną bramkę zdobył Zdunek
w 44 min., Karpaty Krosno —

Prokocim Kraków 1:0 (0:0), Bo
rek Kraków — Chemik Pust-
ków 1:1 (1:0) — bramkę dla
krakowian uzyskał Stasiak w 32

min., Stal Sanok
nów 0:1 (0:1), MZKS
Cracovia 2:2

gości zdobył
min., Glinik Gorlice — Resovia

0:2 (0:1).

Metal Tar-
I Jasło —

(1:0) — bramki dla
Macaław70i77

TABELA

1. Resovia 111619—8
2. Karpaty 1115 8—3
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Po zwycięstwie nad R. Ramirezem, Fibak przyjmuje od nie-

ga gratulacje; nasz tenisista praktycznie ma zapewniony u-

dział w turnieju „Masters”-

3. Cracovia 111415—5
4. Garbarnia 111313—1
5. Polna 11 13 11—7
6. Tarnovia 11 12 11—13
7. Chemik 11 12 7—12

8. Sandecja 11 11 8—11

9. Metal 11 10 12—15

10. Prokocim 11 9 12—12

11. Glinik 11 9 11—13

12. MZKS Jasło 11 8 12—16

13. Stal 11 8 6-11

14. Borek 11 4 9—20
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