
Carter i Gromyko
omówili stan stosunków

między ZSRR i USA
W niedzielę przybył z wizytą

ficjalną do NRD prezydent' Sy-
ii, Hafez Asad. Jak informuje
gencja prasowa ADN został

in przyjęty przez sekretarza
eneralnego KC SED, Ericha
łpneckera. Po zakończeniu roz-

nowy Asąd — Honecker rozpo-
zęły się rozmowy plenarne z

toziałem delegacji cbu krajów.

.Tak podała agencja TASS. na

irczątku października prezydent
lyrii Asad przybędzie do Mtó-
:wy._
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Kraków, poniedziałek 2 października 1978 r

W N uczelniach w naszym kraju
Jrozpociyna dziś naukę

459 tfsięcf studentów
DjsIś, 2 paźdrierBika w Akademii Medyernej W Zabrau-

Bokitnicy odbywa się centralna inauguracje kolsjiiego roku

akademickiego 1978 ! 9. W 99 uceelniaeh naszego kraju roz-

poesmie naukę blisko 459 tys. studentów studiów stacjonar
nych i dla pracujących. Wśród nich —

która w tym roku ueyskała. indeks po

Gorąco witany pracz młodzież

wszystkich zebranych n* cen-

ralną inaugurację roku akade-

■ Znane s oryginalnych po
mysłów emancypantki duńskie,
zrzeszone w ttw. Ruchu Czer
wonych Pończoch, wystąpiły
ostatnio z nową koncepcją...
„Pończochy” zażądały oficjal
nego skasowania instytucji
małżeństwa i wprowadzenia na

'iej miejsce 10-letnich „umów
'■>współżyciu”.

U Niezwykły, przypadek za
notowano w jednym z:

_

londyńskich. Szczęśliwa matka
— Pamela Perkińs, wydała na

pacies za- j

ze szpitali *

świat dwóch - .synów, którzy ni.e [
są bliźniakami. Po- . ..urodzeniu 7
pierwszego syna — Davida. 1 -e -

*

karz stwierdził obecność dru- (
giego dziecka w 1-onie matki — i

■’/ pół godziny’ później przy- J
• szedł na świat. Anthóńy. . Jak J
- ‘twierdzili lekarze, drugie dzde- (
){-?ko powinno się. było urodzić i
■dwa miesiące później, i nie J

.jest bliźniaczym bratem pierw- V

szego. Do jego poczęcia doszło (
już podczas ciąży: nastąpił /
bardzo rzadki przypadek „wy- J

dania” przez -organizm kobiety \
: jaja, które zostało zapłodnione. (

DLA STAREGO KRAKOWA

Pól miliona
od „Budostalu"
K i ero wnictwo P rzedsiębiorstwa

sbót Wykończeniowych ,.Bu-
istal” zobowiązało się udzielić

(mocy w rewaloryzacji starego
rakowa poprzez wykonanie w

mach czynu społecznego — w

asie i obiektach wskazanych

Październikowy
przedsmak zimy
Pierwszy październikowy
;ień przyniósł w RFN przed-
nak zimy: , na południu za.no-

wano gwałtowne opady śnie-
i..
We. Francji pierwszy dzień
iździernika był: chłodny i
zeważnie deszcze* y. W au-

riackich Alpach padał śnieg.
Na terenie całych Włoch '

w

edzielę padały deszcze. Ciepło
słonecznie było tylko w Gre-
i. W Atenach notowano w

edzielę w południe 27 stopni
' cieniu.
L.------- ------

—.
——

jjEUTRO pogoda w rejonie .

wKrakowa kształtować się
wbędzie pod wpływem pod-
Bwyższonego ciśnienia. Za-

‘ JjChmurżenie duże, ,z. więk-
szymi przejaśnieniami i roz
pogodzeniami. W nocy J

rano lokalnie mgły i zamgle
nia* W ciągu dnia przelotne o-

pady deszczu. Wiatry południo
wo-zachodnie i zachodnie 3—6

p\.sek, Temperatura dniem 13—
nocą 7—V'st, C. (w)

62 tys. młodzieży;
raz pierwszy.

buli widowiskowo-mickiego
sportowej w Katowicach przy
był I sekretarz KC PZPR —

EDWARD GIEREK.

Przekazując całej społeczności
akademickiej — nauczycielom,
wychowawcom i studentom —

serdeczne pozdrowienia od naj
wyższych władz partyjnych i

państwowych — E. Gierek pod
kreślił rosnący wkład szkół

wyższych do rozwoju nauki i

kultury narodowej, zacieśnianie
ich więzi z potrzebami kraju.

Szkoły wyższe rozpoczną swój
nowy rok działalności bogatsze
o 36 nowych obiektów dydakty?
cznych, które w istotny sposób
polepszą warunki pracy w u-

czelniach. Zwiększy się również
liczbą miejsc w domach studen
ckich i stołówkach akademic
kich.

Szkolnictwo wyższe zajmuje
szczególnie istotne miejsce w u-

rżeczywisiniąniu programu spo
łeczno-gospodarczego rozwoju
kraju w. dziedzinie nauki i tech
niki. Uchwały VI i VIT Zjazdu
Partii wysunęły na czoło'zadań
szkolnictwa wyższego problemy
podnoszenia jakości wychowania
młodej inteligencji oraz z.więk-

— roboty wartości ok. 500 tys.
zł. Równocześnie wymienione
przedsiębiorstwo wezwało po
zostałe przedsiębiorstwa Zjedno
czenia „Budostal” di> podejmo
wania deklaracji na rzecz od
nawiania zabytków Krakowa.

W imieniu ZARZADU WO
JEWÓDZKIEGO TOWARZY
STWA TURYSTYCZNO-KRA
JOZNAWCZEGO sekretarz ZW
PTTK Kazimierz Nowacki za
deklarował kwotę 5 tys. zł.

KRAKOWSKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWE
GO „POLMOS” przekazały 80

tys. zł ze środków wypracowa
nych przez załogę.

ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEGO
ZRZESZENIA WYTWÓRCÓW
RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I
ARTYSTYCZNEGO „MILE
NIUM” przekazał kwotę 15 tys.
zł uzyskaną z udziału Spół
dzielni w kiermaszu rękodzieła
ludowego i artystycznego.

KABARET „ZWIERZYNIEC
KIE ANDRUSY” zobowiązał się
wystąpić z trzema koncertami
w październiku, z których do
chód przekaże na konto odbu
dowy.

KOMITET OBWODOWY NR
69 w Krakowie przekazał 509

zł, uzyskane ze zbiórki złomu
i makulatury.

Przypominamy numer konta:
ZARZAD REWALORYZACJI
ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH

KRAKOWA. NBP VII OM

KRAKÓW,, NB; 35073-6321-181-52.

<es)

szenia udziału uczelni w bada
niach naukowych służących po-
trzebom gospodarki i kultury
narodowej.

Centrum szkolenia

pilotów krajów RWPG
MOSKWA

Intensywne prace trwają na

budowie międzynarodowego cen
trum szkolenia pilotów i perso
nelu obsługi lotnictwa cywilne
go w Ułianowsku nad Wołgą.

Budowa jest wspólnym przed
sięwzięciem 8 krajów Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodar
czej. Stała modernizacja taboru
lotniczego, wprowadzenie do

eksploatacji nowych maszyn,
spowodowały konieczność powo
łania do życia wspólnego dla
krajów socjalistycznej wspólno
ty—wtymidlaPolski—cen
trum pilotażu i naziemnej obsłu
gi lotów.
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KONSTRUKTORÓW BYŁO WIELU...

Nie pomogły nasze najlepsze
chęci — wczorajsza, aura okaza
ła się dla nas, a szczególnie mi
sternych, papierowych latawców

wyjątkowo niełaskąwa. Mimo
to, o godz, 10 na starcie zawo
dów stanęło 47 zawodników z

■Mimo deszczu na starcie zawo
dów stawiło się kilkudziesięciu
uczestników w wieku od lat 6

do 16.
Milioner

przez pomyłkę
WASZYNGTON '

Policja amerykańska znalazła
się w nie lada kłopocie, bowiem
już od trzech miesięcy strażni
cyprawawUSAniesąwsta
nie odnaleźć niejakiego Arnie
Ristolia z Los Angeles, który
z powodu błędu , popełnionego
przez urzędników banku Kali
fornijskiego stał się milionerem.

A stało się to tak’ na rachu
nek Ristolia wpisano przypad
kiem milion dolarów, Przed o-

Kięnkiem bankowym petent nie
stracił głowy. Bez wyrzutów su
mienia zgarnął paczki zielonych
banknotów do swojej teczki.

Kiedy policja przybyła do
mieszkania „milionera” nie za
stała tam żywej duszy, Według
relacji sąsiadów Ristoll

powróci? z banku.-, udał się
nieznanym kierunku^

WASZYNGTON
Członek Biura Politycznego

KC KPZR, minister spraw za
granicznych ZSRR, Andriej Gro
myko spotkał się 30 września w

Białym Domu z prezydentem
USA, Jimmy Carterem. W cza
sie spotkania dokonano wymia
ny poglądów na temat obecne
go stanu stosunków radziecko-

amerykańskich. Obie strony o-

powiedziały się za poprawą sto
sunków między ZSRR i USA
oraz ich konstruktywnym i sta
bilnym rozwojem.

Szczególną uwagę zwrócono
na sprawy dotyczące ogranicze
nia strategicznych zbrojeń ofen
sywnych. W związku
patrzono pozostające
uzgodnienia kwestie.

Jak piszę agencja
ła to pożyteczna wymiana
glądów. Obie strony przedsta
wiły niektóre nowe racje w ce
lu znalezienia możliwych do

przyjęcia rozwiązań omawia
nych problemów. Wyrażono o-

bopólny zamiar doprowadzenia
do końca prac nad przygotowa
niem porozumienia w sprawie
ograniczenia strategicznych
zbrojeń ofensywnych,
wiono kontynuować
na. konkretne sprawy,
tego porozumienia

Na spotkaniu rozpatrzono tak
że niektóre inne kwestie ogra
niczenia zbrojeń, w tym rów
nież dotyczące rozmów na temat

redukcji sił zbrojnych i zbrojeń
w Europie środkowej oraz cał
kowitego zaprzestania prób z

z tym
nadal

roz
eto

by-
po-

TASS,

Postano-

rożmowy
dotyczące

Walki w Libanie
BEJRUT
W Bejrucie walki nie ustąją.

Dziś, w poniedziałek rano, we

wschodniej części miasta trwała

wymiana ognia między oddzia
łami Arabskiego Korpusu Bez-
pfeczeń śtwś ą silhmi prawicy
libańskiej.

ue Surięto latawca
latawcami płaskimi i 27 ze

skrzynkowymi. Początkowo
trzeba było, kryć się pod wiatą
baru na Błoniach, by mżawka
nie zniszczyła latawców. W tej
sytuacji komisja oceniająca by-

praceła zmuszona punktować

Byli odważni, którzy mimo nie
pogody wypuścili swe „ptaki’’

do lotu.(Dokończenie

O'o żwyc.ięzcy tegorocznego Suwęta Latawca: w kategorii latawców płaskich 9-letni Jacek Gelner, a

w kat. latawców skrzynkowych ll-letnia Małgorzata tyła z świetlicy WSS Węgrccc.
fot. JADWIGA RUB1S

bronią jądrową. Poruszono rów
nież niektóre problemy między
narodowe.

A. Gromyko spotkał się z se
kretarzem stanu USA — Cyru-
sem Vance’em, z którym omówił

problemy stosunków radziecko-
amerykańskich, a przede wszys
tkim sprawy związane z za
warciem porozumienia o ogra
niczeniu ofensywnych zbrojeń
strategicznych.

Aluminium

dwa razy twardsze

dzięki laserowi
MOSKWA

Dwa do trzech razy można

zwiększyć trwałość metalu za

pomocą lasera. Potwierdziły to

badania
Metalurgii
ZSRR.

W czasie
naukowcy
płytę aluminiową działaniu pro
mieni laserowych. W rezultacie

otrzymali materiał o nowych pa
rametrach — aluminium stało
się dwa razy twardsze.

uczonych Instytutu
Akademii Nauk

trwania doświadczeń

Instytutu poddali

W Mediolanie

ujęto terrorystę
Terrorysta — najprawdopodo

bniej członek „Czerwonych Bry
gad”, został w niedzielę zatrzy
many przez policję w Mediola
nie. Do jogo ujęcia doszło po
strzelaninie, w której rannych
zostało dwóch policjantów oraz

sam terrorysta.
Do incydentu doszło po tym,

gdy policja otrzymała anonimo
wy telefon, z adresem domu, w

którym ukrywa się poszukiwa
ny członek „Czerwonych Bry
gad”. Dom. został niezwłocznie

obstawiony.

zawodników li tylko na podsta
wie oględzin, a więc punktowa
no konstrukcje latawców, sta
ranne wykonania, .pomysłowość
ozdób, rysunków i haseł Dodat
kowo punktowane były innowa
cje techniczne. Nowością tego
rocznego Święta Latawca, po
dyktowaną naszymi sukcesami
w kosmosie był latawiec-rakie-
ta spółki rodzinnej Jarka Kor-

gola, ucznia VI klasy i jego ta
tusia. Rakieta-latawiec opatrzo
na była m. in. zdjęciami kosmo
nautów, a także posiadała za
montowany aparat fotograficzny
z. dodatkową konstrukcją po
zwalającą na wykonanie jedne
go zdjęcia w powietrzu, przy
wyzwalaniu migawki z ziemi.

Niestety, rakieta ze względu na

deszcz nie poszybowała w niebo
nad Krakowem.

Jak co rok.i. liczną grupą wy
stąpili modelarze ze świetlic i

pracowni modelarskich „Spo
łem” WSS. nie zawiodły też

drużyny harcerskie, a wśród
na str. 2)

1 SM. w Ułan Bator zakoń
czyło się 87. posiedzenie Ko
mitetu Wykonawczego Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodar
czej. Tematem obrad były m.

in. aktualne problemy związa
ne z realizacją kompleksowego
programu socjalistycznej inte
gracji gospodarczej,

W BERLINIE Zachodnim o-

twartp „Dni Polskie”, zorgani
zowane przez miejscową „Aka
demię Ewangelicką”, „Aktion
Suehnezeichen / Friedenstdien-
ste” (Akcja Pokuty/Slużba po
koju), „Begegnung
Gesellschałt z.ur

Deutschpolnischer

mit Polen —

Foerderung
Bezlehun-

gen” (Spotkanie z Polską. —

Towarzystwo Popierania Sto
sunków Polsko-Niemieckich) o-

raz 14 parafii ewangelickich
przy poparciu misji wojskowej
PRL w Berlinie Zachodnim i
PA „Interpress”. Uroczystego
otwarcia „Dni’’ dokona! biskup
kościoła ewangelickiego w

Berlinie Zachodnim — Martin
Kruse, który objął patronat
nad całą imprezą.

PROKLAMOWANO niepodle
głość Tuyalu, parfftwa położo
nego na wyspach Ellice, na

Oceanie Spokojnym. Państwo
to, będące dotychczas jedną 7.

najmniejszych terytorialnie po
siadłości brytyjskich, liczy za
ledwie S tys. mieszkańców.

Trzęsienie ziemi

w Rumunii
Jak podał Agerpress, w sobotę

o godz, 4.25 nastąpiły podziemne
wstrząsy w rejonie Vrancea. E-
picentrum znajdowało się na

głębokości 140 km, a wstrząs o~

siągnął siłę 4.5 stopnia w 9-stop-
niowej skali Richtera,

Szkód materialnych nie zano
towano.
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Posiedzenie
Prezydium Rządu

Jak iafermuje rzecznik praso
wy rządu — 28 września br.

Prezydium Rządu wysłuchało
informacji o przebiegu i wyni-
kaeh rozmów polsko-bułgar-
akieh prowad>onych w Warsza
wie w dniach 11 i 12 września

bież, roku pod przewodnictwem
premierów Piotra Jaroszewicza
i Stańko-Tadorowa.

Prezydium Rządu stwierdziło,
że przyjacielską robocza ■wjzyta
w Polsce członka Biura Polity
cznego KC BPK, przewodniczą
cego Rady Ministrów LRB oraz

przeprowadzone w jej toku roz
mowy i podpisane dokumonty
mają istotne znaczenie dla dal
szego zacieśnienia tradycyjnie
przyjaznych stosunków i
wszechstronnej współpracy mię
dzy Polską i Bułgarią. Współ-

Ddegacja KK PZPR

z wizytą w Lipsku
Na zaproszenie Komitetu O-

kręgowego SED udała się do

Lipska delegacja KK PZPR.

Delegacji przewodniczy sekre
tarz KK Jan Gluza.

W skład delegacji wchodzą:
Marian Konopka — kierownik

Wydziału Budownictwa i Gos
podarki Miejskiej KK, Zdzisław

Pospieszyński — I sekretarz KD

Podgórze, Jacek Inwałd — se
kretarz KD Śródmieście i Zbig
niew Gralsania — starszy inspe
ktor Wydz. Organizacyjnego KK.

Delegacja zapozna się z doś
wiadczeniami instancji i orga
nizacji partyjnych okręgu lip
skiego w kierowaniu działalno
ścią organów administracji miej
skiej z uwzględnieniem doświad
czeń w rozwoju budownictwa
miejskiego 'i' pracy partyjnej
wśród załóg przedsiębiorstw bu
dowlanych.

praca ta przyczynia się do o-

Siągania postępu w społeczno-
gospodarczym rozwoju obu kra
jów.

Rozmowy i powzięte w ich
toku ustalenia precyzują . węzło
we kierunki oraz przedsięwzię
cia zmierzające do poszerzenia
i pogłębienia współpracy gospo
darczej, handlowej i kultural
nej pomiędzy obu krajami i na
rodami. Przeprowadzone rozmo
wy i ich rezultaty, stanowią
również ważki wkład w umac
nianie jedności i zwartości ca
łej wspólnoty państw socjali
stycznych. Prezydium. Rządu z

zadowoleniem aprobowało wy
niki rozmów.

Prezydium Rządu rozpatrzyło
informację o stanie realizacji

wytycznych Biura Politycznego
KC PZPR, Prezydium Rządu i

Prezydium CRZZ w sprawie po
prawy warunków pracy oraz

zakładowej działalności socjal
nej i bytowej.

Stwierdzono, iż w wyniku
zwiększonych nakładów pań
stwa, praca staje się z raku na.

rok bezpieczniejsza, bardziej
higieniczna i mniej uciążliwa.
W 1977 r. ograniczono lub zli
kwidowano zagrożenia wypad
kowe na wielu stanowiskach
przy obsłudze maszyn i urzą
dzeń technicznych, a takżew
transporcie. Ograniczono działa
nie substancji szkodliwych, py
łów przemysłowych, hałasu i

wibracji. W 1977 r. liczba wy
padków przy pracy zmniejszyła
się o 5,9 proc., a w I, półroczu
1978 r. — o dalsze 4,9 proc, w

stosunku do analogicznych
kresów roku poprzedniego.

W roku bieżącym odpis na za
kładowy fundusz socjalny osiąg
nie kwotę 13,5 mld zł (w roku
1977 wyniósł 13,1 mld zł).

Zalecono wzmożenie działań
na rzecz polepszenia warunków
pracy załóg, w tym warunków

bhp.
W kolejnym punkcie obrad:
0 Prezydium Rządu rozpa

trzyło problemy dalszego roz
woju usług bytowych na wsi o-

raz jhandlu. wiejskiego.-

Z OKAZ.1I święta narodowe
go Republiki Gwinei, przypa
dającego dziś, tj. 2 październi
ka, przewodniczący Rady Pań
stwa — Henryk Jabłoński wy
stosował depeszę gratulacyjną
do prezydenta Republiki —

Ahmeda Sekou Toure.
RZECZOWEJ, gospodarskiej

ocenie, przebiegu żniw oraz

konkretnym sposobom realiza
cji najważniejszych tegorocz
nych i przyszłorocznych
rolnictwa poświęcone są

wające się obecnie w

kraju rozszerzone sesje
nych i miejsko-gimnnych rad

narodowych.
NOWY ROK NAUKI zainau

gurowała 1 bm. Wojskowa A-
kademia Medyczna, w Łodzi. W
czasie uroczystości wręczono
też dyplomy doktorów7 honoris
causa tej jedynej w kraju
wojskowej uczelni medycznej.

zadań

odby-
całyin
gmin-

Z KRAJU

o-

Otrzymali je zasłużeni dla roz
woju medycyny wojskowej i

ogólnej wybitni naukowcy:
gen. pik. prof. Mikołaj Iwa
now z ZSRR oraz gen. bryg,
prof. Dymitr Aleksandrów z

Centrum Kształcenia Podyplo
mowego WAM w Warszawie. •

PO RAZ. 20 w Polsce Ludo
wej organizowane są w paź
dzierniku doroczne „Dni O-

ehrony Przyrody”. Są one O-

kązją do przypomnienia o

sprawach, które dotyczą nas

wszystkich — o obowiązku po
szanowania przyrody, powsze
chnej troski o nasze naturalne

zasób}'.
W ZWIĄZKU z obchodzonym

w dniu 1 października Mię
dzynarodowym Dniem Muzyki, *

którego ideą jest upowszech
nianie kultury muzycznej, Poz
wijanie przyjaźni i pokojowej
współpracy między narodami,
propagowanie dorobku posz
czególnych krajów, a także

walka, z hałasem, odbywają się
od wczoraj w Polsce różnorod
no imprezy muzyczne,

Z PLENARNYCH OBRAD KK PZPR i KK ZSL

Wszystkie szanse i rezerwy
dla rozwoju ¥

k

gospodarki Ziiwnosciowc)

Nieobliczalny
pirat powietrzny

NżMWrlcle porwanie ^ąkońezylo
sie 1 bm. nad. ihńem.^W sobotę
uprowadzony został przez porywa
cza* aąmolot fińskich linii lotni-

cz.ycli „Pinnair” typu' „Supercara-
vel!a", odbywający lot wewnętrz
ny z Oulu do Helsinek. Porywacz-
sterroryzował pistoletem zalo*gę i

po wylądowaniu w Helsinkach za
żąda! -okupu 15» tys. marek fiń
skich (ok. 37,5;tys. dolarów). Po

Otrzymaniu tej sumy’ wypuścił on

3S pasażerów. Porywacz zażądał
również dostarczenia mu dwóch
Ifittelek- szkockiej whisky — po
czym zmusił załogę do startu w

kierunku Ouiu, Stamtąd, już wno-

nocy. samolot wystartował do Am
sterdamu, gdzie zatankował pali
wo. Następnie wrócił do Helsinek,
gdzie za kolejne 2 butelki whisky
i kilka tysięcy marek porywacz,
wypuścił 8 kobiet zuajdujących się
na pokladz-ie. Później maszyna
wystartowała znowu do Oulu.

Tam, porywacz opuścił samolot i

odjecłiat samochodem, w którym
wraz z kierowcą znajdowała się
jego żona, w drodze z. samolotu
do samochodu prowadzał przed
sobą pilota, terroryzując go pisto
letem. Porywacz oświadczył,’ że

zamierza zgłosić się na policję.
Dotychczas nie wiadomo, jaki

ostatecznie epilog przybrało to je
dno z najdziwniejszych porwań,
którego głównym aktorem byt
poźichmięlony tj-zydźiestapąroletni
inżynier budowlany z Oulu.

Teatry awangardowe
na scenie i na ulicach

Wrocławia
Od 1 bm. Wrocław gościć bę

dzie przez najbliższy tydzień 26
awangardowych i studenckich

zespołów tęątrąlpssh A kilkuńa-,
Pi 1SS3\ 5^1,3°V4tuiSo sfę / lrtf<3AftScją t> %/tua- trwających w Polsce Międzyna-mi

cji magazynowej w Warszawie.

Podjęto decyzję o budowie W
rejonie Żerania przemysłowego
warszawskiego zintegrowanego
zespołu magazynów.

Płonący samobójca
w samolocie

rbdowych Spotkaniach Teatru i
Sztuki Otwartej.

’

.

Pierwsza część spotkań — od
były się one w ostatńiej deka
dzie września w Oleśnicy —

miała charakter głównie dysku-
syjno-warsztatowy, zaś obecnie
teatry z czterech kontynentów
prezentować będą na scenach a

także na ulicach Wrocławia
swoje najciekawsze przedsta
wienia.

Ocenie realizacji uchwalonego przed kilku laty przez Krako
wski Komitet PZPR i Krakowski Komitet ZSL — programu
rozwoju gospodarki żywnościowej w regionie krakowskim, po
święcone były, odbywające się w uh. sobotę, wspólne obrady
obu instancji.

Przewodniczyli kolejno:, z-ca

człona Biura Politycznego KC, I
sekretarz KK PZPR Kazimierz
Barcikowski i prezes KK ZŚL
Władysław Cabaj. Obecni byli:
sekretarz KC. PZPR Józef Piń-

kowski, sekretarz NK ZSL Ro
man Malinowski, wiceprezes
Centr. Związku . „Samopomoc
Chłopska” Stanisław Sobczyk,
wiceprezes Centr. Związku Kó
łek Rolniczych Ryszard Gotyc
ki i starszy instruktor Wydz.
Organizacyjnego KC PZPR Wal
demar Gąska.

Referat wprowadzający do
dyskusji wygłosił sekretarz KK
PZPR Zdzisław Gasidło podkre
ślając, że realizacja programu
rozwoju krakowskiego rolnictwa
przebiega na ogół pomyślnie. Po
zytywnie. należy ocenić wzrost

skupu warzyw, owoców, mleka,
ziemniaków, rozwój hodowli
drobiu i owiec. W dalszym ciągu
są zaniedbania w zakresie wy
korzystania areału rolnego. Na
dal istnieją duże niedobory po
głowia bydła i trzody chlewnej.

Z wiosną, br. pozostawało nie
zagospodarowanych 596 ha, a 750
ha niewystarczająco zagospoda
rowanych. Wskazuje to na ko
nieczność . rozwijania dalszych
przedsięwzięć dla przekazywa
nia ziemi tym, którzy potrafią
ją . wykorzystać. ■■

Duże rezerwy tkwią w two
rzeniu i rozwijaniu zespołowych
i specjalistycznych gospodarstw.

Postęp w tworzeniu zespoło
wych i specjalistycznych gospo
darstw nie jest jeszcze równo
mierny. Dobre rezultaty osiąg
nięto w\ gminach: Czernichów,
Gdpw, _,Ixvąpowice, NJjgląałpsjr.icę,
Myślenice, Raciechowice,. Koc
myrzów, Krzeszowice, Proszo
wice i Zabierzów,. natomiast nie.
mogą zadowalać rezultaty w

gminach: Świątniki Górne, Al-

Kronika wypadków
• 30 ub. m. doszło do eksplozji

fAzu ulatniającego się r. nieszczel
nego przewodu, obok, pawilonu
^Uedrowiska” w Swoszowicach.
X><> wybuchu doszło na skutek rzu
cenia niedopałka papierosa. Jeden
» kuracjuszy doznał oparzeń TI

Mppnia. W pawilonie zostały wy
bite szyby i popękały mnry.

TOKIO
Na wysokości 8 km próbował

popełnić
Tsutomu

Kumaoty.
zamknął
benzyną,
się. Na

zauważyła ogień
wdarła się do toalety. Samolot
szczęśliwie wylądował w Tokio
i nikt z pasażerów nie odniósł
ran.

Niedoszły samobójca odbywał
lot z zoną oraz trojgiem dzieci.

Jego małżonka powiedziała, iż

przyczyną tego desperackiego
aktu były najprawdopodobniej
obawy związane z przyszłością
pracy. Tsutomu Morishita został
z obrażeniami ciała odwieziony
do szpitala.

samobójstwo 41-letni
Morishita, lecący z

do Tokio. Mężczyzna
się w toalecie, oblał

a następnie podpalił
szczęście, stewardesa'

i z gaśnicą

Najwięcej w czwartki...
LONDYN
Jak wykazują badania, od 10

lat w W. Brytanii rodzi się w

czwartki więcej dzieci niż w ja
kikolwiek inny dzień tygodnia.
Przed 10 laty najwięcej dzieci
rodziło się w sobotę. Podejrze
wano wówczas, że lekarze przy
spieszają porody . u swych pa
cjentek, aby... mieć wolne nie
dziele. Teraz jednak badacze są
bezradni i nie umieją wyjaśnić
dlaczego brytyjskie noworodki
upodobały sobie właśnie czwar
tek.

Największa liczba urodzeń

przypada od 10 lat na wrzesień.

4 bm. pogrzeb

Jana Pawia I
RZYM

4 października odbędzie się po
grzeb papieża Jana Pawła I, W
sobotę 14 października, rozpocz-
nie się konklawe, na ■,którym
kardynałowie-elektorzy dokona
ją wyboru nowego papieża.

z-ca(wernia, Dobczyce, Sułoszowa,
Skała i Trzyciąż,

Wielkie zadania stoją przed
wszystkimi instytucjami i służ
bami obsługi rolnictwa, które
muszą polepszyć swą działal
ność. Następować też powinien
dalszy postęp w doskonaleniu
kadr rolniczych. Duże w tym
względzie zadania spoczywają
na utworzonych, już w 20 gmi
nach, lokalnych Ośrodkach Po
stępu Rolniczego. Ośrodki takie
działać powinny w każdej gmi
nie.

Kontynuowane będą wysiłki
zmierzające do rozbudowy za
kładów przetwórstwa rolno-spo
żywczego. Wymaga to podjęcia,
już w roku przyszłym, budowy
kombinatu mięsnego, o zdolności
60 tys. ton uboju zwierząt rzeź
nych i produkcji 15 tys. ton wę
dlin rocznie, .zakładów mleczar
skich, nowoczesnych zakładów
zbożowo-młynarskich, chłodni
składowych oraz zaplecza trans-

portówo-tęchńieznego. Wśród in
nych inwestycji na plan pierw
szy wysuwa się budowa kombi
natu warzywniczego, obejmują
cego 24 ha' upraw pod szkłem.

Na temat zmian zachodzących
w społeczno-technicznej struk
turze wsi mówił prezes KK ZSL
Władysław Cabaj. Stwierdził on,
iż członkowie ZSL realizują
wspólnie ustalony program roz
woju gospodarki żywnościowej.
Aktualnie 250 członków ZSL
jest właścicielami specjalistycz
nych gospodarstw ,— ilość ta
wkrótce ‘znacznie się zwiększy.

W dyskusji, w której- zabrało
głos.lLio^,^^^
przede

” wszystkimkoniecz
ność poprawy usług dla rolnic
twa, zwiększania dostaw spr-zętu
dostosowanego do potrzeb, kori-

centraęji . gruntów, polepszenia
jakości pasz, podniesienia roli
nauki w osiąganiu dalszego po
stępu, na konieczność budowy
dróg, zaopatrzenia wsi w dosta
tek wody.

Podczas' obrad zabrał również
głos sekretarz KC PZPR Józef
Pińkowski. Mówił o konieczjio-
ści dostosowania krakowskiego
rolnictwa do potrzeb wielkiej,
krakowskiej aglomeracji. Pod
kreślił, iż .: konieczne '

jdst' osiąg
nięcie w najkrótszym czasie

przez region- krakowski samo
wystarczalności przede wszyst
kim w mleczarstwie, warzyw
nictwie, sadownictwie i zaopa-

trzeniu w ziemniaki. Mówca po
informował o planach i. możli- ,

wościach mechanizacji rolnic-.
twa. .... ... .. . •■

Podsumowując obrady, I se
kretarz. KK PZPR Kazimierz
Barcikówski stwierdził, iż pozy
tywnie, oceniając zmiany, zacho
dzące na wsi, nie mogą zadowa
lać wyniki w zakresie produk
cji towarowej. Zwrócił' też uwa
gę, że jedynym kryteriurii oceny
ludzi pracujących w rolnictwie’
jest ich troska o ziemię. W przy
padkach jej marnotrawstwa i

niewłaściwego Wykorzystania
powinno się rozwijać propozycje
przekazywania ziśmi tym, któ
rzy ją w pełni zagospodarują;

Plenum podjęło uchwałę pre
cyzującą kierunki dalszego dzia
łania na najbliższe lata,

W części obrad poświęconej
sprawom organizacyjnym

'

w

skład KK PZPR wybrano Hen
ryka Zarębę, dyrektora naczel
nego ZBP „Budostal”. W zwią-’
zku z rezygnacją Edwarda.
Barszcza z funkcji przewodni
czącego Komisji Budownictwa.
KK, funkcję , tę powierzono B6-’
lesławowi Kramkowskiemu dy
rektorowi naczelnemu ZBP -..Po
łudnie”. ■ (bp):

Z sali koncertowej

Piękna muzyka —

zabytkom Krakowa

Zmarł

proŁ 1 Zwoliński
M. września zmarł, w wieku 57

lat, rektor Akademii Rolniczej
w Poznaniu — prof. Jerzy Zwo
liński.

Był on znanym specjalistą w

dziedzinie hodowli zwierząt, au-

torem. wielu podręczników i pu
blikacji naukowych, członkiem

krajowych i zagranicznych to
warzystw naukowych, wielo
krotnym laureatem nagród mi
nistra rolnictwa za osiągnięcia
naukowe i upowszechnianie wy
ników badań w nraktyce rolni-

seej,

W Alei Zasłużonych na cmen
tarzu Powązkowskim w Warsza
wie odbył się 30 września po
grzeb Jana Parandowskiego,
niedościgłego mistrza języka
polskiego, wybitnego prozaika i

eseisty, tłumacza literatury kla
sycznej, prezesa polskiego PEN-

CLUBIJ.

ceprer.es — Jerzy Zagórski, a w

imieniu polskich pisarzy wice
prezes ZG ZLP — Janusz Kra
siński.

Mogiłę pokryły wiązanki
kwiatów, a wśród nich od mi
nistra kultury i sztuki.

Wczoraj, w niedzielę 1 bm.
włączyła, się Filharmonia Kra
kowska swym nadzwyczajnym
koncertem, symfonicznym w ak
cję gromadzenia społecznych
■funduszy na rewaloryzacje, za
bytków Krakowa. Był to na
prawdę piękny wieczór... W uro
czysty, odświętny nastrój arty
styczny wprowadził publiczność

licznie wypełniającą
moniczną salę — swym
wstępnym wiceminister
i sztuki prof. dr Wiktor
pełnej uroku i bezpośredniości,
a zarazem ciekawej i jak zwykle

filhar-
słowem

kultury
Zin; w

W kondukcie żałobnym ia

trumną niesioną na barkach
przez kolegów pisarzy kroczyli,
obok najbliższej rodziny zmar
łego przedstawiciel^ stowarzy
szeń twórczych, instytucji i or
ganizacji kulturalnych, wydaw
cy, miłośnicy książek J. Paran
dowskiego. Licznie przybyli pi
sarze polscy z prezesem ZLP —

Jarosławem Iwaszkiewiczem.

Nad ętwartą mogiłą pożegnał
J. Parandowskiego w imieniu

polskiego PENCLUBU jego wi-

7 głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu
28 września 1978 roku, zmarł tragicznie w Warszawie

mgr Zygmunt Buhl
Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej,

zasłużony działacz kultury fizycznej.
W Zmarłym tracimy cenionego działacza sportowego

i serdecznego przyjaciela.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
RODZINIE Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego

współczucia.
ZARZĄD OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU

PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE

oryginalnej wypowiedzi przypo
mniał prof. Wiktor Zin twórczą
rolę naszego miasta na

strzeni wieków i ścisły zwią
zek między krakowskimi zabyt
kami, a dziejami polskiej pań
stwowości i kultury.

A potem — nabrzmiała muzy
ka... Pod. batutą Jerzego Katle-
wicza orkiestra Filharmonii to
warzyszyła najpierw Halinie

Czerny-Stefańskiej, która pięk
nie zagrała solo w Koncercie
e-moll Chopina. Urokliwe czte
ry sonety Bairda odśpiewał z

wielką kulturą i szlachetnością
interpretacji Andrzej Hiolski.
Zaś . po. przerwie Konstanty .4.
Kulka —'z nieskazitelną wirtu
ozerią i kryształową czystością
dźwięku — wykonał 1 koncert,
skrzypcowy Szymanowskiego.
Uwieńczył zaś wieczór świetnie

odegrany przez orkiestrę pod ba
tutą J. Katlęwieza poemat sym
foniczny — pełen barw i głębo
kich emocji — „Kościelec” Kila
ra.

Soliści koncertu i jego dyry
gent — wzywani oklaskami pu
bliczności — wielokrotnie wra
cać musicli na estradę.

JERZY PARZYRSKI

prze-

Święto Latawca
(Dokończenie zę str..l)

nich szczepy drużyn lotniczych
„Słoneczrie drogi”- i najliczniej
reprezentowany „Błękitny”. • •>

Dla obserwatorów Święta naj
większą uciechą były miniwy-
wiady z niałytni pdsiadaczarńil.
latawców, . które z tąlenterń.
przeprowadzał znany krakowski.’

kmSfcu wffimy ddfWmier'ezjri
vr budowie latawca największe
zasługi poniósł tatuś, dziadek

czy .cała rodzina...... Gd.ważniejsi
zdecydowali się na start llatawi-
ców poza konkursćrti, i chóć yile
wpłynęło to na końccw-e wyni
ki, zwycięzcami lotów, mogli się
czuć Paweł i Andrzej Wolscy, .

synowie lotniarza p. P. Wolskie- .,

go, którzy wspólnie z ojcem,
zbudowali dwa latawce, a dla
ich konstrukcji wykorzystane
zostały zasady lotni. Oba lataw
ce spokojnie krążyły nad Bło
niami. Ich konstrukcja pozwa
lała na kontrolowanie lotów a:

nawet popisy akrobatyczne do
konywane z ziemi. Za rok jeśli
pogoda dopisze rokujemy ro
dzinie
sukces
kość i

•Tury
tach ogłosiło swój werdykt: w

kategorii latawców płaskich I

miejsce zajął Jacek Gelner, II ’

— Jarosław Korgol, a III, —

Krzysztof Sosnowski. W katego-.
rii latawców , skrzynkowych
trzy miejsca kolejno - zajęli:
Małgorzata Żyła, Jan Kulig i.
Beata Królikowska. Zwycięzcy
zawodów otrzymali nagrody a

wszyscy uczestnicy pamiątkowe
proporczyki. Mimo deszczu XVI '

Święto Latawca trzeba, uznać
za udane. My ze swej strony
dziękujemy wszystkim współor-..
ganizatorom: ■„Społem” WSS,'
Aeroklubowi Krakowskiemu,
ZHP oraz zespołowi muzyczne
mu jednostki wojskowej pod

'

kierunkiem sierżanta Sławomi
ra Jabłońskiego, która pozwoli
ła nam zapominać o deszczu i •

chłodzie, no i naturalnie wszy
stkim wytrwałym uczestnikom
zawodów i sympatykom lataw
ców, którzy mimo wszystko

'

przyszli na Błonia, (j.r.)

Wolskich bezapelacyjny
w klasyfikacji za wygo-- .

prawidłowość lotu,
po długotrwałych dęba

Co 9 i. pół sekundy popełnia (
się w RFN wykroczenie lub
przestępstwo —

. ogólna licz-
ba czynów przestępczych Or I
siągnęła poziom prawie 3 (
milionów 300 tysięcy. Zanie
pokojenie budzi fakt, że w

kolizję z prawem wchodzi i
coraz więcej młodych ludzi, j
Co'trzeci przestępca, schwy
tany lub podejrzany, liczy
poniżej 21 lat. ■

V
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W kilku wierszach
Zarząd Krakowski TFF-R «■

ras Rada i Zarząd Izby Rze
mieślniczej w Krakowie za
wierają dzisiaj umowę o

współpracy, której istotą bę
dzie propagowanie w środowi
sku rzemieślniczym osiągnięć
radzieckiej techniki, wynalaz
czości i racjonalizacji, jak
również pogłębianie wiedzy o

modelu organizacyjnym dzia
łalności usługowej.

*

Zarząd kota Dziełn. ZBoWiD

Fodgórze-Centrum pełni dyżu
ry w lokalu przy ul. Limano
wskiego 38 w czwartki w godz.

. 17—19.

i
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l

i

ł

ł
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Inauguracja
Roku Kulturalnego ZSMP

W sobotę edbyła się w Mło
dzieżowym : Klubie Twórców
Kultury „Forum” uroczysta
inauguracja roku kulturalnego
197^'73. W nowym sezonie or
ganizacja krakowska ZSMP ma

zamiar, obok dotychczasowych
form działania, zorganizować
kilka ciekawych imprez, np.
Aukcję prac plastycznych, cykl
20"vżyśta'w preźntująćych pra
ce z- różnych dziedzin sztuki.

W czasie sobotniego spotkania,
na. które przybył , m. in. kiero
wnik Wydzału Pracy ldęowo-
Wyćhowawczej' KK PZPR Jan
Broniek, . wręczono kilkunastu
młodym twórcom odznaczenia
Za zasługi dla ZSMP. a ponadto
kilkudźesięćiu czołonków i

współpracowników klubu „Fo
rum” otrzymało dyplomy.

DUŻY LAJKONIK
I losowanie:

!

I losowanie:
1—1S—7 — 1

dodatkowa: :

II losowanie

g—14 18—
dodatkowa: 41

MAŁY LAJKONIK
5—lfl—15 — 11—19—28

końc. band.: 02755

spółdzielczości
Spółdzielczość mieszkaniowa

podsumowała wyniki Nięobozó-
wej Akcji Letniej-78. Działal
ność' ta przedstawia się imponu
jąco, bo oto z różnych form wa
kacyjnej opieki wychowawczej
WSMi poszczególnych krakow
skich spółdzielni mieszkanio
wych skorzystało ogółem około
19- tys. dzieci i młodzieży. Sta
łych; uczestników zajęć' świetli
cowych i klubowych było ok. 4

tys., reszta korzystała . z .zajęć
biwakowych, wycieczek czy też

spartakiad sportowo-rekreacyj
nych. Łącznie w okresie rainio-
nego lata na krakowskich o-

siedlaćh mieszkaniowych funk
cjonowało 28 klubów „Wakacyj
nej przygody.”.

Ponadto spółdzielczość miesz
kaniowa, wspólnie z innymi in
stytucjami i organizacjami m

in. ZHP, PTTK i K.RZZ, urządzi
ła 22 czterotygodniowe obozy
wędrowne i stacjonarne, w któ
rych dodatkowo jeszcze brało u-

dział 1400 młodych turystów. U-

czestnicy pleneru plastycznego,

f Ze składek NFOZ

dobiega końca
Rozhudswie Instytutu Onkolb- j Budowa jest b. trudna (np. bun-

gii tawariysr.y wyjątkowe nie- '

cierpliwe zainteresowanie
łeczeństwa. Jest to ebfekt bu
dowany z naszych składek — z

dotacji centralnych Narodowego
Funduszu Zdrowia!

Dyrektor ałhmińistracyjny szpi
tala W. Podgórczyk powstrzy
muje <się prżed wypominaniem
wykonawcom pewnych opóźnień.

DLACZEGO...

*v4

Mi

ż>

&

spo-

...ul. Harcerska łącząca os. Na

Skarpie z główną arterią w kie
runku kombinatu jest od miesię
cy nie oświetlona ani jedną lam
pą? (am)

Nieco dziwne bhp
V zbiegu ulic Stolarskiej i

Siennej trwa, remont kamienicy.
Zajęty przez rusztowanie odci
nek chodnika oznaczono tablica
mi: jedną z tekstem ostrzegaw
czym. — zgodnie z wymogami
bhp, drugą- — jak każę ostatnio

budowlany sanolre vivre — z

grzecznościowym zwrotem „Prze
praszamy za zajęcie chodnika'’.

Wszystko byłoby ■w porządku,
gdyby tablice wisiały nieco wy
żej. Ulicami Krakowa nie cha
dzają krasnoludki, a. ponieważ
nawet średniego wzrostu prze
chodzień musi uderzyć głową w

tę pułapkę, słuszniej byłoby u-

mieścić na niej napis: „Przepra
szamy za nabicie guza”, (hs)

kier zabezpieczający przed pro
mieniowaniem) nietypowa nawet

■jak na obiekt służby zdrowia. A

wykonawca — „Budostal 1” —

przykłada się do roboty z wiel
ką solidnością. Kieruje nią inż.
J. Dąbrowski i mistrz .J.'Kraw
czyk. Prace są na ukończeniu, w

otynkowanym wnętrzu rozpo
czyna się montaż urządzeń. Je--
szeze parę miesięcy, a szpital
przyjmie pierwszych pacjentów.
Stu, a więc podwoi się liczba
łóżek w Instytucie.-

• Żeby zrozumieć, co znaczy ten

obiekt, wystarczy spędzić chwilę
w nieprawdopodobnie zatłoczo
nej suterenie starego budynku,
spełniającej funkcję izby przy
jęć: przewija się przez nią dzien
nie 100—128 chorych, w znacznej
części przyjezdnych z kilku o-

śćiennych województw. Wystar
czy wiedzieć — dodaje zastępca
dyrktora dś. lecznictwa dr W.

Medvey — że w 7 wojewódz
twach. którym krakowski Insty
tut zobowiązany jest zapewnić
specjalistyczną opiekę onkologi
czną. trzeba się liczyć- co roku
z ok, 7500 nowych zachorowań
na nowotwory. Polowa leczonych
pacjentów zostaje wyleczona.
Odczytujemy z tego, co znaczy
dostępność leczenia.

Rozbudowa instytutu zapew
ni również rozwój lecznictwa o-

twartego. W nowym obiekcie —

obok części klinicznej.— znajdą
się: przyszpitalna przychodnia,
izba przyjęć, ośrodek informa-
cyjno-dokumentacyjny. W nowo

budowanym kompleksie powsta-
je również pomieszczenie dla
przyspieszacza liniowego —. naj
nowszego urządzenia do terapii.

Polska jest, jednym z 8 krajów
świata, w których wdraża się
nową metodę leczenia: napro
mieniania szybkimi neutronami.
A w Polsce robi to. właśnie In
stytut krakowski przy współpra
cy z Instytutem Badań Jądro
wych. Jako placówka naukowa.
Instytut ma znaczący udział w

pracach badawczych nad wdra
żaniem i upowszechnianiem no
woczesnych metod i technik le
czenia, w rządowym programie
badań nad rakiem. W programie
RWPG (obejmującym 9 tematów)
Polska — a w niej Instytut kra
kowski — jest koordynatorem
badań w dziedzinie radioterapii.

(n)

.K«

■

zorganizowanego staraniem
spółdzielczości mieszkaniowej,
przedstawili kilkadziesiąt prac
malarskich,. rzeźby i tkactwa na

wystawie w budynku WSM przy
ul. Piastowskiej (Z)

Zupełnie nawę perspektywy widokowe otwierają sie, na Pod
górzu. Taki widok utrwaliliśmy « ul. Józefińskiej. Zniknęły

stare, małe domki, ezyniąe miejsce pod nowe inwestycje.
Fot. JADWIGA RUBIS

U

Notatnik

krakowski
JUTRO O GODZINIE:

* IR — PAN, ul. Sławkowska 17

25) Komisja Etnograficzna;
dr Gunter Wiegelmann

— (s.
prof.
(REN) — „Innowacjo w europej-
skiej- .'kułturze ludowej’’-. -.

* ,1» — RAN —'' (ś:' 24J dóc.' di'

■T., Walczewski — „Wykorzystanie
środków kosmicznych do badania

zanieczyszczeń atmosfery”.
* 18 — Klub Kuźnia, os. Złote

go Wieku 14 — Otwarte szkolenie

partyjne TOP nr 12 — komentarz

mgr T. Skrzypczaka nt. „Bieżąca
sytuacja ekonomiczno-społeczna
Polski na tle sytuacji świata”.

* 20 - SCK UJ „ROTUNDA” —

Koncert inaugurujący działalność

programową klubu.

Kronika piechura
Coraz gorzej prezentuje się

przejście podziemne koło Dwor
ca Gl. PKP. Spora cześć ele
mentów podwieszonego sufitu zo
stała uszkodzono... Są braki w o-

iwletleńiu. Nawierzchnia, na. zej
ściach do tego tunelu jest zni
szczona. Kratki ściekowe są czę
ściowo niedrożne. Inwestor tej
nie zakończonej budowy (od kilku,
lat!) Dyrekcja Rozbudowy Kra
kowa nr 4, ni” interesuje się
chyba tym, pożałowania godnym
stanem, (ja)

Z tok „Dni Budowlanych"
zasłużeni pracownicy Budóstalu
zostali udekorowani odznacze
niami państwowymi. Krzyże
Kawalerskie Orderu Odrodzenia
Polski otrzymali: Władysław
Lipiński, Stanisław Piec, Mie
czysław Turek i Lech Nowak.
Złote Krzyże Zasługi zostały na
dane Kazimierzowi Stolarczyko
wi i Stanisławowi Rybakowi,
Srebrne Krzyże Zasługi — Ada
mowi Mleczce i Henrykowi Mo-

surkowi, a Brązowe Krzyże Zą-
sługi — Jerzemu Koziołowi, Ed
wardowi Sewiołowi, Ludwiko
wi Brzyskiemu i Bronisławowi

Węgrzynowi. Ponadto Złote Od
znaki „Zasłużony dla Budowhić-

twa” otrzymali Aleksander Ju
cha i Władysław Marszałek. ]fl
pracownikom przyznano Odzna
kę „Budowniczy Huty im. Leni
na", a 16 pracownikom — Od
znakę „Budowniczy I-Iuty „Ka
towice”. ,

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze itr. 5)

Apteki

Có nowego w uczelniach

Rynęk Gl. 42 (tlen), Waryńskie
go 24 (tlen), pi. Wolności 7,
Pstrowskiego 94 (tlen), N. Huta,
Centrum C, bl. S. N. Huta, Cen
trum A,
Rynek

W ASP...

w

ułatwiającego

pracę domową
W grupie towarów zmechani

zowanego sprzętu gospodarstwa
domowego nowością na krakow
skim rynku są importowane z

ZSRR odkurzacze „Ural” oraz

chłodziarki „Mińsk-12”. Sprowa
dzone odkurzacze posiadają u-

i

Akademia Sztuk Pięknych
Krakowie rozpoczyna nowy’ rok
akademicki ze starymi kłopota
mi, z których największy to

zdobycie materiałów. Pomijając
ju£ fakt, iż limity przyznane u-

czelni na zakup materiałów pa-
zostają nie zmienione od lat, a

ceny w tym czasie wzrosły, to

jeszcze od pewnego czasu ni
czego nić można kupić,
oferują producenci ma

jakość. Najgorzej jest z

olejnymi. Brakuje też
mów. papieru, drewna
gipsu.

Na wydziale grafiki nastąpią w

tym roku pewne zmiany w to
ku studiów, zmierzające do .zin
dywidualizowania programu stu
diów w zależności od zaintereso
wań poszczególnych studentów.
Zamierza się również już w tym

roku rozpocząć , przygotowańią do
stworzenia. qd roku, przyszłego
samodzielnej katedry, malarstwa

architektonicznego, która mogła
by nadawać absolwentom dyplo
my z taka, właśnie- specjalizacją.■ ’ S' (es)■

...iwPWSM

czasu

Ato,co
fatalną

farbami

blejtra-
i nawet.

bl. 3 (tlen), Długa 88,
Podgórski 9.

Różne
(Lasek Wolski) od godz. 9,
Botaniczny (Kopernika) od

ZOO

Ogród
godz. s do zmroku.

Radio

Dekoracja witryn drogerii przy ul. Floriańskiej 18 jest plonem
ogólnopolskiego konkursu dekoratorów',, zaproszonych do Krako
wa przez „Społem" Vł'SS z okazji 70-lecia istnienia Spółdzielni.
Autorami wystawy a zarazem zwycięzcami konkursu ‘ąą dekora
torzy z Poznania Z. Nagdziarek i W. Kaliniećki, Intryguje nas

tylko pytanie: w jakim stopniu zależności ma się reklama dziur
ki od klucza do reklamy kosmetyków?

FOT. JADWIGA BUBIS

rządzenie do nawijania kabla
wskaźnik poziomu pyłu w zbior
niku. Wymienione chłodziarki o

pojemności 240 litrów, mają od-
mrażacz
naści , mycia
godziny.

. Z nowości
pie towarów
nież zmodernizowana mała tzw
kawalerska pralka wirnikowa
z zamontowaną wyżymaczką.

Plon w postaci umów na do
stawy dla Krakowa dalszych no
wości przyniosły niedawne Tar
gi Poznańskie. Krakowski han
del zapewnił umową z wrocław
skim „Pollarem” dostawę chło
dziarek z oddzielnie zamonto
wanym szafkowym zamraża!ni
klem, które znajdą się w7 sprze
daży prawdopodobnie już w IV
kw, br. Radomski „Łucznik" do
starczy w 1979 r. nowo wypro
dukowane walizkowe maszyny
do szycia na licencji „Sing.era”,
a rzeszowski ,,Zelmer'' elektry
czne noże do cięcia mrożonek
oraz wieloczynnościowe czysz
czarki równocześnie odkurza
jące, szorujące i zbierające wo
dę np. z podłogi. Ta sama fa
bryka wypuści roboty z. dodat
kowym wyposażeniem do robie
nia ciasta.

W przyszłym roku znajdą się
też w sklepach od dawna ocze
kiwane przez krakowian mini-

automaty pralnicze produkcji
wrocławskiego „Póllara”. (Z)

przyspieszający . czyn-
chłodziarki do ok.

w omawianej gru-
znajdzie się rów-

W EKSKLUZYWNEJ re
stauracji „Kurza Stopka

’

tylko panie szatniarki i ce
ny świadczą o kategorii I.
szatniarki są uprzejme, a

ceny wysokie, natomiast wa
chlarz proponowanych po
traw już o 16.45 bardzo ubo
gi, wobec czego kelnerki
wolą .rozmawiać ze znajomy
mi. niż obsługiwać konsu
mentów.

JESZCZE NIEDAWNO u-

sługowy zakład naprawy pa
rasoli (przy ul. Sze-wskiej w

bramie) obsługiwał' klientów
bardzo dobrze, grzecznie i.u-

przejmie; ostatnio zniknął
zza lady miły pan i pojawił
się nowy, którego drobne u-

sługi nie interesują i ■radzi
klientom by wykonali je sa
mi w domu: jeśli to nowa

» forma
warto ją

JEDEN
ników o

wrażenia
stanem sanitarnym ubikacji
Wydziału Kultury UD Pod
górze; no cóż widać jedna
kulturą nie idzie' w parze z

drugą.

Studenci Państwowej Wj-ższej
Szkoły Muzycznej dysponują- w

tym foku wspólnie ze studenta
mi ASP akademikiem przy ul.
Wybickiego. Pomijając już fakt,
iż miejsc jest, tam- mnjęj .niż
potrzebujących, studentów, (do
stawia się więc trzecie łóżko dó
d-wuosobowego pokoju) w ■a.kadfe-
.miku nie ma ciepłej wody i naj
prawdopodobniej ń-ie hódzie: jej
przez cały rok. A. na cały dom
studencki sa tylko dwie łazienki
ną parterze! i

Nowy rok akademicki nie

przyniesie - istotnych zmian pro
gramowych zwiększy się nato
miast liczba koncertów, w któ
rych uczestniczyć będą studenci.
Zamierza się również; reakty
wować naukoWą działalność stu
dentów, w. ramach.'Studenckiego
Kolą Naukowego.

Pytaliśmy o nowe instrumen
ty. Niestety nie przewiduje, się
w najbliższym
chociaż wręcz ;

poszerzenie
perkusyjnego,
rym dysponuję
dążą za wymogami współczesnej
muzyki. Trochę lepiej będzie na
tomiast z podstawowym sprzę
tem: -ławkami,- -tablicami, krze
słami — bo i tych dotychczas
brakowało w salach, (es)

Program I

/Wiadomości: 15, 16, 19, 20, 21, 22,
23. -0,01,1,2,3,4,5

■16 Tu Jedynka. 17 .30 Radio ku
rier. 18 Tu Jedynka d.c. 18.25 Nie
tylko ..dla kierowców. 18.33 Konc.

życzeń. 19.15 Gwiazdy naszych e-

strad. -19.40 Pol. zesp. jazzowe. 20.05
Siadem naszych interwencji. 20.10
Z dziejów pols. muz. woj.
. Melodie lat - 70-ych. 21.05

spoit.
leń. 2
Tu .. Radio Kierowców
•blin
Was

20.35.
Kroń.

. 21.15 Przeboje trzech poko-
2.MI Z kraju i ze świata. 22:29

22.23 Lu
na muz. antenie. 23.00 Wita
Polska.

Program II

30
17.20 .

Wiadomości: 16 40,. 2'1:30. 2!
17.00 Blaski i cienie muz.

Notatnik kult. 17.20 Portret pisa
rza. 18.00 Polacy laureatami kon
kursów .muz. 18.30 Echa dnia. 18.40 .

Rad. spotkania. 19.00 Red z nagr.
W. Małcużyńśkiego. 19.40 Dźwięk.
Plakat
zawsze ubezpieczony. 20.00 Saldo.
Panie Dyrektorze.
punkty
teverdiego,
23.00

słychać W święcie.

Reklam. 19.55 Przezorny

20.20 Kontra-
.1 .40 Madrygały C. Mon-

22.00 Jarmark cudów.
Sławne romanse. 23.35 Co

23,40 Muzyka.

rozwijania usług, to

opatentować.
z naszych Czytel-

mało nie umarł z

zapoznawszy się ze

czasie zakupów,
niezbędne jest

instrumentarium
Bowiem to.-któ-

uezelnia nie na-

Program III

Wiadomości: 17 19.30. 22
■17.05 Muz. poczta UKF. 17.10

Odkurzone przeboje. 18.10 rolit.
dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu.
19 Zaczęło się od Mazurka. 19.35

Operą tyg. A . Catalani — La

Wally. 19.30 Dzień Szakala — - ode.

pow. E. F. Forsythe’a, 20 60 mi
nut na godzinę. .21 Galeria starych
mistrzów. 21.30 Piosenki Złotej Je
sieni. 22.08 Gwiazda siedmiu wiecz.
— W. Fischer. 22.15 Trzy kwa
dranse jazzu, 23 Poeci niem. o Pol
sce. 23.Ó5 Między dniem a snem.

’ Oddział Grodz
ki "TKT-. órgani-

ifłllTilD? 'ZQje 've-w'0l‘GK
KULI WR* 3 pążdziśrńiką o

godz 18 w Kltf-
bie ZNP przy
uli Krupniczej
22 „"Wtórek 'Tea

tralny” — z cyklu poświęcone
go teatrowi polskiemu; w 60-le-
ciu Odrodzenia Polski pt. „Tea
try warszawskie w latach 1918—
1.939”: prelegent-prof.' Wojciech

■Natanson.

Program IV

Wiadomości: 16.40. 22 .55
16.50 Wydarz., opinie, refleksje.

(Kr.), lr.20 Skrzynka interwencji
(Kr.) . 17 .30 Rec. tyg. — Duet

Baćcara (Kr.). 17.45 Start (Kr.).
18.24 Pogoda (Kr.) . 18.25 Kalejdo
skop nauki. 19.00 Ekonomia na

co dzień. 19.15 Lekc. jęz. ros.

19.30 Jam Session. 20.15 25 lat z

Filharmonią Śląską — Jubileusz 'K.

Stryi. 22 .15 Dylematy
’ II ■Rzeczy-,

■posńolile.i. ’Polski parlameńt 19U.
22.35 Rad. -Telew, Szkoła Średnia
dla Pracujących — Jęz. polrki.
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KIEROWNICY PRZEDSIĘBIORSTW,
WŁAŚCICIELE i ADMINISTRATORZY nieruchomości

na terenie województwa miejskiego krakowskiego!
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kra-

*kowie — podaje do wiadomości, że w myśl Zarządze
nia 15/78 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 IV
1978 r. — odbędzie się na terenie województwa miej
skiego krakowskiego, w dniach od 2 do 22 X 1978 r.

nsom akcja
UOSZCZURMNIA NKHOKI
W związku z powyższym wzywa się osoby odpowie
dzialne do zakupienia i wyłożenia trutki gryzoniobój
czej. — Trutka jest do nabycia w sklepach chemicz
nych i gospodarstwa domowego „Społem” WSS i w

sklepach Krakowskiej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszcze
larskiej.

Pełna treść powyższego zarządzenia rozplakatowana
została na tablicach ogłoszeń.

K-6207

Praca

PRZYJMĘ pracownicę do
rzemieślniczej pracowni
rzeźbiarskiej. Mogę zape
wnić pokój. Złonkiewicz
— Białoprądnicka 4 a.

g-63206

MŁODA panienka potrze
bna zaraz do starszej Pa
ni na kilka godzin dzien
nie. Tel. 130-75, godz. 15—
16. g-62057

MAŁŻEŃSTWO — akto
rzy — poszukuje docho
dzącej do dziecka. Zgło
szenia: Chrobrego 29/40,
codziennie w godz. 10—14.

g-63737

Nauka

TANIEC towarzyski —

kursy I, U i [11 stopnia
— w Krakowskim Ośrod
ku Tanecznym. Wpisy:
Kraków, pl. wita Stwo
sza 2/2 (przy ul. 'Grodz
kiej), w godz. 9—19.

K-6652

UWAGA

iBSiwzy i Wykonawcy!
KRAKOWSKI ZARZĄD DRÓG zawiadamia, że zgodnie
z Ustawą o drogach, publicznych z dnia 29 III 1968 r.,
art. 19 pkt. 1 — prowadzenie wszelkich prac w pasie
drogowym dopuszczalne jest wyłącznie za zezwoleniem
Zarządu Dróg.

Zezwolenie na prowadzenie robót w granicach admi
nistracyjnych miasta Krakowa wydają Dzielnicowe Za-nistracyjnych miasta Krakowa wydają Dzielnicowe

rządy Dróg:
/ tak:

A Za-
Lu-

Za-
Ha-

A

A

dla dzielnicy Krowodrza — Dzielnicowy
rząd Dróg „Krowodrza” — Kraków, ul.
bełska 27
dla dzielnicy Śródmieście — Dzielnicowy
rząd Dróg „Śródmieście” — Kraków ul.
licka 14

dl'a dzielnicy Podgórze — Dzielnicowy Zarząd
Dróg „Podgórze” — Kraków, ul. Długosza 23
dla dzielnicy Nowa Huta — Dzielnicowy Za
rząd Dróg „Nowa Huta” — Kraków, al. Planu

6-letniego 153.
Zezwolenia na prowadzenie robót na terenie pozostałych miast
i wsi województwa miejskiego krakowskiego, dla dróg lokal
nych i komunalnych — wy da je Krakowski Zarząd Dróg —

KRAKÓW, ul. DEKERTA 17.

Informuje się, że w celu uzyskania zezwolenia wymagane jest:
O zgłoszenie planowanych robót przed upływem roku

.kalendarzowego, poprzedzającego rok, w którym pro-
prowadzone będą roboty, celem ujęcia w harmonogra
mie robót

■O dwa egzemplarze projektu technicznego, zawierają
cego obowiązujące uzgodnienia

<> uzgodnienia planowanych robót z zainteresowanymi
jednostkami . ■

<> potwierdzenie przyjęcia zlecenia na wykonywanie
robót naprawczych w pasie drogowym.

W związku z powyższym Krakowski Zarząd Dróg prosi zain
teresowane instytucje oraz osoby prywatne o zgłoszenie do dnia
15 grudnia 1978 roku wykazów robót, związanych z rozkopaniem
lub zajęciem pasa drogowego dróg, ulic i placów, na terenie wo
jewództwa miejskiego krakowskiego, w roku 1979 oraz na lata
następne.

Wykazy dotyczące robót planowanych do wykonania w grani
cach administracyjnych miasta Krakowa, należy przesłać do

właściwego Dzielnicowego Zarządu Dróg.
Wykazy robót planowanych w pasie drogowym na terenie

województwa miejskiego krakowskiego (z wyłączeniem miasta
Krakowa), dla dróg lokalnych i komunalnych, należy przesłać
do Krakowskiego Zarządu Dróg.

Zaznacza się, że na roboty nie zgłoszone w w. w. terminie, nie
będą wydawane zezwolenia na prowadzenie robót w pasie dro
gowym. K-6554
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KURSY
języków obcych:

■ ANGIELSKIEGO

H NIEMIECKIEGO

W ROSYJSKIEGO
13! FRANCUSKIEGO

metodą częściowo la
boratoryjną, dla po
czątkujących i za
awansowanych —

organizuje — Krakowski
Uniwersytet Robotniczy

ZSMP. — Wpisy i infor
macje w sekretariacie

KUR — Kraków,
al. SŁOWACKIEGO 29,

telefon 351-80, codziennie,
z wyjątkiem sobót, w go
dzinach 8—19,

K-6005

MATEMATYKĄ — korę
petycje — Krawczyk —

tel. 137-77 . g-60815

SZYBKO przygotowuję do
egzaminów eksternistycz
nych z zakresu liceum i
maturalnych. Rychlicki —

telefon 375-24 .

g-61969

KURSY
dla pracujących

PRZYGOTOWUJĄCE
DO

EGZAMINU WSTĘPNEGO
na wszystkie wydziały AE,
AGH, PK oraz na Prawo

Ogólne i Zawodowe Stu
dium Administracyjne UJ

ORGANIZUJE
Krakowski Uniwersytet

Robotniczy ZSMP.

Wpisy 1 informacje w se
kretariacie KUR ZSMP,

Kraków,
al. SŁOWACKIEGO 29,

telefon 351-80, codziennie,
z wyjątkiem sobót, w go
dzinach 8—19.

K-8003

KURSY
+ KELNERSKIE
+ KIEROWNIKÓW za

kładów gastronomicz
nych

♦ BUFETOWYCH

+ KUCHARZY

organizuje — Krakowski

Uniwersytet Robotniczy
ZSMP. — Wpisy i infor-

macje w sekretariacie

KUR — Kraków,
al. SŁOWACKIEGO 29,

telefon 351-80, codziennie,
z wyjątkiem sobót, w go
dzinach 8—19.

K-6001
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KURSY
ZAOCZNE

(nauka w niedziele)
roczne kelnerskie ♦ kie
rowników zakładów ga
stronomicznych ♦ bufeto
wych > sprzedawców ♦

i magazynierów
ORGANIZUJE Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41, 652-98,
w godzinach od 8 do 17.

K-6461

DWULETNI KURS

PRZYGOTOWAWCZY

do egzaminu eksterni
stycznego, na tytuł tech-
niKa, w specjalnościach:

♦ budownictwo ogólne
< mechanika

samochodowa —

ORGANIZUJE Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA ab,

telefon 639-41, 652-98,
w godzinach od 8 do 17.

K-6464

KURSY
TAPETOWANIA

MIESZKAŃ

po ukończeniu kursu ab
solwentom zapewnia się
pracę w budownictwie,

obsługi pistoletu „Grom”

ORGANIZUJE Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,
telefon 839-41^ -652-98,

w godzinach od 8 do 17;
K-6458

W-Na- ww.

NIEMIECKIEGO — uczy
magister germahista. In
formacje Burgnard, Wie
lopole 6/2, WudrKi, piąt
ki, godz. 16—19.

MASZYNOPIS MA szybko
wyucza — Nowak. Fio-

. rianska 38, U piętro.
g-63566

SKUTECZNE korepetycje
uczniom, studentom — za
pewnią wykładowcy ma
tematyki. Mgr Frydrych,
Wielicka 76 B/49.

g-61956

Matrymonialne

PANNA, lat 27, mieszka
nie, materialnie niezależ
na — pozna kawalera do
lat 35 z. wykształceniem
zawodowym lub średnim.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 62989 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SAMOTNI! Duży wybór
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne „Westa”, skr.
pocztowa 672, 70-952 Szcze
cin 2. K-42

NOWOCZESNE usługi ma
trymonialne poleca psy
cholog — „Junona”. Bu
sko Zdrój, skrytka 92.

K-6435

Kupno

GRZEJNIKI centralnego
ogrzewania’ — kupię. Po
dać cenę i wymiary. —

Oferty 63055 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Sprzedaż

2 ŁÓŻKA, siatki,
race — sprzedam. -

mate-
- Kra-

ków, Rozdroże 15.
g-62841

KOŻUCHY męskie sprze-
dam. Boh. Stalingradu
1/4- g-60668

OBRAZ Gałka „Morskie
Oko”, „Wielką Encyklope
dię Powszechną”, XIII-

tomową, magnetofon ja
poński National Panaso-p-
nic, sprzedam. — Andry
chów, tel. 26-88, po 18.

g-62398

FIAT 125 p, 1500 ccm —

rok prod. 1975, eksploa
towany jako „taxi” — ta
nio' sprzedam. Kraków,
tel. 737-91, codziennie w

godŁ. 7—18.
g-62628

KOŻUCHY damski i mę
ski — sprzedam. — Os.
Bohaterów Września 49/6,
po godz. 17 .

BŁAM karakułowy, brą
zowy — sprzedam. Tel.
738-87, od godz. 17 .

g-62607

SIMCA 1100, 1971, sprze
dam. Kamedulska ' 32.

g-63242

KREDENS myśliwski —

mały, szafę czterodrzwio
wą — sprzedam. — Tel.
329-50. g-63243

KALKULATOR TI-30 i
TI-58 — sprzedam. Tel.
347-66, wewn. 13, w godz.
8—14 . g-63244

SYRENĘ 105 — sprzedam.
Zgłoszenia: Nowa Huta,
os. Złoty Wiek 18/24.

g-63236
KOŻUCH damski turecki
— sprzedam. Tel. 287-08,
po godz. 16.

g-63229

PR7/YCZEPĘ kempingową
N-126, używaną — sprze
dam. Ul . Sielska 14 a.

g-63230

WARTBURG 1000, sprze
dam. Kraków, ul. Pilo
tów 28/83.

g-63176

SYRENA 104, rok 1971 —

sprzedam. Tel. 833-80.

g-63161

NOWE kożuchy — dam
ski i męski —. sprzedam.
Telefon 262-73.

g-63162

FIAT 125 p — 1300, rok
1972 — sprzedam. Kraków,
Fr. Nullo 15/30.

62582-g

Lokale

PRZYJMĘ do wspólnego
pokoju uczącą się — Ja
worowa 6.

g-63699

ZAMIENIĘ mieszkanie 3-
pokojowe, komfortowe —

przy ul. Śląskiej — na

2-pokojowe z kuchnią i
pokój z kuchnią lub gar
sonierę. — Warunki do
uzgodnienia. Oferty 63826
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MIESZKANIE 3-pokojo-
we, superkomfottowe —

kwaterunkowe — zacie
nię na 2 pokoje z ki .li
nią i pokój z kuchnią
lub 2 razy po pokoju z

ku.chnią. Zgłoszenia; os.

Stalowe 10/6.

g-6297,

WYNAJMĘ pokój z osob
nym Wejściem’ samotne
mu panu łub studentom.
Czynsz- płatny z góry za

dwa lata. — Wiadomość:
telefon 644-91, w godz. 11—
15. 62145-g
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KOMENDA 13-36 OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY w TRZEBINI,
ul. FABRYCZNA 4 - wraz z DYREKCJĄ PIRPCh „NAFTOBUDOWA"

ZARZĄD BUDOWLANO-MONTAŻOWY NR 2 w TRZEBINI

g
96M

Mtn

do stacjonarnego Ochotniczego Hufca Pracy.
Warunkiem przyjęcia jest:

ukończenie 18 lat, a nie przekroczony 22 rok O dobry stan ?dro- ‘

wia O wykształcenie podstawowe nie wyższe niż 8 klas, bądź
niepełne podstawowe.

Janacy naszego Hufca pracują w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Remon-
towym Przemysłu Chemicznego „Naftobudowa”. — Wyżywienie dzienne
odpłatne tylko 18 złotych.
Poza tym junacy otrzymuję:

bezpłatne zakwaterowanie O ubranie robocze O odpłatne, w 50

proc, w ratach, umundurowanie wyjściowe wynagrodzenie
zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy.

Przychodzęc do Hufca musisz spełniać trzy podstawowe warunki:

pracować O uczyć się odbywać szkolenie wojskowe w ramach
samoobrony.

Nauka bezpłatna. — Możliwość ukończenia Podstawowego Studium Za
wodowego lub Zasadniczej Szkoły Budowlanej o kilku specjalnościach
zawodowych oraz dla wyróżniających się junaków atrakcyjne kursy, jak:

• KIEROWCA SAMOCHODOWY, SPAWACZ

Odbędziesz szkolenie wojskowe w zakresie samoobrony, z przeniesie
niem do rezerwy. — Na terenie Hufca istnieje klub, sala telewizyjna,n
boisko sportowe, TKKF, PTTK, LOK, PCK, biblioteka oraz/ sekcje zainte
resowań.

Przyjedź do nas, zabierajqc ze sobą:
dowód osobisty z adnotacją o zwolnieniu z ostatniego miejsca
pracy O ostatni dokument wojskowy O świadectwo szkolne O

rzeczy osobistego użytku.
Bilety na bezpłatny przejazd otrzymasz w miejskich i wojewódzkich Za
rządach ZSMP.

Zgłoś się pod adresem: 13-36 OHP — 32-540 TRZEBINIA, ul.

Fabryczna nr 4 — województwo katowickie. - CZEKAMY NA TWÓJ
,PSYJAZD! KOMENDA 13-36 OHP
K-4213l■
__

--
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PRZYJMĘ na mieszkanie
dwie panienki pracujące.
Grzegórzecka 111/5.

62134-g

PRACUJĄCA — po wyż
szych studiach — poszu
kuje pokoju, najchętniej
w śródmieściu. Telefon
257-60, po godzinie 16.

62446-g

RENCISTKA przypilnuje
dom wyjeżdżającym — w

zamian za mieszkanie. —

Oferty 62262 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ na korzyst
nych warunkach mieszka
nie trzypokojowe, spół
dzielcze, superkomfottowe
— na Xzorach — na dwu-

pokojowe i garsonierę. —

Telefon 722-17, wieczorem.
62267-g

POKOJU poszukuje pra
cująca. Tel. 145-50, wie
czorem. g-62845

DWA małe pokoje, ku
chnia, łazienką, w cen
trum (I p.), zamienię na

dwa lub trzy pokoje. —

Telefonować: 219-27 godz*,,
3—11 lub po 19.

g-62862

BOCHNIA! Spółdzielcze
M-3, 42 m2, I p„ loggia
— zamienię na Kraków,
Warszawę. Warunki do
uzgodnienia. Oferty 63005
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ATRAKCYJNE — super-
komfortowe, spółdzielcze
M-3 w Wieliczce, zamie
nię na podobne w cen
trum Krakowa. — Oferty
62852 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Zguby

UCZCIWEGO znalązćę —

proszę o zwrot za wyna
grodzeniem zgubionego
na terenie Wieliczki port
fela. Kraków — Proko-
cim, ul. Muzyków 10/1.

g-63375

CZTEROMIESIĘCZNY —

czarny pudelek — sucz
ka — zaginął 25 września,
wieczorem, w okolicy
Szklanych Domów — No-

Ava Huta. Uczciwy zna
lazca proszony o odpro
wadzenie za nagrodą: —

Nowa Huta, Centrum B
1/70. Osoba ciężko chora
czeka. g-63296

Różne

NAJNOWSZE — suknie
ślubne — poleca wypoży
czalnia „Anna” — Armii

Ludowej 6, boczna Da-
śżyńskiego. *'■

.

* g-62355-

POSZUKUJĘ garażu. Te
lefon 815-43.

g-62017

KOMUNIKATY

Szkoła Podstawowa Nr 100 w Krakowie, os,
XX-lecia PRL, unieważnia skradzione w dniu
10 maja 1978 roku — trzy pieczątki o następu
jącej treści:

1) — „Gabinet lekarski przy szkole Podstawo
wej Nr 100 im. XX-lecia Polski Ludo
wej”

2) — „Małek Alicja — pielęgniarka dyplomo
wana”

3) — „Wanda Łopatowa — lekarz medycyny
Kraków, ul. Różyckiego 5/65 K 3817/69”.

63273-g

PRZETARGI

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 9 —

w Krakowie, ul. Dzierżyńskiego 16 a — ogłasza,
że dnia 12 października 1978 roku, o godzinie
10, w sali konferencyjnej — SPRZEDA W DRO
DZE PUBLICZNEGO PRZETARGU OGRANI
CZONEGO, następujące samochody samowy
ładowcze „Skoda’’:

— typ MTS-24, nr rejestracyjny KR-35-63,
nr fabryczny podwozia 300191210, rok pro
dukcji 1972, przebieg 176.740 km, zużycie
77 proc. — cena wywoławcza 98.900 zł

— typ MS-21, nr rejestracyjny KN-3052, nr

fąbryczny podwozia 210003401, rok pro
dukcji 1974, przebieg 100.608 km, zużycie
72 proc. — cena wywoławcza 120.400 zł.

Samochody można oglądać w Oddziale Sprzę
towo - Transportowym, w Bieżanowie, ul. Pu-
łanki 21, w godzinach od 9 do 13.

W przetargu mogą brać udział jednostki go
spodarki nieuspołecznionej oraz osoby fizycz
ne (prywatne), które winny przedstawić za
świadczenie z odpowiedniego wydziału komu
nikacji. ;

Przystępujący do przetargu obowiązani są
do wpłacenia wadium w wysokości 10 proc,
ceny .wywoławczej, w kasie PRK-9 w Krako
wie. najpóźniej do dnia 11 października 1978 t.

W przypadku niedojścia do skutku I przetar
gu, II przetarg odbędzie się w tym samym
dniu, o godzinie 11.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez obowiązku podania przyczyn.

K-6659

SIATKI — ogrodzeniowe,
hodowlane, rabica, wiał-
niowe, wózki dziecięce,
domofony, zamki drzwio
we, heblarki, piły tar
czowe, klej do tapet —

poleca sklep — Łodziń-
ski, Pstrowskiego 36.

g-62573,

ODWOŁUJĘ ogłoszeni®:
„Zespół rozbawi gości
weselnych, tel. 813-42.” .

• • g-62718

CMENTARZ Rakowicki!
Grooowiec 12-miejscowy,
granit strzegomski, cały
lub połowę sprzedam. —

Oferty 62948 „Prasa” Krą-
ków% Wiślna 2.;

ZABtORĘ 3 osoby, samo
chodem do Wiednia, w

dniu 7 października. —

Oferty 62674 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PAN Władysław, zam. w

Krakowie, który przeby
wał w Świnoujściu — DW

„Posejdon” w dniach 4—
K18 sierpnia br. — proszo
ny jest o skontaktowanie
w bardzo ważnej sprawie.
Lublin, tel. 307-25.

K-6523

. GARAŻU poszukuję, w

ąko.licy Prokocimia —

Piasków Wielkich — Ko
złówka. — Oferty 62963
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

|
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Komunikaty
MO

KD MO Kraków — Śródmie
ście prowadzi postępowanie
przygotowawcze przeciwko Ta
deuszowi MLASKOTOWI, lat
45, który podając się za inkasen
ta Zakładu Energetycznegę —

wykorzystywał nieuwagę po
krzywdzonych — przeważnie
osób w starszym wieku i do
konywał kradzieży biżuterii,
pieniędzy i innych przedmiotów
wartościowych. Osoby pokrzyw
dzone proszone są o zgłaszanie
się w KD MO Kraków —Śród
mieście, ul. Lubicz 21, pok. 61,
w godz. 8—16, osobiście lub pi
semnie.

Komenda Dzielnicowa MO
Kraków-Podgórze, prowadzi
dochodzenie w sprawie kradzie
ży kieszonkowych w sklepie ry
bnym w Krakowie — Rynek
Podgórski. Osoby pokrzywdzo
ne proszone są o zgłoszenie się
w KD MO Kraków-Podgó
rze, ul. Zamojskiego 22, pokój
22 w godz. 8—16.00 lub telefo
nicznie 648-10, wewn. 49.

Komenda Wojewódzka MO w

Krakowie, prowadzi dochodzenie
przeciwko Januszowi MRÓW-
CZYKOWI, s. Jana, urodź. 28
IV 1953 r„ zam. w Olszowicach
nr 26 k. Świątnik Górnych,
który podając się za funkcjona
riusza MO i powołując się na

rzekome wpływy w instytucjach
państwowych i społecznych, po
dejmował się pośrednictwa w

załatwianiu spraw paszporto
wych i innych, przyjmując - w

zamian korzyści majątkowe.
Osoby pokrzywdzone proszbne

są o osobiste lub telefoniczne
zgłoszenie się w Komendzie Wo
jewódzkiej MO w Krakowie,
ul. 18 Stycznia 2, pokój nr 50
(I piętro), tel. 239-22, wewn.

5’7 lub 353 w godz. 8—18.

Citto Risarda wyprzedził urzędowe śledztwo o co naj
mniej półtorej doby. W ciągu czterech godzin odwiedził
z piętnaście wiosek. W piętnastu barakach zebrał więk
szość potrzebnych mu informacji i wczesnym rankiem

zaparkował swoją starą giulię przy ogrodzeniu lotniska
Taormina-Peloritana. Zaczekał aż w- prywatnym Aero-
clubie koło wieży kontrolnej zgusły ostatnie światła.
Wyrysował na mapie zasięg wczorajszej burzy na pod
stawie wiadomości zebranych w barach, chociaż te nie
zawsze zgadzały się ze sobą. Na przeważającym obsza
rze panowało wtedy duże zachmurzenie i padało, ale
sama burza dotknęła chyba tylko wąski trójkąt na pół
nocny zachód od wulkanu, pomiędzy Linguaglossa,
Bronte i Randazzo. Silny deszcz i pioruny spowodowały

awarie prądu w kilku wioskach w różnych godzinąch
nocnych. Wczesnym ranem burza skoncentrowała się
dokoła Maletto na południowo-zachodnim zboczu góry.

Citto patrzył przez swoją ciemną szybę samochodu.

Było pochmurno. Świtało. Stwierdził kilka ważnych
faktów, ale nic więcej i zastanawiał się, czy jego teoria

warta jest dalszych kłopotów. Przecież katastrofą
„Tango November” zajmowały się oficjalne osobistości,
które miały być za to sowicie opłacone. Ale dręczyło
go to, że zegar zatrzymał się na godzinie 5.40. Czyżby
systemy kontrolne też nawaliły w tym samym czasie?

Wygaszono już wszystkie światła, lotnisko stało ci
che i puste, błąkał się po nim tylko strażnik ze swoim
psem.

i Citto wykręcił- żarówkę w samochodzie. Wyśliznął
się ostrożnie na zewnątrz i z latarką w ręku poszedł
się przejść. Noc była duszna, a rzadkie górskie powie
trze wzmagało atmosferę niesamowitości i grozy. Cit
to poszedł przez pusty parking przy Aeroclubie, do

miejśca, w którym tegoż ranka stała cysterna. Raz
odwrócił się, bo zdawało mu się, że słyszy kroki u

żwirze. Widział nawet jakiś cień na murze. Ale był

W rządowych kołach Arabii
Saudyjskiej można ostatnio

usłyszeć wiele cierpkich słów

pod adresem części muzułmań
skich pielgrzymów Odwiedzają
cych najświętsze miejsce isla
mu — Mekkę, gdzie narodził'
się Mahomet. Niektórzy z za
granicznych przybyszów, zosta-

ją nielegalnie na terenie Ara
bii Saudyjskiej po odbyciu piel
grzymki i poszukują pracy w

rozkwitającym, a cierpiącym na

brak rąk do pracy, saudyjskim
przemyśle budowlanym.

Pielgrzymi
do pracy

czy do Proroka?
Dlatego w bieżącym roku

miejsca pielgrzymki otoczy spe
cjalny „kordon sanitarny” —

przeciwdziałający podróżowaniu
po kraju za pńacą przez piel-
grzymów-biedaków z Pakista
nu czy Indonezji.

Jedną z przyczyn obostrzeń
(a trzeba zdawać sobie sprawę,
czym. naprawdę jest Mekka dla
muzułmanów), był niedawny
strajk w Kuwejcie 2 ,tyś. ro
botników budowlanych z Indii.

Skarżyli się oni na zbyt nis
kie zarobki i, nędzne warunki
mieszkaniowe, co nie skończyło
się pomyślnie, gdyż 200 z nich

natychmiast deportowano, (k)

Od nowego roku szkolnego
każdy uczeń ubezpieczony w PZU!

Od wielu lat Państwowy Zakład

Ubezpieczeń prowadzi ubezpiecze
nie od następstw nieszczęśliwych
wypadków młodzieży szkolnej,
zwane popularnie ubezpieczeniem
wypadkowym.

Z ubezpieczenia tego korzystają
przedszkolacy, uczniowie szkół

podstawowych, specjalnych, śred
nich szkól wszelkiego typu, stu
denci, a także personel techniczny
i pomocniczy.

Przyczyny wypadków wśród
dzieci i młodzieży są różne. Naj
częściej zdarzają

'

się wypadki w

czasie zabaw i gier między ró
wieśnikami, -jak np. gra w piłkę
nożną, zapasy, wspinaczki, wyści
gi rowerowe, a nawet pozornie
niewinne zabawy w chowanego.

Wiele wypadków spowodowa
nych jest .również brakiem znajo
mości podstawowych przepisów
bezpieczeństwa na drogach — przy
nieostrożnym przechodzeniu przez
jezdnię, wybieganiu na jezdnię
itp.

W wyniku nieostrożności docho
dzi do uszkodzenia ciała, nadwe
rężenia zdrowia, a nawet śmierci.

Odpowiedzialność FZU z tytułu
ubezpieczenia następstw nieszczę
śliwych wypadków jest bardzo
szeroka i obejmuje praktycznie
wszystkie skutki urazów, na ją-

' kie jest narażony uczeń.

Wprowadzone w i»77 r. nowe o-

gólne warunki ubezpieczenia od na
stępstw nieszczęśliwych wypad
ków w szkołach 1 innych zakła
dach, uwzględniają 'wnioski i po
stulaty ubezpieczonych szkół i ko
mitetów rodzicielskich.
'Dyrekcje szkół i zakładów opie

kuńczych winny niezwłocznie po
rozpoczęciu roku szkolnego złożyć
wnioskti. o ubezpieczenie. Jeżeli

Jury uznało Dogmac Kronlob za najbardziej podobną do słyn
nej modelki I.eonarda da Viuet spośród 417 kandydatek. Konkurs

odbył się w związku z wystawą w Duisburgu (RFN), pokazują
cą, jak dziś artyści widzą Monę Lisę.

CAF — Keystone

dyrekcja zbierze składki i złoży
w PZU wniosek o ubezpieczenie
w ciągu 60 dni od początku roku

szkolnego, wtedy odpowiedzial
ność PZU w stosunku do ubezpie
czonego rozpoczyna się od pierw
szego dnia roku szkolnego.

Dyrekcja szkoły może zgłosić do

ubezpieczenia jednym wnioskiem

wszystkie dzieci, uczniów, studen
tów i wszystkie osoby należące do

personelu, bez podawania nazwisk
osób ubezpieczonych (ubezpiecze
nie bezimienne).

Zawarcie ubezpieczenia w for
mie bezimiennej jest korzystniej
sze, ponieważ dyrekcja szkoły w

porozumieniu z komitetem rodzi
cielskim może zwolnić -od opłace
nia składki uczniów znajdujących
się w trudnej sytuacji material
nej, nie . więcej jednak niż 5 proc,
liczby uczniów, a w szkołach spe
cjalnych do 10 proc.

Roczna składka za ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wy
padków wg wariantu „D” (najko
rzystniejszego) wynosi 70 zł. Świad
czenie z tytułu ubezpieczenia za
wartego według wariantu ,,D”
gwarantuje poszkodowanemu do
żywotnią rentę w przypadku gdy
stopień inwalidztwa wynosi po
wyżej 40 proc., co stanowi kwotę
od l.śoo zł do 4.000 zł kwartalnie.

Nowym zupełnie świadczeniem

jest jednorazowe świadczenie z

tytułu całkowitej lub czasowej
niezdolności do nauki, spowodo
wanej wypadkiem, za okres:
— powyżej jednego miesiąca do

dwóch miesięcy — 750 zł
— powyżej dwóch miesięcy —

1.000 zł.
świadczenie to przysługuje nawet

wtedy, jeżeli wypadek nie spowo
dował trwałego inwalidztwa.

John Howlett

TANGO
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Tłumaczył Stefan WILKOSZ

zbyt mało doświadczony, żeby zdecydować się na od
wrót.

Niedaleko miejsca, w którym rano stała zaparko
wana cysterna, tuż pod wieżą kontrolną znalazł kil
ka połączonych ze sobą zbiorników paliwa. Dwa

szlauchy opatrzone były napisem: „Benzyna”, a na

dwóch budkach stojących przy zbiornikach widniały
napisy: „Generator — wszystkie obwody” i „Genera
tor — obwody zapasowe”. Citto uśmiechnął się i ru
szył do samochodu. Część jego przypuszczeń okazała
aię prawdziwa.

1*

W niedzielę wczesnym rankiem grupa śmielszych
turystów dotarła do wraku i obwąchała „Tango No-
yember” jak sfora psów myśliwskich. Ludzie ci na
trafili na rozbity samolot zupełnie przypadkowo. Błą
dzili po lasach i lawie już od poprzedniego wieczoru.
Teraz wchłaniali w płuea dym po ugaszonym poża
rze, a kiedy podeszli bliżej do wraku, smród zwę
glonego plastyku i parafiny.

Przy niższym stopniu inwalidz
twa — poniżej 40 proc. — poszko
dowanemu przysługuje świadcze
nie w wysokości ąoo zł aa jeden
proc, inwalidztwa i może wynosić
11.700 zł. Świadczenie na wypadek
śmierci wzrosło w wariancie „D”
trzykrotnie i wynosi 1S.M0 zł.

Podwyższono też inne — bo o 30

proc. — maksymalne świadczenia
na pokrycie kosztów nabycia pro
tez i innych środków ochronnych
oraz na koszty przeszkolenia za
wodowego ■inwalidów. Ponadto
PZU zwraca udokumentowane ko-

saty niezbędnego przejazdu do le
karza, opieki-lekarskiej, lekarstw,
analiz, operacji, a nawet nabycia
koniecznych protez czy środków

ochronnych i przeszkolenia zawo
dowego inwalidy w specjalnym
zakładzie, o ile koszty te nie zo
stały pokryte w ramach zabezpie
czenia społecznego.

PZU wypłaca świadczenia w cią
gu 14 dni po całkowitym zakoń
czeniu leczenia, łącznie z lecze
niem rehabilitacyjnym oraz usta
leniu przez lekarza stopnia inwa
lidztwa, a także po dostarczeniu
wszelkich niezbędnych dokumen
tów. Gdy. leczenie powypadkowe
przedłuża się, procent inwalidz
twa ustala się najpóźniej w 24

miesiącu od dnia wypadku. Wy
plata świadczeń rentowych na
stępuje w ciągu 13 dni po ustale
niu renty.

Wszelkie informacje o ubezpie
czeniu wypadkowym młodzieży
szkolnej można uzyskać u upo
ważnionych przez PZU pracowni
ków szkół oraz w każdej jednost
ce organizacyjnej Państwowego
Zakładu Ubezpieczeń.

K-9S29

Siedem osób znajdowało aię w tej grupie — trzy
dziewczyny i czterech chłopców. Ostatnie sto me
trów przeszli w milczeniu, po czym dziewczyny sta
nęły na warcie, a chłopcy wleźli po drabinie do wnę
trza nie spalonej przedniej części kadłuba. Carabinieri
spali twardym snem.

Po kwadransie prz.yby«ze usłyszeli nadlatujący heli
kopter i zobaczyli reflektory. Chłopcy wraz ze swoim
łupem wyskoczyli czym prędzej z wraka i wraz z

dziewczynami ukryli się w pobliskich drzewach. Uda
ło się im zebr,ać pełny plecak brytyjskich i amery
kańskich paszportów, portfeli i torebek, zegarków,
pierścionków i aparatów fotograficznych oraz paczkę
prezerwatyw, które rozdzielili sprawiedliwie, żeby
zrobić z nich użytek później, kiedy słońce rozgrzeje
leśną podściółkę.

Nocny lot helikoptera przywiózł grupę ludzi w

eiemnych ubraniach. Przybyli w makabrycznej misji.
Mieli przy sobie teczki i torby, z których wyjęli spe
cjalny ekwipunek.

1«
"Przez cały następny dzień i noc trwało w szpita

lach wielkie zamieszanie. Poczekalnie przepełnione
były dziennikarzami. W pokojach chorych panował
mrok, bo zapuszczono okiennice, za to sale operacyj
ne były jaskrawo oświetlone.

Spośród trzydziestu pięciu przywiezionych z góry
ofiar, przy życiu pozostało już tylko czternaście. Dal
sze sześć osób miało umrzeć w ciągu nocy — dwaj
z powodu wewnętrznego krwotoku, jeden Z powodu
nie rozpoznanego skrzepu w głowie, a trzy na stole
operacyjnym, gdzie zmęczeni do ostatnich granic le
karze walczyli o ich życie.

Pięcioletnia dziewczynka z ramieniem w gipsie błą
kała się po zaciemnionych pefcojaeh weftająlć matkę.

fCins naJlą-pś3 (S?)
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Października

Poniedziałek

Dionizego
Teofila

Teatry
Słowackiego 19.15 Wolny strze

lec. Kawiarnia „Literacka” (ul.
Pijarska) 20 Kabaret: Nieszczęście
ze szczęściem.

Kina
. Kijów 19.30, 18.3Ó Bitwa o Mid-

way (USA 1. 13). Uciecha 15.45,
13, 20.15 Zasady domina (USA 1.

15). Warszawa 16, 18, 20 Dziewczy
na z reklamy (USA

' 1. 18).
Wolność 14, 16, 18 Spirala (poi. 1.

18), 20.13 Wodzirej (poi. 1. 18).
Sztuka 19, 18 Dick i Jane (USA
1. 15). Wanda 16, II Azyl (poi.
1. 15), a) Inny mężczyzna, inna
szansa (fr. 1. 13) Mi. Gwardia 15,
19 Ostatni film o Legii Cudzo
ziemskiej (USA 1. 15), 17 Popiół
i diament (poi. 1 . 15) Wrzos (Za
mojskiego 30) 16, 19 Dzień
Szakala (a-ng. 1. 15). Świt (os.
Teatralne 10) 13.43, 18, 20.15 Trzy
dni Kondora (wł. -USA 1. 18). Mała
sala 15, 17, 18 Miłość kapitana
Brando (hiszp. 1. 15). Światowid
(os. Na Skarpie 7) 16, 18 Nie
uchwytny morderca (wł. 1.18), 20
Barbara Radziwiłłówna (poi. b.o .).
Mała sala 15, 17.15, 19.30 Skrzydeł
ko czy nóżka (fr. b.o.). Kultur*

(Rynek Gł. 27) 13.30, 15.45, 18,
26.13 Powrót różowej pantery (ang.
1. 15). Mikre (Dzierżyńskiego 5)
16, 19.15 Człowiek z marmuru cz.

I i II (poi. I. 15). Dom Żołnierza
(ul. Lubicz 48) 15.45, 18 Port lot-

niczy-77 (USA 1. 15). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 14 Faraon (poi.
1. 15), 18 Krzyżacy (poi. b.o .).
Wisła (Gazowa 21) 18, 18, 20 Bra
wurowe porwanie (USA 1, 18).
Maskotka (Dzierżyńskiego 53) 15.39,
17.30 Piosenkarka z tawerny
(jug. 1. 18), 19.30 Maratończyk
(USA 1. 18). Pasaż (Pasaż Bielaka)
15 Wielka podróż Bolka i Lolka,
18 Na tropie Wilby'ego (USA 1.

18), 20 Ojciec chrzestny (USA 1.

18). IJgorek (os. Ugorek) 13, 17
Wielka podróż Rolka i Lolka, 19
Gra o jabłko (ezes. 1 . 18). Sfinks

(Majakowskiego 2) 19, 18, 20 Wdo
wieństwo Karoliny Zasler (jug.
1. 18).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — 1: 15.25 Progr.

dnia. 15.30 NURT — Filozofia, 10
Dzień dobry, tu Telewizja. 16.30

Obiektyw. 10.30 Zwierzyniec. 17 .30

KOMUNIKAT DRKP

w KRAKOWIE

Dyrekcja Rejonowa Kolei Pań
stwowych w Krakowie uprzejmie
informuje i równocześnie prze
prasza, że w związku z pracami
torowymi w „dniach od 2 do 6

października br. nastąpi przerwa
w ruchu pociągów na odcinku
Kraków-Batowice —- Kraków-Ns-
wa Huta, w godzinach 9.03—14.05.

W związku * tym poe. nr 916/
915 Kraków—Niepołomice, odjazd
ze stacji Kraków Gł. godz. 11.49,
przyjazd do Niepołomic godz, 12.35,
kursować będzie drogą okrężną
przez Kraków - Płaszów—Podłęże,-
natomiast poc. nr 936 rei. Niepo
łomice—Kraków, planowy odjazd
ze stacji Niepołomice godz. 12 .43,
przyjazd do śt. Kraków godz/13.15,
kursować będzie normalną trasą
z 38 minutowym postojem na

stacji Kraków-Now* Huta.
K-9720

Z bojowych tradycji — Ułan

księcia Józefa — arch. kom. film,
prod. poi., 19 Dobranoc, 19.10 Sió
demką. 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Teatr Telewizji A.
Czchaidze: Mest. 21 .50 Jak? —

progr. publ. kult. 22 .30 Dziennik.

.»

PONIEDZIAŁEK — II: 16.05

Progr. dnia. 16.M Nowoczesność w

demu i zagrodzie. 16.35 Jęz, nie
miecki — kurs podst. Dzień Tele
wizji Włoskiej. 17 Omów, progr.
17.05 G. Morandi — Iragm. ręc.
17.15 Siena — cz. I rep. 17 .35 Dawid
— rep. 17 .50 G. Morandi. 17 .55 Sie
na cz. 2 . 18.15 Śpiewa Gianni Mo
randi. 18.20 Siena cz. 3- 18.40

Lśniąca smuga strachu — rep.
19.10 Kronika (Kr.). 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.30 Domenieo
wiecznie miody. 21.30 Rodzinne

strony „Ojca chrzestnego”. 22.30

Kaplica Sykstyńska. 22.45 Dobra
noc po włosku.

WTOREK — I: 6 TTR Uprawa
roślin. 6 .30 TTR Hodowla zwierząt.
9 Dla szkół: jęz. polski ki. V—VI.

10 Dla szkól: Czerwone, żółte, zie
lone kl. I—III, 10.10 Lalka ode. pt.
Wielkopańskie zabawy — lilm lab.
TP. 12.55 Dla szkół: Jęz, polski
kl. IV lic. 13.30 RTSŚ Jęz. polski.
14 RTSS Jęz. polski. 14 RTSS Fi
zyka. 15.25 Progr. dnia. 15.30 Telew.
Klub Seniora. 16 Dzień dobry, tu

Telewizja. 16.30 Obiektyw. 16.50
Studio Telewizji Młodych. 17.30 Z.
Wasilewski — progr. film. 17 .53
Sonda. 18.20 Raj zwierząt, Skalne

wyspy — film dok. RFN—jap.
18.50 Radzimy rolnikom. 19 Dobra
noc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Blaski i

nędze życia kurtyzany ode. fil
mu TV franc. 21 .35 Interpretacje
— Debiuty .

— Kołobrzeg 78.
UWAGA: Za zmiany w ostatniej

chwili wprowadzone w programie
teatrów, kin, radia i telewizji —

redakcja nie bierze odpowiedzial
ności. . .

Wysławy-muzea
Wawel — „Wawel zaginiony’’

(pon. 10—15.30, wt. niecz.), Mu
zeum Lenina w Białym Dunajcu
(pon. wt. 9—16 — wst. wol.), Mu
zeum Narodowe — Oddziały, Su
kiennice: Galeria polskiego mai.
i rzeźby 1764—1900 , (pon. 10—16,
wt. niecz.), Szołayskich, pl. Szcze
pański 9: Polskie malar. i rzeź
ba do 1764 r. (pon. 10—16, wt. 12—
18 — wst. wol.), Czartoryskich,
Pijarska 8: Arcydzieła ze zbiorów

Czartoryskich (pon. wt. 10—16),
Archeologiczne, Poselska 3: Mu
mie egipskie w świetle promieni
„X”, Starożytn. i średn. MalopoU ;
ski, Kolekcje zabytków archeolog
gii śródziemn. (pon. 10—14, ,wt.

'

14—18), Podziemie kościoła św.

Wojciecha w Rynku Gł.: Dzieje
Rynku Krak. (pon. wt. 9—16), Et
nograficzne, pl. Wolnica 1 (pon.
10—18, wt. niecz.), Galerie: Pryz
mat, Łobzowska 3: Rzeźby J. Fu-

geta (pon. wt. 10—18), KTF, ul.
Boh. Stalingradu 13: Venus . 78,
cz. I (9—21), Kopalnia Soli, Wie
liczka (pon. wt. 7—19), Biblioteką
Publiczna, ul. Franciszkańska 1:
Literatura iberoamerykańska (pon.
14—19, wt. 10—15).

Dyżury
Pogot. MO, tel. 97, Straż Foż.

88. Pogot. Ratunku Łazarza 14,
wypadki, tel. 99, zachorowania i

przewozy 238-33, porady stomato
log. w przypadkach nagłych (20—
7), ambulatorium okulistyczne (ca
łą dobę), Rynek Podgórski 2: 625-50,
657-57, N. Huta 422-22, Lotnisko
Balice 190-29, Dyżury szpitąli:
Chir. Chir. dziec. Laryng. os . Na

Skarpie, Urolog. Grzegórzecka 18,
Okulist. Witkowice . (Neurologia
oraz inne oddziały szpitali wg re
jonizacji), Dyżurne poradnie; in
ternistyczna, pediatryczna, gabinet
zabiegowy (18—21), zgłoszenia wi-

,zyt domowych (18—20), dla śród
mieścia: al. Pokoju 4, tel; 181-80,
183-96, dla N. Huty, os. Jagiel
lońskie bl. 1, tel. 856-26, dla Kro
wodrzy, ul. Galla 24, tel. 721—35,
dla Podgórza, ul. Krasickiego
Boczńa 3, tel. 618-55, 650-99, Inf.

Służby Zdrowia: tel. 205-11 (całą
dobę), Punkt Inf. Aptecznej 107-65,
lnf. Toksykologiczna, Kopernika
26, tel. 199-99, Jnf. akcji ..W”, tel.
606-80 (8—17), Lek. Śpółdz. Pracy
— wizyty domowe lekarzy chorób
dzieci oraz lekarzy kardiologów
(16—23.30), Ośrodek Inf. dla Inwa
lidów, ul. 1 Maja 5, tel. 228-11

(pon. śr. i piąt. 16—18), Krak.
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia Lekaiska, ul.
Boh. Stalingradu 13, tel. 278-08

(9—18), Poradnia Przedmałżeńska i

Rodzinna, pl. Wiosny Ludów 6

(śr. i piąt. 16—19), Inf. o porad
nictwie prawno-społ., wych.—za
wodowym i in. 254-74, 231-64, Tel.
Zaufania 371-37 (16-22), dla dzieci
i młodzieży 611-42 (14—18), Milicyj
ny Telef. Zaufania 216-41 (całą
dobę), Inf. kolejowa zagr. 241-82,
222-48, kraj. 223-33, 295-15, Inf. Tu
rystyczna ,,Wawel-Tourist”, ul.
Pawia 8, tel. 260-91 (8—20), Inf.

Kulturalna, KDK. pok. 144, HI p.
tel. 244 -02 (11—18), Inf. o Usłu
gach, Floriańska 20, tel. 271 -30,
228-90 (7—18), N. Huta, os. Zgody
7, tel. 447 -31 (8—18), Pomoc Dro
gowa FZM. ul. Kawiory 3, tel.
755-75 i 748-92 (7—22).

(Dok-tfutenie na



W 10 KOLEJCE spotkań piłkarskiej ekstraklasy, pierwszej po
rażki w tym cyklu rozgrywek doznał lider tabeli łódzki Widzew,
„legając w Częstochowie, poznańskiemu Lechowi 1:2. Sporą sen
sację sprawił prowadzony przez J. Steckiwa zespól Arki wygry
wając w Bytomiu z Szombierkami 1:0. W innych meczach nie

było specjalnych niespodzianek, a w Krakowie mistrzowie Pol
ski — Wisła gładko pokonali tegorocznego beniaminka ekstra
klasy — Gwardię.
WISŁA — GWARDIA 3:1 (1:0).

Bramki strzelili: dla Wisły —

H. Szymanowski w 26, Kmiecik
w 67 i Mąculewira w 78 min. gry,
a dla. Gwardii — Kowalczyk w

8G min. Sędziował bardzo prze
ciętnie p. Strociak z Opola. Wi
dzów ok. 10 tys.

WISŁA — Karwecki — Moty
ka, Maculewicz, Budka, Jalocha
(od 24 min.. Gazda) — Szymanów -

.'ki, Kapka, Lipka — Krupiński
(od 73 min. Iwan), Kmiecik.
Wróbel.

Z dużym zainteresowaniem
oczekiwana w Krakowie poje
dynku dwóch gwardyjskich

’ ze
społów, ostrząc sobie apetyty ns

zaciętą walkę i występ po prze-

I LIGA
Wisła — Gwardia. 3:1

Odra
Ruch 1:1 (0:1), GKS Pogoń 2:1

(1:1), Stal — Zagłębie 1:1 (0:0),
Śląsk — Polonia 2:0 (0:0), Szom
bierki — Arka (1:1 (0:0), Widzew
— Lech 1:2 (1:0).

(1:0),
— ŁKS 1:0 (0:0). Legia -

ciwnych stronach boiska braci

Szymanowskich. Brzydka pogo
da, zimno i deszcz odstraszyły
sporo ludzi od pójścia na zawo
dy, ci którzy przyszli obejrzeli
4. strzelone bramki, ucieszyli się
wygraną Wisły, ale emocji, wiel
kiego futbolu nie oglądali. War
szawiacy wystąpili bez Antonie
go Szymanowskiego, który po
prosił trenera Hajdasa by nie
wstawiał go do składu drużyny,
krakowianie grali bez. Płaszew-

skiego, który doznał urazu krę
gosłupa i będzie musial przez co

najmniej dwa tygodnie pauzo
wać. oraz bez Kawałki, który
dopiero dochodzi do. formy, gra
jąc na razie w zespole rezerwo
wym.

Gra obustronnie była prowa
dzona dęść chaotycznie. Przewa
gę i to wyraźną mieli wiślacy.
ale denerwowali zbytnim kun
ktatorstwem, podaniami na

dwóch, trzech . metrach, które .?
reguły trafiały do. obrońców
warszawskich. Choć sytuacji
strzeleckich było wiele, to jed
nak długimi okresami na boisku
nic się nie działo, gracze uga-

biali się za piłką raczej bezpro
duktywnie, mnożyły się niecelne
podania. W Wiśle nie było na

dobrą sprawę ani jednego wy
bijającego się zawodnika. Gwar
dia to bardzo słabiutki zespół,
grający jednym tempem, szablo
nowo, nie mający w swych sze
regach wielkich gwiazd. Z naj
bardziej znanych Szymanowski
nie wystąpił. Masztaler grał zaś
tak źle, iż trener zmienił go w

drugiej polewie meczu. W su
mie więc było to nieciekawe
widowisko, które dało kibicom
Wisły zadowolenie z uzyskanych
przez piłkarzy dwóch punktów,
ale wielkiej satysfakcji z gry
zespołu nie przyniosło. (lang )

RZYM. Siatkarze 25SJHt po
zwycięstwie nad zespołem
Włoch 3:0 zdobyli tytuł mi
strzów świata. Polacy po po
rażkach z ChRL 2:3 i z Brazy
lią 0:3 zajęli 8-me miejsce.

NOWY JORK. C. Reuteman

wygrał Grand Prix USA, sa
mochodowy wyścig Formuły I.

BERLIN. Hokejowa repre
zentacja Polski juniorów wy-,

grała z juniorami KBD 4:2 i

7:1. ,

ZE ŚWIATA
RYGA. Koszykarze Łotew

skiej S.R.R zwyciężyli w mię
dzynarodowym turnieju, a. re
prezentacja Polski zajęła 4

miejsce.
BAGUIO. 28 partia szacho

wego meczu o mistrzostwo
świata A. Karpow — W. Kor-

cznoj została odl-ożcna. Prowa
dzi Karpow 5:2.

MADRYT. Piłkarze Cosmoeu

pokonali Atletico *:0.
MADRYT. Działacz Realu R.

Saporta stanął na czele komi
tetu organizacyjnego „Mun
dialu 82”.,

13 bramek L Kałuiińskieg©

Szczecińska Pogoń
nie sprostała Hutnikowi

W ROZEGRANYM wczoraj w hali Hutnika spotkaniu, o mis
trzostwo ekstraklasy piłkarzy ręcznych zespół gospodarzy poko
nał szczecińską Pogoń 38:32 (18:19). Bramki dla krakowian strze
lili: Kałuziński 13, Garpiel 10, Witkowski i Przybyło po 4, Kozieł
i Migas po 2, Gmyrek, Zawarczyński oraz Gawlik po 1; dla szcze
cinian najwięcej — P. Cieślak 10> Mańkowski 6 i Malesza 5.

Siarka — Concordia 2:1 (0:1), Gór
nik .

Avla

ze

TAEELA
.1, Widzew 10 16 14-8
.2. Legia .10 14 9—6
3. Ruch 10 13 15—12
4. WISŁA 1«1216—7
5. Odra 101216—8
6. Szombierki 10 11 19—14
7. Śląsk 10 11 8—6
8. Arka 10 11 11—10
9. Stal 10 10 13—12

10. ŁKS 10 .9 9—9
11. Lech 9 9 12—14
12. GKS 10 9 9—15
13. Zagłębie 10 8 8—11
14. Gwardia 10 6 9—19
la. Pogoń 9 5 10—1.4
16. Polonia

SB IIjł**

10

A

5 4—17

II LIG
GRtiTĄ

A

n

i.

Wisłoka — Craecń ia 3:0 (2:0),
Ursus' — Raków 2 :i (1:0). GKS

Tychy' — Polonia 3 0 (0:0). Rado-
miak — Stal St. Wola 2:0 (0:0),

Powiedzieli po meczu
Orest LENCZYK — trener Wisły — Bałem iie czy wytrzyma

my ten mecz szybkościowo, ale okazało się. iż moi zawodmcy
są dobrze wytrenowani iw tym względzie. Spokojna, gra pozwo
liła na wykorzystanie naszych atutów i odniesienie zwycięstwa.
Mamy teraz tydzień przerwy, bardzo potrzebnej na wyleczenie
lub choćby zaleczenie drobniejszych kontuzji graczy.

Bogusław HAJDAS — trener Gwardii. — Wisła wygrała zasłu
żenie. była zespołem lepszym, świeższym, szybszym. Moi gracze
nie zrealiz-mccli założeń taktycznych, głównie tego, by w obronie
mieć zawsze liczebną przewagę nad uićlakami. Wskutek, tego sze
reg razy napastnicy krakowscy wypracowali dogodne pozycje
strzeleckie. Wisła zaprezentowała bardziej dojrzały od nas, fut-

Fragment meczu Hutnika
z Pogonią; atak Witkowskie

go nieprawidłowo zatrzymu
ją obrońcy szczecińscy.

Fot. J, Rubiś

Było to dramatyczne i trzyma
jące w napięciu spotkanie, a po
nieważ oba zespoły lepiej pre
zentowały się w ataku niż w

obronie oglądaliśmy mnóstwo
pięknych szybkich akcji i wiele
bramek. Końcowy sukces — i to

różnicą 6 bramek — nie przy
szedł hutnikom łatwo, mecz

zwłaszcza w pierwszej połowie
był niezwykle wyrównany, a na

tablicy aż 16 razy ■widniał rezul
tat remisowy. Szczecinianie obję
li prowadzenie, którego nie od
dali aż do 28 minuty meczu. W
szeregach ich pierwszoplanowy
mi postaciami byli P. Cieślak,
doskonale strzelający oraz bram
karz R. Walkowiak, który obro
nił rzut karny Garpiela i wy
grał pojedynki sam na sam z

Gmyrkiem, Migasem. Przybyłą,
Kałuzińskim, Wiłkowskim i To
maszewskim. W drużynie
krakowskiej najlepiej zaprezen
tował się Kałuziński, do przerwy
precyzyjnie nagrywający piłkę
kolegom, a po zmianie stron ka
pitalnie strzelający (9 bramek).

(WD)
w pozostałych meczach: Grun-
ald. — Anilana. 24:19. Gwardia

Opole — Korona 21:19, 'Śląsk —

Spójnia 26:23.

TABSLA

1. HUTNIK
2. Sla.sk

3. Korona

4,. Gwardia.
5. Pogoń Sz.

Na szermierczej planszy

7

7
7’

7.

7

11

11
8

7

fi
8

211—196
192—184
162—150
155-163
186—171
174—177

7. Spójnia
8. Pcg>oń Z.

9.. Anilana
10. Stal

7

6
7-

6

166—168
111—116
145—134
138—154

A■
Wawelu

wczoraj mecz piłki ręcznej o mi
strzostwo 11 ligi mężczyzn pomię
dzy zespołem Cracovii i AZS
Warszawa. Po bardzo zaciętym po
jedynku zwycięstwo Odnieśli za
wodnicy krakowscy 24:23 (13:15).
Najwięcej bramek dia Cracov.it

zdobyli Czech i Szarek po 7, Paj-
czkowski s, Wójcik 4 a

Modelewski 5, Fiedorów

czny po 4.
Krakowianie pozwolili

W SALI rozegrano

dla AZS

■iKonie-

narzucić
sobie chaotyczny, szybki styl gry.
Akcja przenosiła się często spod
jednej bramki pod drugą, równie

często zmieniali się prowadzący.
Przed przerwą zawodnicy. AZS do
prowadzili do dwubramkowej
przewagi, ale skuteczna gra Cra-
cowii W końcówce meczu pozwo
liła na zwycięstwo naszych szczy-

piornistów. mwl

Dwa remisy

szczypiornistek Cracoyii
W SOBOTĘ i niedzielę rozegra

no tylko trzy dwiimeczę w I li
dze . szcżypiorńistek. Zespól Cra-

«ovii występował w stolicy gdzie
dwukrotnie zremisował z miejsco
wą Skrą, w pierwszym .. meczu

14:14- (7:10), a .. w rewanżu 12:12

(4:6). Najwięcej bramek dla Cra-

coyii strzeliły: w sobotę — Jaś-
kowiee 7, Siodtak 3, Hajduk 2;
w niedzielę — Jaśkowiec, Siodlak
i Hajduk po 3.

. W pozostałych
Gdańsk — Start
i 11:19 (3 :9), AZS
Wrocław 11:12 (5:4) i J.9 . -. 14 (7:7).
W tabeli prowadzi
i 'Ruch po 1S pkt.,
Elbląg — 13 pkt.

*

W KRAKOWIE

meczach; Start

Elbląg 7:16 ..(2:9)
Katowice — AZS

AZS Wrocław

przed Startem

4:2
Starem

Reśocia 2:0 (0:0). Motor —

(1:0), mecz ■Błękitnych
przełożóny.
TABELA

Stilon — Goplana 3:0 (2:0). Le-

chia. — Oł-irapja 6:0 (1:0). Zawisza
— Zagłębie Wlb. 0:2 (0:1),.Gwar
dia — Stoczniowiec 0:0, Warta —

MOto Jelcz 3:1 (1:0), Bałtyk —

KOW 1:0 (1:0). Piast — Matapanew

1. Ursus 9 16 20—9
. > Górnik 9 13 17—3
3. Raków .9 li 21-9

4. Motor 9 11 13—12
5. Tychy 9 11 14—9

6. BięKitni 8119—6
7. Concordia 9 10 11—10
8. Re sowia 998—7
9 Siarka 9 9 10—10

10. Wisłoka 9 8 11—14
11. Star « 8 12—18
12. Radom i ak . 975—7
13. CRACOYIA 979—12
14. Stal 969—12
15. Avia 9 4 fi—18
16. Polonia 913—21

GRUPA I

i przegrać znacznie wyżej

pHkar2v £racovii ?
porażki doznali w meczu wyjazdowym piłkarze

Gdzie forma

W I RUNDZIE trójmeczu szpadzistów o Pu
char Po.lski rozgrywanego, jv» sali; Krakowskiego’
Klubu Szermierzy zdecydowane zwycięstwo od-,
nieśli zawodnicy mistrza Polski wrocławskiego
AZS wygrywając z Warszawianką 14:2 i z KKS
10:6. W trzecim meczu po bardzo wyrównanym
spotkaniu krakowianie nieznacznie ulegli War-

. -szawiance .8.7.

Szpadziści AZS WTooław nie
dali najmniejszych sz.-sns prze
ciwnikom, nadal wysoką formę
prezentuje aktualny mistrz Pol-

KOLEJNEJ
Cracóyij przegrywając w Dębicy z miejscową Wisłoka 0:3 (0:2).
Bramki dla gospodarzy zdobyli: Bedryj w 38 min., Janus w 40
i Wieczorek w 72 mm. gry. Żółtą kartkę otrzymał F. Surma
z Craćovii.
Goście wystąpili w składzie —

Koezwara — Wojtowicz (od ■'•2
min. Liszka). Bielewicz, Surma.
Turecki — MichalisZyn, Gacek,
Niemiec — Hetko (od 72 min.
Podsiadło), Rejmer, Bujak.

3:3 (1:1), Górnik — Zagłębie Lu-
bin 1:1 (0:1).

TABELA
1. Bałtyk 9 14 12—3
2. Zagłębie W. 9 f3 1.1—5
3. Lecliia 9 12 17—4

x4. •Małapąnew 9 11 12—10
5. ■Górnik • 9 10- 12—6
6. Gwardia 9 10 .9—10
7.- Molo Jelcz 9107-9
8. ROW .9' 9 13—8
9. Zawisza 9912—9

10. Zagłębie L, 989—7
11. Stilon ■9 7 10—10
12. Stoczniowiec 975—13
13. Olimpia 976-17
14. Warta 9 6 11—17
15. Piast 967—15
16. Goplana 956—16

Ciekawe gry

w turnieju juniorów
. WCZORAJ w Krakowie roz

począł się doroczny turniej pił
karski juniorów o puchar ko
mendanta wojewódzkiego MO
— płk Z. Jabłońskiego. Startują
4 zespoły — Galenika Zeman

(Jugosławia), Dynamo Drezno
(NRP) oraz fłutnik i Wisła. W

pierwszym dniu Galenika wy
grała 3:1 z Dynamem zdobywa
jąc bramki ze strzałów Tricko-
vica, Mancla i Bogdanoviea (dla
Dynama gola strzelił Lutz). W

pojedynku drużyn krakowskich
zwyciężyli wiślacy 2:0 zdobywa
ją bramki ze strzałów' Kowalika
i Świązka. Dziś dalszy ciąg za
wodów.

Spory zawód spotkał kibiców

którzy spodziewali się dobrej
postawy krakowian. Goście roz
czarowali, zagrali bez myśli
przewodniej, bojowości Przegra
li 3:0, lecz była to porażka mi
nimalna, niezupełnie oddająca
obraz gry, bowiem gospodarze
stworzyli sporo groźnych sytua
cji pod bramką Koczwary, a kil
kanaście ich .strzałów minimal
nie minęło jego świątynię na
tomiast krakowianie pierwszy
strzał na bramkę przeciwników
oddadli dopiero w 66 minucie
meczu.

Nowy Sącz
•0). Glinik Gorlice —

3-1 (1-1),
JKS Jaro-

W n KOLEJCE spothań ekstra
klasy. tenisa stołowego .kobiet ze
spól .krakowskiej Wandy dwu
krotnie pewnie pokonał drużynę
rybnickiego ROW-u umacniając
się na czele tabeli.

-WANDA — ROW RYBNTK 7:3.
Pun.kty ^dobyły: dla Wandy —

Szatko.. Marek i Nodzyńska po 2

oraz clobel Nodzyńska — Szatko
1. a-dla ROW-u -- Sikora 3; War
to odnotować, iż’ w pojedynku
między aktualną mistrzynią Pol
ski seniorek ■— J. Szatko a mi
strzynią Polski juniorek star
szych — W Sikorą górą była
pingpongistka z Rybnika, która

wygrała 2:1 (na zdjęciu — Szatko
z prawej strony stołu).

— ROW RYBNIK 7:3

wynik wczorajszego
identyczny z sobotnim
i punkty dla obu ze-

ski Swornowski (AZS), który
wygrał 4 i 3 walki oraz jegoz ko
lega klubo-wy Ciszek (4 i 2 zwy
cięstwa). Krakowianie wypadli
sżłcbo. jedynym zawodnikiem na
wiązującym równorzędną -walkę
z najlepszymi szpadzistami tur
nieju był Nocula, który w oby
dwóch meczach wywalczył po 3

zwycięstwa, natomiast pozostali,
o ile prowadzili wyrównane wal
ki z zawodnikami Warszawian
ki to. zdecydowanie ulegali wroc
ławianom.

saezypi-orniśttri
H-ligowego AZS AWF wy
mistrzowski męcz z Fasamą
(849) Zdobywając .najwięcej-
męk z-e -strzałów Kulagi — s

Mizery i Fedorowicz — po 3.

stał na słabiutkim poziomie,
kowiahkl zagrały jak nowicjuszki,
źle taktycznie, chaotycz-nie, niedo
kładnie. Wygrały szczęśliwie, zdo
bywając zwycięską bramkę -na 6
sekund przed końcem, gry. Mogły
zdobyć 'komplet, punktów bez ta
kich '

dramatów, gdyby wykorzy
stały choćby tylko rzuty karne.
Z 6 egzekwowanych uzyskały. bo
wiem zaledwie 2 bramki, -Dziś o

godz. 17 w hali AGH przy ul. Pia
stowskiej mecz rewanżowy. (1)

■grały
16:15
bra-

oraz

Mecz.

krą-

W TOTO LOTKU wylosowa
no: I losowanie — 3, 10. 19. 2,1,
29. 37, dodatkowa 11: II loso
wanie — 1. 10, 20, 33, 35, 42.
Banderola: 5583.

W LOSOWANIU specjalnym:
7, 12, 26, 28, 39.

Udana inauguracja II ligi
koszykarek Hutnika

UDANIE -"zainaugurowały rozgrywki II ligi
kosżykarki krakowskiego Hutnika wygrywając
dwukrotnie z zespołem lubelskiego Startu, dru
żyną aktualnych mistrzyń Polski juniorek.
'lIUTNIK — START 77:56 (37:30). Najwięcej
punktów dla Hutnika zdobyły: Jaroszewska 20,
Jędrzejewska 17, Grzelewska 14, Tomal 9 i Do

niec 8. Krakowianki już p> kilku minutach pro
wadziły różnicą 20 punktów i trener wprowadził do gry zawod
niczki drugiej piątki.

HUTNIK.
_

START 67:37 (34:29). Najwięcej punktów dla kra
kowianek zdobyły: Tomal 14, Jaroszewska 13, Doniec 12 i Ko
koszka.10, Do .przerwy, lublinianki stawiały zacięty ópór Hutni
kowi. jednak sił starczyło im tylko n« pierwszą odsłonę meczu.

Po przerwie krakowianki zdeklasowały rywalki. (wd)

Karpaty Krosno — Chemik
Pustków 2—0 (0—0), Unia' Tar
nów. — Sandecja
2—1 (1
Czuwaj Przemyśl
Hutnik Kraków -

sław 4—0 (2—0), bramki zdoby
li: Przybyłowski, Kruszec, Sysło
i Pawlikowski. Polna Przemyśl
— Wawel Kraków 3—1 (1—1),
bramka dla gości padła ze

strzału samobójczego. Garbarnia
— Stal Sanok 1—0 (1—0), jedy
nego, gola zdobył Deptuch, cka-
winka — Metal
(1—0) bramki dla

zyskali: Stolczyk

Tarnów ?—1
gospodarzy u-

Kowalik.i

1. HUTNIK 8 15 15—3
'2. Unia T. 8129—4
3. Polna 8 11 13-6
4. GARBARNIA 8 11 12— 5
5, Karpaty 7910—5
0, Stal Sanok 899—6
7. Glinik 8 9 10—12
8. iWAWEL '

871—9
9. JKS Jarosław 8 6 4—11

10. Chemik 8 '5 8—15
11. SKAWTNKA 8 5 . 9—15
12. Metal 8 4 10—14
13. Czuwaj 846—10
14. Sandecja 735—12

WANDA
Nie- tylko
inetóąr był
lecz także

spelów zdobyły te same zawodni
czki, a Szatko
i :2 z Sikorą. Dobre partie
dzie rozegrała pozyskana
z Górnika Wieliczka

dzyńska. (Wi-Gr)

także przegrała
w Wan-
ośtatriio

LUBLIN. IV biegu głównym
kobiet NK bieg,ów ulicznych
.. SZandaru Pażdcleyniką” na

2K.U ,m .wygrała. C. Sokołowska

(Wisła), a wśród mężczyzn na

6600 m — A . Astachow (ZSRR).
WARSZAWA. Koszykarze Le

gii wygrali międzynarodowy
turniej z okazji 35 rocznicy
LWP.

RZESZÓW’. Koszykarze kra
kowskiej Wisły wygrali mię
dzynarodowy turniej pokonu
jąc Resorię 77:71, Sla.vię Ko
szyce 97:60 i Siarkę 107:37.

POZNAŃ. R. Szurkowski
przed J. Brzeżnym i T.' Myt
nikiem wygrał kolarskie kryte-,
rium uliczne.

WARSZAWA. Międzynarodo
wy turniej koszykarzy o pu
char ,.Hortexu” wygrał zespół
KK Rabótnickl Skopje przed
Polonią W-wa.

TARNÓW. Siatkarze Hutnika

po porażkach 0:3 z Unią
Tarnów,

' :S ze Stalą Mielec i

2:3 ,i. Górnikiem Kazimiera;, za
jęli 4, ostatnie miejsć-ę. w tur
nieju, .w którym triumfowała
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