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w 140 dniu rekordowego lotu
-losmieznego, po zakończeniu

ciebieJÓgatego programu badan nau-

ioła. iiowych na pokładzie orbitalnej
satr dotacji „Salut-6” radzieccy kos

ił. Jgriońauci Władimir Kowalonok i

-rt - Aleksander Iwanczenkow po-
"Wracają dziś na Ziemię.

,esni ’■Przygotowania do powrot.u
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wizyla w Polsce
II Na zaproszenie ministra spraw
12w’ zagranicznych • ,PRL przybył

a,nfe .iaiś z wizytą do Polski minister

8'3«kipraw zagranicznych Republiki
t.» iiFederalnej Niemiec Hans- Die-

impoiiitrjch Genscher.
BachaMprogram 3-dniowej wizyty

Przewiduje spotkania i rozmo-

,,"ac“ąy min. Genschera z czołowy-
ikaini'11* przedstawicielami polskiego
sst. »5yci* politycznego - i państwowe-
eker tgo-
.4 Muł.'Pozą 'Warszawa gość przeby-
tok r- wą.ć będzie w Krakowie i O-
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e Pote Ajednak młodzież pamięta...
■pamif Otrzymujemy coraz więcej.li-

• pot‘stów, które nas szczególnie eie-

jazz, |,0 wystawiają piękne świa-

. dectwo młodzieży Samotni, sta-

często zupełnie bezradni lu-
CJ bidzie we wzruszających słowach

paeiowiPiszą o swych młodych opie
portre.kunkach i opiekunach, którzy

— bezinteresownie przychodzą z

"'ośttepęmocą. zupełnie obcym osobom.
w a dobrowolnie przyjęte obowiąz-

k* wypełniają nie tylko sumien-
‘

nie, ale z sercem, choć systema
iii. 12 .: -tyczne, odwiedziny, robienie po-
Mater. rządków w domy, załatwianie
enia. aprawiinków itp. z pewnością

na ^Wymaga od nieb różnych Wyrze
;. lt.», • (Dokończenie na str. 2)
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KRAKOWJ
ROK XXXIII FISMO POPOŁUDNIOWE Nr 247 (10219)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, czwartek 2 listopada 1978 r.

Tegoroczną obchody 61: rocz
nicy Wielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej łączą się z 60-le-
ciem odzyskania niepodległości
Polski i 30-ięciem zjednoczenia
polskiego ruchu robotniczego. IV
Krakowie główne uroczystości
zainauguruje 6 listopada o godz.
18 w Teatrze im. J . Słowackie
go okolicznościowa akademia z

W
rozpoczęto już

sezonu zimowego
W większości ośrodków wypoczynkowych, zwłaszcza poło

żonych w regionach górskich i podgórskich, trwają obecnie

intensywne
’

przygotowania do sezonu zimowego. Dobiegają
końca prace remontowe i modernizacyjne w obiektach FWP
i zakładowych domach wczasowych. Remontowane są także

urządzenia rekreacyjne.

Przedsiębiorstwo .

„Poprad” . w

przygotowuje
czasie jesienną

turystyczne
Nowym Sączu

w najbliższym
giełdę wczaso

wo-turystyćzną. Odbędzie się
cna w drugiej - połowie - listopa
da. Przedsiębiorstwa turystycz
ne z innych województw, zakla-

Oddaliśmy hołd

pamięci zmarłych

1 listopada na wszystkich pol
skich cmentarzach — od stolicy
do zagubionych w lasach kwa
ter partyzanckich — rozgorzały
światła zniczów, znak trwalej
pamięci o tych co odeszli. Roz-

I proszone po
' " '

rodziny

iW

I
iitro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie nadal pod wpły
wem rozległego wyżu.
Zachmurzenie duże z roz
pogodzeniami. W nocy

’

rano mgły i zamglenia.
Wiatry południowo-zacho

dnie i zachodnie 3—1 in/sek.

Temperatura dniem 10—14, mi
nimalna nocą T—4 st. C . (w’)

Piłkarze krakowskiej Wisły, remi-
suJąc z brneńską- Zbrojovką 1:1

awansowali do grona 8 najlep
szych klubowych jedenastek euro
pejskich. Na zdjęciu: bramkarz

Zbrojorki Hron szczęśliwie broni
strzału K. Kmiecika z rzutu wol
nego — • odbita piłka zatrzymuje
•i? na słupku. O meczu piszemy

na stronie 6.
. Fot. W. KSIĄŻEK

ML

FOT. JADWIGA RUBIŚ

spotkały się w tym niezwykłym
dniu przy ukwieconych mogi
łach swoich najbliższych.

1 listopada złożyliśmy hołd
ludziom walki i pracy, którzy
przez minione <>0 lat od odzys
kania niepodległości Polski —

dawali krajowi życie, serce,

myśl i czyny. Kwiatami przy
strajano kwatery bojowników o

wolność i postęp społeczny: ko
munistów tworzących wizję so
cjalistycznej Tulski i wytycza
jących jej szlaki w przyszłość.
Płonęły znicze na mogiłach żoł
nierskich kryjących prochy po
ległych w obydwu wojnach
światowych, powstańców śląs
kich i wielkopolskich, bohate
rów Września 1939 r., bojowni
ków ruchu antyhitlerowskiego
w kraju i poza jego granicami,
partyzantów polskich i radziec
kich, męczenników pomordowa
nych w katowniach gestapo i w

hitlerowskich obozach zagłady.
Ten dzień osobistej i narodowej
pamięci’ — im poświęciliśmy.

Na wszystkich krakowskich
cmentarzach zapłonęły wczoraj
świece i Znicze, kwiaty złożone

troskliwą lęka pokryły groby
tych którzy od nas odeszli, ale

pozostali w naszej pamięci.
Święto Zmarłych, dzień, gdy w

zadumie spotykamy się przy
grobach naszych bliskich, dzień

gdy wracamy pamięcią w prze
szłość myśląc o Polakaeh, któ
rzy oddali swe życie spełniając
patriotyczny obowiązek w imię
niepodległości

Składaliśmy
slużonym dla

narodu, jego
żołnierzom obu

wycb.
Na Grobie Nieznanego Żołnie

rza płonęły znjcze, a myśli
wielu osób podążały za tymi,

(Dokończenie na sir. 2)

Ojczyzny.
hołd ludziom za-

historii naszego
nauki, kultury,

wojen świato-

wy pracy' i instytucje będą mo
gły: zakupywać na

'

giełdzie
wczasy, i inne formy zorganizo
wanego wypoczynku na sezon

zimowy, a także na lato 1979 r.

W zimie przedsiębiorstwo bę
dzie organizować, wczasy nar
ciarskie i naukę narciarstwa,

.W. Żakopansm;.: dobiegają, koń
ca remonty..dwu dornpw, wyBOr..
ćzynkowych. Podobne prace
prowadzone są w domach FWP.

które na terenie Zakopanego,
Bukowiny Tatrzańskiej i Szcza-

wnicy-Krościenka będą mogły
przyjąć : jednorazowo ponad 3

tys. gości. Zakopiański okręg
wczasowy FWP przygotowuje
na zimę nową wypożyczalnię
sprzętu sportowego w Bukowi
nie Tatrzańskiej. Przygotowania
mają być zakończone do 15 gru
dnia. Na toń dzień bowiem wy
znaczono początek sezonu zimo
wego w woj. nowosądeckim.

Równie' inteńśywnę przygoto
wania do simy prowadzone są

w Beskidach.

udziałem przedstawicieli, władz

politycznych, rad i narodowych,
związków zawodowych i zakła
dów pracy. Tego samego dnia

Otwarta zostanie o godz. .12 w

Muzeum Lenina wystawa pt
„Internacjonalizm — Rewolucja
— Niepodległość”.

Nazajutrz, 7 listopada o godz.
12 nastąpi uroczyste składanie
kwiatów przez delegacje FJN i

różnych środowisk pod Pomni
kiem Lenina w Nowej I-Iućie. na

Grobach Żołnierzy Radzieckich

k. Barbakanu oraz na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza na

pl. Matejki. Delegacje z poszcze
gólnych dzifelnic Krakowa złożą
wieńce i kwiaty na Grobacl-

Żołnierz.y Radzieckich na cmen
tarzu Rakowickim, pod Pomni
kiem Wdzięczności oraz na cmen
tarzach w Borku Fałęekim i

Skotnikach.

8 listopada odbędzie, się nato
miast uroczyste spotkanie, akty
wu TPPR z władzami politycz
nymi naszego województwa.:

W- ramach obchodów *61. lecz
nicy Rewolucji Październikowej
zo/ganizowahych zostanie ponad
to wiele okolicznościowych im
prez i spotkań. 7 bm. o godź.
18 w' kinie „Świt” w Nowsj Hu
cie zainaugurowane zostaną tra
dycyjne „Dni Filmu Radzieckie
go” oraz odbędzie się sesja' po

pularnonaukowa młodzieży szkół
-śaed»icłv-w -

. Klubię- ■MPijk. pr?.y
pl. Centralnym.

IV domach kultury, klubach i
świetlicach odbywać się będą
spotkania młodzieży z wetera
nami ruchu robotniczego, (aż)

W MONT»EUX (Szwajcaria)
odbywa się .spotkanie przed
stawicieli 35 państw — sygna
tariuszy' Aktu Końcowego
Konferencji Bezpieczeństwa i

Współpracy w Europie. Obra
dy są poświęcone rozważeniu
środków pokojowego rozstrzy
gania sporów międzynarodo
wych! stanowią jedno z ogniw
w procesie realizacji ustaleń,
przyjętych w Akcie Końcowym
KBWE.- W Spotkaniu .Merze u-

dział ponad 120 ekspertów, w

tym delegacja polska.
LEONID BREŻNIEW udeko

rował na Kremlu Orderem Le
nina i medalem „Złotej Gwia
zdy” Bohatera Związku Ra
dzieckiego, członka Biura Po
litycznego KC KPZR, ministra

obrony ZSRR, Marszałka
Związku Radzieckiego, Dmitri-

ja Ustinowa, za zasługi w o-

brdnie kraju w okresie wojny
i działalność powojenną a tak
że w związku z te-leciem jego
urodzin.

W TEHERANIE, r pewo<d.ti
strajków

’ tostał . całkowi
wstrzymany aksfrort ropy haf
towej' ż Iranu, który jest
yim na świecie eksporterem
tego paliwa.

Królowa Elżbietą w t?.w.

mowie tronowej opracowanej
przez pręmiera Jamesa Calla-

ghana przedstawiła program
jego rządu. Nie zawierał on

niespodzianek. Wymienia wal
kę z inflacją i bezrobociem

jako zadania priorytetowe. W
dziedzinie polityki zagranicz
nej program rządowy nie za
powiada żadnych istotnych
zmian.

OBIE I«by Kortezów uchwa
liły we wtorek olbrzymią
większością głosów tekst pier
wszej od 1.931 r. demokratycz
nej konstytucji hiszpańskiej.
.Wejdzie ona w życie bezpo
średnio. po ogólnonarodowym
referendum konstytucyjnym
wyznaczonym na fi grudnia br.

anulując tym samym ustawo
dawstwo polityczne kokresu

dyktatury gen. . Franco.

Konkretna pomoc

po nowym wiadukcie
31 października — dzięki peł

nej mobilizacji wszystkich wy
konawców i inwestora Dyrek
cji Rozbudowy Krakowa-IV —

otwarty został dla ruchu wia
dukt drogowy w al. 29 Listopa
da.

Koszt nowego wiaduktu opie
wa na 120 milionów złotyęh, a

wartość tego co już wykonano
— 100 min zł. Obecnie' pozosta
ły jeszcze końcowe prace ko
smetyczne przy skarpach nasy
pów wiodących na wiadukt,
chodnikach dla pieszych itp.

Po zdemontowaniu torowiska,
które służyło db nasunięcia
konstrukcji wiaduktu nad u-

kładem torowym kolei, przy
stąpi się do budowy parkingów
pod wiaduktem. Parkingi pow
staną też w al. 29 Listopada
(od ul. Kamiennej). Ponadto

wszystko zostanie przygotowane
do stworzenia stałego — w

miejsce zbudowanego tymczaso
wo — zjazdu z wiaduktu.w ul.

Nowo-Montelupich..
Kilka danych na. temat wy

konanych robót. Zamontowano

^Dokończenie na str. 2)

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MA
TERIAŁÓW BUDOWLANYCH podjęło się dostarczenia mate
riałów budowlanych wartości 1 min zł, „MIASTOPROJEKT"
wykonuje społecznie dekumeńtaćję wartości pół miliona zł.
BIURO PROJEKTÓW SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY zadekla
rowało opracowanie inwentaryzacji, ekspertyz konstrukcyj
nych i makroskopowych. .

HUTA IM. LENINA i KRAKOWSKIE ZJEDNOCZENIE

BUDOWNICTWA wyremontują we własnym zakresie po jed
nym obiekcie.

SPÓŁDZIELNIA PRACY „AUTÓTRAŃSPORT” zadeklaro
wała swoje samochody przez 30 dni przyszłego roku do prze
wozów /Wiązanych z remontami zabytkowych obiektów.

SZKOŁA CHORĄŻYCH POŻARNICTWA W KRAKOWIE
zadeklarowała pracę 200 osób przez; 2 dni a KOŁO ZSMP
PRZY ODCINKU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ PKP W KRA
KOWIE zobowiązało się do przepracowania przy odbudowie

150 godzin.
" ARCHIWIŚCI 'Uczestniczący w sesji naukowej ż okazji

’

100-ldcia; Krakowskiego Archiwum wpłacili na konto odbu
dowy zabytków Krakowa 2 tys. zł.

UCZNIOWIE -ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEK
TRYCZNYCH W LIMANOWEJ zobowiązali się wykonać kute,
elementy dekoracyjne (kraty, okucia i klamki) do odnawia
nych ką wenie. ■

ZAŁOGA KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW ZIELARSKICH

„HERBAPOL”, przekazała kwotę 25 tys. zł. RADA ZAKŁA
DOWA CENTRALI KOLPORTAŻU PRASY I WYDAW
NICTW RSW „PRASĄ — KSIĄŻKA — RUCH” W WAR
SZAWIE wpłaciła 10 tys...zł.

ZJEDNOCZONE KLUB ? SENIORA przy KRAKOWSKICH

ZAKŁADACH WYROBÓW PAPIEROWYCH I KOMITECIE'
OSIE DI OWYM NR 3 — Wrócła-ęska-Wschód wpłaciły,

kwotę 1863. .zł. (es)
TEATR NARODOWY . W WARSZAWIE '

wystąpił 31 paź
dziernika’ na scenie Teatru Małego z premierą „Dziadów”
•Adama Mickiewicza. Spektakl jest drugą częścią realizowa
nego przez Teatr Narodowy tryptyku poświęconego autorowi';.

. „Pana Tadeusza”. Twórcą przedstawienia jest Adam Hanusz
kiewicz. Dochód z pierwszego przedstawienia „Dziadów”

. zespół Teatru Narodowego przeznaczył na fundusz rewalo
ryzacji zabytków Krakowa.
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Spotkanie
E. Gierka z H. Koschnickiem

81 pażdsięmiStfa, I sekretarz
KĆ PZPR Edward Gierek spot
kał się z wiceprzewodniczącym
SPD Hansem Koschnickiem,
który przebywał w Polsce na

czele delegacji miasta Bremy.
Przedmiotem rozmowy, w

której uczestniczyli również
członek Biura Politycznego, se
kretarz KC PZPR Stefan Ol
szowski ' i sekretarz KC PZPR

Ryszard Frelek, były węzłowe
problemy dalszej normalizacji
i. rozwoju stosunków między
Polską Rzecząpospolitą Kudową
a Republiką Federalną Niemiec,
zgodnie z układem z 19.70 r.,

wspólnym oświadczeniem przy
wódców obu krajów i zawarty
mi porozumieniami. .

Poruszono również niektóre
aktualne zagadnienia związane
z kontynuacją i pogłębianiem
odprężenia oraz zahamowaniem
wyścigu zbrojeń i zapoczątko
waniem rozbrojeni.

Rozmowa przebiegła .w atmo
sferze wzajemnego zrozumienia.

Prof. Armand Frappier
doktorem honoris causa

Akademii Medycznej

Decyzje prez. Cartera

w sprawie dolara
W Białym Domu zakomuniko

wano w środę o nowych, nadzwy
czajnych posunięciach prezydenta
Cartera zmierzających do po-
wstrzymania stałego spadku kur
su waluty amerykańskiej na

międzynarodowych rynkach wa
lutowych.

Nowe posunięcia administracji
waszyngtońskiej przewidują m. in.

podwyższenie stopy dyskontowej*
amerykańskiego Urzędu Rezerw

Federalnych z 8,5 proc, do naj-
wyższegoeW historii USA poziomu
9,5 proc, oraz podwojenie ilości
złota sprzedawanego na miesięcz
nych aukcjach przez skarb USA
Z 750 tys. uncji do 1,5 min uncji.
Ponadto RFN, Japonia i Szwajca
ria udostępnia Stanom Zjedno
czonym sumę 10 mld doi. w swych
własnych walutach, co w pou
czeniu z funduszami uzyskanymi
przez USA od międzynarodowego
funduszu walutowego oraz z in
nymi posunięciami amerykański
mi zwiększy do poziomu 30 mld
doi. kwotę, jaka, dysponować będą
Stany Zjednoczone dla podtrzy
mywania pozycji swej waluty.

TOKIO
Po ogłoszeniu przez rząd USA

posunięć antyinflacyjnych kuj-s
dolara na światowych- giełdach
walutowych nadął zwyżkują.
Na międzynarodowej giełdzie w

Tokio 1 dolara wymieniano po
kursie 1,88, czyli najwyższym
od miesiąca.

2-5 ub. m . za Polską Agencją
Prasową podaliśmy informację o

nadaniu kanadyjskiemu uczone
mu prof. dr Armandowi Frap-
pier tytułu doktora honoris causa

Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tymczasem ten zaszczytny tytuł
przyznała
Medyczna
Krakowie,
myłkę.

uczonemu Akademia
im. M. Kopernika w

Przepraszamy za po-

Z OKAZJI święta narodowe
go Algierskiej Republiki Ludo
wo-Demokratycznej, przypada
jącego w. dniu 1 listopada,
przewodniczący Rady Państwa

Henryk Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjną do pre
zydenta Republiki Huari Bu-
mediena.

NA ZAPROSZENIE ministra

spraw zagranicznych W. Bry
tanii Davida Owena, minister

spraw zagranicznych PRL
Emil Wojtaszek złoży oficjal
ną wizytę w Londynie w

dniach 6—7 listopada br.
DOSKONAŁY rezultat uzy

skali w październiku br. gór
nicy oddziału robót przygoto
wawczych kopalni „Katowice”.
W bardzo szybkim tempie —

w ciągu 26 dni roboczych wy
drążyli oni 1.086 m wyrobisk
transportowych w złożach wę
gla na poziomie 500 metrów w

filarze ochronnym pod dużymi
obiektami w centrum Kato
wic. W robotach, którymi kie-
rowaf Wiesław Wiktorowicz

doskonale spisał się radziecki

kombajn chodnikowy.
O NOWĄ, cenną pozycję pt.

„Quetzalcoatl” pióra Jose Lo-

peza Portillo y Pacheco, obec-

nega prerydwita Melasytau,
wzbogaciły «ię polskie pnte-
ktady literatury meksykań
skiej. Kaiążka opublikowana
nakładem Wydawnictwa Lite
rackiego jest literacką wersją
legendy o Quettaleoatlu.

ZMARŁ w wielru 1S lat, Bro
nisław Kania — gorący patrio
ta, b. powstaniec śląski i bo
jownik o polskość Śląska O-

polskiego, w szeregach 1 Ar
mii WP uczestnik walk z. oku
pantem hitlerowskim. Jego za-

sługi uhonorowane zostały od
znaczeniami państwowymi m.

in. Orderem Budowniczych
Polski Ludowej.

BANK LUDZK1EH

k SERC

(Dokończenie ze str. 1)
czeń. Nie jesteśmy w stanie pu
blikować w całości tych obszer
nych często listów — podzięko
wań, cytujemy więc przynaj
mniej najistotniejsze wyjątki.

Pan Stefan R. zam. przy pl.
Na Groblach pisze: „Chciałbym
serdecznie podziękować uczniom

klasy IVa Liceum im. B. No
wodworskiego i ich wycho
wawczyni mgr Jolancie Chełcho-
wskiej za pomoc, a szczególnie
Reszków! Wojtasikowi, który o-

toczył mnie synowską opieką”.
A oto wyjątek z listu pani Fe

licji B. zam. przy ul. Długiej:
„Pragnę przekazać serdeczne

podziękowania moim opiekunom
z X Liceum Ogólnokształcącego
—• Barbarze Żabińskiej, Barba
rze Kowalskiej, Markowi Kwin
cie i Sławomirowi Busko — za

pełną oddania i troskliwości o-

piekę oraz chętną
each domowych,
lidką, poruszam
i bardzo wolno, a

ki wykazują wzruszającą cier
pliwość i zrozumienie dla mo
jego kalectwa".

Korzystając z okazji przypo
minamy młodzieży, że jeszcze
wiele samotnych osób wymaga
spieki. Czekamy na Waste zgło-

. szenia! (ha)

pomoc w pra-
Jestem inwa-

się z trudem

moje opiekun-

Polski film
<4„Śmierc prezydenta

nagrodzony w Kordobie
MADRTT

Korespondent PAP, Mirosław
Ikonowicz, pisze:

Kolejny sukces odniósł w tych
dniach głośny film Jerzego Ka
walerowicza „Śmierć prezyden
ta": zdobył on pierwszą nagrodę
krytyki na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Kordo-
bie.

Oddaliśmy hołd

pamięci zmarłych
ro

bo-

(■-Dokończente ze str. 1)
którym nie dane było do

dzinnej ziemi powrócić.
Harcerze zaciągnęli warty

norowe w miejscach męczeńs
kiej śmierci Polaków. Uczczono

pamięć żołnierzy radzieckich

poległych przy wyzwalaniu
Krakowa i lotników alianckich

zestrzelonych podczas \ lotów
nad Polską.

W 85 rocznicę śmierci Jana
Matejki grobowiec jego pokryły
wieńce od • Akademii Sztuk
Pięknych, Towarzystwa ,;Zachę-

hóld oddawali mu krako
wianie przybywający na cmen
tarz Rakowicki.'Płonęły świece
na grobach żołnierzy, którzy
przed 60. laty polegli w walce
o odzyskanie niepodległości.

Do Oświęcimia — miasta sym
bolizującego bestialstwa faszyz
mu — przybyły tysiące osób;
wśród nich —- krewni pomordo
wanych tutaj i zagazowanych
w krematoriach hitlerowskich.

Liczne wycieczki* zagraniczne,
m. in. z Czechosłowacji, Danii,
Holandii, Belgii, Francji, skła
dały wiązanki kwiatów pod
Ścianą Śmierci, gdzie płonęły
setki świec, lampek i zniczów.
Grupa bvłych więźniów złożyła
kwiaty od ZBoWiD, Międzyna
rodowego Komitetu Oświęcims
kiego, Ministerstwa do spraw
Kombatantów. Pod Międzynaro
dowym Pomnikiem Ofiar Fą-
szyzmu w Oświęcimiu-Brze-

zince przez cały dzień w sku
pionej zadumie stały tłumy
mieszkańców miasta i rodaków
z całego kraju, delegacje zagra
niczne przybyłe z wielu krajów
świata.

Przed pomnikiem walki i pa
mięci 360 tys. ofiar pomordowa
nych w hitlerowskim obozie

koncentracyjnym
przedstawiciele
koleń wystawili
we.

W Wąńśża^ie;

na Majdanku,
wszystkich po-
warty honoro-

W ■War-śzatyie, Póznańiu, Rze
szowie, Bydgoszczy, .. Opolu, w

setkaW PmiKst i Wsi -polskich,
wszędzie 1 listopada miał ten
sam koloryt — był dniem zbio
rowej i osobistej pamięci. Pa
mięci o tym, co® winniśmy po
przednim pokoleniom, po któ
rych dziedziczymy rozpoczęte
dzieło pracy i myśli.

W dniu Święta Zmarłych, mo
giły polskich żołnierzy w wielu
krajach, często odległych od Oj
czyzny, za którą oddali życie,
pokryły się kwiatami. Hołd po
ległym oddali przedstawiciele
ambasad i konsulatów’ PRL.

Wal. 29 Listopada
po nowym wiadukcie

(Dokończenie ze etr. 1)
1.600 ton konstrukcji stalowych,
2 tys. ton konstrukcji betono
wych, wykonano 20 tys. m

sześć, nasypów, ułożono 10 tys.
ton tłucznia i piasku, 3 tys. ton
mas asfaltowo-bitumicznych,
zamontowano 10 km różnych
kabli, 600 m gazociągów, 600 m

rurociągów wodnych, ustawiono
60 słupów oświetleniowych. Ro
zebrano też 35 tys. m sześć, ba
rykadujących teren obiektów.

Prace, co trzeba tsż specjalnie
podkreślić, prowadzono
pełnym i nie zakłóconym
pociągów i pojazdów w‘

Listopada.
Wykonawcom

wielkie uznanie

sprawną robotę,
realizatorem był
wykonawcą konstrukcji . wia
duktu „Mostostal”. Ponadto

pracowały: Przeds. Robót Wy
kończeniowych i Przeds. Robót

Inżynieryjnych
KPRD, KPRK,
taż”, „Instal”, MPRI, MPRB-4,
Miejsk. Przeds. Zieleni, nowo
hucki „Transbud”, Kolejowe
Zakłady Zabezpieczenia Ruchu
i Łączności, Krak. Zarząd Dróg.
Z wielką pomocą, dostarczając
pojazdy, pospieszyły „Energo-
pol-2”, „Naftobudowa”, MPO,
które również pomagało w po
rządkowaniu terenu budowy.

Autorem projektu konstrukcji
.wiaduktu . jest Biuro,. Projekto
we „Mostostal” w Krakowie,
założeń komunikacyjno-urbani-
styc-zayeji Biuro Projektów Ko
lejowych. (bp)

W Instytucie Fizyki Jądrowej
w Krakowie — jak informuje
dyrektor tej placówki, prof:
Zbigniew Bochnacki — rozpo
częto eksperyment, który ma

na celu zbadanie właściwości

chemicznych i fizycznych cięż
kiego, nie występującego w

przyrodzie pierwiastka chemicz
nego o liczbie atomowej 101-
mendelewu, a także lżejszego
od niego ajnsztajnu — o liczbie

atomowej 99.
Pierwiastki te można wytwo

rzyć tylko sztucznie — na dro
dze reakcji jądrowej. Uzyskano
je dotychczas zaledwie w kilku
laboratoriach na święcie, dyspo
nujących największymi akcele
ratorami ciężkich jonów.

IV eksperymencie krakows
kim mendelew wytwarzany
jest przez bombardowanie tar-

czy zawierającej ajnsJ
mienieni cząstek alfa,
nych w cyklotronie M
U 120 — do prędkości
cej około 1/10 prędkość;
tła. Unikatową tarczę^
cą ajnsztajn przygotowa’
^tniczący w doświadcz*
czeni radzieccy z Instyty-
mii Fizycznej Akadem;
ZSRR.

przy
ruchu
al'. 29

się
i

należy
za dobrą

Generalnym
,,Budostal-3”,

„Budostal”,
„Elektromon-

Rozmowy
radziecko-wietnamskie

MOSKWA
Do' Moskwy przybyła w śro

dę, na zaproszenie KC KPZR,
Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR i rządu radzieckiego, de
legacja Komunistycznej Partii
Wietnamu i rządu Socjalistycz
nej Republiki Wietnamu
kretąrzelń generalnym
KPW, premierem SRW,
Van Dongiem.

Oficjalne rozmowy miedzy
delegacjami partyjno-rządowy-
mi obu. państw rozpoczną się
dzisiaj.

z se-

KC
Pham

Ku czci dziennikarzy
poległych w obozie

koncentracyjnym
w Oświęcimiu

Na terenie byłego obozu kon
centracyjnego w Oświęcimiu na

bloku 21 wmurowano przed la
ty tablicę pamiątkową. Umiesz
czono na niej napis: „W tym o-

bozie zginęli męczeńską śmier
cią pracownicy polskiej prasy i

radia, bojownicy wolności, nie
podległości i demokracji, a.tak
że ich liczni koledzy dziennika
rze z walczących przeciw faszy
zmowi krajów Europy. Hołd ich

pamięci składają dziennikarze

polscy i dziennikarze z całego
świata. Oświęcim 5 X 1961”.

W przeddzień Święta Zmar
łych przed tablicą pamiątkową
wiązankę kwiatów złożyli
przedstawiciele centralnych i
krakowskich władz Stowarzy
szenia Dziennikarzy Polskich:
członek Zarządu Głównego red.

Mieczysław Ki eta i sekretarz
Zarządu Oddziału red. Zbigniew
Guzowski oraz dyrektor Kra
kowskiego Wydawnictwa Pra
sowego mgr Ryszard Sławecki.

Delegacja środowiska dzienni
karskiego i wydawniczego za
paliła także znicz pod Ścianą
Śmierci przed blokiem 11 na te
renie byłego obozu zagłady w

! Oświęcimiu.

Z obrad Komitetu

Politycznego ONZ
W Komitecie Politycznym

XXXIII sesji Zgromadzenia O-

gólnego NZ rozpoczęła się deba
ta nad przedstawioną niedawno

przez ZSRR nową inicjatywą w

dziedzinie rozbrojenia i bezpie
czeństwa światowego dotyczącą
zawarcia międzynarodowej kon
ferencji w sprawie umocnienia

gwarancji bezpieczeństwa
państw nie posiadających broni

jądrowej.
Zabierając głos w dyskusji,

stanowisko Polski w tej spra
wie przedstawił stały przedsta
wiciel PRL. w ONZ,
ryk Jaroszek.

Mówca wskazał na

ogromne znaczenie i aktualność

nowej inicjatywy ZSRR i pod
kreślił, że wychodzi ona na
przeciw uzasadnionym niepoko
jom państw nienuklearnych wo
bec niesłabnącego wyścigu zbro
jeń.

• Straż przybrzeżna USA,
na której spoczywa odpowie
dzialność za akcje ratunkowe
na morzu, wyraziła podzięko
wanie radzieckim marynarzom
za udzielenie pomocy lotnikom

amerykańskim, których samo
lot uległ katastrofie nad Ocea
nem Spokojnym.

• W Związku Radzieckim

wystrzelono w środę kolejnego
sztucznego satelitę Ziemi „Kos-
mos-1046”.

• Agencja Agerpres infor
muje,żewnocyz30na31
października w rafinerii ropy
naftowej kombinatu petroche
micznego w Pitesti wydarzył
się poważny, nieszczęśliwy wy
padek, Spowodował go silny
wybuch w dziale krakingu,
który uszkodził część instalacji
rafinerii ropy. Zginęło 9 osób

spośród członków załogi. Są
także ranni.

Foka dopłynęła
do Magdeburga..

BERLIN
Przez wiele tygodni statki żeglu

gi śródlądowej oraz łodzie sporto
we pływające Łabą między Mag
deburgiem a ujściem Sali miały
niezwykłego towarzysza podróży.
Była nim foka, która, aby dotrzeć
do tego miejsca, musiałą przebyć
ok. 350 km słodkowodnych szla
ków od Morza Północnego. Ostat
nio zabłąkane zwierzę powróciło z

prądem rzefci do swego natural
nego morskiego środowiska.

W bieżącym dziesięcioleciu była
to już druga wizyta foki w Łabie
w pobliżu Magdeburga. Poprzed
nią zaobserwowano zimą; na prze
łomie 1970 1971 i trwała ona ok.
4 miesięcy.

Wzrost przestępczości
w Brukseli

BRUKSELA

Według doniesień prasy bruk
selskiej, w stolicy Belgii obser
wuje się stały wzrost przestęp
czości. Dane oficjalne podają,
że w’ ubiegłym roku w Brukseli
zanotowano przeszło 129 tys.
przestępstw, tj. b 42 proc, wię
cej niż w 1965 r.

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
amb. Hen-

wstępie na

Kronika wypadków
W ciągu ostatniej doby w na

szym mieście i województwie wy
darzyło się 13. wypadków drogo
wych, w których 14 osób odniosło
obrażenia. Miały miejsce 32 koli
zje drogowe.

Zakład Energetyczny Kraków,
Rejon Energetyczny Nr 3 „Pod
górze” — zawiadamia i równo
cześnie przeprasza za okresowe

przerwy w dostawie energii elek
trycznej, w dniach:

od 2 do 30 listopada, w go
dzinach 8—15, w miejscowości
Swoszowice

♦ od 15 listopada do 15 grudnia,
w godz. 8—15, w miejscowościach:
Libertów, Libertów RSP, Opatko-
wice, Gaj.

Bliższych informacji udziela Re-

jon Energetyczny „Podgórze”
telefon 170-44, wewn. 554,

K-7450*

2—15

przy

2—30
w

6.

przerwy
prądu:
listopada,

ulicy Ha-

listopada,
miejscowlśei

Mgr

Augustynowi Pohlowi
dyrektorowi naszego Przed
siębiorstwa, składamy wy
razy najgłębszego współ
czucia i żalu z powodu

śmierci Matki.

Dyrekcja, POP PZPR,
Rada Zakładowa i pra
cownicy Przedsiębior
stwa Eksportu We
wnętrznego ,.Pewex” —

Oddział w Krakowie

W Zurychu zostanie wysta
wione na. licytacją 400 kg
złotych i srebrnych monet z

XVIII w. pochodzących z

wraku odnalezionego nieda-
wno duńskiego trójmasztow-

I ca. „Akerendam”. Jest to po
łowa skarbu odnalezionego
przez dwóch szwedzkich nur-

1 ków-amatorów w Morzu Pół
nocnym w pobliżu : wybrzeży
Norwegii. Szczątki okrętu,
któri/ zatonął 253 lala ternu

z 200 ludźmi na pokładzie,
leżały na głębokości zaledwie
20 m.

.— 30 listopada, w godz. 8—16,
przy ulicach: Nowowiejskiej 10,
Pachońskiego 4, 6a, 1

Ponadto wystąpią
okresowe w dostawie

— w dniach
w godz. 8—16,
mernia

— w dniach
w godz. 8—16,
Piekary I i przy ulicach: Salwa
torskiej 3—13, Kraszewskiego ‘11,
Filareckiej 2—24, 13—25, Wyczół
kowskiego, Kasztelańskiej, B.
Prusa, al. Puszkina, Fałata, Ka
zimierza Wielkiego 82—142, Ka
zimierza Wielkiego Bocznej
112—114, 75—107, Galla 1—1 .1,
2—12, Zachodniej, Chmielą 2—10,
Bytomskiej. Siemińskiego, Za
kątek 5—13.

— w dniach 16—30 listopada,
w godz. 8—16, przy ulicach Sta-

rowolskiej. Lisiej, Poniedziałko
wy Dól, Mrówczanej.

Bliższych informacji udziela

Rejon Energetyczny IV „Krowo
drza”, tel. 170—44, wew. 354.

K-7429

Komunikat o wynikaj
ty delegacji Organizacji) ,

lenia Palestyny z prze*,
cym Kemitetu Wykonu
tej Organizacji, Jaserem;'
tern, która przebywała i
kwie z wizytą przyjjj
dniach29X—1XIf

. śla, że podczas rozmów di
OWP. z przywódcami nt

mi strony zdecydowanie:
ły separatystyczną unio®

dzy Egiptem i Izraelem,
tą przy współudziale!
Zjednoczonych, jako spis
plecami Arabów, wbrew::

żywotniejszym interesom,
Strony wyraziły także:

ne zaniepokojenie sytui:
Libanie w związku z jit
nym mieszaniem się Izb

wewnętrzne sprawy tego
i jego próbami zwiększę:,
pięcia i spowodowania n

państwa libańskiego. Sirt

powiedziały się za unon

niem sytuacji w Libanie
mocnieniem legalnych wh
bańskich na całym tery
kraju oraz za ochroną siu
interesów, ruchu palestyi
W, Libanie. .

Sezonowa

obniżka cer

nawozów minerału)
Mając na uwadze duże)

twórcze znaczenie nas:

mineralnego, należy
stać każdą możliwość u

wania większych dawek
środków chemicznych.

Szansą dla rolników je
in. wprowadzona od 1 list
br. sezonowa obniżka cen'

dąży nawozów. M . in. n'

pioną w listopadzie 1 W
czanu amonowego (20 pw
nik płaci o 220 zł mniej K
nosi cena podstawowa, 1®
nu amonowego o 480 zl'

superfosfatu pylistego o •

mniej, a granulowanego
mniej. Również sól p®
57-proc. i 60-proc. sprzed
jest ze zniżką wynoszą'
na każdej tonie. Obniżki

odpowiedniej proporcji -

wiązują również przy ‘N1

niu pozostałych
nawozów.

Ponadto przy
zów pod zboża
przysługuje 40-procentoW
ka od ceny obowiązującej'
nym miesiącu, a Banki Spl-
cze udzielają kredytów na*
tych środków. Nabywajl’
wozy w okresie jesienne
wym rolnik może zgronia®
bie odpowiednie zapasy d

trzeby wiosennego
wszystkich roślin; a tyA 11
nie będzie musiał tracić ci>'
te transakcje w czasie 7

przyszłorocznych robót.

przy nl'

asortyW

zakupie
’

kontrsklf

Narkotyki
obcasacW

PARYŻ
Od początku bieżącego

celnicy francuscy skonfi®
39 kg heroiny i 81 kg
W poniedziałek na 'ol!

Orły w Paryżu zatrzyn’all!
sażera, który usiłował P1'1;
cić 8,3 kg heroiny. Tego S<’
dnia turystką z HongkooS11
bowala przewieźć 1,5
wartości miliona frankÓW'',
kot.yk był ukryty w szelJ

1 obcasach dwóch par pat1*"
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Rozmowy „Echa*1 FocmuoW

Liverpoolu
praw-

Mieszkańców

(An&JŁa) ogarnęła
dziwa epidemia chodzenia na

szczudłach. Starzy i młodzi,
kobiety i dzieci, na spacer i

do pracy — wszysey na

szczudłacli. Już nawet so
cjolodzy z miejscowego uni
wersytetu rozpoczęli uczone

badania skąd się ta moda

wzięła. Na zdjęciu: ojciec z

czteroletnim synkiem na

spacerze.

WOPR znaczy ratunek

Jedni mówią, że dostał prezent
inni - że wziął łapówką

E moralność świetle prawa

Za 6 miesięcy

odeks karny jednoznacz
nie określa tu winę mó
wiąc, że,., ten,

związku z pełnieniem
publicznej

kto w

funkcji
przyjmuje korzyść

materialną, osobistą, albo doma
ga się jej od innych — popełnia
przestępstwo. W naszej codzien
nej praktyce mamy również do

czynienia z nie mniej szkodli
wym społecznie zjawiskiem po
woływania się na wpływy,
względnie wytwarzania przeko
nania u osób zainteresowanych
o możliwości takich wpływów,
oczywiście w zamian za korzyści
materialne. Właśnie aktualnie

rozpatrujemy taką sprawę, gdzie
oskarżony „podejmował się” za
łatwiania każdemu każdej spra
wy. Wracając db pytania — nie

każdy czyn uważany w pojęciu
subiektywnym za amoralny pod-

i Meczeóstw na wodach
WODA jest cśągle groźnym

żywiołem. Ilość utonięć wzrasta

i roku na rok. Najbardziej nie
bezpiecznym akwenem w rejo
nie Krakowa jest Wisła. W cią
gu ubiegłego roku pochłonęła
ona tylko na odcinlcu wojewódz
twa miejskiego krakowskiego
30 ofiar, w tym roiku już 36.
Poza Milicją Obywatelską o

bezpieczeństwo
się dbają ludzie spod
dnego Ochotniczego
Ratunkowego. Jest

zacja społeczna wyższej użyte
czności publicznej, która czuwa

nad bezpieczeństwem życia lu
dzi na wodach śródlądowych i

morskich przybrzeżnych, pro
wadzi również naukę pływania
i akcję upowszechniania ratow
nictwa.

Jak działa krakowski WOPR
— pytam prezesa krakowskiego
zarządu tej organizacji — Woj
ciecha Kalczyńskiego.

— Nasza działalność idzie w

dwóch kierunkach: szkolenia

(tj. nauki pływania i kursów
dla ratowników) oraz zabezpie
czenia kąpielisk. Organizujemy
rocznie 8 kursów nauki pływa
nia i 5 kursów doskonalenia pły
wania. Nie zaspokaja to w pełni
potrzeb naszego miasta, gdyż w

ten sposób umiejętność pływa
nia nabywa zaledwie około 600
osób. Niestety nie możemy
wszystkich przyjąć (zgłasza się
rocznie około 2000 chętnych) ze

względu na dotkliwy brak ba
senów w Krakowie, szczególnie
krytych. Ponadto organizujemy
wiele kursów dla kandydatów
na ratowników.

Członkowie WOPR zabezpie
czają w lecie wszystkie kąpie
liska strzeżone, podczas tego
rocznych wakacji
akwenach w całym
wało około 1500
WOPR-owców, w

pracownicy etatowi

wypoczynkowych, kąpielisk itp.,
a cała reszta to studenci i ucz
niowie ostatnich klas szkół śre
dnich zatrudnieni sezonowo.

(Aby ratownik mógł podjąć pra
cę poza Krakowem musi wcze
śniej przepracować społecznie
przynajmniej 30 godzin na ką
pieliskach naszego miasta). Z in
nych przedsięwzięć chcialbyni
wspomnieć o przeprowadzonej
w tym roku weryfikacji starych
kart pływackich. Wymieniono
ich ponad 10 tys. na nowe kar
ty powszechne, ważne dożywot
nio oraz rozprowadzono 1000
tzw. żółtych czepków dla ludki
bardzo dobrze pływających.

Krakowskie Wodne- Ochotni
cze Pogotowie Ratunkowe liczy
dziś ponad 2 tys. członków dzia
łających w czterech oddziałach

dzielnicowych i jednym motoro
wodnym. Do wyróżniających
się należą drużyny: Wiking przy
HiL, przy AWF, przy OHP; przy
WKS Wawel oraz puzy klubie
Krab w AGH.

kąpiących,
znaku Wo-

PogotoWia
to organi-

na różnych
kraju praco-
krakowskich

tym 30 to

ośrodków

Na temat postaw moralnych i etycznych stoczono już wiele

zażartych dyskusji. Nie brakowało w nich kontrowersji wy
nikających z różnicy poglądów, ocen społecznych czy przyj-
mowanych kryteriów. Ale, jak to właściwie jest z tą moral
nością w świetle prawa? Czy każdy czyn popełniony przez
jednostkę, względnie grupę łudzi, a uznawany powszechnie
za niemoralny, podlega sankcji karnej? Z takimi pytaniami
zwracamy się do zastępcy prokuratora wojewódzkiego w

Krakowie — mgra HENRYKA SOŁGI.

Ratownicy wodni uczestniczą
w różnych formach podnosze
nia kwalifikacji, jedną z nich są

rozgrywane corócznie zawody
ratownictwa wodnego, podczas
których przeprowadzane są kon
kurencje: holowanie manekina
na odległość 50 m, wiosłowa
nie, pływanie na dystansie 200
m z przeszkodami i rzut kołem

ratunkowym na celność i odleg
łość. O tym, że krakowscy , ra
townicy prezentują- wysoki po
ziom umiejętności świadczy fakt
obecności w kadrze narodowej
naszego zawodnika Wojciecha
Wożniaka.

Wszystkich członków organi
zacji łączy jedno dążenie — by
smutna statystyka utonięć cią
gle malała. Ale bez wszech
stronnej pomocy społeczeństwa,
bez zachowania należytej ostroż
ności ze strony kąpiących się,
niewiele zdziałają, jest bowiem

niemożliwe, aby wszystkie a-

kweńy w kraju obstawić gęstą
siecią WOPR-owców. I o tyrri
trzeba pamiętać.

lega karze. Jeśli np. pielęgniar
ka w szpitalu podejmuje się na

prośbę pacjenta dodatkowych
czynności np. kontaktów z ro
dziną, załatwiania sprawunków
w sklepach. i przyjmuje w do
wód wdzięczności upominek czy
nawet wynagrodzenie — trudno
ten czyn kwalifikować jako ła
pówkę.

— Pozwoli Pan, że posłużę
się innym przykładem. Kłam
stwo uważane jest powszech
nie za rzecz niemoralną.
Świadek zeznający w sądzie
zobowiązany jest pod przy
sięgą mówić prawdę i tylko
prawdę. Jeśli skłamie i

kłamstwo to zostanie udowo
dnione — podlega sankcjom
karnym. Są jednak sytuacje,
o których mówi się, że kłam
stwo nie tylko że nie pocią
ga za sobą takich konse
kwencji, lecz jest nawet

wskazane. Czy lekarz nie

mówiący pacjentowi prawdy
o jego stanie zdrowia postę
puje zgodnie z zasadami mo
ralności? Czy intencja w

świetle prawa może takie po
stępowanie usprawiedliwiać?

— Jest to problem bardzo

skomplikowany. Często spotyka-

Rodacy na Zaolziu

Według statystyki czechosło
wackiej, na Zaolziu zamieszku
je obecnie około 70' tysięcy oby
wateli narodowości polskiej.
Zyją oni głównie w powiatach
frydecko-misteckim i karwińs-

kim, należących do wojewódz
twa północnomorawskiego. Bo
gatą działalność kulturalną pro
wadzi, zrzeszający -24 tys. człon
ków, Polski Związek Kultural
no-Oświatowy. Wydawane są

polskie czasopisma i książki,
działają polskie szkoły i gimna
zja.

my się ze zjawiskiem składania

fałszywych wyjaśnień. Sprawą
sądu nie jest w danym momen
cie ocena postawy moralnej o-

skarżonego, lecz udowodnienie

jego winy. Oskarżony ma pra
wo bronić się stosując nawet ró
żne wykręty. Jeśli kłamie —

musimy to wykazać, podobnie
zresztą, jak przy zeznaniach
świadków. Przykład lekarza,
który nie mówi pacjentowi pra
wdy, . można rozpatrywać tylko
w kategoriach moralnej odpo
wiedzialności podejmowanej in
dywidualnie w zależności od

rozpoznania sytuacji i doświad
czenia lekarza. Jeśli konsekwen
cją nieujawnienia prawdy ma

być dobro pacjenta, czy wzglę
dy humanitarne, to chyba nie
można oceniać takiego postępo
wania jako amoralne.

— Sprawą natury moral
nej, budzącą najwięcej kon
trowersji, jest bardzo płyn
na — moim zdaniem — gra
nica pomiędzy tym, co nazy
wamy przyjmowaniem pre
zentów, * braniem łapówek.
Czy różnica ta Zależna jest
od ceny, czy też wartości u-

żytkowej upominku? Jak

wiadomo, wiązanką nawet

najdroższych kwiatów wrę
czona urzędniczce, która ma

załatwić dla nas. jakąś waż
ną sprawę — nie jest łapów
ką, natomiast przedmiot za

tę samą cenę (nie mówiąc już
o gotówce) można podciągnąć
pod miano łapówki, a więc
sprzeczne z prawem i podle
gające karze usiłowanie

przekupstwa.
— Między prawem a obycza

jowością społeczną panuje tu

duży rozdźwięk. Dawanie pre
zentów z różnych okazji jest
rzeczą ogólnie przyjętąi Ludz
kiej życzliwości czy uznania, wy
rażającego się w tej formie nie
można uważać za przestępstwo.

! Co innego, jeśli występuje żąda
nie prezentu, a więc oczywista
chęć osiągnięcia korzyści mate-

riaftiych, względnie usiłowanie

przekupstwa. Toteż z punktu
widzenia prawa karnego musi
my w każdym indywidualnym
przypadku analizować, czy oso
ba, która przyjęła jakiś koszto
wniejszy prezent, wykazała w

tym względzie inicjatywę, czy
też była to wobec niej tylko for
ma wyrażenia szacunku, życzli
wości lub podzięki. Jeśli np. or
dynator w szpitalu uzależnia

przyjęcie chorego od pewnej su
my pieniędzy, to jest' to oczy
wiście podlegające karze prze
stępstwo, ale jeśli po udanej o-

peracji, na której, wynik miały
wpływ jego wysokie kwalifika
cje zawodowe i doświadczenie,
przyjmie prezent, względnie do
datkowe wynagrodzenie od pa
cjenta lub rodziny — nie może
my tego uznać za naruszenie

prawa — i chyba również nie

jest to sprzeczne z zasadami

moralnymi.
— Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał:
ADAM ŻARNOWSKI

Jerzy Putrament. Piaski. KiW.
Str. 181. Cena 16.— Opowieść o

mazurskiej wiosce, o sprawach jej
codziennego życia, o lasach, jezio
rach, ptakach. Zofia Fosmys®. Ce
na. LSW. Str. 247.' Cena 22— Po
wieść o problemie niemożności, na
wiązania wzajemnego kontaktu
przez najbliższe ■osoby, ■Maciej
Kuczyński. Kask. Czyt. Str. 130.
Cena 16— Powieść; fantastyczno-
naukowa napisana w formie pa
miętnika kilkunastoletniego chłop
ca. Sławomir Kryska. Wielki
mecz. Czyt. Str. 80 . Ceną 10.— Po
wieść dla . ...

sportowej.
»M. Złoto
Cena 34-—-

■rabskich.
Andrzej

Zaremba.
Śt.r . 82.
Cena 15

Kazimiera Pyszkowska. Gospo
darstwo domowe. Watra. Str. 368.
Cena 26.— Książka dla dziewcząt o

zajęciach, w gospodarstwie do
mowym.

młodzieży o tematyce
Kazimierz Dziewanow-

piasików. Czyt. Str. 336.

Reportaże z krajów a-

Martynkin, Zbigniew
Bieg to zdrowie. SiT.

Cena 10.— Kielce. PPWK.
— Plan . miasta.

MARIAN SATAŁA

Kalkulatory już na dobre przy
jęły się nie tylko wśród nau
kowców, ale używane są przez
niemal wszystkich, nawet ucz
niów. Produkcję kalkulatorów
w 1974 roku podjęła bydgoska
„ELTRA” od niemal dwóch lat

wytwarzane są także w

„ELWRO” we Wrocławiu. Po
czątkowo produkowano kalku
latory proste — czterodziałanio-

we, teraz coraz większe zapo
trzebowanie jest na tzw. inży
nierskie — wielodziałaniowe.
Takie kalkulatory produkuje
już „ELWRO”, a wkrótce bę
dzie się je wytwarzać w Zakła
dach Radiowych „UNITRA-
ELTRA”. W Bydgoszczy na ra
zie produkowane są trzy typy
kalkulatorów, w sumie z

„ELTRY” trafi ich na rynek w

bieżącym roku 15# tysięcy sztuk.

CAF — Żołnowski

Było to przed 175 laty

PZU dostojnym jubilatem
R zecz cała zaczęła się w 1803

r., /kiedy to oficjalnie i

prawnie uwieńczone zosta
ły starania co przezorniejszych i

mądrych, polskich obywateli —

tych, którzy zdawali sobie spra
wę z ogromu strat spowodowa
nych przez pożary. Odbudowa
nie spalonego domu, warszta
tu czy fabryki przez właścicieli

było niejednokrotnie wręcz nie
możliwe, bowiem ogień znisz
czył dokumentnie całe mienie,
cały dorobek tych ludzi. Cho
dziło więc o utworzenie jakiejś
organizacji czy też towarzystwa
dysponującego odpowiednimi za-

ew»«o

W

sobami pieniężnymi, tak by w

razie potrzeby pospieszyło ono z

finansową pomocą zrzeszonym
w nim osobom.

21 kwietnia 1803 r. — a więc
175 lat temu w Poczdamie wy
dany został przez króla. Fryde
ryka Wilhelma dokument powo
łujący Towarzystwo Ogniowe
Miast — z dwoma dyrekcjami
w Poznaniu i Warszawie. Do
kładnie też ustalono, właściciele

jakich budowli do Towarzystwa
muszą należeć, jak należy obli
czać taryfy i wysokość skła
dek, jak szacować straty,, wy
płacać odszkodowania itd.,' itd.

W rok później powstało dru
gie bratnie towarzystwo — dla

wsi, by wreszcie po 10 latach
obie te organizacje połączyły się
w jedno Ogólne Towarzystwo
Ogniowe.

Wraz z upadkiem. Powstania

Styczniowego, zlikwidowane zo
stały istniejące dotychczas agen
dy, a w ich miejsce utworzone

zostało Wzajemne Gubernialne

Ubezpieczenie Budowli od Og
nia, działające w zasadzie aż

do pierwszej wojny światowej.
W 1921 r. powstała polska dy

rekcja ubezpieczeń wzajemnych,
która pń. Powszechny Zakład

UW, przetrwała do drugiej woj
ny a nawet działała, oczywiś
cie w ograniczonym zakresie,
w latach okupacji. W tym okr.e-

_

sie dużą wagę przywiązywano życia, dawne polisy, pamiątko-
przede wszystkim do odbudowy we znaczki, archiwalne fotogra-
wsi. Plącówlsi. PZU.W stały-?ię mjr; itd., . itcU p. Paw)

też schronieniem dla wielu

działaczy, politycznych, społecz
nych, dla ludzi nauki. W walce
z okupantem nie brakło też.pra
cowników Zakładu Ubezpieczeń,
z których wielu oddało wów
czas śwe życie za Polskę.

Po wyzwoleniu nadal Pań
stwowy Zakład Ubezpieczeń pro
wadzi swą działalność poszerza
jąc ją systematycznie o nowe

formy w miarę potrzeb ludno
ści oraz gospodarki i dziś jest
to potężna instytucja.

Obecnie PZU obejmuje 366

samodzielnych jednostek orga
nizacyjnych, 30 tys. agencji u-

bezpieczeniowych oraz 18 tzw.

zamiejscowych komórek opera
cyjnych. W roku ubiegłym za
wartych zostało w sumie 251
min 302 tys. ubezpieczeń — a

więc statystyczny Polak ubez
pieczył, się w owym Zakładzie
co najmniej 7 razy!-

—O—

W związku ze 175-1 eciem ist
nienia PZU w najbliższą

sobotę. 4 listopada w Pałacu

pod Baranami o godz. 12 . od
będzie się uroczyste spotkanie
organizowane przez Wojewódzki
Oddział PZU, połączone z otwar
ciem wystawy prezentuja.cej
dotychczasowy dorobek ubezpie
czeń. Wśród eksponatów, znaj
dą się oryginały dokumentów

powołujących . tę instytucję do

j. M. Po urodzeniu przez żo
nę drugiego dziecka (sierpień
77 r.) nie pobierałem podwyż
szonego zasiłku rodzinnego po
nieważ nie wiedziałem, że mi

się należy. Kiedy'się zoriento
wałem, że zasiłek taki mi

przysługuje zwróciłem się do
zakładu pracy o wyrównanie.
Oświadczono mi, że żadnego
wyrównania nie otrzymam....

Nie jest to całkowicie zgod
ne z prawdą, gdyż zakład pra
cy winien Panu wypłacić pod
wyższony zasiłek za 6 miesię
cy wstecz. Gdyby Pan we

właściwym czasie załatwił na
leżne do Pana formalności (m.
in. zgłosił urodzenie dziecka)
otrzymywałby Pan podwyższo
ne świadczenie od początku
tzn. od urodzenia dziecka. W

przypadku trudności z załat
wieniem sprawy radzimy zwró
cić się do Wydziału. Zasiłków
ZUS, Kraków, Pędżichów 27.

(mar)

Historyczny 18 stycznia
J. F. Proszę o poda-nie’ do

kładnych dat' rozpoczęcia i za
kończenia okupacji hitlerow
skiej- w Krakowie...

Wojska polskie opuściły
Kraków 5 IX 1939 r. Następ
nego dnia, czyli 6 września,
wkroczyli do miasta okupanci.
A co do wyzwolenia, to sądzi
liśmy, że każdy mieszkaniec
Krakowa wic, skąd się wzięła
nazwa ulicy 18 Stycznia.,, (hs)

Warunek — 5 lat pracy
E. L. Nowa Huta. Parę lat

temu czyniłam starania. o ren
tę inwalidzką, której mi od
mówiono ze względu na brak
odpowiedniego stażu . pracy.
Byłam więc zmuszona podjąć
pracę, od tej pory mija 3 la
ta, Stan mego zdrowia bardzo
się pogorszył. Czy mogę czy
nić starania o rentę na nowo,

czy też muszę mieć 5 lat zatru
dnienia? Mam 53 lata życia...

Jednym z warunków przej
ścia na rentę inwalidzką jest
— po ukończeniu 30 lat życia
— 5 lat zatrudnienia w osta
tnim 10-1 eciu, Jeśli więc czy
niąc obecnie starania o uzy
skanie świadczenia spełni Fa
ni ten warunek, uzyskanie
renty jest realne. Jeśli nato
miast w ostatnim. 10-leciu prze
pracowała Fani tylko 3 lata —

konieczne jest dalsze 2 lata za
trudnienia. . (mar)

Taksówki pólelalowc
T. S . Czego musi dopełnić

właściciel prywatnego samo
chodu, jeśli, z-echce sporadycz
nie świadczyć usługi jako tak
sówkarz? .

Sprav a

tatowych
dyzją Nr
Krakowa
Ponieważ
obszerna,
naszej rubryce
proponujemy udać się do Wy
działu Komunikacji Urzędu
Dzielnicowego (któremu tere
nowo Pan polega), który wy-
daje w tej sprawie odpowied
nie zezwolenie lub — do Woj.
Zrzeszenia Pryw. Handlu i U-

slug (ul. Waryńskiego 2) ce
lem uzyskania szczegółowych
informacji. (am)

Nie można przekazać
F. N. Jestem, w starszym

wieku, mam mieszkanie kwa
terunkowe. Do mieszkania

przyjąłem sublokatora. - Obec
nie wyprowadzam się do syna,
w jaki sposób mógłbym do
tychczasowe mieszkanie prze
kabać sublokatorowi?

Nie ma możliwości prawnej,
aby wyprowadzający się na
jemca przekazał swe mieszka
nie dotychczasowemu sublo
katorowi. Mieszkaniem dyspo
nują organa lokalowe (Wy
dział Spraw Lokalowych) do
kąd ew. może zwrócić się Pań
ski sublokator z wnioskiem o

przydzielenie mu mieszkania

po Fana wyprowadzeniu się.
Trudno jednak przewidzieć,
czy wniosek ten będzie uw
zględniony. (JP)

Drogą przekwalifikowania
B. W. proszę uprzejmie o in

formację w jaki sposób mógł-'
bym czynić starania o pod
wyższenie renty inwalidzkiej
(U grupy) pobieranej przez
mojego ojca. Ojciec ma lat 59,
jest po dwóch zawałach serca.

Ostatnio przebył ciężką opera
cję,. stan jego wymaga -stałej
opieki' osób .trzecich...

Podwyższenie renty, którą
ojeiec Pana obecnie pobiera
nie jest możliwe, gdyż renta
obliczana. Jest według określo
nych zarobków, one decydują
o jej wysokości. Jeśli jednak
ojciec Pana w wyniku przeby
tej ostatnio operacji wymaga
stałej opieki radzimy wnieść
wniosek o przebadanie ojca
przez komisję lekarską i za
kwalifikowanie do I grupy in
walidzkiej, przy której przysłu
guje dodatek za bezradność w

wysokości 500 zł miesięcznie.
(mar)

tzw. taksówek póle-
jest uregulowana De-
195 77 Prezydenta m.

zdnia30XI77r.

Decyzja la jest zbyt
aby ją omawiać w

„Pocztylionu”,
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CZY PAMIĘTASZ?

W najbliższą niedzielę znów

BEZPŁATNE

PREMIOWE
LOSOWANIE

w <MAŁYM LAJKONIKU.
W „DUŻYM LAJKONIKU" premie

w atrakcyjnej wysokości - jak
w poprzednią niedzielę

CAŁY ZYSK przeznaczony na re
waloryzację Starego Krakowa.

K-7522

Praca

GOSPODYNI dochodząca
do starszego małżeństwa
— potrzebna. — Rydla
22,11. g-65306

CZELADNIKA krawiec
kiego — również kobietę
oraz ucznia lub uczenni
cę przyjmie zaraz praco
wnia — Józef Sitko, Kra
ków — Nowa Huta, os.

Centrum B blok 9.

DWAJ poważni, solidni,
kończący studia technicz
ne, przyjmują różne pra
ce - zlecenia, również do
mowe, najchętniej popo
łudniowe lub wieczorne.
Możliwe inne propozycje
(zawodowe prawo jazdy),
itn. Kraków, 61, skryt
ka 1. S-6T076

PRZYJMĘ dochodzącą K 2

razy w tygodniu do prac
domowych u starszych.
Oferty 66724 .,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FRYZJERKĘ, manicurzy-
stkę i uczennicę — przyj
mie zakład fryzjerski,
Stanisław Lorek, Kraków,
Rynek Główny 33.

g-66717
.

_____________ •__ r <—i--*

LEKARZ poszukuje od
zaraz opiekunki do 2-let-
nicgo dziecka. Warunki
bardzo dobre Tel. 287-92,
po godz . g-67081

SAMODZIELNĄ krojczy-
nię do krawiectwa lek
kiego zatrudnię w peł
nym wymiarze godzin
pra.cy lub mniejszym. —

Ludwika Samolej, tel.
277-54, w godz. 11—19.

g-67003

MECHANIKA samocho
dowego — rencistę lub
emeryta — zatrudnię za
raz. — Zakład usługowy,
Jerzy Zdebski, Kraków,
ul. Bożego Ciała 3/9 —

telefon 607-09, wieczorem.
66338-g

Nauka

MATEMATYKA — kore
petycje. Krawczyk, tel.
137-77 . g-64929

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

tel. 375-24.
g-65799

STUDENTKI udzielają
korepetycji z chemii, fi
zyki i j. francuskiego. —

Barbara Bzdyl, tel. 330-72,
w godz. 16—18, w środę,
czwartek i piątek.

g-66787

MATEMATYKA, fizyka,
chemia — uczę. Leśniew
ski, tel. 296-63.

g-66715

STUDENT PK udzieli ko
repetycji z matematyki.
Szarski, tel. 289-81.

g-67059

MATEMATYKA, chemia
— korepetycje. Mgr Ka
mieniecka, tel. 840-24 .

g-66825

KURSY
przygotowujące
do egzaminów

CZELADNICZYCH
1 MISTRZOWSKICH

w grupach: ♦ elektrycz
nej ♦ budowlanej ♦ me

chaniki pojazdowej ♦
odzieżowej ♦ spożywczej

♦ metalowej: ślusarz ♦
tokarz < frezer ♦ szlifierz

ORGANIZUJE Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, u|. DIETLA 38.

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

K-6450

999999999999999

Półroczne
Studium

na tytuł MISTRZA
DYPLOMOWANEGO

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

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

Matrymonialne

SAMOTNI! — Ciekawe
oferty proponuje Biuro
Matrymonialne — ,,Rodzi
na”, skrytka pocztowa 55,
71-141 Szczecin 6.

PANNA, lat 26, i/czciwą,
religijna, wykształcenie
wyższe — pozna pana
doorego charakteru, do
lat 32. Cel matrymonial
ny. Oferty 66699 ,,Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ÓWALFtf,W 42 ? poztńr*
panią religijną.'Mość- być
z dzieckiem. Cel matry
monialny-!. ■ .Oferty^
„Prasa^L Kraków,Wiślna
2.•

KIEROWCA mechanik,
kawaler, po czterdziestce,
posiadający samochód —

pozna odpowiednią panią.
Cel matrymonialny. —

Oferty 67310 ,,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Sprzedaż

WYPIEKACZE przemy
słowe gofrów, rurek, re
ceptury sprzedam. Ofer
ty 64985 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KOŻUCH damski turec
ki, rozmiar 46, maszynę
do szycia „Łucznik” no
wą — sprzedam. — Tel.
344-78. g-66673

PUSTAKI żużlobetonowe
dostarcza wytwórnia Ta
deusza Lesiaka, Zabie
rzów, Kolejową 48, tel. 69.
— Dostawa bezpłatna w

okręgu 30 km.
g-67322

KOŻUCH damski, sprze
dam. Tel. 403-73, w go
dzinach 8—11 .

g-67313

FIATA 125p — 1500 —

zamieńię na Trabanta. —

Dębniki, ul. Jaworową 6.
66625-g

PIEC stałopalny — sprze
dam. Kraków, Zarzecze 1.

66596-g

KOŻUCH damski nowy .

—

sprzedam. Telefon 136-21.
66566-g

MOTORÓWKĘ plastiko
wą, silnik „Wicher R”,
oraz maszynę dziewiarską
— sprzedam. Tel. 384-36.

66334-g

FLIZY różnokolorowe —

sprzedam. Telefon 220-11,
wewn. 136.

66332-g

FIAT 126 p, rok 1974 —

sprzedam. Telefon 297-31,
od godziny 17 do 20.

66327-g

WÓZEK głęboki produk
cji RFN — sprzedam. —

Telefon 721-39 .

66606-g

FIAT 127 p — rok 1974,
sprzedam. — Wieliczka,
Siercza 239, telefon 529 —

w godzinach 8—14 .

66620-g

KREDENS i stół duży
rzeźbiony, szafę biblio
teczną, piec akumulacyj
ny, płyty stare, tapczany
— sprzedam. — Prądnik
Czerwony, ul. Promieni
stych 11/.4 g-66696

KOŻUCH nowy, długi,
włoski, rozmiar 48—50 —

sprzedam. Tel. 470-09, po
godz. 15. g-66736

MASZYNĘ dziewiarską
nr 5 — stan idealny —

sprzedam. Oferty 66798
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

WARTBURG 353 — sprze
dam. Ul . Celarowska 30/34.

g-66797

PUSTAKI ścienne z do
stawą tanio sprzedam. —

Wieliczka, Krakowska 17.

g-66809

FIATA 125p 1500, rok 1972,
w bardzo dobrym stanie
— sprzedam. Wiadomość:
Nowa Huta, os. Jagiel
lońskie 4/75. g-66806

VOLKSWAGEN 1302 —

sprzedam. Tel. 621-16.
g-66778

PIEC elektryczny akumu
lacyjny 4 kV, z wentyla
torem — sprzedam. —

Kraków, ul. Żmujdzka
27c. g-66782

KOŻUCH damski nowy
— sprzedam. Tel. 236-79.

g-66697

POLONEZA sprzedam. —

Oferty 66946 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KOŻUCH i płaszcz skó
rzany damski oraz srebr
nego lisa — sprzedam. —

Tel. 262-73. g-66726

GAZ 69a — stan świetny
— sprzedam. Os. Koloro
we 43/13. g-66725

MASZYNĘ do szycia —

„Singer” — sprzedam. —

Ul. Chodkiewicza 17/14.

g-66955

TAPCZAN 1-osobowy, ma
szynę „Singer”, stolik Ipd
telewizor — sprzedam. —

Antoni Siemiątkowski,
Kraków, ul. Bernardyń
ska 8/5. g-66713

RYSOWNICĘ kreślarską
z prostowodem — sprze
dam. Tel. 110-74.

g-66954

MEBLOWÓZ marki Hano-

mag — sprzedam. Kalwa
ria Zebrzydowska, ul. 1

Maja 19. g-66957

WTRYSKARKĘ hydrau
liczną — sprzedam. Kra
ków, ul. Okólna 28/5, po
godz. 18. g-66881

ŁADĘ 1500, rok 1978, opo
ny 165X13, rajdowe 205X13,
lampy tylpe., Lada 1500S.
Jępłpąjęi^, jeflónowe opie
kacze „Grill” — sprzedam.
Pachońskiego 4/7.

* rłO;J g-66887

8-TYGODNIOWEGO ow
czarka niemieckiego, bez
rodowodu — sprzedam.
Ul. Na Kozłówce 4/10.

g-66734

NAJNOWSZY elektronicz
ny aparat Praktica EE 2
— sprzedam. Oferty 66732
„Prasa” Kraków, Wiślna

SAMOCHÓD Renault Dau-

phine, silnik do remontu
— ‘sprzedam. Kraków, ul.

Traugutta 17/12.
g-66939

FORD Escort 1300, sprze
dam lub zamienię na Fia
ta 125 p. — Komandosów
23A/32, od 17-tej.

66933-g

SAMOCHÓD BMW 321 (re
tro) — sprzedam pilnie.
Dąbrowa Górnicza, tel.
642-666, po 18-tej.

g-66932
UŻYWANE futro z nutrii,
rozmiar 44 — sprzedam.
Kozłówek, Okólna 22/3, w

godz. 17—20.

g-66928
2 PODWÓJNE gaźniki
„Weber”, elektroniczny
zapłon bezstykowy, ze
staw wskaźników Fiat 125
S — sprzedam. Tel. 248-73,
po 18-tej._________ g-66929
MASZYNĘ do szycia wie
loczynnościową, walizko
wą — sprzedam. — Tel.
199-94. g-66916

FORTEPIAN długi kon
certowy ,,Mager freres”
— sprzedam. Bolechowice
59 (poczta). g-67075

ANTYCZNY zegar ścien
ny — sprzedam. Oferty
67311 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 126p — 1974 — na

częściach włoskich. Tel.
301-00 wew. 239, godz.
16—18. g-67312

PILNIE, tanio sprzedam
NSU 1000. — Zgłoszenia:
Prokocim Nowy, ul. Kur
czą ba 35/35, w godz. 14—

17. g-67082

PIANINO „Calisia”, me-

blościankę „Polan”, wer
salkę, biurko, półko-tap-
czan — sprzedam. Kra
ków, Słomiana 4/36, po
godz. 20. g-67297

500 BONÓW PeKaO —

sprzedam. Oferty 67091
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

MOSKWICZ 403 — sprze
dam. Żulawiński, Myśle
nice, Matejki y.

g-67058

MASZYNĘ do pisania —

sprzedam. Oferty 67055
Prasa” Kraków* Wiślna

2.

WERSALKĘ 2-osobową
— sprzedam. Nowa Huta,
Centrum D, bl. 1/179, tel.
440-81. g-67098

FLIZY kremowe, białe i
terakotę beżowo-białą, za
graniczne — odstąpię. —

Tel. 288-97. g-67097

VOLKSWAGEN 1600 TL

sprzedam z powodu wy
jazdu. Tel. 725-61.

g-66992

FIATA 125p MR 76 oraz

magnetofon National Pa
nasonic — sprzedam. —

Oferty 67022 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KOŻUCH męski nowy za
mienię na damski lub
sprzedam. Teł. 367-77.

g-67111

BŁAM — łapki karaku
łowe brązowe, kanadyj
skie — sprzedam. — Tel.
133-65. g-67116

KOŻUCH dziecięcy na

7—10 lat, używany —

sprzedam. Tel. 204-83,, po
godz. 19.

•______________ g-67123
FIATA 127, rok produk
cji 1974 — sprzedam. —

Ul. Rzeźnicza 2/6.
____________________g-67144
WARSZAWĘ combi, rok
1973. Oferty 67062 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Kupno

BONY PeKaO kupię. Tel.
632-38. g-66731

2000 bonów PeKaO — ku
pię. Oferty 66973 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MEBLE sprzed 1914 roku
— kupię. Oferty 66795
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

PIANINO, kupię. Telefon
667-02. g-66964

PIEC PG-12 — kupię. —

Tel. 294-37. g-66977

NOWEGO Fiata 126p —

kupię. Tel. 665-34, po
godz. 20. g-66926

STAL zbrojeniową 12—16
mm, 800 kg — kupię. —

Tel. 320-34. g-66922

PŁASZCZ skórzany dam
ski — kupię. Oferty 67053
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

PODRĘCZNIK Vox latina
3. Tel. 396-55 . g-67064

FLET duży kupię.,Oferty
67106 „Prasa” Kraków,
Wlślfta' 2/ * ‘

TRA^ĄNTA nowego zde
cydowanie kupię. Oferty
66604 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

Lokale

POKÓJ z kuchnią — lub
garsonierę, własnościowe
— w Krakowie, blisko
śródmieścia — kupię. —

Oferty 66183 „Prasa” Kra
ków', Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój pracu
jącym lub małżeństwu. —

Nowy Prokocim, Teligi
18/56. 66968-g

SUPERKOMFORTOWĄ
garsonierę — os . Górali i
komfortowe dwa pokoje
z kuchnią, 70 m2, okolice
Wawelu — zamienię na

mieszkanie superkomfor-
towe 3—4-pokojowe. Nowa
Huta wykluczona. — Te
lefon 632-12 . 67564-g
DO WYNAJĘCIA pokój.
Czynsz za rok. — Oferty
66661 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

DO WYNAJĘCIA miesz
kanie kompletnie umeblo
wane,, superkomfortowe,
2-pokojowe, z telefonem,
na okres 1—2 lat. — Tele
fon 816-82 — lub oferty
66602 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

M-2 w NOWEJ Hucie —

zamienię na większe w

okolicach Krakowa. Ofer
ty 66637 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

DWA POKOJE kuchnia,
komfortowe, zamienię na

garsonierę. Oferty 66635
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SUPERKOMFORTOWE —•

M-3, własnościowe, sprze
dam. Telefon 216-75.

66341-g

POZNAŃ! Superkomfor
towe 3 pokoje — zamienię
na Kraków. Oferty 66348
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DWA POKOJE z kuchnią,
superkomfortowe, zamie
nię na trzy lub cztery su
perkomfortowe. — Oferty
66580 „Prasa’ — Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju na

peryferiach Krakowa —

może być bez wygód. —

Czynsz do uzgodnienia.
Oferty 66563 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój dwóm
lub trzem studentkom. —

Wiadomość: tel. 180-79 —

wieczorem — lub oferty
66329 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

DO WYNAJĘCIA garaż
i pokój dla 3 uczniów lub
małżeństwa bezdzietnego,
członków spółdzielni mie
szkaniowej. Łęg, ul. Sół-

tysowska 43 a. 66333-g

OKAZJA! Mieszkanie, 51
m?, ładne, słoneczne —

zamienię na mniejsze. —

Oferty 66331 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

W POKOJU 3-osobowym
miejsce dla studenta. —

Kraków, ul. Topolnickiego
22. 66618-g

KUPIĘi garsonierę lub po
kój z kuchnią, własno
ściowe. — Oferty 67296
„Prasa” — Kraków’, Wiśl
na 2.

STARACHOWICE! M-4
zamienię na Kraków. —

Oferty 66785 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-3, telefon — zamienię
na jedno większe lub
dwa samodzielne miesz
kania. Tel. 847-52 lub
oferty 66791 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PIĘKNE, słoneczne mie
szkanie kwaterunkowe:
pokój z kuchnią, balko
ny, ogrzewanie akumula
cyjne, I p., ul. Batore
go — zamienię na więk
sze, najchętniej w budo
wnictwie międzywojen
nym. Oferty 66741 „Pra
sa” Kraków. Wiślna 2.

PRACUJĄCY poszukuje
pokoju superkomfortowe-
go. Oferty 66698 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2,

WYNAJMĘ pokój super-
komfortowy za pomoc w

przedmiotach ścisłych. —

Oferty 66700 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE
M-3, 46 m2 — zamienię na

dwa oddzielne raić•
nia. Oferty o67uó „x-r«-
sa” Kraków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój uczen
nicy lub studentce. Flo
riańska 19/12d, III p., ofi
cyna. g-66709
NIEPALĄCYM panienkom
wynajmę mieszkanie. —

Kraków, ul. Radomska 19.
g-66711

POKOJ — c.o., łazienka,
odstąpię. Czynsz półrocz
ny. Płaszów, Kacza 38,
Woźniak (autobus 127).

g-66728

PIĘKNE międzywojenne
— pokoj z kuchnią i dużą
nyżą z oknem, komforto
we, 47 ms, balkon, tele
fon, IVp., winda, al.
Słowackiego, zamienię pil
nie na więKsze. Warunki
korzystne. Tel. 377-51.

g-66695

WYNAJMĘ 'lUb kupię po
kój z kuchnią lub .garso-?
nierę, własnościowe. —

Tobiszewski, Lilii Wene-
dy 5/49. '

• g-66740

POKÓJ z kuchnią, 36 ms,

superkomfortowe, kwate
runkowe, I piętro, okolica
Parku Krakowskiego —

zamienię na 3 pokoje,
ewentualnie dwa . pokoje
o dużym metrażu, z bal
konem. Warunki korzyst
ne do omówienia. Oferty
66891 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdziel
cze — 3 pokoje super
komfortowe we Włodzi-
sławiu Śląskim — zamie
nię na Kraków. Oferty
66888 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

WYNAJMĘ dwa pokoje
nie umeblowane na okres
roku studentom lub stu
dentce. Czynsz płatny z

góry za rok. Ewa Gierek,
Kraków, os. Piaski Wiel
kie, ul. Podedwórze 8/31.

g-66735

DWAJ studenci — Ame
rykanie — poszukują w

Krakowie 4-pokojowego,
superkomfortowego mie
szkania z telefonem —

lub domku jednorodzin
nego. Oferty 66950 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE 2-pokojowe,
komfortowe, 60 m2, w am-

filadzie, z mąłą ślepą ku
chenką, przy ul. Krakow
skiej — zamienię na in
ne, może być dozorcostwo.
Oferty 66906 „Prasa”, Kra-
Krakow, Wiślna 2.

DWA pokoje z kuchnią
— śródmieście — I pię
tro — zamienię na więk
sze, Tel. 287-43.

g-67074

WYNAJMĘ pokój z tele
fonem studentkom lub
małżeństwu. Oferty 67073
„Prasa” Kraków, Wiślna

STUDENT poszukuje luk
susowej garsoniery w

śródmieściu. Oferty 67070
„Prasa” Kraków, Wiślna

POKÓJ, kuchnia, kom
fortowe — zamienię na

Mistrzejowice. Krupnicza
10/9a, oficyna, II p.

g-67087

MIESZKANIE M-l w Gor
licach — zamienię na po
dobne w Krakowie lub
okolicach Krakowa. —

Oferty 67100 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DO wynajęcia garsonie
ra w Nowej Hucie na 3
lata. Czynsz płatny z gó
ry. Oferty 67092 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2,

2 MIESZKANIA l-pol;ojo-
we, superkomfortowe,
centrum — zamienię na

jedno 2—3 -pokojowe. —

Oferty 67095 „Prasa” Kra
ków, Wiślna i-

NOWY SĄCZ — M-4, cert-

trum,'newe budownictwo,
kwaterunkowe, zamienię
na równorzędne w No
wej Hucie. Jan Tobiasz,
Nowy Sącz, al. Wolności
43C/1. S-59492

DO wynajęcia pokój kom
fortowy. Tel. 123-75, po
16-tej.

WYDZIERŻAWIĘ lokal W
centrum Krakowa, z te
lefonem, nadający się na

pracownię usługową. —•

Oferty 67103 „Prasa” Kra
ków, Wiślna. 2.

TANIO wynajmę pokój
studentkom lub pracują
cym. Tel. 628-52.

g-67115

M-3 własnościowe oraz

garsonierę kwaterunkową
— śródmieście — zamie
nię na 2 pokoje z kuch
nią, superkomfortowe. —

Oferty 67107 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE 3-pokojowe,
spółdzielcze, na Azorach,
zamienię na 2 mieszkania
— 2 pokoje z kuchnią i
garsonierę lub pokój z.

kuchnią. — Oferty 67124
. .Prasa” Kraków, Wiślna

TRZYPOKOJOWE, super
komfortowe, własnościowe
— zamienię na dwa
mieszkania po pokoju z

kuchnią. Tel. 819-39, lub
oferty 67048 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

NIEDUŻE mieszkanie lub

garsonierę — kupię. —

Oferty 67140 „Prasa" Kra
ków. Wiślna 2.

NAUCZYCIELKA — filo
log rosyjski — poszukuje
garsoniery, niekrępujące-
go pokoju, najchętniej w

Nowej Hucie. Oferty 67052
„Prasa” Kraków, Wiślna

SZCZECIN — centrum!’ 4-
pokojowe mieszkanie za
mienię na podobne lub
dwa oddzielne w Krako
wie. Szczecin, tel. 458-22.

MŁODA nauczycielka po
szukuje wraz z siostrą
samodzielnego pokoju. —

Oferty 66756 „Prasa’,’ Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje samo
dzielnego mieszkania —

(1—2 pokoje) na okres
roku. Tel. 375-90. -

g-66749

POSZUKUJĘ pokoiku. —

Oferty 66768 „Prasa” Kra
ków, Wiślną :2. .

POKÓJ z kuchnią i ła
zienką, III p., śródmie
ście — zamienię na ja
kiekolwiek. — Oferty 66839
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DUŻĄ superkomfortową
garsonierę Azory — za
mienię na równorzędną —

najchętniej na Kozłówce,
Prokocimiu. Tel. 609-29 po
godz. 20 lub oferty 66840
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2..

FABRYKA MASZYN i URZĄDZEŃ PAKUJĄCYCH,
ZAKŁAD NR 2 - w KRAKOWIE, ul. BAJECZNA 2

w porozumieniu z OMENDĄ KRAKOWSKĄ
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

ogłaszają przyjęcia
do Ochotniczego Hufca Pracy

dochodzącego rocznego

dla młodocianych chłopców, w wieku 16—18 lat,
w celu przyuczenia w zawodach

• ŚLUSARZA lub TOKARZA.

Kandydaci proszeni sq o zgłaszanie się:
— w Dziale d. s. Pracowniczych Zakładu w Kra

kowie, ul. Bajeczna 2, os. Dąbie - (dojazd
tramwajami nr 7, 17, 9 i 22).

Zgłaszając się do hufca należy zabrać ze sobą:
A dowód osobisty rodziców (do wglądu)
A świadectwo z ukończonej ostatniej klasy

szkolnej
A dwie fotografie
A pisemną zgodę rodziców na przyuczenie

zawodowe w OHP.

Uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy uzupełniać będą
wykształcenie podstawowe z zakresu klasy VIII oraz

teoretyczne przysposobienie do zawodu, z równoczesną
praktyczną nauką zawodu.

MŁODZI KOLEDZY! NIE ZWLEKAJCIE! ILOŚĆ
MIEJSC OGRANICZONA! PRZED WAMI SZANSA

ZDOBYCIA POSZUKIWANEGO i POPŁATNEGO

ZAWODU.

K-6999

KUFIĘ jakiekolwiek mie
szkanie własnościowe lub
część kamienicy z wolnym
mieszkaniem. — Oferty
66842 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ASYSTENT — poszukuje
pokoju lub mieszkania w

okolicach Krakowa. Ofer
ty 67251 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie z dzieckiem, poszu
kuje mieszkania. — Tel.
731-22, wewn. 247, godz.
19—22 . g-67253

POKÓJ z małą kuchen
ką, parter, ul. Szlak —

zamienię na podobne w

śródmieściu. Oferty 66845
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ZDECYDOWANIE — ku
pię lub wynajmę zaraz

garsonierę na okres 1 do
3 lat. Wiadomość: Nowa
Huta, os. Krakowiaków
2/25, po godz. 18.

g-66848

DWA mieszkania w śród
mieściu, komfortowe —

zamienię na jedno duże,
superkomfortowe. Oferty
67266 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

Nieruchomości

KUPIĘ domek jednoro-
dzinny. — Oferty 66626
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

WIELICZKA — Lekarka
II! Sprzedam pilnie par
celę budowlaną uzbrojo
ną, 500 mi, przy „asfal
cie”. Oferty 66577 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ parcelę budowla
ną w Krakowie, najchęt
niej Dębniki lub Salwa
tor. Oferty 66610 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ dom z ogrodem
lub bez. Może być do re
montu. W rozliczeniu mo
gę dać mieszkanie super
komfortowe, własnościo
we — 3 pokoje z kuchnią
— na Olszy. Oferty ,67293
„Prasa” Kraków,- Wiślna

DOM 7-izbowy podpiwni
czony, nadający się na

gastronomię i inne usłu
gi, w ruchliwym punkcie
Krakowa sprzedam lub
zamienię na dom w spo
kojnej dzielnicy. Oferty
67292 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DOM w Wołowicach k.
Krakowa — sprzedam. —

Honorata Kopacz, Chrza
nów, 29 Listopada 28B/23.

g-67086

DZIAŁKĘ pod budowę
domu i szklarni' przy ul,
Tynieckiej w Krakowie —

sprzedam. Oferty 67102
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.■

Zguby

'26 PAŹDZIERNIKA, W g('ł-
dzjjiach przedpołudnio
wych, na ul. 18 Stycznia,
zgubiono zegarek damski
pozłaęany. Uczciwego zna
lazcę proszę o zwrot za

nagrodą. Tylek, Kraków,
ul. Staffa 3/28. 67370-g

19 PAŹDZIERNIKA, na al.

Daszyńskiego zaginął pi*s
— czarny cocker-spaniel,
wabi sę „Lars”. Znalazcę
nagrodzę za wiadomość.
Telefon 125-53.

673 50-g

29 PAŹDZIERNIKA, o go
dzinie 11, koło PKP w

Borku Fałęckim, przy kio
sku „Ruchu” zgubiono
złotą bransoletkę. Panien
kę w czarnym płaszczu —

która podniosła bransolet
kę — proszę o zwrot za

nagrodą do kiosku „Ru
chu”. 67388-g

Różne

PRZYJMĘ dozorcostwo w

zamian za mieszkanie. —

Oferty 67071 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garażu. —

Okolice placu Centralne
go. Tel. 432-27, po 17-tej.

g-67054

PRZYJMĘ dozorcostwo.
Warunek mieszkanie. —

Oferty 67057 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIEJSCE garażowania —

zimnę — na .1 rok przy
ul. Zamojskiego odstąpię.
Tel. 288-97. g-67096

PRZYJMĘ dozorcostwo.
Warunek mieszkanie. —

Oferty 67047 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ dozorcostwo. —

Warunek mieszkanie (po
jedynka). Oferty 66176
„Prasa” Kraków, Wiślna

GARAŻ na Azorach ku
pię lub wynajmę. Telefon
742-38. g-66191

MUZYCY potrzebni do
zespołu. Tel. 211 -73.

g-65976

ZNALEZIONE w pociągu,
na trasie Budapeszt—Kra
ków, dnia 21 października
br. zagraniczne spodnie —

do odebrania. Listy: 67157
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ALOESY lecznicze wysyła
hodowla. Stanisław Kiuz,
64-720 Lubasz.

P-308

POSZUKUJĘ garażu —

może być za miastem. —

Oferty 67045 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

CYK LI NOWA NIE, lakie
rowanie parkietów. — An
drzej Michalewski,. tel.
723-94. 67119-g
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Usługi dla rolnictwa CZWARTEK

slfa.f

Bohdana

Tobiasna

'nie na

łych dla

ladal niewystarczające
'ędj,'. .

czę lł«» usług n» terenie województwa miejskiego krakowskiego
„czególnie roswój usług dla rolnictwa były tematem wtorko-

W>l'w»rn wspólnego posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności

:nsliptsłUR oraz Komisji Produkcji Rolnej i Gospodarki Zywnoscio-

ta4;wej RN m. Krakowa.

W czasie posiedzenia, w któ-
■“-rm udział wziął wiceprezydent

M. Krakowa dr Eugeniusz Jan-

Karski, skoncentrowano się głó-
usługach produkcyj-
rolnictwa, jako jed-

^ym z istotnych czynników za-

Rewniających realizację założo-

ego wzrostu produkcji rolnej.
Największy udział w ogólnej
trukturze usług produkcyjnych

nfylaErolnictwa mają usługi prze
mysłowe, obejmujące przede
‘'Wszystkim naprawę maszyn i

sprzętu specjalistycznego. Nato
miast wśród usług świadczonych

. II

■’Krew dla chorych
Jak poinformowała nas dy

rekcja Wojew. Stacji Krwio
dawstwa w Nowej Hucie — 16-
osobowa grupa młodzieży z

Zespołu Szkól Geologiczno-
Geodezyjnych w Krakowie
wraz ze swa wychowawczynią

‘

mgr Mirosławą Boczar, odda
ła na potrzeby chorych w

Krakowie 3.600 ml krwi.

iabl

7’

Listopada

Teatry
Słowackiego 19.15 Hamlet,

niatura (pl. św. Ducha 2)
Bałałajkin i spółka. Kameralny
19.15 Emigranci. Mussycamy (ul.
Lubicz 48) 19.15 Kraina uśmiechu.

Mi-
19.15

dla .gospodarstw indywidual
nych zdecydowanie przeważają
usługi typowo rolnicze, świad
czone głównie przez 'kółka rol
nicze.

W swych wystąpieniach radni
zwracali uwagę na to, co hamu
je rozwój Usług przemysłowych
a także budowlanych i trans
portowych. Wskazywano przede
wszystkim na braki materiało
we, zwłaszcza wyrobów hutni
czych, części zamiennych i arty
kułów instalatorskich. Aktualne
możliwości ■zaopatrzeniowe po
krywają 50—70 proc, potrzeb i

nic nie wskazuje na zmianę te
go stanu w najbliższym czasie.

Dlatego też wnoszono o zwięk
szenie puli materiałów i surow
ców centralnie dzielonych oraz

o umożliwienie zbywania wyco
fanych z gospodarki uspołecz
nionej maszyn na rzecz rzemio
sła. Również problem płynności
kadr w usługach wymaga pil
nego rozwiązania. Rozpatruje
się więc m. in. możliwość wy
korzystania zatrudnienia w u-

slugach emerytów i rencistów.

(ag)

-Działalność wybranych
'wiosnę br. komitęiów samorzą

du mieszkańców jest jeszcze
stosunkowo krótka, zważywszy
mniej aktywny okres w sezonie

9 urlopowym. W nowej struktu-
* rze organizacyjnej przybyło na

| terenie woj. miejskiego krako-
I wskiego 41 komitetów obwodo

wych i 13 osiedlowych. Ponadto
i 689 komitetów domowych w

i Krakowie i Krzeszowicach jest
nowymi samorządami miesz
kańców na najniższym szczeblu.

| SZ rozwoju samorządów wyni
kają nowe problemy, szczegól
nie w zakresie bazy lokalowej.
Trzeba przyznać, że mimo wie-,
lu trudności władze administra
cyjne i zakłady opiekuńcze wy
szły naprzeciw tym potrzebom.
Przykładem może być Wielicz
ka, gdzie każdy komitet osiedlo
wy posiada własny zakład pa
tronacki, który m. iń. ułatwia

organom samorządów podejmo-

na wanie w szerokim zakresie czy
nów społecznych^ ‘Efekty, są tu
taj widoczne w rozbudowie ba
zy rekreacyjno-turystycznej i

kulturalnej. Także w Myśleni
cach dużą pomoc okazują samo
rządom zakłady pracy i instytu
cje, szczególnie SM ,.Zorza” i

Oddział WSS „Społem”.
Wspomniane wyżej problemy

omawiane były wczoraj na po
siedzeniu Prezydium Komisji ds.

Samorządu Mieszkańców przy
KK FJN. (aż)

Dokładnie w 60 lat od pamięt
nego dnia, gdy po 123 latach nie
woli, odrodziła się niepodległa
Polska a nad Rynkiem Głównym
załopotał sztandar z Białym
Orłem, 31 października w sali
Muzeum Historycznego przy ul.

Franciszkańskiej otwarta .zosta
ła wystawa ukazuj-ąca pierwsze
dni wolności w Krakowie.

Uroczystego otwarcia, w któ
rym uczestniczyli m. in. sekre
tarz KK PZPR Jan Grzelak i

wiceprezydent m. Krakowa
Barbara Guzik, dokonał dyr.
Muzeum Historycznego Sławo
mir Wojak.

Na ekspozycji zorganizowanej,
z wielkim pietyzmem, przez ku
stosza , Muzeum Historycznego
C. Koczarską i adiunkta Arehi’-
wum Akt Dawnych dr B. Cza-

jecką znalazły się oryginalne
dokumenty, odezwy, fotografie
świadczące o tamtym dniu i
dniach następnych, gdy tworzy
ło się niepodległe Państwo Pol
skie.

Na honorowym miejscu wy
stawiony jest sztandar Stowa
rzyszenia „Gwiazda” krakows
kich rękodzielników, z JSiałym.
Orłem (na zdjęciu), który w

owym historycznym dniu za
wieszono na odwaćhu .koło , wie
ży ratuszowej, gdy polscy żoł
nierze objęli wartę, u jego stóp
leżą tablice graniczne. O tem
peraturze uczuć patriotycznych
tamtych dni dowodnie świad
czy strzęp portretu cesarza

Franciszka Józefa podartego w

auli UJ. (Znamienny jest fakt,
że konsekwentnie zniszczono

portrety cesarza, tak iż Muzeum

Historyczne nie dysponuje ani

m.

jednym). W sąsiedniej gablocie
zgromadzono tableau uczestni
ków oswobodzenia Krakowa a

wśród nich zdjęcia por. L . Iwa-

szki, A. Stawarza, ppor. J. Ga
wrona, fotografię pierwszej
warty „Rozkaz Mobilizacyjny Ko
mendy Wojsk Polskich w Kra
kowie”, podpisany: brygadyer
Roya, a dalej pierwsze 3 roz
kazy polskiego Dowództwa Woj
skowego, dokumenty dotyczące
Straży Obywatelskiej, której a-

ktywnym członkiem był m. in.
Włodzimierz Tetmajer.

Kraków niósł pomoc innym
częściom kraju, przykładowo za

działania -na rzecz Śląska mia
sto odznaczono Krzyżem ńa

Śląskiej Wstędze Waleczności i

Zasługi klasy I. Ale to trzeba

zobaczyć- samemu... (j. r.)
Fot. JADWIGA RUBfŚ

Kijów 15.45, 18, 20.15 Trzy dni
Kondora (wl.-USA 1. 18). Uciecha

15.30, 18, 20.15 Joe Valachi (wł.-tr
1. 18). Warszawa 15.45, 18, 20.15 Hallo

Szpicoródka (poi 1 15). Wolność
15.45. 18 Spirala (poi. I 18). 20.15
San Babiia godziną 20 (wł. 1. 18).
Sztuka 15.45, 18, 20.15 Długi weekend

(hiszp, 1. 15). Wanda 15.30,18, 20.15

Mandingo (wl.-USA 1. 18). Mł. Gwar
dia 14.45, 17 Pogrzeb świerszcza

(poi. 1. 12), 19.15 Straceńcy (USA
1. 18). Wrzos (Zamojskiego 50) 16,18,
20 Dziewczyna z reklamy (wi. 1, 16).
Świt (os. Teatralne 10) 16, 18, 20

Wodzirej (poi. 1. 18). Mała sala 15,
17.30, 20 Elizo, rpoje życie
(hiszp. 1. 13)
Skarpie 7)
śbny
Sala
ka
nek
da Japonii (jap.
(Rynek Gł. 27)
potrzebie. Mikre

5) 15-45, 18, 20.15
(USA 1. 15). Dom Żołnierza (ul.
Lubicz 48) 15.45 Transamerican

Express (USA 1. 15). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 15.30, 18, 20.30

Dzień szarańczy (USA 1. 15). Wi
sła (Gazowa 21) 16> 18 Gang Olse
na wpada w szał (duńs. 1. 12), 20
Nie ujdzie ci to płazem (fr. 1. 15).

I Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30

oz.

15,
(fr.
Gł.

Elizo,
Światowid (os. Na

Ojciec c-hrze-
1. 18). Mała
19.30 Rywal-
Kultura (Ęy-

15 45, 18. Zagla-
1. 12). Wiedza

17.30 W każdej
(Dzierżyńskiego
Port ioin cz? -

.

15.30, 19
I (USA.

17.15,
1. 15)■
27)

40 karatów (USA 1. 15), 17.36, 19.30

Każdy ma swoje piekło (fr. 1. U),
pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 10, 17

Przygody Bolka i Lolka, 18, 20
Elic story (fr. 1 . 18). (Jgorek (os.
Ugorek) 15 Czterej muszkietero
wie (panam, b.o .), 17, 19 Port

lotniczy-77 (USA 1. 15). Sfinks

(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Czar
ny korsarz (wł. 1 . 15),

Telewizja
CZWARTEK I: 14‘ TTR, RTSŚ-

Mech. roln., 15.15 Decyzje piętna
stolatków, 15.45 Dziennik, 15.55
Dzień dobry, tu Telewizja, 16.15

Obiektyw, 16.35 Poligon, 17 Studio

Sport, 18.50 Radzimy rolnikom, 19

Dobrano®, 19.10 Siódemka, 19.30

Wieczór z dziennikiem, 20.30 Co-
lombo — Pechowa gra — film

krym. 'USA, 21.45 Pegaz, 22.30

Dziennik, 22.45 W minutę po pre
mierze — W obronie nowej ojczy
zny.

CZWARTEK II: 16.45 Progr. dnia,
16.50 Język franc.
17.20 Świat na małym ekranie,
Duża przerwa —

obycz. TV radź., 19.10

(Kr.), 19.30

kłem, 20.30 NURT
21 NURT — Nauczanie początko
we,' 21.30 NURT — Psychologia,
22 24 godziny, 22.10 Czas i ludzie —

L. Głazunow — film dokum. prod.
radź., 22.50 Bez recept — Rozmo
wy o wychowaniu.

PIĄTEK 1: 6 TTR, RTSŚ — Ma
tematyka, 6.30 TTR, RTSŚ —

Mech. roln.. 8.10 Dla szkół: Geo
grafia — kl. VII, 10 Dla

Geografia — kl. VI, 12.45
RTSŚ
RTSŚ

kurs podst ,

18

GOC. — S-j)•-
Kronika

Wieczór z dzienni-

Padagogika,

i

Komunikat MO

w

•Sśj^5-

Komenda Dzielnicowa MO Śród
mieście w Krakowie prowadzi po
szukiwania zaginionego w dniu
11 września 1.978 roku, Tadeusza

WĄSIKIEWICZA, s. Feliksa, ur. 23.
10. 1 .930 w Jaśle, zam, Wrocław
ul. Kryniczną. 2 „b”.

Cechy zewnętrzne: z wyflądu
30 lat. wzrost 175 cm, szczupły,
włosy krótkie, proste, szpakowate,
czoło wysokie, oczy zielone. W
dniu zaginięcia ubrany w brązo
wy garnitur, koszulę
kremowo-białą, brązowe półbuty.

Osoby mogące udzielić

cji o miejscu pobytu zaginione
go proszone są o porozumienie się
2 Komendą Wojewódzką MO w

Krakowie pl. Szczepański 5, te-

lptnn: 239-22 wewn. 636 lub z naj
bliższą jednostka Milicji Obywa
telskie5

brązowo-

infonna-

Zima za pasem!

Notatnik krakowski

Pawilon Wystawowy
Szczepański 3a — od-

Ę. Kaczora dla człon-
Miłośników Sztuki pt.

Galeria Krzysztofory,
„Muzyka

DZIŚ O GODZINIE:
*

il i 17 — Muzeum Etnogra
ficzne, pl. Wolnica 1 — Filmy o

greckim folklorze (wersja angiel
ska i niemiecka).

*18—

BWA, pl.
czyt mgr
ków Koła

„Secesja”.
*20—

ul. Szczepańska 2
centrum” zaprasza na koncert.

JUTRO O GODZINIE:

* 10.50 — DK SM „KRAKUS”,
. Wrocławska 28 — Spotkania

ze sztuką — Spuścizna antyku w

stylach: romańskinj i bizantyjskim.
* 11 i 17 — Muzeum Etnograf.

— Filmy o greckim folklorze

(wersja ang, i niem.).
* 12 — PAN, ul. Sławkowska 17

- (s. 24) Kom. Archeologiczna:
Prof. dr H. G . Bandi (Uniwersy
tet w Bernie Szwajcarskim) —

Niektóre zagadnienia archeologii
Chin w świetle najnowszych od
kryć (w jęz. niem.); o 17 — (s.
26) Kom. Budown. i Gosp. Wo
dnej w .Rolnictwie: Doc. dr inż.
Wł. Tylka — „Wybrane zagad
nienia dennych ujęć wody”; o 18
— (aula) Kom. Nauk Pedagog.:
Doc. dr hab. A. Szyszko-Bohusz

il

)
f
l
i

... wołają mieszkańcy bloku

przy ul. Łużyckiej 47 na os.

Piaski Wielkie, gdzie od 4

miesięcy śmieci zalegają od

parteru do X piętra. Myszy i

szczury gonią po zsypach, 30

rodzin żyje w brudzie i» odo
rze gnijących odpadków.
Najgorszym wy daje się fakt,
że interwencje mieszkańców
nie mogą zmusić administra
cji do operatywności i dzia
łania... (am)

— „Tożsamość osobowości jako
problem interdyscyplinarny”; o 18
— (s. 24) Kom, Urbanistyki i Ar
chitektury — Sekcja Planowania

Przestrzennego: Dr inż. arch. Zb.
Zuziak — „Procesy urbanizacji a

krajobraz miasta amerykańskie
go”.

* 15.30 — MDK, ul. Józefa 12
— „Co wiesz o Organizacji Naro
dów Zjednoczonych?” - zga .u.i-

zgadula dla ueżn. szkół podst.;
o 17 — Kurs tańca towarzyskie
go, savoir-vivre, dyskoteka.

* 16 — Sukiennice, Kram pod
Ptaszkami — Gra Kapela Uliczna

Waganty.
* 18 — Klub MPiK, pl. Central

ny — Spotkanie z Janem Grze
chem „Tatry i Beskidy w przeźro
czach i piosence”.

dniami do
al. Pokoju w

się o północy
Brzęk tłuczo-

Przed poróma
sklepu nr 74 przy
Krakowie włamał

jakiś mężczyzna,
nej szyby wystawowej zwrócił

uwagę przechodzącego tamtędy
akurat mieszkańca osiedla No-

wogrzegórzeckiego — ’■'s
f ą Przebindy. Nie namyślając
się. błyskawicznie zaalarmował

pogotowie MO. Po przybyciu
załogi radiowozu przygodny ob
serwator zdarzenia wszczął ra
zem z funkcjonariuszami MO

pościg za uciekającym już wła
mywaczem. Ujęto go' niedaleko
od sklepu, jeszcze na tym sa
mym osiedlu.

Czesław M. z Tokarni

zameldowany w Kr

wej Hucie,
włamania,

zwolniony
karnego.

Okazał się nim

czasowo

kówie-No-

karany uprzednio za

kradzieże i rozboje,
niedawno z zakładu

Czas kończyć remonty
i przyspieszyć budowę nowej linii

W nieąwykic trudnej sytuacji komunikacyjnej Krakowa ko
nieczne jest przyśpieszenie remontów torowisk tym bardziej, że

prowadzone są na magistralnych liniach tramwajowych, a mia
nowicie w ulicach: Wielickiej, Planu 6-letniego, 18 Styeznia.

Przyspieszenie — ciągnących się od miesięcy — robót jest tym

pilniejsze, że zbliża się zima, a

nikacyjne szczególnie dotkliwe

Jak nas informowano w MPK

prowadzące w ul. Wielickiej
remont torowiska Przedsiębior
stwo Robót Kolejowych Nr 9

czyni starania, by zakończyć
prace na odcinku do ul. Bieżą-
nowskiej w terminie do 15 bm.
Podobnie Przedsiębiorstwo Ro
bót Inżynieryjnych „Budostal”
zobowiązało się, iż najpóźniej
do końca listopada zakończy re
mont torowiska w al. Planu 6-

letniego.
Od z górą 2,5 miesiąca trwa

remont torowiska w ul. 18 Sty-'
ęznią prowadzony przez Wy
dział Torów MPK. Remont pod
jęto mając potwierdzone dosta
wy szyn, których, producentem
jest Huta „Pokój”. W II kwar
tale miała ona skierować dla
MPK 220 ton, w III kwartale —

200 ton szyn. Niestety do tej
pory nadeszło tylko 150 ton.

Huta „Pokój” nie nadąża za

potrzebami. W tym, co dostar
cza bywa czasem nawet 70 proc,
braków. MPK otrzymuje więc
zamiast prostych odcinków-, szy
ny o różnych kształtach; sinu-

• •

więc okres, gdy trudności komu
ną clla pasażerów.

soidalnych, znaków zapytania
(!) itp. Trzeba takie odcinki

szyn prostować, ciąć, układać,
na ile się da, w proste linie. Do

łączenia, brakuje nagminnie a-

cetylenu.
Do tych wszystkich proble

mów dochodzi jeszcze sprawa

przedłużenia linii tramwajowej
do 20-tysięcznego zespołu osie
dlowego Prokocim Nowy —Bie-

debaty na temat

skrócenia robót,
z koniecznością
dostaw materia*

budowy i wypo-

żanów. Trwają
maksymalnego
co łączy się
przyspieszenia
łowych, także
sażenia podstacji energetycznej.
Na uznanie zasługuje krakow
ski „Kabel”, który w 50-Iecie

swego istnienia składa miastu

szczególny prezent, dostarczając
kabli i przewodów jezdnych dla

nowo powstającej linii. (bp)

Kary

niedbałość

tym, że przy remoncie
mieści

Odznaczającego się obywatel
ską postawą krakowianina ko
mendant dz. Śródmieście wyróż
nił nagrodą pieniężną, którą

'd
od razu przekazać na fundusz

budowy
Dziecką.

pieniężną,
Przebinda postanowił

Centrum Zdrowia

(Z)

DZIENNIK Robotniczej Spół
dzielni Wydawniczej „Prasa —

Książka — Ruch”.

WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso
we RSW „Prasa — Książka —

Ruch” ul. Wiślna 2.

REDAGUJE KOLEGIUM: Teresa
Stanisławska — redaktor naczelny,
Czesław Morawetz — z-jca red. na
czelnego, Krzysztof W. Kasprzyk —

sekretarz odpowiedzialny, Helena
Noskowiez, Marian Nowy ’—

członkowie kolegium.
DRUK: Prasowe Zakłady Gra

ficzne RSW „Prasa — Książka —

; Rłinh”. Kraków’. nL Wielopole 1.

O

budynku, w którym,
się restauracja i kawiarnia

„Grand” nic się nie robi,
wiedzą dobrze i widzą miesz
kańcy Krakowa,
jednak zauważy

' ■
niebezpieczeństwo
przeżartych rdzą
konstrukcji daszku
ściu od strony ul.

skiej. Popękane i
ne grube szkło w

strukcji może w każdej chwi
li poranić przechodniów, a

przy opadach śniegu z ca?ą
pewnością spadnie
nik.

Nie każdy
rad płową
w postaci
żelaznych
przy wej-
Sławkow-

pokruszo-
tej kon-

na chod-

w podoh-
trzeba za

Czy doprawdy
nych przypadkach
każdym razem apelować. do

Wydziału Gospodarki Komu
nalnej Urzędu m. Krakowa
o interwencję? (aż)

t

* Eksponowana w MBP, ul.
Fi anciszkańska 1, wystawa pt.
,,Literatura iberoamerykańska w

przekładach” czynna będzie do 4

listopada br. włącznie

szkół:

TTR,
— Matematyka, 13.25 TTR,
— Fizyką', 15.20 Redakcja

szkolna zapowiada, 15.30 NURT —

Psychologia, 16 Dziennik, 16.10
Dzień do .y, tu Telewizja. 16.30

Obiektyw, 16.50 Dla dzieci: Pią
tek z Pankracym, 17.15 W kręgu
rodziny — program publ., 17.40 Pan
na ratuszu — ode. filmu społ. -

obycz. TV CSRS, 18.40 Stawka —

teleturniej, 19 Dobranoc, 19.10 Sió
demka, 19.30 Wieczór z dzienni
kiem, 20.30 Sonata nad jeziorem
— film fab. ZSRR. 22 .05 Sami o

sobie, 23.05 Dziennik.
UWAGA: Za zmiany w ostatniej

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

redakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
lyąwel-koninaty (czw. 10—17,

piąt. 10—15 i' 16—18), Wawel zagi
niony (czw. 1Ó—15.30, piąt. niecz.),
Zamek i Muzeum w Pieskowej
Skale (czw. piąt. 10—16), Muzeum

Lenina, Topolowa 5: Lenin w Pol
sce (czw. -9—16, piąt. 9—18 —wsi.

wolny), Oddział w Poroninie: L?-
nin na Podhalu (czw. piąt. 8—16

wolny), Muzeum Histo-
Jana 12: Mili-

Zegary (czw. 9—15, piąt.
Szpitalna 21: Dzieje teatru

Scenografia J. Warpechów-
(czw. 10—17, piąt. 9—15),

— wst.

ryczne, Oddziały,
taria,
9—17),
krąk.,
skiego
Muzeum Narodowe, Oddziały, Su
kiennice: Galeria polskiego malar
stwa i rzeźby 1764—1900 (czw. 12—

18 — wst. wolny, piąt. 10—16),
Dom Matejki, Floriańska 41: 100-
lecie namalowania „Bitwy pod
Grunwaldem”, Szkice kompozycyj
ne do obrazów hist. J . Matejki
(czw. 10—15, piąt. 12—18), Dworek,
J. Matejki, w Krzesławicach ul.

Kruczkowskiego 15 (10—16), Szo-

łayskich. pl. Szczepański 9: Pol
skie malarstwo i rzeźba do 1764 r.

(czw.. piąt. 10—16), Czartoryskij,
Pijarska 8: Arcydzieła ze zbiorów

Czartoryskich (czw. 12—18 —

wst. wolny, piąt. 10—16), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Polskie

malar. i rzeźba cd końo: X'
w. do czasów współczesnych
(czw. piąt.
ne. Poselska 3: Mumie
w świetle promieni ,,X”,
ż.ytn. i śre-dn. Al a be nr. Is,’-' .

cje zabytków archeologii
ziemn. (czw. 14—18 — wst.

piąt. 10—14). Podziemie 1

św.

Dzieje Rynku Krak. (czw.
9—16),
1:

greckiej szt

10—18), Przyrodnicze, Sławkowska
17: Fauna Polski, Fauna

lodowcowej (czw. piąt.
wst. wolny). Galerie:
Łobzowska 3: Wyst. L.
Z. Maciejewskiego (czw, piąt. 10—

18) , ul. Anny 3: Fotografie T. H.
Kaisera (czw. piąt. 10—18), N. Hu
ta, os. Kościuszkowskie 5: „Te
ren” — Koji Kamojiego (czw. piąt.
11— 18), Pałac Sztuki, pl. Szcze
pański 4: Wyst. lalek regionalnych
(czw. 11 —18, piąt. 13—20), al. Róż
3: Grafika barwna NRD (czw.
piąt. 11 —18), Mały Rynek 4: Ry
sunki A. Bębenka (czw. piąt. 11 —

19) , Floriańska 34; „Zaułek Stare
go Krakowa” (czw.. piąt. 10—18),
Rydlówka, Tetmajera 28 (ezw.
15—18, piąt. 11 —14). KTF, ul. Boh.

Stalingradu 13: Venus 78, cz. I

(9—21), Kopalnia Soli, Wieliczka
oraz Muzeum Żup Krak, (8—16),
Jama Michalika, Flęriąńska 45:
Malarstwo L. Wilk (1Q—22), Zw.

Nauczycielstwa Polskiego* yl.
Szewska 20: Prące W. Turdzy (16—
21).
dni
1924

rzęźba.
czasów

10—16). Archeologicz-
egipskle

, staro-

śród-
. wolny,

10—14), Podziemie kościoła

Wojciecha w Rynku Gł.

piąt.
Etnograficzne, pl. Wolnica

Polska kultura ludowa, Wyst.
uiki. lud-owej <c ".

epoki
10—13 —

Pryzmat,
Dutki i

Franciszkańska 4: Pierwsze
wolności w Krakowie 1918—

(czw. 10—17, piąt. 9—15).
/Pokończenie na str. 6)



Z. Kapka strzelcem „złotej" bramki

W ROZEGRANYM wczoraj na stadionie przy ul. Reymonta
rewanżowym meczu piłkarskim 15 rundy Pucharu Klubowych
Mistrzów Europy krakowska Wisła zremisowała 1:1 (0:0) ze Zbro-

joyką Brno, przechodząc tym samym — dzięki lepszemu bilan
sowi bramkowemu z obu spotkań — ds ITT rundy. Eramki strze
lili: dla gospodarzy — Kapka w 53 min.; dla gości — Dosek w 77
min. Sędziował D. Parnakow z Bułgarii. Widzów ok. 3,5 tys. Żół
te kartki: Dvorak i Kroupa.

WISŁA — Gonet — H. Szymanowski, Maculewicz, Budka, Mo
tyka — Lipka, Kapka, Nawałka (od 80 min. Płaszewski) —Iwan,
Kmiecik, Wróbel (od 88 min. Krupiński).

■Dwie bramki strzelond na wy- l sek i doskonale grający bez pił-
jeżdzie premiowały zespół „Bia- ki Kroupa wyciągają na boki
łej gwiazdy”, oczekiwano więc środkowych obrońców Wisły - i

powszechnie, że goście nastawią
się na atak. Mało kto jednak
spodziewał się, .że piłkarze Zbro-
jóyki zaatakują ■z taką pasją i

determinacją. Już w 25 sek. me-

ćzu piękny rajd skrzydłem Ja
necki, dóśrodkowanie i Kroupa
z woleja strzela z 8 metrów w

poprzeczkę. Trwa nieustanny
napór gości,' którzy imponują

, Do ćwierćfinału Pucharu
‘Europy — prócz zespołu Wi
sły — awansowały drużyny:

. Malmoe FF (wyeliminowała.
Dynamo Kijów), FC Koeln,
Austria Wiedeń, Dynamo
Drezno, Glasgow Rangers,
Nottingham i Grasshoppers
Zurych, który wyeliminował
Real.

wybieganiem i szybkością, wy
prowadzanych akcji, do których
włączają się pomocnicy i obroń
cy. Wysunięci do przodu Jarou-

Z życia TKKF
PO SERII turniejów klasyfi

kacyjnych TKKF w badminto
na na czele' list najlepszych
znajdują się: gra pojedyncza
mężczyzn: 1. J« Banaś — 80 pkt..'
2. tj. Czyszczoń — 72, 3. M. Kar
wacki — 66. 4. M. Radusżęwśki
— 62, 5—8. K, Biela, A, Kukli.,
W, Adamowicz i J. Kalele —

po . 53, gra pojedyncza . kobiet:
1—2. M. Muazak i M. Domańska
po 76 pkt., 3. E Domańska —.

68, 4. J. Janus — 57,5, 5. Z. Se
rafin — 53, gra podwójna męż
czyzn: 1. K. Biela — 80 pkt.. 2.

M„ Karwacki - .76, 3, J. Banaś
— 72, 4. M. Raduszewski — 66,5.
5—6. W, Adamowicz i A. Bojdo
po 64 pkt.

*

OGNISKO TKKF w Dobczy
cach zorganizowało zlot ognisk
TKKF-owskich, podczas którego
odbyły się zawody w 7 konku
rencjach sportowych. Zwyciężył
zespół TKKF z Wieliczki przed
TKKF-em Gdów i drużyną go
spodarzy.

‘ ■
*

33 ZAWODNICZKI i 39 zawo
dników startowało w spartakia
dzie strzeleckiej zorganizowanej
przez zarząd ogniska TKKF

„Asklepios”. Wśród mężczyzn
triumfował J. Szuszkiewicz
przed Wł. Spadło i M; Zimnym,
wśród kobiet — I. Bronikowska

przed A. Ozgą i J. Martini, a w

zawodach młodzieży do lat 18-u
— M. Słupka.

Teraz przeprosił panią Duękjham za to, że sprowadził
ją do siebie w takiej chwili i usiadł za biurkiem. Julia
musiała przy siąść na łóżku. .Więc i za to ją przeprosił,
a następnie, zimnym i urzędowym tonem zaczął ją wy
pytywać o przebieg dnia poprzedzającego katastiofę.
kiedy i co mąż jadł tego dnia, kiedy i jak długo spał,
o. Której godzinie pojechał .na lotnisko.

Julia musiała przeżyć raz jeszcze ostatnie chwile spę
dzone z mężem. Pożegnalne okrzyki małej Klary, biały
samochód znikający za zakrętem, gest ręki Mikela. Kie
dy dotknęła go po raz ostatni? Pocałował ją przy scho
dach. Kiedy ostatni raz słyszała jego głos?. Jakie były
jogo ostatnie słowa? Przypomniała jej się nagie stra
szna, czerwona twarz w kostnicy,

— tle wypił tego dnia? — padło pytanie.
BUrdęn zauważył, że Julia sztywnieje.
— Ńie musi pani odpowiadać na to pytanie. Badania

laboratoryjne ustalą poziom alkoholu lub narkotyków
we krwi.

Julia spojrzała na niego z niedowierzaniem.
— Pan mów! tak, jak gdyby mój mąż był przestępcą,

czy. też podejrzanym o przestępstwo. Czy uważa pan, że-
zawinił w czymś? Niech,go pan nie oszczędza przynaj
mniej do. chwili, kiedy jeszcze nie udowodniono jego
winy! .

' ' '

Burden przestraszył się.
— Chciałem po prostu wiedzieć, czy en pił alkohol

przed odlotem.
— Wypił jeden kieliszek wina.
— Jeden nieduży kieliszek zwykłego wina — dodała

patrząc', na butelkę whisky, stojącą przy łóżku. Bur-
dena

Deszcz za oknem uspokoił się tak nagle, jak gdyby
ktoś zakręcił kran. Burden skierował wzrok w stronę
otwartego okna. Daleko nad morzem na horyzoncie nie
bo rozplatała wielka błyskawica.

ułatwiają swym partnerom, for
sowanie obrony krakowskiej.
Gospodarze przez długi okres
nie potrafią uporządkować gry
i wyraźnie przegrywają walkę
o opanowanie środka boiska.
Pierwszy groźny strzał na bram
kę, Hrona oddaje dopiero w 26
min. z rzutu wolnego Kmiecik.
W 3 min. później kolejna szyb
ka wymiana piłek napastników
Zbrojoyki i Dosek znajduje się
sam na sam z Gonetem. Bram
karz Wisły broni jego strzał z

fantastycznym refleksem.

Trener Leńczyk wzmacnia

drugą linię wycofując do. niej
niezwykle pracowitego Kmieci
ka. Przynosi to efekt, wiślacy
przechwytują coraz więcej pi
łek, zatrzymują coraz częściej
ataki gości i sami wyprowadzają
kontry. Niestety, forsują grę
środkiem boiska, rozgrywają-
piłkę na kilku metrach. Braku
je szybkich akcji skrzydłami,
jedna z nielicznych zainicjowa
na przez Lipkę kończy się strza
łem Iwana z najwyższym tru
dem obronionym przez Hrona.
W rewanżu. Kosar mija wybie
gającego z bramki Goneta, lecz
Motyka uniemożliwia mu odda
nie strzału.

Po przerwie kilkuminutowy
szturm krakowian przynosi e-

KOLONIA. W I rundzie turnie
ju tenisowego Grand- Prix w. Fi-

bak pokonał Portorykańczyka T-

G-onzaleza 6:3. 6:3.
BUENOS AIRES. Podczas olim

piady szachowej reprezentantki
Polski zremisowały 1.5:1,5 z Ju
gosławią i wygrały 3:0 z Boliwią,
natomiast Polacy zwyciężyli Szwe
dów 2,5:i;s i wygrali . z Bra-zylŁą
4:0. .

Bydgoszcz, w kontrolnym
spotkaniu hokeja na lodzie kadra

zwyciężyła zespól Budowlanych
5:1 (3:0, Ó:l. 2:0)

KALISZ. B. Rowers i M. Kraw
czyk z krakowskiej' Sparty . weszli
w skład kadry juniorek i junio
rów w kręglarśtWiie..

TOKIO. Podczas międzynarodo
wego turnieju

’

tenisowego, rozsta
wiony. z. nr .1 Amerykanin J. Con-
nors przegrał że swym rodakiem
B. Teacherem 6:4. 4:6.° -3 :6.

. ZURYCH. Z okazji 15-lecia FEFA

rozegrany zostanie 22 maja 1979 r.

w Bernie mecz piłkarski Holan
dia — Argentyna.

HELSINKI. W spotkaniu 1'16 fi
nału PZP koszykarzy zespół Ślą
ska uległ drużynie Playhonka
87:96 (44:52).

'

fekt w postaci bramki zdobytej
przez Kapkę strzałem z ok. 16
metrów po ładnej akcji Motyki
i Lipki. Od tego momentu go
ście jakby stracili wiarę w koń
cowy sukces, ich akcjom brak
już dynamiki z pierwszej poło
wy, a krakowianie kontrolują
grę nie odsłaniając .się zbytnio,
zwalniając rozgrywanie piłki. W
77 min. jedna z nielicznych w

tym okresie akcji Zbrojoyki
przynosi wyrównanie ze strza
łu Deska, po zbyt krótkim wy
biciu piłki przez obrońców Wi

Powiedzieli po meczu:
Trener Zbrojoyki — J. Maso-

pust; „Mój zespół •przegrał wal
ką o awans w Brnie i w pierw
szej połowie wczorajszego spot
kania, kiedy to nie wykorzystał
dwóch stuprocentowych pozycji.
Postawiliśmy na atak, nieco sła
bsza gra w drugiej połowie nie

była wynikiem słabej kondycji,
lecz klasy rywala, który nie po
zwolił nam atakować przez ca
ły mecz. Uważam, że sędziowie,
zwłaszcza boczni, mieli wpływ
na wynik meczu, błędnie sygna
lizując kilkakrotnie spalone na
szych napastników".

Trener Wisły — O. Lenczyk:
„W ; ostatnich dniach poprzedza-,
jących spotkanie aż S zawodni
ków było nie w pełni sił, prze
ziębionych, bądź z nie zaleczo
nymi kontuzjami. Ostatecznie po
stanowiliśmy zaufać zawodni
kom, którzy nie zawiedli w

Brnie. Wybraliśmy wariant i—
3—3, by nie pokazać przeciwni
kowi, że zamierzamy się bro
nić. Kiedy jednak rywale osią
gnęli zbyt duża, przewagę w

środku pola, przeszliśmy na sy
stem 4—4—2. Mecz był drama
tyczny. Cały zespół zasłużył na

słowa uznania, a najbardziej- za
imponował mi Gonet, który je
szcze rano miał' temperaturę, a

mimo to chciał grać i wypadł
świetnie".

Trener kadry — R. Kulesza:
„Spodziewałem się, że mecz bę
dzie twardy i nieustępliwy. Tak
też się stało. Wiślacy dali z. sie
bie wszystko i w przekroju obu
pojedynków byli drużyną lepszą.
Spotkanie nie było piękne, nie

TOTEK ~

W . MAŁYM LOTKU wyloso
wano: I losowanie — 14, 24, 28,
29, 34; II losowanie — 19, 26, 30,
32, 34. Banderola: 5258.

W EXPRESS LOTKU wyloso
wano: 3. .9., 32. 33, 48.

TOTO LOTEK PŁACI: w I lo
sowaniu — za piątki prem. po
344.798 zł. za piątki po ok, 16.500
zł, za czwórki, po 330 zł. za trój
ki po 17 zł; w II losowaniu —

za piątki po ok. 42.000 zł, za

czwórki po 972 zł, za trójki po
80 zł.

Jóhri Hewlett
ą..i

'

mii........................ ■—

Copyright by Joftn Hewlett

Tłumaczył Stefan WILKOSZ

Powrócił do papierów na biurku.
— W sobotę szalała burza. Może nie tak silna jak

dzisiaj, ale warunki atmosferyczne były bardzo nie
dobre. .

Była to jak gdyby propozycja wyjaśnienia i załago
dzenia winy pilota. Ale Julią nie dav. ała za wygraną.

— Dla niego nie była to żadna sprawa. Latał przez
trzydzieści pięć lat. Przeszedł wojnę. Latał we . wszyst
kich możliwych warunkach.

— Musiał mieć silne nerwy.
Julia nie odpowiadała Próbowała się uspokoić.
—■Gdyby żebrano opinie pilotów z największych, linii

lotniczych o pani mężu, to okazałoby się na pewno, że
miał ón nieskazitelną opinię, że uważano go za jednego
z najlepszych, chociaż ze względu na jego doświadcze
nie.

Julia wpatrywała się w swoje mokre pantofle.
— Rozstanie się z poprzednią linią musiało go koszto

wać dużo zdrowia. Przecież pracował dla nich przez
dwadzieścia lat?

— Ryliśmy zaledwie osiem lat małżeństwem.
— Czy nani domyśla sis. dlaczego rzucił dawną pracę?

sły. Ostatnie, nerwowe minuty,
spotkania nie przynoszą zmiany
wyniku.

Piłkarze „Białej gwiadzy" o-

siągnęli awans do III rundy
PKME po ciężkim, momentami
bezpardonowym pojedynku, po
twardej, niezbyt pięknej, lecz
nieustępliwej walce. W bilansie
obu spotkań okazali się lepsi od
mistrza Czechosłowacji i znale
źli się w doborowym gronie 8
najlepszych klubowych zespołów
Europy. Gratulujemy.

(Wl»

obfitowało w ładne, płynne ak
cję, gra się rwała, lecz była to

walka, zacięta walka, w której
ważny był końcowy rezultat.
Piłkarze Zbrojoyki zaimpono
wali mi twardością gry — sądzę,
że niezależnie od wyników lo
sowania Wisła nie spotka już
tak twardo grającego rywala'’.

Prezes Wisły — płk Z. Jabłoń
ski:. „Sądzę, że zrobiliśmy bardzo
wiele dla Krakowa i dla całej
Polski. Jestem szczęśliwy, bar
dzo szczęśliwy. W tej chwili ńie
obawiam się żadnego przeciwni
ka. Możemy grać z każdym,

Bramkarz Zbrojoyki — Hron:
„Bramki nie mogłem obronić:
Wyszedłem do strzału Kapki, by
skrócić kąt. Interweniujący Va-
clavicek przyblokował piłkę,
która poszła górą, nade mną.
Nawet jej nie dotknąłem. W dru
żynie Wisły najwyżej oceniam
bramkarza Goneta — to jemu
zawdzięcza Wisła dzisiejszy re
mis”.

f .Atrakcyjna wyprawa
polskich koszykarzy

DO BRAZYLII i Stanów Zjednoczonych poleciała przed kil
koma dniami reprezentacja polskich koszykarzy. Turniej w

Goias. w którym występują: brązowi medaliści ostatnich mis
trzostw świata, gospodarze imprezy — Brazylijczyey, uczestni
cy MS w Manili — USA i Kanada oraz Argentyna i Urugwaj;
będzie ogromnie trudnym sprawdzianem wybrańców trenera

Jerzego Świątka. A potem kadra jedzie do USA na kilkanaście

spotkań . i wróci do kraju dopiero w ostatnich dniach listopada.
Tournee jest więc ogromnie atrakcyjne, ale też wymagać bę
dzie od naszych koszykarzy kolosalnego wysiłku. Takie właśnie
jednak obciążenia zaplanował dla swych wybrańców treher
Świątek, który podjął się przed rokiem zadania odbudowy pol
skiej koszykówki, jej siły i znaczenia w świecie. Czy mu się
powiedzie, trudno dziś prorokować, rok to bowiem za mało by
dokonać jakichś zasadniczych zmian w stylu gry drużyny naro
dowej. Ko-zyści z wyjazdu winny być jednak niebagatelne. Do
l'SA przecież jeżdżą wszystkie liczące się drużyny europejskie,
bo, jest się tam czego i ód kogo uczyć. Zwłaszcza, że w progra
mie polskiego tournee są. m. in. mecze z zespołami uniwersy
tetów: Kentucky i North Carolina, które mają aktualnie najsil
niejsze drużyny (mistrz i wicemistrz akademicki USA).

W ekipie, która poleciała ..za Ocean znalazło się trzech ko
szykarzy Wisły — Andrzej Seweryn, Jacek Międzik a. więc para
rozgrywających oraz Krzysztof Fikiel — środkowy, z którego
grą tak trener klubowy jak i opiekun reprezentacji wiążą wiele
nadziei. Jest to bowiem koszykarz wielce utalentowany i bar
dzo. pracowity. Ciekawe, czy . jego talent rozwinie się zgodnie z

oczekiwaniami. (lang)

— Zaproponowano mu lepsze warunki?
— Czy potrzebował tych pieniędzy?
— Nie znam się na pieniądzach.
— Greyłiound płacił mu dwa razy więcej. Musiała

pani o tym wiedzieć.
Julia nie spuszczała teraz oczu z Burdena. A W’ięc

nie tylko chodzi o alkohol, myślała, jest jeszcze sprawa
pieniędzy. Dwa! rozwody. Troje dzieci.

—

. Wiem, że miał poważne' zobowiązania.
.

— O co panu chodzi?
— Dwie byłe żony — wyjaśnił Burden — trzy ro

dziny na utrzymaniu.
— Co to ma wspólnego z wypadkiem?
— Interesuje, nas wszystko, co mogło wpłynąć na

samopoczucie pilota. Mógł być zatroskany, albo w sta
nie depresji. Zdekoncentrowany.

Nastąpiło dłuższe milczenie, a potem Julia szepnęła:
— Byliśmy bardzo szczęśliwi. Był zadowolony ze spo

sobu, w jaki prowadziłam mu dom. Lubił potrawy, któ
re mu przyrządzałam. Cieszył się. wszystkim. Było nam

dobrze ze sobą. Nie mam nic.do ukrycia.
Płakała teraz z pochyloną głowa.
Z niezrozumiałych powodów Burden poczuł, że wzbie

ra w .nim wrogość w stosunku do tej.kobiety.
— W takim razie musi pani wiedzieć, źe miał romans.

Sypiał z jedną ze stewardes, która, też była na pokła
dzie.

Julia spojrzała na Burdena. Spuścił wzrok. Sam nie
rozumiał diaczego wymknęło mu się to zdanie. Przecież
to była zwykła plotka, podrzucona mu przez urzędnika
linii szukającej kozła ofiarnego. Ale nie mogę jej prze
cież przeprosić, pomyślał, wyszedłbym na głupca.

— Ta dziewczyna przeżyła katastrofę i leży szpi
talu w Katanii — dodał. W gazetach była jej foto
grafia,

(Ciao dalszy nastąpi) (F7)

W hali Hutnika

Turniej siatkarzy
o Stalowy Puchar
TRADYCYJNIE, przed roz-

poćzęciem ligowych rozgry-
. wek,' krakowski Hutnik orga
nizuje turniej siatkarzy o Sta
lowy Puchar Nowej Huty, Do
udziału w imprezie poza zes
połem gospodarzy zgłoszono
drużyny Lokomotivu Kijów (5
miejsce w radzieckiej ekstra
klasie), sosnowieckiego Płomie
nia oraz .warszawskiej Legii.
Udział tak renomowanych dru
żyn gwarantuje wielkie emo
cje. Dla kadrowiczów występu
jących w Hutniku, Płomieniu i

Legii będzie to pierwszy po
ważny start po mistrzostwach
świata. Będziemy więc mogli
naocznie przekonać się jak
wygląda aktualnie forma Kar-

barza, JSebła, Gawłowskiego,
Boska, Stefańskiego czy Drzy
zgi-

Program turnieju:' jutro od

godz. -1 7 '■grają Lokomotiv —

Płomień oraz Legia — Hutnik,
w sobotę, także od 17: Loko-
motiv, — • Legia oraz Płomień —

Hutnik i. w niedzielę od godż.
JO: Legia — Płomień oraz. Lo-
komotiv — Hutnik. (Wi-Gr)

W. piłkarskich pucharach
do Ćwierćfinału pucharu

Zdobywców Pucharów zakwalifi
kowały się. zespoły : Banik Ostra
wa, lpswich ToWn, Inter, FC Mag
deburg, Barcelona, która odrobiła,
stratę 3. bramek w rewanżu w An-

■derlechtem .1 wygrała rzutami kar
nymi' 4:1, SK Bereren,' Serrette
Genewa i Fortuna Duesseldorf.

W Pucharze . UEFA ' w' którym
występuje wrocławski Śląsk naj
większą niespodzianką było wye
liminowanie Eyertonu przez pra
ską Duklę. Ponadto do 116 fina
łu awansowały: Crvena Ryezda,
Heartha, Valencia, VFB Stuttgart,
AC Milan, Borussia Moenchen-

gladbach, Honyed, EVB Esbjoerg,
Manchester City, MSV Duisburg,
West Bromwi-ch, Arsenał, Ajax,
Racing Strasbourg.
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Różne
ZOO (Lasek Wolski) od ged: |

do zmroku.. L

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 15, 19, 20, 21,
0.01,1.2,3, -4.Ś. i

1S Tu Jedynka. 17.30 Radig
rier. 18 Tu Jedynka d.c . 13.251
tylko dla kierowców 18.33 Kc: g?
życzeń. 19.15 Konc. na instruiw sg
ty. 19.40 Muz jazz. 20.05 Rep.:
zamówienie. 20 20 W.yb. sol a.[
rep. popularnym 21.05 Kron. śjw ;

2T.15 Panorama pols. pios. Ą :

Tu Radio Kierowców. 22 .23 Kp i

ków na muz. antenie. 23.00 W

Was Polska.
PROGRAM II

Wiadomości: 16.40 . 21.30 . 23-30;.
17.00 Impresje jazz. 17.20 M:

droga do teatru — wspornik
A. Szyfmana. 17.40 Obiad na)
dną osobę — rep lit. 18.00 J.l

Bach — HI suita.. .18.30 Echa ĆS-
18.40 Śladem inwestowanych
bardów. 19.00 Konc wiecz. I'

Dźwi^ Plakat Reklam. 19.55

talog wyd. 20.00 Studio Be?-

2C.20 Muz. kameralna SchuW3
21.10 M. Ravel — Le Tombeaii1

Couperin. 21 .40 C. Monteyeró?
Msza czterogłosowa. 22 .00 Ksi^
które na was czekają. 22 30 W?-
sże Wł. Broniewskiego. 22-40 9

rnotny rycerz — mag. 23.18,’
Szymanowski — 6 pieśni Mu^

Szalonego. 23.35 Co słychać
'

świecie. 23.40 Muzyka.
PROGRAM 111

Wiadomości: 17. 19.30, 22. ’ '

17.05 Muz poczta UKF.
Wszystkie drogi prowadzą do ?1

shville, 18.10 Polit. dla
kich. 18.25 Czas relaksu. 19
max. 19.35 Opera tyg. 19.50 Z P--

mienia cedru — ode. pow. A.
łudiakowa, 20 Blues wczoraj i
20.30 Pamiętniki — J. Kruszej
— Przed pół wiekiem w Wajs?
wie. 20.4-5 Kwadrans dla G. p-(
sona. 21 Prawdziwa er.oica
thovena. 22.08, Gwiazda sied^

wiecz. — K Krog, 22.15 ■
pow. w wyd. dźwięk. — W .

Iow — Lato zielonej gwiazdy
5), 22.45 Ballady J. Mitchell* ■
Dom- — wiersze R. RożdiestW

skiego. 23.05 Między dniem a sne"

PROGRAM IV
Wiadomości: L6 40. 22 .55 -ó*
16.50 Kwadrans akad. (Kr)-

Utw. kompozytorów ios. i ra.

w Krak. Filharmonii

(Kr). 17.25 Z plyiotek: Z

skiego (Stereo) (Kr). 17 .55'
darskie rozm.- 18.14 Raciio-te^W |

(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.2-5 f

stawy i wzory. 18.45 Sekrety
’ J

tów. 19.00 Struktura hry«t81'
19.15 Lekc. 'jęz. ros. 13.30 Wiej
skie echa muz. 20.15 Niech i>ar.,

śpiewają 20.45 F. la-r-e-Yc-, ,

Konc. skrzypcowy. 21 .10 G. f3 >
— Reęuiem. 21.50 Nowe nagr: rJ}
J. Romaniuka. 22 .15 Ziemia, c3;(
wiek,, wszechświat. ' 22.95 RaX,l',r
lew. Szkoła SrAdflia. -dla Fra^.

cych — Metodyka,
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