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Depesza z Polski
Kraków, poniedziałek 7 stycznia 1980 r.
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KABUL, DELHI

Tysiące Afgańczyków zebra
nych wzdłuż ulic śródmieścia

Kabulu radośnie powitało 6 bm.
około 2 tysięcy więźniów polity
cznych, zwolnionych w niedzielę

Święto Kampuczańskiej

Republiki Ludowej
Z okazji pierwszej rocznicy

wyzwolenia, przewodniczący
Rady Państwa PRL — Hen
ryk Jabłoński i prezes Rady
Ministrów — Piotr Jarosze
wicz wystosowali do przewo
dniczącego KC Frontu Jedno
ści Narodowej dla Ocalenia

Kampuczy, przewodniczącego
Ludowej R.ady Rewolucyjnej
Kampuczańskiej Republiki
Ludowej — Heng Samrina

depeszę z najserdeczniejszymi
gratulacjami i gorącymi po
zdrowieniami dla Frontu Jed
ności Narodowej dla Ocalenia

Kampuczy, Ludowej Rady
Rewolucyjnej Kampuczań
skiej Republiki Ludowej o-

raz narodu kampuczańskiego.

33-lelni japoński instruktor pły
wacki — Shoichi Nakajima jako
pierwszy człowiek przepłynął cie
śninę Magellana pod wodą. Płynął
on na głębokości 5—6 metrów. Po
konał odległość ok. 4 km w go
dzinę i 35 minut, o pół godziny
szybciej niż planował. Nakajinrie
towarzyszyli 3 płetwonurkowie,
którzy dostarczali mu zapasowe
butle z tlenem. Pływak zmieniał

je dwukrotnie. Temperatura wo
dy wynosiła ok. 8 stopni C.. pręd
kość wiatru 10—15 metrów na sek.

CAF — Photofax — telefoto

UFO nad Chile
i Meksykiem

BUENOS AIRES
Wielu mieszkańców miejsco

wości Toconano w pobliżu chilij
skiego portu Arica, obserwowa
ło ewolucje 6 obiektów przypo
minających eskadrę UFO, które

po jakimś czasie zniknęły za ho
ryzontem Andów. Według rela
cji naocznych świadków obiekty
te w pewnym momencie zawisły
bez ruchu w przestrzeni po
wietrznej, po czym z niewiary-
godńą prędkością odleciały w

stronę gór. Wszyscy świadkowie

stwierdzają jednomyślnie, iż
widziane przez nich obiekty la
tające miały kształt kulisty i e-

rnanowały silne, wpadające w

tonację fioletu, światło. Obiekt

usytuowany w samym środku

eskadry przypominał natomiast
kształtem cygaro. Relacje miesz
kańców Toconao potwierdzili
przebywający w rejonie San Pe-
dro de Atacama turyści, którzy
oświadczyli, iż widzieli w biały
dzień eskadrę nie znanych im o-

biektów poruszających się po
niebie z zawrotną prędkością.

HAWANA
Z Cuerrravaca nadeszła wiado

mość o niecodziennym spektaklu,
jaki oglądano na pograniczu
meksykańskich stanów Morel os

i Puebla. Ukazał się tam na nie
bie nieznany obiekt, który wy
konał kilkanaście ewolucji w

płaszczyznach pionowej i pozio
mej. Świadkowie określali zja
wisko jako „jakiś dziwny apa
rat”, który zadziwiał niesamowi
ta prędkością poruszania się w

przestrzeni powietrznej.

i

rano z więzienia. Łącznie
przejęcia .władzy przez zwolen
ników Jedności Afgańskiego Ru
chu Rewolucyjnego i Postępowe
go pod przywództwem 50-letnie-

go Babraka Karmala, zwolniono

przeszło 5 tysięcy osób, w więk
szości członków i sympatyków
rządzącej Afgańskiej Partii Lu
dowo-Demokratycznej, wtrąco
nych do więzień po lipcu 1979 r.

na rozkaz Hafizullaha Amina, u-

suniętego 27 grudnia ub. roku.
W centrum Kabulu panowała

w niedzielę świąteczna atmosfe
ra i tłumy mieszkańców stolicy
wiwatowały, gdy b. więźniowie
tutejszym obyczajem całowali

się po trzykroć z członkami

swych rodzin.

Korespondenci , prasy zachod
niej, którzy zaczęli tłumnie

przybywać do Kabulu 5 i 6 bm.
w ślad za przywróceniem łącz
ności teleksowej i telefonicznej,
mogli stwierdzić, że wbrew

wcześniejszym relacjom ich ko
legów, opartych na. pogłoskach i
wiadomościach z drugiej ręki,
życie w Kabulu biegnie zwy
kłym trybem.

NOWY JORK
Na skutek nacisków państw

NATO i ich najbliższych sojusz
ników oraz Chin, Rada Bezpie
czeństwa rozpoczęła 5 bm. roz
patrywanie „sytuacji w Afgani
stanie”. Doszło do tego mimo

protestów rządu' Afgańskiej Re
publiki Demokratycznej oraz 2
członków Rady Bezpieczeństwa
— ZSRR i NRD. Wynik tej de
baty, którą potrwa kilka dni,

(Dokończenie na, str, 2)

Atak zimy
na Jugosławię
BELGRAD
W Jugosławii panuje najdo

tkliwsza od 10 lat zima. Po za
marznięciu w sobotę 2 osób licz
ba śmiertelnych ofiar mrozów

zwiększyła się od nowego roku
do 31. Śnieżyce i zawieje nieco

się zmniejszyły, ale z kolei na
stąpił rekordowy spadek tempe
ratury. W Sarajewie słupek rtę
ci spadł do minus 24 stopni C.

W ciągu najbliższych 9 lat

powstaną 4 tol# linowe
Tatry • Turbacz • Krynica • Szczawnica

Polskie Koleje Linowe stają
przed wielką szansą rozwoju.
Oto uchwała Rady Ministrów
nr 157 z 5 października 1979 w

sprawie dalszej realizacji za
dań województwa nowosądec
kiego w dziedzinach lecznictwa

uzdrowiskowego. turystyki i

wypoczynku w latach 1981—1990
— postawiła przed zarządem
Kolei Linowych konkretny plan
działania. W ciągu tych 9 lat

należy wybudować 4 kolejki li
nowe w Tatrach jedną kolej
kę linowTą na Turbacz jedną na

Jaworzynę Krynicką i jedną na

Polanicę w Szczawnicy.
Z tej inwestycyjnej „siódem

ki” wiadomo coś więcej o kolej
ce na Turbacz. Biuro Projektów
„Translin” w Zakopanem otrzy
mało już zlecenie na opracowa
nie jej koncepcji. Wiadomo, że

dolna stacja znajdzie się na

przedmieściu Nowego Targu, a

górna pod szczytem Turbacza.

Kolejka ma być kabinowa (ka
biny 4 lub 6 osobowe), długość
kolejki wyniesie ok. 3 km przy
różnicy wzniesień ok. 700 m.

W ciągu 6 miesięcy inżyniero
wie ma.ią przedstawić wstępną
koncepcję nowoczesnego roz
wiązania tej kolejki Przewidu
je się, że kolejka na Turbacz

będzie w przyszłości powiązana
z krótszymi kolejkami siodełko
wymi i wyciągami narciarski
mi. Wtedy Turbacz i Gorce sta
ną się wielką atrakcją turysty
czną i narciarską.

W polskich górach mamy 15

kolejek turystycznych. Uchwała

700 dolarh za złota!
TOKIO
Dziś na giełdzie w Hongkongu

cena złota

poziom. Za

płacono 677

najwyższa cenę złota notowano w

Hongkongu w uh. czwartek. Wy
nosiła ona 631 dolarów na uncję.

osiągnęła rekordowy
uncję tego kruszcu
dolarów. Dotychczas

KRAKOWi
ROK XXXV PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 5 (10560)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

zbrojeń, nad-
wielu krajów

rozpoczyna się

MOŻNA dopuścić do

wprowadzenia w życie posta
nowień brukselskiej sesji ra
dy NATO o produkcji i roz
mieszczeniu w Europie zachod
niej nowych amerykańskich
rakiet, które mogą być wy
posażone w głowice jądrowe.
Jest to sprzeczne z wolą naro
dów i służy interesom sił zim-

nowojennych. Taki jest ton

doniesień o protestach opinii
publicznej, występującej prze
ciwko polityce
chodzących z

świata.
W ASUANIE

dziś kolejne, egipsko-izraelskie
spotkanie na szczycie premie
ra Begina z prezydentem Sa-
datem. Będzie to piąty taki

„szczyt” od momentu podpisa
nia egipsko-izraelskiego, sepa
ratystycznego układu pokojo
wego, uznanego przez świat a-

rabski za sprzeczny z jego in
teresami.

W SOBOTĘ
poinformował
mianowaniu

pierwszym ambasadorem Egip
tu w Izraelu. 57-letni S. Mor-
tada pełnił obowiązki ambasa
dora Egiptu w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, w Sene
galu i Maroku. Pierwszym
ambasadorem Izraela w Egip
cie jest Eliahu Ben Ełissar.

DO PEKINU przybyła z o-

ficjalną wizytą amerykańska
delegacja wojskowa, na której
czele stoi minister obrony USA
— Brown. Przeprowadzi on

rozmowy z przywódcami chiń
skimi oraz odwiedzi kilka
chińskich jednostek wojsko
wych.

Kair oficjalnie
Tel Awiw o

Searta Mortady

o rozwoju województwa nowo
sądeckiego przewiduje również

budowę systemu kolejek w Ta
trzańskim Parku Narodowym.
Mają to być: kolejka siodełko
wa z Kuźnic na Kondratową,
kolejka z Hali Gąsienicowej na

Beskid, kolejka na Pośredni

Goryczkowy. Te 3 kolejki zosta
ną uzupełnione wyciągami nar
ciarskimi.

Dotychczas, kiedy w Polsce

budowało się jedną kolejkę na

10 lat, projektowano każdą z

nich osobno i potem stawiano

parę lat. Dziś, kiedy tylko w

woj. nowosądeckim chcemy po
stawić 7 nowych kolejek w 9

lat, trzeba opracować nowoczes
ne powtarzalne rozwiązania i

wybrać wykonawców,- którzy
się będą specjalizowali w tych
pracach.

Ta okazja rozićoju turystyki
i narciarstwa nie może jednak
w żadnym stopniu spowodować
zagrożenia dla przyrody. (AL)
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Triumf Indiry Gandhi
Na niebywały triumf Kongre

su Indiry Gandhi zanosi się w

przedterminowych wyborach do

Izby Niższej parlamentu indyj
skiego, zakończonych 6 bm. Spo
śród 121 mandatów dotychczas
rozstrzygniętych, Kongres zdobył
aż 91, podczas gdy Janata, która

rządziła Indiami w latach 1977—

79, tylko 7.

Z przejrzystym, korundowym ostrzem

Przyrząd ma kształt długopi
su z końcówką-wkładem cień
szą od zapałki. Ten w trzonku

zagłębiony wkład posiada wy
stające i ustawione pod odpowie
dnim kątem ostrzę o długości ok
2 mm i szerokości
niż pół mikrometra,
przeźroczystym jak
strzem korundowym
polskiej produkcji,
skawińskiej Hucie

dla potrzeb

mńiejszei
Wkład z

szkło o-

to novum

podjętej w

Aluminium

mikrochirurgii,
głównie chirurgii oka.

Przejrzyste, korundowe os
trze skalpela — na zdjęciu w

powiększeniu pod lupą.

Mróz trzyma nadal
Już czwartą dobę trzyma w

Krakowie i województwie miej
skim mróz. Temperatura nocą

dochodziła już nawet do blisko
minus 20 st. C. .Dziś, wczesnym
rankiem o godz. 5.00 notowaliś
my w Krakowie już .tylko mi
nus 9 st. C. 7, powodu niskiej
temperatury, ale chyba i innych
przyczyn, w ostatnich dniach

są krakowianie świadkami licz
nych zakłóceń i perturbacji w

komunikacji miejskiej. Wystę
pują duże przerwy w ruchu,
wozy jeżdżą nieregularnie. Dzi
siaj na trasy miejskie wyruszy
ło zaledwie 277 autobusów MPK.
to jest o 60 mniej niż zakładał

plan, oraz 481 tramwajów (tu
taj lepsza sytuacja).

Mnożą się też awarie. Zablo
kowanie tramwaju ok. godz, 6.00

(Dokończenie na str. 2)

Joy
zginęła
piątek
70 lat.
wana

w

Jak już informo
waliśmy, popu
larna autorka

książek o lwicy
Elzie, znana rów
nież dzięki słyn
nemu serialowi

telewizyjnemu —

Adamson,
w ubiegły
w wieku

zaatako-

przez lwa

kenijskim re
zerwacie dla dzi
kich zwierząt. Na-

zdjęciu: Joy A-
damson w pobli
żu swego domu
w Kenii z za
przyjaźnioną lwi

cą.
CA.F — telefoto

Obróbkę i kontrolę korundowego ostrza

się pod mikroskopem w Wydz. Kamieni

wińskiej Huty Aluminium.

Przed rokiem z zapytaniem
czy możliwa jest taka produkcja
w Hucie Aluminium, wystąpiła
dyrektor Instytutu Okulistyki
Śląskiej Akademii Medycznej w

Katowicach prof. dr hab. med
Ariadna Gierek, przesyłając rów
nocześnie podobny, importowa
ny przyrząd z diamentowym o-

strzem.

I tak obok zespołu Instytutu
Okulistyki Śląskiej AM powstał
zespół wykonawców urządze
nia w Hucie w Skawinie w

. składzie: dyr. inż. Janusz Jóź
wik oraz z Wydziału Kamieni

Syntetycznych — kierowanego
przez inż. Mieczysława Klicha
— jego zastępca mgr Jan Oso-

cha, mistrz inż. Andrzej Kozak
i szlifierz Andrzej Wilk.

Jeśli typowy skalpel chirurgi
czny musi mieć przede wszyst
kim łatwość sterylizacji jak też

łatwość dobrego oddzielania

Poęlębin się chaos
i niepokoje w Iranie

TEHERAN
'

Specjalny wysłannik PAP —

Ryszard Kapuściński, pisze:
W kilku miejscowościach Ira

nu doszło w sobotę i w niedzielę
do poważnych starć między róż
nymi grupami ludności. Starcia
fe pociągnęły za sobą poważne
ofiary i przyniosły wicie znisz
czeń, pogłębiając jednocześnie,
stan chaosu i niepokoju w kra
ju.

Trwały m. in. walki w położo
nym nad Zatoką Perską mieście
Bandar Lengeh, w czasie któ
rych zginęło 41 osób, a 110 odnio
sło rany. Przypuszcza się. że

walki toczą się między sunnita-
mi i szyitami i mają podłoże re
ligijne. Do Bandar Lengeh skie
rowano w niedzielę oddziały
pasdarów w celu przywrócenia
porządku.

W prowincji Chuzestan w

Kurdystanie wybuchły w nie
dzielę walki w mieście Masjed
Soleman, w czasie których około
200 osób odniosło rany. Demon
stranci zdobyli, a następnie pod
palili budynek gubernatora, a

policja użyła gazów 'łzawiących
do rozpędzenia tłumu. Walki w

tym mieście trwają nadal.
W niedzielę rano został zamor

dowany w Isfahanie przewodni
czący Komitetu Rewolucyjnego
iego miasta — Abbas Bahraini.

kiedy wychodził z domu, aby u-

dać się do pracy.
Jednocześnie w dalszym ciągu

trwały starcia uliczne w stolicy
irańskiego Azerbejdżanu — Te-

brizie, w czasie których około
150 osób odniosło rany, a jedna
osoba została zabita. Niedziela

była trzecim dniem walk w Te-
brizie między zwolennikami aja
tollaha Szariat-Madariego i a.ia-
to'laha Chomeiniego, mimo cią
głych nawoływań obu przywód
ców religijnych do spokoju i po
rozumienia.

Wobec narastającej fali terro-

skalpelu prowadzi
Syntetyczn-ob ska-
Fot. Jadwiga Rubiś

tkanki w procesie operowania, to

w tym przypadku chodziło jesz
cze o coś znacznie więcej. Mia
nowicie. by ostrze nożyka chi
rurgicznego było przeźroczyste
dla umożliwienia chirurgowi —

przy użyciu mikroskopu —

serwacji znajdującej się
ostrzem tkanki.

Zastosowanie i

in. diamentem)
(Dokończenie

ob-

pod

obróbka

bezbarwnego
na. str. 2)

(m.

Ponad 2 tys. ofiar

w Irlandii Północnej
LONDYN
W niedzielę wieczorem w Bel-

Mśció zginęło 3 żołnierzy brytyj
skich. Salńóchńd. którym jechali,
wpadł na minę. Od ponad 10 lat
konfliktu w Irlandii Północnej
śmierć poniosło fam ponad 2 tys.
osób.

ryzmu i zamieszek, w Iranie, p.o.
ministra spraw wewnętrznych.
Hodzatoleslam Ali Rafsandzani

oświadczył, że Rada Rewolucyj
na postanowiła zastosować środ
ki nadzwyczajne wobec terrory
stów i osób odpowiedzialnych za

(Dokończenie na str. 2)
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Miła, tradycja. Klubu Dzienni
karzy „Pod Gruszką” stała się
doroczna, styczniowa impreza. —

wybór dziennikarskich Trzech
Króli. W ub. sobotę insygnia wła
dzy w postaci korony i gruszki,
(symbol Klubu) otrzymali Kwa

Rudzka. Sfartistaw Słupek i Wła
dysław Figiel. Cała trójka wielo
letnich dziennikarzy krakow
skich, mimo że sa. już od pewne
go czasu na emeryturze, wciąż
utrzymuje kontakty z zawodem
i macierzystymi redakcjami. E-

wa Rudzka wiele lat przepraco
wała w „Dzienniku Polskim”,
Stanisław Słupek związał swe

życie zawodowe z krakowską
rozgłośnią Polskiego Radia, a na
stępnie z tygodnikiem 7.SL „Wie
ści”, zaś Władysław Figiel kie
rował oddziałem ..Głosu Pracy”
w Krakowie. Serdeczne życzenia
złożył „Królowi” prezes zarradu
Oddziału ± Krakowskiego SDT,
red.. Zbigniew Regucki.

J
IJTRO pogoda w rejonie
KPakOwa kształtować .się
będzie w obszarze pod
wyższonego ciśnienia. Za-,
chmurzenie umiarkowa
ne. rano . zamglenia'. W'

ciągu dnia możliwość wy
stąpienia słabych. opadów

śniegu. Wiatry południowe i

południowo-zachodnie 3—< n>

na sęk. Temperatura maksy
malna dniem minus 5—3, mi
nimalna nocą minus 6—16 st. Ć .
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;eśt x gery wiadomy. wzglą
du ni t'd, ze stiridwi ńiru-
szeńie zisMd Kirty ŃirddÓAv
ŻjedrideżóńyćK. riii ri$óżi żKk’6ń~

cżye śi^ prżyj^ćidftf jakiejkol
wiek reżdlućji.

Występując w tóku debity mi-
ńi.śfer spraw zigrańićżńycH Af
ganistanu, Mdhammdd Dóst

pr7..ypdd5ńiał Historią a fińskiej
rewolucji kwietniowej, która

wyzwoliła jego naród spód tyri-
ń.ii feudilńej, związanej ź impe-
riilizńierh i middzyriaróddwą rd-

akćją. Siły mi^dzyriiródówegó
WstÓćzńictwa — stwierdził Dóst
-— ńie dały zi wygraną i wzrńó-

ingerencji -w w^Wń^trzne

sprawy Afganistanu. Mówiąc 6

obecności ógri,riićżÓńdgó kóńtyń-
geńtu wojsk, radzieckich w Af
ganistanie.

’ minister stwierdził,
że hi podstawie afgańskó-ra-
dz-ieckiego układu ó przyjaźni,
steśuńkach dobróśąsiedźkicH i

i sprawie Afganistanu
MAŚZYNGTON
^różj-óćńt J. Ćartąr A-ygłóśił

ś»- fiiątek pi-zęmówięńj* tńląwi-
zyjńó, A" którym pt-zedstswił A-

merykąńską politykę iróber sy-
tu&ćji A- rćmriić Azji półudńió-
wó-żAcHódń'ie.j.'

kwćśtii Trśńti CAfter ]S5wtó-
rżył wiólókrotńie już ^rzĆdstA-
wiąfię IwierdzAńiA AdrtiińistrA-

cjl, ż.» Wstśz.yńgfóń jSóśżukuj* i

n*<1al będzie poszukiwAł wyjścia
ź kryzyśu i dążył dó uwolrtieńiś
zakładników amerykańskich
trżymAńyćft w ariihaśAdżię UŚA w

TćHerańió droga różnćgó rodza
ju naćiśkó w i pÓzyśkiwAniA pó-
parcia innych krajów. W prze-
rtiówióńiu prezydenta UŚA za-

brzńiiała jednak grożbA kińdy
mówił, że „cierńliwóść ańiery-
kańska ńiA śwó.i* granicę”.

Zasadniczą cześć Wystąpienia
prćzydeńt poświęcił sprawie Af-

gAńiśtańu. ĆałkdwjdAw ifińóriąjąp
fakt, że Związek Radziecki u-

dź.iólił pohtócy-' Afgantśtónówi
r.źódnie z pó«tajiówieńiami ukłA-
riu n ńrz.wiaźńi miedz-- obu kra
jami i Kartą Narodów Zjedno
czonych. Carter zapowiedział
szereg usztywnień i ograniczeń
w stosunkach UŚA —■ZSRR. Te

.iediióstróńńć posunięcia rnaią
óbjAć ograniczenia w eksporcie
do ZSRR wielu towarów. A’ tym
zboża, odrór-zenie . wcielenia W

żyćiś ósiągńićtyeh n-czó.śriiej pó-
róźuMióń A- dz.iódźińie kóntak-

tów kulturalnych i naukowó-
'

technicznych, ograniczenie, ra
dzieckich praw dó .połowów ńa
wódach Atlantyku i Pacyfiku n-

zńan:Ańych przez U.ŚA żA własną
strefę półówów^. Póń-tórz.ył óń.

swą decyzję ódi-óćzeńia dóHAty
ńAd SALT TT w Senacie i mówił
także ó eweńtualńóśći wyćófa-
ńiś --ię tJŚA ż udżiałii w Olim
piadzie w Moskwie.

Z

.# ź.wiaz.ku z fvyśtąpieńi»m
pi;eżyrlentś UŚA J. ĆArt*r» w tć-

lęwiżji ąmćrykAńśkićj 4 bni. *-

gćńć.ia T.AŚŚ zóstała uńówAżnió-

ńA do żłóżeńiA oświadczenia, w

którym stwierdza, że ziwArte w

tyńć wystąpieniu oceny pólity-
rżńć i zapowiedziano konkretne

posunięcia admińistrtóji' Amery
kańskiej na areńió międżyńaró-
rjówei órizńaczaia ’

się brakiem

równowagi i IćkcćwAź.ęniem ży-
wćiiyrh interesów pókóju. zU-

fódzóńia napięcia miódzynaródó-
wćgó i konstruktywnego róźwó-

,iu stosunków radzieckó-amery-
kińskich. TASS pisże, 4« treści
t.eeó wystąpienia ńie można óce-

ń.ić’inaczej, niż jako wrogi* wo
bec ńokoju.

Agóńcia zwraca uwagę, że -na
ród afganski i tylko ón sam. a

nikt ińńy, ma prawo ókrcślaĄ
drogi swego rózfróiu wewńótrz-

ńógd. jak też decvdówAć ó swych
śtóśuńkAch z -ińnćńii państwami
.tńdnakż.e administracja amery
kańska Próbuje odmówić naro
dowi afgańckiómir takiego pra
na i brutalnie ingerować w we-

wńń‘rzne sprawy Afganistanu.
Nawiązując do poruszonej

przez nrózydehta sprawy irań
skiej. TASS stwierdza, że pono
wnie nsilujó ón wykorzystać
fAkt zatrzymania -współpraco
wników ambasady amerykań-

. wsfiółpricy, Z^j^zók Radziecki
. udźiślił AfgMnistińówi poriiócy w

| c41u usunięcia zagrożenia ż ź<-

grdńiey dlt niepodległości, suwe
renności i integrtlrióśći teryto
rialnej Afganistanu. ^Tójśka ra
dzieckie zostaną wycófarie i Af
ganistanu ź chwilą usunięcia
tych zagrożeń.

Źdbierając głoś w tóku debata

przedstawiciel Polski; amb. Hen-

ryk Jgróśzek stwierdził, ź4 zda-
riierń rządu PRL rózpdtrywMńie
sytuacji w /Xfganiśt^ńid przez
Radę jest sprzeczne z postano
wieniami Karty Narodów Źjęd-
noezóriych, a zwłaszcza z zMśidą
nieingerencji w wewnętrzne
sprawy państw i rtiO uwzględnia
prawa państw — ozłórików OŃZ
dó indywidualnej #lbó żbiórówej
samoobrony. Rząd PRL jest głę
boko przekonany. Ź0 dńbga dó

zapewnienia jedności narodu Af
ganistanu i do jego postępowego ■
rozwoju nie prowadzi ani przez
podsycanie i wspomaganie sił

feudalnych rebeliantów w tym
kraju, Srii przez bezzasadni róż-

trząsańie w ONZ spraw, które

leżą w wyłącznej, suwerennej
kompetencji dartego państwa —

ćzłóńk* ONZ. Droga ta prowa
dzi'natomiast poprzez zrozumie
nie i współpracę z rządem, któ
rego program jest zgodny z ży-
c.iówymi interesami narodu a(-
Ćańśkiegó, ze sprawą stósunków

dobrego sąsiedztwa i stabilizacji
w regionie.

Stały przedstawiciel ZSRR w

Ć)NZ, ^mb. Oleg 1’ró'jańÓ'wski
nrzyióczył m. iri. głosr )5rasy i-

mćrykanskiej, stwierdzajaci. że

w Pakistanie śżkólóńo siły ri-

bilianekie w celu óbalinia rze
dli aćgąńskiegó. Śiły te były za
opatrywane przez Chińczyków
oraz brzóz tajne służb-ż USA.

ZSRR nie mógł. ńozWólić ńd tó.

aby Afganistan stał się przyczół
kiem aśreśii impc’*ialistycznói
przeciwko ZSRR Pó ustaniu

przyczyn, dią których Afgani
stan wystąpił ó radziecką pomAc
wojskową, ZSRR zamierza ćał-
ków’ció wycófae swój kontyn
gent wojskowy z tego kraju.

Wśród najzaciekleiszych gło
sów wymierzóńveh po-

. sfęnówym przęrrii.Jińóm , W A.fga-.
nistąpię. ^ezółoAye pózveie_ zaimo-
wałv wystąpienia przedśtiwieie-
li ChRL oraz zbrodniczego reżi
mu z Kaninuczy. kłóry został ó-

balony przed rokiem.

Kronika wypadków
• # sobotę i niedzielę ńś dro

gach Krakowa i województwa
miejskiego zdarzyło si* 10 wypad
ków. w których 10 osóh doznało

obrażeń ciała. MO zanotowała
także » ,,śtliićz>k>’.

Mar STANISŁAWOWI

REGNOWSKIEMU
składamy wyrazy głęboki r-

go współczucia z powodu
śmierci MATKI

Sarriórząd i młodzież
nr Liceum Ogólriókszfał-
cacćsó dla r.racujścyćH
w Krakóy ić-NÓwej Huei*

skiej w Teheranie dó szantażo
wania sąsiadującego ze Związ
kiem Radzieckim Tranu i groże
nia mu. Tak jak wiele innych
krajów. ZSRR wyrażał już swe

slańówisko, co dó konieczności

uregulowania sporu irańsko-

AtńerykAńskięgó środkami pókó-
jdwymi; UŚA wolą jednAk inne

śródki, cTicą zwłaszcza doprowA-
rizić do blokady gospodarczej T-

ranu Powstaje więc pytanie, czy
w Waszyngtonie różważonó na
leżycie, jakie mogą być ńasłóp-
stfvA ńróby ustanowienia tAkiei

blokady i wywierania nacisku na

Iran oraz w jaki sposób i W ko-

gó najbardziej ugodzi ta polity
ka?

Oświadczenie TASS zwraca

następnie uwagę, że prezydent
USA. najwidoczniej nie przypad
kiem nie mówi nic o sprawach
europejskich, o rejonie, gdzie
tendencje dó odprężenia i wza
jemnie korzystnej współpracy
państw o odmiennych usf.róiśch

społecznych szczególnie dynami
cznie mzwinPły sie w ostatnich

!afaćh. Przemnożenie tń ńie mo
że zatuszować faktu narzucenia,
za nośredniciwęm NATO, wła
śnie przez USA kilku państwom
zachodnioeuropejskim decyzji o

rozmieszczeniu na tym konty
nencie amerykańskiej broni ra-

kietowo-nuklearnej średniego

t-

Z KRAJU
M tJJÓZlAŁEM crłónka liiurt

7*ólityćBii<«e JtĆ FŹlżFt, prr.rf-
■wedniozącejo Ńady J*aB«trt< —

Henryka Jabłońskiego Odbył*
się 5 bm. we Wrdelftwiu Spra
wozdawczo-Wyborcza Konfe-
rerićja ^artyjrii Śląskiego 6-

kręgu Ttfójskówego’. W konfe
rencji w Śińradzu W tym dniu

uczestniczył członek Biura po
litycznego. stekretMrz KĆ PzPlt
— Śtefarf Ólszowśki, w konfe
rencji W Kielcach — ćzłoriek
SOkretariittii KC, ki^rdwńik

Wydziału Przertiysłu Lekkie
go, Handlu’ i ^Odżycia KĆ
FŻrtli — Zdzisław Kurowski, i

w KoszMlirtid ćżłónńk' KĆ, kie
rownik Wydziału Organizacyj
nego KC rZPR — Kjystyn dą
browa. /

PpteifiA Pady Ministrów —

Piotr JArdśźCwićz Wysfdid^dł'
depószę gratulacyjną dó pre
miera rzędu rtepubliki Portu
galskiej — Prińciścó ś* car-

ńeirO w związku z eWjęćińrił
prz^z rtićgo tć'gó śtiiidwiska.

ŻAKONĆZ,y^ się jirzdpTdwi-
dzarty ód Ź bńi. zimowy spiś
pogłowia zwierząt gó.epodar-
------......... .. .

---- -

KABUL
„Święte, przymierze” reakcyj

nych państw i sił muzułmań
skich, a także Chin wzmogło w

ostatnim czasie działalność prze
ciwko rewolucji afgańśkiej,
zwiększając pOmóć dla afgań-

■-kich sił kóńtrrewolucyjnych.
W pólńOcńym Pakistanie, *

póbliżu irańićy afgańśkiej. prży
óbozAch dl< uchodźców ąfgAri-
skich czynne są od Wielu mie
sięcy óśródki szkólenia r*B«-

liańtów. . Triśtruktórami są ■tam

oficerowie przedrewolucyjnej
Armii Afgańskićj, Pakistańczycy
i Chińczycy.

W ostatnim czasie w obozach

tych zakończył się cykl szkole
nia i jak podał 5 bm. .bombaj-
ski tygodnik ..Blitz”. n* pierw
szy tydzień stycznia planoWanó
przewrót kontrrewolucyjny w

Afganistanie.
DELHI
Jak podaj# indyjska agencji

ńra.śówa unt, lewacka organi
zacja Afgańska „ŚżólA-A Dża-

wid”, wspierana przóz Ćhiriy
wzmógła W :ó.śtai:i«ch tygódńiich
działalńóść .terrdrystyćzSą -’w

półńócrfó-wsćhódńicli i WsćHó.d-
ńiefi prÓwińc.iAcH AfgAniśtAńu i

jej póczyńAńiA; razem ż innymi
'

•'•dArzeńiami, przyczyiiily sió
do wzrostu żagrdżdńia kóńtrre-
wólueyj.ńęgó W kriju. V?Artó

nrzypórdńieć; że już. w# wrześ
niu' Uli; r. źródła miAródAjńe W

Kabulu podawały, iż prawie 500
oficerów i żołnierzy chińskich
działa pó stronie rebeliantów w

prowincji Paktia. Chińskich in
struktorów wojskowych Widzia
no wśrófl l*6ńtrrewólucjońist.ó ’>- .

rówńidż W innych prowincjach
Afganistanu i w Obozach kontr
rewolucjonistów afgąńśkich riA

t.erytóriurń pakistańskim.
BONN

Tygódńik „Quićk”. A;ydrukd-
wał róiację i reporterów, któ
rzy w śruflńiu lliTlS prz*aśi*-
wzigli W’yprAWę dó Odciętych

••

zAsiggu. Decyzja t* jest sprzecz
ni ź ińtÓrÓśiiWi ]S6kóju i fięzpig-
c-zdństfćd w Europie.

TASS jtiśż*, żć A- s-fryrń #jr-
st.Ąpieńiu prezydeńt USA zApó-
wigdziAł sżdreg posuńięć # dzie
dzinie sfosuńkó# rAdżigckó-łmó-
rykAńskich. ĆHóóżi ó żrgdukft-
wAńie i tik już SgrAńiózóAfcH
wskutek pócżyńaó stróńy Ame-

rykMskiój żA-iązków |óspófl«r-
czych, ńAukówó-tócióńićzńych i

wyrńiańy ktdtiirAlńgj, * zA-łłsz-
cza ft tÓ. »Rd órzósżkódżić rAAli-

racii A- półńvrrt zikreśił kóń-
trAktów- dotyczących zAkufiu
zboża ąmórykAńskiegb JóżAli A"
P:Ałvm Dórńu póstAnóAńónft A'

jakiś sposób wpłynąć nA Ztrią-
zek Radziecki, ńa ićgó politykę
zagraniczną, to iest tó snrAiyą
beznadzietna, stwierdza TARŚ
Nikt w USA ńió powinien mieć

żadrtćp WAtpliwóści có fló tego,
że Związek flAdziecki pótrAfi
bronić strych słusznych ihtór*-

sów, interesów swycH sójuśżói-
kó.w i nrzyjAeiół:

W kibrówńiCzyeh kołach Żtyią'-
zku Radzieckiego chciańó iiy
mieć nadzićię, ż> w USA weźmie

górę trzeźwe, dalekowzroczne

podejście do stosunków radziec-

kó-amerykańskich. w tym także
do wysiłków zmierzających do
zachowani* pokoju — podkreśla
w zakończępiti TASS.

fkićM w iń^ywidualnyeh go-

rjiodrfrstWMeh felnych. Spis
przeWirfgdł sfprawnid i w wialu

gminach źnrftał zakończony
przed Wyzńaczdńym terminem.
O Hec bid w Wójdwódźkich u-

rżęddeM statystycznych trwa

wytężona prica nad opraco
waniem zebranych W czasie

spisu materiałów.
LAUFtEAT^M óśtatnie^ó

kórikursu dwutygo'driika
da Narodowa — Óospódarka —

Administracja” na najlepszego
Sołtysa zóstdł Sołtys ^*śi lizę-
dzianowice, gm. Mielec, Józef
órzdljtk. który zdóHył I na
grodę. źródłem zarówrtó jeg^
Óśtą^ńięY.. jak też cdłdj wsi,
WyM współdziałanie Wszyst
kich organizacji politycznych i

społecznych,
<6firtA#.4Ńlł ąą d<5 Akśplóa-

tacji kolejne układy technolo
giczne KTŻ (koparka — taśmo
ciąg — zwałowarka) na budó-
Wie największej W’ kraju ko-
jóAlrii węgli Hrudatri^d W *dł-

ehdtdWif'. W pdździdrdikif uh.
róku rózpóczął pracę trzeci *

kólći taki układ. ^ózWóli td

da zebranie W’ Hićż. róku ok.

W min m sześć, nadkładu i

Odsłonięcie złóż węgla brunat
nego.

rtiemal 6d świata pójririićżńyćh
tćręńó* Afganistanu i Piklsta-

ńu. Pismo póddje, że bazy
kóńtrrewolucyjnych pArtyzAń-
tów Zlókalizówane są w PAki-

stanie W rejóńió PeszAwAr i Tri-
bal; W PesżAwarżę żriajduje się
kwAtera główriA prżykAdey
kóńtrrćwolućyjńych rebelian
tów Afgańskich, próf. P Rabba-

. ńiegd i siedziba jego partii
„JamaiAt-e-Tslam”. Reporterzy
. ÓuickA”, nowołująe się ńa róz-

rtdówy z B. Rabbanim i ófićć-
ranii oddziałów rebalianckich

Piszą, iż ńie ukrywali óńi faktu
zamordowania- ponad 5 tysięcy

yzłorików Ludówo-Demókratycz-
ńć.i Partii Afganistanu. Jeden z

rozmówców, major M. Sadig,
przyznAł się dó OsóbistAgó za-

strź.ęłÓriiA 8 ófiećrów regularnej
Armii afgańskie.i. Z ińfóriPAcji
żAwartyćH w repórfAżu ,.Qui-
cka” jasno Wynika, żę Akcja is
lamskich rebeliantów w Afgani
stanie była órgariizowana i kie-
rówanA ż zewnątrz.

Ofiary terroru
RZYAt ”

Nieznani sprawcy zamordowa
li w niedzielę w Palermo strza
łami 7. pistoletu Santi Materellę,
jednego z wybitnych działaczy
Partii Chrzęścijańsko-Demokra-
tycznej, przewodniczącego regio
nalnego rządu sycylijskiego, w

przeszłości wielokrotnego mini
stra. J«st tó pićrwszy zarrtach

terrorystyczny dokonany: wć
Włósżćch w br. W uh. r. w Wy
niku zamAchóW tArrórystycz-
hyćh śmierć poniosły w tym
kraju 54 ósóby.

MADRYT

Baskijscy terróry.ści przerwali
świąteczne zawieszenie broni”.

jAkićgo przóstmegAli od 18 grud
nia, W ■Raracaldo koło Bilbao zo
stał zastrzelony właściciel baru,
44-łętńi Jesus GarciA; uWażańy
za czołową postać w ugrupowa
niach skrajnej prAwucy baskij
skiej; występujących pod nazwą

,,niekontrolowanych komando
sów”. W jego barze miały się ód7

byWać spotkania, ńa których
prawicowi ekstremiści planowali
żAmaehy na działaczy baskij
skiej Organizacji separatystycz
nej — ETA,

Co słychać?
Dwóch KanńAyjczyków —

Danid Kopert i Donny Krowń
u-nićśli dó komisji ochrony
ńfów czfówiókó Ostry firóttet.
Oto kóbióty óóhnfiwiły ńrzy-
jećin rtft ki/rs króju i szn-
cid. Óbndwdi f>nhdwifi sfdnć-
11 nó stć.nóudsku, że dlożzó-
nt równónńrawniónie płci u-

•pówfi.żnw ich dó tógó) aby Hę
ń&tićzyli szyć,
— **.

S.+n

Józef Cichostępski
d^rttysta

i Wiijtk. zmarl nagle w Krakowie
diii a i śtyCżiiia 1MÓ roku, w wieku 68 lat.

MŚŻA ŻAŁÓńNA odprawiona zostanie przy
zwłokach w kaplicy ńa cmentarzu Rakowickim we

wtorek S Stycznia, o godzinie 12.30, po czym nastąpi
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spo
czynku.

Pogrążeni w głębokim bólu i żałobie
SIOSTRY i BRACIA z RODZINAMI

Prosimy o nieśkładanie kondolencji.

Pierwsi pacjenci
w sanatorium „Kinga II1’

Pierwsi jSAcjóńći przybyli 5

brti. dó riówegó sanatorium

„Kinga II” ■# kopalni Soli w

WięliezcA. Nowa placówka oraz

słnAtdriurh „Kingi I” mogą

pirzyjąć jednorazowo 60 pacjen
tów — tyle bowiem łóżek rńieś-
ci »ię W 3 podziemnych starych
kórńóracli kdpAlńi. Chorzy spę
dzają pód ziódnii dzióńńię pó 3

gódziń; ZAŚ 2 razy W tygódńiu
— całą ńóć. ŚAńatńriurń Wie
lickie' jAst jednym z 4 fćgo tyjitt
na świacie. Lćezą się tu cłfórży
r.a astmę Oskrzelową, z.aś wyni
ki terapii s< znakomite. Wśród

pierń-sZych pacjentów; przyby
łych dó „Kingi” są prócż oby
wateli- ńAsżego kraju również

chorzy z Brazylii, Japonii
Australii.

Rozruch II komina

Elektrociepłowni „Łęg”
Rozpoczął się wstępny rozruch

najwyższego w Krakowie i jed-
rtegó' z najwyższych w Polsce

drugiego komina Elektrociepło
wni „Łęg”. Ma ón Wysokość 260
m i wzniesióny został tzw. meto
dą ślizgową, co znacznie zwięk
szyło bezpieczeństwo pracy oraz

rtozwóliłó na ósiągn-’ecie tempa
budowy 5 m na dobę. Komin

wypósażonó w nowoczesny elek
trofiltr wyłapujący 98 proc,
ńiecz^szczeń.

Na wieży mariaćUęj
xamarzajq trąbki

Gwałtowne ochłodzenie
Pólsce południowej przysporzy
ło wiele kłórjofów rifjniacwm
służbę ńa wTieży mariackiej
strażnikom, którzy grają melo
dię hejnału. W sobotę rarió,
kiedy temperatura w Krakówie

wynosiła minuś 20 stopni C

plut. Lucjan Nogiec i kor. Ka
zimierz Pudełko ńiusieli przed

i

za-

w

W Skawinie produkują
skalpele chirurgiczne

(Dokończenie ze str. 1)
kóruridu pozwoliła na uzyskanie
prżć.irżyśteśó óśtrża rióża. W do-

datkii;; dfeigó jące^fiiąift
w kóńf.aKtAch ż jf-gańiczną^lfśn-
ką i nie lilegającegó niszczeniu

przy stopniowym podnoszeniu
temperatury w trakcie steryli
zacji.

Pierwsza seria składała się z

5 nożyków chirurgicznych o ko
rundowych ostrzach i trzonach
z tzw. siluminium, sporządzo
nych w Hucie Aluminium. Dru
gą serią-były 4 ostrza korundo
we wprawióńć w trżónki posia
dane przez Instytut Okulisty
ki SAM. Trzecia seria tó 10

skalpeli — z przejrzystymi o-

śtrzśmi kóriindówymi i trzon
kami z siluminium — aVykOnd-
ńyfńi przdz skawińskiego produ
centa.

Nńżyki chirurgiczne ze Ska
winy, najpierw zastosowane We

tvspomnianym Instytucie, uzy
skały wysoką ócćńę. Z podobną
óćęńą spotkał się skalpel z ko
rundem — dar skawińskiej Hu
ty dla Katedry Klinicznej Cho
rób Oczu PAństw. Szpitala Kli
nicznego w KrAkówie, Oceniony
tu jako „doskonały i niezwykle
przydatny w mikróchirurgii o-

ka”. Wyrażono życzenie ..umo
żliwienia zakupu dalszych kilku

egzemplarzy tak potrzebnego
narzędzia”. Zamówienia ha no
żyki chirurgiczną z przejrzy-
styrń óstrzćm korundowym zło
żyła też Klinika Okulistyczna
Poznaniu.

Ważnć jćst td, iż w kraju
'■uchómióńą źóśiąła próflukę.ia
doskóiialsz-egó ńiż typowy — skAl-

p^ia., Śtwórzónó przy tym fnó-

żliwość znacznej oszczędności
flewiz. Tmportówanr nożyk ko
sztuje 4 tyś. dolarów, podczas
gdy cena skawińskiego ostrza

wynosi 6,156 zł a ostrza z obu
dową — 6.5 tys. zł. (bp)

7.

W

11-

odegraniem hejnału każdorazo
wo podgrzewać trąbkę przy...

piecu elektrycznym. Jak wiado
mo, obecna wieża zwana „łidj-
nalicą” przechodzi remont, a

dyżurujący po Ź4 godziny stra
żacy przebywają w nie dogrża-
ńych pomieszczeniach zastęp
czych. CO prawda strażacy wy
posażeni zostali w ciepłe okry
cia, Ale jak widać przydałyby
się one również ich instrurheri-

tóm.

Przyjaciele uczniów
Już po raz drugi Zarząd Głów

ny Związku Zawodowego Tran- •

sportowców, i Drogowców zor-

ganizówAł konkurs pod ńażWą
,.Zakład pracy pomaga szkole”.

Tym razem laureatem kónkur- .

su został Oddział Towarowo-

Osobowy PKS w Tarnowie. Za

zdobycie tego zaszczytnego ty
tułu ZZTiD przyznało Oddziało
wi dyplom uznania. (bog)

Pierwsza w br. giełda
staroci w Krakowie

Krakowski Klub Kolekcjone
rów zorganizował wczoraj
pierwszą w tym roku giełdę sta-

fóci. Cz0ść funduszy ż docho
dów giełdy przeznaczono na ce
le społeczne i kulturalne pod
wawelskiego grodu. Warto

przypomnieć, że kolekcjonerzy
w minionym roku przekazali na

odnowę zabytków Krakowa
blisko 50 tys. zł.

póflć.i-
zaniś-

W C7Ś-
w Te-

Chaos w Irenie
(Dokończeni ze, str. 1)

naruszanie porządku publiczne
go. Powiedział oh, że podjęto do-

cyz.je w sprawie wzmocnienia sił

policyjnych.
W niedzielę odbyła się w Tehe

ranie wielka manifestacją klaśy
robotniczej dla poparcia ajatol
laha Chomciniego. Manifestanci,
w liczbie około pół miliona, uda
li się pod ambasadę amerykań
ską i tam wznosili okrzyki prze-
ciWko polityce UŚA w Iranie i

na Bliskim Wschodzie.

Poinformowano, że rozpoczęło
się przesłuchiwanie osób

rżanych o organizowanie
chu na Kurta Waldheima
sie jego, ostatniej wizyty
hebanie/ Powrócił on z Tranu dó

Nowego’1 gd^iÓ przedstawi
w najbliższych" dniach sprawo
zdanie że swojej podróży Radzić

13óżpi ecz ęń s twa.

Irańska agencja PARS pódala,
że Panama zwróciła się do Ira
nu o przesłanie jej dokumentów

uzasadniających wniosek w spra
wie ekstradycji b. szacha. Doku
menty te mają być przedstawio
ne- sądowi najwyższemu PAna-’

my. Panama w ub. tygodniu za
powiedziała rozważenie sprawy
ekstradycji szacha do Iranu.

Mróz trzyma nada!
(DókońCż^nie ze sfr. 1)

ńa ul. Wielickiej spowodowało
blisko półgodzinną przerwę w

ruchu i kłopoty komunikacyjna
mieszkańców południowo-wschó-
dniego Krakowa. Po zepchnię
ciu zepsutego tramwaju na bo
czny tor w ul. Dworcową ruch
z powrotem przywrócono.

jeśli natomiast chodzi o ogrze-.
wanie mieszkań, to sytuacja w

tym zakresie wygląda na-^ógół
dobrze, czyli w mieszkaniach
z reguły zapewniona jest tem
peratura 18 stu C. Niemniej jed
nak Elektrociepłownia w Łęgu
nie pracuje całą mocą i zaniża
zamówiona przez MPEC para
metry. Największe
przeżywają mieszkańcy
rych nowo oddanych do

bloków, gdzie dochodzi

stych przvnadków rozrf,gii1bw$~
nia instalacji ^'rwnefrżne
Awarie są na ogół spra;’fóie
usuwane. - (ja)

kłoóoty .

nićktó-

użytku
do czę-

Wydawnictwo w NRJ)
o Muzeum Czartoryskich

Lipskie wydawnictwo „E. A .

Seemann”, specjalizujące się w .

popularyzacji sztuk pięknych i •

dzieł leksykalnych, przewiduje
w swych panach na rok bieżący
wydanie przy współpracy z pol
ską oficyną wydawniczą ,,Arka- •

dy” Wydawnictwa o krakówskiró
Muzeum im. Czartoryskich.

Duży „Lajkonik”
fi, 7. 11,'25, 34 dod. 14

Końcówka band. 66177

Mały „Lajkonik”
Ilos.:1.16,17,7,8,27
TT los.: 13, 16, 1S, 20. 23, 26

Końcówka band. 30631
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Przed 80 laty
7I1900r.

doktorowa
Cerchowa,

W kościele NMF’ o godz.
12 odbędzie się coroczna kwe

sta na korzyść ubogich na
szego miasta wstydzących się
żebrania. Kwestować będą
uproszone panie: Michałowa
Bałucka, doktorowa Odono-
wa Bujwidowa,
Maksymilianowa
doktorowa Janowa Gwiazdo-
morska, Lucyna Józefowa
Kotarbińska, doktorowa Ka-
zirnierzowa Lelkowa, Wanda
•Siemaszkowa., inżynicrowa
Tadeuszowa Stryjeńska, Wło-
dzimierzowa Tetmajerowa,
Wanda Żeleńska. Publiczność
zechce pospieszyć z darami
na rzecz nieszczęśliwych.

„Czas”

Na półwyspie włoskim
wre walka o prawo druku

przekładów Sienkiewicza,
który zdobył- sobie we Wło
szech wprost- niebywałą po
pularność. Wydawcy i dzien
nikarze kłócą się ze sobą i

procesują... Czytelnicy doma
gają się książek, druku po
wieści w gazetowych odcin
kach. Każdy nakład zaraz

znika z księgarń. Quo nadis

wydano dotąd aż w 30.000 e-

gzemplarzy, co okazało się
kroplą w morzu... Ciekawe,
czy autor tak poczytnych po
wieści uzyska z

przekładów jakieś
Rosja nie zawarła
chami konwencji

włoskich
honoraria?
7. Włoćha-

literackiej.
„Cxas”

Paryż narzucił modę na

siwe włosy, której ulegają
nie tylko młodziutkie strojni-
sie i dojrzale elegantki, ale
nawet i znani dziennikarze.

„Czas”

Co słychać na budowie

MPK?

1

■-W**. .

W Podgórzu przy ul. Gwardii

Ludowej budowana jest od 1976
roku nowa zajezdnia autobuso
wa MPK, w której docelowo

garażować będzie 300 „berlic-
tów”. Generalnym wykonawcą
tej inwestycji jest Krakowskie

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Przemysłów ego
wspomagane przeż licznych pod
wykonawców. W ostatnich
kunastu miesiącach prace na

dowie wreszcie, ruszyły na

lego. Zgodnie z ustaleniami,

„Krakbud"

kil-

bu-
ca-

ten

obiekt ma być-w pełni oddany
do użytku w połowie 1380 r.

Przed kilkoma miesiącami bu
downiczowie nowej zajezdni
zobowiązali się do zakończenia

pierwszego etapu prae.z końcem

grudnia 1979 r. Miało to pozwo
lić MPK na przerzucenie tutaj
80 ..berlietów”. Czy .owe -prace
zostały wykonane? Postanowi
liśmy sprawdzić to na miejscu

Można powiedzieć, iż w zasa
dzie wszyscy realizatorzy inwe
stycji dotrzymali słowa. Gotowe

już są od grudnia hale garaży

składające się z 6 naw. W 2
z nich brygady MPK prowadzą
prace mające na celu przystoso
wanie ich do obsługi pojazdów,
jako że właściwa stacja obsługi
będzie gotowa dópiero w‘dru
gim etapie. Ponadto gotowy też

jest obiekt, pogotowia techniczne
go oraz drogi dojazdowe . Nato
miast nie najlepiej spisali się
pracownicy.. „Montinu”, którzy
przewidują uruchomienie kotło
wni dopiero w tych dniach.

Wszystko wskazuj/? na- to. iż już.
niebawem, tj. z końcem stycznia.,
kilkadziesiąt autobusów MPK
zacznie garażować przy ul
Gwardii Ludowej: tutaj podda
wane one też będą przeglądom.

Tymczasem prowadzone sa

nadal intensywne roboty w po
zostałych obiektach tej dużej
(8.5 ha) budowie Najw-iekszy
zakres robót rzeka budowni
czych na terenie potężnej sta-

cu obsługi. Ponadto niusza zo
stać oddane* 2 stację paliw, bu
dynek administracyjny, dyspo
zytornia i kilks innych, mniej
szych obiektów. Dopiero
wówczas bodzie można mówić o

nowoczesnym obiekcie, na miarę
dzisiejszych czasów.

■m
sŚ

:•>

nowy i bardzo potrzebny miastu

Przybycie Królourej Śniegourej

oto atrakcje pałacowych bali

Władze miasta f gminy kła
dą duży nacisk na wszelkiego
rodzaju problemy związane z

ochroną środowiska naturalr

nego. Wysypisko nieczystości
w Borzęcinie należy do lepiej
zagospodarowanych w woje
wództwie, a do oczyszczalni
ścieków w Myślenicach podłą
cza się kolejne kolektory, z

różnych stron miasta. W naj-
'bllżsfzyrri czasie; ma powstać w

Myślenicach ■myjnia samocho
dowa a na terenie gminy do
datkowe wysypiska wiejskie,

y (śm)

I

i

(
(
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640 gołębi
na krakowskiej wystawie

ganizowa.no ja w

Hodowców Gołębi
Dla wielu może

ca umowna, dla

jest, to jakiś etap

Przez dwa dni najładniejsze go
łębie z całej

' Polsk’ mogliśmy o-

glądać w sal’ przy ul. Sokolskiej.
I koroniarzc sercowatc i krym
skie wysoko1 otne’. i, perłowe,
sroki angielskie, krokusy i pasia
ki. Razem 640 ślicznych ptaków
reprezentujących 38 ras. w tym
najbardziej popularno: maśęiuchy
koroniaste. srobrniaki .bądź ry-

. sic lub mew,ki. Wyjątkowość, tej
wystawy polega na tym. że zor-

50-1 cci o Koła

Rasowych,
to być grani-

.,gołębia rzy”
w ich pracy.

W żmudnej pracy hodowlanej
której efektem jest ptak bardzo

szlachetny ale też mało odpor
ny. W czasie obchodów jubileu
szowych, na które przybyli m

in. naczelnik Podgórza Marian

Kulig .i kier. Wydziału Rolnego
KK PZPR Aleksander Ma i poru
szono wielo problemów. Również

gołębi dzikich, których jest w

Śródmieściu masa, a o których
bezpieczeństwo zabiegaią niektó
rzy nie wiedząc ile szkód wyrzą
dzają krakowskim zabytkom.
Jaskie, niosą liieńęzpiećzęńśtwo
dla ludzi i dla'gołębi ras owycl\
które hoduję się ,.ood pokryw
ką”. Spotkanie krakowskich
a nie tylko, bo przyjechali ko-

ledzy z innych miast — gołębia-
rzy obfitowało, a jakże, we

wspomnienia,' nieodzownie ś/ięe
przypominano, że np. pierwsze
udokumentowane gołębie to pta
ki przywiezione przez królową
Bonę.

50 lat pracy hodowlanej ozna
cza dla 189 członków koła kra-,,
kowskiego wiele Toteż uroczy-,
stości rocznicowe przebiegały/w..
serdecznym, niemal rodzinnym
nastroju. Toczono dysputy na te-,
mat iaka rasa jest lepsza. która

przynosi właścicielowi więcej
zadowolenia.

Na wystawie — z której do-,
chód przeznaczony zostanie na.

odnowę, zabytków Krakowa ’

—,

znalazło się wielu medalistów m...

in. zdobywca T miejsca —

. sre-

brniak Ryszarda .Pawłowskiego-
z Warszawy a także laureat. III

miejsca (na zdjęciu), jednocześ
nie champion krakowskich gołe-,
biarzy, Wł \d’ Kopczyń
skiego.

Fot. JADWIGA RUBlS

Przeważnie nie mapiętamy już
swoich pierwszych, karnawało
wych, dziecięcych balików. Wra
żenia spełzły, zatarł się obraz

kolorowych czapek i Dziadka
Mroza wręczającego. pękate
paczki 7. pomarańczami... Wczo
raj mieliśmy okazję odświeżyć
wspomnienia. Pałac Młodzieży
od kilku dni żyje dziecięcymi
zabawami, przygotowanymi zre
sztą z wielką maestrią przez pa
łacowy dział imprez masowych.
I .rzeczywiście owe bale na taką

rtazwę zasługują. W sumie 8 ty
sięcy maluchów krakowskich
harcowało na parkiecie. Dziś, za
bawa ostatnia. Imprezy zama
wiane były przez zakłady pracy

W niedzielny wieczór balowa
ły dzieci pracowników’ podgór
skiego WSS i Instytutu Obróbki
Skrawaniem. Kilkuletni mło
dzieńcy, odświętnie przyodziani
i równie młode damy gorąco wi
tały Królowę Zimę, za której za
klęciem zwyczajna sala gimna
styczna zamieniła się w. krainę

Nareszcie sq bagietki
Brawa dla dwóch sklepów’

handlu uspołecznionego — przy
ul. Blich i supersamu w Hali

Grzegórzeckiej za sprzedaż po
pularnych za granicą długich bu
łek francuskich zwanych bagiet
kami, znakomitych na kanapki.
Bagietki znalazły się w tych
sklepach „Społem” 'dzięki nawią
zaniu przez nie kontaktów ban-

dlowyęh z piekarnią Aleksandra

Adamskiego przy ul, Sołtyka.
Bułki francuskie, na naszym

rynku, nowość, jak nas poinfor
mowano w sekcji piekarzy Ce
chu Rzemiosł Różnych przy kra
kowskiej Izbie Rzemieślniczej
— rozpoczęli wytwarzać w Kra
kowie jeszcze dwaj inni pieka-

rze: Feliks Adamski przy ul.

Długiej oraz spółka — Emil
i Jerzy Górnisiewńczowie przy
ul. Garbarskiej. Sprowadzili
specjalne urządzenia mechanicz
ne do wyrobu bagietek tzw. -wy-
dłuża-rki, z rzemieślniczego war
sztatu ślusarskiego Karola Ka-

lasy. w Warszawie.

Dodajmy jeszcze, że 5 dalszych
krakowskich piekarzy zgłosiło
chęć nabycia Oryginalnych ,.wy-
dłużąrek” z Francji. (Z)

baśni. Tańce otwierała polka, od
tańczona jak kto umiał, za to ż

wielkim temperamentem i

wdziękiem. Nawet dość latwó
dzieciaki pogodziły się z bra
kiem rodziców, zaś mamy i ta
towie rozłąkę znosili znacznie

gorzej. Mało kto skorzystał z o-

ferty filmowej, bo Pdłac pomy
ślał i o chwilowo bezrobotnych
rodzicach. Brak zaufania spra
wni, że na galerii stało się 'cia
sno. Każdy wołał być blisko

swój pociechy. Opieka pałacowa
sprawiła się bez zarzutu. Panie
instruktorki wyprowadzały ma
łych balowniczów na dyskretne
siusiu i w zarodku przeciwdzia
łały wszelkim dziecięcym rozpa
czom, typu „on się nie chce ze

mną bawić”.

Co dzień niesie ?

Jakpo saneczkowym torze
Wspaniałą ■- zimową zabawę:

Wymyślili sobie młodzi ludzie za
mieniając oba chodniki wiodące
w dół ulicy Słowackiego w Wie-

liczće na... tor saneczkowy. W

piątkowy wieczór trójka drybla
sów bawiła się przednio —

pędząc olbrzymimi susami

po chodniku przypominającym
szklankę i przeganiając tych',
którzy usiłowali jednak po nim
iść. A dla dodania, sobie, animu-

szu pokrzykiwali na przecho
dniów:

— S..... .ajcie!!!
Wierząc w skuteczność działa

nia. wielickiej milicji polecamy
baczniejszej uwadze ten rejon
miasta. Natomiast odpowiednim
służbom komunalnym wyślizga
ne chodniki, (jb)

Pobawmy się
zapalniczką

. . Zapalniczka. gabinetowa, w

porcelanie” za. jedyne tysiąc
złotych — zgadnijcie Czytel
nicy gdzie ją widzieliśmy?
Prawidłowa odpowiedź: w

sklepie z zabawkami przy ul.
Sławkowskiej/Leży sobie na

wystawie w otoczeniu mi
siów, lalek, klocków i samo
chodów.
, Domyślamy się, że handel
umi-ścił ją w tnm sklepie
dlatego, iż tylko chyba,
dziecku można wcisnąć tak

wyjątkowo niegustowny
przedmiot. (k)

Interweniowaliśmy i...
po notatce na temat niebez

piecznego przejścia dla pieszych,
braku chodnika przy ul Konrada

otrzymaliśmy z

BUDO-
HUT-

odpo-
że de-
zostali

rzecz

budownictwa mieszkaniowego po
przez wykonywanie robót drogo
wych.

Zakres robót Przedsiębiorstwa
obejmował m. iń. prace' przy ul.

Zachodniej w Bieżanowie i przy
ul. Konrada Wallenroda. Jeśli

ul.
Wallenroda to powinny
zakończone do 31 stycz-

Z prawdziwym zachwytem zo
stało przyjęte przybycie Nowego
Roku-kominiarcżyka, ale .i Stary
Rok-Dziadek Mróz nie miał.po
wodu narzekać na brak aplauzu.

Na finał dzieciakom zafundo
wano przejżażdżkę na Antarkty
dę, czyli pływanie pontonem po
basenie. I ostatecznie, na ko
niec, były przecież i noworoczne

prezenty... (wo.i)

Towarzystwo
Kultury- Tea

tralnej oraz

Związek Litera
tów .Polskich w

Krakowie zapra
szają we wtorek

8I1980ogodz
18 do klubu ZLP ul. Krupnicza
22 na prelekcję mgr Wandy
Miętkowej „O dramatach Marii

Jasnorzewskiej - .Pawlikowskiej”.
Fragmenty, dramatów czytać bę
dą. Ludwika Castori i Hugo
Krzyski.

Wallenroda
PRZEDSIĘBIORSTWA
WI.ANO-MONTAZOWEGO

NICTWA w Krakowie

wiedź, w której czytamy,
cyzją prezydenta miasta

zobowiązani do pomocy na

Konrada Wallenroda,
chodzi o roboty dotyczące
Konrada

być one

nla br.

Mamy
kończenia

many, szczególnie, że działalność

przedsiębiorstwa została pozytyw
nie oceniona przez zarząd Roz
budowy Miasta Krakowa przy u-

dziaie KK PZPR. . (bog)

nailzleję, jże termin za-

prać zostanie rtotrzy-

Fot. JADWIGA RUBIS

DZI$ O GODZINIE:
* 17 — Pałac Młodzieży,

Krowoderska 8 — Choinka i
roczna.

* 17.30 i ?fl.30‘ — Dom plastyków,
ul. Łobzowska 3 — Salon. Arty
styczny.

* 18.15 — PTG, ul. Oleandry 2a
— dr S. Rudowski (UW Warsza
wa) — „Prądy rozrywające jako
czynnik geologiczny”.

*19 - KMPiK, Mały Rynek 4
— W cyklu: „Poznajmy instru
menty muzyczne” — „Trio
nesansowe”

* 19 — DDK Krowodrza,
Papiernicza

’ 2 — „Giganci jazzu”
— Gwiazdy minionego roku. Pro
wadzi red. A . Krupa.
JUTRO O GODZINIE:

* 12 — DDK Krowodrza ’— O-

pera w Polsce — program dla
szkół prowadzi Anna Kuraś; od
12—22 — Galeria Fotografii, Gru
pa „Wtorek-20”.

*15—18—ul.1Maja5/TIp. —

Krakowski Klub Rehabilitacji
Mowy . zaprasza potrzebujących
pomnc.y inwalidów.

* 17 — Klub Seniora, os. Na

Skarpie 64 — Spotkanie jz: praw
nikiem Marianem Banasiem.

*18 — PAN, ul. Sławkowska
17 Ip. — Pol. Tow. Ergonomiczne:
prof. dr hab. inż. Zb. Lisowski

(PK) —

. .Badania . metod pracy
wg Międzynarodowego- Biura Pra
cy w Genewie”.

* 18 — KMPIK. pl . Centralny
— mgr J. Snopek — „Urok wie
dzy a urok wiary”.

*IS— „Kuźnia” — Otwarte

szkolenie TOP — Dyskusja nad

Wytycznymi na VH1 Z.iazrl PZPR
— prowadzi mgr K. Bednarczyk.

nowo-

re-

. . (Dokofipzenie .ze...str. 5)

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22, 23,
0.01,1^2.3,4,5.

16.00 Tu Jedynka. 17.30 Rądioku-
rier. 18.00 Tu Jedynka
Nie tylko dla kierowców.
Koncert życzeń
naszych - estrad,
pols. górali. 20.05

interwencji. 20.10

popularnej. 20.35
Kron. sport. 21.15
pokoleń. 22.20 Tu

cow. 22.23 Mag.
Was . Polska.'

PROGRAM II

Wiadomości: 21.30, 23.30.
16.00 Nowości Rad. Studia, 16.10

Muz. pols. ubiegłego stulecia. 16,40
” ' \t — fragm. pów. Anara.

i cienie muz.' jazz-1
17.20 Notatnik kult. 17.30:

18.00 Co pi--
18.30 Echa dnia.

niezwykli. 19.00
— R. Schumann.
Plakat Reklam,

zawsze ubezpie-

d.c . 18.25,
18.33*

19.15 Gwiazdy1
19.40 Tańce-

Siadem, naszych.
Koncert muz...

Melodie. 21 .05

Przeboje trzech
Pad i o Kierow-

kult. 23.00 Wita

Kontakt —

17.00 Blaski
rock.
Poeta i jego świat,
szą o muzyce?

18.40 Zwykli i

Koncert, wiecz.
19.40 Dźwięk.
19.55 Przezorny
czcny. 20.00 Bogactwa naszej zie
mi. 20.20 Kontrapunkty. 21 .40 Mo
tety reneśańk. 22 .00 Jarmark cu
dów. 23.00’ Domowe 'progi Dzie
sięć ; serc czerwiennych
pow.. J. Broniewskiej.
słychać, w,św.iecie..23.40
Kom. o stanie wód.

— fragm. -

23.35 Co
Muz. 24 .00

PROGRAM III
Wiadomości: 17, 19.30, 22;

17,05 Muz. poczta. UKF. 17.4ft

Odkurzone, przeboje. U.10 Polit.
dla wszystkich. 18.25 .Czas re
laksu. 19 Codz. pow., dźwięk. A.,
Radcliffe: Konfesjonał Czarnych.
Pokutników. 19.35 Opera tyg. F.
Schubert — Alfonzo i Estrella.
19.50 Przygody księdza Browna —

ode. pów. G . Chestertona. 20 60
minut -na godzinę. 21’Galeria sta
rych mistrzów... interpretacji. 22 . -0 8
Gwiazda siedmiu wiecz. — J. J.
Cale. 22.15- Trzy kwadranse iażz.u .

23 Warmia* i Mazury w oczach po
etów. 23.05 Między dniem a snem.

PROGRAM IV

Wiadomości: 16.40. 22.55,
16.45 Nowe wiersze B. Loebla

— rec. (Kr). 16.55 W nowy tydzień
z przebojem (STEREO). 17 .25

Skrzynka interwencji (Kr). 17 .35*
Minirecital -A . CZHentano (STE
REO). 17.45 Start (Kr). 18.24 Pogo
da (Kr). 18.25 Kalejdoskop nauki.

19.00 Ekonomią na co dzień. 19.15
Lekcja jęz.’ ros. 19.3(1 Jam Session

(STEREO). 20.15 Międzynar. Fest,
w Lucernie ’ 1979. 22.15 Karły na.

europejskich' dworach. 22.35 RTSS
dla Pracujących — Jęz. pols.
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ZAKŁAD DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO w KRAKOWIE

Praca

zatrudni natychmiast

INSTRUKTORÓW

ZAPEWNIĘ opiekę dziec
ku u siebie w domu. Ul.

Nowowiejska. Oferty —

11877 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

NAJWIĘCEJ ofert otrzy
ma sz w Warszawskim
Biurze Matrymonialnym
„Syrenka” — Warszawą,
Elektoralna 11.

Lokale

kursów kroju i szycia ❖ diiewiarstwa

ręęrnego i maszynowego O oraz

tkactwa artystycznego.

Zgleszerlia przyjmuje Zakład Dosko
nalenia Zawodowego — w Krakowie,
ul. DIETLA 13 telefon 642-67

K-25

DOZORCĘ kamienicy —

małżeństwo lub osobę sa
motną, w średnim wieku
— przyjmie administracja
domu w śródmieściu. —

Mieszkanie jednoizbowe
zapewnione. Oferty 11095
..Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KAWALER, lat 30, oby
watel belgijski pochodze
nia polskiego, przystojny,
właściciel firmy — pozna
w celu matrymonialnym
Pannę lat 20 do 25. wzro
stu 160—175 cm, ładną,
blondynkę o niebieskich

ocząch, kulturalną i do
brze wychowaną Listy, z

aktualną fotografią, prosi
kjerowąć pod adresem:

Wi-

PRZYJMĘ studentkę do
wspólnego pokoju. Cen
trum. Tel. 294-15.

g-11800

SAMODZIELNEGO miesz
kania M-3 ną rok poszu
kuję. Czynsz z góry. O-

ferty 10479 „Trasa’ Kra
ków, Wiślna 2.

POMOC dochodzącą do
dwóch starszych osób —

przyjmę. Kraków. ul.
Żywiecka 38/2. g-11299

kierować pod
. . Prasa” Kraków —

ślna 2, dla nr 11268.

SPRZEDAM w centrum

Nowej Huty własnościo
we, 3-pokojowe, z prz.y-
ndleżnościami, 60 m*. O-

ferty 11034 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Środowiskowe
STUDIUM DOKTORANCKIE FIZYKI

przy
UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

W KRAKOWIE

PRZYJMĘ do pracy la
kiernika lub pomocnika
lakiernictwa samochodo
wego oraz samodzielnego
mechanika samochodowe
go. Paweł Kozłowski —

usługowy zakład napra
wy nadwozi samochodo
wych _

i lakiernictwa —

Kraków, Kosocicka 8.

g-11269

KAWALER, lat 34. wzrost
170 cm. posiadający wła
śni' mieszkanie '

po/na
miłą. zgrabną Pannę,
wzrósł u średniego, do lat.
32. Cel matrymonialny.
Oferty 11314 ..Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

STUDENTCE wynajmę su-

perkomfortowy pokój na

os. Wieczysta, w zamian
za częściowa oniekę nad
dzieckiem. — Oferty 10877
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

TECHNIK, lat 30 posia
dający mieszkanie — no
żna Panią do lat 25. Cel

matrymonialny. oferty
U212 ..'Hrasa” Kraków —

Wiślna 2.

na 3-letnie studia doktoranckie fizyki,
które rozpocznq się

i dniem 1 marca 1980 roku.

BLACHARZA, lakiernika
-- zatrudni zakład lakier
niczy — Ignacy Król.
Nowa Hula, os. kalinowe
3/79. Możliwe zakwatero
wanie w komfortowym
pokoju przy warsztacie.
Zgłoszenia godz. 6—7 .

g-11322

DOCHODZĄCĄ opiekun
kę do 4-letniej dziew
czynki — przyjmę. Tel.
149-73. g-11404

Kupno

SZAFĘ trzy drzwiową, cie
mną — kupię. Oferty 12100
„Prasa” Kraków, Wiśl

na 2.

DWA mieszkania M-2 —

okolica Dzierżyńskiego —-

zamienię na jedno więk
sze — dzielnica Krowo
drza. Telefon 339-92 — po
godzinie 14.

10962-g

ODSTĄPIĘ pokoik niepa
lącym. bezdzietnym, od
dzielnie garaż. Czyżyny,
Kwiatów Polskich 6.

Stijćlia doktoranckie obejmować będę
fizykę w zakresie badań podstawowych
i fizykę w zakresie badań stosowanych.

Egzamin wstępny z fizyki — z zakresu
kursu uniwersyteckiego — odbędzie się
dnia 16 lutego 1980 roku, w Instytucie
Fizyki UJ — (ul. Reymonta 4).

O terminie egzaminu z języka angielskie-
so kandydaci zostaną powiadomieni.

egzaminu mogą być dopuszczone oso
by posiadające dyplom ukończenia studiów

wyższych, co najmniej 2-letni staż pracy
i nie przekroczony 35 rok życia.

POTRZEBNA
moc do
dziecka.

9/87, tel. 355-77.

zaraz po-
6-miesięcznego

Ul. Wójtowska

g-11 160

DOCHODZĄCĄ opiekun
ka do dwuletniego dzie
cka — potrzebna. Tel.
606-34. g-11111

POTRZEBNA opiekunka
dn dziecka. Warunki do
bre. Zgłoszenia: ul. Długa
34/9, po 16-ej. g-112-17

Matrymonialne

KABINĘ do Żuka oraz

elementy blacharki do
Fiatów i Żuków — kupię.
Tel. 818-07, do godz. 7
rano lub wieczorem.

g-11320

ZENIT TTL, z gwaran
cją - kupię. Oferty 11339
. . Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

KAROSERIĘ do Fiata
125 p — kupię. Tel. 616-85
wewn. 43 lub oferty 11159
..Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

KOŻUCH damski włoski,
ciemny, ba szczupłą —

kupię. Tel. 660-47.

;MIKltOSKOr,
• — kupię

Oferty 11177 ,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Orliki wydoje i podania przyjmuje
de dn:a 31 stycznia 1930 roku D-ia!
Nauki UJ (Coli. Novum, ul. Gołębia
nr 24, parter, pokój nr 8).

KAWALER, rencista, lat
44. posiadający mieszka
nie — poślubi Panią lał

18do45.Możebyćz
dzieckiem. Oferty 11184
..Prasa” Kraków •— Wi
ślna 2.

WAL korbowy do Mo
skwicza 403 górnozawo-
rowego — kupię. Oferty
11204 ..Prasa” Kraków —-

Wiślna 2.

podania, należy również dołączyć
opinię samodzielnego pracownika nauki,
■pełniącego rolę opiekuna naukowego kan-
dydata. K-9093

WYSOKI, kulturalny, stu
dia — noślubi Panią trzy
dziesto kilkulet.nią, n iewy-
soką, szczupłą, nie prag
nącą samochodu. Oferty
12030 ..Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KIT pszczeli — kupię.
Wieliczka, os. Sienkiewi
cza 18/5. g-11231

Sprzedaż
ZASTAVA 1100 p
19 78 — sprzedam.
637-20 wewn. 333 .

— rok
Tel.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE NR 4 w KRAKOWIE

ul. BAGROWA 9 telefon nr 604-58

zatrudni natychmiast
na korzystnych warunkach

g-11576

NARTY „Atomie”. 190 cm,
z wiązaniami „Tyrolia”
— sprzedam. Tel. 231-71.

g-10623'

NUTRIE — szafiry, stan
dardy, bursztyny — sprze
dam. Setkowicz, Siedlec,
koło Krzeszowic.

g-11383

A KIEROWNIKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

SYRENA 105. maj roku
lora — sprzedam. Tel.
312-15. g-10513

A MAJSTRÓW

A

A

SPECJALISTĘ ds. ZAOPATRZENIA - bran

instalacyjno-sanitarnej
MAGAZYNIERA materiałów budowlanych,

' WST — 102 Kleopatra, A-
mator iluminofonia —

sprzedam. Tel. 373-14.

g-9453

KOŻUCH, spodnie sztruk
sowe — sprzedam. Tel.
178-14 . g-11354

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyj
muje Dział Spraw Pracowniczych — Kraków-Pla-

szów, ul, Bagrowa 9.

Pracownikom zamiejscowym zapewnia się codziennie

dojazd do i z pracy transportem Przedsiębiorstwa.
K-8904

PRAKTICA — obiektywy,
Gruncłig C-320L - sorze-

dam. Oferty 11357 ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GRAMOFON ..Artur -

stereo” oraz wyposażenie
ciemni fotograficznej. —

Oferty 11368 ..Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje mieszkania w

Wieliczce. — Oferty 11082
..Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ZAMIENIĘ 2 pokoje; ku
chnia. superkomfortowe,
loggia, telefon, ITI piętro,
os. Rydla — na równo
rzędne w okolicy Fran
cesco Nullo. Oferty 11106
..Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

POKÓJ do wynajęcia. —

Osiedle Piastów 15/7.

2- POKOJOWE — ładne
mieszkanie (parter), piece,
koło parku Krakowskiego,
zamienię na dwupokojo-
we. superkomfortowe. —

Oferty 11042 Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

3- POKOJOWE. superkom
fortowe. słoneczne, bu
downictwo międzywojen
ne. śródmieście I piętro,
zamienię na mniejsze wła
snościowi*. okolica 18 Sty
cznia. Oferty 10974 .Pra
sa” - Kraków. Wiślna 2.

DWA POKOJE. kuchnia,
superkomfortowe IV pię
tro — zamienię na dwa
lub trzy pokoje, do 1T pie
tra. Warunki korzystne.
Os. Zgody 3 m 20.

10996-g

PRZYJMĘ na mieszkanie
studenta lub pracującego.
Nowa Huta. os. Dąbrow
szczaków 11/27.

Zguby
■.............. rr.

UWAGA wysoka nagro
da! Dnia 31 grudnia 1979
skradziono zegarek elek
troniczny marki .Seiko”,
prod. japońskiej, nr fa
bryczny FW 001 A 158.

Ewentualnego nabywcę
proszę o wiadomość. Kra
ków, ul. Śląska 6 m. 8.

g-12001

DNIA 1 stycznia 1980, wie
czorem, w Nowej Hucie —

Bieńczycach. na postoju,
lub w samochodzie pry
watnym Dacia 2200, który
wiózł pasażerki, na ul.

Czarnowiejską i Jaracza
- zgubiłam pamiątkową

bransoletę (łańcuszek).
Znalazcę nagrodzę. Zgło
szenia: Krystyna Sroka.
Kraków. Rynek Kleparski
9, tel. 209-26 w?’fn. 92.

g-12096

K-8885

ZAKŁAD MLECZARSKI NR 1 „BRONOWICE

ul. BALICKA 100

ROBOTNIKÓW MAGAZYNOWYCH

< POMOCNIKÓW MLECZARSKICH

♦ SPRZEDAWCZYNIE

4 CHŁODNIKÓW.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw
Pracowniczych i Planowania Zakładu, telefon nr 714-44

wewn. 26 lub osobiście przy ul. Balickiej 100, pokój nr 21

Dla zamiejscowych zapewnia się miejsca w.

kwaterach prywatnych. Zakład zapewnia
pracownikom i ich rodzinom korzystanie ze

stołówki O wczasy pracownicze O organi
zację wypoczynku dla dzieci O oraz doksztal-

. canie pracowników niewykwalifikowanych.
Dojazd tramwajami nr 8 i 12 do osiedla Widok, następ
nie jeden przystanek autobusem nr 126.

KOLOROWY
„Elektronika
brycznie nowy -

dam. Tel. 278-36 ,

16—20.

telewizor
430-C”. fa-

sprze-
godz.

g-11241

ZAGRANICZNA
ślubną,
sorz.edam.
135.

suknię
na szczupłą —

Księcia Józefa

,11253-g

SILNIK Fiata 126p (kom
pletny) — sprzedam. Kra
ków, ul. Marka 18 m 6.

1104.1 -g

WZMACNIACZ gita rowy.
amerykański ..Music-
Man” 100 w. oraz gitaię
akustyczną, produkcji fiń
skiej — sprzedam. Majora
2/60. 10.970-g

GITARĘ elektryczną nie
miecką — sprzedam. No
wa Huta. os . Kazimie
rzowskie 9/67.

,10990-g
WÓZEK głęboki, łóżeczko

dziecięce — łanio sprze
dam. Telefon 407-39.

11060-g
MEBLE antyczne oraz Za-

stavę 750 — sprzedam. Ul.
Podedwórze 2/43, po po
łudniu. 11969 g

FIAT 125p — 1500. sierpień
roku 1979, z gwarancją —

sprzedam. — Oferty 11071
..Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SILNIK Volkswagena 1200
— wymagający remontu,
sorz.edam. Ul . Kościuszki
38. 10986-g

ROZSADĘ pomidorów
szklarniowych — sprze
dam. Zygmunt Skałka —

32-415 Raciechowice (za
Dobczycami). g-11243

SUCZKA młoda, mała,
znaleziona w okolicy al.
GroHcera. czeka na v-ła-
ściciela Zgłoszenia: TOZ.
tel. 244-05 w godz. 10 12
lub 356-37 po godz. 16.

I GZOWEGO znalazcę ja
snego nółbuta na szpilce
(salamandra) - proszę o

ponowne skontaktowanie
się. Lotnicza 72/234, no

godz. 19 tel 177-66, pokój
216 (akademik).

g-11924

4 LISTOPADA 1979 r.. W
teatrze „Koleiarza” zgu
biono pieniądze. Uczciwe
go znalazcę wvsoko na
grodzę. Zgłoszenia: Kra
ków, ul. Janickiego 6'94

g-11743

Różne

SWIADKÓW wypadku
najechania Fiata 126 p na

Ładę, w dniu 12 grudnia
1979, o godz. 4 .30, na ul.

Wrocławskiej — uprzej
mie proszę o skontakto
wanie się. Szczególnie
proszę taksówkarza oraz

pasażera, z którym roz
mawiałem. Telefon 630-21.

g-11742

SKLEP z artykułami bran
ży motoryzacyjnej, meta
lowej, technicznej i gos
podarczej (z grupy 1001

drobiazgów) - poszukuje
dostawców. Oferty kiero
wać: Stefan Radosz, 28-100
Busko Zdrój, ul. Słonecz
na 4.

NARTY! Montaż, ostrze
nie (również dla instytu
cji) — Dzierżanowski,
Nowa Hula. Jagienki 12,
tel. 808-10. g-10814

FLIZY, terakotę *— ukła
da .Tan Major, tel. 720-06,
godz. 14- 1"

tf-11408

ZAKŁAD REMONTOWY ENERGETYKI

REJON REMONTOWY WSCHÓD KRAKÓW-ŁĘG
na terenie ELEKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW - ŁĘG

telefony: 445-60 do 65, 421-71 wewn. 369, 421-77

ogłasza przyjęcia chłopców
na semestr zimowy, od 1 lutego 1980 roku

w zawodzie: MECHANIK MASZYN i URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH.

Uczniowie uczęszczać będq do "5-letniej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkól Mechanicznych
w GORZENIU DOLNYM k. Wadowic. — Szkoła posiada
internat.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje, w imieniu Zakładu,
Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w GORZENIU
kolo Wadowic.

Warunki przyjęcia:
A nie przekroczony 18 rok życia
A ukońęzenie szkoły podstawowej
A zaświadczenie lekarza o przydatności da zawodu

Przy przyjęciu należy przedłożyć:
A podanie, podpisane przez kandydata oraz jego

rodziców lub opiekunów
A życiorys
A akt urodzenia lub dowód osobisty jednego

z rodziców (do wglgdu)
A świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
A cztery zdjęcia legitymacyjne.

Kandydat zawiera z zakładem pracy umowę o naukę
zawodu.

Zawarcie umowy daje mu prawo do:

A korzystania z urlopu
A zniżki za energię elektryczną
A deputatu węglowego
A nagrody z zakładowego funduszu nagród
A dodatku za wysługę lat.

W okresie nauki uczniowie otrzymuję wynagrodzenie wg
obowiązujących przepisów Ministerstwa Energetyki
I Energii Atomowej:

A w pierwszym roku nauki — 300 zł miesięcznie
A w drugim roku nauki — 480 zł miesięcznie
A w trzecim roku nauki — 1,020 zł miesięcznie —

(około 2.000 złotych razem).
Absolwenci ZSZ pracować będą w Zakładzie Re

montowym na terenie Elektrowni i Elektrociepłowni,
znajdujących się w województwach bielsko-bial
skim i krakowskim.

CZEKAMY NA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW. ŻY
CZĄC IM SUKCESÓW W OKRESIE NAUKI i W PRZY
SZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ.

Dyrekcja Zakładu Remontowego
Energetyki w Katowicach

Rejon Remontowy ,,Wschód“ w Krakowie

31. XII ., w nocy, skradzio
no samochód Fiat 125 p,
koloru ciemno-wiśniowe-

go, nr rej. 31—27 KN. Za
wskazanie miejsca posto
ju — nagroda. Tel. 455-19,
godz. 8—15.

SYSTEMEM szwedzkim ELEGANCKIE sukni*

uszczelnia okna, instalu
je kołki, montuje karni-

sze — Gębala. tel. 638-40
wewn. 498 (cały dzień).

g-11651

ślubne wypożycza nowo

otwarta , wypożyczalnia
„Maria” -- Kazimier/a

Wielkiego 62 — (obok Fe-

wexu).

ZAKŁAD ODLEWNICZY
ZREMB w Krakowie

ul. Mogilska 71

zatrudni:
na korzystnych warunkach ROBOTNIKÓW wykwali
fikowanych, v/ zawodach:

A FORMIERZA

A GCZYSZCZACZA ODLEWÓW
A WYTAPIACZA METALI

A RDZENIARZA - oraz

A KANDYDATÓW DO PRZYUCZENIA w ww. za
wodach

A TOKARZY

A ROBOTNIKÓW TRANSPORTOWYCH przy pra
cach za- i wyładunkowych

A ROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyj
muje Dział Osobowy Szkolenia i Fsychologii Pracy,
Kraków, ul. Mogilska nr 71, pokój 34 - codziennie

w godzinach od 8 do 15, telefon 151-11, wewn. 26.

K-8856



polski
znaczek

ukończył

^5 (10360)

Wodorowe auta jeżdżą już
Poniedziałek

Juliana

Lucjana

Teatry

po Europie i AmerycePierwszy

120 lat

roku, a więc
wprowadzony

w Królestwie
zna-

rtó obiegu
l?ó.lskini pierwszy polski
ez*k pocztowy.

Jest więc okazja przypomnie
nia okoliczności jego powstania.
Ziemię polskie znajdowały się
wówczas w granicach trzech

państw zaborczych: Austrii,
Truś i Rosji. Na zajętych tere
nach używano do opłat poczto
wych znaczków tych państw.
Zwiększenie autonomii utworzo
nego w 1815 r. Królestwa Pol
skiego umożliwiło Zarządowi
Pórztowemu Królć-stwa w 1858

i*, podjęcie starań do wydania
óśóbnego znaczka pocztowego.
Ż£ód$ ha jego wydanie wyraził
lAarńiestnik carski, książę Mi
chaił Gorcżakow. Ciekawostką
jest, że wydanie znaczka nie

było uzgodnione z Głównym
Zarządem Pocztowym w Peters
burgu, który dopiero po jego
Wydaniu uznał go zarządzeniom
ż marca 1860 r.

Pierwszy polski znaczek pocz
towy (na zdj.) przedstawia ów
czesny herb Królestwa Polskie
go x 1858 r.: dwugłowego orła

rosyjskiego z małym białym
pólskim orłem na piersi (na
zdjęciu niestety niewidoczny), o-

toczony napisem rosyjskim (cy
rylicą) „10 Kop Za łót”, a pod
herbem napis polski „Ża łof

kop. 10”. Znaczek przeznaczony
był do opłat pocztowych we-

wnątrz Królestwa i do kores
pondencji z Rosją Listy zaś za

granicę opłacano gotówką. Do

stemplowania tego znaczka uży
wano kasowników składających
się z czterech współśródkowych
kół z cyfrą w środku, którą o-

znaezony był urząd pocztowy (np.
1 — Warszawa). Znaczek ów

wycofano z obiegu 13 kwietnia
1855 r., a więc po upadku Pow
stania Styczniowego z 1863 r.

Na jego miejsce wprowadzono
ponownie znaczki rosyjskie.

Następna emisja polskich
znaczków ukazała się dópieró
po 5? latach, tj. po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości W

listopadzie 1918 n

TADEUSZ GRABIKOWSKI

Części do „fiatów"
ze skawińskiej huty

W Hucie Aluminium w Ska
winie zakończono prace nad do
kumentacja techniczno-ekonomi
czną nowego wydziału, który
produkować będzie tłumiki, nad
kola, progi i osłony silnika do

polskich „fiatów”.
Dostarczona przez Hutę im.

Lenina blacha stalowa będzie
odpowiednio modelowana j po
krywana ciekłym alumlhiiim,'cb
gwarantuje znacznie lepszą i

dłuższą eksploatację części.

Przed
kilkoma dniami infor

mowaliśmy o badaniach pro
wadzonych w Politechnice

Krakowskiej nad przystosowa
niem silnika „malucha” do na
pędu paliwem wodorowym, Dz'

siaj garść informacji o pracach
w tym zakresie prowadzonych
przez światowe firmy samocho
dowe. „Mercedes’ bada obecnie
możliwość zastosowania wodoru
do napędu silników miejskich
autobusów. Źródłem wodoru

jest w tym wypadku wodorek

stopu tytan-żelAzo, który „ma
gazynuje” wodór przy normal
nym ciśnieniu atmosferycznym
i pokojowTej temperaturze. Wy
sokotemperaturowy związek wo
doru wydziela dopiero gaz po

podgrzaniu do co najmniej 222

stopni Celsjusza a więc jest
paliwem całkowicie bezpiecz
nym. Wodorki, które, służą za

przejściowy magazyn paliwa są

granulowanymi cząstkami pako
wanymi w niewielkie cylindry
czne pojemniki i układanymi w

zbiorniku.

Poważną wada proponowane
go rozwiązania jest, masa pali
wa. Zbiornik zawierający mate
riał niez-będny do wytworzenia
35 litrów gazu waży ok. i30 kg,
podczas gdy zbiornik zawierają
cy benzynę o takiej „samej war
tości opałowej waży tylko 15

kg. Pocieszające jest jedynie to,
ze wodorki zapewniają z jed
nostki masy sześciokrotnie wię
cej energii niż istniejące obec
nie baterie elektryczne,

W napęd wodorowy wyposa
żonych zostało już kilkanaście
autobusów i ciężarówek, Koszt

adaptacji jednego pojazdu oce
nia się na kwotę 1500 dolarów
— cb jak twierdzą projektodaw-

cy, jest kwotą całkowicie opła- i

calńą.
Natomiast amerykańska firma

Billings Energy Corp. rozpoczę
ła już sprzedaż zmodyfikowane
go samochodu osobowego Dodge
Omini z silnikiem przystosowa
nym do paliwa wodorowego. U-

kład paliwowy tego samochodu

jest podwójny: benzynowy i

wodorowy. Przestawienie z jed
nego systemu paliwowego na

drugi odbywa sie przez prze
kręcenie kluczyka w stacyjce.
Źródłem wodoru, podobnie jak
w przypadku autobusu „Merce
desa” jest granulowany wodo
rek metalu przechowywany w

snecjalnie skonstruowanym
zbiorniku umieszczonym w ba
gażniku samochodu. Zbiornik

Dodge Omni mieści w tej po
staci ok. 2,5 kg wodoru, co wy-
slarcza do przejechania ok. 170
kilometrów Producent zapew
nia, że samochód napędzany
tym sposobem może osiągnąć
maksymalną prędkość w grani
cach prawie 130 kilometrów na

godzinę.
Ponieważ paliwo lego rodzaju

nie jest na razie powszechnie
dostępne, firma Billings sprze
dają samochody ra*zem z wy
twornicą wodoru Urządzenie to

o wymiarach przeciętnej pralki,
zasilane z normalnej sieci elek
trycznej,- jest, w stanie w ciągu
kilku godzin naładować zbior
nik samochodu. Odstraszający
jest jedynie koszt samochodu
wrńz z wytwornicą wodoru —

30 f.ys. dolarów. Ale rozpoczę
cie seryjnej produkcji pozwala
sadzić, że zostanie on już
wkrótce obniżony.

19.18 Straszny dwór.
Jama Michalika 22 Kabaret —

Diabli nadali...

Kina
kijów 15.30, 19.45 Przeminęło z

wiatrem (USA 1. 12), Ueitćha 15.45,
18, 20.15 Milczący wspólnik (ka-
nad. 1 . 18), Warszawa 15.45, 18,
20.15 Konwój (USA 1. 15). Wolność

15.45, 18, 20.15 Imperium namięt
ności (jap. 1. 18), Sztuka 16 Szczę
śliwy człowiek (ang. 1 . 15), Wanda

15.45, 18, 20.15 Hotel klasy Lux

(poi.,1. 15)» Mł. Gwardia 15, 17 Có-

żes ty za pani (poi. 1 . 15), 19.15

Mroczny przedmiot pożądania (fr.
1. 18). wrzos (Zamojskiego 50)
15.45, 18, 20 Dubler (fr. 1 . 12), Świt
(os. Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15

Młody Frankenstein (USA 1. 15).
Mała sala 15, 17.15, 19.30 Intryga
rodzinna (USA 1. 15), Światowid
(os. Na Skarpie 7) 15.45, 18, 20.15

Wciąż o miłości (fr. I . 15), Mała

sala 15, 17, 19 Do siego roku (węg
1. 18), Kultura (Rynek Gł. 27) 14.30

Historia żółtej ciżemki (poi. b.o .),
18, 20.15 Niewinne (wł. 1. 18). Mi
kro (Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 20
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz
(poi. 1. 15). Dom Żołnierza (ttl. Lu
bicz 48) 15.45, 18 Wierna żona (fr.
1. 18), 20.15 Wolne miasto (poi. 1.

12), Związkowiec (ul. Grzegórzec
ka 71) 16, 18, 20 Wielki podryw
(poi. 1. 15), Rotunda (Oleandry 1)
DKF UJ — Almy D. Olbrychskie
go: 16 Ranny w lesie (poi. 1.
18 Potem nastąpi cisza (poi. 1.

20 Skok (pól. 1 . 15), 22 Agnus
(węg. 1. 18), Wisła (Gazowa
15.45 Pasikonik (radź. 1. 15), 18, 20

Dziewczyna dó dziecka (wł. 1 . 18),
Maskotka (ul. Dzierżyńskiego 55)
15.30 . 17. 30 Kobieta w czerwonych
butach (fr. 1 . 18), 19.30 Miłosne ży
cie Dudimira Trajkovica (jug. 1 .

15), pasaż (Pasaż Bielaka) 14. 15

Przygody Bolka i Lolka. 16 Prze
łomy Missouri (USA 1. 15). 18. 20

Szał (ang. 1 . 18),
górek) 15

(czech. h .ó;), 17, 19 Dziewczyna rló
dziecka (wL 1. 18), Sfinks (Maja
kowskiego 2) 16, 1.8, 20 Fbirah
twór z głębin (jap. 1. 12).

19.30 Dziennik TV. 20.35 Tu

Księżycowa Alfa. 21 Podarki z

nieba. 21 .25 24 godziny. 21 .35 Ody
seja kosmiczna 1979 — Sonda Vó-

yager w poszukiwaniu kó$m. bra
ci. 22 „Pód znakiem Bliźniąt” - -

radź, film fab. 23.20 Horoskop 1980.

WTOREK — I: 6 TTR — Uprawa
roślin. 6.50 TTR — Mćch. Róln.

11.05 Dla szkół: ..Tez. pols., kl. 5—6.
12 Dla szkół: Jęz. pols. kl. 7 i 2
lic. 13.25 TTR — Uprawa roślin.
14 TTR — Mech. Roln. 15.25 Progr.
dnia. 15.30 Telewizyjny Klub Se
niora. 16 Obiektyw. 16.20 Dziennik.
16.30 Studio TV Młodych — mag.

szkolny. 17 Dzień dobry, w kręgu
rodziny. 17.30 Sonda — Metalowe

nerwy. 18 Interstudió — Celownik

750. 18.25 „Królik Bugs przedsta
wia” — amer. film anim. 18.50 Ra
dzimy rolnikom. 19 Dobranoc. J9.JO

Siódemka. 19.30 Dziennik TV. 20.30

„Zielona miłość”, ode. pt. ..Bur
sztyn” — film fab. TV ang. 22 Ca-

merata. 22 .25 Merkury z paszpor
tem — Cćntromor. 23 Dziennik.

Wystawy-muzea
Mtrzęum Lenin? w Białym .Du

najcu (pon. wt. 9—16 WM. wól)..
Muzeum .Narodowe — Oddziały,
Sukiennice: Galeria pols. malar
stwa i rzeźby 1764 —1900, Narodzi
ny Muzeum (pon. 10—16, wt.

niecz.), Szolayskich, pl. Szcze
pański 9: Pols. malarstwo i rzeź
ba do 1764 r. (pon. 10—16, wt. 12 -

18 Wst. wol.), Czartoryskich,
jarska 8; Arcydzieła ze zb.

.toryskich (pon. wt. 10—16),
Gmach,
portret
10—16),

JACEK BALCEWICZ

Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka

Przyjemne z pożytecznym

Z listów do redakcji
Przemiła wizyta

Wdniu1IXub.r.nała-

biAch Waszego pisma, Ukazało
śł? nioje Opowiadanie sprzed
40 lat. 0 rozbrajaniu czołgów
biernieckich w dniu 1 wrze
śnia 1030 r. Numer dotarł do

podkrakowskiej wsi Czułów
i spowodował przemiłą dla
mnie wizytę. Oto odwiedził
mnie mieszkaniec wsi Czu-
Mw spod numeru 120 (gm.
Liszki) — Czesław Baster,
emerytowany robotnik i
ezlonok ŻBoWiD. Okazało

Się, że jest tó jeden z dwóch

żołnierzy, który do końca

dzielnie rhi towarzyszył W

czołgów
40 laty,
wówczas

niedO-

akcji rozbrajania
niemieckich przed
Wymieniony był
młodym, 22-letnim

świadczonym w boju poboro
wym a mimo to wykazał się
wielkim spokojem i odwagą,
jak przystało polskiemu żoł
nierzowi 20 p.p. Ziemi Kra
kowskiej. Ponieważ tylko
dzięki Waszemu pismu udało
mi się odnaleźć tego miłego
i dzielnego towarzysza, broni,

pozwalam sobie złożyć Warn

za to serdeczne podziękowa
nie.

JAN BUJWID

Na chwilę zatrzymałem się, by nałożyć okulary sło
neczne, ale-dopiero kiedy znalazłem się w wozie rzu

ciłem okiem na wytłaczany bilet wizytowy, który dała
mi Eillen Wadę: Mrs .Roge-r Stearne Wadę, 1247 Idle

Valley Road, Tel. Idle Valley 5-6324.

Wiedziałem sporo o Idle Valley i orientowałem się,
iż zmieniło się tam dużo od czasu, kiedy wjeżdżało się
tam prżez bramę, pilnowaną przez prywatną straż, a

Pa jeziorze było kasyno gry oraz panienki do towa
rzystwa po pięćdziesiąt dolarów. Ale po zamknięciu
kaśyiia Idle Yalley przejęli ludzie innego pokroju,
którzy byli zainteresowani w parcelach całego terenu,
alę tylko wśród klientów odpowiedniego typu.
Ekskluzywny klub nabył jezioro i okalający je brzeg,
w związku t czym, jeśli ktoś był źle w nim widziany,
ni* mógł korzystać z kąpieli. Klub był rzeczywiście
ekskluzywny, w tym jedynie autentycznym sensie

Słowa, który nie oznacza po prostu kosztowny.
Pasowałem tak do Idle Valley jak marynowana ce

bulka do bananowego koktajlu.
Pćznyrn popołudniem zadzwonił do mnie Howard

Spencer. Minęła mu już złość i pragnął mnie przepro
sić; zdawał sobie sprawę, iż nie Zachował się odpo
wiednio; był ciekaw’ czy przypadkiem nić żmieniłęm
dłęyż.ji w tej sprawie,

— Spotkam się z nim tylko pod Warunkiem, iż tum

Wyrazi na to chęć — odparłem.
— Rozumiem. Oczywiście otrzymałby pan sporą su

mę...

15),
13),
Dei

21)

Ugóręk (OS. U-

Na wielkię.i rz£eę

— Panie Spencer — powiedziałem zniecierpliwiony
■— niech pan spróbuje zrozumieć, przeznaczenia nie
ńiożna wynająć. Jeśli pani Wadę boi się tego gościa,
to może się wyprowadzić. To jest zależne tylko ód niej.
Nikt nie jest w stanie zapewnić jej ochrony przed mę
żem przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Po

Na zakończenie Międzynarodowego Roku Dziecka Komitet

Obwodowy z osiedla Złoty Wick w Nowej Hucie urządził
dla dzieci z osiedla wielką- -z-a-bawę. Zaproszono na nie dzieci
z Domu Dziecka nr 8, a -miłych gości przywiózł autokar Za
kładu Transportu HiL czyli zakładu opiekuńczego osiedla.
Po przedstawieniu nastąpiło wręczenie książeczek mieszka
niowych. Otrzymali je: Ś Agatka Włodarczyk, której wkład

W' wysokości 28.3 .50 zł wręczył przew. Komitetu, a zarazem

inicjator akcji — Jan Kucharski. • Marek Cichy, dla któ
rego wkład w początkowej wysokości 15.000 zł (z deklaracją
uzupełnienia sumy do wysokości wymaganej przy M-2) u-

fundo^ała Rada Zespołu Osiedli Spółdzielczych nr 3 SM Hut
nik, a przekazała Dorota Bohdanowicz reprezentantka fun
datorów. Adaś Cetnarowski, któremu uzupełnienie wkła
du na spółdzielczą garsonierę, czyli 12.850 zł wręczyły dzieci
i przew. Komitetu Rodzicielskiego ze Szkoły nr 85 — Janusz
Żurek.

Bipropiec - dzieciom
4 książeczki mieszkaniowe ufundowała załoga Przedsiębior

stwa Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych. Pierwszą wrę
czono Teresce Grygłik z DO nr 5, drugą — na którą złożyły
się Składki brygady inż. Sławomira Żarakowskiego budują
cego komin nr 2 w .Tanschwalde, w ŃRD — Ala Szlachta,
także wychowanka DI) nr 5. Dwie dalsze książeczki przezna
czone zostały dla dzieci tragicznie zmarłego pracownika
Przedsiębiorstwa.

*

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! (mar)

WF

nYMONO CHANDLER DŁUGIE
^POŻEGNANIE

ttum.K.Klingeińr

proatu nie ma takiej możliwości, Ale to jeszcze nie

wszystko. Pan również chce wiedzieć dlaczego, jak i

kiedy temu gościowi odbiło fio i ustawić go tak, żeby
już więcej nie robił takich numerów — przynajmniej
dopóki nie skończy książki. A to przecież zależy jedy
nie od niego. Jeśli rzeczywiście ma ochotę napisać tę
zakichaną książkę, to nie będzie tankował dopóki jej
nie skończy. Żąda pan grubo za dużo.

— Te wszystkie sprawy się ze sobą łączą — odparł.
— To jest jeden
na. Wymaga to

możliwości. No,
tuję do Nowego

— Szczęśliwej

i ten sam problem. Ale rozumiem pa-
zbyt dużej subtelności jak na pańskie
to do widzenia. Dziś wieczorem odlS-
Jorku.

podróży.
Podziękował mi i odłożył słuchawkę. Zapómnialęfn

mu powiedzieć, że jego dwadzieścia dolarów dałem
kelnerowi. Przyszło mi do głowy, by połączyć się z

nim i powiedzieć mu to, ale później pomyślałem so
bie, że i tak musi się marnie czuć.

Zamknąłem biuro i ruszyłem w kierunku baru

,,Wiktor”, gdzie zgodnie z życzeniem wyrażonym przez-

Terry’ego w jego liście chciałem strzelić sobie kielicha.
W drodze zmieniłem jednak zamiar. Po prostu nie
miałem odpowiedniego nastroju. Zamiast tego udałem

się do Lowry’s, gdzie wypiłem martini, a następnie
zjadłem żeberka i Yorkshier pudding.

Telewizja

po-

I: 15.25

Naucz.
Dżićn-

PONIEDZIAŁEK —

Progi-, dnia. 15.30 NURT

początk. 16 Obiektyw. 16,20
nik. 16.30 Dla dzieci: Zwierzyniec.
17 Dzień dobry, w kręgu rodziny.
17.25 „Tajemnica rękopisu”, radź.
film fab. 19 Dobranoc. 19.10 Sió
demka. 19.30 Dziennik TV. 20,30
Teatr TV — .1. Kochanowski —

„Odprawa posłów greckich”. 21.r0

„Płynie Wisła...” ode. — Płock,
Włocławek. Toruń.' 22.20 Horyzont
— Hekatomby Pol rota — progr.
publ. międzynar. 22 .50 Dziennik.

PONIEDZIAŁEK — II: 15.25

Progr. dnia. 15.30 Nowoczesność w

domu i zagrodzie. 16 Poradnia
młodz. organizatorów sportu. 16.30

St. Sport — Echo stadionu. 16.55

Jęz. niem. — kurs podst. 17.20 Ko
smos 198(1 — zapowiedź bloku.
17.25 Poczta do Klubu Alfa. 17.45

Horoskop 1930 —. dr L. .Warte ó

astrologii. 17,50 Cztery miejsca z

widokiem na ziemię. 18.10 Raz wo
koło —

należy
dewski

żyeowy

etiuda balet. 18.15 t>ó kftgo
kosmos. 18.25 Pan Twar-
— progr. balet. 18.40 Księ-
spacer. 19.10 Kronika (Kr.).

Pi
cza r-

Nówy
al. 3 Maja 1: Polaków

własny (pon. nićez. wt.

Archeologiczne, Poselska

3- Pradzieje N. Huty, Mumie *-

gipskie w świetle promieni
Sl-arożytn. i średn. Małopolski,
Lud. w mai. ikonowym, Sztuka
Neolitu środk. Europy (pon. 10

14—18). Etnograficzne, pl.
1: Póls. kultura lud.,

dekoracyjna Sródk.

(pon. 10—1 .8, wt. niecz.).
Łobzowska 3: Wyst. grś-

R. Alpćgiani (pon. wt.

Mały Rynek
grafiki St.

11—19),

i

14. wt.

Wolnica

Tkanina
Wschodu

Pryzmat,
fik

18).' KMPiK,
Wyst. gratiki SI. Wejmana (pon.
wt; 11—19), Rydlówką.
ra 28 (pon. niecz. wt. 11 —141 .

dzynąrOd. Saloli

Boh. Stalingradu
Akt i portret cz. II (pon. wt. a—

21), Kopalnia SOli (pon wt. 8

11), Muzeum Żup Krak., Wielicz
ka (pon. wt. a—11), Fotnsalon,
KI5K, Rynek Gl. 27: Akademic
kie Konfrontacje Twórcze -- Gor
lice 79 (pon. wt. 14--20), Galeria
EMCEKA, Rynek Gl'. 25: Wyśt.
Rddg^af. 'Żb? i.rabitdńskiego (pón.
wt. 11 —19). Gal. Fotógrafia-yldćą.
Solskiego 24: 7.0. Dłubak - Dćfwm-

POlizacje (pón. 14—20, wt.. 10—18),
Galeria

Mai. St.

10-

4:

Tetńia.jó-
Mi.e-

Fotografn. ul.

13: VónuS 79 —

2. KDK, Rynek Gł. 37
Borówca (pon. wt. 14—1S)

Dyżury
Pogol.. MO, tel. 87, Straż Róż.

'93, rogot. Ratunk, Łśzarza 14:

wypadki tńl. 99, zachorowania i

przewozy 233-33, porady Stomato
log. w przypadkach nagłych (2(1--
7). Ambulatorium okulistyczne (ca
łą dobę). Rynek Podgórski 2:

525-50 . 657-57, Nowa Hula 422-22,
Lotnisko Balice 190-29, NićpółonAi-.
cc: 198. Dyżury szpitali: Chir.,
Cllir. dziać., Urolog., T.arynf..
N. Huta, ós. Na SlCfTrpie 65, Okn-

lis.1 . Witkówięe, Neurologia oraz

inne oddziały szpitali wg rejórti-
zacji.

Dyżurne poradnie: interniżl.,
pedialr., gabinet zabiegowy (18 -

21). zgolSzenia wizyt dóńlówyćh
(18—20), Wizyty, dómowe (ś—13),
dla
tel.

ty:
856-16,
24,

Po powrocie do domu Włączyłem telewizję i zaczą
łem oglądać walki. Były do niczego. Faceci zachowy
wali się jak baletmistrze, którzy na ringu znaleźli się
przez pomyłkę. Opukiwali się lewą, robili uniki i zwo
dy, i z tego okropnego wysiłku o mało się ńie poprze
wracali. Żaden z nich nie był w stanie zadać ciosu

dostatecznie silnego, by zbudzić własną babcię z po
południowej drzemki. Widownia gwizdała, a sędzia rin
gowy bez przerwy zachęcał ich gestami do Walki.
Zmieniłem więc kanał i zacząłem oglądać jakiś kry
minał. Akcja rozgrywała się w szafie na ubrania, twa

rze aktorów znajome do złudzenia, były zmęczone i

zgoła nieatrakcyjne, a od dialogów mogły rozboleć

zęby. Detektyw posiadał kolorowego służącego, którego
zadaniem miało być wprowadzenie humorystycznych
akcentów. Było to zupełnie zbędne,
tecznie humorystyczny. A reklamy
wychowaną na kolczastym drucie
z butelek od piwa.

. Wyłączyłem odbiornik i zapaliłem
papierosa, którym można

zaciągać.

bo sam był dosta-

mogły struć kozę
i tłuczonym szkle

długiego, Wonnego
się było z przyjemnością

Moje gardło dobrze na niego zareagowało.
Rzeczywiście był. to doskonały tytoń. Jakoś nie zwró
ciłam uwagi na firmę,
łóżka, kiedy zadzwonił

Wydziału Zabójstw.
■— Pomyślałem sobie,

wiadomość, że pański

Miałem już właśnie pójść do
sińrżańt detektyw Gręęn t

że pewno zainteresuję pana
przyjaciel Lennox został parę

dni temu pochowany w tym meksykańskim mieście,
w którym umarł. Prawnik reprezentujący rodzinę był
obecny przy pogrzebie. Tym razem panu się upiekło,
Marlowe. Następnym razem kiedy przyjdzie panu
ochota, by pomóc przyjacielowi, niech pan nawiewa ż

kraju.
— A ile miał w sobie dziur od pocisków?

(Ciąg dalszy nastąpi)

Śródmieścia: al. Pókóju 4,
181-90 , 183-96, dla Nówćj Hu-

os. Jagiellońskie bl. 1, tel.
dla Krowodrzy: ul. GM114

24, tel. 271-35, dla Podgórza: ul.
Kutrzeby 4. tej. 618-55 ,z 650-99. Jnf.

Służby Zdrowia: tel. 205-11 (diią
dobę), Punkt Inf. Aptecznej, tCl.

107-65 (8—15), Inf. Toksyk. Koper
nika 26. tel. 199-99, inf. akcji „W”,
tel 606-80 (8—17), Lek. Spółdz. Pra
cy — wizyty domowe Ićkarzy cho
rób dzieci oraz lekarzy kardiolo
gów (16—23:30) tćl. 295-78, 22.5-66,
Ośrodek Jrtf. dla Inwalidów, ul.

1 Maja 5, tel. 228-11 (pón. śr. piAf.,
1.6—18), Krak. Tów. Świądórnegó
Macierzyństwa, Młódź. Poradnia

Lek. ul. Boh. Stalingradu 13, tek
278-08 (9—18), inf. o póraddictwie
prawrió-społ.-wych. -zaw. i id. t*J.

254-74, 231-64 (8—16), Tel. ZaufąhiA
371-37 (16—22), dla dzieci i niłódżie-

ży 611-42 (14—18), Milicyjny
Zaufania 216-41 (całą dobę),
kolej, zagr, 241-82,
223-33, Inf. Turyst.
rist” ul. Pawia tel. 260-91,
(8—18), 646-60 (6.30—22),.
KDK, Pynćk Gł. 27, )
P„ tel. 244-02 (11—18),
sługach, Floriańska 20,
228-90 (7- 18), Nowa Huta, oś. Zgo
dy 7, tól. 447-31 (8—18), Pófóóę
Drogowa PZM, ul. K a wióry 3, tel.
755-75 i 748-92 (7—22).

■
I

T»l.
lrtf.

kraj.222-48,
,, Wawel-Tou-

204-71
lnf. Kult,

pok 144. III

inf. ir-

161. 271-30,

ud

Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie-
go ■24, Długa 88, pl. Wólńóśći 7,
Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
94 (tlen), N. Hula, Centrum’ C
bl. 6 (tlen), N. Huta, Centrum A

bl. 3 (tlen).
(Dokończenie na str. 3)



Washington, Gleason i Fikiel najlepsi

PRZEZ cztery dni kibice koszykówki w naszym mieście
mieli okazje oglądania ciekawego turnieju — „Pucharu
wyzwolenia Krakowa”, w którym uczestniczyło sześć zes
połów, w tym pięć pierwszoligowych. Choć poziom zawo
dów był różny, podobnie jak i umiejętności poszczegól
nych zawodników, choć nie wszystkie drużyny walczyły
z pełnym zaangażowaniem do końca turnieju, to jednak
impreza była w sumie bardzo ciekawa i dobra.

emo-

szereg
mini-

Obserwowaliśmy wiele

cjonujących momentów,
zawodów zakończyło się
malnymi wygranymi różnicą
1—2'punktów, do ostatniego dnia

imprezy nic wiadomo . było kto

zwycięży. Kibice mieli sporo
radości, głównie za przyczyną
znakorrfitego czarnoskórego ko
szykarza amerykańskiego grają
cego w lubelskim Starcie —

Kena WASHINGTONA. Tyle
serca do gry, bo.iowo.ąci, ambicji,
autentycznej radości z walki
rzadko spotyka się w jednej o-

sobie. A przy tym dysponuje
on znakomitą techniką, demon
struje różne sztuczki wprawia
jąc w osłupienie kibiców, prze
ciwników i sędziów, którzy kil
kakrotnie zaskoczeni akcją Mu
rzyna odgwizdywali błędy, któ
rych on nie popełnił. Zresztą
obydwaj amerykańscy koszyka
rze grający w' turnieju zostali
bardzo wysoko ocenieni. IVas-

kra-
które

z O-

(27:30)
Pabianice

Słabe występy
koszykarek Hutnika

W POZNANIU podczas
turnieju finału B koszykarek
nie powiodło sję w sobotę i

niedzielę ko-szykarkom
kowskiego Hutnika,
przegrały dwa mecze

limpią Poznań 61:C6
i Włókniarzem
58:63 (34:29) — w obu me
czach najwięcej punktów dla
Hutnika zdobyła E. Jędrze
jewska 14 i 12.

W innych meczach finału
B padły wyniki: Olimpia —

Stal Brzeg 74:67, AZS Po
znań — AZS Katowice 83:75
i Stal 85:80, Włókniarz —

AZS Katowice' 74:65.

W TOTO LOTKU wylosowa
no następujące numery: I ciąg
nienie— 5, 19, 20, 22 , 23, 28, do-
riatk. 3?: II ciągnienie — 3, 16,
27, 32, 35, 49. Wylosowano koń
cówkę banderoli: 3991.

Niepowodzenia hutników
ZGODNIE z naszymi progno

zami siatkarze krakowskiego
Hutnika nie sprostali w sobot
nio-niedzielnych meczach Pło
mieniowi i Gwardii. Przeciwni
cy byli za silni, chociaż w me
czu z Płomieniem krakowianie

walczyli jak równy z równym.
PŁOMIEŃ — Hutnik 3:2

(15:17, 15:18, 15:13, 15:17, 15:5).
Hutnicy ulegli po zaciętej, 5-se-

towej walce, w decydującym
secie zabrakło niestety sił. W

drużynie krakowskiej wyróżni
li się: Bebel, Jurek i Kołodziej-

’

ski, wśród zwycięzców — Bosek
i Gawłowski.

GWARDIA —

(6:15, 15:6, 15:10,
cławianie mąjąc
punkty w Kłosie
w pierwszym secie dali się za
skoczyć. W następnych partiach
wykazali już swą wyższość. Z

krakowian najlepiej zagrali:
Bebel i Kowal.

W pozostałych meczach padły
wyniki.: Legia — Lechia 3:1 i

Resursa 3:0, AZS Olsztyn —

Resursa 3:0 i Lechia 3:0, Gwar
dia — Beskid Andrychów 3:0,
Płomień — Beskid 3:0.’ Resoria
— AZS Częstochowa 3:1.

HUTNIK 3:1

15:7). Wro-

najsilniejsze
i Łasce tylko

Tenis stołowy
W HALI Cracovii odbył się

Ii-ligowy mecz w tenisie
■stolo’,rym mężczyzn, w któ
rym gospodarze przegrali z

Kryształem Stronie Śląskie
6:12. Wśród krakowian naj
lepiej spisali się K. Jach i

A. Wiśniowski zdobywając
po 2 pkt, ponadto punkty
Wywalczyli K. Czyż i W.

Frycz po 1.

hington wygrał rywalizację o

miano najlepszego gracza tur
nieju, Gleason z Zagłębia do
stał palmę pierwszeństwa za

grę obronną, a trzecie wyróż
nienie — dla najlepszego środ
kowego zawodnika otrzymał wi-
ślak — Fikiel.

Turniej przyniósł ostatecznie*

wygraną wałbrzyskiemu GÓR
NIKOWI, który w meczu o 1

miejsce, po ogromnie dramaty
cznej, zaciętej walce pokonał
Wisłę 94:92 (42:50. 84:84). Wisła

roz.poczela mecz bardzo nerwo
woijużw5min.doszłoHoin
cydentu między sędziami a Pio
trem Langoszem. w wyniku
którego, po otrzymaniu trzech z

rzędu przewinień technicznych
(za krytykowanie orzeczenia ar
bitrów) wi.ślak został usunięty
z boiska. Mimo utraty swego
wyborowego Strzelca, krakowia
nie grali z minuty na minutę
lepiej i po kwadransie prowa
dzili różnica 17 pkt! (46:29). Gór
nicy przeszli w tym momencie,
na indywidualne krótkie krycie
i odrobili nieco straty. Górnik

objął prowadzenie w 31 min.
ale tylko, na moment, bo znów

Wisła uzvskała niewielką prze
wagę. Końcowy roznaczliwy
zryw górników pozwolił im do
prowadzić do wyrównania. Inna

sprawa, że w samej końcówce-

sędziowie odebrali Wiśle piłko
nie odgwizdując ewidentnego
'aułu Kozłowskiego na Miedzi

aku? Na 3 sek. przed końcem
Miedzik miał jednak szansę roz
strzygnięcia losów meczu na

korzyść swej drużyny. Przy sta
nie 84:83 dla Górnika wykony
wał 2 rzuty wolne. Trafił tvlkn

jeden a w dogrywce więcej
szczęścia mieli wałbrzyszanie i

zwyciężyli.
W pojedynku

sosnowieckie Zagłębie pokonało
Start Lublin 75:68 (37:25), a w

meczu o piątą lokatę sensacyjne
zwycięstwo nad Resovią uzys
kała Ii-ligowa Korona. Co pra
wda rzeszowianie wystąpili w

niepełnym składzie, nie przy-

*

o 3 miejsce

Tabela

1. AZS Olsztyn 9826—9
2. Gwardia 9 8 25—10
3. Legia 9 7 23—12

4. Resovia 9 6 21—16
5. Resursa 9 4 15—17
6. Płomień 9 4 15—18
7. HUTNIK 9 3 17—19
8. Beskid 9 2 12—22
9. AZS Częst. 9 2 10—25

10. Lechia 919—24
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Noworoczny rekonesans [II]

KOLEJAT.M klubem, który odwiedziliśmy
u progu nowego roku był Hutnik. W Krako
wie trenują tylko niektórzy przedstawiciele
klubowych sekcji, zdecydowana większość
najbliższe tygodnie spędzi poza naszym mia
stem.

Piłkarze nożni po grudniowym pobycie leczni
czym w Krynicy wznowili zajęcia 27 XII. Już

w styczniu oczekują hutników (23 i 27 bm.)
sparringowe spotkania z Wisłą. Od 2 do 9 lutego
pierwsza drużyna przebywać będzie na zgrupo
waniu siłowo-wytrzymałościowym w Koninkach,
a od 16 do 29 II na obozie specjalistycznym w

Limanowej. Przed pierwszym meczem rewanżo
wej rundy rozgrywek (16 III z Motorem w Lu
blinie) Hutnik spotka się m. in. z Karpatami
Krosno (20 i 24 II w Limanowej), Polonią By
tom (1 III w Krakowie), GKS-em Jaworzno (5
III w Krakowie), ROW-em Rybnik (9 III w

Rybniku) oraz z Garbarnią (12 III w Krakowie).
W kadrze nie nastąpiły prawie żadne zmiany,
do drużyny po wyleczeniu kontuzji dołączył je
dynie Mikoś oraz Orzeł po odbyciu służby woj
skowej. Celęm nr 1 piłkarzy, jest oczywiście u-

trzymanie się . w gronie; Il-ligowców.
Szczypiorniści Hutnika wznawiają rozgrywki

wyjazdowymi meczami w Łodzi z Anilaną 25 i

26 stycznia. Od ub. piątku przebywają na krótkim,
bo 5-dniowym zgrupowaniu w Zakopanem. Od

10 stycznia wezmą udział w silnie Obsadzonym
turnieju o „Fucbar wyzwolenia'’ w Tarnowie,
zaś od 17 I w Poznaniu walczyć będą w fina
łowym turnieju Pucharu Polski (wraz z Posna-

nią, Grunwaldem Poznań i Pogonią Zabrze). W

drużynie nie zaszły żadne zmiany, po kontuzji
wrócił już do zespołu Kozieł.

Aż do 8 lutego w rozjazdach będą I-ligowe
koszykarki Hutnika, które turniejem w Po
znaniu rozpoczęły decydującą batalię o utrzy
manie się w ekstraklasie. Kolejne turnieje. roz-

poczną się: 11 bm, 19 bm., 25 bm., 2 II oraz 8 II,
kiedy to zespoły finału B zjadą do Krakowa.

Koszykarze Hutnika trenują na własnych
obiektach, pierwsze mecze II rundy rozgrywek
grają u siebie 12 i 13 bm. z ŁKS-em Łódź, a

więc kandydatem nr 1 na awans do ekstraklasy.
Nie mają natomiast przerwy w grze siatka

rze. Tuż po ostatnich meczach I rundy w So
snowcu z Płomieniem i we Wrocławiu z Gwar
dią już 13 bm. w pierwszym meczu rewanżo
wej rundy zmierzą się w Andrychowie ze swym
partnerem z pary rozgrywkowej — Beskidem.
Sezon zakończą 10 lutego, nie będą jednak
mieli od razu wakacji. W marcu w Krakowie

odbędzie się bowiem turniej międzynarodowy
z udziałem drużyn włoskich, a w maju siatka
rze krakowscy pojadą na turniej do ZSRR.

(Wi-C-'

kładali się do gry, tym niemniej
wygrana koroniarzy i to 102:73

(49:45)’jest ich cennym i sporym
sukcesem.

Ostateczna klasyifkacja tur
nieju wygląda następująco: 1.

Górnik Wałbrzych — 10 pkt., 2.
Wisła — 9 pkt., 3. Zagłębie —

8 pkt., 4. Start — 6 pkt., 5. Ko-

pkt., 6. Resovja — 6

(lang)
rona—6

pkt.

zawodów, uroczyście
wieloletniego zawód-

Podczas

pożegnano
nika Korony, jej kapitana —

Andrzeja WŁODARZA, który po
10 latach gry w pierwszej dru
żynie zakończył karierę sporto-

Krzysztof
zdjęciu w

kosza

znany za najlepszego środkowe
go zawodnika turnieju o „Pu

char wyzwolenia Krakowa”.
Fot. JADWIGA RUBIS

Fikiel z Wisły
wyskoku z piłką

Górnika Włb.) został

TARNÓW. W turnieju szcz.y-
piornistek o „Puchar wyzwo
lenia Tarnowa” zwycięży) ze
spół miejscowej Unii przed
Skrą W-wa i AZS Wrocław.

WARSZAWA. W turnieju
koszykarzy o „Puchar wyzwo
lenia Warszawy” zwyciężył
zespół Sofii przed Helsinkami,
Moskwą i Warsz.awą I (Legia).

TORUŃ. W turnieju koszy
kówki juniorów zwyciężyła
Polska A przed CSRS, Bułga
rią i Polską B.

Z KRAJU
ZAKOPANE. Podczas zawo

dów w łyżwiarstwie szybkim
w biegu na 1500, 10.000 i wie?

loboju seniorów zwyciężył A.
Zawadzki (Marymont Warsza
wa).

WROCŁAW. W plebiscycie
,,Słowa Polskiego” na 10 naj
lepszych sportowców Dolnego
Śląska zwyciężył J. Jankie
wicz (REKS Wrocław)

GDAŃSK. W mistrzostwach
Polski w łyżwiarstwie figuro
wym zwyciężyli: solistki — H.

Chwila (Naprzód Janów), so
liści — G. Głowania (Centrum
Katowice), pary taneczne —

V. Wesoławska — A. Alber-
ciak (Społem Łódź).

Debel Fibak- Okker

drugi na świecie
rOŁSKO-holenderska para

tenisistów Wojciech Fibak —

Tom Okker została wczoraj
w Londynie : wicemistrzem
świata. Po wygranej w pół
finale nad Amerykaninami
M. Riessenem — S. Stewar
tem 6:1, 7:5, 6:7, 4:6, 6:4 w

walce o mistrzostwo Fibak z

Okkerem zmierzyli się z due
tem amerykańsko-meksy-
kańskim B. Gottfried — R.
Ramirez. Po zaciętej, pięcio-
setowej walce, stojącej mo
mentami na bardzo wysokim
poziomie Polak i Holender

przegrali 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 3:6.

Wicemistrzostwo, to z pew
nością jeden z wielkich suk
cesów polskiego tenisisty.
Wkrótce jednak Fibak

staje się z Okkerem,
{■ezygnuje z częstych
tów, i grać będzie w deblu z

21-letnim Szwajcarem Hein-
zem Guenthardtem.

i
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roz-

który
st.ar-

Finaliści piłkarskich mistrzostw Europy [IV]

NAJWIEKSZYM bez wątpienia szlagierem eliminacji mi
strzostw Europy w piłce nożnej był awans do finałowej
„ósemki” reprezentacji Grecji. Sukces wywalczony w rywa
lizacji z zespołami ZSRR, Węgier i Finlandii przejdzie za
pewne do historii sportu tego kraju. Może być przyrówny
wany jedynie do znakomitej postawy Panathinaikosu Ateny
w rozgrywkach pucharowych sezonu 1970/71 kiedy podo
pieczni Ferenca Puskasa ulegli dopiero w finale PKME nie
pokonanemu wówczas Ajaxowi Amsterdam 0:2
Wybrańcy trenera Alketasa

Panaguliasa niezbyt szczęśliwie
rozpoczęli start w eliminacjach
ME’ 80. Gładkie porażki w wy
jazdowych meczach z Finami 0:3
i ZSRR 0:2 spowodowały, że nie
wielu było takich, którzy upa
trywaliby w Grekach zycięzców
grupy VI. W awansie pomogli
im jednak Finowie „urywając”
aż cztery punkty faworyzowa
nym drużynom ZSRR i Węgier.
Równocześnie .Grecy w 100 pro
centach wykorzystali atut włas
nego boiska (przypomnijmy 8:1

sRi RamaiKiwswggB
na strzelnicy Wawelu
W NOWO oddanej do użytku strzelnicy Wawelu odbyły się

mistrzostwa Wojska Polskiego w strzelaniu z broni pneumatycz
nej. W ciągu dwudniowych zawodów padło kilkanaście znako-
mistrzostwa Wojska Polskiego w strzelaniu z broni pneumatycz
nej. W ciągu dwudniowych zawodów padło kilkanaście znako
mitych rezultatów. Najwartościowszym z nich jest wynik Sła

womira Romanowskiego, reprezentanta Marynarki Wojennej,
który w pistolecie pneumatycznym seniorów uzyskał rezultat

393 pkt, to jest wynik lepszy od rekordu Polski.

Oto zwycięzcy poszczególnych
konkurencji: pistolet pneuma
tyczny seniorów: Sławomir Ro
manowski (MW) — 393 pkt, Pp
juniorów — Adam Kaczmarek

(POW) — 38? pkt, Pp seniorek —

Irena Mazurkiewicz (POW) —

373 pkt. karabinek pneumatycz
ny seniorów — Romuald Sie
mionów (POW) — 387 pkt, drugi
bvł Kazimierz Olejarz (WOW —

Wawel) — 383 pkt, Kp juniorów
— Jacek Lampka (Legia) — 380

pkt, Kp seniorek Elżbieta Rut
kowska (POW) 387 pkt, czwarte

miejsce zajęła Grażyna Niemiec
— 379 pkt. a piąte Halina Ole
jarz 376 pkt (obie WOW — Wa
wel), Kp juniorek — Bożena

Trebska (Legia) — 375 pkt, Pp
juniorek — Małgorzata Gańska

(WOW) 363 pkt.
W punktacji zespołowej zde

cydowane zwycięstwo odnieśli

zawodnicy Pomorskiego Okręgu
Wojskowego uzyskując 93 pkt,
przed Leeią 59 pkt, Śląskim O-

kręgiem Wojskowym — 55 pkt,
Wojskami Lotniczymi — 53 pkt,
Marynarką Wojenną — 41 pkt i

Warszawskim Okręgiem Wojsko
wym — 33 pkt.

— Poziom zawodów był bardzo

wysoki — mówi przewodniczący
kolegium sędziowskiego inż. JAN

WASONG. — Poza rekordowym
wynikiem Romanowskiego, 1S

innych zawodników uzyskało
klasy mistrzowskie. Z niektórymi
rezultatami, jakie padły na tych
zawodach, można, zdobywać me
dale na mistrzostwach* Europy, .

— Dla nas — mówi kierownik

sekcji strzeleckiej Wawelu RO
MUALD KWIATKOWSKI — za
wody były przeprowadzone w nie
odpowiednim, terminie. Cały wy
siłek zawodników i trenerów u-

kierunkowany był na wykonanie

z Finlandią, 4:1 z Węgrami oraz

1:0 z ZSRR), stąd ostateczny
triumf, przypieczętowany bez-

bramkowym remisem w Buda
peszcie z Madziarami.

Trudno jednak uważać Gre
ków za faworytów tegorocznych
finałów ME. Na obcych boiskach
nie umieją dobrze grać. Prefe
rując ofensywny styl, często za
pominają O zabezpieczeniu
własnego przedpola. Braki z za
kresu taktyki były zresztą wie
lokrotnie podkreślane przez pra
cującego na Półwyspie Pelopo-
neskim naszego trenera Kazi
mierza Górskiego. Zdając Sobie

sprawę z tego faktu selekcjoner
Panagulias stara się powierzać
honor reprezentowania barw na
rodowych piłkarzom doświadczo
nym. Skład opiera w zasadzie
na zawodnikach pięciu czoło
wych klubów z Aten, Salonik i

Pireusu, Bramki strzeże najczęś
ciej najstarszy z reprezentan
tów, 32-lef.ni Constantinou z Pa-

nathinaikosu Ateny, linię obro
ny tworzą jego kolega klubowy
Kapsis. dwójka z PAOK Saloni
ki losifidis i Gounaris oraz Firos

(Aris Saloniki), w pomocy obok

zdobywcy „złotej” bramki w

meczu z ZSRR Nikoloudisa (AEK
Ateny) występują Damanakis

(PAOK) i Łicathinos (Panathi-
naikos), a trenerzy duże nadzieje
wiążą z osobą 22-letniego Xan-

topoulosa z Iraklisu. Najbardziej
znanym greckim napastnikiem
jest snajper AEK Marros, któ
ry w prowadzonej przez „Fran
ce .Football” klasyfikacji „Zło
tych butów” uplasował się w

ub. roku wraz z Fekete na dru
gim miejscu w Europie, zdoby
wając w lidze 31 goli. Jego par
tnerami są Galakos z Olimpia-
kosu Pireus oraz Kostikos

(PAOK)
Czy pociągnięcia kierownictwa'

greckiego futbolu okażą się sku
teczne na dłuższa metę przeko-

sie m. in. podczas finałów^

strzelnicy, mało trenowaliśmy,
stąd nieco słabsze wyniki. Mam

nadzieję, że już w następnych
zawodach będzie lepiej.

(ms)

Na hokejowych taflach
WZNOWIŁA rozgrywki eks

traklasa hokeja na lodzie. W

Katowicach miejscowy GKS u-

legł drużynie Podhala Nowy
Targ 0:3 (0:1, 0:1. 0:1) —bramki

dla „Szarotek” zdobyli: Jaskier-

ski 2 oraz Rokicki.
W pozostałych meczach padły

wyniki: ŁKS — GKS Tychy
6:3, Naprzód •— Legia 7:1, Za
głębie Sosnowiec — Baildon 10:4.

Tabela

ZE ZMIENNYM

1, Podhale 19,29
2. Zagłębie 19 29

3. Naprzód 19 23

4. ŁKS 19 21

5. Legia 19 17

6, Baildon 19 13

7. GKS Katowice 19 12

8. GKS Tychy 198

98—48
89—48
76—60
83—64
66—84
67— 109
48—72
57—99

__ _____ szczęściem
walczyli H-ligowi hokeiści Ćra-
coyii w Nowym Targu, gdzie
podejmowali lidera — Budow
lanych Bydgoszcz.

CRACOVIA — BUDOWLANI

1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Jedyną bramkę
dla krakowian zdobył Pawlik,
a rpecz był bardzo nerwowy,
Cracovla przy większej dozie

szczęścia mogła go zremisować.
CRACOVIA — BUDOWLANI

6:3 (1:0, 3:2, 2:1). Bramki dla

Cracoyii zdobyli: Migacz 2 .oraz

Janek, Pawlik, Siedlarczyk i
Zieliński po 1. Krakowianie za
grali bardzo dobry mecz, na wy
różnienie zasługuje także posta
wa bramkarza Cracovii — Dat-

kiewicza, który obronił rn. in. w

II tercji rzut karny.

Trzeba bowiem wiedzieć,
Grecy nie stronią od kontaktów
z piłkąrstwem europejskim i po
łudniowoamerykańskim. Kluby
podpisują kontrakty zarówno z

zagranicznymi szkoleniowcami

jak i z zawodnikami. Nazwiska
trenerów Puskasa czy Górskie
go, piłkarzy — Jugosłowianina
Bajeyicia czy Argentyńczyka Al-

vareza są synonimem zmian na

lepsze w greckiej „kopanej”.
Jeśli sukces osiągnięty przez re
prezentację zostanie właściwie

wykorzystany niewykluczone,
że Grecy na dłużej zagoszczą w

piłkarskiej elicie.
JERZY SASORSKI

„Czterech
W. Weber
102i97m

H.

turnieju.
wygra!

— skoki
swym "Kodakiem

100,5i98miPo-1
Fijasem — 98,5 i (
Bobak był 13 (93.5
S Pawlusiak 29 ■'

( B1SCHOSHOFEN.

f kurs
) skoczni”

) (NBP)
L przed
f Glassem

2.13,69 min.
W między-

meczu hokeja
1 nieoczekiwanie

CSRS 4:4 (1:1,

W narciarskim

mężczyzn
Pu-

} lakiem P.

} 101,5 m/ S.

ki94m),a
f (90,5 i 88,5). W łącznej klasy-
) fikacji zwyciężył Austriak —-

\ Ńeupcr; Fijas zajął 8 miejsce,
I Bobak 37, Pawlusiak 49, a Ko

walski 84.

AUSTIN. Podczas zawodów

pływackich Amerykanka T.
Caulkins ustanowiła rekord
świata na 200 m st. zmiennym
czasem

MONACHIUM.

państwowym i
na lodzie RFN
zremisowała z

2:1, 1:2).
k PRA LOUP.
r biegu zjazdowym
)• zaliczanym do punktacji
\ charu Świata zwyciężył Szwaj-
k car P. MuelJer.
* PFRONTEM. W narciarskim

biegu zjazdowym kobiet zali
czanym do PS zwyciężyła Au
striaczka A. Proell-Moser,
która także prowadzi w ak
tualnej klasyfikacji PS (wśród
mężczyzn na czele ptmktacji
znajduje się Szwed I. Sten-

mark).
FRANKFURT n. ODRĄ. W

turnieju śzczypiorńistów. wro
cławski Śląsk zajął drugie
miejsce przegrywając w finale
z Yorwaerts Frankfurt 14:17.

l


