
Od 15 lutego
można sprawdzać

spisy wyborców
Wczoraj odbyło się w Kra

kowie posiedzenie człon
ków Wojewódzkiej i Okręgo
wych Komisji Wyborczych
nr32inr33,naktórymu-
stalono porządek administra
cyjny przygotowań lokali

wyborczych i zapoznano
aktyw komisji z programem
pracy i przebiegiem czyn
ności.

Od dnia 15 lutego br., zgo
dnie z kalendarzem wybor
czym stanowiącym załącznik
do Uchwały Rady Państwa z

dn. 17 stycznia 76 r. — o za
rządzeniu wyborów do Sej
mu Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej i rad narodo
wych stopnia wojewódzkiego
— zostaną wyłożone przez
obwodowe komisje wyborcze
spisy wyborców do publicz
nego wglądu.

Na terenie m. Krakowa i
miast województwa miej-

'

skiego krakowskiego . spisy
zostaną wyłożone do publicz
nego wglądu w godzinach od
14—20 w dni powszednie, a

Kierownictwo CDU/CSU
na starych pozycjach

Prowadzona od dłuższego cza
su. w szeregach zachodniónie-
mieckiej chrześcijańskiej demo
kracji kampnia przeciwko raty
fikacji porozumień Polska —

RFN została ukoronowana de
cyzją „ekipy kierowniczej”
LiM/CSU, która obradowała w

piątek w Bonn. To dziesięciooso
bowe gremium jest obecnie ’

w

praktyce najwyższą instancją
chadecką, powołaną dla przygo
towania strategii kampanii wy
borczej. ,

Po Kilkugodzinnym posiedzeniu
gremium, w którym CDU i OSAJ
posiadają równą ilość głosów,
potwierdziło negatywny stosu-
ńek do' porozumień z Polską.
Rzecznik CDU/CSU, Weiskirch
oświadczył, że. „ekipa kierowni
cza”, potwierdziła stanowisko za-

jęjśe przez Helmuta Kohla w

Bundestagu, w listopadzie ub. r.

Z dalekopisu
• W piątek zmarła w Dal

las w wieku 71 lat śpiewaczka
pochodzenia francuskiego, Lily
Pons, słynny sopran koloratu-

.rowy lat trzydziestych i czter
dziestych.

• W prowincji Bitlis, położo
nej _wę. wschodniej części Tur
cji, dwie wioski zostały zasy
pane przez lawiny. Śmierć po
niosło 27 osób.

S Do kolejnego, poważne
go incydentu w „wojnie dor
szowej” doszło między Wielką
Brytanią a Islandią. W odleg
łości 25 . mil od wybrzeży I«- ;
landii brytyjski okręt wojenny
,’,DTomede’ł staranował islandz
ki kuter patrolowy „Baldur”..
W wyniku akcji fregaty bry
tyjskiej obie jednostki dozna
ły poważnych uszkodzeń. Po
przednio „Baldur” przeciął
sieci dwóch brytyjskich traw
lerów rybackich dokonujących
połowów w 200-milowej strefie
zastrzeżonej przez Islandię dla
swych własnych statków.

• Policja Izraelska, używa
jąc gazów łzawiących I arma
tek wodnych zaatakowała w

piątek w starej dzielnicy Je
rozolimy setki demonstrantów
arabskich, którzy protestowa
li przeciwko ostatnim zarzą
dzeniom władz, nasilających
dyskryminację ludności arabs
kiej w tym mieście.

Grand
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wyborców w

miejscowych
wymaga zgo-

Komisji

w niedzielę od godz. 9_ 14,
zaś spisy wyborców na tere
nach wiejskich , województwa
miejskiego krakowskiego zo
staną wyłożone w godzinach
0<i 14—19 w dni powszednie i
w godzinach od 9—14 w nie
dzielę.

Ustalenie innej pory wyło
żenia spisów
zależności od
warunków —

dy Wojewódzkiej
Wyborczej.

Przypominamy, że Woje
wódzka 'Komisja Wyborcza
ma swą siedzibę w Krako
wie przy ul. Basztowej 22,
pok. nr 70, Okręgowa Komi
sja Wyborcza nr 32 — w pok.
nr 69, a Okręgowa Komisja
Wyborcza nr 33 — w pok. nr

72 pod tym samym adresem.
Liczba wyborców wg in

formacji na dzień 9 lutego
br. wynosiła na terenie wo
jewództwa miejskiego kra
kowskiego — 828.089 osób, w

tym na terenie m. Krakowa:
511.163. osoby, (aż)

Słynna niegdyś RB, czyli 40-let-
nia Brigitte Bardot spędzą zi
mowy , urlop w towarzystwie
swego przyjaciela 27-łetniego
Mirosława w alpejskiej miejsco
wości Meribel, w pobliżu Gre

noble.
CAF — AP — telefoto

Dziś w Innsbrucku

Jutro skoczkowie

SOc przedostatni dzień Zi
mowej Olimpiady rozpoczęli o

godz. 8.30 narciarze, maratoń
skim biegiem na 50 km. W staw
ce 59 zawodników pobiegnie
trzech Polaków: Jerzy Koryciak
znr19,JanStaszel—nr35i
Wiesław Gębala — nr 53.

Na torze Stadionu Olimpijskie
go od godz. 9.00 rozpoczęła się
ostatnia konkurencja łyżwiarzy

Grypa w W. Brytanii
LONDYN
Na Wyspach Brytyjskich rozsze

rza się epidemia grypy. Ostatnio
podano w Londynie, że liczba cho
rych wzrosła do 60 tys.

Grand Prtx —

nouiy model mo
tocykla produk
cji Steyer-Daim-
ler-Puch — za
demonstrowany

na międzynaro
dowej wystawie
motocykli wy
ścigowych i
sportowych w

Londynie. Jak
widać — piękne
dziewczyny są
konieczną ozdo
bą nie tylko sa
lonów . samocho
dowych;..

ec
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W górach warunki do u-

prawiania narciarstwa t-
dealne. Młodzież ze szkół
ponadpodstawowych i
wczasowicze spędzający
wakacje zimowe w zna
nych kurortach korzysta
ją więc w pełni z uroków
zimy.

Wzrost napięcia
w Irlandii Pin

LÓNDYN
W czwartek, w angielskim wię

zieniu wakefield, po strajku gło
dowym trwającym 61 dni, zmarł
34-letni Frank Stagg, członek
Irlandzkiej Armii Republikań
skiej. Odbywał on karę pozbawie
nia wolności za działalność terro
rystyczną.

Jego śmierć spowodowała nową
falę akcji terrorystycznych i za
mieszek w Irlandii ’ Północnej. W
ciągu doby w Ulsterze zanotowa
no 12 zamachów bombowych i 20
incydentów zbrojnych. Nieznani
sprawcy wzniecili 4 pożary.; W
Belfaście i w 4 innych miastach
Irlandii , Północnej doszło do de
monstracji ulicznych. W Lurgan
(hrabstwo Armagh) żołnierze bry
tyjscy użyli kul gumowych do
rozproszenia demonstracji, której
uczestnicy obrzucili ich
mi. Podczas zamieszek
licjant poniósł śmierć,
osoby zostały ranne.

Komentując śmierć F. Stagga,
rzecznik politycznej przybudów
ki IRA — partii „Sinn Fein” —

Seamus Loughran oświadczył pu
blicznie, że „odwet jest sprawą
honoru”. W zwi ązk u z tym bry
tyjska służba bezpieczeństwa po
stawiona została w Btah pogotowia.
Scotland Yard wystawił dodatko
wą ochronę osobistą dla członków
rządu brytyjskiego > czołowych
osobistości związanych ze sprawa
mi irlandzkimi. Na ulicach Londy
nu liczniejsze niż zwykle są pa
trole policyjne.

kamienia-
jeden po*
a3inne

szybkich —• wyścig na 10.000 m.

W godz. popołudniowych w

Axamer Lizum zjazdowcy za
kończą olimpijskie boje dwoma
przejazdami slalomu specjalne
go.

Na torze w Igls od godz. 14.30
decydujące, trzeci i czwarty, śliz
gi bobslejowych czwórek,

Tego również dnia wyłonieni
zostaną medaliści turnieju hoke
jowego. Polacy ostatni mecz

grają z Finlandią. W pozostałych
spotkaniach grać będą: RFN —

USA i CSRS — ZSRR.
A jutro w ostatnim dniu XII

ZIO będziemy wszyscy (dzięki
telewizji) śledzić ostatnią, naj
bardziej widowiskową konku
rencję narciarską: otwarty kon
kurs skoków na dużej skoczni
„Bergisel”, Polacy, niestety, nie

zaliczają się do faworytów, ale
chcielibyśmy się mylić...

Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka

4x28.400 złotych
W Biurze Projektów Melioracji Wodnych odbyła się uro

czystość wręczenia książeczek mieszkaniowych PKO dzieciom

zmarłych pracowników: Pawłowi Bartusiowi, Andrzejowi
Piotrowskiemu i Piotrowi Sapecie oraz Beatce Pyka, wycho
wance Domu Dziecka nr 5. Książeczki z wkładami po 28400 zł

wręczyli dzieciom: z-ca dyr. mgr inż. Adam Gaweh, przew.
Rady Zakładowej — inż. Feliks Sobol i p. Krystyna Krup-
czak, inspektor do spraw socjalnych. Poza tym Beatka otrzy
mała bon towarowy wartości 500 zł, a wszystkie dzieci —

słodycze.
Dziękując serdecznie za hojną fundację zaznaczamy, ii

część pieniędzy pochodzi z funduszu zakładowego, część —z

nagród za czyny społeczne wykonane przez pracowników
Biura. (mar)

Nowoczesne technologie
wymagam mmei energii

40 tysięcy inżynierów i techni
ków zrzeszonych w Stowarzy
szeniu Elektryków Polskich
bierze aktywny udział w uru
chamianiu rezerw produkcyj
nych w poszczególnych branżach
elektrycznych. Zarząd Główny
SEP zobowiązał specjalną u-

30 lat
Z, mieszkańcami

Łodzi
Czytelnicy tej gazety

sięgają po nią każde
go popołudnia nie dlatego,
Że jest jedyną tego typu w

Łodzi, ale dlatego,. że na

łamach swej popołudniów-
ki odnajdują od lat trzy
dziestu swoje troski i ra
dości. W Łodzi, która po o-

stątnięj reformie jak Kra
ków stała się miejskim wo-

jewództwem jest wciąż
wiele do zrobienia, ale są
też nowe perspektywy i
dlatego miasto zaczyna żyć
na nowo. O tych właśnie
sprawach donosi codziennie
„EXPRESS ILUSTROWA
NY", który właśnie obcho
dzi swój jubileusz.

Kiedy przegląda się ko
lejne numery tego pisma
widać jak tematycznie bli
skie jest życiu mieszkań
ców robotniczej Łodzi, jak
serdecznie podchodzi do ich
spraw codziennych i kłopo
tów, które nie zawsze od
razu daje się przezwycię
żać. Organizowane przez
redakcję akcje społeczne
poruszają opinię publiczną
a publikacje przedstawiają
Łódź nie tylko
przemysłową
ale prezentują
spory dorobek
naukowcy, zdobycz lat po

wojennych, którą poszczy
cić się może miasto przed
całym krajem.

„Express Ilustrowany"
szybko, znika z kiosków.
Pozyskał swych czytelni
ków przystępną i zwartą
informacją, żywą szatą

graficzną. Kupują go ludzie
różni wiekiem i zaintere
sowaniami i potrafi zainte
resować wszystkich. A to

jest największą satysfakcją
dla całego redakcyjnego
zespołu. Takich satysfakcji
życzymy kolegom z łódz
kiej popołudniówki jak
najwięcej.

jako wielką
aglomerację
również jej

kulturalny i
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chwałą wszystkich swoich człon?
ków oraz wszystkie komórki
SEP do podejmowania ; działań

mających na celu ■podnoszenie
jakości produkcji oraz sprawne
wykorzystywanie innowacji ra
cjonalizatorskich. Wykrywanie
i uruchamianie rezerw i rozwi
janie ruchu racjonalizatorskie
go są pierwszoplanowymi zada
niami SEP.

Elektrycy mają szczególne po
le do popisu w ujawnianiu i wy
korzystywaniu rezerw bardziej
złożonych, ukrytych w technolo
giach, konstrukcjach, w organi
zacji pracy. Właściwa gospodar
ka energią elektryczną ma wiel
ki wpływ na gospodarność we

wszystkich zakładach przemysło
wych. Jeśli wziąć pod uwagę
przewidywane na rok 1989 zu
życie ponad 130 mld kWh energii
elektrycznej, to widać, iż nawet

oszczędności liczone pojedynczy
mi procentami przynieść mogą
w skali całego kraju miliardy
złotych. Inżynierowie i technicy
elektrycy swoim społecznym
działaniem pragną przyczynić się
dó’ najpełniejszego iwykorżysta-
nia tych możliwości dla dobra
kraju.

Nowy
rekord świata
W. Kozakiewicza!

Amerykańskie agencje praso
we doniosły dziś rano, źe na za
wodach w Toronto — Władysław
Kozakiewicz ustanowił w piątek
nowy halowy rekord świata w

skoku o tyczce. Pokonał on wy
sokość 5,57 m.

Zamach stanu w Nigerii
nie powiódł się
LONDYN

W nocy z czwartku na piątek
grupa oficerów podjęła próbę
przewrotu wojskowego w Nigc-
rii, chcąc pozbawić władzy ge
nerała Murtala Mohammeda,
który w lipeu ub. roku obalił

rząd generała Yakubu Gowona.
Próba została udaremniona.
Wczoraj w godzinach wieczor
nych radio nigeryjskie ogłosiło
komunikat, podpisany przez
wojskowy rząd federalny Nigerii,
który stwierdza, że w Lagos pa
nuje obecnie spokój i że wkrótce
będzie opublikowane specjalne
oświadczenie rządowe. Komuni
kat wzywa ludność, aby okazała
zaufanie najwyższej radzie woj- i

zakończyła się
trwająca od pół roku kampa
nia sprawozdawczo-wyborcza.
Stanowiła ona ważne wyda
rzenie w życiu przeszło 13-
milionowej organizacji KPZR
i wniosła ogromny dorobek w

przygotowania do zbliżające
go się XXV Zjazdu. W toku

kampanii • odbyły się zebrania
we wszystkich grupach partyj
nych i organizacjach podsta
wowych oraz konferencje re
jonowe. miejskie, obwodowe,
krajowe I zjazdy w republi
kach związkowych.. Jako ostat
ni obradował Zjazd Komunis
tów Ukrainy.

ARABSKA Republika Egip
tu, uznała Ludową Republikę
Angoli. W Sanie poinformowa
no o u-.naniu LRA przez rząd
Jemenu.

W GENEWIE zakończyły się
doroczne obrady sta"‘ych
doradców rządów państw
członkowskich Europejskiej
Komisji Gospodarczej
skupiającej wszystkie
siwa europejskie oraz

ONZ,
pań-

USA i
Kanadę. Obrady, w których
uczestniczyła m. in. delegacja
polska były poświęcone rozwo
jowi międzynarodowej współ
pracy w zakresie ochrony śro
dowiska naturalnego, zgodnie z

postanowieniami /przyjętymi w

akcie końcowym KBWE.
SEKRETARIAT Generalnr

Międzynarodowej Organizacji
Dziennikarzy z siedzibą w Pra
dze opublikował oświądcze-

■nie, które wz^wa do likwida-
; cji raiji-stacji „Wolna Europa*’

i„ŚWóbddą”,' którvch działal
ność stoi w'Całkowitej sprzecz-

■ności ze wszystkimi normami
zawodowej moralności dzienni
karskiej.

„JUM-
BUS” ma prawie 20 m dlugo-
waźy 30 ton i może zabrać

pasażerów. Wewnątrz znajduje
bar, kuchnia, toaleta i klub.

Jest największy samolot na świę
cie, musi też być największy au
tobus. Zbudowany ,w, RFN
BO
ści,
100
się
Przeznaczony jest na dłuższe, mię
dzynarodowe trasy. Może dobry
jest ten samochodowy pociąg na

autostradach, natomiast w mieście,
jak widać, ma poważne trądneści
z poruszaniem się.

skowej. Komunikat dodawał, że

oddziały wierne rządowi podjęły
a :eję. w celu udaremnienia spis
ku. Wkrótce potem radio Lagos
podało, że przywódca spisku puł
kownik Dimka został aresztowa
ny. Dotychczas nie znany jest
los prezydenta Murtala Moham
meda.

J
utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju niżu. Za
chmurzenie duże z prze
jaśnieniami. W ciągu dnia
drobne opady śniegu.
Temperatura dniem od

_

minus 3 do ś, nocą od
minus 4—T »t. C.
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OBRADUJĄCA w Warszawie
konferencja UNESCO na te
mat ochrony ■ zabytkowych
miast, dzielnic 1 wsi zakończy
ła dyskusję nad poszczególny
mi punktami projektu reko
mendacji dla wszystkich
państw członkowskich tej or
ganizacji. Rekomendacja — do
tycząca zabezpieczenia zabyt
kowych obiektów i ich roli

jako elementów kształtujących
środowisko, w którym lyjie
człowiek — ma być uchwalo
na na forum najbliższej
sesji konferencji generalnej
UNESCO.

13 BM. zakończyła się w

Poznaniu VI Międzynarodową
Konferencja Przedstawicieli
Ministerstw Kultury Krajów
Socjalistycznych poświęcona

Z
rozwojowi działalności społecz
no-kulturalnej domów kultu
ry, klubów i amatorskiego
ruchu artystycznego.

TEGOROCZNY dziesiąty już
Festiwal Piosenki Żołnierskiej
w Kołobrzegu odbędzie się w

dniach 6—11 lipca.
PO RAZ TRZECI już Polskie

Radio organizuje na swej an
tenie „Tydzień Ktiltury Języ
ka”. Tegoroczny „Tydzień”
trwać będzie w dniach 15—22
hm.

W ZAKŁADACH Radiowych
„Diora” — Zakład nr 3 w Wał
brzychu taśmy montażowe
opuścił 13 bm. 120-tysięczny
radioodbiornik samochodowy
typu „Safari 2”. w II połowie
roku ną rynku ukaże się no
wy aparat o nazwie „Tramp”
przeznaczony głównie dla „fia
ta 126p”.

Kradzież rzeźby
Donatella

RZYM

Z kościoła w Pizie nieznani spra
wcy ukradll rzeźbę w brązie dłu
ta Donatella — jednego z najwię
kszych włoskich artystów epoki
Odrodzenia. Rzeźba przedstawiała
popiersie jednego ze świętych.
Zdaniem policji, przestępcy dosta
li się do wnętrza świątyni, wyko
rzystując rusztowanie zbudowane

przez robotników przeprowadza
jących remont.

najgrubszych
Bry-

42-letni Joe Incles

Jeden
mieszkańców Wielkiej
fonii
postanowił w sposób radykal
ny przeprowadzić dietę od
chudzającą. Incles, ważący
prawie 234 kg, poddał się
zabiegowi unieruchomienia
szczęk. Będzie on mógł
przyjmoigać jedynie pokarmy

w stanie płynnym. Grubas
zdecydował się na ten spo
sób odchudzania, ponieważ
dotychczas nie mógł opano
wać łakomstwa i wszelkie
próby zrzucenia wagi koń
czyły się fiaskiem.

I)
I

Edward Gierek
gościł w

I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek przebywał 13 bm. w Ra
domiu, gdzie zwiedził nowy wy
dział produkcji maszyn do pisa
nia Zakładów Metalowych im.
gen. Waltera, znanych także z

produkcji
„Łucznik”,
produkują
maszyn do
maszyn do
proc, więcej niż w ub. r.

Nie jest to jednak ostatnie
słowo załogi, która obecnie wie
le uwagi poświęca sprawie za
gospodarowania rezerw i zwięk
szenia produkcji.

Następnie I sekretarz KC
PZPR odwiedził Zakłady Prze
mysłu Skórzanego „Radoskór”,
gdzie interesował się szczególnie
sprawą jakości i nowoczesności
obuwia. W rozmowie z przedsta
wicielami dyrekcji i załogi pod-

Radomiu

maszyn do szycia
W br. Zakłady
m. in. ok. 350
szycia oraz 83

pisania, czyli o

wy-
tys.
tys.
12,8

kreślił, śe zasadniczą sprawą
jest dostosowanie fasonów obu
wia do rosnących wymagań kli
entów oraz solidne wykonanie
każdej pary butów.

I sekretarz KC zwiedził także
niektóre nowo wznoszone osie
dla mieszkaniowe tego 170 tysię
cznego miasta oraz spotkał się z

Egzekutywą KW PZPR, gospo
darzami miasta i przedstawicie
lami kluczowych zakładów pra
cy. Omówiono aktualne zadania
wynikające z uchwały VII Zjaz
du Partii oraz II Plenum KC
PZPR.

W Holandii, kąpiące się kaczki

„kibicują” łyżwiarzom na zamar
zniętym kanale w wiosce Velen-
dam. CAF—ANEFO

Po konferencji w Helsinkach

Mskie parne i organizacje
nggarlv postanawiania KM

fc„ń_,p„iu w Helsinkach Konferencji Bezpje.
* r* Tw^ółnracy w Europie, w stolicy Finlandii odbyła się

czenstwa i Wsp p dniami — konferencja z udziałem
~ ZSk.0^°ieH 35 nartii centrum, partii chłopskich, liberalnych,przedstawiciel 35 partii wntr ,^ or(fanbacjt aemokra;
lewicowo-radyk y eu ejsklch. Konferencja poświęcona zo-

in. przedyskutowaniu roli partii 1 organizacji chłopskich
w realizacji postanowień K3WE.

Kurs wiedzy o pracy
inspirowany przez TWP

Krakowska wieś
ma warunki do wykonania
tegorocznych zadań

W planie społeczno
darczym
wództwa
ustalone
są dosyć
dukcja zbóż powinna zwiększyć
się prawie o 15 proc., ziemnia
ków o 9 proc., żywca o 11 proc.,
a mleka o 6 proc. „Strategia
realizacji tych zadań — powie
dział we wprowadzeniu do dy
skusji na wojewódzkiej naradzie
prezesów GK ZSL sekretarz KK
ZSL Tadeusz Gruszka — zasa
dza się głównie na poprawie go
spodarki ziemią”.

Uczestnicy obrad potwierdzi
li słuszność obranej strategii ro
zwoju gospodarki żywnościowej
w naszym województwie. Wy
razili zadowolenie, że uchwa
ła Rady Ministrów mobilizuje
poprzez umarzanie kredytów
zespoły i gospodarstwa specja
listyczne do powiększenia area
łu użytkowanych gruntów. Wieś
krakowska... mą 4 niozhędne -wa,-
runki dó "

wyitofianiś -fegorbcz-
nyęhózadań-.T Trzeha< ty,iką ,-Xov*
sekwentnie doprowadzić dó te
go, aby ziemia przeszła w ręce
dobrych gospodarzy.

gospo—
krakowskiego woje-

miejskiego na 1976 rok
zadania w rolnictwie

wysokie. Globalna pro-

Tragiczny bilans

trzęsienia ziemi
GENEWA
Według danych opublikowanych

w piątek w siedzibie ONZ w Ge
newie, w wyniku ostatniego trzę
sienia ziemi w Gwatemali zginęło
18.851 osób, a 62.432 zostały ran
ne. 254.751 budynków zostało zbu-

czonych. Bez dachu nad głową po
zostało 1.066,063 osób.

Praktycznie 1/3 naszego cza
su spędzamy w zakładach pra
cy. Spełniają więc one ogrom
ną rolę w kształtowaniu na
szych postaw, upodobań — sło
wem w całym naszym życiu.
Stąd też coraz większą wagę
przywiązuje się do właściwej
organizacji pracy i odpowied
niej atmosfery w miejscu nasze
go zatrudnienia.

Bćz wątpienia najważniejszą
rolę do
dżinach

kający
społami
ziomu, wiedzy, znajomości psy
chologii zależy kształtowanie
właściwych postaw,
pracy, wydobywanie
w podlegających im

pracowniczych.

spełnienia w tych dzie-
mają kierownicy sty-

się bezpośrednio z ze-

roboczymi. Od ich po-

klimatu
inicjatyw
zespołach

JUBILEUSZ

Ireny Kwiatkowskiej
Jedna z najpopularniejszych

artystek naszej sceny, ekranu i

estrady — Irena Kwiatkowska
obchodziła 13 bm. 40-łecie pracy
artystycznej. W 'lAnaniu 'osiąg
nięć artystycznych została ude
korowana przyznanym prżez Ra
dę Państwa Orderem Sztandaru
Pracy II klasy.

Ireria Kwiatkowska, absol
wentka Państwowego Instytutu
Sztuki Teatralnej w Warszawie,
zadebiutowała w stołecznym
Teatrze Powszechnym. W okresie

przedwojennym grała również w

teatrach Poznania i Katowic.

Prawdziwy jednak rozkwit ta
lentu artystki nastąpił po woj
nie, kiedy związała się z kra
kowskim kabaretem „Siedem
Kotów". Od tej pory kabaret i
inne formy estradowe stały się
źródłem jej największych sukce

sów.

Właśnie tym zagadnieniom po
święcił sporo miejsca w swym
wystąpieniu sekretarz KK PZPR

Andrzej Czyż, inaugurując wczo
raj w krakowskim Ośrodku
Kształcenia Ideologicznego Kurs

Wiedzy o Pracy Ludzkiej, prze
znaczony dla średniego dozoru

technicznego.
Kurs tego typu zorganizowany

jest u nas po raz pierwszy. Je
go organizatorem jest Towa
rzystwo Wiedzy Powszechnej.
Uczestnikom zapewniono znako
mitych wykładowców m. in.
pracowników naukowych AGH
i UJ, znawców tej problematy
ki. Program kursu obejmuje za
gadnienia: socjologii i psycho
logii pracy, wybrane zagadnie
nia ergonomii i fizjologii pra
cy, ekonomikę pracy-, wybrane
elementy prawa pracy i socjo
logię wychowania ,w zakładzie
pracy. Trwać on będzie do 30
maja br. i zakończony zostanie

egzaminem.
Kurs ten jest bez wątpienia

krokiem naprzód w kształceniu

średniego dozoru technicznego,
najważniejszej grupy kierowni
czej zakładu dla właściwej re
lacji.. stosunkuzwierzchnik 4

pracownik, (bogb ■

Jak informuje uczestnik tego
spotkania, członek Prezydium
NK ZSL, po^eł Witold. Lipski.
Konferencja wyraziła zdecydo
wane poparcie dla szlachetnych
idei i zasad zawartych w akcie
końcowym KBWE, Przedstawi
ciele 35 partii wypowiedzieli się
za jak najszybszym przekształ
ceniem zaleceń Konferencji w

praktyczne działanie mające na

celu uczynienie nieodwracalnym
procesu odprężenia, jak - stwier
dzono — należy uczynić wszy
stko dla dalszej stabilizacji bez
pieczeństwa i rozwoju szerokiej,
pokojowej współpracy na kon
tynencie europejskim.

Wiele miejsca w dwudniowej
dyskusji zajęły także sprawy
dotyczące współpracy między
państwowej w dziedzinie żywot
nie obchodzącej uczestników

Konferencji, a więc w rolnic
twie.

Uczestnicy Konferencji wez
wali rządy, parlamenty, partie
polityczne, organizacje i ruchy
pozarządowe do nieustannej
walki o trwały pokój, umacnia
nie klimatu dobrej woli, zaufa-

nia i zrozumienia między naro
dami wszystkich krajów.

Aktywny udział zarówno w

pracach przygotowawczych, jak
i w samej Konferencji brała
udział delegacja polska, która

reprezentowała nasz wkład w

realizację polityki pokojowego
współistnienia i nasze inicjaty
wy służące rozwojowi współpra
cy między państwami naszego
kontynentu.

Laureaci

Z Angoli
Siły zbrojne Ludowej Repu

bliki Angoli zajęły miasto Lu
bo, ostatni ważny węzeł trans
portowy na transangolskiej linii

kolejowej, który pozostawał je
szcze w rękach wroga. Z chwi
lą wyzwolenia Luso, cała magi
strala, przecinająca Angolę, ze

wschodu na zachód, znalazła się
pod kontrolą rządu, który na
tychmiast podjął odpowiednie
decyzje w sprawie jej urucho
mienia.

Renesans
muzyki Mahlera?
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Okazuje się, iż na mamo
nę łasi są nie tylko ma
luczcy, opędzający swój

byt od pierwszego do pierw
szego, ale także i poniektóre
„wysokie osobistości” że sfer

rządowych, a nawet dworskicn.
Tak to przynajmniej wynika z

enuncjacji prezesa amerykań
skiej firmy lotniczej Locke-
heed, niejakiego pana A. C.
Katchlana, który w ubiegłym
tygodniu stanął przed senacką
komisją dó spraw międzynaro
dowych korporacji w sprawie
wpłat dokonywanych przez tę
firmę na rzecz partii politycz
nych i właśnie owych osobis
tości. Z jego zeznań wynika,
iż firma, której prezesuje,
w ciągu kilku ostatnich lat

wpłaciła na 'te cele ponad 206
min dolarów, w tym w posta
ci łapówek wydatkowała
miliony dolarów.

Oto i pokrótce rewelacje
na prezesa: 1,1 miliona
larów miał otrzymać od firmy
Łockeheed pewien —- nie wy
mieniony z nazwiska — wy
sokiej rangi funkcjonariusz
rządu holenderskiego, aby ze-

chciał stworzyć odpowiednio
sprzyjającą atmosferę przy
Sprzedaży dla jego kraju myś
liwców odrzutowych 1 samolo
tów do zwalczania okrętów
podwodnych. Kwotę ponad 12
milionów dolarów firma prze
znaczyła na łapówki dla róż
nych osobistości w Japonii, z

tego około 2 min dolarów mie
li otrzymać funkcjonariusze
rządowi. Sumę blisko 3 milio
nów dolarów wypłacono w la-

tach 1976—71 osobistościom po
litycznym we Włoszech. Sporo
milionów firma Łockeheed

wpłaciła na osobiste konta
wysokich funkcjonariuszy pań
stwowych Innych państw w za
mian za ich przychylność dla

zawieranych przez koncern
transakcji handlowych.

I tak oto wyszła
jeszcze jedną
lapówkarska,
skalę międzynarodową,
holenderski natychmiast
wołał zespół ekspertów
zbadania i wyjaśnienia zarzu-

na jaw
wielka afera

tym razem na

Rząd
po
dła

wiedział. Jak na razie komisja
nie wypowiedziała jeszcze swo
jego zdania, w każdym razie
rzecz jest tak kompromitująca
dla holenderskiego dworu, że
już mówi się o konieczności
rezygnacji księcia z funkcji
rządowej, przy czym w przy
padku potwierdzenia zarzutów
królowa zmuszona byłaby ab-

dykować na rdecz swojej cór*
ki Beatrix.

Jak wynika z ostatnich do
niesień agencyjnych,
czeństwo holenderskie,
cyjnie otaczające dwór szcze
gólną sympatią, jest wstrząś
nięte aferą łapówkarską i o-

Skarżeniami pod adresem księ
cia.

Podobne wieści nadchodzą
także z Japonii, gdzie od naj-

społe-
trady-

22

pa-
do-

Nie brać łapówek!
tów pod adresem owej , „wy
soko postawionej osobistości”.
Po otrzymaniu pierwszych in
formacji z Waszyngtonu ujaw
niono, 1* najprawdopodobniej
holenderską osobistością za
mieszaną w aferę lapówkar-
ską jest sam książę Bernhard
— małżonek królowej Julia-
ny. Wprawdzie obwiniony za
przeczył jakoby kiedykolwiek
miał przyjmować pieniądze od

firmy Łockeheed, ale zajmu
jące się aferą dzienniki przy
pominają o funkcji jaką ksią
żę pełni w rządzie. Jest mia
nowicie generalnym inspekto
rem holenderskich sił zbroj
nych i wobec tego Jest wąt
pliwa, aby nie o sprawia nie

bliższego poniedziałku spe
cjalnie powołana komisja roz-

pocznie przesłuchania świad
ków zorientowanych w „afe
rze Łockeheed”. Wysuwa się
tu zarzuty, iż decyzja Tządu
Tanaki w 1972 roku o sakuple
produkowanych przez firmę
Łockeheed samolotów do zwal
czania okrętów podwodnych,
zamiast podjęcia produkcji
krajowej, miała właśnie zwią
zek z wpłatami amerykań-

Przyjechał znów do nas ż RFN i wykonania mierzy się nie na mi*
Volker Wangenheim, dyrygent I nuty czy kwadranse, lecz na go-
dobrze już w Krakowie znany,
ceniony i zadomowiony — i za
pełnił cały wczorajszy piątko
wy wieczór filharmoniczny lii

symfonią Gustawa Mahlera.
Ogromne to dzieło, którego czas

skiego koncernu samolotowe
go na konta osobistości japoń
skich.

Sporo kłopotów przysporzy
ła ujawniona afera desygno
wanemu w tych dniacn na

premiera Włoch chrześcijań
skiemu demokracie Aldo Mo
ro. Znajduje się on obecnie

pod presją wyeliminowania z

rządu dwóch ministrów, któizy
w 1970 roku zajmowali sta
nowiska w ministerstwie obro
ny i mieli rzekomo otrzymać
łapówki- — jak to sugeruje
„II Massaggero” — w kwocie
1,6 ml’ dolarów.

O aferze Łockeheed głośno
także i w innych krajach,
które miały jakieś kontakty
handlowe z tym koncernem
lotniczym. M. in. w Sztokhol
mie prowadzone są dochodze
nia dla ustalenia, czy dowód
ca szwedzkiego lotnictwa
przyjmował pieniądze od fir
my Łockeheed. Łapówki miały
przyjmować osobistości meksy
kańskie i tureckie. Kto jeszcze
— dowiemy się zapewne nie
bawem, bo łapówkarskie ba
gienko dopiero zostało odkry
te. Znajdują się zaś w nim

ponoć nawet i pewne osobis
tości z kręgów NATO, które
— jak to określił jeden z a-

merykańskich senatorów —

mogą być narażone z tęgo po
wodu na szantaż i zastraszenie.
Tym samym „europejskie bez
pieczeństwo może być zagro
żone” — dodał złowieszczo.

Być może, być może — tył-
,kopocopchalisięwtoba

gienko? (m-tz)

wtmtPO-SOBOTY

dziny, uważne jest przez wielu
znawców muzyki przełomu
XIX i XX wieku za jedną ze

szczytowych kompozycji tego
twórcy; symfonia opiewająca na

romantyczną modłę filozofię i
urok: Natury... Równie potężny
aparat wykonawczy dzieło to

realizuje: poza rozbudowaną or-

. kiestrą — chóry (u nas: filhar
moniczny żeński i chłopięcy), so
lo mezzosopranowe (wczoraj:
Krystyna Śzostek-Radkowa).

Mówi się, że podobno muzyka
Mahlera— która siedemdziesiąt,
osiemdziesiąt lat temu, głównie
zresztą za życia swego wysoko
podówczas w świecie muzycz
nym szacowanego twórcy, świę
ciła niemałe triumfy — znów
poczyna przeżywać swój rene
sans. Może... Ale nie zmieni to

mojego, może subiektywnego
poglądu, iż muzyki tej słucha
się z trudem, iż jest to muzyka
dla cierpliwych i wytrwałych.
Takich, którzy w tym ogromie
rozbudowanego Secesyjnego gma
szyska muzycznej architektury
potrafią przetrzymać wszystkie
te, tak nieznośnie niekiedy roz
wlekłe warstwy płycizn i bana
łu, aby wsłuchać się w pojawia
jące się tu od czasu do czasu

głębsze, bardziej oryginalne i

zaciekawiające myśli muzyczne.
W niczym nie umniejsza to

mego szacunku dla zapału, o-

fiarności i wysiłków, jakie wło
żyli wczoraj wykonawcy w tę
muzykę. Volker Wangenheim
dawał pokaz świetnych, impo
nujących wręcz orientacji w

partyturze utworu, czuwał pie
czołowicie w prowadzeniu nad
każdym fragmentem, każdym a-

kordem, solówką instrumentalną.
Ze mimo to zaznaczały się pew
ne potknięcia w orkiestrze — to

już kapelmistrza nie obciąża.
Pięknie prowadziły głosy filhar-
moniezne chóry — pięknie też
brzmiało solo mezzosopranowe
Krystyny Szostek-Radkowej.

JERZY PARZYŃSKl

„Złotych Ekranów"
Przyznane zostały doroczne

nagrody tygodnika „Ekran" zą
twórczość telewizyjną — „Złota
Ekrany”. Otrzymali je:

w kategorii widowisk artysty,
cznych — za spektakl „Rówieś
nicy”: Ryszard Filipski i Jerzy.
Grzymkowski;

— publicystyki społeczno-poli
tycznej: Naczelna Redakcja Pu
blicystyki za program cykliczny
,,Bank Miast” i kulturalnej —

za magazyn „Pegaz”: zespół au
torów Tadeusz Kraśko, Tadeusz
Pikulski i Elżbieta Dryll;

— filmu dokumentalnego 1 re
portażu — za cykl programów
„Między VI a VII Zjazdem" —

zespół realizatorów;
za program ogólnopolski przy

gotowany przez ośrodek tereno
wy: OTV Gdańsk: Krystyna
Sznerr i Jerzy Partyka za cykl
pt. „Opera”;

— telewizyjny film fabularny
— za serial „Dyrektorzy” — re
żyser Zbigniew Chmielewski i

scenarzyści: Aleksander Min-
kowski, Andrzej Szypulski i Eu
geniusz Kabale; .'

za kreacje aktorskie:' Anna
Seniuk („Czterdziestolatek”) i,
Tadeusz Łomnicki („Jegór Bu-

łyczow i inni”);
za indywidualność telewizyj

ną: Ryszard Wojna;
w kategorii programów eduka

cyjnych: za program nauki ję
zyków obcych ze szczególnym
uwzględnieniem języka rosyj
skiego — Piotr Friedrich i Sta
nisław Trzaska;

— programu dziecięco-mło
dzieżowego: za program cykli
czny telewizji dziewcząt i chłop
ców „Teleranek” — Maciej Zi-
miński.

Jury postanowiło przyznać
specjalny „złoty ekran” naczel
nej redakcji publicystyki za pro
gram „Studio 2”. •

.M

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej:

■ dnia 17 lutego, w godz. 7—16,
na os. wiejskim Mogiła-Klękowa
1 domach mieszkalnych przy al.

Rewolucji Kubańskiej
■ dnia 18 lutego, w godz. 7—16,

na os. Willowym bl. 29, 30, 23—27,
os. Wandy bl. 25, 28, 32

■ dnia 20 lutego, w godz. 7—16,
na os. Willowym bl. 2—6, 8, 9, 11—
22

■ dnia 21 lutego, w godz. 7—15,
na os. Willowym bl. 7, 11—34, os.

Wandy bl. 2, 13—23, 25
■ dnia 23 lutego, w godz. 7—16,

na os. Stalowym bl. 5—10, garaże,
bl. 16—18, Technikum. Hutnicze —

część wschodnia
■ dnia 24 lutego, w godz. 7—16,

na os. Stalowym bl. 1—4 i 12—15
■ dnia 25 lutego, w godz. 7—Hi

na os. Centrum B, bl. 1, 10, 6
■ dnia 26 lutego, w godz. 7—16,

na os. Centrum B, bl. 2—9, 11, GS-
Szklane Domy bl. 1.

Bliższych Informacji udziela Re
jon Energetyczny Nowa Huta —

telefon 412-10. K-115J

DZIENNIK Robotniczej Spółdziel
ni Wydawniczej „Prasa Książ
ką — Ruch”.

ADRES REDAKCJI! „Echo Kra
kowa’* ui. Wlśtna 2. 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa” skrytka poczt.
64, 30-960 Kraków). Telefony: centr.

235-60, redaktor naczelny 246-78, se
kretarz odpowiedzialny 580-93, dział

miejski 219-48, dział łączności <

czytelnikami 542-53, dział sportowy
543-58, Biuro Ogłoszeń 553-40.

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RSW „Prasa - Książka - Rud1 *

ul. wiślna 2. Nr Indeksu 35009.
DRUK: Prasowe zakłady Gro-

liczne RSW „Prasa - Książka
"

Ruch”, Kraków, ul. Wielopole ł>
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Jak zaplanować rozmieszczenie i rozwój wielkich aglomera
cji miejsko-przemysłowych? Odpowiedzi na te pytania do
starcza projekt planu zagospodarowania przestrzennego kraju
do, 1990 r. W badaniach, poprzedzających opracowanie planu,
brali udział liczni - nairkowcy-speejaliści z

tni in.: geografii, ekonomii, urbanistyki,
strzennego, ochrony środowiska.

W OPARCIU
naukowe i-
rozwoju

założeniu u-

koncentracji,

o badania
i obserwacje
społeczno-go

spodarczego kraju przyjęto
tzw. policentryczną koncepcję
planu polegającą na rozwija
niu jednocześnie większej ilo
ści ośrodków. Przyjęto jedno
cześnie — mówi kierownik
zespołu koordynacyjnego pro
blemu węzłowego „Podstawy
przestrzennego zagospodaro
wania kraju” — prof. Kazi
mierz Dziewoński — koncep
cję opartą na

miarkowanej
wyrażającej się w tworzeniu
policentrycznego układu aglo
meracji miejskich.

W projekcie planu wytypo
wano 23 obszary jako tereny
rozwojowe • aglomeracji — w

tym 10 dużych w pełni już
wykształconych aglomeracji:
katowicka, warszawska, łódz
ka,. gdańska, krakowska, wro
cławska, poznańska, szczeciń
ska, bydgośko-toruńska i su
decka. Są to obszary' o naj
wyższym stopniu koncentracji
ludności, przemysłu .1 placó
wek naukowych.

Obok wykształconych już
duS^eh

je się'' rozwój; 6 dalszych:? stal
Topolskiej (Kielce, Radom —

dolina Kamiennej), bielsko-
bialskiej, częstochowskiej, o-

w walce z rakiem

Promieniowy
skalpel

WKarolińskim Instytucie
Medycznym w Sztok
holmie uruchomiono

niedawno — unikalną w

skali światowej — aparaturę
promieniotwórczą, przezna
czoną do bezkrwawych ope
racji nowotworów mózgu.

Działanie tej niesłychanie
precyzyjnej aparatury jest
następujące: głowę chorego
umieszcza się w półkulistej
osłonie z grubego metalu i
dokładnie ustala jej położe
nie w ten sposób, by z

chwilą włączenia aparatu
promienie gamma, emitowa
ne z różnych stron półkulis
tej osłony w kierunku jej
środka, przecinały się tam,
gdzie usadowił się nowotwór,
Duże natężenie promienio
wania gamma w miejscu
przecięcia się promieni „wy
pala” nowotwór, nie uszka
dzając zdrowych tkanek.

Konstruktor
go skalpela dr
poinformował
cieli prasy, że

Neurochirurgii
Instytutu Medycznego
Sztokholmie przeprowadzono
pomyślnie wiele trudnych
zabiegów i — jak dotychczas
— urządzenie działa bez za
rzutu. Szwedzcy lekarze
twierdzą, że przy pomocy o-

pisanej 15-tonowej aparatu
ry ze Sztokholmu można bę
dzie robić kilkaset operacji
rocznie. Tymczasem w zakła-

Munktell,
prototyp,

seryjną
zdaniem
wielkie

rynkach

promieniowe-
Lars Leksell

przedstawi-
w Wydziale

Karolińskiego
w

dach Bolinder -

gdzie zbudowano
przygotowuje się
produkcję, która,
specjalistów, ma

szanse zbytu na

światowych.

różnych dziedzin,
planowania prze-

białostockiej i rze

W tych 16 aglome-
polskiej,
szowskiej.
racjach skupiało się w 1970 r.

ok. 40 proc, ludności kraju,
60 proc. zatrudnionych w

przemyśle i 99 proc, placówek
naukowych. W perspektywie
1990 r. rysują się dalsze po
tencjalne alogmeracje miej
sko-przemysłowe: koszalińska,
olsztyńska; tarnowska, zielo
nogórska, kalisko ostrowska i
zagłębia miedziowego. Przewi
duje się też przyspieszony
rozwój innych miast woje
wódzkich uznanych za ośrod
ki o znaczeniu krajowym. Bę
dą to m. in.: Słupsk. Włocła
wek, Przęmyśl i Płock ora2
traktowane jako zespół Piotr
ków i Bełchatów, jak również
Tarnobrzeg — Sandomierz —

Stalowa Wola.

PRZYJĘTA ZASADA u-

miarkowąnej koncentracji po
dyktowana jest z jednej stro
ny granicą opłacalności inwe
stycji, a z drugiej konieczno
ścią zapewnienia najlepszych
warunków życia ludności?
Zbyt wielka koncentracja
miast i przemysłu jest uciążli
wa i,,jjrozi^^ewą^^ją.środo-
w{sk4.: . mefięzpiecjeństwa
ogranicza -znacznie .układ pas
mowo-węzłowy, w którym o-

bok aglomeracji występują
także zurbanizowane pasma
łączące poszczególne ośrodki i

stanowiące ich zaplecze. Są to
zurbanizowane ciągi oparte o-

pasma infrastruktury techni-,
cznej, jak koleje, drogi, linie
energetyczne czy. łączności.
Rysują się już na terenie kra
ju pierwsze takie pasma m. in.
śląsko-maiopolskie i warszaw-

sko-łódzkie.
23 aglomeracje i powiązane

z nimi pasma obejmą stopnio
wo, aż po rok 2000, około 70
proc, całej ludności i 70 proc,
produkcji przemysłowej 'kra
ju. Wiąże się z tym perspekty
wa równoczesnego rozwoju w

nich nauki i szkolnictwa wyż
szego. Przy utrzymaniu wyso
kiej rangi Warszawy, jako
centrum nauki trzeba będzie
rozwijać obok Krakowa, Wro
cławia i Poznania ośrodki na
ukowe, także na Śląsku i Po
morzu.

ISTOTNYM ELEMENTEM
zagospodarowania przestrzen
nego kraju jest stworzenie
racjonalnej sieci zespolonych
układów poszczególnych środ-

Kaczki dziwaczki

ECHO KRAKOWA

stu
■

ków transportu. Powstanie no
woczesny układ komunikacji
kolejowej i drogowej. Jedną z

największych zalet projektu
jest to, żę przy założeniu zna
cznego rozwoju
mieszkaniowego
dowy do końca
strad i lotnisk komunikacyj
nych, tereny zurbanizowane
nie powinny przekroczyć w

2000 r. 15 proc., powierzchni
kraju (obecnie zajmują nieca
łe 10 proc). Pozostały obszar
to będzie Polska „zielona” —

tereny rolne, leśne i
czynkowe.

Projekt planu wiele uwagi
poświęca ograniczaniu
miernej koncentracji przemy
słu, która powoduje zagroże
nie środowiska naturalnego.
Jednocześnie unika się także
zbytniego rozpraszania prze
mysłu. prowadzącego do nie
potrzebnego zagrożenia naj
bardziej wartościowych środo
wisk przyrodniczych. W ten

sposób projekt . uwzględnia
wymogi ochrony środowiska
naturalnego. Więżą się z tym
pewne ograniczenia w koncen
tracji turystyki i wypoczynku.
Przewiduje się wyznaczanie
terenów rekreacyjnych dJa
poszczególnych aglomeracji o-

raz stworzenie rozległych, o-

gólnokrajowych stref turysty
ki i wypoczynku, które obej
mą rń. in. góry, wybrzeże, pa
sma pojezierzy; doliny rzek,
zespoły leśne.

budownictwa
oraz . rozbu-

stulecia auto-

Taniec dobry
na wszystko!
Dlaczego w naszych czasach

modne stały się szybkie rytmy?
Czy jest to przypadek? Szybki,
rytmiczny taniec — twierdzą
radzieccy lekarze — to nie tyl
ko haracz mody, ale i zadość
uczynienie potrzebom fizjologi
cznym. Jeszcze w ubiegłym stu
leciu 94 proc, energii zużywanej
na ziemi powstawało w ludzkich
mięśniach, dziś natomiast- już
tylko 1 proc.

Długoletnie badania wykaza
ły, że tanjec mobilizuje siły fi
zyczne i korzystnie oddziaływu-
je ńa psychikę. Po tańcu ludzie
skłonni do gniewu uspokajają
się, zalęknieni pozbywają się
strachu, nerwowi zyskują dobre
samopoczucie. Taniec doskonali

koordynację ruchów, wzmacnia

mjęśnie, polepsza oddech. Ru
chy taneczne zwiększają dopływ
krwi do . płuc, mocniej pracuje
serce, a obciążenie mięśni brzu
cha sprzyja normalnej pracy żo
łądka 1 jelit.

Str. 3

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI... Fot. Jerzy Sądecki

wypo-

nad-

Jak likwidować niebezpieczeństwo białaczki?

— W nauce liczy się przede wszystkim: kto wiew o « e-

śniej. Pan, Panie Profesorze — zwraoam się do prof. JU
LIANA ALEKSANDROWICZA — wykazał już wielekroć nie
zwykłą naukową intuicję. Opatrzony wspólnym tytułem
„Środowiskowe uwarunkowania zachorowań na białaczki u

ludzi i zwierząt” kompleks prac wyróżniony .nagrodą miasta
Krakowa (informację o wyróżnionym zespole publikowaliśmy
w „Echu” 2. II. br.) zaczął się także od Pańskiej myśli i ini
cjatywy. Czy na podstawie aktualnego stanu wiedzy można

prognozować wyleczenie białaczki?

Odpowiedź na pytanie
czym jest białaczka jest
trudna, ale nie popadaj

my w panikę, nie jesteśmy
bezradni.

Jeżeli wiemy, że białaczka
jest chorobą wirusowo-zakaź-
ną, jeżeli wiemy, że prawdo
podobnie większość ludzi nosi
w sobie wirus a tylko nielicz
ni chorują — to dla zmniejsze
nia ryzyka zachorowań trze
ba szukać odpowiedzi na py
tanie: jak zwiększyć siły o-

brońne organizmu? Jak i co

eliminować ze środowiska, W

którym żyjemy? To w tej
chwili wydaje się być najważ
niejsza szansa. Badania trzeba
koncentrować na układzie od
pornościowym ustroju ludz
kiego, którym to układem roz
porządza, jak dowiedziono,
hormon grasica. Należy elimi
nować z otoczenia człowieka
czynniki rakotwórcze, do któ
rych należą: promienie jonizu
jące, chemiczne substancje
wraz z niektórymi lekami np.
defreomycyna, pewne grzyby
(mykotoksyny). Należy chronić
człowieka przed nadmiarem
i niedoborem ; czynników ma
jących związek z rozwojem
choroby. Przede wszystkim
Chronić trzeba przed niedobo
rem składników gwarantują
cych odporność organizmu.
Są tom. in.: magnez, cynk,
selen,,kobalt, witamin- '1 iC,
Ten niedobór upowszechnia
się, pogłębia przez niewłaści-
we pożywienie, które zuboży
liśmy o ważne dla zdrów ia mi
kroelementy.

.' Jeśli jakaś fabryka emituje
nadmiar ołowiu czy potasu to

wiadomo, że w zasięgu emisji
gleba i woda pozbawione będą
megnezu. A bydło konsumują
ce strawę pozbawioną magne
zu zapada na białaczkę limfa-

fyczną. Wyróżnione prace zes

połu dają podstawy do analo
gii, że podobnie reagują ludzie.

Wspomnę przy okazji, że
wraz z innym zespołem, opa
tentowaliśmy wynalazek: u-

rządzenie wmontowane w fa
bryczny komin może, notując
nadmiar trujących gazów,
włączać automatycznie me
chanizmy, które tłoczą sub
stancje neutralizujące. Mogą
— tym samym kominem, któ
ry sieje truciznę — emitować
substancje antagonistyczne,
przywracające . naturalny
skład glebie w zasięgu nisz
czącego działania fabryki.

— Pisaliśmy o tym nie
dawno, zainteresuje to z

pewnością przemysł. Wraca
jąc do sprawy „metali życia”
— jak nauka tłumaczy me
chanizmy powstawania ich
nadmiaru czy niedoboru? (

— Mechaniką kwantową.
Dla onkologa jest to wiedza
nowa, ale dla fizyka dobrze
znana. Czynniki zwane rako
twórczymi porażają enzymy
typu paroksydaz, powodując,
że z nadtlenku wodoru obec
nego w każdej komórce, od-

śzczepiają się cząsteczki tlenu
i niszczą strukturę genetyczną
krwinki. Potomstwo tej
krwin ki będzi e j uż wypaczon e

nowotworowo, Antyoksydan-
tami czyli przeciwutleniacz-mi
są właśnie cząstki metali śla
dowych — cynku, selenu, ko-,
bałtu, magnezu. Udowodnienia
tej tezy podiął się właśnie ze
spół ludzi, których praca zo
stała tak wysoko oceniona
przez władze miasta. Proszę
zauważyć, że w 13-osobowym
zespole jest tylko 3 lekarzy,
reszta to ludzie różnych za-'
wodów.

—r'Jakie są — w wielkim
skrócie naturalnie,, wyniki
badań?

— Okazuje się, że w bada

nym-terenie (b; województwa*
krakowskiego) brak W glebie
i wodzie selenu. Natomiast w

wodzie pitnej jest ogromna i-
ilość tzw. wolnych rodników,
pochodzących z azotanów i a-

zotynów — substancji, które
przenikają do studzien z nie
zabezpieczonych gnojowni. Z

tego widać do jakiej rangi u-

rasta sprawa higienizacji wsi!
Owe antyoksydanty możemy

czerpać w sposób stosunkowo
prosty — aż dziw, że tak to

lekceważymy! — z morskiej
soli, otrąb, razowego Chleba,
.soli kopalnej. Zjednoczenie
Kopalnictwa Surowców Che
micznych — wielki sojusznik
w tej sprawie — gotowe jest
dostarczyć każdą ilość soli ko
palnej, gdyby tylko handel
zadał sobie trud równomier
nego rozprowadzania jej po
sklepach.

Nie mogę się oprzeć wraże
niu, że jeśli u zwierząt doś
wiadczalnych wywołujemy
białaczkę dietą bezmagnezową
— to czy w ten sam sposób
nie działa ona na zwierzęta
domowe i ludzi? Zespół ludzi,
o którym mówimy, zrobił wa
żny krok dla weryfikacji tej
tezy, otwierając perspektywy
ekologicznej profilaktyki.

— Prosi się jeszcze pyta
nie: co dalej?

— Prace te muszą być'oczy
wiście kontynuowane. Nie tyl
ko w teorii ale i w praktyce.
Jeżeli stworzymy sprawny sy
stem badań, kontroli i działa
nia profilaktycznego służący
zdrowiu społeczności ludzkiej
— to pobudzimy ekologiczne
sumienie każdego, nauczymy
go unikania i eliminowania
czynników, które niszcząc śro
dowisko. wywołują choroby.

— Dziękuję za rozmowę:

HELENA NOSKOWICZ

j Na koncie: 3 tys. byków
( Juan Belmonde, hiszpański
t toreador, jest rekordzistą
{pod względem długości swo-

J jej kariery zawodowej — od
1909 do 1939 roku. W tym
czasie uśmiercił na arenie

trzy tysiące byków. W sa
mym tylko roku 1919 brał

i udział w 119 corridach.



Nie wszystko złoto co się świeci

wciąż czeka
Na aukcji instrumentów muzycznych w T.ondynie w 1978 r. wysta
wiona lll. in. na licytację aż dwa „stradivariusy". Skrzypce’ z 'le
wej wykonane zostały przez słynnego lutnika z Cremony w 1728 r.,
te z prawej pochodzą prawdopodobnie z 1696 r. CAF—AP

KRAKOWA

Krakowski lutnik
mistrz Jan Pawlikowski

Niedzielą XXVI
iałe małżeństwo”
czytałem jeszcze w

„Dialogu", dwa lata
temu. Teraz ukaza
ło się w książce,

; wraz z czterema mikrodrą-
matami; zajmującymi w su
mie objętość równą jednej

'

trzeciej tytułowego utworu.

Przyznam się z miejsca, że
■już czytając „Białe małżeń

stwa”- we wspomnianym
'

„Dialogu” powziąłem doń ja
kąś odruchową niechęć. Te
raz, po powtórnej lekturze,
książkowej, niechęć zmieniła
się w zdecydowaną antypa
tię. Uważam ten dramat nie

tylko Za najgorszy z utwo
rów Scenicznych Różewicza,

■ale w ogóle za najbardziej
: niepotrzebny stwór literacki,

. jaki kiedykolwiek wyszedł
; spod pióra tego znakomitego
'

przecież poety,, proząika i

dramaturga,
Zdaję sobie sprawę, że nie

słychanie trudno udowodnić
. taki sąd. Bo przecież „Białe

małżeństwo” spełnia właści-
• wie wszystkie Wymogi tzw.
■dobrej sztuki scenicznej, Wie

lu innych autorów marzyło-

Ł*

iComasxna

tCOfytKMflH tańcu
•O-y lzapewńel,‘^y.^m.ięć 'j

’ ’tV

„Swoim dorobku -PÓdobńk'
dziełko. Intryga (cóż za sta
romodne słowo) sklecona jestr
tam. wprawdzie nie z powi- .

kłań jakiejś „akcji" scenicz-
- -hej, jeśli jest, jakaś fabułą,

to całkieyi szczątkowo.,
móchodna; na dobrą sprawę

mamy do czynienia z szere
giem następujących po sobie
scen-obrazów, łączonych oso
bami „głównych bohaterów”

(kolejne staromodne określe
nie). Idzie o to, że .pewna ro
dzina opętana jest ■manią
seksualną; Qjciec-erotoman
Uwodzi wszyitko, co nie jest

: męskie, pziadek na stare lata

popadł w fetyszyzm, Matka
. miewa zapędy sadystyczne,

córka i wnuczka zarazem —

masochistyczne, przyjaciółka
Córki t- lęsbijskie plus nad
miar wyobraźni erotycznej,
jedynie Kucharcia objawia
normalne odruchy krzepkiej
ludowej samicy. W tym ero
tycznym tańcu narządów z

doczepionymi do nich ludźmi
występuje jeszcze narzeczo
ny, późniejszy mąż przyja-
ciółki-lesbijki, zakochany w

młodopolskopodobnej poezji
prawiczek; to, właśnie mał-
żeństwo będzie „ijiale”, czyli

z założenia niekonsumowal-
ne fizycznie;, .

Konwencja sztuki jest nie

Rok bibliotek i czytelnictwa

l dziejów bibliotek w Polsce
... Biblioteki w Polsce mają nie
mal tyle wieków, ile dzieje na
szego kraju. Zaczęły powstawać
— podobnie jak w całej śred
niowiecznej Europie jako bi
blioteki przykościelne i przy-

. klasztorne.' Za najstarszą uwa
żana jest biblioteka kapitulna
w Gnieźnie. Ż tych samych cza
sów pochodzi biblioteka kapi
tulna krakowska, której fnwen-

, tarze z 1101 i 1110 r. zachowały
\ isię do dziś.

. Z .bibliotek przyklasztornych
do najpokaźniejszego kśięgozbio-j
ru dochodzi biblioteka przy kla
sztorze św. Krzyża na Łysej

tyle realistyczna, ile irrealna,
obrazy dżieją się nt to na’jar
wię,hitoweśnie,nitow
marzeniach ni w wyobraźni;
sfera rzeczywistości i wyo
brażeń została przemieszana
dosyć dokładnie. Świat tdm

przedstawiony, widziany, głó
wnie oczami dorastających
panienek, jest światem ob
sesji erotycznych podniesio
nych do rangi zasady rządzą
cej ludźmi, czyli zwierzęta
mi. Oczywiście, wyrafinowa
ni smakosze kawiarnianych
afer obyczajowO-artyśtyez-
nych łatwo doszukają się w

„Białym małżeństwie” „saty
ry na współczesne wyzwole
nie seksualne", okrzykną Ró
żewicza głębokim ironistą’,
śmiało obnażającym najin
tymniejsze sfery podświado
mości. Inni — którzy zapeto-

‘

ne też będą mieli swoją ra'cję
— uznają dramat Różewicza
za świetny dowcip sceniczny,
taki pastisz na współczesne
style i chwyty teatralne, pO-

'

rodię mody retro itp. Na tle

powyższego ktoś, kto uzna

„Białe małżeństwo” za utwór

pozbawiony szczególnych
wartości poznawczych, na- {

ś^ad&jąey Me
-Irhtoróir/lłle isamógó Róże
wicza, etycznie płatki, arty
stycznie- płytki,, o wątpliwym
dowcipie i żadnym sensie o-

gólliym — narazi się na za
rzut, braku poczucia humoru,
nieumiejętność popatrzenia
na życie i sztukę z przymru
żeniem oka (bo czyż faktycz
nie wszystko musi byi tak,
serio?), być może też na za
rzut „szargania świętości".
Ale niech tam. Proszę bar
dzo: nie mam poczucia hu
moru, wszystko chcę trakto
wać serio, szargam świętość,
mam za złe Różewiczowi na
pisanie
śtwa”.

O ileż
nieź nie
cia ironii, o ileż mądrzejsze,
choć nie bez dowcipu, są po
zostałe cztery minisztuczki,
obrazki sceniczne. Tam znów
Różewicz jest sobą w )wiet-.
kim stylu — choć autoironia,
gorycz i poczucie klęski zda
ją się zapowiadać nie spoty
kany dotąd w takim stężeniu
nowy ton w tej twórczości.

„Białego mąłżeń-

głębsze, choć rów-

pozbawione poązu-

TADEUSZ NYCZEK

Tadeusz Różewicz. Białe
małżeństwo i inne utwory
sceniczne. Wyd. Lit., Kraków
1975.

Górze, w którym liczni kopiści
przepisywali rękopisy ć- m. in.

wypożyczone z Akademii Kra
kowskiej.

Jedną z najstarszych w Euro
pie, a największą w owych cza
sach na ziemiach polskich —

była biblioteka Akademii Kra
kowskiej, założona w 1364 r.

Biblioteki średniowieczne mia
ły decydujące znaczenie dla

rozwoju i krzewienia nauki i

kultury, chociaż obejmowały
swym zasięgiem jedynie uprzy
wilejowane warstwy, społeczeń
stwa — ludzi nauki i wyższy
kler. Sytuacja ta ulega zmiąńie

na prawdziwego „stradivariusa“
Na pierwszy rzut oka rzecz wyglądała sensacyjnie. Ze sta

rości się to prawie rozlatywało, przez „efy” widać było we
wnątrz przyklejoną do dna, pożółkłą karteczkę, na której
ż trudem dało się odczytać:

Antońius Stradivarius
Cremonenśis Faejebat
Anno Domini 1726.

Dreszczyku dodawał fakt, że'właściciel skrzypiec tuż. przed
śmiercią wspomniał coś swym spadkobiercom o budowie
domku jednorodzinnego, a zapytany o środki wskazał na sta
ry instrument.

do-
ro-

Spadkobiercy zameldowali
się więc w Krakowie, u je
dynego w tej materii rze

czoznawcy JANA PAWLI
KOWSKIEGO. Tu dopiero, w

ciągu jednej- minuty, prysnęły
marzenia, gdy biegły lutnik
zawyrokował: instrument po
chodzisz-końca ubiegłego stu
lecia, wykonany . został w

Niefnczech. Mniej więcęj od
połowy XIX wieku istniały
tam manufaktury zarzucające
Europę takimi „stradiyariusa-
mi". Nie były to jednak
hre kopie. O wiele lepsze
bił Francuz Willaume.

CZY ZNAJDZIE SIĘ
CHOĆ JEDEN?

Kiedy słucham opowieści
Jana Pawlikowskiego zaczy
nam mu zazdrościć codzien
nych emocji. Wciąż jeszcze,
każdego dnia przynoszą ludzie
rzekomo bardzo stare instru
mentyii. Naj więcej „stradi vą-
riusów”. Zwłaszcza po ukaza
niu się w,
przykład i
pieniu ja]
yariusa” za ileś

gsie informacji na

rzedaniu lub kii*-
oś -tam „stradi-

tam tysięcy

Nowosądeckie
zespoły

działa
regio-

W woj. nowosądeckim
68 amatorskich zespołów
halnych, w tym 18 dziecięcych.
Blisko 2 '

tys,, tancerzy, śpiewa
ków i, muzyków ludowych pie
lęgnuje folklor ziem , górskich.
Do najpopularniejszych zespo
łów pieśni i tańca należą: „La
chy” i „Dolina Dunajca” z No
wego Sącza, „Podegrodzie” z

wsi noszącej tę nazwę, „Lima-
noWianie” z Limanowej oraz za
kopiańskie — im. Klimka Ba
chledy, im. Bartusia Obróćhty i

„Maśnicy”. Zespoły’ zdobywają
laury ha krajowych i międzyna
rodowych festiwalach,

’

dzięki
nim mogą się rozwijać takie im
prezy, jak Międzynarodowy Fe-
stiwżl Folkloru Ziem Górskich
W Zakopanem, Karpacki Festi
walDziecięcych Zespołów Re
gionalnych w Rabce, „Orawska
Wiosna” w Lipnicy Wielkiej,
„Sabałowe Bajania” W Bukowi
nie Tatrzańskiej, czy „Złota Pp-
pradzka Jesień” w Piwnicznej.

wraz z wynalazkiem druku.
Rozwija się czytelnictwo, po-
wstają biblioteki prywatne. I3o
kolekcjonerów książek, bisku-

pów-humanistów — jak Erazm
Ciołek, Andrzej Kfzycki,. Jan

Dantyszek — przybywają na
zwiska bogatych mieszczan:
Bonerów i Decjuszów w Kra
kowie czy Henryka Strobanda,
burjhistrża Torunia. Posiada
czem jednego z największych
prywatnych księgozbiorów —

w skali europejskiej — jest o-

statni z Jagiellonów, Zygmunt
August.

W XVI wieku powitają też

dolarów. Lutnik uspokaja
mnie. Ńie spodziewa się aż

takiego lutu szczęścia, choć
teoretycznie możliwe jest zet
kniecie się z instrumentem tej
firmy. Nie ma katalogu, który
by je wszystkie ewidencjono
wał. A było ich w sumie oko
ło 800—900. Pan Pawlikowski
mówi, że przed II wojną było
ich w Polsce przynajmniej
kilka. Dziś jednak nie ma ani
jednej sztuki.

Znakomite skrzypce robił
zresztą nie tylko ród Stradiva-
rich. Nie mniej znana jest na

„Balestrieri”
Guaimeriusa
Antoiiiusówi

czy wcze-

przykład firma
(uczeń Petrusa
II, współczesny
Stradiyariuśówi),
śniejsza, też włoska i też z

Cremony — „Amati”. Na
skrzypcach tej firmy, będą
cych własnością kolekcji pań
stwowej, gra aktualnie Kaja
Danćzowska." „Balestrieri” jest
jeden w Krakowie, a właści
cielowi proponowano podobno
'209, tys.-złotych*j’

Jan Pawlikowski z wy
kształcenia jest muzykiem i
lutnikiem. Przed laty grywał
w’ „Kwartecie Krakowskim”,
kierował też Zespołem Pieśni
i Tańca „Skalni” i z tymi ze
społami sporo podróżował.

Kiedy w 1964 roku W szkole
Kenara w Zakopanem uru
chomiono dział budowy in
strumentów lutniczych, Jan
Pawlikowski był jednym z

pierwszych adeptów nowego
kierunku. Potem, jako stypen
dysta Ministerstwa Kultury i
Sztuki dwa razy wyjeżdżał "do

Chicago, do słynnej. pracowni
R. Kagana. Uczył się, w su
mie przez półtora roku eksper
tyz, konserwacji i budowy in
strumentów smyczkowych.
Miał ich w rękach bardzo wie
le; także te najstarsze. Dziś
więc, mimo młodego Wieku —

ma .33 lata — uchodzi w Pol
sce ża duży autorytet W tej
dziedzinie sztuki.

Gorzej natomiast z następ
cami Jana Pawlikowskiego i
jego kolegów, zrzeszonych w

Polskim Związku Artystów
Lutników. U „Kenara” nie li
czą już lutnictwa. Mówi się
co prawda, że powstanie taki
wydział przy Wyższej Szkole
Muzycznej w, Poznaniu. Ńa
razie jednak nie ma żadnych

Poznaniu,
wspomnia-
Strobanda

biblioteka,

pierwsze biblioteki miejskie. W

roku 1535 założona zóstaje bi
blioteka miejska w

w 1594 z inicjatywy
nęgo już burmistrza

powśtaje w Toruniu

służąca jako warsztat szkolny i

biblioteka publiczna, w roku

1596 bibliotekę miejską otwarto

w Gdańsku. Bogaci się ogromnie
w tym stuleciu bibliotek* Uni
wersytetu Krakowskiego, po-

wstaje też bibliotek* Akademii

Zamojskiej.

konkretnych projektów- Szko
da, bo profesja to trudna , i

długiego terminowania wyma
gająca.
W PRACOWNI MISTRZA

W pracowni... to brzmi dum
nie. Pomieszczenie przy ui.
Stolarskiej wyglądało raczej
na warsztat rzemieślniczy.
Mistrz Pawlikowski wielo
krotnie starał się przekonać
kompetentne władze o konie
czności przeprowadzki. Bywa
ją przecież u niego muzycy z

ZSRR, Szwajcarii,, Jugosławii,
RFN, Japonii i wielu innych
krajów świata. Wówczas trze
ba się rumienić.

I otó „pracownia” dożyła
swoich dni. W związku z za
miarem utworzenia przy ul.
Stolarskiej (u zbiegu ż ul.
Grodzką) kompleksu sklepów,
władze wykwaterowały do
tychczasowych użytkowników.

Od miesiąca pracownia J.
Pawlikowskiego mieści się
przy ul. Krowoderskiej 67. Lo-
kśil ten, choć trochę większy,
nie jest**jednak dobry: utrzy
mująca się w nim wilgoć bę
dzie bardzo szkodzie specjal
nym gatunkom drewna i kle
jów, których lutnik co dzień
używa i bez których obejść
się pie może.

MARIAN SUDA

I

W

Kielcach, które

XVII wieczne wnętrza

Świętokrzyskim
Rekordy poiyódzenia biją

ub. roku działające w miastach

leżących przy międzynarodowej
trasie E-7 placówki muzealne.
Ponad 60 tys. zwiedzających za
notowano w Muzeum Święto
krzyskim w , , j_
swoje bogate zbiory mieści w

zaliczonym do zefoWęj grupy za
bytków pałacu. Znajduje się tu
ni. in. wspaniała kolekcja XVII
i XVIII-wiecznych wnętrz. Dla

usprawnienia' wciąż narastające
go ruchu wprowadzono w Mu
zeum „magnetofonowych prze
wodników”. Wycieczki otrzy
mują nagrany na taśrńie magne
tofonowej komentarz. -

ainteresowanie J polskim
“

filmem w świei:ie> jes('
duże, jego dobra pass. -

trw*. W zeszłym rogj
44 kraje zakupiły natM

filmy. Do Widzów zagraniczny^
trafiły 84 pozycje fabularne |
450 krótkometrażówek*

Najbardziej korzystne efekty:
finansowe przyniosły przedsię.
biorstwu „Film Polski”: „Fotos"
„Chłopi”, „W pustyni i w pus’J
czy” i *,Ziemia obiecana”. Spći
śród krajów socjalistyczny^
najwięcej polskich filmów fai)U.=
larnych zakupiono do NRD
20, Czechosłowacji — 17 i Wą.
gier — 14, a z krajów kapiłaij.
stycznych — do Kanady i Ryj,
-— po17 orazdoUSA—■y;
Wśród odbiorców krótkiego
metrażu na pierwszym miejscy
znajdują się Węgry, NRD, a ż

krajów zachodnich — Portuga.
lia. W porównaniu z 1974 r

wpływy uzyskane z eksporty
polskich filmów wzrosły o prze*
szło 700 tys. zł dew. Należy
dać, że coraz częściej nabywc,
naszych filmów są zagraniczni
telewizje.

W krajach zachodnich polskie'
filmy wyświetlane są głównie j
kinach studyjnych, docierają
ośrodków uniwefsytećkicfó;Ńjj.
Większe zainteresowanie wzbn.'
dzają tam dzieła Wajdy i Zinuj.
siego.

Polskie

filmy
na ekranach

świata
Dodatkowe Wpływy dewizoW

pozwoliły ;,Filmowi Polskiemu'’

rozszerzyć listę naszych zaku
pów filmowych za granicą, w

zeszłym roku sprowadziliśmy
166 długometrażowych’’ pozycji
fabularnych, wśród nich wieli

głośnych dzieł z najnowszego
repertuaru.

. Poważnym źródłem dopływu
dewiz są dla naszej kinemato
grafii koprodukcje i usługi
świadczone zagranicznym eki
pom filmowym. W ub. r . nakrg-

'

cano w Polsce wspólnie z ioiny- I
mi krajami socjalistycznymi: I

„Komiinistów”t . „Jarosława’Dą- I

browśkięgp” i Zaklęte rewiry”.
Podpisano umowy: przewidujące
nakręcenie wespół z filmowcami

brytyjskimi „Smugi cienia” We
dług Conrada, z japońskimi -

filmu „Ognie jeszcze żywe1' i I I

norweskimi — „Dagny”,, Fiaśli- |

zuje się kilka dalszych umów. |

Polskie filmy prezentować
były w zeszłym roku na 96 fó- I
stiwalach, gdzie zdobyły 30 ni- [
gród i wyróżnień. „Potop” óżys- |

kał , nominację do nagrody 0-
scara. Poza granicami kraja żer- I

gańizowano 40 imprez cyklicż- |
nych, takich jak dekady -i tygod- |
nie polskiej twórczości filmowej, I

Na imprezach tych pokazano 29J
dzieł długometrażowych i Śtó
krótkometrażówki.
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ZANURZA SIĘ SZYBCIEJ NIŻ WENECJA

Jak ratować
JRAWENNĘ?
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności przetrwały w

Rawennie jej najcenniejsze skarby — Cudowne mo
zaiki, świadectwo jedynego w swoim rodzaju spot
kania czterech kultur: antycznej, chrześcijańskiej,
bizantyjskiej i germańskiej. Nietknięte zębem czasu

nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego — pozostały
także czerwone budowle ceglane, kościoły i okrągłe
dzwonnice. Natomiast wiele zabytków kamiennych
chyli się ku Upadkowi. Co tragiczniejsze, w bliższej
lub dalszej przyszłości grozi zagłada całemu mia
stu...

w
ostatnich latach wylano
morze atramentu, alar
mując z powodu pogrą

żania się w wodę perły Adria
tyku — Wenecji, gdzie proces
ten przebiega w tempie 5—7
mm rocznie. Mało słychać na-

tomialt o niebezpieczeństwie,
Iakie zawisło nad Rawenną,

:tóra w tym samym czasie za
nurza się z szybkością 10 cm.

SKUTKI
UPRZEMYSŁOWIENIA

Istnieje Kilka hipotez co do

przyczyn tego zjawiska. Naj
bardziej prawdopodobna wy
daje się ta, która ,,sprawdziła
się” w odniesieniu do Wenecji.
Sądzi się mianowicie, że coraz

jśżyttsźe tempo pogrążania się
Rawenny spowodowane zosta
ło uprzemysłowieniem miasta
i szybką jego rozbudową, co

pociąga za sobą gwałtowny
wzrost zapotrzebowania na

Zapoczątkowali

, w karnawa-
• le roku 1851 odbył się —

pierwszy w Krakowie bal a-

kademicki, Wydali go, po u-

żyskaniu , nadzwyczajnego
pozwolenia rektora, studenci

wydziału prawnego — „dla
wsparcia swych biednych ko
legów”.

■Na gospodynię balu udało
się im uprosić Arturową Po
tocką. Patronat tej „pierw
szej damy Krakowa” przesą
dził o powodzeniu imprezy,
urządzonej w sali redutowej
dzisiejszego Teatru’ Starego.

„Sala była rzęsiście oświetlo
na — rei acjonował jeden z

uczestników balu —

. dam
wiele pierwszego rzędu, mło
dzieży akademickiej i innej
mnóstwo, tańcowano wiele,
słowem zabawiono się bar
dzo wesoło".

Sprzedano 600 biletów po
1 zł reńskim; znacznie więk
szy dochód przyniósł skład
kowy, bardzo obfity : bufet.
„Po obrachowaniu kosztów
pozostało jeszcze parę tysię
cy zł", które przeznaczono
dla wsparcia biednych kole
gów. „Jakkólióiek cel ten

był bardzo chwalebny, atoli

przedsięwzięcie same nie
może być zalecone, gdyż głó
wnym obowiązkiem! młodzie
ży na Uniwersytet uczęszcza
jącej jest trudnić się nauką,
nie zaś czas drogi na urządza

nie balu marnotrawić” —•

skomentował jeden z profe
sorów Uniwersytetu.

Ów pierwszy w Krakowie
bal akademicki odnotowało-
wielu kronikarzy, życia to
warzyskiego akcentując, iż z

uwagi na organizatorów był
to bal „szczególnego rodza
ju”, jaki dotąd w Krakowie

„nigdy jeszcze miejsca nie
miał”.

Bal ten zapoczątkował, ż
czasem doroczne i tradycyj
ne już, bale studenckie, bez
których zaledwie kilkanaście
lat później nie potrafiono
wyobrazić sobie już krakow
skiego karnawału. (K. J.)

wodę. - Wiercenie niezliczo
nych studzien artezyjskich na
ruszyło równowagę lustra
wodnego. Dopełnia dzieła ro
snące zużycie gazu ziemnego.

Jeszcze za czasów Galii Pla-
cydii i Teodoryka (V—VI w.

n.e.) Rawenna — jak Wenecja
— leżała na lagunie, niedosięż
na ze stałego lądu. Dzisiaj
dzieli ją od morza odległość 10
km, a łączy z nowym portem
Kanał Corsini. Zbudowany
przez cesarza Augusta port
wojenny Rawenny zatonął. O-
koliczne bagna z biegiem wie
ków; stopniowo osuszano, za
mieniając podmokłe tereny w

żyzne pola uprawne. Dla o ■
chrony przed wiatrem od mo
rza obsadzono wybrzeże pasa
mi pionowymi, których uroki
opiewał jeszcze Byron. Dzisiaj
pozostały z nich zaledwie mi
zerne. szczątki.

WALKA Z WODĄ
Walkę z nadmiarem wód

gruntowych prowadzili mie
szkańcy Rawenny przez całe
stulecia. Poznać to dzisiaj po
oknach najstarszych budowli-
Robią one wrażenie małych o-

tworów piwnicznych^ w swoim
czasie były „normalnymi”
knami l^jS^^ ^elkglci co

inne, wyżej położone'. W szere
gu kościołów odkryto kilka u-

kła danych w kolejnych okre
sach podłóg. Próbowano w ten

sposób zabezpieczyć świątynie
przed niszczącym działaniem
wody.

Kilka najważniejszych bu
dowli opancerzono w ostat
nich latach „żelaznymi płuca
mi”, Zainstalowano tam mia
nowicie pompy odprowadza
jące nadmiar napływających
wód. Gdyby nie one, woda się
gałaby w większości z nich na

co najmniej pół metra. W ni
żej położnych domach mie
szkalnych również nieustannie
pracują pompy.

POTRZEBNE
MILIONY

Jest to jednak broń obo
sieczna, gdyż wraz z wodą wy
sysany; jest z ziemi piasek.
Tak więc uszkodzeniu Ulega
również podłoże. Mówiło : się
kiedyś o impregnowaniu grun
tu zastrzykami z betonu lub
cementu. Ale zabiegi takie ko
sztowałyby tysiące milionów
lirów, na co miasto nie może
sobie pozwolić.

Zresztą w całej dolinie Padu

grunt obniża Się nieustannie,
tyle że Rawenna bije smutny
rekord: w latach 1949—1970
zanurzyła się od 50 do 90 cm,
najszybciej tam, gdzie pows ta
ją nowe kompleksy przemysło
we, gdzie wznosi się nowe

dzielnice i buduje szosy.
Czego dokonały władze Ra

wenny? Prócz wymiany do
świadczeń i zaangażowania
czterech geologów, którym po
wierzono szczegółowe badania
stanu zagrożenia miasta, opra
cowano plan budowy akwe
duktu, który by zapewnił mia
stu dopływ co najmniej tysiąca
litrów wody na sekundę. Rea
lizacja tej inwestycji uzależ
niona jest od budowy wielkie
go zbiornika retencyjnego w

Apeninacłh Wszystko zależy
teraz od hojności władz cen
tralnych.

W Australii

o-

Pod koniec pierwszej poło
wy XIX wieku rozeszła
się wieść o odkryciu Zło

ta w Australii. Pospieszyli
tam tłumnie amatorzy ła
twego wzbogacenia się. Zna
leźli się wśród nich i Polacy,
przeważnie emigranci z okre
su walk wyzwoleńczych,
którym wstęp do ojczyzny
był zabroniony. Pierwsza
grupa Polaków przybyłą do
Australii w roku 1848, Zajęli
oni złotodajne działki w re
jonie Seven Hillś, w odległo
ści około 120 km od Adelaidy,
gdzie rozłożyli obóz. Miejsce
to początkowo nazwano z

holenderska Pols flaat, póź
niej Anglicy .przemianowali
na Polish Hill River.

Inna grupa Polaków-poszu-
kiwaczy złota; do których na
leżał znany,", Riąąrs ,i> działaj;?;

.społeczny Sigurd .Wiśniowski;;:
uuałn^^ię' na p&udńiowotoeTf?;
wschodni rejon prowincji
Queensland, gdzie w 1850 ro
ku założyli osadę, której na
dano nazwę Kraków.
(Cracov). Osada szybko wzra
stała, ale po wyczerpaniu
złotodajnych złóż, nie miała
szans dalszego rozwoju, po
zostając do dziś niewielką
osadą wśród pustyni.

W Azji
Do geograficznego i

rodniczego poznania Azji, w

dużym stopniu przyczynili
się i Polacy. W latach powo
jennych przyczyniali się do

tego i polscy alpiniści. Ich te
renem szczególnie ożywionej
działalności stały się góry
Hindukusz, pod względem
wysokości ustępujące tylko
Himalajom. Druga z kolei
wyprawa w te góry, przed
sięwzięta w 1962 roku, skła
dająca się z 9 krakowian, po
zdobyciu paru mniejszych
szczytów, podeszła pod nie

znany, opadający urwistymi
ścianami, ostro zakończony
szczyt, nie mający jeszcze

przy-

Grobowiec Dantego w Rawennie (Włochy).

nazwy.j Droga na ten szczyt
wiodła przez olbrzymią lo
dową płaszczyznę (plateau),
dającą początek dwóm lodo
wym rzekom. Jedna płynęła
na wschód, tworząc lodowiec,
druga spadała stromo w dół
ku zachodowi w dolinę Ur-
bendi-Bala.- To lodowe pole

Polacy nazwali Plateau
Kraków«na cześć swego
rodzinnego miasta.

Na morzu

Było ich kilka o takiej naz
wie. Pierwszym był „Kra
ków” pod banderą USA. W
lecie 1919 roku Polacy ame*

1921 roku wypłynął
Gdańska pod balastem
Nowego Jorku. Tam trafił
na strajk marynarzy. Żałoga
została zdjęta, a statek z set
kami innych został, przywią
zany do brzegu,, W między
czasie frachty w transporcie
morskim ogromnie spadły.
Mniej zasobne przedsiębior
stwa bankrutowały. Wśród
nich znalazło się i Polish-
American. „Kraków” prze
szedł pod inną banderę.

W USA

Muzyka
„POP"
szkodzi
słuchowi

KRAM

świecie
rykańsćy założyli Polsko-A
merykańską żeglugę Morską
(Polish-American Navigation
Corporation), przedsiębior
stwo akcyjne,' którego udzia
łowcami byli w ogromnej
większości drobni ciułacze

grosza naszej emigracji za
robkowej. Przedsiębiorstwo
nabyło od rządu amerykań
skiego 5 oceanicznych parow
ców towarowych i 1 pasa
żerski. Polska nie miała jesz
cze wtedy uregulowanych
prawnych przepisów przy
transporcie riiorskim i spółka
zarejestrowała statki : pod
banderą USA.

Jeden z parowców towaro
wych o ładowności ok. 7000

ton otrzymał nazwę „Kra
ków”. Wykonał on 5 podró
ży, przeważnie z Ameryki do
Gdańska przywożąc różne ła
dunki do Polski. W maju

W Stanach Zjednoczonych
A. P. jest ich pięć. Są to mia
steczka i osady, założone
przez wychodźców z Polski.

Chłopów polskich kierowano
głównie: w okolice słabo za
gospodarowane, gdzie zakła
dali nowe osady, nadając im

polskie nazwy — czy to
s z.;, .tęsknoty ,.zą „perzueoną
...■®jezyzpą(T!Tęzy 4ęż, ■b s.IHiąk- -

tycznego wyrachowania. Nie
znając języka angielskiego
i napotykając miejscowe
trudne do wymówienia na
zwy indiańskie, łatwiej by
ło polskim chłopom na
dawać nowo zakładanym o-

sjedlom nazwy O rodzimym
źródłosłowie. W ten sposób
wśród wielu innych nazw o

polskim brzmieniu znalazły
się na mapie USA — i Krako-
wy a więc:

miasto w

Nebraska,
chłopów
1876 roku,
steczko nad jeziorem Huron,
pow. Presęue, stan Michigan,
założone w 1873 roku, Kra
ków — osada nad rzeką Mis
souri, pow. Franklin, założo
ne w 1876 r„ Kraków —

osada w pobliżu jeziora Mi
chigan, pow. Shawano, stan

Wiscónsin, założone w 1887
roku, Kraków — począt
kowo samodzielna osada,
później włączona jako dziel
nica do miasta Cleveland.

(Bol..K.)

Kraków —

pow. Nance, stan
założone przez

spod Tarnowa w

Kraków — mia-

Brytyjski technik; który
przeprowadzał badania spu
stoszeń, jakie czyni w narzą
dach Słuchu' „agresja”' muzyki
płynącej przez ; źle wyregulo
wane wzmacniacze podczas
koncertów muzyki „pop”,
stwierdził, że słuchanie tak
głośnej muzyki powoduje nie
odwracalne uszkodzenia orga
nizmu. .

Jest rzeczą stwierdzoną, ze

stałe słuchanie bardzo głośnej
muzyki „pop”, w dodatku. je
szcze nadmiernie wzmacnia
nej, powoduje upośledzenie
słuchu młodzieży. Zaburzenia
słyszenia mogą też ujawnić
się dopiero po kilku latach.

Pomiary’ natężenia hałasów,
przeprowadzone kilka lat te
mu w jednym z brytyjskich
klubów młodzieżowych wyka
zały, że znacznie przekraczano
próg 90 decybeli, tzn, granicę,
do której dźwięki nie powo
dują uszkodzenia narządu słu
chu. W toku badań w 30 in
nych klubach muzycznych, do
których chętnie uczęszczała
młodzież. Okazało się, że gra
nica 90 decybeli była — poza
jednym klubem — wszędzie
przekraczana; zanotowano na
wet hałasy o olbrzymim natę
żeniu 118 decybeli.

Następnie przeprowadzono
badania audiometryczne 300
młodych słuchaczy muzyki
„pop” w wiek około 18 lat,
którzy uczęszczali do klu
bów od 2 lat. Upewniono się
przedtem, przy pomocy metod
klinicznych, że nie mieli oni
żadnych wad patologicznych
uszu.. Uzyskane wyniki po
równywano stale z badaniami
słyszenia młodych osób z grup
kontrolnych, które nie bywa-
,ły w klubach młodzieżowych,
ale przychodziły tam nie częś
ciej niż cztery razy w ciągu
roku. Okazało sie. że pogor
szył się s^uch osób badanych,
kt^fe''miajy’ '"stały' kcntakst z

hał3§liwd' mififyką. Więkśzć u-

Szkodzenia powodowało słu
chanie głośnej muzyki ,u tych
młodych ludzi którzy , przy
chodzili do klubu raz w ty
godniu, niż u tych, którzy słu
chali jej raz na miesiąc. Na
wet po 2-miesięcznych okre
sach przerwy w słuchaniu mu
zyki badani nie odzyskiwali
dobrego słuchu. Zaburzenia
słuchu miały charakter nieod
wracalny. (wd)

Silnik samochodowy
z plazmowym zapłonem

W Anglii . opracowany został

nawy rodzaj świecy Zapłonowej
do silników samochodowych,
która wtryskuje strumień pląz-
wy do wnętrza komory spalania.
Powoduje to zawirowanie mie
szanki i szybki jej zapłon, W
rezultacie można uzyskać
zmniejszenie zużycia paliwa i

dokładniejsze spalanie, co

zmniejsza toksyczność spalin.
Nowa świeca ma trzy elektrody
zamiast dwóch i dodatkowy kon
densator.

Społeczne peryferie RFN
Wyrobnikami „drugiej kla

sy” ,. nazywa „Deutsche
. Volkszeitung” około 2-

milionową rzeszę cudzoziem
ców przebywających wraz z

rodzinami na robotach w Re
publice Federalnej. Ich przede
wszystkim dotknęły konsek
wencje recesji gospodarczej.
Stali się obiektem „demontażu
socjalnego”.

Według jeszcze nie ukończo
nych obliczeń, RFN opuściło
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
ok. 500 000 robotników cudzo
ziemskich. Znalazło się Wśród
nich wielu, dla których nie
tyle trudna sytuacja • gospo
darcza, ile presja psychiczna

stała Się nieznośna. W kręgach
przybyszy zapanował „klimat
lęków i niepewności”. Wielu
skapitulowało pod naciskiem
opinii, że to oni głównie —

Gastarbeiter — przyczynili się
do wzrostu bezrobocia. Pod
wpływem kompleksu winy 0-
puszczają więc RFN, mimo że

rząd boński gwarantuje im
zabezpieczenie elementarnych
praw socjalnych. W razie u-

traty zarobku urzędy zatrud
nienia proponują
gościem z reguły
wywózce śmieci,
ku nieprzyjęcia
ny.ch funkcji —

nym etapie przychodzi odmo-

róbotnikom-
pracę przy
W wypad-
proponówa-

• w kolej-

wa wypłacania finansowego
wsparcia i wreszcie Cofnięcie
zezwolenia na pobyt w RFN.
Celem ’ stworzenia ■podstaw
prawnych na tymczasowy po
byt robotników cudzoziem
skich w RFN' proponuje się
wprowadzenie ustawy zezwa
lającej na pobyt maksimum
5-letni.

Jak twierdzi '

„Deutsche
Volkszeitung”, „robotnicy-goś-
cie” spychani są na „społeczne
peryferie”. Z dniem 1 stycznia
zamknięto w RFN 35 urzędów
pośrednictwa pracy dla obco
krajowców, skreślono 40 eta
tów pracowników socjalnych.
Dotknięte różnymi' kórnplek-

sami są przede wszystkim
dzieci. Zachodnioniemiecki
Caritas nazywa młodocianych
członków rodzin z zagranicy
— „straconą generacją”, po
zbawioną możliwości kształce
nia i społecznego awansu.

Jednocześnie alarmującym
głosom na temat rodzenia się
kompleksów w różnych gru
pach przybyszy towarzyszą
nowe informacje dotyczące
osób przybyłych do RFN w

ramach tżw. akcji łączenia
rodzin, Odnośnie przybyszy z

Polski informuje prasa RFN
o konieczności udzielania
przybyszom „psychologicznej”
pomocy. Znane sa wypadki o-

strych' stressów 1 zachorować
w związku z presją nieprzy
jaznego środowiska. Prasa in
formuje, że. przybywający w

ramach akcji łączenia rodzin
spotykają się często z ozięb
łym przyjęciem i surowym
traktowaniem ze strony poli
cji, co najbardziej zdumiewa
repartriantów. Władze zachodź
nioniemieckie spotykają się z

reguły z oporem w wypadkach
lokowania repatriantów . w

dwupokojowych mieszkaniach'
po 10 osób. Losy przybyłych
identyfikowane są nierzadko
z zaliczaniem przybyszy do
grupy ludzi z „marginesu spo
łecznego”. ANDRZEJ RZECKI
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Wychowanie dziecka (VII)

Udział w zajęciach domowych

z

SENATY ŹS

| Dziś już ostatni odcinek
I naszego minicyklu na temat

wychowywania dzieci, więc
jeszcze na zakończenie — o

przyuczaniu dziecka do po
mocy w zajęciach domowych.
W każdej rodzinie, a zwłasz
cza takiej, w której oboje
rodzice zawodowo pracują,
niezbędny jest podział zajęć
między wszystkich domowni
ków. Jakie zadania przypad-
ną dziecku? Zależy to oczy
wiście od jego wieku.

Do okresu przedszkolnego
| zakres możliwości malucha

jest niewielki, polecamy mu

więc jedynie wykonywanie
całkiem drobnych czynności.

Dziecko w wieku przed
szkolnym, obok zwiększonego
zakresu zadań względem sie
bie, na które przede wszyst
kim zwracamy uwagę — mo
że już podjąć pewne stałe
obowiązki, jak utrzymywa
nie własnego kącika zabaw
W należytym porządku, wy
cieranie naczyń, nakrywanie
do stołu.

Dzieciom w wieku szkol
nym zwiększamy stopniowo
hasze wymagania, powierza
jąc sprzątanie mieszkania,
przynoszenie zakupów ze

sklepów, częściowe przygoto
wywanie posiłków, drobne
przepierki. Do prac tego ty
pu nie tylko dziewczynki ale
również chłopcy winni być
wdrażani.

Jeśli w rodzinie jest kilko
ro dzieci, dbajmy o sprawie
dliwe rozłożenie między nich

domowych obowiązków, aby
na tle różnic w traktowaniu
nie występowały kłótnie i
spory. Każda wykonana pra
ca musi być przez dorosłych
sprawdzona i oceniona.

Na ogół dzieci chcą być w

domu pożyteczne, dajmy im
więc pole do popisu. Pamię
tajmy jednak, że nie można
obarczać dzieci, pracami po
nad ich siły i zdrowie, nie
wolno ńp. dopuścić, by dźwi
gały one zbyt duże ciężary.

W ŚWIETLE ANKIET

Złudzenie

( MAGAZYN*£\

CIEKAWOSTEK

V•___7
koncert pod wodą
Przez długi czas skrzypek

amerykański Gotlieb nie
mógł osiągnąć poklasku, co

go bardzo denerwowało. Po
stanowił dać koncert jedyny
w swoim rodzaju, bez prece
densu. Zagrał pod wodą —

w kesonie. Imprezę transmi
towała nawet telewizja, ale"

panem Gotliebem nie zain
teresował się żaden impre-
sario, a przecież artysta dzia
łał w zamiarach finanso
wych. t

MĘSKA PRZEWAGA "

Amerykański uczony Tho
mas Mac Laphlin twierdzi, że

pojawienie się kobiet na sta
dionach piłkarskich, bois
kach rugby, czy uczestnicze
nie w błotnych meczach —

to zjawiska zdrowe i normal
ne. Jego zdaniem; kobiety
mogą boksować się, dźwigać
ciężary i w ogóle uprawiać
wszelkie sporty. Nie mogą
rywalizować w sporcie z

mężczyznami jedynie z po
wodu ich przeciętnie więk
szej wagi.

KAJDANKI *

DLA SAMOCHODU
• A'

Zwykle pomysłowi poli
cjanci paryscy, wynaleźli no
wy sposób na zwalczanie
parkowania samochodów w

miejscach niedozwolnych.
Auto, źle postawione, podle
ga aresztowaniu. Policjant
zakłada kajdanki z kół i
właściciel nie uruchomi wo
zu. Pod wycieraczką znaj
dzie mandat. Uda się do
właściwego posterunku i —

za dodatkową opłatą —

sprowadzi policjanta, który
zwolni auto z aresztu.

tą pro-
zwłasz-

pedagogizacji

gogów zajmujących się
błematyką. Podkreślano
cza konieczność 1 '

.

rodziców często zupełnie nieprzy
gotowanych do rozmów z dzieć
mi na tematy wychowania se
ksualnego; Odczuwano zbyt małą
aktywność lekarzy w procesie u-

świadamiania, niedostatek — a

często także pewnego rodzaju po
wierzchowność wydawnictw na

te tematy. W licznych- wypowie
dziach proponowano wreszcie

oddziaływanie wychowawcze po
przez filmy, czasopisma itd.

Kiedyś małe, a nawet niezupełnie małe dzieci ufnie wie
rzyły w bociana, przynoszącego im rodzeństwo. Dziś przed
szkolaki zapytane, skąd wziął się braciszek ozy siostrzyczka,
spokojnie odpowiadają, że urodziła je w szpitalu mama. Ale
czy oznacza to, że umiemy już z naszymi dziećmi i młodzieżą
swobodnie rozmawiać na tematy będące dawniej tabu, że ro
zumiemy potrzebę wychowania i uświadamiania seksualnego
młodzieży, o wiele szybciej dziś dojrzewającej?

Kisiel z moreli
Składniki: ćwierć kg su

szonych moreli, sok i skórka
z jednej cytryny, 4 pełne
łyżki cukru, 3,5 szklanki wo
dy, 2 pełne łyżki' mąki ziem
niaczanej, butelka śmietany,
cukier wanilinowy.

Opłukane morele namoczyć
na noc w 3 szklankach prze
gotowanej, letniej wody. Na
stępnego dnia wyjąć morele
z wody (nie wylewając jej),
wyjąć pestki, włożyć z po
wrotem do tej samej wody,
dodać cukier, sok z cytryny
i okrojoną cienko skórkę z

wyszorowanej i sparzonej
wrzątkiem cytryny. . Ugoto
wać kompot uważając, by
morele zachowały się w ca-

Złdpśę^s-Gdstąwtić''* ognia, wTać,
l'ziemniaczki

1 ^ÓzprówadzŚną połową
szklanki zimnej wody, posta
wię znów na ogień i,— mie
szając — zagotować.

Po odstawieniu z ognia i
lekkim przestygnięciu Wyło
żyć do szklanych miseczek,
pozostawić do zupełnego wy
stygnięcia. Tuż przed poda
niem ubić śmietanę, dodać do

'

niej cukier wanilinowy. Przy
brać każdą porcję.

optyczne
Przy pomocy zasłon, fira

nek można zmieniać (oczy
wiście nie w dosłownym zna
czeniu) kształty pokoi. Przy
kłady:

Pokój
większy
wisto&i,
nie rozpięta na karniszu ; ^ić^ająć^rgą^zi-
łiągfĄcym się wzdłuż całej'^ń^/^Sz^jróWadzbną

będzie wydawał się
niż jest w rzeczy-
jeśli zasłona zosta-

'rozpięta na karniszu ,

ściany pokoju i jeśli ta za
słona będzie spływać w dół
dużymi fałdami.

Niski pokój „podwyższy
my” przez umieszczenie lam
brekinu powyżej górnej kra
wędzi okna. Można też z

lambrekinu zrezygnować,
tylko karnisz umieścić jesz
cze wyżej, tuż pod sufitem i
stamtąd spuścić, aż do pod
łogi, dwa wąskie pasma ja
kiejś barwnej tkaniny.

Szeroki i > nisko rozpięty
lambrekin sprawi, że ókno
będzie wydawać się krótsze,
sam pokój również sprawiać
będzie wrażenie niższego.

Pokój zbyt wąski i zbyt
długi pozornie przybliżymy
do kwadratu, jeśli posłuży
my się karniszem dłuższym
od okna i na karniszu tak
umieścimy zasłony, by spły
wały w kierunku podłogi
wzdłuż ścian przylegających

us ^rn-pniw

PRZECZĄ TEMU wnioski In
teresującej' ankiety przepro
wadzonej wśród młodzieży

wyższych uczelni i pomatural
nych sżkół medycznych w Po
znaniu, przez naukowców tam
tejszego Instytutu Medycyny
Społecznej' AM. -Pytania anoni
mowej ankiety dotyczyły faktów
z okresu do ukończenia 19 roku
życia. Odpowiedziało ha nie prze
szło 850 osób (60 proc, kobiet, 40
proc, mężczyzn), w większości w

wieku 19—22 lat. 3/4 ankietowa
nych pochodziło ze środowiska
miejskiego, większość miała nie
złe warunki życiowe.

Zbadano m. in. charakter, wza
jemnych kontaktów nodzicówfi,
dzieci. Okazało ^się, że z matką
były one na ogół bardzo dobre,
natomiast w przypadku ojca aż
40 proc, uczestników ankiety o-

kreśliło je jako złe.
NIEZBYT optymistycznie

brzmi w tym kontekście jeden z

generalnych wniosków ankiety.
Otóż aż 40 proc, osób ankietowa
nych stwierdziło, że nie uzyskało
od swego otoczenia przed okre
sem dojrzewania żadnych infor
macji o zbliżających się zmia
nach w organizmie. Świadczy to

z pewnością z jednej strony o

słabym emocjonalnym kontakcie
rodziców z dziećmi; z drugiej
zaś, że ignorowanie problemów
dojrzewających nastolatków jest
wyrazem silnie zakorzenionego
w świadomości rodziców przeko
nania, wyniesionego z własnego
dzieciństwa, że w odpowiednim

czasie młodzież sama zdobędzie
niezbędną życiową Wiedzę także
i na te tematy.

Tymczasem młodzież, dojrze
wająca dziś o wiele szybciej niż-

przed laty, i jednocześnie aktyw
nie uczestnicząca w różnorakich
przemianach obyczajowych i

kulturowych — ma zupełnie in
ny pogląd' na sposób i termin
przekazywania7jej wszechstron
nej wiedzy na tematy seksualne.

UCZESTNICY ankiety zgodnie
podkreślali niedobór informacji
uświadamiających, niedostatek
Wiedzy w tej materii. Postulo
wano m. in.t wpfową^jzęąie, tej
tetnatyiiwi.-oczywŁŚBi© -dostoso
wanej do wieku-adresatów- f- su-

zasadnia.no wprowadzanie obo
wiązkowych zajęć z. wychowania
seksualnego dla starszych klas
szkół podstawowych (w liceach
i szkołach zawodowych jest już
za późno). Podkreślano, że wie
dza z tego zakresu powinna być
przekazywana w sposób rzeczo
wy i naukowy. W większości
wypowiedzi powtarzał się też

wniosek, że tylko wówczas uda
się uniknąć wulgaryzacji proble
matyki wychowania seksualnego
i związanych z tym poważnych
często skutków dla psychiki
młodych ludzi, jeśli rzeczowymi
i odpowiednio wczesnymi infor
matorami będą przede wszyst
kim rodzice i szkolni pedagodzy.

Szczególnie warte uwagi wy
dają się być wnioski, dotyczące
kwalifikacji i kompetencji peda-

ZOFIA GRABIAftSKA

Redaguje mistrz międzynarodowy — Jerzy Kostro

Oto fragment pojedynku arcy-
rnlstrzów L^ubojjvićąs Jjiugosł^-
w'ia) T A-n&er ss o na

’ ^^Wec^aT. ®||

ANDERSSON

Holandia należy do .krajów o

bogatych tradycjach' sza c ho wiy.c
Szachy cieszĄ się1 fu 'dużą,pb|>tP
ląrnpścią, a czołowi szachiści
Świata często odwiedzają ten

sympatyczny kraj zapraszani na

turnieje międzynarodowe. Szcze
gólną sławę zdobył sobie Mię
dzynarodowy Festiwal Szacho
wy „Hoogoven”, finansowany
przez wielki kombinat metalur
giczny Hoogoven — Sthal. Fe
stiwal ten odbywa się corocznie
na przełomie stycznia i lutego 1

ściąga do Wijk an Zee setki
chistów z całego świata.

W tym roku rozgrywany
on po raz 38. Bierze w

udział przeszło 900 szachistów

grających w kilkudziesięciu tur
niejach różnej rangi. W turnieju
głównym grają arcymistrzowie:
Tal, Ljubojević, Andersson, Bro-
vne, Olafssoń, Smejkal oraz mi
strzowie międzynarodowi.

mm
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Sucharki a sprawa polska
s

Odświeżanie

tak byłaby do-
ćeny, którą pła-

szybko, a karnisze czy
zyskują piękny połysk.

*

chcemy przechować cy-
przez dłuższy okres cza-

Nlktówąne przedmioty najle
piej Czyści. się flanelką posy
paną proszkiem ,,Javox”. Brud
znika
lampy

staczać homeryckieGdy
tryny ..

su, należy każdą posmarować
białkiem, owinąć w papier
pergaminowy i umieścić w pu
dełku z trocinami. Jeśli nato
miast, nie wiedząc o tym, do
puścimy już do wyschnięcia
owocu, wystarczy włożyć go
na 10—12 godzin do wody, a

znów cytryną nabierze świe
żości.

jarzyn
Zwiędłe jarzyny staną się

znów świeże, gdy zanurzymy
je na krótko w zimnej wo
dzie, osączymy na sitku i

włożymy na kilka godzin do
zamkniętego pudła lub garn
ka.

J~tani, która ostatnio od-
wiedziła mnie W redak-

* cji miała wiele lat i bia
łą laskę w dłoni. Poczułam
się zawstydzona, że fatygo
wała się do mnie — w dodat
ku w ten mróz i ślizgawicę.
Na pewno ta droga nie była .

dla niej łatwa. A przyszła ze

sprawą — jak od razu zazna
czyła — drobną i błahą. Pro-
siła o poprawę zaopatrzenia
sklepów państwowych w su
charki, zwyczajne, niedrogie,
a tak potrzebne ludziom
zmuszonym utrzymywać die
tę a nie rozporządzającym
nadmiarem środków płatni
czych. Bo sucharki moi,ria
dostać w niejednym pry : ł -

nym sklepie cukierniczym,
ale ich cena bardzo znacznie
odbiega od państwowej.

— Widocznie cena w skle
pach uspołecznionych 'jest
zbyt niska — powiedziała .

starsza pani — a w związku
z tym piekarniom nie opła
ca się wytwarzać sucharków.
Ja to rozumiem, chętnie za
płaciłabym nawet dwa razy

tyle, bo to i
piero połowa
cę prywatnie.

Obiecałam sprawę poruszyć
i zaapelować do krakowskich

.wytwórców uspołecznionych,
aby zechcieli ponownie pod
jąć produkcję sucharków,
tych najzwyklejszych, nie-
słodkich oraz płatków diete
tycznych, bezkwasowych tak
często bezskutecznie poszuki
wanych na rynku. A równo
cześnie zaczęłam się zastana
wiać dlaczego u nas wszystko
co dietetyczne spotyka się z

.takim lekceważeniem czy
wręcz niechęcią wytwórców.
Wiadomo że setki tysięcy lu
dzi z powodu różnych chorób
czy choćby tylko dlatego
że mają na to ochotę, widząc
W tym, gwarancję zdrowia,
utrzymuje dietę. Nie oznacza

■to jednak wcale, że nie mają
ochoty zjeść od czasu do cza
su coś dobrego, a dietetycz
nego. Wybór jest żaden, na
wet chrupki chleb pojawia
się na półkach na zasadzie
meteora. O czekoladzie, cu-

klerkach czy ciastkach dla
diabetyków szkoda marzyć,
choć niejednokrotnie obiecy
wano podjęcie takiej pro
dukcji. Nabycie chudego mię
sa należy do nie lada wyczy
nów, a np. o wody mineralne
trzeba
boje.

Tak więc zarówno zdrowi
jak chorzy opychają się tłu
stym mięsem i takąż kiełba
są, pączkami i bezami z bitą
śmietaną, „prawdziwą'’ cze
koladą i ociekającym tłusz
czem bigosem. A potem
wszyscy zgodnie łamią ręce —

lekarze i pacjenci — nad cho
rą wątrobą, nad otłuszczo
nym sercem, nad przybiera
niem na wadze i utratą kon
dycji, nad artretyzmem,
miażdżycą itp. itd. Oczywiś
cie jesteśmy W pełni uspra
wiedliwieni — ćhcieliśmy za
chować dietę, ale przecież
coś jeść musimy, jemy więc
to, co jest do nabycia w skle
pach.

Tymczasem na różnych
sympozjach naultowcy woła-

ją, że odżywiamy się niera
cjonalnie, że spożywamy ża
mało warzyw, ryb i owoców,
za dużo schaboszczaków, klu
sek i ziemniaków. Święta ra
cja, jeśli jednak przez więk
szą część roku ryby repre
zentuje nieśmiertelny dorsz,
a warzywa marchewka — to

po pewnym, niezbyt długim
okresie czasu do jednego i
drugiego można nabrać o-

brzydzenia. No i nabieramy.
. Wiedzą o tym doskonale ci,

którzy w stołówkach korzy
stają z tzw. diety, a także ci,
jadający obiady w nielicz
nych po macoszemu trakto
wanych dietetycznych częś
ciach restauracji.

Nie lubię narzekać, ale na
prawdę uważam, że sprawa
dietetycznego, odżywiania się
dojrzała do jakiegoś uregulo
wania, jeśli bowiem skazani
będziemy w tej dziedzinie
wyłącznie na „widzi mi się”
producentów — nigdy nie do
czekamy się rozsądnego zała-
twjenia

‘

tej kwestii.
MARIA KWIATKOWSKA

_
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LJUBOJEVlC

Grający, "białymi Ljubo|jeviJ
już w debiucie ofiarował piona
uzyskując w zamian silną inicja
tywę. Teraz za pomocą ofiary
figury przeprowadza decydują
cy atak. Nastąpiło 23. Gh7! Kh7
24. Wf4! f6 Jeśli 24... Se5 to 25.
Wh4 Kg8 26. He5 i groźba Wch 3
decyduje 25. Wh4 Kg8 26. Hh S
Sd 8 lub 26... Se5 27. Wh8 Kf7
28.Hezmatem '

27. Gd4 b6 28. Se6 Se6 29. Het
Hf7 30. He4 g5 31. Wh6 Wa7 32.
Wch3 Hg7 33. Wg6 Waf7 34. ę4 1
czarne poddały. f

ZADANIE 42

W pozycji diagramu: Kg2, Hc6,
Wbl, Se5 p.f4, g3, h2 czarne:

Kg8, He2, We8, Gf6 pd4, e6, Sl
h7 tylko jedna droga prowadzi
do zwycięstwa białych — gdzie
należy odejść królem, żeby wy*
grać? — podać warianty.

Rozwiązanie zadania 41:1...WM
2.Kf2Sf4 3.Gf4gf4 z wygraną
(Wh2I). Nagrodę za rozwiązani*
zadania 38 otrzymuje p. Krysty
na Kołodziej 32-700 Bochnia, ul*

Poniatowskiego 46/17-
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Inauguracja balu — w pierwszej parze poloneza ablturlentka z dy
rektorem IV Liceum Józefem Och tnickim.

Lata służby
muzyce i... miastu

ro-

je-
lo-

Odznaczone Złotą Odznaką
Miasta Krakowa Państwowe Li
ceum Muzyczne im. Fr. Chopi
na w naszym mieście istnieje już
30 lat.

Historia szkoły sięga 1945
ku, kiedy to nie posiadające
szcze budżetu ani własnego
kału Liceum było finansowane

przez ofiarny Komitet Rodzi
cielski, a lekcje muzyki odby
wały się w prywatnych miesz
kaniach profesorów.

Od momentu założenia Liceum
realizuje dwa działy naukowe;
muzyczny o programie szkoły
muzycznej II stopnia i przed-

ogólnókształcących o

liceum ogólnokształ-
miotów

programie
cącego.

Trudne
lepsze, do
we nie przeszkodziły
skiemu Liceum Muzycznemu
osiągnięciu wysokiego poziomu
naukowego. Szereg znaczących
w życiu muzycznym kraju naz
wisk to absolwenci tej szkoły.
Jej mury opuściła słynna nie

początki i nięnaj-
dziś, warunki lokalo-

krakow-
w

Za IOO dni matura!

tylko w Polsce skrzypaczka Ka
ja Danczowska, kompozytor
Zygmunt Konieczny, jazzmeńi
Wojciech Karolak, Zbigniew
Seifert, Janusz Stefański.

/Uczniowie szkoły nie poprze
staną na kształceniu własnych
talentów. Zapisali się chlubnie
w życiu kulturalnym miasta,
prowadząc szeroką akcję upow
szechniania muzyki. : Corocznie

przygotowują ok. 200 audycji
muzycznych dla zakładów pra
cy, szpitali, Domów Opieki Spo-
łecznej.

Za całokształt 30-Ietniej owoc
nej w sukcesy prący Liceum
zostało ódznaczohe Mfedajem Ko-;
misji Edukacji Narodowej, któ
ry zostanie przekazany dyrekcji
w trakcie . uroczystego koncertu
jubileueizow.ego w dniu 15 lu
tego o godz. 18 w Filharmonii
Krakowskiej. Koncert ten roz
poczyna uroczystości jubileuszo
we.

Przyłączając się do grona gra
tulujących życzymy Liceum Mu
zycznemu sukcesów i... długo
oczekiwanej poprawy warun
ków lokalowych, (as)

Podsumowanie roku pracy
Towarzystwa Przyjaciół

Muzeum Narodowego w Krakowie

Przyjaciół
w Krako-
wczoraj w

w Sukien-

nieczęsto dostępne zwiedzającym
muzealne sale. Towarzystwo or
ganizuje również wycieczki pro
wadzące szlakiem ciekawych o-

biektów zabytkowej architektu
ry,. starannie przygotowane od

strony merytorycznej przez pra
cowników Muzeum Narodowrgo.

(c)

jeszcze szkolny

nas, tytułując
Gośćmi" na stu-

Nim zasiądą w oddzielnych
ławkach i przeżyją moment e-

mocji przy otwieraniu kopert z

tematami egzaminacyjnymi, ma
turzyści na 100 dni przed tym
decydującym momentem bawią
się beztrosko.' Zgodnie z trady
cją wszystkie krakowskie licea

urządzają studniówki. Abitu
rienci zapraszają w lutowe wie
czory grono profesorskie i ro
dziców na ów
wielki bal.

Zaproszono i
„lubemi barzo
dniówkę do IV Liceum Ogólno
kształcącego im. Tadeusza Koś
ciuszki w Krakowie. Studniów
ka a raczej bal studniówkowy
odbywał się w oficynie wydaw
niczej przy ul. Wadowickiej,
gdyż Prasowe Zakłady Graficz
ne udostępniają ■tradycyjnie
podgórskiemu. Liceum* swój ą sa
lę.

' s.żwant* . «ś

Bal rozpoczął się polonezem,
w którym pierwszą parę wo
dził z abiturientką, dyrektor Li
ceum Józef Ochotnicki, a za ni
mi ruszyła w tany cała sala.
Gdy tradycji stało się zadość,
niepodzielnie zapanowały tony
muzyki dyskotekowej. Przy jej
dźwiękach tańczyła młodzież na

ten dzień szczególnie wytworna.
Wszyscy chłopcy wystąpili w

garniturach, a dziewczęta, za

przyzwoleniem szkolnej zwierz-,
chności, mogły dać dowód swe
go dobrego smaku i fantazji,,
wkładając na ten wieczór praw
dziwe kreacje wieczorowe. Na-

wet dyskretny makijaż był za
lecany.

Efekt był niezwykły — chłop
cy z podziwem oglądali swe ko
leżanki, które zmieniły się nie
do poznania, Abiturientki, hoł
dując modzie retro, pojawiły się
w sukniach do ziemi, skrom
nych, ale wytwornych. Zdradzo
no nam, że wiele w tym zasłu
gi Koła Ligi Kobiet, działające
go przy Liceum, w którym u-

czennice uczą się szyć.
Całonocna zabawa to nie tylko

tańce, ale również program ka
baretowy, przygotowany przez
klasę IV a. W dowcipnej formie
mówiono o szkolnych proble
mach 140 tegorocznych matu
rzystów IV Liceum. Najważniej
szą częścią były rozważania na.

temat doskonałości charakteru
ucznia.
' Żąrty_ żartami, ale dyrektor i

pedagodzy — choć nie'przy mło
dzieży — wiele ciepłych słów

powiedzieli o swoich tegorocz
nych abiturientach, z których 99
proc, ubiegać się będzie o przy
jęcie na wyższe uczelnie. Peda
godzy podkreślili rozległość za
interesowań młodzieży, szczegól
ne jej zamiłowanie do nauk ści
słych i zapewnienie, że przy do
tychczasowej systematycznej
pracy w momencie przystępo
wania do egzaminu dojrzałości
nie powinni czuć specjalnych o-

baw o jego efekt.
Dziś wieczór ba wią się na swo

jej studniówce abiturienci V i X
Liceum, po balach są już wycho
wankowie I i II Liceum. Życzy
my im wszystkim by bal na 100
dni przed maturą został im w

pamięci, a na maturze „złama
nia karku”, (j. r.)'

Bawiono się do białego rana, tań
cząc zarówno w rJTntłl najnowr'-
szych przebojów jak i walce, tanga
czyli był To prawdziwy, wielki bal. 4

FOT. JĄDWIGĄ RUBtS

Notatnik
krakowski

DZIS O GODZINIE:
* 19 — SCK „ROTUNDA” — Dy

skoteka.
JUTRO O GODZINIE:

* 8.30 — MDK, ul. Grunwaldzka
5 — organizuje wycieczkę do Do
liny kluczwody. Zbiórka — Dwo
rzec Główny (pod zegarem); o 10
v Fotografujemy zimę w Krako
wie. Zbiórka: Cichy Kącik (org.
Prac. Fotograf. MDK).

* 18 — Klub „Starówka”, ul.
Szczepańska 5 II p. — Kolorowe
bajki i filmy oświatowe dla dzie
ci 1 młodzieży.

* 16 — ZDK Klub Kuźnia, os.

Złotego Wieku 14 — Karnawałowe
spotkanie z bajką filmową dla
dzieci.

* 17 — ZDK Klub Sródpole,
Wzg. Krzesławickie 17a — Wieczo
rek towarzyski dla mieszkańców
hotelu nr 22.

*17—ZDK
Młodości 1 —

niespodzianką.
*18—Klub

mer”,’ Rynek Gł.
MAKT — Seans optyczny. II eks
pozycja obrazu J. M. Kozłowskie
go.

Klub Młodych, os.

Dyskoteka „1” z

ZK TKKS „Euhe-
13 — IŃFOR-

A POZA TYM:
* Dyrekcja Państw. Zbiorów

Sztuki na Wawelu zawiadamiaj że
z powodu prac konserwatorsko-po-
rządkowych od 17 lutego do 13
marca br. będą zamknięte komna
ty. W tym czasie na Wawelu mo
żna zwiedzać Skarbiec, Zbrojow
nię oraz wystawy „Wschód w

zbiorach wawelskich" i „Wawel
zaginiony”.* Koncert zespołu filipińskiego
„Please i Big Secret” odbędzie się
tylko jeden raz o godż. 17 w dniu
16. II. br. w sali KS „Hutnik” No
wa Huta. Bilety zakupione na go
dzinę 20 w w/w dniu i z prawem
wstępu zostają przeniesione na

koncert o godz. 17.

Utwory Mozarta, Quantza i
Bairda złożyły się na. program,
pięknego koncertu w wykona
niu orkiestry Państwowego Li
ceum Muzycznego pod dyrekcją
Jerzego Jamińskiego. Poprzedził
on doroczne zebranie sprawoz-.
dawcze Towarzystwa
Muzeum Narodowego
wie, które odbyło się
sali. Hołdu Pruskiego
niciach.

Towarzystwo skupia 320 człon
ków uczestniczących w pracach
kilku sekcji tematycznych. ,W
ubiegłym roku sekcje te zorga
nizowały 26 .imprez, w czasie

których członkowie Towarzy
stwa wysłuchali interesujących
odczytów i prelekcji przygoto
wanych przez wybitnych specja
listów poszczególnych dziedzin.
Nową i bardzo popularną for
mą działalności stały się spotka
nia prezentujące działalność, in
nych muzeów krakowskich.
Warto dodać że w czasie tych
spotkań ich uczestnikom udo
stępniane są oryginalne zabytki,

Patronat
na nowych zasadach

„Bolek" i „Lolek** pierwsze w Krakowie

Patronat ZMS nad budownic
twem mieszkaniowym w ubie
głych pięciu latach zaowocował
inicjatywami podejmowanymi
przez młodych ludzi na rzecz

przedsiębiorstw budowlanych,
przyczynił się także do popra
wy sytuacji mieszkaniowej wie
lu młodych stażem rodzin. Wła
sny dach nad głową uzyskało
ponad 1200 zetemesowców wraz

z najbliższymi. Lokale te pow
stały poza plańem.

Wczoraj podpisaną została a-

nalogiczna umowa na najbliższe
pięć lat określająca nowe zasady
współpracy, zawarta pomiędzy
Wojewódzką Spółdzielnią Miesz
kaniową a Radą Krakowską Fe-,
deracji Związków Młodzieży.
Polskiej. Do istotnych innowacji
należy m. in. reguła określająca
zakres wykonywanych

'

prźez
młodzież robót i inicjatyw. I tak
kierowani do odpracowania czę
ści wkładu mieszkaniowego bę
dą zatrudniani w .usługach na

rzecz osiedli, w ich zagospoda- i

rowywaniu, w służbach tećhni-
cznych, czy też przy opracowy
waniu dokumentacji,
będą przede wszystkim
zakładach remontowych
dzielni mieszkaniowej,
świadczeń wzrośnie więc
nie, jeżeli wziąć również pod
uwagę czyny produkcyjne w

zakładach przemysłu budowla
nego .J?r^»,>poyjs^waniu . t
fiałów i dlą

‘ mieszkaniówki. I
■dśrtieMt-WSMrsBŚffzie ■zapeWtSBw *

nie optymalnych warunków pra
cy na budowach. .

Liczba mieszkań, które zosta
ną oddane w rewanżu młodzie
ży, nie została jeszcze dokład- ,

nie sprecyzowana, ale prawdo
podobnie będzie to ok. 200, lokali
w ciągu roku. (woj.)

Działać .'
przy
spół-

Zakres
znacz-

Liosiedlowe„rnirjWobkh
Wczórąj w'Nowej Hucie, na os.

Boh. Września i sąsiadującym
z nim osiedlu Piastów . otwarte

zostały, pod egidą Zespołu Opie
ki Zdrowotnej Nr 2, dwa rriini-
żłobki dla dzieci w wieku od
lat 2—3. Na ten cel adaptowano
po trzy mieszkania na parterach
bloków mieszkalnych. Powsta
ły samowystarczalne kompleksy
składające się z bawialni, ja
dalni, sypialni, szatni, kuchni
przygotowującej posiłki oraz

pralni usytuowanych w piwni
cach. jest również zaplecze go
spodarcze i pokój pielęgniarki,
gdyż w „Bolku” iw „Lolku” —

tak nazwano żłobki — pracować
będą dyplomowane pielęgniarki.

Otwarcia owych placówek do
kopał pełen zasłużonej dumy
dyr. ZOZ Nr 2 lek. med. Stani
sław Wilkoń, przybyła wicedy
rektor Wydziału Zdrowia i

Opieki Społecznej UM Krako
wa Stanisława Siudut.

Od poniedziałku w „Bolku”
na os. Boh. Września znajdzie

troskliwą-<upieką ’ł-20’ maMtehówy
a w „Lolku" na os. Piastów 25.
Personel obu miniżłobków, któ
rym szefuje kierownik Krysty
na Albińska włożył ogromnie
wiele wysiłku i starań by dzieci
weszły: do pomieszczeń wyposa
żonych nie tylko w barwne; pu
szyste dywany, kolorowe firan
ki, ale też w świat pełen wspa
niałych zabawek. Pionierska inir
cjatywa ZOZ . Nowa Huta

spotkała się, już z ogromnym
entuzjazmem mieszkańców o-

siedli i mamy nadzieję, że no
wohucki przykład wezmą za

wzór pozostałe dzielnice miasta.

(i- r.)
Fot. Jadwiga Rubiś

O krasnoludkach

„Królewnie. Śnieżce11
i Emanueli...

Jednym zdaniem
i MUZEUM

' Lotnictwa ’ i
» Astronautyki otrzymało , w

| darze od Aeroklubu Kra-
! kowskiego samolot Jak-18.

zapadnie na

w pamięć i serduszka
Teatr „Groteska” zafun- -

wczoraj maluchom im-
‘— co sięzowie!Botoi

„Kró-
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Tysiąc dzieci powierzono rodzicom adopcyjnym
Nplacówką od pierwszych dni jej

— Ile dzieci za pośred
nictwem Ośrodka znalazło
rodzinny dom?

— Obejmując zasięgiem na
szego działania teren dawnego
woj. krakowskiego, powierzy
liśmy rodzinom adopcyjnym
podzielić je na dwie grupy. Do
pierwszej należą dzieci (w licz,
bie ok. 500), które prosto ze

szpitali 1 izb porodowych prze
kazane zostały małżeństwom,
pozbawionym najczęściej wła
snego potomstwa. Matkami
tych niemowląt były zazwy
czaj kobiety samotne, bardzo
jeszcze młode, które konsek
wentnie twierdziły, że „nie
chcianym” dzieckiem opieko
wać się nie mogą i zrzekają
się wszelkich praw do niego.
W drugiej grupie adoptowa
nych znalazły się dzieci nieco

starsze, kilkuletnie, tzw. siero
ty społeczne, które przebywały

a przełomie lat 1963 i 64, przy Zarządzie Okręgu TPD, pow
stał w Krakowie Ośrodek Adopcyjny. O działalności Ośrodka
rozmawiam z dr WANDĄ KLOMINKOWĄ, która kieruje tą

powstania.
w Państwowych Domach
Dziecka.

Działanie Ośrodka Adopcyj
nego posiada charakter usług
społecznych, prowadzonych
według wcześniej już wypra
cowanych i sprawdzonych me
tod postępowania opiekuńcze
go w stosunku do dzieci osie
roconych. Ściśle współdziałamy
« Sądem dla Nieletnich, Kura
torium, wydziałami zdrowia,
Ośrodkiem Matki i Dziecka.
Przeprowadzamy szczegółowe
wywiady środowiskowe o kan
dydatach na rodziców, intere
sujemy się dalszymi losami a-

doptowanych dzieci.

Małieństwom. w stosunku do
których mamy pełne przeko
nanie, że dobrze będą się wy
wiązywały ze swych rodziciel
skich obowiązków' — staramy
się w maksymalny sposób do
pomóc. Po złoceniu przez hich
w Ośrodku wniosku o pomoc

w adopcji dziecka, wszelkie
niezbędne czynności przygoto
wawcze załatwiamy sami, na
wet — po orzeczeniu adopcji
przez Sąd — wręczamy rodzi
com metryki urodzenia dziec
ka przysposobionego na nowe.

. luż nazwisko.
— Jak wiemy, Ośrodek

prowadzi także działalność
informacyjno - szkolenio
wą i naukowo-badawcza..
Przecież to właśnie Pani
napisała rozprawę doktor
ską w oparciu o swoje bo
gate doświadczenia nabyte
w ciągu kilkunastu lat
pracy w Ośrodku; ma Pa
ni ponadto wykłady, któ
rych słuchaczami są stu
denci psychologii i socjo
logii UJ, także młodzież
Państwowej Szkoły Praco
wników Socjalnych...

•— Do ważnego społecznie za
gadnienia, jakim jest zastępcze
rodzicielstwo, staramy się .po
dejść również od strony pro
blemowej. Właśnie te względy
mając na uwadze, za temat

pracy doktorskiej obrałam:
Rozwój dzieci adoptowanych w

nowym środowisku w parę lat
po adopcji. Badania te pragnę
kontynuować.

— Dość często zwracają
się do nas Czytelnicy
prośbą o podanie adresu
Ośrodka '

Adopcyjnego
. TPD. Więc — proszę o a-

dres.
— Jeszcze na razie — ul.

Sławkowska 18, gdzie warunki
lokalowe są bardziej niż
skromne. Wkrótce przeniesie
my się do pomieszczeń przy ul.
Czarnowiejskiej 8, wprawdzie
obszernie,
wieloma
prowadżkę cjtcielibyśmy mieć
już za sobą,' najpierw Jednak
musimy otrzymać telefon, a z

tym są poważne kłopoty. Bez
telefonicznego kontaktu ze

światem placówka tego typu
co nasza nie może przecież
egzystować.

— Życzę jak najszybsze
go załatwienia sprawy a-

paratu telefonicznego i
bardzo dziękuję za rozmo
wę.

ijszycń ale również z

mankamentami. Prze-

JANINA LOYELL

To popołudnie
długo
dzieci,
dowal
prężę
uroczysta premiera baśni
lewna Śnieżka” i wręczenie na
gród w ogólnopolskim konkur- '

sie dla dzieci na plakat właśnie
do tego przedstawienia (nadesła
no 500 prać), a w przerwie wy
łożono na stolikach kartony a

przy nich farby i kredki... I ten

konkurs też
już zupełny
mama nigdy
wać w tej
chodzi Się do

Zmęczona była nieco tylko bo- •.

haterka wieczorku 5-letnia E-
manuela Czujowska z Wrocla- '

wia, której projekt, już w for- ż-

mie plakatu zrealizowanego
przez KAW w Krakowie — re
klamuje przedstawienie. Ema
nuela otrzymała wczoraj od M

„Groteski” lalkę-kukiełkę, zna
nego już dzieciom z lam „Gazę- -

ty Południowej” — Tuptusia.
'

„Gazeta” (współorganizator kon
kursu) obdarowała dziewczynkę
także piękną lalą, co to nawet

płakać potrafi a KAW — albu
mem.

Braw było wczoraj
służonych. Należą się
com przedstawienia:
Ziętarski — reżyseria,
chalak — scenografia, Andrzej
Zarycki — opracowanie muzy
czne; aktorom, którzy stworzyli
tak bliskie dziecięcej wyobraźni
krasnoludki, królewnę, króle
wicza; macochę i zwierzątka.
Wspaniałe, barwne, widowisko,
które polecić można i maluchom ,

i rodzicom. Jak mówią krasno- S
ludki: „Królewna Śnieżka .— t«i

jest to!”. (bn>

z nagrodami! To

raj, bo przecież ;
nie pozwala malo-
sukience w której :

teatru!

dużo i zi
onę twór-

Wojciech
Jerzy Mi-
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Poniedziałek I
12.45 1 13.25 TV Technikum Boi-,

nlcze. 15.50 NURT — nauki poli
tyczne. 18.25 Program dnia. 18.30
Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17.00
Zwierzyniec. 17 .40 Echo stadionu.
1S.Ó3 JJtiilpner — zbójnik z gór —

film ser. TV NRD. 19.00 Szare na

żłotó. 19.20 Dobranóc. 19.30 Dzien
nik. 20.25 Teatr TV: Matka. 21.50
Między nami rodzicami. 22 .20
Dziennik. 22.35. Spotkanie przy for
tepianie. 23.15 Zakończenie pro
gramu.

Poniedziałek II
. 16.50 Język niemiecki. 17.15 Pro

gram dnia. 17.20 Człowiek i jego
Środowisko. 18.05 Tuzin — tele
turniej. 18.30 Współistnienie i
praktyka. lO.OO Kronika. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wia-
domości sportowe. 20.25 Świat —

obyczaje — polityka. 20.55 Rostock
wita przyjaciół 1 gości. 21 .20 — „24
godziny”. 21.30 Skarby kultury
polskiej — exodus wojenny. 22 .00
Zakończenie programu. 22 .05 Język
angięlski. 22 .35 NURT — Matema
tyka.

Wtorek I
6.00 1 6.30 TV Technikum Rolni

cze. 10.00 Żelazny potok — film

prod. radź. 13.45 1 14.30 TV Tech
nikom Rolnicze. 16.25 Program
dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiek
tyw. 17 .00 Na wielkim I małym
ekranie. 17.30 Znaki czasu. 10.00
Studio Telewizji Młodych. 18.50
Fakty; — opinie hipotezy. 19.20
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.15
Wiadomości sportowe. 20.25 Przy
pominamy, radzimy. 20.30 Trze

cia granica — film ser. TV. 21.25
Iiiterstudio. 22 .10 Dziennik. 22.25
Opera. 22 .55 Zakończenie progra
mu.

‘

Wtorek il
16.10 Język angielski. 16.40 Pro

gram dnia. 16.45 Podstawy estety
ki fUmowej. 17 .35 Teatr TV: Mat-,
ka. 19.00 Kronika. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.15 Wiadomości
sportowe. 20.25 Wtorek melomana.
21.25 — „24 godziny”. 21.35 Zło
dziej brzoskwiń — film bułg. 22.55
Zakończenie programu. 23.00 Ję
zyk niemiecki.

Środa I
6.60 1 6.30 TV Technikum Rol

nicze. 7.30 W drodze do nowego.
9.00 Chemia dla kl. VII. 9.30 Trze
cia granica — film ser. TVP.
12.45 i 13.25 TV Technikum Rol
nicze. 14.40 1 15.15 TV kurs przy
gotowawczy dla kandydatów na

wyższe uczelnie. 15.50 NURT —

Matematyka. 16.25 Program dnia.
. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw.
17.00 Dla dzieci: Entliczek, pentli-
czek. 17.30 Losowanie Małego Lot
ka. 17 .45 Proszę posunąć się do
przodu. 18.25 Rachmaninow bez
aureoli — pr. słown. -muz. 18.55 Lu
dzie partii. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.15 Wiadomości spor
towe. 20.25 Zły śpi spokojnie —

film jap, 22.30 Dziennik. 22.45
Hiszpania -—reportaż. 23.10 Za
kończenie programu.

Środa II
16.05 Język francuski. 16.40 Pro

gram dnia. 18.45 Tylko dla za
stępowych. 17 .20 Decyzje piętna
stolatków. 17.55, Trzecia od słońca

Od16.IIdo22.li1976r.
— film. 19.00 Kronika. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wia
domości sportowe. 20.25 W baro
kowym nastroju. 20.50 Perspekty
wy 80. 21 .20 — „24 godziny”. 21.35
Język angielski. 22.05 NURT —

psychologią. 23.30 Zakończenie pro
gramu.

Czwartek I
6.00 1 6.30 TV Technikum Rol

nicze. 9.00 Język polski kl. I lic.
10.00 Historia dla kl. VI. 11 .05 Ję
zyk polski dla kl. VII. 12 .30 De
cyzje .piętnastolatków. 13.45 1 14.30
TV Technikum Rolnicze. 15.05 Ma
tematyka w szkole. 10.25 Program
dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiek
tyw. 17 .00 Ekran z bratkiem. 18.05
Patrol. 18.25 Chilijska tragedia —

rep. 18.45 Przed potopem — rep.
film. 19.05 Gospodarność i ja. 19.20
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 2015
Wiadomości sportowe. 20.25 Przy
pominamy — radzimy. 20.30 Teatr
Sensacji — Hotel pod poległym
alpinistą. 21 .40 Pegaz. 22 .25 Dzieni-
nik. 22 .40 Zakończenie programu.

Czwartek II
17.05 Język rosyjski. 17.35 Pro

gram dnia. 17.40 Nadmorska zi
ma. 18.05 Sławno — reportaż. 18.30
Wielkie nadzieje. 19.00 Kronika.
19.20 Dobranoc. 19,30 Dziennik. 20.15

Wiadomości sportowe. 20.25 Kon
cert skrzypcowy A-dur Mozarta.
20.55 Słowa za słowa. 21.25 — „24
godziny”. 21 .40 „Tylko Beatrycze”
— film TVP. 23.45 Zakończenie
programu. 23.50 Jęz. francuski.

Piątek I
6.00 1 6.30 TV Technikum Rol

nicze. 7 .45 Wyżyny — film prod.
TV CSRS. 9 .00 Geografia — <lla
klasV.10.00Dlakl.IV—Wfa
bryce samochodów. 11.05 Program
dla najmłodszych. 12.00 Geografia
dla kl. VII. 12.45 1 13.25 TV Tech
nikum Rolnicze. 14.40 i 15.15 TV
Kurs przygotowawczy dla kandy
datów na wyższe uczelnie. 15.50
NURT — Psychologia. 16.25 Pro
gram dnia. 16.30 Dziennik. 16.40
Obiektyw. 17.00 Pora na Telesfo
ra. 17 .35 Zrób to sam. 18.00 Czło
wiek 1 przyroda. 18.23 TV Infor
mator wydawniczy. 18.40 Eureka.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.15 Wiadomości sportowe. 20.25
Teatr małych form. 21 .05 Drogo
wskazy — pr. publ. 21.50 Rymo
wanka — cz. I. 22 .10 Dziennik. 22 .25
Rymowanka — cz. II. 22 . -45 Zakoń
czenie programu.

Piątek II
16.15 Język angielski. 16.40 Pro

gram dnia. 16.45 Towarzystwo

Wiedzy Powszechnej. 17 .15 Z cy-Su: Urania. 11.50 Te.« sensacji
— Hotel pod poległym alpinistą.
19.20 Kromka. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.15 Wiadomy
sportowe. 20.25 Rodowody. M.W
Film animowany. 20.55_ ..24 g
dżiny” 2105 Zepchnięci w cieni
ność7- film TV węg. 22.10 Polski
film dokum. 23.00 Zakończenie

programu. 23.05 Język ros. 23.33
NURT — nauki polityczne.

Sobota I
6.00 1 6.30 TV Technikum Rolni

cze. 8.50 Kamienny świat — film
węg. 10.00 Dla szkół: Zoologia dla
kl VII 11.05 Geografia dla kl.
VIII. 13.45 1 14.30 TV Technikum
Rolnicze. 15.00 Redakcja szkolna

zapowiada. 15.10 Program I pro
ponuje. 15.25 program dnia. 15 30
Jazda na nartach uczy Karl
Schranz. 15.40 Dziennik. 15.50 O-
Mektyw. 16.10 Sta kierownicą. 16 30
Związek Radziecki między Zjaz
dami. 17 .00 Sprawozdawczy ma
gazyn sportowy. 18.20 Sobota mło
dych. 19.20 Dobranoc. 10.30 "

tor. 20.20 Saskatchowan —

prod. USA. 21 .45 Dziennik.
Wiadomości sportowe. 22 .15
tak pięknie gra. 22.55 Opowieści
starszego pana. 23.05 Zakończenie

23.35

19.30 Moni-
fllm
22.03
Kto

programu.
Sobota II

16.35 Program II proponuje. 16.45
Program dnia. 16150 Spotkanie z

górami. 17.15 Kino miniatur. 18.00
Godzina Wojciecha Fibaka. 19.00
Kronika. 19.20 Dobranoc. 19.30 Mo
nitor. 20.20 Sprawozdawczy ma
gazyn sportowy. 21 .10 Międzynaro
dowy konkurs tańca towarzyskie

go. 22.10 — „24 godziny".
pygmalion XII — film £
NRD. 23.45 Zakończenie progra^?'

Niedziela I
6.25 1 7.25 TV Technikum ko!n,

cze. 8 .00 Przypominamy, radzi®;'
8.15 Nowoczesność w domu i /'

grodzie. 8.35 Bieg po zdrowie
program dnia. 8 .55 Wiadomi

sportowe. 9.00 Teleranek. 10204.
tena. 10.40 Krzysztof Kolumb
film ser. hiszp.-włoskiej.
Lektury Pegaza. 12.10 Dziennik
12.30 Spadkobiercy zwycięstwa
film prod. radź. 13.40 Piórkiem 1

węglem. 14 .05 Dla dzieci: Zasad
kowy dziadek. 15.00 Losowani
Dużego Lotka. 15.15 Sprawozda®'
czy magazyn sportowy. 17.35
tylko piosenka. 18.15 Refleksje o

bywatelskle. 18.30 Operowe
pro -quo. 19.15 Wieczorynka. 19-»
Dziennik. 20.20 Bajka dla dWa
słych. ■20.35 Nana — film prod‘
ang. 21 .20 Noc hieny ’— nddowis
ko muzyczne. 22 .35 Informacyjni
magazyn sportowy. 23.05 Zakończę
nie programu.

Niedziela II
15.10 Program dnia. 15.15

taria, obronność, nowoczesność
15.45 Sport i zabawa. 16.35
rzańska jesień 75. 17.05 Operach
Trust — film TV ZSRR.

Sprawozdawczy magazyn sporto
wy. 19.15 Wieczorynka.'19.30 Dzieni
nik. 20.20 Nie mówmy, że to mi"
łość. 20.35 W kręgu kultur 1

Czajów. 21 .20 Jestem tu. 22 .05
gląd twórczości telewizyjnej Ada.
ma Hanuszkiewicza. 23.40 Zakoś-
czenie programu.

NIEDZIELASOBOTA

LUTEGO

Zenona,
Walentego

LUTEJGO

Jowity,
Faustyna

TEATRY
Sobota

Słowackiego 19.15 Morze (pre
miera prasowa — abonamenty
nieważne). Modrzejewskiej 19.15

Wyzwolenie. Kameralny 19.15 Ko
peć, 22 Scena Forum „Teoria1
śmiechu”. Bagatela 19.30 Boy-
Mędrzec— Kabaret. Ludowy 19.15
Goście Hotelu du ' Parć.* Operetka
(Lubicz 48) 19.15 Pani prezesowa.
Groteska 16 Królewna Śnieżka
(prżedst. zamkn.), 20 Wygnańcy
Ewy. Kolejarza 19 Ja tu rządzę,
„eref 66” (pl. Wodnica 1) 20 Przed

grudniem, filharmonia 19.30 Kon
cert symfoniczny. Piwnica 23 Re
wia „Có jadł generał Chłopicki
na śniadanie”.

Niedziela
Słowackiego 14 Hrabina, 19.15

Morze. Modrzejewskiej 19.15 Wy
zwolenie. Kameralny 16 Scena
Forum „Teoria śmiechu”, 19.15 Ko
peć. Bagatela 11 Ania z Zielone
go Wzgórza, 19.30 Boy-Mę-
arzec — Kabaret. Ludowy 19.15
Goście Hotelu du Parć., Groteska
10 i 14 Przyszliśmy tu po kolędzie
(przedst. zamkn.), 17.30 Tajemni
cza szuflada (prżedst. zamkn.). Ko
lejarza 15 i 19 Ja tu rządzę^ Klub
Plastyków Cl. Łobzowska 3) 12*
Kabaret „Drops”, „eref 66” (pl.
Wolnica 1) 20 Przed grudniem. ,

Sobota
Kijów17Noceidniecz.I1II

(poi. 1 . 15). Uciecha 15.45, 18, 2015
Patt Garrei i Billy Kid (USA
1.18). Warszawa 16, 18, 20 Nie
ujdzie ci to płazem (fr. 1 . 15).
wolność 15.45, 18, 20.15 Samotny
detektyw McQ (USA 1. 15), 22.15
Żądło (USA 1. 15). Apollo 16, 19
Jarosław Dąbrowski (poi. b.o.).
Wanda 14.15, 16 Mniejszy szuka

dużego (poi. b.o .), 18, 20.15 Mści
ciel (USA 1. 18). Sztuka — studyj
ne 15.45, 18, 20.15 Dzień „Iluzjonu”
Ml. Gwardia (Lubicz 15) 14.45-, 17
Pojedynek na szosie (USA 1. 15),
19.15 Złota wdówka (fr. 1. 18).
Wrzos. (Zamojskiego 50) 16, 18,
20 Mr Majestyk (USA 1. 15). Świt
(Ń. Huta, oś. Teatralne 10) 16, 18,
20 Piaf (fr. 1. 15). M. Sala 15, 18.30
Blokada I i II (ZSRR 1. 15). Świa
towid 16, 19 Dzień Szakala (ang. -

fr. 1 . 15). M . Sala 15, 17.15 Alfredo,
Alfredo (wł. 1. 18), 19.30 — 24 go
dziny z życia kobiety (fr. 1. 18).
Wisła (Gazowa 21) 16 Winnetou i
Apanaczi (jug. -bx>0, 18, 20 Pod
wodna odyseja (kanad. b.o.) . Mas
kotka (Dzierżyńskiego 55). 15J0,
17.30 Francuski łącznik (USA 1.
15), 19.30 Jestem niewiernym mę
żem (fr. 1 . 18). Pasaż (Pasaż Biela
ka) ■15, 16, 17 Przygódy Bolka i
Lolka, 18, 20, 22 Pamiętnik szalo
nej gospodyni (USA 1. 18). Pod
wawelskie (Komandosów 21) 16,
18 Rodeo (USA 1. ft). Tęcza (Pras
ka 52) 17, 19 Zazdrość i medycyna
(poi. 1 . 15). Sfinks (Majakowskie
go 2) 16, 19 Haiti wyspa przeklę
ta (USA 1. 15). Ugorek (os. Ugo-

rek) 15, 17, 19 No 1 co, doktorku?
(USA b.o.) . Kultura (Rynek Gł.
27) 15.45, 18, 20.15 Reed — Meksyk
i niepodległość (meks. 1. 15). Wie**
dza (Rynek Gł. 27) 17.15 Spadko
biercy Montezumy (poi. b.o.) Mi
kro (Dzierżyńskiego 5) 16, 19 Zło
to dla zuchwałych (jug. b.o.).
ZZK Prokocim (Bieżanowska 71)
18 Potop cz. II (poi. b.o.). Związ
kowiec — studyjne (Grzegórzec
ka 71) 15.45, 18, 20.15 Królewskie
marzenia (USA 1. 15). Rotunda
(Oleandry .1) ^17 ' Ucieczka przez
pustynię (fr. 1 . 15).

Niedziela
Kijów11,17Noceidniecz.Ii

II. Uciecha 10, 12.15, 15.45, 18, 20.15
Patt Garret 1 Billy Kid. Warsza
wa 11> 13;30 Niewinni o brudnych,
rękach (fr. 1. 18), 16, 18, 20 Nie
ujdzie ć>Ip piaagm. Wolność 10,
11.15, lfiW' BolekM Lolek (zest.
>¥)r-10.4Sr*4^-£0 .15 Samotny de
tektyw McQ, 22.15 Żądło. Apollo
10, 13, 16, 19 Jarośław Dąbrowski.
Wanda 10, 11.15, 12.30 Bolek i Lo
lek (zest. VII), 14.15, 16 Mniejszy
szuka dużego, 18, 20.15 Mściciel.
Sztuka 10, 12.30, 15.30, 18, 20.30
Amarcord * (wł. 1 . 15). Mł. Gwar- i
dia 12, 14.45, 17 Pojedynek na j
szosie, 19.15 Złota wdówka. Wrzos :

11, 12 Bolek i Lolek, (zest. VI) 13 i

Był tu Willle Boy (USA 1. 15), 16,
18, 20 Mr Majestyk. Świt 13 Sze
rokość geograficzna zero (jap.
b.o .), 16, 18, 20 Piaf. M . Sala 15,
18.30 Blokada I 1 II (ZSRR 1. 15).
Światowid 11, 12.15 Bolek i Lolek
(zest. III), 16, 19 Dzień Szakala.
M. Sala 15, 1715- Alfredo, Alfre
do. 19.30 — „24 godzinv 7 życia
kobiety”. Wisła 13, 16 Winne-
tóu i Apanaczi, 18. 20. Podwo
dna odyseja. Maskotka 10.30 . 11.30
Bajki, 12.30 Nie ma mocnych
(poi. b .o .) 15.30. 17.30, 19.30 Fran
cuski łącznik (USA 1. 15). Pasaż
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 Przygody
Bęlka i Lolka, 18, 20, 22 Pamiętr
nik szalonej gospodyni. Podwa
welskie 11, 12 Bajki, 16, 18 Rodeo.
Tęcza 15, 17, 19 Zazdrość i medy
cyna. .Ugorek 11, 12, 13 Bajki, 15,

117, 19 No i co , doktorku? Sfinks
j 10, 11, 12, 13 Bajki, 16, 19 Haiti

wyspa przeklęta. Kultura (Rynek
Gł. 27) 15.45, 18, 20.15 Historia
współczesna (poi. 1 . 15). Mikro 11,
16, 19 Złoto dla zuchwałych. ZZK
Prokocim 18 Potop cz. II. Dom
Żołnierza (Lubicz 48) 12.30 Bajki,
15.45, 18, 20.15 Szczęśliwego Nowe
go Roku (fr. 1 . 18). Związkowiec
12.15 Bajki, 15.45, 18. 20.15 Kró
lewskie marzenia. Rotunda 14,
17 Ucieczka przez pustynię.

riańska 41: Kierunki artyśt. w

twórczości uczniów J. Matejki
(sob. 10—16, niedz. 9—15), Szołay-
skich, pl. Szczepański 9: Pol. ma
larstwo i rzeźba do 1764 r. (sob.
niedz. 10—16), Czartoryskich, Pi-

jarska 8: Wyst. arcydzieł ze zbio
rów Czartoryskich (sob. 10—16
niedz. 9—15), Nowy Gmach, al.
3 Maja 1: Polskie malarstwo i
rzeźba XX w., Dawne kafle pol
skie (sob. niedz. 10—16), Archeolo
giczne, Poselska 3: Starożytność
i średniowiecze Małopolski, Ko
lekcje zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej, Ikony anonimo
wych twórców z XV w. (sob. 14—18,
niedz .10—14), Etnograficzne, pl.
Wolnica 1: A. Strumiłło — Nepal
(sob. niedz. 10—15), Przyrodnicze,
Sławkowska 17: Fauna Polski (sob.
niedz, 10—li), Galerie: Krzyszto-
fory, Szczepańska 2: Wyst. J .

Kraupe (sob. niedz. 11—18), Pryz
mat, Łobzowska 3: Wyst. Balin-
ta Szombathy oraz Guglielmo
Achille Cavelliniego (sob. 9—19,
niedz. niecz.), ZPAF,. ul. Anny 3:

Fotografika J. Berdaka (ZPAP —

Opole) (sob. niedz. 10—18).,. . Sztuki
Nowoczesnej, N. Huta, os. Koś
ciuszkowskie 5: „Interwencja” E.
Krasiński (sob. TT,**
niecz.), Sztuki Współczesnej, Brac
ka 2: Prace Tomasza Hołuja (sob.
11—18, niedz. niecz.), „Desa” św.
Jana 3: Malar. D . Leszczyńskiej-
Kluzowej (sob. 11 —18, niedz. nie
czynne), ul. Mikołajska 10: An
gielska grafika barwna 1774—1817
(sob. 11—16, niedz. niecz.), Pałac
Sztuki, pl. Szczepański 4: Malar
stwo Cz. Rzepińskiego (sob. niedz.
10—17), N. Huta, al. Róż 3: Malar
stwo Fr. Adamika (sob. niedz.
11— 18), Rydlówka, Tetmajera. 28
(sob. niedz. 11 —14), KTF, ul. Boh.
Stalingradu 13: „Venus 75” cz. II

(codz. 9—21), Kopalnia Soli, Wie
liczka (8—16).

Okulist. Kopernika 28, Laryng.
Kopernika 23a.

APTEKI
Niedziela

nocne: Waryńskiego 24,
Rynek Podgórski 9, No-
al. Rew. Październiko-

Sobota
Dyżury

Długa 88,
wa Huta,
wej 6.

Dyżury
Długa 88,
Huta, Al. Rew. Październikowej 6,
Floriańska 15, Pstrowskiego 27,
Kościuszki 18, N. Huta, os. Kazi
mierzowskie, Pawilon 106.

dzienne: Waryńskiego M,
Rynek Podgórski 9, N.

ZOO (Lasek Wolski) od godz.
9—15\ Salon Gier Sport. — ul.
Marka 34 — Planty (10—21).’ Salo
ny rozrywkowe: ul. Pstrowskiego
12 oraz os. Na Kozłówce (11-21).

MUZEA
Sobota — Niedziela

Wawel — komnaty (sob. niedz.
9—14.15), „Wawel zaginiony” (sób.
10—15.30), Skarbiec i Zbrojownia
(niedz. 10—15.30), Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (sob. niedz.
10—16), Muzeum Lenina, Topolo-,
wa 5: Lenin w Polsce, „Lenin w

Lipsku” (Sob. 10—17, niedz.. 10 —

15), Oddział w Białym Dunajcu
(sob. niedz. 8—16), Muzeum His
toryczne — Oddziały: Szpitalna 21:

Dzieje teatru krak., Prace plenero
we Sekcji Scenogr, Krak. ZO
ZPAP Szczawnica 75 (sob. 9—14,
niedz. 9—16), Franciszkańska 4:
Szopki (sob. 9—14, niedz. 9—16),
Muzeum Narodowe — Oddziały:
Sukiennice: Galeria polskiego ma
larstwa i rzeźby 1764—1900 (sob.
niedz. iO—-16), Dom Matejki Flo

DYŻURY
Sobota

Chir. Trynitarska 11, Chir. dziec.
Prokocim, Neurol. Kobierzyn,
Urolog. Grzegórzecka 18, Okulist.
Witkowice, Laryng. Kopernika 23a,
Pogot. Ratunk.: Siemiradzkiego 1:
wypadki tel. 09, zachorowania i

przewozy: 380-55, Rynek Podgór
ski 2: 625-50, 657—57, Al. Pokoju 7:
109-01, 105-73, Lotnisko Balice
745-68, Skawina 09, Wieliczka 9,
557-60, Krzeszowice 9, 88, Myśle
nice 09, Proszowice 9, Pogot. MO
tel. 07, Telefon Zaufania 371-37
(16—22), dla dzieci i młodzieży
611-42 (sob. 14—18, niedz. niecz.),
Straż Poż. 08, Pomoc Drogowa
PZMot Kraków 417-60 (sob. 7—22,
niedz. 11 —15), Zakopane 27-97, N.
Targ 29-42, N. Sącz 208-25, Tarnów
39-96 (sob. 7—16, niedz. 11—15),
Informacja, o Usługach, Mały Ry
nek 5, tel. 565-88, 228-56 (niedz. nie
czynne), Nowa Huta: Pogot. MO
tel, 411-11, Pogot. Ratunk. 422-22,
417-70, Straż Poż. 433-33, Dyżur
pediatr. dla Nowej Huty, Szpital
w Nowej Hucie, Informacja ko
lejowa zagr. 222-48, centr. 237-60-70,
wew. 35-14, kraj. 596-15, 238-80 do
82, Informacja kodowa tel. 413-54
(dla N. Huty), 203-22, 203-42, 584-23,
230-19, Milicyjny Telefon Zaufania
216-41 całą dobę, 262-33 (8—16),
Krak. Tow. Świadomego Macie
rzyństwa, Młodz. Poradnia Lekar
ska, ul. Boh. Stalingradu 13, tel.
578-08 (codz. 9—18), Wizyty domo
we lekarzy chorób dzieci — Lek.
Spółdz. Pracy, tel. 583-43, 568-86
(sob. 16—23.30, niedz. 8—23.30), In
formacja Turystyczna „Wawel-
Tourist”, Pawia 8, tel. 260-91 (sob.
8—18, niedz. 8—14), Informacja Kul
turalna, KDK, pok. 144/IIIp. (tel.
244-02 w godz. 11—18).

Niedziela
Chir. Kopernika 21, Chir. dziec.

Prądnicka 35, Neurol. Botanicz
na 3, Urolog. Grzegórzecka 18.

PROGRAM I
Wiadomości: 0,01, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7,8,9,10,16,19,20,21,23.
Sobota

17 Studio Młodych Radiokurleri
17.30 Transm. z Innsbrucku: 3 ter
cja meczu hokejowego Polska —

Finlandia. 18.30 Parada polskiej
piosenki. 19.15 W kręgu melodii
operetkowych. 20.05 Program z

dywanikiem. 21.15 Igrzyska Olim
pijskie. 22.30 Sobotnia dyskoteka.
23.05 Kronika olimpijska. 23.15 Ko
respondencja z zagranicy. 23.20 Só-
botnia dyskoteka.

Niedziela
0.31—5 Program nocny
6.10 Kiermasz pod Kogutkiem.

7.21 Polska Kapela pod dyr. F .

Dzierżanowskiego. 7 .30 Moskwa z

melodią i piosenką. 8 .15 Przeboje
sprzed lat. 10.05 Standard w trzech
wersjach. 10.25 Lista przebojów.
11 Teatr dla Dzieci — „Dziwaczny
gość” — słuch. 11 .25 Radiowa mu-

sicorama. 12.05 W samo południe.
12.35 Koncert popularny. 13.
Igrzyska Olimpijskie. 15. Koncert

życzeń. 16.06 „W Jezioranach”.
16.36 Gwiazdy jazzu. 17 .15 Niedziel
ne spotkanie Studia Młodych. 18.
Komunikaty Totalizatora Sporto
wego i wyniki regionalnych gier
liczbowych. 18.10 Tydzień Kultury
Języka. 18.30 3XR — Radiowa Re
wia Rozrywkowa. 19.15 Przy mu
zyce o sporcie. 20.05 Dyskusja ńa

tematy międzynarodowe. 20.20 Jazz
Carriers. 20.30 Igrzyska Olimpij
skie. 21 .05 Parada polskiej piosen
ki. 21.30 Radio-Forym 66. 22 Wie
czór z operetką. 22.30 Rewia pio
senek. 23.05 Wiadomości sportowe.
23.20 Karnawałowe rytmy.

PROGRAM II
Wiadomości: 5JO, 6;30, 7.39, 8.30,

12.30, 18.30, 21.30, 23.30.

Sobota
17.20 „Mogiła Kasi” — poemat

liryczny. 17 .40 „Czata”. 17.55 W.
Backhaus gra Sonaty Beetliovena.
18.40 „Czas i ludzie” — aud. kom
batancka. 19 Matysiakowie. 20.30
Przegląd filmowy — Kamera. 20.45
76 lat muzyki naszego stulecia.
21.45 Wiadomości sportowe. 21 .50
Barok dla wszystkich. 22 .30 Pow-
szechnlca satyryczna. 23 Panorama

stylów jazzowych. 23.40 K. Szyma
nowski — „Mity”.

Niedziela
7 Dzień dobry muzyko. 7.10 Ty

dzień Kultury Języka. 7 .45 W

rannych pantoflach. 8.25 „Zawszę
w niedzielę” — fel. 8 .35 Radiópro-
blemy. 8 .45 „Na południe od Czan
torii”. 9 Śpiewające gwiazdy —

mag. lit. 9.30 Recital organowy H.
Stathama. 10 Rozmaitości muzycz
ne. 10.30 Słowiki w aksamitach 1

jedwabiach. 11 Rozgłośnia Har
cerska. 12 .05 Europejskie pieś
ni.i tańce weselne. 12 .35 Czy znasz

tę książkę? — zagadka literacka.
13 Koncert Zespołu „Collegium
Muslcum Pragense”. 14 Konfron
tacje. 14.30 Arie z oper włoskich
śpiewa W. Mirakian. 15 Teatr dla
Dzieci 1 Młodzieży „Zabawa w

Ferrarze” — słuchów. 10 Koncert
chopinowski. 16.30 Program z dy
wanikiem. 17.35 I. Strawiński —

„Pieśń słowika”. 18 K. Penderec
ki — „Ecloga VIII”. 18.10 J. F.
Haendel — Koncert organowy.
19100 Teatr PR — „Narodziny i
śmierć poety” — słuch. 20.10 Beet-
hoven — Dwie sonaty na skrzypce
i fortepian, 21 Wojsko, strategia,
obronność. '21.15 Piosenki żołnier
skie. 21 .55 Wirtuoz nowej muzyki.
22.30 „Dziwny świat Współczes
nych prymitywów” 23 Pieśni ry
cerzy śpiewaków- . 23.35 T. Baird —

Kwartet smvczkówy.
PROGRAM III

Sobota
Wiadomości: 8.30, 14, 19.30.
17.05 Muzytezpą pocztą rUKFf, 17.401

fepektakYć"„Ońęretka"*’;'
’

MuzykchPońi^J'16/30'7TPcflfSyłttF dla'

wszystkich, 18.45 Zespół „General”,
19.50 „Utracona część Katarzyny
Blum” — 8 ode. pow. H. Bólla. 20
Zapraszamy do Trójki. 22.15 „Egip
cjanin Sinuhe” — 9 ode. pów. M.
Waltari (powt.), 22.45 „Blues do

upojenia”, 23.05 Muzyka, 23.50 Śpie
wa Erie Clapton.

Niedziela
6.05 Melodie — przebudzanki, 7.30

Posłuchajmy jeszcze raz — mag.,
8.35 Co kto lubi, 9 „Pączek mię
ty” — 8 ode. pow. F . Alljewej,
9.30 Gdy się mówi A... aud. Public.,
9.50 Rock z Quibec,. 10.15 Ilustro
wany Magazyn Autorów, 11.15 Nie
dzielna szkółka muzyczna, 12 „Lu
dzie przeciwko Śmierci” — 12 ode.
Słuch, dok. A. Szymańskiej, 12.25
Wielkie recitale — Iwan Pietrow

(baryton), 13.15 Muzyczne premie
ry Programu III, 13.45 Gitarowe
sola B. Connorsa, 14.05 Peryskop,
14.30 Skrzypcowe sola Zb. Seifer
ta, 14.45 Za kierownicą, 15.10 Prze
boje z nowych płyt, 1Ś.50 Saksofo
nowe sola Colemana Hawklna,
16.15 Wernisaż, 16.45 Ella Fltzgerald
i Louis Armstrong — razem 1 o-

sobno, 17.15 Antologia piosenki
francuskiej, 17.40 O filmach roz
mawiają A. Szymańska 1 Z. Kału
żyński, 17,55 Mini-max, czyli mi
nimum słów, maksimum muzyki,
18.30 „Odpowiedzi twego przyja

ciela” — Słuch., 19 Kram z p®.
senkaml, 20 Folklor siro-kut^.
skl, 20.20 Tańce na jazzowo, M.u
Pisarz i muzykolog — A . Carpen-
tier, 21 „Psalmy” poezja T. No
waka, 21.20 Nowa płyta gfUpy
Deep Purple, 22.15 Lesage „Dla-
bełskie sprawki” — opowieść pią.
ta, 22.30 Z telewizyjnych kabare-
tów Olgi Lipińskiej, 23.05 Gość 2
Holandii — zespół Livin Blues
23.50 Śpiewa Joao Gilberto

PROGRAM IV

Sobota
16.40 Wiadomości znad Wisły t

Dunajca (Kr.). 17. Na radiowej
antenie wasze troski nasze wnio
ski (Kr.). 17 .15 Jazz na gorąco jazz
na zimno (Kr.) . 17.30 . Tylko dla

dorosłych — fel. Z. Kwiatkow
skiego (Kr.). 17 .40 Dyskoteka dla

wszystkich cz. II (Kr). 18 Spotka
nie z L. Długoszem (Kr), ls.15
Czy znasz swoje prawo? u.g
„Ziemia — człowiek — wszech
świat” — Bogactwa naturalne a

układ sił politycznych 1 ekono
micznych — aud. prowadzona

pry.ę^/]K..1S?yrid^iejęiąę3,19 Ąąk-być
rbdżiną? 19.3Ó Ręp. - z;;jrgczu ko
szykówki Ted® et '"Wisła Kraków -

Spójnia Gdańsk (Kr.) . 19.45 Ste
reofoniczne Studio Rozrywkowe
Rozgłośni PR w Krakowie (Kr.).
21.30 Lokalny stereofoniczny pro
gram muzyczny — muzyka powa
żna (Kr.) . 22 30 Chwila muzyk.
(Kr.). 22 .35 Panorama muzyki
eksperyme”ta1.net.

Niedziela
7.05 Porań/k ź przebojem. 7.31

G. Soutz-ay śpiewa kantaty baro*
kowe kompozytorów francuskich
9 Poranek lit .-muz. (Kr.). 10 Klub

Młodych Miłośników Muzyki. U

Osiągnięcia światowej fonografii.
12.05 W samo południe. 12 .35 Kon
cert popularny. 13.00 Teatr Kla^

syki — „El Sardo” — słuch. 13.30

Krajobrazy śródziemnomorskie w

muzyce francuskiej. 14 Studio Ste
reo .zaprasza (Kr.). 16 Wiadomości.
16.05 Wyniki Lajkonika .(Kr.) . 16.0$
Studia Wawel (Kr.) . 16.40 „Dzień-1
niki” — J. Mehofera — fel. (Kr.) .

16.50 Koncert życzeń (Kr.). 171) |

Chwila muzyki (Kr.). 17 .35 Transm.

rewanżowego meczu korzykówMI
kobiet .Wisła Kraków — Spójnia
Gdańsk (Kr.). 18.15 Muzyka roz
rywkowa (Kr.) . 18.30 Między fan-1

tazją a nauką. 19 Histeria konkur-i
sów muzycznych. 20 Oratoria, 1
kantaty. 22 .01 Krakowski aktuald
noścl sportowe (Kr ). 22 .10 Karna-1

wałowe rytmy (Kr.) .

* Sobota I
14.55 Program dnia, 15 Igrzyska

Olimpijskie, 16.40 Dziennik, 16.50
Związek Radziecki między zjazda
mi KPZR, 17.20 Studio telewizji
młodych, 18.20 Progi i bariery,
19.20 Dobranoc, 19.30 Monitor, 20.15
Teatr Komedii — Karnawał, 21,10
Dziennik, 21.30 Igrzyska Olimpij
skie, 23.10 Zwariowana para, 23.35
Zakończenie programu.

Sobota II
16 Program II proponuje, 16.10

Program dnia, 16.15 Igrzyska Olim
pijskie. 18.20 Z- .kamerą przez
świat, 19 Kronika, 19.20 Dobranoc,
19.30 Monitor, 20.16 Igrzyska Olim
pijskie, 21.50 — „24 godziny”, 22
Studio przebojów, 22.45 Telefo-n
110 — film pr. NRD, 23.50 Zakoń
czenie programu.

Niedziela I
6.05 i 6.35 Technikum Rolnicze,

7.06 Alarm przeciwpożarowy trwa,
7.15 TV Kurs rolniczy, 7.50 Przy
pominamy, radzimy, 8 Nowoczes
ność w domu 1 zagrodzie, 8.25
Program dnia, 8.30 Olimpijskie
Studio Młodych, 10.20 Antena, 10.40
Krzysztof Kolumb — film ser.

Hiszn.-wł.. 11.50 Dziennik. 12 .19

Dla dzieci: Czerwony kapturek, I
12.50 Igrzyska Olimpijskie,
Bank 440 — Oferty, 15.50 Tele-I

Echo, 16.50 Studio Olimpijskie. I
19.15 Wieczorynka, 19.30 Dziennik, I
20 Igrzyska Olimpijskie, 21.10 Baj* |
ka dla dorosłych, 21.20 „Nana”-*!
film ser. ang., 22.05 Róże Mon* I
treux, 22.40 Informacyjny niaga-1
zyn, 23.10 Zakończenie programu* I

Niedziela II
14.10 Program dnia, 14.15 BiW I

— kampanie — dowódcy, 14-® I

Spotkanie z górami, 15.10 Niedziela I
z piosenką, 16.10 Tatrzańska j«g I

75, 16.30 Ludzie i zwietzęta — t
pr. holend., 17.40 Operacja Trust i
— film TV radź., 19.15 Wieczory"* |
ka, 19.30 Dziennik, 20.05 Duda j
gracz — rep., 20.25 Skazany na |
śmierć — nowela filmowa fra"'[
cuska, 20.50 Złota Tarka 76, |
Wiele piosenek zna wiatr, 22. ’ |

Przegląd twórczości TV A. B ’|
nuszkiewicza, 23.40 Zakończeni’ .

programu.
UWAGA

Za zmiany w ostatniej . I

wprowadzone w programie w |
trów, kin, radia i telewizji -7 r' I

dakcja nie bierze odpowiedzą*
noścl.
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łss STEFAN BATORY
oferują podróże jednokierunkowe, powrotne

i okrężne — (wycieczkowe)

Odjazd z Gdyni do NOWEGO YORKU — 1 III 1976 r. ♦ Następ
ne odjazdy statku do MONTREALU: — 2 IV — 2 V

1VI—1VII—31VII—31VIII—30IX—29X1976
roku ♦ i' do QUEBEC
zawinięcia do portów: Hamburg
(Holandia) — Londyn (Anglia).

Podróż statkiem „STEFAN BATORY” to: —

wygoda, doskonała kuchnia i wzorowa obsługa,
zabrać nieograniczoną ilość bagażu z tego 125 kg

• 31 VIII
26 XI 1976 roku. ♦ W rejsach

(RFN) •— Rotterdam

bezpieczeństwo, komfort,
— Każdy pasażer może

bezpłatnie.

Szczegółowych informacji udzielają: ♦ Oddziały PBP „ORBIS” na

terenie całego kraju. ♦ Polskie Linie Oceaniczne: Al. Jerozolim
skie 44, 00-024 WARSZAWA, telefon 27-14-31 ■ ul. 10 Lutego 24,
81-364 GDYNIA — telefon 21-29-01.

Praca Nauka
FIAT 12? — sprzedam. —

Zgłoszenia: tel. 341-98, w

godz. 17—19.

OPIEKUNKĘ do dziecka
przyjmę. Opolska 15/35.

POTRZEBNA pomoc do
chodząca lub na stale do
trzech osób. Tel. 364-23.

STUDENCI V roku fizyki
UJ udzielają korepetycji:
matematyka, fizyka. Haj
duk, 505-40.

GARAŻ metalowy składa
ny, ocynkowany, nowy. —

Cena fabryczna. — Kra
ków, os. Piastów 32/7.

Sprzedaż

MERCEDES — części sil
nika 190, 200, 220D — sprze
dam. Tel. 470-44.

LUSTRO duże, lampę wi
szącą (brąz), kredens
wiedeński, szafę, szafkę

amerykańską, wieszak sto
jący, tapczan, 2 łóżka —

sprzedam. Kraków. Pod
zamcze 14/2, godz.. 18—20.

g-91699

KWATERUNKOWE dwu-
pokojowe, loggia, IV pię
tro, na osiedlu Medyków
— zamienię na równorzę
dne, na II piętrze. Oferty
91508 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE 2—3-poko-
jowe, własnościowe, ■w

Krakowie kupię. — Oferty
90833 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Lokale

DUŻE 2-pokojoWe miesz
kanie komfortowe, śród
mieście — zamienię na 3-
pokojowe lub podobne. —

Oferty 91523 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

garsoniery w centrum
Nowej Huty — poszukuję.
Tel. 437-38.

PRZYJMĘ na mieszkanie
rencistkę, mogącą zaople.
kować się osobą starszą.
Oferty 91203 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ instytucji pań
stwowej dwa duże pokoje
w centrum Myślenic. —

Oferty 91266 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WŁASNOŚCIOWE miesz
kanie komfortowe, dwu-
pokojowe
70m:—
sprzedam,
godz. 20.

słoneczne —

śródmieście —

Tel. 572-84, od

GARSONIERĘ lub więk
sze mieszkanie własnoś
ciowe .— kupię pilnie. —

Oferty 90993 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2 lub telefon
543-35.

DWAJ niepalący studenci
poszukują pokoju. Możli
we korepetycje. — Oferty
91372 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Przyjmę pomoc domo
wą do dziecka. Ul. Bro
nowicka 69/35.

NARTOSANKI. rowerek
3-kołowy, nowe — sprze
dam. Tel. 228-02.

OWCZARKI niemieckie —

dwie młode suki — sprze
dam. Zgłoszenia: Kraków,
ul. Rzeszowska 4, m. 8.

Kupno
MIERNIK uniwersalny —

„Lavo 3” — sprzedam. —

Tel. 634-92.

MASZYNĘ dziewiarską —

nr 8 — saneczkową
sprzedam. Kraków,
Lubicz 42, m. 7.

WŁASNOŚCIOWE, 2_po-
kojowe, superkomforto-
we, 40 m2 — sprzedam.
Oferty 91395 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ul.

WARTBURG — rok 1972-
75, po wypadku — kuplę.
Oferty 91447 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

MINIKAŁKUŁATOR ku
pię, Telefon 571-25.

SPRZEDAM przemysłowe
urządzenia do wypieku
gofrów francuskich. Nie
wymagają natłuszczania,
odstąpię receptury. Ofer
ty 91164 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

CIĄGNIK Ursus C-330. no_
Wy —r' > sprzedam; — Cena
150.000. Oferty 91544 „Pra
sa" Kraków/Wiślna 2.

Garsoniera, nowocześ
nie umeblowana, w No
wej Hucie — do wynaję
cia na pół roku. Możli
we przedłużenie umowy.
Oferty 91426 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

UNIEWAŻNIA się zagu
bioną pieczątkę ó brzmie
niu: Bzem. Punkt Usługo
wy „Wystrój” Mieczysław
Salwarowśki Kraków ul.
Żuławskiego 6 m. 3.

Różne

3 jednoosobowych
superkomfortowych pokoi
w pełni umeblowanych, z używalnością ła
zienki— POSZUKUJE dla swoich pracow
ników — inżynierów — na okres 2—3 lat,
w Krakowie, najchętniej w okolicy ul. Za-

błocie — Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji „Chemltex” w Łodzi, budujące
nową Fabrykę Kosmetyków „Miraculum”
w Krakowie.

Szczegółowe oferty pisemne uprasza się
kierować pod adresem: „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2, dla nr K-1002.

Od dnia 16 lutego

WYREMONTUJĘ lub od
nowię (tapetowanie, ma
lowanie) mieszkanie, W
zamian za wynajęcie go
na okres roku lub dłu
żej. Warunki do uzgod
nienia. Oferty 91450 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

WILLĘ
dzielnica
zamienię
ną oraz

Oferty 91564 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

dwurodzinną —

śródmieście —

na jednorodzln-
mleszkanle M-3.

Nieruchomości

POŁOWĘ domu komfor
towego wraz z ogrodem,
koło Krzeszowic — sprze
dam. Oferty 90995 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Zguby

U. n. w autobusie linii
103 pozostawiono torbę z

książkami szkolnymi. Ucz
ciwego znalazcę proszę o

zwrot. Renata Gawrońska,
Kraków-Azory, ul. 8ta-
chiewicza 29/73. g-91685

W DNIU 7. H. br., około
godz. 23, pozostawiono w

taksówce na trasie
Podwale—Friedleina,
bę plastikową z butami,
spódnicą i bluzką. Uczci
wy znalazca proszony o

zwrot tych rzeczy za na
grodą, pod adresem: Kry
styna Klimek, Kraków,
ul. Friedleina 28e/58.

g-91701

ul.
tor-

RATLEREK — suczka —

zagubiony na cmentarzu
Salwatorskim — do ode
brania. Tel. 599-26.

POSZUKUJĘ garażu —

względnie miejsca pod
„blaszak”, w pobliżu ~

ul. Mogilska 58/26, -telefon
176-24.

garaż murowany przy
Matecznym — zamienię
na podobny lub blaszany,
bliżej Azorów. Stachiewi-
cza 25/138.

SIATKĘ ogrodzeniową —

dowolnej wysokości, nle-
ocyńkowaną — dostarcza
bezpłatnie do domu — wy
twórnia Mączyńskiego. —

Płatność po odbiorze. In
formacje : 31-025 Kraków,
Zamenhofa 13, tel. 225-33,
w godz. 11—13.

CZĘŚCI ZAMIENNI
do samochodów osobowych marki

Wołga, typ M-21 oraz do samocho
dów FSO Warszawa —• typ 224

sprzeda
w drodze upłynniania zbędnych za
pasów Urząd Miasta Krakowa —

Wydział Budżetowo-Gospodarczy.

Z wykazem tych części można zapoznać
się w biurze Garaży Urzędu Miasta Kra
kowa, ul. Głowackiego 16, pokój nr 5, w

terminie do dnia 30 marca 1976 r„ w go
dzinach 10—14, z wyjątkiem sobót.

FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w WARSZAWIE,
ul. STALINGRADZKA 50

poszukuje producentów
(przedsiębiorstw uspołecznionych) — na wykonanie

z materiału wykonawcy

palet i pojemników o konstrukcji
metalowej i metalowo-drewnianej

służących do składowania i transportu
części, zespołów i podzespołów według

dokumentacji FSO.

Informacji udziela:
— Dział Zaopatrzenia Produkcji FSO — Warszawa,

ul. Stalingradzka 50, Hala 9, pokój 203, tel. 11-10-19

Dokumentacja do wglądu na miejscu. — Ceny według
kalkulacji wykonawcy zatwierdzone przez Dział Cen FSO

BUTELKI nietypowe —

25.000 po szampanach 0.75,
5.000 „magiego” 1,70, 5.000
0,70, 5.000 — 0,20, 10.000 —

0,10—0,15, 10.000 różne od
0,20 do 0,70 — sprzedam.
Kraków - Plaszów, ul.
Krzywda 14, tel. 612-42.

FIAT 125 P — 1300, sprze
dam. Odbiór „Polmozbyt".
Oferty 91273 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

i

ZAKŁAD napełniania na
boi autosyfonowych —

ewentualnie śmietanowych
— nowe urządzenia, cena

zatwierdzona, zbyt nie
ograniczony, w pobliżu
Krakowa — sprzedam. —

Cena przystępna. Listy:
Biuro Ogłoszeń, Katowice,
dla „1044".

CASTROL GTX — sprze
dam. Tel. 196-30, po godz.
17.

VOLKSWAGEN 1200 -

sprzedam. 60.000 zł. — Tel.
576-69.

SAMOOBSŁUGA w AUTOBUSACH PKS
na linii Kraków—Dębniki—Alwernia

Przedsiębiorstwo PKS Oddział Osobowy w Kra
kowie uprzejmie zawiadamia, że z dniem 16

lutego 1976 roku — WPROWADZA SAMO
OBSŁUGĘ PODRÓŻNYCH na linii komuni
kacyjnej, obejmującej miejscowości: Liszki,.
Brodła, Alwernia. — Bilety do kasowania będą
sprzedawane w kioskach PUPiK „Ruch" i

sklepach gminnych spółdzielni „Samopomoc
Chłopska", znajdujących się na trasie prze
jazdu wymienionej linii.

Podróżny może nabyć w punktach sprzedaży dowolną
ilość biletów na dowolne godziny i dni przejazdu.

Zakupione bilety ważne są tylko na liniach przy któ
rych zlokalizowane są punkty sprzedaży (na daną linię)
i tylko na odcinkach przejazdu wyszczególnionych w in
formacji wywieszonej w każdym sprzedającym bilety
kiosku „Ruchu” i sklepie GS. — Korzystanie z tych bi
letów na innych trasach i w innych autobusach (daleko
bieżnych) jest niedozwolone.

System kasowania biletów na podanej uprzednio linii

jest analogiczny jak powszechnie stosowany w komuni

kacji MPK.

GARSONIERĘ umeblowa
ną — odstąpię od 1 kwie
tnia na 3 lata. — Czynsz
za cały okres. Nowa Hu
ta, os. Kalinowe 20/140.

BAJOR Helena, Kraków,
Krowoderskich Zuchów
25/26, zgubiła legitymację
służbową nr 216/71 — Wy
daną przez Okręgowy U-
rząd Telekomunikacji Mię
dzymiastowej Kraków.

g-91601

STUDENTKA poszukuje —

samodzielnego pokoju. —

Oferty 91467 „Prasa” Kra-
ków.K Wiślna.; 2,.t ab Hg

PAJĄK Adam, zam. Kra
ków, Półkole 7, zgubił le
gitymację szkolną — “wy-
dąną przez Zespół Szkól
Mechanicznych nr. 1... w

Krakojwie, .- ,>§-91688

PRZETARGI

o godz. 9, w sali kon-
w drodze I PUBLICZ-
NIEOGRAN1CZONEGO

pick-up” nr podwozia

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 9 w

Krakowie, ul. Dzierżyńskiego 16a, ogłasza, że
dnia 27 lutego 1976 r.,

ferencyjnej — sprzeda
NEGO PRZETARGU

samochód „Warszawa
178999, rok produkcji 1968, przebieg 113,021

km, stopień zużycia 75 %.

Cena wywoławcza wynosi 27.500 zł.

Samochód można oglądać w Oddziale Sprzę
towo - Transportowym w Bieżanowie, ul. Pu-
łanki 21, w godzinach 9—13.

W przetargu mogą brać udział jednostki go
spodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej
oraz osoby fizyczne.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do

wpłacenia wadium, w wysokości 10% ceny

wywoławczej, w kasie PRK-9 w Krakowie,
najpóźniej do dnia 26. II. 1976

W przypadku nie dojścia do

targu, II przetarg odbędzie się
dniu; o godz. 10.

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

i
I

r.

skutku I prze-
w tym samym

Dyrekcja Krakowskich Restauracji- Dworco
wych „WARS” w Krakowie — ogłasza, że

W DRODZE PRZETARGU zleci prowadzenie
6 wózków saturatorowych do sprzedaży wody
sodowej, na warunkach agencji zryczałtowa
nej, od dnia 1 kwietnia 1976 roku, do dnia 31

października 1976 roku.

Lokalizacja — teren Dworca Głównego i PKS.

Oferty, w zalakowanych kopertach, z napi
sem „wózki saturatorowe”, należy kierować

do Sekcji Organizacji KRD „WARS” w Kra
kowie, Dworzec Główny, do dnia 13 marca

1976 roku.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie
15 marca 1976 roku, o godzinie 10, w

KRD „WARS” w Krakowie.

Bliższych
zacji KRD

228-63.

informacji
„WARS”

się dnia

dyrekcji

Organi-udzieli Sekcja
Dworzec Główny, tel.

Zastrzega
rentów lub

wiązku podania przyczyn.

dowolnego wyboru ofe-się prawo
unieważnienia przetargu, bez obo-

MALOWANIE MIESZKAŃ farbami klejowymi i olej
nymi, z 6-miesięcznq gwarancją

♦ WYKŁADANIE ŚCIAN TAPETAMI - (duży wybór
tapet krajowych i z importu)

♦ CYKLINOWANIE PODŁÓG
♦ MYCIE OKIEN

♦ SPRZĄTANIE MIESZKAŃ po malowaniu i tapeto
waniu

♦ WSTRZELIWANIE KOŁKÓW W ŚCIANY pod za
wieszenie obrazów i innych przedmiotów domo
wych

♦ ZAKŁADANIE KARNISZY METALOWYCH

♦ CZYSZCZENIE DYWANÓW I CHODNIKÓW -

w mieszkaniach zleceniodawców, nowoczesnym jm-j
portowanym sprzętem

wykonuje na zlecenia Mieszkańców Krakowa

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy
Oddział < Usługa* Kraków, Rynek Główny 34

Przyjmowanie zleceń i udzielanie informacji: —

telefon 281-83.
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XII Zimowe Igrzyska Olimpijskie zbliżają się ku
końcowi. Wioskę olimpijską opuszczają codziennie

kolejni zawodnicy, którzy zakończyli swe starty.
Najwięcej sportowców wyjedzie dziś, a więc na

dzień przed uroczystością zakończenia Olimpiady.
■ Jak zdołali już obliczyć or

ganizatorzy, największą popular
nością cieszą się zawody w nar
ciarstwie alpejskim, choć naj
dalej ód centrum Igrzysk śą roz
grywane. Aż 50 proc, turystów
przybyłych do Innsbrucku uda-

je się właśnie w góry na trasy:
zjazdową, slalomową, czy slalo
mu giganta. Natomiast po 20

proc, kibiców ogląda biegi nar
ciarskie i mecze hokejowe. Po
zostałe 10 proc, turystów „od
wiedza” pozostałe obiekty olim
pijskie oraz... lokale rozrywko
we,

■ Już padł absolutny rekord
frekwencji na Zimowych Igrzys
kach Olimpijskich. W Innsbruc-

z

<pr
♦ na XII Zimowych 10

ku, jeszcze przed zakończeniem
Olimpiady, 27 spośród 37 konku
rencji oglądało aż 1.300,000 osób.

■ W Innsbrucku przebywa aż
2500 policjantów ściągniętych z

innych miast Austrii. Wykorzy
stali to przestępcy i np. wczoraj
dokonano napadu na... bank w

Linzu.
■ Wyjątkowego pecha do...

wiązań mają narciarze radzieccy.
Najpierw Bielajew w sztafecie
4X10 km, a obecnie Bjakow w

sztafecie biathlonowej musieli
zmieniać narty. Mimo to walczy
li z godną podziwu ambicją i

potrafili odrobić straty.
■ Wczoraj wieczorem miała

się odbyć konferencja prasowa

Nasz komentarz

Ostatnia szansa!

poświęcona Xin ZIO w Lakę
Placid. Przybyło wielu dzienni
karzy, lecz zabrakło... przedsta
wicieli Lakę Placid! Ba, nie u-

znali oni za stosowne przepro
sić organizatorów obecnych Ig
rzysk ani przybyłych gości...

■ Finka Helena Takalo zdo
była w Innsbrucku jeden złoty
medal oraz dwa srebrne. Twier
dzi, iż spora w tym zasługa mę
ża, który dobiera jej smary,
choć nie wszedł w skład ekipy
technicznej repr. Finlandii. Skąd
my to znamy?

■ Rekordzistką obecnych Ig
rzysk jest reprezentantka ZSRR
— Tatjana Awierina, która mo
że się pochwalić 4 medalami.

■ Dwanaście setnych sekundy
zadecydowało, że Rosi Mitter-
maier nie zdobyła trzeciego zło
tego medalu. Złoty kruszec „za
brała” w slalomie gigancie 18-
letnia Kanadyjka — K. Kreiner.

■ Jeszcze 3 miesiące temu H.
G. Aschenbach nie wiedział, czy
w ogóle będzie mógł skakać, a

tymczasem zdobył złoty medal
na średniej skoczni,' a obecnie
jest faworytem konkursu sko
ków na „Bergisel”.

W półfinałach PP
W HALI krakowskiego Wawelu rozpoczął sięwc^r’5;

finałowy turniej o Puchar Polski szczypiornistów. W P
szych meczach Ii-ligowy Wawel Kraków pokonał Wybrzeze
Gdańsk, a aktualny mistrz Polski — Śląsk Wro

sował z Wisłą Płock. „, . . t,,.TM-:,WAWEL - WYBRZEŻE 33:27 (17:10). Najwięcej bramek
zdobyli: dla krakowian - Przybyło 9, Witkowski loraz Stas-
to i Kozieł po 4, a dla gdańszczan — Łapiński 12_ ora P
larski 6. Krakowianie po emocjonującym i szybkim _

pewnie pokonali 8 aktualnie zespół I ligi. Przewaga „Wo
wych” uwidoczniła się już w I połowie, a gda szcza

nie w pierwszych minutach II części gry nawiąza 1

równorzędną walkę. __ „„ iw-iŚląsk wrocław — wisła płock 23:23 (li.S). n j-
więcej bramek dla Śląska zdobyli Falęta i Spiechowicz po 5,
a dla Wisły Fronczak 11. Występujący (tak jak 1 ,

w meczu z Wawelem) bez kadrowiczów mistrz Polski
wrocławski Śląsk zaledwie zremisował z outsiderem 1-lig -

wej tabeli — Wisłą Płock (WiGr)wej tabeli — Wisłą Płock (WiGr)

Wg
■

$
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RIMAZOVA. Podczas za
wodów biathlonistów w bit-

gu na dyst. 20 km seniorów

zwyciężył Polak WŁ jr,.
chan, a w biegu juniorów
starszych na dyst, 15 km

pierwsze miejsce zajął Polak
J. Miśniak.

LAGOS. W tenisowym tur
nieju pocieszenia W. Fibak
pokonał Nowozelandczyka B
Fairlie 9:8.

HELSINKI. W poniedziałek
16 bm. zmierzą się tu pięś
ciarskie reprezentacje Fin.
landii i Polski — będzie to
10 w okresie powojennym
spotkanie I reprezentacji
tych państw.

AZS Olsztyn mistrzem

SIATKARZE olsztyńskiego AZg.u
zapewnili sobie wczoraj tytuł
mistrzów Polski zwyciężając Be.

sovię 3:0 (15:13, 15:13, 15:8). w dru
gim wczorajszym meczu Stocznio,
wiec pokonał Stal Mielec J-:
(9:15, 15:12. 15:8. 15:11) pieczętując
tym samym spadek mielczan s

ekstraklasy.

J eszcze tylko dwa dni dzielą
nas od zakończenia Olimpia
dy. Mają one być... ostatnią

szansą gospodarzy Igrzysk.
Austriacy są bowiem bardzo za
wiedzeni postawą swych repre
zentantów. Poważnie liczyli na

grad medali a tymczasem maią
ich dopiero 4 w tym tylko po
1 złotym i srebrnym. Teraz nie
dopuszczają myśli, aby nie
wzbogacić się jeszcze o 2 złote, a

może na dodatek jakiś srebrny i
brązowy medal. Swe nadzieje
wiążą z doskonałymi slalomista-
mi i skoczkami. Czy jednak u-

talentowani zawodnicy wytrzy
mają obciążenie psychiczne. Od

Wczoraj w Innsbrucku
...w biathlonowej sztafecie

4X7,5 km złoty medal wywalczył
ZSRR (Jelizarow, Bjakow, Kru-

głow, Tichonow) przed Finlan
dią, (Floejt, Saira, Sutarinen,
Ikola) i NRD1 i (Menz, Ulrich,
Beęr, Geyer); 12. Polska (Szpu-
ńar, Rapacz, Zięba, Truchan),

...w wyścigu panczenistów na

dyst. 1.500 m zwyciężył Norweg
J. Storholt przed J. Konadko-
wem (ZSRR) i H. van Heldenem
(Holandia),

...w slalomie gigancie kobiet
zwyciężyła Kanadyjka K. Krei
ner przed R. Mittermaier (RFN)
i D. Debernard (Francja),

...W jeżdzie figurowej solistek
złoty medal wywalczyła repre
zentantka USA —

przed Holenderka D.
i łyżwiarką NRD
Polka G. Dudkówna
miejsce.

...po dwóch przejazdach czwó
rek bobslejowych na pierwszym
miejscu plasuje się NRD I (Neh-
mer, Babok, Germeshausen,
Lehman) przed RFN I (Zimme-
rer, Ut?schneider. Bittner, Schu
mann) i Szwajcarią II (E. Schae-
rer, Baechli, Marti, Benz).

wielu dni wszyscy wmawiają
im: musicie!

Wśród naszych niektórych ki
biców też panuje niepoprawny
optymizm. Jedni wierzą w mo
żliwości medalowe Janka Ba
chledy, a drudzy liczą na Boba
ka. Najtrudniej być prorokiem
we własnym kraju, lecz nie wy
daje się, aby nagle dwaj nasi
rekonwalescenci mogli zabłysnąć
na olimpijskiej arenie. Jan Ba
chleda mało ostatnio trenował, a

nigdy nie zaliczał się, jak jego
sławny brat Andrzej, do czo
łówki światowej w slalomie spe
cjalnym. Najlepszy dowód, >ż nie
znalazł się nawet w pierwszej
dwudziestce, wystartuje już na

„wytartej” i mniej szybkiej tra
sie, z nr 27 (Dereziński z nr 29).
Bobak natomiast przeżywa po
ważny kryzys formy, skacząc na

treningach o ok. 10 m mniej niż
normalnie. Czy w tej sytuacji
m a my się łudzić?

Przestrzegając przed niepo
prawnym optymizmem pragnę
jeszcze słów kilka poświęcić kry
tykanctwu. Dziś, ęę .mpjęj ,od
porni nerwowo kibice, w swym
zacietrzewieniu nie dostrzegają
faktycznych przyczyn
niepowodzeń. Wczoraj
lansowano opinię, że
biathlonistów nie miał rozezna
nia formy wśród zawodników,
bo... najlepszego w sztafecie —

Ludwika Ziębę nie wystawił
wcześniej do. biegu indywidual
nego. Moi drodzy, czy sądzicie,
■ż ojciec trener nie dałby szan
sy... własnemu synowi? Dziwne,
że doświadczony komentator J.
Zemantowski nie potrafił — tele
fonującym do studia kibicom —

wyjaśnić, iż co innego jest biec
na dystansie 20 km a co innego
na jednej ze zmian w sztafecie
na dystansie 7,5 km.

Do wyróżniających
wodniczek mistrzyń
— krakowskiej Wisły
Biesiekierska (na
pierwsza z lewej).

Fot.

się za-

Polski
należy

zdjęciu

CAF itF t

TOTEM
MAŁY LOTEK płaci: w 11®,

sowaniu — za piątki po ok.
195.500 zł, za czwórki pg 1.602
zł, zatrójkipo74zł;wnfo.
sowaniu — za piątki po ok.
200.500 zł, za czwórki po ■1.253
zł, za trójki po 74 zł.

naszych
wrv
trener

D. Hamill
de Leeuw
C. Errath.
zajęła 18

Cracovia nie traci nadziei
HOKEIŚCI Cracovii jeszcze nie stracili nadziei na zdobycie 2

miejsca w Ii-ligowych bojach — co daje prawo walki barażowej
z najsłabszymi zespołami ekstraklasy. Krakowian dzieli od Unii
różnica 2 pkt„ lecz obydwa zespoły mają jeszcze niełatwe me-

łcze. Natomiast poza konkurencją wydaje się być Stal Sanok, któ
ra ma przewagę 6 pkt. nad Unią i 8 nad Cracovią.

W nadchodzącej kolejce Cracovia gra w Nysie z Odrą, Stal po
dejmuje Polonię a Unia — Fortunę i GKS Jastrzębie — Chemika.

(F)

KOSZYKARZE ekstraklasy
odpoczywają przed decydującym
turniejem w Lublinie (22—28 lu
ty), a koszykarki I ligi rozegrają
w najbliższą sobotę i niedzielę
przedostatnią serię spotkań. Mi
strzynie Polski — koszykarki
krakowskiej Wisły zmierzą się
w Krakowie z zajmującą aktu

iiiinititiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiifiHiiiigiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

%Afięcej rozwagi, gdyż tylko
wówczas możemy dojść

źródła przyczyn innsbruckiego
lania i wyciągnąć z niego pra
widłowe wnioski! (JAF)

Olimpiada
i lanie jakie

dostają nasi reprezen
tanci w Innsbrucku spy

chają na drugi plan inne wyda
rzenia sportowe.

Tym razem kilka słów po
święcimy kbszykarkom, które

najprawdopodobniej już dziś
i jutro zasiądą po raz dziesiąty
na mistrzowskim tronie. Tak,
tak... Już dziewięć razy podo
pieczne trenera Ludwika Miętty
(prowadzi drużynę przez 20 lat)
zdobyły zaszczytny tytuł mis-

strzyń Polski. Zainaugurowały
mistrzostwo w 1963 r., aby u-

trzymywać je do 1966 r., następ
nieod.1968r.do1971r.ipo3
latach przerwy, kiedy to mu-

siały ustąpić pierwsze miejsce
łodziankom, znów w ubiegłym
sezonie wygrały wyścig po złote
runo.

Drużyna koszykarek Wisły
posiada w swym gronie aż sześć
aktualnych reprezentantek kra
ju. Są to: Ponikwia, Iwaniec,
Biesiekierska, Berniak, Staro
wieyska i Kaluta. Poza nimi wy
stępują czołowe niegdyś repre
zentantki: Wiśniewska i Wojtal

a także szereg młodych, zdol
nych zawodniczek.

Na tematy dnia

dziesiąty!
sezonie wiślacz-
wiele cennych

W bieżącym
ki odnotowały
suksesów. W ekstraklasie prze
wodzą ligowej stawce z przewa
gą aż 4 punktów nad wicelide
rem — Polonią. W rozgrywkach
pucharowych awansowały do
ćwierćfinału, gdzie , odnotowały
zwycięstwa nad mistrzem Ju
gosławii — Vozdovacem oraz
mistrzem Bułgarii — Akademi
kiem, ulegając tylko mistrzowi
CSRS — Sparcie z Pragi.

Niestety, mimo dwóch wy
granych (w dwumeczu liczyła

się suma punktów), nie udało
się krakowiankom awansować
do półfinałów. Stanęła temu na

przeszkodzie dziwna i b, wy
soka przegrana Czechosłowa-
czek w Sofii różnicą’hż 22 pkt.
Wręcz nie sposób zrozumieć, jak

jedna z najlepszych drużyn ko
szykówki na świecie mogła do
znać tak wysokiej porażki w

stolicy Bułgarii, skąd wiślaczki
wywiozły cenną wygraną aż 22

pkt.
Wyeliminowanie naszej druży

ny z PE jest delikatnie okre
ślając dziwne. Inna sprawa, że
w światku koszykarskim mówi

się o żalu jaki do dziś mają do
nas nad Wełtawą za wyelimi
nowanie Czechosłowacji z wiel
kiej czwórki podczas ME-68 w

Mes. ynie.
I A Wracając do wiślaczek,mi-

mo iż łjie przebrnęły
ćwierćfinałów PE, skła

damy im gratulacje za dobry se
zon i jesteśmy przekonani, iż
wkrótce na ich ręce napływać
będą liczne gratulacje za dzie
siąty tytuł mistrzyń Polski.

(F)

alnie 3 miejsce w tabeli —

Spójnią Gdańsk. Praktycznie wi-
ślaczki mają już zapewniony ty
tuł mistrzyń w sezonie 75/76 i

zbliżające się mecze będą mia-,
ły dla nich jedynie prestiżowy
charakter. Przypomnijmy, że w

I rundzie Wisła dwukrotnie po
konała w Gdańsku Spójnię 68:62
i 72:54. Na własnym terenie ko
szykarki „Białej Gwiazdy” także
nie powinny stracić punktów i

mocnym akordem przypieczęto
wać tytuł mistrzowski.

W pozostałych spotkaniach
grają: Olimpia SZS — AZ? Lu
blin, AZS Ponań — Polonia,
AZS W-wa — Czarni i Stomil —

ŁKS.

zespoły ,II-li-

i kószykarsy
na wyjeździ*.

gg
KRAKOWSKIE

gowe koszykarek
rozegrają mecze

Hutniczki w Białymstoku z lide
rem tabeli — Włókniarzem,- a

akademiczkl w Stalowej Woli z

wiceliderem Stalą. W T rundzie
zespoły krakowskie nodziejiły
się punktami ze swymi przeciw
nikami. Obecnie stoją, raczej na

straconej pozycji. Natomiast ko
szykarze Korony grają w Stalo
wej Woli z 5 drużyną tabeli
Stalą, a AZS w Kielcach z Tę
czą (9 miejsce). W I rundzie kra
kowianie zgodnie pokonali
swych przeciwników.. W zbliża
jących się spotkaniach są także

faworytami. (WiGr)

Dokąd pójdziemy?

Mały kaliber. Broń amatorska lub kobieca, która mo
że zabić jedynie z bliskiej odległości.

— Nie było dziennikarzy?
— Przyszło dwóch, lecz odjechali dość szybko, nie

chcąc zawalić wydania prowincjonalnego.
Inspektor Fourąuet czekał cierpliwie, przytupując

zziębniętymi nogami. Przy twarzy trzymał chusteczkę,
rozgrzewając sobie nos.

— On wyszedł stamtąd?
— Tak — mruknął Maigret.
— Powie pan to prasie?
— Wołałbym, aby tego nie publikowano, o ile to

możliwe. Czy znaleziono w jego portfelu jakieś doku
menty?

Fourąuet wyciągnął je z kieszeni i podał Maigretowl.
— Gdzie on mieszka?
— Na Placu Vosges. Numer pan sprawdzi w dowo

dzie.
— Czy pan zechce zaraz powiadomić jego żonę?
— Tak byłoby lepiej, niż gdyby miała dowiedzieć

się o tej tragedii jutro rano z gazet.
Ńa rogu alei Villiers widać* było wyjście z metra

Malensherbes, Skąd wielkimi krokami wracał Lapointe.
— Dziękuję za pański telefon, Fourąuet. Przepra

szam, że pozwoliłem panu tak długo czekać na dworze.
Zrobiło się naprawdę zimno.

Usadowił się w małym, dobrze uszczelnionym wozie,
a przy nim, za kierownicą, zajął miejsce Lapointe,
przyglądając się szefowi badawczym okiem.

— Plac Vosges.
Jechali pewien czas w milczeniu. W parku Monceau,

śnieg, przypominający biały puder, który ciągle jeszcze
prószył, uformował po drugiej stronie krat, o ostro za
kończonych, złoconych prętach, cienką warstwę. Mi
nąwszy Champs-Elysees przejechali przez bulwary i za
trzymali się na placu Vosges.

Dozorca, ukryty w ciemnej służbówce, nakręcał ze
garek. Maigret rzucił, nrzechodząc:

— Pani Chabut...
Nie zapytano ich o nic. Dwóch mężczyzn zatrzymało

się na pierwszym piętrze, przed masowymi, dębowymi
drzwiami, gdzie na miedzianej, małej tabliczce było
wygrawerowane nazwisko Oscara Chabut. Dochodziło
wpół do jedenastej. Nacisnęli dzwonek. W chwilę póź
niej otworzyły się drzwi i młoda pokojówka w fartu
chu i czepku z batystu, obrzuciła ich badawczym spoj
rzeniem.

— Do pani Chabut...
— Kogo mam zaanonsować?
— Komisarz Maigret z policji kryminalnej.
— Chwileczkę.
Z głębi apartamentu dochodził dialog, jakby ze sztu

ki teatralnej. Prawdopodobnie słuchano radia, lub o-

glądano telewizję. W pewnym momencie dźwięk urwał
się, a zaraz po tym zbliżyła się do nich kobieta w

szmaragdowym peniuarze, o zdziwionym wyglądzie.
Nie miała czterdziestu lat i była piękna, a przede

wszystkim powabną. Jej elegancki chód zadziwił Mai-
greta.

— Proszę, może panowie pozwolą za mną.
Wprowadziła ich do dużego salonu, gdzie przed tele

wizorem, który dopiero co wyłączono, stał fotel.
— Proszę, niech panowie usiądą. Myślę, że nie przy

szli mi panowie powiedzieć, że mój mąż miał wypa
dek....

— Nieszczęśliwy wypadek, proszę pani.
— Jest ranny?

— Gorzej. >

W Chyba nie chce pan powiedzieć?..,
Maigret skinął głową.
— Biedny Oscar!
Nie płakała, a tylko pochyliła głowę ze smutkiem.
— Był sam w wozie?
— Nie chodzi o wypadek samochodowy. Ktoś strzelał

do niego.
— Kobieta?
— Nie. Mężczyzna.
— Biedny Oscar - powtórzyła. — Jak to się stało?
Widząc, że Maigret waha się, dodała:
— Niech pan nie obawia się powiedzieć mi. Byłam

na bieżąco we wszystkim zorientowana. Od dawna nie

byliśmy kochankami, ani nawet mężem i żoną, lecz

parą przyjaciół. To taki duży, dobry piesek. Ludzie
mylili się co do niego, bo nosił się wyniośle i chętnie
uderzał pięścią w stół.

— Czy zna pani ulicę Fortuny?
— Tak. Właśnie tam przyprowadzał je wszystkie.

Znam nawet tę rozkoszną panią Blanche, gdyż poka
zywał mi to miejsce. Powiedziałam panu, że byliśmy
dobrymi przyjaciółmi. Z kim tam był?

— Z pewną młodą dziewczyną, swoją sekretarką.
-“- Szarańcza! On właśnie dał jej ten przydomek

i wszyscy teraz nazywają ją w ten sposób.
Lapointe patrzył na nią z zainteresowaniem, zdumio

ny swobodą tej kobiety.
— Czy stało się to wewnątrz domu?

Na chodniku, w chwili gdy pani mąż szedł w kie
runku swojego wozu.

— Czy zatrzymano zabójcę?
— Niestety miał czas, aby uciec. Bez wątpienia po

biegł w górę ulicy i stamtąd do metra. Ponieważ jest
pani zorientowana w przygodach swego męża, być mo
że mogłaby nam pani pomóc w ujęciu zabójcy.

. (Dalszy ciąg nasłani) (g)

Dziś
KOSZYKÓWKA

Godz. 17.OT Hala Wisły:
Wisła — Spójnia

(I liga kobiet)
PIŁKA RĘCZNA

Godz. 17.00 Hala WawelUI

Wybrzeże — Wisła Płock

Śląsk — Wawel
(Półfinał PP)

SIATKÓWKA
Godz. 16.00 Hala Wandyl

Turniej kobiet
Godz. 19.00 Hala CracoriM

AZS Kraków Anilana Łódi

(II liga mężczyzn)

Jutro
PIŁKA NOŻNA

Godz. 11.30 Boisko Cracoylil
Cracovia — Warta Posnai

(Mecz towarzyski). .

KOSZYKÓWKA
Godz. 16.00 Hala WW!

Wisła — Spójnia
(I liga kobiet)

PIŁKA RĘCZNA
Godz. 10.00 Hala Wawelul

Sląak — Wybrzeże
Wisła Płock — Wawel

(Półfinał PP)
SIATKÓWKĄ *

Godz. 10.00 Hala Wandyl
Turniej kobiet ■ ,

Godz. 11.00 Hala CracoW'
AZS Kraków — Anilana

(II liga mężczyzn)
ROKS

Godz. 12.00 Hala Hutnik
Hutnik — Metal Tarnów

(Eliminacja.. MP> ..


