
1Edward Gierek

powrócił z Sofii

do Warszawy
W środę powrócił z- Sofii do

Warszawy I sekretarz KC P-ZPR
Edward Gierek, który przewód--
niczyi delegacji PZPR uczestni
czącej w obradach XI Zjazdu
Bułgarskiej Partii Komunisty
cznej.

Na lotnisku Okęcie w Warsza
wie, Edwarda Gierka witali
członkowie Biura Politycznego i
Sekretariatu KC PZPR, członko
wie Prezydium Rządu i Rady
Państwa.

Pozostali członkowie delegacji
PZPR nadal uczestniczą w obra
dach XI Zjazdu BPK.
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ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, czwartek 1 kwietnia 1976 r.

RZETELNA troska kierownictwa administracyjno-gospodarcze
go Huty im. Lenina, jej ogniw politycznych 1 związkowych o

usprawnienie procesów produkcyjnych datuje.się nie oddzisiaj.
Zagadnieniom tym poświęcono wiele uwagi jeszcze przed Vll

Zjazdem PZPR, a obecnie w wyniku podjęcia wszechstronnych
przygotowań powstał kompleksowy: program zagospodarowania
rezerw i poprawy jakości pracy obejmujący wszystkie dziedziny
gospodarki w nowohuckim kombinacie.s .

GŁÓWNY nacisk położono
na dalsze zwiększenie produk
cji ponad zadania planowe
1976 r., obniżkę kosztów ma
teriałowych, modernizację i
lepsze wykorzystanie środków
trwałych. W programie po
szczególnych zakładów i wy
działów HiL ujętych zostało 0-
gółem 365 zamierzeń . organi-
zaęyjno-produkcyjnych, . któ
rych celem jest poprawa efek-

Sensacyjna
decyzja sądu
w sprawie
22-letniej Katóii

Sąd Najwyższy
wydał w środę

New Jersey
zezwolenie na.

wyłączenie respiratora, który w-

trzymuje przy życiu 22-letnią
Karen Annę Quinlan, jeśli de
karze orzekną, że nie ma ona

żadnej szansy przebudzenia się
z letargu, w którym znajduje
się od przeszło roku.

. Wyłączenia respiratora doma
gali się rodzice Karen, pragnąc,
by ich córka zmarła „śmiercią
naturalną”. <

.Karen Quinlan utraciła przyto
mność 14 kwietnia uh. roku, po
wypiciu alkoholu i zażyciu środ
ków uspokajających (barbitura
nów). Lekarze stwierdzili nieod
wracalne zmiany w korze mózgo
wej Karen. Procesy biologiczne jej
organizmu są podtrzymywane
dzięki sztucznej reanimacji;

Przeciwko orzeczeniu sądu New
Jersey wystąpił prokurator stano
wy — W. Hylaiid, oświadczając,
że- wyłączenie respiratora oznacza
łoby dokonanie zabójstwa. Zapo
wiedział on, wniesienie apelacji (Io
Sądu Najwyższego USA. .

Poprzednio, il listopada Ub. to
ku, najwyższy sąd stanowy New
Jersey orzekł, że „konstytucją nie
przewiduje prawa do umierania”,
odmawiając w ten sposób zalegar
lizowania eutanazji. Sędzia R.
Muir oświadczył wówczas, że pro
blem jest natury* medycznej, a nie

sądowej.
Ogłaszając w środę swą decyz.fę,

sąd stanowy New Jersey oznajmił,
że istnieje zasadnicza różnica mię
dzy przypadkiem Karen Quinlan,
która — według ekspertów — nie
ma żadnej szansy powrotu do nor

malnego życia, a przypadkiem
chorego, odmawiającego leczenia,
które? mogłoby przywrócić mu

zdrowie.
Orzeczenie sądu stanowego jest

pierwszą decyzją natury prawnej,
zezwalającą na przerwanie lecze
nia, a co za tym idzie —. wyraża
jącą zgodę na pozbawienie życia
;chorego.

tywności gospodarowania, lep
sza jakość wyrębów, i intensy
fikacja procesów ‘technolo
gicznych.

Z KONKRETNYCH zadań
warto tu wymienić zaplanowane
na wydziale wielkie piece — o-

bniżenie zużycia gazu ziemnego,
w zakładzie stalowniczym —

zmniejszenie zużycia ciepła dla
pieców maftęnówśkicłi „w wyni
ku , podgrzewania gazu ziemnego
oraz zhiniejszenie wybraków na

tychże piecach i-na piecu tan
dem, w walcowni zgniatacz i

slabing — zmniejszenie zużycia
ciepła przez przyspieszenie do
staw gorących wlewków ze sta
łowni, w wąlcowni, ■taśm —

zmniejszenie zużycia energii ę-
lektrycznej itp. Ponadto we

W^sżystkićh - zakładach ■j ■wydzia
łach JiiL podjęto rajĄbitnę zarnię-
rzęnia dotyczące żmnićjszenia
absencji,, i poprawy struktury
zatrudpidnia.:ŻjJSPOŻif branżowe,r wcho
dzące w skład komisji HiL,
skoncentrowały natomiast swo
ją uwagę ńa problemach Gnają
cych podstawowe znaczenie dla
całego kombinatu i' gospodarki
narodowej w roku bieżącym i
latach; następnych. Te‘ podsta
wowe zadania to przede wszys
tkim racjonalizacja • zatrudnie
nia i wzrost kwalifikowanej ka
dry, zwiększenie produkcji eks
portowej, usprawnienie : struk
tury organizacyjnej i systemu
kierowania oraz zarządzania
przedsiębiorstwem, poprawa or-

ganizacji gospodarki materiało
wej, dalsze wdrażanie postępu
technicznego i aktywizacja ba
dań naukowo-technicznych, a

także wprowadzenie na szeroką
skalę elektronicznej techniki ob
liczeniowej w systemie zarzą
dzania. .

PROGRAM ten omówiony zo
stał na odbytej ostatnio Konfe
rencji‘Samorządu Robotniczego
Huty im., Lenina. (aż)

Prognoza GUS-u

W1980 r. w Polsce -

35,9 min mieszkańców
Jeśli dotychczasowe tenden

cje w przyroście naturalnym
ludności- -naszego kraj u nie ule-
:gną zmianie,' to — według śza-
cuhleów GUS ■ Polska liczyć
będzie pod koniec 1976 roku o-

koło 34,5 min obywateli.
'

Natomiast z prognozy opraco
wanej na całe bieżące pięciole-
cie wy nika, iż w 1980 r.: liczba
:ludiiośćl zwiększy Się db 85,9
min (obecnie 34'.186 tyś.), a u*
dział mieszkańców miast wzro
śnie z 55,7 do 58,3 proc.

Przyleciały czarnebociany
Do lasów świętokrzyskich i do

Puszczy Kożienickiej przylecia
ły już czarne bociany!
• W ostatni dzień marca; para
czarnych bocianów osiedliła się
także w lasach podkieleckich
koło Bocheńea. Po przylocie pta
ki na fychmiast' przystąpiły de

budowy gniazda

K UTRO pogoda w rejonie
Bj Krakowa kształtować się
|H będzie na skraju - wyżu,
jśfsj Zachmurzenie umiatko-.

wątle. Bez opadów. Wia- i
try zachodnie i poludnio-

Jb wo*zaęhodnie >—* m/sek.
HP Temperatura dniein plus

■'ljł—lSlinocą piua z—< »t* C.

30 bm. został zainaugurowany
sezon nawigacyjny wodolotów
na trasie Szćżecin Świnouj
ście. Aejśy wodólótami cieszą się
ogromną popularnością — prze
de wszystkim wśród turystów,
należą bowiem one do najszyb

szych środków łączności.
CAF—Undro—teiefoto

Dźwiękami hymnu narodowego rozpoczęła Się wczoraj w

sali obrad przy pi. Wiosny Ludów pierwsza sesja nowo wy
branej Rady Narodowej m. Krakowa. Najstarszy radny Wła
dysław Borusiewicz otworzył sesję powitawszy serdecznie

wszystkich zebranych a wśród nich posłów na Sejm PRL z

terenu krakowskiego, przedstawicieli władz partyjnych, stron-,
nictw politycznych 1 administracji naszego regionu. Wzrusza
jącym momentem byłoślubowanie nowo wybranych rad
nych, Ich nazwiska odczytywała kolejno najmłodsza radna

Rady Narodowej m. Krakowa

W imieniu Komisji Porozu
miewawczej Partii, ji Stronnictw

Politycznych sekretarz KK

Teresa Wieczorek.

PZPR Jan Gluza zarekomendo
wał kandydatów na stanowisko

przewodniczącego Rady Narodo-
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wej m. Krakowa i jego zastęp
ców.

Przewodniczącym wybrany zo
stał jednogłośnie' I sekretarz KK
PZPR WIT DRAPICH, jego za
stępcami — sekretarz KK PZPR
ANDRZEJ CZYZ, prezes KK
ZSL WŁADYSŁAW CABAJ i

przewodniczący KK SD JAN
JANOWSKI. W imieniu Wybra
nych podziękował Wit Drapich,
on też przejął prowadzenie se
sji.?'.■7

Dalszym punktem porządku
obrad było powołanie stałych
Komisji Rady Narodo wej oraz

wybór ich ''

przewodniczących.
Przewodniczącym Komisji Roz
woju Społeczno-Gospodarczego,
Zagospodarowania Przestrzen
nego i Ochrony Środowiska zo
stał .wybrany APOLINARY KO
ZUB, przewodniczącym Komisji
Gospodarki Komunalnej, Komu
nikacji ii Łączności ALOJZY
GRABCZYNSKl, Komisji , Pro
dukcji , Rolnej i Gospodarki Ży
wieniowej WIESŁAW GONDEK, ■
Komisji Ząopatrzenia. Ludności
.ii Ćsług JOANNA SEN DOR, Ko
misji Zdrowia i Spraw Socjal-

.(DokoAczende no- str. 2)

Ze świata
■MINIS.TER handlu zagranicz

nego i gospodarki morskiej —

Jerzy Olszewski przebywał w

dniach 28—31 marca br. z wi
zytą oficjalną w Norwegii, na

zaproszenie ministra handlu
tego kraju — Hallvarda Bakke.
Ministrowie — J. Olszewski i
H. Bakke pódpisali .nawą dłu
goletnią umowę handlową na
lita 8Ó.

W GENEWIE odbyło się
wczoraj kolejne spotkania de
legacji ZSRR i .USA,-. uczestni
czących w radziecko^amery-
kańskich rokowaniach w spra-

1 wfe ograniÓzenia !^?ategićz<
nych zbrojeń ofćnsywpyćh. .? ■

- PRZ E WODNICZĄGY ■Rady f
Ministrów ZSRR — Aleksiej
Kosygin, przyjął w środę mi*
nis.tra gospodarki RFN —■ńan-
sąFriderichsa, który przeby->
wa w Moskwie w związku z

szóstą sesją Komisji d/s
Współpracy Gospodarczej /i
Naukowo-Technicznej między:
ZSRR a RFN. W rozmowie po
ruszono różne zagadnienia po
lityki zagranicznej.

Sala obrad Rady Narodowej
m. Krakowa — moment ślu
bowania nowo wybranych

radnych.
Fot. JADWIGA RUBlS

Fala protestu
przeciwko
brutalnym akcjom
okupacyjnych
w!adz izraelskicfi

A? DUŻYM i MAŁYM ekranie

„trędowata“-

,Dzikiiska“Tt
Będzie tó już trzecia filmowa

wbrsja „Trędbwatejn według
słynnej powieści Heleny Mnisz
kówny. Jej, realizację przygoto
wuje reż. Jerzy Hoffman, a

scenariusz napisał Stanisław

Dygat. Elżbieta Staróstecka za
gra Stefcię Rudecką,zaś rolę
Waldemara Michorowskiego po
wierzono Leszkowi Tcieszyń
skiemu. Hr. Elzonówską pdttbo-
YzyJaawiga Bara/ftikd. Jak Wy
nika ze słów reżysera będzie to

epopeja miłości w stylu retro.

Ta napisana przed wojną po
wieść melodramatyczna i dziś
wyciska tzwjz oczu, nie tylko
podiotkśfo. A/ a jej niedawne

wznoutenię-przez Wydaiortictwo
Literackie.'' spotkało się z takim

wersja trzecia

po rdĘ druffi
zainteresowaniem^ iż
sprzedawano
pTrędówotą"’ można czdśem
,pić .za . niewąskie' pieniądze
antykwariatacli'. ■

‘ Krakowskie Vfyddwtśietwo
terackie postanowiło więc,
powiadająć • ,;na - społeczne’ zapo
trzebowanie”., wznowić powieść,
tym bardziej, że każdorazowo
—.jąĄ:. mówi d.oświadófenię,
ekranizacja, jakiejś powieści po
woduje wielki wzrost poćzytno-

iści książki. Tak więc już dziś
krakowskie księgarnie przyjmu-
ją subskrypcję ria „Trędowatą”.
Pierwśżą wpłata 100 zł. — re
szta przy odbiorze. -. ■■■

A 'skóro 'jó,i >o ekranizacjach
słyitnych powieści mowa — to

zapewne ńie zdziwią się nasi

Czytelnicy, iż podjęto przygo
towania do telewizyjnego seria
lu wg powieści ‘Irenp Zarzyc
kiej „Dzikuska”. Reżyser waha.
Się w -obsadzeniu roli tytuło-'
Wej między dwiema Znanymi
aktorkami: Anną Seniuk i Bea
tą' Tyszkiewicz.”Zostało nam u-

jafiińioni: iż akcję postanowiono
zlokalizować w pięknym dwor
ku w Modlnicy, pozostającym w

^yspóżycji Uniwersytetu Jagieł-
lo-fiskiegó, ReaUzatarży okzeku-
ją na wyrażenie zgody

'

ptZez
jektóra VJ Mieczysława Kara
sia: Mimo‘, że fakt kręcenia tam

filmu będzie kłopotliwy dla u-,
czólni — nie wątpimy, że zgodę
taką otrzymają.

Może warto przypomnieć; - iż .

id przedwojennym ■filmie „Dzi-
icuskftf w róii -tytułowej - wystę
powała Maria-Malieka,

'

Bezwzględna rozprawa policji
iżraeląkiej z arabskimi ucześtr
nikami demonstracji, które od
były się w dniu 30 marca, w

Mięuzynarodowym Dniu Obrony
Ziemi Arabskiej, na terytoriach
okupowanych przez Izrael, spot
kała się z falą protestu w wielu

krajach.
W czasie tej największej akcji

protestacyjnej ludności arabskiej:
zginęło 18 osób, przeszło
stało rannych, a kilkaset

towlanych przez władze
skie.

Światową Rada Pokoju
sowała' do władz izraelskich o-

stry protest w związku z bru
talną '■akcją .izraelskiej policji
wobec demonstrującej ludności
arabskiej.

Rezolucja Rady
Bezpieczeństwa OM

Potępienie
agresji RPA

NOWY JORK
Rada Bezpieczeństwa ONZ u-

,chwaliła w środę rezolucję po
tępiającą agresję Republiki Fó-
łudniowej Afryki przeciwko An
goli i wezwała Pretorię do -fi
nansowego zrekompensowania
szkód Wyrządzonych w czasie in
wazji wcijsk tego kpajtl w po-,
łudniowej cZ-ćścicAngpli.

Za wnioskiem przedstawionym
„przez grnpę państw - .alryfcań-

j sltićM- gióWWjfłó^S państw; Stany
Żjędńóćzóńe, ’>V; Btytśńia, Fran
cja., Włochy ) Japonia wstrzyma
ły się od głosu. Delegat Chin nie
brał udziału w głosowaniu.

100 ZO-
aresz-

izrael-

wy sto-

na.-„ad
,spod lady”? Dziś

ku-r
’w

Li-
CI d-

Demarche Grecji
do rządu USA

W15 roeżnićę lotu

J. Gagarina
W ciągu ostatnich 5 lat z ra

dzieckich ' kosmodromów wy-
strzelono w przestrzeń kosmicz
ną 496 latających obiektów.

Informację tę, padał kosmona
uta Aleksiej Leonow w wywia
dzie udzielonym Agencji TASS,
z okazji 15- rocznicy lotu Jurija
Gagarina. Podkreślił on korzy
ści, jakie sztuczne satelity Ziemi

przynoszą , gospodarce ZSjRR,
zwłaszcza ,w dziedżipie łączno
ści i meteożp.lógii ęrąz dla tele
wizji. \,sb

ATENY
Rząd grecki wystosował

środę do rządu USA demarche
związku z podpisanym niedaw
no układem amerykańsko-turec-
kim. Jak wiadomo;

’ układ tón

przewiduje, że Amerykanie bę
dą mogli korzystać z baz woj
skowych w Turcji, w zamian za

pomoc wojskową w wysokości
przesżło 1 mld doi Zdaniem rzą
du greckiego, porozumienie a-

merykańsku-tureckie poważnie
zmienia układ sił we wschodniej
części Morza Śródziemnego,

Ateny już dzień wcześniej za
wiesiły rozmowy z Waszyngto
nem na temat rewizji grecko-
a merykańskiego układu w spra
wie baz USA w Grecji i odwo
łały przewodniczącego delega
cji greckiej na te rozmowy; ,amb.
Kalogerasa.

Stacja uzdatniania wódy Polskiej
WojśkcWei Jednostki. Specjalnej
Sił Zbrojnych ONZ ■na Bliskim
WśchodzLes Dowódca drużyny —

sierż. Stanisław Iwańiec^ przewod
niczący koła ŚZMW, z kompanii
inżynieryjnej „Sućz” przeprowa

dza badanie wody pitnej.
CAF—WAF—Iwan

Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka

wanie
f•

i

I.

Całej załodze,'kierownictwu, Radom: Zakładowej i V.'~-
działowej przy Wydziale Remontów Pieców w Zakładzie Re
montów Hutniczych HPR składam za pośrednictwem „Echa
Krakowa” serdeczne podziękowanie za ufundowanie książecz- .

ki mieszkaniowej mojemu synowi KrzysloWi Maniakowi, a

także za pamięć o nas i troskliwą opiekę. ...

Matka — Maria Maniak, Nowa Huta”, (mar) -

“----- -- ------------------ W— ",
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Notatki filmowe
„Sekret eje*”

H U tajmy »ię lmylić tytu-
SS łowlt JtaMy sresstą, kto

zobaeęy ten film, natyeh-
miait zorientuje się w eałej
grze. Tak, óezywiUie, Jest to

„Ojeięc Chrzestny’* — część Xjl”
— i tylko należy wyrazić miłe
zaskoczenie, że to znakomite
dzieło zoztało udostępnione tuż

przed nowym amerykańskim
filmem . „Ojciec Chrzestny —

część II” stanowiąc nie tylko
jego przekorną forpeeztę, ale
będąc najżywszym komenta
rzem do obu filmów z „Oj
cem Chrzestnym” w tytule.

Zaskoczenie zaś jest tak mi
łe, ponieważ „Sekret ojca” to
film produkcji polskiej, zrea
lizowany przez znanego pol
skiego reżysera Augusta Mali
ka, Kto wie, czy reżyser Ma- .

lik nie wyraził tu najdobitniej
głębokich tęsknot wszystkich
polskich reżyserów, z których
każdy w skryCośei ducha ma
rzyotym,bychoćrazwty- .

ciu zrobić „Ojca Chrzestnego”
albo przynajmniej „Szczęki”.

„Sekret ojca” zaspokaja zre
sztą tęsknoty nie tylko reży
serów filmowych, ale, eó nie
jest bez znaczenia, również tę
sknoty publiczności do wła
snego, prawdziwie gangster
skiego filmu, w którym estrze

zjadliwej, czarnej krytyki mo
że być swobodnie skierowane
w mitycznych „nich”, a nie w

„nas”.
Pojawiają s?.ę więc w filmie

rzeczywiście mityczni „Ońi”,
których czujemy wszyscy, lę
kamy się wszyący i najgorsze,
że dotychczas nie, mieliśmy
możliwości produkcyjnych, aby.
tak jaśńo i zdecydowanie, a

równocześnie z taką wzrusza
jącą prostotą ten zawiły sto
sunek ukazać.

Zjadliwość, satyra, krytyka
«—• jeśli jednak sądzilibyśmy,
że te rzucające się w oczy ce
chy znakomitego „Sekretu Oj
ca” Sugerować nam muszą, że
oto mamy do czynienia z dra
matem i do tego krwawym, to

należałoby przypuszczać, że

odbieramy ten film zbyt po
wierzchownie. Bo „Sekret Oj
ca” jest właściwi^ komedią,
jedną .z pićrwszyc^i tak o-

strych, żeby nie powiedzieć
ciętych komedii, w których I

perfekcja foimy. odpowiada j
ważkości treści, a wszystko
razem będąc ostrą satyrą na-;
niektóre przerosty naszej j
współczesności jest zarazem

głębokim, komentarzem do
funkcjonowania- sztuki? filmom
wej w rzeczywistości, a szcze
gólnie komentarzem . do, r

katnej sprawy, jaką jest funk
cjonowanie amerykańskiej
sztuki filmowej w polskiej
rzeczywistości.

Temu wzajemnemu przepły
waniu znaczeń, komentarzy i
odniesień dopomagają w tym
filmie aktorzy. Do roli głów
nej, tytułowej skądinąd, za
angażowany został znany
gwiazdor amerykański, nagro
dzony już trzykrotnie „Osca
rami” za inne role, mianowi
cie Joseph Ray. Jego partner
ką jest nasza aktorka, której
nazwisko musimy dla dobra
spraWy przemilczeć. Chodzi o :

to, .że W czasie realizacji tego
'

filmu prasa popołudniowa ■po
zwalała sobie na drukowanie
fikcyjnych niemal, jak się o-

kazało, wywiadów z bohatera
mi „Sekretu ojca”, gdzie mię
dzy pytaniami o cele filmu,
przewijały się złośliwie uwagi
na temat kontaktów uczucio
wych bohaterów. Jakby na
pisał jednak mój Znakomity
Kolega i. Mistrz, kontakty te

tylko w <3 proc, były prawdzi
wą. a reszta to była złośliwość

‘ Zamierzano nawet wykorzy
stać rosnącą wówczas popo
łudniową popularność pary bo-,
haterów, by zaangażować ich
do filmu reklamującego jed
ną z naszych mało popular
nych past do zębów, ale boha* '

tero wie odmówili, dla dobra
sprawy zresztą. Dobrze się
więc stało, że odmówili, bo
my otó możemy podziwiać w

tej chwili ich nie zbrukaną
pastą do zębów popularność z

całą' satysfakcją i rozkoszą,
nie dając wiary, lub dając,
szerzącym się tu i ówdzie plo
tkom erotycznym.

Z drogiej strony, musimy
przyznać, że taki właśnie kli
mat pomaga nam w odbiorze
tego arcyciek* wege _

film u, któ
ry to film* jak sięi wydoje,
zdecydowanie przełamał impas
polskiego kina w dziedzinie
tśmatu współczesnego. Lek**

kóść, « jaką przerzucając mo
dne wątki filmowe, zagłębia
się jednak te dzieło w naszą
współczesność, powinna być
reeeptą na przyszłość.

MARIA MALATYŃSKA
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WCZORAJ podpisany został
w Warszawie między Polską i
Związkiem Radzieckim

i współpracy kulturalnej 1

kowej na lata 1976—*1930.
DECYZJĄ Państwowej

misji Cen, w okresie

wadza się sezonową obniżkę
ceay detalicznej siarczanu a*
imonowego, zawierającego
proc, czystego składnika —

zotu. W tym czasie rolnicy in
dywidualni oraz państwowe i
spółdzielcze gospodarstwa rol
ne będą mogły nibywać siar
czan amonu po cenie 83 zł za

100 kg, tj. o 27 zł niższej.
miniiiiniiiiiiiiiiiinniniiiiinmmr

Huta Szkła Gospodarczego w Ząb
kowicach nastawiona' jest na pro
dukcję zestawów składający cli; się
ze szklanek, talerzyków, salaterek,
wazonów. Wytwarzane one. są.. w

wielu kolorach i. odcieniach w za
leżności od życzeń odbiorców.
Ząbkowicka huta szkła wprowadza
rocznie1.do produkcji około 50-no
wych wzorów, Są one coraz bar,
dziej, tunkcjonaine i nawiązują do

aktualnie panującej mody i zapo
trzebowania odbiorców. Na przy
kład ostatnio przygotowuje rię
część wyrobów w stylu retro.

Zwiększa się takie ilość wyrobów
artystycznych, wytwarzanych rę
cznr

ny
W:

.ie* Tegoroczny plan produkeyj-
huty w. Ząbkowicach wzrośnie
porównaniu z rokiem 1974 o

121,9 proc.
' CAF — Jakubowski

W 90 rocznicę urodzin

31 marca br, wybitny .Uczony
.polski, prof, Tadeusz Kotarbiń
ski obchodził swoje 90: urodziny.
Z okazji 'tej I sekretarz KC
PZPR, Edward Gierek przesłał
prof. T. Kotarbińskiemu list ,z.
Wyrazami szacunku i życzęnia-
;mi. List ten* przekazał uczone-

mii w dniu jego urodzin sekre
tarz KC PZPR Andrzej Werblan.

List z życzeniami przesłał rów
nież przewodniczący Rady Pań
stwa, Henryk Jabłoński.

Prof, T. Kotarbińskiemu zło
żył wizytą w tym dniu wice
premier Józef Tejchma, przeka
zując jubilatowi list z życzenia
mi od prezesa Rady Ministrów,
Piotra Jaroszewicza..

Życzenia urodzinowe złożył
prof. Kotarbińskiemu także pre
zes Polskiej Akademii Nauk,
prof. Włodzimierz Trzebiatow
ski.w tpwargystu^^kgetaęza i

Wydziału. Nauk. Społecznych -r

PAN, prof.-Władysława Markie
wicza.

Ko-
od1

kwietnia do 15 maja br. wpro-

plan
nau*

20
a*.

Studencki

„Jazz nad Odrą
W

we Wrocławiu
Dzisiaj we Wrocławiu roz

poczyna się doroczny, zorga
nizowany już po raz 13 Studenc
ki Festiwal Jazzowy „Jazz nad
Odrą”. W koncertach ocenianych
przez jurji weźmie udział 18 ze
społów jazzu nowoczesnego z ca
łej Polski.

Na tegoroczny festiwal przy
jechały także liczne zespoły za
graniczne m. in. „Bjorbo Big
Band” ze Szwecji, „Errol Di-
xon” z Jamajki, „Mini-Group”
z Węgier, „Prążki Vyber" z Cze
chosłowacji.

Wrocławskich melomanów i

jazzmanów oczekuje przez cztery
festiwalowe dni seria interesu
jących koncertów i „Jam ses-

sions”, na których wystąpią naj
lepsi znani soliści-wokaliści oraz

amatorskie i, zawodowe zespoły,
m. in. 1 bm. w. koncercie pt. „13
lat to nia grzech” w „Hali Lu
dowej” we Wrocławiu ivystąpią:
kwartet Zbigniewa Namysłow
skiego, Ewa Bem, Andrzej Dą
browski, zespoły „Chałturnlk” i
„Spisek Sześciu”.

Od lat, kwiecień obcho
dzimy jako Miesiąc
Pamięci Narodowej,

od lat W tym właśnie okre
sie koncentrujemy uwagę
społeczeństwa na sprawach
ciągle żywej przeszłości, sta
nowiącej* w dziejach naszego
narodu kartę piękną i nieza
pomnianą, choć równocześnie
pełną bolesnych wspomnień.
Jesteśmy * jedynym w Euro
pie narodem, który walczył
od pierwszych dni II wojny
światowej aż po berliński
finał na wszystkich frontach
— na lądzie, morzu i w po
wietrzu. Wszędzie, nie usta-

jąe ani na moment, żołnierz
polski walczył mężnie i o-

fiarnie z hitlerowskim na
jeźdźcą, płacąc wysoką cenę
za ostateczne zwycięstwo.
Zwycięstwo — przypomnijmy
— zakończone udziałem WP,
obok głównej siły antyhitle
rowskiej koalicji Związku
Radzieckiego, szturmem Ber
lina W maju 1945 r.

Tradycyjnie, w miesiącu
pamięci — kombatanci i mło
dzież porządkują miejsca
martyrologii narodu, których

'

tylko, w Polsce jest ponad
20 tys. Również poza grani
cami kraju, m. in. we Wło
szech i Francji,' Holandii i

Wielkiej Brytanii, znajduje
się kilka tysięcy grobów żoł
nierzy polskich i miejsc, upa
miętnionych ich walką. O-
piekę nad nimi sprawują m.

In. środowiska polonijne l
kombatanckie.

Miesiąc pamięci jest szcze
gólnie
ny w placówkach oświato
wych
wyeh.
rzy wciąż nowe Izby Pamięci

; Narodowej, w których gro
madzi materiały i dokumen
ty związane z naszą historią

: najnowszą, Obecnie Izby
Pamięci istnieją w ponad 4

tys. szkól.
„Kształtowanie żywego, sto-

’ sunku młodych do tradycji
— pisał nieżyjący już profe-<
gor Uniwersytetu Warszaw
skiego Jan Zygmunt Jaku
bowski — jest związane ści
śle z ukazywaniem perspek
tyw przyszłości, ich udziału
i miejsca w dalszym rozwo
ju ojczyzny”.

Trafna to definicja, tylko
w takim ujęciu łączyć należy
autentyczne przeżycie przez
młodzież tradycji wojennych =,
z patriotycznym, śócjalistycz-
nym zaangażowaniem w te-;
raźniejszaść i przyszłość. O
potrzebie takiego właśnie
działania mówią ustalenia II
Plenum KC PZPR.

Kwiecień obchodzony Jest
również od lat ■".a granica
mi kraju, jako uiiesiąc mię
dzynarodowej solidarności
kombatantów, b. żołnierzy,
bojowników ruchu oporu i
więźniów hitlerowskich obo
zów zagłady.

■uroczyście obchodzo-

i jednostkach wojsko-
Młodzież szkolna two-

Pierwsza sesja
Rady Narodowej m. Krakowa

DZIENNIK Kośotniez.j Spół
dzielni Wydłwńlćżej ,,'PtHa —

Książka — Kuch”.
WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso

we RS w . „Prasa — giśiąśka. —

Kuch”, ul. Wiilaa I. Nr indeksu
»i«l.

DRUK:. Prasowe Zakłady Ora-
liczne RS ty

’ .„Prasa’; —, Kefąśka ’

Buch”, Kraków, ul. Wlel.yele ii

I-*I <

MOSKWA
Ambasada ZSRR w Arabskiej

Republice Egiptu przekazała w

środą stronie egipskiej oświad
czenie rządu radzieckiego W
sprawie niedawnego wypowie
dzenia przez ARE układu o

przyjaźni fi współpracy podpisa
nego przez ZSRR i Egipt w ro
ku 1971. .

'

W Egipcie podejmowane są
próby wypaczenia stanowiska
.Związku Radzieckiego* wobec
.'ARE oraz przerzucenia nań-winy
za niepowodzenia prowadzonej w

ostatnich latach w Egipcie- poli
tyki — stwierdza oświadczenie.
■Rząd radziecki udziela zdecy
dowanej odprawy oszczerczym
twierdzeniom przedstawicieli kół

oficjalnych-, i prasy Egiptu Oraz
przytacza fakty świadczące , o

konsekwentnej, przyjaznej poli
tyce ZSRR wobec narodu egip
skiego. Polityka obecnego kie
rownictwa Egiptu — zaznacza

rząd radziecki — sprzeczna jest z

prawdziwymi ^interesami narodu
'egipskiego i narodów innych
krajów arabskich. Utrudnia ona

w znacznym stopniu osiągnięcia
sprawiedliwego rozwiązania pro
blemu bliskowschodniego. .Taka

polityka jest na rękę wyłącznie
wrogom narodu egipskiego i in
nych narodów arabskich oraz si
łom imperializmu, syjonizmu i

reakcji.

♦Dzień Mężczyznę
w Adamówkach

Traktując’ sprawę pół żartem,
pół.śerip, brzydsza połowajmie-
szkańców wsi Adamowice '(gmi
na Łyski .w^wójC ■katowickim),;
ustanowiła przed 5 iąty „Dzień
mężczyzn” obchodzony w dniu...

1 kwietnia.
Adamowiczanie zorganizowali

nawet własny klub mężczyzn
„Adźim” zrzeszający już 130
cżłónkÓw — wyłącznie żonatych
1 ojcóW rodzin.

Tegoroczny, już szósty z kolei
„Dzień jnężćzyzn”; 'obęhodzóiiy
będzie w Adamówkach również
w dniu 1 kwietnia. Na program
tej oryginalnej imprezy społecz
nej złożą.się towarzyskie
spotkanjie. .członków ^kłijt>U‘ oraz

wy»taw* plastyczna’ pt. „VemisK

Nowe

nominacje
Na wniosek wiceprezesa — mi

nistra hutnictwa, prezes Rady
Ministrów powołał mgr inż. Ja
nusza Bojakowskiego na stano
wisko podsekretarza stanu w

Ministerstwie Hutnictwa.
Prezes Rady Ministrów na

wniosek ministra przemysłu ćhe-
micznego odwołał Stanisława
Miernika Ze stanowiska podse
kretarza śtańu, w związku z

przejściem na emeryturę.
Prezes Rady Ministrów powo

łał z dniem 1 kwietnia br. Zbi
gniewa Cichoekiego na stanowi
sko wojewody przemyskiego
oraz Stanisława Juraszka — na

stanowisko '

wojewody zamoj
skiego.

Napad,
na pociąg pocztowy

LONDYN

Zamaskowani osobnicy dokona
li napadu na pociąg pocztowy,
zdążający z Cork do stolicy Re
publiki Irlandii — publina.
Przestępcy zrabowali worki po
cztowe i zbięgli czekającym na

nich samochodem, w kierunku
pobliskich gór.

Sposób przeprowadzenia napa
du przypominał akcję dokonaną
przez bandytów, podczas słyn
nego „napadu stulecia” w 1964
roku.

(Dokończenie ze ztr, 1)
nych JANINA ■MAHEK, Komi
sji Wychowania, Oświaty i Kul
tury ANDRZEJ WITKOWSKI
i Komisji—przestrzegania Prawa
i* Roxządfcu .^nbjpgnego JHr
TOLD '“ZAKHZEW<KŁ ”fi

Następnie Wit Drapich ocenił

przebieg kampanii wyborczej o-

kreślając równocześnie główne
kierunki działania Rady Naro
dowej. Podkreślił on, iż zgłoszo
ne w czasie debaty przedwybor
czej wnioski winny być szybko
rozpatrzone i w miarę możli
wości realizowane. Stwierdził
on równocześnie, że postawa
społeczeństwa naszego regionu w

czasie wyborów była manifesta
cyjnym potwierdzeniem jedności
moralno-politycznej całego naro
du. Wśród obecnie wybranych
radnych zwiększył się znacznie
udział robotników, kobiet i mło-

Przerwy w dostawie prqdu
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za okresowe przerwy
w dostawie energii, w związku z

remontem
w dniach
godzinach
Kosocice.

Ponadto

kapitalnym sieci n. n.,
od 1 do 30 kwietnia, w

7—15, w miejscowości

w związku z remontem

Polscy grotołazi nad Amazonką

Czy dotrą do dna

krateru-gigant^?
dalekiej Wenezueli nadcho-
informacje o przebiegu jed-
z najciekawszych i najtrud-

bieżącym sieci ri. n. wystąpią okre
sowe przerwy
elektrycznej:

— w dniach od 1 do 5 kwietnia,
ul. Bor-

Bocznej

w dostawie energii

Z
dzą
nej
niejszych ekspedycji speleologi
cznych, podjętych przez polskich,
grotołazów w ostatnich latach.
. 6-osobowy zespół badaczy ja
skiń pod kierownictwem Macie
ja Kuczyńskiego usiłuje — wraz

ze speleologami z Wenezueli —

rozwiązać tajemnicę tzw. „me-
set”. Są to ogromne skalne „wy
spy”, wypiętrzone kilkaset me
trów nad „morze” amazońskiej
selwy i pokryte głębokimi leja
mi i kraterami, prowadzącymi
W głąb na wiele setek metrów.

Ostatnie informacje o działal
ności polskich speleologów mó
wią,'że pó szczęśliwym Wylądo
waniu (używano helikopterów i
samolotów) ni dachu- jednej z

największych „meset” polsko-we-
nezuelska ekspedycja bada już
podziemia. Pierwszym celem wy

prawy był tzw. Sima Pt^ueńk —

jeden z kraterów mająłsy śred
nicę ok. 150 m i głębokość — 170
m. Korzystając z nowoczesnego
sprzętu alpinistycznego, kilku u-

czestników wyprawy opuściło się
na dno tego krateru. Badania
pozwoliły stwierdzić doświad
czalnie to, co było dotychczas
teorią w bogatej wiedzy człowie
ka o jaskiniach. Groty drążące
„mesety” wypłukane zostały
przez wodę w piaskowcu — a

Więc w skale, w której nie spo
tykano dotąd żadnych jaskiń.

W tych dniach ekspedycja a-

takować będzie główny cel wy
prawy — jedną z największych
„studni” drążących „mesety” —

tzw. Sima Grandę del Sar.isari-
nama. Ma ona głębokość kilku
set metrów i była celem nieuda
nej wyprawy wenezuelskiej. Zo
baczymy co przyniesie' badanie'
.tego gigantycznego krateru,

w godzinacłf 7—15, przy
kbwskiej, Borkowskiej
oraz w dniach od 6 do 30 kwiet
nia, w godż. 7—15* w Bieżanowie
Gaju

— dnia
przy ul.
nej
; — dnia 5 kwietnia, w godz. 7+-15,
przy ul. Pietrusińskiego, Zielnej

— dnia 7 kwietnia, w godz. 7—15.

przy ul. Zielnej, Obrońców Pocz
ty Gdańskiej, Dębickiej, Szwedz
kiej, Rolnej, zagrody. Bałuckiego,
Findera

— dnia
przy ul.

Praskiej
— dnia

przy ul,' ...... . ....t__ ,_____

kiej, Zagrody, Slerankiewicza
— dnia 14 kwietnia, w godz. 7—15,

przy ul. Bałuckiego, Sierankiewi-
cz, Zielnej.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nr 3 „Podgó
rze", ul. Niwy 12, telefon 586-80,
wewn. 554. K-2303

2 kwietnia, w godz. 7—15,
Twardowskiego i Bocz-

12 kwietnia, w godz. 7—15,
Tynieckiej, Szwedzkiej,

13 kwietnia, w godz. 7—15,
Bałuckiego, Konfederac-

Dookoła Japonii
na... wrotkach

TOKIO
33-letni tokijezyk — Takashi Ya-

mamoto, zakończył niedawno pio
nierski rajd na wrotkach dookoła
Japonii.

W czasie podróży, a raczej spa
ceru, pokonał dystans 10 tys. ki
lometrów, co zajęło mu 273 dni.
Codziennie przejeżdżał ok. 50 km
z przeciętną szybkością 2 km/godz.,
a więc utrzymywał tanina bardzo
dobrego piechura,

dzieży. Jest to na. pewno .zjawi*
sko ze wszech miar pozytywne,
Stwierdził mówcą. Nowó wybra
ni radni winni pamiętać, że

podstawą ich pracy...jest stała
wśęż- »*%>’yborcami.

,t "W^wynt^wyst^pi^iu prezy
dent m. Krakowa JERZY PĘ
KALA przekazał zebranym
wstępne założenia projektu, pla
nu społeczno-gospodarczego roz
woju województwa miejskiego
krakowskiego na lata 1976—1980.
Stwierdził on, że do najważniej
szych problemów społeczno-go
spodarczych naszego regiony
należą nadal zagadnienia zwią
zane ze sprawami mieszkanio
wymi. Zrobiliśmy w tej dzie
dzinie sporo, nadal jednak ocze-

’

kuje na mieszkanie wiele ro
dzin. Żeby poprawić sytuacją w

tej dziedzinie musimy rozbudo
wywać potencjał wykonawczy,
przedsiębiorstw budowlanych, a

zwłaszcza przemysłowe zaplecze
budownictwa. Niezwykle ważne

jest również sprawne przepro
wadzanie remontów.

Z innych problemów nadal

palące są sprawy komunikacji,
poprawa działalności służby
zdrowia oraz opieka nad ludźmi

starymi. Dalszego rozwoju wy
magać będzie kultura oraz nau
ka. Obie te dziedziny mają w

naszym województwie charakter
ponadregionalny. Wśród spraw
bardzo istotnych, dla naszej go
spodarki znajdują się problemy
rolnictwa. Gospodarka rolna

przekształce-
odpowiadają-

Wielkiej aglo-.
Bardzo istot-

specjalizacji

rolnictwa,
wymaga bowiem
nia w kierunku

cym zaopatrzeniu
merącji miejskiej,
ny jest tu wzrost

gospodarstw.
Prezydent pogratulował też

wszystkim nowo wybranym po
słom i radnym.

w dyskusji , uczestniczyli
przedstawiciele stronnictw poli
tycznych. Uchwalenie planu
pracy na rok 1976 zakończyło
obrady pierwszej sesji noryp
wybranej Rady Narodowej
Krakowa.

m.

Dociekliwi' Statystycy ob!i-
czyli m. in., że w 1974 roku
aż 25 procent ślubów w An
glii i Walii wzięły osoby, z

których co najmniej jedna
była po rozwodzie. Badania
statystyczne "Wykazały rów
nież, że przeciętny; Brytyj
czyk spędza wolny ezas prze
ważnie przed telewizorem
lub nad kuflem piwa. .
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Kolejny „uniwersam w Kijowie
Obołoń to jedna, z najmłodszych dzielnic Kijowa. Jej mie

szkańcy otrzymali ostatnio nowy „uniwersam” — trzeci su
pernowoczesny magazyn handlowy w Kijowie.

Na przestrzeni 2 tysięcy metrów .kwadratowych czynnych
jest 6 linii lad-chłodnij żdbb>ych jednorazowo obsłużyć tysiące
klientów.

Setki automatów porcjuje, waży i paczkuje produkty, a ele
ktroniczne wagi sporządzają, klientom rachunki za zakupy.

W tej 5-latee na Obółoni staną jeszcze dwa podobne ma
gazyny handlowe.

Na zdjęciu: w nowym „uąiwersamie”.
N. BYKOWSKI

JAKA JESTEŚ RODZINO?

Co to znaczy:
jestem dojrzał^W.^1

PRZEKGNANIE, ZE MŁO-1 wieku lat 28. Czas rozbieżności
DYM LUDZIOM ZYJE
SIĘ TERAZ I POWODZI

LEPIEJ NIŻ ICH RODZI
COM JEST UZASADNIONE.

Nie można jednak 'potraktować
tego faktu mechanicznie: „ciesz
cie się, bo jest wam lepiej, my z

matką inaczej startowaliśmy,’’
itp. Bo żyją teraz młodzi nie tył-,
ko lepiej, ale też inaczej;
Społeczeństwo nasze od lat

gdzieś 50 wzięło na siebie wiele
funkcji wychowawczych (m. in.
wychowanie świeckie). Ale lata
70. znów nakazują odwrót do

samej rodziny. Zważmy, ile bo
dźców bombarduje młodego
człowieka. To tak jakby stał
przed ogromną tablicą wyklejo-
ną dziesiątkami afiszy i plaka
tów o różhej treści. Co wybrać?
Co uznać za najważniejsze, czy
choćby tylko najciekawsze? W
ustaleniu hierarchii i: wyselek-
cjónowaniu owych bodźców-pro-
blemów, bodźców — modeli ży
cia musi młodemu .chłopcu czy
dziewczynie pomóc właśnie ro
dziną. Rodzina — symbol domu,
gniazda, miejsce, gdzie się wraca

zawsze z przeróżnych „życio
wych bojów” zwycięskich i prze
granych...

Problem ten i owe „rodzinne”
tendencje będą chyba narastać.
Jest bardzo trudna ta sprawa,
na pewno. Co to właściwie w

sytuacji młodego człowieka zna
czy dzisiaj: jestem dojrzały do

życia w rodzinie?
PROBLEM ZŁOŻONY I

PEŁEN ROZBIEŻNOŚCI, W
SENSIE DOSŁOWNYM.

Dojrzałość seksualna młodzie
ży (możliwość współżycia seksu
alnego) występuję obecnie już w

wieku lat 13. Oczywiście, daleko
tym młodym do umiejętności ro
zeznania uczuć własnych i cu
dzych, .bo owa „uczuciowa", oso
bowościowa dojrzałość występu
je dopiero ok. 18 roku życia
(rozbieżność — 5 lat). Jeśli do
tego dodać, że dojrzałość prawna
np. chłopców r- to dopiero wiek
21 lat, a małżeństwa zawi era się
średnio w wieku 22-23 lata, to

owa rozbieżność sięga już lat 10.

Istnieje jeszcze inna, „dojrza
łość” — jakże ważna ,,mieszka
niowa”. w optymalnych warun
kach przychodzi on* w Polsce w

jeszcze się zwiększa...
CZYM MĄ BYĆ WYPEŁ

NIONY DLA MŁODEGO
CZŁOWIEKA OW CZAS?

Przecież'kilkanaście , w sumie
lat od dojrzałości seksualnej do,
nazwijmy to, uczuciowo — orga
nizacyjnej — nie może być cza
sem czekania.

A co tu można zmienić? — za
pyta ktoś. Można, Trzeba przy
spieszać rozwój uczuciowy mło
dych ludzi, kształtować już od
najmłodszych lat ' ich osobowość,
psychikę, • właśnie pod tym ką
tem. 1 też trżCia tu wnikliwości,
mądrości i Wysiłku rodziców, do
mu. Ale — trzeba. Trzeba, bo i
tak najtrudniej jest przybliżyć
ów ostatni' próg, samodzielności

mieszkaniowej, co przynosi zu
pełnie odrębną sferę problemów.

Czy wiecie Państwo, kiedy, w

świetle badań, można uznać
dzieci za samodzielne i nieza
leżne?

Krajobrazy krakowskie

Zakole Wisły pod Wawelem jest jednym z najbardziej re
prezentacyjnych wnętrz urbanistycznych Krakowa. Na

równi z Rynkiem czy Plantami uchodzić może za wytworny
salon naszego miasta. Niestety w obecnym stanie miejsce to.
a zwłaszcza brzeg dębnicki, przypomina salon tuż przed
malowaniem, bo ogołocony z wszystkich sprzętów. Pustymi
bulwarami hula wiatr nie zachęcając do korzystania z usta
wionych w wojskowym drylu ławek. Można sobie jedynie
wyobrażać jak pięknie mogłoby tu być, gdyby wały wiślane

otrzymały staranny wstrój zieleni. Odnowiednia konwozy-

KRAKOWA

Próba wyjścia poza utarte szablony

Str. 3

Oplata skarbowa

W tradycyjnej medycynie klinicznej badąni* oparte są
głównie ną obserwacji człowieka chorego. Medycyna ekspe
rymentalna posługuje się zwierzętami, jako obiektem do
świadczeń. Każda z tych metod służy i służyć będzie nadał

rozwojowi medycyny, ale żadna nie zastąpi obserwacji i ba
dań dużych zbiorowości ludzkich w ich naturalnych układach
i warunkach, prosto z życia. Obserwacji poczynionych, że
użyję terminologii filmowców, z ukrytej kamery, beż spe
cjalnego ustawiania i przygotowania. Taką właśnie próbę
wyjścia poza utarte szablony badań podjęła i kontynuuje
AKADEMIA MEDYCZNA w KRAKOWIE. Poddała ona ob
serwacjom i badaniom ok, 150 tysięcy pracowników zakła- .

dów przemysłowych, z którymi weszła w porozumienie: ESC
„POLMO” w Starachowicach, ;huty „Stalowa Wola”,. „Siar
kopolu” w Machowie, „Polkabla”.w Krakowie, kopalni siar
ki w Grzybowie, „Stomilu” w Wolbromiu, WSK w Mielcu,.
Petrochemii”.

ierwsza umowa o współ
pracy zawarta została 3
lata temu. Jej inicjatorzy

chyba się nawet • nie spodzie
wali, że sprawa nabierze ta
kiego rozmachu.

Dziś to już jest właściwie
instytucja
formalnie

gwarantująca
realizacji'
wieloletniego.

organizacyjnie i
ustabilizowana,

siły i środki do
kompleksowego,

programu. Insty-

Bo przecież

OTÓŻ okazuje się, że

NAJWIĘKSZĄ SAMODZIEL
NOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ OD
RODZICÓW > WYKAZUJĄ
WŁAŚNIE MŁODZI MIĘDZY
13 ą 23 ROKIEM ŻYCIA!

Tak, wtedy mają „swoje” pro
blemy. A potem... znów wracają
na łono rodziny. Popadają we

wtórną zależność,
gdzie się podziać z młodą żoną?
Któ przypilnuje dzieciaka, skoro

pomoc domowa to rarytas? Kto
w ostateczności pomoże uzupeł
nić wkład na książeczkę miesz
kaniową? Najczęściej — oczy
wiście: mama i tata.

Mama i tata, to oni muszą

zogniskować uczucia mło
dych na rodzinnym domu. To
w rozwiniętej cywilizacji jest
coraz trudniejsze, ale i coraz

ważniejsze, choćby wobec sta
rej prawdy: czym skorupka za

młodu...

BARBARA NATKANIEC

tucja nosi nazwę; ZESPÓŁ
BADAN naukowych nad

ochroną Zdrowia w

PRZEMYŚLE.
Zespół koordynuje pracę, ale

jej ciągłość i stałość zapewniają
Specjalnie w tym celu; utworzo
ne Stacje Naukowo-Badawcze
Akademii Medycznej przy
współpracujących zakładach
przemysłowych. Zespołem kie
ruje doc. dr hab. Jan Sznajd
ale jest to przedsięwzięcie an
gażujące ponad 100 pracowni
ków Akademii i co najmniej 500
studentów medycyny.

Istotą sprawy są obserwacje
wielkich zbiorowości .ludzi, uzna
nych za zdrowych, zespolenie
badań stanu ich zdrowia oraz

środowiska pracy i bytu. Bąda-
’nih iiabfśr«fjśfr:iy.hi1’Większej
.wartości, że prowadzone są .w,
śrd&wMśku*'''ptżeAiysłowjun i

wielkoprzemysłowym. Tam bo
wiem nie tylko występują nowe,
nie znane dotąd tradycyjnej me
dycynie problemy, ale bardziej
niż gdziekolwiek zaznacza ; się
współzależność warunków śro
dowiska i zdrowia człowieka.

Został opracowany i' jest
wdrażany 10-Ietni program
badań. Fragment tegoż pro
gramu stanowi polski samo
dzielny udział (realizowany
wspólnie z Instytutem Żyw
ności i Żywienia w Warsza
wie) w tzw. Międzynarodo
wym Badaniu Kontrolowanym
— koordynowanym przez
Światową Organizację Zdro
wia — poświęconym „pierwot
nej prewencji choroby wień
cowej”. Badaniami objęto
6 138 mężczyzn w wieku 40—
59 lat, zatrudnionych w 8
dużych zakładach przemysło
wych.
B3 ADANIA prowadzone w

tak, dużej skali, systema
tycznie i precyzyjnie, dają mo-

cja krzewów, żywopłotów, kwietników i trawników stanowi
łaby łącznik między naturalnym żywiołem rzeki, a kulturo
wym środowiskiem miasta. Ze Wzgórza Wawelskiego sze
roka panorama otrzymałaby wówczas przedpole, a ulubiony
szlak spacerowy krakowian nabrałby cech szeregu kameral
nych wnętrz mieszczących plażowiczów, szachistów, czy
wreszcie spragnionych odpoczynku turystów.

żliwóść porównań i będą mia
ły duże znaczenie dla nauki i
praktyki lekarskiej.' Już mają.
Badania epidemiologiczne
przyniosły rozpoznanie stanu
zdrowia załóg zakładów prze
mysłowych związanych współ
pracą z AM.

I od razu weszły w prakty
kę:' .leczenie kliniczne w szcze
gólnie trudnych . przypadkach,
wysokospecjalistyczne konsul
tacje w przychodniach i ambu
latoriach AM; konsultacje pra
cowników uczelni w przycho
dniach zakładowych, pomoc
szkoleniowa- dla przemysłowej
służby zdrowia, podejmowanie
wskazanych przez zakłady te
matów badawczych. .Słowem:
wyniki badań już służą pracow
nikom fabryk, pozwalają na le
czenie (wiele osób dzięki bada
niom dowiedziało się o swej cho
robie) i- profilaktykę.
ER OKROCZNIE odbywają

■się konferencje sprawo-
zdawczo-naukowe, umożliwia
jące śledzenie przebiegu ba
dań i ich Wyńików. ,, Kolejna
konferencja Odbędzie się 3 i 4
kwietnia : Jej, gospodarzem bę
dzie tym razem WSK Mielec.
Na konferencji przedstawiony
zostanie całokształt dotychcza
sowych badań. Wyniki prac
swych zespołów przedstawią:
Jan Sznajd, Adam Szymusik,
Tadeusz . Popiela, Wiesław Ję-
d r^ęhc)w;śki, Deszek,* „

da,*ą.WaW firzegofczyię ’jd-*
nuś£ ĄaPraącUi
Ksenia Młodkowska, Adam
Wędrychowicż, Eugeniusz
Wojtowicz, Beata Tobiasz.

Prace dotyczą m, in.: epide- :

miologii w przemyśle, epidemio
logicznych badań psychiatrycz
nych, częstości występowania i

zagrożenia chorobą wieńcową,
epidemiologicznych badań cho
roby wrzodowej żołądka i dwu
nastnicy, występowania prze
wlekłych nieswoistych chorób
układu oddechowego, częstości
występowania i nasilenia . (w
powiązaniu ż czynnikami środo
wiskowymi) choroby, wibracyj
nej,. ocóny toksycznego działania
i wpływu ną stan zdrowia par
rtęci, fluoru i jego związków,
chlorku winylu.

Już z tego skrótowego prze
glądu tematów wynika, że

program badań zakrojony zo
stał wielostronnie, z wyczu
ciem najbardziej istotnych
potrzeb i problemów środo
wisk przemysłowych.

HELENA NOSKOWICZ

ALEKSANDER BflHM

Rys. MOTR PATOCZKA

Eugeniusz B. Chciałbym wo
kół działki założyć ogrodzenie
z prętów stalowych i rur na

podmurówce. Ile wyniesie w

tym .wypadku opłata skarbo
wa za udzielenie zezwolenia?

Rozporządzenie Rady Mini*
strów w sprawie opłaty skar
bowej z dn. 29. XII 75 (DZ. U.
nr 46) ustala opłatę ryczałto
wą w wysokości 200 zł za po
zwolenie na budowę stałego
ogrodzenia ażurowego a ile
nie przekracza ono 1,20 m wy-:
sokości i nie jest wykonane z

kształtowników metalowych,
względnie elementów wymaga
jących obróbki kowalskiej. W
pozostałych wypadkach opłata
wynosi,od30do300złza1
mb. ogrodzenia, jej wysokość

konkretnym wypadku usta-
Urząd Gminy, (hs)

w

la

Murarz sztukator
Czytelnia. Kończę w tym fo

ku VIII klasę szkoły podsta
wowej . Interesuje mnie Kon-
serwacja zabytków. Czy Jest w

Krakowie placówka oświatowa,
w której mógłbym kontynuo
wać naukę w tej właśnie spe
cjalności? 4

W Zespole Szkół Budowla
nych (ul. Złotej Kielni lj
istnieje 4-letnie Liceum Zawo
dowe, którego uczniowie zdo
bywają zawód: konserwator
zabytków — murarz sztukator.'

(1)
'

Za mało lat...
Henryką !K. Pracowałam za/

wodowo od wyzwolenia , do
1949, ponownie podjęłam pracę
w październiku 1Ś71 roku. Od
21 października 1975 r.. do
chwili obecnej jestem na zwol
nieniu lekarskim. Stań zdrę-
wia kwalifikuje mrjie. do uzy
skania renty inwalidzkej. Czy
mogę ją obecnie, uzyskać?,

Jednym z warunków uzy
skania renty inwalidzkiej jest
5-letni staż pracy w ostatnim
i®-leciu. Pani ma ok? 4 lat za
trudnienia, a zatem waTunku
nie spełnia i — nawet przy
zakwalifikowaniu do jednej

'
z

trzećh *
gmp« inwalidzkich —

renty uzyskać Pani aktualnie
hietóoże*.'t(rfrk¥) *:5w* **■ !

IjW Urlop

w okresie wypowiedzenia
J. K. Chrzanów; Czy mam;

prawo w okresie wypowiedze
nia pracy (które sama złoży
łam) wykorzystać należny mi
urlop wypoczynkowy?

Tak, reguluje tę kwestię, art.
170 Kodeksu pracy, któty mó
wi m. in., że jeśli stosunek
pracy wypowiada pracownik
— urlop powinien być wyko-;
rzystany w okresie wypowie
dzenia, choćby okres wypo-
wiedzenia był krótszy, niż 3
miesiące. (JP)

Zniszczona podłoga
J. O. Jestem użytkownikiem

maiego pomieszczenia zwane
go służbówką. Mam zniszczo
ną podłogę, (z masy ksylolito-
wej) więc zwróciłem się dó
administratora z prośbą o

zacementowanie dziur i pokry
cie podłogi gumoliteiń lub
płytkami PCW. Administrator
odmówił twierdząc,' iż napra
wa podłogi należy do lokato
ra. Czy słusznie?

Naprawą podłogi należy do
użytkownika, natomiast wy
miana całej .

— do admini
stracji. Radzimy złożyć w a-,
dministracji , podanie o

mianę podłogi. Przyjdzie
chowiec, który określi,,
podłoga kwalifikuje się
naprawy, czy do wymiany.
(Sprawy powyższe reguluje
Rozp. Min. Gosp. Komunalnej
z dn. 5. VIII. 1965 r. Dz. U.
nr 35, poz. 227). (am) <

Klub Jazdy Konnej
Beata i Joanna.. Prosimy o

wskazanie adresu Klubu Jazdy
Konnej, gdyż chciałybyśmy
zapisać się na taki kurs. Ja
kie są warunki przyjęcia?

Klub Jazdy Konnej mieści
się w Krakowie-Chełmie, ul.
Niezapominajek 1. Dojazd' z

Cichego Kącika autobusem 152
lub 102. Wszelkich informacji
udziela sekretariat Klubu. (W)

Insulina

wy-
fa-
czy
do

A. T. Za które leki, stoso- *

wane przy cukrzycy, pacjent
objęty uspołecznioną Służbą
zdrowia płaci jedynie 10 proc,
obowiązującej ceny aptecznej?

W wypadku przewlekłej cho
roby, jaką jest pukrzyca, 10-
procentową opłatą objęta jest
insulin*. (1)



Wstygtklm, kttay w świątku te śmiercią naste-

go najdroistege Męża, Tatusia, Brata i Szwagra

śp. MIECZYSŁAWA MACIARZA
okazali nam wlela serca 1 wśpóJctucla oraz wzlę-
U tak licznie udział w ostatniej Jego drodze na

wieczny spoczynek — składamy tą drogą najser
deczniejsze podziękowanie.

bodzina

Lokale

SPRZEDAM M-S wtśśno-
śclowe, superkomfortowe

— widna kuchnia. Oalcdl.
Wieczysta..- Zgłoszenia:
Kraków, ul. Wielicka 2SA/1.

ZAMIENIĘ M-4, wysoki
parter, ul. Kazimierza
Wielkiego — na dwa od
dzielne mieszkania. Ofer
ty 96106 „Prasa” Kraków,
Wiślna a.

ZAMIENIĘ M-3: 2 poko
je, loggia, <1 mi, super
komfortowe, na Kozłów-
ku, na równorzędne lub
większe w innej dzielni
cy. Oferty 96110 „Prasa”
Kraków, Wiślna 1.

WTRYSKARKĘ automa
tyczną — kuplą. Kraków,
Rozdroże ls b.

BONY PeKaO na samo
chód — kupią. — Telefon
Sit-M .

>' Sprzedaż

PUDELKI miniaturowe —

rodowodowe — sprzedam.
Kraków, Zamojskiego 1)4/1

FLIZY * włoskie podłogo
we, 4 mi — oraz pralkę
SHL — sprzedam. Telefon
354-57.

PRASOWNICĘ sprzedam.
Oferty 96353 „Prasa’* Kra
ków, Wiślna i.

KOCIOŁ e. o. 1,2 mi, że
liwny, na koks. — Oferty
95146 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2, lub telefon
301-96.

TEXA5 Instruments SR-
50 — minikalkulator 25-
dtiaianiowy, z pamięcią —

sprzedam. Tel. 637-01 —

wieczorem.

KOMPLET m®bli do sprze
dania. Tel. 665 -56, w godz.
8—13.

MOTOCYKL M-72 z bocz
nym wózkiem — sprze
dam. Kraków - Czyżyny,
ul. centralna 34 42.

PIERŚCIONEK z brylan
tem 0,54 karata 6/4 —

sprzedam. — Oferty. 96425 ;
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

SYRENA 105-L, fabrycz
nie nowy —. sprzedam. —

Ul. Ugorek 1 253.

SAMOCHÓD osobowy —

Skoda Tudor — sprze
dam tanio. Cena 8.000 zł.
Kraków, al. Słowackiego
40 1,' w godz. 16—19.

ROZSADĘ' pomidor.ów —

odmiana „rewermun” -r-

sprzedam, Krąków^ *)u£r
Pustynna 8.

PILNIE sprzedam suknię
ślubną (retro). Tel, 464-05.

PUDLE — szczenięta —

czarne — sprzedam. Wie
liczka, ul. Konopnickiej
5, tel, 645.

FIAT 126 p — sprzedam.
Odbiór w „polmozbycie”.
Henryk Spyra, tel. 101-03,
wewn. 214.

LODÓWKĘ małą „Igloo**,
stań dobry — okazyjnie
sprzedam. Kraków, Szope
na 12,11.

FIAT? 125 p nowy — sprze
dam. Odbiór w „Pólmo-
zbycię**.— Oferty 93418
„Prasa” Kraków, . Wiśl
na 2.

MŁODĄ krowę 7-letnią r-

ni ©cieleniu — sprzedam.
Mógiła nr 84, koło Kopca
Wąńdy.

KROWĘ wysokodelną —

oraz wózek konny na re
sorach, wymagający re
montu — sprzedam. Kra
ków - Czyżyny, ul. Woź
niców 22.

SZYBKO PRZYGOTOWUJEMY

ZAOCZNIE i WIECZOROWO

do egzaminu eksternistycznego
w zakresie liceum ogólnokształcącego

tnfórmacjl udziela i zapisy przyjmuje Zarząd.
Kraków,kl Towarzystwa Wiedzy Powszechnej —

w KRAKOWIE, Ul. BASZTOWA 1* — XV piętro,
codzienni, w godz. li—14, z wyjątkiem sobót.

WSTRZELIWANIE
KOŁKÓW w ŚCIANY

do zawieszania obrazów i innych przed
miotów domowych, zakładanie szyn i kar
tuszy metalowych, czyszczenie dywanów i
chodników nowoczesnym, importowanym
sprzętem, nie niszczącym apretury I osno
wy czyszczonych dywanów --- WYKONUJE
w mieszkaniach zleceniodawców — Oddział
..Usługa” — Wojewódzkiej Usługowej Spół
dzielni. Pracy, Kraków, Rynek Główny 34.

Przyjmowanie zleceń I udzielanie infor
macji telefonicznie, pod nr 281-83,

J-pokojowe mieszkanie
superkomfortowe w Mi
strzajowicach — zamienią
na równorzędne na Koz
łówce, Podgórzu lub oko
lice parku Krakowskiego.
Telefon 314-49 — w godz.
popołudniowych.
DWIE garsoniery w dziel
nicy Krowodrza — zamie
nię na mieszkanie M-3,
Nowa Huta wykluczona.
Oferty 96588 „Prasa” Kra
ków, Wfślna 2.

2 POKOJE komfortowe —

przy ul, Dietla — zamie
nię na mały pokój z ku
chnią lub garsonierę —

komfortowe. Ofirty 96073
„Prasa” Kraków, Wiśi-
na 2.

MŁODE, bezdzietne mał
żeństwo, członkowie spół
dzielni mieszkaniowej —

poszukuje mieszkania w

Krakowie lub Wieliczce. —

Oferty 96080 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ASYSTENTKA UJ, posia
dająca wkład spółdziel
czy, poszukuje niekrępu-
jącego pokoju na rok. —

Oferty 95311 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE, bezdzietne mał
żeństwo, członkowie spół
dzielni; mieszkaniowej —

poszukuje mieszkania w
Krakowie.' — otórty 96081
„Prasa” Kraków, • Wiśl
na 2.

NOWA Huta! Superkom-
fortową — kwaterunkową
garsonierę, 28 mi, na wy
sokim parterze, zamienię
na mieszkanie 2-pokojo-
we, superkomfortowe. —

Oferty 96722 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ zaraz dozorco
stwo. Warunek: mieszka
nie. Oferty 95989 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA, po stu
diach, członek spółdziel
ni mieszkaniowej, pilnie
poszukuje nie umeblowa
nego pokoju' lOb* grf^so^
niery. Oferty 96118 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE M-3 z ciem
ną kuchnia. W Nowej Hu
cie ~ zamienię na dwie
oddzielne garsoniery •—

dzielnica ob^iętna. Oferty
95991 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SAMOTNA poszukuje nle-
kpęptijącego pokoju. Ofer
ty 96109 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo z

dzieckiem poszukuje mie
szkania. Może być dozor
costwo. Oferty 96108 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ lub miesz
kanie pilnie wynaj mi e

młode małżeństwo. Czynsz
z góry za rok. -7 Oferty
96101 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ trzy pokoje z

kuchnią, superkomfortowe
— w Nowej Hucie — na

dwa pokoje z kuchnią i
pokój z kuchnią, lub gar
sonierę, superkomforto
we, w Nowej Hucie. —

Oferfy 96140 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z pięcio
letnim dzieckiem poszu
kuje nlekrępującego po
koju, na rok. — Cżynśz
możliwy za 6 miesięcy z

góry, oferty 96124 „Pra
są" Kraków, Wiślna 2.

zamienię garsonierę z

jasną kuchnią, superkom-
fortową, w Krakowie, na

pokój z jasną kuchnią,
superkomfortowe, w Kra
kowi. lub Nowej Hucie.
Oferty 96104 „Prasa" Kra
ków, wiślna 2.

JESZCZE ZDĄŻYSZ
mseiTOECHM

Kolejne losowanie «LAJKONIKA»
odbędzie się w niedzielę 4 kwietnia, o go
dzinie 12, w Pałacu Młodzieży w Krakowie,
ul. Krowoderska 8.

Fundusz gry rozliczany jest oddzielnie
dla pierwszego i drugiego losowania.

Wygrkne poszczególnych stopni wypłaca
ne są zgodnie z regulaminem gry.

PONADTO:
♦ na 4-cyfrową końcówkę banderoli ku

ponu 5-zakładowego, opłaconego kwo
tą 20 zł — przeznacza się premie po
5.000 złotych

♦ na 3-cyfrową końcówkę banderoli ku
ponu 5-zakladowego, opłaconego kwo
tą 20 zł, przeznacza się premie po 500
złotych.

Zawiadamia się PT Grających, że dla 3,
4, 5 i 8-cyfrowych końcówek banderol ku
ponów 5-zakladowych po 20 zł, w grach
983, 984, 985 (z dnia 11, 19, 25 kwietnia 1978
roku), zostały ustalone premie specjalne.

POKÓJ z kuchnią, kom-
fortowe, rozkładowe, 46 mś
— telefon, I p., Ul. Mio
dowa — zamienię na M-2,
—3 . Oferty 96111 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

OD czerwca (lipca) asys
tentka poszukuje garso
niery lub superkomforto-
wego pokoju. Oferty 96102
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2-

DOZORCOSTWO zamienię
na mieszkanie prywatne.
Oferty 96105 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

STARSZA, rencistka, za
opiekuje się starszą lub
chorą panią, w zamian za

mieszkanie. — Zgłoszenia:
Kraków, Długa 39 3a, tel.
310-30*

2 POKOJE z kuchnią za
mienię na dwie garsonie
ry. Nowa Huta, os. Wan
dy 2812, telefon 415-16 —

A. Scherantz.

WROCŁAW - centrum! —

Zamienię auperkomforto-
wą garsonierę z balkonem,
26 ms — na mieszkanie W
Krakowie. — Oferty 96172
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ pokój pracu
jącemu, spokojnemu, sa
motnemu panu. Kraków-
Kozłówek, ul. Okólna
28,101.

SAMOTNY poszukuje po
koju na rok. — oferty
96244 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

ŁADNY pokój z kuchnią,
30 ml, balkon, loggia —

— I p., superkomfortowe,
w Mistrzej owicach — za
mienię na równorzędne na

os. Widok lub w okolicy
Bronowie. — Oferty 96167
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

PIĘKNE, słoneczne, su-,
perkomfortowe dwa mie
szkania : M-3, dwa poko
je, ślepa kuchnia, 37 mi,
i M-4 — trzy pokoje, śle
pa kuchnia, 44 mi — za
mienią na mieszkanie 4-
pokojowe, komfortowe —

najchętniej budownictwo
międzywojenne. — Oferty
96202 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POKOJ z kuchnią, super
komfortowe, spółdzielcze,
duże, dzielnica Zwierzy
niec -r zamienię na podob
ne dwupokojówe lub dwie
garsoniery. Warunki do
uzgodnienia. Oferty 96193
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na'1 2.

DOZORCOSTWO — super
komfortowe przy cichej
ulicy, dużo zieleni — za
mienię . na mieszkanie
prywatne. Dzielnica Kro
wodrza. Oferty 96259 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój nie
umeblowany na rok —

małżeństwu bezdzietnemu,
pracującemu — (członkom
spółdzielni mieszkaniowej)
lub osobie samotnej. —

Czynsz z góry. Nowa Hu
ta, os. Kalinowe, bl. 21T56.

POKÓJ z kuchnią, kwa
terunkowe, supęrkomfor-
towe, luksusowo wyposa
żone, telefon, 30 mt, VI p„
dwie windy, okolica pl.
Wolności — zamienię na

oodobne 2 pokoje, ewen
tualnie komfortowe, ,w tej
samej dzielnicy. • — Może
być spółdzielcze. — Oferty
96236 „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

DWOM kulturalnym, spo
kojnym studentkom, wy-
najmę komfortowy pokój
w centrum. Oferty 96231
..Pfasa” Kraków, Wiśl
na 2.

STARSZA fniekłótliwa) *-

wypłacalną, poszukuje - —

skromnego pokoju, ewen
tualnie wspólnego przy sa
motnej kobiecie. Oferty:
Jonówek, 30-536 Kraków,
Benedykta 5/7.

MIESZKANIE własnościo
we lub domek do 200 tys.
zł, najchętniej okolice
Nowej Huty — kuplę. —

Oferty 96220 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 3.

PRACA HANDLU KRAKOWSKIEGO
BEZDZIETNE małżeństwo
poszukuje samodzielnego
pokoju w Krakowie lub
okolicy. Oferty 96224 ,Pra
sa’* Kraków, Wiślna 2.

w sobotę 3 kwietnia

PILNIE zamienię pokój —

jasna kuchnia, balkon —

Superkomfortowe, 40 m2,
na 2—3-pokojowe. Warun
ki do omówienia. Oferty
96182 „Prasa” . Kraków,
Wiślna 2.

wszystkie placówki
z art. spożywczymi

UCZENNICĘ na mieszka-
nie — przyj mę. Kraków,
Olszyny 9b.

MIESZKANIE auperkom-
fortowe — 3 pokoje z ku
chnią, w wieżowcu przy
ul. Prądnickiej 58/9 — za
mienię na dwa pokoje z

kuchnią i garsonierę lub
na dwa mieszkania po po
koju z kuchnią, super
komfortowe.

Nieruchomości

DOM jednorodzinny, śu-

perKoiurortOwy, z gar*-
zem, cąry winny, sprze-
uam. Maria Kwarciak —

Kraków-vvol* justowska,
ul. Podłącza 5 — oglądać
codziennie po południu.

KUPIĘ w Krakowie lub
okolicy domek jednoro
dzinny lun garsonierę —

własnościową. W rozlicze
niu oferuję samocnod
osobowy „skoda s-100”.
oferty a-1j>2 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

W dniu tym czynne będq
handlu detalicznego PHS

oraz mięsno-wędliniarskie do godziny 14, z wy
jątkiem sklepów jednoosobowych.

Godziny otwarcia tych placówek pozośtają nie
zmienione — jak w inne dni tygodnia.

Sklepy jednoosobowe czynne będą tylko w przypadku,
gdy w danym rejonie brak jest sklepów o obsadzie wie
loosobowej.

DOMY TOWAROWE otwarte będą od godziny
9do16. - PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

czynne będą jak w inne dni tygodnia. — ZA
KŁADY FRYZJERSKIE i KOSMETYCZNE czynne

będą do godziny 21 — a FOTOGRAFICZNE do

godziny 14.

Klienci proszeni są o dokonywanie wcześniejszych za
kupów. — Dla ich ułatwienia, w piątek 2 kwietnia, han
del wydłuża czas pracy wszystkich sklepów PHS branży
spożywczej o 1 godzinę, z wyjątkiem sklepów, które

czynne są normalnie dłużej niż do godziny 19.

MAKóZYCaA Aniela —

zam. AAZuUAiiia, ui. Dą-
Oru w skie«u zguo^ta av-

6,4,ty uiacj tj MZAtuuią !— wy-
uauą przez zasadniczą
oz«Luś,ę u*oi.ronumACA.iią —i

gvl'uAoW.

WOJEWÓDZKA STACJA

SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w KRAKOWIE

suwa Tadeusz, Kraków,
ul. AVAiecnuwny 10, ua, zgd-
uił legitymację stauenciią
ńr 4o0u — w/daną przez

A<rakow.

zawiadamia, że z dniem 1 kwietnia 1976 roku ulega
likwidacji punkt przyjmowania prób do badań sani
tarno-epidemiologicznych — w Krakowie przy ul. 18

Stycznia 86.

JANCR Andrzej, zam.

ivrax.u\v, ŚmotucuM wskiegu
■i, zguoit legitymację

wyakną prZvz
ŻeSpOLU bZKÓł

nriw

zguD
szkolną —

uyreKcję
a.vAecnamcznycń
ś^rakowie.

x’ADLŁWSKI Jan — zam.

w Krakowiu, ul. BarsKa
41 10a, zguoii lcgityiiiciuj^
Jniwrs^tet a^iej>on5ki.,
ŁOWISZ Jan, zam. Stare
Bystre,, zguoil legityma
cję siużbuwą nr uzozz, —

wydaną przez PKb — Od
dział w Nowym Targu.

Przyjmowanie prób kału do badań sanitarno-epidemiolo
gicznych odbywać się będzie w niżej podanych punktach:

• Dla mieszkańców z terenu Dzielnicy Śród
mieście oraz gmin Gołcza, Iwanowice, Jerzmano-

wiCe-Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa,
Trzyciąż

KRAKÓŁjOBTM 18, w godz. 8,15-11

KUŹNIAR Artiit, zam.

i£raków, Dekerta 17/lp —

zgubił legitymację szkol
ną *- wydaną pi zez Li
ceum Zawodowe nr 2.

rmeszkańców z terenu Dzielnicy Kro
wodrza oraz gmin — Alwernia, Czernichów, Lisz
ki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, Krzeszowi
ce i miasto Krzeszowice

KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 76 w godzinach 8-14

GAWŁOW1CZ Bogdan —

zam. w Krakowie, ul. Rey
monta 79,5, zgubił legity
mację studencką nr 1919
— wydaną przez Akademię
Rolniczą w Krakowie.

9 3. Dla mieszkańców z tereńu Dzielnicy Pod
górze oraz gmin Biskupice, Mogilany, Świątniki
Górne, Skawiną, Wieliczka i miasta Skawina,
Wieliczka

WENGRYNOWICZ Anna,
zam. Kraków, Długa 27/1,
zgubiła legitymację stu
dencką nr L-10600/ 382/74 —

wydaną przez Akademię
Medyęzną w Krakowie.

KRAKÓW, ul. PRĄDNICKA 76 w godzinach 8—14

PIWOWARCZYK Ryszard
— zam. Będkowice 102 —

zgubił przepustkę służbo
wą nr 1567 — wydaną
przez Rafinerię Nafty w

Trzebini.

Róine

• 4. Dla mieszkańców z terenu Dzielnicy Nowa
Huta oraz gmin — Drwinia, Kłaj, Niepołomice
i miasto Niepołomice — jak dotychczas w budyn
ku Terenowej Stacji San.-Epid.

os. Krzesławice 118, w godz. 8-11

LEKARZOWI stomatolo
gowi wyńajmę kompletnie
wyposażony gabinet den
tystyczny, w centrum mia
sta. Oferty 96055 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SADZONKI goździków —

matecznik holenderski —

5 zł sadzonka, sadzonki
asparagusu springerii 2 zł
sadzonka, nasiona aspara
gusu springerii 30 gr na-

siono — poleca ogrodnic
two — Woźniak, 30-222
Kraków, 24, ul. Kogucia 9,
tel. 596-83 .

Przyjmowanie prób do badań diagnostycznych dla
mieszkańców wymienionych w pkt. od 1 do 3 odbywać
się będzie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej — Kraków, ul. PRĄDNICKA 76,
w godzinach 8—14, natomiast dla mieszkańców wymie
nionych w pkt. 4 — w budynku Terenowej Stacji Sani
tarno-Epidemiologicznej w Nowej Hucie, os. KRZESŁA
WICE 118 — w godzinach 8—

PRZEPISYWANIE na ma
szynie wszelkich prąc zle
conych — tylko u siebie
w domu. Zgłoszenia: Kra
ków, tel. 358-48.

EKSPRESOWE naprawy
protez 1 inne prace tech
niczno - dentystyczne —

wykonuje zakład techniki
dentystycznej — a. sie-
mieński, al. Słowackiego
50/12, w godz. popołudnio
wych.

EKSPORTU WEWNĘTRZNEGO
ODDZIAŁ w KRAKOWIE

uprzejmie PT Klientów, że
zawiadamia

GARAŻ ną tórżnie Nowęj
Huty — kupię. ~ Oferty
96214 „Prasą’* Kraków,
Wiślna 2.

w najbliższą sobotę, 3 kwietnia

MASZYNY biurowe na
prawia sumiennie, szybko,
zakład usługowy, Henryk
Sosin -* mechanik, Kra
ków, ul. Wielopole 10.

wszystkie sklepy «PEWEXU»
będq czynne jak zwykle

2 DIETETYCZNYCH obłą-
dów domowych, z odbio
rem — poszukuję. Telefon
3J2-6' .

'

Zapraszamy



Nr 75 (9457)

Telefon tęją&dnia

IŁ

Miejsc do rekreacji jest sporo
lecz kto je zagospodaruje?
Wnioskując z wypowiedzi

naszych Czytelników w ramach
wczorajszego „Telefonu tygod
nia” spóźniona w tym roku wio
sna również zaskoczyła przed
siębiorstwa, które powinny dbać
o odpowiednie warunki rekrea
cyjne w naszym mieście. Wielu
krakowian zadaj e sobie pyta
nie: czy doprawdy tak trudno
z nastaniem cieplejszych dni,
oczyścić z kurzu ławki na Plan
tach, czy nie można wcześniej
zająć się ich naprawą? Np. w

W kilku wierszach
WYSTAWA MALARSTWA I

MIECZYSŁAWA CZEKAJA,
której tematem jest martylo-
rogia więźniów oboiu koncen- ,

tracyjnego na Majdanku, o-

twarta zostanie 2 IV o godz. 1*******
17 w Nowej Hucie w salonie i
TPSP al. Róż 3. Równocześnie
będzie można obejrzeć prace
z ogólnopolskiego konkursu
na plakat i rysunek: Z. i A.
Darowskich, W. Schmidta, J.
Lessaera, Kr. Chypiak oraj
młodzieży szkół średnich i
podstawowych pt. „Kobiety w

hitlerowskich obozach koncen
tracyjnych**. Wystawa trwać
będzie do 17. IV. w godz.
11—17.

Baranina po kaukasku, maka
ron zapiekany, kołduny litew
skie z 'bulionem, schab ze śliw
kami, kluski śląskie, zraz wie
przowy po węgiersku, kluseczki

półfrancuskie; rizotto z drobiu
lub pieczarki w śmietanie — to

tylko niektóre z potraw przygo-
tewanych 1 serwowanych przez
uczniów Zasadniczych Szkół Ga
stronomicznych Dokształcają
cych, którzy brali udział w Mię
dzywojewódzkim Konkursie

„Młodego Kucharza”, zorganizo
wanym przez Przedsiębiorstwo
Przemysłu Gastronomicznego w

Krakowie.
W konkursie odbywającym się

wczoraj w ZSG w Nowej Hucie
na oś. Złotą Jesień, uczestniczy
ło 13 uczniów klas II, specjalno
ści — kucharz. Punkty potrzeb
ne do zwycięstwa zbierali oni
za wiedzę praktyczną oraz za

teorię Najsprawniejszymi w obu
dziedzinach okazali się: Halina
2al/s ~ zdobywczyni I mięjąca,

*

STUDENCKIE CENTRUM
FILMOWE „ROTUNDA”, włą
czając się do tegorocznych
„Konfrontacji”, prezentuje na

otwartych pokazach włoski
film w reżyserii Feliniego
„Satiricon” dziś o godz. 17, 29,
22 i 24. Bilety do nabycia w

kasie
1od

kina przy ul. Oleandry
godz. 18.

*

PIĄTEK 2 BM, 8 CK
urzą<*

W
„POD JASZCZURAMI**
dza I Ogólnopolskie Konfron
tacje Kulturalne Studentów
AM. Otwarta zostanie wysta
wa plastyki studentów AM,
wystąpią — od godz. 15 — D.
Żmijewska z zespołem „Sauna
Band**, grupa „Retro** z ĄM
Gdańsk, „’Exiies” z AM Po
znań, kabaret, „Loża 44’* z AM
Lublin. Następnie odbędzie
się bal medyków.

*

DZlE ZOTWARTA ZOSTAŁA
w Galerii Fotografii przy ul.
Boh. Stalingradu 13 ogólnopol
ska wystawa fotografii arty
stycznej przygotowana przez
studentów fotografików z Aka
demii Medycznej w Polsce.
Wystawa trwać będzie jedynie
pięć IV br.dnitj.do4

♦
ARTYKULE
I ODNOWA

„WYSPIaN-
TEATRU W

w

SKI
EUROPIE” pisał Teofil Trzciń
ski! „Jeśli porównamy wszy
stko to, co się działo w te
atrze europejskim wtedy, kie
dy Wyspiański swoimi dzieła
mi poetyckimi i swymi teore
tycznymi wypowiedziami na
kreślił pewną nową drogę dla
teatru, to widzimy, że to wszy
stko zaczyna się realizować w

teatrze europejskim dopiero
wtedy, kiedy on zamilknął”,

Z okazŁji Międzynarodowego
Dnia Teatru myśli
wielkiego reformatora
pomni przygotowana
Teatr Lektora Muzeum
rycznego m. Krakowa impreza
która odbędzie się 4 IV o go
dzinie is w sali, muzeum w

Krzysztoforach — Rynek Gł.
35. Wystąpią E. Wojciechow
ska i T. Wójcik.

naszego
przy
przeć

Histo-

Kuchcikowe specjały

ziele,ni, żad-
i boiska do
Interwencje

administracji

Nowej Hucie przy al. Rewolu
cji Październikowej 60 proc,
ustawionych ławek jest zepsu
tych. A przecież pierwszy wio
senny relaks zaczyna się właś
nie od spacerów po Plantach i

alejkach na skwerach.
W os. Azory przy ul. Jaremy

(w pobliżu bloku 14 B) znajduje
się rozległy plac, który od 8 lat
jest zupełnie nie zagospodaro
wany. Tymczasem nie ma w po
bliżu ani skrawka
ńego placu zabaw
gier sportowych,
mieszkańców w

tego budynku (i sąsiednich) nie
odnoszą żadnego skutku, po
dobnie zresztą jak prośby o li
kwidację ustawionych tuż pod
oknami pojemników na śmieci.

Podobny sygnał otrzymaliśmy
od lokatorów bloku przy ul.

Dzierżyńskiego 75, gdzie na do
miar złego zatruwa powietrze
pobliska kotłownia.

Z apelem do władz miasta o

większą dbałość o skwery i parki
zwracają się za naszym pośred
nictwem osoby starsze, dla któ
rych niedostępne są dalsze spa
cery. Młodzi natomiast chcieli-
by widzieć w miejscu zamiesz
kania więcej boisk sportowych,
deklarują społeczną pomoc, przy
ich urządzeniu, byle tylko kor
mitety osiedlowe i ADM-y wy
kazały ze swej strony zaintere
sowanie tą sprawą. .Za mało jest
również — zdaniem naszych
Czytelników — basenów kąpie
lowych, ścieżek zdrowia i let
nich kawiarni. Miejsca na re
kreację w Krakowie nie bra
kuje. Rzecz w tym, ąby odpo
wiednio je zagospodarować, (aż)

„MAZEPA” —. filmowy debiut
reżyserski znanego aktora GU
STAWA HOLOUBKA jut 4
kwietnia na ekranie kina „War
szawa"! Jest to pierwsza w

dziejach polskiej kinematografii

„Sprawa Dantona"

przedmiotem „Anatomii spektaklu"
Przed trzema laty Rod. Publi

cystyki Kult. TVP-Kraków obok

iStanisława Więcek miejsca II
Adam Kozłowski zdobywca miej
sca III. Wszyscy troje są ucznia
mi Zasadniczej Szkoły Gastrono
micznej Dokształcającej miesz
czącej się przy ul. Siennej w

Krakowie. Miejsce IV przypadło
w udziale Cecylii Kurowskiej z

Nowego Sącza, a V Zofii Kowal
czyk z Krakowa.

Tak więc przodowały dziew
częta, trudno się dziwić, okazuje
się bowiem, że i zawód kucha
rza opanowały kobiety, (bog)

Komunikat MO
KD MO Krakdw-Nowa Kuta Jeot

w posiadaniu męskiego kożuszka
ze skór baranich. Osoba po
krzywdzona proszona jest o zgło
szenie się w KD MO os. Zgody
19, pok, 57 w godz. I—li. Ponadto
osoba, której w lutym 1971 r.

skradziono pieniądze w okolicy
restauracji „Oaza” w Nowej Hu
cie również proszona jest o zgło
szenie się pod powyższym adrę-
•esa.

Pełna mobilizacja porządkowa
Do wiosennych porządków w

naszym mieście przystąpiły
wszystkie przedsiębiorstwa, któ
rych zadaniem jest utrzymanie
czystości i poprawa wyglądu es
tetycznego ulic i placówek oraz

terenów zielonych. MPO skiero
wało wczoraj 12 zamiatarek, 10
polewarek, 2 rapidy do mycia
znaków drogowych oraz 48-oso-
bową ekipę robotników do prac
porządkowych, które koncen
trowały się w obrębie II obwod
nicy.

Krakowskie DZBM-y zatrud
niły 9 zamiatarek „Hako", z

których 4 oczyszczały skrzyżo-.
wania ulic w Śródmieściu, a po
zostałe — w Krowodrzy, Podgó
rzu 1 Nowej Hucie. Dzielnicowe

Zarządy Dróg 1 Zieleni wysłały
do malowania słupków i łańcu
chów zabezpieczających przy u-

licaćh — 5 ekip, a Miejski Za
rząd Dróg i Zieleni już od wtor
ku zajmuje się odnawianiem na

jezdniach przejść dla pieszych i
znaków kierunkowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Zie
leni przystąpiło natomiast przy
użyciu 14 jednostek mechanicz-

adaptacja znanej tragedii
wackiego! W rolach głównych:
Magdalena Zawadzka, Jerzy
Bończak, Mieczysław Voit, Zbig
niew Zapasiewicz, Krzysztof
Kolberger i inni.

„Anato-

„Dziady
Konrada

eomlesięosnych „Recenzji teatral
nych”, oceniających na. bieżąco
produkcję teatralną Polski połud
niowej i obok mających na celu
syntetyczną notację stanu aktor
stwa polskiego w latach 70-tych
„Twarzy Teatru”, podjęła produk
cję cyklu filmów dokumentalnych
pod wspólnym hasłem
mia spektaklu”.

Cykl inaugurowały
73”, ukazujące pracę __

Swinarskiego nad „Dziadami”, re
portaż Joanny Chlebowicz, pre
zentowany w telewizji 1 pokaza
ny na Ogólnopolskim Festiwalu
Filmów Krótkometratowych w

Krakowie. Następnie zarejestro
wana została praca Tadeusza Kan
tora nad „Nadobnisiami i Kocz-
kodanami” Witkacego w Teatrze
„Cricot-2”, Jerzego Krasowskiego
nad „Sprawą Dantona” Stanisławy
Przybyszewskiej i Krystyny Sku-
snanki nad „Ślubem” Gombrowi
cza.

W sobotę I IV 71 • godz. 17.15
w programie II Ogólnopolskim
Redakcja zaprezentuje film Kriy-
sztofa Miklaszewskiego i Ireny
Wollen „Krasowski 1 „Sprawa
Dantona”, drugi film ze wspom
nianego cyklu. Założeniem fil
mowego reportażu, śledzącego pra
cę znanego krakowskiego reżyt
sera od pierwszej próby do pre
miery, jest ukazanie procesu na
rodzin przedstawienia poprzez
widpoę^ę jego głównego twórcy,

Fot. JADWIGA RUBlS

nych (105 ludzi) do oczyszczania
alejek, usuwania suchych drzew
i gałęzi oraz odkrywania zabez
pieczonych na okres zimy krze
wów róż i sadzonek, bratków
(na zdj.) Świadczy to, że zima

już chyba do nas nie powróci.
'

(aż)

Notatnik krakowski
DZlS O GODZINIE!

II — MDK, ul. Grunwaldzka
— Finał I Międzynarodowego

i

5
Konkursu Malarskiego. Wręczanie
dyplomów, rozdanie nagród.
Ą 18 — Klub MPiK, pl. Cen

tralny — „Felietony i reportaże”
— spotkanie z red. D. Passentem z

„Polityki".
18—SARP, ul.Jana11—

mgr inż. arch. J. Rączka wygłosi
odczyt pt. „Problemy architek
tury Krakowa w oczach miłośnika

architekta’,*.'
JUTRO O GODZINIE:

18 — Zbiórka: Mateczny,
przystanek autobusowy 103. kieru
nek Wieliczka —rąmaęh Mie
siąca Pamięci Narodowej — Pła-
szów — miejsce masowej zagłady
istnień ludzkiCh> ,

17 — Klub Osiedlowy „Dą
bie”, ul. Widok 12 — Otwarcie wy
stawy ze zbiorów Muzeum Etno
graficznego pt. „Stroje ludowe’’.

# 17 — ZNFr-uł. Szewska ' 20
Recital Marii Malickiej?

. V — MDK^^l..|^>Snwaldz-!
ka 5 — Dla najmłodszych — bajki
o zwierzętach.

-fr 18 — 'PAN, ul. Sławkowska
17 (aula) — Posiedź* nauk. Kom.
Ochrony Zdrowia Społecznego i
Pol. Tow. Higieny Psychicznej; dr
J.‘ Matłaehowski — „Podstawowe
zasady uczłowieczenia”.

Malarstwo na szkle
Adama Słowińskiego

Ludową malarstwo na szkle
jest dziś dziedziną twórczości
tyleż popularną, co — mimo po
zorów — niezbyt często uprawia
ną. Być może dlatego, że wy
maga specjalnych predyspozycji
psychicznych autora przy jedno
czesnym przynajmniej dobrym
opanowaniu dość nietypowego
warsztatu. Źródłem powodzenia
malarstwa na szkle jest zapew
ne także fakt, że uprawiają je
ludzie obdarzeni wyjątkowo dużą
wrażliwością, pozwalającą na

tworzenie śiciata dostatecznie
odległego od codzienności, aby
nas oczarował.

Po tym wszystkim można tyl
ko powiedzieć, że malarstwo na

szkle Adama Słowińskiego ma

wszystkie wymienione tu cechy
i dlatego jego wystawa w galerii
Desy w Kramach Dominikań
skich cieszy się sporym zainte
resowaniem. Z noty biograficz
nej, umieszczonej w katalogu
wystawy, dowiadujemy się, że
autor urodził się w Dolinie Koś
cieliskiej, że przez dwa lata pra
cował w schroniskach w Ta
trach, ie w 1951 przeniósł się do

Hejnał na kobzie
Najbardziej znana trąbka w

Police — trąbka na której etrai-
nik z Wieiy Mariackiej co godzi
na wyffry-wa hejnał muei być
oddana do remontu kapitalnego,
Zajmie zię tym w czynie społe
cznym znana spółdzielnia t,Ima
go-Art is9', która zobowiązała się
tę operację przeprowadzió w cią
gu paru godzin: Niech nae więc
nie zaskoczy fakt, ie przez dzi
siejsze popołudniowe godziny
hejnał wygrywał będzie na kob
zie znany twórca kabaretu,
dziennikarz „Gazety Póbudnto-
wef> Henryk Cyganik^

Str. 5

Berliety" w Krakowie

Sto nowoczesnych autobusów

otrzymało MPK
zajezdni autobusowej

Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko
munikacyjnego- w Bieńczycach
dotarły dziś nowe autobusy
marki „Berliet”, model PR 110.
Tak więc w blisko trzy lata

później niż w stolicy, także po
miejskich szlakach kursować
będą te‘ nowoczesne, 3-drzwiowe

wozy; winno to mocno uspraw
nić komunikację MPK w na
szym mieście, gdyż dostawa wy
nosi 100 pojazdów.

W dniu dzisiejszym pracowni
cy Zakładu Komunikacji Samo
chodowej malują oznaczenia i

przygotowują tablice informa
cyjne w tych autobusach. Jak
się dowiadujemy, „Berliety” —

już od jutra — skierowane zo
staną na wszystkie sześć linii

pośpiesznych, a także zasilą li
nię nr 132, 119, 124, 105 i 208.

' 18 — PAN, sala 24 — Walne
Zebranie Wyborcze Oddziału Krak.
Pólsk^ego Towarzystwa ivi,iosn*r
ków Astronomii.

18 — Klub Kuźnia, os. Zł.
Wieku 14 — Galeria „M”. Werni
saż wystawy Ewy Lutosławskiej
i Macieja Jerzmanowskiego. Ma?*
larstwo, rysunek, grafika, rzeźba.

18 — KTF; ul. Boh. Stalin
gradu 13 — „Wieczór debiutantów**
poprowadzi mgr J. Baranowski.

18 — Klub „Społem”, ul. Flo
riańska 28, 1 p. — Wieczór autorski

Ireny Markiewiczówny pt. „By,
nigdy nie wrócił Oświęcim”.

19 — ZLP, ul. Krupnicza 22
— Wieczór autorski Wita Jawor
skiego.

19 - Dom Turysty PTTK, ul.
Bitwy pod Lenino 2/6 — Mgr R.
Rodziński — „Indianie znad Ama
zonki”.

19 — ZDK, ul. Majakowskie
go 3 — DKF „Kropka". Projekcja
filmu „Portret rodziny we wnę
trzu** (wł.). Wprowadzenie J. Ko-

ul. JaTuriJt-.S— Je»n. DeJunae«u:
„Łes progres de 1'outiHage rr.ental
a l'epoque de la renaissanee”.

19.30 — Filharmonia Krak. —

Z cyklu: Rozwój formy symfonii.
Koneert Orkiestry FK. — J. Przy
bylski — dyrygent, A. Hlolski —

baryton. W programie: R. Wagner,
S. Mahler, XC. Franek.

lirakowa i ukończył tu filologię
polską. Obok malarstwa uprawia
również rzeźbę.

Czy jego malarstwo można na
zwać ludowym? Tak i nie. Za
chował Właściwą mu bajkowość
i żywość barw. Wzbogacił o mo
tywy starego malarstwa swoiście

przetworzone. Ogląda się jego o-

brazy z wielką przyjemnością.
Sprawiają, że przez chwilę ob
cowania z nimi po prostu odpo
czywamy. (el)

Ul. Ciepła
w Podgórzu

Urząd Dzielnicy Podgórze, po
wodowany zaciętą . dyskusją na

temat trasy ulicy Telewizyjnej,
postanowił ją przemianować na

ul. Ciepłą. W przekonaniu, że

złagodzi to stan napięcia towa
rzyszący- tej sprawie, ą przynaj
mniej odwróci uwagę co żarliw
szych dyskutantów. Przynaj
mniej na czas potrzebny do ta
kiego zaawansowania prac, że

będzie to już dyskusja o faktach
dokonanych, (n)

Poczta w sobotę
W wolną sobotę 1 kwietnia

esynae będą w gods. 1—18 na
stępujące placówki pocztowo-te-
lekom.: przy ul. Westerplatte 28,
Lubicz 4 (w godz. 19—18), Zamoys
kiego, Weissa, os. Willowe i O-
kólnej.

Ponadto Upt. na os. Uroczym-
Czynny jest przez całą dobę w

zakresie służby telekomunikacyj
nej ą.Upt. w budynku przy pl.
Kolejowym przyjmuje przesyłki
rejestrowane 1 dokonuje doraź
nych wypłat oszczędnościowych' J

Nowe autobusy wyjadą tak
że na kilka innych tras. Wypada
się cieszyć, że resort gospodarki
komunalnej w Warszawie do
strzegł wreszcie palące proble
my krakowskiego MPK i przy
szedł naszemu miastu z pomocą.

(ja)

Profesorskie debiuty

dramaturgiczne.
Dziś wieczorem w teatrze „Ba

gatela" odbędzie się premierą
prasowa dwy jednoąlętówych
sztuk, zasługujących, . jak się
nam wydaje, na specjalne za:ń-
teresowanie krakowskiej publi
czności. Autorami obu są bo
wiem osoby dobrze znane w

krakowskim środowisku kultu
ralnym. Prof. Karola Estreiche
ra przedstawiać nie trzeba, jest
powszechnie znany. Jego dzie
łem jęst sztuka „Trzy rozmowy
pułkownika Odyssa”. „Jeszcze
raz Elektra" wyszła natomiast

spod pióra Wiesława Góreckiego
— znakomitego pedagoga, rów
nież literata, wychowawcy wie- ,

lu pokoleń polskich aktorów.
Wiesław Górecki przez całe lata
Wykładał w krakowskiej PWST
historię teatru polskiego.

Obie sztuki reżyserował .Mie
czysław Górkiewicz, scenografię
zaś przygotował Kazimierz Wiś-
niak. W rolach tytułowych wy
stępują — jako Odyss Marian

Skorupa (jest to, po przyjeidzie
z Katowic, jego debiut na kra
kowskiej scenie), jako Elektra
— Krystyna Stankiewicz. Sądzi
my, że spektaklom tym nie
zabraknie życzliwej obecności
krakowskich widzów teatral
nych. (e)

(Dokończente zg-str,~i)

Radio .

PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23.

17 Radiokurier. 17.20 Parada pol
skiej piosenki. 18 Muzyka i aktu
alności. 18.30 Twórcy poi. piosen
ki. 19.15 Orkiestra PR 1 TV w Ka
towicach. 20 Międzynarodowy
Dzień Żartu i Humoru. 21.05 Kro
nika sport. 21.15 Koncert życzeń.
22.30 Reportaż na zamówienie. 22.45
Minirecital 3. Strzeleckiej. 23.15
Wybitni polscy artyści.

PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.38.

17 Sceny operowe. 17.20 Faeećje
myśliwskie. 17.40 Radiolatarnia.
18 Z nagrań solistów. 18.40 Urzą
dzanie ziemi. 19 Aktualności mu
zyczne. 19.30 Nie wierzcie nam —

aud. satyr. 20 Utwory Bacha. 20.30
„Szkice do portretu”. 20.40 Sym
fonie Czajkowskiego. 21.45 Wiado
mości spórt. 21.50 Chór FR. 22.10
promenada. 22.40 Krauze — „Idyll”
23 Brahms — Koncert podwójny
a-moll. 23.40 Pieśni Schuberta.

PROGRAM III

UKF 66.89 MHZ

Wiadomości: 17 i 19.30.

17.05 Muzyczna poczta UKF. 17,40
Fotoplastykon — Cypr. 18 Mu-
zykobranle. 18.30 Polityka dla
wszystkich. 18.45 G. Glitter w

teatrze „Tęczą”. 19.10 Muzyczne
eksperymenty Pr. III. 19.50 „Sonia
1 mężczyźni” —• 22 ode. pow. V.
Parała. 20 Małolitrażowy Buddy
Miles. 20.40 Powracający temat

„Arabski szejk”. 21 Reminiscencje
muzyczne. 22.15 „Effi Briest” —

ode. 1 pow. T. Fontane. 22.48
zyczne eksperymenty pr. III.
Czas relaksu. 23.50 Śpiewa
Krafftówna.

MU-
23 03

B.

PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

UKF 88,75 MHz

18.40 Wiadomości znad Wisły 1
Dunajca (Kr.). 16.86 „Nie honor

chłopu w pościeli umierać”. (Kr.).
17.10 Notatnik lit.-muz. (Kr.). 17.40
Wagner, Mahler i Franek w Krak.
Filharmonii (Kr.). 18.10 W ryt
mie sport. (Kr.). 18.25 Kodeks A
kierownica. 18.40 Mądrość Sckra>
tesa —' słuch. 19 Poradnik Językę-S
wy. 19.15 Język rosyjski. 19.30 Of
fenbach — „Opowieści Hoffman
na” — opera' (STEREO Kr.). 22.15
Kraje i ludzie — z okazji święta
narodowego Węgier. 22.35 Geogra
fia jazzu,



PRAGA, W rewanżowym me-

ezu hokejowym CSRS pokona
ła Finlandię 8:0 (1:0, 4:0, 1:9).

EREWAŃ. Piłkarze miejsco
wego Araratu pokonali kadrę
ZSRR (bez piłkarzy Dynama
Kijów) 1:0 (0:0).

PRAGA,, w mistrzostwach
Europy w tenisie '

stołowym
wśród kobiet, zespół Polski ża-

Telegraficznie
jął U ostatnie miejsce,

'

a

wśród mężczyzn Polska zajęła
9 pozycję. Tytuły mistrzów I

zdobyli: wśród kobiet ZSRR a .

wśród mężczyzn Jugosławia.
EURYCH. W eliminacyjnym

meczu piłkarskiego turnieju o-

limpljskiego III grupy azja
tyckiej Izrael pokonał Japonie
3 4 (2:0).

pod koszem
W ZAKOPANEM odbyło się

wczoraj uroczyste otwarcie X mi
strzostw dziennikarzy w koszy
kówce. Uczestniczących w mistrzo
stwach dziennikarzy przywitali z

ramienia organizatorów red: red.'
H. Gugałowa (przew. krakowskie
go oddziału SOF), E. ; Wożniak
(prezes KDŚ), Z. Rlnger .(prezes
krakowskiego oddziału KDS) 1 w

imieniu Władz' miejscowych wi.ee-
naczelnlk K. Słodyczka.

''

Rozooczęly , się, także. , finałowe

spotkania, w których uczestniczą
zWyeięzcy 4 grup eliminacyjnych.
Wyniki: Kraków — Gdańsk 41:40
(22:23), Warszawa — Mazowsze
41:39 (20:26).

Czwartkowe rozmowy

w barwach której
byłem mistrzostwo

jAT zapończnych nie-,
WW dawno hokejowych

rozgrywkach
'

ligo-'
wych, zespół nowotarskie
go Podhala prowadzony
przez naszego dzisiejszego
rozmówcę Tadeusza Kra
marza po dramatycznym
finiszu zapewnił sobie ty
tuł mistrzowski.

W. 1966 roku był Fan człon
kiem drużyny, która

pierwszy wywalczyła
hokejoWego mistrza
dla Podhala, Ostatnio

dzony przez Pana

sięgnął po kolejne mistrzo
stwo. Który z tych tytułów
ceni Pan wyżej? ■

Ten pierwszy, który wywal
czyłem, jako Zawodnik. To była
ogromną radość, przełamaliśmy
hegemonię warszawskiej L'^gii,

po raz

tylu!
Polski

prowa-
zespół

— Zatrzymał się w hotelu „Łabędź”. ‘Trąy franki
dziennie, zt; żólaińe Tóżkó<i aieńnik. Bez wody bieżącej.
Ubikacje w podwórzu. ,

— Znam. ,

\ — Zdńjó się, że nocą pracował przy wyładowytYaniu
ciężarówek g.jarzynami,i owocami. Wracał nad ranem

i pozostawał w łóżku przez większą część dnia. ’

— Kiedy opuścił ten hotel? . ■
— Właściciel powiedział, że nie widział go od dwóch

tygodni. Jęgoj pokój wynajęło natychmiast końiuś in
nemu. .

- -

. .

— Kontynuuje się przeszukiwanie tej dzielnicy?
• — Tak. Około piętnastu naszych Iticiźi podzieliło się

tym żądanjem. Inspektorzy -l-go okręgu pytają, .dla
czego nie zarządzono obławy, jak oni to robią od cza
sudo czasu. : > _■ /> .’■■■ i'

— Tylko kie- tó! Ćzy poleciłeś im, żeby zachow-ali jak
najdalej idącą ostrożność? 5

— Tak, szefie. - ;■ ■
— Nie masz innych wiadomości?
— Na razie nie. ;'
— Kilka minut temu Pigou był tutaj, na bulwarze

Richard Lenoir.
— Widział go pan?
— Przez-okno.. Zatrzymał się na chodniku, naiptzećiw

mojego mięsiikania. , ;
— Nie próbował go pan dogonić? 1 ;

Ńić. -

.

' ■./!«/-■
— Odszedł? ..

■— Tak. Być może wróci. Prawdopodobnie ostat-
r rft nfiomenćie podjąLdecyzję wycofać, się.'1' ”lr.i ra-

zem. - ,7’'./- B<'L
■ Czy . mą pan; dlai mnie iijnę-pęleeenia?-

— Nie. Dobranoc, mój mały.
— Dobranoc, szefie.
Czuł się zmęetony, i zanim ponownie, zasiadł ‘w’ fo

telu, nalał sobie małą, szklankę śriwowięy,
1 — Myślę, że toJpówfnno cię rozgrzać.

'
— Jutro jest niedziela.
— •Pardon, mimo wszystko, zada sobie-ten trud.

: Pani Maigret poszła przebrać się do snu, mówiąc
dalej, już. z innego pokoju.

■.— Niepokoję się, kiedy zaczyna: cię boleć gardło. Za

■chwilę-wypędzłuję?ci je< ;.’-■■■■
. ''. -^^iew-lJjjfWEe^żę od tego mogę wymiotować.

— Nie(będziesz nic czuł. Mówiłeś to samo, kiedy o-

,'staffliin raz^nj, róbiiam ci pędzl<ęwanje,. a Jednak, poszło
. ....

'

; dp&śe. . ‘»
— Przeciw grypie pije się zasadniczo grog,‘ chcciąz / dL -i ‘

między nami mówiąc, doktor Pardon nie‘.ząieciiby, “/n’ Ktątyrn smarowano mu gardło za pomocą .po
tęgo. -

. .; .■ dzelką, był lepki, niebieskiego koloru, ą jego składni-
— Nalężałoby zaprosić ich dó ńas na obiad. Już kiem był spitytus metylowy. - Lek był już riierrtodńy,

więcej niż miesiąc nie widzieliśmy się.
""

i-.'; Mkigfet.pozostawali mii wierna ód przeszło
— Pozwól mi tylko skończyć to śledztwo, • Lapointe “Wud?ięztu lat..

miał wiadomość. Wiemy już gdzio Pigou spędził kilka' ’ OtW&fZ szerzej usta.

tygodni, jeśli nie miesięcy. , W halach targowych, .iw, ,
— Nim’.wszeclł. dó łóżka, nie.mógł powstrzymać się,

pewnej norze, którą nazwano poetycznie hoteilcm.;/,La-, aby >nie-wyjrzeć, jeszcze raz .przez ókna, które za ch’wi-

będż”. .

' i'' ' ■•>'' '

I<: zakryją- żaluzję:' Na chodniku naprzeciw nie było'
■—. W’yprówadził się już stamtąd? . 1 jęJóek nikogo, a ■tylko wiatr powiewał coraz gwął-

— Dwa tygodnie temu.. ^rńińtająe kilrż i śmieci na centralną część bul-

Maigret, zrezygnował z pójścia do łóżka,o jhrzyzWoi- ■ -f■'"/ ■
tej godzinie, a taką godziną była dla niego/dziesiąta. *.. ' # ;

Spoglądał od czasu do czasu na zegarek i usiłował da- .

'

Spał tak głęboko, snem gorączkowym że trzeba

lej czytap dziennik. Efekt jednak był taki,, że J*zę-\byłę.itł%cić;diłż9 czasu, aby powrócił do rze?zvwisto

czytaniu kilku linijek nie był zdolny powiedzieć, o ścl. Coś żywego dotykało zinatarczywością jego ramie-
czym czytał. ... ... ..... . nia...a ,płtnm<. reakcją z sfrony”i»vV^ S'

— Upadasz ze zmęczenia. , pędżeHia tej natrętnej iStofy;'
' '

'
-

' ’ i ^Mękai chPiala mu. wręczy^ Jakiś raporty wjęe
.

-Mogę, ZhZ ; ra usi i sprób9Wał odwrótić się<

Podała ,mu termometr, który trzymał spokojnie w ■•;'<• • ■
ustach przez pięć minut. - .-.■■■■ G|os - jego .zpny ..ledwie .dpchodąił; do 'njegc,

— 30 śt. . < • LT7■? ;ną schodack. Nie śmiał dzwonić; a

— Jednak jutro, jeżeli gorączka się utrzyma,cichutko,.Czy, mnie słyszysz?
fonuję po:Pardona, nie zważając, ezy będziesz cfećiał" '

tego, czy nie. •_;,s_ ... •_ . , ,
- (ęjąj dalszy nastąpi) (45)

Dwa oblicza meczu WISŁA — ŁKS

II

KWIETNIA

•Je

CZWARTEK ‘

Teodory

Gratyny

Teatry

.

’

U
WISŁA — ŁKS 2:0 (2:0). Bramki strzelili: Kusto w 2 i Kap

ka w 88 min. gry. Sędziował p. Sewiński z Gdańska. Widzów
ok. 40 tys.

WISŁA — Gonet — A. Szymanowski, Maculewicz, Płaszewski,
73 min. Surowiec) — H. Szymanowski, Płonki,\Na-

wałka — Kmiecik, Kapka (od 84 min. Jałocha), Kusto.

Dw* oblicza miał wczorajszy
pojedynek piłkarzy Wisły z

ŁKS-em. Po świetnej pierwszej
połowie, w której krakowianie

byli zespęłem zdecydowanie lep
szym, narzucając przeciwnikowi
swój styl gry, siejąc zamiesza
nie w liniach defensywnych ło
dzian, zmuszając wielokrotnie

Tomaszewskiego do interwencji
i wreszcie zdobywając dwie bar
dzo efektowne bramki po skład
nych,, szybkich akcjach trójki
wiślackiego napadu, w drugiej
podopieczni trenera Brożyniaką
spuścili z tonu, zadowalając się
uzyskaną przewagą.

Taki właśnie sposób rozgry
wania meczu podyktowała wi-
ślakom, jak to określił trener

drużyny „ekonomika gry”. Ma
jąc zwycięstwo zapewnione, a za

cztery dni bardzo trudny i cięż
ki mecz W, Zabrzu z Górnikiem,
wiślapy drugą połowę spotkania
rozegrali spokojnie, nie angażu
jąc ,się w. walkę o każdą piłkę.

Tak więc, po emocjach pierw-

zresztą . zao-

w • trakcie
odbywania służby wbjskowej. O -

czywiście cieszę się z sukcesu

trenerskiego, lecz nie jest to

tylko mój osobiity sukces, zbyt
krótko jestem trenerem, by do-
tirę przygotowanie irijzyny przy
pisywać wyłącznie sobie.

Zawodnicy. Podhala trady
cyjnie przewyższali przeciw
ników lepszą jazdą na łyż
wach, szybkością, zwrotńuś-
cią. Poza tym demonstrowali

typowy „góralski” upór, za-
- ciętość, ambicję. Czego im

natomiast* brakuje, na co Pan

jako . trener . chce zwrócić

najwięcej uwagi?
Na taktykę, szczególnie szwan

kuje u nas gra obronna, wsku
tek błędów obrońców, , niedo
kładnego krycia tracimy zbyt
wiele' tzw. głupich, niepotrzeb
nych'bramek.

Czy na te same elementy.,
treningu zwraca uwagę tre-

■ner kadry?
Tak, odbywamy- z trenerem J.

Kurkiem częste konsultacje, za
równo podczas rozgrywek ligo
wych, jak i teraz po ich zakoń
czeniu. -. .

. Jak chclał Pan realizować
. > plany, treningowe, skoro aż .1

■

szych 45 minut, później już mecz

był niemrawy, nieitihiej za uzy
skanie kolejnych cennych punk
tów, za efektowne zwycięstwo
należą się krakowskim zawod
nikom serdeczne gratulacje.

„Nie wiem co się stało i'- moją
drużyną, posiedział w czasie po-
meczowej konferencji prasowej
trener łodzian L. Janeczek. W so
botę grali świetnie przeciwko mie
leckiej Stall, dziś byli zupełnie
bez werwy i sił; Ciężkie Warunki
w jakich rozgrywamy zawody,
grząskie boiska, kaprysy aury,,
spowodowały, że moi gracze są
zmęczeni, nie mają sił na rozgry
wanie meczów w odstępach kilku
dni*/.:'

Spotkanie: Wisły z LKS-em ob^
serwowół szef wyszkolenia PZPN
— Jerzy Talaga. Szczególną uwagę
zwracał on na grę kadrówiczów
Wystawiaj ąc twysokie i noty1 Toma
szewskiemu i Szymanowskiemu,
dobrą ocenę :za pierwszą połowę
meczu Kmiecikowi (aktywny, szy
bki, pracowity, ale nie wykorzy
stał dwóch świetnych sytuacji do
zdobycia bramek).. Podobną notę

11 zawodników Podhala bra
ło udział w zgrupowaniu ka
dry?

Z pierwszej drużyny zostałó
mi zaledióie 6 hokeistóuij' do
kooptowałem więc chłopców,
którzy zakończyli rpzgrywłii:
centralnej !'Hg?11:jtińii3rżótŚ
wyjechali na mistrzostwa świata
do CSRS i trenowaliśmy - Wspól
nie. Obecnie juniorzy (od 2 do-.4
kwietnia) walczyć . będ®; ,:ń? ..iyor-
wym Targu o mistrzostwo Pol?
ski, a seniorzy otrzymają mię-
siąc zasłużonego

'

odpoczynku. .

A co po odpoczynku, dla
wielu zawodników zaledwie

kilkudniowym?
Tak, ci którzy pojadą do Ka

towic na mistrzowski turniej
będą mieli zaledwie 8-dniowy
urlop. Już 4 mija rozpoczyna
my przygotowania do nowego
sezonu, do 15 czerwca trenować

będziemy w' klubie gdzie mamy
bardzo dobre warupkii a potem
zgrupowania, treningi, treningi
i... sezon.

Dziękuję za rozmowę i ży
czę Panu, by kapelusz spa

lony przez hokeistów Podhala
na lodowisku w Katowicach nie
był ostatnim, jaki straci. Pan .w

. Czasie pracy
'

trenerskiej.: 1
Rozm.: WOJCIECH DOBA

45 min. gry
ialei Gwiazdy

’: t '■•
wystawiał MaculeWiezowi, którego
grze przyglądał alg na polecenie
trenera Górskiego, który wobec
słabejpostawy Zmudy, szuka na
stępcy ma jego pozycji. J; Talaga
stwierdził dużą skuteczność gry
stopera krakowskiego, choć pód-
kreślił, iż .jedno nonszalanckie za. -

granie o mało nie doprowadziło do
zdobycia bramki przez ŁKS.

, Z wczorajszego- meczu trzeba je
szcze odnotować, iż Kusto otrzy
mał od sędziego „żółtą kartką”,
za niewłaściwe zachowanie. Szef

wyszkolenia PZPN bardzo surowo

ocenił skrzydłowego Wisły, Stwier
dzając, jż nabrał on manier pro
wincjonalnego gracza,, a jęgo za-

choWanię ną boisku jest fatalne.'

. . (lang)

■’

1 Hlfa
Wisłi — ŁKS 2;0 (2:0), Za-- j.

głębie ■— Pogoń 12:0 (1:0),
Lech — Śląsk 1:1' (0:0),-GKS'

'

,Tychy. — Ruch, 0:1' (0:1), Le-
. gją-r^-RÓW 2:0 !(0Ś0); Widzew '

— -Stal Rześzów 2:0 (0:0),
Sfal .^Cielec — Górnik- 2:^1

(1:1), Polonia '— Szombierki
0:2 (0:1).

'

.

’ ‘

,

TABELA '

.

*'

21 29 28—i5
21 .28 29—22
31 26 32-ria

Ij Ruch.;
Tychy ,

3. Stal, pif.
4. Widzew , 31 25, 26—19

21'24.19—16
21 22 33—26

' 2T-‘Ł22 28—24'
/ '21 22 21—23

9. Śląsk ' 21 21 30—28
’al2®

21 ;is 18—23

Wisła5.
6. Ppgoń

'

7. Górnik'
8. ROW

10. Legia
11. Polóhia
12. Szombierki 20 17
13. Lech ’ 20 17
li? Zagłębie. h 21 • 16
15. ŁKS >21. 15
^6. .Stal Hz.: ; ;.‘ 21 12 .43—2#

TOTEK
TOTEK płaci: w I ldsowaniu —

za szóstki po- 46Ś.M6 ,zł, za piątki
pą ók. S .isOd zŁ czwórki pj *i23
zły kil "trojki pą li tł; w ii loso>
waniu — za piątki ,po ok. 17 .500 zł,
za ęzwórkt po 521 zŁ. ia trójki po

>6l;zł.'; ;
W-. MALYM><LOTKU wylosowano

następujące nunaęfy; ^.lasowanie
— 2, 15, 23, 30, 35; II losowanie ■—
17, T9, 25, 20, 33. Wylosowano koń
cówki banderoli? 759JL02 i 055365.

'

W EXPRFSS ' LOTKU wyloso
wano

‘

naśtępuj $ce '

ńunfery: 1, 13)
WMi, 35ż- '

W iuDpjpęjs^ich
:’ł; pucharach

i WCZORAJ rozegrano p/ęrwsze
półfinałowe mecze, europejskięrit
■puęhąrów. Wyniki:, Puchar Klubo
wych Mistrzów, Europy: Real Mae
fdryt —• Bayern Monachium l:i
’(1:1), St. Etienne — PŚV Ęiridho-
\e:i 1:0 .C ;0).. Citćhar Zdobywców
.Pu..cha,rÓ.*v: Sacbsęnring ZWckau
ś— ;Anderlecląt Bruksela 0:3, (0:2),
Eintraćht Frankfurt jiIMęne.ó ::

'

WęśtHam
' 2:1 ,, (1:1); Puchar

ftjŻFA: Hamburger SV —FC Brug-
ges' 1:1 .(0:0);' we. wtorek, jak -już

'infórrrńWaPśmy * Fa-r^^lnna prze-
grśła z Livórpdo.lęm 0:1.

-1

Mo-

przy
19.15

Słowackiego 19.15 Morze,
drzejewskiej 19.15 Rozmowy
wycinaniu lasu. Kameralny
Garbus. Bagatela 19.30 Trzy • roz
mowy pułkownika
raz Elektra (prem.
19.15 Goście hotelu
letka (Lubicz 48)
Luxemburg. PWST
19.15 „List”, „Pierwsza
„Pan Benet” Al. Fredry.
68” (pl. CX-—— L '

ogniem.

Odysa, Jeszcze
pras.). Ludowy
du Parć. Ope-

19.15 Hrabia
(Warszawska 3)

lepsza”,
■. „Eref

Wolnica 1) 20 Ostrożnie z

Kijów ■
19, 22.bO
(USA 1. 1
MilOSĆ W
(ang. 1.

Kina
— „Konfrontacje 75” 15.30,

: Ojciec chrzestny, cz. II
lBJ.Uciecha ló.4o, 18, 20.15

r godzinach nadliczbowych
___. 15). Warszawa 14.30, 18,
21.30 Ojciec Chrzestny cz. II . Wol
ność 15.30, 18, 20.30 ZądłO (USA 1.

1S). Apollo 16, 18 Pojedynek po-
tw.orow (jap. b .o.), 20. Niewierna
Żona (ft. - 1. 18). Wanda 15.45, 18,
20.15 .Gdyby Don Juan był kobietą
(tr.-wł. 1. 18). Sztuka — studyjne
15.45, 18,’20.15 Jiażardziści (poi. 1.
15). Mł. Gwardia (Lubicz 15) 14.30,
17.15, 10.40 Wielki Gatsby (USA 1.
15). Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45,
19 Ziemia obiecana (poi. 1. 15).
Świt (N. Huta, os. Teatralne 10)
15.45, 18, 20.15 W upalną nóc (USA
i. 15). M. Sala 15, 17, 19 Pojedynek
na szopie (USA 1. 15). Światowid
(N. Huta, , ós. Na Skarpie

'

7) 16,
18,- 20 Nie ujdzie ci to płazem (fr.
1., 15). ,M. Sala 15, 17.15, 19.30 Czło
wiek w dziczy (USA 1. 15). Kule
tura (Rynek Gł. 27) 15.45, 18, 20.15
Porwanie (fr. i . 15). Wiedza (Ry
nek Gł. 27) 17.15 Cykl Azja — Ja
ponia— ludzie i gospodarką (poi.
b.o.). Dom Żołnierza (Lubicz 48)
16 Taka była Oklahoma (USA 1.
15). Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16,
18, 20 Zeznania komisarza policji
prżed komisarzem republiki (wł. 1.
15). Wisła '(Gazowa 21) 15.30, 17.45,
20 Dzieje grzechu (poi. 1 . 18). Ma
skotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30
Prywatny detektyw (ang. 1 .' 15),
17.30, 19.30 Porachunki (ang. 1 .18).
Pasaż,'., (Pasaż Bielaka) 15, 16, 17

Przygody Bolka l Lolka, 18, 20.22
Anna 1001 dni (ang. 1. 15). Ugorek
(os. Ugorek) 17, 19 Zbrodnia , w

klubie . tenisowym (jug. 1. 18).
Sfinks (Majakowskiego 2) 15.45,18,
20.15 Brltannlc w niebezpieczeń-
Stiidoi(ąńg...l,.;i5j».,-Związkowiec —

<Studyjnfc->(Grzegćrzecka 71) 18, 18,
20 Śmiech w ciemności (ang. 1.18).

Telewizja
CZWARTEK — I: 16.25 Program

dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Obiek
tyw, 17 Ekran z bratkiem, 18.05
Poligon, 18.30 Romans — pr. mu
zyczny, 18.45 Byli władcami kon
tynentu, 19.20 Dobranoc, 19.30
Dziennik, 20.15 Wiadomości sporto- :

we, 20.30 Przypominamy,- .radzimy,
20.35 Ile jest życia — film ser.,
21.30 Kto tak pięknie gra, 21.50
Pegaz, 22.35 Dziennik.

CZWARTEK — II: 16 25 Język
rosyjski, <16.55 Program dnia, 17
Tawerna pod Różą Wiatrów, : 17.30 1
Narodzimy Venus, 18.05 Ludzie zj
pierwszych. stroń gazet, 18.35
Wielkie nadzieje — film ang., 19
Kronika, 19.20 Dobranoc, 10.30
Dziennik, 20.15 Wiadomości spor
towe, 20.30 Motomagażyn Zderzak,
20.50 Powieść na zamówienie, 21.15
„24 godziny”, 21.25 Śmiejmy się
z siebie. 21 .55 Teatro 10.’ 22.45 Za-

1 kończenie’ programu, 22.50 Język
francuski.

., DO
ZO.15

Ile
,Dro-

I

PIĄTEK — Ii 6 i 6.30 Technikum
Rolnicze, 9 Geografia kl.

_y, 9,36
Ile jest życia — film ser., 12.45 i
13,25 Technikum Rolnicze, 1440 .1
15.15 Politechnika TV, 15,50 NURT
— Pedagogika, 16.25 Program dnia,
16.30 Dziennik, 16.40 Obiektyw, dT
Kino Telesfora, 17.35 „Morski pią
tek kwietnia”,. 18.05 TV Informa
tor wydawniczy, 18.20 Eureka, 18,55
Kółko i krzyżyk, 19.20
branoc, 19.30 Dziennik,
Wiadomości sportowe, 20.25
jest życia — film ser., 21.15
gowskazy nr 9, 22 Dziennik, 22.15
Zakochani — film pr. ang^, ,23.40
Zakończenie.

UWAGA
Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin? radia 1 telewizji «— re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel — „Wawel zaginiony”

Skarbiec i Zbrojownia (czw. 10—
15.30, piąt. 12—18 wstęp wolny),
Zamek i Muzeum ,w Pieskowęj
Skale (czw. piąt. 10—16), Muzeum
Lenina, Topolowa 5: Lenin w Pol
sce 1 Lenin w Lipsku (czw, 9—18,
piąt. 9—18), Oddział w Białym Du
najcu (czw. piąt. 8—16), Muzeum

Historyczne — Oddziały: Szpitalna
21: Dzieje teatru krafc. .(czw. 12
—20, piąt. 9—15), Krzysztofory, Ry
nek Gł- . 35: Twórczość J. Bro
dowskiego (czw. 9—15, piąt. 12—20),
Muzeum Narodowe —' Oddziały:
Sukiennice: Galeria polskiego ma-

lrstwa . i rzeźby 1764—1900 (czw. 12
—18 wstęp . wolny,‘ piąt. , 10—16),
Dom Matejki, Floriańska 41: Kie
runki artyst. w twórczości ucz
niów J. Matejki (czw’. 10—16, piąt.
12—18), Sźołayskich, pl. Szczepań
ski 9: Pol. malarstwo i rzeźba o

1764 r. (czw. piąt. 10—16), Czar
toryskich, Pijarska 8: Wyst;: arcy
dzieł ze zbiorów ęzartoryskich
(czw. 12—18 wstęp wolny, piąt. 10
— 16), Nowy Gmach, al. 3 Maja 1:
Polskie malarstwo i rzeźba XX w.

„Pasy krakowskie” (ęzw. piąt; 10
— 16), Archeologiczne, ? Poselska' 3:
Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski, Kolekcje zabytków ar
cheologii . śródziemnomorskiej,
Lapipy naftowe (czw. 14—18 wstęp
wolny, piąt. 10—14), Etnograficzne,
pl. Wolnica 1: A. Śtrumiłło — Ne
pal (czw. piąt. 10-r-15), Przyrodni
cze, Sławkowska 17: Fauna Pol
ski (czw. piąt. 10—13), Galerie:
Krzysztofory, Szczepańska 2: Fo
tografia zę spektaklu „Umarła
klasa” (czw. piąt. 11 —18), Pryżinat
Łobzowska 3: Malarstwo R. Arty-
mowskićgo (czw.

'

piĄt; 9—19),
ŻPAF, ul. Anny 3: Fotografika
Wł. Habela (cżw. piąt. 10—18),
Sztuki Nowoczesnej, N. Huta, ós.
Kościuszkowskie 5: Z Orbitówski

„Obrazy- 76” (czw. piąt. 11—18',
Sztuki Współczesnej, Bracka 2:
Grafika D. Huthmachera (RFN
czw; piąt. 11—18), Pałac Sztuki,
pl. Szczepański 4: Malarstwo ■H.

Krzetuskiej 1 E. - Gepperta (cżW.
piąt. 10—17), Rydlówk?, Tetmaje
ra 28 (czw. 15—18, piąt. 11 —14),
Kopalnia Soli, Wieliczka (8—-16),
Kramy Dominikańskie, Stolarska
8/10: Malarstwo na szkle A. Sło
wińskiego (czw. piąt. - 11—18). Flo
riańska 34: Malarstwo Wł. Kawec
kiego (czw. piąt. 11—19).

Dyżury
Chir. Trynitarska 11, Cliir; dżiec.

Prądnicka 35/37, Laryng. Okuirst.
os. Na Skarpie, Urolog. . ..Grzegó
rzecka 18, . Neurol. Botaniczna 3,
Pogotowie Ratunk.: Siemiradz
kiego 1: wypądki tei. 09, zachor i

przewozy:, 380-55 .. Rynek . Podgór-
625-50, 657-57, al. Pokoju 7:

105-73. Lotnisko Balice
Skawina ,09. „JSleiiczką 9,
Krzeszowice 9, 83. ; Myśle-
(1Ęros?ąwiOe 9;., Pbgot. MO

Telefon Zaufania 371-37

ski 2:
1Ó9:OL.
745-68,.
557-60,
nięe 09,
tei. 07.

(16—22), dla dzieci i.młodz. 611-42
(14—18), Straż Poż. 08. Pomoc Dro
gowa PZMot Kraków 417-60 (7—22),
Zakopane 27-97, N. Targ 29-42, N.
Sącz 208-25, Tarnów 39-96 (7>—16),
Informacja o. Usługach, Mały Ry
nek 5, tek. 565 -88 . -228-56, .-No-wa
nutai Pogot. MO.tek 411-11, Pogót.
Ratunki 422-22, 417-70. Stra*/ Poż.
4C3-33, Dyżur, pędiątr.: dla Nowej
Huty,? Szpital w Nowej Hucie, In
formacja kolejowa zagr. 222-48,
ć?ntr. 237-60 do 70, wew. 3514, kraj.
595-15, 238-80 do 82, Informacja ko
dowa tek 413-M (dla N. Huti)?
203-22, 203-42, 584-23, 230-19. Milłcyj-
ńy -Telefon Zaufania . 216-41 całą
debę, 262-33 (8—16), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa,
' Mló-

dżieźówa Poradnia Lekarska, ul.,
Boh. Stalingradu 13.- tel." 578-08
(ćodz. 9—18), Wizyty domowe le
karzy chorpb dzieci — Lek. Spćłdz.
Pracy,, teł 583-43. 568-86 (16-723;39):;
Informacja Turystyczna „Wawęl-
Tcurist”; Pawia 8, tek 260-91/ (8^-
18); Informacja Kulturalna, KDKi*

pok. 144 (III p.) tel. 244-02 (w gódz.
ll-r*18), Poradnia Przedmałżeńska
i Rodzinna, pl. Wiosny Ludów’-\6
(pon. śr. i piąt. 16—19).

I
Rybek Gł. 49 (tleń); pl. Wolnoś

ci 7, Pstrowskiego 94 (tleń), Nowa
Huta, Centrum-A, bl. 3 (tleń).

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9

do 17.
Salon Gier Sport. — ul. Marka

34 — Planty (io—21).
Salon rozrywk. — ul. Pstrowskie

go 13 (11-?21).
(Dokończenie na etr; 5)

'


