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KC PZPR
DzIS o godzinie lfl-tej rano

rozpoczęło obrady w Warsza
wie V plenarne posiedzenie
Komitetu Centralnego Pol
skiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.

Na porządku dziennym:
— Referat Biura Polityczne

go „O konsekwentną realizację
społeczno-ekonomicznego pro
gramu VII Zjazdu
wyższą efektywność
rowania".

— Sprawozdanie
partyjno -państwowej

PZPR, o

gospoda-

delegacji
prl «

wizyty przyjaźni w ZSRR.

Referat Biura Politycznego
KC PZPR wygłosił I sekre
tarz KC PZPR — Edward Gie
rek.

SEKRETARZ GENERALNY
KC KPZR, Leonid Breżniew

przyjął wczoraj na Kremlu mi
nistra finansów USA, Williama
Simona, który przybył do Mo
skwy, aby wziąć udział w ko
lejnym posiedzeniu Radziecko-

Amerykańskiej Rady Handlo-

wo-Gospodarczej.
W HADZE zakończyła się na

rada szefów państw i rządów
krajów zachodnioeuropejskie
go Wspólnego Rynku.

Omówili oni sytuację gospo
darczą swych krajów, którą o-

cenili bardzo pesymistycznie z

uwagi na oczekiwaną nową
podwyżkę cen ropy naftowej.

W PEKINIE rozpoczęło się
we wtorek posiedzenie Stałego
Komitetu Ogónochińskiego
Zgromadzenia Przedstawicieli
Ludowych (parlamentu). Po
rządek obrad obejmuje prze

mówienie na temat nominacji
Hua Kuo-fenga na przewodni
czącego KC KPCh i przewodni
czącego Komisji Wojskowej KP
KPCh oraz „wielkiego zwycię
stwa w udaremnieniu spisku
czteroosobowej bandy, zmierza
jącego do zagarnięcia władzy w

partii i państwie...”.
RZĄD brytyjski ogłosił kon

trowersyjny projekt ustawy w

sprawie decentralizacji kraju.
Przewiduje on otworzenie par
lamentów i rządów regional
nych Szkocji i Walii.

RADA BEZPIECZEŃSTWA
ONZ przedłużyła wczoraj
mandat pokojowych sił ONZ
(UNDOF) na Wzgórzach Golan
o dalsze 6 miesięcy, to jest do
81 maja 1977 r.

Cybernetyczny
pojazd dla inwalidów

Cybernetyczny pojazd dla in
walidów? — Tego jeszcze nie by
ło. Ruchy kierownicy, pedału
sprzęgła, hamulca i gazu, za
stępują elektroniczne układy,
Włączające odpowiednie silnik-i

napędzające poszczególne pod
zespoły.

Pojazd taki — na razie jesz
cze jako model badawczy —

zbudowany został w Zakładzie
Robotów i Biomechaniki Insty
tutu Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej Polskiej Akademii
Naiuk w Warszawie.

W przyszłości, ułatwiać może
skutecznie życie ludziom, którym
kalectwo ograniczyło w poważ
nym stopniu możliwość normal
nego funkcjonowania organizmu.

KRAKOWA
ROK XXXI PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 271 (9653)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, środa 1 grudnia 1976 r.

W Pradie

VI Kongres Medyczny
Międzynarodowej
Federaj Budni Omni (FIR)
PRAGA
Korespondent PAP, Czesław Jaworski, informuje:
Z udziałem ponad 220 lekarzy z 22 krajów z całego świata

rozpoczął się 30 listopada br. w Pradze VI Kongres Medyczny
Międzynarodowej Federacji Ruchu Oporu (FIR).

W obradach uczestniczy rów
nież polska delegacja lekarzy,
działaczy ZBoWiD-u oraz pra
cowników Zespołu Patologii Wo
jennej Głównej Komisji Bada
nia Zbrodni Hitlerowskich w

Polsce z dyrektorem tej komisji,
pro£. dr Czesławem Pilichow-
skim. '

Otwierając obrady Kongresu,
sekretarz generalny FIR, Alex

Lhote, przypomniał tragiczne na
stępstwa wojen dla ludności
oraz podkreślił konieczność za
pobiegania nowym konfliktom

zbrojnym.
Uczestnicy Kongresu omówią

zagadnienia związane z powsta
waniem i leczeniem niektórych
chorób i schorzeń wywołanych
następstwami wojny u jej bez
pośrednich uczestników oraz by
łych więźniów faszystowskich o-

bozów. koncentracyjnych.
Uczestnikom Kongresu zosta

Czy jesiotry
wracają do Bałtyku?

Nieoczekiwany był wynik po
łowu dwóch rybaków z Dziwno
wa (woj. szczecińskie). Gdy pod
nosili sieci rozstawione uprzed
nio w odległości mili od brzegu
w pobliżu Dziwnówka, — znaleź
li w nich m. ta. „młodociane
go” jesiotra. Rybę przedstawio
no do oględzin inspektorowi U-

rzędu Morskiego, a następnie
wpuszczono z powrotem do wo
dy. ■

Jesiotr złowiony przez ryba
ków z Dziwnowa miał ponad
pół metra długości i należał do
tzw. jesiotrów zachodnich, wy
stępujących niegdyś, we wszy
stkich morzach i rzekach euro
pejskich, także w Odrze i Wiśle.
Dorosłe jesiotry tego gatunku
osiągały długość 2—3 m ale zda
rzały się także okazy sześciome
trowe.

Dziś, jesiotr jest gatunkiem
nieomal całkowicie już wytępio
nym w. wodach

Dlatego złapanie
jest dużą rybacką

europejskich
takiej ryby

sensacją.

O

kandela*
przezna-

KANDELABRY
DLA ZAMKU

W fabryce w Ka-
menicky Sanov

(północne Cze
chy) ukończono
Już osiem z dwu
dziestu ośmiu ko
pii XVHI-Wiecz-

nych
brów,
czonych dla Zam
ku Królewskiego
w Warszawie.
Zniszczone w cza
sie wojny orygi
nalne kandelabry
również pocho
dziły z Czecho

słowacji.

nie wręczona opublikowana
przez Główną Komisję Badań
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
— zbiorowa praca pamiątkowa
polskich uczonych, zatytułowa
na ,,Hitlerowska polityka eks
terminacyjna wobee narodu

polskiego”. W pracy tej autorzy
podkreślają, że mimo upływu
ponad 30 lat od zakończenia woj
ny, jej skutki oraz następstwa
hitlerowskiej okupacji i terroru

nadal dają znać o sobie i są od
czuwalne dla tysięcy osób.

Z Bliskiego Wschodu
Ustalono datę wizyty oficjal

nej prezydenta Syrii Hafeza
Asada w Egipcie. Nastąpi ona I
11 grudnia br. I

i

• Policja belgijska została

wczoraj postawiona w stan po-
1 gotowla w związku z porwa-
I ulem 13-letniej Johanny Ber-

bers, córki przemysłowca. A-

nonlmowy rozmówca zażądał
przez telefon wypłacenia oku
pu 1S min franków belg, za jej
uwolnienie. Rozpoczęto akcję
poszukiwawczą.

• Szef policji peruwiańskiej
oświadczył wczoraj w Limie,
te przechwycono na granicy
ekwadorsko-kolumbijsklej ok.

0,5 tony kokainy 1 800 kg mari
huany. Była to jedna z naj
większych obław na przemyt
ników na styku granic Peru,
Ekwadoru, Kolumbii i Brazy-
lii. Akcję przeprowadzono przy
użyciu m. In. helikopterów i
wozów ciężarowych.

• Przedstawiciele policji po
dali Iż gang włamywaczy, za
opatrzonych w podrobione klu
cze oraz materiały wybuchowe,
wtargnął ostatnio do najwięk
szego banku w Mediolanie,
plądrując 400 skrytek. Dokład
na wielkość łupu, na który
składała się gotówka, w tym
waluta zagraniczna, biżuteria
oraz złoto nie została dotych
czas sprecyzowana. Straty sza
cuje się wstępnie na 4,5 min
dolarów.

Wybuch wulkanu
W Indonezji nastąpił wybuch

wulkanu Merapi. Pod strumie
niami lawy zginęło 29 osób.

Ewakuowano pięć tysięcy mie
szkańców wiosek położonych na

stokaeh Merapi-

Największa przetwórnia ryb w

kraju — Zakłady Rybne w Gdyni
— produkuje prawie 45 proc, wy
robów Zjednoczenia. Dotychczaso
we zadania tego roku zostały już
przekroczone. Na rynek krajowy
przeznaczono dodatkową partię
„Brislinga w oliwie”. Konserwy z

Gdyni otrzymały już 23 znaki ja
kości. Decyzją KSR plan dostaw
na 76 r. zostanie przekroczony o

około 200 ton wyrobów. Na zdję
ciu — przygotowywanie konserw.

CAF — UKLEJEWSKI
--------------- i.------------------------------------- -—--------

f«5si«ące
śmiertelnych ofiar

trzęsienia ziemi

w Turcfi
ANKARA
We wschodniotureckiej pro

wincji Van zniszczonej przez
katastrofalne trzęsienie ziemi,
trwają zakrojone na szeroką ska
lę prace porządkowe. Przede

wszystkim chowa się zabitych,
których liczbę oszacowano na 4

tys. Z uwagi na potrzebę szyb
kiego przeprowadzenia tej ak
cji, zmarłych grzebie się głów
nie w mogiłach zbiorowych.*

Silne trzęsienie ziemi, które

wystąpiło we wtorek wieczo
rem na północnych terenach
Chile i południowych rejonach
Peru nie spowodowało — jak
wynika z aktualnych doniesień
— większych strat.

Wczoraj wykoleił się pociąg jadą-
cy z Mombasy — jedynego portu
kenijskiego do stolicy kraju, Nai
robi. Zachodzą obawy, że kilka
set osób poniosło śmierć. Przyczy
ną wykolejenia się pociągu było
podmycie mostu przez falę po
wodziową. Według radia Nairobi,
5 wagonów klasy III (w każdym
z nich jechało po ok. 70 pasaże
rów) i wagon klasy II z 50 pasa
żerami znalazły się całkowicie pod
wodą. Na miejsce katastrofy uda
ły się ekipy ratunkowe. Dotych
czas wydobyto z rzeki zwłoki 12

osób.

Wichura

zmiotła z dróg
samochody

BRUKSELA

Nad Belgią szalał wczoraj hu
ragan osiągający w podmuchach
prędkość około 120 km/godz. Wie
le drzew zostało wyrwanych z

korzeniami. Wichura ^zmiatała z

dróg samochody. Spowodowała
zakłócenia w dostawach energii
elektrycznej.

Nie ma doniesień na temat o-

fiar w ludziach.

J
i utro pogoda w rejonie

Krakowa kształtować się
! będzie pod wpływem ni-
| żu. Zachmurzenie zmien-

! ne z możliwością przelot
nych opadów deszczu.

'

Wiatry zachodnie 1 pół
nocno-zachodnie S—10 ml

sek. Temperatura dniem i—8,
nocą 4—Z st. C.

hiA FOWUWI OMZ

kolonializmu
Apel do państw „klubu nuklearnego"

Na XXXI sesji Zgromadzenia i Izraela. Projekt dokumentu zgło-
Ogólnego NZ przystąpiono do o-

mawiania Jednego z najważ
niejszych punktów porządku o-

brad — kwestii wcielania w ży
cie deklaracji o przyznaniu nie
podległości krajom i narodom

kolonialnym, uchwalonej z ini
cjatywy Związku Radzieckiego.

W toku obrad obecnej sesji
stwierdzono, że ten ważny do
kument historyczny ONZ ode
grał wybitną rolę w procesie de-

kolonizacji. Tylko na mapie A-

fryki pojawiły się niedawno no
we państwa niepodległe: Gwi-
nea-Bissau i Wyspy Zielonego
Przylądka, Mozambik, Angola,
Wyspy św. Tomasza i Książęca
a także Komory.

Jak wiadomo jedno z tych
państw — Angola zostanie w

tych dniach 146. członkiem ONZ.
*

Komitet Polityczny Zgroma
dzenia Ogólnego NZ zaaprobo
wał projekt rezolucji w sprawie
zawarcia układu o całkowitym
i powszechnym zakazie prób z

bronią jądrową. . Autorem pro
jektu jest Związek Radziecki i

Czechosłowacja.
Rezolucja zwraca się w szcze

gólności do państw „klubu nu
klearnego” o przystąpienie do
rozmów w sprawie zawarcia u-

kładu o całkowitym i powszech
nym zaprzestaniu prób z bro
nią jądrową — również w kra
jach, które broni takiej nie po
siadają.

'☆
Komitet Polityczny Zgroma

dzenia Ogólnego NZ wezwał

wszystkie państwa Bliskiego
Wschodu, aby wyraziły intencję
powstrzymania się, na zasadzie

wzajemności, od nabycia, pro
dukcji lub posiadania wszelkie
go rodzaju broni jądrowej, za
nim w rejonie tym nie zosta
nie utworzona strefa bezatomo
wa, objęta skutecznym syste
mem gwarancji.

Rezolucja w tej sprawie zosta
ła uchwalona 121 głosami. Od

głosu wstrzymała się delegacja

Dziś
«Dzień bez papierosa*

Dzisiejszy dzień — 1 grudnia
— proklamowany został przez
Społeczny Komitet Zwalezania
Palenia Tytoniu jako „Dzień bez

papierosa”. Obchodzimy go w

tym roku pod dwoma hasłami:
„Uchroń swe dziecko od pale
nia” i „Nie pal wśród niepalą
cych”.

Lekarze alarmują, że palimy
stanowczo za dużo. W ubiegłym
roku wypaliliśmy około 84 mld

papierosów. Szacuje się, że w

tym roku liczba ta powiększy
się co najmniej o dalsze 3 mld
sztuk. Nie ulega kwestii, że tak

ogromne spożycie
toniowych musi

wpływać ha stan

łeczeństwa.

Eksperci Światowej Organiza
cji Zdrowia twierdzą — na pod
stawie prowadzonych badań —

że palący o wiele częściej od

niepalących zapadają na różne

postacie nowotworów. Prawie
3-krotnie większe jest , też u pa
laczy ryzyko wystąpienia zawa
łu serca, 5-krotnie większe —

zachorowania na wrzód żołądka,
a 10-lśrotnle — na zapalenie 1

rozedmę płu»

wyrobów ty-
niekorzystnie
zdrowia sps-

Piotr Jaroszewicz

złoży wizytę
w W. Brytanii

Na zaproszenie rządu Jej Kró
lewskiej Mości, prezes Bady Mi
nistrów PRL, Piotr Jaroszewicz,
złoży oficjalną wizytę w Wiel
kiej Brytanii w dniach od 15—17

grudnia br.

Podczas wizyty, premier P. Ja
roszewicz przeprowadzi rozmo
wy z premierem Jamesem Cal-

laghanem i innymi członkami

rządu brytyjskiego..

siły delegacje Egiptu, Iranu i

Kuwejtu.

Bez
wie
ścię

czlonko-
Trójmie-

względu na pogodę
klubu „Morsów” w

przez cały rok zażywają mor
skich kąpieli. Najmłodszy członek
klubu ma 11 lat a najstarszy 74 la
ta. Na zdjęciu: członkowie klubu

podczas kąpieli.
CAF — KRASZEWSKI — telefoto

Równo przed pięciu laty, 1

grudnia 1971 roku, ukazał się
w Kielcach pierwszy numer

„Echa Dnia” — najmłodszej
w naszym kraju popołudnió-
wki.

Pięć lat to okres zbyt. ma
ły do podsumowań i uogól
nień, jednak w wypadku
„Echa Ddnia” możemy tako
wych dokonać. Od swych na
rodzin gazeta ta towarzyszy
przemianom w życiu polity
cznym, społecznym, gospo
darczym i obyczajowym zie
mi kieleckiej i radomskiej.
Nie tylko towarzyszy, lecz
także — przez prowadzone
na swych łamach liczne ak
cje organizatorskie i popu
laryzacyjne — wpływa na

kształt tych przeobrażeń.
Nie sposób wymienić tu

wszystkich inicjatyw podej
mowanych przez „Echo
Dnia” w minionym pięciole
ciu. Przypomnijmy
najważniejsze takie,
„Mecz budowlanych”,
przynosi co roku kilka

nadplanowych bloków
szkolnych, „f
ogrodniczych”, „wu.*
tworzy przyszłość”,
tkwią rezerwy”, „Tel^jun in
terwencyjny’*. „Echo Dnia”

położyło również wiele za
sług na polu krzewienia kul
tury ziemi kielecko-radam
skiej i upowszechnienia jej
osiągnięć, organizując m. ,in.
doroczny plebiscyt czytelni
ków o „Dziką Różę”.

Młodszemu Bratu „Echo
Krakowa” składa gratulacje i

życzenia, aby następne „pię
ciolatki” były równie udarli,
jak ta, która minęła.

tylko
jak:

który
po-

rhie-
,Święto plonów
’. „Codzienność

, „Tu
. Telefon in-
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TO montażW lipcu 1877 roku
polskiego telewizora

kolorowego
Jak . informuje Zjednoczenie

Przemysłu Elektronicznego „U-
nitra”, program uruchomienia

w Polsce wielkoseryjnej pro
dukcji telewizorów do odbioru

obrazu kolorowego realizowany

Prezydent Portillo
obejmuje władzę
w Meksyku

Dzisiaj obejmuje władzę no
wy prezydent Meksyku, Jose

Lopez Portillo. Kadencja prezy
denta Meksyku trwa 6 lat. Po
wszechnie Portillo uważamy jest
za „technokratę” który skoncen
truje się na sprawach wewnętrz
nych, a nie polityce międzyna
rodowej, jak to czynił jego po
przednik Luis Eeheve-rria Alva-

rsz. W bezpośrednich wyborach
powszechnych przeprowadzonych
4 lipca Portillo zdobył najbar
dziej masowe poparcie ze wszy
stkich dotychczasowych szefów

tego państwa.
W uroczystości objęcia rządów

przez nowego prezydenta Mek
syku będą uczestniczyć delega
cje ze 102 państw, w tym pol
ska misja specjalna z zastępcą
przewodniczącego Rady Państwa

PRL Zdzisławem Tomalem.

Wzrost bezrobocia

w RFN
wynika ze złożonego w

oświadczenia rzecznika
d.'s zatrudnienia, liczba

Jak
Bonn

biura

bszrobotnych w RFN w listopa
dzie br. wzrosła do miliona.

W porównaniu z miesiącem
poprzednim, liczba bezrobotnych
wzrosła o 69 tys. W przeliczeniu
procentowym w :listopadzię:. bez-,
robotni stanowili .4,4, proc. ogóL
nej liczby- osób zdolnych do pra
cy. Według najnowszych da
nych, na początku grudnia bę
dzie w RFN znowu ponad mi
lion bezrobotnych. Zwiększyła
się też liczba osób pracujących
w skróconym wymiarze czasu —

Z 4.5,5 do 139 tys.

Co słychać...
20-letni studenci collegeu na

Florydzie, Peyton Dekker i

Bill Pigozii pobili światowy
rekord gry w ping-ponga
non-stop. Trwało to w sumie

godz. i 7 min. Jak wyjaś-
„Księga rekordów świa-

Guinnessa, dotychczaso-
rekord w tej dziedzinie

103

nia

ta'’

wy
wynosił 103 godz.
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W TARŁO SIĘ MNIEMANIE,
II żę Polska obfituje w surow

ce. Jest to tylko część praw
dy, Brakuje nam bowiem wielu,
często najbardziej kosztownych.
W roku ub. za import zbóż i

pasz zapłaciliśmy 2,5 miliarda

Złotych dewizowych, czyli ok.
IM min dolarów. Za ropę nafto
wą i gaz ziemny — ponad 2659
min złotych dewizowych, za ru
dę żelaza i surówkę ponad pół
tora miliarda złotych dewizo
wych, za bawełnę ok. 650 min

złotych dewizowych. A gdzie su
rowce dla przemysłu chemiczne
go, fosfaty dla produkcji nawo
zów? Gdzie celuloza, wełna, ju
ta. skóry surowe, tlenek glinu
de produkcji aluminium, chrom,
wolfram, cyna, ziarno kakaowe
i inne surowce czy materiały?

Bez surowców importowanych
Z krajów, gdzie rozliczać się
trzeba w dolarach, frankach lub

markach, nasz przemysł nie

mógłby pracować. Dlatego nie

tylko importujemy je bieżąco,
ale staramy się zapewnić sobie
dostawy na przyszłość, uczestni
cząc w budowie kopalń i zakła
dów, produkujących
w inych krajach
nych, przede wszystkim
Związku Radzieckim.

Paliwa, energia i materiały
do produkcji stanowią — jak
stwierdził na II Plenum KC
PZPR premier Piotr Jarosze
wicz — prawie trzy piąte całej
Wartości naszej produkcji prze
mysłowej. Uzyskanie tylko ied-

surowce

socjalistycz-
w

LnT

jest zgodnie z przyjętymi zało
żeniami. Zgodnie z tjjm progra
mem, mamy w 1989 r. wypro
dukować 300 tys. telewizorów

kolorowych.
Polski telewizor '

kolorowy bę
dzie odbiornikiem, naszej włas
nej konstrukcji, wyposażonym
w barwny kineskop o przekąt
nej 22 cali (56 cm), wytwarzany
wg licencji dwóch znanych firm

amerykańskich RCA (Radio Cor
poration of America) oraz Cor
ning Glass Works. Przyjęcie ta
kiej koncepcji pozwala nam wy
korzystać stworzoną w poprzed
nim 5-leciu własną bazę podze
społów elektronicznych, a rów
nocześnie otrzymać — i to szyb-,
ko — wyrób na najwyższym po
ziomie światowym.

Pierwsze telewizory będą po
wstawać w kooperacji ze znaną

francuską firmą Thomson, z któ
rą zawarto już odpowiednie po
rozumienia. W lipcu przyszłego
roku ma się rozpocząć montaż

kilku tysięcy telewizorów z ele
mentów francuskich, co pozwoli
na zdobycie niezbędnych do
świadczeń w technologii wytwa
rzania takich odbiorników. W

1979 r. gdy uruchomiona zosta
nie masowa produkcja telewizo
rów kolorowych, będą one już
niemal całkowicie wytwarzane
z podzespołów krajowych.

Nasi konstruktorzy opracowa
li już kilka modeli przyszłego
polskiego telewizora kolorowego.

Równocześnie przystępuje się
do realizacji niezbędnych inwe
stycji w przedsiębiorstwach po
wołanego w liótym br. nowego

ugrupowania przemysłowego „U-
nitra-Polcolor”. Rozpoczynają się
już prace związane z budową
fabryki barwnych kineskopów
wraz z hutą szkła kineskopowego

w Piasecznie pod Warszawą. W
.roku przyszłym rozpocznie się
budowa nowoczesnej montowni

odbiorników kolorowych na Tar
gówku w Warszawie. Ro-zbudo-

' Wańe będą tówńićżi-żak-łairly pod-*
zespołowe, z fabryką w Białym
stoku na czele.-'

W „Lajkoniku1*
W 1016 grze z dnia 28 listopada

KGL „Lajkonik” stwierdzono:
* W I LOSOWANIU 10 wygra

nych z 4 trafieniami po 1.771 zł,
333 wygrane z 3 trafieniami po 43.

zł, 4.187 wygranych z 2 trafienia
mipo5złoraz22wygranez3
trafieniami z dodatkową po 143 zł,
385 wygranych z 2 trafieniami z

dodatkową po 20 zł.
| W 11 LOSOWANIU 4 wygrane

z 4 trafieniami po 3.347 zł, 236 wy
granych z 3 trafieniami po 47 zł,
3.499 wygranych z 2 trafieniami po
5 zł oraz 12 wygranych z 3 trafie
niami z dodatkową po 147 zł, 284

wygrane z 2 trafieniami z dodat
kową po 20 zł.

* PONADTO: 12 premii pienięż
nych po 200 zł na 3-cyfrówą koń
cówkę banderoli (985).

Gospodarcze abecadło

Dlaczego trzeba

oszczędzać surowce?
neto procentu oszczędności w

zużyciu materiałów umożliwiło
by zwiększenie produkcji prze
mysłowej • 25 miliardów zło-

tych!
NIEDOCENIANYM śródlem

rezerw materiałowych jest wal
ka z brakoróbstwem, stała po
prawa jakości 1 trwałości ma
teriałów, W praktyce każde o-

siągnięcie tego typu daje jedno
cześnie efekt w postaci zmniej
szenia zużyeia lub strat mate
riału. Można więc śmiało po
wiedzieć, ie byłoby lepiej, gdy
by brakorób w ogóle nic nie

robił, niż miałby marnować su
rowce.

Jakie są bowiem skutki bra-

koróbstwa?

Zmniejsza się
ilość będących
materiałów, zaś

rzonyeh z nich

wych wzrasta
Cóż bowiem wart jest wyrób,
który albo w ogóle nie nadaje
się do użytku, albo przez wa
dliwy montaż wymaga bardzo

szybko reperaoji? Nabywca jest
rozgoryczony — zapłacił jak I*

w jego efekcie
do dyspozycji

ilość wytwo-
wyrobów goto-
tylko pozornie.

Z KRAJU
kilku minionych

„suchym porcie”
Przemyśl — Med.v-

ponad 30 tys. ton

nadsyłanego z

W CIĄGU
tygodni, w

Żurawica —

ka przyjęto
Jęczmienia,
ZSRR. Każdej doby specjalne
pociągi przewożą z Żurawicy
do Zakładów Przetwórstwa

Zbożowego PZZ w całym kra
ju ok. 2 tys. ton ziarna pocho
dzącego z Ukraińskiej SRR.

JAK WYNIKA z informacji
Ministerstwa Komunikacji —

kolejarze są już w zasadzie w

pełni gotowi do odparcia ata
ków mrozu i śniegu. Spraw
dzono stan techniczny urzą
dzeń do oczyszczania torów,
skontrolowano sprawność o-

grzewnic elektrycznych oraz

pomocniczego sprzętu, jak np.
miotaczy ognia. W razie po
trzeby PKP będą mogły zmo
bilizować wystarczającą liczbę
osób do zlikwidowania skut-

, ków śnieżycy.

Rezolucje UNESCO
W stolicy Kenii, Nairobi za

kończyły się we wtorek obrady
XIX sesji Konferencji General
nej UNESCO. Zatwierdzono ra
port dyrektora generalnego o

wynikach działalności organiza
cji w okresie ostatnich dwóch

lat oraz uchwalono programy i
budżet na lata 1977—1978.

Uchwalono również wiele re
zolucji, przewidujących udział
UNESCO w ramach jej kompe
tencji, w rozwiązywaniu tak ak
tualnych problemów współczes
ności, jak umocnienie pokoju,
położenie kresu wyścigowi zbro
jeń, rozbrojenie, walka z rasiz
mem i kolonializmem oraz usta
nowienie w świecie nowego ładu

gospodarczego.

Sytuacja
w Bangladeszu

DELHI
Gen. Żiaur Rahman, szef szta

bu sił lądowych Bangladeszu,
objął faktyczną władzę w pań
stwie we wtorek nad ranem,

gdy na mocy proklamacji pre
zydenckiej został głównym ad
ministratorem śtaftłi wójenftegó.

Prezydent Bangladeszu A.-M .

S. Sajem, .który był głównym
administratorem stanu wojenne
go od 1975 r., oznajmił, według
Radia Dhaka, że przekazuje ten

urząd gen. Rahmanowi „w szer
szym? interesie kraju”.

Źródła oficjalne w Dhace po
dały, że 29 listopada, aresztowa
no „za działanie na szkodę pań
stwa’’ 11 polityków cywilnych
należących do różnych partii,
prawicowych i lewicowych.

Kronika wypadków
Wczoraj, ok. godz. 21, w Myśle

nicach, przy ul. Zdrojowej 46, wy
buch! pożar w zabudowaniach Jó
zefa Łętochy. Spaliła się drewnia
na stodoła, prawdopodobnie na

skutek zaprószenia ognia z komi
na sąsiedniego gospodarstwa. Stra
ty szacuje się na ok. 60 tys. zł.

dobry towar, a otrzymał lichy.
Wyrób źle wykonany nie ma

wartości, choć włożony weń ma
teriał — miał. Tak więc dobra

jakość produkcji jest często
sprawą ważniejszą niż ilość.

ZACZĄŁEM od brakoróbstwa
ze względu na jego ogromną
szkodliwość społeczną i ekono
miczną. Ale sprawa oszczędza
nia surowców i materiałów na

tym się nie kończy. Jest u nas

wiele marnotrawstwa, wynika
jącego nie tyle z niedbalstwa,
ile ze złych przyzwyczajeń (m.
iii, konstrukcyjnych), lekkomyśl
ności, asekuranctwa, złej orga
nizacji produkcji. Posłużmy się
przykładem obrabiarek. Wiado
mo, że są one cięższe niż podob-,
ile wytwarzane w innych kra
jach. To znaczy, że zużyto do
ich produkcji więcej materia
łów. Ale właśnie m. in. dlatego,
że są cięższe, uzyskujemy za nie
na zagranicznych rynkach niższe

ceny. Strata jest więc podwój-
nat na ilości zużytego surowca

i na uzyskanej cenie.
Paliw* i energia elektryczna

to także surowce. Iej$ udział w

Spotkanie Andrzeja Werblana
z aktywem partyjnym

krakowskiego środowiska nauki
Wczoraj w auli Collegium

Novum Uniwersytetu Jagielloń
skiego, odbyło się spotkanie An
drzeja Werblana, sekretarza KC

PZPR, z aktywem partyjnym
krakowskiego, środowiska nauki.
Władze polityczne i administra
cyjne regionu m. in. reprezen
towali: I sekretarz KK PZPR —

Wit Drapich, wiceprezydent
Krakowa — Barbara Guzik.

Swoje wystąpienie Andrzej
Werblan poświęcił w głównej
mierze zasadniczym problemom
rozwoju społeczno-gospodarcze
go kraju na najbliższą 5-latkę
oraz perspektywom roku 1977, z

uwzględnieniem roli Krakowa i

jego ośrodka naukowego. Od 0

lat konsekwentnie realizowana

jest strategia budownictwa so
cjalistycznego w Polsce. We

wszystkich dziedzinach gospo
darki kraju osiągnięto w zasa
dzie dobre wyniki. Spory nacisk

w ostatnich latach położono na

dynamiczny rozwój licznych

Finał konkursu

„Młodzież w życiu kraju“
Rozstrzygnięty został konkurs

dziennikarski pod hasłem „Mło
dzież- w życiu kraju”, zorganizo
wany przez Radę Główną ?SZMP
i Zarząd Główny SDP.

W dziale publicystyki, I na
grodę przyznano Ryszardowi
Swierkowskiemu („Perspekty
wy”), drugą — Helenie Kowalik

(„Trybuna Ludu”), a trzecią:
Jerzemu Lovellowi („Życie Li
terackie”) i Bernardowi Waleń-
skiemu („Trybuna Odrzańska”).

Ścisk na uczelniach

zjidiodnioniemieckicli
BONN
Korespondent PAP, E. Guz, pl-

sze:

Na wyższych uczelniach RFN

studiuje niemal 800 tysięcy mło
dych ludzi. W ciągu ostatnich 6

lat przybyło tu około 250 tysię
cy studentów i w murach uczel
nianych panuje nieopisany ścisk,
ponieważ nie pomyślano jedno
cześnie o budowie nowych uczel
ni i o zwiększeniu kadry nauko
wej. W bibliotekach trudno o

miejsce, domy akademickie mie-

szcą zaledwie 10 proc, ogółu stu
diujących.

Co siódmy etat profesorski na

uczelni jest nie obsadzony. Mimo
niedostatku kadr profesorskich,
na niektórych uczelniach redu
kuje się jeszcze personel nauko
wy.

1kg
776
745

więc

kosztach produkcji jest często
znaczny. Według danych ONZ,
w roku 1972 na 1 dolara ■Warto
ści globalnego produktu narodo
wego zużywano u nas prawie
2 kg tzw. paliwa umownego,
gdy w tym czasie w Stanach

Zjednoczonych — 1,37 kg, w An
glii—1,36kg,wRFN—
i 4 gramy, we Francji —

gramów, w Szwajcarii —

gramów. Zużycie to jest
u nas dwu 1 pólkroinie większe
niż we Francji lub w Szwajca
rii.

Znaczne rezerwy surowcowe

tkwią też w programach pro
dukcyjnych, szczególnie w prze
myśle maszynowym. Pojawiają
się w sprzedaży różne nowości,
ale jednocześnie niewiele »ię
słyszy o wycofywaniu z produk
cji wyrobów przestarzałych.
Zbyt na nie spada, zalegają pół
ki sklepowe, a produkcja leci
nadal. Nie trzeba udowadniać,
jak wielkie pociąga to za sobą
straty surowcowe.

NAJWIĘKSZE rezerwy tkwią
jednak w organizacji pracy. Złe

zabezpieczenie przed zamoknię
ciem, korozją lub nieprzestrze
ganiem norm zużyeia na jedno
stkę produkcji — oto źródła re
zerw, które można spotkać w

wielu zakładach pracy. Dzięki
poprawie organizacji, z tej sa
mej Ilości surowca można uzy
skać znacznie więcej i lepszych
wyrobią

■(AM JMIZJSSKI

moder
na po-
socjal-
kraju

rynkowe,
zostały w

trudnościa-

szczególnie
1974 i 1975.

dziedzinach

dziedzin przemysłu, na

nizację zakładów pracy,

prawienie warunków

nych. Na terenie całego
realizowane są potężne inwesty
cje, które już niedługo zaczną w

pełni procentować Mimo to od
czuwany jest w wielu rejonach
„głód inwestycyjny”. Na razie
nie będzie można go złagodzić.
Jak stwierdził mówca — w o-

statnich kilku latach nakłady
inwestycyjne były o prawie po
łowę większe niż w 10-latce u-

biegłej!
Ze względu na tak dynamicz

ny rozwój kraju, na złożoność

problemów, w niektórych dzie
dzinach notowane są opóźnienia
— występują kłopoty. Jest to

koszt, niemal nieodzowny, jaki
musimy płacić za tak szeroki

program szybkiej rozbudowy
kraju. Szczególnie dotkliwe dla

ludności są kłopoty
Spowodowane one

poważnym stopniu
mi w rolnictwie, a

w hodowli, w latach

Napięcia w innych
występują ze względu na prze
kroczenie kosztów inwestycyj
nych lub na siłę „podwiązywa-
nie się” niektórych partnerów
do nałożonego planu.

Nie wszędzie — w nowo uru
chomionych zakładach — osią
gnięto przewidywaną wartość

produkcji. Często ilość produk
tów nie idzie w parze z ich do
brą jakością.

Zauważa się też, iż postęp w

rozbudowie gospodarki jest
szybszy niż w działalności orga
nizacyjnej, w optymalnym za
rządzaniu.

W roku przyszłym największy
nacisk położony będzie na za
pewnienie równowagi rynkowej
(już obecnie 1/6 mięsa i 1/3 tłu
szczów na rynku pochodzi z

importu).'. _

. . , ■.
Jeszcze większy priorytet . u-

zyska rolnictwo, budownictwo
mieszkaniowe oraz produkcja
dóbr, przewidzianych na zaopa
trzenie ludności.

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej:
— 2 grudnia, w godzinach 8—16,

przy .ul. Orlej. Dwornej, Ks. Jó
zefa — od nr 166 do końca, Rzepi
chy, Zakamycze

— 6 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Mazowieckiej od nr 112

do końca, Racławickiej 42—52, Wro
cławskiej 73—81

— 7 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Mazowieckiej od nr 112

do końca, Racławickiej 42—52, Wro
cławskiej 73—81

— 8 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Kronikarza Galla 13 do
końca, 18 Stycznia 55—61, Dzierżyń
skiego 71—73

— 9 grudnia , w godzinach 8—16,
przy al. Panieńskie Skały, al. Kasz
tanowej do Grabowej, ul. Grabo-,
wej, Cisowej, Sarnie Uroczysko,
Wrocławskiej 97, Odrowąża 2—14,
Wrocławskiej 5, Emilii Plater 2,
Przesmyk, Zarudawie, Hamernia,
Przyjemnej, Ornej, Mydlnickiej,
Na Błonie, Pamiętnej, Zarzecze od
ul. Olkuskiej do końca-, Olkuskiej,
Justowskiej

— 10 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Deszczowej 1—5, Elsnera
bl. 50

— 13 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Racławickiej 24

— 14 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Królowej Jadwigi 116—142,
103a—129, Piastowskiej, Leszczyno
wej, Słonecznikowej, Emaus 37—39

— 15 grudnia, w godzinach 8—16,
nrzy ul. Lubelskiej 2—18, 1—19,
Śląskiej 2—8, al. Słowackiego 52—56

— 16 grudnia, w godzinach 8—16,
I przy ul. Przybyszewskiego, Bandt-

kego, Cichej, G. Zapolskiej
— 17 grudnia, w godzinach 8—18,

przy ul. Dzierżyńskiego 14. 22a,
11—17, 37—41, Chocim sklej, Misjo
narskiej, Nowowiejskiej 29—37

— 20 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Deszczowej 11—15, Weissa

— 29 grudnia, w godzinach 3—16,
przy ul. Elsnera 415, 444, 632, Weis
sa 14,

— 30 grudnia, w godzinach 8—16,
przy ul. Biernackiego, Grottgera
14—26, Wyspiańskiego, pl. Axen-
towicza 3, 5. Kościelnej, Skieniewi-
cza 18—26, 19—27 .

PONADTO w związku i remontem

sieci energetycznej średnich 1 ni
skich napięć wystąpią okresowe

praerwy w dostawie energii elek
trycznej dia odbiorców!

— wdniach1,2iIgrudnia,;
w Miękini I, Miękini II', Nowej
GótfHU Nowej Górze Młyn, Łanach,

i

Pewnemu zmniejszeniu uleg
nie inwestowanie (mniejsze
kwoty na te cele przeznaczone
będą z dochodu narodowego).
Idzie przede wszystkim o to,

aby jak najszybciej zakończyć
już realizowane inwestycje.

W toku dyskusji Andrzej
Werblan odpowiedział na pyta
nia zebranych, (ja)

Telewizyjny wywiad
J. Cartera

Prezydent-elekt USA, Jimmy
Carter udzielił amerykańskiemu
koncernowi telewizyjnemu CBS

wywiadu, w którym wyraził u-

bolewanie, że dotychczas nie

podpisano porozumienia kończą
cego drugą rundę radziecko-

amerykańskich rokowań w spra
wie ograniczenia strategicznych
zbrojeń ofensywnych (SALT).
Winę za ten stan rzeczy przypi
sał administracji republikań
skiej.

J. Carter wyraził zaniepokoje
nie podwyżką cen wprowadzoną
przez amerykańskie koncerny
stalowe i dodał, że krok ten mo
że tylko zachęcić państwa naf
towe do podniesienia cen ropy
na zapowiedzianej na 20 gru
dnia br. sesji Rady Ministerial
nej OPEC.

Katastrofa
samolotu )>AeroilotU((

MOSKWA
Jak podała Agencja TASS, 28

listopada w rejonie lotniska Sze-

remietiewo uległ katastrofie sa
molot „Aerofłotu”, udający się
z Moskwy do Leningradu. Przy
czyny'katastrofy bada specjalna
komisja.

Rząd radziecki przekazał wy
razy współczucia członkom ro
dzin ofiar katastrofy.

Gorenicach, Ostrężnlcy, Ligocie,
Niesulowicach

— od 1 do 20 grudnia, przy ul.

Kunickiego. Dzierżyńskiego od ul.

Piastowskiej do Kunickiego, Mło
dej Polski, Zarzecze od Młodej
Polski do Przybyszewskiego, Se
wera, Piastowskiej 30 i 32, Obo
pólnej, Warmijskiej 4—13a, Chmie
lą, Zarudawie. Przesmyk, Hamer
nia, Przyjemnej, Ornej, Emaus,
Mydlnickiej, pawilon na Polanie

— od 1 do 3 grudnia, przy ul.

Kmietowicza, P.odakowskiego, Gór
nej, Wallek-Walewskiego, Przyby
szewskiego

— od 6 do 10 grudnia, przy ul.

Orlej, Ks. Józefa od nr 166 do koń
ca, Rzepichy, Zakamycze, Oświę
cimskiej, Junackiej, Wiosennej,
Chełmskiej, Za Skłonem, Zielony
Dół, Kasztanowej

— od 8 do 17 grudnia, przy ul.

Wyspiańskiego, Kościelnej, plae
Axentowicza 3, 5, Sienkiewicza 18

—26 1 19—27 oraz Grottgera S—18.
W związku ze zmianą napięcia s

‘

3x380/220 V nastąpią przerwy w

dostawie energii elektrycznej dla

odbiorców:
— 10 grudnia, w godzinach 8—14,

przy ul. Wyspiańskiego 10, 12, 14,
11 i 15, Grottgera 14 1 18

— 14 grudnia, w godz. 8—14, przy
pi. Axentowicza 3, 5, Sienkiewicza
18. 24, 26, 27, Grottgera 8.

— 16 grudnia, w godzinach 8—14,
przy ul. Sienkiewicza 19, 25, K®"

śeielnej 5, 1. Grottgera
szkole, Mazowieckiej 18

14e, przed-
1 16b.

K-8945

♦
Zakład Energetyczny

dostawie
przeprasza

energii

7.3C-U,w godz.
5.7.9
w godz.
59—68, Sebastiana

7.30—H,

za przerwy w

elektrycznej:
— « grudnia,

przy ul. Półkole
— 7 grudnia,

przy ul. Dietla

14, 19, 22, Sarego 13—29, 16—23, Bo
gusławskiego 3

— 8 grudnia, w godz. 7.36—16,
przy ul. Boh. Stalingradu 36—50,
41—59, Berka Joselewicza 10—30,
3—21, Wrzesińskiej I, 11

— 9 grudnia, w godz. 7 .30—16,
przy ul. Dwernickiego, Sołtyk* 4,
6, 10, 5—19, Grzegórzeckiej 2—14,
Łazarza 3, 9—19, Blich 9, Wielo
pole 28—34

— 10 grudnia, w godz. 7.30—16,
przy ul. Brogi bl. 13.

Bliższych informacji udziela Re*

jon Energetyczny Śródmieście^
telefon 586-80, wewn, 454.
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SPRAWY CODZIENNE POLAKÓW

panuje klimat wielkiego zaangażowania i

Jakość we wszystkich jej aspektach i od-
Wokół jakości

zniecierpliwienia,
mianach nie schodzi z wokandy; jakość pracy, jakość efektów
pracy — towarów i usług, jakość stosunków między ludźmi.

I niezależnie od tego, co kto mówi o jakości, konkluzja jest
niezmiennie identyczna: trzeba podnosić jakość pracy, bo od

jakości pracy zależy efekt pracy, a od efektu pracy ogólny
klimat społeczny.

Bawełniane góry. Punkt skupu bawełny i pól obwodu ezymkancklego w Kazachstanie.
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Z listów do redakcji
NIE CHODZI

O WYSOKOŚĆ
„W związku z artykułem

zamieszczonym w nr 219
„Echa Krakowa” dn. 28 IX
1976 r. pt. „Projektant sobie
— wykonawca sobie” Cen
tralny Związek Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowe
go informuje, że nie podzie
la stanowiska autora w/w

artykułu, twierdzącego, iż

dopiero realizacja wysokich
budynków mieszkalnych mo
że poprawić poziom rozwią
zań architektonicznych osie
dli mieszkaniowych w Kra
kowie. Uważamy bowiem

generalnie, iż wysokie budo
wnictwo mieszkaniowe jest
ze względów użytkowych,
technicznych i ekonomicz
nych najmniej właściwą for
mą zabudowy mieszkanio
wej. Jest to szczególnie waż
ne także z uwagi na obecne

trudności., technologiczno-m.ą-
teriałowe i organizacyjne
wykonawstwa budowlanego
oraz konieczność przeciw
działania wzrostowi cen jed
nostkowych w budownictwie

mieszkaniowym.
Nie wykluczamy jednak

potrzeby podporządkowania
tych cech obiektywnych wy
sokiego budownictwa miesz
kaniowego szczególnym wy
mogom kompozycji urbani
stycznej jeżeli przeprowadzo
ne studia tematu projekto
wego udowodnią bezspornie,

1 że jest to jedynie właściwe
i rozwiązanie.

Uważamy, że w przypadku
I osiedla „Widok” w Krako-
I wie przesądziły już tę spra

wę kompetentne władze

miejscowe, decydując się na
'

ograniczenie wysokości zabu-
1 dowy do 11 kondygnacji.

Nadmieniamy, że poruszo
na również w artykule spra
wa nadzoru autorskiego nad

realizacją tzw. tarasówca na

tymże osiedlu nie powinna
stanowić zasadniczego pro
blemu, mimo że autor kon
cepcji nie opracował projek
tu technicznego, który jest
podstawą
ku. Jest to
określenia
oraz formy
faktycznie
Pobytu autora (autorów) na

budowie. Sprawy te jest w

stanie załatwić — w oparciu
o obowiązujące przepisy —

ZPiUI „Inwestprojekt” w

Krakowie, pełniący funkcję
inwestora na tym osiedlu.

DYREKTOR

Zespołu Inwestycji
mgr JERZY GRUCHALSKI

Od red.: Nieporozumienie
tkwi w tym, że nie pisałem
o wysokim budownictwie ja
ko o jedynym lekarstwie na

krakowską architekturę, lecz

domagałem się realizowania
budownictwa zgodnie z przy
jętymi koncepcjami urbani
stycznymi, której to potrze
by również dyr. J. Gruchal-
ski nie neguje. W przypadku
os. Widok koncepcja ta jest
systematycznie unicestwiana
konkretnie nie wiadomo

przez kogo, więc nazwijmy,
że przez „kompetentne wła
dze miejscowe”, które zresz
tą milczą na ten temat.

Jeśli zaś chodzi o „taraso-
wiec”, to mogę tylko wyjaś
nić, że wiadomo mi, iż autor
niezależnie od koncepcji o-

pracował również jego pro
jekt techniczny.

JERZY PIEKARCZYK

Minister swoje
- handel swoje?

W dniu 14. XI. 75 r. uka
zała się na łamach „Echa
Krakowa” notatka o trud
nościach w dokonywaniu Za
kupów dla Domów Dziecka.
Minister handlu wewnętrz
nego i usług załatwił spra
wę bardzo szybko. Już 15.
XII, 75 r. wydał Zarządzenie
(Nr P-I-610/a), w którym u-

poważnił placówki opiekuń
czo-wychowawcze do zakupu
odzieży i obuwia we wszyst
kich placówkach handlu de
talicznego bez ograniczeń
sieciowych i limitowych. W

piśmie z dnia 13. VII. 76 skie
rowanym do dyrektorów
WP1IW ponownie poleca
przestrzeganie powyższego
zarządzenia.

Jak wygląda realizacja po
wyższego przez placówki
handlowe? W sklepie Nr 334
WPHW Oddział „Ubiory” za
kupiono dla wychowanka

kurtkę, na którą ekspedient
ka wystawiła rachunek i-

mienny Nr 008794 z adnota- 1

cją „nie stanowi podstawy do i

księgowania”. Kierownik i

sklepu w rozmowie z dyrek
torem PDDz Nr 7 wyjaśnił,
że dostał nowe zarządzenie
Wydziału Handlu m. Krako
wa. Po sprawdzeniu okazało ■
się, że Wydział Handlu ta
kiego zarządzenia nie wydał.
Jednostką, której sklep po
dlega bezpośrednio jest
WPHW Oddział I „Ubiory” ,

w Krakowie, pl. Szczepań
ski 3. Kierownik handlowy
tej instytucji, ob. Skarżyń
ska, poinformowała telefoni- 1
cznie, że sprzedaż odzieży dla I

placówek opiekuńczo-wycho- |

wawezych odbywa się wyłą- |
cznie w sklepach wytypowa- .

nych do sprzedaży pozaryn-
kowej. Tak więc wróciliśmy
do punktu wyjścia. W sumie 1

stracono wiele czasu na za- 1

;1
nek i wyjaśnienie przyczyn ł
nie wystawienia rachunku j
przez ekspedientkę w sklepie
Nr-"334. Niejasna jest w dal
szym ciągu sprawa niestoso
wania się WPHW Oddział 1

„Ubiory” do zarządzeń włas- i

nego ministra? i

Dyrektor PDDz Nr 7 1

mgr ANNA POLAK i

realizacji budyn-
jedynie problem
zakresu nadzoru
ekwiwalentu za

potrzebny czas

Wielka gra
o zaufanie

CIĄGLE
TEŻ TRZEBA

przypominać, ciągle trze
ba atakować świadomość
prawdą, że każda praca

— bez względu na stanowisko
i jej charakter — jest jedna
kowo ważna i że nie ma żad
nych podziałów na pracę i pro
dukcję ważniejszą i mniej
ważną, lub ważną i nieważną.

Tymczasem spojrzenie na ry
nek, na to, co robimy i jak
to robimy, oraz obecna dysku
sja o jakości zdają się potwier
dzać zgoła paradoksalny fakt,
że różni ludzie takie podziały
starają się sankcjonować i

zdobywać dla nich społeczną
akceptację. Jakoś ostrze kry
tyki społecznej nie kieruje się
w stronę
jakoś to
mierzone
w efekty
go”, elbląskiego
WSK Mielec czy „Warskiego”,
„Komuny Paryskiej”. Efekty
ich pracy — potężne silniki
dla statków, nie mniej potężne
turbiny dla elektrowni, samo
loty dla rol-nictwa, statki — są
najwyższej jakości, co po
twierdzają także opinie za
graniczne. ,

Ostrze krytyki kieruje się w

zakłady produkujące buty, ro
wery, sweterki, konfekcje (szcze
gólnie dziecięcą), radioodbiorni
ki, telewizory itd. .Czyżby pro
dukcja butów była znacznie bar
dziej złożona niż produkeja sil
ników dla statków oceanicz
nych? Czyżby produkcja rowe
rów była trudniejsza niż pro-

dukeja turbin dla elektrowni?

Czyżby produkcja konfekcji
dziecięcej była trudniejsza niż

produkcja chemikaliów? Oczy
wiście — nie. Więc co się dzie
je? Dlaczego potrafimy jedno, a

nie potrafimy drugiego? Dla
czego to, co pachnie techniką o

randze najnowocześniejszej, do
równuje standardom światowym,
a dlaczego w innych branżach

wleczemy się w ogonie?

górników, hutników;
ostrze nie jest wy-
— dla przykładu —

pracy ,,Cegielskie-
..Zamechu”,

OSOBlSCIE zżymam się
na każdy głos, który
atakując złą jakość efek

tów pracy domaga się zagęsz
czenia oczek w różnych sitach
kontroli. A to z tego prostego
powodu, że kontrola — jak
wiadomo —■kontroluje, a nie
produkuje. Jest bardzo niedo
brze, kiedy kontrola (np. za
kładowa) w imię partykular
nych interesów ekonomicznych
lekką ręką stempluje karty
gwarancyjne dla artykułów
podejrzanej jakości. Tym in
teresom na linii kontrola—in
teresant trzeba położyć kres.
Interesy na linii kontrola—pro
ducent robią niedźwiedzią
przysługę, producentowi, wyrat

biają mu złą opinię w-- społe
czeństwie, tworzą dla produ
centa klimat minimalnych
wymagań i nie zmuszają do
myślenia. Te. interesy są, o-

biektywnie biorąc, hamulcem
postępu.

Lecz stojąc na stanowisku co
raz wyższych wymagań kontroli
w stosunku do producenta, wy
łania się natychmiast kapitalny

problem zaufania. Kontrolują#
musimy jednocześnie bronić ze ■
wszystkich sił wzajemnego do
siebie zaufania. Taki np, cel sta
wia sobie akcja prasowa „Z —

jak zaufanie” podjęta przez Pol
ską Agencję „Interpress”, „Ex-
press Wieczorny”, „Echo Krako
wa” i inne gazety. Bez zaufania
człowieka do człowieka, kontroli
do producenta, producenta do

kooperanta, użytkownika do;
producenta, klienta do producen
ta — a dalej: klienta do eks- .

pedientki, pacjenta do lekarza,.,
pasażera do kierowcy autobusu
lub pilota w odrzutowcu itd.
świat byłby nie do zniesienia.

Tym więc gorzej dla tych pro
ducentów, którzy za zaufanie
klienta odpłacają się obniżaniem

wymagań wobec siebie, rozmy-
dlaniem odpowiedzialności lub

próbami przepchnięcia na rynek
bylejakośei przez sita kontroli.
A jeszcze gorzej, jeżeli za punkt
wyjścia biorą relacje między po
dażą i popytem, i jeżeli eo ipso
identyfikują znak zaufania ze

znakiem taryfy ulgowej.
Nie jestem zwolennikiem po

chopnego odsądzania ludzi od
czci i wiary. I nawet w wypad
kach, kiedy ktoś wystawia na.

próbę moje zaufanie, niełatwo
mi wystawiać oceny moralne.
Ocena moralna jest oceną naj
wyższego kalibru. Jednak w

wielu wypadkach należy i trzeba

głośniej mówić o moralnym
aspekcie produkcji, a więc —

pracy.

Nie
można marzyć o

> jakości^ życia, o tym, 'by A
- było ono coraz lepsze beż -

coraz lepszej pra'cy,’ bez tego,
żeby praca była coraz bardziej
odpowiedzialna. Każdego czło
wieka, nie wyłączając nawet

tego człowieka, . który robi
wentyl do roweru, czy tego,
który do buta robi sznurówki. •

Ta arcyprawda musi być jasna
jak słońce.

JERZY KOCHAŃSKI
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Cf, spocf „Baranon1*

Cxtf Pani lubi

Swiącićkiegc ?
J1KŻE

GO NIE LUBIĆ?
Jego pieśniarza pełnego
wdzięku i swoistego uro

ku.' I nie tylko pieśniarza.
Mieczysław Święcicki od
dwudziestu lat związany z

życiem kulturalnym i arty
stycznym Krakowa to także
aktor, reżyser, scenarzysta, w

wolnych chwilach konserwa
tor zabytków. No i przede
wszystkim: Święcicki to ka
baret Piwnica „Pod Barana
mi”, w której występuje od
lat dwudziestu bez mała.

Aktorskie ostrogi zdobywał
w teatrach: Rapsodycznym,
Kameralnym, Starym, orga
nizował i prowadził teatrzy
ki studenckie, wystąpił w

kilku filmach polskich i za
granicznych. Ma na swym
koncie programy radiowe i

telewizyjne, nagrał płytę z

romansami „Żółty Anioł”.

Występował w teatrach i ka
baretach Paryża, Nowego
Jorku, Puerto Rico, Berlina
Zachodniego. W' Teatrze 3S w

Krakowie, reżyserował „Sta
rą Baśń”, której nadał formę
westernu — był autorem sce
nariusza, scenografem i od
twórcą roli Domana. W zesz
łym roku, w Teatrze Śląskim
w Katowicach jego sztuka
„Romans Niedokończony”,

której był reżyserem zyskała
niezwykle miłe przyjęcie.

Dwa lata temu prasa za
graniczna podała, że aktor t

reżyser Krakowa, zorganizo
wał w Puerto Rico na pla
żach San Juan Festiwal Ar
tystyczny — liliputów, ka
rzełków, Pigmejów i naj
mniejszych ludzi świata, po
czym wystawił sceny z życia
Guliwera. Najmniejsi ludzie
świata chcieli obrać go
swoim królem. Artysta chy
ba zrealizuje te propozycje.
PRZYJECHAŁ DO KRA

KOWA w 1956 roku w

kapeluszu z szerokim ron
dem i skórzanym przydługa
wym płaszczu, przypomina
jącym wojskowy - szynel,
wówczas kiedy to jeszcze nie

było modne. Występuje w

anglezie, koszuli z gorsem i

sztuczkowych spodniach.
Jest wegetarianinem — ma

słabość do zwierząt żywych...
W jego domu znalazły gości
nę: żółwie, chomiki, pies, kot,
kanarki, a marzy o sprowa
dzeniu malazyjskiego niedź
wiadka.

Zna kilka języków i często
w tych językach śpiewa.
Najchętniej czyta książki o

tematyce filozoficznej, natu
ralnie przy dźwiękach muzy

wy-
lich-
— to

jego

ki klasycznej i folklorystycz
nej. Zdradza wiele talentów

sportowych, malarskich i ku
linarnych. Jego popisowym
daniem jest Stroganow a la
Wertyński. ...

Dużo pracuje. Wstaje o T
rano i godzinę poświęca na

ćwiczenia Yogi, dykcji i wo
kalizy.

Mieszka w starej krakow
skiej kamienicy pod Wawe
lem. Rozmiłowany w staro
ciach — w wolnych chwilach

zajmuje się odświeżaniem i.
odnawianiem starych,
rzuconych na śmietnik
tarzy, rzeźb i malowideł

jest jego hobby. A z

płytoteki korzysta wielu a-

ktorów, muzyków kabareto
wych i dramatycznych z

Krakowa.

Płyty t nuty są owocem

kilkunastoletniej, żmudnej
kolekcjonerskiej pracy. Zbie
rał je i wyłudzał, kupował za

Ostatnie grosze, nawiązał ko
respondencję z posiadaczami
i właścicielami staroci w

Związku Radzieckim, Fran
cji, Ameryce i na Węgrzech.
Część nut odziedziczył po
dziadku-skrzypku wirtuozie i

po babce-śpiewaczce opero
wej. Na krakowskiej tande-

; ęie udało mu się kupić 12 ó-

z

ryginalnych płyt z nagrania
mi Wertyńskiego, Leszczenki
i Wiery Chołodnej.

PO PIERWSZYM Festi
walu Opolskim Witold

Rowicki komentował w „Po- .

lityce”: „...znika następnie z

widowni wspaniała w sceni
cznej urodzie postać Mieczy
sława Święcickiego, , który
gdyby egzystował w Paryżu,
miałby przed swym lokalem

ciągle . parkujące autokary
»0<rbisur”. , . ,

Stefan Szlachtycz — na
czelny reżyser Polskiej Te
lewizji: „Mietek śpiewa z

odrobiną zażenowania, co.

nadrabia pewną przymilno-
ścią, ą co jest skutkiem da
wnego onieśmielenia. On do
skonale udaje., że śpiewa.

Bardzo potrzebuje bezpośre
dniego kontaktu z widownią
— zawsze gdy śpiewa wido
wnia jest po jego stronie.

Mieczysław tó jest żywa po
stać .Krakowa, idzie się z

nim Plantami, nagle Mietek

przystaje i już po chwili wi
dzi się go rozmawiającego z

żebrakiem albo z jakimś, sta
rym krakowskim malarzem.
Dziewczęta się w Mietku ko
chają, ale nie są zazdrosne i
zawistne, nie mają do siebie
żalu o niego”. . ,

Fot. B. OPIOŁA

I jeszcze jeden głos o Świę
cickim śpiewającym romanse

’
—

Wertyńskiego: „Nie fałszując
ani odrobinę nastroju, uno-

wocześnia, przecież w zdu- ■7Z

miewający sposób i przybliża ~

nam te ■— ulotne zdawałoby 2;
się — arcydziełka sprzed ■—

dziesiątków lat. Osobowość £5
Święcickiego, artysty młode- ~

go, operującego jak najbar- j;
dziej nowoczesnymi środka-
mi ekspresji odpowiada jed- 2
nak w jakiś sposób osobowo- ~

ści Wertyńskiego. Tym co 2S
. ich łączy — mimo różnicy SS

całej epoki — jest chyba: po-
“

czucie stylu, kultura, wrażli-
wpść, wdzięk. Czyli, że aby
móc dzisiaj wskrzesić Wer- •

tyńskiego — trzeba być Świę
cickim..,’’ (s) £
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ATRAKCYJNE DPONINKI MIKOŁAJOWE
Praca

dla dzieci i młodzieży
ARTYKUŁY POLITECHNICZNE

importowane i krajowe
kupić można

na KIERMASZU
organizowanym przez nas

w «DOMU TURYSTY* w KRAKOWIE
ul. BITWY POD LENINO IG

w dniach od 30 listopada do 6

grudnia, w godzinach 10—19 ;—
a w niedzielę 5 grudnia, w go
dzinach 10—18.

Przypominamy przy tym PT Klientom, że w Krakowie

przy ul. Dzierżyńskiego 36a — jest nasz punkt napraw
artykułów politechnicznych — czynny w godzinach od
9 do 17, w soboty w godz. od 9 do 15. ZAPRASZAMY!

CENTRALNA SKŁADNICA HARCERSKA
K-8803 ODDZIAŁ w KRAKOWIE

KRAKOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

i WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH

w KRAKOWIE

organizują w dniach 13 i 14 grudnia 1976 r.

w godzinach 7.15—17, w sali świetlicy WZSR

KRAKÓW, ul. SZLAK nr 65

GIEŁDĘ—SPRZEDAŻ
materiałów zbędnych i nadmiernych
zgłoszonych do upłynnienia przez wszystkie przedsię

biorstwa resortu budownictwa

a mianowicie:
WYROBY HUTNICZE .

ARTYKUŁY INSTALACYJNO - SANITARNE
'

> ARTYKUŁY METALOWE

< MATERIAŁY BUDOWLANE
< TOWARY BRANŻY CHEMICZNEJ

4 CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN

i URZĄDZEŃ.
Na giełdzie przedstawiciele poszczególnych przedsię

biorstw udzielać będą informacji oraz przyjmować za
mówienia na podstawie szczegółowych wykazów towa
rów. zgłoszonych do upłynnienia.

W związku z tym, że celem giełdy jest polepszenie za
opatrzenia rynku w wymienione wyżej materiały, orga
nizatorzy zapraszają wszystki Spółdzielnie „Samopomoc
Chłopska” z terenu woj. miejskiego krakowskiego, Kie
rowników branżowych sklepów, Przedstawicieli Spół
dzielczości Pracy, Izby Rzemieślniczej w Krakowie oraz

indywidualnych odbiorców.
K-8915

Uwaga - Użytkownicy
pojazdów samochodowych!

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

POLMOZBYT
w KRAKOWIE, al. 29 LISTOPADA nr 90

uprzejmie informuje wszystkich użytkowników pojaz
dów samochodowych, że począwszy od 25 listopada
br. - DOSTARCZA WŁASNYM TRANSPORTEM pod
wskazany adres i montuje na miejscu, NOWE, NAŁA
DOWANE AKUMULATORY.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje w godz.
8-16, pod numerem 160-44. - Opłata za

akumulator z dowozem i montażem - wg

obowiązujących cenników.

KORZYSTAJCIE Z NOWYCH OFEROWANYCH USŁUG -

OSZCZĘDZAJĄCYCH WASZ CZAS!
K-8928

POMOC dochodzącą do
dziewiętiiastomiesięczn^go

dziecka na 20 dni w mie
siącu przyjmę. Warszaw
ska 20/13, wieczorem.

g-23103

DO 2 starszych osób za
trudnię przy pracach do
mowych, mężczyznę lub
kobietę. — Wynagrodzenie
dobre. Kraków, al. Kaszta
nowa 35, telefon 585-00,
wewn. 182.

g-23214

POTRZEBNA zaraz pomoc
do 3-letniego chłopca. —

Wynagrodzenie do uzgod
nienia. Kraków, ul. Na
wojki 6—8/68, wieczorem.

g-23213

Nauka

UDZIELAM lekcji mate
matyki. Zakres liceum i
technikum. Reinfuss, Pau-
lińska 22, m. 3.

g-20685

STUDENT V roku auto
matyki AGH udziela ko
repetycji z matematyki i
fizyki. Balicki, telefon
301-41. g-23507

HISTORIA — matura —

egzaminy wstępne — lek
cji udzieli studentka. —

Szczepaniak, telefon 406-76
— godz. 18—21 .

g-22982

Matrymonialne

DLA SAMOTNYCH oferty
w Biurze Matrymonial
nym „Swatka” — Piotr
kowska 133, 90-434 Łódź.

K-8924

PANI inteligentna, wyso
ka, blondynka, o miłej
prezencji, wyższe wy
kształcenie, na stanowisku,
sytuowana — posiadająca
mieszkanie, samochód, z

braku znajomości tą dro
gą pozna pana kultural
nego, z wyższym wy
kształceniem, do lat 38. r-

Cel matrymonialny. Ofer
ty 23204 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANA uczciwego, energi
cznego, o wszechstron
nych zainteresowaniach —

pozna przystojna, wy
kształcona szatynka, lat
24. Cel matrymonialny. —

Oferty 22960 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KAWALER, lat 33, wyso
ki, przystojny, dobrego
charakteru"- ’i sercA, pozna
Panią,, najchętniej - posia-
d»jącą mieszkanie. — Cel
matrymonialny. — Oferty
23527 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANNA, lat 26, o . miłej
prezencji, po studiach —

posiadająca mieszkanie —

pozna w celu matrymo
nialnym Pana do lat 32,
przystojnego, z wyższym
wykształceniem. Poważne
oferty prosi kierować:
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2, dla nr 22910.

Sprzedaż

FIAT 125 p. Z 1974 roku
— sprzedam. — Telefon
201-87. g-23120

FIAT 126 p — fabrycznie
nowy — sprzedam. Tele
fon 441-16.

NOWĄ maszynę dziewiar
ską, dwupłytową „Veri-
tas”. Nowa Huta, os. Ja
giellońskie 26/72.

g-23177

POKROWCE - futrzaki do

Zastavy 1100 i Fiata 127
— sprzedam. — Telefon
144-71. g-23182

FIAT 125 p/1500 MR 75 —

fabrycznie nowy — sprze
dam zaraz. Kraków, Ma
zowiecka 49/24 lub tele
fon 317-06.

g-23201

SYPIALNIĘ mahoniową i
inne meble — sprzedam.
Kraków, Zapolskiej 27/6,
Maria Piątkowska.

g-23198

DUŻE biurko, tapczan
obudowany, szafkę na

adapter — sprzedam. Te
lefon 371-10, godz. 17—19.

g-23197

WZMACNIACZ 75 W i
dwie kolumny — sprze-
dam. Cena do uzgodnie
nia. Oferty 23195 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

NOWY kożuszek — krótki
włoski — sprzedam. Te
lefon 406-26.

g-23194

SPRZEDAM nowy wylo
sowany Fiat 126 p. Tele
fon 164-58, w godz. 8—9
lub 21—22 .

g-23235

KOŻUCH damski nowy —

rozmiar 104X108X175 —

sprzedam. — Rakowicka
29/29, godz. 16—18.

g-29941

ZŁOTE wyroby 14-kara-
towe — sprzedam. Oferty
22940 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

RASOWE, piękne, odcho
wane owczary podhalań
skie — do pilnowania go
spodarstw. Kraków, tele
fon 723-36. g-2236

SKODA S 100 L, fabrycz
nie nowy — do sprzeda
nia. Oferty 22933 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

FUTRO damskie — baran
ki węgierskie, wielkość
średnia — sprzedam. Kra
ków, Mazowiecka 37/5.

g-22931

Lokale

MIESZKANIE M-3, nowe

budownictwo, w Kielcach
— zamienig na podobne
w Krakowie. Oferty nr

7433 Biuro Ogłoszeń —

Kielce. K-8863

MIESZKANIE spółdziel
cze 2-pokojowe, jasna
kuchnia, loggia — Azo
ry, ul. Stachiewicza — za
mienię na większe. Ofer
ty 22062 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WYSOKA nagroda — za

zwrot portfela, dowodu
osobistego — legitymacji
studenckiej, książeczki wa
lutowej — na nazwisko
Antoni Jackiewicz, Kra
ków, Stachiewicza 35 A,
m. 38. g-23544
DNIA 24 września zaginął
kot czarno - biały (grzbiet
czarny). Znalazcę proszę o

zwrot za nagrodą: Skar-
bińskiego 2/51.

g-22943

ŁABĘCKIEMU Bogdano
wi, Nowa Huta, os. Góra
li 24/8, skradziono nie wy
pełnione pokwitowanie go
tówkowe, od nr 355396 do
355400, oraz pokwitowanie
kredytowe od nr 690161 do
690200. wydane przez Wo
jewódzką Specjalistyczną
Lecznicę dla Zwierząt w

Krakowie.
g-23281

2 STUDENCI medycyny
poszukują niekrępującego
pokoju lub garsoniery. —

Oferty 23059 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DOZORCOSTWO z miesz
kaniem powierzę solidne
mu małżeństwu, za kau
cją. Zgłoszenia: Maruto-
wa. ul. Kolberga 10/5, te
lefon 331-54, w godz. IS
IS. g-23055

M-4 KOMFORTOWE, z te
lefonem, w Połczynie Zdro
ju, zamienię na podobne
w Krakowie lub okolicy.
Oferty: Gdynia 1, skryt
ka pocztowa 216.

g-22751

KUPIĘ własnościowe mie
szkanie, 2-, 4-pokojowe.
Telefon 502-26.

g-22424

NOWY Bytom! Mieszkanie
M-3 zamienię na spółdziel
cze w Krakowie. Nowej
Hucie lub Skawinie. Zgło
szenia: Bronisław Płatek,
32-070 Czernichów 176 —

wojew. krakowskie.
g-22853

POSZUKUJĘ pokoju w

Krakowie. — Oferty 23117
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

4-POKOJOWE mieszkanie

(ponad 100 mi), w cen
trum Krakowa, zamienię
na superkomfortowe 2-po-
kojowe. Oferty 23122 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ M-4 spółdziel
cze, 3 pokoje kuchnia —

superkomfortowe. na Kro
wodrzy, os. XXX-lećia —

na równorzędne do IV p.,
chętnie w Nowej Hucie. —

Oferty 23101 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ — mieszkanie
komfortowe — dwa duże
pokoje i kuchnia — w

centrum Jarosławia, na

superkomfortowe w Kra
kowie. najchętniej w No
wej Hucie. Oferty 23135
..Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ lokal sklepowy —

może być do remontu —

ewentualnie część kamie
nicy z lokalem sklepo
wym. Oferty 23515 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2 .

MIESZKANIE 3-pokojowe
— superkomfortowe, bli
sko centrum Nowej Hu
ty, na os. Handlowym —

(dozorcostwo) — zamienię
najchętniej na mieszkanie
2-pokójowe. Oferty 22945

„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

STUDENT UJ — bez na
łogów. poszukuje pokoju
przy kulturalnej rodzinie.
Oferty 22953 „Prasa” Kra
ków, Wjślna 2.

PIĘKNĄ parcelę budowla
ną, z widokiem na góry,
zamienię na garsonierę
własnościową w Krako
wie. Ofertv 22979 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ trzyosobowy
pokój studentom. — Tele
fon 662-66.

g-22913

M-3, 2 pokoje, I piętro,
os. „Wrocławska”, zamie
nię na 3 pokoje na tym
samym osiedlu. — Adres:
Litewska 28/80, po siedem
nastej.

■ g-23150

Zguby

DNIA 28 listopada, na

Salwatorze — znaleziono
młodą wyżlicę. — Telefon
203-72, po dziewiętnastej.

g-23217

DNIA 30 listopada 1976, w

okolicy al. Pokoju, zagi
nął pies, mały czarny pu
del. Pies był chory, w le
czeniu. Odprowadzić za

wysoką nagrodą, pod ad
resem: aleja Pokoju Bo
czna 7/23.

g-23572

4 LISTOPADA pozosta
wiono w taksówce czarną
torebkę z dokumentami.
Uczciwego znalazcę proszę
o zwrot Amalia Pawiń-
ska, Kraków, Ugorek 1/48.

g-23231

RATLEREK młody, znale
ziony — do odebrania: al.
Słowackiego 9/4 — wieczo
rem. g-23573

UNIEWAŻNIA się piecząt
kę o brzmieniu: — „St
mistrz Władysław Kas
przyk”, g-22476

Różne

ŁADNĄ zdrową suczkę
kilkutygodniową, nieraso
wą, koloru i budowy wil
ka (trochę mniejsza), od
dam miłośnikom zwierząt
w Krakowie. Oferty 23520
..Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

EKSPRESOWE

NA ZAMÓWIENIA OSÓB PRYWATNYCH

Jak: wizytówki na drzwi ♦ tabliczki

z różnymi napisami ♦ ekslibrysy ♦
nazwiska — symbole nagrobkowe
♦ jak również prace grawerskie wg

przedstawionych rysunków —

WYKONUJE Oddział Usług Oświatowych
i Poligraficznych Wojewódzkiej Usługowej
Spółdzielni Pracy „GROMADA”.

Termin wykonania w zależnośęi od trud
nościprac—od3do7dni. — Zgłoszenia
przyjmuje biuro przy ul. Stradom 18. —

Informacje: telefon nr 622-12.
K-8696

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

NOWA HUTA w KRAKOWIE

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

przyjmuje zlecenia na wykonanie
w ramach usług dla ludności w roku 1977

REMONTÓW
obejmujących:
■ roboty dekarskie (konser

wacja, krycie papą i ob
róbki blacharskie)

B roboty tynkarsko-murarskie
B roboty posadzkowe (z two

rzyw sztucznych i drewna)
B typową stolarkę okienną I

drzwiową (okna zespolone
2-skrzydłowe o wymiarach
150x133 oraz okna balkonowe,
2-skrzydłowe, o wymiarach
150x228)

B roboty izolacyjne
■ roboty elektryczne
B urządzenia sanitarne, wod.-

kan, i c.o.

Szczegółowych Informacji udziela kierownictwo Za
kładu Remontowo-Budowlanego, osiedle Słoneczne bl. 3.

K-8748

Od l.X.br. nowe korzystne warunki

lokat walut

wymienialnych
w BANKU PKO SA

Wszystkie wpłaty krajowe i zagraniczne
bez dokumentowania tytułu i źródła

pochodzenia walut, przyjmowane sq
na rachunki walutowe »A«

(z wyjątkiem zagranicznych emerytur i rent)

Podwyższa się oprocentowanie od wkładów:
® płatnych na życzenie do 4%
• na pół roku do 4,5%

WKŁADY TERMINOWE NA ROK — 5%.

Wprowadza się nowo wkłady terminowe:
• na dwa lata — oprocentowane 6%.
• na trzy lata — oprocentowane 7%.

Zapewnione szerokie możliwości dysponowania wkła
dami w kraju i za granicą. — Zwrot wkładu na każde

życzenie.
Rachunki otwierają I prowadzą:

ODDZIAŁ BANKU PKO SA

♦ Rynek Główny 31

31-010 KRAKÓW

oraz Ekspozytury:
♦ Aleja Tysiąclecia 44

34-400 NOWY TARG

♦ Kościuszki 4

33-110 TARNÓW

Tam też można zasięgnąć szczegółowych informacji.
K-7770
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Rola wynalazczości
i ochrona własności

badawczo-rozwojowych
Staraniem Dyrekcji Ośrodka

Badawczo - Rozwojowego Gór
nictwa Surowców Chemicznych
j Wojewódzkiego Klubu Tech
niki i Racjonalizacji przy KRZZ
i OW NOT w Krakowie, zorga
nizowano w dniu dzisiejszym
konferencję na temat: „Rola wy-

Mikołaj
w Domach Dziecka
Dziś dziękujemy dalszym o- ,

fiarndawcom za podarunki (za
bawki, książki, słodycze, pie
niądze), zjożone dla dzieci i

przebywających w Domach
Dziecka. Dary przekazali: Jo
anna Pawica, Jadwiga Soroko- '

wska, Szk. Podst. nr 20, Jani- i
na Marcinkowska, Jacek Żu- (
kowski, Katarzyna Gajek,
Szczep Harcerski im. J. Kocha- 1

newskiego przy Szk. Podst. nr |

99, Szk. Podst. nr 103, Szk. .

Podst. nr 35, Szk. Podst. nr

115, Jadwiga Lorentz, Szk. i

Podst. nr 82, Szk. Podst. nr 9,
"techniczna Sp-nia Pracy, Szk.
Podst. nr 38, Irena Biel, ZSMP

Sp-ni Rękodzieła „Starodruk”, I

Emilia Tokarczyk, Maria Grzy- |

bowa, Dorota Aleksewicz, Ra-
da Mieszkańców DS „Leon”,
Danuta Makowska (50 zl), Ja- I

dwiga Wojtasińska (50 zł), kl. (
IV d Szk. Podst. nr 91 (466 zl),
Zdzisław Rzymek (50 zl), Zo- 1

fia Więcek (50 zł), Wiesław i

Gądłek (100 zł), Stanisław Sa- (
nojca (1090 zl).

Wszystkim ofiarodawcom 1

serdecznie dziękujemy, przypo- i

minając
darunki
w godz.
siedzibie
„Grota”
niądze przekazywać można o-

snbiście ew. na konto RU
SZSP AE I Oddział PKO nr

35510-990^-132 z dopiskiem „ak
cja mikołajowa”.

równocześnie, iż po-
przyjmują codziennie

11—18 studenci AE w

uczelni, w klubie
ul. Rakowicka 27. Pie-

nalazczości 1 ochrony własności

badawczo-rozwojowych w świe
tle wytycznych IV Plenum KC
PZPR”.

W konferencji uczestniczą
przedstawiciele zaplecza nauko
wo - badawczego z resortu che
mii, a celem konferencji jest
omówienie efektywniejszego włą
czenia się pracowników tego za
plecza w przyspieszenie wdra
żania wykonanych prac w prze
myśle dla rozwoju rolnictwa,
przemysłu spożywczego, zaopa
trzenia rynku, aktywizacji eks
portu oraz zabezpieczenie ochro
ny własnym rozwiązaniom te
chnicznym i naukowym mogą
cym być przedmiotem eksportu
myśli' technicznej.

Zapoczątkowano turniej
Złotej

w województiMe krakowskim

Jednym zdaniem
SZYBOWIEC „Primorec”

otrzymało Muzeum Lotnic
twa i Astronautyki w Kra
kowie od Aeroklubu Zagłębia
Miedziowego w Lubinie.

El

O puchar IX Liceum
Już czwarty rok młodzieżowi

działacze Szkolnego Klubu

Sportowego „Dziewiątka” przy
IX Liceum Ogólnokształcącym,
pod opieką mgr M. Karwackiej,
organizują Turniej Gier Zespo
łowych o Puchar przechodni IX
Liceum Ogólnokształcącego. W
zawodach uczestniczą drużyny
sportowe średnich szkół krakow
skich: II LO, V LO, VII LO,
IX LO, XIV LO, Zespołu Szkół

Budowlanych Nr 1, Zespołu
Szkół Mechanicznych Nr 1 bio-

rąc udział w turniejach koszy
kówki, siatkówki i piłki ręcz
nej.

Przez trzy lata I miejsce w

rozgrywkach zajmował Zespół
Szkół Mechanicznych Nr 1 i pu
char przeszedł na własność mło
dzieży tej szkoły.

W roku bieżącym nowy pu
char ufundowany przez dyrek-

cję Szkoły zdobyło IX LO, II

miejsce zajęło XIV LO, III miej
sce II LO.

Uroczyste zakończenie Turnie
ju, wręczenie pucharu, nagród
i dyplomów odbywa się dziś 1.
XII. o godz. 17.

Przeszłość
i teraźniejszość filmu

Po zainstalowaniu tzw. „zielonej
linii”, aleje Trzech Wieszczów

stały się bardziej funkcjonalną
arterią miejską. Zmodernizowa
no również oświetlenie, które

dotychczas było stanowczo nie
wystarczające. Obecnie usuwa

się stare, niepotrzebne już słupy
oświetleniowe (na zdjęciu).

Fot. LECH KŁECZEK

Od kilku lat szkoły budowla
ne uczestniczą we współzawod
nictwie zachęcającym młodzież
szkół podstawowych do konty
nuowania nauki właśnie w tych
szkołach, a później podejmowa
nia pracy w zawodach związa
nych z budownictwem.

Wczoraj w naszym wojewódz
twie zainaugurowano VI .mło
dzieżowy turniej szkół budowla
nych „Złotej Kielni”, w którym
weźmie udział 2500 uczniów z

6 szkół budowlanych i Ochot
niczych Hufców Pracy. Uroczy
stości tej przyglądali się ucznio
wie ósmych klas.

W pierwszym etapie konkur
su, trwającym do lutego, każdy
z uczestników przepracuje 6 go
dzin na wybranej przez placów
ki oświatowe budowie. W mysi
regulaminu szkoły poprowadzą
prelekcje i wykłady nt. zawodu,
również premiowane w turnie
ju.

W tym roku w konkursie pre
ferowane będą specjalności ńia-
larza, mechanika maszyn budo
wlanych, montera kz ą* trakcji
żelbeton owyen. mont-ei insta
lacji budowlanych, murarza.

Organizacji ogólnopolskiego .

turnieju „Złotej Kielni” podjęły
się Związek Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej, ZHP, redak
cja „Fundamentów”, przy
współudziale szeregu innych in
stytucji m. in. kuratoriów o-

światy i wychowania. Po elimi
nacjach szkolnych nastąpią eli
minacje rejonowe oraz elimina
cje centralne. (woj)

(Dokończenie ze itr. 8)

metalu. Pokazanecennego

80 rocznica pierwszej polskiej
projekcji filmowej, która odby
ła się 14 listopada 1896 roku w

Teatrze Miejskim w Krakowie,
dała okazję do zorganizowania
— bardzo, naszym zdaniem, cie
kawej wystawy pt. „Zwiercia
dło naszego wieku”, otwartej
wczoraj w salach Muzeum Hi
storycznego przy Rynku Gł. 35.

Organizatorzy: Filmoteka Pol
ska, Okręgowe Przedsiębiorstwo
Rozpowszechniania Filmów i

Przedsiębiorstwo Usług Filmo
wych Polfilm w Krakowie oraz

Muzeum Hisforyęzhę, Iżgrófria-
dzili na wystawie eksponaty po
zwalające w dużym skrócie na

prześledzenie zarówno technicz
nego jak i artystycznego rozwo
ju kina na przestrzeni tych 80
lat.

Zestaw fotografii przypomina
filmy uznane za najlepsze, naj
bardziej znaczące w historii ki
na do roku 1970. Fotografie'
przypominają nam również syl
wetki słynnych gwiazdorów fil
mowych od aktorów filmu nie
mego do współczesnych, wybit
nych indywidualności ekranu, (e)

zachował się
1896 zatwier-

ówczesnego
Tarnowskie-

80-Iecie Kola Naukowego
Przyrodników Studentów UJ

Ukonstytuowali się przed 80

laty, motywując założenie Kół
ka Przyrodniczego „konieczno
ścią uzupełniania otrzymanego
na Uniwersytecie wykształcenia
przyrodniczego drogą wspólnej
pracy”.

W archiwach UJ
akt z dnia 15 maja
dzający podpisem
rektora Stanisława

go powstanie Koła Przyrodni
czego. Prezesem pierwszego za
rządu został student Jan Szurek.
Kuratorem Koła został prof. W .

Szajnocha. Kolo podzielono na

sekcje biologiczną i chemiczną..
Wpisowe wynosiło 53 centów,
„wkładki” 20 centów.

Po 80 latach wpisowego nie

ma, składka semestralna wyno
si 10 zł. Kołem- -rządzi prezes

~Mieczysław
'

So-zówka, Student
III roku biologii oraz wicepre
zesi Dorota Sienkiewicz- i Jacek
Sarnecki. Kuratorem jest doc. dr
hab. Władysław Grodziński. Ko
ło skupia 200 studentów. Działa
ją w nim sekcje: ornitologiczna,
herpetologiczna; biologii mole
kularnej, mikrobiologii, syste
matyki i ekologii bezkręgo
wców oraz biologii środowiska.

Sekcja mikrobiologiczna pro
wadzi badania w Puszczy Nie-

półomickiej, sekcja systematyki
bezkręgowców opracowuje ma-

lerlał przywieziony z letnich o-

bozów tv Białowieży i Bieszcza
dach, botaniczna bada (lorę w

Pińczowie. Sekcje prowadzą
swe zajęcia w ścisłym powiąza
niu z zakładami naukowymi
wydziału.

W dniach od 3 do 5. XII odbę
dzie się zjazd b. członków Koła.
Akces zgłosiło już siedemdziesiąt
kilka osób. Wśród nich wielu

wybitpych biologów, wykładow
ców wyższych uczelni, którzy
swe naukowe zainteresowania

pogłębiali w studenckim kole
na UJ.

.Studenci, obecni członkowie
Koła Naukowego, które w bie
żącym roku uzyskało miano naj
lepszego w kraju, przygotowują
dła swych poprzedników sesję
naukową „Współczesna myśl w

naukach przyrodniczych”, na

której rozstrzygnięty zostanie
konkurs prac studentów i mło
dych naukowców na temat moż
liwości wykdrzyśtaniś matema
tyki, chemii,
oraz techniki

biologii.
A w części

będzie się gaszenie 80 świec na

jubileuszowym torcie. (jr)

fizyki, cybernetyki
we współczesnej

nieoficjalnej. od-

9

*0

19, 20, 21, 22, Ź3,

Parada poi.
aktualności,
kierowców.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od god»
do 1F.
Salon rozrywk., ul. Pśtrówśkiór

ia (ii—2i).

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości:

9.01,1,2,3.4,5.
17 JtadLokurlśr. 17 .20

piosenki. 13 Muzyka i
18.25 Nie tylko dla
18.30 Romanse cygańskie znad A-

driatyku. 19.15 studio S-l. 20.95

Naukowcy rolnikom. 20.20 .Tajem
nica Marco Polo — fragm. operet
ki. 21.05 Kronika sport. I kom.
Tot.»l Sport. 21.16 Koncert Chopi
nowski — recital St. Neuhausa.
22.20 Zespół Osibisa. 22,30 Uczeni
w anegdocie — S . Rogoziński —

badacz Kamerunu, 22.45 Muzyczny
kącik wspomnień. 23.10 Koresponri.
z zagranicy. 23.15 Koncert symfon.
muzyki poi. — .Grażyna Baciwiez.'

19.30 „Amory
słuch. : wg
Kurtyzana”.
„Fontanny rż'

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30.
17 Muzyka pozaeuropejska. 17.20

„Jacy oni są” — rep. 17.40 Szkol
ili średnia dla pracujących — Hi
storia. 17 .55 Muzyka oper. 18.49

Magazyn handlu wewn. 19 Gitara

klasyczna.
Marino” —

„Rzymska
Reśpighi —

21 Grają kameraliści WO-SPR i TV.
21.45 Wind. sport. 21.50 S. Proko
fiew — frag. suity z baletu „Ro
meo i Julia”. 22 Magazyn, stu
dencki. 23 „Stalowa Wóla 76” —

li Festiwal ..Młodzi muzycy -r

młodetou- miastu”. 23.35 Có sły
chać w świeeie. 23.40 Motety W.

Byrda.

W ramach Dni otwartych AGH,
w budynku głównym przy al. .Mi
ckiewicza, czynne są do 9 bm. w

godz. od 10 do 16, dwie interesują
ce wystawy. Pierwszą, obrazują
ca osiągnięcia studenckich kol

naukowych tej uczelni, ilustruje
prace prowadzone przez studentów
w ramach letnich obozów nauko
wych, praktyk oraz zajęć nauko
wo - badawczych w instytutach
Akademii oraz zdobyte przez stu
dentów wyróżnienia i nagrody.
Druga, którą chcielibyśmy szcze
gólnie polecić, stwarza jedyną w

naszym mieście okazję do tak peł
nego zapoznania się z sukcesami,
problemami i po prostu pracą
kombinatu Górniczo - Hutniczego
Miedzi w Lubinie, gdzie posiada
my jedne z największych i naj
nowocześniejszych w świeeie —

głębinowe kopalnie rud tego nle-

zwykle
na wystawie najbardziej nowocze
sne w świeeie maszyny i urządze
nia techniczne, zastosowane w na
szych kopalniach, są dziełem pol
skich specjalistów z Zakładów Ba
dawczych i Projektowych Miedzi

„CUPRUM” lub też wytwarzane są
w koprodukcji z wiodącymi w tej
dziedzinie firmami zagranicznymi.
W wielu wypadkach zastępują one

całkowicie pracę człowieka, w in
nych czynią ją łatwiejszą, wydaj
niejszą i bezpieczniejszą. Nowo
czesność niektórych zaprezentowa
nych rozwiązań, może zadziwić
nawet tych, którzy ze współczes
ną techniką obcują na co dzień.

(i-k)
N. ż .i modele samojezdnych wo

zów wiertniczych 1 ładowarek.

DZlS O GODZINIE!

Fot LECH KŁECZEK

18 — Krak. Komisja Opieki
nad Zabytkami PTTK, ul. Baszto
wa 6 — prelekcja prof. dr hab.

Zb.Strzeleckiego pt. „Zabezpiecze
nie Smoczej Jamy”.

4. 20 — SCK „ROTUNDA” —

Kino Wersji Oryginalnej „VER-
MISAT” reż. M. Brenta (pokaz
organizowany przy współpracy z

Włoskim Instytutem Kultury w

Warszawie.

JUTRO O GODZINIE:
9 — KK SD, ul. Batorego 14

— XI Zjazd Delegatów Okręgu
Krakowskiego Polskiego Związku
Niewidomych.

Dla każdego coś ciekawego
■ „Informatyk*” (przegląd wy

dawnictw) wystawą książek z tej
dziedziny otwarta została w Miej
skiej Bibliotece Publicznej przy ul.

Franciszkańskiej 1. Prezentuje
ona pozycje popularnonaukowe,
stznowiąc przegląd wybranych
publikacji z zakresu informatyki,
opublikowanych w języku pol
skim w ciągu ostatnich lat. Pozy
cje książkowe (przeszło 130) uzu
pełniają liczne artykuły z czaso
pism oraz materiały wizualne.

Wystawa otwarta w poniedziałki
i piątki w godz. 14 — 19. wtorki,
środy, soboty 19—15, niedziele

19-13.

♦
■ W Domu Kultury Spółdzielni

Mieszkaniowej „Krakus” przy ul.

Wrocławskiej 28 czynna Jest do 21

trudnią w godz. 8—22 wystawa
Prac członków Klubu Plastyków-
Amatorów przy Krak. Domu Kul-
*“rv. Na wystawie eksponowanych

jest 99 prae wykonanych różnymi
technikami przez 23 autorów.

♦
■ W Galerii „Desy” przy ul. św.

Jana 3 odbędzie się 2 bm. o godz.
18 wernisaż wystawy malarstwa
Marii Antono. Studiowała ona na

ASP w Warszawie w pracowniach
prof. S. Piużańskiego i prof. M .

Byliny. Od 1961 r. brała udział w

stukilkudziesięciu wystawacłi zbio
rowych, międzynarodowych i pol
skiej sztuki za granicą, otrzymu
jąc szereg czołowych nagród ni.
in. w Padwie, Monaco, Barcelo
nie, Varennie oraz dśyukrotnie na
grodę ministra kultury 1 sztuki.■*

■ FSZMP Młodzieżowe Centrum

Kultury Kraków-Sródmieśoie za
prasza na wystawę malarstwa, fo
tografiki i filmu autorskiego Wie
sława Obrzydowskiego — z okazji
10-lecia jego pracy twórczej. Wy
stawą czynna jest w Galerii dkf

„Kinematograf” przy ul. Grzegó-
rzeekiej 71.

♦
Dominikańskich

jutro, 2. XII 76 o

z czterech zloka-

indywidualnych
Gospodynią jest

■ W Kramach
otwarta zostanie

godz. 17 ostatnia

lizowanych tam

galerii-pracowni.
w niej Jedna z najwybitniejszych
polskich artystek parających się
tkaniną artystyczną — Romana

Szymańska-Plęskowska. W czasie

otwarcia, na które zapraszamy
wszystkich interesujących się tą
dziedziną plastyki, artystka przed
stawi swój warsztat 1 eksponowa
ne w galerii prace.

♦
■ W godzinę później, o godz. 18.

w mieszczącej się obok galerii
„Desy” nastąpi otwarcie wystawy
trzech artystów zakopiańskich.
Pokazane zostaną tkaniny M.

Sztostaka-Gąsienicy, meble J. Po-
nilaka i A. Borhaekieeo.

krakowski
10 — Rynek Gł. — Dyrekcja

Muzeum Historycznego m. Krako
wa zaprasza do licznego udziału
w Konkursie Szopek Krakow
skich.

14 — DK Krak. Zakł. Sodo
wych, ul. Zakopiańska 62 — O-
twarcie wystawy malarstwa; o 17
— Dyskoteka.

17 — Klub MBP, ul. Franci
szkańska 1. (parter) — Stów. Boeh-

niaków; prelekcja M. Piotrowicza

pt. „Walczyli i ginęli
chwały Synowie Ziemi Bocheń
skiej”. Po prelekcji zebranie

sprawozdawczo-wyborcze.
18 — PAN, ul. Sławkowska 17

— Kom. Metalurgiczno-Odlewni-
cza; prof. dr hab. St. Mrowee —

„Defekty złożone w tlenkach me
tali przejściowych”.

18—PAN—Tow. Miłośn.
Historii i Zabytków Krakowa; od
czyt prof. dr J. Mitkqwskiego —

„Koronacja Bolesława Śmiałego”.
18—SARP,ul.Janali—dr

inż. arch. W. Kosiński — „Prze
strzeń rekreacji w regionie Alp”.

18 — PEN-Club, ul. Krupni
cza 22 — spotkanie z Markiem
Skwarnickim pt. „Poezja w życiu
i słowie”.

18 — Klub MPiK, pl. Cen
tralny — prelekcja prof. dr hab.
inż. A. Trembeckiego nt. „Rozwój
górnictwa polskiego na tle górni
ctwa światowego”.

18 — Klub ZNP, ul. Sienkie
wicza 27 — W związku z „Miesią
cem Seniora” — prelekcja mgr M.

Mroczkowskiej pt. „Psychoterapia
w okresie jesieni”.

18 — ul. Bogatki 3 (Klub Pa
leta) — Z okazji „Dni Seniora” —

otwarcie Klubu Seniora. W pro
gramie — przy herbatce — wystę
py zespołów artystycznych.

19.30 — PWSM, Aula, ul. Ba
sztowa 8 — Koncert — Muzyka
elektroniczna II — STUDIO DI
FONOLOGIA MUSICALE RAI,
MILANO

na polu

„Zajście, jakiego byliśmy świad
kami w

nii „€”
— piszą
żerowie

było rzeczywiście bardzo niemiłe.
W skrócie rzecz przedstawiała

się następująco: autobusem jechał
pan z chorym, obandażowanym
wyżłem. Pojazd był prawie pusty,
część miejsc siedzących wolna.
Parze pasażerów;, która wsiadła
na jednym z przystanków, nie po-

W sposób
kierowcy,
autobusu,
wytłumi-
zezwalają

autobusie pospiesznym li-

poruśzyło n?s do głębi...’*
w liście do redakcji pask
owego autobusu. Zajście

PROGRAM III
UKF 63,89 MKz

Wiadomości: 17, 19.30. 22.
17.05 Muzyczna . poczta UKF. * >

Vademecum nr 61. 13 Muzyko : .

--

nie. 18.30 Polityka dla wszystkie.
18.45 Pocztówka dźwiękowa z Pa
ryża. 19 „Droga przez mękę” —

Al. Tołstoj. 19.35 Opera tygodni?. —

,.Wi-

Nikó-
in'

Jazz,
polzrj

Czai

G. Puccini „Jaskółka’’. 19.50
dmo” — 13 ode. pow.
20 Wizerunek artysty — A. 1
demowicz. 20.50 Wrocławski
gazyn rozrywkowy. 22 .15

problemy. 23 Antyświaty —

A. Woźni estońskiego; 33.05
relaksu. 23.50 Śpiewa K. PróA.ke.

dóbała się obecność psa.

obcesowy zażądano od

aby usunął zwierzę z

Kierowca zaś, zamiast

czyć, że przepisy MPK

ną przewóz psów, zatrzymał po
jazd i oświadczył, że nie pojedzie
dopóki wyżeł — i oczywiście jego
właściciel nie wysiądą. I mimo,
że pozostali pasażerowie zgodnie
opowiedzieli się za

chorego
ciel dla
wał ślę

Dane
numeru

gotowi
udostępnić dyrekcji MPK. Równo
cześnie czekamy na oficjalną w

tej sprawie wypowiedź, bo jeśli
rzeczywiście w krakowskich auto
busach przepisy zostały podpo
rządkowane „widzimisię” kierow
cy — dobrze o tym zawczasu wie
dzieć. Przynajmniej nikt nie bę
dzie kasował

wszy się, czy
nie wyrzuci
przystanku.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

17 Kultura poza sprawozdaniem
(Kr). 17.15 W 1200 sekund dookoła
świata (Kr). 17 .33 Aud. dla' młedi.

(Kr). 17 .50 Nowości naszej fonóte-
ki (Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18,25
O zdrowie człowieka. 18.49 Pesta-

wy i wzory. 19 Ekonomia na ei>
dzień. 19.15 Język hiszp. 19.30 Stu
dio Stereo zaprasza (Kr). 22 .15 Ta
jemnice materii. 22 .30 Orkiestry
rozrywkowe.

pozostaniem
zwierzęcia, jege wlaści-

świętego spokoju zdecydo-
odbyć resztę drogi pieszo,
dotyczące
służbowego kierowcy itp.

jesteśmy w każdej chwili

czasu zajścia,

biletu, nie upewni-
„pan na autobusie”

go na następnym
(hs)

Robotnfczej Spół-
„Prasa —

HELENA z Olechów
GRZESIOWSKA

DZIENNIK
dzielni Wydawniczej
Książka — Ruch”.

WYDAWCA: Krak,
we RSW „Prasa —

Ruch”, ul. Wiślna 2.
35009.

DRUK: Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa — Książka —

Ruch”. Kraków, ul. Wielopole 1.

Wyd. Praso-

Książka —

Nr Indeksu

osa

nasza najdroższa, najuko
chańsza Eona, Matka 1

Babcia, której Zawdzięcza
my wszystko có piękne i

dobre, po długiej 1 ciężkiej
chorobie, opatrzona św. sa
kramentami, zmarła w Kra
kowie dnia 29 listopada 1976

roku, w wieku 76 lat.

Pogrzeb odbędzie się dzi
siaj, 1 grudnia, o godzinie
11,30, na cmentarzu Rako
wickim.

MSZA SW. ŻAŁOBNA od
prawiona zostanie w tym
samym dniu o godzinie 16.30
w kolegiacie św. Anny.

Pozostali w głębokim smut
ku i żałobie i

mąż, córki, zięciowie I
i wnuki



i PARYŻ. Redakcja sportowa
I francuskiej agencji prasowej

(AFP) opMblikowała wyniki
plebiscytu na najlepszych
sportowców roku 1976. wśród ■
kobiet triumfowała Rumunka '

N. Comaneci (I. Szewińska za- i

jęła 4 miejsce), a wśród męż- ,

czyzn Kubańr.zyk A. Juanto-
rena. 1

WARSZAWA. Wśród 33 pił- ,

karzy powołanych przez J.
Gmocha na kolejną konsulta-

Telegrahcznie
cję (6. XII — Chorzów) znała- I
zlo się 4 wiślaków: H. Macule- S
wicz, M. Kusto, Z. Kapka i A. (
Nawałka. f

HOUSTON. J . Connors (USA) i
nie wystąpi w turnieju „mas- \
ters”, jego miejsce zajmie 9 ?
na liście „Grand Prix” Ame- /

rykanin B. Gottfried. J
LONDYN. Wg nieoficjalnej 4

klasyfikacji • zwycięzcami tego- 7

rocznego „Rajdu Angielskie- ł
go” okazała się para brytyjska i
R. Clark — S. Pegg, jadąca na \
samochodzie „ford escort” RS 7
1800. 1

walki o
SOBOTNIO-NIEDZIELNYMI meczami z opolską Odrą zakoń

czyli hokeiści Cracovii I rundę rozgrywek mistrzowskich w II
lidze. Sytuacja po I rundzie jest bardzo korzystna dla krako
wian — prowadzą oni w tabeli grupy południowej z przewagą
aż 6 pkt. nad KTH i Polonią Bytom i 10 pkt. nad Odrą (dwa za
ległe mecze ma GKS Jastrzębie i w wypadku zwycięstw nad
Górnikiem Pszów wysunie się na trzecie miejsce ze stratą 6 pkt.
do lidera).

Cieszy nie tylko wysoka pozy
cja zespołu Cracovii i jego zna
czna przewaga nad rywalami,
lecz przede wszystkim widocz
na poprawa stylu gry, chęć wal
ki i zadziprność krakowian, rea
lizacja przedmeczowych założeń

taktycznych.
„Udało nam się zmobilizować

zawodników do intensywnego

Na boiskach małych klubów
OBOK ROZGRYWEK PIŁKARSKICH, PASJONUJĄCYCH

SZEROKIE RZESZE KIBICÓW — ZMAGAŃ PIERWSZO- I DRU-

GOLIGOWCÓW, ROZGRYWEK KLAS MIĘDZYWOJEWÓDZ
KICH I WOJEWÓDZKICH WALCZY O LIGOWE PUNKTY
WIELKA LICZBA DRUŻYN W A, B I C-KLASACH. KRAKOW
SKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PROWADZI ROZ
GRYWKI W 2 GRUPACH KLASY A, CZTERECH GRUPACH
KLASY B ORAZ DZIESIĘCIU GRUPACH KLASY C. ŁĄCZNIE
WE WSPOMNIANYCH WYŻEJ KLASACH BIORĄ UDZIAŁ 173
DRUŻYNY NASZEGO OKRĘGU.

Po rundzie jesiennej na czele poszczególnych tabel znajdują
się:

W grupie I A klasy pierwsze miejsce na półmetku zajęła
Slomniczanka zdobywając w 14 spotkaniach 21 pkt. (st. bramek

27—12). Na drugim miejscu uplasował się Świt Krzeszowice (19,
27—17), a na trzecim Grzegórzecki (19, 23—16). W grupie II A kla
sy pierwsze miejsce w rundzie jesiennej zajęła Raba Dobczyce
(21, 37—14) przed Podgórzem (20, 30—10) i Bieżanowianką (20,
27—13).

W czterech grupach piłkarskiej B-klasy pierwsze miejsca w

rundzie jesiennej wywalczyły: grupa I — Strażak Rybitwy (13,
21, 43—12), grupa II — Opatkowice (11, 18, 35—17), grupa III —

Mydlniczanka (11, 19, 34—15), grupa IV — Górnik Mateczny (10,
16, 27—11).

W klasie C w poszczególnych grupach pierwsze miejsca na pół
metku rozgrywek zajęły: grupa I — Wilga Koźmice, II — TKKF

Kliny, III — Gwiazda Sciejowice, IV — Tyniec, V — Nadwiślan-
ka Obleśna, VI — Sokół Kocmyrzów, VII — Sparta Brzezie Szla
checkie, VIII — Wisła Niepołomice, IX — Bębło i X — Zakli
czyn. (wigr)

treningu, stworzyć atmosferę
zrozumienia między zespołem a

trenerem — mówi WŁ. KOP
CZYŃSKI, z-ca kierownika sek
cji d/s sportowych. — Uzyska
liśmy pomoc Zarządu Klubu i
WFS z prezesem A. Jasińskim
na czele, który żywo interesuje
się sprawami bytowymi zawód
ników. Wyniki jakie osiągamy
są efektem dyscypliny, mobili
zacji zespołu i szerokiej współ
pracy wszystkich zainteresowa
nych naszą sekcją’’.

Poprawa gry i skuteczności to

nie wszystkie walory jakie za
prezentowali krakowscy hokeiś
ci w spotkaniach I rundy, więk
szość z nich demonstrowała zro
zumienie zespołowej idei gry.
Odnosi się to szczególnie do Mi
gacza — zrezygnował on z in
dywidualnych popisów, a jego
rutyna i przegląd sytuacji po
zwala mu na kierowanie I ata
kiem i wręcz idealne nagrywa
nie krążka do partnerów. Gdyby
jeszcze Zieliński chciał brać

przykład ze swego kolegi. Mi
gacz był również najskuteczniej
strzelającym zawodnikiem w

Cracovii, strzelił łącznie 17 bra
mek (dalsza kolejność: Michno
14, Pawlik 13, Zieliński 10, Sied-

larczyk 9, Stryczek 9, Kosturek
6, Frasik, Kalata i Jusewicz po
5, Stożek i Potoczek po 3, Cia-
stoń i Szewczyk po 2 i Kucie-
wicz 1).

6-punktowa przewaga i wyjąt
kowo sprzyjający układ rundy
rewanżowej — 3 wyjazdy, w

tym 2 do najsłabszych zespołów
grupy i 4 mecze z najgroźniej
szymi przeciwnikami na swoim
t'renie — pozwalają przypusz-

Piłkarska
ekstraklasa zbli

ża się do końca jesien
nych rozgrywek. W nad

chodzącą sobotę, odbędzie się
ostatnia, 15 kolejka spotkań.
Miała ona być rozegrana wcze
śniej, zgodnie z terminarzem
6 października, ale ze wzglę
du na przygotowania kadry do

spotkania z Portugalią, prze
łożono ją na grudzień. Tak
więc kibice Wisły będą mogli
jeszcze raz zobaczyć swych pu
pilów, przed zimową przerwą,
w meczu z wrocławskim Śląs
kiem.

Sympatyków piłki najbardziej
intryguje dziś, pytanie, kto zo
stanie mistrzem jesieni. Do tego
miana, kandydują tylko dwie

drużyny, aktualny lider ŁKS,
który z dorobkiem 21 pkt. prze
wodzi stawce, dystansując o 1

punkt zajmujący drugą lokatę
zespół Śląska. W ostatniej se
rii gier obydwaj przodownicy
tabeli, grać będą mecze na wy
jazdach. Łodzianie, bez wątpie
nia największa rewelacja sezonu

jesiennego, podejmować będą
mielecką Stal. Będzie to z pew
nością spotkanie nr 1 tej kolej-

ki. Rewelacyjny lider contra

mistrz Polski. Trudno typować
faworytów. Większa bojowość i
dobra passa i atut własnego boi-,
ska, przemawiają za łódziana-
mi, doświadczenie każę upatry
wać zwycięzcy w zespole mie
leckim. .

Kasperczak w roli libero jest
trudną zaporą do przebycia dla

Na tematy dnia

Komu tytuł?
przeciwników, a duet Lato —

Szarmach, winien wypracować
sobie sytuacje, z których ci wy
borowi strzelcy zdobywają
bramki. Ale z drugiej strony
będą mieli przeciwko sobie Ja
na Tomaszewskiego, który, jak
sygnalizują ostatnio sprawozda
wcy sportowi, wrócił do wyso
kiej formy, stanowi niezwykle
trudną do sforsowania przeszko
dę. Będzie więc ciekawie.

Jeśli jednak łodzianie przegra-

(9

■
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ją, mistrzem półmetka zostanie
Śląsk pod warunkiem, że... wy
gra w Krakowie z. Wisłą. A o

takim obrocie sprawy, nikt pod
Wawelem nawet w najgorszych
snach nie myśli. Wiślacy pod
budowani przywiezieniem punk
tów z Zabrza, rzucą w tym o-

statnim ligowym pojedynku se
zonu na szalę wszystkie siły i bę
dą dążyć do zwycięstwa.

Zanosi się więc, że jednak
prymat na półmetku mistrzostw

przypadnie ŁKS-owi. Prawdo
podobne są bowiem porażki o-

bydwóch prowadzących drużyn
i utrzymanie status quo na cze
le, chyba że Stal zdoła się wy
sunąć przed wrocławian, na dru
gie miejsce w tabeli.

Jak będzie, komu przypadnie
tytuł, przekonamy się już za

kilka dni. Otwarta sprawa mi
strzostwa na półmetku, stwarza
dodatkowe emocje dla kibiców
i sądzić należy, iż stadiony —

szczególnie w Łodzi i Krako
wie — wypełnią się po brzegi
widzami, którzy przyjdą poże
gnać się na parę miesięcy z pił
ką w ligowym wydaniu.

■ ligą

czać, że krakowianie zakończą
rozgrywki na pierwszym miej
scu, co pozwoli im walczyć w

meczach barażowych z mistrzem

grupy północnej (aktualnie pro
wadzi Unia Oświęcim z dużą
przewagą) o awans do ekstra
klasy.

Jak wykorzystają hokeiści
Cracovii przydługą przerwę w

rozgrywkach? Trener A. MON-
TEAN: „Będziemy chcieli roze
grać kilka spotkań sparringo-
wych z zespołami I-ligowymi, w

najbliższą niedzielę gramy w Sa
noku ze Stalą, a za dwa tygod
nie spotkamy się z hokeistami
sanockimi u siebie. Czekamy na

odpowiedzi od Podhala i GKS-u

Tychy i oczywiście nie przery
wamy treningów. Na szczęście
pogoda dopisuje, nie było śnie
gu i mogliśmy dotychczas tre
nować bez zakłóceń’’.

Tyle trener. A swoją drogą,
to dziwne, że trening jedynej w

700-tysięcznym
ny
od

(w
nę

wy
sztucznym lodowiskiem, który

powinien już obchodzić okrągły
jubileusz swego istnienia). Ma
ją hokeiści jeszcze, inne kłopoty,
a największym problemem jest
brak kijów hokejowych. (W.D .)

mieście druży-
hokejowej uzależniony jest
warunków atmosferycznych
tym miejscu ukłon w stro-

honorowego komitetu budo-
zadaszenia nad krakowskim

W CSRS i Rumunii

Dobre wyniki
szczypiornistów

MŁODZIEŻOWA reprezentacja
Polski w piłce ręcznej miężezyzn,
przebywała ostatnio na tournee po
CSRS i Rumunii. W Czechosłowa
cji polscy szczypiomiści startowa
li na turnieju w Trzyńcu wraz z

zespołami gospodarzy, Rumunii o-

raz Danii. Po zwycięstwach nad
Rumunią 28:22 i Czechosłowacją
23:22 oraz remisie z Danią 20:20,
nasz zespół zajął pierwsze miej
sce w turnieju. Bezpośrednio z

Trzyńca ekipa pojechała do Ru
munii, gdzie rozegrała dwa spot
kania z młodzieżową drużyną tego
kraju. Pierwsze, w Bukareszcie,
zakończyło się wygraną gospoda
rzy 24:20, ale Polacy przystąpili
do gry niemal bezpośrednio po mę
czącej, 36-godzinnej podróży, w

czasie której na dodatek nie mieli
co jeść, gdyż wysyłające ekipę
władze „zapomniały” wyposażyć
kierownictwo w środki niezbędne
dla zapłacenia posiłków w dro
dze. Ostatni mecz rozegrano w

Bacau, gdzie Polacy wzięli rewanż
na Rumunach, zwyciężając 22:19.

W drużynie polskiej występowa
ło 5 zawodników krakowskich:
Garpiel, Cialowicz, Pawłowski 1
Gawlik z Hutnika oraz Ostrowski
z Wawelu. Kierownikiem drużyny
był znany krakowski • działacz pił
ki ręcznej — mgr Aleksander Ryb
ka.

i GDAŃSK. R. Wąsowski (Le-
i chia Gdańsk) ustanowił dwa

i rekordy Polski w podnoszeniu
! ciężarów w wadze średniej —

iwrwaniu145kgiwdwubo-
'

ju 325 kg.
I APRICA. Szwajcarka L. M.

Morelod wygrała slalom spe-
i cjalny pań, pierwszą konku-

i rencję międzynarodowych za-
J wodów w narciarstwie alpej-

l skim, tzw. „World Series”.

i ŚRODA

Sl-35
22.35

GRUDNIA

Natalii

Eligiusza

Teatry
Słowackiego 19.15 Lilia Weneda.

Miniatura (pl. św. Ducha 2) 19.15
Życie jest snem. Modrzejewskiej
19 Dziady. Kameralny 19.15 Mąż i
żona. Ludowy 19.15 Ludzie energi
czni. Operetka (Lubicz 48) 19.15
Hrabia Luxemburg. Groteska 17
Wesołe niedźwiadki.

Kina
Kijów 15.45, 17.45 Trędowata (poi.

1.12), 20.15 Trzęsienie ziemi (USA 1.
15). Uciecha 16.30, 18.30, 20.30 Trę
dowata (poi. 1. 12). Warszawa 15.45,
18, 20.15 Zapach kobiety (wl. 1. 18).
Wolność 16, 18, 20 Przepraszam,
czy tu biją? (poi. 1. 18). Apollo 16,
18. 20 Policjanci (USA 1. 18). Sztu
ka — studyjne 15.45, 18, 20.15 Maria
(szwedz. 1. 15). Wanda 16, 13,
20 Piętaszek i Robinson (ang.
1. 12). Ml. Gwardia (Lubicz 15) 15,
17, 19 Zapomniana melodia
(poi. 1. 12). Wrzos (Zamojskiego
50) 16, 19 Ann* Karenina (ZSRR 1.
15). Świt (N. Huta, os. Teatralne 10)
16, 18, 20 Oddział (USA 1. 15). M .

Sala 15, 17.15, 19.30 Cezar i Rozalia
(fr. 1 . 15). Światowid (N. Huta, os.

Na Skarpie 7) 15.45, 18, 20.15 Brunet
wieczorową porą (poi. 1. 12). M.
Sala 15. 17.15, 19.30 Yuriko, moja
miłość (ZSRR-jap. bo.) . Kultura

(Rynek Gl. 27) 16, 18, 20 Absolwent
(USA 1. 18). Wisła (Gazowa 21) 16
Niewolnicy miłości (radź. 1. 15),
18, 20 Ned Kelly (ang. 1 . 15). Ma
skotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30
Zawiłości uczuć (poi. 1 . 15), 17.30,
19.30 Nie oglądaj się teraz (ang. 1.
18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16,
17 Przygody Bolka i Lolka, 18, 20
Charley Varrick (USA, 1. 18), 22

Droga do Saliny (fr. 1. 18). Pod
wawelskie (Komandosów 21) 16, 18

Partyzanci Kowpaka (radź. b.o .) .

Ugorek (os. Ugorek) 17, 19 Spóź
niona miłość (radź. 1. 12). Sfinks
(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Ma
zepa (poi. 1 . 15). Związkowiec —

studyjne (Grzegórzecka 71) 17, 19.30
Festiwal Filmów Archiwalnych.
Dom Żołnierza (Lubicz 48) 16 O-
statnie zadanie (USA 1. 18). Mikro
(Dzierżyńskiego 5) 15.45, 18,
Mordercy w imieniu prawa
1. 15).

20.15
(fr.

Telewizja
SRODA-I: 16.25 Pr. dnia.

Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17
dzieci, 17.30 Losowanie
Lotka. 17 .55 Bar na stawach —

film. 18.25 Lektury Pegaza.
W starym kinie — Komicy
mego ekranu. 19 Dobranoc.
Wieczór z dziennikiem. 20.40
moteka: arcydzieł — Marty u-

fab. USA. 22.15 Twarze teatru —

W. Pszoniak. 23 Dziennik.
SRODA-II: 16.10 Język francuski.

16.35 Program dnia. 16.40 Dla mł.
widzów. 17 .10 Wypadek drogowy
— film szwedz. 18.40 Program lo
kalny. 19 Dobranoc. 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.40 Rada pedago
giczna — Strach. 21.10 Energetyka
roku 2000 — film dok. 21.40 „24 go
dziny”. 21,50 Kandydat do nagro
dy Kowalskich — publ. kult. 22.30
Wrocławskie spotkania z piosenką
— szkoła tańca. 23 Język angielski.
23.30 NURT.

CZWARTEK-I: 6 i 6.30 Techni
kum Rolnicze. 9 Historia, kl. 6.
11.05 Język polski, kl. 7 . 11.30 Mar
ty — film USA. 13.45 i 14.30 Te
chnikum Rolnicze. 16.25 Program
dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiek
tyw. 17 Dla mł. widzów. 13 Poli
gon. 13.20 Konsylium cz. 1, 13.50
Radzimy rolnikom. 19 Dobranoc.
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.40
07 zgłoś się — film ser. pr. TVP.

16.30
Dia

Małego
rep.
18.35
nie-
19.30
Fil-

film

Pegaz. 22.26 Konsylium es. Ę
Dziennik.

Uwaga
zmiany w ostatniej chwiliZa

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

Wystawy-m uzea

Wawel — komnaty (śr. 12—18,
czw. 10—15), Wawel zaginiony (śr.
czw. 10—15.30), Skarbiec i Zbrojo
wnia (śr. czw. 10—15.30). Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale (śr.
czw. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce (śr. 9—
17, czw. 9—16 — wst. wol.), Oddział
w Poroninie „Lenin na Podhalu”
(śr. czw. 8—16 — wst. wol.), w

Białym Dunajcu (śr. 9—16 — wst.
wol. czw. niecz.), Muzeum Histo
ryczne — Oddziały: Jana 12: „Mi
litaria”, „Zegary” (śr. 10—18 —

wst. wol. czw. 9—15), Szpitalna 31:
Dzieje teatru krak.. Szkło arfyst.
B. Nowakowskiej-Swistackiej i M.
Gologórskiego (śr. 9—15, czw.

9—17), Krzysztofory, Rynek Gł. 35:
Zwierciadło naszego wieku (śr. 10
—18, czw. 9—15), Muzeum Narodo
we — Oddziały: Sukiennice: Ga-'
leria poi. malarstwa i rzeźby 1764
—1900 (śr. 10—16, czw. 12—18 — wst.

wol.), Dom Matejki, Floriańska 41:
Wizerunki królów i książąt pol
skich (rysunki) (śr. czw. 10—16),
Szolayskich, pl. Szczepański 9:
Pol. malarstwo i rzeźba do 1764 r.

(śr. niecz. czw. 10—16),- Czartory
skich, Pijarska 8: Wyst. arcydzieł
ze zbiorów Czartoryskich (śr.
niecz. czw. 12—18 — wst. wol.),
Nowy Gmach, al. 3 Maja 1: Pol
skie malarstwo i rzeźba XX w.

(śr. 12—18 — wst. wol. czw. 10—
16), Archeologiczne, Poselska 3:
Starożytność i średniowiecze
łopolski, Kolekcje zabytków
cheologii śródziemnomorskiej
gipt), Malowany fajans włocław
ski (śr. niecz. czw. 14—18 — wst.

wol.), Etnograficzne, pl. Wolnica
1: Malarstwo amatorów (śr. czw.

10—15), Przyrodnicze, Sławkow
ska 17: Fauna Polski, Fauna epoM
lodowcowej (śr. czw. 10—13 —

wst. wol.), Pawilon Wystawowy,
pl. Szczepański 3a: Wspólcz. rzeź
ba szwedzka (śr. czw. 11 —18), Ga
lerie: Pryzmat, Łobzowska 3: Ry
sunki i malarstwo A. Szpakow-
skiej-Kujawsklej (śr. czw. 9—19),
Sztuki Nowoczesnej, N. Huta, os.

Kościuszkowskie 5: Malarstwo J.

Maziarskiej (śr. czw. 11—18), Sztu
ki Współczesnej, Bracka 2: Wyst.
grafiki, rysunki B. Niciei (śr.
czw. 11—18), Pałac Sztuki, pl.
Szczepański 4: Malarstwo i fotogr.
T. Teodorowicza-Todorowskiego
praż malarstwo i rzeźba gruoy
„WPROST” (śr. czw. 11—18),
TPSP, N. Huta, al. Róż 3: Wyst.
grupy „GART” (śr. czw. 11—18),
Rydlówką, Tetmajera 28 (śr. 11 —

14, czw. 15-18), Kopalnia Soli,
Wieliczka (śr. czw. 6—12), Muzeum
Żup Krakowskich (śr. czw. 7—
14.30).

Dyżury

Ma-
ar-

(E-

— No, pięknie, mów pan dalej — powiedział King
man.— Co dalej?

— Zjedli i zaczęli nagle okropnie się kłóciĄ
— Czy dóstałem czek?
— Dostał go pan — odpowiedział Masoa.
—

, Na pięćset dolarów?
— Tak.
— I potem pokłóciłem się z Lamentem?
— To właśnie chcę ustalić.
— W takim razie niech pan dalej węszy. Do pana

Informacji, panie Mason — nie pojechałem do wiej
skiego dómku, nie dzwoniłem do Lamonta, dostałem

tylko czek. Ustali pan, że mogłem czek zrealizować w

moim banku i to piątego. Nie uganiam się za moimi
klientami, a jeżeli chciałbym grać w pokera nie muszę
uganiać się za pieniędzmi. A pan nie odstępuje od

swojej teorii. Lepiej byłoby jednak, żeby zatroszczył
się pan o prawdziwy przebieg sprawy, zanim wystąpi
pan publicznie.

— Nie potrzebuje mi pan dawać dobrych rad — rzekł
Mason, i ciągnął spokojnie dalej: — Opowiedział mi pan .

_

.

wiele, a teraz ja panu coś powiem. Nie mam zamiaru mości. Tak będzie dla pana lepiej,
robić komukolwiek trudności, ani też poruszać prywat
nych spraw innych ludzi. Chcę tylko wiedzieć, co się
stało — to wszystko. Powiedział pan, że grał pan'w
pokera od siódmej do dwunastej,
nazwiska graczy 'Będę ich śledził
żeli pańskie dane są prawdziwe,
rządku, jeżeli nie, będę szukał w

— Przecież powiedziałem już, że

tych ludzi'wciągał do sprawy.”
— Niech będzie — odparł Mason. — Pewne- jednak

rzeczy wskazują na to, że pan rozmawiał telefonicznie
z Loringiem Lamontem.

— Co na to wskazuje?
— Niech mi pan pozwoli postawić jeszcze jedno pyta

nie: — Jak pana nazywał? Imieniem, czy pańskimi
JnifiiażMni?

— Imieniem, jeśli zaszła potrzeba. Mówił wtedy:
Orvol.

— A nie zwracał się do pana przez „O. K .”?
— Nie, nigdy nie nazywał mnie „O. K .” — odpowie

dział Kingman i wbił spojrzenie w Masona.
— W takim razie proszę o listę nazwisk osób, z któ

rymi grał pan owego wieczoru. Badania będę przepro
wadzał nadzwyczaj dyskretnie.

Kingman potrząsnął głową. — To niemożliwe. Powie
działem już panu, co mogłem. Niech pan teraz będzie
na tyle mądry i ograniczy się do uzyskanych wiado-

Mason wzruszył ramionami. Dostał pan wezwanie,
o godzinie drugiej.

Niech mi pan poda
niepostrzeżenie. Je-

sprawa jest w po-
dalszym ciągu.
nie chcę, aby pan

Mason sięgnął do kieszeni, wyciągnął złożony druk,
wziął wieczne pióro, napisał „Orval Kingman” i podał
mu papier.

— Cóż to takiego.
— Wezwanie do sądu. Stawi się pan dzisiaj o drugiej

po południu, jako świadek.
Kingman posiniał. — Próbowałem mówić z panem

rozsądnie.
— I ja próbowałem. Albo wymieni pan teraz nazwi

ska ludzi, z którymi grał pan w pokera, żebym mógł
zbadać, czy twierdzenie pana jest słuszne, albo jako
świadek będzie pan zmuszony zeznawać, gdzie spędził
pan piątego noc.

— Blefuje pan — odparł Kingman. — Żaden adwo
kat, kuty na cztery nogi, nie przyprowadza na wstępny
rozmowę świadków odciążających- •

Proszę być w sądzie punktualnie
Sam pan widzi, że nie blefuję.

— Chwileczkę. Nie będziemy
stołka...

— Ma pan wezwani*. Jeżeli pan
to proszę o listę z nazwiskami.

Kingman zasępił się. Po chwili wyciągnął z kieszeni

notes, zapisał coś, wyrwał kartkę i podał ją Masonowi.
— Tu jest pięć nazwisk. Ci ludzie zareagowaliby ostro,

gdyby wiedzieli, że dałem panu tę informację. Niech

pan tak manewruje, żeby to najmniej wpadało w oko.
— Przy dwóch nazwiskach postawiłem krzyżyk. Są

to zawodowi gracze, którym całkowicie obojętne jest to,
co mówi się o nich. Proszę, niech pan zacznie od nich.
Pozostali trzej to handlowcy, uważający się za rutyno
wanych graczy w pokera.

— I ci przegrali? — zainteresował się Mason.
— To się zdarza.
— Więc wygrał pan i dwaj mężczyźni, przy nazwi

skach których postawił pan krzyżyki?
— Jeśli to pana interesuje — tak, wygraliśmy.
— Teraz rozumiem, dlaczego chce pan tę historię za

tuszować.
— Ale z tego nie wynika, abym miał być mordercą.
— Jesteśmy znowu przy najważniejszym momencie.

Chcę tylko ustalić, co się stało. I nie pomylić się. Jeżeli

grał pan w pokera i podczas gry pan nie odchodził, to'
dla mnie wystarczające. Gdyby mi pańskie alibi nie

wystarczyło, przeprowadzę kilka poszukiwań, zanim

zaprowadzę pana na ławę świadków. Oczywiście za
kładam, że pan mi nie spłata żadnego figla. W takim

wypadku b.ede zmuszony do wyłażenia wszystkich kart
na stół.

podstawiali sobie

nie chce zeznawać,

fUiąs dalszy nastąpi)

Chlr. Prądnicką 35/37, Neurol.
Urolog. Prądnicka 35, Okulist. Wil
kowice, Laryngologiczny Koper
nik* 23 a, Chirurgia dziecięca
Prokocim (inne oddziały szpitali
wg rejonizacji). Pogot. Ratunk.:

Siemiradzkiego 1: Ambulatorium
Okulistyczne (całą dobę), wypad
ki tel. 09, zachorowania i prze
wozy: 380-55, Rynek Podgórski 2:
625-50, ----- -

. .

105-73,
Pogot. MO tel. 07, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22), dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14—18). Straż Poż. 03,
Informacja o Usługach, Floriań
ska 20, tel. 565 -88 . 200-44 (7—18),
Nowa Huta: Pogot. MO tel. 411-11.
Pogot. Ratunk. 422-22, 417-70, Straż
Poż. 433-33, Dyżur pediatr. dla No
wej Huty, Szpital w Nowej Hu
cie, Informacja kolejowa zagr.
222-43, centr. 237-60 do 70, wew.

3514, kraj. 595-15, 230-80 do 82, In
formacja kodowa, tel. 413-54 (dla
N. Huty), 203-22, 203-42, 584-23,
230-19, Milicyjny Telefon Zaufania
216-41 całą dobę, 262-33
Krak. Iow. Świadomego
rzyństwa, Mlodz. Poradnia
ska, ul. Boh. Stalingradu
578-08 (codz. 9—18), Wizyty domo
we lekarzy chorób dzieci — Lek.
Spółdz. Pracy, tel. 533-43, 568-36
(16—23.30), Informacja Turystycz
na „Wawel-Tourist", Pawia 8, teł.
260-91 (8—18), Informacja Kultural
na, KDK. pok. 144/IIIp. (tel. 244-02,
w godz. 11 —18), Poradnia Przed
małżeńska i Rodzinna, pl. Wiosny
Ludów 6 (pon. śr. i pląt. 16—19),
Dyżurne Przychodnie — ogólne,
pediatryczne, stomatologiczne, ga
binety zabiegowe (świadczenia am
bulatoryjne i wizyty domowe),
Przychodnia, al. Pokoju 4, w godz.
18—22, tel. 181-80, a dla Poradni
pediatrycznej 183-96 — dla Śród
mieścia, Przychodnia, os. Jagiel
lońskie bl. 1, w godz. 18—22, tel.
469-15 — dla Nowej Huty, Przy
chodnia, ul. Kronikarza Galla 24,
w godz. 18—22, tel. 721 -35 - dla
Krowodrzy; Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3, W godz.
tel. 618-55 — dla Podgórza,
macja Służby Zdrowia: od
8 do 22, tel. 378-8Ó, od godz.
8, tel. 240-93 .

657-57, al. Pokoju 7: 109-01,
Lotnisko Balice 745-63,

(8—16),
Macle-
Lekar-
13, tel.

18—22,
Infor-
godz.
22 do

Apteki
Rynek Gt 42, pl. Wolności 7,

Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.

jpofcońę.zenie na str, ty


