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KRAKOWJ

Prezydent Stanów Z.jednoczo-
ftych, Jimmy Carter zakończy!
■w niedzielę rano w Teheranie

rozmowy z cesarzom Iranu,
Mohammadem Rezą Pahlavim.

W tym samym dniu prezydent
U.SA przybył do Indii.

Przed odlotem z Teheranu,
prezydent USA podał do wia
domości, że w najbliższą środę,
■w drodze z Arabii Saudyjskiej
do Francji, zatrzyma się na

krótko w Egipcie, gdzie spotka
się z prezydentem Anwarem Sa-
datem. Rozmowa Jimmy Carte
ra i Ahwafa Sadata odbędzie się
w Asuanie.

W clcigu roku

sięcY popularnych
„maluchów” z zakładów FSM
200-tysięczay „fiat 126 p” wy

produkowany w tyskim zakła
dzie Fabryki Samochodów Ma
łolitrażowych, zjechał 30 ub. m.

z taśmy montażowej. Załoga tego
nowoczesnego

'

przedsiębiorstwa
(w Bielsku i Tychach) jest już
w pełni przygotowana do pro
dukcji 200 tys. popularnych
„maluchów” rocznie. Taki też

właśnie plan uchwaliła na rok
1978 Konferencją Samorządu Ro
botniczego kombinatu (z tego 55

tys. samochodów przeznacza się
na eksport).

Wciągu2i
uruchomienia
zatrudnieni tu

(średni wiek załogi — 24 lata)
opanowali technologię i organ!

. zącję produkcji. Jeszcze w stycz
niu br wytwarzano w Tychach
308. samochodów dziennie, w

sierpniu — 438, a obecnie — już
ponad 560. W roku przyszłym
średnia dobowa produkcja po

pół roku od daty
tyskiej fabryki,

t młodzi fachowcy
załogi

Jak smakowało
stuletnie wino...

Moment pełny napięcia, tak

jak przy otwieraniu... antycz
nych grobowców: amerykańscy
eksperci po. raz. pierwszy sko
sztowali i ocenili smak stulet
niej kolekcji francuskich i wło
skich win. 30 skrzyń z tymi
trunkami odkryto ostatnio w za
pomnianej piwnicy .starego .pała
cu bogatego bankiera z Albany
(stan Nowy Jork).

. Wynik tej ekspertyzy był zró
żnicowany. Nie wszystno co sta
re, okazaio się dobrym. Tylko 25

proc, znalezionych butelek .szla
chetnego płynu było znakomitej,
aromatycznej jakości i na za
mierzonej aukcji ma osiągnąć
cenę po 700 dolarów. Resztą lego
„ykarou”, z małymi tylko wy
jątkami, nie nadaje się do kon
sumpcji. ,

W nowym browarze Leżajsku i

(Woj. rzeszowskie), zagotowano w .

połowie grudnia pierwszą, próbną’
warkę piwa. Kończą się tu przy-!
gotowania do rozruchu technotogi-.
eznego. Nowa inwestycja zwróci się j
w ciągu, jednego roku. Będzie <10- j
starczać rocznie 800 tys. hektoii-i
trów piwa na rynek krajowy i na j
eksport. CAF — Lokaj
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Kraków, poniedziałek 2 stycznia 1978 r,

winna sięgać ponad 600 poja
zdów.

Jakość tyskich samochodów —

co potwierdzają zagraniczni od
biorcy — nie ustępuje wyrobom
włoskiego licencjodawcy. Pol
skie „fiaty” zawierają też —

zgodnie z umową — wszystkie
udoskonalenia wprowadzane na

bieżąco przez fabrykę w Tury
nie.

W 1978 r. — obok troski o ryt
miczność i jakość produkcji —

szczególna uwaga kadry inży
nieryjno-technicznej FSM skie
rowana będzie na eliminację
importu części i elementów wy
posażenia samochodów, których
zbyt wiele jeszcze sprowadzamy
z zagranicy Dążyć się będzie do
uruchamiania rodzimej produk
cji nowych i zwiększania
już. wytwarzanych detali

„fiata 126 p”.
Kombinat motoryzacyjny

wija się nadal. 28 grudnia
zakończono rozruch technolo
giczny wchodzącej w skład FSM

nowej odlewni żeliwa w Skoczo
wie, która produkować będzie
lane wały korbowe i inne odle-

Międzynarodowa
ekspedycja naukowa

▲ na Wi/sokKci 4 tvs. metrów
A w głębinach jeziora
W bieżącym roku, do Peru

uda się międzynarodowa ekspe
dycja naukowa, której zadaniem

będzie zbadanie skutków prze
bywania na dużych wysokościach
dla organizmu człowieka. Wy
prawą będzie kierował prof. Pier

Giorgio Giordani z Instytutu Fi
zjologii Uniwersytetu w Chieti

(Wiochy).
W skład ekspedycji wejdzie 63

specjalistów z Włoch, Peru, USA,
i ZSRR, Szwajcarii, Jugosławii,
Holandii, Francji, RFN i Japonii.

Naukowcy przeprowadzą eks-

Wstrząsy sejsmiczne
w Jugosławii

BELGRAD
W niedzielę nad ranem w Boś-

ni-Hercegowinie w Jugosławii
wystąpiło trzęsienie ziemi o sile
5 stopni w skali Mercallego. Je
go, epicentrum znajdowało, się w

podległości 20 km na zachód od
miasta Mostar.

Po pierwszym silnym wstrzą
sie nastąpiło pięć słabszych.

Oprócz niewielkich strat, mate
rialnych nie zanotowano ofiar
W ludziach. ' '

.
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wichura

wzmogła
na pla-

Sztorm na Bałtyku
Trwa sztorm na Bałtyku,

nocy z 1 na 2 stycznia
na Wybrzeżu Słupskim
•się, powodując szkody
żaeli.

Rybacy wykorzystują
sową przerwę w połowach
naprawianie sprzętu i przegląd
urządzeń kutrów,

przymil
na

wy przeznaczone do „fiatów 126 p”
i „125 p”, autobusów „berliet”
i innych samochodów produko
wanych w naszym kraju.

I

w dwóch grupach,
nich, przez miesiąc

perymenty
Pierwsza z

będzie pracować w .Cerro de Pa-

śco na wysokości 4 tys. m n.p.m ,

zapoznając się ze skutkami nie
dostatecznej ilości tlenu w atmo
sferze dla organizmu alpinistów
i porówna
wpływem
warunków

uzyskane wyniki z

tych . specyficznych
ńa organizm miesz

kańców Cerro de Pasćo, żyją-
cych tam od urodzenia. Druga
grupa, nad jeziorem Junin 4.-200
m n.p .m ., będzie się składać z 8

nurków, którzy przeprowadzą
eksperymenty w zakresie nurko
wania w akwenach wysokogór
skich. W składzie tej grupy

znajdować się będzie Francuz

Jacąues Mayol, który w ub. ro
ku zanurzył się na Morzu Śród
ziemnym na głębokość 100 m bez

aparatu tlenowego.

Krzywa wieża

nie drgnęła,..
Przewodniczący zarządu krzy

wej wieży w Pizie prof Giusep
pe Toniojo poinformował, że w

1977 roku, po raz pierwszy od
bardzo' wielu lat, ten znany za
bytek historyczny nie pochylił się
bardziej ku ziemi. Wielka atrak
cja turystyczna, krzywa wieża w

Pizie, odchylała się
od pionu o ok. 1,5
rocznie.

. Eksperci nie są w

razie powiedzieć czy
trzymała się na stale czy też jest
to tylko chwilowa przerwa

dotychczas
milimetra

stanie na

wieża za-

PRZYWÓDCA Partii Społecz
no-Demokratycznej — H . Ece-

vii, przystąpi! do tworzenia

trzeciego rządu tureckiego w

ciągu ostatnich trzech lal, któ
rego dążeniem będzie przywró
cenie stabilności politycznej w

kraju. Otrzyma! on taką misję
od prezydenta Kortu* ka po
tym, jak parlament uchwalił
wniosek o wotum nieufności

dla gabinetu byłego premiera S,
Demirela.

PRZYWÓDCA Organizacji
Wyzwolenia Palestyny — Jaser

Arafat, potępił politykę Sta
nów Zjednoczonych na Bliskim
Wschodzie i wezwał ruch pale
styński do wzmożenia działal
ności zbrojnej przeciwko Izrae- i

!

łowi. J. Arafat, wystąpi! w nie
dzielę na wiecu w Bejrucie.

RZĄD Socjalistycznej Repu
bliki Wietnamu opublikował w

sobotę oświadczenie, w którym
zdecydowanie odrzuca twier
dzenie rządu Kambodży, jako
by z SRW dokonano agresji
przeciwko Kambodży. W o-

świadezeniu rządu SRW zazna
cza się, że to właśnie Kambo
dża podejmuje prowokacyjne

i akcje przeciwko SRW.
i FALA terrorystycznych zama

chów bombowych we Francji
I nie słabnie. Nieznani sprawię/
i podłożyli bombę pod drzwiami
I budynku merostwa w Marcoing,
i w okręgu Cambrai, na północy
: Francji. W Marcoing merom

; jest przedstawiciel FPK. Eks
plozja bomby, wyprodukowanej
domowym sposobem, wyrżądzi-

. la jednak niewielkie straty ma
il teriahie.

I
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W Fabryce Obrabiarek Precyzyj
nych PONAR-PRUSZKOW w War
ce trwa montaż obrabiarki zespo
łowej, jednej z największych wy
produkowanych w zakładzie. Waga
obrabiarki 35 ton; przeznaczana

jest dla „Ursusa” i wykorzystana
zostanie przy produkcji traktorów

„Ferguson”. Fabryka PONAR-
PRUSZKÓW jest jednym z dwóch

w kraju zakładów produkujących
Obrabiarki zespołowe* i zadaniowe

przeznaczone głównie dla przemy
siu motoryzacyjnego. Na zdjęciu
montaż obrabiarki zespołowej,
przeznaczonej dla zakładów
SUS”.

Wodoioty
cieszą się powodzeniem

Okres niebywałej prosperity
przeżywa ostatnio „Żegluga
Szczecińska’’. Armator, dysponu
jący m. in. 12 wodolotami, prze
wiózł w roku 1977 — 5 min 540

tys. pasażerów.

Na wielkich balach, prywatkach
i w gronie rodzinnym

fr&witotiśfny' nawy.
Już od wczesnego sobotniego

ranka na krakowskich ulir

cacii „zakwitły” bukiety koloro
wych balonóto — widomy znak,
że to sylwester, że przed nami

bale, buliki i coraz bardziej
popularne prywatki.

Książka o odbudowie Warszawy
„Varsaviana” wzbogaciły się —

dzięki PWN — o nową, interesu
jącą dwutomową pozycję pt.
„.Odbudowa Warszawy w latach
1944—1949”.

Jest to wybór dokumentów u-

kazujący proces odbudowy przez
cały naród stolicy naszego kraju,
zniszczonej przez hitlerowskiego
najeźdźcę.
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Przemówienie noworoczne

Edwarda Gierka
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DRODZY RODACY!

W uroczysty sylwestrowy
czór, kiedy zamykamy

stalnią karlę tegorocznego
lendarza, zwracam się do
ze słowami serdecznych pozdro
wień. Jednoczymy się dziś w

gronie najbliższych i przyjaciół,
połączeni wspólną pracą, wspól
nymi pragnieniami i nadziejami.

Polski prototyp mechanizmu

zegara kwarcowego
Sukcesem rozpoczynają rok

1978 konstruktorzy zakładów
mechanizmów precyzyjnych
„Mera-Poltik” w Łodzi. Po wie
lomiesięcznych pracach badaw
czych i próbach praktycznych
opracowali cni konstrukcję i
zbudowali polski prototyp zuni
fikowanego mechanizmu zegara
kwarcowego.

Umożliwi to zaoszczędzenie po
ważnej kwoty dewiz wydanych
dotychczas na import takich me
chanizmów.

Polska konstrukcja znajdzie
zastosowanie w zegarach ścien
nych, elektronicznych budzikach,
w produkcji nowoczesnych zega
rów samochodowych itp. Uru
chomienie w 1978 r. seryjnej pro
dukcji tych mechanizmów po
zwoli zakładom łódzkim na

uatrakcyjnienie oferty handlowej
oraz wydatne zwiększenie do
staw na rynek zegarów kwarco
wych, odznaczających się wyso
ką dokładnością.

w

v/o-
w

Wpław Renem

do Kanału la Manche
29-letni Francuz Pierre Passot

w dzień Nowego Roku

Strasburgu zanurzył się w

dy Renu, mając nadzieję
ciągu niespełna tygodnia poko
nać tym szlakiem wodnym 800
km i dopłynąć do Kanału La

Manche.
Śmiałek będzie się odżywiać

i spać w wodzie, której tempe
ratura wynosi ok. 5 st. C.

Towarzyszą mu dwie łodzie
z ekipą asekuracyjną i lekarzem.

Na balu

roboty
. Pałacu ped Baranami”

— przodownicy pracy z całego

w historii

pod Ba-

A propozycji „balowania” było
w tym roku w Krakowie sporo.

Po raz pierwszy
Krakowa „Pałac
ranami” gościł u siebie w syl
westrową noc przodowników
pracy — ludzi dobrej roboty i

ich najbliższych. Przybyłych po
witał serdecznie w imieniu or
ganizatorów — Krakowskiego
Domu Kultury , i Krakowskiej
Bady Związków Zawodowych —

przewodniczący KRZZ — Anto
ni Dałkowski. Wśród bawiących
się tu gości dostrzegliśmy m. in.

Tadeuszu Delesińskiego operato
ra sprzętu ciężkiego z Kopalni
Piasków to Bukownie, Włady
sława Piętonia, mistrza z Fa-\

bryki Kabli, Wiesława Jtoman-
ka. starszego mistrza z Kraków-1

’1 «

Polskie serca biją zgodnym ryt
mem w poczuciu umiłowania

Ojczyzny.
Tradycyjnym zwyczajem, o-

garniamy spojrzeniem rok, któ
ry odchodzi. 1 mówimy sobie o-

twarcie — był to rok niełatwy.
Dokonaliśmy jednak dalszego po
stępu na drodze budowy Polski

silnej i nowoczesnej. Mamy po
wody do satysfakcji i dumy z o-

woców wielkiego, ogólnonarodo
wego wysiłku. Wzrosła produk
cja przemysłowa i wydajność
pracy, kolejny krok ku nowo
czesności uczyniło polskie rol
nictwo. Kraj nasz wzbogacił się
o nowe zakłady przemysłowe, o

nowe osiedla mieszkaniowe i o-

biekty użyteczności publicznej.
Wzrósł zakres opieki nad ludźmi
w podeszłym wieku, nad wete
ranami walki i pracy w mieście
i na wsi. Poprawiły się warunki

pracy i wypoczynku. Dorobek

naszego narodu powiększyły no
we, cenne prace polskich uczo
nych, dzieła twórców kultury i

sztuki.

Dokonaliśmy wiele, ale znacz
nie więcej mamy do zrobienia.
Nasze powszednie życie nie jest
wolne od trosk i kłopotów, Są

(Dokończenie na sir. 2)
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■ Czy pod Paryżem znajdują
się pokłady ropy naftowej? W

promieniu 70 km od Paryża,
koncern „Ęsso-France” .prowa
dził aktywne prace poszukiwa
wcze ; w czasie pierwszych
wierceń, na głębokości 1.815 m

odkryto złoża ropy naftowej.
Zdaniem specjalistów, za wcze
śnie jednak śneć perspektywy
o ewentualnym rozpoczęciu
eksploatacji tych złóż.

■ 117 ofiar śmiertelnych i 306

rannych — oto bilans aktów

przemocy na tle politycznym,
dokonywanych w Turcji od

sierpnia 1977 r., tj. od czasu

rozpoczęcia urzędowania dru
giego rządu koalicyjnego De
mirela.

bawili

woj. m . krakowskiego.
Fot. TADEUSZ ZAPA3T

tok 70
sfcich Zakładów Befoniarskick i

Żelbetowych, Edwardo, Parućha,
przewodniczącego rady zakłado
wej w „Elęktromontażu 2" i

Mieczysława Harasiuka, bryga
dzistę z Krakowskich Fabryk
Mebli.

(Dokończenie na sir. 2)
uwnunnj... , <

$ UTRO pogoda w rejonie ;

7; Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem niżu. i

|| Zachmurzenie duże z prze- ■
Ja jaśnteniami. Rano zamgle-

nia i lokalnie mgły. W cią
gu dnia opad deszczu ze

śniegiem lub deszczu. Wiatry
; północno-zachodnie i zachodnie
| 4—8 m sek. Temperatura dniem

iododominus4,nocąododo
I minus 1 st. C . Nadal ciepło.
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Przemówienie noworoczne
f

Edwarda Gierka
(Dokończenie ze str. 1)
one dobrze znane, wspólnie

je przeżywamy. Staramy się ro
bie wszystko, aby je łagodzić i
usuwać. Rosną uzasadnione aspi
racje naszego narodu, a przecież
wciąż jeszcze odrabiamy wieko
we za późnienia i straszliwe wo
jenne straty.

Musi my więc, jako naród, ja
ko społeczeństwo, zdobyć się na

wyższą sprawność we wszelkich

poczynaniach, działać bardzo go
spodarnie i skutecznie.

Nie nu innej drogi jak praca
i tylko praca — coraz lepsza,
wydajniejsza, mądrzej zorgani-

2 — 6 stycznia

Spis zwierząt
gospodarskich

; W dniach od 2 do 6 stycznia
1978 r. przeprowadzony zostanie
w całym kraju spis pogłowia
zwierząt, gospodarskich w indy
widualnych gospodarstwach rol
nych według stanu z dnia 31

grudnia 1977 na 1 stycznia 1978
r. Sprawozdania obejmujące te

dane sporządzą również uspo
łecznione gospodarstwa.

Materiały zebrane tą drogą do
starczą szczegółowych, informa
cji dotyczących bydła i trzody
chlewnej oraz ogólnej liczby o-

wieć a także drobiu.
Jak zawsze informacje spiso

we chronione są tajemnicą i słu
żą wyłącznie do opracowań sta
tystycznych.

Zgiiwlo 213BS0I]
Runął do morza

indyjski sdrńólót
DELHI
Rzecznik indyjskich linii lot--

niczych
żew

brzegu
molotu
bil się
eie z lotniska Santa Cruz

Bombaju.
Do dziś rano ekipy ratownicze,-

w których skład wchodzą m. in.

okręty indyjskiej marynarki
wojennej, nie znalazły nikogo
spośród 213 osób jakie znajdo
wały się na pokładzie samolotu.

Członkowie

twierdzą, że

Jak piszą
większość spośród 199 pasażerów
była narodowości indyjskiej.

Mieszkańcy przedmieścia Bom
baju Bandra mówią, że maszyna
rozpadla się na 2 części po po
tężnej eksplozji, a następnie spa
dła do Morza Arabskiego. W

miejscu katastrofy głębokość
wody wynosiła jedynie 7 do 8

metrów.

Była to największa katastrofa
w historii lotnictwa indyjskiego.

„Air India” oświadczył,
odległości ok. 4 km od

znaleziono szczątki sa-

,,Boeing-747”, który roz-

W niedzielę tuż po stąr-
■w

e.kip ratowniczych,
nikt nie ocalał.

agencje prasowe,

lowąna. Tę oczywistą prawdę
dobrze rozumie nasz naród. Z

całego serca dziękuję Wam, Dro
dzy Rodacy, za wszystko, co w

mijającym roku da’iśoie Ojczy
źnie.

DRODZY PRZYJACIELE!

Naród nasz wie szczególnie
dobrze, co znaczą słowa —

pokój i wolność, jaxą wartość

mają dla człowieka — prawo do

pokojowego życia, do pracy, do

wszechstronnego rozwoju, do de
mokracji i sprawiedliwości. Rok

miniony utrwalił tendencje do

pokojowej współpracy i odprę
żenia między narodami, przybli
żył urzeczywistnienie zasad

przyjętych w Helsinkach. Byl to

dla naszego kraju rok wielu wa
żnych wizyt i rozmów' na naj
wyższym szczeblu. Polska wno
si godny wkład w dzieło budo
wy trwałego pokoju. Umacnia
my jedność i zacieśniamy współ
pracę z bratnimi krajami socja
listycznymi. Rozwijamy wza
jemnie korzystne stosunki go
spodarcze, utrzymujemy kon
takty z licznymi krajami na ca
łym święcie. Na forum między
narodowym prowadzimy aktyw
ną dziaiainość na rzecz odpręże
nia i przyjaznej współpracy.
Polityka ta dobrze służy intere
som naszego kraju, umacnia au
torytet i pozycję Polski w świę
cie.

U progu nowego roku, który
— wierzę głęboko — będzie
także rokiem pokoju, zwracamy
się z najlepszymi pozdrowienia
mi ku naszym najbliższym przy
jaciołom i sojusznikom. Obcho
dziliśmy niedawno wespół z

bratnim narodem radzieckim, z

c. lą postępową ludnością, <40 ro
cznicę Wielkiej Socjalistycznej
Kcwmuęji PążitzierniKowcj. Ży-

i czymy gorąco ludziom radziec
kim dalszych Wieloch osiągnięć
na drodze budownictwa komu
nistycznego. Slemy gorące po
zdrowienia narodom całej wspól
noty socjalistycznej

W życzeniach pokoju i po-
ipSślhośći łączymy się dziś że

Wszystkimi itarddę.ift: świata. •

DRODZY TOWARZYSZE
I OBYWATELE’

U progu nowego roku zwra
cam się z gorącymi, najserdecz
niejszymi .źycżeńiab.i nbwoi ocz
nymi do polskiej klasy robotni
czej, do górników i hutników,
metalowców' i stoczniowców',
włókniarzy i budowlanych, do
ludzi polskiej pracowitej wsi, do

inżynierów’, uczonych, twórców

kultury, nauczycieli, do całej
polskiej inteligencji Słowa naj
wyższego szacunku kiereję ku

polskim kobietom, żonom i mat
kom, których codzienna zapobie
gliwość i miłość daje szczęście i

ciepło naszym domom. Niechaj
wszystkie polskie rodziny pozo
staną źródłem i ostoją -wartości,
które zawsze wyzwalały twórcze

zdolności naszego narodu, dawa
ły mu siłę w walce i pracy dla
dobra Ojczyzny.

Gorące pozdrowienia przekaż-
my tym, którzy w tę sylwestro
wą noc pracują dla dobra ogółu:
w hutach i zakładach przemy
słowych, w portach na drogach
i kolejach naszego kraju; praco
wnikom służby zdrowia, służb

komunalnych, energetyki i łącz-

kra-
mo-

my«

kic-

ności. Pozdrówmy pełniących
obronną służbę żołnierzy Woj
ska Polskiego, » także strzegą
cych ładu i porządku pracowni
ków Milicji Obywatelskiej i

Służby Bezpieczeństwa. Po
zdrówmy tych, którzy dziś z da
ła od Ojczyzny w innych
jach i na innych lądach,
rzaeh i oceanach sercem i

śłą są razem z nami.
Pozdrowienia i życzenia

ruję do członków > kandydatów
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej, do członków Zjedno
czonego Stronnictwa Ludowego
i Stronnictwa Demokratycznego,
wszystkich działaczy Frontu Je
dności Narodu.

Zwracam się ku milionom Po
laków rozsianych po całym świę
cie. Złóżmy im wszyscy najlep
sze życzenia płynące * poczucia
patriotycznej jedności naszej
wielkiej polskiej rodziny.

POLKI I POŁACI!

DRODZY PRZYJACIELE!

Za kilka godzin powitamy no
wy, 1978 rok. Rok naszych
wspólnych zadań, nadziei, ocze
kiwań. Rozejrzyjmy się wokół
— ileż rąk sprawnych i świat
łych umysłów, ileż serc i zapa
łu, ileż pomysłów i twórczych
inicjatyw'. Wierzę głęboko, że

osiągniemy nasze narodowe ce
le i dążenia, jeśli potrafimy ten

wielki potencjał wykorzystać,
jeśli uinocnimy to. co jest war
tością najwyższą — patriotycz
ną jedność wszystkich Polaków
w służbie Ojczyzny.

Życzę Wam, Drodzy Rodacy,
spełnienia nadziei i oczekiwań

związanych z nowym rokiem.

Życzę wszystkiego najlepszego
Wam, Waszym najbliższym,
Waszym domom i rodzinom.

Przyszli na świat
w noc sylwestrową

W noc sylwestrową, na prze
łomie 1977 i 1978 roku przyszli
na świat nowi obywatele Krako
wa.

Pierwszy chłopiec w nowym
roku urodził się w 10 minut uo

północy, w Szpitalu im. St. Że
romskiego — syn pp. Peszków. ■
Pierwsza dziewczynka w no
wym roku, córeczka pp. Mary-
siów, urodziła się w drugiej go-
dziiiie po północy w Szpitalu im.
G. Narutowicza. W Klinice AM

przyszły na świat po goclz. 14,
bliźnięta — dziewczynka i chło
piec, dzieci pp. Struga łów.

kronika
wypadków

> W ul. Opolskiej wpadł na

drzewo samochód, w wyniku cze
go obrażeń ciała doznali: kierowca
Stanisław Piechnik (1. 37) zam.

Kraków, ul. Konfederacka 52/3,
pasażerowie — Małgorzata Urba
nik (I. 21) i Grażyna Urbanik (.1 .

23), zamieszkałe Nowa Huta os.

Centrum B 10 59 oraz włoski oby
watel Lucio Celęste (1. 26). Ofiary
wypadku przewiezione zostały na

ostry, dyżur do Szpitala im. Bier
nackiego.

I

już
rów-

Porwanie... goryla
Na Zachodzie porywa się

obecnie nie tylko ludzi, ale
nięż... zwierzęta — psy,-.koty, ko
nie. . Trudnią się tym przeważnie
wyrostki, albo wykolejeńcy, sta
nowiący swoiste „zaplecze” terro
rystów i szantażystów wielkiego
kalibru.

W ’

tej ,, branży’ ’, naj słynniej sze

było ostatnio uprowadzenie goryli-
ey‘ ..Gigi” z ogrodu zoologicznego
w Gaesendorfie, w Austriii. Pory
wacze zażądali za zwrot małpy 20

tys. dolarów. Ponieważ porwania
dokonali ..amatorzy”, policja szyb
ko wpadla na ich tron w Wied
niu. Trzech wspólników tego
,,świetnego interesu” znalazło się

w więzieniu, a mocno wystraszo
ną ,.Gigi” odstawiono do ZOO. •

Plotki na temat

spadku po Chaplinie
Po śmierci światowej sławy ar

tysty filmowego, Charlie Chaplina,
rozeszły się plotki, iż pozostawił
on po sobie fortunę w wysokości
co najmniej 100 min dolarów.

Doradca prawny rodziny Chapli
na zdementował te pogłoski jako
bezpodstawne. Do chwili obecnej
»j?,wet nie wiadomo, czy Chaplin
jtfzostawil jakikolwiek testament.

31 GRUDNIA — w ostatnim

dniu 1977 r. — członek Biura

Politycznego KC PZPR, prze
wodniczący Rady Państwa —

Henryk Jabłoński odwiedził za
łogę warszawskich Zakładów

Maszyn Budowlanych im, Lud
wika Waryńskiego. Przewodni
czący Rady Państwa należy rto

organizacji partyjnej tych za
kładów.

CZŁONEK Biura Politycznego
KC PZPR — premier Piotr Ja
roszewicz spędził ostatni dzień
1977 roku wśród pracow
ników Fabryki Samochodów7 O-

sobowych na Żeraniu oraz w

Centrum Naukowo-Produkcyj
nym Samolotów Lekkich na O-

kęciu.

Z KRAJU
NA KILKANAŚCIE godzin

przed końcem starego 1977 ro
ku, górnicy polskich kopalń
węgla kamiennego zameldowa
li o wykonaniu rocznych, bar
dzo trudnych zadań wydobyw
czych, które wynosiły 196 min
ton węgla, tj. blisko o 7 min
ton więcej niż w 1976 r. Mija
jący rok górnicy zakończyli
nadwyżką wydobywczą, sięga
jącą 113 tys. ton węgla dla lud
ności miast i wsi.

TRADYCYJNYM zwyczajem,
w Sali Pompejańskiej w Belwe
derze wyłożona została 1 stycz
nia w godzinach popołudnio
wych księga życzeń noworocz
nych. Życzenia pomyślnego i

szczęśliwego nowego 1978 r. —

dla Rady Państwa i jej prze
wodniczącego Henryka Jabłoń
skiego — wpływały do księgi
delegacje strc’U<ictw politycz
nych, Frontu Jedności Narodu,
organizacji społecznych i mło
dzieżowych.

i
i

j

Nacjonalizacja plantacji
w Angoli

Jak donoszą z Luandy, prezy
dent Ludowej Republiki Angoli,
Agostinho Neto wydał dekret w

sprawie nacjonalizacji 53

walnych przedsiębiorstw
nych oraz 52 plantacji.

Znacjorialiżowane zostały
in. przedsiębiorstwa zajmujące
się eksploatacją zasobów le
śnych, zakupem i eksportem ar
tykułów. rolnych, gospodarstwa
hodowlane oraz plantacje kawy.

pry-
roj-

m.

Inieneyfikacja współpracy
palslio-amaiikańskiel

w dziedzinie pediatrii
Ze Stanów Zjednoczonych

Ameryki powrócił dyrektor In
stytutu Pediatrii Akademii Me
dycznej im. ■M. Kopernika w

Krakowie. kierownik Kliniki

Chirurgii Dziecięcej, prof. dr
hab. Jan Grochowski.

W Dallas i Nowym Jorku
brał on udział w kongresach
amerykańskich lekarzy, zorga
nizowanych przez Towarzystwo
Chirurgów oraz Akademię Pe
diatryczną.

Współpraca naukowa i szko
leniowa polsko-amerykańska w

dziedzinie medycyny datuje się
od chwili powstania Instytutu
Pediatrii w Krakowie — szpi
tala wzniesionego jako dar na
rodu amerykańskiego dla dzieci

polskich. Okazję dla urzeczy
wistnienia tego przedsięwzięcia
stanowił jubileusz najstarszej
polskiej uczelni medycznej —

bUO-Iecia Wydziału Lekarskiego
— Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krakowski Instytut Pediatrii

Współpracuje ściśle

szpitalem
delfii W
krakowska placówka wspólnie
z kolegami amerykańskimi
przeprowadziła liczne badania !

naukowe dotyczące dzieci z roz
licznymi wadami rozwojowymi.
Lekarze nasi kilkakrotnie prze
bywali w filadelfijskim szpita
lu dziecięcym, zaś lekarze z tej
placówki bawili w Krakowie.

Rok 1977 obfitował w’ dowody
szerokiej polsko-amerykańskiej
współpracy związanej z lecze
niem wad serca. Lekarze i pie
lęgniarki amerykańskie współ
pracowali z zespołem kardiolo
gicznym Instytutu Pediatrii.

Przeprowadzono wspólnie dia
gnostykę i zabiegi operacyjne na

otwartym sercu u niemowląt ze

skomplikowanymi wadami ser
ca. przy użyciu krążenia poza-
ustrojowego i głębokiego ozię-

biania. Te wspólne operacje za
początkowały kolejne zabiegi,
wykonywane z dużym powodze
niem przez lekarzy Instytutu.
Następna faza współpracy doty
czyć będzie schorzeń nerek u

dzieci.

Prof. J. Grochowski podkre
śla, że będąc w Stanach Zjedno
czonych omawiał z przedstawi
cielami społecznej organizacji
medycznej tego kraju „Hope”
która w naszej wzajemnej
współpracy reprezentuje stronę
amerykańską — problemy dal
szej wymiany naukowo-szkole
niowej oraz aiektóie zagadnienia
związane z. rozbudową krakow
skiego Instytutu Pediatrii, który
poszerzy się o ośrodek rehabili
tacji leczniczej dzię.ci. Jego bu
dowę rozpocznie się na wiosnę
przyszłego roku. Będzie to

wspólna fundacja polsko-amery
kańska.

(J. Tom.)

od lat ze

dziecięcym w Fila-

ostatnk-h 4,5 latach Detegacja KK PZPR
zwizytą w Wielkim Tymowie

Dziś udaje się z roboczą wizy
tą do Wielkiego Tyrnowa dele
gacja Komitetu Krakowskiego
PZPR.

W skład delegacji, której prze
wodniczy sekretarz KK PZPR

Jan Gluza, wchodzą. Stanisław
Durbacz — I sekretarz KM-G
PZPR w Myślenicach, Jerzy Pt»-

lechoński — z-ca kierownika

Wydziału Organizacyjnego KK

PZPR oraz Jan Kostrzewski —

I sekretarz I<Z PZPR w Kra
kowskich Zakładach Armatur.

Delegacja zapozna się z dzia
łalnością instancji i organizacji
Bułgarskiej Partii. Komunistycz
nej.
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P.amtaliimy. nawy.
(Dokończenie ze str. 1)

Znakomicie bawili się tu róut-

nież przedstawiciele krakow
skiego świata nauki, kultury i

sztuki. A trzeba przyznać, że
zabawa była wyśmienita, przy
doborowej orkiestrze i świetnej
kuchni; o tę ostatnią zadbała

restauracja „Hawełka”, jej też

personel podawał gościom nie-

ziuykle sprawnie wszystkie
przygotowane potrawy.

nowy tom wierszy
J. Iwaszkiewicza

Na półkach księgarskich uka
zał się nowy tom wierszy Jaro
sława Iwaszkiewicza zatytuło
wany „Mapa pogody”. Obejmu
je on utwory drukowane w cza
sopismach literackich w latach
1970—1.977.

Po wizycie gtrezoaSeogo

Pożyteczny dialog
,»W wizycie Pańskiej, Panie Pre

zydencie, widzimy potwierdzenie
przyjaznych uczuć, jakimi naród

amerykański darzy naród polski i
odzwierciedlenie intencji dalszego
rozwijania współpracy między obu

krajami. Uczucia te i intencje w

pełni odwzajemniamy” — ta wypo
wiedź Edwarda Gierka wydaje się
najbardziej lapidarnym ujęciem
znaczenia wizyty prezydenta Sta
nów Zjednoczonych, Jimmy Carte
ra w Polsce.

Było to czwarte w ciągu ostat
nich 5 lat spotkanie Edwarda Gier
ka z szefami amerykańskiej admi
nistracji. Już sama częstotliwość
tych spotkań jest świadectwem sta
nu stosunków polsko-amerykań
skich, oraz efektów, jakie przynosi
polityka odprężenia i rozwój po
kojowej współpracy między pań
stwami niezależnie od ich ustro
jów1 społecznych.

Rozmowy Edwarda Gierka i Jim
my Cartera oraz spotkanie plenar
ne obu stron dotyczyły zarówno

do podstawo*
międzynarodo-

wyraził zaufa-

zagadnień dwustronnych jak i sto
sunku obu krajów7
wych problemów
wych.

Prezydent Carter
nie do naszych perspektyw gospo
darczych. co stanowi podstawę do

dalszego pomyślnego rozwoju dwu
stronnych kontaktów gospodar
czych, które w7 ciągu ostatnich 4
lat zaznaczyły się dwukrotnym
wzrostem obrotów. Nie wyczeruje
to jednak naszych możliwości. Mó
wiono o tym w czasie rozmów pol
sko-amerykańskich, zwracając u-

wagę na poszerzenie współpracy i

wymiany gospodarczej i naukowo-

technicznej, z uwzględnieniem pol
skich doświadczeń w dziedzinie ga
zyfikacji węgla.

Wiele miejsca w rozmowach po
święcono sprawie starań, zmierza
jących do pogłębienia procesu od
prężenia i uczynienia go nieodwra
calnym. Nawiązując do tego za
gadnienia, Edward Gierek podkre
ślił. że o uchronieniu ludzkości od

katastrofy nuklearnej decyduje
dziś dialog USA i ZSRR, dialog
krajów, które ponoszą szczególną
odpowiedzialność za pokój świato
wy. i sekretarz, KC PZPR wskazał
również na znaczenie wysuniętej o-

statnio przez Leonida Breżniewa

inicjatywy zawarcia porozumienia
o wzajemnym wyrzeczeniu się pro
dukcji broni neutronowej.

Wizyta prezydenta USA w Pol
sce stanowiła ostatnie ogniwo w

serii tegorocznych spotkań Edwar
da Gierka z przywódcami innych
krajów. Rok ten byl pod tym
względem szczególnie obfity.
Świadczy lo o nieustannym dąże
niu Polski wniesienia swego wkła
du w- odprężenie i rozwój współ
pracy międzynarodowej. Dla roz
woju konstruktywnej i przyjaznej
współpracy międzynarodowej po
trzebne jest — jak to podkreślił Ed
ward Gierek — wzajemne zrozu
mienie i wzajemne zaufanie. Wi
zyta prezydenta USA z pewnością
celowi temu służyła. (A. J.)

Kiedy na górze Pałacu bawili

się ludzie dobrej roboty, w

„Piwnicy pod Baranami” syl
westra spędzali „piwniczame”,
ich goście i sympatycy.

W pięknym, nowoczesnym
Centrum Kultury Młodzieży i

Studentów w Nowej Hucie, na

osiedlu Willowym, nad dobrą
zabawą i samopoczuciem gości
czuwał Grzegorz Tusiewicz disc
-jockey, cieszący się mianem

mistrza tej profesji. Z urokiem
i wdziękiem prowadząc w tany
w rytmach znanych, a także
proponując tańce najnowsze m.

in. i bardzo zabawny bump.
Bardziej kameralnie, przy

muzyce z taśm magnetofono
wych bawiono się u> Związku
Literatów przy ul. Krupniczej,
gdzie zabawę uświetnił kwa
drans satyryczny. Zwróciły tutaj
naszą uwagę stroje pań, odbie
gały one boweim znacznie od

zaobserwowanych na innych ba-
lach. Mniej w nich było sre-

brzystości i złota, a więcej wła
snego przemysłu i pomysłowo
ści, więcej elementów ludowych,
jak chusty stylizowane, bluzki,
spódnice.

Wielki bal odbywał się nato
miast w pięknych salach TPPR,
w strojach pań dominowały
kreacje długie, błyszczące i bo
gato przybrane biżuterią. Gołe

plecy prawie całkowicie wyeli
minowały dekolty. Nie obyło się
też bez typowo balowych atry
butów jakimi są kotyliony.

Odwiedziliśmy również Holi-

day Inn. 450 gości, a wśród nich

Węgrzy, Włosi, Francuzi i prze
de wszystkim Jugosłowianie, no •

i oczywiście krakowianie, ba
wiło się przy 2 orkiestrach. Było
wytwornie i elegancko, wśród

|i Co słychać?
0/ Po niedawnym odkryciu
j.’ we Francji rzekomego syna

Adolfa Hitlera, ostatnio pe-
Óń'wien pracownik mediolań-

skiego loydawnictwa przer-
wał swe długoletnie milcze

li nie i ujawnił, że... jest synem
dj ó. faszystowskiego dyktatora
fil włoskiego — Benito Mussoli-
łfl niego.
iii Czyżby nowa mistyfikacja?

wfc 79?S
: napojów największą
' stanowił kruszon

• wśród potraw
, (zimne mięsa,

oraz bażant z

. przygotowano
i postaci plakietek i pucharu z

emblematem hotelu.
W „Cracouii” 580 osób, także

towarzystwo międzynarodowe.
: Do tańca przygrywały 3 zespoły

muzyczne. Estrada przygotowała
specjalny 45-minutowy program

artystyczny.
Międzynarodowo i wieloję

zycznie było również w „Tea
tralnej-’ na osiedlu Krakowia
ków 7, gdzie baiuiły się grupy
młodzieżowe z Rumunii, Węgier
i Polski. Nad całością zabawy
czuwał wodzirej, urozmaicając
ją rozmaitymi konkursami, na

najlepiej odtańczonego walca,
taniec z balonem itp.

W „Kryształowej" na Kozłów
ce, w pięknie przystrojonych sa
lach restauracyjnej, kawiarnia
nej, a nawet w hallu bawiło się
przy doborotcej orkiestrze 160
osób i tu także znaleźli się za
graniczni turyści. Przygotowano
ciekawy program artystyczny.

Już do. tradycji należą zabawy
to salach klubu SD przy ul. Ba
torego 14. Tym. razem, bawiono

się przy muzyce z taśm magne
tofonowych, a o stronę kulinar
ną jak zwykle znakomicie zad
bał Kazimierz Wolny.

Nie udało nam. się oczywiście
odwiedzić wszystkich bali, ale
na tych których byliśmy ude
rzyło nas jedno: nastrój serdecz
ności i wzajemnej życzliwości i

4,0 zapewne sprawiło, że do naj
lepszych życzeń które złożyliś
my już naszym Czytelnikom
pragniemy dołączyć i te jeszcze
by starczyło nam wszystkim
życzliwości i serca dla siebie,
wzajemnie na. wszystkie dni 19’8

roku. (bog)
Hi

I w tym roku udał się sylwe
ster w Zakopanem. Bawiono się
w wielu domach, wczasowych o-

raz lokalach gastronomicznych.
Nowy Rok powitano we wspa
niałej scenerii zimowej. Gdy
ostatni goście powracali z zaba
wy — pierwsi narciarze wyru
szyli na narty, (a. rak.)

atrakcję
sylwestrowy,

„talerz szefa”
pasztet i węgorz)

rożna. Dla gości
też pamiątki w
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Jak już informowaliśmy Mu
zeum Historyczne m. Krako

wa podjęło akcję inwentary
zacji pomników i tablic pamiąt
kowych na terenie naszego mia
sta. Przy okazji warto przy
pomnieć, że pierwszym wolno

stojącym pomnikiem w Krako
wie. jest wystawiony w 1874 r.

pomnik twórcy Plant Floriana

'Straszewskiego. W naszym mie
ście mamy prawie wszystkie
formy pomnika, nawet te mniej
typowe, a -nawiązujące — jak w

XIX w. uważano — do prasta
rej słowiańskiej tradycji —

kopce.
Inną formą upamiętnienia

osób i wydarzeń są tablice, któ
rych kształt zmieniał się zależ
nie od czasu ich wykonania. U

pamiętniają one ludzi zasłużo
nych dla kultury naszego na
rodu, mówią o dniach chwały,
a także o dniach grozy i terroru

czasów okupacji hitlerowskiej.
Na apel Muzeum „Poznajemy

pomniki Krakowa”, skierowany
do kół zainteresowań, drużyn
harcerskich, klas, młodzieżo
wych kręgów miłośników Kra
kowa już zaczęły napływać
pierwsze materiały. Uczniowie
II LO im. Sobieskiego dostar
czyli danych dotyczących tablic

pamiątkowych w śródmieściu, a

uczniowie szkół podstawowych
nr15iBO—natematpomni
ków i tablic w rejonie działa
nia obu szkół. Akcja trwa.

mineral-

wzrosną

tys. ton.

W KRAKOWIE

złr.
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złr.
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znajduje
kobieta,
awanso-

koncy-
232 złr.

Przed 80 laty
2I1898r.
W związku z regulacją

etatów i płac urzędników
Magistratu od wczoraj obo
wiązują następujące stanowi
ska: prezydenta miasta z

pensją 12 tys. złr., wicepre
zydenta — pensja 6 tys.
dyrektora Magistratu,
miejsce dotychczasowego
go wiceprezydenta, z

zostawieniem pensji 4120
Bez zmian w nomenklatu
rze i przy dotychczasowych
uposażeniach pozostały sta
nowiska: radców, starszych i

młodszych sekretarzy, kon-

cypistów, aplikantów i in
nych. „Czas”

Przed 70 laty
2I1908r.

Q Wśród 7-miu urzędni
ków tut. Dyrekcji Kolei, o-

trzymujących z dn. 1

wyższe stanowiska,
się zaledwie jedna
p„ Maria Lelkowa,
wana do .stopnia
pistki z pensją
„Jest to jak dotąd jedyna
wśród urzędniczek Dyrekcji
Kolei kobieta z pełnym śred
nim wykształceniem i jedy
na” pracowniczka kolejowa,
która w ciągu paru lat pra
cy awansuje po raz trzeci.

„Składa się na to, nie tylko
wzorowe wypełnianie- obo
wiązków, ale i nadzwyczaj
rzadka u kobiet bystrość sa
modzielnego myślenia, jaka
charakteryzuje p. Lelkową”.
Dyrektor Kolei „w pełni do
ceniając te fakty dodatkowo
Uhonorował p. Lelkową osot

bistym wręczeniem jej no
minacji p. . ministra, i przez

dłuższą chwilę łaskawie z nią
rozmawiał”. Że względu na

znakomitą znajomość języka
francuskiego p. Lelkowa

wyższe stanowisko objęła w

dziale ekspedycji zagranicz
nej tut. Dyrekcji Kolei.

„Czas”

lereny, wyrosła
Nowa Huta, związane były od

dawien dawna z rozdrobnioną
gospodarką rolną. Nawet do tej
pory, po rozbudowie kombina
tu i osiedli, mieszkaniowych, na

3250 gospodarstw — około 2400
nie przekracza 2 ha. W wyniku
postępującej urbanizacji po
wierzchnia użytków rolnych u-

legała w ciągu 27 lat systema
tycznemu zmniejszaniu. Do

chwili obecnej rolnicy oddali

na rzecz budownictwa państwo
wego i ogólnomiejskiego ponad
4 tys. ha gruntów ornych.

Nie oznacza to jednak, że rol
nictwo i hodowla na terenie

Podgórze rozwinie
hodowlę ryb

W planach gospodarczych
dzielnicy Podgórze (do 1980 r.)
przewiduje się poważne rozwi
nięcie hodowli ryb. W tym ce
lu odbudowane zostaną
rybne w Tyńcu, Rajsku,
nikach, Opatkowicach i
nie.

Ogólna powierzchnia
stawów wyniesie ok. 50 ha. (aż)

stawy
Skot-
Sidzi-

tych

o

rekla-
automa-

centrum

Pisaliśmy w roku ubiegłym
bardzo pomysłowych
mach telefonicznych
tów wrzutowych w

miasta, które dla Urzędu Tele
fonów Miejscowych zaprojekto
wała trójka krakowskich pla
styków: Anna i Jerzy Trzecia-
kowie oraz Jerzy Jeleński.

Symboliczne telefony retro zna
lazły się na naszych ulicach, ale

powód do radości jest połowicz
ny, bowiem umieszczone zosta
ły zbyt wysoko (powyżej linii

wzroku przeciętnego przechod
nia), a tym samym nie funkcjo
nują w systemie informacji u-

licznej, a przecież taki był ich
cel. Przysłowiowego konia z

rzędem temu, kto idąc np. uli
cą Wiślną dostrzeże telefonicz
ną wywieszkę ńa budynku Do
mu Towarowego. Można ją na
tomiast świetnie oglądać z

okien naszej redakcji mieszczą
cej się na II piętrze domu po

■przeciwnej stronie ulicy. Znak
na wieży Ratuszowej (na zdję
ciu) umieszczony został również

zbyt wysoko.

Fot. JADWIGA RUBlS

Prezent dla nowohuckich seniorów
Frekwencja, jak zawsze, do

pisała. Gościnno, sala świetlico
wa KD MO w Nowej Hucie le
dwie pomieściła wszystkich.
Spotkanie działo,czy PKPS, pra
cowników Ośrodka. Opiekuna
Społecznego w Nowej Hucie z

ludźmi, którym służą swą pra
cą zakończyło — trwającą od

października — serię imprez w

ramach tradycyjnych już Dni
Seniora.

Całe spotkanie było prezen
tem dla nowohuckich seniorów

od Spółdzielni Mieszkaniowej
„Hutnik”, Spółdzielni Inwali
dów „Hutnik", Spółdzielni „Ak
tywizacja”. Młodzież szkół ga
stronomicznych serwowała wła
snego wyrobu galaretkę z dro
biu zv sosie tatarskim i placek
z kruszonką, a także tańce i pio
senki. Do artystycznego pro
gramu dołączyły się także dzie-

rozległej dzielnicy — obejmują
cej przecież wiele osiedli pery
feryjnych — nie mają już żad
nych szans rozwoju. Przeciw
nie, taka baza jest w sąsiedz
twie przemysłowego ośrodka

bardzo potrzebna i ekonomicz
nie uzasadniona.

Realizując uchwały XV Ple
num KC PZPR oraz uchwalą
KK PZPR i KK ZSL w sprawie
programu rozwoju gospodarki
żywnościowej na lata 1976—80
w dzielnicy Nowa Huta prowa
dzić się będzie intensywne dzia
łania w kierunku zwiększenia
hodowli (szczególnie trzody
chlewnej, młodego bydła rzeź
nego i drobiu) oraz rozwijania
na szerszą skalę warzywnictwa,
głównie szklarnio wo-inspekto-
wego. W produkcji roślinnej
wymaga to dalszego przekształ
cania profilu gospodarki zbożo-

wo-hodowlanej na warzywniczó-
hodowlaną przez ograniczenie
areału zbóż na korzyść warzyw.

Produkcja roślinna na terenie

Nowej Huty obejmuje dwa re
jony — południowy, do którego
należą osiedla: P>ranice, Cha
łupki, Fleszów, Ruszczą, Mogi
ła, Łęg, Wyciąże, Przylasek
Rusiecki. Przylasek Wyciąski i
Wolica oraz rejon północny z

osiedlami: Wadów, Lubocza,
Grębałów, Kantorowiee. Zesła-
wice. Krzesławice, Bieńczyce^
Mistrzejowice, Kościelniki i Łu-

czanowice. W rejonie południo
wym główny akcent położony
zostanie na produkcję roślin o-

Jak poinformowała nas Hur
townia Wód Mineralnych „U-
zdrowisko Krynica” . w Krako
wie, w ostatnich dniach grud
nia wzrosło zapotrzebowanie na

wody mineralne i lecznicze.
Wiadomo. — święta.. - i sylwester-! -

Huid.qwij.ia.- , dostarczała., dzięftr,
nie ok. 30 tys. butelek „Krako
wianki” i „Kryniczanki”, głów
nie do pawilonów handlowych
i pijalni. Największym powodze
niem cieszy się nadal, położona
w centrum miasta pijalnia wód

mineralnych przy ul. św. Jana.

Tutaj sprzedaje się dziennie ok

H

„W cornej izbie
Adama Pacha

Adam Pach, góralski poeta,
znawca i piewca Zakopanego
jest autorem wieczornicy pt.
„W cornej izbie” wydanej na
kładem Towarzystwa Kultury
Teatralnej, Teatru Regionalne
go w Krakowie.

Ta niezwykła książeczka wy
dana . w tysiącu egzemplarzy
może być przydatna każdemu

zespołowi amatorskiemu, który
swe występy opiera o litwory
autentycznie folklorystyczne.
Wymagane jest bowiem by rea
lizatorzy wieczornicy „wykony
wali swoje role prawidłowo po
góralsku”.

Już dawno nie ukazała się
książeczka, która by posiadała
tyle autentycznego wdzięku i

dowcipu, a równocześnie była
pełna poezji tak charaktery
stycznej dla góralskiego folklo
ru. (bog)

ci ze Żłobka nr 6 i młodzież

Szkoły . Muzycznej w Nowej
Hucie.

Dobre życzenia i zapewnienie
o dalszym zainteresowaniu spra
wami seniorów składał im za
stępca naczelnika dzielnicy Wła
dysław Gofron. Bardzo cenne

zapeiunienie, bo potrzeby,
wbrew pozorom, wcale nie ma
leją — powiedział przewodni
czący zarządu nowohuckiego
oddziału PKPS Kazimierz Ma
tuszewski. Z pomocy organizo
wanej przez PKPS korzysta w

tym roku ok. 100 osób, jej war
tość ok. 700 tys. zł. Jest w No
wej Hucie przynajmniej 80 ro
dzin, potrzebujących stałej po
mocy materialnej i socjalnej. A

niełatwo przyęhodzi ją zorgani-
zować, niełatwo pozyskać wy
trwałych społeczników, których
grono zasilają przede wszystkim

acetyle-
ścieków,

wytwórni

kopowych 1 pastewnych. Rejon
północny nastawiony będzie na
tomiast na produkcję warzyw i
owoców przeznaczonych na za
opatrzenie miasta.

Wzrost produkcji rolnej pla
nowany jest na stale malejącej
powierzchni upraw. Ubytek u-

żytków rolnych wynosi średnio
rocznie około 50 ha. W najbliż
szym okresie ubędzie dalszy
areał pod budowę nowych in
westycji kombinatu:

nowni, oczyszczalni
baz przemysłowych,
prefabrykatów oraz warsztatów

magazynowych. Przewiduje się,
że do roku 1980 obszar użytków
rolnych zmniejszy się (w porów
naniu z 1975 r.) z 4832 ha do

4600, w tym sadów z 307 do 305

ha,ałąkipastwiskz729hado
625 ha. Ten pokaźny ubytek
można będzie jednak nadrobić
wzrostem plonów. I tak prze
widuje się, że wydajność zbóż

zwiększy się do roku 1980 o 5
kwintali
kwintali

nych —

rzyw —

na łąkowego
Jest to realne i możliwe do o-

siągnięcia przez większe nawo
żenie gruntów, wprowadzenie
bardziej plennych odmian oraz

poprawę agrotechniki i ochrony
roślin.

Dostawy. nawozów,
nych dla Nowej Huty
w bież. 5-latce clo 18

z ha, ziemniaków o 40
z ha, buraków pastew-
30 kwintali z ha, wa-

9 kwintali z ha, a sia-
15 kwintali z ha.

10 tys. butelek mineral
nych i 2-tys. butelek wód lecz
niczych „Jan Zuber” i „Wielka
Pieniawa”. Dzięki poczynionym
zapasom, wód .mineralnych nie

powinno zabraknąć w Krakowie
także w styczniu, (aż)

Ulica pułapka
Na ul. Aria-ńskiej, przy real

ności nr 7, od kilku miesięcy
nie świeci lampa uliczna. Mimo

kilkukrotnych interwencji mie
szkańców, do dziś nie została

naprawiona. Dlaczego?
Poza tym dziury 'i po każdych

opadach stojąca w nich woda,
popękane płyty chodnikowe i

rozkruszone krawężniki ul.

Ariańskiej napawają mieszkań
ców- obaioą — łatwo się wywró
cić i złamać rękę czy nogę, (am)

Siadem naszych interwencji

gatunków pie-
przewi-

dodat-
w pro-
cukier,

Kontrole Państwowej Komisji
Cen Oddział w Krakowie wy
kazały w piekarniach GS-ów na

terenie naszego województwa
szereg niedociągnięć, polegają
cych na nieclodawaniu do -pro
dukcji nowych
czywa pełnych ilości

dzianych recepturami
ków takich jak: mleko

szku, ekstrakt słodowy,
jaja, ser, a ponadto na podmia
nie tych surowców oraz na nie-
dowadze pieczywa.

Przykłady tych nieprawidło

okazją do wy-
tym, którym

samotni za-

pomoc.

pracownicy Ośrodka Opiekuna
Społecznego.

Spotkanie było
rażenia uznania
ludzie starsi i

wdzięczają różnoraką
Złotymi odznakami PKPS wy
różniono: Bogusława Trybow-
skiego, Helenę Suder, Sabinę
Bromblik, nowohucki oddział
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Srebrne odznaki
PKPS otrzymali: Pelagia Gą-
dek-Trynka, Roman Sochacki,
Zdzisław Kubik, Laura

w,ryk, Franciszek Faltyn,
dek Opiekuna Społecznego
siedlu Kazimierzowskim
Pralnicza Spółdzielnia Pracy w

Nowej Hucie. Odznakami brązo
wymi udekorowani zostali: Bar
bara. Nowak, Aniela Majcher,
Izabela Zygmunt, Barbara Mi
rek. (n)

Wa-
Ośro-

w0~

oraz

Trwają przygotowania do wy
borów do rad narodowych
stopnia podstawowego. Już 30

grudnia w lokalach wyborczych
wyłożone zostały po raz pier
wszy spisy wyborców. Od dnia

dzisiejszego codziennie do 15

| Co dzień niesie?

! Niepotrzebna
Od dłuższego

nuje w nasz

i
f

Od dłuższego czasu Pa
nuje w naszych skle

pach spożywczych zwyczaj,
który utrudnia życie klien
tom i powoduje, że właści
wie naprawdę zatrudnione i
— to często ponad miarę —

są kasjerki. Oto scenka, z

jednego ze sklepów podpa-
i trzona w czasie przedświąte-
} cznych zakupów. Sklep pró.-

| wie pusty, jedynie przy kasie

) stoi około 15 osób. Stanowis-
\ ko przy drugiej kasie bez ob-

mienie drugiej kasy rozłado
wałoby tłok, wszystkie sprze
dawczynie dyplomatycznie

W międzyczasie za-

oczywisćłe brukować
' '’ ’ '

t grupka
ludzi czeka na nie w kolejce.

Opisana powyżej historia

nję należy do .Wljjatlfóio, jest.

i
i
i

i

to praktyka powszechną,, je- i

dna, kasjerka .inkasuje
) ogół pieniądze, mimo że- w 1

7 sklepach znajdują się dwa a i
-■czasem nawet trzy stanowi- 7
‘ ska kasowe. |

5 Oto podobna sytuacja w t

> „Jubilacie", gdzie w części $
przemysłowej na cztery {

( stoiska z rozmaitymi artyku- I

j łami przemysłowymi czynna {
t jest tylko jedna kasa. f
j Przed wielu jaty wprowa- \

'

dzaliśmy sklepy somoobslu-

>gowepoto,bymożnawnich<
\ było sprawniej i szybciej dó- j

‘

milczą.
| czyna

t koszyków i kolejna
i ludzi czeka na nie v

IX

na łamach „Echa”
„Tarcza ochronna

być wzmocniona”,
z artykułem nad-

wości, ujawnionych przez in
spektorów krakowskiego Od
działu PKC, były tematem opu
blikowanego
artykułu pt.:
klienta musi

W związku
zorujący Gminne Spółdzielnie
na terenie Krakowskiego Woj.
Związek Spółdzielni Rolniczych
w piśmie do redakcji poinfor
mował o przedsięwzięciach, ma
jących na ćeiti niedopuszczenie
do podobnych nieprawidłowości.

Z cytowanego pisma wynika,
że WZSR w Krakowie -wystąpił
w odniesieniu do kierowników

piekarni, nie przestrzegających
norm zużycia surowców, z wnio
skami o ukaranie. Wnioski ta
kie skierowano do zarządów GS

w Czernichowie, Dobczycach,
Gdowie, Gołczy, Nowym Brze
sku, Proszowicach i Wieliczce.
Ponadto w piekarni GS w Słom
nikach odwołano, ze stanowiska

dotychczasowego kierownika, a

także skierowano wniosek do

zarządu GS w Wieliczce o uka
ranie pracowników piekarni za

niedowagę pieczywa. Ponownym
szczegółowym kontrolom zosta
ły poddane piekarnie GS w

Gdowie, Wieliczce, Słomnikach
i Dobczycach.

Z dalszych wyjaśnień WZSR

wynika, że wszystkie' stwier
dzone nieprawidłowości zostały
omówione na specjalnie zwoła
nej naradzie kierowników pie
karni i ciastkarni. Zarządy GS

otrzymały polecenie bezwzględ
nego i skutecznego nadzoru nad

produkcja piekarnicza. (Zi

stycznia można sprawdzać swo
je dane na spisach. Wszystkim
przypominają o tym obywatel
skim obowiązku obwieszczeń
nia umieszczone na Rynku
Głównym.

Fot. Jadwiga Biihi.ś

strata czasu j
konywać zakupów. Niestety (
w praktyce nie ma mowy ani f
o sprawności ani o ułatwię- •

niu komukolwiek, czegokol- J

wiek, przeciwnie stoimy w 1

tej chwili w kilku kolejkach \

zamiast w jednej jak daw- \

niej. Najpierw po koszyki, t

potem po towar przy osobnej
ladzie, a potem do kasy. (

. Może by kierownictwa skle- {■
pów zwróciły wreszcie na ten (
fakt uwagę, może by ktoś f
rozliczyłje z marnotrawienia i

czasu nos wszystkich, czasu, j
który można by było przecież |

spożytkować dla dobra nas (
prywatnie i społecznie, (bog) (

Co-Gdzie-Kiedy?

N.

88,
ski
A,

sir- S)
Rynek GL 42, Waryńskiego 24,

Huta, Centrum A, bl.
pl. Wolności 7. Rynek
9. Pstrowskiego 94, N.

struga.

3, Długa
Podgór-

Huta cs.

Różne

9
ZOO (Lasek Wolski) od godz.

do 15.

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M
Wiadomości: 13, 20, 21, 22, 23,

0.01,1,2,3,4,5.
16 Tu Jedynka. 17.30 Radiokurięr.

18.25 Nie tylko dla kierowców. 13.33
Koncert życzeń. 13.15 Ork. PFdTV.
13.40 parada piosenki poi. 20.05 śla
dem naszych interwencji. 20.10 ■
Karnawałowy koncert. 21.03 Kroni
ka sport. 21 .13 Karnawałowy kon
cert.
22.2.3
23.12

22,20 Tu Radio. Kierowców.
Katowice na muz. antenie.
Wiad. sport. 23.15 Koncert.

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30.
17 Blaski i cienie muz. jazz rock.

17.20 Notatnik kulturalny. 17.30

Portrety literackie
— B. Czesżko.

18 Co piszą o muzyce? 18,25 Plebi
scyt Studia Gama. 18.30 Echa dnia.
18.40 Radiowe spotkania. 19 Mi
strzowie batuty. 19.40 Reklama. 20

Publicystyka krajowa. 20.20 Stare

płyty. 21.40 Psalmy C. Montever-

diego. 22 Jarmark cudów. 23 Sław
ne- romanse. 23.35 Co słychać w

świecie, 23.40 Muzyka.
PROGRAM III

- UKF 66,89 MHz

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muzyczna poczta UKF., 17.40

Prosto z Polski. .18.10 Polityka dla

wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19
H. Sienkiewicz — Rodzina Poła
nieckich — ode. pow. 19.35 Opera
tygodnia — K. M. Weber — Wolny
strzelec. 19.50 Wielbiciel —- ode.
pow. B. Randalla. 20 60 minut na

godzinę. 21 Wielki planista W. Ho
rowitz. 22 .15 Jazz,
dróże filmowe —

siego.
PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

UKF 68,75 MHz

Wiadomości: 16.40, 22.53.
16.50 -Wydarzenia^ opinie, reflek

sje (Kr). 17.20 Skrzynka interwen
cji (Kr).. 17.30 Recital tygodnia —

Skaldowie (Kr). 17.45 Start (Kr).
18.23 Pogoda (Kr). 18.25 Kalejdo
skop nauki. 19 SOS clla biosfery.
19.15 Lek. jęz. ros. 19.30 Jam
Session. 20.15 Karynckie Lato 1977
(stereo) (Kr). 21.50 Utwory C.
Francka.' 22.15 Rocznicowe reflek
sje. 22.35 Z dala ód utartych szla
ków. 22.50 A- Dvorak — Taniec
słowiański

23.05 Moje po-
gaw. K . Źanus-
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Zgodnie z wieloletnią tradycją
Polska Agencja Prasowa ogłosi
ła listę 10 najciekawszych wyda
rzeń minionego roku w nauce i
technic*

| W Instytucie Fizyki Plaz
my i Laserowej Mikrosyntezy w

Warszawie zespół naukowy pod
kierownictwem prof. Sylwestra
Kaliskiego uzyskał generację
neutronów syntezy termojądro
wej za pomocą czystego, kon
centrycznego, profilowanego
wybuchu. Z jednej dziesięciomi-
lionowej grama deuteru uzyska
no wydatek 30 milionów neutro
nów. Był to pierwszy publiko
wany i udokumentowany w

świecie rezultat uzyskania neu
tronów reakcji termojądrowej tą
metodą. W przypadku rozszerze
nia skali procesu i uzyskania
pełnej konwersji energii — kilka
dziesiąt gramów denteru, (który
można bardzo tanio otrzymywać
z wody) mogłoby zastąpić ok. 10

tys. ton węgla na dobę dla elek
trowni o mocy 1000 megawatów.
Polacy opracowali już ideowy
projekt takiej elektrowni ter
mojądrowej.

Dwójka polskich fizyków
Jądrowych: dr Jolanta Wojt-
kowska i dr Tadeusz Kozłowski
z Instytutu Badań Jądrowych w

Świerku k/Warszawy, wraz z

grupą naukowców radzieckich

opracowała i przeprowadziła w

10 najciekawszych wydarzeń
w polskiej nauce i technice

Zjednoczonym Instytucie Badań

Jądrowych w Dubnej pod Mo
skwą eksperyment potwierdza
jący wysuniętą wcześniej hipo
tezę. dotyczącą wzbudzania po
tężnego rezonansu jądrowego
pod wpływem strumienia mezo
nów „MI”. Eksperyment ten sta
nowi ważny krok w rozwoju no
wej dziedziny badań — tzw. me
zonowej fizyki, jądrowej oraz

tzw. mezochemii, które mają
duże znaczenie zarówno dla
nauk podstawowych, jak i dla

praktycznych zastosowań.
d Polsko-amerykański zespól

naukowców odkrył — w trakcie
badań w Instytucie Badań Me
dycznych Marynarki Wojennej
USA k/Waszyngtonu — nową
komórkę regulującą procesy
wytwarzania krwi. Uczestniczą
cy w tych badaniach Polak — dr
med. Wiesław Wiktor Jędrzej
czak — jest lekarzem pracują
cym w Centrum Kształcenia
Podyplomowego Wojskowej A-
kademii Medycznej w Warsza
wie.

g W Centralnym Ośrodku
Techniki Medycznej w Warsza
wie skonstruowano kardiotoko-

graf — elektroniczne urządze
nie przeznaczone do synchro
nicznej rejestracji skurczów

macicy i chwilowej częstotliwo
ści skurczów serca płodu. Pierw
sze egzemplarze przeszły już po
myślnie próby w kilku szpita
lach położniczych. Urządzenia
tego typu umożliwiają przeciw-
dzialalnie urodzeniu martwego
dziecka i powstawaniu tzw. u-

szkodzeń okołoporodowych.
H W wyniku prac Instytutu

Metalurgii Żelaza w Gliwicach

asortyment, wytwarzanych w

kraju stali — podstawowych
materiałów konstrukcyjnych —

wzbogacił się o nowe gatunki
tzw. stali mikrostopowych, ce
chujących się podwyższonymi
własnościami wytrzymałościo
wymi i plastycznymi.

Na wyspie King George w

Archipelagu Szetlandów Połud
niowych rozpoczęła działalność

stacja antarktyczna PAN im. H.

Arctowskiego —• dając początek
systematycznym badaniom tego
rejonu globu przez polskich u-

czonych.

jy Polscy uczeni i praktycy
opracowali oraz wdrożyli do

rolniczej praktyki nowe, inten
sywne technologie uprawy ku
kurydzy. Dzięki nowej metodzie
możliwe będzie do 1980 r. zwięk
szenie powierzchni uprawy ku
kurydzy w Polsce do ok. 1,2 min
ha.

B Bezprecedensowym wyda
rzeniem było uzyskanie stopnia
doktora nauk technicznych w

dziedzinie elektroniki przez nie
widomego konstruktora, kie
rownika zespołu niewidomych
programistów w Instytucie Pod
staw Informatyki PAN — Woj
ciecha Zawistowskiego. Jego dy
sertacja doktorska dotyczyła
środków technicznych, umożli
wiających niewidomym obsługi
wanie elektronicznych maszyn
cyfrowych.

H Zespół pracowników nau
kowo-badawczych Instytutu
Podstaw Inżynierii Środowiska
PAN w Zabrzu opracował orygi
nalny elektrofiltr, charakteryzu
jący się wysoką skutecznością
odpylania przy mniejszych o. ok.
30 proc, rozmiarach w porówna
niu z tradycyjnymi urządzenia
mi tego typu.

| Zakończono wydawanie na
kładem PWN czterotomowej
„Encyklopedii Powszechnej”. O
znaczeniu tego dzieła dla popu
laryzacji. wiedzy w naszym spo
łeczeństwie świadczy liczba 360

tysięcy subskrybentów; jóst to

najwyższy — poza ZSRR — je
dnorazowy nakład kilkutomowej
encyklopedii uniwersalnej w

krajach europejskich.

f V KAROLINCE: ł
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Zamach

bombowy
LONDYN

W sobotę wieczorem w dsiałe

nicy .Mayfair w Londynie wyle
ciał w powietrze samochód n».

leżący do ambasady Syrii w "W,
Brytanii. Śmierć poniósł dypja,
mata syryjski oraz kierowca,
Wśród licznych przechodniów
nie było żadnych ęfiar.

Sprawcy zamachu bombowego
nie są jak dotąd znani.

Afera łapówkową
WASZYNGTON
USA i Korea południowa osią

gnęły porozumienie w sprawie
przesłuchania biznesmana Tong
Sun Parka, który miał być czo
łową postacią w wielkiej aferze

łapówkowej. W toku tej afery,
Seul kupował sobie wpływy w

amerykańskim Kongresie.
Park będzie zeznawał w Seulu

przed prokuratorami południc-
wokoreańskimi i amerykańskimi,
w zamian za co obiecano mu

wycofanie formułowanych prze
ciw niemu zarzutów.

Praca

POMOC do dzieci. Swisz-

czówscy, Krupnicza 19.
g-35684

POSZUKUJĘ opiekunki —

dla dwóch trzyletnich
dziewczynek. — Borsucza
7/88 Łagiewniki.

g-35655

POTRZEBNA młoda opie
kunka do 3-letniego dzie
cka. Lotnicza 74/78 (od Pi
lotów), po południu.

g-35696

PRACOWNIK naukowy —

przyj mie opiekunkę do
półrocznego dziecka. —

Oferty 35710 .,Prasa” Kra
ków Wiślna 2.

Nauka

UDZIELAM lekcji mate
matyki. Dańczak, . Szlak
14/12 ,£.-3$7S

MATEMATYKA — kore
petycje. Mgr Zapala, teł.
458-17. g-35901

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA

w KRAKOWIE-ŁĘGU, ul. SOŁTYSOWSKA nr 1

prali® natychmiast do prac?
♦ mechaników samochodowych
♦ mechanika silnikowca

mechaników specjalistów dó hydrauliki
siłowej
mechanika do obsługi aparatury wtryskowej

♦ maszynistów koparek
♦ maszynistów ładowarek

♦ operatora pompy „Stetter”
♦ maszynistów żurawi wieżowych z I i II kl.

uprawnień0 maszynistów żurawi samojezdnych z I i H kl.

uprawnień
♦ kierowców z I lub II kategorią prawa jazdy

spawaczy gazowych i elektrycznych
spawacza z uprawnieniami do spawania
elektrycznego
elektryków z aktualnymi grupami BHP

pracowników niekwalifikowanych do wyucze
nia zawodu operatora oraz na stanowiska: ro
botników torowych, placowych, dozorców

sprzątających
> instruktora nauki zawodu w specjalności me

chanik maszyn budowlanych
♦ kierownika działu inwentaryzacji

st. inspektora d. s. zaopatrzenia0 dyspozytora
st. majstra warsztatów naprawczych.

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu
w Dziale Osobowym i Szkolenia w Krakowie-Łęgu,
ul. Sołtysowska nr 1 — (dojazd autobusem nr 121)

K-9074

•*•*•*•*•*•••••

KURSY
przygotowawcze

NA WYŻSZE

UCZELNIE

organizuje Zarząd Kra
kowski Towarzystwa Wie
dzy Powszechnej w Kra
kowie, uL Basztowa 15 —

IV piętro.

Informacje i wpisy co
dziennie w godz. 12—14 -

w środy i piątki w godz.
15.30—17 .30 (z wyjątkiem
sobótp K-8626

••MMMMMM*

KURSY języka angielskie
go i niemieckiego dla wy?
jeżdżajĄcych za granicę —

pozpoczyną w styczniu 1973
r. „'Lingwista'”—' Oswia-
ta‘\ tel. 301-75. — Wpisy:
Kraków, ul. Krowoderska
19. K-9246

•MMMMMMM

KURSY
Języków obcych:

♦ ANGIELSKIEGO

♦ FRANCUSKIEGO

♦ NIEMIECKIEGO

dla początkujących 1 za
awansowanych — organi
zuje na terenie Nowej Hu
ty Zarząd Krakowski To
warzystwa Wiedzy Pow
szechnej w Krakowie.

Zgłoszenia: Kraków, os.

Na Skarpie, Szkoła Pod
stawowa Nr 80, w ponie
działki i środy, w godz.
16—18. K-8623

•MMMMMMM

KTO pomoże w geogra
fii regionalnej (Związek
Radziecki). Dobrze zapła
cę. Oferty 34593 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MM«MM*MM9

KURSY
SPAWANIA

elektrycznego i gazowego,
PALACZY c. O»

i kotłów wysokoprężnych
organizuje Zakład, Dosko

nalenia Zawodowego
w Krakowie, — Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-11 — oraz

ul. FLORIAŃSKA 20,
telefon 228-90, 271-30

K-9036

MATEMATYKA, fizyka —

lekcji udzielimy. — Rako
wicka 6/8. godz. 17—18 —

mgr Wilczek. g-35709

KURS dziewiarstwa ma
szynowego rozpoczyna w

styczniu 1978 roku „Ling
wista — Oświata” — tel.
394-23. Wpisy: Kraków,
ul. Mazowiecka 8.

K-9249

MATEMATYKA chemia —

udzielam lekcji. — Leś
niewska, tel. 296-63.

g-35460

Matrymonialne

ROZWIEDZIONY, nie z

własnej winy emeryt, wy
kształcenie średnie, ele
gancki, przystojny. bez
nałogów, mieszkanie włas
nościowe samochód —

oszczędności, pozna pania
do lat 60. przystojną ele
gancką. bez nałogów, do-
matorkę. Cel. matrymo
nialny. Oferty 35657 ..Pra
sa’; Kraków, Wiślna 2.

Kupno

OBRAZ Getza. mierniki
elektryczne, fotoaparaty
zegary — kupię. — Oferty
35939 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KAROSERIĘ .Warszawy”
typ 223 — kupię. Oferty'
35673 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BŁAM nowy, tchórze —

kupię. Tel. 272-29.

g-35675

URZĄDZENIE sklepowe.
Słomniki, Kościuszki 15 —-

fryzjer. g-35723

Sprzedaż

SZCZENIAKI, boksery ro
dowodowe po championie.
Kraków. ul. Słomiana
11/42, po południu.

g-34636

VOLVO 144, stan idealny
— pilnie sprzedam. Tel.
267-37, po godz. 17.

g-35438

NOWĄ prasę mimośrodo-
wą, 40-tonową — pilnie
sprzedam — Karmelicka
57/21, tel. 310-65, godz. 9—

14. g-35702

KOMPLETNE urządzenie
wspomagające sprzęgło —

typu „Trabant Hycomat",
nowe. Bytomska 11/42.

g-35474

PRZEGUBY do „Syreny”.
Stachiewicza 40a/72.

g-35400

FIA* 125 p — 1500, prod.
1974. Tel. 107- 83.

g-35455

KRÓTKI, damski kożuch
włoski sprzedam. — Os.
Stalowe 13/37.

g-35867

KAROSERIĘ, silnik —

Fiat 126p — sprzedam
Willowe 34/3. g-35667

GINEKOLOGICZNY fotel,
lampa bezcieniowa, „Gi
nekologia polska” — rocz
niki 60-te, 70-te, bagażnik
samochodowy. Tel. 369-89 .

g-35656

KOŻUCHY afgańskie, mę
ski i damski, gładkie,
długie. Daszyńskiego 7/15,
po godz. 17 . g-35631

PUDLA z rodowodem,
sześciomiesięcznego —

sprzedam. Kraków, ul.
Prokocimska 59/2.

g-35693

SPRZEDAM lub wydzier
żawię warsztat, blacharski
(hydrauliczny) wraz z

mieszkaniem, 24 km od
Krakowa. — Wiadomość:
Kraków, ul. Jadwigi z

Łobzowa 27/1.
g-35682

NOWĄ bramę wejściową.
Wieliczka, tel. 598.

5 ■a■ . g-35695

Ł„FED’’, obrączki. Oś.
Strusia 16/75. g-35738

WARTBURG 353, rok 1970,
nadwozie do remontu —

spizedam. Tel. 460-23.
g-35692

POLTAX 1, — Słomniki,
Kościuszki 15, fryzjer.

g-35724

DWIE nieużywane szafy
w orzechowej okleinie. —

Kraków, Ładna 18.
g-35713

ZESTAW Hi-Fi Kleopa
tra .

- sprzedam. Oferty
35718 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KOŻUCH damski. Tel,
gizecznościowy 32-9-44.

g-35716

TYLNĄ szybę do Fiata
12bp. Tel. 745-94. g-35947

SAMOCHÓD „Moskwicz
407" do remontu iub^ na

części — sprzedam. Józef
Pawłowski, Nowa Huta,
Wyciąże 200. g-35725

OPONY 145—13 i 520—13.
Tel. 110-74. g-35737

KOŻUCH damski jasny,
krótki, włoski — sprze
dam. Tel. 745-92, po godz.
19. g-35734

WARTBURG nowy, gru
dzień 1977 — Sj___ ąain.
Oferty 35708 „płMa” Kra
ków, Wiślna 2.

KURTKA damska — ge
pard afrykański. Tel.
288-39. g-35733

SEGMENTY „Padwa”, rę
czny hebel elektryczny
produkcji radzieckiej. —

Długosza 6/4. g-35654

KAROSERIĘ nieuzbrojo
ną Syreny 105 po wy
padku — tanio' sprzedam.
Tel. 724-99, wieczorem.

g-35925

AUTOMATYCZNĄ strzy
kawkę szwedzką. Tel.
703-20. g-35935

ZŁOTE pierścionki, łań
cuszki i dżinsy — „Ran-
gers”. Tel. 604-41.

g-35938

SUMATOR „Facit” nowy,
czterodziałaniowy „Rhein-
metall” używany — sprze
dam. wynajmę. — 30-960
Kraków, skrytka 706.

g-35940

Lokale

MAŁŻEŃSTWO poszuku-
je samodzielnego miesz
kania. Czynsz z góry. —

Oferty 35933 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DO wynajęcia pomiesz
czenie nadające się na ci
che rzemiosło. Oferty
35934 „Prasa” Kraków',
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszuku
je garsoniery lub niekrę-
pującego pokoju w Kra
kowie lub na peryferiach.
Czynsz miesięcznie. Ofer
ty 35936 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

2 MIESZKANIA dwupo-
kcjowe — zamienię na

mieszkanie 3-4-pokojowe.
O'1'erty 35937 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ do wynajęcia
mężczyźnie, chętnie obco
krajowcowi. Czynsz z. gó
ry. Wiadomość: Nowa
Huta, os. Kolorowe 17a/83.

g-35740

DWA mieszkania po po
koju z kuchnią, półkom-,
foliowe — zamienię na

lnieszkąnie 3-pokojow.e.
Warunki do omówienia.
Oferty 35958 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE M-2

zamienię na większe. Wa
runki do uzgodnienia. —

Oferty 35660 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SZCZĘŚLIWY będzie no
wy rok dla tego - — kto
wynajmie młodemu mał
żeństwu samodzielny po
kój. Tel. 178-74, godz.
16—20. g-35680

MIESZKANIE — 2 poko
je, śródmieście — zamie
nię na 3 pokoje, śródmie
ście. Tel. 272-29. g-35676

TRZYPOKOJOWE, SU-

perkomfortowe, kwate
runkowe, centrum Nowej
Huty — zamienię na dwa
mniejsze. Oferty 35698
„Pi asa” Kraków, Wiśl

na 2.

WŁASNOŚCIOWE M-S,
I p., centrum — zamienię
na domek jednorodzinny.
Oferty 35699 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DWUPOKOJOWE, kont-
foi towe, kwaterunkowe
mieszkanie w nowym bu
downictwie w Gorlicach
— zamienię na równorzę-

Kraków, Tarnów,
<xdańsk. Oferty 35700
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ garsoniery,
względnie pokoju z od
dzielnym wejściem, na

okres 2 lat. Czynsz płat
ny z góry. Oferty 35691
„Prasa” Kraków, Wiśl

na 2.

TARNÓW! Pokój, kuch
nia, komfortowe, cen
trum — zamienię na Kra
ków — okolice. Oferty
35715 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

3 POKOJE z ciemną ku
chnią (45 mi), 1 piętro,
na os. Kazimierzowskim
— zamienię na 4 lub 3
większe pokoje, na bar
dzo/ korzystnych warun
kach. Tel. 859-51.

g-35721

ATRAKCYJNE 4-pokojo-
we, superkomfortowe, —

rozkładowe (parkiety, fli
zy, telefon, taras) — za
mienię na korzystnych
warunkach na dwa lub

trzy samodzielne miesz
kania. Tel. 405-89.

g-35720

ZAMIENIĘ dwa pokoje
kuchnia, oraz pokój z ku
chnią — superkomfortowe,
na 3-4-pokojowe, super
komfortowe. Oferty 35647
..Prasa’1 — Kraków. Wiśl
na 2.

DOM
nadający »ią na obiekt wcza
sowy, w górach, najchętniej

, w Zakopanem lub okolicy —

KUPI Wojewódzki Związek Spół
dzielni Rolniczych „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA ”

w CZĘSTOCHOWIE,
al. NMP nr 51 - kod 42-200.

Oferty uprasza się przesyłać li
stownie lub telegraficznie.

K-9233

| KRAKÓW, M. Piaski!
M-3, IX p., pilni* zamie
nię na podobne w Nowej
Hucie. Oferty 35728 „Pra-
•sa’h Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE komforto
we, 3-pokojowe, duże —

zamienię na 2-pokojowe
lub duże 1-pokójowe, su-

pei komfortowe, najchęt
niej w okolicy parku
Krakowskiego. — Oferty
35946 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DUŻE mieszkanie dwupo-
kojowe, os; Handlowe —

zamienię na superkom-
fortowe pokój z kuchnią
i garsonierę. Oferty 35730
„Prasa” Kraków, Wiśl

na 2.

2 POKOJE i pokój z ku
chnią, superkomfortowe
— zamienię na 3—4 po
koje równorzędne, ponad
70 m2. Huta, Azory. Pod
górze — wykluczone. —

Oferty 35727 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie je
dno, dwuppkojowe, wła
snościowe, w starym bu
downictwie. Może być bez
komfortu. Oferty 35931
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SUPERKOMFORTOWE 3
pokój'e z'•kuchnią, 73 mi
— zamienię na 2 pokoje
z kuchnią i pokój z ku
chnią (ewentualnie więk
sze). Zgłoszenia: Nowa
Huta, os. Centrum D 2/111.

g-3573f

POKÓJ z kuchnią, e pów.
37 mt, kwaterunkowe,
centrum — zamienię na

mieszkanie 2, 3-pokojowe.
Oferty 35929 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

BEZDZIETNE małżeń
stwo poszukuje mieszka
nia w Skawinie. Oferty
35595 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO oczekują
ce mieszkania spółdziel
czego poszukuje pokoju
lub garsoniery. Oferty
35596 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Ni«ruchom»śei

KUPIĘ domek w Krako-
w.e lub okolicy. Oferty
35661 „Prasa” Kraków,
Wiślna i.

SPRZEDAM kamienicę w

Krakowie, Kraszewskie
go 24. Możliwość uzyska
nia mieszkania. Wiado
mość: Leokadia Lik, Gli
wice, Zygmunta Starego
14/ia. g-35671

WIELICZKA! Parcelę na

os. Lekarka II natych
miast kupi^. Oferty 35694
„Prasa” Kraków. Wiśl

na 2.

PILNIE kupię domek je
dnorodzinny., luft L duże
mieszkanie. "''Oferty 357CS

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Zguby

JADĄC w dniu 29 xn,
godz. 12,30, taksówką —

żółta „Skoda” — na ul.,
Słonecznikową, pozostawi
łem saszetkę z dokumen
tami. Za zwrot czeka duża
nagroda. Tel. 316-76.

g-35663

1000 ZŁ nagrody dla zna
lazcy teczki skórzanej t

dokumentami, zagubionej
w Rynku Głównym lub re
stauracji „Hawelka”. —

Zwrot wg adresu w tecz
ce. g-35701

JURKIEWICZ Zbigniew;
Kraków, Tokarskiego 8,
zgubił indeks i legityma
cję studencką, wydane
przez WSP — Kraków. ■

g-3M8«

Wczasy
zimowiska lingwistyczne
U-dniowe, w okresie od
22Ido4II1976r.iod
Sdo18111978r. — or
ganizuje w okolicach Li
manowej — „Lingwista —

Oświata'- . Sprzedaż skie
rowań: Kraków-, ul. Ma
zowiecka 8, tel. 334-73,
384-23, 361-75. K-9J4S

Różną

ZESPÓL zagra Aa wese
lach i zabawach. — Tel.
757-08. g-35m

zabłąkanego kocurka

pręgowanego, młodego,
oddam w aóbre ręce. Ko
narskiego 39/5. g-35932

ŻYRANDOLE, lampy, —

kinkiety, wyroby ze szkła
i porcelany, ceramikę —

oferuje sklep Zdzisława
Kubła, Kraków-Dębniki,
Pułaskiego 7. g-35$3«

POSIADAM nowoczesną
maszynę do lodów Car-

pigiani i maszynki de ge
trów. Poszukuję wspólni
ka z lokalem i współpra
cą. Oferty 35679 „Prasa’*
Kłaków, Wiślna 2.

GARAŻ-osiedla Dąbie «>*

zamienię na okolice Wre*

oławskiej. Tel. 314-31.

KUPIĘ lub przystąpię do

współpracy w zakładaie

branży motoryzacyjnej
lub metalowej. Oferty
35105 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ miejsca na

garaż w okolicach Pro
kocimia, Kozłówka. Ofer
ty 35703 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.
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Zmienia się
oblicze Berlina

I 2STYCZNIA
Poniedziałek

Izydora
Makarego

.1

Teatry
Słowackiego 19.15 Jarmark Soro-

czyński.

Lenartowicz i inni

Miłą niespodziankę tar
nowskiej publiczności
zgotował Dom Kultury

„Zachęta” zapraszają wszys
tkich — przy pomocy o-

ryginalnych plakatów — na

wystawę „Andrzej Lenarto
wicz i inni, czyli malarstwo
tarnowskich samouków”. W

doskonale nadającej się do

tych celów piwnicy Domu

Kultury zaprezentowano pra
ce Andrzeja Lenartowicza,
Władysława Andrusiewicza,
Władysława Czapli. Wojcie
cha Kruszyny. Stanisława Po
tępy i Stanisława Słomki.

Przedstawiając tę grupę mło
dych malarzy ukazano ka
wałek autentycznej i rodzi
mej twórczości. Autentycz
nej — bo któż bardziej niż

malarz, samouk tworzy bez
interesownie, dla własnej
przyjemności i Możliwości

.wypowiedzi.. Rodzimej — bo

ujawnienie się kilku nowych
osobowości . twórczych na

pewno nie jest obojętne dla

miejscowego skromnego prze
cież środowiska. W przypad
ku tytułowej postaci wysta
wy — Andrzeja Lenartowi
cza, jest to wystawa po
śmiertna.

Kim był Andrzej Lenarto
wicz? Malarzem, który nau
czył malować się sarn. Czło
wiekiem. do którego garnęli
się inni, by skorzystać z jego
dojrzałych rad, wiedzy i my
śli lub po prostu przyjazne
go domu. Ciągła choroba wy
tworzyła w nim ogromną
wrażliwość, umiejętność ro
zumienia i tolerowania in
nych a równocześnie ogrom
ną wolę życia....

W tarnowskim środowisku

plastycznym był wyjątkiem.
Na podstawie przedstawio
nych prac został przyjęty do

Związku Polskich Artystów
Plastyków. Jak słusznie na
pisano w katalogu wystawy:
zmarł młodo, swej ze wszech
miar interesującej sztuki nie

doprowadził do końca. Ury
wa się ona w momencie,
kiedy osiągnęła dojrzałość,
choć daleko jej było jeszcze
do pełnej doskonałości. Te
raz w jego artystyczne ślady
idą inni. I nie wdając się w

szczegółowe oceny, stwierdzić
można jedno: mają własną
wizję świata — a to już jest
wiele.

Wystawa ta, co też warto

odnotować, jest dziełem kil
ku, zbiegających się inicja
tyw. Zarząd Środowiskowy
ZSMP Spółdzielczości Pracy
przyjął młodzieżowy patro
nat nad artystyczną działal
nością odbywającą się w

piwnicy „Zachęty”. Ponieważ
ma to być także działalność

plastyczna. zaproszone do

współpracy Muzeum Okrę
gowe w Tarnowie. A gdy do
szło do spotkania zaintereso
wanych instytucji i malarzy,
ci ostatni zaproponowali, by
ich pierwszą wspólną wysta
wę zadedykować Maćkowi —

jak popularnie nazywano
Andrzeja Lenartowicza.

Wystawie dano ładną o-

prawę. Niebanalne otwarcie,
oryginalne afisze, ciekawy
katalog, któąy otwiera
wiersz krakowskiego poety
Józefa Barana dedykowany
Lenartowiczowi. A na o-

kładce katalogu portret ar
tysty wykonany w linorycie
przez Magdalenę Kruk we
dług rysunku Stanisława Po
tępy (na zdjęciu).

Tarnowskiej „Zachęcie” ży
czenia sukcesów w dalszym
...zachęcaniu!

MARIAN NOWY

Choć budowa mieszkań pozo-

staje nadal najważniejszym
zadaniem w stolicy NRD — Ber
linie — to przecież równocześnie
w ostatnich latach powstały tu

także inne ważne dla życia spo
łecznego obiekty, interesujące
tak berlińczyków jak i przyby
wających tu turystów.

Jeżeli dla przykładu wjeżdża
się do miasta od strony Słubic

(i Frankfurtu n. Odrą), nim

jeszcze dotrze się do słynnej
alei Karola Marxa, przejeżdża
się przez nowy most. To Most
Lichtenberski (Lichtenberger
Briicke) opasujący szerokim lu
kiem teren dworca dalekobież
nego ruchu o tej samej nazwie.

Dawny most stał się dla stale

rosnącego ruchu o wiele za wą
ski i często dochodziło do wiel
kich spiętrzeń pojazdów. Obec
nie odległość 130 metrów przeby
wa się nad torami 8-pasmo-
wą jezdnią. Most ten — drugą
połową jezdni otwarto 5 paź
dziernika ub. r. — ma kapitalne
znaczenie dla całości ruchu na

wschód.
Także w centrum można zoba

czyć coś nowego. Pałac Republi
ki znany jest już gościom stoli
cy; tu odbył się IX Zjazd SED,
w ciągu 15 miesięcy zwiedziło go
wiele tysięcy osób. Za Pałacem,
na drugim brzegu Szprewy,
szwedzka firma buduje hotel na

1200 łóżek. Stan surowy będzie
już wkrótce gotowy i po zary
sach tylko można już rozpoznać
wielki rozmach projektu.

Niewiele metrów od tego miej
sca trwają prace rekonstrukcyj
ne i konserwatorskie berlińskiej
katedry, poważnie uszkodzonej
w czasie wojny. Boczna wieża
została właśnie odnowiona i
obecnie montuje się nową stalo
wą konstrukcję pod kopułę ka
tedry.

Inne, znane dobrze zagranicz
nym turystom miejsce to plac

koło dworca na Friedrichstrasse.
I tu zmieniło się bardzo dużo.

Pomiędzy
ter den

ubiegłego
700 łóżek

szych gości. Naprzeciwko niego
powstaje najwyższy budynek
Berlina: wieżowiec handlu za
granicznego. Wyposażony będzie
przez japońską firmę, która
właśnie uwinęła się ze stanem

surowym stalowego szkieletu.

Później znajdą się tu siedziby
krajowych i zagranicznych
przedsiębiorstw handlowych a na

przestronnym parterze będzie
miejsce na sklepy i zakłady
usługowe.

Także rejon Dworca Wschod
niego stanie się terenem bu
dowlanym. Już zakłada się fun
damenty pod kolejny dom towa
rowy, podobny do
Alexandra. Z całą
swym zakończeniu

będzie isię, cieszył
sympatią
stolicy NRD jak Dom Towarowy
na Aleksie.

dworcem a ulicą Un-
Linden z początkiem

roku nowy hotel na

przyjął swoich pierw-

tego z Placu

pewnością po
w 1980

taką
zagranicznych

roku

samą

gości

HUBERT SPAHN

Benzyna

Kina
Kijów 16.30, 19.30 Sprawa Gorgo-

nowej (poi. 1 . 18). Uciecha 16.30,
19.30 Trędowata i Ordynat Micho-
rowski (poi. 1. 12). Warszawa 15.45,
18, 20.15 Omen (ang. 1. 18). Wol
ność 15.45, 18, 20.15 Czy zabiła (fr.
1. 15). Sztuka 15.30. 18, 20.30 — seans

zamkn. Nakarmić kruki (hiszp. 1 .

15). MI. Gwardia (ul. Lubicz 15)
14.45 Mały książę (USA b.o.), 17,
19.15 W mroku nocy (USA 1. 18).
Wanda 15.45. 18, 20.15 Powrót ró
żowej pantery (ang. 1. 12). Wrzos

(Zamojskiego 50) 15.45, 18, 20 Akcja
„Salamandra” (rum.-wł. 1. 15).Świt (os. Teatralne 10) 16, 18, 20

Diabli mnie biorą (fr. 1. 15).
M. Sala 15, 17.15. 19.30 Dziewczyna
szuka szczęścia (ang. 1. 15). Świa
towid (os. Na Skarpie 7) 16, 18, 20

Rozumiemy się bez słów (CSRS 1.

12).- M. Sala 15, 17.15 19.30 No i co

doktorku (USA b.o .). Dom Żołnie
rza (ul. Lubicz 48) 16, 18 Na tro
pie Wilby’ego (ang. 1 . 18). Kultura

(Rynek Gl. 27) 15.30, 17.15, 19.30
Ostatni pociąg z Gun Hill (USA 1.

15). Mikro (Dzierżyńskiego 5) 15.45,
18, 20.15 Uśmiech (USA 1. 18).
Związkowiec (Grzegórzecka 71)
15.45, 18, 20.15 Kochaj albo rzuć

(poi. b.o .). Rotunda (Oleandry 1)
17, 20 Od siedmiu wzwyż (USA 1.

18). Wisła (Gazowa 21) 16, 18.30
Chinatown (USA 1. 18). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30,
19.30 Milioner (poi. 1 . 12). Pasaż

(Pasaż Bielaka) 15, 16, 17 Przygody
Bolka i Lolka, 18. 20 Nie unikniesz

przeznaczenia (fr. 1. 15). Podwa
welskie, Tęcza — nieczynne. Ugo-
rek (os. Ugorek) 17 Polska gola
(poi. b.o .).
(USA 1. 18).
skiego 2) 16,
(radź. b.o .).

badaniach nad przeciwdziałaniem
zawałom serca.

PONIEDZIAŁEK II: 16.30 Studio
Bis. 16.35 Czy możemy żyć ped
wodą — film dok. 16.50 Spotkanie
z A. Bardinim. 17.55 Przeboje Bu
dapesztu. 18.05 Czy mógłbym zo
stać kosmonautą. 18.30 Goście K.
Gotta. 18.40 Bolero — rep. 19 Do
branoc. 19.10 Zbliżenia (Kr). 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Jęz.
niem. — kurs podst. 21 Jęz. frańc.
kurs podst. 21 .30 24 godziny. 21.40

Rebusy Studia Bis. 21.53 Kabaret
O. Lipińskiej.

WTOREK — I: 6.30 RTSŚ — Jęz.
polski. 7 RTSŚ — fizyka. 9 Mate
matyka kl. 3 . 10 Jęz. polski kl.
VI. 12 Czterdziestolatek — Sprawa
Małkiewicza. 12.55 Rodzina współ
czesna — dla szk. śr. 13.25 RTSŚ —

chemia. 14 TTR — biologia. 14.55

Program dnia. 15 Melodie — estra
da folkloru. 15.30 Klub Seniora.. 16
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Stu
dio Młodych. 17 .10 Gra — teletur
niej. 17 .50 Interstpdio — mag. o

krajach socjalistycznych. 18.20

Świat, który nie może zaginąć.
18.50 Radzimy rolnikom. 19 Dobra
noc. 19.30 Wieczór
20.30 Droga
noc — film
Świadkowie.
Form — J.
22.45

z dziennikiem,
przez mękę — Pół-
fab. TV.ZSRR. 21.55

22.15 Teatr Małych
London — Zdarzenie.

Dziennik.
Uw

zmiany wZa

wprowadzone
trów, kin. radia

dakc.ja nie bierze
ności.

aga
ostatniej chwili

programie tea-
i telewizji — re-

odpowiedzial-

Wystawy-muzea
Wawel zaginiony

wt. niecz.), Ma-
Oddzial w Białym
wt. 9—16 — wst.

Historyczne — Od-

19 Ostatnie zadanie
Sfinks (ul. Majakow-

18, 20 Szli żołnierze

Starożytne
cmentarzysko

W rejonie Skrzęszewa (woj,
warszawskie) znaleziono ślady
.wielkiego cmentarzyska z po
czątków naszej ery. Archeolo
dzy rozpoznali tu ponad 50
grobów jamowych i popielni
cowych. Zebrano także wiele
cennych zabytków m.in żelaz
ny miecz, grot włóczni, frag
ment kolczugi, okucia tarczy.
Cmentarzysko datowane jest
na I i II wiek naszej ery.

Kryzys energetyczny wywo
łany głównie obawami przed
zbyt szybkim wyczerpaniem
złóż ropy naftowej kieruje u-

wagę naukowców na coraz to

nowe potencjalne źródła tego
typu surowców.

Uczeni w

przewidują m. :n.

otrzymywania oleju
jącego benzynę z

krzewu Euphorbia, rosnącego w

Kalifornii i w Brazylii.
Badania przeprowadzone przez

prof. M . Calvina z Uniwersy
tetu Kalifornijskiego

’ wykaza
ły, że sok tych roślin (otrzy
mywany podobnie jak sok

trzciny cukrowej) zawiera

związki węglowodorowe w po
staci oleistej emulsji,
odwirowaniu ulega
niu na olej i wodę,
otrzymany olej może

szczany w instalacjach rafine
ryjnych i zastępować
nę.

Koncepcję prof. Calcina sta-
'

rają się wzbogacić specjaliś- ",
ci francuscy z Narodowego I
instytutu Jlolńfćtwa, pracują- (

cy nad Wyhodowaniem no- ;

wych wydajniejszych odmian ;

benzynowych krzewów, spro-
wadzónych do Francji z Bra- j

pyiii. ■

USA i we Francji
możliwość

zastępu-
plantacji

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I: 14.45 Pro

gram dnia. 15 Progr. rozryw. TV
CSRS. 15.30 NURT: Czynniki okre
ślające przekonania i posta
wy światopoglądowe młodzie
ży. 16 Dziennik. 1G.10 Obiektyw.
16.30 Źwierzyńiee, .17.20 Studio

Sport. 18.05 Stawka większa niż

życie — Spotkanie. 19 Dobranoc.
19.30 Wieczór z dzienikiem. 20.30
Teatr Telewizji — M . Hubay —

Antypigmalion. 21.35 Camerata.
22.05 Dziennik. 22.20 Dialog — O

KOMUNIKAT DEKP
w KRAKOWIE

t

i

która po
rozdziele-

Wlaśnie

być oczy-

benzy-

Dyrekcja Rejonowa Kolei Pań
stwowych w’ Krakowie uprzejmie
zawiadamia i równocześnie prze
prasza, że w dniu 3 stycznia 1978
roku zostaną odwołane na odcinku
Kraków’ Gł. — Kraków-Bieżanów

pociągi nr 430 rei. Wieliczka Ry
nek — Kraków Gł., odjazd ze st.

Wieliczka Rynek godz. 11 .0“ i poc.
nr 433 rei. Kraków GL, — Wielicz
ka Rynek, odjazd ze stacji
ków Gl. godz. 12.30.

Podróżni z w. w . pociągów
szeni są o korzystanie w

dniu, w godz. 11 .10—12.30 z komu
nikacji miejskiej na odcinku Kra
ków Gl. — Kraków-Bieżanów —

Kraków Gł. — Komunikacji zastęp
czej nie przewiduje się.

Wawel —

(pon. 10—15.30,
7eum Lenina,
Dunajcu (pon.
wol.), Muzeum

działy: Krzysztofory, Rynek Gl. 35:

Pamiątki z gałki wieży Maria
ckiej (pon. wt. 9—15), Francisz
kańska 4: Szopki krakowskie (pon.
wt. 10—18), Muzeum Narodowe —

Oddziały, Sukiennice: Galeria poi.
malarstwa i rzeźby 1764—1900 (pon.
10— 16, wt. niecz.), Szolayskich, pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (pon. 10—16, wt.

12—18 — wst. wol.), Czartoryskich,
Pijarska 8: Arcydzieła ze zbiorów

Czartoryskich (pon. wt. 10—16),
Archeologiczne, Poselska 3: Staro
żytność i średniowiecz Małopol
ski, Kolekcje zabytków archeologii
śródziemnomorskiej. Ikona w iko
nostasie (pon. 10—14, wt. 14—18),
Etnograficzne, pl. Wolnica 1: Ma-,
ląrstwo K. Gawłowej (pon. 10—15,
wt. ńiecż'.), 'Galerie: Pryzmat, Ło
bzowska 3: Prace krak. grafików
(pon. wt. 10—18), Sztuki Nowocze
snej, N. Huta, os. Kościuszkowskie
5: J. Maziarska — Prace (1948—77)
(pon. 15—21, wt. 11 —18), Sztuki

Współczesnej, Bracka 2: Rysunki
A. Rzepki (pon. 14—20, wt. 11 —

19), św. Jana 3: Malarstwo, rzeźba
L. Śleńdzińskiego (pon. 14—20, wt.

11— 19). Mały Rynek 4: Malarstwo
A. Zięblińskiego (pon. wt. 11—19),
Kramy Dominikańskie, Stolarska
8/10: Wyst. lalek i masek K. Mi
kulskiego (pon. 14—20, wt. 11 —19).

Kra-

pro-
■tym

Dyżury
Chir. Prądnicka 80, Chir. dziec.

Prokocim, Laryng. os . Na Skarpie,
Urolog. Grzegórzecka 18, Okulist.
Wilkowice (Neurologia oraz inne

oddziały szpitali wg rejonizacji),
Pogot. Ratunk: Łazarza 14: Ambu
latorium Okulistyczne (całą dobę),
wypadki tel. 99, zachorowania i

przewozy 238-33, Informacja, tel.

Rynek Podgórski 2: 625-5Ó,
Lotnisko Balice 745-68,

K-9280

Z dorosłym byłoby znacznie łatwiej. Maigret już 'd
bardzo dawna nie Dył dzieckiem. Nie miał ani syna,
ani córki. A przecież musiał postarać się myśleć tak

samo, jak,jego młodociany rozmówca.

— Czy wychodząc dziś rano opowiedziałeś się swo
jej matce?

— Nie.
— Nie chciałeś, żeby wiedziała o tym?
— Nie pozwoliłaby mi.
— Skorzystałeś z chwili, gdy była na‘ górze i wy

mknąłeś się po cichu? Zrobiłeś okrężną drogę, przez
zaułki?

— Miałem- ochotę zobaczyć.
— Ćo?
Na pewno nie chodziło mu o tłum, ani o spuszczaną

do grobu trumnę. Maigret mógłby na to przysiąc.
inafgret pomyślał o komży powiewającej na wietrze,

o krzyżu niesionym przez Marcela i przypomniał sobie

czasy, kiedy — mając zaledwie siedem lat — marzył o

tym, by zostać ministrantem. Musiał czekać na to dwa
lata Wówczas on także niósł srebrny krucyfiks i drep
tał przed wiejskim karawanem w kierunku cmentarza.

• - Chciałeś zobaczyć Marcela?

Zauważył, że chłopiec drgnął, zaskoczony jak dziec
ko, które nagle spostrzega się, że dorosła osoba potra
fiła odgadnąć jego sekret.

— Dlaczego nie przyjaźnisz się z Marcelem?
— Z nikim się nie przyjaźnię.
—' Nie lubisz nikogo?
— Jestem synem nauczyciela, już to panu powie

działem
— Wołałbyś być synem blacharza, mera, albo które

goś rolnika?
— Tego nie powiedziałem.
Nie należało go płoszyć, bo mógłby znowu rzucić

się do ucieczki Ale przecież nie zatrzymywała go na

miejscu tylko obawa, że Maigret mógłby go znów do-

205-11 .

657-57.

Pogot. MO tel. 97, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22), dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14—18), Straż Poż.
98. Inf. o Usługach, Floriańska 20,
tel. 271-30, 228-90 (7—18), Nowa
Huta: Pogot. MO tel. 444-14. PogeJ.
Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Poż.

*33-33,
Huty,
kolejowa zagr. 241-82,
295-15, Pomoc Drogowa PZM,
Kawiory 3 — 1
i 748-92 (7—22).
Zaufania 316-41

(8—18), Krak.
■Macierzyństwa,’
Lekarska, ul. Boh. Stalingradu 13,
tel. 278-08, (9—18). Wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz lekarzy
kardiologów1 — Lek. Spóldz. Pra
cy, tel. 295-78. 225-6.6 (13—23.30),
inf. Turystyczna „Wawel-Tourist”,
Pawia 8, tel. 260-91 (8—18). Inf.
Kulturalna, KDK. pok. 144/7.H p.
(tel. 244-02, w godz. 11 —18). Pora
dnia Przedmałżeńska i Rodzinna,
pl. Wiosny Ludów 6 (śr. i piat.
16—19), Dyżurne przychodnie —

ogólne, pediatryczne, stomatologi
czne, gabinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne i wizyty do
mowe), Przychodnia, al. Pokoju 4,
w godz. 18—22, tel. 181-80, a dla

poradni pediatrycznej 183-96 — dla
Śródmieścia, Przychodnia, os. Ja
giellońskie bl. 1. w godz. 18—22,
tel. 856-26 — dla Nowej Huty. Przy
chodnia, ul. Kronikarza Galla 24,
w godz. 13—22 . tel. 721 -35 — dla
Krowodrzy, Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3, w godz. 18—22,
tel. 618-55 — dla Podgórza. Inf.

Służby Zdrowia: od godz. 8 do 22,
tel. 378-80 . od godz. 22 do 8, tel.
240-93 . Inf. Toksykologiczna, Ko
pernika 26, tel. 199-99 . Ośrodek
Inf. dla Inwalidów’, ul. 1 Maja 5:
tel. 22R-.1 1 (pon. śr. i piat. 16—18).

(Dokończeni? na str. 3)

— Czy Marcel ma przyjaciół?
— Tak.
— Czy szepczą ze sobą, gdy są razem? Dzielą się

swoimi tajemnicami, wybuchają śmiechem patrząc
na innych?

Powracało to do niego z tak odległych czasów, że aż

się sam zdziwił. Chyba po raz pierwszy jego własne

dzieciństwo stanęło mu tak żywo przed oczami,
niemal poczuł, zapach szkolnego podwórza w

kwitnienia bzów.
— Czy próbowałeś się z nim zaprzyjaźnić?
— Nie.
— Dlaczego?
— Dla niczego.
— Sądziłeś, że nie zechce twojej przyjaźni?
— Dlaczego pan mnie o to wszystko pyta?
•— Dlatego, że twój ojciec siedzi w więzieniu. On nie

strzelił do Leonii Birard.

Obserwował wyraz oczu chłopca, co ten przyjmo
wał bez mrugnięcia.

— Dobrze wiesz,
to ktoś inny. Czy
skazany?

— Nie
Powiedział to z

Maigret wołał nie

raj wieczorem, siedząc w kącie oberży, czy Jean-Paul
nie żywił podświadomie żalu do ojca i matki za to, że

nie byli podobni do innych?
Nie tylko dlatego, że jego ojciec był nauczycielem.

Nie chodzili do kościoła. Ubierali go inaczej, niż byli
ubrani jego koledzy. Ich dom też nie był taki, jak inne

domy, inne było ich życie. Jego matka nie śmiała się
nigdy, przesuwała się jak cień, pełna skruchy i poko
ry. Zrobiła coś bardzo złego i jakaś kobieta strzeliła
do niej, by ją ukarać.

422-22,
Dyżur pediatr. dla Nowej

Szpital w Nowej Hucie. Inf.

kraj. 223-3Ś,
ul.

Kraków, tel. 755-75
. Milicyjny Telefon
. (całą dobę), 262-33

Tow. Świadomego
' Młodz. Poradnia

iÓ?:MTerlikowska^
Czy teraz twarzą
pewnego rodzaju
ukrytej potrzeby

gonić Biegał szybciej od komisarza.

w twarz z

ulgi? Czy
mówienia?

— Ciągle
— Wolę stać.
— Czy bardzo ci smutno, że twój

zieniu?
Znowu milczenie zamiast odpowiedzi.

— Nie jest ci smutno?

Maigret sprawiał wrażenie myśliwego na czatach,
który posuwa się zbyt szybko. Wystarczyłoby jedno
słowo, by zmrozić dzieciaka, a wówczas nie można by
z niego nic wyciągnąć.

— Czy boli cię to, że nie -jesteś taki, jak inni?
— Dlaczego miałbym nie być taki, jak inni? Kto to

panu powiedział?
— Przypuśćmy, że mam syna, który chodzi do szko

ły i bawi się na ulicach dzielnicy, w której mieszkamy.
Jego koledzy powiedzieliby: „To syn komisarza!”. Z

tego powodu nie traktowaliby go tak samo, jak innych.
Rozumiesz? A ty jesteś synem nauczyciela.

Chłopak rzucił mu nieco dłuższe spojrzenie, bardziej
uporczywe od poprzednich.

— Czy chciałbyś być ministrantem?

Wyczul, że obrał fałszywą drogę. Trudno by mu by
ło powiedzieć, po czym to rozpoznał. Niektóre słowa

wywoływały ledwie dostrzegalną reakcję. A inne spra
wiały, że Jean-Paul zamykał się w sobie.

Maigretem, nie odczuwał
w głębi duszy nie czuł

nie masz chęci usiąść?

ojciec jest w wię-

że

porze

że to nie on strzelił. A -więc zrobił

chciałbyś, żeby twój ojciec został

ledwo dostrzegalnym wahaniem i

nalegać. Myślał o tym już wczo-

ICtąs dalszy nastąpi) (37)



.ZAKOPANE. W XV Nar- f
ciarskim Biegu Sylwestrowym f

organizowanym przez WKS i

Zakopane oraz redakcje 1

„Przeglądu Sportowego” ij
„Żołnierza Wolności” wśród t

kobiet na dyst. 6 km zwycię- i
żyła E. Kułaga (MKS Duszni- j
ki) przed Z Czerwińską (Li- 4

manóvia) i U. Sleziak1 (LKS I

Poróniec), a wśród mężczyzn 2
na dyst, 12 km — J. Łuszczek j
(Start Zakonane) przed W. I

Gębalą (BBTS Włókniarz <

. Bielsko) i A. Rapaczem (WKS f

Zakopane. *

Nowy rok powitali
piłkarze Cracovii

tradycyjnym treningiem
Z KRAJU

RACIBÓRZ. Podczas zawo
dów pływackich A. Rzeczko
wski (Start Opole) ustanowił
rekord Polski juniorów w

wyścigu na 100 m st. motyl
kowym rezultatem 1.02,3 min.

PRUSZKÓW. Podczas mię
dzynarodowego turnieju ko
szykówki juniorek I repre
zentacja Polski pokonała . 11

reprezentację Polski 76:67 o-

raz -zespół NRD 89:62, a zes
pół Bułgarii wygrał z CSRS

69:59 oraz z Holandią 56:53,
ponadto Holandia pokonała
NRD 90:32.

SZCZYRK. W noworocznym
konkursie skoków zwyciężył
Z. W’ęgrzynkiewicz (syn by
łego olimpijczyka Jakuba).

JAK KAŻĘ tradycja w Nowy Rok o godz. 12.00 na ośnieżo
ną płytę boiska przy ul. Kałuży wbiegli piłkarze C'racovii
Zawodnikom serdeczne życzenia pomyślności i zdrowia w no
wym roku złożył prezes klubu Julian REYDUCH wraz z gru
pą działaczy. W chwilę później piłkarze podzieleni na dwa

zespoły rozegrali mecz 2 X 20 min. Spotkanie
zasłużonym zwycięstwem pierwszej drużyny
pokonała rezerwy 2:0 (2:0).
Strzelcem pierwszej w 1978 r.

bramki był w 1 min. spotkania
Fryderyk Surma, drugiego go
la uzyskał w 12 min. J. Suro
wiec.

Zespoły Cracoyii wystąpiły w

składzie:

CftACOyiA I: Koczwara, Woj
towicz, Bielewicz, Duda (Kuć),
Turecki, Surma, Niemiec, Suro
wiec, Bujak, Ilefko, Gacek.

CRACOYIA II: Szczerba, Rei-
mer. Szeląg, Urbanek, Kopijka,
Sroka, Maczugowski. Kahl, Pal-

czewski, Jasek, Zamojdzik-
Sędziowali pp. Mieczysław

Wysocki oraz jako liniowi Ed
ward Janik i Mieczysław Wój
cik.

Mimo

zakończyło się
Cracovii, która

trudnych warunków

mecz toczył się
pie i mógł się
najwierniejszych kibiców Craco-

vii, która przyszła obserwować

w akcji swych pupilów. Oczy
wiście na podstawie kilkudzie
sięciu minut relaksowej gry
trudno wnioskować o formie i

aktualnych możliwościach pił
karzy krakowskich. Faktem jest
jednak, iż po raz któryś z kolei

piłkarze i działacze Cracovii

witają nowy rok z nowymi na
dziejami. Piłkarze zajmują bo
wiem po rundzie jesiennej roz
grywek IV grupy ligi między
wojewódzkiej pierwsze miejsce
w tabeli. Znów więc kibice, cie
szącego się przecież tak dużą
popularnością w Krakowie klu
bu, będą z wielkim zaintereso
waniem obserwować poczynania
piłkarzy. Runda rewanżowa roz
grywek rozpoczyna się jednak
dopiero' na początku kwietnia
Obecnie zespół Cracovii — pro
wadzony od pierwszego stycznia
przez nowego szkoleniowca —

trenera I klasy — Mieczysława
Kolasę (znanego niegdyś piłka-

w szybkim tem-

poclobać grupce

rza Cracovii) — będzie przygo
towywał się do Świętej Wojny
— tradycyjnego meczu z Wisłą,
'który odbędzie się 15 stycznia
br. W lutym planują „pasiaki”
obóz szkoleniowo-kondycyjny. W

zespole nie nastąpiły
zmiany.

Wraz z całym gronem
tyków Cracovii życzymy
karzom jak najlepszych
pów w rundzie wiosennej oraz

wywalczenia . upragnionego
wansu do II ligi. (Wi-Gr)

Znów dalekie miejsca Polaków

sympa-
jej pił-
wystę-

żadne

Jutro o godz. 18.00

Cracovia—Dukla

na

f Przed meczem życzenia piłkarzom Cracooii złożyli.pr3ed-
; stawiciele wlftilż klubu. Na zdjęciu — w środku prezes
f Cro,covii — J Reyduch składa życzenia F. Surmie, który
i zresztą zdobył później pierwszą w 1978 roku bramkę.
ź' ‘

Zdjęcia J. RUBIS

KOLEJNYM sparringpartne-
rem hokeistów Cracoyii będzie
I-ligowy zespół z CSRS — Dukla
Trencin. Spotkanie odbędzie się

jutro tj. 3 bm. o godz. 18,
sztucznym lodowisku przy ul.

Siedleckiego. Mecz zapowiada się
interesująco, a dla krakowskich
hokeistów będzie to jeden z o-

statnich sprawdzianów przed po
czątkiem rewanżowej rundy eks
traklasy.

W Garmisch Partenkirchen

najlepszy Danneberg
GARMISCH-PARTEN-

KIRCHEN rozegrano wczoraj
drugi konkurs skoków tego
rocznego Turnieju Czterech
Skoczni. Zakończył się on

zwycięstwem Jochcna Dannc-

berga (NRD). który oddał sko
ki na odległość 95 i
W łącznej punktacji
także na pierwsze
wyszedł Danneberg..

W niedzielnym konkursie po
dobnie jak w' Obersdorf ton

walce nadawali reprezentanci
NRD. Zwycięzca konkursu —

Danneberg. zademonstrował zna
komitą formę. Dobrze wypad!
ponownie Fin K. Ylianttila, któ
ry oddal dwa skoki na odleg
łość 90 m i zajął w konkursie

drugie miejsce. Trzeci był H.

Glass (NP.D) - skoki na 89 i 89.5

m, 4 F. Weisspflog (NRD) —

90 i 87,5 m, 5. L. Skoda (CSRS)
— 88.5i86m,6M.Buse(NRD)
— 84.5 i 89 m. W pierwszej dzie
siątce konkursu w Ga-Pa zna
lazło się w sumie 6' skoczków

NRD.

Polacy i tym razem znaleźli

się w końcowej .grupie zawod-

klasyfikacji

93.5 in.

turnieju
miejsce

PO
J.

ników, T. Pawlusiak zajął 54

miejsce skacząc na odległość 73
i 74.5 m, a J. Tajner sklasyfi
kowany został na 69 miejscu —

skoki długości 68 i 71 m.

W łącznej
dwóch konkursach prowadzi
Danneberg (NRD) — 340,3 pkt
przed K. Ylianttila (Finlandia)
—

. 33 0,5 pkt.,
330,3 pkt., B.
— 314,7 pkt., H. Glassem (NRD)
— 314,4 pkt.

' ”
~

(NRD) — 314,4 pkt. J . Tajner
zajmuje 63 miejsce, a T. Pawlu
siak 69. W środę — 4 bm. trze
ci konkurs skoków Turnieju
Czterech Skoczni w Innsbruck- .!.

M. Buse (NRD) —

Ecksteinem (NRli)

i M. Weberem

!

i
i

!
i

Na ośnieżonej płycie boiska, i
pierwszy zespół Craćooii \

(zawodnicy w pasiastych, j
koszulkach) rozegrał mecz i
2 X20 min. z drużyną re- I
zerw (w białych koszul- <

kach.) wygrywając 2:0. )

Tenis stołowy
W POZNANIU odbył się tur-

jiiej tenisa .stołowego juniorek,
juniorów oraz ńilodziczek i mło
dzików. W każdej z konkuren
cji startowała dziesiątka zawod
niczek lub zawodników wytypo
wana przez Polski Związek' Te
nisa Stołowego. Z zawodników
krakowskich biorących udział w

turnieju najlepiej wypadła w

konkurencji juniorek Małgorza
ta Marek z Wandy, która zajęła
3 miejsce ustępując D. Mińskiej
(Pogoń Siedlce) i D. Baszczuk
(AZS Gliwice).

ZEŚW1ATA

Z dr Aleksandrem Suchankiem
— arbitrem międzynarodowym

o problemach sędziowania futbolu
DR ALEKSANDER SUCHANEK — pracownik

Ośrodka Badań Naukowych Współpracy z Prze
mysłem Akademii Górniczo-Hutniczej swą karie
rę sędziego piłki nożnej rozpoczynał w 1962 roku

mając 22 lata. Po kilku sezonach sędziowania w

klasach niższych został arbitrem ligowym, zaś w

1972 r. po raz pierwszy zdobył nominację na sę
dziego klasy międzynarodowej. Obecnie znów

zaliczony został do tej najwyższej klasy sędziów.

l

_

W swej dotychczasowej
karierze prowadził Pań ok.
699 spotkań. Które z nich

sprawiło Panu najwięcej kło
potów?

— Były dwa takie spotkania
— pierwsze tc, ostatnio prowa
dzony przeze mnie towarzyski
mecz .CSRS—Węgry oraz przed
kilku laty również towarzyski
mecz Lech- Gwardia. W Czecho
słowacji spotkanie momentami

przypominało mecz Jugosławia
—Hiszpania, lecz trzy żółte kart
ki uspokoiły prę, w Poznaniu
zaś o mało co nie przerwałem
meczu.

— Mamy obecnie w Polsce
85 arbitrów szczebla central
nego prowadzących mecze 1
i I! ligi, W gronie 31 sędziów
I ligi znajduje się aż pięciu
arbitrów z Krakowa co sta
nowi niewątpliwy sukces na
szego. niewielkiego przecież
od czasu reorganizacji admi
nistracyjnej kraju, okręgu.
Jakie wymagania stawiane są

przed sędzią, by mógł prowa
dzić mecze 1 ligi?

— Droga, do sędziowania naj
wyższych rangą spotkań prowa
dzi przez boiska C, B, A-klaso
we, lig okręgowych itd. Kiedy
zaś osiągnie się już stopień naj
wyższy to jeszcze więcej wysił
ku kosztuje utrzymanie się W

czołowej grupie, arbitrów. Każdy

prowadzony mecz w I lidze jest
bacznie obserwowany przez

kwalifikatorów, zaś pod koniec

sezonu przeprowadzany jest e-

gzamin, od którego wyników za
leży pozostanie w gronie I-ligo-
wców. Egzamin zaś nie należy
do łatwych. Oprócz sprawdzia
nu teoretycznego (pisemny) oraz

testu filmowego należy jeszcze
zaliczyć test kondycyjny — bie
gi' wahadłowy 4jc10 m, na 50 m,

400 m i :’S0<> m. Rezultaty tych
wszystkich prób wraz z ocenami

kwalifikatorów — za prowadzo
ne w sezmue spotkania — skła
dają się na ostateczny wynik.
Corocznie pięciu najsłabszych w

tej klasyfikacji traci prawo sę
dziowania spotkań i ligi. Cała

piątka zostaje przesunięto do U

ligi, a w jej miejsce awansują
najlepsi sędziowie 11 ligi.

— Mówi się jednak,
ziom sędziowania w

daleki jest od ideału,
potwierdzeniem jest
fakt małej liczby
arbitrów sędziujących mecze

za granicą.
— W porównaniu z ubiegłymi

latami poziom sędziowania nie
wątpliwie się podniósł. Gorzej
jest jeszcze na pewno w niż
szych klasach, lecz czołówka pol-
kich sędziów z pewnością nie u-

stępuje w niczym arbitrom za
granicznym,. Przyczyn niewiel-

iż po-
Polsce

czego
choćby

polskich

kiej ilości spotkań międzynaro
dowych czy pucharowych, pro
wadzonych przez Polaków szu
kałbym natomiast raczej w bra
ku naszych przedstawicieli w

międzynarodowych władzach

piłki nożnej...
Wracając do poziomu sędzio

wania w naszym, kraju to chyba
ostatnie decyzje PZPN-u, przy
noszące pewne zmiany w oce
nianiu sędziów rokują nadzieje
na poprawę jakości prowadze
nia spotkań. W 1977 roku po raz.

pierwszy bowiem zastosowano

zasadę, iż kwalifikator ocenia

jącu danego sędziego nie mo^f
pochodzić np. z Krakowa jeśli
Wisła gra u siebie. Pełnia neu
tralności kwalifikatora sprzyja
bardziej obiektywnej ocenie sę
dziego. Druga istotna zmiana

wprowadzona również po raz

•pierwszy w 1977 r. dotyczy spo
sobu punktacji podczas egzami
nów sędziowskich. Najbardziej
liczące się przy końcowej nocie

wystawionej sędziemu będą obec
nie oceny z prowadzonych w se
zonie spotkań: Wyniki testu teo
retycznego,
dycyjnego
lecz mniej
ważniejsze
dany sędzia potrafi zdziałać na

boisku. Zdarzały się bowiem

przypadki, iż znakomicie przy
gotowany teoretycznie i kondy
cyjnie arbiter zawodził w prak
tyce — na boisku.

— Problem żółtych i czer
wonych kartek — kiedy je
dawać?

— Z pewnością trzeba te kary
stosować ,z umiarem. W run
dzie jesiennej prowadziłem 7

spotkań i tylko' raz ppkążąiem
żółta kartkę. Gdy jednali sytua
cja na boisku zmusza do sięgnię
cia po kartki nie należy się ira-
hać. Przykładem może być mecz.

Jugosławia—Hiszpania, kiedy to

filmowego czy kon-

będą takie istotne

punktowane. Naj-
stanie się więc co

prowadzący mecz arbiter zbyt
późno, moim zdaniem, sięgnął
po żółte kartki. Ponadto jego
błędem był brak konsekwencji
w karaniu piłkarzy.

— Zdarza się, iż sędzia
przyjeżdżając na mecz już od
momentu pojawienia się by
wa otaczany wielce troskliwą
opieką, zapraszany na różne
go rodzaju przyjęcia czy
bankiety, podczas których —

— jeśli arbiter rzecz ja
sna przyjmie zaproszenie —

pewni działacze niedwuznacz
nie wspominają o zbliżają
cym się meczu. Niekiedy wy
wiera się swoistą presję na

arbitrze. aby — delikat
nie mówiąc — przychylnym
okiem spoglądał na poczyna
nia piłkarzy gospodarzy...

— Oczywiście, zdarzają się ta
kie przypadki. Czasem działacze
w imię źle pojętego kibicowania
Uie wahają się przekroczyć norm

dobrego wychowania ■i taktu,
lecz i sędzia przyjmując zapro
szenie popełnia błąd. Zdarza się
jednak, iż gościnność z jaka,
przyjmuje się sędziego nie ma

w sobie nic zdrożnego. Kiedyś
w Mielcu na kilka godzin przed
meczem zostałem zaproszony do
kawiarni na towarzyskie spot
kanie przy kawie i ciastkach z

udziałem przedstawicieli kie
rownictw obu drużyn mających
walczyć po południu o ligowe
punkty. Zarówno w zaprószeniu
jak i samym, spotkaniu nie by
ło nic nagannego,, wprost prze
ciwnie było ono niezwykle sym
patyczne.

'

— 1 ostatnie pytanie — czy
sędzia może być kibicem?

— Tak, lecz nigdy-.wtedy gdy
sędziuję. Ale prowadząc mecz

zawsze dostrzegam także pięknp
piłki nożnej.

Dziękuję za rozmowę.

WITOLD GRZYBOWSKI

SAO PAULO. Tradycyjny
— 53 Sylwestrowy Bieg Ma
ratoński zakończył się zwy
cięstwem Kolumbijczyka 1).
Tibaduiza, który trasę 8,9 km

pokonał w czasie 23 min. i 55
sek.

BERNO. W turnieju hokeja
na lodzie o Puchar Spenglera
zwyciężył zespół SKA Lenin
grad po zwycięstwie w decy
dującym meczu nad Duklą
Ihlawa 2:0.

TOKIO. W trzecim meczu

hokeja na lodzie reprezenta
cja ZSRR pokonała Winnipeg
Jets (Kanada) 5:1 (0:1, 4:0,
1:0).

HELSINKI. Podczas mi
strzostw Europy w hokeju na

lodzie juniorów zespół Polski

walczący o miejsca 5—8 po
konał RFN 5:3 (0:1, 3:2, 2:0).

MELBOURNE. Międzynaro
dowe mistrzostwo Australii w

tenisie zdobył Amerykanin
V. Gerulaitis po zwycięstwie
nad J. Lloydem (W. Brytania)
6:3, 7:6, 5:7, 3:6, 6:2.

LONDYN. W końcowej
klasyfikacji tenisowej Grand
Prix Wojciech Fibak zajął 13

miejsce — 549 pkt.
PRAGA. Najlepszym cze

chosłowackim hokeistą w 1977

i

i
i
i
t

Władysław Kozakiewicz i
niedługo wyruszy na tour- jf
nee do USA, gdzie zmierzy 1
się w hali z amerykańskimi 5
rywalami. Na razie trenuje :

w hali warszawskiej AWF. *■
Fot. GAF t

l

r. został. wybrany napastnik
Ivan Hlinka przed bramka
rzem Jirzira Holeckiem i o-

brońeą Jirzim Bublą.
NOWY JORK, Czasopismo

„Tennis Magazine” opubliko
wało listę najlepszych teni-
sistek i tenisistów świata w

1977 r.: wśród kobiet na

pierwszym miejscu sklasyfi
kowano C. Evert (USA), a

wśród mężczyzn B. Berga
(Szwecja) przed G. Viiasem

(Argentyna) i J. Connorsem

(USA).
SYDNEY. XXXIII między

narodowe regaty pełnomor
skie na 630-milowej trasie

Sydney — Hobart wygrał Jim

Kilroy (USA).

TOTEK
W SYLWESTROWYM TOT

KU wylosowano następujące
numery: 5, 6, 18, 29, 31, 4'7.

W TOTO-LOTKU wyloso
wano następujące numery: I
losowanie — 4. 11. 15. 22, 35,
37. docłatk. 5; II losowanie —

2, 12, 20, 34, 36, 44. Wyloso
wano końcówkę banderoli:
6150.

U ecno{
KRAKOWA
DZIENNIK Robotniczej Spół

dzielni Wydawniczej „Prasa —

Książką — Ruch”.
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