
Dobry start

w pierwszym
dniu roboczym
nowego roku

Poniedziałek j hm. ^}b
większości zakładów produkcyj
nych pierwszym roboczym dniem

nowego, 1978 roku, w któ
rym kontynuowany będzie ma
newr gospodarczy, co w codzien
nej praktyce oznacza większą e-

fektywność gospodarowania, a

Więc przede Wszystkim zapew
nienie wysokiej jakości i kon
kurencyjności oferowanych wy
robów.

• W Krakowskich Zakładach

Teieelektrycznych „Telkom-Te-
los”, w nowej hali montażowej
uruchomiono pierwszą taśmę
produkcyjną wyposażoną m. in.
w przyrządy pneumatyczne, u-

sprawniające montaż aparatów.
Pod koniec dnia, taśmę tę opu
ściły pierwsze egzemplarze apa
ratów sekretarsko-dyrektorskich,
zapewniających lepsze wykorzy
stanie łączności w przedsiębior
stwach i urzędach. Modernizacja
wydziału pozwoli na wzrost pro
dukcji tych aparatów o 10 tys.
tj. do 40 tys. sztuk w br.,

® W Krakowskich Zakładach
Armatur kończy się instalację li
nii, która będzie, produkować
nowego typu baterie do .wanien,
umywalek i zlewozmywaków.
Jeszcze- w br. zakład dostarczy
pierwszą partię 50-tys. tych wy
robów.

$ W Domu Mody Przemysłu
Odzieżowego „Telimena” w Lo
dzi weszły do produkcji najmod
niejsze płaszcze z fląuszu, flane-
li i innych tkanin wełnianych.

© Z Zakładów Przemysłu Skó
rzanego „Podhale” w Nowym
Targu wysłano do sklepów 5 tys.
par obuwia.

® Przedsiębiorstwo Połowów
Dalekomorskich i Usług Rybac
kich „Dalmor” w Gdyni dostar
czyło na rynek pierwszą partię
kawioru własnej produkcji (z
ryb łowionych na południowym
Atlantyku). W br. będzie gó w

sprzedaży ok. 50 top. Szczeciński

„Gryf” uruchomił natomiast

produkcję nowych past rybno-
warzywnych, a w świnoujskiej
„Odrze” trwały przygotowania
do rozpoczęcia produkcji ham
burgerów rybnych z przystaw
ka mi- obiadowymi.
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150 interwencji
w Beskidach

Ż beskidzkich tras i nartostrad

dochodzą niepokojące meldunki
o„ stale' rosnącej ilości wypadków
narciarskich.

W.tym sezonie, beskidzka gru
pa GOPR interweniowała w po
nad 150 "wypadkach, spiesząc z.

pomocą kontuzjowanym narcia
rzom i ■turystom. W wielu wy
padkach były to

"

ciężkie kontu
zje "wymagające dłuższego lecze
nia- szpitalnego i klinicznego.

Najwięcej wypadków miało

miejsce w rejonie Szczyrku.
Przyczyną wypadków bywa

najczęściej brak kondycji, słabe

umiejętności jazdy a nade wszys
tko brawura i lekkomyślność
zwłaszcza początkujących nar
ciarzy. .

GOPR apeluje o przestrzega
nie przepisów o poruszaniu się
na trasach i nartostradach oraz

o zachowanie szczególnej ostroż
ności w czasie zjazdów.
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Podróże
'

premiera brytyjskiego
LONDYN

. Premier W. Brytanii — James
Callaghan rozpoczyna dzisiaj 10-

dniową podróż; po krajach s-

kontynentu indyjskiego. Złoży on

kolejno wizyty: w Bangladeszu,
Indiach i Pakistanie.

i?-

Nowy skandal
wokół CIA

Już u progu nowego roku wy
buchł nowy skandal. Wieloletni

wyższy funkcjonariusz CIA, Do
nald Jordan, usunięty z agen
cji przez jej obecnego dyrekto
ra Turnera, udzielił prasie ob
szernego ńywiadti, w którym ó-
świadczyi, że większość zarzu
tów stawianych CIA jest w

pełni -uzasadniona. Co więcej,
Jordan stwierdził, że wbrew za
pewnieniom składanym Kongre
sowi. i prasie CfA nadal, jak po
przednio uprawia działalność

sprzeczną z prawem. Prowadzi
np.. doświadczenia z narkotyka
mi, uprawia szpiegostwo . na te
renie ..Stanów. .Zjednoczonych.

odbiorców’

prawczyeh
m ochocićw,
ne usterki
czeńśtwii,
kord” w. historii przemysłu sa
mochodowego. Na czele listy
koncernów znalazł „Cliry-
sler”

Drewniana płaskorzeźba z IX wie
ku sprzedana została na aukcji w

Londynie za nieprawdopodobną
wprost cenę 161.100 dolarów. Jest to

swoisty rekord osiągnięty przy
sprzedaży tego rodzaju antycznych

arcydzieł.

■ w Sylwestra 1 w pierw
szym dniu nowego roku na ob
szarze całej Republiki Federal
nej Niemiec, w wypadkach
drogowych zginęły co najmniej
63 osoby.

■. ■ Producenci w Stanach Zje-
r dnoczonych musieli w ub. ro-
I kii sprowadzić z powrotem od

do warsztatów na
około 12,6 min sa-

ponieważ stwierdzo-

zagrażały bezpie-
Jest to nowy ,.re-

BANK M

Coś dla ciała, coś dla ducha
Dwie niespodzianki umiliły

święta mieszkańcom Państwo-

Ofiary zatrucia
■WASZYNGTON

W rafinerii w Bęnicii, w Kali
fornii, należącej do koncernu E-

xon, doszło wczoraj do tragiez-
.,nego wypadku • Pe-dczas- .operat:ji
oczyszczania jednego ze. zbiorni
ków paliwowych, trzech robot?
ników poniosło śmierć, a 6 ule-,
gło niebezpiecznemu zatruciu.
Stan dwóch z nich jest krytycz
ny.

Prawdopodobnie przyczyną 'te
go wypadku było zatrucie opa
rami- gazu.

W,ego Domu Pomocy Społecz
nej dla Dorosłych przy ul. Helc-
lów. Od piekarzy i cukierników

zrzeszonych w Cechu Rzemiosł

Różnych otrzymali oni w pre
zencie 130 słodkich chałek i 40

kg luksusowych ciast, a od pa
ni Antoniny Machnik i pana

upominki
owoców

Jana Gońeiarczyka
złożone z różnych
ciąst.

Przedsiębiorstwo
we Handlu Wewnętrznego w

Krakowie pomyślało o rozryw
kach dl» mieszkańców Państwo
wego Domu Rencistów nr 1

nrzy ul.... Praskiej, przekazując,
nieodpłatnie 2(1 bilólów na ope
retkę „Pchła w uchu”.

(M

„Zamech” w Elblągu specjalizuje
się w produkcji 3 podstawowych
asortymentów: turbin parowych,
przekładni zębatych, przede wszys
tkim dla energetyki i przemysłu
stoczniowego oraz wyposażenia o-

krętowego. Ten rok zamechowcy
zamierzają zamknąć produkcją po
nad 20 tys. ton elementów okręto
wych. Czołową pozycję wśród te
gorocznych wyrobów Sianowi pro
totyp 360-megawatowej maszyny,
która będzie wysłana do nowo bu
dowanej elektrowni „Opole”, Na
stępne kolosy z „Zamcchu” mają
powędrować do wznoszonej elek

trowni „Bełchatów”.
CAF — Uklejewski

Smierieliie ofiary
sirailcu
w Pakistanie

W III kwartale br.

Nowe wstrząsy
podziemne
w rejonie Jugosławii

BELGRAD
Obserwatorium geofizyczne w

Mostarze zanotowało w ponie
działek wieczorem trzęsienie zie
mi o sile 7 stopni w 12-stopnio-
wej skali Mercallego.

Trzęsienie, którego epicentrum
znajdowało się pod dnem Morza

Adriatyckiego, w odległości . 140
km na południowy zachód od
Mostaru, zostało też zanotowane

w Splicie, Makarskiej, Sarajewie
1 Banja Luce.

W niedzielę, przed południem,
w tym samym rejonie nastąpiło
trzęsienie ziemi o mniejszej sile.

Do chwili obecnej nie nade
szły informacje czy doszło do
strat materialnych -w wyniku
obu trzęsień.

Modernizacja
wiiteio mecu

Trwa generalna modernizacja
wielkiego pieca nr 3 w Hucie im.
Lenina.

Prace prowadzone są dzień i
noc. Remontem zajmuje się 900
specjalistów. Po 145 dniach piec
powinien wznowić pracę, zwięk
szając zarazem roczną produk
cję surówki o ponad 200 tys. ton.

PiLiA

Ku-Klux-Klanu
w W. Brytanii?

LONDYN

Tajny związek rasistów ame
rykańskich Ku-Klux-Klan po
stanowił zacieśnić kontakty z

raśistami brytyjskimi spod zna
ku „Narodowego Frontu”. W

wywiadzie dla brytyjskiego pi
sma „News of World” przywód
ca tej organizacji Bill Wilkin-
son z Baton Rouge w stanie

Luizjana, oświadczył, że w naj
bliższych miesiącach uda się do
W. Brytanii, by zbadać tam

możliwość utworzenia „siostrza
nej organizacji”.

Jego zdaniem „klimat polity
czny w W. Brytanii jest do
bry i przyjdzie dzień, kiedy
również tam będą płonęły krzy
że” (symbol działalności Ku-

Klux-Klanu).

P

popłynie paliwo
gazociągiem orenhurskim

MOSKWA

Szybkie tempo budowy i wy
soka jakość pracy dają wszelkie

podstawy, do przypuszczeń, że

W BONN dokonano wczoraj
próby zamachu bombowego na

ambasadę egipską. Łauunek

wyouchowy z opóźnionym za
płonem został rozbrojony na

dwie minuty przed eksplozją.
Rzecznik policji zakomuniko
wał, że bomba o wadze 2 kg
wysadziłaby w powietrze cały
gmach ambasady
budynki. Sprawcy
nieznani.

MINISTERSTWO

już w III kwartale br. popłynie
wielkim gazociągiem Orenbiirg—
zachodnia granica ZSRR paliwo
do Bułgarii, Czechosłowacji,
NRD, Polski, Rumunii i Węgier.

W reku przyszłym, gazociąg
ten ma osiągnąć pełną moc pro
dukcyjną Wówczas będzie się
nim przetłaczać 28 mld m sześć,
gazu rocznie.

W budowie gazociągu uczest
niczy 15 tys. specjalistów z brat
nich krajów. Zespawano już
2550 km magistrali gazowej, a do

spawania pozostało zaledwie o-

koło 400 km.

W Islamabadzie,-ogłoszono ofi
cjalny komunikat pakistańskich,
władz wojskowych na temat

starć, do jakich doszło w ponie
działek w Miiitanie — jednym z

największych miast prowincji
Pendżab.

Komunikat stwierdza, że poli
cja otworzyła ogień do wieloty
sięcznej demonstracji robotni
ków zakładów tekstylnych, któ
rzy odmówili zakończenia straj
ku. Pięć osób zostało zabitych,
a dwie odniosły rany. Według
komunikatu, policja pierwsza zo
stała zaatakowana, przez demon
strantów,

. Agencje prasowe podkreślają,
że było

‘

to pierwsze poważne
starcie zbrojne między policją.a
robotnikami od czasów objęcia
władzy w Pakistanie przez armię
w. lipcu 1977 r.

i sąsiednie
zamachu są

obrony .Lu
dowej Republiki Angoli zaka
zało samolotom RPA wszelkich

przelotów nad angolskim tery
torium. Informując o tym,
dziennik „Diario de la. Repuoli-
ca” pisze, że decyzję tę powzię
to w myśl rezolucji organizacji
m iędzyńarodowych, domagają
cych się zastosowania sankcji
przeciwko rasistowskiemu reżi
mowi południowoafrykańskie
mu.

AGENCJA ADN poinformo
wała, że władze bezpieczeństwa
NKD aresztowały u woje szpie
gów zaciiodńioniemieckiej cen
trali wywiadowczej — Buntlcs-
nachricntendienst. Mieszkańcy
Berlina Zachodniego — Wilhelm
IV. i_ Gertruda Ł. są oskarżeni
o prowadzenie systematycznej
działalności szpiegowskiej na

terenie NRD,
DOWÓDCA, naczelny sil zbroj

nych NATO w Europie, amery
kański generał Aickander Haig
wystąpił jako rzecznik bomby
neutronowej. W poniedziałko
wym wydaniu zachodnionie-

ndeckiego regionalnego dzien
nika „Neue Usnabruecker Zei-

tung” Haig wyraził pogląd, że

lokalizacja bomb neutronowych
w Europie zachodniej umocni
łaby „odstraszenie wą wiary
godność” sojuszu atlantyckiego.

FINLANDIA liczyła w końcu
1977 roku 4.742.000 mieszkańców.
Jak podał Główny Urząd Sta
tystyczny, oznacza to wzrost o

11 tysięcy, w porównaniu z ro
kiem poprzednim.

Kamienny żar

nad Etną
RZYM

Najaktywniejszy wulkan Eu
ropy — Etna ną Sycylii (3252 lp),
znów dał znać o sobie. Jest to

13 erupcja wulkanu w ostatnich

pięciu miesiącach.
Z..północno-wschodniego .kraf e-

ru zaczęła się wczoraj wydoby
wać lawa. Jej strumień ma już
długość kilometra. Podobnie, jak
poprzednie wybuchy, nowa e-

rupcja — zdaniem wulkanolo-

gów — nie zagraża pobliskim o-

siedlom. •

Z krateru wzbija się pióropusz
dymu, popiołu i rozpalonych do
czerwoności kamieni.

Dwa lata- obecnej* pięciolatki zapi
sały się dobrymi wynikami pro
dukcyjnymi w Hucie „Baildon-’ w

Katowicach. Zadania roku 1977

wykonane zostały zgodnie z pla
nem. Zrealizowano wszystkie do
datkowe zobowiązania. Wartość po
nadplanowej produkcji wynio
sła około 80 min złotych. Na zdję
ciu: Henryk Wójcik obsługuje ą-
1’żądzćiue do hartowania wierteł,

CAF —- Jakubowski

Z BLISKIEGO WSCHODU

ZSRR. Rodzina radzieckich minia
turowych telewizorów wzbogaciła
się o jeszcze jeden model. Jest to

biało-czarny telewizor zbudowany
na półprzewodnikach w Zakładach

Radiowo-Telewizyjnych w Kownie.

Specjalna antena umożliwia od
biór programu nawet z daleko po
łożonych centrów telewizyjnych.
Przekątna ekranu wynosi. 16 cen
tymetrów’. „Sziljalie 4030” może być
zasilany z sieci łub źródła prądu

napięciu 1.2 woltów.

Transportu-

KAIR

Prezydent USA, Jimmy Car
ter rozpoczyna dziś blisko
wschodni etap swej podróży za
granicznej. Prowadzić on będzie
w Rijadzie rozmowy z królem
Arabii Saudyjskiej, Chalidem,

Agencja Reutera, powołując
się..na źródła dyplomatyczne w

Rijadzie, pisze że strona sau
dyjska będzie starała się prze
konać przywódcę USA, że dla

rozwiązania problemu blisko
wschodniego niezbędne są ustęp
stwa Izraela. Arabia Saudyjska
domaga się wycofania wojsk
•izraelskich ze wszystkich okupo
wanych terytoriów arabskich, w

tym również ze wschodniej Je
rozolimy.

Premier Izraela, Menachem
Begjn zwołał na dziś specjalne
posiedzenie swego rządu. Ma być
omawiana sytuacja w związku
z jutrzejszymi rozmowami pre
zydenta Cartera z przywódcami
Egiptu.

Tymczasem,
przybycia J. Cartera do Asuailu,
prezydent Egiptu, Anwar Sadat
wezwał Stany Zjednoczone aby
wywarły nacisk na rząd Izraela
w celu zmuszenia go do uznania

prawa narodu palestyńskiego do

w przededniu

JUTRO
pogoda w rejonie

Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem niżu.
Zachmurzenie duże. Opady
śniegu. Wiatry południowo-
zachodnie i zachodnie 4—8
m sek. Temperatura dniem

plus 1—2, nocą plus 1 do 0 st. C.

Pojutrze chłodniej.

samostanowienia. W wywiadzie
dla telewizji meksykańskiej Sa
dat podkreślił, że problem pale
styński jest kluczową kwestią u-

regulówania konfliktu arabsko-

izrąelskiego.
Szef państwa egipskiego oznaj

mił, że. ustępstwa Egiptu wobec
Izraela już się wyczerpały. Na
tomiast — jak stwierdził — wy
cofanie się Izraela ze wszystkich
okupowanych od czerwia 1967
roku terytoriów arabskich nie
można uznać za ustępstwo ponie
waż ziemie te nie mogą byś
przedmiotem kompromisu.

Policja RPA

torturuje
partyzantów Namibii

Jak inform.uje „Sunday Ti
mes działająca na terytorium
Namibii policja polityczna RPA,
w celu.-wymuszenia zeznań be
stialsko torturuje wziętych do.

niewoli, partyzantów. Powszech
ną .metodą jest poddawanie ich
wstrząsom elektrycznym.. Dzien
nik pisze, ze w północnej części
kraju, gdzie szczególnie oży
wiona jest działalność Organi
zacji Ludu Afryki Południowo-

Zachodniej (SWAPO) stacjonuje
około 40 tysięcy wojsk okupa
cyjnych RPA. Stamtąd też po
chodzi największa liczba aresz
towanych członków ruchu opo
ru.
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H tym roku —192 mli ton węgla kamiennego

Górnicy zwiększają Przeciwko
*r

bombie neatriMwwei

Kapryśny styczeń

prże-
więc
jsst

Tyl- .

wydajność pracy
r.oboczego dnia, zało-

,poraz
w historii naszego

ponad 600 tys. ton

rzecz bu-
Pomnika-Szpitala Cen-
Żdrowia Dziecka jest

W nowym 1978 r„ polscy gór
nicy mają wydobyć ltó—193
miń ton węgla kamiennego.

' W
roku minionym, osiągnęli oni
przyrost wydobycia rzędu 7
min ton w stosunku do roku
poprzedniego. Dla gospodarki i
na eksport dostarczyli oni w su
mie w 1977 r. 105,2 min ton wę
gla, przekraczając roczne zada
nia produkcyjne o 113 tys. ton.

Kolejnym darem na

dowy
trum

wpłata na konto tej placówki
2.3C0
konana
Brytyjską Dąltrade
dynię.

Dyrekcja Spółki-
pisze m. in; „Nasz
simy traktować
pełnego poparcia i aprobaty dla

wspaniałej idei uczczenia pamię
ci milionów dzieci śyiata, które
straciły swe młocie życie pod
czas II wojny światowej”.

funtów szterlingów, do-
przez Spółkę Polsko-

Ltd w Loli-

z tej okazji
wicład pro-

jako wyraz

♦
Doświadczenia
medyczne
na pokładzie „Saluta-S"
Agencja TASS donosi

Ośrodka Kierowania Lotami Ko
smicznymi, że kosmonauci: Ju
rij Roman.enko i Gieorgij Gre-
czko kontynuują pracę na nau
kowej stacji orbitalnej „Salut-6 ‘.

Poniedziałek był dla załogi
dniem doświadczeń lekarskich.
Kosmonauci prowadzili badania
serca i układu krążenia w czasie
korzystania ze skafandra-_ pręż?
niowego.

Topograficzna mapa

odwrotnej strony
Księżyca
Moskiewski Instytut Geodezji,

Fotografii Lotniczej i Kartogra
fii opracował pierwszą na świę
cie topograficzną mapę niewido
cznej z Ziemi strony Księżyca.
Mapa została sporządzona na

dziesięciu odrębnych kartach w

skali 1:1 000 000 w rzucie Merka-
tora.

Podstawą jej Opracowania i

wydania była mapa fotograficz
na sporządzona wcześniej przez
radzieckich specjalistów w wy
niku opracowania materiałów
przesłanych na Ziemię przez sta
cje automatyczne z serii „Son
da”.

Opisana
obrażenie
wierzchni

przedstawia
pejzażu księżycowego. System
współrzędnych pozwala określić
umiejscowienie dowolnego punk
tu odwrotnej strony Księżyca.
Nową mapę można wykorzysty
wać m. in. w badaniu osobliwo
ści rzeźby i topografii powierz
chni Księżyca, dynamiki zacho
dzących na niej zmian. Może ona

także służyć kosmonautom do

orientacji w lotach nad Księży
cem lub w poruszaniu się po je
go powierzchni.

mapa daje wy-
o charakterze po-

Księżyca i dokładnie
różne nierówności

księżycowego.

w Bieszczadach
Do końca marca trwać będzie,

rozpoczęte w woj. krośnieńskim

polowanie na wilki, Podkarpa
cie, a zwłaszcza Bieszczady, są
miejscem, gdzie stada wilków są
najliczniejsze.

'

Według danych
leśników- — w Bieszczadach i
Beskidzie Niskim żyje około 200
wilków.

Ostatnio nasiliły się szkody w

zwierzynie drobnej, wyrządzane
przez wędrujące — nierzadko na

przestrzeni 100 km w ciągu nocy
— Watahy wilków, które opuści*
ły górskie siedliska i przeniosły
się na niziny. Ich odstrzał pod
jęto, aby zapobiec nadmiernemu
rozplenieniu sie wilków

Każdego
gi kopalń wydobywały,
pierwszy — !!
górnictwa,
węgla, tj. o 22 tys. ton więcej
niż w 1976 r. Wysoka była rów
nież wydajność pracy, która w

całym przemyśle węglowym
wynosiła 2.222 kg . na dniówką
pracownika (o 10 kg więcej niż
w roku poprzednim).

Osiągnięto przy tym . dalszą
poprawę jakości węgla, poważ
nie zwiększając produkcję gru
bych jego gatunków i rozsze
rzając zakres mechanicznego
wzbogacania.

Największy wkład
zacji ubiegłorocznych
dobywczych wniosły
palń Zabrzańskiego
skiego Zjednoczenia
Węgłowego.

do reali-
zadań wyy-
ząłogi ko-
i Dąbrow-
Przemysłu

Cenny wynalazek -

umożliwiający spalanie
węgla odpadowego

W . fazę przemysłowego zasto-
sowania wkroczyły prace mające
na celu wykorzystanie dla ce
lów energetycznych składowane
go dotychczas na hałdach, bezu
żytecznego węgla odpadowego.

W Ośrodku Badawczo-Rozwo
jowym Kotłów i Urządzeń Ener
getycznych w Tarnowskich Gó
rach uruchomiono prototypowy,
przemysłowy kocioł parowy z

wy-
z

paleniskiem fluidalnym o

dajności 80 ton pary na godzinę.
Jest 'to rozwiązanie, które poz
wala spowodować proces palenia
się węgla odpadowego.

Autorami wynalazku są inży
nierowie: Jan Ćwieląg, Czesław
Lubas. Józef Maks i Andrzej Po
godzińską. Są oni laureatami zes
połowej pje.nw.szej., ^ągrody , w

Turnieju Młodych Mistrzów T6-

Decyzją Prezydium Rządu z

jesieni ub. roku, do uruchomie
nia seryjnej produkcji tych kot
łów wg tarnogórskiego opraco
wania, zobowiązanych zostało o-

śiem resortów gospodarczych., w

których niezbędne są te urządze
nia do wytwarzania ciepła i pa
ry technologicznej.

Praw taw
LONDYN

Brytyjskie władze celne zako
munikowały wczoraj, że w roku
1977 skonfiskowały przeszło 25
kg heroiny wartości 5,37
funtów szterlingów.

W poprzednim 1976 r. ilość
skonfiskowanej heroiny wynosi
ła 17,06 kg, a wartość — 2,35 min
funtów.

min

Tragiczna kraksa
Jak donoszą z Bangkoku, 25

osób poniosło śmierć, a 86 zostało
rannych w wyniku zderzenia się
ciężarówki z autobusem w pół
nocno-wschodniej Tajlandii, w

odległości około 270 km od stoli
cy. Policja bada przyczyny ka
tastrofy.
.............................................................. ii iimiiiimin iiiHiiiiimimnin

organa, . które
będą . obowiązu-

1 stycznia br.
zaopatrzeniu emegy-

Ubezpie-
od stycz-

będą;
dla

wiek: 65 lat
lat (kobiety), w

gospo-

rolników,

Terenowe
realizować
jące od
przepisy o

talnym oraz innych świadcze
niach dla rolników i ich rodzin,
są w pełni przygotowane do wy
konywania swoich zadań.

Oddziały Zakładu
czert Społecznych już
nia przyznawać

— emerytury
którzy osiągnęli
(mężczyźni) i 60

przypadku przekazania
darstwa państwu, a także tym
rolnikom, którzy osiągnęli wiek
80 lat w przypadku przekaza
nia gospodarstwa następcy; —

renty inwalidzkie dla rolników
będących inwalidami I lub II

grupy, niezależnie od tego, komu
przekazali gospodarstwo; —

świadczenia z tytułu wypadków
w gospodarstwie rolnym i cho
rób zawodowych dla rolników.

W niektórych rejonach naszego
kraju spotkać można jeszcze kolej
ki wąskotorowe. Stanowią główną
atrakcję turystyczną. Swoją „ciuch
cię” posiadają Bieszczady. Mimo
iż jest bardzo wysłużona, bo pa
lniętą jeszcze ubiegły wiek, dosko
nale służy przede wszystkim bie
szczadzkim leśnikom. Stanowi waż
ny środek transportu drzewnego z

tutejszych lasów do zakładów

przetwórczych w ttzepedzi. Powoli

jednak bieszczadzka wąsketorówka
ulegać będzie modernizacji. W tj73
roku rozpoeżną tu służbę pierwsze
lokomotywy spalinowe, sprowa
dzone z Rumunii, które stopniowo
zastąpią wysłużone „samowarki”.
Na zdjęciu: składnica drewna w

Zakolu; brygada Edwarda Husa ła
duje drewno na wagoniki kolejki.

Rozłam w indyjskiej
Partii Kongresowej

Rozłam,, w indyjskiej Partii
Kongresowej, drugi w ciągu 8
lat, stał się faktem dokonanym
2 bm., gdy. zwolennicy . Indiry
Gandhi' zebrani na „Krajowym
zjaździe kongresmenów”. w De
lhi ogłosili córkę Nehru „prze
wodniczącą Partii Kongresowej”,
rzucając w ten sposób ■wyzwa
nie prawowicie, wybranemu kie
rownictwu tej partii

W pierwszyny. wystąpieniu pu
blicznym.. po rozłamie w' Partii

Kongresowej, Indira Gandhi o-

świadczyla 2 bm. wieczorem, że

zbuduje, swe stronnictwo pod ha
słem „Naprzód do socjalizmu”.
Pani Gandhi powiedziała, że jej
partia będzie bronić interesów
„nauczycieli, młodzieży, paria
sów, ludności plemiennej i in
nych upośledzonych warstw spo
łeczeństwa”.

B. premier Indii skrytykowała
politykę gospodarczą i zagranicz
ną rządu. Janaty.

za-

Dobry stan żdiwia

rozdzielonej
siostry syjamskiej

2 bm. w trzy tygodnie po
biegu rozdzielenia, pozostała
przy życiu siostra syjamska —

Kasia — wykazywała się zado
walającym stanem zdrowia.
Dziecko w tym czasie przybrało
nieznacznie na wadze i obecnie
odżywiane jest już głównie do
ustnie.

Kasia nadal otoczona jest tro
skliwą opieką lekarską. Specja
liści z Instytutu Pediatrii Aka
demii Medycznej im. M. Koper
nika w Krakowie pełnią przy
dziecku dodatkowe dyżury.

SWati rolników
na funta emerytalny
w 4 ratach kwartalnych

ich małżonków oraz członków
ich rodzin.

Od 1 lipca br., podwyższone
zostaną o 150 zł wszystkie renty
za gospodarstwa rolne przeka
zane państwu przed wejściem w

życie ustawy.
Sprawę składek od rolników

reguluje szczegółowo rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dnia 9
grudnia 1977 r., ogłoszone w nu
merze 37 Dziennika Ustaw.

Składkę opłacać będą rolnicy,
którzy faktycznie prowadzą
gospodarstwo o powierzchni po
nad 0.5 ha. Składka wynosi

Z KRAJU

kombinatu
Pozostała

W ZESPOLE stacji granicz
nych Żurawica—-Medyka—Bo
guszów przyjęto pierwsze w br.

wagony z radzieckimi urządze
niami i maszynami, przezna
czonymi dla dalszej rozbudowy
Kuty ..Katowice”. Urządzenia
te nadeszły wraz z transportem
wysokiej jakości aglorudy, z

.której blisko 10 tys. ton wysła
no już dla potrzeb tego nasze
go największego
metalurgicznego,
część skierowano m. in. do Hu
ty im. Lenina.

ZBLIŻAJĄ się zimowe ferie

młodzieży szkolnej. W woj. no
wosądeckim przebywać będzie
na zimowym wypoczynku <50

tys. młodzieży z całego kraju.
Przygotowano dla nich ok. 345
obiektów szkolnych. Na mło
dych gości czeka kilkaset tras

narciarskich i wyciągów, lodo
wiska. a także bogaty program
imprez, zawierających

' atrak
cyjne propozycje udziału w im
prezach sportowych, turystycz
nych i kulturalnych.

tajemniczych wirów
w „trójkącie bermudzkini

MOSKWA
Jak poinformował kierownik

radzieckiej ekspedycji, Władi
mir Kort, zakończono pierwszy
etap, prac prowadzonych W ra
mach wspólnego radziecko-

amerykańskiego programu ba
dań światowego oceanu ■— „Po-
limode”.

Głównym celem

rymentu
sywnych
przestrzeniach oceanu,

nego .związku
sobą
że przylegającymi
atmosfery.

Na poligon prac
badawczych został
przez uczóńych radzieckich i a-

merykańskich t-zw. „trójkąt ber-
mudzki” — rejon o powierzchni
300 tys. km kwadratowych mię
dzy Wyspami Bahama a Ber
mudami w południowo-zacho
dniej części północnego Atlanty
ku.

Poligon ów podzielono na

kwadraty o bokach 40 km. W

tego ekspę-
jest zbadanie inten-
wirów na dużych

wzajem-
między

a tSk-
Wirów

oraz z prądami,
warstwami

naukowo-
wybrańy

rocznie 8,5 proc, przychodu sza
cunkowego gospodarstwa; w ra
zie prowadzenia w tym gospo
darstwie tzw. działów specjal
nych składka wynosi 5
dochodu szacunkowego z

działalności. Przychód

proc,
tejszacun

kowy gospodarstwa oraz dochód
szacunkowy z działów specjal
nych przyjmowany będzie we
dług zasad stosowanych obecnie
przy obliczaniu podatków.

Najniższą składkę ustalono w

wysokości 600 zł, najwyższą na

24 tys. zł rocznie.

Składkę ustala naczelnik gmi
ny. Składka będzie opłacana
wraz z zobowiązaniami pienięż
nymi wTsi, a więc w czterech ra
tach kwartalnych.

Rolnik, który przejmie gos
podarstwo przed ukończeniem
35 roku życia zwolniony jest od
opłacania składek Przez okres
Dieciu lat

żynierowie i technicy pol-
— członkowie NOT — pod-
rezolucję protestującą prze-
produkcji nowej broni ma

sowej zagłady — bomby neutro
nowej.

Zjawisko promieniotwórczości
odkryte przez naszą wielką ro
daczkę Marię Skłodowską-Curie

Synoptycy z Zakładu Prognoz
Długoterminowych IMiGW o-

pracowali nową wersję progno
zy pogody na styczeń. Mówi o-

na, że średnia miesięczna tem
peratura będzie w normie, to

znaczy od minus 4.0 st. do mi
nus 1,2 st., a miesięczna suma o-

padów ma, niestety, przekroczyć
normę, czyli będzie wyższa od
górnej granicy przyjętej za nor
mę, czyli powyżej 33 mm. A oto

jaka pogoda przypisywana jest
poszczególnym dekadom stycz
nia:

d W I dekadzie bm. ma

utrzymać się aura odwilżow’a i

raczej ciepła. Zachmurzenie bę
dzie na ogół duże i okresami o-

pady deszczu lub
śniegiem.

deszczu ze

Wiatry umiarkowa
ne, okresami silne, z kierunków
zachodnich.

@WIIdekadziebm.inapo
czątku III dekady stycznia za
panować ma wreszcie prawdzi
wa zima. W dzień temperatura
spadnie rlo minus 3 i minus 8 st.,
a w nocy nawet do minus
minus 13 st., z możliwością lo
kalnie niższych temperatur. O-
kresowe opady śniegu
nią ten zimowy obraz
W pozostałej części III
stycznia nastąpi jednak
nie i nowa odwilż.

8i

uzupeł-
pogody.
dekady

ocieple-
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każdym kwadracie prowadzono
Sondowanie górnej warstwy
oceanu. W 19 punktach bada
nego rejonu umieszczono auto
matyczne stacje oceanograficzne.
Z pokładów sześciu statków
naukowo-badawczych wchodzą
cych w skład ekspedycji, co

20—30 dni dokonywano hydro
logicznych zdjęć całego akwe
nu.

Na południe od rejonu ekspe
dycji radzieckiej analogiczne
prace prowadzili oceanolodzy
amerykańscy. Naukowcy obli
krajów wymieniali informacje
oraz sprawdzali dane uzyski
wane za pomocą aparatury na-

ukowo-poniiarowej.
Zakończenie eksperymentu za

planowano na drugą połowę br.
Obecnie w rejonie „trójkąta ber-
mudzkiego” prace badawcze kon
tynuują trzy statki radzieckie i
dwa statki amerykańskie.

Przeciwko
piratom drogowym

GENEWA

Inżynierowie szwajcarscy opra
cowali nowe, radarowe urządzenie
do kontroli szybkości pojazdów:
znajdujący się w ruchu radiowóz

policyjny będzie mógł mierzyć
szybkość pojazdów jadących za
równo przed nim, jak też nadjeż
dżających z przeciwnego kierunku,
a nawet poruszających się drogą
biegnącą pod kątem do tej, którą
jedzię policja.

Urządzenie, ważące zaledwie 13

kg można zamontować- w każdym
samochodzie: składa sie ono z ma
łego -ekranu-sondy w kształcie

grzybka, niewiele większego od

zwykłego reflektora, który przy
twierdza się do błotnika lub atra
py, anteny, aparatu fotograficzne
go i aparatury licząco-rejestruja-
cej, która bez trudu mieści się 'A

standardowych schowkach na ta-I

bliey rozdzielczej większości samo
chodów osobowych

i jej męża, Piotra Curie, powin
no służyć wyłącznie dobru czło
wieka — głosi rezolucja. Wyko
rzystanie' tego zjawiska dla ce
lów zagłady budzi protest
wszystkich ludzi dobrej woli.

Inżynierowie i technicy pol
scy stwierdzają, że broń neutro
nowa skierowana głównie
ciwko istotom żywym, a

przeciwko człowiekowi,
groźną bronią agresywną,
ko agresor bowiem jest zainte
resowany w likwidacji ludności
przy zachowaniu zagospodarowa
nia technicznego zajmowanych
terenów. Z całą stanowczością
demaskujemy agresywny cha
rakter tej broni.

Inżynierowie i technicy polscy
apelują do bratnich organizacji
społecznych na całym święcie,
skupiających inżynierów i tech
ników wszystkich specjalności,
o podjęcie wszelkich dostępnych
działań, zmierzających do prze
ciwstawienia się nowym inicja
tywom wykorzystania osiągnięć
nauki i techniki dla zbrodni
czych celów, którym ma służyć
bomba neutronowa.

Bankructwo wielkiej
firmy handlowej
w Waszyngtonie

WASZYNGTON
Poniedziałkowe dzienniki wa

szyngtońskie przyniosły wielce

wymowną, niemal symboliczną
wiadomość: otóż w pierwszy
roboczy dzień 1978 roku po
informowano czytelników, że

bankrutuje jedna z wielkich
firm handlowych stolicy USA,
firma „Giant Food Inc”. Do
my towarowe tej firmy zostaną
jeszcze w tym tygodniu zam
knięte, jako że w okresie minio
nych 44 tygodni przyniosły po
nad milion dolarów strat. Zam
knięcie domów towarowych '■
firmy

'

„Giant. Food” pozbawi
pracy wielb'osób';

Bankructwo jednej -z więk-'
szych firm handlowych, prowa
dzącej w rejonie Waszyngtonu
•kilka wielkich domów handlo
wych, jest złym znakiem dla
amerykańskiego biznesu i nie
najlepszą zapowiedzią interesów
na rozpoczynający się rók.

Bezpłatne korzystanie
z podręczników szkolnych
w ZSRR

KPZR i Rada Ministrów

podjęły uchwałę o wp.ro-
KC

ZSRR
wadzeniu bezpłatnego, korzysta-,
nia . z podręczników szkolnych
przez uczniów .szkół ogólno
kształcących. Liczba uczniów w

Związku Radzieckim wynosi o-

becnie około 50 min.

We Włoszech, anonimowy
gracz wygrał ostatnio w 'to
talizatorze piłkarskim rekor
dową kwotę 1.185 miel lirów
(1,4 min dolarów). Tylko on

wytypował poprawnie wszys
tkie 13 zakładów. Przeważ
nie gracze nie ujawniają na

kuponach siooich nazwisk i
odbierają wygraną z banku
dopiero po pewnym czasie,

Władków

W Gtogoczowie, pod Myślenica
mi, miał miejsce wczoraj poważny ,

wypadek drogowy. Samochód-ey-
sterna CPN, przewożący benzynę
wpadl w poślizg (przy wymijaniu
samochodu „żuk”), a następnie zje
chał na prawą stronę jezdni i wy
wrócił się do przydrożnego rowu.

Kierowca samochodu — Józef Ka
leta (I. 32, zam. Kraków, ul. Spół
dzielców 13127), poniósł śmierć na

miejscu. Z uszkodzonej cysterny
wypłynęło ok. 5 tys 1. benzyny. W
celu uniknięcia eksplozji benzynę
neutralizowano środkami chemicz
nymi. W akcji zabezpieczającej
brały udział dwie jednostki straży
pożarnej oraz funkcjonariusze Wy
działu Kuchu Drogowego KW MO
w Krakowie
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Wejście do sanatorium „I.eśni k - Drrewiarz"

W krynickim sanaiorium
leczy się

chorobę wibracyjną
IJA właśnie' 10 lat od otwar-

TM cis sanatorium „Leśnik-
Drzewiarz” w Krynicy, pierw
szego obiektu branżowego Zwią
zku Zawodowego Pracowników

Leśnych i Przemysłu Drzewne
go. Pięknie położone sanatorium,
o ładnej sylwetce architekto
nicznej jest zaliczane do naj
bardziej nowoczesnych placó
wek krynickiego uzdrowiska.

Leczy się tu rocznie ok. 2 tys.
kuracjuszy — pracowników le
śnictwa i przemysłu drzewne
go. Do dnia dzisiejszego odbyło
leczenie w sanatorium ok. ,20
tys: kuracjuszy.-

SANATORIUM nastawione

jest na. leczenie przede wszyst
kim chorób: układu trawienia,
układu moczowego, krążenia,
przemiany materii, chorób, ko
biecych. i nerwic. Zgodnie z

profilem leczenia, posiada włas
ną bazę zabiegową, wyposażoną
w -nowoczesną aparaturę me
dyczną. Tak więc kuracjusze
bez wychodzenia z budynku ko
rzystają ze wszystkich zabie
gów na miejscu, — co pozwala
na leczenie schorzeń w sposób
kompleksowy, a równocześnie

nowoczesny w oparciu o. system
„łóżko-wanna-lóżko”. Poza tym
na uwagę zasługuje własny ga
binet stomatologiczny — umo
żliwiający kuracjuszom, szcze
gólnie z . małych wsi i osad, ko
rzystanie z usług dentystycz
nych w trakcie leczenia.

KRYNICKIE sanatorium „Le-
śaik-Drzewiarz”, jako jedno z

nielicznych w kraju, podjęło się
leczenia choroby wibracyjnej —

jednej
’

z najcięższych schorzeń

zawodowych, na którą zapadają
pracownicy obsługujący różne
go rodzaju maszyny i urządze
nia, które w toku pracy drżą w

ich rękach. Zapadają na tę cho
robę m. in. drwale-pilarze po
sługujący się przy ścince drzew

piłami mechanicznymi. Na pod
stawie wieloletnich obserwacji i
dociekań naukowych dotyczą
cych leczenia balneologicznego
choroby wibracyjnej — zespół
lekarzy sanatorium opracował
w 1972 r. naukową metodę le
czenia tej choroby, W 1973 r.

uruchomiono tu 10-łóżkowy
dział leczenia tej choroby,
od stycznia 1976 r. odbywa
czenie w każdym turnusie

od-
Zaś
le-

39

drwali-pilarzy. Tak więc kry-

^nieg na Marsie?
Sond* kostnicina „W'iking-

»” przekazała * powierxehni
Mars* wiele cennych infor
macji o warunkach meteoro
logicznych i

panujących
Planecie”,
przesyłanych na Ziemie zna
leziono powierzchnie pokryte
„marsjańskim śniegiem”.

Uczeni przypuszczają, że

jest mało prawdopodobne,
aby na Marsie występował
śnieg lub lid. Jest to raczej
dwutlenek węgla w postaci
stałej, będący w surowym
klimacie marsjańskim — od
powiednikiem ziemskiego
śniegu, (mark)

t
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klimatycznych
na „Czerwonej
Na fotografiach

nicki „Leśnik-Drzewiarz” jako
jedyny ośrodek branżowy w

kraju uzyskał' możliwości lecze
nia. trudnej i ciągle niedosta
tecznie wyjaśnionej od strony
patogen etycznej choroby, jaką
jest angioneurosis yibratoria, a

zastosowane metody leczenia

przynoszą rezultaty.
JUŻ ponad 800 operatorom pił.

mechanicznych przywrócono
zdrowie i sprawnffić zawodową.
Pozostają oni nadal w kontak
cie z sanatorium, a niektórzy
przy, nawrocie choroby trafiają
tu ponownie. Kierownictwo sa
natorium systematycznie rozsze
rza kontakty z innymi ośrodka
mi zajmującymi się leczeniem

wibracji i utrzymuje związki z

większymi zakładami branży

Maria Deręgowska pedela* wykonywania zabiegów balneologicznych w sanatorium.

Fot. A . CHEJDYSZ

Historia wciąż żywa
Miejscowość nazy

wa SIĘ lsaszeg i dzieli
ją od Budapesztu nie

wiele ponad 30 km. Pół godzi
ny samochodem na wschód od
stolicy. Arcyciekawa to wio
ska — urzędowo, nazwana

wielką gminą — zwłaszcza dla
Polaków. Znalazłem się tam

nieprzypadkowo, ale do spra
wy przystąpmy po kolei.

Otóż — przypomnę — po ug
padku Powstania Listopado
wego wielu Polaków znalazło
się na tery torium Węgier. Ro
dacy nasi służyli także w woj
sku węgierskim i w okresie
Wiosny Ludów walczyli ra
zem z Węgrami przeciwko
Habsburgom.. Generałowie i
wyżsi oficerowie, jako dowód
cy, zapisali się wówczas zło
tymi zgłoskami w historii Wę
gier. Wystarczy Przypomnieć
choćby tylko nazwiska Bema.
Dembińskiego czy Wysockiego.

Jak bardzo cenili tę pomoc
Węgrzy — najlepiej świadczy

Rosną zadania eksportowe
a wraz i nimi zadania

dla dużych i małych producentów
Poważny wkład w rozwój

polskiego eksportu zapisać
można na konto krakow

skich producentów. W ub. ro
ku wartość towarów dla za
granicy dostarczonych przez
zakłady produkcyjne z woje
wództw: miejskiego krakow
skiego, tarnowskiego i nowo
sądeckiego zamknęła się w

kwocie 1 mld 800 min złotych
dewizowych.

Zgodnie z postanowieniami,
w . roku bieżącym produkcja
eksportowa zwiększona zo
stanie jeszcze o 15 proc. Przy
czym nacisk pbłoży się prze
de wszystkim na intensyfika
cję eksportu w dziedzinie
przemysłu elektromaszynowe
go. I tu główny ciężar, jeżeli
chodzi o nasze województwo,
spoczywać będzie na „Polka-
blu”, „Telpodzie”, WSK oraz

Krak. Fabryce Aparatów Po
miarowych, a w województwie
tarnowskim na „Ponarze” (o-
brabiarki), Tamelu — Fabryce
Silników i Wytwórni Urzą
dzeń Chłodniczych.

W dalszym też ciągu rozwi
jany będzie w roku bieżącym

Sok z granatów
W jednej z fabryk konserw

w Azerbejdżanie produkuje
się świetny sok z granatów.
Leczniczy, bogaty w witami
ny eliksir wysyłany jest
przede wszystkim na daleki
wschód ZSRR, na Ural i

wszędzie tam, gdzie nie za
wsze można mieć świeże <>-

woce.

(Korespondencja
niezwykłe i dla nas niezapo
mniane, choć w kraju mało
znane, stwierdzenie Lajosa
Kossutha, przywódcy węgier
skich powstańców. „Kto nie
kocha Polaków - ten nie ko
cha ojczyzny”. Te słowa Kos
sutha z 1849 r. odnotowane zo
stały w publikacjach politycz
nych i literaturze z tego okre
su. -

BOHATERSTWO I ODWA
GA polskich legionistów —

współdziałających z węgier
skimi — przyniosły nam spory
rozgłos. V7laśnie pod miejsco
wością lsaszeg, 6 kwietnia 1849
r., rozegrał się jeden z aktów
tych zmagań. Wtedy to 20-tys.
armia, złożona z Polaków i
Węgrów, mając tylko 28 dział,
pokonała 48-tysięczne oddziały
austriackie, zdobywając w bo
ju z góra 250 armat. Za do
wodzenie w tej bitwie pik J.

Wysocki awansowany został
do rangi generała.

eksport budownictwa. Polskie
załogi budować będą siłownie,
elektrownie, cukrownie i fa
bryki kwasu siarkowego m. in.
w NRD, CSRS, na Węgrzech,
a także na Bliskim Wschodzie.

W zakresie artykułów prze
mysłu lekkiego nasilenie eks
portu nastąpi w zakładach po
dejmujących seryjną produk
cję, a więc w takich jak:
stula” w Krakowie czy
twórnia Nart „Polsport”
Szaflarach. Duże zadania
ją przed sobą „Cepelia” i spół
dzielnie pracy.

W resorcie chemicznym rea
lizowane będą poważne kon
trakty na dostawę półproduk
tów i wyrobów finalnych. Do
najważniejszych eksporterów
należą Azoty — Tarnów, Za
kłady Tworzyw Sztucznych w

Pustkowie, Dębickie Zakłady
Opon Samochodowych „Sto
mil”, krakowska „Polfa”. Mi-
raculum, Alwernia i inne.

,.Vi-
Wy-

w

ma-

iu z rokiem ubiegłym
znacznie zmniejszony,

głównie wyroby
:owo-warzy-

spożyw-

Natomiast jeżeli chodzi o

artykuły1 przemysłu rolno-
spożywczego, to eksport w po
równa:
będzie
obejmując
przetwórstwa o'
wn.ego, koncentraty
cze, runo leśne. 1

Zwiększenie zadań
towych o 15 proc,
stworzenia poszczególnym za
kładom tak pionu państwo
wego jak i spółdzielczego od
powiednich warunków. Stąd
odpowiedzialne zadania stoją
również przed krakowskim
oddziałem Polskiej Izby Han
dlu Zagranicznego, który rp.

ekspor-
wymaga

własna z Węgier)
W wiosce tej, na wzniesie

niu, znajduje się cmentarz z

grobami polskich , legionistów.
Jest także pomnik, postawiony
ku czci walczących Polaków.
Wielu mieszkańców gminy po
siada do. dziś nazwiska: Ko
walski, Jarecki, Polański;War
neńczyk, Parandcwski i in.

W ISASZEG DZIAŁA b.
prężne koło przyjaciół miej
scowego muzeum, które zbiera
— w miarę swoich możliwości
— wszystkie, pamiątki z tam-

tych dni. Placówka ta, prowa
dzona społecznymi siłami, sta
ła się jednym z symboli trwa
łej przyjaźni polsko-węgier
skiej.

Kustosz muzeum — 74-letni
Zoltan Szathmari — wspania
ły człowiek, wielki patriota,
zakochany w Polsce, poświęcił
blisko pół swego życia na pro
wadzenie. całkiem bezintere
sownie. tej działalności. Poma
ga mu kilku mieszkańców

in. musi zapewnić pełną i ry
tmiczną kontraktację, zwię
kszyć kontrolę nad jakością
i unowocześnianiem produk
cji, nad racjonalizacją impor
tu, dostarczaniem surowców
dla poszczególnych producen
tów itd.

W związku z tym, że w

bieżącym roku przypadają 50
MiędzymaBbdówe Targi Po
znańskie — Oddział PIHZ or
ganizuje, z inicjatywy Kra
kowskiej Rady Związków Za
wodowych i wspólnie z nią,
konkurs na najlepszego eks
portera miejskiego wojewódz
twa- krakowskiego.

Natomiast wspólnie
rządem Wojewódzkim,
zorganizowany zostani e

ku 1978 — Klub
rów do Związku
go,
bli;
upodobań
trzeb. rya

z Za-
TPPR
w ro-

Eksporte-
Radzieckie-

którego celem jest przy-
:enie- polskim eksporterom •

ń, wymogów i ,po-•■nku: radzieckiego..
(paw)

0...

Węgorze pamiętają
Atlantydzie

Poszukiwacze legendarnej .4 -

tlantydy zwracają uwagę na

dziwne wędrówki 'węgorzy. Ry
by te odbywają daleką drogę z

Morza Sargassowego do rzęk Eu
ropy i Ameryki Północnej. Do
tychczas nie udało się wyjaśnić
przyczyn tej tajemniczej węd
rówki.

Pewnym wyjaśnieniem zagad
ki może być hipoteza o istnie
niu Atlantydy. Przed tysiącami
lat ciepły prąd Golfśtrpm, pły-"
nący wzdłuż wschodnich wy
brzeży Ameryki Północnej, na
potykał na potężną przeszkodę.
Była .nią przypuszczalnie Atlan
tyda, która powodowała, że jed
ną z odnóg prądu Golfstronw za
wracała w kierunku Morza Sar-

gasso&egp. Do tego rejonu kie
rowały też swoje
Atlantydy.

Były to idealne

wylęgu i rozwoju
zatonięciu Atlantydy —

strom mógł płynąć bez
szkód na północ. Jednak u wę
gorzy Wykształcił, się już in
stynkt, który kazał im płynąć
w nurcie Colfstromu aż do re
jonu, gdzie . znajdują się ujścia
rzek.

Dantego, też węgorze z Morza

SatgassoweSo dążą obecnie do

rzek północno-amerykańskich i

europejskich. Tak-więc — twier
dzą zuwlennicy Atlantydy — .w

instynkcie węgorzy utrwalona

została pamięć o istnieniu tego
kontynentu. (mark)

wody rzeki

miejsca do

węgorzy. Po

Gotf-
Prż«*

gminy, przedstawiciele tutej
szej inteligencji.

Wiele pamiątek r tego okre
su zdobył i przekazał mtfżeum
Janos Szamisło, pastor miej
scowego kościoła ewangelic
kiego, szczycący się. polskim
pochodzeniem.

Ostatnio otwarto w lsaszeg
kolejną wystawę, podczas któ
rej eksponowane są dotych
czas nie pokazywane pamiąt
ki, w tym niemal same poloni
ca: zdjęcia, zapisy parafialne,
mapy wojskowe, a także wy
cinki prasowe, stare czasopi
sma itp.

PROWADZĄCY MUZEUM
marzą, aby ich zbiorami zajęła
się kompetentna; profesjonal
na, węgierska instytucja. Po
moc zadeklarowało juz Polskie
Towarzystwo Kulturalne im.
J. Bema na Węgrzech; podo
bnie jak sympatycy muzeum i
naszego kraju z Budapesztu.

JAN FRENKEL

Podwyżka renty?
W- G. Mo;’a inatka^TO-letnia

staruszka oirzyrr.trie rentę po
ojcu kapitanie WP, który zgi
nął w czasie -wojny. .Renta wy
nosi 1150 z! 500 zł dodatku
,.za bezradność”. Wycla.je się,
że renta jest mała, chciałbym
w tej sprawie interweniować...

Porozumieliśmy się z Wydz.
Rent ZUS, który stwierdził, iż
renta wypłacana jest w usta
wowej wysokości, i co roku —

aż do roku 1981 — będzie zgo
dnie z przepisami wzrastać.
Dodatkowo — może matka Pa
na czynić starania o jednorazo
we podwyższenie renty zwra
cając się w tej sprawie dó
Urzędu do Spraw’ Kombatan
tów w Warszawie przez Za
rząd Wojewódzki ZBoWiD-u
(Kraków’, ul. Szopena 18). Być
może — podwyżkę tę — w

drodze wyjątku — uzyska.
(mar)

Mickiewicz aa Rynku
Karol K. Kraków.. Wiem, że

obecny poinnik Aclama Mic-
kiewicza, został ustawiony na

Rynku Głównym po wojnie, w

miejsce zniszczonego przez hi
tlerowców. Interesuje* mnie je
dnak, kiedy powstał pierwszy
pomnik?

Odsłonięcie pomnika Adama
Mickiewicza odbyło się na Ryn
ka Głównym dnia 28 czerwca

1898 r. Pomnik zaprojektował
Teodor Rygier. Dzięki zacho
wanym materiałom dokumen
talnym, móżna było odtwo
rzyć obecny pomnik zgodnie
z oryginałem, (hs)

Przez przedsiębiorstwa
R. P. Chciałbym zostać spo

łecznym inspektorem gospodar
ki samochodowej. Jakie wy
magania stawia się inspekto
rom ?

Nabór nieetatowych inspekto
rów gospodarki samochodowej
prowadzony jest poprzez przed
siębiorstwa transportowe np.
PKS (ul. Cystersów7 15), „Trans-
bud“ (ul. Na Dołach 4), PZRI

(ul. płk . St. Dąbka 1), i in.
Od inspektorów wymaga się
umiejętności prowadzenia po-
jązdń-w wnochedowyjeh, posia
dania odpowiednich kwalifika
cji i praktyki W’ dziedzinie go
spodarki samochodowej.

''

; fam)

Tylko pięć tytułów
„Emeryt z Nowej Huty”. Po

siadam odznaczenie ..Zasłużo
ny , Działacz Ruchu • Spółdziel
czego'’. Czy daie mi to prawo
do zwiększonej emerytury?

W'-ostatnim czasie otrzyma
liśmy sporo listów z poda

niem otrzymanych tytułów ho
norowych i pytaniem czy ty
tuły te dają prawo do zwięk
szonej renty. Informujemy za
tem, iż 25 proc, dodatku do

•emerytury lub renty dają wy
łącznie następujące tytuły: Za
służony Nauczyciel, Górnik,
Hutnik. Stoczniowiec, Kolejarz.
Wszelkie, inne są tytułami ho
norowymi i specjalnych przy
wilejów nie dają. (mar-«

Opera „Chopin”
Cz. O . Podobno włoski kom

pozytor Orefice skomponował
operę pt. ..Chopin”. Csy moż
na by dowiedzieć się coś bliż
szego o tej operze?

Istotnie, włoski kompozytor
Giącorno Orefiee (1865—1922)
skomponował operę — w’ i ob
razach, poświęconą postaci Cho
pina. Libretto napisał Angio-
lo Orrieto, przetłumaczył na

język polski M. Gawalewicz.
Prapremiera tej opery odbyła
się w listopadzie 1901 r. w

Mediolanie. Tf Folsce wysta
wiono ją w Warszawie (1904 i

1933) oraz w Poznaniu (192$).
(JP)

Samochód dla inwalidy
Czytelnik z Nowej Huty. Je

stem inwalidą I grupy, mam

trudności z poruszaniem, się.,
Chciałbym kupić sobie samo
chód. Czy istnieje taka moż
liwość?

Owszem, istnieje taka moż
liwość, dlatego radzimy zwró
cić się w tej sprawie do Ze
społu Opieki Zdrowotnej —

Dział Służb Społecznych, os.

Kazimierzowskie 9. (am)

Nagrania przebojów
Z. z. Czyigdzie•w Krako

wie można nagrać , najnowsze
piosenki na taśmy magnetofo
nowe?

Radzimy Fanu zwrócić się do
nowo otwartego Studia Nagrań
Dźwiękowych przy ul. Grodz
kiej 2 (w podwórcu), które

czynne jest codziennie w godz.
od10do18,sobotyod12do18.

(v)
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Wykorzystać
po raz wtóry

Era tanich surowców bezpowrotnie minęła. Coraz częściej
mówi się o tzw. barierze materiałowej, która hamuje roz
wój produkcji. Tymczasem w Polsce z dziwną niefrasobliwo
ścią traktuje się najłatwiej dostępne materiały — surowce

wtórne.

W GLOMEBACJE MIEJSKIE
oraz

ich

stanowią
zagrożenie
turainego,
pankach mogą być wykorzysta
ne jako pełnowartościowy su
rowiec. Ocenia, się, że surowców
takich uzbierało się kilkaset
milionów ton. Składają się na

nie olbrzymie ilości makulatu
ry, złomu metali, tworzyw
sztucznych, szkła, odpadów gór
niczych itp.

Ilość np. popiołów z elektro
wni i elektrociepłowni rośnie
w niebywałym tempie, a są one

cennym materiałem przy pro
dukcji zarówno betonów ko
mórkowych, kruszyw jak i ce
ramiki. Poważnym problemem
jest też zagospodarowanie żużli

hutniczych. Ich ilość w 1976 ro
ku wyniosła około 6 min ton
Równocześnie na hałdach znaj
duje się około 45 min ton sta
rych żużli. Zachodzi więc pil
na. konieczność stworzenia wa
runków umożliwiających wyko
rzystanie ■rosnących ciągle hałd
w przemyśle materiałów bu
dowlanych. tym bardziej, że w

materiały budowlane nie jes
teśmy najzasobniejsi.

W przemyśle miedziowym z

kolei nagromadziło się ok. 8J
min ton odpadów i w związ
ku z szybkim rozwojem tej
branży ilość ich będzie rosła
nadal. Obecnie są one stosowa
ne. w ograniczonych jednak ilo
ściach, jako materiał do pro
dukcji sztucznych kruszyw bu
dowlanych oraz w .rolnictwie.

Występujące
dukcji nawozów h

odpady fosfogipsu
wykorzystane do
kwasu siarkowego
cementowego,
winny być
jak najszybciej również i dla
tego, że stwarzają zagrożenie
dla środowiska naturalnego.
Lepiej iest już z odpadami w

przemyśle wytwarzającym sodę.

przemysł w,ytwarz.ają
coraz więcej. Często
one nawet poważne

dla środowiska na-

choć w wielu pitzy-

natomiast w pro-
fósforowych

mogą być
produkcji
klinkieru

Odpady te po
za gospoda rowy wane

i

mo makulaturę, złom, chleb, ale

mają gdzie je oddawać, bo po
myślano o .specjalnych pojem
nikach pozostających w zasięgu
lokatorskiej ręki. Odbiorem i

sprzedażą tych surowców zaj
mują się wyspecjalizowane fir
my — którym się to opłaca.
Oparto się tam bowiem na pro
stym założeniu, że obywatel nie
będzie odstawiać znikomych i-
lości odpadków, jeśli nie stwo
rzy mu się odpowiednich wa
runków w postaci specjalnych
pojemników. Co ciekawsze, po
myślały o tym kraje znacznie
od nas bogatsze.

WITOLD DOMAGALSKI

jest rów-
makulatu-

■przemyśle
drogą ce-

się do o-

Co kryją zwieńczenia

Tu Wykorzystuje się ok. 65

proc, zasobów gromadzonych w

ciągu roku.
ISTOTNE ZNACZENIE dla

gospodarki ma właściwe wyko
rzystanie złomu stalowego. Jest
on najtańszym surowcem wyjś
ciowym hutnictwa. Do wypro
dukowania jednej tony stali

huty zużywają obecnie około
589 kilogramów złomu, reszta to

specjalne dodatki i ruda. Wska
źnik wykorzystania złomu wy
nosi więc dla polskiego hutnic
twa 58 procent i w miarę mo
dernizacji tego przemysłu po
winien się powiększać.

Dalekie od ideału
nież wykorzystanie
ry. Zastępuje ona w

papierniczym bardzo
lulozę i przyczynia
szczędności drewna. Udział ma
kulatury w produkcji papieru i

tektury wynosi obecnie ok. 3.3

proc., podczas gdy w innych
krajach wskaźnik ten jest zna
cznie wyższy: w RFN np. wy
nosi on ponad 44 proc., w Wiel
kiej
NRD

szyć
roku

gramy
byłoby zlikwidować import ce
lulozy, czyli zmniejszyć
ki państwa o około 76
nów dolarów.

Nie jest to pełna lista
ców odpadowych, które

żytkiem dla gospodarki
być wykorzystane ponownie.

GŁÓWNYM PROBLEMEM

jest organizacja ich skupu. Nie
stety, ńiedemąga j.pna,. od , Jat.
Dla przeciętnego obywatela
sprzedaż.... makulatury,. złomu

czy suchego chleba — to same

kłopoty. Sieć punktów skupu
jest zbyt mała w stosunku do

potrzeb i z reguły lokalizowa
ne są one na peryferiach miast.

Najczęściej zatem surowce za
miast, do punktów skupu, tra
fiają do śmietników.

W' WIELU KRAJACH nato
miast mieszkańcy oddają dar-

Fragment kolekcji zabytkowych
medali i monet, pierwszy raz

prezentowanych publicznie na

zdjęciu. Wydobyte zostały przed
półwieczem z metalowej puszki,
znajdującej się w gałce zwień

czenia wieży ratuszowej.
Fot. JADWIGA RUElS

Brytanii — 42 proc., w

— 37 proc. Gdyby zwięk-
ilość zbieranego w ciągu
papieru tylko o 2 kilo-

na mieszkańca, można

wydat-
milio-

surow-

z po
mogą

Zwieńczenia szczytów naj
wyższych zabytkowych
krakowskich budowli nie

są dostępne w normalnych
warunkach. Dotrzeć tam mo
żna dopiero wtedy, gdy bu
dowle oplecione zostaną rusz
towaniami dla przeprowadze
nia remontu. Pomiędzy re
montami upływają dziesiątki
lat. Ostatnio, o czym pisaliś
my, bardzo cenne pamiątki
przeszłości wydobyto z gałki
zwieńczenia hejnalnej wieży
kościoła Mariackiego. Co kry
ło się w zwieńczeniach wcze
śniej remontowanych budów
li? Co znajdzie.- .się w spuś.ci-
żnie

W
m.

nam,
medale i monety. Pochodzą z

XVIT i XVIII w. Są darem
krakowskich
swego miasta,
stały z gałki

w prasie. Do
numizmatów dolą-
dokument.y: na per-
widnieją imiona i
ofiarodawców me-

po., naszych czasach?
Muzeum 1

Krakowa

przechowywane tutaj.

Historycznym
udostępniono

mieszczan dla
Wydobyte zo-

wieży ratuszo
wej w trakcie zabezpieczają

cego ją remontu w r. 1923.
Medale i monety nie były do-

tąd prezentowane publicznie,
ich zdjęcie jest pierwszym u-

kazu.iącym się
kolekcji
czone są
garninach
nazwiska
dali i monet.

Warto przy okazji przypom
nieć. iż w trakcie ostatniego
remontu wieży ratuszowej, po
zdjęciu jej zwieńczenia w r.

1962, wydobyto z gałki, z zalu-
towanej, metalowej puszki, u-

mieszczony tu w r. 1928 doku
ment. Stwierdza on m. in.:
„Roboty około odnowienia i

konserwacji wieży ratuszo
wej dotąd wykonane, są tyl
ko zaczątkiem dalszej pracy

nad zachowaniem tego zabytku
Krakowa co wypełnić posta

nowiła Gmina m. Krakowa w

poczuciu świętego obowiązku
wobec przeszłości, a potom
nym ku pamięci i dalszej pie
czy”. Dokument, ten przecho
wywany jest, w Archiwum
Akt Dawnych m. Krakowa.

Pełna realizacja zapowie-

dzianych prac nastąpiła jed
nak dopiero w ponad 30 lat
później. Starym zwyczajem,
relacja na ten temat umiesz
czona została w gałce wieży
ratuszowej. Odnotowano m.

in., iż remont zakończony zo
stał „wr.1963—wrokuza
inaugurowania uroczystości
600-lecia Uniwersytetu Jagiel
lońskiego”. Tak więc i w na
szych czasach dba się o to, by
pozostawiać cenne dla potom
ności dokumenty.

Przypomnijmy jeszcze, że

gdy w r. 1965 zdjęto zwień
czenia wieży Ratusza na PI.
Wolnica i,otwarto gałkę, .była
ona — njestęty — .ppsta. I .tu-,
taj umieszczono dokument na

temat przeprowadzonej odno
wy, stwierdzający m. in., że
zakończona została „w r. 1966
— w jubileuszowym roku Ty
siąclecia Państwa Polskiego”.

Po odnowie he.inalne.i wie
ży kościoła Mariackiego po
dobny dokument znajdzie się
w gałce wieńczącego ją heł
mu. (bp)

demograficzny
( luśród... fok

'.rx. Focza, maleńki
WW skrawek lądu, położony

na wschód od Sack.al.ina, to

jedno z trzech na święcie lę
gowisk fok. Statkom nie

I wolno tu podpływać na odle-
I glość mniejszą niż 30 mil, sa-

I molotom zaś nie wolno nad
1 nią latać.
> Zimą foki żywią się-w mo-

yrzoeh południowych, między
1 Japonią a Koreą, na Pacyfi-
? ku. przypływają na Wyspę
j Foczą wiosną, gdy nie ma

] na niej już lodu i śniegu.
1 Obecnie na wyspie jest już
1 ciasno. Próboicano przesied-
} lać foki na sąsiednie wyspy,
\ ale uciekały stamtąd. Trzeba
i więc będzie Wyspę Foczą

‘

’

powiększyć. f

i!
iii
ZI
i

i.

Praco

PRZYJMĘ osobę docho
dzącą do dziecka. Tcl.
637-20 wew. 367. g-35918

DO lekarza (starsze oso
by) potrzebna
ca. Wysokie
d zenie. Nowa
Centrum A
432-53.

dochodzą-
wynagro-

Huta, os.

1/11, tel.
g-35920

UCZENNICĘ do nauki
dziewiarstwa przyj mę. —

Fi acownia Dziewiarska,
Kraków, Nowa Huta, os.

Centrum B bl. 10.

g-35635

Nauko

KTO udzieli lekcji języ
ka holenderskiego? Tel.
403-05. g-35361

PRZETARGI

Tólski Związek Głuchych, Zakład Szkolenio-

wo-Frodukcyjny w Pcimiu k. Myślenic — ogła
sza, że W DRODZE PRZETARGU zleci wyko
nanie tynków zewnętrznych nakrapianych tar-

raboną na pięc'okondygnacyjnjm budynku —

o powierzchni 1380 m!.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 146.229

złotych.
Termin wykonania do 30 czerwca 1978 roku.

Oferty, z napisem „przetarg”, należy kiero
wać pod adresem Zakładu, najpóźniej do dnia
17 stycznia 1978 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia
1973 roku, o godzinie 10, w świetlicy Zakładu.

W przetargu mogą brać udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielnie pracy i rzemieśl
nicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta, bądź unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania przyczyn.

K-9236

KURSY
ZAOCZNE

(nauka w niedziele)

przygot owująeó
do egzaminów

CZELADNICZYCH

i MISTRZOWSKICH

w zawodach: ♦ fryzjera
< szklarza ♦ fotografa ♦
złotnika ♦ optyka ♦ in
troligatora ♦ kucharza ♦

kelnera ♦ i innych
organizuje Zakład Do

skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,
tel. 639 -41 — oraz

ul. FLORIAŃSKA 29
tel. 228-90, 271-30.

K-9054

999999999999999

999999999999999

KURSY
BHF-IIIIIIIstopnia

na zlecenia
zakładów pracy

organizuje na terenie

miasta

Krakowa Zakład Dosko
nalenia Zawodowego

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

telefon 839-41

oraz

ul. FLORIAŃSKA 29,
tel. 228-90, 271-30.

K-9047

999999999999999

KURSY
SPAWANIA

elektrycznego i gazowego,
PALACZY c. o.

I kotłów wysokoprężnych
organizuje Zakład Dosko

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

telefon 639-41 — oraz

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

K-9036

ww—wt
STUDENT matematyki —

udzieli korepetycji, przy
gotuje do matury. Żółtek,
Kraków, Lotnicza 10.

g-35357

UCZĘ matematyki, fizy
ki, elektrotechniki. —

Szwaczka. Winiąrsk i ego
34/80 (Nowy Prokocim).

g-35598

Kupno

MECHANIZM kierowni
czy do Fiata 127p. Tel.
351-20 *S619-g

TRABANT 600 lub 601 —

tanio kupię Oferty 35975
..Prasa”' Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ frezarkę do dre
wna. z ramieniem. Ofer
ty 35597 ..Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DACIA kupię. Oferty
35623 ..Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ŁÓŻECZKO dziecięce,
włoskie — kupię. Tel.
274-43. g-35627

ZDECYDOWANIE kupię
magiel elektryczny. —

Oferty 35919 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Sprzedaż

KOŻUCH damski, włoski,
sprzedam. Telefon 607-42 .

35810-g

KOŻUSZEK męski, krót
ki, rozmiar średni, błam
— łapki brązowe. Aleja
Pokoju 21/20.

g-35887

ATRAKCYJNA — wioska
suknia ślubna. Tel. 465-35.
od godz. 18.

g-35201

PUDLE miniaturki — po
championie — sprzedam.
Bronowicka 52/54, bl. IIT 25.

g-35970

FIAT 125p — 1500, z r.

1976 — sprzedam. Oferty
35966 ..Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

OBSTĄPIĘ pięknego 3-
k (niego wilczura. Tel.
602-13. g-35593

FLIZY czeskie — sprze
dam. Na Lotnisku 19/16.

g-35592

NOWE pierze, puch —

sprzedam. Oferty 35599
„Prasa” Kraków. Wiśl

na 2.

BIAŁE flizy. Tuleja, ul.
Dominikańska 3/8.

. g-35600

FUTRO karakułowe po
pielate — tanio sprzedam.

DOGI — szczeniaki

piękne — sprzedam. Al.
Kasztanowa 49. g-35620

Tel. 421-37. g-35621

NOWY męski
Tel. 338-38.’

kożuch. —

g-35900

PRACTICA
119-49.

L-2 . Tel.
g-35625

SKODA S 100L. Kraków,
ul. Rzeźnicza 10/27, godz.
17—20. g-35914

FIAT 126p —

Kraków, ul.
4/14, godz. 16—

sprzedam.
Rolnicza

-18.
g-35644

MASZYNĘ do pisania,
nową — sprzedam. Tel.
712 85, po godz. 20.

g-35649

AKORDEON czeski 120
basów w dobrym stanie
— sprzedam. Wiadomość.
Nowa Huta os. Wandy
25/18b. g-35638

CASIO fx 1000 z zasila
czem. Oferty 35990 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

TRABANT combi, r. 1974.
Okólna 24/106.

g-35988

KOŻUCH damski, zagra
niczny — sprzedam. Na
Błonie 13 b, m. 82. godz.
18—20. g-35993

WZMACNIA CZ lampowy
o mocy 40 Wat oraz ko
lumną głośnikową 25 Wat
(dwa głośniki Regenta) —

sprzedam. — Wiadomość,
tel. 752-25.

g-35783

PRALKĘ- automatyczną
— sprzedam. Oferty 35777
„Prasa” Kraków. Wiśl
na 2.

KOŻUCH męski oficerski.
Tel. 104-34.

£-35781

SZAFĘ trójdzielną, tap
czan dwuosobowy --

sprzedam. Ul. Kasprowi
cza 6/2.

g-36007

KOŻUCH męski, krótki,
turecki, średni — sprze
dam. 'Modrzewskiego 43,
tcl. 175-81.

g-36014

Lokale

PRACUJĄCA, po studiach,
członek spółdzielni miesz
kaniowej. poszukuje po
koju. Oterty 35310 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA poszukuje
samodzielnego pokoju. —

Czynsz miesięcznie. Ofer
ty 35960 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

M-2 Katowice, M-5 Opole
— zamienię na Kraków.
Oferty 35962 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE 3-pokojOWe,
superkomfortowe, kwate
runkowe — zamienię na 2
mieszkania po pokoju z

kuchnią i pojedynkę. No
wa Huta, Centrum A, bl.
5 25, po godz. 16.

» g-35974

KIELCE! Komfortowe po
kój z kuchnią, zamienię
na Kraków. Arna łowicz —

Kielce, Lecha 6/28.
359Q9-g

KIELCE! 2 pokoje z kuch
nią, własnościowe, II pię
tro. zamienię na podobne
w Krakowie. Balcerek —

Kielce, Żeromskiego 44/33

35910-g

DO wynajęcia pokój ume
blowany. Kraków, Szczy
gla 23A.

$5915-2

KUPIĘ mieszkanie własno
ściowe M-4 na terenie
Krakowa lub Nowej Huty.
Stanisław Słunik, Gorz
ków, 28-507 Wielgus, woj.
kieleckie.

35640-g

WODZISŁAW Śląski! M-5
kwat erunkowe, kom fo r-

towe, z garażem — zamie
nię na podobne w Kra
kowie lub okolicy. Ofer
ty 35912 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

NOWY Sącz — M-2 spół
dzielcze — zamienię na

równorzędne lub większe
w Myślenicach albo Kra
kowie. Oferty 31877 „Pra
sa” — Nowy Sącz, Naru
towicza 6.

S-31877

DWA mieszkania super
komfortowe w Nowej Hu
cie: pokój z kuchnią ora.z

dwa pokoje, ślepa kuch
nia — zamienię na jedno-,
dwu- lub trzypokojowe z

loggią. Najchętniej dzielni
ca ta sama. Oferty 35624
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SUPERKOMFORTOWE —

spółdzielcze M-3 (dwa po
koje kuchnia) w Nowej
Hucie — zamienię na dwa
samodzielne mieszkania —

najchętniej w odrębnych
dzielnicach. Oferty 35591
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
pokoju — może zaopieko
wać się starszą osobą. —

Oferty 35594 ..Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

POKOJ umeblowany dla
studenta, albo samotnego
pana. Oferty 35608 „Pra
sa” —- Kraków, Wiślna 2.

SAMOTNY, pracujący, po
szukuje niekrępującego —-

umeblowanego pokoju. —

Zgłoszenia: telefon 129-91,
godzina 7—15 lub oferty
35905 ..Prasa” — Kraków,
Wiś’na s

ZAJMĘ się starszą, niedo
łężną osobą w zamian za

mieszkanie. Telefon 411-75
35897-g

SAMOTNY, pracujący, po
szukuje u meblowanego,
pokoju, — najchętniej w

centrum lub na osiedlu
XXN-lecia. —• Oferty 35623
..Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Nietuchomości

CHAŁUPĘ starą drewnia
ną wraz z ogrodem — ku
pię. Oferty 35605 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ domek jednoro
dzinny na terenie Krako
wa lub Nowej ł-Ś .ity — z

działką lub ogródkiem. —

Stanisław Słupik — Gorz
ków. 28-507 Wielgus, woj.
kieleckie.

356S9-g

Zguby

KNAPIK Tadeusz, zam.

Grójec 244, zgubił legity-
njację szkolną nr 183/76 —

wydaną przez Zespół
Szkół Budowlanych w

Krzeszowicach.
__________________ 35611-g

ZGUBIONO kosmetyczkę z

painiątkową biżuterią. —

Znalazca proszony o zwrot
za wysoką nagrodą. Tele
fon 346-37.

35651-g

Różne

ZESPÓŁ muzyczny zagra
na weselach, zabawach. —

Tel. 203-50, godz. 13—15.

g-35964

POSZUKUJĘ — wydzier
żawię lokal' nadający się
na warsztat mechanild po
jazdowej (kanał, woda, si
ła. wys, lokalu 2.70 m) —

na terenie Krakowa. Ofer
ty 35606 ..Prasa” — Kra
ków. Wiślna 2
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Rozwój
komunikacji miejskie)

w Myślenicach
Dzięki staraniom Urzędu Mia

sta i Gminy w Myślenicach
Spółdzielnia „Autotransport” z

Krakowa uruchomiła niedawno
w Myślenicach komunikację z

centrum miasta na Zarąbie i
Górne Przedmieście, a z dniem
21 grudnia 1977 również na tra
sie Myślenice — Kraków —

Myślenice,
Od dnia 29 grudnia 1977 ob

jęła ona 2 dalsze dzielnice My
ślenic a mianowicie Dolne
Przedmieście i ulicę Daszyń
skiego.

Wprowadzenie i poszerzanie
komunikacji miejskiej w My
ślenicach jest dużym udogod
nieniem dla wszystkich miesz
kańców tego miasta a zwłaszcza
osób dojeżdżających do szkół i aby w najbliższym czasie ilość
zakładów pracy, (ms) I tych specjalistycznych gospo-

Powoli zaczyna wzrastać

pogłowie zwierząt pspoderskicii
W naszym województwie

klada się coraz większych
rań dla podniesienia towaroWo-
ści gospodarstw rolnych, co

bezpośrednio łączy się z możli
wościami lepszego zaopatrzenia
rynku. Szczególnie dobrymi
wynikami w zakresie upraw
rolnych i hodowli zwierząt in
wentarskich legitymują się spe
cjalistyczne gospodarstwa, za
równo indywidualne, jak zespo
łowe. Jest ich w województwie
już 842, w tym 222 zespołowe
i 620 indywidualnych. Zamie
rzenia idą w tym kierunku,

do-
sta-

przynajmniej

TELEFON TYGODNIA 211-87

i CZEKA NA ODPOWIEDŹ
; Akcja: domy towarowe
j Mamy w Krakowie trzy popularne domy towarowe:

| ,,Krakus”-Centrum przy ul, św. Anny, „Jubilat” u zbiegu
f Alei i Zwierzynieckiej oraz „Hermes” na os. Ugorek,
( Czy domy te są dobrze zaopatrzone? Czy są takie to-
« wary, które powinny się w nich znaleźć i takie, które
) można z nich usunąć? Czy krakowskie domy toivarowe
> mają włąsciirą koncepcję stoisk? Jeśli nie, to jaka ona

1 powinnna być? Jednym słowem, jak ma wyglądać dom
? towarowy z prawdziwego zdarzenia, a jaka jest krakow-
t ska rzeczywistość?
ł Czekamy na uwagi naszych Czytelników jutro w go-
( dżinach 9—12, telefon 211-87. Prosimy również o uw?agi
) listowne. Będą one tym cenniejsze, że jutrzejszym tele-

j fonem tygodnia chcielibyśmy rozpocząć na lamach „Echa
) Krakowa” dyskusję na temat domów towarowych.

darstw została

podwojona.
Będzie to

na drodze
możliwości
zwłaszcza
na naszym
produkcji rolnej i hodowlanej
— gospodarstwach indywidual
nych.

W centrum uwagi znajdować
się będą nadal sprawy hodowli
zwierząt inwentarskich. W tej
dziedzinie region
wychodzić z impasu,
czas ubiegłorocznego
wego spisu zwierząt
no 10 proc, wzrostu

trzody chlewnej,
czesnym jeszcze spadku pogło
wia bydła o 3 proc., to kon
trolny październikowy spis u-

jawnił wzrost pogłowia trzody
chlewnej o 16 proc., przy rów
noczesnym wzroście pogłowia
bydła o 2,3 proc.

Tegoroczny plan zakłada dal
szą odbudowę pogłowia inwen
tarskich zwierząt. Przewiduje
się w porównaniu z ubiegłym
rokiem wzrost pogłowia trzody
chlewnej o 11 proc. tj. do 217

tys. szt. oraz bydła o ok. 4 proc,
tj. do 161 tys. szt. Istnieją po
temu szanse, o czym świadczy
chociażby to, iż: w 1975 r. po
głowie zwierząt było nieco
wyższe od tego, co założone

dalssym krokiem
stwarzania lepszych

produkcyjnych,
— w decydujących
terenie o rozwoju

nasz zaczyna
Jeśli pod-

czerwco-

odnotowa-

pogłowia
przy jedno-

W GALERII KTF przy ul.
Boh, Stalingradu 13 w środę 4
bm. o godz. 19 specjalna pro
jekcja kolekcji barwnych prze
źroczy autorów z Klubu Foto
graficznego „Niezależni’’ w

Jastrzębiu Zdroju — mgr inż.
Zofii Lubczyńskiej i mgr inż.

V/ kilku wierszach

Przedstawienia

Teatru

Jerzego Lubczyńskiego — gór
ników Zagłębia Rybnickiego i

budowniczych Jastrzębia Zdro
ju. Projekcję i dyskusję po

prowadzi mgr Cz. Mostowski.
O godz. 19.30 rozstrzygnięcie
konkursu na najlepszą foto
grafię miesiąca za grudzień
1917 r. Temat i ilość prac do
wolna. Prace składać można w

ze Skopje

do. godz.biurze. KTF w środę
1S.30. Konkurs i dyskusję po- i

prowadzi mgr J. Baranowski. |
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Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:
* 18.30 — KDK, sala drewniana

— Studium Wiedzy o Muzyce — o

„Jazzie w krajach socjalistycz
nych” mówić będzie J. Poprawa.

* 18.30 — Klub NOT, ul. Stra
szewskiego 28 — Noworoczne spot
kanie Koła Krośnian.

JUTRO O GODZINIE:
.

* 18 — PAN. ul. Sławkowska 17
Kom. Siowianoznawstwa dr R.

Sujecka — referat pt. „Żeńskie
nazwy- zawodowe w językach sło
wiańskich”.

* 18.30 — KDK, s. 115 — Stu
dium Wiedzy o Sztuce — prof. Wł.
Hódys — „Paul Gauguin — eks-

eentryzm a egotyzm”.
* 19 — Klub MPiK, pl. Central

ny — Inauguracja cyklu „Szkoła,
życia”. Recital St. Zawiszanki

„Miłość ci wszystko wybaczy”.
* 19 - Klub Literatów, ul.

Krupnicza 22 — Maria Dłuska
„Ludzie pośród wydarzeń” —

prowadzi H. Markiewicz.
A FOZA TYM:

* W okresie od 4 do 7 stycznia
br. odbywać się będzie w KDK,
(s.. marmurowa) Międzywojewódz
kie Seminarium Dyrektorów GOK
Kraków — Nowy Sącz — Tarnów.

Na zaprószenie Teatru „Ba
gatela” w dniach 6 i 7 bm.
gościć będzie w Krakowie
Dramski Teatr ze Skopje (Ju
gosławia). Teatr ten przyjeżdża
z dwoma spektaklami, które

pokaże na scenie „Bagateli”.
6 bm. odbędzie się spektakl
Kole Casule „Mroki”. Jest to

sensacyjny dramat z okresu
walk narodowowyzwoleńczych
Jugosławii w reż. L . Georgiev-
skiego. 7 bm. Teatr wystawi
ludową baśń dla dorosłych „Ja-
ne Zadrogaz” G. Stefanovskiego
w reż. S . Unkovskiego.

Podczas pobytu w Polsce
Dramski Teatr występować bę
dzie również w Warszawie w

Teatrze Nowym i Katowicach
w Teatrze Śląskim im. S . W

spiańskiego.
Przedsprzedaż biletów prowa

dzi kasa Teatru „Bagatela” ul.

Karmelicka 6.

jest w tegorocznym planie. Jest
on więc- traktowany jako pro
gram minimum
ści, by został

Sprzyjać temu

rozwój własnej
Dużo zależy od
biegów agrotechnicznych, które

mają przyczynić się do zwięk
szenia plonów zbóż i ziemnia
ków, przeznaczanych na pasze.

(bp)

— są możliwo-
przekroczony.

będzie m. in.
bazy paszowej,
wiosennych za-

„Chochoł"
do Podgórza

Najpierw
wytwórnia
wał się tutaj przemysł tereno
wy, a wreszcie przejęły te piw
nice dla siebie Zakłady Prze
mysłu Cukierniczego „Wawel”
na magazyny. Niestety kolejni
użytkownicy nie dbali
o to locum przy ul.

skiej 1, niszczało więc
raz bardziej. Zapewne
bezużytecznych składowisk był
by przesądzony, gdyby nie po
mysł pani Krystyny Orłowskiej.
Zachęcona decyzjami władz

państwowych o zielonym świet
le dla prywatnych osób prag
nących uruchomić usługi, piw
nice przy ul. Węgierskiej 1 po

była tu prywatna
wafli, potem uloko-

zupełnie
Węgier-

ono co-

jego los

Przedstawiał się jako pracownik ZUS
i kradł pieniądze

Komenda Wojewódzka Milicji
Obywatelskiej w Krakowie pro
wadzi postępowanie przygoto
wawcze przeciwko Stanisławo
wi Łojasowi, zara. w Krakowie,
który w okresie od sierpnia do
października 1977 r. przedsta
wiając się jako pracownik Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych,
Opieki Społecznej lub lekarz

pracujący społecznie w tych in
stytucjach, wchodził do mie«-.
kań emerytów' i wyirorźystująć

ich nieuwagę kradł pieniądze i
inne wartościowe przedmioty.

W każdym przypadku żądał
okazania dokumentów związać
nych z pobieraną emeryturą, a

kiedy osoba pokrzywdzona zaję
ła . się ich szukaniem, wykorzy
stywał stworzoną sytuacją i o-

kradał mieszkanie. Podczas roz
mów z osobami pokrzywdzo
nymi obiecywał załatwić: pod
wyżkę emerytury, zapomogę
bezzwrotną na zakup opału czy
malowanie mieszkania.

Milicja Obywatelska zwraca

się - z prośbą do osób okradzio
nych, które dotychczas nie zło
żyły zawiadomień — o osobiste
bądź telefoniczne skontaktowa
nie się z Komenda Wojewódz
ką MO w Krakowie ul. Siemi
radzkiego 24, pokój 40, telefon
nr 239-22 wewn. 469, w godzi
nach 8.00—16.00 .

KLUB MlłOSNIKOW

. . .zaprasza w czwartek 5 sty
cznia o godz. 19 do Złotej Sali
Filharmonii na spotkanie z cy
klu „Wybitni artyści polscy” —

z udziałem JACKA, KASPRZY
KA, dyrygenta, laureata Kon
kursu Dyrygenckiego im. Kara-

jana w Berlinie Zachodnim

(listopad 1977). Prowadzi spot
kanie — mgr Jacek Berwaldt.

Kłopot za 200 dolarów
Jeden z naszych czytelników,

dysponując kwotą 200 dolarów,
postanowił w nowym roku o-

tworzyć sobie w banku rachu
nek walutowy „A". Okazało się
jednak, że łatwiej postanowić,
niż wykonać. Przynajmniej w

dniu 2 stycznia br. Oddział
PeKaO przy ul. Pijarskiej za
łatwiał bowiem formalności tyl
ko do godz. 10.30 . Potencjalnego
klienta skierowano więc Stam
tąd do siedziby banku na rogu
Rynku Gł. i ul. Szewskiej, po to

tylko, by dowiedzieć się, ze

rachunków walutowych się tu

nie otwiera. Z kolei placówka
przy ul. Wiślnej 7 miała otwo
rzyć swe podwoje dopiero o

godz. 13-tej. Straciwszy tym spo
sobem przeszło 2 godziny niedo
szły właściciel konta „A po
wrócił wraz z dolarami do do
mu... (hs)

Str. 5

zawędrował
stanowiła wykorzystać na ka
wiarnię. Mimo niedowierzania
dosłownie wszystkich -znających
te pomieszczenia, mimo ostrze
żeń ze strony życzliwych jej
ludzi, wraz z całą rodziną przy
stąpiła do remontu. Ogromnym
nakładem kosztów, a przede
wszystkim wysiłkiem własnej
pracy w ciągu niecałych 8 mie
sięcy dokonał się tu cud.

Dwie prześliczne stylowe sal
ki, w których wygospodarowa
no 35 miejsc, drewniane stoliki
i zydelki, obudowany metalem
barek, funkcjonalne zaplecze,
czekają wprost na gości, którzy
już od najbliższego czwartku
będą tu mogli wypić kawę,
herbatę i zjeść barową potrawę.

Już teraz p. Krystyna Orłow
ska iidstępniła ściany kawiarni
studentom ASP, którzy będą
tu mogli (zresztą już prezentu
ją) przedstawiać swoje prace
malarskie lub graficzne. Czyn
na tu więc będzie stała gale
ria.

Nie przez przypadek zadomo
wili się tutaj tak od razu ar
tyści, kawiarnia bowiem nosi
nazwę „Chochoł”, od pamiętnej
postaci Chochoła z „Wesela”
Wyspiańskiego- Na razie

jego postać znajduje się
kału, ale pani Krystyna
cuje, że w najbliższym
przybędą i inni

„Wesela", a także czapka
kowska i sławny róg.

Tak więc już''od 5" bm.
kelnerki i kucharka dbać

otobygi
tu zjeść smacznie i szybko:
solkę po bretońsku,
pstrąga, kiełbasę na

inne przysmaki.
Autorem prześlicznego Wnę

trza jest inż. arch. Romuald
Loegler, a w Wyczarowaniu
„Chochola” w tych ponurych
jeszcze do niedawna piwnicach
niemałą rolę odegrał Sylwester
Orłowski prywatnie mąż właś
cicielki. (bog)

Przed wyborami do rad naro
dowych odbywa się sprawdzanie
list wyborców. Codziennie w go
dzinach od 14 do 20, w lokalach

wyborczych dyżurują członkowie

obwodowych komisji.
Odwiedziliśmy Komisję Wy

borczą nr 66 w świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 20 przy Rynku
Kleparskim, spis sprawdziło już
kilkadziesiąt osób. Zadbano o

wystrój plastyczny lokalu, a dla

wygody mieszkańców z tego ob
wodu zainstalowany został tele
fon (206-58), gdyż i tą droga, mo
żna sprawdzić swe dane na .spi
sie.

Fot. Jadwiga Buliiś

tylko
w lo-
obie-

czasis
bohaterowie

kra-

dwie-
będą

;ofcfe’ '„Cftóćhoła^nfcigli'
fa-

fląeżki.
gorąco i

MAIUS
portret

COLLEGIUM
wzbogaciło się o

profesora Adama V stula-
niego, pędzla Juliusza Cze
chowicza, ofiarowany Uni
wersytetowi przez syna
profesora Jerzego Vstula-
niego.

ROZMOWY PRZY HERBACIE ^ ^

Nie dla nas sznur taksówek?
3

s

i
Si

i

Sa

na postojach taksówek sznur sa-

pasażera, dzisiaj pasażerowie cze-Dawno minęły czasy gdy
mbcliOdów’ oczekiwał na

_

kają na taksówki i to w coraz dłuższych kolejkach. Czy ist
nieje jakaś szansa na poprawę tej sytuacji? — zwracam się z

tyra pytaniem do prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywat
nego Handlu i Usług - EDMUNDA OSIŃSKIEGO.

— Rzeczywiście sytuacja
nie jest najlepsza. Specjaliści
twierdzą, że
mieszkańców

padać 3Ó—35
więc w naszym mieście winno
ich być minimum 2100, a tym
czasem jest ich aktualnie 1200

(w trzech ostatnich latach uby
ło 300). Mimo pokutującego w

społeczeństwie jeszcze dość

często przekonania, że taksów
ka to zloty interes, zawód ten

nie cieszy się popularnością.
Podjęta niedawno przez pre
zydenta decyzja o wprowadze
niu tzw. taksówek póletato-
wych powinna jednak (choć w

pewnym stopniu) poprawić sy
tuację. Oczywiście pod jednym
warunkiem, że znajdą się
chętni, którzy z tej oferty sko
rzystają.

— A dużo jest chętnych?
~ Zainteresowanych jest

kilkadziesiąt osób, ale na pra
cę zdecydowała się jak do tej
pory tylko jedna.

każde 10.000

przy-
taki

na

powinno
taksówek,

— Czy nie uważa Pan,
że tak małe zainteresowa
nie wynika ze zbyt du
żych wymagań odnośnie
wyposażenia bądź co bądź
prywatnego samochodu, w

atrybuty profesjonalnej
taksówki jak taksometr,
„kogut na dachu” i nu
mer boczny, które „od-
prywatniają” samochód,
służący jako taksi prze
cież tylko kilka godzin, a

równocześnie te inwesty
cje wymagają sporego
wkładu finansowego.

— Na pewno ma Pani rację,
ale nie całkiem. Spróbuję wy
jaśnić o co mi chodzi. We
dług mnie chętni do podjęcia
tej dodatkowej pracy są ciągle
jeszcze nie doinformowani tzn.

nie znają w pełni treści decyzji
prezydenta i dlatego podcho
dzą doń nieufnie. pewno
trudności (nie mówiąc już o

cenie) stwarza nabycie takso
metru. Przeciętnie trzeba nań
czekać obecnie ponad miesiąc.
Byłbym więc za opublikowa
niem i to w’ prasie treści de
cyzji bez skrótów, a także,
tu apel do „Polmozbytu” o

to, by ten, rozumiejąc społecz
ny interes, zwrócił się do fa
bryki produkującej teksome-

try, by dostarczyła ona np.
300 sztuk po-za kolejnością.

— A czy nie byłoby
prościej zrezygnować z

tych atrybutów i zastąpić
je dokładnie wy cech cwa
nym licznikiem kilome
trów, stanowiącym wypo
sażenie każdego samocho
du, wydrukowaną, ta bejtj
przeliczeniową kilome
trów na. złotówki i u-

mieszczeniem odpowied
niej wywieszki na przed
niej i tylnej szybie z od
powiednim oznaczeniem?

— Absolutnie nie. bo np. brak
taksometru nie gwarantuje rze
telności w pobieraniu opłat,
uważam więc, że wymagania
prezydenta są słuszne.

— A więc w tym punk
cie się nie zgadzamy. A

wracając do samego pro-

się
na-

ia-
do-

s
i

s

zmia-
kilo-

5.50

blemu deficytu taksówek,
to czy nie dałoby
wreszcie uregulować
brzmiałego problemu
kim jest obowiązująca
tychczas taryfa?

— Od dłuższego czasu w Pań
stwowej Komisji Cen leży
wniosek Naczelnej Rady Zrze
szeń Prywatnego Handlu i U-

slug dotyczący korekty
ny opłaty za pierwszy
metr, dzisiaj wynoszącej
zl na złotych 19 i godziny ocze
kiwania z 30 zł na 60 zl. Prag
nę tu zaznaczyć, że np. u na
szych sąsiadów oplata za pier
wszy kilometr równa się cenie
1 litra benzyny. Ważnym pro
blemem jest również oplata
tzw. karty podatkowej. W

przypadku kiedy taksówkarz
nie posiada, zmiennika oplata
wynosi 1.200 złotych, natomiast

jeśli ma zmiennika, oplata
jest o 100 proc, wyższa. Postu
lujemy by różnica Wynosiła
najwyżej 30 procent, właśnie
bowiem przy zmienniku pojazd
może być lepiej wykorzystany.

— Dziękuję za rozmo
wę.

Notowała:

BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

i

(Dokończenie ze str. 6)
giellońskie bl. 1, w godz. la—22,
lei. 856-26 — dla Nowej Huty, Przy
chodnia, ul. Kronikarza Galla 24,
w godz. 18—22, tel. 721 -35 — dla

Krowodrzy, Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3, w godz. 18—22,
tel. 618-55 — dla Podgórza, Inf.

Służby Zdrowia: od godz. 8 do 22,
lei. 373-80. od godz. 22 do 8, tel.
240-93, Inf. Toksykologiczna, Ko
pernika 26, tel. 199-99. Ośrod-k
Inf. dla Inwalidów, ul. 1 Maja 5:
tel. 228-11 (pon. śr. i piął. 16—16).

Rynek Gl. 42 (tlen), Waryńskiego
24 (tlen), Długa 83, pl. Wolności 7,
Rynek Podgórski 0, Pstrowskiego
94, (tlen)U. Huta: al. Rew. Pażdz.
6 (tleń), Centrum A, bl. 3 (tlen).(tleń), Centrum A, bl. 3 (tlen).

zoo
do

Różne
(Lasek Wolak,) od gedz.

15.

22, 23,

Radio
PłlA/AAzLkuj I

NA FALI 1322 M

\,.-a .dor£ioścl: 19, 20, 21,
0.01,1,2,3,4,5.

16 Tu Jedynka; 17.30 Radiokurier.
18.25 Nie tyiko dla kierowców. 18.33
Koncert życzeń. 19.15 Pol. piosen
ki. 19.40 Słynne tematy iiimowe.
20.05 W dyskotece. 21.05 Olimpijski
alert młodzieży. 21.25 Kom. Totali
zatora Sport. 21 .28 Utwory S. Mo
niuszki. 22 .20 Tu Radio Kierow
ców. 22.23 Poznań na muz. antenie.
23.12 Wiad. sport. 23.15 Mistrzowie

nastroju.
PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości: 18.40, 21.30, 23.30.
17 Operetka — jej twórcy i wy

konawcy. 17 .20 Poi tret z pamięci —

rep. lit. — Alfred Fiderkiewiez. 13
Amatorskie zesp. przed mikrofo
nem. 18.30 Echa dnia. 18.40 Kraj
obrazy — aud. 19 Koncert dla me
lomanów. 19.40 Reklama. 20 Publi
cystyka krajowa. 20.20 Kanadyjski
kwartet smyczkowy „Oxford”. 21.20

Bisy w Filharmonii. 21.40 Śpiewa
M. Forrester. 22 Tygodnik Kuitu-

ralny. 22 .40 WOSPRiW. 23.35 Co-

słychać w świecie. 23.40 Na dobra
noc.

PROGRAM 111
UKF 66,89 MHZ

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

'

Bielszy odcień bluesa. 18.10 Polity-
I ka dla wszystkich. 13.25 Czas reta-
i ksu. 19 Książka tygodnia: W. Bie-

| gański, M. Juchniewicz, S. Okęcki
I — Polacy w ruchu oporu narodów
! Europy 1939—1945. 19.15 Przeboje
! czterdziestolatków. 19.35 K. Weber
'

— Wolny strzelec — opera. 19.30

Wielbiciel — ode. pow. B . Kandal-
la. 20 Złote płyty. 20.35 Katalonia

wczoraj i dziś. 21 Tajniki batuty —

W. Rowicki. 21.33 Antologia piosen
ki franc. 22 .15 Fonoteka XX w.

23.03 Moje podróże filmowe — gaw.
K. Zanussiego.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR
UKF 68,75 MHZ

Wiadomości: 16.40. 22 .55.
1.10 Nasz punkt ‘widzenia (Kr).

17.25 Jazz (Kr). 17.40 Głuszcowa noc

— opow. S. Maciejewskiego (Kr).
13 Z muzycznej szuflady (Kr). 13.23

Pogoda (Kr). 18.25 Pasje, podrożę,
przygody. 19 O sprawach rolnic
twa. 19.15 Lek. jęz. ang. 19.30 No
we nagr. radiowe — Utwory Z.

Rudzińskiego, Pol. ork. kameralna.
121.10 NURT. 22.15 Rozmowy o filo
zofii. 22 .35 Szk. Sr. dla Prac. —

Historia. 22.50 w. A . Mozart —

1 Uwertura do opery Wesele Figara.



4 stycznia w Sosnowcu z Płomieniem

Siatkarze Hutnika i

rozpoczynają sezon
niż w latach ubiegłych, bs dopiero w stycz-czalna Gwardia Wrocław z Cia-

n.iu rpzpóczną mistrzowskie zmagania siatkarze. Inaugura- j szkiewiczem i

cyjn.y, a zarazem najciekawszy mecz I kolejki odbędzie się
w Sosnowcu gdzie mistrz Polski — Płomień podejmować
będzie siatkarzy krakowskiego Hutnika.

Krakowianie z zespołu wal
czącego o utrzymanie się w

ekstraklasie, stali się dzięki po
zyskaniu Bebla i Karbarza
oraz powrotowi Kołodziejskie
go jednym, z kandydatów do

czołowych lokat w tabeli. Z

pewnością w I "rundzie będzie
jeszcze szwankowało zgranie
zespołu ale później, hutnicy po
winni sprawiać wiele przyjem
nych niespodzianek. Krakowia
nie. nie mieli zbyt udanego 0-
kresu przygotowań do . śezonii.
Nie doszedł do skutku trady
cyjny turniej o Stalowy Puchar
N.. Huty, stanowiący' od lat. do
brą próbę sił przed sezonem.

Zbyt iriąla. .liczba spotkań spar-
ringówych rozegranych przez
hutników .może odbić się ujem
nie na grze zespołu- Podczas

ostatniego -zgrupowania - w Li-,
manowej Siatkarze Hutnika

ODMIENNIE

Płomieniem
mistrzow-

Ze sporty szkolnego
W DZIELNICY Śródmieście

zakończyły się rozgrywki mis-
trżó.wskie ligi dzielnicowej
dziewcząt i chłopców w siatków
ce. Tytuły zdobył;-' zespoły Szko
ły Podstawowej nr 95 prowadzone
przez mgr K- Rzepecką i mgr J.

Mąłąrza. Dalsza kolejność: wśród

dziewcząt SP nr 7. SP nr 33. SP
nr 64 i ŚP nr 138; wśród chłop
cówSPnr3,SPnr10.SPnr
64 i SP nr 7 W zawodach star
towało 14 zespołów z 10 szkół

podstawowych.
««>•- ■-

odńieprze,
szej części miasta
W trakcie zwiedzani

■liśmy ąię
sportowych,
młodzieży,
się w trzech dvs<-yplinącb
tnnaslyce. pływaniu i koszyków
ce. Zaczynamy zwiedzanie od
sali gimnastycznej. Duża, prze
stronna, znakomicie wyposażo
na.

Ponieważ zajęcia proyradzóne
są z małymi dziećmi — 6—7 lat
— wszystkie przyrządy są spe
cjalnie przystosowane dla ma
luchów Sala dysponuje pełnym
Wyposażeniem gimnastycznym,
są w ięc konie do skoków i konie
z łękami, kółka, drążki, mała
do ćwiczeń wolnych — wszyst
ko zminiaturyzowane, lak by
dzieci ber. trudu mogły realizo
wać przewidziane programem
treningu elementy. Jedna ze

ścian to potężne lustro z batutą
do ćwiczeń choreograficznych,
gdzie specjalista od .-układów ta
necznych i baletowych ćwiczy te

elementy z młodziutkimi adep
tami. - Sekcja gimnastyczna za
trudnia 12 osób — 10 trenerów,
choreografa i akompaniatora.
którzy mają pod opieką 200

Chłopców. W budynku, który o-

SR nr

pod kierunkiem trenera J. Pi
wowara rozegrali dwa mecze

kontrolne z warszawską Le
gią, oba zresztą przegrywając
0:3 i 1:3. W meczach tych nie

uczestniczył jednak J. Sańka i

Kołodziejski. Ponadto w kon
trolnym 5-setowym meczu Hut
nik pokonał 30 grudnia 77 r.

Stal Mielec 4:1. Aktualnie w

zespole Hutnika występują: B.

Bebel, A. Grodziński, M. Kar-

barz, S. Knapczyk, J, Kołodziej
ski, M. Kowal, W. Krawczyk,
J. Kwaśniewski (młody wycho
wanek Hutnika), R. Nizecki,
Jacek Sańka, Ireneusz Sańka
oraz R. Szczęrbik
ze Stali Kraśnik).

Środowy . mecz z

— obrońcą tytułu
skiego, zespołem .Gawłowskiego,
Boska, Sadalskiego i Molendy
będzie dla hutników bardzo

ciężką, próbą. Faworytami będą
sosnowiazanie, ale wierzymy iż
siatkarze Hutnika dołożą wszel
kich starań, aby zagrać w tym
meczu jak najlepiej.

W zbliżającym się sezonie po
za Płomieniem i Hutnikiem w

gronie zespołów czołowych z

pewnością znajdzie się war
szawska Legia, która prowa
dzona przez H. Wagnera na

czele z takimi siatkarzami jak
T. Wojtowicz i W. Stefański
może z powodzeniem walczyć o

jedną' z medalowych pozycji.
Ponadto- groźny jak zwykle bę
dzie AZS Olsztyn z Rybaczew'-
skim i Iwaniakicm oraz nieobli-

szkiewiczem i Jaroszem (w
! przedsezonowym turnieju w So
snowcu Gwardia zajęła pierw
sze miejsce pokonując m. in.
Płomień 3:1).

Resovia i Stoczniowiec win
ny być zespołami oscylującymi
wokół środka tabeli, natomiast
o utrzymanie się w I lidze wal
czyć będzie benidminek — mie
lecka Stal, Wlocławia i... świd
nicka Aria, która pozbawiona
Wojtowiczów nie będzie się już
chyba liczyć, w walce o lepsze
lokaty.

Oto
kań — 4 stycznia:
Hutnik, Resoria —

oraz Stal Mielec —

5 stycznia: Stal —

Resovia
nia:
Avia
ław,
uia
Następna runda spotkań odbę
dzie się w dniach 11—15 stycz
nia. — Hutnik grać będzie u sie
bie 11. I. z Aria,, a 12. I. z Legią.

(Wi-Gr)

program I kolejki spót-
1‘łomień —

Stoczniowiec
AZS Olsztyn,
Stoczniowiec,

AZS Olsztyn. 7 stycz-
Legia — Wł«ęlavia oraz

Świdnik — Gwardia Wroc-
8 stycznia: Legia — Gwar-
oraz Avia -- Wtocłayia.

Piłkarze ręczni Hutnika
na II miejscu
PIŁKARZE ręczni krakowskie

go Hutnika zajęli drugie miejsce
w rozegranym w Berlinie Zacho
dnim międzynarodowym turnie
ju. Hutnicy pokonali zespół Ber
lina Zachodniego 11:10 (6:5), zre
misowali z późniejszym triumfa
torem imprezy, szwedzką dru
żyną Drott Halmstad 12:12 (6:4)
oraz przegrali z RK Cervenką
(Jugosławia) 13:15 (7:8).

HELSINKI. W decydującym [
r> złotym medalu hokejowych i
ME juniorów' meczu zespół i
Finlandii po dwóch dogryw-
kaćh pokonał drużynę ZSRR j
5:5 (1:2, 1:1, 1:0, 2:2, 1:0). Po

lacy zajęli 5 miejsce po zwy
cięstwach nad Norwegią 6:

(0:2, 4:0, 2:1) i Szwajcarią
4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

KATOWICE. Podczas teni
sowego' turnieju o „Grand
Prix” Polski ubiegłoroczny
triumfator tej imprezy Cz.
Dobrowolski (Zagłębie Wał-

Telegraficznie
brzych) przegrał w pierw
szym meczu z W. Wojciecho
wskim (Nadwiślan) 4:6, 4:6.

MONTREAL. Podczas mło
dzieżowych MS w hokeju na

lodzie Szwecja wygrała z Ka
nadą 6:5, a zespół ZSRR po
konał drużynę CSRS 6:1. O

tytuł mistrza świata W'alczyć
będą ZSRR i Szwecja.

WARSZAWA. W XVIII

międzynarodowym turnieju
koszykówki juniorek Polska
A wygrała z Holandią 68:54

(35:24), Polska B uległa ze
społom CSRS 62:95 (30:41) i i

Bułgarii 74:89 (39:44). i

Dziś o godz. 16

Hokeiści Cracovii

grajq z Duklą

UJEŻDŻAJĄC nowe dziel-,
nice Kijowa, pojechaliśmy I

oczywiście także naZa-'
do naj-hówoczcśniej-I

• Darnicy. I
zatrzyma- i

szkół iiy . jednej że

oglądając zajęcia
Śz'i oł.i śpccjaliżś j®

Si-

W

Sportowa szkoła
w Oarnicy

(Korespondencja własna x Kijowa)
wyższych stadiach i specjaliza
cji z pływania. Przestronne sza
tnie, kolejny gabinet' lekarski,
pracujący bez prz.erwy, nie ma

bowiem żadnych zajęć na base
nie bez udziału lekarza.

Kończymy wizytę w szkole,
uczestnicząc w treningu młodych
adeptów koszykówki. Tą grupą
młodzieży opiekuje się klub
Stroitiel, stąd znany zespół ko
szykarzy kijowskich czerpie
młode talenty. 24 grupy ćwicze
bne, 285 uczniów, 6 trenerów i
sześciokrotne treningi w tygod
niu Pierwszy etap szkolenia i»

selekcji obejmuje chłopców
9—10-letnich Są oni poddawani
wielostronnej obserwacji, spra
wdżianom, zajmują- się nimi o-

czywiście lekarze.

Dyrektor szkoły — E. Ziłber-

berg — pokazuje mi chłopaka i
mówi: 3,On ma dziś 175 cm

vjzrostu, ale lekarze, po serii
badań stwierdzili, iż za 4 lata

Js I?

glądam, oprócz .sali, mieszczą się
szatnie, sanitariaty i świetnie

wyposażony gabinet lekarski.
Dzieci ćwiczą intensywnie, są

więc pod nieustanną opieką le
karską, systematycznie podda
wane kontrolnym badaniom, ró
żnorodnym testom, których wy
niki określają m. in. intensyw
ność treningowych zajęć.

Z sali gimnastycznej przecho
dzimy do drugiego budynku, tu

mieści się pływalnia i sala dc

gry w- koszykówkę. Na basenie

rojno od rana do wieczora. Szko
ła grupuje z górą 500 dzieci, po
dzielonych na 44 grupy ćwiczeb
ne, Zajęcia są zróżnicowane,
wdrażanie do -wysiłku następuje
stopniowo, pierwsze treningi to

pływanie 3 razy w tygodniu po
dwie godziny, później — już w

grupach zaawansowanych — za
jęcia odbywają się 6 do 10 razy
tygodniowo. I tu liczna kadra
szkoleniowa — 14 trenerów po

sali,

Ta kobieta nie została skazana, co. dowodziło, że mia
ła słuszność.

Może jednak Jean-Paul', kochał ich, mimo wszystko?
Rad - ęzy n.ierad, należał do

Wszystko to trudno było
uchwytnego, co wymykało
tego' słowami,

— Przypuśćmy,, że wiesz

klanu, do tsj samej rasy,

wyrazić. Było to coś nie-

się każdej próbie ujęcia

niisarz
Itogret

■17.

Ki.

t

i
4

się
hoke-
Cra-
zes-

Cze-

oży-
dru-

suro-

rnłodego
Przed

PRZYPOMINA
MY, iż dzisiaj o

godz. 1S na kra
kowskim sztucz
nym ■lodowisku

rozpocznie.
spotkanie

jówś, w którym zespół'
covii podcjmie I-ligowy
pól z Trencina -- Duklę,
chosłowacy, utrzymujący
wionę kontakty z polskimi
żynami będą niezwykle
wym egzaminatorem
zespołu krakowskiego,
kilkoma tygodniami pokonali oni
na własnym lodowisku drugą
reprezentację Polski 8:1.

będzie miał 204 cm. Chłopiec
jest sprawny ruchowo, ma ta
lent do koszykówki, warto wlęć
nim się zajmować, bo winien

wyrosnąć na reprezentanta kra
ju". Dla mnie stwierdzenie, iż

chłopiec za. parę lat będzie miał
204 cm wzrostu — zakrawa tro
chę na szarlatanerię, ale przy
dzisiejszym rozwoju medycyny...

Obserwuję trening młodych
koszykarzy. Zajęcia są różnoro
dne, ciekawe. Po każdej serii
ćwiczeń chłopcy podbiegają do

trenera, omawiają z nim efekty,
podają jakie osiągnęli wyniki
(np. w rzutach do kosza). Tre
ner skrzętnie notuje rezultaty i

zapowiada następne ćwiczenie.
8“% yrektor Zilberberg wspomi-

na swój niedawny pobyt w

Krakowie z ekipą młodych ko
szykarzy i zwycięskie pojedyn
ki kijowian
wieśnikamj
przekazanie
czom klubu

czy sukcesów'
kom
wienia z Kijowa, mając nadzie
ję, że koszykarze Wisły w no
wym roku zaczną odnosić wre
szcie sukcesy w ligowych spot
kaniach oraz że doczekam się
kiedyś w moim mieście choćby
jednej szkoły sportowej z praw
dziwego zdarzenia

JERZY LANGIER 1

z krakowskimi ró-1
z Wisły. Prosi o j
pozdrowień działa-1

krakowskiego i ży- j
„Wawelskim smo-'

Przekazuję więc nozdro- i

IIł

3
Wtorek

- STYCZNIA
Genowefy

Danuty

Słowackiego 19.15 Mazepa. Kamę-!
ralny 19.15 Emigranci. Bagatela
19.S0 Szkoła żon. Ludow'y 19.ló i
Dziś do ciebie przyjść nie mogę.Groteska 17 Hej na smoka. Teatr!

chemia
Fizyka kl. VII. 11 .35
mękę — ode. X —

ZSRR. 12.55 Wych. ,

VII i VIII. 13.20 RTSS -- matema
tyką. 13.55 RTSŚ —.biologia. 14 .23
W drodze clo nowego. 14 .55 Pro-
grani dnia. 15 Mełodie — Animacją
muz.-filmowa. 15.30 NURT, — dzia
łalność plastyczna. 16 Dziennik.
16.10 Obiektyw. 15.30 Dla dzieci —

Rntliczek-sl ownlczek. 17 Spoza.-gór
i rzek — wyzwolenie Warszawy.
17.30 Losowanie Malago Lotka.
17.40 Kółko i krzyżyk. 17 .53 Strasz
na teściowa — film fab. ZSRR, 19

Regionalny (ul. Filipa 6) -17, 19.3-0 dobranoc. 19.30 Wieczór z dzienni*
Szopka. kłem; 20.30 Biohazard — film fab.

Kino
Kijów 16.30. 19.30 Sprawa Gorgo-

liowej (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 Nakar
mić kruki (hiszp. 1. 15). Mi. Gwar
dia (ul. Lubicz 15) 14.45,
mroku nocy (USA 1. 13),
Konformista (wl. 1. 18).
15.45, 13. 20.15 Powrót
pantery (ang. 1 . 12).
mojskiego* 50) ■15.46,
„Salamandra" (rum.-wi. 1. -

Świt (os. Teatralne 10) 16, 1S,
Diabli ranie biorą (fr. 1.
M. Sala 15,, 17.15, 19.30 Dziewę
szuka szczęścia (ang. 1. 15). Świa
towid-(os. Na Skarpie 7) 16, 13, 20

Rozumiemy się ber słów (CSRS .1 .

12). M . Sala 15. 17.15, 19.30 No i cc

doktorku? (USA b.o .) . Dom Żołnie
rza (ul. Lubicz 48). 16. 18. Na tro
pie Wilbyego (ang. 1 . 18). Kultura
(Rynek Gl. 27)' 15.30, 17.15, U
Ostatni pociąg z Gun Hlll (USA 1.
15). Mikro (Dzierżyńskiego 5) 15.45.

(USA. 1 . 18).
71)

17, W
30 DK8-:

Wanda

.różowej
Wrzos (Zs-

18. 90 Akcja
15).

20
13).

izyna

18, 20.15 Uśmiech
Związkowiec (Grzegórzecka
15.4.5, 20.15 Kochaj albo.rzuć (poi.
b.o .) . 18 Zamach w Sarajewie. Ro
tunda (Oleandry 1) 17 Od siedmiu

wzwyż (USA 1. 18). 20 KSF:
wieść o komuniście (ZSRR
Kremlówskie kuranty (ZSRR.
Misia (Gazowa 21) 16,

Opo-
b.o .),
b.o .).

13.30
Chinatown (USA 1. 18). Maskotka
(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30.
19.30 Milioner (poi. 1 . 12). Pasaż1'

(Pasaż Bielaka) 15. 16, 17 Przygody
Bolka i Lolka, 18, 20 Nie unikniesz
przeznaczenia (fr. 1 . 15). Podwa
welskie (ul. Kóman.dósó\x’)' 16, 18

Dopóki bi.je zegar (radź. b .o.) . Tę- •

cza (ul. Praska) 17, 19 Konik Gar-j
busek (radź. b .o.) . Ugorek (ds.
Ugoręk) 17 Polska gola (poi. b .o.).
19 Ostatnie zadanie (USA 1. 13).
Sfinks (Majakowskiego 2) 16 Szli
żołnierze (radź, b.o .), 18. 20 Dra
mat nami^tńości (kańaS. 1. 18),

Telewizja
WTOREK — I: 14.45 Fr^^ram

dnia. 13. Melotlie — Estrada
folkloru. 15.30 Klub Seniora. 16
Dziennik. 16.16 Obiektyw'. 16.30 Stu
dio Młodych. 17.10 Gra
niej. 17.50 Intęrśtudio
krajach
Świat,
18.50
noc.

20.30
noc

Świadkowie.
Form' — J.
22.45 Dziennik.

WTOREK — II; 15.55 Program
dnia. 16 Kino Najmłodszych — Na
si. przyjaciele. 16.30 Żołnierska wę
drówka — film lab. bulg. 17.50 De
cyzje piętnastolatków. 13.20 Dialo
gi z przeszłością — Legendarni
królowie. 19 Dobranoc. 19.10 Zbli
żenia (Kr). 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Jęz. ang, — kurs
podst. 21 Jęz. niem. — kurs podst.
21.30Odmdom.22 — 24 godziny.
22.10 Wtorek melomana.

ŚRODA — 1: 8.M RTSŚ — che
mia. 7 TTR — biologia. 3 .10 Histo-

teleturr
mag. o

socjalistycznych. 18.20
który nie może zaginąć.

Radzimy rolnikom. 19 Dobra-
19.30 Wieczór z dziennikiem,

przez mękę — Pół-
fab. TV. ZSRR. -21 .55

22.15 Teatr Małych
London — Zdarzenie.

Droga
- film

coś, co. .wystarczyłoby do
zwolnienia twego ojca z więzienia...

Sam nie wiedział, dokąd zmierzał i był zaskoczony
widząc, że Jean-Pauł żywo unosi głowę i patrzy na

niego z przerażeniem graniczącym z podziwem. Chło
piec otworzył usta, już miał przemówić, ale zmilczał
i zacisnął pięści starając się zapanować nad sobą sa
mym.

— Widzisz, ja tylko staram się zrozumieć. Nie znam

dobrze twojego ojca, ale jestem przekonany, że jest
człowiekiem, który nie kłamie. Twierdzi, że we wto
rek rano nie zajrzał nawet do. szopy na narzędzia —

i ja mu wierzę.

Dzieciak, ciągle w postawie obronnej, nis przesta
wał go obserwować.

— 7. drugiej, strony Marcel Sellier .wygląda na do
brego chłopca. Gdy zda: ży mu się skłamać, natych
miast idzie do spowiedzi, żeby nie mieć grzechu na

sumieniu Nie ma żadnego powodu,-żeby pragnął ska
zania. twego ojca, który nigd;
niesprawiedliwy, przeciwnie, zavższe wysuwał
pierwsze miejsce w klasie, nawet, gdy ty na

sługiwałeś. Otóż Marcel twierdzi, że widział

ojca wychodzącego z szopy.
Było to jak bańka powietrzna, która nagle

bywa się na, powierzchnię stawu. Nie patrząc na Mai-

gretą, ze spuszczoną głową Jean-Paul powiedział:
— On kłamie.

— Jesteś pewien, że kłamie, prawda? To nie jest

szkole

ale

nie był wobec niego
go na

to za-

twego

wyclo-

tylko twoje przekonanie. Nie mówisz tego też przez
zazdrość?

— Nie jestem o niego zazdrosny.
— Dlaczego nie powiedziałeś tego wcześniej?
— Czego?
— Że Marcel kłamał?
— Dlatego!
— Jesteś pewien, że on nie widział twego ojca?
— Tak.
— W jaki sposób?
Maigret spodziewał się łez, może nawet krzyku,

za szkłami okularów oczy Jean-Paula pozostały suche.

Tylko że teraz był odprężony, w jego postawie nie

było nic agresywnego, nie była to już nawet postawa
obronna.

Jedyną oznaką kapitulacji było to,- że czując się nie
zbyt pewnie na nogach —- usiadł, w pewnej odległości
od kom isa rza

— Ja. go widziałem.
— Kogo widziałeś?
— Marcela.
— Gdzie? Kiedy?
— W klasie, koło okna.
— Opowiedz mi szczegółowo, co . się zdarzyło.
— Nic ąję nie zdarzyło. Pan Piedboeuf. przyszedł■do

ojca Poszli obaj do biura merostwa.
— Widziałeś ich?
— Tak, Mogłem ich zobaczyć z mojego miejsca. We

szli do bramy i wtedy wszyscy uczniowie zaczęli roz
rabiać, jak zawsze.

— Nie opuściłeś swojej ławki?
— Nie.
— Nigdy nie dokazujesz?
— Nie.
— Gdzie był Marcel?
— Przy pierwszym oknie z lewej strony, tym, któ

re wychodzi na podwórze i ogrody.
— Co robił?
— Nic. Wyglądał na dwór.
— On też nigdy nie rozrabia?
— Rzadko.
— Zdarza mu się to?
— Kiedy jest z Józefem.
— Synem rzeźnika?
— Tak.
— Siedziałeś więc w swojej ławce. Marcel stal przy

ojciec i pan Piedboeufoknie po lewej stronie. Twój
byli w merostwie. Tak było?

— Tak.
— Okna były otwarte?
— Zamknięte,

.

— Słyszałeś jednak hałasy w

— Zdaje się, że tak. Jestem
— Co się działo dalej?
— Marcel odszedł od
— Żeby dokąd pójść?
— Do jednego z Okien
— Do okna, z którego
— Tak. ■
— Twój ojciec by? jeszcze wtedy w merostwie?

— Tak.
— Marcel nic nie powiedział?

kuźni?

prawie pewny.

pa prawej stronie,
widać tył domu pani Birard?

(Cias dalszy nastąpi) w

21.40 Studio sport. 22 .10 Filmowy
portret E. Lipińskiego. 22 .40 Dzien
nik. 32.55 Klub Fantastyki — Mo
je drugie ja.

U

Za zmiany
wprowadzone
trów, kin, radia
dakcja nie pierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty, (wt, 10—15. śr.

12—18), Zamek i Muzeum w Pie
skowej Skale (wt. 12—18,. śr.. 10—>
16), Muzeum Lenina, Topolowa 5’,
Lenin w Polsce, xx- Krakowie i w

dniach Wielkiego Października. Z
działalności poi. i
stów (wt. 9—18,
w od.), Oddział w

na Podhalu (wt.
•wól.), w Białym
9— 16 — XVSt.

story c^ne — Oddziały, Jana 12:
Militaria, Zegary -(wt. 9—15, śr. 10—
18), Szpitalna 21: Dzieje teatru

i krak., oraz „Wesele” (wt. 10—18 —

wsi. wól., śr. 3—15), Krzysztofory,
Rynek GL 35: Pamiątki z gaiki
Wieży Mariackiej (Wt, 9—15, śr. 10—
18 — wst. wolny). Franciszkańska
4: Szopki krakowskie (wt. śr. 10—
18), Muzeum Narodowe — Oddzia
ły, Sukiennice: Galeria po;. ma
larstwa i rzeźby 1764—1900 (wt,
niećz. śr. 10—16), Dom Matejki,
Floriańska 41 (wt. śr. 10—16). Szo-
layskich, pl. Szczepański 9: PoL
malarstwo' i rzeźba do 1764 r. (wt.
12—18 — xx>st. xvoL, śr. niecz.), Czar
toryskich, Pijarska 8: Arcydzieła
ze zbiorów Czartoryskich (wt. 19—.
16, śr. niecz.), Nowy Gmach, ai. 3

Maja 1: Polska — Czechosłowacja
— .Wieki sąsiedztwa i przyjaźni (wt.
10— 16. śr. 12—18 wst. xvol.) . Ar
cheologiczne, Poselska 3: Staroży
tność i średniowiecze Małopolski i
in. (wt. 14—18. śr. niecz,), Etno
graficzne, pi. Wólnica i: Malar
stwo K.’ Gawłowej (wt. niecz. . śr.
10—15), Przyrodnicze, Sławkowska?
17: Fauna Polski. Fauna epoki lo-k
dowcow ej (wt. śr. ; 10—13 — wst.

’

wól.), Pawilon Wystawowy,. pL
Szczepański 3a: ’Człowiek i otocze
nie; (wt. śr. 11—18), Galerie: Pry
zmat, Łobzowska 3: Polacy w An
tarktyce (wt. śr. 10—18),.Sztuki Ńo-
woczesnej, N.
kowskie 5: J.
(19-18-77) (wt.
Współczesnej.

w

xv

XV

*g*
ostatniej chwili
programie tea-

i telewizji — re-

roś. ręwolucjoni-
sr. 9—17 — wsi.
Poroninie: Lenin
śr.. 8—16 — wst.

Dunajcu (wt. śr.
wpl.), Muzeum S?i-
Oddżiaiy,

Huta,- os,

Maziąrska
śr. 11—18),'
Bracka 2:

A. Rzepki (wt. śr. 11 —19),
św. Jana 3: Malarstwo, i
Śteńdzińskiego (wt. śr.- 11-
kady, pi.
rysunki. 1975—1977 j.
skiego (wt.- śr. 11 —18), Palne
Sztuki, pi. Szczepański 4: Dorocz
ny Salon Malarstwa Krakowskiego
(wt. śr. 10—17), N. Huta, al. Róź- 3:
Wyst. konkursu na rysunek i oa-

stel (wt. śr. 11 —18), RydlóWka, Te
tmajera 28 (Wt. śr. 11—14), KTH,
ul. Boh. Stalingradu 13: Venus 77,
ez. II (9—21), Kopalnia Soli, Wieli
czka oraz Muzeum żup Krakow
skich (9—16). Krainy Dominikań
skie, Stolarska 8/1-0: Wyst. lalek. 1.
masek K. Mikulskiego ■(wt, , śr.

Kośęiuąz-
— Prace

, Sztuki
Rysunki
„Desy*,

rzeźba L.
.—19), Ar-

Szczępański 3: Obrazy*
1977 J. L . Ząbkow-

(wt. - śr. 11 —18),

Dyźury
I.aryng, Dzierżyńskiego 4%t hir. I.aryng. Dzierżyńskiego r»,

Chir, dzieć. Prokoclm, Urolog,
Grzegórzecka 18, Okuliat, Koperni
ka ■38 (Neurologia oraz in.ns
oddziały szpitali wg rejonizacji),
Rogot. Ratunk: Łazarza 14: Ambu
latorium Okulistyczne (całą dobę),-
wypadki teł. 99, zachorowania i

przewozy 238-3S, Ińfórmąćja, teł.
21'5-11, Rynek Podgórski 2; 625-SS,
657-57, Lotnisko Balice 745-68,
Pogot. MO tsl. 97, Telefon Zaufa-,
nia 371-37 (16—22), dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14—18), Straż Po*.
98, Inf. o Usługach, Floriańska aa.

tel. .271-30. 228-90 (7—18), Nowa
Huta: Pogot. MO te!. 444-44. Pogot.
Katunk, 422-22, 417-70. Straż Poż.
433-33, Dyżur pedialr. dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej Hucie, Inf,
kolejowa zagr. 241-32, kraj. 223-38,
295-15, Pomoc Drogowa PZM, uL

Kawiory 3 — Kraków, tel. 755-75
748-92 (7—22), Milicyjny Telefon

Zaufania 216-41 (całą dobę), 262-33
(8—16), Krak. Tow. Świadomego
Macierzyństwa, Mtodz. Poradnia
Lekarska, ul. Bob. Stalingradu 13.
tel. 278-08 (9—18), Wizyty domowe
lekarzy chorób dzieci oraz lekarzy
kardiologów — Lek. Spółdz. Pra
cy, tel, 295-78, 228-66 (16—23.30),
Inf. Turystyczna ..Wawel-Tourist".
Pawia '8, tel. 260-91 (3—18), Inf.
Kulturalna, KDK., pok. 144/iii p.
lici. 244-02. w godz. 11 —18). Pora
dnia Przedmałżeńska i Rodzinną,
Pt. Wiosny Ludów 6 (śr. i' piat.
16—19), Dyżurne przychodnie —

ogólne) pediatryczne: stomatologi
czne. gabinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne i wizyty do
mowe). Przychodnia, ai. Pokoju 4.
w godz. 18—22, tel. 131-80 . a

poradni pediatrycznej 183-96 ■—
Śródmieścia, Przychodnia, os.

{Dokończenie na str. 5)
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