
między

gu gazetę „i
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Kambodżą a Wietnamem
PARYŻ
Z wielu stron nadchodzą do

niesienia, z których wynika, że

jednostronne zerwanię stosun
ków dyplomatycznych z Wietna
mem przez Kambodżę i odrzu
cenie przez to państwo propozy
cji SRW w- sprawie pokojowego
uregulowania sporu między obu

krajami — inspirowane jest
przez obce siły, którym zależy,
na rozbiciu solidarności naro
dów Iridochin.

W informacji przekazanej z

Bangkoku, korespondent Agen
cji France Presse pisze, że -u-

czestniczące w konflikcie od
działy kambodżańskie „są nie
mal całkowicie uzbrojone w

broń pochodzenia chińskiego”.
Również korespondent Agen

cji Associated Presse powołując
się na wychodzącą w Hongkon-

,South China Mor-

donosi, że „chińscy
dowódcy wojskowi w ciągu o-

statnich miesięcy opracowywali
strategię bojów wojsk kambo-
dżańskich”.

W Stoczni Szczecińskiej im. A.

Marskiego shlynął na wodę proto
typowy semikontenerowiec.' Jedno
stka przeznaczona jest dla Polskich
Lhiii Oceanicznych i nosi nazwę

m.s Józef Conrad Korzeniowski.
U ndro' — telefoto

■(

■ Władze celne portu Algesi- (
ras (Hiszpania) zatrzymały 3 o- {
soby przychwycone na próbie i

przemycenia do Hiszpanii 14 kg ;

haszyszu. Narkotyk ukryły byt
'

w samochodach, których, wia- (
ścicielami byli: Brytyjczyk, i

Francuz i Marokańczyk. ■
■ W odległości ok. 80 km na ■

wschód od Manili doszło do*|

zderzenia autobusu z ciężarów
ką.. W katastrofie zginęło 21 pa
sażerów autobusu." 38 osób od
niosło rany.

i

Autobus

„zgubił" koło
9 Agencja AFP podaje z Bo

goty (Kolumbia), że wczoraj wy
darzyła się w pobliżu tego mia
sta katastrofa drogowa, która

spowodowała śmierć 30 osób, zaś

IG innych odniosło obrażenia. Od

jadanego autobusu wypełnione
go pasażerami oderwało się jed
no koło i pojazd gwałtownie
zbaczając, runął w dół ze wznie
sienia.

Mimo dość thlodnej pogody, mie
szkańcy Carcavelo« pod Lizbona u-

rzrdzili sobie tradycyjną noworocz
ną kąpiel w morzu.

CAF — AP — telefoto
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W związku, z reformą oświąt-ową, nrzygotowuje się. nowe

podręczniki i pomoce naukowe. Przystąpiono również do

prac nad wydaniem cyklu encyklopedii szkolnych.

Encyklopedie uczniowskie ma
ją się przyczynić do „schudnię
cia” podręczników. Niezbędna
staje się więc selekcja materia-

Wichura
nad Krakowem

Huragan w Europie zach.
Nąd Krakowem i okolicą

przeszła dzisiaj w nocy wichu
ra, która na szczęście nie spo
wodowała większych szkód i u-

trudnień w komunikacji. Zer
wane przez silny wiatr suche

konary drzew usunięto na czas

z wielu dróg,
W godzinach porannych kon

tynuowano akcje intensywnego
odśnieżania trasy E-22 w kie
runku do Olkusza W związku z

opadami śniegu i silnym wia
trem, powodującym zaspy.
Wszystkie trasy I kolejności od
śnieżania, — jak poinformował
nas dyrektor Zarządu Dróg Pań
stwowych — są w zasadzie prze
jezdne. Trudniejsza sytuacja pa
nuje natomiast na drogach II i

III kolejności, ale żadna z nich
nie jest zamknięta.

BONN, RZYM

We wtorek nad zachodnimi re
gionami RFN przeszły gwałtow
ne huragany, które nadciągnęły
znad W. Brytanii i Belgii. Hu
raganom towarzyszyły wyłado
wania elektryczne. Szybkość
wiatru miejscami przekraczała
120 km/gódz. W nadgranicznym
rejonie w Górach Harzu spadło
prawie 30 cm śniegu. Wiele sa
mochodów ugrzęzło w zaspach.
W Dueśseldorfie . wichura . ze-,

pchnęła autobus na ochronną
barierę estakady, pó\vodując o-

brażenia 9 spośród 21 pasażerów
pojazdu.

Gęsta mgła, która spowiła we

wtorek północne Włochy była
przyczyną licznych kąramboli na

drogach w rejonie Mediolanu, w

których 7 osób poniosło śmierć,
a kilkanaście zostało rannych.
Na kilka godzin musiano ra. in.

zamknąć dla ruchu odcinek au
tostrady między Mediolanem i

Brescią, w celu usunięcia z dro
gi wraków rozbitych samocho
dów.

Kapryśna aura nie oszczędziła
również półkuli zachodniej,
śnieg i marznąca mrzawka w

wielu stanach północnego zacho
du USA. 'stworzyły zagrożenie
<11 a

’ i‘i i cliii '

drogówego.’

encyklope-
Pieczę nad

powierzono
w tym ce-

Na pierw-
zapo-

s ta nem przy-

projektu
encyklo-
dla dzie-

łu poci kątem tego, co stanowi

wiedzę podstawową i .powinno
znajdować się w podręcznikach,,
a co powinno trafić do encyklo
pedii.

Przed. . wyda.wnictw.ąmi, szkol
nymi i peaagogicznymi stoi nie
łatwe zadanie związane z przy
gotowaniem edycji
dii uczniowskich,
tym zagadnieniem
powołanej specjalnie
lu radzie naukowej,
szym swym posiedzeniu
znała się ona ze

gotowań do podjęcia prący nad

encyklopediami oraz przedysku
towała przedstawione przez wy
dawnictwo założenia

koncepcji publikacji
peclyczno-słownikowych
ci i młodzieży.

Wstępna koncepcja-
duje wydanie 7 encyklopedii
szkolnych dla uczniów klas od V

do X, grupujących wiedzę z róż
nych dziedzin. Dotyczyć one bę
dą m. in. takich kręgów tema
tycznych, -jak. społeczeństwo i

jego rozwój, język polski (w po
łączeniu z nauką o języku i li
teraturą),
bernetyką
wszechświat i materia (obejmu
jąca wiedzę z zakresu fizyki,
chemii, astronomii i geologii),
życie i jego formy, kultura i

sztuka.

Przewiduje się, iż pierwsze
encyklopedie szkolne u każą się
za 2—3 lata.

przewi-

matematyka (z cy-
i informatyką),

Zginęli

WIEDEft

Ogromna lawina śnieżna w

górach Loferer na południowy
zachód od Salzburga pozbawiła
życia 5 zachodnioniemieckich al
pinistów, wśród których była 1

kobieta. 3 inne osoby uznano

zaginione.
W poszukiwaniach ofiar lawi

ny brały udział’ wczoraj ekipy
ratownicze* ze specjalnie szkolo
nymi .psami oraz dwa śmigłow
ce.

l

> Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka !
i——.-----..... . , ■- .---------- <

Laboratorium nr I
Szpitala im. G. Narutowicza
— córce zmarłej pracownicy

Oto fragment listu jaki otrzymaliśmy4 „...W Krakowskim

Szpitalu Zespolonym im Gabliela Nąiutowhza, w Laharalo-

j rium nr 1 odbyło się pożegnanie przechodzący: h na emery-
j turę długoletnich pracowników: lek. Danuty Lairflęr, .kierow

nika tej placówki, lek. Anny Stuezyńskiej i technika me
dycznego Michała Kulki, W czasie uroczystości dr I.aidler

> przekazała córce zmarłej przed kilku laty pracownicy —

I Wiesi Jarockiej książeczkę mieszkaniową ufundowaną przez

pracowników Laboratorium. Wkład na książę: zce — zgodnie
z zapewnieniem dyrekcji Szpitala zostanie uzicpelniony :Jo

właściwej przy M-2 wysokości. Za aktyw związkowy —

J. Żurek”.
Fundatorom serdecznie dziękujentyl-ri (Mąr)

A
W Wierzbicy (woj. radomskie),
pracuje cementownia „PRZY-
JAŹŃ”, zbudowana przy współpra
cy Związku Radzieckiego. Obok

niej po-wstaje drugi podobny
biekt — „PRZYJAŹŃ 11”.

kończeniu budowy nowej
cji — obie cementownie
wać będą 3,5 min ton

rocznie. Na zdjęciu:
„PRZYJAŹNI II”; uruchomienie te
go działu pozwoli na zwiększenie
produkcji cementu w Wierzbicy.

CAF — Stan

o-

Po za-

inwesty-
produko-
cemencu

budowa

DO STOLICY Francji przybył
sekretarz generalny ONZ —

Kurt Waldheim. Spotkał się bń
z prezydentem Yalerym-Giscard
cTEstaing i omówił z nim

szeroki wachlarz problemów
międzynarodowych. Po spotka
niu K. Waldheim oświadczył,
że istnieje konieczność global
nego rozwiązania problemu bli
skowschodniego, którego nie da

się rozstrzygnąć w drodze sę
pa ratyśtycżnych układów.

-KOMITET ROBOCZY Indyj
skiej Partii Kongresowej oznaj
mił' we’ wtorek,' z.ę usuwa ’ż jej
szeregów b. premiera Indii —

Indirę Gandhi, która poprzed
niego dnia dokonała rozłamu w

partii i została ogłoszona przez
swych zwolenników przewod-

ńicżąćą „prawdziwego Kongre
su”.

SPECJALNA komisja KÓite-
zów, zatwierdziła jednomyślnie
projekt rządowy, tymczasowo
przyznający status autonomicz
ny Krajowi Basków.

PHEZYUEN 1 Algierii — Huąri
Bumrtlien, rozpoczął podróż po
krajach Bliskiego .Wschodu. O- :

. ezekuje. się, że odwiedzi on Sy
rię, Irak, Libię, Jemen połud
niowy iż prawdopodobnie
Inę . Saudyjską, Zdaniem

podróż jego wiążę. się z

gotowaniami do nowego
kania na. szczycie krajów
skielt, odrzucających egipską
politykę ugody z Izraelem. W

grudniu r. odbyła się pierw
sza taka konferencja w Trypo-
lisie.

Ara-

AFT*,
przy-
spot-

arab-

&

-

F

W elektrowni „RYBNIK” trwa roz
ruch 5 bloku enćrgełyc znego o mór

ry ?.00 megawatów. Na zdjęciu:
monter Józef Malera i .brygadzista
Józef Gatner pracują przy rozru

chu bloku.

CAF — Jakubowski

■

Prowokacja
^hitlerowców
nad granicą z NRD

BONN
Ok. 100 członków neofaszy

stowskiej organizacji młodzieżo
wej „Wiking-Jugend” zorgani
zowało w pobliżu . granicy z

NRD, w miejscowości Hilders-
zimmershausen kolo Fuldy (w
Hesji) prowokacyjny wiec.

Neonaziści wzięli przedtem u-

dział w pochodzie ulicznym z

płonącymi pochodniami i śpie
wali pieśni z czasów hitlerow
skich. Niektórzy z nich nosili

uniformy organizacji, faszystow
skich z przypiętymi naszywkami
z mundurów Bundeswehry i

Grenzssthutzu. ■'s

■y7
!

RZYM

W Rzymie dokonano 3 zama
chów na tle politycznym. Nie

zidentyfikowani- osobnicy rzucili

butelkę z benzyną dó lokalu
WłPK. powodując pożar. -Na

szczęście ofiar w ludziach nie

było. Już przed północą w wil
lowej dzielnicy Kzymu eksplo
dowały dwie bomby przed jed
nym z barów, powodując znacz
ne straty materialne.

Zdaniem władz-, znalezione w

niedzielę na stokach Etny zwło-
ki dwóch osób należ’aly- do mło
dych bojówkarzy neofaszystow-
skich, którzy, manipulowali przy
bombie zegarowej Prawdępo-
dobiiię przygoto wywali-, się oni

do dokonania zamachu, bombo
wego w rejónie Katanii.

l-uonald Woods, redaktor na
czelny południowoafrykań
skiej gazety, przetrzymywany
przez władzę RPA w areszcie

domowym, przedostał się do Le-

sotho, otrzyma! azyl' polityczny
w tym kraju i niebawem —

wraz z rodziną — spodziewany
jest w Londynie.

Południowoafrykański dzien
nikarz wyszedł ze swego miesz
kania w przebraniu, dla zmyle
nia pilnujących go agentów.. Do

granicy. Republik) Południowej
Afryki . Lęsotho dojechał, auto
stopem, rzekę graniczną między
obu. krajami... przepłynął.. W

Masęr.u. (stolica. Lesotho) Woods

uzyskąl niezwłocznie azyl poli
tyczny, udzielony, inu przez bry
tyjskiego komisarza generalnego.

Ucieczka; W.oodśa jest wyda
rzeniem politycznym. 43-[et.ni
dziennikarz, obywatel RPA, re
dagował w East London gazetę,
która nie podobała się miejsco
wym władzom i ż tego powodu,
był. na różne sńós.oby szykano
wany i zastraszany.

Wśród różnych, krytycznych
publikacji' w „Easf London" Dai
ly. Diśpątćh”—

'

gazecie Wócdsa
— istną wściekłość reżimowych
władz RPA wywoła! artykuł na

temat śmierci Bi.ko, 'wolnościo
wego działacza murzyńskiego.
Zginął cn w więzieniu, w nie

wyjaśnionych do końca okolicz
nościach. Cala sprawa ńa milę
pachniała aferą, a oficjalną .n/ęr-
sję śmierci Biko — psiną sprz®-

Asuan i Paryż
kolejnymi etapami podróży
prez. Cartera

KAIR

We wtorek wieczorem, prezy
dent USA Jimmy Carter prze
prowadził . rozmowy z przywód
cami Arabii Saudyjskiej — kró
lem Chalidem i księciem Fah-
:lem. Przedmiotem tych rozmów

była sytuacja na Bliskim. Wscho
dzie, możliwości uregulowania
konfliktu arabsko-izraelskięgo
oraz' stosunki dwustronne.

W Rijadzie nie podano bliż
szych szczegółów na temat wy
ników tego spotkania. Rzecznik

delegacji amerykańskiej oświad
czył jedynie, że prezydent J.
Carter wskazał na możliwości

osiągnięcia postępu na drodze do

całościowego rozwiązania tego
konfliktu. Wspólny komunikat
na temat rozmów amerykańsko-
saudyjskich ma być opubliko
wany dzisiaj.

Z Rijadu, prezydent Carter u-

daje się dziś, tj. 4 bm., do Paryża.
Po drodze wyląduje w Asuanie

aby spotkać się na tamtejszym
lotnisku z prezydentem Egiptu
Anwarem Sadatem.

Słynny chirurg
uległ poparzeniu

NOWY JORK
Słynny kardiochirurg -amery

kański; 69-letni Miehael Debakey
padł ofiarą pożaru, który wy
buchł w jego mieszkaniu. Z cięż
kimi poparzeniami, przede
wszystkim twarzy, .przebywa p-
becnie w szpitalu w Houston.

Stan jego zdrowia nie budzi jed
nak obaw..

Przypuszcza się. że'od zimnych
ogni zapaliła się świąteczna
choinka.

Dr

niem
serca

wego
dwóch nerek w 1969 r. Obecnie,
razem ze specjalistami radziec
kimi, p-racu.ie nad skonstruowa
niem sztucznego serca człowieka.

Debakey zasłynął dókpna-
12 operacji przeszczepienia
i pierwszego komplekso-

wszczepienia serca, płuca i

Nowy atak

Mabwe
r

LONDYN

■Ubiegłej noęy, partyzanci.Zim
babwe .zaatakowali • ■rakietami

miejscowość wypoczynkową bia
łych rasistów rodęzyjskich, Leo-

pard Roćks we wschodniej czę
ści kraju. Miejscowość ta znaj
duje się w odległości 10 km o'd

granicy z Mozambikiem.

Wystrzelono około 20 rakiet.

czriośći i niedomówień — pod
ważył w swej gazecie Donald

Woods, za co właśnie osadzono

go w areszcie domowym, zaka
zując mu pisania, udzielania wy
wiadów i odwiedzania dzielnic

zamieszkałych przez ludność ko
lorową.

Restrykcje . miały trwać do
1982 roku, bezpieczeństwo oso
biste — moje i rodziny stale żą-
groźór.ę.
decyzję
Woods

tho.

Jego :

Dlatego też podjąłem-
ucieczki — powiedział

dziennikarzom w Leso-

żona, Wendy, wraz z

pięciorgiem dzieci dotarła do L®-
sotho inną drogą, przez protek
torat Transkei. Państwo Woods

otrzymali ochronę osobistą, przed
ewentualną akcją odwetową a-

geńtów z RPA. Cala rodzina pra
gnie osiedlić się w Wielkiej Bry
tanii i otrzymała już zgodę
władz brytyjskich na wjazd. Ty
godnik „Observer” rozpoczął
druk serii reportaży Woodsa z

RPA, zatytułowany /.Płacz mój
ukochany kraju”. (A.B .)

WUTRO pogoda w rejonie
■Krakowa kształtować sie
vWbedzie nadal pod wpływem

n’*>u* Zacń”tnrzenie zmien-
dBie; w ciągu dnia możliwe
T^ńrzelotne opady śniegu.

Wiatry zachodnie i północ
no-zachodnie 4—8 m sek. Tem
peratura dniem minus 1—3. no
ra przy* rozpogodzeniu minus

■3—8 st. C. Pojutrze chłodniej.
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Wielkie znaczenie i rela nauki

na obecnym etapie rozwoju kraju Z KRAJU
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych PRL i ZSRR

Piotr Jaroszewicz
o

kierownictwo PAN
3 ■bm.,1 prezes Rady Ministrów

Metr Jaroszewicz przyjął kie-i
ręwnictwa. Polskiej Akademii’

Nauk — pyezesa PAN prof. Wi
told* Nowackiego, wiceprezesów
PAN — prof’.- Jan* Szczepańskie
go. prof. Saczepan* Pieniążka,(
prof. Jerzego Łitwiniszyna, prof.
Andrzej* Tmustmrna, sekretariat

naukowego PAN,
Kaczmarka. Obecny
pref. Włodzimiwz
sisi — prezes PAN

dniej kadeacji.
W spotkaniu

członek Biura. Politycznego -----

PZPR, wiceprezes .Rady Mini-ł

atrów, prof. Mieczysław Jagiel-i
ski, sekretarz KC PZPR, prof.,
Andrzej Werblan, omz minister;
nauki, szkolnictwa wyższego il

techniki, prof; Sylwester Kaliski.
W trakcie spotkania omówio-’

n» “łowne kierunki rozwoju
nauki' w - Polsce. Prezes PAN

prof, Witold Nowacki przedsta
wił zarys programu działalno
ści PAN na: najbliższą trzylet
nią kadencję.

■Piótr Jaroszewicz zwrócił

uwagę rat. in. na ogromne zna
czenie i rolę nauki na obecnym
etapie rozwoju kraju, podkre
ślając, iż obecna sytuacja stwa-

rz* ogromne możliwości i szan
se dla całej nauki, w tym dla

Polskiej Akademii Nauk i wy
maga coraz większego wkładu

najwybitniejszych specjalistów
w rozwój i usprawnienie naszej
gospodarki i polityki społecznej.

prof. Jana i

był również!

Trzebiatew-f
w poprze-ł

uczestniczyli :|

i?gó KC|

„Klimki“
mają 25 lat

Zaczęli tańczyć i śpiewać pod
patronatem Zakopiańskich ICfir-

ą.efatów Wzorcowych 2-5 lat. te
mu. Kiedy S lat później reakty
wowano Związek Podhalan stali

się zespołem Związku. Już. wte
dy .zaczął występować w zespolę.
Jozef Pilon,- obecny kierownik

zespołu.
Popularne nie tylko w. Zako

panem „Klimki” to już cala hi
storie rozwoju amatorskich gó
ralskich zespołów regionalnych.

Majo. za sobą nie tylko 3 razy

zdobytą na międzynarodowym
Festiwal:'. Folkloru Ziem Gór
skich „Złotą Ciupagę", ale tak
ie nagrodę Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki (w 1963 r.), nagrodę
im. Oskara Kolberga i Złotą Od
znakę „Zasłużony dla Ziemi

Krakowskiej".
Występowali

świata.

Uroczystości
łu i:n. Klimka

się w Zakopanem, w dniach od .5
do 8 .stycznia, (a. rak.)

Zakopane otrzymo
Dom Kultury
Regionalnej
3 bm. obradowało w Zakopa

nem plenum KM PZPR. Podsu
mowano osiągnięci* w 1977 r.

oraz przedstawiono plan inwe
stycyjny n* 1978 rok.

Ubiegły rok, to już czwarty
rok. realizacji uchwały Rady
Ministrów nr 306 o rozwoju Za
kopanego. Przyniósł pewne suk
cesy. Pąsunęła się naprzód roz
budowa- sieci kanalizacyjnej i

wodociągówęj, jest już -gotowa
pierwszą ■nitka estakady Drogi
Junaków wraz z mostem, dobie
ga końca budowa drogi przez
Olezę, . położono wiele kilome
trów podziemnego kabla ener
getycznego. Niestety- nie wyko
nał planu ub. roku główny wy
konawca inwestycji na Podta
trzu — Przedsiębiorstwo Bu
downictwa Ogólnego „Podhale”.

Zakopane otrzyma Dom Kul
tury Regionalnej. W roku bie
żącym rozpoczr.ie się wznosze
nie stylowego budynku z ka
mienia i drewna. Znajdą w nim

pomieszczenie: sala prób dla

zespołów, artystycznych, świetli
ce, widowiskowa sala kameral
na, regionalna kawiarnią i re-

śtayrącją oraz mały hotelik ha
50 miejsc, z którego korzystać
będą" irtyści* p^żyjóżdżający do

Zakopanego na występy. Budy
nek, który powstanie z fundu
szy społecznych Zakopanego i

Gminy . Tatrzańskiej przy zna
cznym udziale czynów społecz
nych będzie fragmentem przy
szłego ośrodka kultury, (a. rak)

W ZWIĄZKU ze zgonem emi
ra państwa Kuwejtu — szejka
Sabaha al-Salema al-Sabaha,
przewodniczący Rady Państwa
— Henryk Jabłoński wystoso
wał depeszę kondolencyjną do
emira państwa Kuwejtu — szej
ka Jabera al-Ahmeda al-Jabera
al-Sabaha.

DZIŚ w warszawskiej „Za
chęcie” nastąpi otwarcie wy
stawy prac laureatów nagród
ministra kultury i sztuki, przy
znanych w roku ubiegłym za

twórczość plastyczną. Ekspono
wane będą dzieła Michała By
liny, Eugeniusza Gepperta i

Henryka Stażewskiego.
3 BM. DELEGACJA Przedsię

biorstwa Handlu Zagranicznego
Trąnsaktor, przekazała na ręce

przewodniczącego Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika-

Szpitala Centrum Zdrowia
Dziecka — min. Janusza Wie
czorka. dar w wysokości Uli)
tys. zł. Kwota ta. została za
oszczędzona przez pracowników
i uchwalą dyrekcji, rady za
kładowej i POP ofiarowana na

UZD.

MOSKWA
S styeania przybył z wizytę da Moskwy, na zaproszenie rzędu

radzieckiego, minister spraw zagranicznych PRL Emil Wojta
szek. Na Dworcu Białoruskim powitali go członek Biura Politycz

nego KC KPZR, mińistei spraw zagranicznych ZSRR Andriej
Gromyko i inne osobistości. Tego samego dnia rozpoczęły się
rozmowy min. E . Wojtaszka z min. A . Gromyką.

iń. A. Gromyko wydał na

cześć min. ,E. Wojtaszka
śniadanie, w czasie którego obaj
ministrowie Wygłosili przemó
wienia. i

Stwierdzając, że radziecki ka
lendarz na 1978 rok w dziedzinie

polityki zagranicznej rozpoczyna
się od rozmów z przedstawicie
lami bratniej Polski, Andriej
Gromyko podkreślił, że obecne

rozmowy przebiegają w serdecz-

rr

Spotkanie Kazimierza BarcikowskieiJo
z aktywem SZSP

Niektóre problemy wzrostu aktywnośei SZSP w studenckim
środowisku Krakowa oraa rangi i autorytetu tej organizacji w

miejscowych, wyższych uczelniach hyly S bm. przedmiotem
spotkani* zastępcy członka Biura Politycznego KC PZPR. I se
kretarz* KK PZPR — KAZIMIERZA BARCIKOMSKIEGO «

Prezydium Zarządu Krakowskiego SZSP i przewodniczącymi Bad

Uczelnianych tej organizacji.
Obecni byli m. in. sekretarz

KK PZPR — Jan Grzelak oraz

kierownicą.. jNawki ji
Oświaty KK PZPR — Ireneusz

mach działalności SZSP w na
szym mieście i jego najbliż
szych zamierzeniach mówił m.

in. przewodniczący ZK SZSP —

Andrzej Dyja.

Organizacja, zasięgiem oddzia
ływania obejmuje Ok, 35 tys;

w 1-5 krajach ran-

jubileuszu zeipn-
Bachledy odbędą

Wypowiedź min. J. Kuberskiego

Wystawa obrazów
M. Wejmana
w „Zachęcie"

Cykl 39 obrazów Mieczysława
Tejmana, poświęconych pomni
kowi Adama Mickiewicza na

krakowskim Rynku, pokazany
został w

'

warszawskiej „Za
chęcie” na wystawne otwartej 3

bm.
Malarz i grafik, profesor kra

kowskiej ASP, przedstawia swą

artystyczną wizję pomnika-
symbolu. W swych obrazach M.

Pfęjman stara się przedstawić
ni« tyle sam pomnik, có trady
cję i uczucia z nim związane.

M. Wejman jest laureatem
wielu nagród krajowych i mię
dzynarodowych.

Pokłady soli

pod Tarnowem

Jak wykazały ostatnie bada
nia naukowe i wiercenia geolo
giczne, Tarnów i jego okolice

leżą na potężnych pokładach so
li. W samym Tarnowie pokłady
»ęli zlokalizowane są, w okoli
cach Zakładów Azotowych. Naj
większe jednak znajdują się nad

Punajcem w miejscowości Sie-

rakewice-Zgłobicę. Grubość war
stwy zalegającej tutaj soli o-

kreśla się na 140 metrów.

Jedynym mankamentem jest
to, że sól zalega na głębokości
blisko 1000 metrów. Nic nie

atdi jednak na przeszkodzie, aby
te bogate pokłady eksploatować
w przyszłości metodą hydroter-
Wiezną.

Rok 1978 będzie szczególnie
doniosły dla całej polskiej
oświaty, jako pierwszy rok re
formy systemu edukacji naro
dowej, upowszechniającej wy
kształcenie średnie. Minister o-

światy. i wychowania -- Jerzy
Kuberski w rozmowie z dzien
nikarzem PAP wskazał najważ
niejsze osiągnięcia oświatowe na

drodze przygotowań do reformy
oraz, zadania roku przyszłego.

Zakończyliśmy prace nad

programem szkoły 10-letniej.
Ma en nadal jednak charakter

otwarty; będziemy go doskona
lić w miarę zbliżania się re
formy do kolejnych klas, u-

względniając zarówno propozy
cje wynikające z badań nauko
wych, jak ,i przodującej prak
tyki nauczycielskiej.

Rył tó rek,
poczęliśmy
programu

szkolnego;
nowej szkoły dzieci 6-letnie.

Kulminacyjnym momentem

przygotowań do refomy i waż
nym wydarzeniem ub. roku był
Kongres Pedagogiczny Nauczy
cieli.

Jeśli nie wszystko — to bar
dzo dużo zależy od nauczycieli.
Systematycznie podnosi się po
ziom ich kwalifikacji, a co za

tym idzie — wyniki pracy.
f Szczególnym osiągnięciem

ostatniego okresu jest pogłębie
nie ■więzi szkół zawodowych
życiem . gospodarczym. Zwielo
krotniliśmy wysiłki na rzecz

rozwoju szkolnictwa rolniczego,
górniczego, budowlanego i w

dziedzinie usług. Szkolenie za
wodowe bardziej jest dopasowa
ne do potrzeb zatrudnienia.

Rok 1978 w szkolnictwie za
wodowym przebiegać będzie pod
znakiem dyskusji nad koncep
cją reformy tej gałęzi oświaty.

O czynnikiem roz-

woju oświaty i przygotowań do

reformy jest rozbudowa i po
prawa warunków materialnych
szkól i pracy nauczycieli. Kwo
ty przeznaczone na ten cel w

1978 r. przyniosą dalszy postęp.
Miniony rok był kolejnym «-

tapem konsekwentnej realiza
cji uchwały VII Zjazdu Partii,
stawiającej przed nami zada
nia stworzenia warunków do u-

powszechnienia szkoły średniej.

Wykryto amunicję

w celach więziennych w RFN

w którym rez-

reaiizację nowego

wychowania przed-
przybliżającego do

z

BONN
Dziesięć tygodni po śmierci

trojga terrorystów zachodnio-
niemieckich z grupy Baader-

Meinhof w więzieniu Stam-
mheim w stolicy Badenii-Wir-

tembergii — Stuttgarcie znale
ziono pociski i niewielkie ilości
materiałów’ wybuchowych.

Według oficjalnego komuni
katu troje terrorystów odebra
ło sobie życie m. in. przy uży
ciu broni palnej. Dotychczaso
we śledztwo nie wyjaśniło w

jaki sposób broń trafiła do rąk
terrorystów.

młodzieży studiów stacjonar
nych. Podejmuje w tym środ-owi-
Wisku nowe inicjatywy, które

służą -kształtowaniu zaangażo
wanych postaw studentów’ oraz

wzrostowi ich udziału w tworze
niu studenckiej kultury i życia
naukowego. Podkreślano m. in.
że troska o rozwijanie tych .war
tości powinna znajdować się w

centrum uwagi studenckiej or
ganizacji, Powinno to obejmo
wać również rozwój różnych
form studenckiej samorządności
w szkołach, oraz w, domach i

osiedlach akademickich.

Wiele uwagi poświęcono zdo
bywaniu; przez organizację
gi równorzędnego partnera w za
rządzaniu wyższymi uczelniami.
Uzależnione to jest jednak od

stopnia aktywnośei i efektów
działania jej wszystkich ogniw.

Także troska o sprawy stu
denckie nie może schodzić z po
la widzenia SZSP. Zwrócił m. jn.
uwagę na te elementy K. Bar-

cikówskj, dokonując równocześ
nie wysokiej oceny działalności

organizacji w środowisku stu
denckim. Podkreślił równocze
śnie, że winna ona podjąć nowe

inicjatywy, które przysporzą
'

korzyści naszemu miastu i. jego;
społeczeństwu. Mogą to być np.!
przedsięwzięcia z dziedziny sze-1
roko pojętej estetyzacji Krako-■
wa... Mówiono również o wyko
rzystaniu istniejącej bazy mate
rialnej dla zaktywizowania róż
nych, form działalności oraz ję.i
rpzbudówie m. in. poprzez
realizacje nowych inwestycji w

miasteczku studenckim,
tu ók. 6 tys. młodzieży i

'we domy spowodują
przyrost dalszych 1800
rów. Wysoko oceniona
wszechstronna działalność orga
nizacji, obejmującą wszystkie
płaszczyzny życia studenckiego i

ułatwiająca młodzieży rozwój i

kształtowanie talentów oraz za
interesowań. '

nej, partyjnej atmosferze, w at
mosferze całkowitej jedności po
glądów we wszystkich omawia
nych sprawach.

Miniony 1977 rok — powiedział
mówca — cechowało dalsze u-

trwąlenie przyjaźni i wszech
stronnej współpracy między na
rodami i rządami obu krajów
oraz między KPZR i PZPR.

Szczególne znaczenie dla po
głębienia wielostronnych więzi
łączących KPZR i PZPR, narody
radziecki i polski, a tak-że dla

wszystkich krajów wspólnoty
socjalistycznej mają spotkania i

rozmowy Leonida Breżniew* i
Edwarda Gierka.

Stwierdzając, ze sytuację mię
dzynarodową charakteryzuje z

jednej strony postępujące umac
nianie sil pokoju, demoaracji i

socjalizmu, a z drugiej — akty
wizacja sil imperialistycznych,
usiłujących powstrzymać bieg
historii, mówca nawiązał do sfor
mułowanej przez L. Breżniewa

pod adresem państw zachodnich

propozycji porozumienia się w

sprawie wzajemnego wyrzeczenia
się produkcji broni neutronowej.
Imperializm -■ oświadczył A.

Gromyko — przygotowuje się
dó wprowadzenia do uzbro
jenia bomby neutronowej,
będącej barbarzyńską bro
nią niszczycielską. Przestrzega
my przed konsekwencjami tego
posunięcia i nie chcielibyśmy,
aby powstałą sytuacją, która

wymagałaby podjęcia w odpo
wiedzi kroków dla zapewnienia
bezpieczeństwa narodu radziec
kiego, jego, sojuszników j .przy
jaciół. ■

Nawiązując do konfliktu bli
skowschodniego, A. Gromyko
stwierdził, że sytuację w tym re
jonie świata skomplikowały pró
by separatystycznego antyarab-
skiego spisku z Izraelem, ze

szkodą dla sprawy trwałego u-

regulówania konfliktu na Bli
skim Wschodzie. ZSRR — przy
pomniał — jest zwolennikiem

globalnego uregulowania sytua
cji na Bliskim Wschodzie z u-

dzialem wszystkich stron, włą
cznie z Organizacją Wyzwolenia
Palestyny, zwolennikiem zwoła
nia Konferencji Genewskiej pod
warunkiem, że nie zostanie ona

przekształcona w parawan ma
jący przesłonić separatystyczne
zmowy podyktowane nieczysty
mi celami.

N* zakończenie, A. Gromyko
podkreślił, że w Związku Ra
dzieckim wysoko ceniony jest
aktywny udział Polski w życiu
międzynarodowym i jej wkład

w urzeczywistnienie programu
dalszej walki o pokój i współ-

stwierdził m. in., że Pol-

pełni popiera nowe inicja-
ZSRR, zawarte w ostat-

wystąpieniach Leonida

prącę międzynarodową, o wol
ność i niepodległość narodów.

Dziękując min. A. Gromyce za

zaproszenie do złożenia wi
zyty w Związku Radzieckim, mi
nister E. Wojtaszek podkreślił
bardzo przyjazny i twórczy cha
rakter rozmów, których główną
intencją jest dążenie do zapew
nienia ścisłego współdziałania o-

bu bratnich krajów na arenie

międzynarodowej. Wysoko ceni
my sobie fakt — powiedział
mówca — że polsko-radzieckie
kontakty przebiegają zawsze w

duchu partyjnym, w atmosferze

wzajemnego zrozumienia i peł
nej zgodności poglądów.

Po dokonaniu przeglądu pro
blematyki rozmów, min. E. Woj
taszek
ska w

tywy
nich
Breżniewa oraz w orędziu „Do
narodów, parlamentów i rządów
wszystkich krajów świata”. Zna
lazło to wyraz m. in. w specjal
nych uchwałach Sejmu i Rady
Ministrów PRL, stanowiących
odpowiedź na orędzie ZSRR.

W pełni podzielamy — oświad
czył mówca — stanowisko ZSRR
w sprawie konieczności wzajem
nego wyrzeczenia się produkcji
broni neutronowej.

Polska jako niezłomne ogniwo
wspólnoty socjalistycznej, wno
si swój wkład do wysiłków na

rzecz uczynienia procesu odprę
żenia nieodwracalnym, do pogłę
bienia konstruktywnego dialo,
politycznego między

■Wschodu i Zachodu.
Na zakończenie E.

wyraził przekonanie,
ey.ine i niezwykle
kontakty i konsultacje
naszymi ministerstwami będą się
nadal rozwijać, stanowiąc wążki
wkład służb dyplomatycznych

lobu naszych krajów do dzieł*

dalszego pogłębieni* braterskiej
, przyjaźni, współpracy i współ
działania miedzy Polską *

Związkiem Radzieckim.

;u

państwami

Wojtaszek
że trsidy-

pożyteczn*
między

Eksplozja w Brukseli
BRUKSELA
W stolicy Belgii eksplodowała

we wtorek bomba podłożona pod
gmach ambasady Turcji. Według
komunikatu policji, ofiar w lu
dziach nie było; budynek został
w znacznym stopniu uszkodzony.

i

Zyje już
dwa no-

Wkrótce

lokato-
została

(j. Łoju.)

Zdezerterowały
belgijskiej

BRUKSELA

Belgijska żandarmeria woj
skowa stanęła ń« początku no
wego roku przed niezwykłym
problemem: musi wszcząć pościg
za kobietami-dezerterami. Spo
śród tysiąca kobiet ,-- członków

belgijskich sił zbrojnych — zde
zerterowało 10.

co dychac—'

Farsa wyborcza
w Chile

Sekretarz generalny Socjalisty
cznej Partii Chile — Carlos Al-

tamira.no, w orędziu do narodu

chilijskiego, nadanym przez a-

gencję ADN, określił odbywają
ce się dziś w Chile referendum

jako farsę. Oświadczył, że glo
sowanie zostało zorganizowane
przez juntę Pinocheta bez naj
mniejszych gwarancji demokra
tycznych i pod terrorem.

W przeddzień „referendum” w

Santiago i innych miastach chi
lijskich ukazała się odezwa dzia-

tającej w konspiracji Komuni
stycznej Partii Chile. Partia

wzywa naród chilijski, aby gło
sował „nie”.

Stale lotnisko
na Antarktydzie

MOSKWA
Radzieccy inżynierowie opra

cowali projekt budowy pierw
szego; stałego lotniska na An
tarktydzie. Lotnisko będzie zlo
kalizowane w pobliżu bazy „Mo-
lodiożnaja”. Do budowy obiektu

przystąpili już członkowie 23

wyprawy ZSRR.
Pierwsze regularne rejsy z

Moskwy i Leningradu na An
tarktydę (na trasie długości 15

tys. km) rozpoczną się w 1979
roku. Kursować będą samoloty
typu „11-76”. P.asy startowe zo
staną zbudowane z twardo ubi
tego śniegu, zwilżanego wodą
przy pomocy specjalnych ma
szyn. Po zamarznięciu powstaną
warunki zbliżone do startu na

pasach betonowych.

Kronika wypadków
• Dzisiaj we wczesnych godzi

nach porannych, w miejscowości
Nańkowice (gm. Nowe Brzesko),
zapaliła się kurczarnia, w której
znajdowało się siedem tys. dwuty
godniowych kurcząt. Na miejsc®
pożaru przybyło 12 jednostek stra
ży pożarnej. W chwili, kiedy otrzy
maliśmy tę informację, akcja ra^

townicza trwała.

z armii
••

[ W Detroit (USA) zanotowa- (
I no w 1977 roku 527 zabójstw f
S(o27proc,mniejniżwroku}
( 1976, kiedy liczba ta osiągnę-

’

/ la 723). Jest to największy
’

[ spadek tego typu przestępstw
? w dziejacii Detroit, które nie-

( gdyś zasłużyło sobie na hie-

r chlubną etykietkę Murder Ci-
l ty (Miasto Zbrodni). W 10-le-
>■ciu 19SÓ—1976 rocztiie liczba
’ morderstw powiększała, się
ł średnio * 49. W 1974 r. znre-

{ jestrąwapn rekórdową liczbę

Pełni głębokiego żalu zawiadamiamy, że w dniu 1 stycz
nia 1978 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Kra
kowie nasz najukochańszy i najdroższy Ojciec i Dziadek

c

(
f
<

r

<

(

dr Marian Ziemba
MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona' zostanie przy zwłokach

w czwartek 5 stycznia, • godzinie 12, w kościele parafial
nym św. Floriana, zaś • godzinie 18 wyruszy kondukt

żałobny, sprzed bramy głównej cmentarza Rakowickiego,
na miejsce wieesmego spoczynku w grobowcu rodzinnym.

MIĘCI I RODZINA

.. .................................................... ...
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@ Welug nieoficjalnych
wiadomości Ignacy Paderew
ski w najbliższym czasie wy
biera się z ponowną wizytą
rio majętności, którą niedaw
no nabył w okolicy Grybo
wa; przewiduje się, iż spę
dzi tam siedem, osiem dni.

Kiedy bawił tu jesienią, p.
B. Gabryelska wysłała Pade
rewskiemu na czas pobytu na

wsi „piękne pianino, które

później do niej wróciło z

podpisem Mistrza”. Kraków
zabawia się więc. zgadywan
ką, jaki instrument p. Ga
bryelska obecnie przęśle Pa
derewskiemu na wieś: inne

pianino, fortepian, pianolę?
Koresp. R. Starzewskiego.

Rkps.
9 W najbliższych już

dniach ukaże się nowe kra-,
kowskie czasopismo „Ruch
Społeczny”, dwutygodnik po
lityczny i naukowy, omawia
jący również kwestie socjal
ne. Nowe pismo redaguje
Antoni Górski przy współ
udziale m. in.: Antoniego
Beaupre, Stanisława Estrei
chera, Henryka Jordana, Ju
liusza Leo, Kazimierza Mo
rawskiego i Stefana Pawlic
kiego. „Ruch Społeczny”,
którego redakcja i admini
stracja mieszczą się przy ul.

Wolskiej 9, ukazywać się bę
dzie i-go i 15-go każdego
miesiąca. „Czas”

9 Rada Miejska na dzi
siejszym posiedzeniu wzno
wiła debaty nad wnioskiem

obywateli m. Krakowa, któ
rzy „mając na względzie je
dynie dobro swego miasta”

sugerują konieczność „usta
wowego unormowania” licz
nych
radnych,
nansowy
wymaga
drania",
mianem

dy radriych, którzy
miasta korzystają z renomo
wanych hoteli f pensjona
tów”, „konsumują tak sute

obiady i kolacje — jakby w

.Krakowie nic już do zjedze
nia nie było”. Dzisiejsze de
baty są. już trzecimi z rzędu
nad wnioskiem o unormowa
nie ustawowe wyjazdów służ
bowych. „Czas”

wyjazdów służbowych
„Opłakany stan fi-

Magistratu i miasta

umiejętności osżczę-
Trudno zaś określać

oszczędnych wyjaz-
.na-koszt *

1 lutego ubiegłego roku z przy
czyn niezależnych od organizatorów
nie doszedł do skutku koncert
najlepszej polskiej grupy jazz-
rockowej pod nazwą „SBB”. Po

długich oczekiwaniach Jerzy Pio
trowski, Józef Skrzek i Antymos
Apostolis zawitają do Krakowa w

piątek. Koncert odbędzie się w

ŚCK UJ „Rotunda” 6 bm. o godz.
33.30 (sprzedaż biletów od godz. 20
w tym samym dniu). - Krakowski
koncert jest jednym z nielicznych
tegorocznych występów grupy w

Polsce. Większość czasu zespół spę
dzi bowiem na wojażach zagra
nicznych. W najbliższym czasie,
po sukcesie trzech płyt długogra
jących nagranych w RFN „SBB”
przygotowuje sesję nagraniową
w NRD. (ęs) I

W gąszczu trudnych
dylematów rozwojowych Krakowa

MIESZKANIA, gospodarka
komunalna, komunikacja — oto,

mierze decyduje
naszego życia,
ma przynieść

w tych dziedzi-

jednak istnieją

co w poważnej
o warunkach
Rok bieżący
znaczny postęp
nach, niemniej
duże napięcia i trudności.

START do realizacji tegoro
cznych zadań uzależniony jest od

wykonania ubiegłorocznego pla
nu. Aktualnie trwają jeszcze
prace aż w 25 budynkach o 83

tys. m kw. (!) powierzchni. Ma
ją one być przekazane do od
bioru w tych dniach, lub nieco

później, ale jeszcze przed 15

stycznia. Jest to nieprzekraczal
ny termin, w którym nastąpi
rozliczenie budownictwa z . dzia
łalności za r. 1977.

PEŁNE wykonanie planu ozna-
’

przewidzia-
przydziałów

cza zrealizowanie

nych na r. 1977
___________

mieszkań. Gdy plan nie zosta
nie wykonany, o ilość brakują
cych mieszkań zmniejszy się
dorobek tegoroczny.

NA 1978 r. zabezpieczone są
dostateczne limity finansowe

dla wznoszenia spółdzielczych
domów mieszkalnych, które

mają być oddane w tym roku
do użytku. Niedostateczne
natomiast środki na budowę
domów w stanie surowym, któ
re mają
zywane
brakuje

PLAN

są

być końćzone i przeka-
w r. 1979. Na ten cel
300 min zł.

budownictwa towa
rzyszącego nie zostanie zreali
zowany. Nie uda się bowiem w

terminie przekazać do użytku
pawilonów handlowo-usługo
wych w os. Zakątek, Czyżyny
— Łęg. Piastów i w Wieliczce.
Te budowy będą kontynuowane

w tym roku, a ponadto podej-
mie się nowe na os. Bieńczyce,
Lotnisko, Prokocim Nowy, Bie
żanów, Cegielniana. Piaski Wiel
kie, Prądnik Biały i in.

BOK bieżący, dzięki zwięk
szonym nakładom fin.ansqwym,
ma przynieść, jak już pisaliś
my, wzrost robót zbrojenio
wych. Będą one prowadzone na

już realizowanych osiedlach,
jak też podjęte na nowych te
renach przyszłych zespołów
mieszkaniowych Zaborze — Ru
czaj.

MNIEJ korzystna jest sytua
cja. gdy chodzi o remonty i

modernizację istniejącej już sta
rej sieci uzbrojenia podziemne
go. Stąd też częste awarie, po
wodujące zwłaszcza duże per
turbacje z dostawami wody.

NAJCIĘŻSZA jednakże sytua
cja istnieje w komunikacji
miejskiej. Wiele wyeksploato
wanych autobusów musi ulec

kasacji. Nie ma ich czym zastą
pić, bowiem plan dostaw tabo
ru autobusowego nie został w

ubiegłym roku w pełni zreali-

zowany. Pilną koniecznością
staje się więc skierowanie do

naszego miasta pierwotnie zapo
wiadanych na bież, rok 75 auto
busów „jelcz”, bądź też — os
tatnio zapowiadanych — 80

„berlietów”. Miasto oczekuje
też na przydział obiecanych na

i. 1978 — 35 tramwajów.
WŚRÓD niezwykle ważnych

dla naszego miasta spraw znaj
duje się dalsza modernizacja
krakowskiego węzła telekomu
nikacyjnego. Niestety, opóźnio
ne są — i to poważnie — roboty
przy budowie nowych central

telefonicznych, zwłaszcza w

Woli Duchackiej, Skawinie i

Wieliczce. Nadeszły
dostawy u rządze 5,
braku pomieszczeń
montować. W tej

Notatnik krakowski
BŻIS O GODZINIE:
* 16.30 — DDK Krowodrza, ul.

Papiernicza. - 2 —Kino MUMINEK
— filmy dla dzieci.

* 19 - Czytelnia Francuska, ul.
Jana 15 — Film: Le chant du d.e-
part (1975). Film powtórzony zo
stanie 5. I. o godz. 19.

* 19 — Klub „Starówka”,
ul. Szczepańska 5. II p. — W kraju
„Baśni IDOL nocy” — Irak współ
czesny — odczyt mgr Wł. Gródec
kiego ilustr. kolor, przeźroczami.

* 19.30 — SPAM, ul. Mikołajska
14 — Spotkanie z Antonim Witem

dyrektorem Orkiestry i Chóru Pol
skiego Radia i Telewizji w Kra
kowie.

JUTRO O GODZINIE;
* 12 — PAN, ul. Sławkowska 17

(s. 24) — Posiedzenie Komisji
Prasoznawczej poświęcone dys
kusji o „Encyklopedii wiedzy o

prasie”; o 13 — (s. 2<>) Kom. Ar
cheologiczna: dr Elżbieta Gleń —

. . Populacje neolityczne Małopol
ski” (studium antropologiczne).

* 17 — DK KZS. ul. Zakopiań
ska 62 — Dyskoteka.

* 17 — DDK Krowodrza — Stu
dium Wiedzy o Filmie — zajęcia
seminaryjne; o 18 — „Krajobraz
po bitwie” (film poi.).

* 17.30 ■— Pol.

giczne, ul. Marka

Leśny — zebranie
organizacyjnych i

warzystwa.
* 18 — Pawilon. Wystaw ow

iiiniiniiiiiiiniiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiHHiiiiHiiiHitiHtiiiHti

— Klub MPiK, PI. Central
ni gr E. Nowa czek ~ pre
nt. „Współczesny katoli-

SARP, ul. Jana. 11

Tow. Bntomolo-
37. IV p. Wyclź.

dotyczące spraw
działalności To-

BWA, ■pl. Szczepański 3a .

— od
czyt doc. . Rodzińskiego dla
członków Kola Miłośników Sztuki-

pt. „Realizm socjalistyczny”.
*18

ny—
lekcja
cyzm”.

*18

„Polski program mieszkaniowy dla
Iraku” — odczyt doc. dr arch. A.

Basisty.
.*18—PAN,s.24 — Tow. Mi

łośników Historii i Zabytków Kra
kowa: dr A. Misiowa — „Krakow
skie czasopisma literackie w I po
łowie X1N wieku”.

* 18 — KTF, ul. Boh. Stalingra
du13— „Wieczór debiutantów”
poprowadzi grupa młodych twór
ców „Krakowskie Trio” — A. Ko-

lonko, J. Zych i T. KaiseT.
* 18.15 — Inśt. Geografii UJ, ul.

Grodzka 64 — Kom. Nauk Geogra
ficznych; dr R. Mydeł — „Demo
graficzne i przestrzenne modele
rozwoju miasta na przykładzie
Krakowa”.

* 21 ŚCK UJ ..ROTUNDA” —

Z cyklu SALON MELPOMENY —

Teatr .NA-DI wg tekstów R. M.

Rilkego w reż. A. Jamroza.
A POZA TYM:

De 15 bm. w Krak. Domu
Kulturtz (III p.) czynna jest w

godz. 8—21 wystawa prac malar
skich artystki nieprofesjonalnej
Heleny Kolkiewjez. Wystawa nosi
tytuł „Świat, moich wspomnień”.

mieście. Apteka „Pod Baran-

się właśnie godłem na owej
jak i sąsiednia posesja nr’ 2

zostały przeznaczone do rewa-

i wystawę apteki ,,Pod Ba-

Starzy i ni* tylko starzy krakowianie pamię
tają aptekę przy ul. Mikołajskiej 4, czyli prak
tycznie przy krótszej pierzei Małego Rynku,
której ozdobą była trawiona fluorem i szlifo
wana szyba w drzwiach wejściowych. Minimal
na ilość tego rodzaju ozdobnych szyb pozostała
już w naszym
kiem” szczyciła
szybie. Wnętrze
przed kilku laty
loryzacji. Drzwi
rankiem” zaklejano regularnie warstwą plaka
tów i optymiści mogli sądzić, że pod tym przy
padkowym zabezpieczeniem przetrwa bezpański
okres, a może nawet remont. Niestety, ostatnio
ktoś szybę rozbił, część dekorowanej szyby
zniknęła, reszta trzyma się pod warstwą klejo
nego papieru.

Jest to skandal. Przed przystąpieniem d« re
waloryzacji
dynki i nie

widzieć, że

czeniu. Nie

tą celem rewaloryzacji jest uchronienie i wy
eksponowanie jak największej ilości autenty
cznych obiektów i detali, jeśli nie zabytkowych
o cenach artystycznych, to świadczących o bar
dzo wysokim poziomie kultury materialnej. Nie
ma już godła apteki „Pod Barankiem", został

tylko żal rw nim. (j. r.)
JOT. JADWIGA BUBlS

inwentsryzuje się zabytkowe bu-
trzeba zbytniej wyobraźni, by prze-

tego typu szyba może ulec znis-z-

wszystko da się odtworzyć, a zresz-

i nadchodzą
których z

nie można

krytycznej
sytuacji z pomocą miastu musi

przyjść Krakowskie Zjednocze
nie Budownictwa.

O WSZYSTKICH tych spra
wach mówiono wczoraj na po
siedzeniu Komisji Gospodarki
Komunalnej, Komunikacji i

Łączności, poświęconemu zaopi
niowaniu projektu planu spo
łeczno-gospodarczego i budżetu
na r. 1978, który ma być za
twierdzony na najbliższej sesji
RN m. Krakowa. Wysunięto
wiele postulatów i wniosków.

Znajdą się one również na fo
rum sesji, (bp).

Nitjednokrotnie pisaliśmy już
o miniogrodzie zoologicznym
u: Wytwórni Sprzętu Komuni
kacyjnego PZL w Krakowie

przy ul. Wrocławskiej. Żyją tam

WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY

INFORMACJA
W/U F~>

G ttOMAJj A
KRAKOWSKI

O USŁUGACH

KOMBINAT USŁUGOWY

Porządkowyeh i Lokatorskich „Usługa” wy-Oddział Usług
konuje terminowo i solidnie, na zlecenie osób prywatnych
usługi obejmujące:
•

9
9

MALOWANIE I TAPETOWANIE MIESZKAŃ
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ PO REMONCIE
CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETÓW
CZYSZCZENIE DYWANÓW I CHODNIKÓW
MYCIE OSZKLEŃ DOMOWYCH
OSADZANIE KOŁKÓW W' ŚCIANACH T MONTAŻ KAR-
NISZY
MONTAŻ ZAMKÓW' DRZWIOWYCH W MIESZKANIACH
USZCZELNIANIE OKIEN I DRZWI

WĄ
PRZERABIANIE ŚRUB W OKNACH

daniele, strusie australijski,
emu, łabędzie, pawie, kaczki
krzyżówki, kurki holenderskie i

bociany. Ostatnio małe ród

wzbogaciło się o dwie

lamy, które, dostojnie :

w zagrodach
wśród hal

Wszystkie ptaki
czuja, się dobrze, a daniele, do
czekały się potomstwa. Pracow
nicy pieczołowicie opiekują się
zwierzętami, dokarmiają
w każdą niedzielę i w

soboty przyprowadzają
dzieci, aby zwiedziły

małe
■ piękne
spaceru ia

rozmieszczonyćh
produkcyjnych,

i zwierzęta

TAŚMĄ METALO-

SZWFDZKICH NA

Szczegółowych informacji udzielają i
zamówienia:

również przyjmują

— Dział Techniczny Oddziału „Usługa”,
tel. 281-88

— Punkt
— Punkt

tel. 412-45
— Punkt
— Punkt
— Punkt

Przyjęć Nr 1, sl. Marka 21, tel.

Przyjęć Nr 2, Newa Hnta, es.

Rynek Główny S4,

267-lMS
Centrom A, H. 2,

Przyjęć Nr S, ul. Pstrowskiego 39

Przyjęć Nr 4, ul. Boh. Stalingradu 66

Przyjęć Nr 6, ul. Augustiańska 5.

Szczegółowych informacji udziela bezpośrednio lub tele
fonicznie Ośrodek Informacji Usługowej, ul. Floriańska 2<l,
tell 2T1-M luk J26-96 oraz w Nowej Hucie, es. Zgedy 7, tel.
424-56. ‘ '

K-»,86‘

W pościgu za konsumentami
Dwóch młodych mężczyzn

przyszło zoczoraj do restauracji

i Tow. Kultury t

Teatralnej i

Związek Lite-
|*||Bę*r ratów Polskich
hi Ww zapraszają 5 bm.

(wyjątkowo
LiJ_xCjS| czwartek)
■■■HiKlubu przy

Krupniczej
na warsztat dramaturgiczny
Kazimierza Barnasia. Frag
menty sztuki pt. „Pomoc”
czytać będą E. Libel i R.

Czachur. Początek o godzi
nie 18.

i
i
I

Mny(

I
i

w

do
ul.

„Kurza Stopka” przy pl. Wios
ny Ludów, aby posilić się spe
cjalnościami drobiarskiej kuch
ni. Po skonsumowaniu potraw
za kwotę ok. 80 zł jeden z nich
wstał od stolika, zabrał z szat
ni garderobę swoją i kolegi i

opuścił restaurację. Po pewnej
chwili, korzystając z nieobec
ności kelnera, wymknął się z

lokalu drugi biesiadnik. Gdy
kelner zorientował się w sytua
cji, rozpoczął pościg za nieucz
ciwymi konsumentami, który
nie przyniósł, niestety, rezulta
tu.

Mikrobus M-5

Dworzec Główny
— hotel „Pod Kopcem*

W czwartek J I 1976 zostanie
uruchomiona linia mikrobuso
wa M-S na trasie Dworzec

Główny (hotel „Polonia”) —

Poczt* Gl. — Rynek GJ. —

Zwierzyniecka ■— Księcia Józe
fą — Malczewskiego — hotel

„Pod Kopcem” (kopiec Kościusz
ki). Kursować będzie jeden mi
krobus w dni powszednie, nie
dziele i śęvi<ft* w godz. 6—22 co

50 minut. Pierwszy kurs z ul.

Pawiej o godz. 6, ostatni z kop
ca Kościuszki o godz. 22 . Opła
ta jednolita ■— li) zł. Przystan
ki: ul. Pawią —

Rynek Gl. (Orbis)
nicki — Salwator
— kopiec (działki)
Kopcem” (ż powrotem pl. Wios
ny Ludów).

Poczta Gl. —

— most Dęb-
— Ks. Józefa
— hotel „Pod

Błędne, koło
Od dłuższego czasu brakuje

w sklepach nabojów do syfo
nów produkcji czeskiej. Naboje
produkcji węgierskiej można

kupić bez trudu, ale... nie po
siadają one mosiężnych nakrę
tek tylko gołe szyjki. 'Rezultat?
— przy używaniu wysiadają
często uszczelki w syfonie, któ
rych również nie można, otrzy
mać. Błędne koło! (am)

Plan

jednak
drugi

się
ten

znalazłszy twego
wrócił do lokalu, aby

gdzie właściwie, po-

jego garderoba. Pła-

było, ale był kelner,

spryciarzy okazał

niedoskonały, gdyż
nie

„kumpla”
sprawdzić,
działa się
szcza nie

który akurat wrócił z nieudane
go pościgu. Ten drugi, który
wpadł w jego ręce, musiał za
płacić za obydwa posiłki i udał

się na poszukiwanie swojej gar
deroby. Nie wiemy już z jakim
skutkiem. (aż)

Z żałobnej karty

K,"
wolne
swoi?

ogród.
Dyrekcja WSK uważa., że' bez-1

pośredni kontakt załogi z żyu'a
przyrodą dodatnio wpływa na'

psychikę pracowników. Na:

zdjęciu: nowy nabytek minizoo
— lamy.
Fot. MAREK PRZYBYŁOWICZ

(Dokończenie, ze str. 4)

tel. 856-26 — dla Nowej Huty, Przy
chodnia, ul. Kronikarza Galla ?J,
w godz. 18—22, tel. 721-35 — dla

Krowodrzy, Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3, w godz. 15—22,
tel. 613-55 — dla Podgórza, Inf.

Służby Zdrowia: od godz. 5 do 22,
tel. 378-80. od godz. 22 do. 8, .tel;
240-93, lnf. Toksykologiczna, Ko
pernika 26, tel. 199-99. Ośrodek

lnf, dl* Inwalidów, ul. 1 Maja 5:
;el. 228-11 (pon. śr. i piat. 16—18)-

Apteki
2-y .nek Gl: 42' (tlen), Waryńskiego

24 (Hen). Długa 88, pl. Wolńósei 7.

Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
94 (tlen), N. Huta: al. Rew. Pazdz.
6 (tlen), centrum A, bl. 8 (tlen).

Różne
ZOO
do

(Lasek Wolski) od godź.
15.

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23,-
0.01,1,2,3.4,5.

16 Tu jedynka. 17.30 Radiokulher,.
18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.33

Turniej koszykówki o puchar 'A./-

zwolenia Warszawy. 19.15 Przeboje
sprzed lat. 20.05 . Siadem naszych
interwencji. 20.10 Koncert: clma.
21.05 Kronika sport. 21 .15 Kom. To
talizatora Sport. 21.20. Koncert cho
pinowski. 22 .20 Tu Radio
ców. 22 .23 Lublin na muz. anten .5 .

23.15 Wiad. sport. 23.45 WOSPRirw.

PROGRAM 11
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30 .

17 Z aktorskiego śpiewnika.
‘ 17.M

Teatr Sensacji — Wakacje z mor
dercą. 13.30 Echa dnia. 18.40 Mag.
handlu wewn. 19 Koncert wieczor
ny. 18.40 Reklama. 20 Publięystź/.ra
krajowa. 20.20 Historyczne nagr.
słynnych dzieł operowych. 2M0
Wirtuozi nowej muz. 22 Zwierzenia
wieczorne. 22 .15 Szkic do portretu
Salony. 2*’.30 Mag. studencki.
Co słychać, w świecie. 23.10 Musyka.

FROGRAS1 111
UKF 66,89 MHz

Wiadomości: 17, 19.30. 22 .

17.05 Muzyczna poesta UKF.
'■ ’ i jazzowych legend.
Polityka ci la wszystkich. 18.25
relaksu. 19 H. Sienkiewicz —

dżina Połanieckich — ode.
19.35 K. M. Weber — Wolny strze
lec — opera. 19.50 Wielbiciel — ode.

pów. B. Randalla. 20 Studio £02 —

Wróci, mag. rozryw. 21 L. Bsethó-
vena — opera omnia. 22.15
23.05 Moje podróże filmowe —

K. Zanussiego.
PROGRAM IV

I AUDYCJE 1..OKAŁNE
ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

UKF 5
Wiadomości: 16.40, 22.35.

służba i $;acianii
swej -i.-

Zmarl
39 lat

17..id
15.10

CŁ33
• .*?-
pow.

Krakowska kolejowa
zdrowia utraciła oddanego
pracy, cenionego lekarza,
przedwcześnie w wieku
zast. dyrektora Szpitala Kolejowe
go w Krakowie, ordynator Oddzia
łu Wewnętrznego tego szpitala —

znany internista — dr Jerzy Reich.

Dr J. Reich rozpoczął swą pracę
w Szpitalu Kolejowym w 1963 ja
ko lekarz-stażysta. W ciągu swej
nieprzerwanej pracy osiągnął naj
wyższe kwalifikacje zawodowe,
uzyskując specjalizację II stopnia
w zakresie chorób wewnętrznych,
ogłosR drukiem szereg prac nauk —

wych w fachowych
lekarskich, a w 1973
wat się. Jego duża

dyezna, oparta na

zdobyczach nauki, jego zapal i po
święcenie zjednały mu powszech
ne uznanie w środowisku lekarzy
i wśród pacjentów. Znalazło to

wyraz w powołaniu dr J. Reicha
na stanowisko ordynatora Oddziału
Chorób Wewnętrznych 1 zastępcy
dyrektora d.s. lecznictwa
La Kolejowego,

periodykach
r. doktoryzo-
wiedza me-

najnowszych

PR

16.50 Wydarzenia. opini«, reflek
sje (Kr). 17.20 Dla młodzieży —

Nasze sprawy (Kr). 17.35 Kolędy I.
Pfeiffer śpiewa J. Romańska (Kr).
17.51 Historia reportażu (Kr). 18.23

Pogoda (Kr). 18.25 Kalejdoskop
nauki. 19 Studium wiedzy polit.-
społ. 19.15 Lek. jęz. hiszp. 19.30 Stu
dio Stereo (Kr). 22 .15 W trosce o

słowo i treść. 22.35 Szk. Śr. fhs
Prac. — Biologia. 22.30 Miniatury
klawesyhiśtów francuskich.



Cracovia —Dukla 0:5

na krakowskim lodowisku
KOŃCZĄCY tournee po Polsce hokeiści I-ligowej Dukli Tren-

cin zmierzyli się wczoraj z Cracoyią odnosząc pewne zwycięstwo
5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Bramki dla gości strzelili: Yojacek 2, Melus,
Kocian i Hercek.

O

niezłym
sprawą
meczu

oni zna-

Spotkanie stało na

poziomie, głównie za

dyktujących przebieg
gości. Zademonstrowali
ne walory czechosłowackiego
hokeja — nienaganną jazdę, du
żą szybkość, efektowną techni
ką. refleks i spore umiejętności
taktyczne. Bez wysiłku uwal
niali się spod opieki krakowian,
bardzo mocnymi, błyskawiczny
mi podaniami dezorganizując
ich obronę. Na szczęście dla go
spodarzy hokeiści Dukli nie gra
li na pełnych obrotach i w wie-

Na narty z PTTK
POCZĄWSZY od 8 bm. Koto

Grodzkie PTTK urządzać bę
dzie w każdą niedzielę wyciecz
ki autokarowe do Bukowiny
Tatrzańskiej, połączone ze szko
leniem narciarskim. Ponadto
Koło .Grodzkie, PTTK ma jesz
cze wolne miejsca na kursach
narciarskich: w dniach
brn:.w Zawoi oraz w dniach
29bm,i29bm. — 5 lutego
Turbaczu.

Informacje i zgłoszenia w

rze Koła Grodzkiego PTTK,
Warszawska 11. w godzinach
15—19 (w soboty w godz. 13—17).
Informacja telefoniczna: 287-23.

15—22
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Na tematy dnia

Wolowe dvlematv
Już za kilkanaście dni odbędzie się w Buenos Aires losowanie

grup pierwszej tury finałów piłkarskich mistrzostw' świata.
Wyniki tego wydarzenia są dziś tematem numer jeden roz

mów' kibiców' Przepowiedni: kto z kim, w tym względzie pełno,
jedne przeczą drugim, wszystkie spełniają jednak jeden cel —

podnoszą temperaturę, wzmagają napięcie, żainterfcsowaliiei Z
kim Polacy? — czy zostaną rozstawieni, czy będą dolosowani da
innych, wyżej cenionych drużyn, z kińi przyjdzie wybrańcom
Gmocha zmierzyć się na początku turnieju? Pytań wiele, odpo
wiedzi również, choć oczywiście żadna z nich nie jest pewna.

Losowanie będzie mieć miej
sce 14 stycznia, decyzja o ewen
tualnym rozstawieniu zespołów,
zasadach losowania, zapadnie
natomiast dwa dni wcześniej,
podczas posiedzenia władz FIFA.
Do tego momentu przyjdzie żyć
w niepewności, oczekiwać kogo
nam los wyznaczy. Czy jednak
rzeczywiście los?

Jeżeli miałyby się potwierdzić
przeważające opinie, to powin
niśmy w grupie mieć za rywali
Argentynę, Szwecję i Iran. Lecz

gdyby tak być miało, to po kie
go czorta cala heca z zapowie
dzią. losowania! Moim zda
niem nie powinno się w finałach
mistrzostw świata stosować żad
nych przywilejów, los winien
wskazać kto z kim ma grać, je
żeli przestrzegana ma być zasa
da fair play. Gdy bowiem wła
dze piłkarskie zaczną ustalać
„kluez” losowania, wówczas z

— bile. Vvyglądał przez okno.
— Nie widziałeś tego, na co patrzył?
— Z mojego okna nie mogłem widzieć
— Czy zwykle obserwujesz Marcela?
— Tak — potwierdził z zakłopotaniem.
Tym razem Maigret nie spytał go, dlaczego.
Obydwaj byli dobrymi uczniami i dlatego, że Jean-

Paul był synem nauczyciela, ten drugi został pierw
szym uczniem, Marcel był ministrantem i w niedzie
lę wkładał komżę: Marcel miał przyjaciół, miał Jó
zefa, syna rzeżnika, ś _'

’

bawił się z nim po lekcjach.
— Widziałeś, jak twój ojciec wychodził później z

merostwa?
— Poszedł do domu, żeby wypić filiżankę kawy.
— Czy kuchenne okno było otwarte?’
— Nie. Wiem, że pił kawę. Zawszę to robi.
.— Matka była na dole?
— Na górze, w moim pokoju. Widziałem ją

otwarte okno.
— Czy później twój ojciec nie wszedł do szopy na

narzędzia?
— Nie. Przeszedł przez podwórze i wrócił do klasy.
— Marcel ciągle stał przy oknie po prawej stronie?
— Tak.
— Dlaczego od razu tego nie powiedziałeś?
— Kiedy?
Maigret przez chwilę porządkował w myślach ze

brane fakty.
— Czekaj. Ciało Leonii Birard zostało znalezione

wczesnym popołudniem. Czy przesłuchano was od
razu?

— Nie przesłuchiwano nas tego dnia. Właściwie nie

wiedzieliśmy, co się stało. Widzieliśmy tylko wchodzą
cych i wychodzących ludzi. Potem zauważyliśmy żan
darmów.

Słowem, we wtorek nikt otwarcie nie oskarżał nau
czyciela. Marcel Sellier nic nie powiedział swoim ro-

. rtzicorn, ani nikomu innemu. Jean-Paul nie miał więc
Z Wm W czasle przerw 1 żadnego powoclu, ani żadnej możliwości, żeby mu za-

. przeczyć.
— Czy następnego dnia byłeś przy

Marcela?
— Nie. Wzywano nas do merostwa
— A kiedy wrócił z przesłuchania

no? Kiedy dowiedziałeś się, co mówił
ojca?

— Już sam nie wiem.
— Czy we wtorek wieczorem twoi

wiali o Leonii Birard?
— Dopiero, kiedy poszedłem spać.

przesłuchiwaniu

pojedynczo. .

w> czwartek ra
na temat twego

przez

rodzice rozma-

lu doskonałych sytuacjach strze
leckich bawili się w zawiłe kom
binacje.

Krakowianie -wypadli znacz
nie lepiej niż w ostatnich wy
stępach przeciwko Tatrze Ko-

privnica. Zmuszeni do obrony
starali się wykorzystać każdą o-

kazję do przeprowadzenia kontr
ataku, jednak duża szybkość go
ści i doskonałe ustawianie się
ich obrońców powodowały prze
chwytywanie większości podań.
Mimo to gospodarze kilkakrot
nie doszli do dogodnych pozycji,
których nie potrafili wykorzy
stać, bądź strzały ich bronił do
brze dysponowany
Dukli.

bramkarz

(wd)

w Nowj^mW ROZEGRANYM

Targu zaległym meczu o mi
strzostwo ekstraklasy hokeiści
Podhala wygrali z katowickim
Baildonem 11:6 (5:3, 1:1, 5:2).
Bramki dla nowotarskich „Sza
rotek” strzelili: Dziubiński 3, A.
Słowakiewicz 2, A. Chowaniec,
St. Chowaniec, Batkiewicz, Zię
tara, Jaskierski i Jasna. Pod
hale . wystąpiło z zawieszonymi
do niedawna zawodnikami i

dzięki lepszej kondycji od sta
nu 6:6 w III tercji opanowali
sytuację i wygrali zdecydowa
nie:

do szesnastki drogą

pewnością ktoś będzie uprzywi
lejowany, ktoś pokrzywdzony,
skazany na przegraną, postawio
ny w trudniejszej od innych sy
tuacji. A przecież, poza gospo
darzami i obrońcami tytułu (co
już jest dla tych . drużyn handi
capem), każdy z. pozostałych fi
nalistów zasłużył na ten awans,
doszedł
ciężkich bojów eliminacyjnych.
Ma więc równe z innymi prawo
do tego, by być traktowany jak
wszyscy.

Ale czy naciski pewnych kra
jów na uzyskanie uprzywilejo
wanej pozycji nie osiągną efek
tu? FIFA stoi przed trudnym
dylematem, zobaczymy ile bez
stronności, poszanowania zasady
fair play zdoła w tyra wypadku
zachować.

Przygotowania do występu w

finałach ,,Mundial-78” zdezorga
nizowały całkowicie nasz krajo-

Dziś początek

0„
S DZIŚ w hali Korony rozpoczyna się międzynarodowy tur-

< niej koszykarzy o „Puchar Wyzwolenia, Krakowa”, ufundo-
/ wany przez naczelnika dzielnicy Podgórze. Zawody zapovzia-
f dają się bardzo interesująco, zobaczymy bowiem w akcji za-
1 wodników sześciu drużyn w tym czterech naszych pierwszo-
) ligowych: Baildonu Katowice, Resovii Rzeszów, Startu Lu-
J blin, Wisły, a ponadto jugosłowiański zespół Sloga ze Skopje
S oraz Ii-ligową drużynę gospodarzy — Koronę.
j Dzisiejszy program turnieju jest następujący
S godz. 16.30 Baildon.— Start
( godz.
< godz.
J godz.
I Jutro
) "w sobotę o godz. 16 a w niedzielę o 10. Organizatorami tur-

) nieju są: Korona oraz Okręgowy Związek Koszykówki w Kra-

) kowie.

18 Resovia — Wisła
19.30 uroczyste otwarcie turnieju
19.45 Korona — Sloga.
i w piątek mecze rozpoczynać się będą o godz. 16.30,

Ha pingpongowych stołach
PODCZAS ogólnopolskich mis

trzostw geodetów w tenisie sto
łowym, które ostatnio odbyły się
w Łodzi zespół Ogniska TKKF

„Pryzmat” w składzie: W. Du
da, R. Karliński, K. Lang i Z.

Jeziorny wywalczył tytuł wice
mistrzowski. Krakowianie ulegli
tylko zespołowi Łodzi wyprze
dzając drużyną Poznania, Szcze
cina, Opola i Lublina,
trzostwach brało udział

*

W ZAKOŃCZONYCH
rozgrywkach ligi tenisa

go Zarządu Dzielnicowego TKKF

'W mis*
12 ekip.

ostatnio
stolowe-

czy grząskich płytach
paru czołowych graczy

poważnych kontuzji, zo-

wyeli minowanych z dru-

wy kalendarz rozgrywek. Ligę
mieliśmy w grudniu, teraz znów
zaczniemy sezon mistrzowskich

zmagań już w lutym. Przyjdzie
więc zawodnikom walczyć o

punkty w zimnie, na śniegu lub
w błocie, w śnieżycy lub desz
czu, na nierównych, zmarznię
tych lub grząskich boiskach, sło
wem w warunkach potęgują
cych wielokrotnie możliwości
nabawienia się kontuzji. Lecz
kwestie zdrowia zawodników,
kibiców, nawet sprawy łinanso-
wych zysków lub strat klubo
wych, zostały odsunięte na cjal-
szy. plan, po prostu z tymi ele
mentami nikt się nie liczy. Co
będzie jednak, jeżeli w trakcie

spotkań ligowych, na zmarznię
tych
boisk,
dozna
stanic
żyny na dobre, lub choćby wy
łączonych z treningów na parę
tygodni? Aż boję się o tym
sać. Bo cóż wówczas będzie,
kimi argumentami będzie
bronić PZPN? Pechem?

Zdaję sobie sprawę, iż pisanie
dziś o sprawach już zadecydo

wanych nie służy najlepiej po
zyskiwaniu opinii publicznej dla

planów naszej futbolowej cen
trali, lecz przecież trudno nie

wysuwać tych zastrzeżeń. Zada-

ję sobie bowiem wciąż pytanie,
czy nawet ewentualny znaczący
sukces w Argentynie wart jest
aż takich poświęceń. I nie u-

miem znaleźć na to.pytanie jed
noznacznej odpowiedzi.

(lang)

pi-
ja-
się

szkole

A teraz byli jeszcze bardziej inni niż kiedykolwiek
i wieś nie tylko usunęła ich poza nawias, ale zwró
ciła się przeciw nim.

Jean-Paul zazdrościł Marcelowi.

Czy teraz z. kolei on go oskarży?
W gruncie rzeczy chłopiec nie poddał się złym uczu

ciom. To nie było tchórzostwo, w każdym razie
ńie tylko tchórzostwo.

Czy nie można by sądzić, że, przeciwnie, była
tym jakaś lojalność wobec innych?

Miał okazję zaprzeczyć Marcelowi, potraktować
jak kłamcę. To było łatwe. Może uznał, że byłoby
zbyt łatwe, że byłoby to zwycięstwo odniesione tanim
kosztem? '

Ponadto było faktem, źe nie uwierzono by mu. Rze
czywiście, kto by mu we wsi uwierzył, gdyby powie
dział:

— Sellier skłamał.. Mój. ojciec nie wyszedł z szopy
na narzędzia. Widziałem, jak. wchodził do domu, wy
szedł z niego i przeciął podwórze. A
cie Marcel stał przy przeciwległym

Słyszałem część mógł go zobaczyć,
tęgo, o czym mówili. Matka twierdziła, że to jej wina.

Ojciec odpowiedział, że nie, że to tylko plotki, i ludzie

zrozumieją, że on nie miał z tym nic wspólnego.
— Gdy się dowiedziałeś, że Marcel oskarża twego

ojca, dlaczego nie zaprotestowałeś?
— Bo by mi nie uwierzono.

Jeszcze raz Maigret odniósł wrażenie, że chwyta
coś ulotnego, jakiś' drobiazg, coś zbyt subtelnego, by
dało się wyrazić. Chłopca nie radowało oskarżenie
skierowane przeciw jego ojcu. Prawdopodobnie odczu
wał pewien wstyd, że .ojciec siedzi w więzieniu. Ale

czy nie kryło się w nim trochę tchórzostwa? Czy w

skrytości ducha nie czuł minimalnej choćby potrzeby
przeciwstawienia się swoim rodzicom?

Miał do nich żal, że byli inni od wszystkich ludzi.

(

((
I

i

„Śródmieście” pierwsze miejsce
zajęły ...zespoły; „Pryzmat”, „Sto
mil” i „Energia” — wszystkie
po 43 pkt przed „Remo” — 31

pkt., „Neptunem” — 30 pkt.,
„Wieczystą” — 26 pkt. i „Skarb
kiem” — 23 pkt. W lidze wystę
powało 14 zespołów..

A.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ również

cykl turniejów rekreacyjnych w

tenisie stołowym. W generalnej
punktacji z 97 uczestników, naj
lepszym okazał się P. Pulchny.
(„Spomasz”) przed Z. .Jeziornym’
(„Pryzmat”), W. Dudą („Pryz
mat*4), J. Szelągiem („Stomil”),
B. Paciorkiem („Spomasz”) i T.
Lisińskim (MDK). Począwszy od

pierwszej soboty stycznia roz
poczyna się nowy cykl turnie
jów. Odbywać się będą one w

każdą sobotę od godz. 15, w sali
gimnastycznej Akademii Ekono
micznej (ul. Rakowicka 18).

Turnieju Czterech Sko-
j. Danneberg (NRD)
ląpadęk .i .został odwie-
do szpitala. «

—,

INNSBRUCK. Podczas tre- 4

nirtgu przed dzisiejszym kon- <
kurserń skoków narciarskich, •(
lider
czni ,

miał

ziony
LAGENWAHG. J. Bachleda i

zajął 4, a M. Ciaptak 8 mie
sce w slalomie specjalnym 7
FIF. Zwyciężył narciarz ?
austriacki K. Hinterseer. i

ZAKOPANE. Podczas nar- )
ciarskich mistrzostw okręgu J

tatrzańskiego w konkuren- i,

Telegraficznie j
cjach klasycznych bieg meż- {
czyzn na dyst. 30 km wygrał ?
J. Łuszczek (Start Zakopane)
— 1.43.38,42 godz., a

biet na 10 km

(LKS Pordniec)
min.

WARSZAWA.
stwie nad
(40:25) polskie koszykarki (ze
spół A) wygrały międzyna
rodowy turniej juniorek.

KATOWICE.
wiślanu W.
awansował do
o Grand Prix

u.
bieg ko-

Sleziak

40.45,68

zwycię-Po

Bułgarią 78:63

! Tenisista Nad-
Wojciecliowski
finału turnieju
Polski.

— Nic nie powiedziałeś matce?
— Nie.
— Czy dużo płacze?
■— Ona nie płacze.
To było gorsze. Maigret wyobrażał

tego domu w ciągu ostatnich dni,
— Dlaczego wyszedłeś dziś rano?
— Żeby zobaczyć.
— Zobaczyć Marcela?
— Możliwe.
Możliwe też, że nieświadomie czuł

udziału w życiu wsi, choćby z daleka? Czy nie dusił

się w małym domku w głębi podwórza, gdzie nie o-

śmielmw się już nawet otwierać okien?

(Ciao dalszy nastąpi) .

sobie atmosferę

potrzebę brania

(39)

4
Srada

STYCZNIA
Eugeniusza

Tytusa

Teatry
Słowackiego 19.15 Mazepa. Minia

tura (pl.' św. Ducha 2). 19-. 15 Cu
dzoziemka. Modrzejewskiej .19.15
Zbrodnia. 1 kara, 22 Nastazja Fiii-

powna. Kameralny 19.15 Emigran
ci. Bagatela 16, 19.30 Zemsta, Mu
zyczny (ul. Lubicz 48) 19.15 Pchla
w uchu (od 1. 13). Groteska 17 Hej
na smoka (widowisko zamku.).
Teatr Regionalny ful. Filipa 6) 17,
19.30 Szopka.

Kino
Kijów 16.39, 19.30 Sprawa Gorgo-

nowej (poi. 1. 18). Ueiecna 16.30,
19.30 Trędowata i Ordynat Mlcho-
rowski (poi. 1 . 12). Warszawa 15.45,
18, 2(1.15 omen (ang. 1 . 18). Wol
ność 15.43, 18, 20.15 Czy Zabiła (Ir.
i.,15). Sztuka 15.30, 18 , 20.30 Nakar
mić kruki (liiszp, 1. 15), Ml. Gwar
dia (ul, Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 W
mroku nocy (USA 1. 18). Wanda

15.43, 18, 20.15. Powrót różowej
pantery (ang. 1. 12). Wrzos (Za
mojskiego 50) 15.45, 18, 20.15 Akcja
,,Saiamandra” (rum. -wi. 1. la),
świt (os. Teatralne 10) 16, 18, 20
Diabli mnie blorą (fr. 1. 15).
M. Sala 13, 17.15, 19.30 Dziewczyna
szuka szczęścia- (ang. 1. 15).. Świa
towid (os. Na Skarpie 7) 15.45, is, 20

Cenny depozyt (ir. 1. 12). M.
Sala 15, 17.15, 19.30 No i co

doktorku? (USA b.o.). Dom Zołnie-

(ul. Lubicz 48) 16 Sami

(poi. ■b.o .). Kultura (Ry-
Gł. 27) 18 . 20 Ostatni po-

Gun tlili "(USA 1. 15).
(Dzierżyńskiego 5) 15.45,

z

rża

swoi
nek

ciąg
Mikro
18, 20.15 Uśmiech (USA.l. 18). Zwią
zkowiec : ('Grzegórzecka 71) -15.45, 18,
20.15 Kochaj albo rzuć (pól. b .o;).
Rotunda’ (Oleandry 1) 17 Od siedmiu

wzwyż (USA 1. 18). Wisła (Gazowa
21) 16' 18.30 Chinatown (USA 1. 18).
Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30,
17.30, 19.30’ Milioner (poi. 1. 12). Pa
saż (Pasaż Bielaka) 15, 16, 17 Przy
gody Bolka i Lolka, 13, 20 Nie uni
kniesz przeznaczenia (fr. 1. 15). Pod
wawelskie (ul. Komandosów) 16, 13
Dopóki bije zegar ^radz. b.o.) . Tę
cza (ul. Praska) 17, 19 Konik Gar
busek (radź. b.o .). Ugorek (os.
Ugorek) T7 Polska gola (poi. b.o .),
19 Ostatnie zadanie (USA 1. 18).
Sfinks (Majakowskiego 2) 16 Szli
żołnierze (radź, b.o .), 18. 20 Dra
mat namiętności (kanad. 1, 18).

■- ■

Telewizja
14.45 Program

— Animacja
NURT — dzia

le Dziennik.

ŚRODA — I:
dnia. 15 Melodie
muz.-filmowa. 15- .30
łalność plastyczna.
16.10 Obiektyw. 16.30 D.la dzieci —

Entliczek-slowniczek. 17 Spoza .gór
i rzek — wyzwolenie Warszawy.
17.30 Losowanie Małego Lotka..
17.40 Kółko i krzyżyk. 17 .55 Strasz
na teściowa — film fab. ZSRR. 19

Dobranoc, .19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Biohazard — film fab.
21.40 Studio sport. 22 .10 Filmowy
portret Ę. Lipińskiego. 22 .40. Dzien
nik. • 22.55 Klub Fantastyki — Mo
je drugie ją. ,.

ŚRODA — II: 15.25 . Program
dnia. 15.30 Kino Telewizji; Dziew
cząt i Chłopców — Do przerwy 0:1
— ode. 1. — Piłka — film fab. poi.
16 Daniel Druskat — ode. i — film
fab. TV NRD, 17.30 TWP — Moda,
styl, elegancja, is Nad -Wisłą i nad

Dunajcem — progr. public.-rozryw.
19 Dobranoc. 19.10 Program lokal
ny. 19.30 Wieczór z dziennikiem,
20.30 Jęz. ros. — kurs podst. 21 Jęz.
ang..— kurs podst. 2-1.30 24 godzi
ny. 21,40 Latarnia Czarnoksięska —

To się zcla-rzyło w Mónte Carl o —

film fab. amer. -wł.

w

go
to

w tym momen-

oknie, skąd nie

fizyka. 14.55 Pro-
Melodie — Ćapella

15.30 Kino Filmów
16 Dziennik. . 18.10

CZWARTEK — 1! 6.50 RTSŚ —

matematyka, 7 RTSŚ — biologia.
9 Przysposobienie obronne kl. VIII
i I lic. 10 Historia kl, VI. 11 .05 Jęz.
polski kl. VII. 11 .45 Biohazard —

film fab. poi. 12.55 Jęz. polski kl.
2—4 lic. 13.30 RTSS — matematyka.
14.05 RTSŚ —

gram , dnia. 15

Bydgostiensis.
Animowanych.
Obiektyw. 16.30 Ekran z bratki:
13 Poligon. 13.20 Recital piosenkar
ki wł. — Orietty Berti. 18.50 Ra
dzimy rolnikom. 19 Dobranoc. 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Czło
wiek 7. Marsylii — ode., 1 — film
ser. wł. 21 .40 Pegaz. 22 .15 Stolicą
najlepszym. 23.05 Dziennik.

Uwaga:
Za zmiany w ostatniej chwili

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

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (śr. 12—1.3,

czw. 10—15), Wawel zaginiony (śr.
czw. 10—15.30). Zamek i Muzeum
w Pieskowej Sk?'” (śr. czw.; 10—

16), Muzeum Lenina, Topolowa 5:
Lenin w Polsce — W Krakowie 1
W dniach Wielkiego Października

(śr. 9—17, czw. 9—16 — wst. wpl.),
Oddział w Poroninie: Lenin na

Podhalu (śr. czw. 8—16 — wst.

W01.)j w Białym Dunajcu (śr. 9—
16 — wst. wol., czw. niecz.). Mu
zeum Historyczne, Oddziały, Jana

12; Militaria, Zegary (śr. 10—1",
czw. 9—15), Szpitalna 21: Dzieje
teatru krąk,. oraz- „Zawsze Wesele”

(śr. 9—15, czw. 9—17), Krzysztofory,
Ry.nek Gł. 35: Pamiątki, z gałki
wieży mariackiej (śr. 10—18 —

. wst.

wól., czw. 9—15). Franciszkańska 4:

Szopki krakowskie (śr. czw. 10—

18). Muzeum Narodowe — Oddzia
ły, Sukiennice: Galeria poi., malar
stwa i .rzeźby 1764—19.00 . (śr.. 10—16,
czw.. 12.—.18 -r wst. wok), .Dom . Ma
tejki, Floriańska 41 (śr., czw. 10—

16). Szolayskich,, pi. Szczepański 9:
Pol. malarstwo i rzeźba • do 1764 r.

(śr. nieęz. czw. 10—16), Czartorys
kich, Pijarska 8: Arcydzieła ze

zbiorów. Czartoryskich (śr. niecz.
czw. 12—18 — wst. wól.), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Polska —

Czechosłowacja — Wieki sąsiedz-
,.twa i przyjaźni (śr. 12—18 — wst.

wol., czw. 10—16), Archeologiczne,
Poselska 3: Starożytność i średnio
wiecze Małopolski i in. (śr. niecz.
czw. 14—18 — wst. wol.), Etnogra
ficzne, pl. Wolnica 1: Malarstwo K.

Gawłowej (śr. cz^w. 10—15), Przyro
dnicze, Sławkowska 17: Fauna Pol
ski, Fauna epoki lodowcowej (śr.
czw. 10—13 — wst woh), Pawilon

Wystawowy,- pl.’- - Szczepański 3a:

Cziowjek-i ■■otoózenió (śt. czw. 11 —

i8), Galerie: Pryzmat, Łobzowska
3: Prace krak. grafików (śr. cżw.
10— 18), ZPAF, ul. Anny 3: Polacy
w . Antarktyce (śr. czw. • 10—18),
Sztuki Nowoczesnej, N. Huta, os.

Kościuszkowskie 5: J. Maziarska —

Prace (1948—77) (śr. czw. 11—18),
Sztuki Współczesnej, Bracka 2: Ry
sunki A. Rzepki (śr. .czw. 11 —17),
„Desy”, . św. Jana 3: Malarstwo,
rzeźba- L. Sleńdzińskiego (śr. czw.

11- r-19), Arkady, pl. Szczepański 3;
Obrazy, rysunki 1975—1977 J. -L;
Ząbkowskiego (śr. czw. 1.1—18), Pa
łac Sztuki, pl. Szczepański- 4: Do
roczny .Salon Malarstwa Krakow
skiego (śr. czw. 10—17), al. Róż 3:>

Wyst. konkursu na rysunek i pa
stel. (śr. czw, 11—18), Rydlówka,
Tetmajera 28 (śr. 11 —14, czw. 15—

18). KTF, ul. Boli. Stalingradu -13:
Venus 77,. cz. II (9—21), Kopalnia
Soli, Wieliczka oraz Muzeum 'Zup
Krakowskich (9—16), Kramy Domi
nikańskie, Stolarska 8/10: Wyst. la
lek i masek K. Mikulskiego (śr,
CZW. 11 —19).

Dyżury
Chir. Trynitarska 11, Chir. dzięe.

Urolós. Prądnicka. 55, Laryng. Wro-

ciawska 1, Okulist. . Witkowie®

(Neurologia oraz inne oddzia
ły szpitali wg rejonizacji), Pogot.
Ratunk.: Łazarza 14: Ambu
latorium Okulistyczne (całą dobę),
Wypadki tel. 99, zachorowania

przewozy 233-33, Informacja.
205-11, ~ '.................

657-57,
Pogot. MO tel. 97, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—32), dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14—18), Straż Poż.

98, luf. o Usługach^ Floriańska 20,
tel. ’

271-30, 228-90 (7—18), Nowa
Huta: Pogot. MO tel. 444-44. Pogot. ,

Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Poź.

433-33, Dyżur pediatr. dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej Hucie, Inf.
kolejowa zagr. 241-82, kraj. 223-33,
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, Młodz. Poradnia

Lekarska, ul. Boh. Stalingradu 13,
tel. 278-03 (9—18), Wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz lekarzy
kardiologów — Lek. Spółdz. Pra
cy, tel. 295-78, 225-66 '

(16—23.30),
Inf. Turystyczna „Wawel-Tourist“,
Pawia 8. tel. 260-91 (8—18), luf.
Kulturalna, KDK, pole. 144/IU p.
(tel. 244-02, w godz. 11—18), Pora
dnią Przedmałżeńska i Rodzinna,
pl.. Wiosny Ludów -6 (śr. i piąt.
16—19), Dyżurne przychodnie —

ogólne, pediatryczne, stomatologi
czne. gabinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne i wizyty do
mowe). Przychodnia, al. Pokoju "4,
w godz. 18—22, tel. 181-80, a dla
poradni pediatrycznej 183-96 — dla

Śródmieścia, Przychodnia, os..Ja
giellońskie bl.,1. w godz. is—22,

(bokońcjenfe ńd <?)

i
233-33, Informacja, te!.

Rynek Podgórski 2: 625-50,
Lotnisko Balice 745-63,


