
Nowe autobusy
Fabrykę Autobusów w Sanoku

opuściły prototypy 2 nowych au
tobusów Pierwszy —

przystosowany do sprzedaży ob
woźnej może zabierać jednora
zowo 5 ton towaru. Drugi proto
typ ri-' kolejna międzymiastowa
wersja . autokaru, wydłużonego
do 10 m, dzięki czemu uzyskano
41 miejsc siedzących. Wprowa
dzono wiele innowacji popra
wiających komfort jazdy i wa
runków. eksploatacji pojazdu.
Został on m. in. wyposażony w

większej mocy silnik „Leylan-
da”, nowy typ układu kierowni
czego, lepsze systemy klimaty
zacji oraz estetyczniejszy wy
strój wnętrz. Wykorzystano w

tym celu niektóre elementy
konstrukcyjne z „berlieta”.
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Załoga Hutnicze
go Przedsiębior
stwa Remontowe
go, przeprowa
dzająca remont 3
■wielkiego pieca w

Hucie im, Leni
na, podjęła war
tę produkcyjną z

okazji trwającej
II Krajowej Kon
ferencji PZPR.

Przyspieszy ona

czas remontu. Na

zdjęciu: budowa
na nowa nagrze
wnica 3 pieca.
Równocześnie w

HiL rozpoczęto
na skalę
myślową
dukeję
bów
mianowych
formowania
nien spustowych
w stalowniach

martenowskich.
Wyroby te zastą
pią stosowane

dotychczas. dro
gie wyroby wy
palane. Obok niż
szych kosztów

wytwarzania, od
znaczają się one

korzystniejszymi
wskaźnikami eks

ploatacyjnymi.
CAF — Sochor
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Człowiek może żyć«/
w dobrej formie 120 lat?

• PARYŻ

Organizm człowieka może żyć
w dobrej formie 110—120 lat,
twierdzą ępecjaliśęi od fizjolo
gii. Mimo i tak już znacznego

przedłużenia życia ludzkiego w

ostatnim stuleciu starzenie się i

W GENTWTK zostały ivzs»-
wione radziecko-amerykańakie
rokowania na temat ograniczę-'
»Sa strategicznych zbrojeń o-

jfensywnych (SALT),
( PO ZAKOŃCZENIU rozmów
(w Ankarze, których celem by
le doprowadzenie do przeła
mania impasu w kwestii cy
pryjskiej, sekretarz generalny

(ONZ — Kurt Waldheim udaje
»,i« się dziś z wizytą oficjalną

?<te Iranu.
CESARZ Iranu — Moham

mad Keza Pahlawl przybył »

'hm. z wizytą do Asuanu na

rozmowy z prezydentem Egip
tu — Sadatem, na temat ak
tualnej sytuacji na Bliskim
Wschodzie,
ittdaje się do ArabC

sklej.■i DESYGNOWANY na

ąa Portugalii Mario

podjął w

Dziś cesarz Iranu

Saudyj-

>remie-
Soares

podjął w poniedziałek próbę
sdobycia poparcia komunistów
MU swych wysiłków, zmierza
jących do utworzenia stabilne
go rządu. Spotkał się on tego
dnia z sekretarzem generalnym
KP Portugalii — Alvaro Cun-
halem.

.1 W MOSKWIE rozpoczęły się
wczoraj rozmowy ministrów

śmierć w wieku 70—80 lat na
leży w związku z tym uz.ńąć za

przedwczesne. Interesującą hi
potezę na temat

przedłużenia życia
wysunęli uczeni,
doświadczenia z ośmiornicami.

Samica jednego z gatunków
ośmiornicy składa jaja tylko
raz w ciągu swego- życia, które
trwa nie dłużej niz 9—10 mie
sięcy. Po 1—2 miesiącach od zło
żenia jaj, samica ginie. Uczeni

stwierdzili, że po usunięciu oś
miornicy jedynego gruczołu do-

krewnego, jaki posiada, prze-
staje się ona wkrótce opieko
wać . złożonymi wcześniej jaja
mi i podejmuje „normalne” ży
cie.

Zdaniem specjalistów, natura

zaprogramowała czas życia oś-
I miornicy przy pomocy jej sy-

; stemu hormonalnego. Zwierzę
ginie po rozmnożeniu się. Być

I: może odnosi się to do wszyst
kich żyjących gatunków, w

'

tym także ssaków. Możliwe, że

i istnieje nie znany jeszcze hor-

{mon, któi y po okresie rozrod-
I czości przyspiesza zniszczenie

jednostki, niepotrzebnej do re
produkcji gatunku. Odkrycie to

zachęci chyba uczonych do ba
dań w zupełnie nowym kierun
ku — dokonania syntezy hor
monu lub antyhormonu i prze
dłużenia życia człowieka o

,30—40 lat.

mpźliwości
człowieka

prowadzący

Każdy rok przynosi postęp w budowie siły i zasobności naszej Ojczyzny

II Krajowa Konferencja PZPR

zakończy dzisiaj obrady w Warszawie
Po dyskusji nad referatem Biura Politycznego KC PZPR uczestnicy obrad uchwalą rezolucję

W Sali Kongresowej PKiN w Warszawie wzno
wiła dziś (10 bm.) w godzinach porannych obra
dy II Krajowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. To reprezentatywne forum

partyjne dokonuje rzeczowej, wnikliwej i kryty
cznej oceny dokonań społeczno-gospodarczych w

okresie od VII Zjazdu PZPR. W oparciu o tę oce
nę uczestnicy Konferencji, reprezentanci ponad
2,7-milionowej rzeszy członków i kandydatów
partii, sprecyzują zadania dalszego rozwoju na
szej Ojczyzny na najbliższe 3 lata.

Obradom przewodniczy Edward Gierek.
W dniu dzisiejszym kontynuowana jest dysku

sja nad wygłoszonym w poniedziałek przez I se
kretarza KC PZPR Edwarda Gierka referatem
Biura Politycznego KC PZPR. Spodziewane jest
przyjęcie przez uczestników Konferencji rezo
lucji. W godzinach wieczornych II Krajowa Kon
ferencja PZPR zakończy obrady.

z kluczowych zadań

manewru gospodar-
slsuteczniejsze koor-

rozwoju produkcji

pla-
zde-

pro-
jej

mlii

I

I;
I

przewidzieć wówczas, kiedy plan
opracowywano. Uwarunkowań

obiektywnych, od nas niezale
żnych, nie jesteśmy w stanic
zmienić. Musimy je brać pod u-

wagę i odpowiednio modyfiko
wać nasze działania. Przezwy
ciężenie natomiast niedomagali
wynikających z przyczyn su
biektywnych, poprawa jakości
pracy leży w naszej mocy. Na

tym właśnie skupimy cały nasz

wysiłek.
Wczoraj, jak już informo

waliśmy, I sekretarz KC
PZPR — EDWARD GIEREK
wygłosił referat Biura Polity
cznego KC PZPR

Uczestnicy II Krajowej
Konferencji Partyjnej długo
trwałą owacją wyrazili swoją
aprobatę dla treści zawartych
w referacie

Następnie przystąpiono do

drugiego punktu porządku
dziennego; rozpoczęła się dys
kusja. Zabrali w niej głos; Sta
nisław Gurgul — członek Egze-

Jednym,
podjętego
czego jest
dynowanie
rynkowej z kształtowaniem się
siły nabywczej ludności. W

nie na 1978 r. zapewniliśmy
cydowane preferencje dla

dulccji rynkowej. Ogólna
wartość będzie w br. o 112

zł wyższa niż w 1977 r. Umożli
wi to złagodzenie wielu napięć.

Z kolei P. Jaroszewicz omówił
zadania wynikające z programu
wyżywienia narodu. Na rozwój
i modernizację rolnictwa oraz

całej gospodarki żywnościowej
przeznaczamy obecnie ponad 1/5

ogólnej wielkości nakładów in
westycyjnych. W 1978 r. na in
westycje w rolnictwie skieruje
my, licząc w cenach stałych,
przeszło trzy razy więcej środ
ków niż średniorocznie w deka
dzie 1981—70 i o 46 proc, więcej
niż średnio w latach 1971—75. W

tym kontekście premier podkre
ślił znaczenie gospodarskiego
wykorzystania tych środków o-

raz dużych rezerw tkwiących
nadal m. in. w wykorzystaniu
ziemi i innych dziedzinach zwią
zanych z produkcją żywności.

Rozbudowa i modernizacja go
spodarki tworzy warunki do

rozwoju polskiego handlu zagra
nicznego i zwielokrotnienia ko
rzyści jakie płyną z uczestnictwa
Polski w międzynarodowym po
dziale pracy. Intensyfikowanie
produkcji eksportowej i racjona
lizacja importu to kolejne z na
szych zadań największej wagi.

Ustosunkowując się do niektó
rych głosów w dyskusji w czasie

Konferencji, premier uzasadnił
konieczność pewnych ograniczeń
wprowadzonych w 1977 r. w sto
sunku do obowiązujących pla
nów. Stwierdził równocześnie, że

słuszna była krytyka tych
zmian, które różne ogniwa ad
ministracji dokonywały bez uza
sadnienia. W całej pełni — po
wiedział premier — uważam za

niedopuszczalną praktykę pomi
jania KSR przy dokonywaniu
zmian w obowiązującym planie.

Na zakończenie mówca stwier
dził, że warunki
nie realizujemy
ezno-gospodarczy
przez VH Zjazd
oznie trudniejsze niż można byłe

Jako pierwszy zabrał głos
Piotr Jaroszewicz — członek
Biura Politycznego KC, prezes
Rady Ministrów.

Mówiąc o dotychczasowych re
zultatach manewru gospodarcze
go, który ma zapewnić osiągnię
cie podstawowych celów bieżą
cego 5-lccia, premier P. Jarosze
wicz stwierdził, że pierwsze wy
niki tego manewru świadczą, iż

podjęte decyzje były słuszne i

nieodzowne. Dokonane zmiany
były jednak niepełne i nie za
wsze dostateczne w stosunku do

narastających konieczności. W

planie na rok bieżący dokonano

więc dalszego pogłębienia ma
newru, umacniając jednocześnie
dyscyplinę i kontrolę realizacji
planu.

Premier omówił następnie wę
złowe problemy związane zwła
szcza z efektywnością gospoda
rowania. Na czoło wysunął kwe
stię racjonalnego wykorzystania
zasobów pracy, których przyrost
ma obecnie tendencję malejącą.
W sferze produkcji materialnej
—• poza rolnictwem i usługami
— cały przyrost produkcji nale
ży osiągnąć w drodze wzrostu

wydajności pracy. Preferencje w

polityce zatrudnienia obejmą
górnictwo, hutnictwo i trans
port.

Racjonalizacja 1 zmniejszenie
zatrudnienia wymaga wykorzy
stania niemałych jeszcze rezerw

czasu pracy oraz przezwycięże
nie niedomagali w jej organiza
cji. Racjonalizacji zatrudnienia

uraz wzrostowi wydajności pra
cy" sprzyjają rosnący poziom
kwalifikacji pracowniczych oraz

wyposażenie gospodarki w coraz

bardziej nowoczesne maszyny i

technologie.
Mówca wskazał na koniecz

ność zmniejszenia materiało
chłonności i importochłonności
naszej gospodarki, podkreślając
potrzebę maksymalnej oszczęd
ności energii, paliw i materia
łów do produkcji.

Omawiając zagadnienia inwe
stycyjne P. Jaroszewicz zwrócił

uwagę na wymóg rygorystycz
nego przestrzegania obowiązku
koncentracji robót na obiektach

kończonych i kategorycznego
przeciwdziałania powtarzającym
się próbom rozszerzania frontu

inwestycji nowo rozpoczynanych.
Należy również W’ydatnie ogra
niczyć stan nie zagospodarowa
nych maszyn i urządzeń inwe
stycyjnych, zwłaszcza pochodzą
cych z importu.

Następnie premier przedstawił
działania rządu na rzecz popra
wy jakości produkowanych wy
robów, podkreślając, że wciela
my w życie rządowe programy
poprawy jakości w budownic
twie mieszkaniowym, przemyśle
obuwniczym, produkcji samo
chodów osobowych, wyrobów
powszechnego użytku, w spół
dzielczości i rzemiośle. Proces

podnoszenia jakości produkcji
jest jednak zbyt powolny i stąd
rozwiązanie tego problemu trak
tuje się jako pierwszoplanowe
zadanie.

Dzisiaj o godzinie 17.35 Pol
skie Radio w programach I, II,
XH , IV oraz Telewizja Polska
w programach I i II transmi
tować będą przebieg zakończe
nia obrad II Krajowej Konfe
rencji PZPR.

w jakich obec-

program społe-
uchwalony

Partii, są zna-

kuty wy KW w Katowicach, I

sekretarz KM w Sosnowcu; An
toni Wróbel — członek KC, te
chnik w Mazowieckich Zakła
dach Petrochemicznych i Rafi
neryjnych W’ Płocku; Stanisła
wa Karbowska — rolniczka ze

wsi Przyczyna Górna, gm.
Wschowa, woj. leszczyńskie;
Andrzej Żabiński — członek kc,
I sekretarz KW w Opolu, Józef
Pacer — członek. KC, szlifierz
w Stoczni im. Lenina w Gdań
sku; Franciszek Schmidt —

członek KW w Łomży, dyrektor
Gminnej Szkoły Zbiorczej w

Kuleszach Kościelnych, Józef

Grygiel — członek KC, I sekre
tarz KW w Częstochowie; Jan

Jędryczka — I sekretarz OOP,
mistrz w Zakładach Przemysłu
Dziewiarskiego „Jarlan” w Ja
rosławiu, woj. przemyskie; An
ną Słowikowska — rolniczka ze

wsi Smieciuchówka, gm. Prze-

rośl, woj. suwalskie; Henryk
(Dokończenie na str. 2)
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barierę wia-
dól. Zginęło

pobliżu Kot
łygry s samo-

za doko-
szaleńca,

w Bąyon-
restaura-

miejscu. Po
zostało ciężko

Sspraw zagranicznych ZSRR i

Japonii — A. Gromyki i S. Su-

tnody.
W MONACO Tozpoczęlo się w

tygodniowe ko-
temat ochrony Mo

rza Śródziemnego przed zanie-
tż.ysżćżeniami przemysłowymi i

.Ujejskimi. Bierze w nim udział
ii krajów.

poniedziałek
Ipkwium na

rz;

m:

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie we wschodniej czę
ści- niżu. Zachmurzenie du
że z przejaśnieniami, tła
no zamglenia i lokal:;
mgły, W ciągu dnia 'opad,

śniegu, przechodzące w: opady
deszczu ze śniegiem. Wiatry
południowo-zachodnie i zacho
dnie 4—8 m śek. Temperatura
dniem nd minus 1 do plus
nocą minus 1—3 st.

7 bm. na przedmieściach Memphis,
przed domem zmarłego w ubie
głym roku króla rock and roiła —

Elvisa Presleya zebrał się tłum je
go wielbicieli, którzy złożyli kwia-

w 43 rocznicę jego urodzin,
— telefoto

i

Krótko...
■ W RPA MMtał zamordowa

ny były prof. nauk politycz
nych Uniwersytetu Natal — 36-
letni Richard Turner, przywód
ca liberalnych kół białej mło
dzieży RPA, występującej prze
ciwko polityce apartheidu.

■ Policja francuska uniesz
kodliwiła niejakiego Jeana Du-

leau, poszukiwanego
ńywanie • napadów
który przez 24) godzin
ne. przetrzymywał w

cj i, 2 osoby.
s Winda w elektrowni w Lit-

tlebrook (Anglia) spadła na

dno 30-meirowego szybu, 3 o-

śoby zginęły na

zostalych 6 osób
rannych.

■ W budynku
w Damaszku za

>n. Zginęło 9 studentek. 20 o-

b odniosło rany.
H Autobus pełen pasażerów

zderzył się w Barbacena w

Brazylii z ciężarówką, a na
stępnie wyłamał
duktu i runął w

29 osób.
■Wl&sie w

dwary w Indiach
triik pożarł 9-letnią dziewczyn
kę. Była to 9 ofiara tygrysa-
ludojada w ciągu roku.

■ Ciężarówka wioząca ludzi
na wesele w pobliżu Chitta-
gong w Bangladeszu, ześliznę
ła się z grząskiej szosy i wpa-
dla do dołu. 33 osoby, poniosły
śmierć, a 20 zostało rannych.

■ W Zatoce Bengalskiej -wy
wrócił się statek ze 150 . pasa
żerami; 20 osób utonęło.

■ W fabryce dynamitu w Jo-

hanńesburgu, podczas wybuchu
eksplodowało 250 kg nitroglice
ryny, zabijając 1 osobę i ra
niąc 21.

■ W Zairze rozbił się samo
lot transportowy typu „Fąkkęr
f-27” zairskich linii lotniczych.
5-osobpwa załoga zginęła.

W Nad Filipinami przeszedł
gwałtowny tajfun. Zginęło co

najmniej S osób.
■ Trwają poszukiwania roz

bitków indyjskiego frachtowca,
który zatonął około 2 tys. km
od Hawąjów. sNa pokładzie
znajdowało, się 69 osób, w tym
4 kobiety i 2 dzieci.

■ Od początku roku panuje
w Kanadzie epidemia grypy,
zwanej „teksa^ką”. Zmarły już
2 osoby. U wielu chorych wy
stępują poważne komplikacje.

■Tornada,wUSA, m. in. w

Miami i Orlando spowodowały
wielkie szkody. 23 osoby zo
stały ranne. W Arkansas je
dna osoba poniosła śmierć.

■ Epidemia cholery w Tan
zanii pochłonęła 13 nowych ó-
fiar. Liczba ofiar epidemii, któ
ra wybuchła 3 miesiące temu
wzrosła do 120.

...z dalekopisu
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Kampania wyborcza
do rad narodowych

stopnia potewowno
W całym kraju zakończyły się zebrania konsultacyjne w mia

stach i wsiach organizowane przez komitety Frontu Jedności Na
rodu. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i frekwencją.
Na ponad 35 tys, spotkań omówiono kandydatury na radnych do
rad narodowych stopnia podstawowego —■miejskich, dzielnico
wych, gminnych i wspólnych dla miasta i gminy. Przeanalizowa
no również dotychczasowy dorobek rad narodowych i radnych
oraz zgłoszono liczne wnioski pod adresem przyszłych przedsta
wicieli w organach władzy.
W wyniku szerokiej. konsulta-

sji społecznej, która jest waż
nym ogniwem naszego demokra
tycznego systemu wyborczego,
zgłoszono na listy wyborcze ok.
150.000 osób reprezentujących
różne środowiska i zawody, gru
py wieku, kobiety, młodzież. Na

radnych ma być wybranych ok.
100.800 osób. W nowych radach

znajdą się więc ludzie' najlepsi,
znani w swoich środowiskach, w

miejscu pracy czy zamieszkania,
których obywatelska postawa,
dotychczasowa działalność społe
czna i praca zawodowa, dają pe
wność, że znają problemy swe
go terenu, potrafią je łączyć z

zadaniami ogólnonarodowymi, że

godnie wywiążą się ze swoich o-

bo wiązko w.

Zebrania konsultacyjne były
praktyczną wykładnią obywatel
skiego współudziału w stanowie
niu o zasadniczych sprawach te
renu. Zbliżyły one jeszcze bar
dziej najszersze kręgi społeczeń
stwa dó. problemów rad. Szeroka
dyskusja nad tematyką, która

bezpośrednio interesuje ludzi, a

która dotyczy ich codziennego
życia,, była jednocześnie podję
ciem moralnej odpowiedzialności
za pracę przyszłych rad. Jest to
również świadectwem naszego
demokrat.yzmu.

Listy kandydatów na radnych
zostały zatwierdzone na posie
dzeniach plenarnych komitetów
FJN stopnia podstawowego.
Zgodnie z ordynacją wyborczą 11
bm. upływa termin zgłoszenia
list kandydatów do komisji wy
borczych.

Depesza z Polski

65 rocznica urodzin

Gusfaya Kusaka
I sekretarz KC PZPR Ed

ward Gierek i przewodniczący
Rady Państwa Henryk Ja
błoński przesłali na ręce se
kretarza generalnego KC
KPCz, prezydenta Czechosło
wackiej Republiki Socjalisty
cznej Gustąya Husaką depe
szę z serdecznymi gratulacja
mi i gor.ąęynji .Żyęzeniąm^. z.

okazji 65 rocznicy uródżin..'
W depeszy czytamy m.

in.: Naród polski zna, i wy
soko ceni Wasz osobisty
wkład We wszechstronny
rozwój polsko-czechosłowac
kiej przyjaźni i współpracy.
Wszechstr-onny rozwój na
szych wzajemnych stosun-

kaw dobrze służy narodom
Polski i Czechosłowacji przy
czyniając się do umacniania

siły i zwartości wspólnoty
państw socjalistycznych.
Wysoko cenimy, Drogi To
warzyszu Husak, Wasz
wkład w walkę wszystkich
postępowych sił
sprawiedliwość
pokój i socjalizm.

śu-iafn : o

społeczną,

Nieszczęśliwy wiatek

w polskiej ekipie

antarktycznej
W czasie badań poza obrębem

stacji antarktycznej
wyspie King George wydarzył
się nieszczęśliwy
Dwóch badaczy .

—

_

sztof Birkenmajer i doc. Sta
nisław Baranowski — uległo
zatruciu technicznym butanem
podczas noclegu.

Kierownictwo stacji PAN na

Antarktydzie zorganizowało na
tychmiast akcję
której pomocy
nieś jednostki
gentyny. Zatruci pozostali pod
fachową opieką lekarzy
i statku
szewski”.

Pn zastosowaniu wszelkich nie
zbędnych działań ofiary wypad
ku przetransportowane de jed
nego z najbliższych szpitali ar
gentyńskich.

Stan prof. K. Birkenjnajera
uległ poprawie, natomiast stan
doc. St. Baranowskiego jest na
dal ciężki. Kierownictwo PAN
pozostaje w stałym kontakcie z

kierownictwem stacji im. Arc-

towskiego, ze szpitalem i amba
sadą PRL w Argentynie oraz z

rędzinami dotkniętych zatru
ciem. Podejmowane są wszelkie,
możliwe wysiłki na rzeez pomo
cy ofiarom wypadku.

PAN na

wypadek.
prof. Krzy-

ratowniozą, w

udzieliły rów-
marynarki Ar-

stacji
m/s „Antoni Garnu-

PREZES Rady Ministrów po
woła! mgr Jerzego Młokosiewi-
eea na stanowisko podsekreta
rza stanu w Ministerstwie Fi
nansów. Równocześnie prezes
Rady Ministrów odwołał mgr
Jana Korczaka ze stanowiska

podsekretarza stanu w Mini
sterstwie Finansów i powołał
go na stanowisko wiceprezesa
Narodowego Banku Polskiego.

DYREKTOR Głównej Komi
sji Badania Zbrodni Hitlerow
skich w Polsce — Czesław
lichowski, przeprowadził
Warszawie konferencję

Pi-

z

m>Qin
przedstawicielem władz proku
ratorskich USA z Nowego Jor
ku — Anthonym T. de Vito,
w sprawie udzielenia pomocy
prawnej w zakresie śledztw
przeciwko niektórym osobom,
podejrzanym o popełnienie
zbrodni hitlerowskich, które
przebywają w USA. Osoby te

zostały ujawnione w ostatnim
czasie przez właściwe władze
USA.

ŁĄCZNOŚCIOWCY usunęli
już niemal wszystkie uszkodze
nia w sieci telefonicznej, spo
wodowane przez huragany i sil
ne wichury i przywrdeili nor
malną łączność w całym kraju.

Trwa dyskusja nad referatEm
Biura Politycznego KC PZPR

członek
Par.ns-

Jerzy Zasąrfa —

I sekretarz KW w

Tadeusz Porębski — czło-
KC, rektor Politechniki

(Dokończenie ze str. 1)
Szablak - sekretarz Komitetu

Warszawskiego; Józef Nowotny
— członek KC, I sekretarz KF
w Hucie im. Lenina w Krako
wie;
KC,
niu;
nek
Wrocławskiej; Bolesław Koper
ski — członek KC, I sekretarz
Komitetu Łódzkiego; Alojzy Ko-

palko — członek Egzekutywy
KMiG, naczelnik miasta i gmi
ny Koronowo, woj. bydgoskie;
Mieczysław’ Grad — zastępca
członka KC, sekretarz CRZZ;
Jerzy Grorhmalicki — zastępca
członka KC, I sekretarz KW w

Wałbrzychu. Antoni Huczek —

członek Egzekutywy KW w

Bielsku-Białej, I sekretarz KF
w Fabryce Samechedów Małoli
trażowych; Grążyna Szadkow
ska — I sekretarz KZ w Ra-

0 dalszy wzrost efektywności
naszego gospodarowania
TĄT dyskusji na II Krajowej
W Konferencji PZPR poruszo

no wczoraj najważniejsze aktu
alne problemy odnoszące się do
każdej niemal dziedziny naszego
rozwoju społeczno-gospodarcze
go.

Szczególnie mocno akcentowa
no konieczność wzrostu efekty
wności gospodarowania we wszy
stkich dziedzinach, jako jednego
z podstawowych warunków dal
szego pomyślnego rozwoju kra
ju.

Zależy to — mówiono — nie
tylko od posunięć natury ekono
miczno-technicznej i organiza
cyjnej, ale w równym stopniu
od klimatu powszechnego zaan
gażowania ludzi pracy, od jedno
ści i moralno-politycznej warto
ści naszego społeczeństwa. W

każjlyip,nienjal, wystąpieniu na

forum Konferencji podawano
pr.zykłady tąkie/o właśnję za-

ąngażowąmą,' p^dkreślająć’ jak
ogromny na to wpływ ma u-

sprawnianie stylu i wzrost efek
tów działania instancji i organi
zacji partyjnych.

Ogromna rola jaka w strategii
społeczno-gospodarczego rozwoju
kraju i realizacji uchwały VII

Zjazdu Partii przypadła rolnic
twu i przemysłowi rolno-spoży
wczemu znalazła odzwierciedle
nie, w szczególnie żywej dysku
sji na ten temat. Problem wyko
rzystania wszystkich rezerw w

rolnictwie, a zwłaszcza racjonal
nej gospodarki ziemią, kooperacja
w rolnictwie, zadania PGR jako
czynnika produkcyjnej aktywi
zacji indywidualnego rolnictwa
— oto tematy, które rozwijało
wielu innych mówców.

W dyskusji podniesiono rów
nież niezmiernie istotny problem
udziału nauki w życiu gospodar
czym i społecznym. W latach
siedemdziesiątych — mówiono —

umocniła się pod każdym wzglę
dem pozycja nauki w naszym
kraju, a troska partii i państwa
o jej kadrowy i materialny roz
wój była w tym okresie najbar
dziej wydatna w ciągu. całego
33-lecia. Warunkiem dobrego
spełniania przez naukę jej funk
cji ■jest koncentracja potencjału
badawczego na wybranych i
szczególnie ważnych dla naszego
rozwoju dziedzinach.

Rok 1978 zapisany zostanie w

historii rozwoju polskiej oświaty
jako początek wdrażania progra
mu 10-letniej średniej szkóły o-

gólńokśztałcącej.
Gospodarski, przepełniony tro

ską, o dalszy pomyślny rozwój
kraju ton dyskusji, setki przy
kładów konsekwencji, w realiza
cji uchwały VII. Zjazdu Partii —

oto odpowiedź różnym ideowym
i politycznym przeciwnikom. Nie

zaprzestają oni — mówił jeden z

delegatów — bardziej czy mniej
zakamuflowanych poczynań o-

Nowy lek dla żołądkowców
W Zakładach Farmaceutycz

nych „Polfa” w Łodzi, produ
kuje się nowy polski lek pod
nazwą „Alugastrin”. Preparat
ten ma szerokie zastosowanie W
leczeniu przewlekłych schorzeń
przewodu pokarmowego, szcze
gólnie chorób wrzodowych żo
łądka i dwunastnicy.

bliczonych na podważenie zaufa
nia do polityki partii, na dys
kredytowanie naszych osiągnięć,
na osłabienie naszego rozwoju.
Godzące w interesy Polski pró
by różnych graczy i renegatów
politycznych spotkały się ze zde
cydowanym odporem klasy ro
botniczej. Fiaskiem zakończyły
się zabiegi przeciwników o pozy
skanie młodzieży. Partia cieszy
się w społeczeństwie wysokim
autorytetem i uznaniem. Lupzie
pracy jednoznacznie identyfiku
ją Polskę z socjalizmem.

Partia nasza dysponuje ogrom
nym potencjałem intelektualnym
i moralnym — podkreślano w

dyskusji. Jej członkowie są re
prezentantami . tych wartości,
dzięki którym Polska w interna-
cjonalistycznym sojuszu z Kra
jem Rad i całą wspólnotą socja
listyczną mogła’ stać się pań
stwem, cieszącymi się dużym ??ą-
cunkiem a autorytetem wśród
innych narodów świata.

W dyskusji zabrał głos m. in.
Józef Nowotny — członek KC, I
sekretarz KF w Hucie im. Leni
na w Krakowie:

Nasza fabryczna organizacja
partyjna — stwierdził mówca —

licząca ponad 8 tys. członków i

kandydatów, zwróciła szczególną
uwagę na rozwijanie inicjatyw
pracowniczych, kształtowanie
właściwych wzorców osobowych,
stwarzanie warunków sprzyjają
cych rozwojowi aktywności spo-
łęczno-zawodowej ludzi pracy.
W okresie dwóch lat bieżącej 5-
latki, załoga Wyprodukowała, do
datkowo ponad plan wyroby
hutnicze wartości 570 min zł.

W okresie- tym przepracowano
ogółem ponad 1148 tys, roboczo-
godzin w ramach czynów par
tyjnych i społecznych. Dla ucz
czenia 00 rocznicy Wielkiego
Października, załoga kombinatu
podjęła i wykonała zobowiąza
nia o łącznej wartości 116 min
zł. Ich realizacja przyczyniła się
w znacznej mierze do wykona
nia zadań drugiego roku bież. 5-
latki.

Nasza fabryczna organizacja
PZPR, w. okresie ostatnich lat
osiągnęła wysoką ■mobilność,
wynikającą z głębólgiej wiary w

postęp w doskonaleniu treści i
metod; działania partyjnego, słu
żącego organizowaniu wysiłków
załogi na rzecz realizacji zadań
wytyczonych przez VII Zjazd
PZPR.

W okresie od Zjazdu umocnił
się trzon robotniczy naszej orga
nizacji. Przyjęliśmy do niej w

latach 1976—77 ok. 1200 hutni
ków. Wzrost liczby ubiegających
się o przyjęcie do partii jest
wyrazem zaufania społeczeństwa
do jej słusznego programu. Mło
dzież stanowiła podstawowe śro
dowisko z którego czerpaliśmy i

czerpiemy kadry partyjne.
Ugruntowanie tej dobrej prak

tyki w rozwoju partii, dalsze u-

macnianie jej kierowniczej roli
— oto jedno z głównych zadań,
które Realizować będzie naszą
fabryczna organizacja. Chcemy

■aby wysokiej jakości produkcja
huty coraz, wydatniej przyczy
niała się do umacniania potęgi
socjalistycznej Polski.

Jednym z dyskutantów. . był
Roman Kozieł — zastępca człon-1 20 proc, od normalnego.

on m. in,: W ostat-
ziemia tarnowska

szczególnie intensy-

ka KC, mistrz w Fabryce Silni
ków Elektrycznych „Tamel” w

Tarnowie.
Stwierdził

nich lataćh
rozwija się
wnie. Powstało wiele nowych
zakładów oraz zmodernizowano
liczne linie produkcyjne i. całe

ciągi technologiczne. Obecnie na
szym celem podstawowym jest
efektywne i pełne wykorzysta
nie istniejącego potencjału prze
mysłowego tak, aby w pełni
zrealizować zadania. Wiele w tej
dziedzinie jest jeszcze do zrobie
nia. W br. zmierzamy przede
wszystkim do lepszego wykorzy
stania istniejących rezerw.

Jednym z głównych kierun
ków naszej aktywności będzie
dalszy rozwój produkcji ekspor
towej, która już dzisiaj stanowi
ponad 30 proc, produkcji ..Fabry
ki, .Silników Elektrycznych.

■Szczególną- - rolę przywiązuje
my do umocnienia pozycji mis
trza.

Jesteśmy świadomi, że realiza
cja zadań br. zależeć będzie w

dużej mierze od ofensywności
działania partii oraz poziomu
społecznej świadomości, dyscy
pliny i pracowitości. Podejmie-
m.y wszelkie Wysiłki na rzecz

robudzania inicjatywy i ambicji
załóg naszych zakładów.

Proces o szpiegostwo
9 bm. przed sądem Warszaw

skiego Okręgu Wojskowego roz
poczęła się rozprawa Margarety
i Herberta Preiss oskarżonych e

szpiegostwo.

FMwJKSaSS
31-letni Richard Pijonnet,

były dozorca w rezydencji
Brigitte Bardot w Saint-Tro-
pez, został skazany na

3 miesięcy więzienia, za

picie zapasów alkoholu i
dzież w jej domu. W
przewodu sądowego
ponadto na jaw, że
obecność aktorki
spał w jej sypialni
jej samochodem.

fcarg.
wy.-
kra-
foky

wyszła
pod nie-

dozorea
i jeździł

Odkryto nową

chorobę palaczy
NOWY JORK

Lekarze z Bostonu odkryli, że

palenie papierosów jest przy
czyną choroby, polegającej na

obniżeniu poziomu tlenu we

krwi, a dającej takie objawy
jak przewlekłe bóle głowy,
zmęczenie, omdlenia i zwiększo
na podatność na ataki serca. Na-
chorobę tę — zwaną policyta-
mią — zapada w mniejszym lub
większym stopniu każdy palacz
papierosów.

Tlenek węgla powstały przy
spalaniu tytoniu łączy się z he
moglobiną i zmniejsza zawar
tość tlenu we krwi krążąc”), po
całym organizmie. Przekonano
się, że u niektórych pącjentÓW-
palaczy poziom krwi odbiegał o

domskich Zakładach Przemysłu
Skórzanego „Radoskór”; Jan

Heigelman — zastępca członka
KW w Olsztynie, dyr. Kętrzyń
skiego Zjednoczenia Rolniczo-
Przemysłowego; Leon Kotarba
— zastępca członka KC, I se
kretarz KW w Rzeszowie: Krzy
sztof Trębaczkiewicz — zastępca
członka KC, przewodniczący
Rady Głównej FSZMF; Helena

Porycka — członek Egzekutywy
KW w Siedlcach, I sekretarz
POP. brygadzistka w Zakładach

Przemysłu Odzieżowego „Córa”
w Garwolinie; Antoni Karpiak
— członek KC, szyper kutrowy
w Przedsiębiorstwie Połowów i

Usług Rybackich „Barka” w

Kołobrzegu, woj. koszalińskie;
Władysław Jnszkwwicz — za
stępca członka KC, .1 sekretarz
KW w Białymstoku; Kazimierz

Paczyński — członek KW w Ko
ninie, dyr. Przedsiębiorstwa
Budowy Elektrowni i Przemy
słu „Energoblok”; Zygmunt
Najdowski — członek KC, I se
kretarz KW w Toruniu; Roman
Kozioł — zastępca członka KC,
mistrz w Fabryce Silników E-

lektrycznych „Tamel” w Tar
nowie; Bogdan Gierszanin — I
sekretarz Komitetu Środowisko
wego Kultury, aktor Teatru

Polskiego w Szczecinie; Jerzy
Kusiak — członek KC, I sekre
tarz KW w Kaliszu; Tadeusz
Olszewski — robotnik,, członek
Egzekutywy KZ w Zakładach
Urządzeń Chemicznych i Arma
tury Przemysłowej „Chemar”
w Kielcach; Adam Mól — I se
kretarz OOP, hutnik w . Hucie
„Katowice”; Edmund Hyża .—

członek KW w Zielonej Górze,
prezes Wojewódzkiego Związku
Spółdzielni Rolniczych; Halina
Okoń — sekretarz ZW Ligi Ko
biet w Chełmie; Zdzisław Mali
cki — członek Egzekutywy KW
w Tarnobrzegu, dyrektor Huty
„Stalowa Wola”; Aleksander
Bąbczyński —- członek KW w

Lublinie, dyr. Lubelskiego Za
głębia Węglowego.

Gorącą owacją przyjmowała
sala przekazywane przez dys-
kut-a'Wtów--'meldtiTrki o osiągnię
ciach ..vprod.ufeytMi.jcch ą.fei<tnoś«i
rolniczej i załóg produkcyjnych:
Ze szczególnym, aplauzem spot
kał, się meldunek o uruchomie
niu drugiego wielkiego pieca w

Hucie „Katowice”, który od 30

grudnia 1977 r, dostarczył już
ponad 20 tys. ton surówki; wia
domość tę przekazał Konferen
cji hutnik —- Adam Mól.

Materialnym potwierdzeniem
meldunku górników Lubelszczy
zny oraz Śląska i Zagłębia,
współpracujących przy budowie
Lubelskiego Zagłębia Węglo
wego, o dotarciu w kopalni pi
lotujące-wydobj-wczej do pierw
szego lubelskiego węgla stały
się pierwsze bryły tego cenne
go, wydobytego właśnie w Bog
dance surowca, przekazane na

ręce Edwarda Gierka przez de
legację górników: dyrektora
LZW Aleksandra Bąbczyńskie-
go oraz reprezentantów górni
ków z Przedsiębiorstwa Robót
Górniczych w Mysłowicach —

Mariana Błędowskiego i Jana
Domina. Świadomi historyczne
go momentu, burzą oklasków
powitali uczestnicy Konferencji
słowa' Pozwólcie, że z głęboką
satysfakcją przekeżę Wam ten

skarb ziemi polskiej,
Podziękujmy Towarzysze gór

nikom -lubelskim za .ten symbo
liczny podarek dla naszej, II

Konferencji Partyjnej — po
wiedział przyjmując lubelski
węgiel, Edward Gierek. Zachęć
my ich do tęgo, aby jak naj
szybciej i jak najbardziej roz
tropnie docierali do następnych
pokładów.

*

W toku obrad Konferencji
przedstawiono delegatom spra
wozdanie Komisji Mandatowej.
Komisja stwierdza w nim m.

in., ż* .mandaty delegatów na

Ii Krajową Konferencję PZPR

otrzymało 2.152 towarzyszy, w

tym 298 członków centralnych
władz partii i 1.354 towarzyszy
wybranych zgodnie z zatwier
dzonymi przez Sekretariat KC
zasadami i trybem wyboru de
legatów na posiedzeniach ple
narnych KW i w WP. Komisja
uznaje ważność mandatu wszys
tkich delegatów. Wśród delega
tów ną II Krajową Konferen
cję PZPR — 1.187 tj. 52,2 proc,
towarzyszy uczestniczyło bezpo-
■śrśdaio. w wypracowywaniu i

uchwalaniu programu VII ?.ja.
zdu, jako delegaci na Zjazd.

Komisja Mandatowa stwier.
dza, że delegatami na II Kraje,
wą Konferencję PZPR wybrąnj |
zostali wyróżniający się swą ak
tywnością członkowie partii, rej
prezentujący .wszystkie grupy
społeczno-zawodowe, wszystkie ■
środowiska i pokolenia aktyw®
nie uczestniczące w życiu spo-
łecznym, politycznym i gospód
darczym kraju. Powierzenie, i
mandatu delegata na Kćnfereiis

cję stanowiło formę szczególne.®
go wyróżnienia za udział w rejs
lizacji programu PZPR.

Wśród wybranych na Konfę.
rencję delegatów 45,7 proc, stą?
nowią robotnicy zatrudnieni
bezpośrednio w produkcji, trans*!.,
porcie i budownictwie; a 12,U
proc, rolnicy. Mandaty delega.
tów powierzono 408 kobietom j
231 członkom organizacji mło.

dzieżowych. 303 wybranych de.
legatów należało do partii ro.

botniczych i komunistycznych
— poprzedniczek PZPR; 433 po
siada ponad 20-letni staż par.
tyjny.

Komisja Mandatowa stwier
dza, że n Krajowa Konferen
cja PZPR — w przedstawionym
składzie — wyraża opinię całej
partii i

pracy i

•wszystkie
jej przez

szerokich rzesz ludzi
zdolna jest spełnić
zadania wyznaczone

KĆ PZPR.
☆ .|

W obradach TI Krajowej Kon
ferencji PZPR uczestniczą, jako
delegaci i jako zaproszeni goście
najwybitniejsi przedstawiciele
polskiego społeczeństwa, ludzie
czynu, dobrej, rzetelnej roboty, |

Na sali obrad obecni są kom- |
batanci, uczestnicy walk o wy-1
Zwolenie narodowe i społeczne, |
pierwsi dowódcy zrodzonego w I
czasie zmagań z hitlerowskim
faszyzmem — Ludowego Wojska
Polskiego, a wśród nich współ- -

organizator LWP, prezes honoro- ;

wy Zarządu Głównego ZBoWiD',
Marszałek Polski — Michał Ro
lą- Żymierski, b. dowódca I.Dy-|
wizji Piechoty im. Tc Kościuszki I

geiftiron^-rZygmunł- Berling, :
b. ■.ai.czesłnik;<W;słfe;-o jgolność Hi-11

szpariii. 193.6—39, .prezes ZG ..Zwią
zku Inwalidów Wojennych PRL I

—. gen, dyw. Franciszek. Księ-
żarczyk.

Wspólnie z nimi uczestniczą .w’
Konferencji weterani ruchu, ro
botniczego: Gertruda Pawlak- ■
Finderowa — wdowa po Pawle
Finderze, Felicja’ Fornalska, Żo- .

fia Jaworska, Stanisław Germa-
łowicz.

Liczną grupę uczestników Kon
ferencji stanowią przodownicy
pracy,' inicjatorzy różnych form
socjalistycznego współzawodnic
twa z lat. odbudowy i rozbudowy
Polski Ludowej. Wielu z nicią
to budowniczowie Polski Ludo
■wej, tak-jak-np.: Wanda Gości-
mińska — prządka z Łodzi, pier
wsza przodownica pracy socjali
stycznej. Są również obecni
przodujący górnicy, towarzysze
pracy Wincentego Pstrowskiego
— Franciszek Apryas i Bernard

Bugdoł.■Wśród reprezentantów polskiej
nauki znajdują się liczni wybitni
polscy uczeni, m. in, specjalistą
mechaniki teoretycznej, prezes
PAN, Witold Nowacki oraz fizy-
kochemik, profesor Uniwersyte
tu Wrocławskiego — Włodzi
mierz Trzebiatowski, dyrektor
Instytutu Sądownictwa w Skier
niewicach — Szczepan Pieniążek,
a także socjolog Jan Szczepań
ski.'

Na sali obrad znajdują się rń-
wnież wybitni przedstawiciele
polskiej kultury i sztuki: Stani
sław Ryszard Dobrowolski, Woj
ciech Żukrowski, Edmund Os-
mańezyk, Jerzy Putrament, Wil
helm Szewczyk, Jerzy Antczak,
Gustaw Holoubek, Marian Ko
nieczny, Mariusz Dmochowski,
Tadeusz Łomnicki, Czesław Pe-
telski, Józef Nowak.

Kronika wypadków
O Wczoraj w godzinach wieczor

nych w

róochód
czołowo
sem. W
rowca „żuka” Zygmunt Wojtaszek.
(I. 44. zam. Pobiednik Mary fi).

® W Nowej’ Hucie na a). Rewo
lucji Październikowej tramwaj li
nii „16” potracił przebiegającego
przez torowisko mężczyznę, który
poniósł śmierć na miejscu. Ofiary
wypadku nie udało sic do tej pory
zidentyfikować.

miejscowości Igołomia sa-

marki „żuk”, zderzył się
z nadjeżdżającym autobu-

wypadku tym zginął kie-
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Rozmowy „Echo"

Radny
to nie funkcja
- to powołanie

„Proflovit-72”

Złoty dzban r. końca IX wieku Jeden z eksponatów wy
stawy czynnej w Muzeum Archeologicznym w Sofii. Wysta
wa ta, gromadząca najcenniejsze przedńiioty sztuki bułgar
skiej okresu średniowiecza, została otwarta w ramach przy
gotowań do obchodów7 1300-Iecia państwa bułgarskiego.

CAF — BTA

Nowy rok na starych budowach

Oddanie pawilonów DSS

przybliża się w czasie
Po

roku wracamy na budowę
pawilonów Domu Spokojnej
Starości w Prokocimiu-,-z za

dowoleniem 'donosząc, że już 3
miesiące wcześniej wrócili na

nią również budowniczowie.

Budowa ta, jak swego czasu

pisaliśmy, została wstrzymana,
co budziło zrozumiały niepokój;
pozostawione w stanie surowym
pawilony narażone były na nisz
czenie, a mieszkańcy domu z

niecierpliwością na nie wycze-
tują. Pawilon socjalny pomieś
cić ma m. in. stołówkę, jadalnię,
bibliotekę, salę kinowo-klubow7ą,
biura administracji domu. Każ
dy rozumie co znaczą te placów
ki dla mieszkańców zamknię
tych w małych pokoikach tego
domu na peryferiach miasta.
Część z tych placówek trzeba

było z konieczności wtłoczyć do
budynków mieszkalnych, zajmu
jąc pokoje, tak bardzo potrzeb
ne.

Równie pilnie potrzebny je3t
pawilon terapeutyczny, w któ
rym znajdzie pomieszczenie 70
łóżek dla chorych, a na ich ba
zie Akademia Medyczna stworzy
Klinikę Gerontologiczną.

Wszystko to zaczyna się wre
szcie przybliżać w czasie. W

przeddzień sylwestra roboty na

budowie były w pełnym toku.

Buldożery ryły wykopy pod
kryte korytarze łączące poszcze
gólne pawilony DSS. Kierownik

budowy Kazimierz Król zapew
niał, że uporano się chyba w

końcu z wodą, która uporczy
wie zalewała od paru lat piw
nice i szyby dźwigowe. Nie po
magało pompowanie, okazał się
niezbędny specjalny drenaż dla
odprowadzenia wody gruntowej.

Roboty w samych pawilonach
niestety wstrzymuje Krakowskie
Przedsiębiorstwo Instalacji Sa-

nitarnych, które, mimo ustaleń

jeszcze z lipca ub. roku, nie do
trzymuje ■słowa. Wykonanie
przez nie studzienek i krat ście
kowych oraz instalacji poziomej
otworzyłoby front prac dla ge
neralnego wykonawcy — Kra
kowskiego Przedsiębiorstwa Ro
bót Elewacyjno-Budowlanych —

oraz Krakowskiego Przedsiębior
stwa Robót Inżynieryjnych, któ
re zapewnia gotowość powrotu
na tę budowę, gdy tylko będzie
możliwość kontynuowania
bót.

Ostatnie terminy oddania

użytku zostały ustalone
wrzesień (pawilon socjalny) i

grudzień (pawilon leczniczy) 1976
roku. Zapraszamy się na otwar
cie. (n)

ro-

do
na

— Zdobyć kredyt społecz
nego zaufania i umieć go u-

trzymać przez 17 lat, jaka
jest na to recepta?

— Myślę, że ludzie są bardzo
wrażliwi 1 potrafią bezbłędnie
odczytać czy wybrany przez nicn
człowiek jest naprawdę działa
czem społecznym, pragnącym
bronić ich interesów. Stąd też

jeśli raz zdobyło się ich zaufa
nie to już potem ma się je na
wet trochę na wyrost. A ja,
chociaż zabrzmi to może nie
skromnie, jestem społecznikiem
z urodzenia.

— Nie zawsze jednak był
Pan tylko czynnikiem spo
łecznym Bady, przez pewien
czas piastował Pan również
funkcję jej przewodniczące
go.

— Tak, byłem przewodniczą
cym Prezydium Dzielnicowej
Rady Narodowej, najpierw na

Kleparzu (bardzo krótko), a po
tem w Starym Mieście, ale wła
śnie ta funkcja pozwoliła mi na

lepszą i głębszą znajomość pra
cy radnego. Na zrozumienie te
go, że radny, świadomy swych
możliwości, to potęga.

— Có Pan przez to rozu
mie?

— Po prostu uważam, że rad
ny może wiele zdziałać, chociaż

oczywiście nie od razu, alb me
todą „drążenia skały” i pod Wa
runkiem, że zna naprawdę po
trzeby i interesy danego terenu

czy środowiska, w imieniu któ
rego występuje, i że nie ograni
cza się do spraw jednostkowych,
ale porusza problemy ogólne.
Np. w ostatniej kadencji jako
zastępca przewodniczącego Ko
misji Rozwoju Gospodarczego i

Gospodarki Dzielnicy Śródmieś
cie (w tej dzielnicy jestem bo
wiem radnym) skupiłem się
przede wszystkim na sprawach
oświetlenia i porządku komu
nalnego. Muszę przyznać, że coś
niecoś udało nam się w tej
dziedzinie poprawić, chociaż

Niewielu radnych w naszym kraju może poszczycić się tak
długoletnim posiadaniem mandatu radnego jak STEFAN
WARMUS — dyrektor Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót
Komunalnych — radny bez przerwy po dzień dzisiejszy od
1960 roku.

przyznają samokfytycznie, że
wiele zostało jeszcze do zrobie
nia. Staram się swą działalność

opierać na bezpośrednich kon
taktach z mieszkańcami, albo
też czynię to poprzez instytucje
społeczne.

— Na czym polega Pańska
działalność w instytucjach
społecznych?

— Jestem przewodniczącym
Komitetu Społecznego Rozbudo
wy Ośrodka Rekieacyjnego w

Kryspinowie. Mamy już obecnie

kompletną dokumentację i w tej
chwili wkraczamy pełną parą w

realizację budowy parkingów i
obiektów sanitarnych. Od bar
dzo dawna jestem również za
stępcą przewodniczącego Towa
rzystwa Świadomego Macierzyń
stwa i myślę, że w wielu spra
wach udało mi się przyjść mu

z pomocą, podobnie zresztą jak
Okręgowemu Związkowi Węd
karskiemu, w którym jestem
członkiem Zarządu. Stale opie
kuję się także „Zielonym Szcze
pem”, moim podopiecznym har
cerzom jeszcze niczego nie od
mówiłem, o co mnie prosili i
właśnie tak rozumiem swoją
funkcję.

Oczywiście nie wszystko co

sobie zamierzyłem udało mi się
wykonać i to naprawdę nie z

mojej winy, dotyczy to np. mo
jego wpływu jako rzecznika in
teresów społecznych na działanie

czynników odpowiedzialnych za

przebieg rewaloryzacji zabyt
ków’ Krakowa, zagadnienia leżą
cego mi bardzo na sercu. W tej
dziedzinie wiele jeszcze spraw
wymaga uporządkowania, no
wych rozwiązań i niepokoi mnie
zbyt powolne działanie. Ale i tu
coś zaczyna się dziać, przygoto
wany jest już bowiem projekt,
by środki finansowe, przezna
czone na rewaloryzację zabyt
ków, przejęły poszczególne
dzielnice, a nad ich prawidło
wym wydatkowaniem czuwali

naczelnicy. Moim zdaniem w o-

góle całość spraw związanych z

rewaloryzacją winna znaleźć się
w kompetencjach dzielnicy, tzn.
one powinny podejmować decy
zje administracyjne i finansowe.

— Jeśli już jesteśmy przy
sprawach rewaloryzacji, to

czy zgadza się Pan z krytyką
jakiej poddany został ostat
nio Zarząd Rewaloryzacji?

— Moim zdaniem Zarząd nie
może działać prawidłowo, ponie
waż został oderwany od decyzji
administracyjnych w zakresie u-

zgodnień projektowych, a więc
funkcjonalnych danego budyn
ku czy bloku z mieszkańcami
lub użytkownikami, a to właśnie
utrudnia, a czasem wręcz unie
możliwia działanie. Istnieją już
jednak pewne koncepcje, które
powinny zmienić tę sytuację.

,
— Czy uważa więc Pan, ię

radny może spełnić nadzieje
pokładane w nim przez wy
borców?

— Nie tylko może, ale musi.
Chociaż przyznają, że nie jest
to łatwe. Już na początku jed
nak, wr czasie pierwszego spotka
nia ze swymi wyborcami, musi
urealnić ich życzenia, musi być
świadom swych możliwości, nie

obiecywać złotych gór, ale za to,
to co obiecuje — spełnić. Musi
działać do końca, z uporem,
świadom tego, że racja społecz
na jest za nim. Jeśli tego za
niedba, nie dopatrzy czegoś, to

sprawa ueieknie bezpowrotnie.
— Już na zakończenie: ja

ki powinien być Pańskim
zdaniem radny, żeby nie
zniszczyć zaufania i nie prze
giąć danych mu możliwości?

— Musi, mieć autorytet wśród

tych, którzy go wybrali i wśród

tych, z którymi ma pracować.
Musi być bezwzględnie uczci
wy i rzetelny, mieć zamiłowanie
do niesienia pomocy innym, mu
si być uparty i odważny, chyba
po prostu musi lubić być rad
nym.

— Czy kandyduje Pan na
dal?

— Tak, kandyduję, a reszta

oczywiście zależy od moich wy
borców/.

— Dziękuję za rozmowę.

BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

Ludzie w czerwonych Zawojach
[Korespondencja własna z Iraku]

Muzeum
!

Niedaleko od Poniewierka. '

(Litewska S.RK) otwarto i

arcyeiekawe muzeum lnu. O - j
prócz ogromnej kolekcji ma-

szyn t przylotów przędzalń'~ (
czych t tkackich, eksponuje *

się tu takie gotowe już tka- f
niny, barwione i tkane róż-$
nymi technikami. Ten region j
litewskiej SRR ma szczegół- j
nie, duże tradycje uprawy lnu. i

SPOTYKA SIĘ ICH WSZĘ
DZIE. Handlują na baza
rach Pracują na stacjach

benzynowych. Siedzą za kierow
nicami ciągników i ciężarówek.
Pędzą po ścierniskach i nieużyt
kach stada owiec Niczym na

pozór nie różnią s'ę od Arabów
i Kurdów, wśród których żyją.
W górach, na północ od Mosulu

noszą kurdyjskie szarawary i
obmsle bluzy Bardziej na po
łudnie odziewają się w arab
skie, powłóczyste suknie. Jed
nym tylko szczegółem ubioru

odcinają się wyraźnie od in
nych: kolorem zawojów. Ich

chusty, miejscowym obycza
jem spowijające skronie męż
czyzn na najrozmaitsze sposoby,
są zawsze czerwono-białe. Takich
nie wkłada żaden iracki muzuł
manin, chyba że należy do licz
nego i wojowniczego rodu kur

dyjskiego Barzanicb. Lecz wów
czas jego za.wój jest inny, ozdo
biony po brzegach .zabawnymi
fóntażiami. Zasadniczo wszakże
muzułmanin arabski i kurdyj
ski,okrywa głowę chustą w bia
ło- czarny wzórek.

Czerwone chusty noszą Jezy-
dowie. Tym tylko różnią się na

pozór od reszty. W rzeczywistoś
ci od pozostałych mieszkańców
Ziemi dzieli ich przepaść, któ
rej nie domyśla się nikt obcy.

obserwujący owych skromnych,
pracowicie krzątających się mie
szkańców Bliskiego Wschodu.
Oni wiedzą, iż są inni niż resz
ta ludzi.

PRZEDE WSZYSTKIM JEZY
DOWIE wierzą głęboko, iż Bóg
stworzył ich osobno. Praojciec
Adam nie był wcale ich przod
kiem. Stad też ciąży na nich

religijny obowiązek ścisłego izo
lowania od 'reszty społeczności
muzułmańskich i chrześcijań
skich Wschodu, pośród których
mieszkają i pracują od poko
leń. Fóg. który niegdyś w nader

tajemniczy sposób stworzył ich
osobne, zbudował również nie
gdyś wszechświat, lecz potem
przestał się interesować swoim
dziełem. Rządy nad nim prze
kazał w ręce potężnego anioła,
zwanego Melek-Taus, któremu
w tym pomaga sześciu innych
aniołów. Melek-Taus, uosobie
nie bożej laski, czczony.pod po
stacią pawia’ nosi też

' miano
„Yażci” lub „Yaz.ici” co dało po
czątek nazwie dziwnej sekty.
Centralnym elementem sanktua
riów jezydękich były zawsze

odlane z brązu lub żelaza figu
ry siedmiu pawi-aniołów.

Nie wierzą Jezydowie w ist
nienie zła w naszjm, europej
skim czy nawet muzułmańskim
znaczeniu, Ani w grzech, ani

szatana, ani w piekło. Człowiek

po śmierci oczyszcza się poprzez
wędrówkę dusz. Szatan; pełen
pychy anioł już dawno odpoku
tował za swój czyn niegodny i

Bóg znowu go postawił na cze
le, wojska anielsk’ego. A zatem

nie jest on. dla Jezydów uoso
bieniem zla.

Nie są Jezydowie poganami w

rozumieniu muzułmańskich lu
dów, które gardzą innowierca
mi, nie posiadającymi swycn
religijnych, świętych ksiąg. Ta

licząca dziś na Bliskim Wscho
dzie około 70 tys. wyznawców
sekta posługuje się dwoma księ
gami, „Księgą Objawienia” I

„Maszaf Rasz” oznaczającą coś
w rodzaju czarnej magii. Zna

modlitwy, hymny, zna rytualną
muzykę i taniec, kult zmarłych
świętych.

DO ZASADNICZYCH ELE
MENTÓW rytuału religijnego
Jezydów należą pielgrzymki do

grobu świętego szeicha Adi
które to sanktuarium znajduje
się w pobliżu Mosulu podobno w

budynku dawnego' klasztoru

chrześcijańskiego.
Niesłusznie przezywani przez

przedstawicieli innych wyznań
„Czcicielami Szatana" Jezydo
wie. nie byli łubiani przez resztę
ludności północnego Iraku. Dziś
trudno cudzoziemcowi zaobser-

wować jąkieś przejawy jawnej
niechęci wzajemnej. Tym nie
mniej nawet przedstawiciele wy
kształconych środowisk kurdyj
skich niezbyt dokładnie orientu
ją się na czym polega religia
owej sekty Mówi się, iż są to

jakoby najdawniejsi mieszkań
cy Kurdystanu. A raczej, iż jest
to relikt religii, jaką wyznawa
no w Kurdystanie przed nadej
ściem średniowiecznego islamu,
który podbił ten kraj, znajdują
cy się w orbicie imperium irań
skiego. Lecz prawda wydaje się
jeszcze bardziej skomplikowana
i trudna do wykrycia w pełni.

NIEKTÓRE/RODŁA UTRZY
MUJĄ, iż Jezydowie wyodrębni
li się jako sekta na przełomie
VII i VIII wieku za czasów arab
skiej dynastii Omajadów. Że ich

system łączy w sobie elementy
chrześcijaństwa starożytnego ale
i jeszcze bardziej starożytny,
irański system religijny Zaratu
stry oraz wiele zapożyczeń z

islamu, J-czydowie i ich .relig-ą
pozostaną na pewno długo jesz
cze nie rozwikłaną do ostatka

zagadką kultur Bliskiego Wscho
du, gdzie współżyły ze sobą
przez, setki lat nie łącząc się
wzajemnie i raczej .wzajemnie
sie ignorując różne rodzaje wie
rzeń i sposoby żveia.

LESZEK DZIĘGIEL .

Leokadia D. Kraków. W okre
sie świąt otrzymałam w. pre
zencie ulubione przeze mnie
białe bzy. Niestety, krótko się
nimi cieszyłam, bo już po paru
godzinach kwiaty . zwiędły, mi
mo że wstawiłam je natych
miast do wody. Poradźcie na

przyszłość, jak w takim wypad
ku postępować?

Szklarniowe białe bzy są

rzeczywiście wyjątkowo delika
tne. Prostym sposobem prze
dłużenia ich świeżości jest głę
bokie nacięcie łodyg i zanurze
nie na parę minut we wrzątku*
a następnie wstawienie kwia
tów do obszernego wazonu z

zimną wodą. Radzimy jednak
wypróbować nowy preparat —

„Proftovit 72”, który skutecz
nie przedłuża trwałość ciętych
kwiatów. Można go nabyć w

sklepach z nasionami, a sposób
użycia podany jest na opako
waniu. (hs)

Możliwości zarobku
Stały Czytelnik. Czy technik

budowlany posiadający 29-letni
staż pracy na kierowniczym
stanowisku, obecnie emeryt
pracujący na pół etatu na sta
nowisku wymagającym kwali
fikacji technika może zarobić

rocznie 36.000 zł? Jakie zarzą
dzenie reguluje te sprawy?

Technik budowlany lub mistrz

dyplomowany wykonujący
pracę w uspołecznionym- za
kładzie pracy na stanowisku

wymagającym kwalifikacji te
chnika — może osiągnąć za
robki w wysokośści 36.000 zł ro
cznie. Sprawy zarobków regu
luje zarządzenie Ministra Pra
cy, Płac i Spraw Socjalnych z

2 kwietnia 1977 roku (Monitor
Polski nr 8 z 18 kwietnia 1977 r.).

(mar)

Bezwzględne uprawnienie
K. M . Zakład pracy od kilku

lat -odmawia mi udzielenia' 2

wolnych dni na opiekę nad

małym dzieckiem, tłumacząc, że

przedsiębiorstwo nie wykonuje
'

planu.
W myśl art. 188 § 1 Kodeksu

pracy pracownicom, wychowu
jącym dzieci w wieku do lat 14

przysługuje w ciągu roku zwol
nienie od pracy na 2 dni, z za
chowaniem prawa do wynagro
dzenia. Jest to bezwzględne u-

prawnicnie pracownicy, wcale
nie uzależnione od ew. wyko
nywania planu przez zakład.
Dwa dni rocznie zatem się Pa
ni prawnie należy — radzimy
zwrócić się do rady zakładowej
o interwencję. (JP)

Wymagany staż pracy
J. Sz. Mam 21 lat życia i rok

pracy zawodowej. Jestem, po
ważnie chora. Czy mogę czynić
starania o rentę inwalidzką?

Jednym s warunków uzyska
nia renty inwalidzkiej jest od
powiedni staż pracy. Pani ma
jąc 21 lat życia musi wykazać
się dwoma latami pracy czyli
obecnie nie może Pani składać
wniosku o świadczenie. Na

marginesie podajemy, iż wy
magany staż pracy kształtuje
się w określonych grupach
Ściekowych następująco: do 20

lat życia — rok pracy, do 22 —

dwalata,do25—3lata,do30
lat — ł lata i powyżej 30 lat

życia — 5 lat pracy. (mar)

Palenic śmieci —

wzbronione
Czytelnik. Czy adminisfrator-

ka realności prywatnej może

wydawać pozwolenie lokatoro
wi na spalanie odpadów i in
nych śmieci (po remoncie) na

podwórku budynku mieszkal
nego? Czy w ogóle wolno spa
lać papiery itp. na podwór
kach?

Adminlstratorka nie powinna
wydawać takiego zezwolenia,
gdyż Zarządzenie Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie u-

trzymania porządku i czystości
w mieście, a także przepisy
Straży Pożarnej wyraźnie za
braniają palenia śmieci i in
nych odpadów na podwórkach
budynków mieszkalnych, lam)

Pies pasażer MPK
Zofia T. Kraków. Mam ma

łego 'kundelka, którego w

tramwaju czy, autobusie trzy-
mam ną rękacli. aby. mu się coś

złego w tłoku nić stało. Czy dla
i -. i--i ego pieska trz«ba wykupy-
wać bilet, a jeśli iak, to za.ja
ka kwotę?

Nie trzeba. Ma2a pieski i in
ne drobne zwierzęta mogą być
przewożone bezpłatnie środka
mi komunikacji miejskiej, o ile

są trzymane na rękach w taki

sposób, że nie'przeszkadzają fn-

nym pasażerem. (hs)
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był się w Warszawie Walny
Zjazd Polskiego StóWarzy-

szeiiia Jazzowego. Organizacji
na tyle ważnej na polskiej ma
pie kulturalnej, że nie sposób vr

naszych felietonach pominąć jej
organizacyjne .wydarzenia.

Polskie Stowarzyszenie Jazzó-
We wywodzi się w prostej linii
z istniejących od 15)56 roku Ko
mitetów Koordynacyjnych Pol
skich Klubów Jazzowych.
Pierwszy z nich założono, na
wiasem mówiąc, w Krakowie

podczas „Zaduszek Jazzowych”.
Pierwotnie Komitet koordyno
wał zaledwie, działalność Sponta
nicznie', rodzących się w latach

pięćdziesiątych Organizacji, klu
bów i stowarzyszeń jazzowych
w całej Polsce.- Z czasem sytua
cja się zmieniała. Zmieniwszy,
nazy ę — na Federację Polskich
Klubów Jazzowych, później na

Polską Federację Jazzową — or
ganizacja polskich muzyków i

działaczy jazzowych przejmowa
ła ńa siebie coraz poważniejsze
obowiązki animatora większości
artystycznych (i nie tylko) po
czynań związanych w naszym
kraju z muzyką jazzową. Przed
kilku laty raz jaszcze zmieniw
szy nazwę — na Polskie Stowa
rzyszenie Jazzowe — organizacja
ta zmieniła ostatecznie charak
ter, stając się z federacji hobby
stów — organizacja twórców.

OSTATNI WALNY Zjazd PSJ

przyniósł wiele okazji dó bilan
sów i podsumowań. Trzyletnia
kadencja dotychczasowych władz
PSJ, kierowanyćh przez prezesa
Zbigniewa Namysłowskiego (zna
nego przede wszystkim jako mu
zyka) — przyniosła wiele za-

Po Zjeździć Polskiego
Stowarzyszenia Jazzowego

równo twórcom polskiegó'jazzu,
jak i córaz liczniejszym polskim
miłośnikom tej fascynującej mu
zyki. Wśród pozytywów Wymie
nić trźiba przede wszystkim
wiele waźny.cn dokonań arty
stycznych. Muzycy tej miary co:

Adam Makowicz, Tomasz Stań
ko, Michał Urbaniak, Zbigniew
Seifert, Leszek Żądło — są dziś

znanymi w całym świacie syno
nimami wysokiej jakości arty
stycznej polskiego jazcu. Oni, a

także inni, na Których Wymie
nienie braknie miejsca, spowo
dowali, że światowy rozgłos pol
skiej muzyki stał się jeszcze
większy. a jazz polski poczęto
jednym tchem wymieniać obok
dziedzin przynoszących, naszemu

krajowi największy splendor.
Ow. wysoki poziom artystycz

ny polskich muzyków i zespo
łów jazzowych powiązać trzeba
z wielką pracą organizatorską
Wykonaną przez Polskie Stowa
rzyszenie Jazzowe. Choćby sam

fakt powołania przezeń Własnej
Agencji Koncertowej spowodo
wał, że stopniowo ustał exodus

najzdolniejszych muzyków, że

mającó możliwość pracy w kra
ju zespoły zaczęły koncertami
propagować jazz w Polsce.

Do znaćżńych osiągnięć PSJ

t€H9 KRAK©WA
Nr 7 (9979)21

w ostatnich latach — o czyni też
mówiono na Zjeździe — należy
programowe rozwinięcie działal
ności wydawniczej. Wydawnic
two „J&zż Forum”, od niedawna

posiadające trzy wersje języko
we (polską, angielską i niemiec
ką), pierwsze książki (głośna
„Dyskografia jazzowa”), wydaw
nictwa płytowe wreszcie, udo
stępniające polskiej publiczności
najwspanialsze światowe nagra
nia — to wszystko powód do

słusznej dumy polskich jazznie-
nów. Szkoda tylko, że zbyt czę
sto jeszcze robiąc rzeczy niesły
chane i ważne — PS.J zapomina
o przyziemnych drobiazgach.
Tak jak jest to z wydawnictwa^
mi płytowymi — mimo wspa
niałych tytułów opinia o inicja
tywie jest zła, gdyż zaniedbano

regularny kontakt z odbiorca
mi...

WYSOKO ocenili działalność

Stowarzyszenia przedstawiciele
Wydziału Kultury KC PZPR o-

raz Ministerstwa Kultury i
Sztuki. Minister A. Syczewski
wręczając muzykom i działa
czom jazzowym odznaczenia (z
krakowian odznaki „Zasłużo
nych Działaczy Kultury” otrzy
mali Jan Boba oraz Teresą Po
prawa) podkreślał nie tylko ar

tystyczne osiągnięcia środowiska, .

lecz zwracał uwagę także i na I

znaczenie, jakiś ma działalność
i inicjatywy PSJ dla przygoto
wywanej refórmy polskiej roz
rywki,

Ale mówiło się także wiele o

planach i zadaniach Stowarzy
szenia. Okrzepło ono na tyle, że
śmiało rysuje -swą dalszą dzia
łalność. Chce współuczestniczyć
w realizacji polityki kulturalnej
naszego kraju, występować jako
przedstawiciels t wo oryginalnego
i silnego środowiska twórczego.
Chce umocnić powagę swych do
tychczasowych osiągnięć, podej
mując m. in. własną działalność ,

naukową (na opracowanie czeka
historia polskiego jazzu, jego
problemy i odmienności muzycz
ne czy estetyczne). Być może w

Krakowie powstanie już wkrót
ce centralny ośrodek tęgo typu
działalności?

PLANY PSJ SĄ ŚMIAŁE.
Realizować je będzie Stowarzy
szenie pod nowym Zarządem,
którego prezesem został znany
nam dobrze w Krakowie red.

Andrzej Jaroszewski. Nie na nim

zresztą kończą się krakowskie
akcenty nowych władz PSJ: do
Zarządu Głównego PSJ wybrani
zostali m. in. krakowianie Ja
nusz Stefański, Jan Poprawa i

Grzegorz Tusiewicz, do innych
instancji naczelnych — Janusz
Muniak i Roman Kowal. Można
mieć więc nadzieję, że także i

interesy muzyków i melomanów
krakowskich dobrze będą doglą
dane w nowej trzylatce Polskie
go Stowarzyszenia Jazzowego.
Wszystkiego najlepszego!

JAN JAKI

Praca

SAMODZIELNA gosposię
do prowadzenia dórnu
śarśzemu pan u przyjme.
Osobny pokój. Tdl. 149-47.

Ś-384S7

POTRZEBNA dochodząca
na dwie godziny dzien
nie. Floriańska 19,12d, III

p. — oficyna.
'

g-35718
FÓMOC domową do dwu
letniego dziecka przyjmę.
Warunki bardzo dobre. —

Grodżka 4, sklep w po
dwórcu. g-35466

LEKARKA prżyjmió opie
kunką do dziecka — do
chodzącą lub na stałe. —

S'<a-vina, ul.
ID, 69. g-36235

TOSZ.UKUJĘ opiek unki
do dziecka. Tfcl. 394-77 —

. po osiemnastej. S-3S7ÓS

Nauka

KURSY języka angielskie
go i niemieckiego dla. wy
jeżdżających za granicę —

rozpoczyna w styczniu
1978 r. ..Lingwista —

Oświata’*, teł. 301-75 Wpi
sy: Kraków, ul. Krowo
derska 19.

K-9246

Dla osób

wyjeżdżających
za granicę

KURSY
JĘZYKÓW OBCYCH

skrócone

organizuje
Zarząd Krakowski

Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej.

Zgłoszenia codziennie --

oprócz sobót, w godzinach
17—19.30. ul. Sobieśkićgo
nt J -(IIL.O.).

K-18

KOŻUCHY
i odzież skórzaną

CZYŚCI IFARBUJE
w Skróconych terminach — 6 do 10 dni

ODDZIAŁ USŁUG SKÓRZANYCH
Wojewódzkiej Uśługówej Spółdzielni Ptaey

„Gromada” w Krakowie

Złenen-a przyjmuje

punkt przy ul« KOŚCIUSZKI 52
. K.9382

KURSY
KROJU i SZYCIA,

< DziBWlAlJSTWA m»-

śzyiionesó
♦ SZYDEŁKOWANIA

Oraz
♦ MANICURE i PEDI

CURE -

organizuję Zakład Dft-

śkonalenii Zawodowego
w Krakowie. — W olsy:

Kraków, ul. DIETLA 38.

telefon 633-41 — oraz

ul. FLORIAŃSKA Sr.

telefon żćs-es, 5n-ję.
K-SĆI29

KURSY
przygotowujące
do egzaminów

CZELADNICZYCH

1 MISTRZOWSKICH

w żawodacn: ♦ budów la
nych ■* odzieżowych ♦

elektrycznych ♦ metalo
wych ♦ mechaniki pojaz
dowej ♦ śpóżyWczych ♦

i innych
orgamżuje Zakład Do

skonalenia Zawodowego
w Krakowie — Wpisy:

Kraków, ul. dietla S8,
tel. 839-41 - oraz

Ul. FLORIAŃSKA 30

tei. tes-no, eti-sb.

K-9030

KURSY OBSŁUGI
śusYńit ♦ wózków aku-

cńulatorowych ♦ dźwigów
towarów o-osob^wych

organizuje Zakład Do
skonalenia zawodowego

w Krakowie.

Wpisy; - Kraków,
Ul. DIETLA 38, tel. fSMl

oraz

ul. floriańską zo,

tfclMófc 236-96. 211-30.
K-7605

WPISY na kursy półrocz
ne pisania na maszynach
oraz biurowości i kores
pondencji przyjmuje S o-

warzyszenie stenografów
1 Maszynistek w Polsce,
Oddział w Krakowie, ul.
Wrześirtska 5,6, tel. 174-87,
w godz, 8—13 i 15—19.

K-9f>

KURS dziewiarstwa ma
szynowego rozpoczyna w

styczniu 1978 roku .Ling
wistą — Oświata’’ — tei.
394-23. Wpisy: . Kraków,
ul. Mazowiecka 8.

K-9249

UDZIELAM korepetycji z

chemii, nu ematyki, fizy
ki Tel. 517-60, wewn. 112
— po godz. 16, Wachało-
wicz. g-36412
-MATEMATYKA — rosyj
ski. . Liszka, tel. 364-39. ■

’
- ’■ ’

g-367i:?

INŻYNIER udzieli kore
petycji: matematyka, fi
zyka. elektronika. Lega-
wiec tel. 162-89 (7—15).

g-36521

CHEMIA — korepetycje.
Walas, ul. Krzywy Zaułek
3,39. g-36713

MAGISTER udziela kore
petycji z matematyki. —

Zemanek, ul. Krefnerow-
ska 9/5. ■ g-36458

KOREPETYCJE — mecha
nika, wytrzymałość, ry
sunek techniczny, projek
ty, chemia. — Wojtowicz,
Dobrego Pasterza 110 99.

g-36289

MATEMATYKA — kore
petycje. — Przygotowuję
do matury. Mgr Gałę-
ziówska, oś. Niepodległo
ści 10 23.

ś-?6297

Matrymonialne

PANNA, lat 32, szatynka,
biednie wykształcenie —

wzrost 155 cm. łagodnego
usposobienia pozna kawa
lera do lat 40 — zdecydo
wanego na małżeństwo.
Oferty 36268 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DZIEWCZĘCA, mgr inż.
lubiąca turystykę, poślubi
pana z wyższym wy
kształceniem do lat 32. —-

Oferty 36518 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

r

WDOWA, lat 30, sympa
tyczna i dobra — pozna
w celu matrymonialnym
pana, najchętniej z wyż
szym wykształceniem. Li
sty z fotografią kiero
wać: „Pi asa” Kraków,
Wiślna 2, dla nr 36481.

ROZWIEDZIONY, lat 24,
wzrost 165, pozna miłą,
uczciwą panią, najchęt
niej posiadającą mieszka
nie. Cel matrymonialny.
Oferty 36459 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PANNA, lat, 29, domator-
ka, wyksz ałcenić średnie
(mieszkająca poza Krako
wem), pozna kulturalne
go kawalera, do lat 38 —

zdecydowanego- na zało
żenie rodziny. — Oferty
36509 „Prasa” Kraków,
.Wiśian ż-Jii.: . -f-.-z ■■

ROZWIEDZIONA, wycho-
'wójĄćaUzft^óko';* pośisda-
dająca mieszkanie, kiero
wnicze stanowisko — po
zna odpowiedniego pana
do lat 35, wykształcenie
minimum średnie. Foto
grafie mile widziane —

zwro zapewniony. -- Cel
matrymonialny. —- Ofer
ty 36449' ,,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANNA, lat 22 — wzrost
— wykształcenie średnie
-- pozna odpowiedniego
kawaiera. Cei matrymo
nialny. Oferty 36287 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Kupno

MAGIEL elektryczny pil-
me kupię, iei. 461-91, w

godz. xd—20.
g-36710

FIATA 126 p nowćgo —

kupię.’ Oferty j-Pra*
sa

'

niakow, Wiśnia z.'

1000 BONÓW PeKaO —

kupię. Tei. 430-36, godz.
y—14. g-aÓi-iŚ
BLOK, cylindrowy „Za-
Svava 75v”. lei. Iu3-Ou.

g-oó443

KOCIOŁ c. O. typ Pg-12,
produkcji FSM BieisKo-
jiiaia — kupię. Kwia.ow
eolskich 6.

g-36728

RAMY stare z obrazów
—• Kupię. — Oferty óooió
„Prasa” Kraku\%, Wiśl
na 2.

KOŻUCH damski, nowy.
luOKletna 5iz-b, wiecżoieui.

g-36u2o

RESOR przedni do Opla
Kaaeta l lioo — kupię.
Marian Wiosak, 32-<jU
Niepołomice, Har tyzantow
i, tel. 155.

g-36522

SZLIFIERKĘ do lastrika
— kupię. Marian Ligęza,
Nowa nuta, os. Na ovO-
KU 42/27.

. g-365ż6

KUPIĘ prasę mimośrodo-
wą luo zwykłą o nacisku
powyżej 5 ton oraz to-

karmę do me.ali, uniwór-
sśilną ■— aiugnsć - śruby
pociągowej • okoIo 60 cm.

Oferty z podaniem ceny
kierować: „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2, dla nr

36235.

Sprzedaż

FUTRO nowe — popieli
ce. Tel. 346-04.

g-36730

Biurko Ludwik Mup. —

Ofórty 36447 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

GABINET gdański, kom
pletny — sprzedam. —

Oferty 36473 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

LUSTRO w ramie stylo
wej, zegar wiktoriański
na -chodzie — sprzedam.
Oferty 36--12 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

APARAT Zenit E z dużym
obiek ywe.m, rakiety te
nisowe metalowe, zagra
niczne — tanio sprzedam.
Tel. 456-15, po godz. 16.

g-36516

SYRENA 194 w dobrym
stanie — sprzedam pi-inie.
Nowa Huta, Stalowe 16
D 92. g-36455

MEBLE ciemne — nowo
czesne — sprzedam. Pi
łatów 26;42, godz. 17—20.

g-36275

Encyklopedię „Bryta-
nica 8” sprzedam. ■—

Oferty: 33926, „Prasą”
Wrociaw, Podwale 62.

K-145

AKWARIUM 12Ó 1 - ze

stolikiem — z całym wy
posażeniem, rośliny, ryoy
— sprzedam. Tel. 307-16,
godz. 16—18.

g-36493

LAMPĘ błyskową FIL
II M — sprzedam, ul. Jo
zefa 6/14. 36248-g

ZASTAYA 1160, fabrycz
nie nowy. — Oferty 36235
„Prasa” — Kraków, Wisi-
na 2.

Lokale

PRZYJMĘ dozorcostwo —

opi£xę nad starszą oso
bą w zaińian ża miesz
kanie. — Oferty 366e3
„j/rąsa” — Kraków, Wisi-
*ia 2.

MAŁZENSiWO bezdziet
ne poszukuje ud zaraz po
koju luo garsoniery na
-rok. Oferty 3b<»2 „t-rasa”
Kraków, wiśnia 2.

mieszkanie superkom-
iortowe — 4-pokojowe, z

kucmuą — zamienię na

u-poKojowe z kuchnią —

ęmóze oS’c z garażem) i

jeden pukoj z kuchnią lub
garsonierę, superkomfor-
towe. S.aie budownictwo
niewykluczone. Tei- 800-66,
wewn. 269. .

g-36450

DWA mieszkania samo
dzielne M-4 i dwa poko
je w centrum — zamie
nię na 4 pokoje, może

być budownictwo mię
dzywojenne. Oferty 36439
„Piusa” — Kraków, Wiśl
na2..

KUPIĘ garsonierę lub

pokój z kuchnią, własno
ściowe, w śródmieściu. —

Oferty 36264 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2;

POKOJ dwuosóbowy —

przy Błoniach — do wy
najęcia — ńAjehętntej
piz.easiębioiślwli iuu pry
watnym’ (małżeństwa wy
kluczone). Oferty 36241
„Prasą” — Kraków, Wisl-
na 2.

KUPIĘ własnościowe —

lub wynajrnę na dłuższy
okres czasu, mieszkanie —

garsonierę lub pokoj z

kuchnią. — óicrts^ 36417
„Prasa” — Kraków, Wlśl-
na 2.

•hG-AR-frONlERA-’- w śród
mieściu do wynajęcia n?
rek. Oferty 36391 ..^rasa”

Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE 2-pokojo-
we, ślepa kuchnia, No
wa Huta — zamienię na

4- lub 3-pokojowe miesz
kanie, najchętniej Nowa
Huta. Warunki do uzgod
nienia. Oferty 36422 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ nie ume
blowanego pokoju. Ofer
ty 36392 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ samodziel
nego mieszkania — gar
soniery — na rok. Naj
chętniej nie umeblowa
ne. Oferty 36366 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

2 POKOJE — Kozłówek,
1-pokojowe — centrum —

zamienię na 3. -^4-pokoj°r
we (Krowodrza, Podv/a-
welskie). — Oferty 30394

„Prasa” — Kraków; Wiśl
na ź.

GARSONIERY nie ume
blowanej lub M.-2, poszu
kuje małżeństwo na rok.

Czynsz z góry. Telefon
188-41, godzina 8—15.

36401-g

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne poszukuje pokoju na

rok. Może pomóc star
szej osobie. Oferty 36451
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

BIELSKO-BIAŁA! Pięk
nie położone, superkom-
forłowi mieszkanie trzy
pokojowe, o powierzchni
58 m2 — zamienię na po
dobne w Krakowie. Ofer
ty 38223 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

»ORBIS«

zaprasza
do

Wietnamu

na 3- tygodniowe wycieczki
trasą:

WARSZAWA — HANOI — HOA BINH — HA-

NOI — DA NANG — HUE — dTnANG~^

QUI NHÓN — NHA TRANG — HO^CHE

MINH — HANOI — HAIóNG-— DO SQN~^.

HANOI — WARSZAWA?- ~ ;

Cena 31.340 złotych.

Wyjazdy od lutego do kwietnia. — Szczegółowych in
formacji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują oddziały
PBP „Orbit,” w całym kraju. .

POKOJ studentowi wy-
najmę. Telefon 139-29.

36221-g

MŁODE małżeństwo pra
cujące, członkowie spół
dzielni, poszukuje poko
ju lub mieszkania. Tel.
739-Ś4. g-36266

POSZUKUJĘ garsoniery.
Czynsz miesięcznie. Ofer
ty -36723 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

LUBIN k. Legnicy! Mie
szkanie M-3, komfortowe
-r- zamienię na podobne
lub większe w Krakowie.
Ofer.y 33724 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ na mieszkanie
dwie panienki pracujące.
Kraków, ul. Kryniczna 12.
j>ą -/li-36727.

■POKOJ' t kuchriią, 41 ma
— widok na ogród, w

Skawinie — zamienię na

większe w Krakowie —

okolicach lub innej miej
scowości. — Oferty 36476
„Prasa-’ . Kraków, Wiślna 2

DWIE studentki siostry,
poszukują zaraz pokoju.
Ofermy 36271 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Wczasy

zimowiska lingwistycz
ne 14-dniowe, w okresie
od22Ido4II1978r.
iod5do18II1978r. —

organizuje w okolicach
Limanowej — „Lingwista
Oświata”, sprzedaż skie
rowań: Kraków, ul. Ma
zowiecka 8. tel. 334-72,
394-23, 301-75.

K-9243

Zguby
BARDZO wysoka nagródi
za zwrot zagubionego i
dniu 26 listopada, w go.
dżinach wieczornych,' y
okolicy ul. Karmelickiej
granatowego trencza wrai
z teczką i kluczami. Wń
domość: Kraków, ul. M14
dowa 25/19.

g-382il

TOWARZYSTWO Opiek:
nad Zwierzętami poszu
kuje pudla czarnego, śre
dniego, z czerwoną obro
żą, zaginionego z Azylu
30 XII 1977. Tel. 204-72.

g-364śl

KOTKA bura, drobna -

zaginęła przed czteremi
miesiącami. Znalazcę r.fi-
grodzę. Wiadomość: tel.
167-65 . g-354<H

RATLEREK — SUCżkl
czarna, z ostro włosa bró
dką, zaginęła. Tel. 204-72 .

g-36731

— dobrowolaNskiej
Ewie — Kraków, Praska
57/16, skradziono legity-,.
mację szkolną, wydaną
przez Liceum Medyczne
w Nowej Hucie.

g-36290.

Różne

ŁADNĄ, młodą, małą su
czkę — mieszańca — od
dam miłośnikowi zwie
rząt. Tel. 418-42 .

g-36495

ZESPÓŁ muzyczny zagra
nn weselach, zabawach. —

Tel. 203-50, godz. 13—15.
g-35964
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publiczności tych

Dialogus de passione“

IłI

TELEFON TYGODNIA 211-87

CZEKA NA ODPOWIEDŹ «

Święci i zbójnicy
w Galerii SDP

Moja administracja
Czy nasze mieszkania są kwaterunkowe, spółdzielcze, ezy

też dbm należy do właściciela prywatnego, mamy zawsze

w poszczególnych administracjach sporo spraw do zała
twienia. Są to przeważnie interwencje o jakieś naprawy
lub remonty urządzeń w klatkach schodowych, piwnicach
lub suszarniach, o naprawę ciągów instalacyjnych, nie do
mykających się bram, zepsutych automatów oświetlenio
wych, prośby o odnawianie wspólnie używanych pomiesz
czeń, dalej sprawy finansowe takie jak rozliczenia świad
czeń, usług dozorcy itp. Zresztą wachlarz problemów i pro
blemików, z którymi zwracamy się do administracji jest
bardzo szeroki i trudno go w całości tu wymienić.

Jutro, w środę w godzinach od 9 do 12 pod numerem

telefonu 211-87 czekamy na uwagi Państwa jak administra
cje ustosunkowują się do wspomnianych interwencji, czy
szybko i skutecznie reagują na prośby, ozy też trudno jest
porozumieć się z nimi i pozytywnie załatwić sprawę.

Teaw Nowy i Mii zaprezontujs n®
C« 'SI .

sen i„
Trwająca od dwu lat współ

praca teatrów Nowego w Lodzi
i. im. Słowackiego w Krakowie

pozwoliła ..

—-------- -v—

miast na poznanie dokonań obu
scen, na -~łlTM'—•- - !-> -

ąktorami
. ty bardzo
I życiu teatralnym praktyka owa

wzajemna, gościnna wymiana
przedstawień, z tym większym

'

więc zainteresowaniem oczeki-
| wać będziemy kolejnych gościn

nych występów Teatru Nowego
w Krakowie.

Na scenie Teatru im. J . Słowac
kiego. artyści łódzcy zaprezen-

■tują w dniach 21—26 lutego br.
dwie sztuki ze swego aktual
nego repertuaru. „Cień” to spek
takl, ktorego libretto napisał
Wojciech Młynarski w oparciu
o sztukę E. Szwarca, a muzyką
opatrzył Maciej Małecki. „Cień”
reżyserował Kazimierz Dejmek,
sceiiografia I. Zaborowskiej.

Kazimierz Dejmek jest rów
nież autorem scenariusza do

spektaklu „Dialogus de passio-
ne” opartego na anonimowych
tekstach z XV, XVI i XVII
wieku. W jego też inscenizacji
i ze scenografią Z. Strzeleckie
go obejrzymy Widowisko' w

Krakowie............. -

W rewanżu Teatr im. J. Słowac
kiego wystąpi w Łodzi z dwo
ma przedstawieniami J. Słowac
kiego, oboma w reżyserii Kry
styny Skuszanki — „Lilią Wa

zetknięcie się z ich
i reżyserami. Nieste-
to rzadka w naszym

nedą” i „Mazepą”. Krystyna
Skuszanka będzie również go
ścinnie reżyserować w Teatrze

Nowym „Opowieść zimową”
Szekspira. Jeśli idzie o Kazi
mierza Dejmka, który w ra
mach współpracy teatrów re
żyserował na krakowskiej sce
nie „Historyję o chwalebnym
Zmartwychwstaniu”, to zamierza
on również i w tym roku przy
gotować spektakl w Krakowie,
na razie jednak nie ustalono
jeszcze sztuki.

Sądzimy, że. podobnie jak
„Operetka" w roku ubiegłym,
w tym „Cień” i „Dialogus de pas-
sione” spotkają się z wielkim
zainteresowaniem publiczności
krakowskiej, (e)

039

.DZIŚ O

*13

tralny
wiosKim
kiewicz.
czone,

■F 13 — DK HiL, uil Majakow
skiego 2 — Galena Rytm — ot-
warc.e wystawy poplenerowej
.„Krynica 17” — Klubu Plastyków
Kiepr.oiesj owalnych,

* 13 — Kluo Łródpole, Wzg.
Krza»awlckj.e na — „owxat i my”
— komentarz najważniejszych

Wydarzeń politycznych roku 1977.
* 18.15 — Pol. Iow. Przyrodni

ków, ul. Krupnicza aóil p. —

Anna Pacyna — odczyt pt. ,,F.'
ra gór. Clientej” (Mongolia) iluś

przeźroczami.
* 19 — Klub „Starówka”,

Szczepańska a,II p. — Co nowego
w kraju i świecie?' — rozmowy
na aktualne tematy prowadzi
mgr Łl. Jakóbek.

*M — SCK „JASZCZURY”
Hot Club Jaszczury — Jam Ses

sion — gospodarzem Vistula Ri-
ver Bross

*jo—
t. Studio

premierę
muzycznego
JUTRO O GODZINIE:

* 12 — DK KZS, ul. Zakopiań
ska62— „Spotkanie ze sztuką”
— Zamek Królewski na Wawelu w

dobie renesansu — odczyt mgr
H. Bohdanowicz.

* 16 — MDK, ul. Czackiego 11
— Dla Klubu Niewidomych —

Impreza w 33 rocznicę wyzwo
lenia Krakowa. Gość wieczoru —

ppłk Wi, Chawrona.
* 1S — DDK Krowodrza, ul.

Papiernicza 2 — Dzieln. Przegląd
Amatorskich Zespołów Teatral
nych; o 16.30

_

Kino „MUMI-
NŚK” filmy dla dzieci.

pl. Cen-
z filmem
K. Len-

GODZINIE:
Klub MPiK,

— Spotkanie
prowadzi mgr

Film pt. „Śledztwo śkon-

proszę zapomnieć”.
• DK HiL,

— Galeria Rytni
wystaw- y
77

Band — Warszawa.
SCK UJ „ROTUNDA”

Piosenki zaprasza na

widowiska poetyeko-
,,LEŚMIAN”.

„Pod Gruszką
Galena- „Pod Gruszką' zalud

niła się ostatnio postaciami
świętych, i zbójników. Barwnie
i kolorowo zrobiło się w niej »d
malarstwa na szkle Krystyny
Zabterzewskiej.

Około 40 prac rozwieszono w

obu, salach Klubu Dziennikarzy.
Wszystkie one otoczono ramami
z kwiatów, by tym sposobem
przypomnieć pierwotny charak
ter obrazów na szkle, kiedy to

wieszano je nad łóżkiem w wiej
skich chatach i obowiązkowo.
przyozdabiano kwiatami.

Są wystawy dla smakoszy
sztuki i wystawy popularne, są
też ekspozycje, któro swą urodą
przyciągają jednych i drugich.,
taką właśnie jest ostatnia wy
stawa w Galerii „Pod Gruszką”,
bowiem prace Krystyny Zabie-

rzewskiej, w których kultywo
wanie tradycji wzbogacone zo
stało własną osobowością mają
duży urok, (bog)

Zdjęcie prezentujące stan za
awansowania robót, przy monta
żu głównego budynku hotelu

. „Kongresowego”.
Fot. JADWIGA RUBlS

Rozpoczęta w kwietniu 1976 r

budowa hotelu „Kongresowego”
w Krakowie jest znacznie zawan
sowaną, a szczególny postęp
przyniósł -ubiegły rok. Także te
raz nie ma przestojów. Odpo
wiednie wyposażenie placu bu
dowy ni. in. w centralną beto-
niarnię z urządzeniami de ped-

Wojewódzka Usługowa
Spółdzielnia Pracy „Gromada”

KRAKOWSKI KOMBINAT
USŁUGOWY

Różnych i Poligraficznych „UNIWERSAŁ”
obejmujące:

wszelkich tekstów eraz przepisywanie m

Oddział Usług
wykonuje usługi

tłumaczenia

maszynie prac dyplomowych i innych,
w punktach przyjęć:
— ul, JANA 13 (II piętro)?;■.— ul.JAŃ-A 1Ż;>»

odbitki kserograficzne dokumentów, planów itp. w za
kładzie przy ul. JANA 13 (parter);

pracę graw.crskje i piecza,‘karskie
w punktach przyjęć:

ul. Wielopole 9;
ul. Stradomska 18;
ul. Józefa 16;
wypożyczanie sukien ślubnyęh i zastaw stsłswyeh w

NOWEJ HUCIE, os. ZGODY 7;
wypożyczanie sprzętu sperżewęga i tuiwstyesnegę rrrrr

ul. FLORIAŃSKIEJ 5;
kursy tańca towarzyskiego — I, II, III stopnia — na

które wpisy przyjmowane są przy ul, JANA 18.

Szczegółowych informacji o wszelkiego rodzaju usługach
udzielają bezpośrednio lub telefonicznie:

— Ośrodek Informacji Usługowej w Krakowie, ul. Ma
riańską 20, tel. 228-90 lub 271-30;

— Filia Ośrodki Informacji Usługowej w Nawsj Muęie,
os. Zgody 7, tel. 424-50. K-172

K

Plan i
14 stycznia w sali obrad przy

pl. Wiosny Ludów 3 4 odbędzie
się sesja Rady Narodowej mia
sta Krakowa. Zasadniczym te
matem będzie pian społeczno-
gospodarczy i budżet wojewódz
twa miejskiego krakowskiego
na rok 1918. Początek obrad «

godz. 18.

grzewania betonów (import z

Francji) pozwala na prowadze
nie robót również podczas zimy.

Generalny wykonawca, Kra
kowskie Przedsiępierslwe Bu
downictwa Miejskiego „Zet-
beem”,'zmontował już trzy pię
tra głównego budynku, montuje
piętro czwarte. Gotowa jest
Konstrukcja stalo- .gti więżby da
chowej nad frontową częścią —

parterową — głównego gmachu.
Wkrótce nastąpi pokrywanie
więżby — dachem, z blachy z

wkładką z pianki poliuretano
wej, przygotowane — weolug li
cencji RFN — przez wytwórnię
w Obornikach Wielkopolskich. Z

■generalnym wykonawcą współ
działa Krakowskie Przedsiębior
stwo Instalacji Budownictwa.
Montażu instalacji dokonuje się
w rurach . zatopionych w ściany
i -stropy w trakcie. betonowania.

:W:tym roku wzniesione zo
staną ściany zewnętrzne, we
wnętrzne i działowe głównego
budynku zwanego roboczo pro
stym; gotowy też ma bye w sta
nie surowym drugi z zaprojek
towanych tu budynków tzw.

skośny. Wszystko zostanie tak
zaawansowane, aby zimą 1978/7S#
można było prowadzić we wnę
trzach roboty wykończeniowe.

Wymaga to też doprowadzenia
ciepła, które hotel otrzymywał
będzie z Elektrociepłowni w Łę
gu. Już w marcu ruszą roboty

,przy "układaniu rurociągu, włą
czającego hotel w miejską sieć

grzewczą. Zbliża się również

pora dalszych wyburzeń .starej

stanowisk samochodów'.

zabudowy przy ul. Barskiej, na

której miejscu powstanie budy
nek hotelowej centrali cieplnej.

Gotowe są w surowym stanie

2-poziomowe — zagłębione w

ziemi i naziemne — parkingi na

608
Trwa budowa dróg dojazdowych
od ul. Konopnickiej.

W sąsiedztwie hotelu, na wy
dzielonej dla niego 2,5 ha par
celi, powstaną tereny rekreacyj
ne i sportowe. Poszerzy i podnie
sie się w tym rejonie obwałowa
nia wiślane, na które prowadzić
będzie bezpośrednie wejście z ta
rasów głównego budynku.

Hotel „Kongresowy” wpisany
zostgł w poczet światów.;.. o uor

teli Intercontinental. .Przypom-
nijmy, iz znajdą się w mm po-
koji*dla: 370"' t«fci,. restauracje
i kawiarnie na ok. 1 tys. miejsc-
konsumpcyjnych, 4 sale ,obrad-z
urządzeniami do tłumaczeń w 4

językach, różne sale i pomiesz
czenia reprezentacyjne, wydzie
lone zaplecze gospodarcze, tech
niczne itp.

Hotel zaprojektowany został
w Miejskim Biurze Projektów
w Krakowie. Generalnym pro
jektantem architektury jest mgr
ińż. arch. .Janusz Ingarden, kon
strukcji mgr inż. Józef Mielec
ki, wystroju wnętrz mgr inż.
areh. Wojciech Kocurek. Projekt
klimatyzacji hotelu sporządzony
został w „Instal-Prójekcie” w

Warszawie. Z ramienia general
nego wykonawcy KPBM „Zet-,
beem.” budówą kieruje na miej
scu inż. Stanisław Turoń, (bp)

Dlaczego..,
.. .tak trudno zakupić w urzę

dach pocztowych bony PKO w

odcinkach

■większych
zlotowych
a przecież
reflektuje.
PKO uzupełni
braki, (paw)

po ?50 zł? Bonów w

odcinkach np. tysiąc-
jest pod dostatkiem,
nie każdy na takie

Mamy nadzieję, że
w UPT owe

Co-Gdzie
(Dokończenie ze str. 6)

Kopernika 26, tel. 199-39, Ośrodek
Inf. dla inwalidów, ul. 1 Maja 8:
tel.. 228-11 (pon. śr. i piąt. 18—18).

Apteki
Gł.KSynek Gl. , 42 (tlen),. Waryń

skiego 24 (tlen), Długa 85, pl, Wol
ności 7, Rynek Podgórski 9.

Pstrowskiego 94 (tlen), N. Huta —

al. Rew. Fąźdz. 6 (tlen). N. Huta
Cen.rum A, bl. 3 (tlen).

Fir*

9

Różne
ZOO (Łasik Wolski) ód gMź.
d® 15.

Laureatka - racionalizaMa
W naszej gospodarce narodowej pracuj* około 2 milionów

inżynierów i techników. Spora ich część to ludzie
młodzi. I chociaż badania swjologicEhe
załoga jest młodsza, tym słabiej rozwija
ruch racjonalizatorski, to i -wśród nsłódyeh pracowników
jest wielu zdolnych wynalazców, a ieh aktywizacji sprzy
jają organizowane coc ęwmnie turnieje młodych mistrzów
techniki. Wśród 'laureatów najwyższych nagród X Turnieju,
wyłonionych spośrod 93 tysięcy uczestników, który został

podsumowany w grudniu ub.
KRYSTYNA
Krakowie.

wykazały, że im
'

śię w zakładzie

r., znalazła się mgr inż,
KORNIAK z Biura Frojektów Kolejowych w

Jest Pani nie tylko
laureatką X TMMT, ale
spotkało Panią dodatko
we wyróżnienie, jakim
było przyjęcie przez I se
kretarza KC PZPR Rd-
warda' Gierką...

— Myślę, że zadecydowało
tym wyróżiiieniu zarówno.,
fakt, że moje opracowanie
zostało uznane za najlepszy
projekt zgłoszony do X Tur
nieju przez kobietę, jak i to,
że jest pierwszą w resorcie

komunikacji pracą na temat

porządkowania
ściekowej

środowiska

czego nąsze
dze państwowe przywiązują
obecnie tak wielką wagę.

Mimo że niebezpieczne
dla środowiska ścieki pó-
ws-tają w wielu jednost
kach kolejowych, prawidło
wą gospodarką ściekową nikt
się właściwie do niedawna
w resorcie komunikacji nił

zajmował. Dopiero ■ostatnio

sprawom tym nadano właś
ciwą rangę, a pionierskie
prac* badawczó-projektowe
podjęło właśnie nasze Biu
ro.

naturalnego, do

najwyżsi® wła-
— Na podstawie przepro

wadzonej w naszym Biurze
zbiorowej pracy studialnej,
dzięki której poznana zo
stała ilość i skład kolejo
wych ścieków, opracowałam
technologię oczyszczania ście
ków z myjni wagónów oso
bowych z zastosowaniem wę
gla aktywnego carbopol ”4,
która tak wysoko została s-

ceniona w. czasie X

Później -technologię tę po
szerzyłam, dzięki
można nią objąć także ście
ki z myjni taboru trakcji
elektrycznej i . spalinowej.
Gwarantuje ona pęlną o-

chrońę środowiska oraz nie
zwykle ważną oszczędność
zużycia wody (jako że kraj

TMMT.

gospodarki
kolei, czyli

wkładem w dzieło ochrony
M

— Jaki ł>yl temat

opracowania i jętki*
ono praktyczni
nii?

Pani
ma

enaczt-

czemu

nasz należy do najuboższych
w Europie pod względem
zasobów wód powierzchnio
wych) dzięki ■wprowadzeniu
w myjniącll- tzw. zamknię
tych obiegów wody.

Na bazie rozwiązanej prze
ze mnie technologii opraco
wana została dokumentacja
typowej oczyszczalni ście
ków dla myjni o wielkości
110 m! na dobę oraz dla

projektowanych myjni o

wielkościach od 100 do 700
m> na dobę dla kilku stacji
na Centralnej Magistrali
Kolejowej, na magistrali z

Hrubieszowa do Huty „Ka
towice” oraz szeregu innych
stacji i elektrowozowmi.

— Plany na przyszłeśtt
— Przystępuję do pracy

na< rozwiązaniem innego' is
totnego dla ochrony środo
wiska naturalnego proble
mu, jakim jest sprawa unie-
szkodliwiania emulsji olejo
wej stosowanej obecnie w

układach chłodzenia w loko
motywach spalinowych.

— byczymy powodze-
za rozmo-

Radio
FEOGRAM 1

NA FALI 1322 M
Wiadomości; 16, 19, 21, 22, 0.Ó1,

1,2,3,4,5
16.31) Muz. popularna. 17.55 U

Krajowa Konferencja PZPR. 19.15
Polskie piosenki. 19.40 Słynne le
maty filmowe. 20.05 W dyskotece.
21.05 Muzyka rozrywkowa. 21.35

Utwory St. Moniuszki. 23 Koncert
orkiestr radiowych.

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30.
17.00 Operetka — jej twórcy i

wykonawcy. 17 .20 Wybitni soliści.
17.55 II Krajowa Konferencja
PZPR. 19.00 Koncert. 19.40 Dom i

my. 19.55 PKO Twój bank. 20.00

Publicystyka krajowa. 20.20 Muz.
ze starych płyt. 21.40 10 dni muz.

starych mistrzów we Wrocławiu.
22.00 Tygodnik Kulturalny. 22 .40

Utwory T. Szeligowskiego. 23.35 Co

słychać w świecie. 23.40 Muzyka.
PROGRAM III
UKF 66,83 MHz

Wiadomości: 17, 19.30. 22.
17.05 Muzyczna

17.40 Nowe nagr, Pr.

Kraj owa Kenferencj a

Książka 'tygodnia,
gubione melodie, 19.35
Dzień królowania — opera, 19.50
Wielbiciel — ode. pow. B. Randal-
la, 20 Złote płyty, 20.35 Rodzice to

załatwią — rep., 21 W staropolską
stronę — najstarsze śpiewy, 21.39

Antologia piosenki franc. 2£.i5
Konsonanse i dysonanse, 32.45

Druga krajowa, 23.05 Między
dniem a snem,

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

UKF 63,75 MHz
.35.

.sz punkt wiAr *nią
. Z galerii portretów
17.30 Pol. ork. kóme-

II Krajową Konferen-
19.00 O sprawach rol-

19.30

poczta UKF,
III, 17.55 II

PZPR, 19
19.1 .5 Żar

>G.Vetdi—

opera,

nia. Dziękuję
wę.

I.ECH KŁECZEK

Wiademofći: 16.40,
16.30 N

(Kr), 17.16
krab. (Kr)
ramę.

' 17.53

ej a PZPR.
ńictwa. 19.13 Lek. jęz. ang.
Transmisja z FUh. Naród. Kwartet
Varsovia. 20)45
Damayanti —

ki. 21 .65 D.c.
NJURT. " 22.10

Scherzo a la 1

poglądy.
ńu. 22.50
D-dur.

> Pieśni o Nalu i

epos slarohindus-
koncertu, 21.50

1. Strawiński —

Russe. 22 .15 Prądy i
32.35 Badacz poi. tolklo-

Faganini: Cantabile



Co dostaniemy w 1978 roku?

Sportowe plany inwestycyjne
w mieście i województwie■:

NAPIĘTE zadania budownictwa mieszkaniowego i przemy
słowego hamują w poważnym zakresie rozbudowę urządzeń
dla potrzeb szeroko rozumianej kultury fizycznej, niemniej
dzięki inicjaiywic ludzi, zabiegom władz, co roku przybywa
nam w Krakowie i województwie m. krakowskim nowych o-

biektów czy to sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych.
Podsumowanie tego, co zrobio

no w tym roku, przedstawimy
w jednym z najbliższych nume
rów „Echa” w relacji z rozmo
wy z dyrektorem Wydziału Kul
tury Fizycznej i Turystyki w na
szym mieście — mgr ZDZISŁA
WEM OLESZKIEM. Dziś nato
miast krótki przegląd najważ
niejszych zamierzeń inwestycyj
nych w kulturze fizycznej na la
ta 1978 — 1980.

Lista objętych planami wy
działu mniejszych i większych
przedsięwzięć obejmuje z górą
50 pozycji, w tym wielkie zada
nia inwestycyjne, jak np. budo
wę hotelu „Kongresowy” dla po
trzeb „Orbisu ’, czy remonty ho
teli „Pod Różą’’ dla „Wawel-

Z życia TKKF
ZARZĄD ogniska TKKF

i,Apollo” z Nowej Huty zorga
nizował turniej badmintona. W

grze pojedynczej kobiet zwycię
żyła N. Muszak przed M. Do
mańską i E. Domańską, w grze
pojedynczej mężczyzn triumfo
wał J. Banaś przed St. Czyszczo
niem i M. Raduszewskim, nato
miast w grze podwójnej męż
czyzn wygrała para K. Biela —

M. Karwacki przed J. Banasiem
i St. Czyszczoniem oraz A. i M.
Satałami.

Touristu” i „Saskiego” dla „Ju-
venturu”, a także mniejsze rze
czy typu kortów tenisowych,
kręgielni, obozowisk turystycz
nych, gminnych ośrodków spor
tu i rekreacji.

Wśród obiektów sportowych
zaplanowano dokończenie budów
hali Wawelu (jeszcze w tym ro
ku), AZS i Wisły, także w tym
roku winna być dokończona ha-,
la sportową w Skawinie oraz

również w tym mieście sztuczne
lodowisko. Dokończona zostanie

modernizacja i zadaszenie sztucz
nego lodowiska w Krakowie,
modernizacja strzelnicy Wawelu
na Pasterniku, ma zostać wybu
dowany stadion lekkoatletyczny
dla potrzeb krakowskiej AWF.
Duży nacisk położony zostanie
na rozbudowę kortów teniso
wych, zarówno dla potrzeb klu
bów sportowych (Olszy, Zwie
rzynieckiego), jak też TKKF —

dla gier rekreacyjnych. Rozbu
dowie kortów tenisowych w na
szym mieście poświęcona była
specjalna narada, która dziś ra
no miała miejsce w Wydziale
KFiT.

Z obiektów rekreacyjnych
warto wymienić kręgielnie Spar-
ty w Nowej Hucie, KS Podgórze
(obok tego obiektu ma być wy
budowany pawilon sportowy i
sala gimnastyczna), kręgielnię w

Myślenicach. Powstanie także

wiele strzelnie sportowyeh, pa
wilony, boiska do gier zespoło
wych, bieżnie i skocznie lekko
atletyczne, rozbudowane poważ
nie zostaną gminne ośrodki spor
tu i rekreacji, powstaną zajazdy
turystyczne w Pcimiu, Wiśnio
wej, Węgrzcach Wielkich, liczne
obozowiska turystyczne w posta
ci czy to campingów czy pól na
miotowych.

Wiele
zostanie
kańcom miasta i województwa
jeszcze
stwierdzić, iż po kilku latach

wstępnych prac, rozpoczynania
różnych inwestycji, w tym roku
i dwóch najbliższych latach

zaczniemy zbierać owoce tych
wysiłków, otrzymywać konkret
ne obiekty, odczuwać poprawą
stanu naszej bazy w dziedzinie

kultury fizycznej. Plany, które
wyżej omówiliśmy, są skrupulat
nie opracowane, zadbano o za
bezpieczenie wykonawców, ma
teriałów, finansów. Można wiec
mieć nadzieją, że nie pozostaną
one na papierze, (jl)

ZWTESEL. Narciarz szwedz
ki I. Stenmar£ wygrał ko
lejne zawody zaliczane do
klasyfikacji PŚ — slalom

specjalny. Zwycięzca wy
przedził Włocha M. Bernardi
i Amerykanina P. Mafire.
Polak J. Bachleda zajął 15
miejsce. W punktacji łącz
nej PŚ Stenmark zgromadził
już 150 pkt i zwiększył prze
wagę nad rywalami (2. Ma-

hre—■72pkt,3.Plank—70
pkt).

NOWY JORK. W pokazo
wym meczu tenisowym W.
Fibak pokonał Rumuna I.
Nastase 7:5, 6:3. •

z 'tych przedsięwzięć
przekazanych miesz-

w tym roku. Można

Telegraficznie
SOFIA. W tradycyjnym

noworocznym turnieju ju
niorek i juniorów, w siat
kówce Polacy pokonali Wę
grów. 3:2, a Polki wygrały
z . drugą reprezentacją Ru
munii 3:2 i z Węgierkami
3:2.

LES MOSSES. Szwajcarka
L. M. Morered wygrała za
liczany. do PŚ slalom gigant,
druga, była H. Wenzel (Liech
tenstein), a trzecia M. Ep-
ple (RFN). Po tych zawo
dach w punktacji PŚ pro
wadzi A. Moser (Austria) —

90 pkt, przed H. Wenzel —

78iL.M.Morerod—65

pkt.

W drugiej kolejce spotkań

t’
» Ciekawe zawody w piłce ręcznej |

■Finał Pucharu Polski i
8?W

iii
Si?

ś wyzwolenia Krakowa
B DRUGA połowa bieżącego tygodnia będzie obfitowała w

liczne i ciekawe turnieje w piłce ręcznej, w Krakowie od-

g będą się bowiem finały Pucharu Polski szczypiornistów, a
K także turnieje drużyn żeńskich i męskich z okazji 33 rocz-

& nicy wyzwolenia naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej.
L Finał rozgrywek o Puchar Polski drużyn męskich odbędzie
g się w hali Hutnika przy ul. Igolomskiej w dniach 13—15 bm.
« Udział biorą następujące drużyny: Hutnik Kraków, Sta]
H Mielec, Wisła Płock i Wybrzeże Gdańsk. W pierwszym dniu

turnieju, w piątek 13 bm. rozegrane zostaną dwa mecze:

H o godz. 15.30 i godz. 18,
H W tym samym terminie w hali Wawelu, przy ul. Zwie-

rzyiiieckiej, odbędą się turnieje piłki ręcznej, tradycyjnie
organizowane w rocznicę wyzwolenia Krakowa.

K W turnieju drużyn żeńskich biorą udział: Cracovia, Il-li-
K gowy zespól krakowskiego AZS-u oraz ligowe drużyny:
K Jednota Trencin (CSRS) i. SIavija Kutina (Jugosławia). W

g turnieju mężczyzn startują natomiast krakowskie zespoły:
p AZS, Cracoria i Wawel oraz Industromontaż Kutina (Jugo-
$ sławia).
» Oto program zawodów w piątek, 13 bm.: godz. 16: SIa.vija
K — Jednota, godz. 17: Cracovia — AZS (drużyny żeńskie),
K godz. 18: uroczyste otwarcie turnieju, nad którym protek-
K torat objął prezydent Krakowa, godz. 18.30: AZS — Indu-
Ł stromontaż, godz. 20: Wawel — Cracoyia (drużyny męskie).

<

— Dziś rano miałem długą rozmowę z synem Gasti-
na.

: —Poszedł pan do nich?
— Nie. Zauważyłem go, jak przez mur przyglądał

'

się pogrzebowi i poszedłem za nim aż nad morze.
— Co on miał do roboty nad morzem?
— Uciekał przede mną. A równocześnie życzył sobie,

żebym go złapał.
— Co panu powiedział?
— Że Marcel Sellier nie stał przed lewym oknem,

tylko przed prawym. W ostateczności Marcel mógł
stamtąd zahaczyć Leonię Birard padającą od kuli,
która trafiła ją w oko, ale absolutnie nie mógł wi
dzieć nauczyciela wychodzącego z szopy.

— Co pan z tego wnioskuje?
— Że syn Selliera zdecydował się

kogoś osłonić. Nie od razu. Zostawił

mysłu. Prawdopodobnie ten pomysł
do głowy natychmiast.

— Dlaczego wybrał nauczyciela?
— Po pierwsze dlatego, że była to

prawdopodobna. No i właśnie przez to, że poprzednie
go dnia, prawie o tej samej godzinie,
nauczyciel wychodzi z szopy. Wreszcie,
pow-odu Jean-Paula.

— Myśli pan, że on go nienawidzi?

Niech pan zwróci uwagę, doktorze, że

twierdzę. Ją. szukam po omacku. Wypytałem dwoje
dzieci. Dziś rano obserwowałem starców, którzy także

kiedyś byli .dziećmi, tu, w tej wsi. Jeśli mieszkańcy
wianki tak łatwo przybierają wrogą postawę wobec
obcych, czy nie dzieje się tak dlatego, że podświado
mie im zazdroszczą? Przez całe swoje życie siedzą
w Saint-Andre, czasami jeżdżą do La Rochelle, a ich

jedyną rozrywką są wesela i pogrzeby,
— Widzę

'

dokąd pan zmierza.
— Nauczyciel pochodzi z Paryża. W ich oczach, to

na kłamstwo, by
sobie czas do na-

nie przyszedł mu

osoba najbardziej

. widział, jak
być może, z

ja niczego nie

. ls.
16 Dziepnik. 16.10 Obi;

dzieci — Nasi j
— Ballada o zie^

17 Rodowody
17.30 Losowa

17.45 Nie tylko
Kolko i krzyż

i

I:

Teatry
Słowackiego- 13.15 Mazepa. Minia

tura (pl. sw. pucua 2) 19.15 Harij-
let\ 70. Modrzejewskiej 19.15 Iwo
na księżniczka Burgunda, Sce
na Forum io Pojedynki. Kame
ralny 19.15 Opera za |rzy grosze.
Bagatela 19.30 Panna TUtli-Putli
(musical). Ludowy 16 Placówka

(abonarń.’ nieważne). Groteska 17

Hej na smoka.
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Siatkarze Hutnika
podejmują Avie i Legie

W NAJBLIŻSZĄ środę i czwartek — 11 i 12 hm. siatkarze kra
kowskiego Hutnika rozegrają II kolejkę spotkań ekstraklasy po
raz pierwszy w tym sezonie prezentując się własnej publicz
ności. W środę krakowianie grać będą ze świdnicką Avią, zaś w

czwartek z warszawską Legią. Początek obu spotkań o godz. 15.00.

Krakowscy siatkarze niefor
tunnie rozpoczęli sezon przegry
wając gładko w Sosnowcu z mi
strzem Polski Płomieniem 0:3.
Obecnie
szansą
punktów. Avia Świdnik w bie
żących rozgrywkach będzie ra
czej bronić się przed spadkiem.
W zespole tym nie występują
już filary drużyny — Tomasz

Wojtowicz (gra w Legii), a także
Lecn .Łasko (obecnie w Gwardii
Wrocław), \V pierwszych me
czach Avia pokonała Włocłavię
3:1 i przegrała z Gwardią 0:3.
Hutnicy w meczu z Avią będą
zdecydowanymi faworytami.

O wiele cięższym spotkaniem
dla krakowian będzie mecz

czwartkowy z warszawską Le
gią. Zespół ten prowadzony przez
trenera H. Wagnera jest jednym
z kandydatów 'do medalowych
pozycji w tych rozgry wirach.

Występują w Legii tej klasy
siatkarze co T. Wojtowicz czy
W'. Stefański, a także K. Rzepec
ki (dawniej grał w Hutniku). W

Limanowej podczas przedsezo-
nowego zgrupowania hutnicy
dwukrotnie przegrali z Legią 0:3
i 1:3. Nie znaczy to oczywiście,
że siatkarze krakowscy stoją na

przegranej pozycji w meczu z

Legią. Przy dobrej dyspozycji
B. Bebla, M. Karbarza, J. Koło
dziejskiego i J. Sanki mają hut
nicy szansę na sukces.

jednak stają przed
zdobycia pierwszych

W pozostałych meczach II ko
lejki grać będą: 11 bm. AZS

Olsztyn ze Stoczniowcem, 11 i 12
bm. Płomień z Legią
i 15 bm. Gwardia z

Stalą oraz Włoełavia
Resorią.

i Avią, 13

Resoyią i
ze Stalą i

(Wi-Gr)

W piłkarskim PP

Poznański Lech
rywalem Wisły
WCZORAJ w siedzibie dol

skiego Związku . Piłki Nożnej
w Warszawie odbyło się loso
wanie ćwierćfinałów. , piłkar
skiego Pucharu Polski,
zestawienie par:

Legia W-wa — Widzew .

Zagłębie — Śląsk
Wisła — Lech Poznań
Odra Wodzisław .— Piast

wice.

Losowanie to, nie najszczę
śliwsze dla wiślaków, już w

ćwierćfinale wyeliminuje przy
najmniej jeden z zespołów pro
wadzącej w tabeli trójki (-Wis
ła — Lech — Legia)' ubiegającej
się o zdobycie piłkarskiego „du
bletu” — mistrzostwa Polski
i- Pucharu Polski.

Oto

Głi-

misarz
Iflaigre

człowiek uczony, który zajmuje się ich drobnymi
sprawkami, a nawet posuwa się do udzielania im rad.
Dla dziecka — syn nauczyciela ma prawie takie samo

znaczenie.
— Więc Marcel skłamałby przez nienawiść do

Jean-Paula?
— Częściowo przez zawiść. A najciekawsze, że

Jean-Paul ze swojej strony zazdrości Marcelowi i. jego
przyjaciołom. Czuje się samotny, inny niż wszyscy,
odepchnięty.

— Ale przecież ktoś musiał strzelić do starej Birard,
nie mógł to być żaden z. tych dwóch ęhłopcpw.
— Zgadza się.
Podano tort z jabłkami domowej roboty, z kuchni

powiał® zapachem kawy.
— Mam coraz większe wrażenie, że Theo zna.

prawdę.
— Dlatego, że był u . siebie w ogrodzie?
— Dlatego i z innych przyczyn. Wczoraj wieczorem,

powiedział mi pań, doktorze, że to są wszystko ka
nalie.

— Żartowałem.
— Ale niezupełnie, prawdą?’ Wszyscy kręcą, . w

mniejszym lub większym stopniu, wszyscy popełniają
to, co pan nazwałby małymi świństwami. Pan ra.bie
im prawdę. Czasami ich pan obrugą. Ale w rzeczywi
stości pap by ich nie zdradził. Czy się mylę?

— Pańskim zdaniem proboszcz odmówiłby odpowie-

a

Kina
Kijów 15.43, 18, 20.15 Zabity na

śmierć (USA 1. 15). Uciecha 15.4a,
18, 20.15 Superekspres w niebez
pieczeństwie (jap., 1. 15). Warsza
wa

18).
ma

16,
1.15), Ml. Gwardia (ul. Lubicz 15)
14.45, 17 W mroku nocy (USA 1.

18), 20 Western Filmoteki, seanse

dla. DKF . Wanda 15.45, 18, 20.15
Powrót różowej pantery (ąng. 1 .

12). Wrzos (Zamojskiego 50) 16,
19 Śmierć prezydenta (poi. 1. 12).
Świt (.os. Teatralne 10) 18, 18, 20
Godzilla
M. Sala
(czes. 1.

(USA 1.

Skarpie 7) 16, 19 Gorące polowa
nie (jap. 1 . 15). M. Sala 15, 17,
19.15 Policjanci (USA 1. 18). Dom
Żołnierza (ul. Lubicz 48) 15 Wiel
ka podróż Bolka i Lolka (poi.
b.o .) . Kultura (Rynek GL 27) 18,
20.13 Ucieczka gangstera (USA 1.
18). Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16,
18, 20 Znachor (poi. 1. 12). Związ
kowiec (Grzegórzecka 71) 18 DKK:
Utracona cześć Katarzyny Blum,
20.15 Rewolwer Python 357 (Ir. 1.
15). Rotunda (Oleandry 1) 16, 19

Ogólnopol. Sesja Film.:. „Mistrzo
wie współczesnego kina — Carlos
Saura” (hiszp.) impreza zamku.
Wista (Gazowa 21) 16, 18 Nie ma

sprawy (Ir. 1 . 15), 20 Rebus (poi.
1. 15). Maskotka (Dzierżyńskiego
55) 15.30, 17.30 Miłość Adeli H. (fr.
1. 15), 19.15 Dzieje grzechu (poL 1.

18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16,
17. Przygody Bolka i Lolka, 18, 20
Dramat namiętności (kanad, 1. 13).
Podwawelskie ful. Komandosów)
16. 18 Dagny (poi. 1. 15). Tęcza
(ul. Praska) 17 Krzyżacy (poi.
b.o .) . Ugorek (os. Ugorek) 17
Śmierć przychodzi dwa razy (bulg.
I. 15), 19 Chinatown (USA 1. 18).
Sfinks (Majakowskiego 2)

'

» Uśmiech (USA 1. 18).

Telewizja

15.45, ia, 20.15 Omen (ang. -I.
Wolność 15.45, 18, 20.15 Każdy
swoje piekło (ir. 1. 18). Sztuka

18, 20 Tańczący jastrząb (poi.

contra Gigan (Jap. 1. 12)'.
15 Nasz dziadek Józef

15), 17, 19.15 Oddział
15). Światowid (os. Na

16, 18,

WTOREK — I: 14.55 Program
dnia, 15 Studio Sport, 15.30 Mag.
fotograficzny, 16 Dziennik, 16.30
Studio Młodych, 17.05 Konc. muz.

polskiej, 17.55 Trąnsm; z zakoń
czenia obrad II Krajowej Kon
ferencji PZPR, 19 Dobranoc, 19.10
Siódemka, 19.30 Wieczór z dzien
nikiem, 20.30 Droga przez mękę
— Oczekiwanie — film fab. Ty
ZSRR. 21.45 Dziennik oraz odtwo
rzenie przemówienia końcowego
I sekretarza KC PZPR — E . Gier
ka,

WTOREK — II; 16.05 Program,
dnia, 16.10 Kino Najmłodszych —

Nasi przyjaciele, 16.40 Miłość w

sąsiednim, pokoju .

— film &b.
TV CSRS, 17.35 Transmisja z za
kończenia obrad II Krajowej Kon
ferencji PZPR, 19 Dobranoc, 19.10
Pr. lokalny, 19.30 Wieczór z dzien
nikiem, 20.30 Jęz. ang. — kurs
podst., 21 Jęz: niem. — kurs
podst., 21.25 — 24 godziny, 22.05
Wtorek melomana.

dzi, gdyby pap go pytał w sprawie Marcela. I sądzę,
że pan ma rację.. Ja-jestem ich lekarzem. To prawie
to samo. Wie pan, komisarzu, że. nasze śniadanko za
czyna przypominać przesłuchanie? Co pan woli do
kawy: koniak czy calvados?

— Calrados.

Bresselles podszedł do staroświeckiego mebla, wyjął
butelkę i napełnił kieliszki. Był ciągle wesół i ożywio
ny, ale jego oczy miały nieco poważniejszy wyraz.

— Pańskie zdowie!
— Choiałem pomówić « wypadku — powiedział

Maigret, prawie nieśmiało.
— O jakim wypadku?
Doktor powtórzył pytanie tylko po to,

czas do namysłu, nie było przecież we wsi
padków,

— O wypadku z motocyklem.
— Mówiono pąnu o tym?
—- Wiem, tylko tyle, ze syn Marcellina

trącony: przez motor. Kiedy to. było?
— Przeszło miesiąc temu, w sobotą.
— Czy to się stało niedaleko domu starej Birard?
— Niezbyt daleko. Może o sto .metrów.
— Czy tó był wieczór?

■— Tuż przed kolacją. Było ciemno. Dwaj chłopcy...
— Jacy chłopcy?
— Józef, syn Marcellina i Marcel.

-—- Byli tylko we dwóch?\
— Tak-. Wracali do. domu. Motocykl nadjechał od

stror.fTMmorza. Dokładnie nie wiadomo, jak to
ło. ■■• -

'

,

’ ’

— Kim był motocyklista?
—■Her've Jusseau, trzydziestoletni hodowca

w zeszłym roku ożenił Się.
— Był pijany?

'

żeby mieć
wielu wy-

został po-

się sta-

malży,

ŚRODA — I: g.M RTSS

polski, 7 RTSd — chemia,
Wyęh. muzyczne kl. VII—;?
Fizyka ki. VI, 10 Historia, —

V, 11.05 Fizyka — ki. Vlii, n

Droga przez mękę — Oczekiwań
,12.45 R.TSŚ — matematykai 13
RTSS — biologia, 14 W drodze ći

nowego, 14.55 Program dnia,
Melodie — progr. TV

’ ZSltR.
NURT,
tyw, 16.30 Dla
dzice pracują
nym dzbanie,
Paweł Finder,
Małego Lotka,
kobiet. 18.15
18.30 Ze świata burleski. 19 Oo,
branoc, 19.10 Siódemka. 19.30
ćzór z dziennikiem. 20.30 Pod
w ciemności — film fab. U:_.
22.15 Retroinśpekcja czyli stare

nowe pomysły K. Jędrusik, 22^*55
Dziennik, 23.10 11 wieczorem
— progr. liter.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (Wt. 10-

śr. 12—18), Wawel zaginiony (wt,
niecz. śr. 10—15:39), Zamek i Mu-
zeuni w Pieskowej Skale (wt. 12-

18, śr. 10—16), Muzeum I.eniaa,
Topolowa 5: Lenin w Polsce, u-

. Krakowie i w dniach Wielkiego
> Października (wt. 9—18, śr. 9—1;
,— wst. w ol.), Oddział w Poroni-
, nie: Lenin, na Podhalu

8—16 — wst. wól.), w

Dunajcu (Wt. śr. 9—16
l wol.), Muzeum Narodowe
, działy, 'Sukiennice: Galeria

; malarstwa i rzeźby 1764—1900 (wt,
: niecz. śr. 10—16), Dom Matejki,

Floriańska 41 (wt. śr. 10—16), Szó-

layskich, pi. Szczepański 9: Pol,
malarstwo i rzeźba do 1764 r. (wt,

. 12—18 — wst. wol., śr. niecz.),
. Czartoryskich, Pijarska 8: Arcy

dzieła ze zbiorów Czartoryskich
(wt. . 10—16, śr. niecz.), <Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Polska—ł

Czechosłowacja — Wieki sąsiedż.1
twa i przyjaźni (wt. 10—16, sra

12—18 — wst. wol.), Archeologicz
ne, Poselska 3: Starożytność 1
średniowiecze Małopolski i in. (wt. ś;
14—13, śr., niecz.), Przyrodnicze,
Sławkowska 17: Fauna Polski, |

Fauna epoki lodowcowej (wt. śr.
10—13 — wst. wol.). Pawilon Wy
stawowy, pi, Szczepański 3a: Czło

wiek i otoczenie (wt. śr. 11—i,)),?
Galerie: Pryzmat, Łobzowska
Prace krak. grafików (wt. śr.
10—18), Sztuki Nowoczesnej, No
wa Huta, os. Kościuszkowskie 5:
J. Maziarska — Prace (1948—77)
(wt. śr. 11—18), Arkady, pl. Szcze-

pański 3: Obrazy i rysunki 1975—
77 J. L . Ząbkowskiego (wt. śr. li
— 13), Palae Sztuki, pl. Szczepań
ski 4: Doroczny Salon Malarstwa ■
Krakowskiego (wt. śr. 10—17), at.
Róż 3: Wyst. konkursu na. rysu-

'

nek i pastel (wt; śr. 11 —13), Ky-
dlówka. - Tetmajer* as (wt. śr. 11—

14), KTF, ul.
Venus cz. II
li, Wieliczka
Krakowskich
minikańskie,

i lalek i masek K. Mikulskiego (wt.
śr. 11—19). Etnograficzne, pl. .Wol-
niea 1: Malarstwo- K . Gawl owej
(wt. śr. 10—15), Jama Michalika,
Floriańska 45: Malarstwo A. Bil
skiej-Tarantiuk (10—22),

Dyżury
Chlr. Kopernika 21, Chir. dziee.

Prokodm, Larjng. Prądnicka 35,
Urolog. Grzegórzecka 18, Okulisl.
Wilkowice (Neurologia oraz inne

oddziały szpitali wg rejonizacji).
Pogotowie Ratunkowe: Łaza
rza 14: Ambulatorium Okulisty
czne (całą dobę), wypadki
tel. 99, zachorowania i przewo
zy 238-33, Informacja tel. 205-11,
Rynek Podgórski 2: 625-50, 657-57,
Lotnisko Balice 745-68, Pogot.
MO tel. 97, Telefon Zaufania
371-37 (16—22). dla dzieci i młodzie
ży 611-42 (14—18), Straż Poż. 98, Inf.
o Usługach, Floriańska
271-30, 228-90 (7—18),
Pogot. MO
Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Po*.
433-33, Dyżur pediatr. dla No
wej Huty, Szpital w Nowej
Hucie, informacja kolejowa zagr.
241-32, kraj. 223-33, 295-15, Porno®

Drogowa, PZM, ul. Kawiory 3 —

Kraków, tel. 755-75 1 748-92 (7—22),
Milicyjny Telefon Zaufani* 216-41

całą dobę, 262-33 (8—16), Krak,
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia Lekarska, ul. Boh.

Stalingradu 13, tel. 278-08 (9—18),
Wizyty domowe lekarzy chorób
dzieci oraz lekarzy kardiologów — ■
— Lek. Spółdz. Pracy, tel. 295-78,
225-66 (16—23.30), Informacja Tu
rystyczna „Wawel-Tourist”, Pa
wia 8, tel. 260-91 (8—18), Informa
cja Kulturalna, KDK, .pok.
144/IIIp. (tel. 244-02, w godz. 11 —

18), Poradnia Przedmałżeńska i
Rodzinna, pl. .Wiosny Ludów S
(śr. i piąt. 16—19), Dyżurne przy
chodnie — ogólne, pediatryczne,
stomatologiczne, gabinety zabie
gowe (świadczenia ambulatoryj
ne i wizyty domowe). Przy
chodnia, al. Pokoju 4, w godz. ,

13—22, tel. 131-80, a dla poradni pe
diatrycznej 183-96 — dla Śródmie- .

ścia. Przychodnia, os. Jagiellońskie
bl. 1, w godz. 18—22 . tel. 8564’6 —

dla N. Huty, Przychodnią, ul. Kro
nikarza Galla 24. w godz. 18—22,
tel. 721-35 — dla Krowodrzy. Przy-
chodriial ul. Krasickiego’ Boczna 3,
w godz. 18—22 . tel. 618-55 — dla
Podgórza. Inf. Służby Zdrowia: od-

godz. 8—22 . tel. 378-00 . od godz. 27—

3, tel. 240-93 . Inf. Toksykologiczna,
(Dokończenie na str. S)

(wt. &

Białym
— Wst,
— 04-

PQ1.

Boh. Stalingradu 13:

(9—21). Kopalnia Se-
oraz Muzeum Zup
(9—16), Kramy Do-

Stolarska 8 10: Wyst.

20. tel.
Nowa Huta:

tel. 444-44, PogOt. .

(dug ializy nastąpi) (43) Numer indeksu: 35019


