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Niech zawsze i wszędzie towarzyszy nam

poczucie odpowiedzialności za Ojczyzną

zakończyła wczoraj obrady
Delegaci przyjęli jednomyślnie trzy rezolucje

Przemówienie końcowe Edwarda Gierka
Edward Gierek

wygłasza prze
mówienie na

zakończenie o-

brad TI Krajo
wej Konferen

cji PZPR.

Dla dalszego rozwoju socjalistycznej Polski, w

imię pomyślnej przyszłości każdego z Polaków —

ta myśl przewodnia przyświecała II Krajowej
Konferencji PZPR, która 10 hm, zakończyła w

Warszawie dwudniowe obrady. Towarzyszyły tym
obradom myśli i uczucia klasy robotniczej, całego
naszego społeczeństwa, nadawały im ton, określa
ły ich najgłębszy sens.

KCPZPR
Fodęsas wrserwy t tbrfc,-

dach II Krajowej Kosiaren-

cji PZPR odbyło się jssd
przewodnictwem 1 sekretarza
KC Edward* Gierka X po
siedzenie. plenarne Komitetu

Centralnego PZPR. X Ple
num KC przyjęło jednogłoś
nie następującą uchwałę:

Komitet Centralny PZPR

wysoko ocenia dorobek o-

oorad II Krajowej Konferen
cji zawarty w 1‘etera‘cie Biu
ra Politycznego, materiałach

przedstawionych delegatom,
w wystąpieniach dyskutan
tów oraz w głosach' złożonych
do protokołu.

Komitet Centralny użnaje.
referat Biura Politycznego
KC wygłoszony na II Krajo
wej Konferencji przez ’I se
kretarza KC towarzysza. Ed
warda Gienka za generalną'
wytyczną działalności całej
partii na okres do VIII Zja
zdu PZPR.

Komitet Centralny aprobu
je uchwalone przez TI Kra
jową Konferencję rezolucje
w snra wie: , . .

.(Dokończenie-, na. sir. 2)

Jaroszewicz (Omówienie wystą
pienia, premiera zamieściliśmy w

dniu wczorajszym); Elżbieta Ko
walska — członek KZ, bryga-
dzistka w Zakładach Przemysłu
Odzieżowego „Gryfex” w Grylo-
wie Śląskim, woj. jeleniogór
skie; Zbigniew Gertych — czło
nek Egzekutywy KW w Skier
niewicach, dyr. Instytutu Wa
rzywnictwa: Czesław Roszak —

członek KW we. Wrocławiu, rol
nik ze wsi Bieganow.o,. gm. Ra
dziejów; gen. broni Florian Si
wicki — członek KC, wicemin.

(Dokończenie na sir. 2)
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Plenarna sesja
OK FJN

Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna obrady plenarna sesja
1 Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, której

głównym tematem są wybory do rad narodowych stopnia
podstawowego — miast, dzielnic i gmin. Przyjęta zostanie
na niej deklaracja wyborcza Frontu Jedności Narodu.

Sesja odbywa się po II Krajowej Konferencji PZPR, która
•kreśliła warunki i zadania pełnego wykonania w okresie
do VIII Zjazdu PZPR programu rozwoju społeczno-gospodar
czego kraju uchwalonego na VII Zjeździć. Treści Konferen
cji będą ogólnokrajową
borczej. Przełożenie ich

podarcze w miastach i

aktywności, inicjatywy
to podstawowe założenia kampanii wyborczej do rad narodo
wych stopnia podstawowego prowadzonej przez wszystkie
ogniwa FJN.

platformą polityczną kampanii wy-
na konkretne zadania spoleczno-gos-
gminach, wyzwolenie nowych źródeł
i obywatelskiego zaangażowania —

Wrzeczowej, krytycznej atmo
sferze dokonano gospodar

skiego i wnikliwego przeglądu
realizacji uchwał VII Zjazdu
PZPR. Na tej podstawie II Kon
ferencja Partyjna określiła za
dania na najbliższe trzy lata,
wzbogacając je o cenne do
świadczenia i propozycje, o no
we wnioski, wynikające ze zmie
nionych warunków. Konferencja
potwierdziła pozytywną ocćnę
dotychczasowej realizacji uchwał
VII Zjazdu, potwierdziła, że

droga po której idzie Polska Lu
dowa — jest słuszna.

Zadania określone na II Kon
ferencji adresowane są do każ
dego Polaka-patrioty, podejmo
wane w imię utrzymania wyso
kiej dynamiki rozwoju naszej
Ojczyzny.

W drugim dniu obrad, po za
kończeniu dyskusji nad wygło-

I szonym przez Edwarda Gierka
referatem Biura Politycznego
KC, delegaci jednomyślnie przy
jęli trzy rezolucje II Krajowej
Konferencji PZPR:

H W sprawie dotychczaso-
wych wyników i aktualnych za
dań partii w realizacji uchwal
VII Zjazdu PZPR.

| W sprawie wyników prac
partyjno-rządowych zespołów
problemowych, powołanych
przez IV Plenum KC PZPR.

| W sprawie wyborów do rad

narodowych stopnia podstawo
wego.

W toku obrad II Konferencji
zebrało się X Plenum KC PZPR,
które zatwierdziło rezolucje
Konferencji.

Przemówienie końcowe wygło
sił I sekretarz KC PZPR — ED
WARD GIEREK.
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WALKI w rejonie przygrani
cznym między Kambodżą a

Wietnamem praktycznie ustały
w ciągu minionej doby i wszys
tko zdaje się wskazywać, że
konflikt kambodżańsko—wiet
namski stopniowo wygasa.

W GENEWIE rozpoczęły się
obrady ekspertów Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ. po
święcone problemom ochrony
środowiska naturalnego. Strona

polska zaproponowała rozpa
trzenie i opracowanie podstaw
prawnych. ekonomicznych i

naukowo-technicznych dla ure
gulowania. kwestji przenoszenia
substancji zanieczyszczających
na teren innych krajów, kwe-

Odkrycie w Peru

ZE ŚWIATA

W rejonie pustynnym „Quiri-
gua”, 35 km na północny wschód
od Truj.illo (Peru północne) zna
leziono około 2-tys. rzeźbionych
kamieni sprzed 4.800 lat oraz

drogę o długości 4 km, „zbudowa
ną przez Inków, Rzeźby zacho
wały się w dobrym stanie. Fi
gurki .

ludzkie,
również

pobliżu
to się również na ceramf

namentowaną, należącą
wnych kultur z okresu zwanego
„Modli ca”.

przypominają postacie
zwierzęta, i węże, jak

figury geometryczne. W

tego znaleziska natknię-
Jkę or
do dą-

stii zanieczyszczania stref nad
brzeżnych i akwenów, otaczają
cych kontynent europejski,
produkcji i unifikacji urządzeń
likwidujących zanieczyszczenia,
implikacji stosowania nawo
zów sztucznych i pestycydów w

rolnictwie oraz, możliwości sto
sowania technologii w niewiel
kim stopniu zanieczyszczają
cych- środowisko naturalne.

MINISTERSTWO spraw za
granicznych NRD podjęło 1(1
bin. decyzję natychmiastowego
zamknięcia biura hamburskiego
tygodnika „Der Śpiegel” w

Berlinie. Mimo protestu władz
NRD „Śpiegel” opublikował
dalszą część „manifestu” sfor
mułowanego rzekomo przez
funkcjonariuszy aparatu SĘD,
który wr szczególnie nikczemny
sposób szkaluje głowę państwa
i inne czołowe osobistości NRD.

Rozmowy w Kairze
KAIR

Dziś o gędz. 17-tej czasu war
szawskiego w Kairze rozpoczną
się rozmowy egipsko-izraelskie
w ramach wspólnej komisji wpj-
skowej. Jak podają agencje, głó
wnym tómatem obrad b.ędzie
sprawa osiedli ży.dawśkTeK' ffa

Synaju. Doniesienia z Tel Awiwu,
iz Izrael planuje budowę no
wych osiedli na Półwyspie wy
wołały ostre reakcje ze strony7
rządu egipskiego. Dziennik „Al
Ahram” podał, że przed rozpo
częciem obrad komisji wojsko
wej prezydent Sadat ma spot
kać się w tej sprawie z izrael
skim ministrem obrony Weizma-
nem. Komisja wojskowa ómówi
także kwestie wycofania wojsk
izraelskich z Półwyspu Synaj-
śkiegoj' stref zdemiiitaryzowa-
nych i systemów bezpieczeństwa.

Sprawozdawcy PAP relacjonu
ją

O godz. &30 I sekretarz KC
PZPR .— . Edward Gierek otwo
rzył obrady drugiego dnia Kon
ferencji. Kontynuowano dysku
sję-nad referatem Biura Polity
cznego KC „O konsekwentną
realizację progi amu podnoszenia

-jakości pracy i warunków życia,
o. dalsze u mocnienie prze iv od n i ej
roli partii i. pogłębienie mora-l-

no-politycznej . jedności narodu”.

;4&<»s w dyskusji zabrali: człó-

hek Biura Politycznego KC pre
zes Rady Ministrów PRL — Piotr

J Za
ciągu
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Po ślubie... stypa
PARYŻ
Uczta weselna w miejscowości

Bląuvac (południowa Francja) za
kończyła się stypą po niefortun
nym pozowaniu do rodzinnego
zdjęcia z młodą parą. Fotograf li
stawił całą familię, ok. 30 osób, na

balkonie jednopiętrowego domu

mieszkalnego. Strop nie wytrzymał
i goście weselni znaleźli śje nagle
na ziemi. Jeden z ucz< - lików

biesiady (lat 80) poniósł śmierć, 3

innych zostało rannych.

'W UNIACH 11—13 STTCZ-

NIA O GQDZ. 16.’5

u

1 kilogramowy noworodek
BUDAPESZT
W kjinice położniczej .w Debre-

czynje 30-letńią kobieta urodziła

dziecko o v adze 7 kg, Stan idro-

wia, matki i noworodka jest, nor
malny. . Dyrektor . kliniki poinfor
mował. że średnia waga rodzących
się obecnie dzieci wynosi 3—3,2 kg.

i w kinie „Kijów
f' dwie pierwsze części filmu

i

i
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„Żołnierze wolności"
— historyczna panorama II

wojny światowej — taśma 70

mm, 3 godziny projekcji.
K-2.06

UTRO pogoda wr rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem pod
wyższonego ciśnienia,
chmurzenie małe, w

dnia wzrastające do duże
go. Rano zamglenia i lo

kalne mgły. W godzinach po
południowych możliwy opad
deszczu ze śniegiem. Wiatry
południowo-zachodnie i zacho
dnie 3—8 m/sek. Temperatura
dniem od minus 1 do plus 2,
nocą przy rozpogodzeniach mi
nus 3—8 st. C.

Krótko...
■ Afrykański Ludowy Zwią

zek Zimbabwe poinformował,
że oddziały bojowe tej organi-
zać'i. walczącej z reżimem ra
sistowskim Smitha, w ciągu 3

i miesięcy zabiły 658 żołnierzy
red czyj z kich.

■ Zachodnie, agencje praso-
w e po twierdz?,j a i nformacj e

rtostaw-ach broni chińskiej t

Somalii. •

w Fala mrozów
ka nawiedziła

wschodnie rejony
dowala śmierć 2t)

»o

dla

i

i zimna,
północne
USA, spowo-
osób.

■ Na oblodzonej autostradzie

pod Montrealem doszło do ol
brzymiego ka ram bólu 40 samo-

chodów, w wyniku którego
w;ele osób odniosło obrażenia.

H Liczba ofiar śmiertelnych
ostatnich gwałtownych zamie
ci śnieżnych, które nawiedziły
Grecję, wzrosła do ośmiu.

■ Fala mroźnego powietrza,
która nawiedziła indyjski stan

Bihar, spowodowała ponad 100
ofiar śmiertelnych.

■ Sąd krajowy w Duessel-
dórfie powziął decyzję o zwol
nieniu z więzienia Hćrminy
Brauństeiner-Ryan. na której
ciąży zarzut zamordowania w

obozie koncentracyjnym w

Majdanku co najmniej 250 łys.
ludzi. H. Ryan, podobnie jak
14 pozostałych oskarżonych,
bedzie odpowiadać z wolnej
stopy.

■ Kilkanaście zamachów

bombowych zanotowano w tym
tygodniu w największych mia
stach tureckich. Fala terroru

na tle. politycznym w Turcji,
.kosztowała w ciągu ostatnich
lat życie ponad CO0 osób. -

■ Policja turecka zatrzyma
ła w jednej z dzielnic Stambu
łu 4 zakryte czarczafem kobie
ty. przy których znaleziono ha
szysz, wartości ponad milion
tureckich funtów.

■ W pobliżu miasta Bingen
w RFN utknął na mieliźnie ha
Tlenie tankowiec rzeczny.' Do
rzeki wyciekło 20 -ton wysoko1’
oktanowej benzyny. - wskutek

czego musiano przerwać żeglu
gę.

...z dalekopisu

We wtorek-^ wieczorem w Rzymie
doszło do nowych starć między
członkami skrajnie prawicowych
organizacji, gdy zmarl 20-letni Ste-
faiio: Reccnćioni,- ranny wr czasie

sobotniej wymiany ognia między
policją i demonstrującymi bojów
kami faszystowskimi. Po 2 mło
dych neofaszystach, którzy zginę
li wT sobotę, jest to trzecia w tych
dniach śmiertelna ofiara z szere
gów neofaszystowskiej partii ,MSł.
Wypadki te spowodowały rozkrę
cenie się terrorystycznej spirali.
Rzym żyje wr atmosferze potęgu
jącej się fali przemocy, mnożą się
podpalenia i akty terroru. Włoskie

siły bezpieczeństwa podjęły zakro
joną na szeroką, skalę obławę na

ekstremistów. Policja zablokowała
w poniedziałek i we wtorek wszys
tkie ulice w' centrum Rzymu i a-

rcsztówala 34 podejrzane osoby.
Skonfiskowano także pewne ilości
broni. Policja podała, że w ciągu i

ostatniego weekendu b osób —

przypadkowych przechodniów' zo-j
stało rannych podczas starć ulicz-1

nyph. Na zdjęciu: wypalone sa
mochody na jednej z ulic.
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Kraków, środa 11 stycznia 1978 r.

w ZSRR
strzelono
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mięsny „Sójuz-
27”, pilotowany
przez załogę w

składzie: dowód
ca podpułko
wnik Władimir
Dżanibekow i

inżynier pokła
dowy Oleg Ma
karów. „Sojuz-
27” wszedł na

orbitę zbliżoną
do tej, na której
już ^d miesiąca
znajduje się sta
cja naukowa

„Salut-6”, z kos
monautami Ju
rijem Roma-

nienką i Gięor-
gijem Greczką.
Progi am lotu

przewiduje po
łączenie z pilo
towaną stacją
orbitalną „ Sa
lut-6” i przepro
wadzenie na jej
pokładzie wspól
nych badań

eksperymentów
CAF

Pogodną Jesień” — znany ze
spół estradowy emerytów i ren
cistów, działający przy Krakow
skim Związku Spółdzielni Pracy
Tworzyw Sztucznych w Krako
wie, w ciągu 7-lecia swego ist
nienia wystąpił z 830 koncerta
mi ofiarowując uśmiech i

Pogodne] Jesieni
rywkę ludziom starszym, sąmęt
nym, schorowanym. Do tradycji
zespołu należą comiesięęanjic
koncerty w uzdrowisku Busko-
-Solec z niecierpliwością oczeki
wane zawsze przez pacjentów
przebywających na leczeniu 'sa
natoryjnym.

Członkowie zespołu są jak
zawsze pełni energii, o ezym
świadczy podjęte u progu nowe
go roku zobowiązanie przygoto
wania lCuO-nego koncertu ne

ósmą rocznicę powstania „Pogo
dnej Jesieni”, czyli na 26 listo
pada br. .

Jesteśmy pewni, że robo wiąza
nie to zostanie zrealizowane. W
imieniu wszystkich, którzy ko.«,r
certom „Pogodnej Jesieni”’-^,
wdzięczają miłe wspomnienia, ży
czymy zespołowi dalszych enk-'
cesów w ich tak potrzebnej i

społecznie pożytecznej działalno
ści. A przy okazji dziękujemy
za życzenia noworoczne przesła
ne pod adresem ..Banku Ludz
kich Serc



Śtr. 2 ECHO HAKOWA

X Plenum KC PZPR
(Dokończenie ze str. 1)

d dotychczasowych wyni
ków i aktualnych zadań par
tii w realizacji uchwał VII

Zjazdu PZPR,
21 wyników prac partyjno-

rządowych zespołów proble
mowych - powołanych przez
IV Plenum KC,

wyborów do rad naro
dowych stopnia podstawowe
go-

Komitet Centralny zobo
wiązuje Biuro Polityczne do

. opracowania programu dzia
łań pojityczno-organizator-
skich upowszechniających
dorobek II Krajowej Konle-

• rencji PZPR wśród członków

partii i w społeczeństwie o-

raz rozwijających aktywność
ludzi pracy na rzecz realiza
cji zadań społeczno-gospodar
czych w latach 1378 — 1980.
W szczególności podstawowe

'

oceny i wytyczne do działa-

GospodarsKa dgskusfa
nad pomnażaniem naszego dorobku
W czasie dyskusji w drugim dniu obrad II Krajowej Konfe

rencji PZPR delegaci podkreślali dotychczasowe osiągnięcia w

realizacji uchwał VII Zjazdu Partii, ale jednocześnie zwracali

uwagę przede wszystkim na' te uwarunkowania, które przesądzą
o powodzeniu dokonywanego manewru gospodarczego. Potrzeba
szeroko rozumianej efektywności gospodarowania, wykorzystania
rezerw we wszystkich dziedzinach — oto temat, który przewijał
się we wszystkich wystąpieniach. Obok głosów koncentrują
cych się na. problematyce ekonomicznej — nie brakło tych, które
zwracały uwagę na ogromny dorobek w dotychczasowej realiza
cji programu socjalnego partii i formułowały uwagi i wnioski

:W tej kwestii. Konferencja z uwagą wysłuchała też
cieli środowiska kultury.
MARIAN KONIECZNY —czło

nek KK' PZPR, rektor ASP w

Krakowie, stwierdził m. in.: Śro
dowisko, w którym żyję i pracu
ję, jest świadome wielkiego do
robku tysiącletniej' kultury na
szego narodu...W. naszym kraju
ząwody .artystyczne wydźwig-
riięto do. rangi zawodów otoczo
nych . najwyższym szacunkiem

społecznym. Ogromną .większość
polskich artystów traktuję ten

fakt .jako, ppdstawę .zobowiąza
nia i ^yiellęrej odpowiedzialności
za sytuację sztuki i za jej obec
ność ; w codziennym życiu kraju.
Są ord. świadomi, że pozycję Pol
ski, jej wewnętrzną . siłę, .budo
wać musim.y nadal z' wielką e-

nerglą. . . ..

Za każdym sukcesem 33 lat so
cjalistycznego .budownictwa sta
ła. i stoi programowa śmiałość

partii. Każdy., z nas wie, -żę naj
ważniejszym zadaniem jes to, a-

' Cd słychać?
Mieszkańcowi jednej z jcio-

sek irańskich — Mushtowi
Jaajarowi, złodzieje śkradli

białego osła. Gdy poszuki
wania w okolicy okazały się
bezowocne, zdesperowany
wieśniak, kupił na pobliskim
taryu nowego osła, tym .ra
zem czarnego. Po kilku dniach

strugi -deszczu umyły -zwie
rzę, które z czarnego zrobiło

się białe, zaś Jaafar... czer
wony ze ■złości, kiedy rozpo
znał ii: nim skradzionego o-

słit, którego złodzieje ubar
wili na czarno, i sprzedali...
właścicielaLoi.

Wysokie kary za okradanie

Przed sądem wojewódzkim w

Łodzi .toczył się proces przeciw
ko szajce złodziei i paserów
działających na szkodę przedsię
biorstwa budowy ■elektrowni „E-
nergoblok” w Bełchatowie. Ini
cjatorem kradzieży stali zbroje
niowej był ówczesny naczelnik

gminy Siemkowice: (w woj. sie
radzkim) — Adam Jędruszkie-
wicz,' zaś organizatorem Stani
sław Uryszek — kierowca w

przedsiębiorstwie „Transbud-
Bełchatów” ‘

w Łasku. Przy po
mocy innych kierowców i ope
ratorów dźwigów tegoż przedsię
biorstwa — głównie Stanisława
Marchewki, Ignacego Demuszka,
Jana -Gruzińskiego i Edmunda
Bednarka.— dokonywano „prze
rzutów” stali do Siemkowic,
gdzie jej rozprowadzeniem zaj
mował się Jędrusżkiewicz. Łącz
nie skradziono w. ten sposób stal
wartości ponad 360 tys. zł. Prze
stępczą tę działalność ukrywał
aa wręczoną mu łapówkę kiero
wnik magazynu .jEnerg obłoku”.

nia wynikające z dorobku II
. Krajowej Konferencji należy

w najbliższych dniach omó
wić na zebraniach wszyst
kich podstawowych i oddzia
łowych organizacji partyj
nych i uzupełnić o jej treś
ci przyjęte na zebraniach

sprawozdawczo - wyborczych
programy działania. .Człon
kowie i kandydaci PZPR zo
bowiązani są do aktywnego
prezentowania dorobku II

Krajowej Konferencji w tra
kcie kampanii spotkań i kon
sultacji poprzedzającej wybo
ry do rad narodowych stop
nia podstawowego.

Komitet Centralny PZPR

wzywa wszystkich członków

partii do ofensywnego propa
gowania ocen i kierunków
działań wypracowanych na

II Krajowej Konferencji o-

raź do organizowania wokół
nich wysiłku społećzno-pro-
dukcyjnego ludzi pracy.

przedstawi-,

byli zdolni
ekonomicz-

wobee

byśmy jako naród
spróstać wyzwaniu
nemu i politycznemu,
którego stanęliśmy w świecie u-

znającym wartość współpracy, ale
w warunkach ostrego, bezpardo
nowego współzawodnictwa.

Środowisko plastyczne rozu
mie.swoje zadania. Wnosi do na
szego żypia coraz większe warto
ści estetyczne. Jc-st to wyraz na
szego głębokiego związku z po
lityką kulturalną partii. My, ar-

Ttyści, nie tylko ją popieramy, a-

le sami ją współtworzymy, a

więc jesteśmy za nią współodpo
wiedzialni. Poszukujemy zatem

nowych form nie tylko w naszej
sztuce, ale i w sposobach rozwi-'

jania aktywności artystycznej.
W Krakowskim środowisku o-

wocna dyskusja o problemach
kultury socjalistycznej toczy się
W klubie partyjnych twórców i

działaczy kultury „Kuźnica”.
Dalszego rozwoju kultury nie

powinniśmy i nie możemy od
kładać na jutro. Maksymalnie
trzeba ni. in. wykorzystać wszy
stkie istniejące placówki kultu
ralne i możliwości rewaloryzacji
i ochrony zabytków.

W socjalistycznej Polsce arty
ści czują się potrzebni Ojczyźnie,
tak jak wszyscy ludzie pracy.
Wiele otrzymaliśmy od społe
czeństwa i jest' naszym najwięk
szym marzeniem, by wiele mu

dać.
MARIA RIEMEN — członek

KW w Nowym Sączu, dyrektor
L.O. w Zakopanem podkreśliła
m. in.: Nasze województwo jest
znane z bogatych i niepówta-

w Biłgoraju — Włodzimierz

Szymczak, który wystawiał kie
rowcom fikcyjne kwity wpły
wu stali na teren budowy.
■Na ławie oskarżonych zasiedli
także nabywcy kradzionej stali,
pośrednicy i‘ paserzy. Aktem . □-
skarżenia objęto 14 osób.

Wyrokiem sądu A. Jędruszkie-
wicz skazany został na 10, a St.

Uryszek na 8,5 lat pozbawienia
wolności. Obydwaj skazani zo
stali także na zapłacenie wyso
kich (70 i 60 tys. zł) grzywien o-

raz na pozbawienie praw publi
cznych na okres 5 lat i konfiska
tę mienia w całości.

W stosunku do pozostałych o-

skarźonych sąd orzekł kary po
zbawienia wolności na okres od
lat .7,5 do 1 roku, wysokie grzy
wny oraz przepadek mienia i

pozbawienia praw publicznych.
Od siedmiu głównych oskarżo
nych zasądzono zwrot na rzecz

bełchatowskiego „Energobloku”
zagarniętej w wyniku przestęp
stwa sumy 360. tyś. zł. ■■

Wczoraj zakończyła dwudniowe obrad)
II Krajowa Konferencja PZPR

(Dokończenie ze str. 1)
ON,, szef Sztabu Generalnego
WP; Zdzisław Luciński — za
stępca członka KC, I sekretarz
KW w .Ciechanowie; Tadeusz

Iśoryga — członek Egzekutywy
KMiG w Bieczu,. I sekretarz
POP, brygadzista w Przeds. Po-
szukiwań Nafty i Gazu w Jaśle,
woj. krośnieńskie; Maria Rie-
lnen — członek KW w Nowym
Sączu, dyr. LO w Zakopanem;
Stanisław StaWecki — robotnik

przeładunkowy na stacji PKP w

Małaszewicach, woj. bialskopod
laskie: Henryk Kordoń — czło
nek Egzekutywy KW, I sekre
tarz KM w Gorzowie Wlkp.;
Eugeniusz Bialie — członek KC,
formierz, brygadzista w Zakła
dach Mechanicznych „ZAMECH”

rzalnych walorów przyrodni
czych. To zadecydowało, że pod
stawową funkcją regionu jest
zapewnienie optymalnych wa
runków wypoczynku i regene
racji sił ludziom pracy całego
kraju. Przedmiotem naszej sta
łej troski jest podnoszenie po
ziomu kwalifikacji zawodowych
i moralno-politycznych kadr za
trudnionych 'w turystyce, bo
wiem od nich w pierwszym rzę
dzie zależy jakość i efektywność
wypoczynku. Mamy w naszym
regionie jeszcze 'sporo rezerw.

Sięgnęliśmy po nie. Pozyskali
śmy np. w ostatnich latach po
nad 36 tys. miejsc w kwaterach

prywatnych. Istnieją szanse bez
inwestycyjnego uzyskania dal
szych kilkudziesięciu . tysięcy
miejsc. Jest to bardzo ważne,
gdyż na nowo budowane obiek
ty trzeba by w-ydatkówać wiele
miliardów ’

złotych, angażując
znaczny potencjał budownictwa.

Inną,, nie w pełni wykorzysta
ną rezerwą, są możliwości kwa
terunkowe i żywieniowe wielu
setek domów wypoczynkowych
— zakładowych i branżowych.
Podejmujemy wspólnie z dyspo
nentami tych ośrodków działa
nia, zmierzające do szerszego
korzystania — w społecznym
interesie — z tego potencjału.

W warunkach znacznego wzro
stu ruchu turystycznego, istot
nym problemem staje się ochro
na środowiska . naturalnego.
Przeznaczamy w naszym woje
wództwie ogromne środki na ou-

dowę takich urządzeń jak oczy
szczalnie ścieków, kolektory, ka
nalizacja, ujęcia wody. Ogrom
potrzeb w tej dziedzinie prze
kracza jednak możliwości sa
mych władz terenowych.

Teatru ze
W^rzez trzy dni bawił w
JM?Krakowie Teatr Drkmaty-
M czny ze stolicy Macedonii

Skopje. Na deskach Teatru „Ba
gatela” macedońscy artyści za
prezentowali dwie, ogromnie ży
czliwie przyjęte przez krakow
ską publiczność sztuki: „Jane
Zadrogaz” Gorana Stefanovskie-

go w reżyserii Slobodana

kovskiego i „Mroki” Kole

sulego w reżyserii Lubisy
oj'gievskiego, Obie sztuki,
ra. macedońskich autorów, .

zentują ten nurt repertuaru te
atru, który preferuje ciekawą,
współczesną, rodzimą literaturę
dramatyczną.

Występy Teatru ze Skopje da
ją początek stałej współpracy
scen Skopje i Krakowa. Jeszcze
w tym roku Teatr „Bagatela"
zaprezentuje w stolicy Macedo
nii dwa spektakle: „Pannę Tutli

Un-
CaJ
Ge-

pió-
pre-

Kronika wypadków
• Wczoraj o godz. 8 .55 w Kra

kowie, na ul. 18 Stycznia, kobieta
lat ok. 70 (o nie ustalonej tożsa
mości) weszła na jezdnię i zosta
ła potrącona przez tramwaj linii

,,13”. Kobieta poniosła śmierć na

miejscu.

w Elblągu; Edmund Turski —

członek Egzekutywy KG, na
czelnik gminy Mokrsko, woj.
sieradzkie; Władysław Kruk —

I sekretarz KW w Lublinie; Jó
zef Zawada — członek KC, gór
nik w kopalni miedzi „Polkowi
ce”, woj. legnickie; Jerzy Karcz-
marski — członek Egzekutywy
KW, I sekretarz KM w Ostrołę
ce; Józef Barecki — członek KC,
redaktor naczelny „Trybuny Lu
du”; Mieczysław Furmanek —

członek KW w Zamościu, rolnik
ze wsi Teodorówka; Włodzimierz
Lejczak — członek Centralnej
Komisji Rewizyjnej, minister

górnictwa: Jan Zdrojewski — I
sekretarz KG w Smołdzinie, woj.
słupskie; Stanisław Drozdowski
członek CKR, dyrektor kopalni
węgla brunatnego w Bełchato
wie, woj. piotrkowskie;. Jan
Jankowski — członek Egzekuty
wy KW, I sekretarz KM w Pile;
Zbigniew Michałek — członek

Egzekutywy KMiG w Głub
czycach, dyrektor kombinatu
rolnego, woj. opolskie; Barbara
Pańeerowicz — robotnica, I se
kretarz POP w Zakładach Prze
mysłu Pończoszniczego „Zenit”
w Łodzi; Edward Swisulśki —

dyr. Wrocławskiego Przeds. Bu
downictwa Przem nr 2; Zenon

Klejbor — członek KW w Byd
goszczy, rolnik zs wsi Bysław;
Jerzy Buc — członek Egzekuty
wy Komitetu Warszawskiego,
dyr. Instytutu Mechaniki Pre
cyzyjnej; Wiktor Adamus —

członek KM, dyr. Zakładów

Chemicznych w Oświęcimiu;
Stanisław Królik — członek KC,
przewodniczący Zarządu
„Nowy Świat”, woj.
Zdzisław Burda —■
KMiG, dyr. Zakładów
skich w Miechowie;
Karger — członek KZ, dyr. nącz.
PŻM w Szczecinie; Aleksantler

Włodarczyk — ślusarz, członek
KM, I Sekretarz POP w Zakła
dach Porcelany Stołowej w Wał
brzychu: Marian Konieczny —

członek Komitetu Krakowskiego,
rektor ASP w" Krakowie; Ta
deusz Fiszhaeh — członek KC, I
sekretarz KW w Gdańsku,

Po zakończeniu dyskusji, Ed
ward Gierek poinformował.

RSP

kaliskie;
członek

Mleczar-
Ryszard

Regularne rejsy
promowe do Szwecji
Polska Żegluga Bałtycka uru

chomiła regularne rejsy promo
we z Gdańska do portu Nyna-
shariim k. Sztokholmu. Prom
„Aallotar” dwukrotnie w ciągu
tygodnia gościć będzie w porcie
szwedzkim — we wtorki w dro
dze z Gdańska do Helsinek, w

piątek w rejsie z Helsinek do
Gdańska. Dotychczas to połącze
nie promowe Gdańska ze Szwe
cją czynne było tylko w sezonie
letnim.

Putli” i „Balladynę”. W latach

następnych przewidziana jest
systematyczna wymiana spekta
kli, reżyserów, scenografów po
między tymi dwoma teatrami.
Publiczność Skopje wcześniej
już mogła zapoznać się z pracą
reżyserską Mieczysława Górkie-
Wicza, który reżyserował tam

„Karierę Ąrturo Ui”. W Polsce
natomiast pracował jeden z czo
łowych reżyserów jugosłowiań
skich Lubisa Georgievski.

Teatr Dramatyczny w Skopje
należący do czołówki jugosło
wiańskich scen występował, zdo
bywając sobie duże uznanie, w

Caracas, Paryżu, Moskwie i
wielokrotnie na festiwalach kra
jowych, zdobywając liczne na
grody. Na jego scenie prezento
wano sztuki autorów polskich —

Mrożka, Kruczkowskiego, Wit
kiewicza. Zaprezentowane w

Krakowie „Mroki” w reżyserii
L. Georgievskiego uznane zosta
ły przez krytykę jugosłowiańską
za jedno z najciekawszych
przedstawień sezonu.

Po występach w Krakowie
artyści z Macedonii udają się do

Warszawy, gdzie na scenie Te
atru Nowego pokażą jeden ze

swych spektakli „Jane Zadró-

gaz”.- (ei ■■

zawarte w Waszych tek-

myśli, oceny i wnioski zo-

wnikliwie rozpatrzone
Sekretariat KC PZPR i

Biuro Polityczne. Będzie-

że zabrało w niej głos ogółem 69
mówców.

Wśród nich przemawiali przed
stawiciele wszystkich organiza
cji wojewódzkich, czołowych od
działów klasy robotniczej, a tak
że rolnicy, pracownicy rolnic
twa, ludzie nauki, twórcy kul
tury, nauczyciele, działacze pań
stwowi, gospodarczy i społeczni
W dyskusji — powiedział I se
kretarz KC PZPR — znalazła
■więc wyraz opinia całej naszej
partii.

Do Sekretariatu Konferencji
wpłynęły zgłoszenia do dyskusji
od 513 delegatów. Przewodniczą
cy obrad poprosił tych wszyst
kich. którzy nie zdążyli wypo
wiedzieć .się na sali obrad, o

przekazanie tekstów wystąpień
do protokołu Konferencji. Prag
nę Was zapewnić drodzy Towa
rzysze — powiedział E. Gierek
— że
Stach
staną
przez
przez
my starali się wykorzystać je w

praktyce naszej działalności par
tyjnej i państwowej. Obcięlibyś
my potraktować wszystkie wnio
ski, jakie zawarte są w tych
materiałach, jako cenną część
dorobku II Krajowej Konferen
cji Partyjnej.

W kolejnym punkcie porządku
obrad, głos zabrał przewod

niczący Komisji Rezolucji i
Wniosków — Zdzisław Grudzień,
członak Biura Politycznego KC,
I sekretarz KW w Katowicach.
Przedstawił on Konferencji pro
jekty 3 rezolucji:

— w sprawie dotychczasowych
wyników i aktualnych zadań

partii w realizacji uchwał VII

Zjazdu PZPR; w sprawie wyni
ków prac partyjno-rządowych
zespołów problemowych powoła
nych przez IV Plenum KC; w

sprawie ■wyborów / dó . rad naro
dowych stopnia podstawowego.

Podkreślił, że w ich przygoto
waniu Komisja Rezolucji i Wnio
sków uwzględniła 'głębokie oce
ny i wnioski oraz kierunki dzia
łań przedstawione w referacie
Biura Politycznego, wTygłoszo-
nym na Konferencji przez I se
kretarza KC, Edwarda Gierka, a

także treść dyskusji na. samej
Konferencji. Zmierzają one —

powiedział — do zapewnienia
pełnej realizacji postanowień
VII Zjazdu, mimo trudniejszych
zewnętrznych i wewnętrznych
warunków, stwarzają możliwo
ści dalszego wszechstronnego
rozwoju kraju, podnoszenia ja
kości' pracy i warunków życia
ludzi pracy, umacniania jedności
narodu w budowie rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego.
Projekty rezolucji Komisja Re
zolucji i Wniosków zatwierdziła
na swoim plenarnym posiedze
niu i wnosi o przyjęcie ich przez
II Krajową Konferencję PZPR
oraz przedstawienie ich do za
twierdzenia X Plenum KC
PZPR.

Uczestnicy obrad w głosowa
niu jednomyślnie przyjęli teksty
rezolucji.

(Omówienie rezolucji drukuje
my na str. 3).

Nastąpiła przerwa w obradach,
w czasie której zebrało się X
Plenum KC PZPR.

Po wznowieniu obrad, głos
zabrał Edward Gierek, który po
informował, że X Plenum KC
PZPR zatwierdziło uchwalone

przez Konferencję rezolucje.
Konferencja — powiedział E.
Gierek — potwierdziła pozyty
wną ocenę dotychczasowej rea
lizacji Uchwały VII Zjazdu
PZPR; oznacza to, że droga po
której idziemy jest słuszna.

(Skrót przemówienia E. Gier
ka drukujemy na str. 3).

Rozległy się okrzyki na cześć
PZPR i jej Komitetu Centralne
go; owacyjnie podchwyciła je
cała sala.

Obrady II Krajowej Konferen-

Dalida okradziona
PARYŻ
Popularna piosenkarka francu

ska Dalida została okradziona w

gmachu radia w Paryżu, dokąd
przybyła, aby wziąć udział w se
sji nagraniowej. Z torebki, pozo
stawionej w szatni, zginęły jej: pla
tynowy zegarek z bransoletką, wy
sadzany brylantami, broszka i wi
siorek o łącznej wartości 59 tys,
franków. Po powrocie z radia ar
tystka stwierdziła, że torebka, w

której znajdowały się również jej
1 dokumenty osobiste, jest ousta. k

cji Partyjnej zakończyły się nd.
śpiewaniem Międzynarodówki,

Iedną z przerw w obradach j
Krajowej Konferencji FZPj

wypełniło spotkanie I sekretarz
KC PZPR — Edwarda Gierka j
przedstawicielami wielotysięcj.
nych załóg Huty „Katowice” j
„Głogowa II”. Była to przeflf
wszystkim okazja do bezpośrej.
niego złożenia kierownictwu

partii — na ręce Edwarda Gier,
ka — meldunku o wzorowym
wykonaniu trudnych zadań pro.
dukcyjnych i budowlanych.

ty Hutnicy Kombinatu Meta-

lurgicznego „Katowice” złożyli
meldunek, że piec nr 2 wypro
dukował już od 30 grudnia ub,
r. do 10 bm, 30 tys. ton surówki,
z której uzyskano 35 tys. ton sta
li. W imieniu hutników i budo
wlanych Huty „Katowice” me!-'
dunek ten, wraz z symbolicznymi
kęsem pierwszej partii surówki
z pieca nr 2 złożył Józef Ryba.

@ W imieniu budowlanych ;
hutników „Głogowa II” o pomy
ślnym dokonaniu pierwszegi
spustu miedzi z pieca zawiesino
wego zameldował elektronik;’;;
Stanisław Wasiluk. Oznacza tJ|

rozpoczęcie produkcji miedzi we
dług nowej w naszym hutnie-K
twie i niezwykle ekonomicznej
technologii wytopu tego metalu.
Wraz z meldunkiem wręczono 1
sekretarzowi KC PZPR sztabki
miedzi z pierwszego spustu

’

pieca zawiesinowego w „Głogo
wie II".

W bezpośredniej rozmowie ■;
przedstawicielami załóg dwóch I

nowoczesnych gigantów przemy-®
słowych Edward Gierek przeka
zał im serdeczne podziękowania, .

życzenia i pozdrowienia dla
wszystkich ludzi dobrej roboty,).
którzy przyczynili się do wyko
nania ambitnych zadań. Budo
wlani i hutnicy „Katowic” i I

„Głogowa II" zapewnili kiero
wnictwo partii, że tak jak do
tychczas, tak i w przyszłości z

honorem, pomyślnie wykonają .

najtrudniejsze postawione przed
nimi zadania.

■' ’ ' W

10 bm., po zakończeniu II Kra
jowej Konferencji PZPR, za
stępca członka Biura Polityczne
go KC, sekretarz KC PZPR —

Jerzy Łukaszewicz oraz sekreta
rze KC PZPR: Ryszard Frelelt
i Zdzisław Zandarowski spotkali .

się z relacjonującymi przebieg
Konferencji dziennikarzami -za
granicznymi reprezentującymi»
agencje prasowe, gazety, rozgło
śnie radiowe i telewizyjne.

O przygotowaniach do II Kra
jowej Konferencji PZPR, jej ■
przebiegu i wynikach poinfor- ®

mował J. Łukaszewicz.

Jerzy Łukaszewicz, Ryszard
Frelek i Zdzisław Żandarowski I

odpowiadali też na pytania g
dziennikarzy. Przedstawiono -ak
tualne zadania w dziedzinie po
litycznej, gospodarczej i społeez-1
nej, .wynikające z obrad Konfe
rencji i przyjętych przez nią do
kumentów.

W spotkaniu uczestniczył kie- "

równik Wydziału Prasy, Radia I

i Telewizji KC PZPR — Kazi
mierz Rokoszewski.

W „Lajkoniku"
Krakowska Gra liczbowa „Laj- i

konik” z gry 1072 losowanej S. 1.
78 za wygrane płaci:

„DUŻY LAJKONIK” I losowanie: .

• Rozwiązań z 5 lóż dodatkową
nie stwierdzono; 0 za 4 trafienia

po zl 5.759; • za 3 trafienia po
z!117;0za2trafieniapozl10.I

PONADTO: za 4-cyfrową koń
cówkę banderoli (3.194) po zt 2.009, I
za 3-cyfrową końcówkę banderoli I

(194) po zł 200.
„DUŻY LAJKONIK” II losowa

nie:®Rozwiązańz5i4zdo
datkową nie stwierdzono; 0 za 4

trafienia po zł 1.888; • za 3 tra
fienia po zl 75; 0 ża 2 trafienia

pozl7.
„MAŁY LAJKONIK”: • Roz

wiązań z 6 trafieniami nie stwjer- .

dzono; t za 5 trafień po zł 2.994 ;
+ premia 1.000 zl, łącznie po zl

3.994; 0 za 4 trafienia po zł 103. j
PONADTO: 0 za 4-cyfrowa 1

końcówkę banderoli (0958) po 'zl

1.000; 0 za 3-cyfrową końcówkę ;
banderoli (958) po zl 100.

DZ1EŃNIK Robotnicze! Spół
dzielni Wydawniczej „Prasa —

Książka — Ruch”.
WYDAWCA; Krak. Wy«. Praso

we RSW „Pcasa — Książka • —

Ruch”, ul. Wiślna Ł
DRUK: Prasowe Zakłady Gra

ficzne RSW „Prasa — Książka —

Ruch”. Kraków, u!. Wielopole t.



Nr 8(9980) ECHO KRAKOWA -Str. 3

"Rezolucje [Pracując dla kraju
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II Krajowa
trzy rezolucje:

rezolucji „W sprawie
dotychczasowych wy-
ników i aktualnych
zadań partii w reali
zacji uchwał VII Zja

zdu PZPR” stwierdza się, żc re
ferat Biura Politycznego KC,
wygłoszony przez I sekretarza
KC PZPR Edwarda Gierka za
wiera prawidłową ocenę reali
zacji uchwal Zjazdu i określa
zadania odpowiadające aktual
nym potrzebom rozwoju spo
łeczno-gospodarczego kraju oraz

sprzyjające dalszemu umocnie
niu partii. Referat uznano źa

obowiązującą wytyczną dla dzia
łalności całej partii i organów
państwowych oraz podstawę
piatfbrmy wyborczej w wybo
rach do rad narodowych stop
nia podstawowego.

Konferencja stwierdza, że

podstawowe zadania- wytyczone
przez VII Zjazd wykonywane
są pomyślnie. Tempo rozwoju
kraju jest wysokie, następuje
systematyczna poprawa warun
ków życia narodu. Nowe uwa
runkowania rozwojowe spowo
dowały konieczność przegrupo
wania sił i środków' Ha. -zecz

tych dziedzin gospodarki naro
dowej, których rozwój bezpo
średnio wpływa na poziom ży
cia społeczeństwa. Konferencja
w- całej rozciągłości aprobuje
politykę zmierzającą do pełnej
irealiza-cji uchwał VII Zjazdu w

nowej, trudniejszej sytuacji i

wyraża uznanie Komitetowi

Centralnemu, jego Biuru Poli
tycznemu i osobiście Edwardo
wi Gienkowi za konsekwentne
i twórcze działanie na rzecz

.dalszego rozwoju kraju, popra
wy jakości pracy i warunków

życia narodu, a także rządowi
FRL za podejmowanie działań

realizacyjnych w tej dziedzinie.

Podjęty manewr gospodarczy
trzeba konsekwentnie wdrażać
w życie.

W okresie, jaki upłynął od
VII Zjazdu,, pogłębiła się ideo
wa jedność partii, umocniła śię
jej kierownicza rola w życiu
społeczno-politycznym i gospo
darczym, wzrosły jej szeregi,
zwiększyła się zdolność skute
cznego działania. Pogłębiła się
patriotyczna jedność naszego
narodu wokół programu i poli
tyki partii.

W oparciu o wspólne dążenia
i cele, w pracy dla dobra Oj
czyzny zespalają się wszystkie
siły społeczne FJN. zacieśnia

się współdziałanie PZPR z ZSL

i SD. W dziele budowy socja
listycznej Polski coraz aktyw
niej uczestniczą- bezpartyjni.

Nadrzędnym celem polityki
partii jest dalsze podnoszenie
poziomu życia ludzi pracy rmast

i wsi. Konferencja zwraca się
do wszystkich o wzmożenie

wysiłków dla pełnej realizacji
programu VII Zjazdu. Zada
niem powszechnym jest pod
wyższanie efektywności gospo
darowania, dalsza poprawa ja
kości pracy. Należy rozwijać i
doskonalić działalność samorzą
du w miejscu pracy i zamie
szkania, umacniać społeczną
kontrolę. Niezbędny jest stały
wzrost świadomości społecznej,
do czego powinna się przyczy
nić jeszcze większa aktywność
organizacji społecznych i mło
dzieżowych, nauczycieli, dzien
nikarzy i twórców kultury.

II Krajowa Konferencja PZPR

■z zadowoleniem stwierdza, ze

aktywna polityka zagraniczna
PRL, której kierunek określa
Komitet Centralny, dobrze słu
ży realizacji uchwał VII Zja
zdu. Umocnił się międzynarodo
wy autorytet Polski i rozsze
rzyła jej współpraca z innymi
krajami, wzrósł -wkład naszego
kraju w dzieło budowy trwałe
go pokoju. W rezolucji szcze
gólnie podkreśla się dalsze umo
cnienie niezłomnej przyjaźni z

ZSRR oraz rozszerzenie i wzbo
gacenie wszechstronnej współ
pracy polsko-radzieckiej. Do
bitnym tego potwierdzeniem był
nasz udział w obchodach bO-le-
cia Wielkiego Października.
Umocniła się również przyjaźń
i współpraca Polski z innymi
bratnimi państwami socjalisty
cznymi.

Rezolucja podkreśla szczegól
ną wagę dalszego zacieśniatra

jedności wspólnoty państw soc
jalistycznych. Konferencja z

uznaniem i gorącym poparciem
odnosi się do . nowych radzie
ckich. inicjatyw
wysuniętych’ przez
żniew-a.

Liczne kontakty
tiąmi komunistycznymi i robot
niczymi w całym święcie —-

stwierdza rezolucja — służyły
umocnieniu jedności naszego ru
chu w oparciu o Zasady proleta
riackiego internacjonalizmu. So
lidaryzujemy się z walką prze
ciwko imperializmowi i neoko
lonializmowi. o niepodległość i

sprawiedliwość spoite ę zną.
W rezultacie odprężenia i w

pokojowych,
Leonida 13re-

PZPR z par-

współistnienia krajów o odmien
nych ustrojach Polska rozsze
rzyła poważnie swe stosunki z

wieloma krajami niesoc jalisty-
cznymi. Szczególnie doniosłe
znaczenie miały spotkania i roz
mowy prowadzone przez Edwar
da Gierka.

Na zakończenie rezolucja wy
soko ocenia wnioski, jakie -zgło
szono w okresie przygotowań do

Konferencji oraz w czasie jej
obrad. Zostaną one spożytkowa
ne w dalszych pracach nad rea
lizacją uchwał VII Zjazdu.
W rezolucji „W sprawie

wyników prac partyj-
no-rządowych zespołów
problemowych powoła
nych przez IV Plenum

KC PZPR” stwierdza się, że ich
działalność stanowiła ważny ele
ment kontroli realizacji uchwał

KC, istotny wkład w przygoto
wanie II Krajowej Konferencji
PZPR.

Krajowa Konferencja
PZPR, w rezolucji „W
sprawie wyborów do rad

narodowych stopnia pod
stawowego” w dniu j lu

be. zwraca się do wszyst-
Polek i Polaków skupio-
we Froncie Jedności Na-
o przyjęcie jej postano-

jako politycznej platformy

IItego
kich

ńych
rodu
wień

wyborczej. Konferencja określi
ła warunki i zadania dalszej kon
sekwentnej realizacji programu
VI. i VII Zjazdu .PZPR . Jest to

program dynamicznego rozwoju
społeczno-gospodarczego
budowania pomyślności wszyst
kich jej obywateli, odpowiada
jący aspiracjom naszego naro
du i przez nasz naród zaapro
bowany w wyborach do Sejmu
1-R.L i wojewódzkich rad naro
dowych w 1976.

Nawiązując do przeprowadzo
nej reformy terenowych orga
nów władzy i administracji
państwowej, co stworzyło wa
runki dla dalszego umacniania
rad narodowych i dla rozszerze
nia udziału ludzi pracy w spra
wowaniu władzy, rezolucja
wskazuje, że służy to bardziej
harmonijnemu łączeniu ogólno
narodowych zadań społeczno-
gospodarczych z lokalnymi po
trzebami i możliwościami.

II Krajowa Konferencja wy
raża przekonanie, . że masowy
ucjzial społeczeństwa w wybo
rach będzie manifestacją pełne
go poparcia dla polityki PZPR,
realizowanej wspólnie z ZSL,
SD i wszystkimi siłami FJN dla

programu budowania pomyślno
ści wszystkich Polek i Kolaków.

Polski,

(Skrót przemówienia końcowego Edwarda Gierka)

o
Par-

nassa

brady II Krajowej Konferencji
tyjnej dobiegają, końca! Partia

przyszła na swoją drugą Konferencję
z poważnymi osiągnięciami. Zabiera
jąc głos z tej trybuny, przedstawicie

le organizacji partyjnych wielkich zakładów

przemysłowych, miast i gmin, środowisk nauko
wych 1 twórczych z poczuciem satysfakcji mówi
li o budujących wynikach wysiłku swojego i

swoich współtowarzyszy, wszystkich ludzi pracy
•naszego kraju.

Myśli i oczekiwania klasy robotniczej, całej
pracującej Polski towarzyszyły naszym obra
dom. Dziękuję wszystkim ludziom pracy za co
dzienny, rzetelny trud, za patriotyczną dbałość
o sprawy Ojczyzny, za pomnażanie wspólnego
dorobku. Chciałbym raz jeszcze serdecznie po
dziękować górnikom Lubelskiego Zagłębia Wę
glowego. Przeżyliśmy wraz z nimi radość histo
rycznego momentu — wydobycia -węgla z pier
wszego głębionego szybu. Dziękuję budowni
czym i załogom l-Iuty „Katowice” i-Huty Mie
dzi Głogów II, którzy meldowali Konferencji o

zakończeniu kolejnych etapów budowiy.
Zaufanie i poparcie narodu to najcenniejsze

dobro naszej partii, główne źródło jej siły, nie
zawodna busola jej całej polityki, wszystkich po
czynań. Zaufania tego nasza partia nigdy nie
zawiedzie.

Myślę, iż mamy prawo stwierdzić, że przyjęty
na VII Zjeżdzie program społeczno-gospodarcze
go rozwoju kraju II Krajowa Konferencja Par
tyjna wzbogaciła o cenne doświadczenia i pro
pozycje, o nowe, wynikające ze zmienionych
warunków, wnioski służące pełnej realizacji te
go programu.

Nasze obrady cechowała jednomyślność w pod
stawowych sprawach kraju i partii. Jedność
dążeń i poglądów charakteryzuje całą naszą li
czącą ponad 2.700 tys. członków partię i. znaj
duje odbicie w postawie ogromnej większości
polzkiegó społeczeństwa. To zespolenie w dąże
niu dp dźwignięcia wzwyż naszej Ojczyzny sta
nowi potężną silę sprawczą postępu. Tak jak
dotąd będziemy czynić wszystko, by -umacniać
zwartość naszej partii i jedność naszego narodu.

Konferencja potwierdziła pozytywną ocenę

dotychczasowej realizacji, uchwał .VII Zja
zdu. Oznacza to, że droga, po której idzie

my, jest słuszna. Ale rozwój ma swoje prawa
i każdy kolejny dzień niesie ze sobą nowe spra
wy, nowe problemy. Mamy pełną świadomość

rosnących szybko potrzeb, a także trudności i .

kłopotów. .Dlatego tak konsekwentnie i upor
czywie stawiamy na porządku dnia sprawy bu
downictwa mieszkaniowego, zaopatrzenia ryn
ku, rolnictwa i. gospodarki żywnościowej. Wszy
stkie te problemy widzimy nie tylko w kontek
ście dnia dzisiejszego, lecz rozwiązujemy je, bu
dując solidne fundamenty pod przyszłość
kraju. Przezwyciężenie napięć i pokonywanie
przeszkód wymaga niekiedy podejmowania tru
dnych decyzji, powszechnego zaangażowania.

Chodzi nie tylko o sprawy materialne. Nie

mniejszy wpływ na samopoczucie społeczne ma
ją zagadnienia związane ze sferą świadomości

społecznej, socjalistycznego sposobu życia. Mu-

simy wydać bardziej zdecydowaną w-alkę defor-

macjom i schorzeniom społecznym - alkoho
lizmowi, nieuczciwości, lekceważeniu pracy i-lu
dzi, zarozumialstwu, temu wszystkiemu, co sta-

nowi obce ciało narosłe w ciągu stuleci trudnej
historii naszego państwa i narodu.

W ciągu ponad 30 lat władzy ludowej zbu
dowaliśmy potężny potencjał produkcyjny, za
gospodarowaliśmy bogactwa naszej ziemi, wy
kształcenie zdobyły miliony ludzi, zjednoczyliś
my naród wokół wspólnych celów. Ten wielki

kapitał intelektualny, moralny i materialny, tak
wszechstronnie -wzbogacony w latach siedem
dziesiątych, trzeba z jak największym pożytkiem,
wykorzystać dla dobra obecnego i przyszłych
pokoleń.

Kluczowym problemem jest dziś efektywność
gospodarowania. Chodzi o to, by doskonaląc na
dal system kierowania i zarządzania, uruchomić

istniejące wszędzie, w każdej dziedzinie gospo
darki, w każdym zakładzie przemysłowym, czy
gospodarstwie rolnym, w każdej instytucji .

—

możliwości poprawy efektywności gospodarowa
nia. Chodzi o to, aby zdecydowanie podnieść
jakość towarów i usług. Jest to niezbędne, aby
podnieść jakość, warunków życia.

Niewzruszonym fundamentem rozwoju Polski

Ludowej jest przyjaźń, sojusz i współpraca r.e

Związkiem Radzieckim i całą wspólnotą państw
socjalistycznych. Polska nadal, wnosić będzie od
powiadający swym możliwościom wkład w rea
lizację jednolitej, pokojowej polityki państw’ so
cjalistycznych.

K
omitet Centralny na X posiedzeniu zatwier
dził rezolucje i dokumenty. Konferencji. Bę
dą one wytyczały kierunki działania naszej,

partii w okresie dzielącym nas od VIII Zjazdu.
Podkreślaliście * Towarzysze niejednokrotnie, że

czekają nas zadania, ambitne i niełatwe. Prze
bieg naszej Konferencji daje podstawy do głębo
kiego przekonania, że wykonamy je pomyślnie.

Partia nasza ma liczny, wypróbowany i ofiarny
aktyw. Ludzi, którzy nie dzielą, czasu na prze
znaczony dla kraju i przeznaczony dla siebie,
którzy służą sprawię całym swoim sercem, ro
zumem, całym swoim życiem.

Konferencja -wypełniła swoje zadanie. W do
robku Konferencji zawiera się program, z któ
rym nasza pąrtia pójdzie d’o wyborów dn .rad

narodowych szczebla podstawowego. Będziemy
proponować, by stał się on platforma wyborczą
Frontu Jedności Narodu. W .jego realizacji jest
miejsce dla każdego patrioty.

Idziemy niezłomnie drogą, którą zapoczątko
wały przed siedmiu laty decyzje VII i VIII Ple
num KC i która została potwierdzona, przez il-

chwaly VI i VII Zjazdu Partii. Dokonaliśmy
przeobrażeń naszego kraju na niespotykaną w

przeszłości skalę, podjęliśmy dzieło na miarę hi
storyczną. Kontynuacja tego dzieła wymaga o-

gromnęgo wysiłku. Niech zawsze i wszędzie to
warzyszy nam poczucie odpowiedzialności za Oj
czyznę, przekonanie, że pracując dla kraju pra
cujemy dla siebie.

W imieniu IT Krajowej Konferencji zwracam

się do wszystkich członków naszej partii. Na nas

spoczywa szczególna odpowiedzialność. Naszym
najwyższym prawem i przywilejem jest dawać

przykład w’ praćy dla kraju.

Jedlin
z rezolucji II Krajowej

Konferencji PZPR dotyczy wy
ników prac pa-rtyjno-rządowych

zespołów problemowych powołanych
przez IV Plenum KC PZPR. Dzia
łalność tych zespołów stanowiła
ważny element kontroli realizacji
uchwał KC i istotny wkład w przy
gotowanie II Krajowej Konferencji
PZPR. .

Obszerne sprawozdania ze swych
prac, wręczone uczestnikom Konfe
rencji, zawierają zarówno wnikliwą
ocenę sytuacji w poszczególnych
dziedzinach naszej gospodarki naro
dowej. jak i wypływające stąd kon-

. kreta e’ wnioski.
gj W materiale z prac zespołu I po

wołanego dła opracowania zasad poli
tyki cen na podstawowe artykuły
żywnościowe wskazuje się, iż utrzy
manie (zgodnie z decyzjami Biura

Politycznego KC i Rządu z 1971 r.

i lat następnych) owych cen na nie

zmienionym poziomie wywarło dodat
ni wpływ na kształtowanie się’ real
nych dochodów naązego społeczeństwa.
Prowadzenie polityki stabilnych cen

tych artykułów wymaga jednak o-

gromnego wysiłku gospodarki naro
dowej.

Zespół zwrócił uwagę . na koniecz
ność uwzględniania W problematyce
cen podstawowych artykułów żywno
ściowych wszystkich aspektów polity
cznych, społecznych i gospodarczych.
W swych wnioskach zespół uznał za

konieczne, aby odpowiednie organa
rządowe kontynuowały i pogłębiały
prace nad tym bardzo złożonym i tru
dnym problemem w ścisłym powią
zaniu z całokształtem warunków eko
nomicznych, społecznych i politycz
nych, oddziałujących na ich kształto
wanie. Wychodzi się przy tyrr. a zało-

| żenią, że naczelnym celem polityki

społeczno-gospodarczej partii jest, za
pewnienie stałej poprawy -warunków

życia narodu. Podstawowym czynni
kiem osiągania tego celu jest zwiększa
nie realnych dochodów ludności w

tempie założonym w Uchwale VII Zja
zdu. Obecnie wymaga to znacznie

silniejszego wiązania wzrostu płac i
dochodów ludności z poprawą jakości
pracy i efektywności gospodarowania.

Ważny czynnik kształtowania wzro
stu plac i dochodów realnych oraz

równowagi pieniężno-rynkowej stano
wi polityka detalicznych cen towa
rów i usług — podkreśla się we wnio
skach. Ceny powinny być w silniej
szym stopniu powiązane z kształtowa
niem się kosztów produkcji. Zależą
one od stopnia wykorzystania mająt
ku trwałego, racjonalnej gospodarki
materiałowej i wydajności pracy.

Tak więc walka o poprawę efektyw
ności produkcji poprzez lepsze wyko
rzystanie materiałów i surowców, ma
szyn i urządzeń, podnoszenie wydaj
ności. pracy stanowi zasadniczy waru
nek umożliwiający prowadzenie poli
tyki cen pozwalającej na względną
stabilizację kosztów utrzymania;

We wnioskach z pracy zespołu mó
wi się m. in., że w myśl uchwały IX
Plenum KC dyscyplina kształtowania

cen powinna ulec wyraźnemu wzmoc
nieniu. Wymaga to doskonalenia za
sad i metod ustalania cen, pogłębia
nia analizy kosztów produkcji, zdecy
dowanego przeciwstawiania się pró-,
bom nie uzasadnionego podnoszenia cen

przez organizacje gospodarcze.
W systemie funkcjonowania naczel

nych organów administracji państwo
wej ulegnie wzmocnieniu ranga Pań
stwowej Komisji Cen. Zwiększone zo
staną jej uprawnienia koordynacyjne
w dziedzinie ustalania cen oraz upra
wnienia do kontroli procesu ustalania

cen przez jednostki gospodarcze i eg
zekwowania od nich zasad prawidło
wego kształtowania cen.

Na zakończenie, stwierdza się, że

celowe jest kontynuowanie prac nad

tą tematyką przez odpowiednie orga
na rządowe, w kierunkach, trybie i

formach, które określi Prezydium
Rządu.

Jg Z oceny dokonanej przez II ze
spół, powołany dla opracowania pro
gramu rozwoju produkcji rynkowej
wynika, że założenia obecnego planu
5-letniego, a zwłaszcza planu na 1978
rok stwarzają realne możliwości ła
godzenia, a następnie stopniowego lik
widowania trudności zaopatrzeniowych
do 1980 r. W odnieś! :;i do. wyrobów
bardziej złożonych i wymagających
dłuższego czasu dla zwiększenia ich

produkcji — wydatniejsza poprawa
powinna nastąpić w pierwszych la
tach następnego 5-lecia.

Poprawie sytuacji sprzyjać powinno
powołanie Komitetu do spraw Rynku
Wewnętrznego przy Radzie Ministrów,
którego zadaniem jest m. in. inspiro
wanie, koordynowanie, nadzorowanie
oraz wspomaganie poczynań w sferze

poprawy zaopatrzenia ludności i jako
ści obsługi handlowej.

Realizacja wizji poprawy zaopatrze
nia rynku w najbliższych latach za
leży w wielkiej mierze od wszystkich
ogniw wykonawczych, od inspirator-
skiej i kierowniczej roli ministerstw,
organów terenowej władzy państwo
wej, związków spółdzielczych, organi
zacji społecznych i samorządowych.

Decydujące znaczenie — podkreśla
się we wnioskach — będzie miał wy
siłek klasy robotniczej i rolników, in
żynierów i techników, ich zaangażo
wanie i zrozumienie, że tylko wydajną
pracą, efektywnym wykorzystaniem
środków produkcji oraz wysoką, sze

roko rozumianą dyscyplina społeczną,
można zbudować trwałe podstawy do
brobytu społecznego.

H Zespół III poświęcił swoje prace
ujawnieniu rezerw i możliwości roz
woju produkcji rolniczej oraz gospo
darki żywnościowej. Jest to jedno z

podstawowych zadań społeczno-gospo
darczego rozwoju kraju. Sprawozdanie
tego zespołu szczegółowo omawia takie

problemy, jak rozwój produkcji zbóż
i. pasz, jak sposoby odbudowy pogło
wia zwierząt i określenie dróg dalsze
go rozwoju produkcji zwierzęcej, jak
kwestie zaopatrzenia rolnictwa w śro
dki produkcji, a także inwestycji i u-

sług na rzecz wsi i produkcji rolniczej.
Realizacja wysuniętych wniosków po
winna przyczynić się do wyraźnej po
prawy i przyspieszenia rozwoju rol
nictwa i przemysłu spożywczego już
w najbliższych latach.

■ Zespół IV — dla opracowania
programu oszczędności w gospodarce —

przeanalizował tak ważne zagadnienia
naszej ekonomiki, jak gospodarowanie
zasobami pracy, gospodarka paliwami,
surowcami i materiałami, działalność

inwestycyjna, polityka finansowa pań
stwa oraz funkcjonowanie organów ad
ministracji państwowej i gospodarczej.
W sprawozdaniu stwierdza się m. m ..

• że mimo pogorszenia się warunków

wewnętrznych i zewnętrznych, cele

społeczne w obecnym planie 5-letnim

zostały utrzymane na poziomie ustalo
nym przez VH Zjazd, a niektóre z

nich (np. budownictwo mieszkaniowe)
— podwyższone.

W ostatnich latach w światowej i

krajowej sytuacji gospodarczej nastą
piły jednak dalsze istotne zmiany.
Trzeba było przede wszystkim uwzglę
dnić znaczne' zmniejszenie przyrostu
zasobów pracy 1 związaną z tym ko

nieczność zwiększenia wydajności pre- .'

cy. Niezbędne stało się także położe
nie nacisku na intensyfikację ekspor
tu. Chcąc — podobnie jak w latach
1971—1975 — zapewnić stały, wzrost

stopy życiowej społeczeństwa, trzeba,
było zdecydować się na ograniczenie
nakładów inwestycyjnych i utrzyma- >

nie ich w kolejnych latach pięciolecie.
1976—1980 w zasadzie na poziomie p-
siągniętym w 1975 roku.

Z analiz nowych, uwarunkowań wy
nikało, że dla pełnej realizacji celów,
społecznych konieczna będzie zdecydo
wana poprawa efektywności gospoda
rowania. Stosownie do tego zespół
sformułował wnioski i określił środ
ki, przy pomocy których można

siągnąć cele społeczno-gospodarcze
wytyczone na VII Zjeżdzie PZPR.

W sprawozdaniu zespołu V, po
wołanego dla opracowania wniosków

zapewniających realizację programu
mieszkaniowego, uwypukla pię znacze
nie rozpoczętego przegrupowania «ił
i środków, zmierzającego do wybudo
wania w bieżącym 5-leciu 1.575 tys.
mieszkań. Jeśli chodzi o następne 5-

lecie, to realne możliwości budowni
ctwa — jak wynika ze sprawozdam a.

— szacuje się na ok. 2,1 min miesz
kań. Należałoby jeszcze dążyć do po
większenia rozmiarów tego budowni
ctwa.

Zespół podkreśla, że w dalszym cią
gu należy stwarzać warunki dla roz
woju budownictwa indywidualnego, a

także dla zwiększenia zakresu remon
tów i modernizacji istniejących zaso
bów W całości działań gospodarczych
na wszystkich szczeblach zarządzania
-— stwierdza się na zakończenie spra
wozdania — powinien być zapewniony
faktyczny priorytet dla budownictwu

mieszkaniowego.
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Ziemiaa dlai SKR-ów

Na miarę istotnych potrzeb
a nie dla zasady

brat innym co nieprzydatne
Czy można dzisiaj dobrze gospodarzyć na kilkudziesięciu

a nieraz i kilkuset hektarach ziemi, jeśli składają się na nią
pola i poletka rozproszone na znacznej przestrzeni, rozrzuco
ne wśród gruntów innych właścicieli, poprzegradzane mie
dzami? Pytanie, nawet laika, jest czysto retoryczne, bo wia
domo. że w takich warunkach nie ma mowy ani o plano
wej gospodarce, ani o właściwej organizacji, ani o zmecha
nizowaniu prac, o rachunku ekonomicznym już nie wspo
minając.

Dlatego, kiedy Spółdzielnie
Kółek Rolniczych zaczęły
przejmować grunty Pań

stwowego Funduszu Ziemi i go
spodarstwa rolników indywidu
alnych sprzedawane lub prze
kazywane za rentę — powstał
problem: czy dążyć do zagospo
darowania każdego kawałka
ziemi w obawie, by nie leżał

odłogiem, czy też ograniczyć się
do zakładania nowoczesnych,
wyspecjalizowanych gospodarstw
o dużym areale tylko w tych
rejonach województwa, gdzie
istnieją po temu odpowiednie
warunki, ale w zamian za to u-

zyskiwać wysoką produkcję i
dostarczać na rynek pulę towa
rową, która będzie się liczyć w

ogólnym bilansie gospodarki
żywnościowej?

A JEDNAK DUŻE...

Zdrowy rozsądek nakazywał
przyjęcie drugiego rozwiązania,
a doświadczenie płynące z po
czątkowych prób przyjmowania
rozdrobnionych gruntów prze
ważyły szalę. Wreszcie urzędo
wą sankcją tego kierunku roz
woju działalności .SKR-ów było
■wyznaczenie przez władze wo
jewództwa miejskiego krakow
skiego gmin, w których mają
powstawać duże kompleksy

SKR-owskich gospodarstw. W

związku z tym już w ubiegłym
roku Spółdzielnie Kółek Rolni
czych przekazały innym użyt
kownikom 112 ha niepotrzeb
nych im gruntów, a w najbliż
szych miesiącach mają ukończyć
generalne porządkowanie stanu

posiadania. Tylko wokół ośrod
ków pozostających we władaniu
SKR trwać będzie dalszy wykup
i przejmowanie ziemi. W ten

sposób za parę lat powinno po
wstać kilkanaście gospodarstw o

średnim areale 250—300 ha.

Obecnie w województwie
miejskim krakowskim SKR-y
posiadają już około 1200 ha zie
mi. z czego najwięcej w gmi
nach Minoga, Gdów, Niepoło
mice i Czernichów, a także na

terenie dzielnicy Podgórze. Sza
cuje się, że w roku 1880 stan

posiadania wzrośnie do ponad
3000 ha.

Na jaki cel ziemia ta zostanie

wykorzystana? Przede wszyst
kim planuje się rozwinięcie
produkcji zwierzęcej. I to na

dość znaczną skalę. Owczarnia
w Sieprawiu dla 1000 matek ho
dowlanych, nieco mniejsza w

Minodze, bukaćiarnia w Gdo
wie na 100 stanowisk, tuczarnie

trzody chlewnej w Czernicho
wie oraz w Nowej Hucie — ta

ostatnia obliczona na 1000 tucz

ników jednorazowo i 150 ma
cior, wreszcie brojlernia w

Krzęcinie koło Skawiny, dostar
czająca 150 tys. kurczaków w

jednym rzucie — to najważniej
sze z realizowanych już zamie
rzeń. Oprócz tego specjalnością
4 SKR-ów stało się już' pszcze
larstwo. Planuje się także bu
dowę suszarni zielonek i mie
szalni pasz, magazyny, bazy dla

sprzętu mechanicznego i in..

SZANSA
DLA KAŻDEGO

W. ubiegłym roku podjęta zo
stała również' nowa inicjatywa:
przyjmowania gruntów i zabu
dowań w formie wkładów rol
ników indywidualnych, którzy
tym samym stają się członkami
SKR. partycypują w podziale
wypracowanego dochodu, zys
kują prawo do korzystania z

ubezpieczeń społecznych, a tak
że przywilej pierwszeństwa w

zakresie wszelkich fachowych
usług świadczonych przez SKR.
Bowiem obok ziemi i zabudo
wań wkładem może się stać
również praca w spółdzielczym
gospodarstwie, względnie zobo
wiązanie kooperacji, a więc do
starczania Spółdzielni określone
go rodzaju produkcji z własnego
gospodarstwa. Rolnik ma więc
wybór między różnymi forma
mi wkładów i może zdecydować
się. na ten, który mu najbar
dziej odpowiada.

Inicjatywa została przychyl
nie przyjęta przez rolników. Już

pod koniec ubiegłego roku na
płynęły pierwsze zgłoszenia.
Spółdzielczą gospodarkę będą w

pierwszym rzędzie . rozwijać

SKR-y w Czernichowie i Nie
połomicach. Od. tego początku,
od sprawnej organizacji i dopra
cowania drobnych nawet szcze
gółów zależy bardzo wiele. A

projekt na pewno wart jest u-

powszechnienia, stwarza bęwiem
nowe szanse przeważającej w

naszym województwie grupie
rolników posiadających drobne,
lub średniej wielkości gospodar
stwa. Jest on równocześnie pró
bą wydobycia rezerw "ukrytych
jeszcze w naszym rolnictwie —

rezerw ziemi i rezerw pracy
ludzkiej.

DWA MODELE —

JEDEN CEL

Wykorzystanie tkwiących tu

możliwości staje się obecnie

drugim — obok tworzenia du
żych towarowych gospodarstw
— zadaniem Związku Kółek

Rolniczych. I choć na pozór ry
suje się pewna sprzeczność w

tym, że z jednej strony SKR-y
rozdrobnioną ziemię oddają, a

z drugiej znów przyjmują w

formie wkładów spółdzielczych,
to nie można zapominać, że
chodzi o dwa zupełnie różne
modele gospodarki. Czym innym
są rozproszone poletka, których
nie sposób powiązać organiza
cyjnie i produkcyjnie w sen
sowną całość, a czym innym
spółdzielcze gospodarstwa 1 ba
zujące na połączonych wkładach

ziemi, zabudowań, pracy oraz

dostawach — w ramach umów

kooperacyjnych — materiału

wyjściowego do produkcji zwie
rzęcej, pasz, czy innych pro
duktów.

HALINA SŁOCZYŃSKA

Czy ci dorośli nie przesadzają? CAF — PRESSENEBI[

Spółdzielnie inwalidów

produkują dla siebie,
na rynek, na eksport

Wkażdym — z;całąpew
nością każdym — domu znaj
dują się wyroby spółdzielni
inwalidów. Dostarczają one

rocznie na rynek setki" pro
duktów o wartości Ok. 15 mld
zł. Asortymentowa reprezen
tacja tej produkcji" —ekspo
nowana na wystawie w sie-
dzibię Związku Spółdzielni
Inwalidów w Warszawie —

zawierała 300 wyrobów elek
trotechnicznych i tyleż dzie
wiarskich. Spółdzielnie inwali
dów rozwijają produkcję w

18 dziedzinach, posiadają na

terenie kraju 3500 punktów
usługowych i 3000 sklepów. I
coraz śmielej zdobywają ryn
ki zagraniczne. Wyroby 150
spółdzielni inwalidów ekspor
towane są do 75 państw.

Znajduje się wśród nich a

in. Krakowska Spółdzielni:Inwalidów Niewidomych, kti
ra z powodzeniem rozwija
produkcję tabliczek Brailleą
do pisania dla niewidomych.

Jak nas poinformował wis
ceprezes spółdzielni ds. tech
nicznych Władysław Piekus,
w tym roku produkcja
tabliczek wzrośnie do 10 ty
sięcy sztuk. Będą to tabliczki"
małe, kieszonkowe wielkości
notesu i większe — format®
szkolnego zeszytu. Produkcja
tą powinna nie tylko zaspo
koić potrzeby rynku ale
istnieje również szansa roz
woju eksportu tabliczek: pier
wszym" importerem tabliczek
była Libia.

(n)

KOMUNIKATY Matrymonialne

Unieważnia się zagubioną pieczątkę firmową
o treści: „Społem” WSS w. Krakowie Oddział
Gastronomii Restauracja „Kurza Stopka” Kat.
I Kraków. PI. Wiosny Ludów 9/10 Nr 055.

K-157

Praca

PANNA, lat 27, przystoj
na, inteligentna — wy
kształcenie pół wyższe —

własne • mieszkanie wła
snościowe, samochód —

pozna Pana do lat 40, z

wykształceniem wyższym
lub technicznym. — Cel
matrymonialny. Rozwie-
dzeni wykluczeni. Oferty
36787 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ZAPOROŻEC — przebieg
50.000 km, rok produkcji
maj 1974 — sprzedam. —

Kraków — Komandosów
9/54, w godz. popołudnio
wych.

’

g-36755

RAMĘ Nysy 521 nową —

sprzedam. — Wiadomość:
Mogiła 40.

g-36747

PÓŁTORAROCZNEGO —

eksportowego „malucha”.
Tel. 346-53, wieczorem.

WODZISŁAW Śląski! Su
perkomfortowe M-4, no
we budownictwo — za
mienię nawet na pokój z

kuchnią w Krakowie. —

Oferty 38463 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE M-3 (37 m2)
—

. 2 pokoje, kuchnia, os.

Azory — zamienię na wię
ksze. "Warunki do uzgod
nienia. Oferty 36298 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

2 POKOJE z ciemną ku
chnią zamienię na dwa
oddzielne: pokój, kuch
nię lub 2 garsoniery. —

Oferty 36764 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ mały domek jt
norodzinny. Oferty 3! ••

„Prasa” Kraków, Wiślfflj

Zguby

MIESZKANIE komforto
we, 58 ms, w centrum,
zamienię na jedno lub
dwa mniejsze. — Oferty
36462 „Prasa” Kraków,
Wiślna ’ 2.

KRAKÓW! — Garsonierę
superkomfortową zamie
nię na równorzędną w

Krakowie lub Zakopanem.
Oferty 36286 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-5 superkomfortowe —

loggia — 70 ms — zamie
nię na dwa oddzielne
mieszkania superkomfor
towe, M-2 i M-3. — Oferty
36552 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POTRZEBNY zaraz cze
ladnik piekarski na stałe
oraz panienka (18 lat) do
nauki zawodu cukierni
czego. Zgłoszenia: Kra
ków, ul. Rakowicka 17 —

cukiernia. g-36765
OPIEKUNKA dochodząca
do rocznej dziewczynki —

potrzebna. Osiedle Widok,
ul. Na Błonie 9a/183. Tele
fon 747-44, wieczorem.

36578-g

Nauka

Matematyka, fizyka —

lekcji udzielimy. Rakowi
cka 6/8, godz. 17 — mgr
Wilcżęk. g-36529
KTO udzieli lekcji języ
ka hiszpańskiego? — Tel.
608-09. g-36542

KOREPETYCJE. — Język
niemiecki. Kowalska, tel.
7-19-33, pokój 522. 36743rg

KURSY
ZAOCZNE

(nauka w niedziele)

przygotowujące
do egzaminów

CZELADNICZYCH

i MISTRZOWSKICH

w zawodach: fryzjera
szklarza fotografa

złotnika optyka in
troligatora <&• kucharza

kelnera i innych

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

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

tel. 639-41 ~ oraz

Uh FLORIAŃSKA 20

teł. 228-90, 271-30.

K-9054

PANI, lat -47, przystojna,
kulturalna, przedsiębior
cza, dobrze sytuowana —

.

pozna odpowiedniego Pa
na, chętnie posiadającego
samochód lub prawo jaz
dy. Cel matrymonialny.
Oferty tylko nieanonimo-
we, kierować: „Pras.? .”
Kraków, Wiślna 2, dla r.r

36739.

Lokale

POSZUKUJĘ garsoniery.
Czynsz z góry.. — Oferty
36460 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

TYCHY! 2-ookojowe —

(55 ms),. komfortowe mie
szkanie, I p., telefon —

zamienię na podobne lub
mniejsze w Krakowie. —

Oferty 36239 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAGISTER — poszukuje
pokoju. Oferty 36454 „Pra
sa” Kiaków, Wiślna 2.

MIESZKANIE — 2 poko
je z kuchnią, łazienka,
67 ms, piece elektryczne,
I piętro, przy alei Sło
wackiego — zamienię na

3-pokojowe o podobnym
komforcie. Oferty 36470
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DWA mieszkania super
komfortowe (telefony!) —

lub jedno na uzgodnio
nych warunkach, zamie
nię na 4-pokojowe, mię
dzywojenne. Oferty 3.6545
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ZNALAZCĘ zgubionego
Sylwestra w hotelu „O
covia” złotego kolczy.
(kółka), bardzo prósz/
zwrot za równowartość
Kraków, ul. Szaniawski
go boczna II 4.

g-3«

25 GRUDNIA zaginął
Przegorzałaeh 5-jniesię
ny wyżeł. Nagroda za o

prowadzenie. Wiadomo:
ul. Księcia Józela 221"

g-3S

ROZWIEDZIONY, lat 54,
kulturalny, stanowisko,
garsoniera, pozna panią
uczuciową — bardzo ko
biecą — domatorkę. Cel
matrymonialny. Fotoofer •

ty (całej sylwetki) kiero
wać: „Prasa” Kraków,
Wiślna 2, dla nr 36753.

WYNAJMĘ umeblowany
pokój w centrum Krako
wa, najchętniej student
kom. Oferty 36247 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DWIE panienki poszuku
ją niekrępującego pokoju.
Oferty 36465 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Kupno

BONY PeKaO kupię. —

Tel. 146-85, godz. 16—19.
g-36782

PANNA ucząca się i pra
cująca poszukuje niekrę
pującego pokoju, względ
nie garsoniery. — Oferty:
tel. 850-07, w godz, 17—19.

g-36501

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie poszukuje pokoju lub
mieszkania na dwa lata.
Czynsz miesięcznie. Ofer
ty 36281 „Prasa” Kraków,
Wńślna 2.

CZTEROPOKOJOWE M-6,
Kozłówek, I piętro, tele
fon — zamienię na dwa
mniejsze. — Oferty 36280
„Prasa” Kraków-, Wiśl
na 2.

POKÓJ z kuchnią (cen
trum) zamienię na więk
sze. Tel, 328-29, godz. 6—
16. g-36290

MŁODE małżeństwo —

poszukuje samodzielnego
mieszkania. Oferty 36784
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ODSTĄPIĘ pokój. — Os.
XX-lecia PRL, bl. 26/41.

g-36800

POKÓJ i garaż do wy
najęcia. Oferty 36560 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

STUDENTCE odstąpię —

superkomfortowy pokój w

centrum. Tel. 215-47.
g-36777

WŁASNOŚCIOWE M-4 —

superkomfortowe w śród
mieściu Krakowa, sprze
dam. Tel. 426-67. '

g-36775

GIBAS Marta, zam. Ir
Skawinie, ul. Wesoła I !
— zgubiła legitymację sf:
dencką, wydaną pn
AWF — Kraków.

g-3K

Nieruchomości

NIEZGODA Marian, Kri
ków, Bydgoska 19 c, zgut
legitymację studencką
wydaną przez Politechn
kę Krakowską.

g-3ft

KURSY
dla kandydatów

Bł INSTRUKTORÓW
nauki jazdy

i WYKŁADOWCÓW

organizuje Uniwersytet
Robotniczy ZSMP.

lnformaeji*udziela i wpi
sy przyjmuje sekretariat
UR ZSMP w Krakowie,
al. Słowackiego 29, telefon
351-80, codziennie w godz.
8—16, z wyjątkiem sobót.

K-70

KURSY
BHP I, II i III stopnia

na zlecenia zakładów pra-
ąy, organizuje na terenie
miasta Krakowa — Zakład

Doskonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

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

ul. FLORIAŃSKA 20

telefon 228-90, 271-30
K-9045

KARTKI pocztowe i ko
perty ze starej korespon
dencji oraz zbiór znacz
ków pocztowych — kupię.
Oferty 38532 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

BONY PeKaO kupię. —

Tel. 165-47.
g-36799

ZEGAREK złoty marki —

Waltham,^ Elgin. Harnilt-
ton — kupię. Teł. 426-67.

g-36774
'■J '■■■' ............................

Sprzedaż
' SE TER irlandzki — suka.

Tel. 441-47.
g-36553

POKÓJ, kuchnia, 42 ms,
własnościowe, superkom
fortowe, III piętro, win
da, os. Kolorowe — za
mienię na równorzędne,
ewentualnie większe. —

Nowa Huta wykluczona.
Oferty 36732 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2/

PRZYJMĘ studenta do
wspólnego pokoju. Tel.
639-92. g-36519

MIESZKANIE 3-pokojowe,
centrum — zamienię na

2-pokojowe. Oferty 36517
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

NOWY Sącz! M-4 dwu*
pokojowe zamienię na

podobne w Krakowie lub
Nowej Hucie. Oferty 318S0
„Prasa” Nowy Sącz, Na
rutowicza 6.

GARSONIERĘ superkom-
fortową w centrum No
wej Huty — zamienię na

większe. — Oferty 36498
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ komforto
wego mieszkania M-l lub
M-2, na rok. Czynsz do
uzgodnienia. — Możliwe
okolice Krakowa — z do
godnym dojazdem. Ofer
ty 36565 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DWIE pracujące poszu
kują garsoniery lub M-2,
M-3,’ najchętniej w cen
trum. Tel. 148-08 .

g-36531

DZIAŁKĘ ogrodniczo-bu-
dowlaną w Nowej Hucie,
o pow. 0,39 ha — sprze
dam. Nowa Huta, os. Boh.
Września 8/70/

g-36243

KOMENDA Jacek, Kri
koty, os. Willowe 37/3 ■
zagubił legitymację szko
ną nr soi wydaną pra
ZSZ HiL.

S-3M

SPRZEDAM parcelę bu
dowlaną, ładną, dużą, w

Węgrzcach koło Krakowa.
Dobre połączeriie. Zgło
szenia: Kraków,, ul. Rusz-
nikarska 5/90.

g-36397

Różne

SPROSTOWANIE
W ogłoszeniu WUSP ..Gromada” —

zamieszczonym w ..Echu Krakowa”

dnia 6—8 stycznia br. wkradł się
błąd. — Zamiast: „kożuchy i odzież

skórzaną szyje i farbuje'’ — winno

być: — „kożuchy i odzież skórzaną
CZYŚCI i FARBUJE”. K-9282

GARAŻ na Azorach —

sprzedam. Tel. 304-33.
g-36785

M-3 superkomfortowe —

spółdzielcze, w Nowej
Hucie — zamienię na dwa
mieszkania w odrębnych
dzielnicach. Oferty 36520
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

OSIEDLE Oficerskie! —

3 duże- pokoje z kuchnią,
komfortowe, piękne, sło
neczne, balkony, telefon,
I piętro, budownictwo
międzywojenne — zamie
nię na dwupokojowe su
perkomfortowe, w cen
trum. Oferty 36703 „Pra
sa” Kraków. Wiślna 2.

DO wynajęcia mieszkanie
M-3, superkomfortowe. —

Oferty 36538 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo z

dzieckiem poszukuje mie
szkania lub niekrępujące
go pokoju. Oferty 36544
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ działkę budowla
ną w Krakowie lub na

peryferiach. — Może być
rozpoczęta budowa. Ofer
ty 36208 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM — rozpoczętą
budowę „bliźniaka” w

Swoszowicach. — Oferty
36446 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WARTBURG 353, fabrycz
nie nowy — sprzedam. —

Oferty 36562 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

JADALNIĘ orzechową -

okazyjnie sprzedam. Tel.
174-97. g-36760

WARSZAWĘ M-20 — na

chodzie — sprzedam. —

Oferty 36742 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DWA pokoje z kuchnią,
spółdzielcze, w Wieliczce
(superkomfortowe, tele
fon. flizy), blisko stacji
PKP oraz pokój z kuch
nią (komfortowe) z ma
łym ogródkiem w Kra
kowie -- zamienię na sa
modzielne trzy pokoje z

kuchnią w Krakowie. —

Oferty 36525 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE suporkom-
fortowe, piękne, 2-pokojo
we, 54 m2, parter, ul. Od
rowąża, odpowiednie dla
lekarza — zamienię na

równorzędne lub mniejsze
— chętnie międzywojenne
budownictwo. — Parter i
dzielnice peryferyjne —

wykluczone. Oferty 36701
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

3 POKOJE z kuchnią, sło
neczne, front, centrum,
zamienię na takie samo

2 pokojowe z kuchnią i
pojedynkę. Oferty 36541
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM dom w Kra
kowie. Po kupnie wolne
mieszkanie. Wiadomość:
Borek Fałęeki, ul. Orze
chowa 20.

g-36712

SAMOCHÓD NSU, sprze
dam1. Tel. 448-96, w godz.

1 18—22. » g-36736

WYNAJMĘ strych lub su
terenę, nadające się na

mieszkanie. Oferty 36464
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PRZYJMĘ na mieszkanie
studentkę lub panienkę
pracującą. Aleja Planu 6-
letniegó 100.

g-36471

POKÓJ z kuchnią, su
perkomfortowe, centrum

Nowej Huty, zamienię na

równorzędne lub garso
nierę,

’ osiedle Widok lub
okolice. — Oferty 35761
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM parcelę pod
domek jednorodzinny —

Kraków - Olsza II. Ofer
ty 36456 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę lub
M-2, własnościowe. Ofer
ty z cena: „Prasa” Kra-

1 ków. Wiślna 2, dla nr-

136488.

M-3 superkomfortowe, w

pobliżu centrunj Katowic,
zamienię na podobne w

Krakowie. Oferty kiero
wać: Marian Winnicki,

, 41-103 Siemianowice
śkie, ul.

‘ 59/154.

SPRZEDAM dom muro
wany, z dużym ogrodem,
20 km od Krakowa. Wia
domość: Jasienica 217, p-ta
Sułkowice. lub Kraków
tel. 207-45.

g-36482

Slą-
W róblewskie go

2-36558

PARCELĘ budowlaną w

Krakowie — sprzedam. —

„Prasa” Kra-
2.

Oferty 36491
ków, Wiślna

WEZMĘ w najem maszy
nę do lodów włoskie!
przyjmę współpracę

‘

dobrym pukcie Krakowi
Oferty 36432 „Prasa” Ki’«
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garażu r

terenie Krakowa. Oferr
36430 „Prasa” Krakóv,
Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ duży garaż W
warsztat. Kraków -

ul. Najśw, Marii Pan»;
28. g-363*

NEGATYWY 13X18 d:
kopiowania przyjmę. -

Oferty 36410 „Prasa” Kr*
ków, Wiślna 2.

ZESPÓŁ muzyczny 3
uprzyjemni karnawał -1
rozbawi gości weselny^
Tel. 813-42.

g-3672ś

USZCZELNIANIE okic^
przerabianie z rozkręć*
nych na otwierane, mon1
taż karniszy, szafek, ko
ków rozporowych, zaiff
ków, wzierników, eyklij
nowanie, lakierowani
składanie segmentów

'

inne drobne, również 1
materiałów własnych, w?

konuje zakład Kaczanom”

skiego, Kraków, ul. Pf
Witkowskiego 4 (k. KaP
melickiej), god2. 16—18,.
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z prawdziwego zdarzenia

zarówno

oceny
przez

ta odbędzie
pażdzierni-
wielu kra-

organizato-

Urzqd Probierczy
nareszcie działa w warunkach

Krakowskie Międzynarodowe
Biennale Lalek Regionalnych

'

cieszy się coraz większym <a-

. interesowaniem i popularnością
w świecie. Impreza
sięwtymrokuw
ku, niemniej już z

jów napłynęły do

0 tytiil najlepszego

eksportera
Krakowska Rada Związków

Zawodowych wraz z krakow
skim Oddziałem Polskiej Izby
Handlu Zagranicznego, jak już
informowaliśmy, organizuje kon
kurs na najlepszego eksportera
naszego województwa miejskie
go. W konkursie tym mogą
wziąć udział zarówno zakłady
pionu państwowego jak i spół
dzielnie pracy.

Organizatorzy liczą, iż do wal
ki o tytuł „najlepszego ekspor
tera” staną wszyscy producen
ci. których artykuły wysyła się
na eksport.

rów (Cepelii oraz Spółdzielni
Rękodzieła Ludowego i Artysty
cznego im. St. Wyspiańskiego)
zgłoszenia uczestnictwa. Wśród

nich z Hiszpanii, Kanady, Tut

nezji, Indonezji, Wenezueli, Taj
landii i innych.

Awizowany jest zresztą nie

tylko udział, na przykład nade
szło pismo z Nikozji, w którym
zawiadomiono, iż tamtejsze mi
nisterstwo edukacji ogłasza
konkurs na lalki regionalne i

najlepsze, najciekawsze prace
zostaną przysłane do Krakowa.
Odnotować należy jeszcze jed
ną zagraniczną korespondencję

Mianowicie ministerstwo kul
tury i sztuki Bułgarii zaprosi
ło organizatorów Biennale na 24

sierpnia do Oreszaku, gdzie od
będzie się ogólnobułgarski prze
gląd lalek, celem wytypowania
i wybrania zestawu na krakow
ską ekspozycję.

Organizatorzy spodziewają się,
że w tym roku zaprezentuje
swoje lalki stu kilkudziesięciu
wystawców ze wszystkich kon
tynentów. (paw)

Idealna kompozycja

O trudnościach lokalowych z

jakimi od lat boryka się Urząd
Probierczy pisaliśmy wielokrot
nie. Były one zmorą
dla interesantów jak i dla sa
mego personelu Urzędu. Tym
milej nam, że możemy donieść

zainteresowanym, iż kłopoty lo
kalowe w dużym stopniu się
skończyły, że w Urzędzie Pro
bierczym przy ul. Kanoniczej
17 jest już jasno, przestronnie i

sympatycznie.
Pomieszczenia Urzędu posze

rzyły się o 140 metrów kwadra
towych. Jeszcze niedawno mieś
cił się tu klub „Wawel”, jego
użytkownicy otrzymawszy no
wy lokal, swój dotychczasowy
pozostawili właśnie Urzędowi.
Zaledwie trzy miesiące trwał

remont, niemała w' tym zasługa
pomocy jakiej udzieliły Urzę
dowi Spółdzielnia „Kolor”,
Przedsiębiorstwo Budowlano-
Montażowe Krajowego Związku
Spółdzielczości Pracy Budowla
nych, Komitet Środowiskowy
Spółdzielczości Pracy i „Elek
tro współpraca”.

Od wczoraj czynne są dwa

okienka, planuje się, by przyj
mowanie, wydawanie oraz kasa

były osobno, każde bowiem- z

tych stanowisk ma swoje
rębne zadanie do spełnienia. W

dawnych pomieszczeniach U-

rzędu pracować będzie admini
stracja, laboratorium, tam też

odbywać się będzie ocena ka
mieni.

W starym zabytkowym wnę
trzu rozświetlonym słoneczny
mi tapetami i jasnymi mebla
mi jest w tej chwili przyjemnie
pracować i dokonywać
przynoszonych tutaj
klientów przedmiotów. Naresz
cie- krakowski Urząd Probier
czy, placówka tak przecież po
trzebna, działa w przyzwoitych
warunkach, a dzieje się to w

jubileuszowym 135 roku istnie
nia Urzędu, (bog)

Bezdewizowa wymiana
i nowa metoda nauki

-Dziś w kinie „Kijów” odbę
dzie się premiera noicego fil
mu prod. radzieckiej pt. „Żoł
nierze wolności” w rei. Jurija
Ozierowa. To wielkie widowis
ko historyczne, zrealizowane na

panoramę
a konkret-
lata.

giganta o-

języka francuskiego

w

mod-

księ-brakuje ich

„Domu Książki”. Dla-

należy pochwalić ini-

Krakowskiego Przed-

Kalendarze z Wawelem

w „WaweI4oimśeie“
Kalendarze ścienne są

ne, ale

garniaćh
tego też

cjatywę
siębiorstwa Turystycznego „Wa-
wel-Tourist”, które' własnym
sumptem wydało bogato ilu
strowany kalendarz ścienny
związany tematycznie z Wawe
lem. Można go nabyć w ekspo
zyturze „Wawel-Touristu” w

Sukiennicach.

Dwa krakowskie Licea Ogólno
kształcące X i V goszczą 50-

osobową grupę młodzieży i 5

profesorów liceum francuskiego
w ramach wymiaay bezdewizo
wej. 27 uczniów X Liceum z

trzema profesorami oraz 23 ucz-

nióyy V Liceum z dwoma pro
fesorami wyjedzie do Paryża na

dwa tygodnie podczas ferii wio
sennych.

Młodzież wytypowana na wy
jazd do Francji uczy się języ
ka francuskiego w poszerzonym
programie 7 godzin tygodniowe.
Pierwsza klasa, realizująca po
szerzony program nauczania te
go języka, powstała . w X Li
ceum w roku szkolnym 1965/66.
Z czasem ilość takich klas w

tej szkole zwiększyła się i o-

W sąsiedztwie XIX-wiecznego
. fortu przy JJ.L . Kamiennej, w

którym, mieszczą się Centralne

W kilku wierszach
VIII ZJAZD NAUKOWY

STCW. WYCHOWAŃKÓW A-

KADEMII MEDYCZNEJ po
święcony będzie uczczeniu dr
med. Jozefa Dietla (1304—1878)
znakomitego lekarza i profeso
ra, zasłużonego dziekana fa
kultetu medycznego i rektora

Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wielkiego patrioty i pierwsze
go autonomicznego prezyden
ta miasta Krakowa, w setną
rocznicę śmierci. Zjazd od
będzie się 14 bm. o godz. }G
przy ul. św. Anny 12 I p. JPiei -

wszą część — to sesja nauko
wa poświęcona J. D/etlowi, II
— konferencja naukowa

„Sole jodowo-bromowe
lecznictwie, rehabilitacji
nowie sil biologicznych
wieka3*.

nt.

w

i o<l-
czlo-

KON-

FOTOGRAFICZNY ,,o-
zor-

Mi-

★
ROZSTRZYG METO

KURS
cMić od zapomnienia”,
ganizowany przez Tow.
leśników Historii i Zabytków
Krakowa przy współudziale
Muzeum Archeologicznego w

Krakowie. Jury dokonało oce
ny 124 powiększeń wytypo
wanych uprzednio do wysta
wy pokonkursowej z nade
słanych 507 prac. Nagrody o-

trzyniali: I — Stanisław Swię-
toft, II — Mariusz Samek, HI
— Witold Inczyk i drugą HI
— Paweł Bitka, nagrodę spe
cjalną za wyróżniający się
zestaw tematyczny — Piotr
Jackowski-Fedorowicz. Wyst ;ł-
wa pokonkursowa czynna bę
dzie od 20 bm. w sali rycer
skiej Muzeum Archeologiczne
go przy ul. Poselskiej 3.

*

HARCERSKIE-
ZESPOŁU ARTYSTYCZNE-
dla dzieci w wieku 7—13
z uzdolnieniami ruchowy-

i wokalnymi ogłasza Mło-
Centrum Kultury.

Piwnice - Win ,Importo.wanyęh do
budowane zostały — ■jak pisa
liśmy — nowe obiekty. Duże

słowa uznania dla inwestora,
projektanta i wykonawcy. Za
dbano bowiem o to, by nowe

budynki odpowiadały wymo
gom bhp i kultury pracy, i to

we wszystkich detalach. Dołożo
no starań, by nowa zabudowa
nie naruszyła w niczym walo
rów zabytkowych fortyfikacji i

by w maksymalnym stopniu u-

chronić znajdującą się tu zieleń.
Na naszym zdjęciu: fragment

przewiązki, łączącej stare for-
teczne piwnice , z nowymi po
mieszczeniami. Ta przeszklona
przewiązka- służy, jako korytarz,
z którego korzystają pracowni
cy, bez konieczności wychodze
nia na zewnątrz. Uratowano też
w ten sposób rosnące tu drze
wa. Między Jortecznym murem,
a przewiązką urządzi się zie
leniec podnoszący jeszcze pięk
no tego zakątka, gdzie nowo
czesność i wygoda zostały tak
doskonale wkomponowane w

sąsiedztwo starych, zabytko
wych fortyfikacji, (bp)

Fot. JADWIGA RUBIŚ

Turystyczny „Orbis"
ziiifeiila toiai na cs rawia

Od wczoraj Oddział Obsługi
Tuiystycznej PBP „Orbis” przy

placu Szczepańskim 3 jest nie
czynny z powodu rozpoczynają
cego się remontu i adaptacji
pomieszczeń, które staną się w

przyszłości bardziej funkcjonal
ne. Lokal zastępczy, gdzie będą
załatwiane wszystkie sprawy
związane z turystyką zagranicz
ną znajduje się przy ul. Brac
kiej 13. Turystyka krajowa zo-

staje natomiast przeniesiona w

ty m samym budynku na II p,
a sprawy związane z załatwia
niem wiz, paszportów i opłat pa
szportowych będą załatwiane

przy ul. Siemiradzkiego naprze
ciw Biura Paszportów.

Remont trwać będzie około

3,5 miesiąca, (aż)

becnie już we wszystkich kla
sach z językiem francuskim

wprowadzono zwiększony wy
miar godzin.

Od pierwszego roku prowa
dzenia klas profilowanych ję
zykowo X Liceum nawiązało
kontakt z Konsulatem (General
nym Republiki Francuskiej w

Krakowie, a także z Salle de
Lecture Francaise, czego efek
tem było uzyskanie w roku

szkolnym 1968/69 stanowiska
konsultanta języka francuskie
go.

X Liceum popiera wszystkie
formy wyjazdu nauczycieli do

Francji w celach szkoleniowych.
Nauczycielki zapoznały się we

Francji z najnowszymi metoda
mi nauczania tego języka i

wprowadziły metodę nauczania

języka „la France en direet”.
Szkoła dysponuje obecnie kom
pletem materiału do pierwszego
i drugiego stopnia wdrażania

tej .mętody, budzącej ogromne
zainteresowanie uczniów.

Z okazji pobytu w Krakowie

grupy młodzieży francuskiej od
było się spotkanie z uczniami
obu krakowskich liceów, pod
czas którego zapoznano zebra
nych z wprowadzaniem w szko
le nowoczesnej metody naucza
nia języka francuskiego oraz

stanem szkolnictwa w woje
wództwie miejskim krakowskim.

taśmie. 70 mm, ukazuje bardzo

wierną historycznie
II wojny światowej,
nie dwa ostatnie jej

W realizacji tego
prócz ZSRR uczestniczyły kine
matografie 6 krajów socjalis
tycznych, wystąpiło
rów.

Należy podkreślić,
polska w filmie jest
rozbudowana, przedstawiona ja
ko jedno z ważniejszych wy
darzeń. Sekwencje dotyczące
Powstania' Warszawskiego krę
cono nie wśród dekoracji ale bu
rząc i wysadzając w powietrze
domy i ulice, zyskując na ekra
nie t efekt nie spotykanej dotąd
autentyczności.

Na- zdjęciu: jedna ze- scen fil
mu.

250 akto-

że sprawa
niezwykle

(Dokończenie ze str. 6)
diatryczńej 183-S6 — dla Śródmie
ścia, Przychodnia, os. Jagiellońskie
bl. 1, w godz. 18—22. tel. 856-26 —

‘dla N. Huty, Przychodnia, ul. Kro
nikarza Galia 24, w godz. 18—22,
tel. 721 -35 — dla Krowodrzy, Przy
chodnia, ul. Krasickiego Boczna s,
w godz. 18—22 . tel. 618-55 - dla

Podgórza, Jnt. Służby Zdrowia: od

godz. S—22, tel. 378-80 . od godz. 22—

8, tel. 240-93, Inf. Toksykologiczna,
Kopernika 26, tel. 1S9-99. Ośrodek
Inf. dla Inwalidów, ul. 1 Maja 5:
tel. 228-11 (pon. śr. i piąt.' 16—18).

Rynek Gł. 42' (tlen), Waryń
skiego 24 (tlen), Długa 88, pl. Wol
ności 7, . Rynek Podgórski 9,
Pstrowskiego 94 (tlen), N. .Huta —-

A. Struga 36, N. Huta — Centrum

A, bl. 3 (tlen).

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz.
do 15.

Radio

W KRAKOWIE

NABÓR DO

GO

GO

lat
mi
dzieżowe
Próby z dziećmi odbędą się
IG—17 bm. w godz. 15—18 w

lokalu ZHP Rynek Gł. 25 II p.
tel. 244-58. W okresie ferii zi
mowych odbędą się zimowis
ka.

*

DZIŚ, TJ. 11 BM. O GODZ.
18.30 W Klubie Krak. Tow.

Fotograficznego przy ul. Boh.

Stalingradu 13 odbędzie się ko
lejny pokaz wybranych 190

przeźroczy z dokumentacji
sztuki Stanów Zjednoczonych.
Projekcję poprowadzi mgr
t.7 . Mostowski.

SLchody udręki
Zdobycie wysokich pięter po

niewygodnych schodach, to dla

młodych raczej drobiazg, co

jednak mają powiedzieć ludzie
starsi, którzy miesiąc w miesiąc
muszą je pokonywać .— aby po
brać bilet na cukier w admini
stracji, przy ul. Stradom 15?

Może warto byłoby zaoszczędzić
trudu rencistom i emerytom i

jiunkt odbioru usytuować niżej?
(Iw)

GODZINIE:

PAN, ul. Sławkowska. 17
Kom. Orientalistyczna:

re

Przed 80 laty

III1898r.

@Na

Zarządu
Kościuszki wybrano komisję,
która 18 bm. odbierze we

Lwowie model pomnika Na
czelnika, wykonany przez
prof. Leonarda Marconiego
według przyjętego projektu.
Ma to być ostateczny już

ostatnim posiedzeniu
Towarzystwa im. T .

model gipsowy, „według któ
rego nastąpi odlanie w brą
zie”. Przewiduje się, że pom
nik Kościuszki stanie w Ryn
ku pod koniec października
1899 r.

„Czas”
© Dzisiejsze, 42-gie ciąg

nienie losów m. Krakowa

przypomniało, iż zeszłoroczna

główna wygrana, która pądła
na nr 67818 dotąd jeszcze nie
została podjęta.

17.30—

tylko18.25 Nie
18.33 Pól wieku
19.15 Przeboje

Siadem naszych
Koncert dnia.

krakowski

— DI< KZS, ul. Zakopiań-
62

_ Dyskoteka.
— Pawilon Wystawowy

pl. Szczepański 3a — od-

Sztaby dla członków
„Pol-

malarstwo \ współczesne”

St. M . Janków-
dziennikarza' od

MPK> „Trąmwa-
7—

z podróży po Indii —

z Janiną Słaby.
— KDK, s. 115 — Sta

wykład

Klub

Serkowskiego

W. Ziętarski. Wieczór poprowa
dzi M. Skwarnicki.

19 — Klub „Starówka”, ul.

Szczepańska 5/H'p. — Kamienie

milczą najgłośniej’ — impresje tu
reckie mgr J. Krasickiego. Kolor,
przeźrocza.

19 — SCK „Jaszczury” —

Klub Myśli Politycznej: „Aktual-
Wscho-

idr

I

DZIŚ O

*■18—
— (S. 26)
doc. clr hab. T. Pobożniak —

ferat- pt. „Causątiyą av hindi”.
* 18 — Klub „Tęcza”, ul. Pras

ką 52 — Z cyklu: Teatr, moja mi
łość — spotkanie z Jerzym Tre
lą, aktorem Teatru Starego.

* 18 — Harcerski Klub Dysku
syjny IV L. O., ul. Zamojskiego
6 — Z cyklu: Nasi współcześni —

spotkanie • z red.
skim nt. „Praca
kuchni”.

*18—

jarz”, pl.
Wrażenia

spotkanie
* 18.30

dium Wiedzy o Sztuce:

prof. Wł . Hódysa — Potęga twór
cza Michała Anioła.

* 19 — Czytelnia Francuska, ul.
Jana 15 —Film „Tristan et Is-eult”

(1973). Projekcja powtórzona bę
dzie 12 bm. o godz. 19.

* 19 — Klub MPiK. pl. Central
ny — Wieczór poezji Władysława
Broniewskiego w wyk. Ewy Ser
wy, J. Brzostowskiego, R. Gajew
skiego.

* 19 — Galeria ZPAF. ul.
3 — Wernisaż wystawy —

rad Pollesch — Fotografie.
-*■ 19 Klub Literatów,

Krupnicza 22 — Wieczór autorski'

zkntoniego Gołubiewa. Recytuje

Mały
Urn-

M!y-

*17

ska
*18

B.WA,
czyt mgr W.
Koła Miłośników Sztuki

skię
cz. I.

>-?18—SARP,ul.Jana11—
mgr P. Pencakowski wygłosi od
czyt nt. „Egipt architektura

zabytkowa i współczesna1’.
18 — PAN — Tow. Milośn.

Historii i Zabytków Krakowa —

prof. dr J. Bieńarzówna —

.. Sta
re i nowe w krakowskiej kulturze
i nauce XVH/XVIII w.”

# 20.15 — Centrum Kultury
Młodz. i Stud. N . Huta, OS. Willo
we 29 — Kawiarnia artyst.: recital

P. Gintrowskięgo.
A POZA TYM:

„Czas”
@ Delegat i członek Wy

działu Krajowego, dr Józef

Wereszęzyński wciąż jeszcze
pertraktuje „z kompetentny
mi kołami wojskowymi w

sprawie wybudowania no
wych koszar, szpitala .i in
nych budynków dla oddzia
łów wojskowych stacjonują
cych obecnie na zamku na

Wawelu”. Rozmowy chwilowo
nie przynoszą spodziewanego
rezultatu, mimo iż w swoim
czasie władze wojskowe po
stawiły warunek: wojsko o-

puści Wawel, musi jednak o-

trzymać od miasta odpowie
dnie pomieszczenia.

„Czas”
@ W budżecie rządowym

na bieżący rok znajdują się-
m. i-n. następujące pozycje:
„Na restaurację katedry -na

Wawelu — 20 tys. złr. Na

restaurację krużganków kla
sztoru Dominikanów w Kra
kowie 1000 złr.

Ann1.
Kon-

Ul.

>na sytuacja na Bliskim
dzie” — red. J. Kalabiński
T. Fryzeł.

* 19.15 — Klub MPiK.

Rynek 4 — „Wieczór poezji
berta Saby” — oprać, dr H.
narska. recytują studenci filologii
włoskiej.

19.30 —- Sala Senatorska. Wa
wel — Wieczór Wawelski. Colle
gium Musicum Arrabonense (Wę
gry), Andrzej Szczepkowski —

słowo.

JUTRO O GODZINIE

* 17 — DDK Krowodrza. ul.

Papiernicza 2 — Studium Wiedzy
o Filmie : zajęcia seminaryjne
. . Związki filmu z. teatrem”: o ;3
— „Dziady” K. Swmarskiego
Anatomia spektaklu. i

DDK

I

W Czytelni Klubu MPiK, Ma
ły Rynek 4 czynna jest wystawa
pt. ..Osiągnięcia i perspektywy
rozwoju PRL po VI i VJ.I Zjeż-
dzie PZPR” w godz. 10—21, nie
dziele od 11 do 15.

W Klubie MPiK przy pl.
Centralnym — wystawa akwarel

Henryka Starzyńskiego (od 9 do

20).
*- Wystawa 12 akwarel — pej

zaży znad ( morza i Szczawnicy —

Anny Drozd — czynna jest w

Klubie Pracowników AGH, al.
Mickiewicza .‘iO.

„Czas”
© Mieszkańcy ulic Radzi-

wiłłowskięj i Niecałej żalą
się na nieporządek na jezd
niach i chodnikach tak wiel
ki, że niepodobna przejść ty
mi ulicami, a są to przecież
arterie komunikacyjne
dworca kolejowego,
czyszczenia miasta

nergicznie zająć się
licami.

od

Zarząd
musi e-

tynji u-

23,30.

Koncert
2Ó.09

\v

22.01)
. do

PROGRAM 1

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 16, 19, 20, 31, 22, 23,
0.01,1,2,3,4,5

16.00—18.25 Tu. Jedynka.
18.00 Radiokurier.
dla kierowców,
piosenki poi.
sprzed lat. 20.05

interwencji. 20.10
21.05 Kronika sport. 21 .15 Kom. To
talizatora Sport. 2L20 Koncert

Chopinowski. 22.20 Tu Radio kie
rowców. 22 .23 Lublin na muz. an
tenie. 23.12 Wiad. sport. 23.15
WOSPR i TV dla słuchaczy w

kraju i za granicą,
PiłOGRAM II

NA FALI 249 M
Wiadomości: 16.40, 21.30,
17,00 Z aktorskiego śpiewnika.

17.20 Pięknym za nadobne —

słuch. 18.15 G. Ph. TeLeman: Fan
tazja Es-dur. 18.30 Echa dnia. 18.40

Mag. handlu zagr. 19.00

wieczorny. 18.40 Reklama.
Studio Młodych. 20.20 Opera
przekroju. 21.40 R. Palester
Variant na 2 fortepiany.
Przegląd filmowy. 22.15 Szkic

portretu H. Michaux. 22 .3 -9 Mag.
studencki. 23.35 Co słychać w

świecie. 23.40 Muzyka.
PROGRAM III

UKF 66,89 MHz
Wiadomości: 17, 19.ąo, 22.
17.05 Muzyczna poczta UKF, 17.10

Wszystkie nagrania
13.10
18.25
wićz
ode.
królowania
bicie!
20 Firma — mag. rozr., 21. L.
Beethovena opera omnia. 22.15 Jazz,
23.05 Między dniem a snem.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR
UKF 68,75 MHz

Wiadomości: 16.40, 22.55.

16.50 Wydarzenia, opinie, re
fleksje (Kr). 17.20 W obronie kra
ju (Kr). 17135 Pol. zesp. instrumen
talne (Kr). 17 .45 W kręgu sztuki

(Kr). 18.15 Utwory skrzypcowe E.
Kreislera gra W. Wiłkomirska

(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Za
bawa. — aud. 19.00 Studium wie
dzy polit. -s-poł. 19.15

hiszp. 19.39 Studio
21.45
22.15

gia.

Ch. Parkera,

Polityka clla wszystkich,:
Czas relaksu, 19 H. Sienkie-
— Rodzina Połanieckich —

pow., 19.35 G. Verdi — Dzień

—opera, 19.50 Wiel-
odc. pow. B . RandaHa,

mag.. rozr., 21.

Lek. jęz.
Ster-co (Kr),
przedstawia,

treść.
w. Conorer
W trosce -o słowo i
Szk. śr. dla . Prac. — Biolo-

22.50 Preludia IJębussy&go.



JUTRO W BUENOS AIRES
_

WAŻNE DECYZJE

..Przygrywka" do losowania
finałów „Mundial 78"

14 STYCZNIA w ośrodku kulturalnym San Martin w Bue
nos Aires nastąpi prolog finałów mistrzostw świata w Ar
gentynie — losowanie pierwszej tury rozgrywek. Główną
rolę odegra w tej ceremonii trzyletni wnuczek prezydenta
FIFA — J. IIavelangego, który będzie wyciągać z urny losy
z nazwami finalistów „Mundial 78”.

Ale zanim nadejdzie moment

. glosowania, ustalone zostaną już
jutro — także w Buenos Aires —

pewne zasady wstępne Speku
lacji na temat ewentualnego, po
działu na grupy, rozstawienia

niektórych drużyn, zastosowania

„klucza”, słowem sterowania

przebiegiem losowania, było bar
dzo wiele, na dobrą sprawę ilu
komentatorów futbolowych pre
zentowało swe przewidywania,
tyle było różnych metod i kry
teriów podziału. Jutro na posie
dzeniu władz FIFA, w których
uczestniczyć będą przedstawicie
le komitetu organizacyjnego mi
strzostw, mają zapaść ostateczne

decyzje w sprawie formuły, lo
sowania. Bardzo trudne posta
nowienia, bowiem w grupie fi
nalistów. wszyscy są przeciwko
Wszystkim. Propozycje komitetu

organizacyjnego, kierującego się
głównie względami finansowy
mi. kłócą się z interesami nie
których drużyn, przedstawiciele
innych znów federacji mają
swoje propozycje, uwzględniają
ce taki podział, który by ich sta
wiał w najkorzystniejszej sytua
cji. Słowem wielkie zamieszanie.

PŁOCK. Reprezentacja pol
skich piłkarzy ręcznych po
konała drugi zespół Rumu
nii 30:22 (15:9).

ciągłe protesty, choć — na dobrą
sprawę — oficjalnie jeszcze żad
nych decyzji nie podjęto. Co z

tego wyniknie przekonamy się
za kilkanaście godzin.

Twórcami głównego projektu
losowania, na zlecenie FIFA, są
doświadczeni działacze piłkarscy
— Herman Neuberger i Herman
Joch z RFN, którzy byli w szta
bie organizacyjnym minionego
turnieju mistrzowskiego. Otrzy
mali oni za zadanie znalezienie

takiego klucza, według którego
można by przeprowadzić w mia
rę sprawiedliwy podział sił. Cho
dziło o to, by ślepy los nie płatał
organizatorom i uczestnikom ta

kich figli, że np. w jednej grupie
znajdą się najmocniejsi, w dru
giej zaś najsłabsi.

Projekt przewiduje, podobnie
jak w 1974 roku, rozstawienie
czwórki najlepszych drużyn z

poprzednich mistrzostw oraz u-

względnienie zasady terytorial
nej przynależności uczestników,
w myśl, której w jednej grupie
nie mogą się spotkać drużyny z

tego samego regionu. Pozostała

pula ma zostać podzielona na

grupę słabszych i mocniejszych.
Dopiero w oparciu o takie roz
stawienie, ma nastąpić losowa
nie.

tę zasadę i zawsze ją stosowano,

ustałyby wszelkie spekulacje, u-

niknęloby się licznych protestów,
żalów i rozgoryczeń. Jak postą
pią jednak władze FIFA trudno

przewidzieć. Już sam fakt zlece
nia pp. Neubergerowi i Jochowi

opracowania klucza, każę przy
puszczać, iż uczciwego losowania
nie będzie.

Do Argentyny zjechali przed
stawiciele wszystkich krajów u-

czestniczących w finałach, jest
■ogromna rzesza dziennikarzy.
Wszyscy czekają na tę pierwszą,
jakże ważną ceremonię związa
ną z turniejem „Mundial 78”.
Obserwować losowanie.będą tak
że nasi działacze — trener J.
Gmoch i sekretarz PZPN — Z.
Buhl. Zaraz po losowaniu wyja-
dą w teren, by w pobliżu mia
sta. w którym będą Polacy roz
grywać pierwszą fazę finałów,
znaleźć kwatery dla naszej eki
py, przygotować grunt na czerw
cową batalię. (ling)

CZY BADZIE W

Na temat wszelkich kluczy,
odgórnych ustaleń, pisałem już
na lamach „Echa”, przedstawia
jąc pogląd, iż jest to sprzeczne
z zasadami fair play, wszyscy
bowiem finaliści (poza obrońcą
tytułu — RFN i gospodarzami —

Argentyną) wywalczyli prawo
startu w .finałach, drogą trud
nych. zaciętych eliminacji, wszy
scy mają więc prawo do równe
go traktowania Gdyby przyjęto

Na zapaśniczej macie
W INDYWI
DUALNYCH

■mistrzostwach,
okręgu w zapa
sach • juniorów
najwięćęj tytu

łów: zdobyli zawodnicy WLKS

Krakus, gromadząc w łącznej
klasyfikacji 141.3 pkt. i wyprze
dzając Prądniczankę 48,5 pkt. A

oto zwycięzcy poszczególnych
wag: M. Szostak (Krakus), S.
Merstein (Prądniczanka), K. Du
dziak, M. Włodarski, K. Woło
wiec. B. Kowal, M. Krawczyk,
B. Michalski (wszyscy Krakus)
: J. Stachowiec (Prądniczanka).

UWAGA!

amatorzy ślizgawki

Z życia TKKF
W ZORGANIZOWANYM przez

Zarząd. Dzielnicowy TKKF

Śródmieście noworocznym tur
nieju tenisa stołowego zwycię
żył J. Kapusta (,,Apollo-”). Dai-
sza kolejność: T. Gołąb („Ener-
goprojekt”), J. Gaszyński (PGM
Śródmieście). A. Polak („Apol
lo”), J. Szeląg („Stomil”) i T.

Lisiński (MDK).

,A.

AMATORÓW ślizgawki na

■łyżwach Dzielnicowy Szkol-
■ny Ośrodek Sportowy w

Śródmieściu zaprasza na lo
dowisko czynne na placu Na
Groblach. Obiekt. otwarty
jest codziennie w godz.
8—18. Wstęp wolny.

W ŁĄCZNEJ klasyfikacji tur
niejów rekreacyjnych pań w

tenisie stołowym, organizowa
nych w ubiegłym roku w dziel
nicy Śródmieście triumfowała

E. Klimonczyk przed H. Szy
mańską (obie z ogniska „Pryz
mat”), I. Surówką („Lajkonik”),
D. Pilch („Prokocim”), i A. Po
lak („Apollo”).

nr

- --On nie pije,: Wychowały go ciotki,, osoby suro
wych zasad, zresztą nadal razem mieszkają.’

—■Czy miał zapalony reflektor?
— Śledztwo ustaliło, że miał. Dzieci się pewnie ba

wiły, ■.Józef rhćiał przeskoczyć przez drogą 1 wtedy
został potrącony,

— Miał złamaną nogą?'
— W dwóch miejscach.
~ Będzie kulał?
-— Nie, Za tydzień lub dwa nic mu nie będzie.

'—- Nie może jeszcze chodzić?
— Nie.
— Czy wypadek przyniesie Marcellinowi jakąś ko

rzyść?
— Zakład ubezpieczeń wypłaci pewną sumę, bo

Juśseau przyznał, że wina była prawdopodobnie po

jego stronie
— A pan wierzy, że tak było?
Doktor wołał pokryć zakłopotanie wybuchem śmie

chu.
— Zaczynam się dowiadywać, jak wygląda to, co na

Quai des Orfeyres nazywa się krzyżowym ogniem py
tań Wolę, puścić farbę. Tak to się u was nazywa,

prawda?
Napełnił kieliszki.
Mateellin to biedaczysko. Wszyscy wiedzą, że już długo

nie pociągnie. Nic można do niego mieć pretensji, że pije,
bo nigdy nie miał szczęścia. Mało tego, że'u nich w

domu zawsze ktoś był chory, to jeszcze wszystko, do

czego się brał, rozłaziło się mu w rękach. Trzy lata
temu wydzierżawił lakę, żeby założyć hodowlę buka
tów ł właśnie wtedy przyszła taka susza, że wszyst
ko stracił Klepie biedę Ta jego kamionetka ciągle
nawala i częściej widzi się ją na poboczu drogi niż

rozwożącą mięso
— Czyli że Jusseau nie mając nic do stracenia, bo

przecież płaci zakład ubezpieczeń, wziął na siebie

winę?

BIRMINGHAM. W pierw
szym tegorocznym starcie w

tenisowym turnieju Grand
Prix (6 gwiazdek) W. Fibak

pokonał M. Cahilla (USA)
8:2, 7:5.

RZESZÓW. W ćwierćfina
łowym meczu koszykarzy o

Puchar Ko raca Resovia, po
fatalnej grze, przegrała z

SC Moderna le Mans (Fran
cja) 75:103 (35:48).

LFS MOSSFS. H. Wenr.ol

(Liechtenstein) wygrała zali
czany do PS slalom gigant
kobiet wyprzedzając NT. Ka-

serer (Austria) i F. Serrat

(Francja).

W RIEGRAFICZNYM

SKRÓCIE

CASTELROTTO. W biegu
narciarskim na dyst. 30 km
Polak .1 . Łuszczek zajął 3

miejsce. Zwyciężył Włoch G.

Capitanio.
MADONNA Dl CAMPI-

GŁ1O. W międzynarodowych
zawodach łyżwiarzy szybkich
biegi na 500 i 1000 m wygrął
Kanadyjczyk G. Boucher

(38,14 sek. i 1.16,86 min.), a

Polak J. Jóźwik zajął dwu
krotnie 2 miejsce (38,71 sek.
i 1.10,84 min.).

HINT1RSTODŁB. A . Wen-

żel (Liechtenstein) zwyciężył
w slalomie gigancie zalicza
nym do punktacji FIS. J . Ba
chleda nie ukó.ńfrzył konku
rencji.

TYM ROKU?

Jeszcze raz o dachu
nad lodowiskiem

KRAKOWSKIE sztuczne lodowisko powstało lata temu, jako
jedno z pierwszych w Polsce. Radość była wielka, praca jednak
nie skończona, obiekt bowiem miał być przykryty dachem. Róż
ne przeszkody uniemożliwiły realizację tego zamierzenia i do
dziś w naszym mieście nie mamy hali lodowej, która by umożli
wiała rozgrywanie zawodów hokejowych, czy łyżwiarskich w

dogodnych dla sportowców i widzów warunkach. O sprawie pi
sano już wiele razy, apelowano do władz, krytykowano, skutek

był mizerny. Dopiero ostatnio coś się zaczęło dziać, na krakow
skim' sztucznym lodowisku rozpoczęto prace modernizacyjne.

Przedsięwzięcie jest trudne, postanowiono bowiem prowadzić
roboty bez zamykania obiektu, zdając, sobie sprawę jak bardzo

potrzebne jest lodowisko nie tylko hokeistom I-ligowej Cracoyii,
ale też mieszkańcom miasta, którzy tłumnie przychodzą tu po
jeździć na łyżwach. Dlatego też plany opracowane w Wydziale
I<uitury Fizycznej i Tuiystyki Urzędu Miasta poszły w kierun
ku wolniejszego nieznacznie tempa prac, przy cały czas czynnym
lodowisku. Zrobiono już sporo, choć może dla niewtajemniczo
nych rzeczy nie bardzo zauważalnych. Unowocześniono system
zamrażania tafli (tak, że np. mała tafla może być czynna przez
11 miesięcy w roku),. rozebrano trybuny i utwardzono teren,
wbijając w ziemię 72 betonowe pale. Rozpoczęto już także pro
dukcję prefabrykatów na trybuny.

To modernizacji lodowisko wyraźnie zmieni swój wygląd. Po
wstanie kryty obiekt wielofunkcyjny służący jako plac gry dla

hokeistów, ślizgawka dla starszych i młodszych amatorów jazdy
na łyżwach, a także obiekt, w którym będzie można organizować
imprezy widowiskowe. W hali znajdą się pomieszczenia dla

sportowców, gabinety lekarskie, szatnie dla publiczności, kawiar
nia oraz widownie: na 4 tysiące miejsc przy zawodach sporto
wych i 6000 miejsc w .czasie innego rodzaju imprez.

Prace — jak już wspomnieliśmy — trwają, dzięki zaangażowa
niu projektantów (Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Bu
downictwa Ogólnego) oraz wykonawców (Przedsiębiorstwo Zme
chanizowanych Robót Inżynieryjnych i Centralny Ośrodek Ba-

dawczo-ProjektoWy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”) jest
nadzieja, że jeszcze w tym roku, ńajnóźniej na- przełomie roku
1973/79 obiekt zostanie przekazany mieszkańcom miasta. Długo
juz czekamy na przykrycie sztucznego lodowiska w podwawel
skim grodzie. Miejmy nadzieję, że tym razem wreszcie się do
czekamy! (jl)

— Mniej więcej tak. to wygląda.
— Wszyscy o tym wiedzą?
— W niniejszym lub większym stopniu. Towarzy

stwo ubezpieczeniowe jest czymś nieokreślonym i da
lekim, podobnie jak rząd, więc brunie stamtąd pie
niędzy uważa się za rzecz słuszną.

— Pan wystawił świadectwa?
— Oczywiście.
— Zredagował je pan w ten sposób, żeby Marcel

dostał jak najwięcej?
— Powiedzmy, ze położyłem nacisk na komplil;.-

cje, które mogłyby zaistnieć.
— Ale nie było komplikacji?
— Mogły być, Ile razy krowa zdycha od nagłej

choroby, weterynarz podpisuje zaświadczenie, że to

był wypadek.
Tym razem Maigret uśmiechnął się.
— Jeśli dobrze zrozumiałem, syn Marcellina mógłby

chodzić już od tygodnia czy dwóch?
— Od tygodnia.
— Trzymając go w gipsie daje pan jego ojcu szan

sę ubiegania się o wyższe odszkodowanie?
— Jak pan widzi, nawet lekarz musi być po trosze

kanalią Gdybym odmawiał, już by , mnie dawno tu

nie było. A nauczyciel właśnie dlatego siedzi w więzie
niu, że odmawiał wystawiania grzecznościowych y.a-.

świadczeń Gdyby szedł im bardziej na rękę, gdyby
się stale nie kłócił z Thśo i nie wytykał mu zbytniej
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STYCZNIA
Honoraty -

Matyldy

Teatry
Słowackiego 19.15 Mieszczanie.

Miniatura (pl. św. Ducha 2) 19.15
Cudzoziemka. Modrzejewskiej 19.15

Iwona. księżniczka Burgunda
(premiera studencka, abonam.

nieważne), 20 Scena Forum Po
jedynki. Kameralny 19.15 Opera
za trzy grosze. Bagatela • 19.:>0
Szkoła żon. Ludowy 719.15 Romans

z wodewilu. Muzyczny (ul. Lu
bicz 4'8) 19.15 Pchla w uchu (od
1. 18). Groteska 17 Hej na smoka.

Kina

^siennikiem, '30730 . Jęi. ang. K

kurs podst., 21 Jęz. ras. — ku?,
podst., 21.30 24 godziny, 21.40
ni znad Niemna — film
rystyczny tv ZSRR, 22.1Ó 5tl?,
Kino — Kos — niemy film fa?

USA.
CZWARTEK — I: 6..30 RTSS

matematyka, 7 RTSŚ — powtórz
nie wiadomości, 10 ■Jęz. polski
kl. II lic.. 11.05 Jęz. polski —

VII, 11,45 Miłość w sąsiednim

koju — film fab. CSRS, 13 Decyśjt
piętnastolatków. 13.45 RTSS

matematyka. 14.15 RTSS —1

ka. 14.55 Program dnia, 15 Mph.
die — Stereo i wy kolorze, 15^
Kino Filmów Animowanych,
Dziennik, 16.1(1 Obiektyw,
Ekran z bratkiem, 18 Rep. wóij.
kowy. 18.20 Grupa organowa k,

Sadowskiego i L. ’

Urbańskiej
18.50 Radzimy rolnikom. 19 Dobra,
noc.

czór
wiek z Marsylii — ode. n

sensac.

Bliżej Indii — film dok., 23 Dzień-
nik.

19.10 Siódemka, 19.30

dziennikiem, 20.30z

wł„ 21.45 Pegaz.

jas-
*Gwardia

19.15 W

Kijów 16.45 Żołnierze wolności
cz. I i II (radź.-poi, 1. 12)', 20.15

Zabity na śmierć (USA 1. 15).
Uciecha 15.45, 18. 20.15 Supereks-
pres w niebezpieczeństwie (jap. 1 .

15). Warszawa 15.45, 18, 20.15 Omen

(ang. 1. 18). Wolność 15.45. 18, 20.15

Każdy ma swoje piekło (tf. 1. 13).
Sztuka 16. 18, 24) Tańczący
trząb (poi. 1. 15). Ml.

(ul. Ljiibicz 15) 14.45. 17
mroku nocy (USA 1. 18). Wanda

15.45, 18, 20.15

pantery (ang. 1.

mojskiego 50) 16,
żydenla cz. Ii
Świt (os. Teatralne 10) 1S,
Godzilla contra Gigan (jap. 1. 12).
M. Sala 15 Nasz dziadek Józef'

(czes. 1. 15), 17, 19.15 Oddział
(USA 1. 15). Światowid (os. Na

Skarpie 7) 16. 19 Gorące polowanie
(jap. 1 . 15). M. Sala 15, 17, x9._15
Policjanci (USA 1. 13). Dom Żoł
nierza (ul. Lubicz 48) 16 Wielka

podróż B’olka i Lolka (poi. b.o.).
Kultura (Rynek Gł. 27) 18. 20.15
Ucieczka gangstera (USA 1. 18).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16. 18,
20 Znachor (poi. 1 .

wiec (ul. Grzegórzecka
ly książę (USA b.o .).
(Oleandry 1) 18. 20.30
ska Sesja Filmowa:

współczesnego kina — Carlos Saa
ra (hiszp.) impreza zamkn.

(Gazowa 21) 16. 18 Nie ma

wy (fr.l . 15). 20 Rebus (poi.
Maskotka (Dzierżyńskiego

'15.30, 17.30 Miłość Adeli H.

15), 19.15 dzieje grzechu (poi. 1.

18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16,
17 Przygody Bolka i Lolka. 18.' 20
Dramat namiętności (kanad. 1. 13).
Podwawelskie (ul. Komandosów

21) 16, _

18 Dagny (poi. 1 . 15), Tę
cza (ul’. Praska) 17 Krzyżacy (poi.
b.ó .), Ugorek (os. Ugorek) 17
Śmierć przychodzi dwa razy

(bule.
1.' 18).
16, 18,

cz.

15

15),
15).

Powrót

12). Wrzos (Za-
19 Śmierć pre-

II (poi: 1. 12).
18, 20

różowej

12). Związku-
71) 20 Ma-

Rotunda

Ogólnopol-
Mistrzowie

Wisła

spra-
1. 15).

53)
(fr. 1.

(os. Ugorek)
d'wM

1. 15). 19 Chinatown (USA
Sfinks (Majakowskiego 2)
20 Uśmiech (USA 1/

Telewizja
13).

Środa — i; 14.55 Program
15 Melodie -

15.30 NURT.

Obiektyw, 16.30 Dla dzieci
si rodzice pracują -

zielonym dzbanie.
Paweł Finder,
Małego Lotka,
kobiet. 18.15 Kółko i krzyżyk,
18.30 Ze świata burleski. 19 Do
branoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wie
czór z dziennikiem, 20.30 Film TV
na świecić
ci— .film

inspekcja 1

mysly K.

nik, 23.10
lit. ;

hrodA -

dnia. 13.10

chłopców,
cz.

Druskat -

NRD. 17.2:
film fab. CSR5

Program lokaln y,

dnia,
progr, TV ZSRR,

16 Dziennik, 16.10

Na-
- Ballada o

. 17 Rodowody —

17.30 Losowanie
17.45 Nie tylko dla
Kółko i krzyżyk.

■— Podróż w ciemnoś-
fab. USA. 22.15 Ret ra

czyli stare i nowe po-
Jędru.sik. 22 .55 Dzien-
11 wieczorem — progr.

— II:
Kino

— - Do

H filmu fab. -

odc.

.Spray

15.05 Program,
dziewcząt i

przerwy 0:1 —

TP, 15.40 Daniel
TI film • fab. TV

•y młodych —

19 Dobranoc, 19.ji
19.30 Wieczór z

Czł>
filńi

Wystawy-muzeo
Wawel — komnaty (sr. H-U,

czw. 10—15), Wąwel zaginiony (śr,
czw.. 10—15.30),. Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (śr. czw. 10-

Ł6)v Muzeum Lenina, Topolog
5., Lenin w; Polsce, w Krakowie 1

w dniach Wielkiego Października1
(śr. 9— .17,. czw. 9—1,6 — wst. wol..,),&
Oddział w Poroninie: Lenin. na

Podhalu (śr. czw. 8—16 — wst.®

wol.), w Białym Dunajcu (.śr. 9-
16 — wst. wol., czw. niecz.), Mu
zeum Historyczne — Oddział?/, -la
na 12: Militaria. Zegary (śr. 10-
18. czw. 9—15). Szpitalna 21:
je teatru krak.‘oraz „Zawsze We
sele” (śr. 9—15, czw. . 9—17),r
Franciszkańska 4: Szopki kra^B

kówskie (śr. czw. 10—18), Muzeum

Narodowe, Oddziały, Sukiennice;','.
Galeria poi. malarstwa i rzeźby
1764—1900 (Śr. 10—16. CZW. 12—18 -

wst. wol.), Dom Matejki, .Florian-J
ska 41 (śr. czw. 10—16), Szolaysd
kich, pl. Szczepański 9- Pol. ma
larstwo i rzeźba do 1764 r. .(-r .

niecz. czw. 10—16). Czartoryskich,
Pijarska 8: Arcydzieła ze- zbio
rowy Czartoryskich (śr. niecz., czw.ffl
12—18 — wst. wol.) . Nowy Gmach,
al. 3 Maja 1: Polska-Czechosłowa-

cja — Wieki sąsiedztwa i przyjaź
ni (śr. 12—18 — wst. wol.. czwj
10—16). Archeologiczne, Poselska
3: Starożytność i średniowiecze

Małopolski i in. (śr. niecz. . czw,®
14—18 — wst. wol.). F-tnograficz- j
ne, pl. Wolni.ca . 1: Malarstwo K.
Gawłowej. (śr. czw. 10—15), Prxy-j
rodnięze, . Sławkowska 17: Fauna

Polski, Fauna epoki lodowcowej .

(śr. czw. 10—13 — wst. wol'.), Pa-1
wiion Wystawowy, pl. Szczcpań-1
ski 3a:. Człowiek i otoczenie
czw. 11—18), • Galerie: Pryzmat,
Łobzowska 3;
ków- (.śr. czw.

Nowoczesnej, N.
ciuszkówskie- 5:
Prace (1943—77)
.Arkady, pl. Szczepański
zy, rysunki 1975—1977 J. L . ..Ząb- 1

kowskiego
’

(śr. czw. 11 —13). Pałac
Sztuki, pl. Szczepański 4: Dorocz
ny Salon Malarstwa Krakowskie- :

go (śr. czw. 10—17). al. ftóż 5': :

Wyst. konkursu na rysunek i na-

stel (śr. czw. 11 —18). Rydlówka,
Tetmajera 28 ,(śr. 11—14. czw. 15— '

18), KTF, ul. Boh. Stalingradu 13:
Yenus 77. cz. II (9—21). Kopalnia
Soli, Wieliczka oraz Muzeum Zup
Krakowskich (9—16). Kramy ‘Do
minikańskie, 'Stolarska 8/10:. Wyst.
lalek i masek K. Mikulskiego < ;r.

czw. 11 —19). 'Jama Michalika. *FH-
riańska 45; Malarstwo A. Bilskfej-
Tarantiuk (10

Fauna epoki-
10—13

Wystawowy, pl.
otoczenie -Gr

Galerie: Pryzmat,
Prace krąk.

10—13)’

Huta, os.

J. Maziarska —

(śr. czw. 11 —1'.),
: Obra- j

W

hojności z rządowej kieszeni, możliwe, że by go w

końcu przyjęli za swego.
— Mimo tego, co się przydarzyło jego żonie?
— Oni wszyscy mają nie gorsze rogi.
— Czy Marcel Sellier był jedynym świadkiem wy

padku? .4
— Mówiłem panu, że to stało się wieczorem. Na

drodze nie było nikogo innego.
— Ktoś mógł ich widzieć, przez okno?
— Ma pan na myśli starą Birard?
— Przypuszczam, że nie siedziała ciągle w kuchni,

że czasami wchodziła cło frontowego pokoju,
— W czasie śledztwa nie było o niej mowy. Nic nie

mówiła.
Doktor podrapał się w głowę, tym razem był zu

pełnie poważny.
— Mam wrażenie, że pan w końcu dowie .się tego,

co pan chce wiedzieć. Zaznaczam,
’

że jeszcze nie na
dążam za pańską myślą.

— Jest pan tego pewny?
— Czego?
— Z jakiego powodu dziś' rano Marcelim chciał się

na mnie rzucić? '; .

— Był pijany.
.

— Ale dlaczego chciał się wziąć właśnie do mnie?
— Był pan jedynym obcym w oberży. Kiedy wypije.

wydaje mu się, że jest prześladowany. A stąd już
krótka drogą do wyobrażenia sobie, że pan. przyje
chał tu tylko po to. by go szpiegować... .

— Pan starał się go uspokoić.
■— Wołałby pan bijatykę?'
— Theo unieszkodliwił go dając mu do wypicia

podwójny czy potrójny Pernod i zaniósł go na piętro.
Po raz pierwszy widziałem zastępcę mera. w roli

psa z Góry Św Eernarda.
— Marcellin jest jego kuzynem.

(Ciąg dalszy nastąpi) (44)

trąb-i
Sztuki

Koś- i

Chir., Laryng., Urolog. w.i.n-

ciawska 1, Chir. dziec.. Prądnicka
'35: Okulisi, WitkoWlce (Neurologia

oraz inne oddziały szpitali wg re. -'

jonizacji),. Pogot. Ratunk.: Łaza
rza 14: Ambulatorium
czne (całą dobę), ■
tei. 99, zachorowania I

zy 238-33 , Informacja 1

Rynek Podgórski 2.:
Lotnisko
MO tel

371-37 (16—22) dla dzieci i młodzie
ży 611-42 (14—18), Straż Poż. 98. Inf.
o Usługach.
271-30, ........

Pocot. MO
Ratunk. 422-22 . 417-70. Straż Po£

433-33, Dyżur pediatr. dla No
wej Huty. Szpital w Nowej
Hucie. Informacja kolejowa raar.

241-32. kraj. 223^33. 295-15. Pomne

Drogowa, PZxM, ul. Kawiory 3 —

Kraków; tel. 755-75 1 748-92 (7—Ż2),
Milicyjny Telefon Zaufania 215-41

całą dobę. 262-33' (8-16). Krnk.
Tów. Świadomego Macierzyństwa,'
M.lodz.' Poradnia Lekarska.'Ul. Bon.

Stalingradu 13. W . 278-08 (9—18). -,

Wizyty domowe lekarzy chorób
dzieci oraz lekarzy kardiologów —

— Lek. Spóldz. 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/ITIp (tel. 244-02 w godz. 11—

18). Poradnia Przedmałżeńska i

Rodzinna, pl. Wiosny Ludów 6

(sr. i piąt. 16—1.9), Dyżurne przy
chodnie — ogólne, pediatryczne,
stomatologiczne, gabinety zabie
gowe (świadczenia ambulatoryj
ne i wizyty domowe), Przy
chodnia, al. Pokoju 4. w godz.
18—22. tel. 181-80, a dla poradni óe-

(Dokor'iczenie na str. 5)

i

tel

625-50,
Balice 745-68,

97, Telefon

Okuli sf?/-

wypad.ki
przewo-

657-57.

PogOt.
Zaufania

Floriańska 20. tri.
228-90 (7—18), Nowa Huta:

tel. 444-44, Pogot.
1, 417-70,

pediatr.
Szpital
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