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wyborczej
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nistoruanc
rendez-vous w kosmosiB

Postanowienia
II Krajowej Konferencji PZPH
platformy wuborczy HN

11 bm. obradowała w Warszawie plenarna sesja Ogól
nopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Odbywa
jąca się w dzień po II Krajowej Konferencji PZPR sesja
OK FJN w pełni poparła program partii i potwierdziła
jedność poglądów Polaków wobec podstawowych spraw
teraźniejszości i przyszłości naszej socjalistycznej Ojczy
zny. Szeroka dyskusja przedstawicieli wszystkich środo
wisk naszego narodu określiła kierunki działalności ogniw
FJN oraz miejsce każdego Polaka w realizacji programu
dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jedno
myślnie przyjęto deklarację wyborczą FJN. Ten ważny
dokument polityczny określa podstawowe treści kampanii
wyborczej do rad narodowych stopnia podstawowego.

Sala
kolumnowa Urzędu Ra

dy Ministrów. Nad prezy-
r dium, na tle biało-czerwonej

wstęgi, stylizowany orzeł i ha
sło: „O dalszą konsekwentną
realizację programu wyższej ja
kości . życia i '

pracy narodu, o

dalsze pogłębienie socjalistycz
nej demokracji”.

Miejsca na sali obrad zajmu
ją członkowie OK FJN — człon
kowie partii i stronnictw poli
tycznych, bezpartyjni działacze

społeczni, przedstawiciele samo
rządów, organizacji zawodo
wych, kobiecych i .młodzieżo
wych, przedstawiciele różnych
wyznań.

Na sesję przybywają, gorąco
witani, członkowie Biura Poli
tycznego i Sekretariatu KC
PZPR z I sekretarzem KC PZPR

Edwardem Gierkiem. Obecni są
członkowie władz ZSL z preze
sem NK ZSL Stanisławem Guc-

wą i członkowie władz SD z

przewodniczącym CK SD Tadeu
szem Witoldem Młyńczakiem.
Przybyli też członkowie rządu
z prezesem Rady Ministrów Pio
trem Jaroszewiczem.

Plenarną sesję Ogólnopol
skiego Komitetu Frontu Jedno
ści Narodu otworzył przewod
niczący OK FJN — Henryk Ja
błoński.

Zebrani chwilą ciszy uczcili

pamięć zmarłych w ostatnim o-

kresie członków Prezydium .

Plenum OK FJN —- wybitnych
działaczy społecznych i państwo
wych a wśród nich: Mieczysła
wa Karasia, Konstantego Łu
bieńskiego, Jana Wasilkowskie
go, Czesława Wycecha.

. Zadania działaczy
becnej kampanii
przedstawił Henryk

(Omówienie jego
nia drukujemy na str. 3).

W dyskusji głos zabrało 18
mówców: członek Prezydium,
sekretarz NK ZSL — Edward

Duda, przewodniczący CKR SD
— Michał Grendys, górnik z ko
palni „Staszic” w Katowicach

— Andrzej Nalepa, przewodni
cząca Wojewódzkiej Rady Ko
biet w Chełmie — Elżbieta Za
jąc, wiceprzewodniczący Rady

(Dokończenie na str. 2)

Od czerwca 1977
roku w Kopalni
Węgla Brunatnego
„Bełchatów” trwa

zbieranie nadkła
du przez kopar-
kę-gigant o wa
dze ponad 7 tys.
ton. Wykonany
wykop ma ok. 50
m głębokości, 170(1

długości i 450
szerokości. Na

belchatowskiej
odkrywce trzeba

jeszcze wybrać
153 min m szesc.

ziemi, by dostać

się do pierwszego
węgla. Termin ten

wyznaczono na

1930 rok. W roku

bieżącym przewi‘
duje się wydoby
cieok.31minm
sześć. nadkładu.
Na zdjęciu: gi
gantyczna kopar
ka kolowa-czer-

pakowa w czasie
zbierania nadkła
du, Obok: Ta
deusz Dobosz —

zastępca przodo
wego koparki o-

raz Zbigniew Mi
chalak — przodo

wy koparki
CAF — Zbraniećid

ZE ŚWIATA

Na nabrzeżu- Tamizy w Londynie
wybuchł 10 bm. groźny pożar w

jednym ze starych magazynów, W

związku z trwającym strajkiem
strażaków ogień gasiło wojsko. Za
rysowuje się jednak nadzieja na

zakończenie trwającego od 9 tygo
dni strajku brytyjskich strażaków.
O losach strajku zadecyduje spe
cjalna konferencja delegatów
związkowych, zwołana na dzisiaj
w Bridlington. Kierownictwo zwią
zku -wystąpi na niej z rekomenda
cją przyjęcia 3-stopniowej oferty
poprawy warunków materialnych
strażaków i powrotu do normalnej
pracy. CAF — UPI — telefoto

W TOCZĄCYCH się w Gene
wie rokowaniach radziecko-

amerykańskich w sprawie o-

graniczenia zbrojeń strategicz
nych (SALT II) osiągnięto isto
tne zbliżenie stanowisk, co po
zwala przewidywać, że roko
wania te zakończą się pełnym
sukcesem. Potwierdzili to w

środę rzecznicy obu delegacji.
W MOSKWIE odbyło się ple

num Centralnej Rady Radziec
kich Związków Zawodowych
(WCRZZ), na którym uchwalo-

f no rezolucję stwierdzającą, iż
J głównym zadaniem ruchu, zwią-
) zkowego jest stworzenie każde-
*mu -pracownikowi, .pązedsię-
f biorstwu i każdej gałęzi gpspo-
4 datki warunków sprzyjających
i pomyślnemu wykonaniu zarów-
? no planu tegorocznego, jak i

Ż planu 5-letniego.
i NA ZACHODNICH giełdach
7 walutowych nadal notuje się
( spadek kursu dolara. Wynika
f więc wyraźnie, że decyzje pód-
4 jęte ostatnio przez USA w ce-

) lu podtrzymania kursu waluty
5 amerykańskiej nie przyniosły
! oczekiwanych rezultatów. Bez

1 konkretnych wyników zakoń-

2 czylo się także spotkanie gu-
V bernatorów banków central-
t nych państw zachodnioeuropej-
! skich w Bazylei, którzy nie
i zdołali wysunąć konkretnych J.

} zaleceń w celu uzdrowienia sy- (
s tuacji.

Dziś w Krakowie zmarł jeden
s najbardziej .zasłużonych ludzi
dla rozwoju naszego regionu, po
seł Józef Nagórzański. Z nazwi
skiem tym łączyliśmy zawsze i

łączyć będziemy wszystko co po
stępowe, skierowane dla załat
wiania najpilniejszych spraw
ludzkich. Zaangażowany bez re
szty w pracy zawodowej łączył
w sobie pasję działania społecz
nego, umiejętności organizator
skie z wielkim życiowym do
świadczeniem i kwalifikacjami.
Pamiętają go wszyscy mieszkań
cy ziemi krakowskiej jako szcze
gólnie wrażliwego na ludzkie

nieszczęście, zawsze znajdujące
go czas na pomaganie potrzebu
jącym. Bezkompromisowo zwal
czał wszelkie przejawy bezdusz
ności i formąlizowania.

Józef Nagórzański urodził sic.
9 września 1912 roku w Siedli-

szowieach w b. powiecie Dąbro
wa Tarnowska w rodzinie chłop
skiej. Od najmłodszych lat po
znał ciężką pracę jako robotnik

w Zakładach im. Szadkowskiego.
Zakład ten zresztą był wiodącą
szkołą życia, dla tego wielkiego
formatu działacza robotniczego.

Od 1953 r. był członkiem

Egzekutywy Komitetu Woje
wódzkiego w Krakowie. W 1955
roku powołany został na stano
wisko sekretarza Komitetu Fa
brycznego PZPH w Hucie im.

Lenina — był partyjnym orga
nizatorem budowy Huty. Był
przewodniczącym Wojewódzkie
go Komitetu FJN, zastępcą człon
ka Komitetu Centralnego PZPR.
Za swoje zasługi, za umiejętnoś
ci w załatwianiu spraw ludzkich

powołany został w 1955 r. na

przewodniczącego Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Krakowie, a społeczeństwo
obdarzyło go najwyższym zaufa
niem wybierając posłem do Sej
mu PRL. 31 marca 1972 r. prze
szedł na emeryturę.

Okres rozstania się z pełnie
niem oficjalnych funkcji polity
cznych i gospodarczych nie był
dla Józefa Nagórzańskiego za
kończeniem pracy. Zawsze słu
żył radą i pomocą wszystkim
potrzebującym. Brał czjnny u-

dział w życiu społeczno-gospo
darczym naszego regionu. Za

swoje wybitne zasługi, za dzia
łalność, za oddanie społeczeńst
wu, krajowi odznaczony
najwyższymi
państwowymi
Sztandarem Pracy I i ii klasy,
Krzyżem Komandorskim z

Gwiazdą, złotymi odznakami Za

zasługi dla Ziemi Krakowskiej,
Pracę Społeczną dla Miasta
Krakowa oraz dziesiątkami in
nych odznaczeń. Cześć Jego pa
mięci!

był
odznaczeniami

1 resortowymi:
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Kraków, czwartek 12 stycznia 1978 r,

W Mowskiei AWF

powstał Instytut
IKBI II

W Krakowskiej Akademii Wy-.ren jest prof. dr hab. Adam
chowania Fizycznego powstai
Instytut Ręhabilitacji Ruchowej.
Pierwszą zapowiedź starań w tej
sprawie publikowaliśmy na na
szych łamach dokładnie 5 lat
temu. Dzisiejsza wiadomość jest
więc zarazem dowodem nieby
wałej konsekwencji i wytrwało
ści w staraniach o stworzenie tej
placówki, której społeczna przy
datność nie wymaga już teraz

uzasadnień.
W ramach Instytutu działać

będą 2 zakłady: rehabilitacji ru
chowej oraz sportu, rekreacji i

turystyki dla inwalidów. Nowo

powołany Instytut ma już przy
gotowaną bazę: AWF prowadzi
3- letnie zaoczne studia techni- ;
ków fizjoterapii, podobne studia
4-letnie dla innych pracowników :

zajmujących się rehabilitacją .

leczniczą, a w bieżącym roku a-

kademickim wprowadzone zo
stały do programu także dzien
ne studia 4-letnie. Absolwenci

wszystkich
'

tych' form studiów'

otrzymują dyplomy magistrów
rehabilitacji (tytuł ten został o-

ficjalnie wprowadzony do no
menklatury tytułów za wodo- ;

wych). AWF prowadzi także
studia podyplomowe oraz spe
cjalizację w dziedzinie rehabili
tacji dla studentów innych kie- i

runków studiów, głównie —

nauczycielskiego.
Kadrę Instytutu stanowi 12-o-

sobowy zespół pracowników na
ukowych, jego twórcą i dyrekto-

W środę o godz. 15.06 czasu

warszawskiego nastąpiło połą
czenie radzieckiego statku kos
micznego „Sojuz-27” z pilotowa
nym kompleksem orbitalnym
„Salut-6”—„Sojuz-26”.

Po raz pierwszy w historii ko-

smonautyki na orbicie ókoło-

ziernskiej utworzono pilotowany
kompleks naukowo - badawczy,
składający się ze stacji orbital
nej i dwóch statków kosmicz
nych. Na pokładzie kompleksu
pracują czterej radzieccy kos
monauci Jurij Romanienko, Gie-

orgij Greczko, Władimir Dżani-
bekow i Oleg Makaroty.

Przez 5 dni załoga komplek
su orbitalnego będzie wykony
wać wspólne badania naukowo-
techniczne i eksperymenty. Po
zakończeniu zaplanowanych
prac, kosmonauci Dżanibeko% i
Makarów powrócą na Ziemię
statkiem „Sojuz-26”, którym
przybyli na stację kosmonauci
Romanienko i Greczko 11 grud
nia ub. roku.

łączeniu się „Sojuza-27” z orbi
talnym kompleksem naukowym
„Salut-6”—„Sojuz-26” i zamieś
ciły na ten temat pierwsze ko
mentarze. Spotkanie ua orbicie

agencja UPI nazywa „historycz
nym rendez-vous”. Wyraża ona

pogląd, że połączenie się dwóch
statków kosmicznych stacją
orbitalną toruje radzieckiej ko-

smonautyce drogę do utrzymy
wania załogi na stacji orbitalnej
w kosmosie przez cały rok.

Pąchalski, a zastępcą dyrektora
ar Tadeusz Kasperczyk. Znako
mite warunki pracy i rozwoju
zyskał Instytut w nowym, pięk
nym gmachu AWF przy al. Pla
nu 6-letniego. Dzięki umowom

z Akademią Medyczną i Wydzia
łem Zdrowia — AWF zapewniła
sobie możliwość korzystania z

bazy klinicznej oraz Krakow
skiego Szpitala Zespolonego im.
G. Narutowicza.

Podobny instytut powstał w

ub. roku we Wrocławiu. Kra
kowska AWF jest więc drugą
uczelnią w kraju z takim rozma
chem rozwijającą kształcenie w

dziedzinie rehabilitacji, które

staje się nieodzownym elemen
tem leczenia we wszystkich nie
mal dziedzinach medycyny.
AWF w Krakowie kształci spe
cjalistów dla 7 ościennych woje
wództw. (n)

Zakłady Radiowe im. Kasprzaka w

Warszawie, są największym w kra
ju producentem magnetofonów.
Robi się tu 6 typów magnetofo-
rfów kasetowych i aż 17 typów
szpulowych. Nowością tego roku

będzie magnetofon stereofoniczny
M 2403 SD

Zwiększa. się
szukiwanych
MK 2396. Na

popytu, lecz

Zakłady zapowiadają
wzrost produkcji tego asortymen-

Na zdjęciu: jeden z nowych
modeii magnetofonów.

CAF — Kłoś

— „Dama pikowa”,
także dostawy po-
radio-magnetofonów

razie nie zaspokoi to

w przyszłym roku

znaczny

J

Wszystkie światowe agencje
prasowe podały natychmiast za

agencją TASS wiadomość o po-

Ośrodku Kontroli Lotów Ko
smicznych.

CAF — TASS

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpiywem niżu.
Zachmurzenie duże z mo
żliwością przejaśnień. Rano

zamglenia. W ciągu dnia
możliwość opadu deszczu.

Wiatry południowe i południo
wo-zachodnie 3—6 m/sek". Tem
peratura dniem plus 2—5, nocą
ok.0st.C.

w

Ofensywa, która

przyniosła wolność
12 stycznia 1945 r. natar

ciem z przyczółka sandomier
skiego wojsk I Frontu U-

krainskiego, a następnie —

II i III Frontu Białoruskiego
oraz IV Frontu Ukraińskiego
rozpoczęła się między Wisłą
a Odrą gigantyczna ofensywa
zimowa Armii Radzieckiej,
zwana także ofensywą wyz
woleńczą. W jej toku wyz
wolono większość ziem pols
kich — m. in. 17 stycznia
Warszawę, a 18 stycznia Kra
ków.

W poszczególnych opera
cjach Armii Radzieckiej, m.

in. w tzw. wiślańsko-odrzań-

skiej, ważną rolę spełnili
żołnierze Ludowego Wojska
Polskiego; 16 stycznia 1945 r.

w rejonie Jabłonny żołnierze
2 Dywizji Piechoty przeszli
Wisłę i jeszcze tego samego
dnia osiągnęli północne krań
ce Warszawy,
warszawskiej

W operacji
brało udział

ponad 76 tys. żołnierzy ra
dzieckich i polskich, ponad
1200 dział i moździerzy, po
nad 150 czołgów i dział pan
cernych oraz samolotów.

W czasie ofensywy wyzwo
lono m. in. Łódź, Kielce,

Bydgoszcz, Gniezno, Kraków,
Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie.
W jej wyniku stworzone zo
stały dogodne warunki do

przeprowadzenia późniejszej
(od połowy kwietnia' 1945 . r .

do pierwszych dni maja) o-

statniej operacji w II wojnie
światowej — berlińskiej, za
kończonej ostateczną kapitu
lacją III Rzeszy.

Jak wynika z danych źró
dłowych, w operacjach Ar
mii Radzieckiej przeprowa
dzonych ua terenach Polski
w 1945 r. walczyło m. in. 29
armii ogólno wojskowych, 5
armii pancernych skupiają
cych łącznie 3,5 min żołnie
rzy, 9,5 tys. czołgów, 57 tys.
dział oraz 7,5 tys. samolotów.
Walka o wyzwolenie Polski

okupiona została ofiarą' 609

tys. poległych żołnierzy ra
dzieckich. Za bohaterstwo i

męstwo w czasie tych walk

prezydium Rady Najwyższej
ZSRR nadało tytuł Bohatera

Związku Radzieckiego 1460
żołnierzom radzieckim. Pięć
tysięcy żołnierzy polskich o-

trzymało odznaczenia ra
dzieckie, a 36 tys. żołnierzy
radzieckich — ordery i me
dale polskie.
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„Zabiły na śmierć”

Ten typ filmu nu spor®
zwolenniii-jw. Atrakcyjny
•względem obsady aktorskiej
(a właściwie gwiazdorskiej,
m. In.: Alen Guinness, . David
Niven, Peter Sellęrs, . Peter
Falk) jest bowiem precyzyj
ną, detektywistyczną zagad
ką, w której liczy się każda
para oczu, każdy gest i sło
wo poszczególnego uczestnika

„zabawy”, każdy moment,
który może zaciemnić lub roz
jaśnić sensacyjną sytuację.

Oryginaluiością tego filmu

jest to, że. jest on opowieścią
idealnie teoretyczną, koncep
cją wymyśloną „przy biurku’,
konsekwencją absurdalnego, a

przekornego odwrócenia ,,noi’-
maiitcgo”, detektywistycznego
porządku. A więc, co by było,
gdyby... gdyby moderstwo
starannie obmysicć z góry, za
projektować je jako gwóźdź
rozrywkowego programu, któ
rego widzami, ale i uczestni
kami, detektywami, ale i po
dejrzanymi byliby specjalnie
sprowadzeni w tym celu naj-
siymńejsi detektywi, jakich
stworzyła tradycja literącko-
liimowa? I film staje się właś
nie wykonaniem tego pomy
słu. I przez to jest jakby prze
kornym studium zawodowych
możliwości detektywów. Ą
ponieważ każdy z nich /jest
postacią wymyśloną na uży
tek odbiorcy .— jest więc ten

film, w konsekwencji, prze
korną opowieścią o schema
tach i meandrach detektywis
tycznych utworów. I to ta
kich, w których można spot
kać równocześnie i postać
wzorowaną na słynnym Her
kulesie Poirot, i wschodniego
mistrza detektywów — Waa-

ga, i samego nawet poruczni
ka Colombo, i innych, którzy
samym swoim pojawieniem się
budzą w pamięci zapomniane
postacie detektywistycznych
zagadek.

1 ta właśnie „teoretycznośc”
zaproponowanej opowieści, ta
swoista „literackość” i „fikeyj-
nośc” jej konstrukcji i jej po
mysłów, jest wartością naj
mocniej rzucającą się w oczy.

Neli Simon — znany drama
turg 1 sc.enarzj-sta hollywoodz
ki, który jest autorem także i
scenariusza do tego filmu —

oraz debiutujący tu jako reży
ser, telewizyjny twórca, Ro
bert Moore, nazwali ten film

„komedią wolnostylową”. I

rzeczywiście, całą owa „fik-
cyjność” jest natury

' kÓHie-'
rtiowej, w której wykorzystu
je Się wszelkie możjiwe efek
ty, bez .rygćirystycżńego pree-
strzegania czystości stylu. Ale
dzięki temu my sami pozosta-
jemy tu z coraz głębszym
przekonaniem, ź* choć wszy
stko może się tu zdarzyć i

nagle każdy może <Aaz*ć się
każdym, to przecież wszytki®
owe niezwykłości są z góry
przewidzianym i wystudiowa
nym efektem, któremu dla
dobra zabawy trzeba się ped-
dać. Jak owej elektronicz
nej burzy, która hu wy r.a ok
nami tajemniczego 1 niesamoe
witego, gotyckiego rasnezye-
ka, osadzonego bynajmniej
nie w starej Anglii, a w no
wej, filmowej Kalifornii.

W tak „wymyślonej scene
rii i tak poprowadzonym wi
dowisku, odnajdujemy wie®
bez trudu, jak zresztą eheą tego
autorzy filmu, spor® zarów
no z rodzaju fantazji właści
wego dla Edgara Allana Fse,
jak i dla Agathy Chrtetie. Jest
nawet w tym filmie taki mo
ment, gdy wydaje się, że bę
dzie te jeszcze jedna pusta 1
zimna opowieść w typie słyn
nego niegdyś „Morderstw*
Orient Ekspresie”, *le li*

szczęście bardzo szybko ta
jemnicze węże, skorpiony, ti-
suwaiące się łoża 1 przygnia
tające gości sufity — przesu
wają skalę wrażeń na rzecz

autora „Zagłady Domu Ushe-
rów”. I ten właśnie zespół
wrażeń, wraz z zaskakującym
finałem skłania raczej kit Od
czytaniu tego filmu jako hołdu
złożonego klasycznemu, po tro
sze zapomnianemu ojcu li
tworów sensacyjno-detektywls-
tycznej grozy,
wzruszający, bo
bogo, na miarę
węj wyobraźni”
składany jakby
rionetki gnieżdżące się w

wyobraźni.
Dodatkowym, ciekawym,

mentem tego filmu jest
główna rola ekseentrycssnsgo
milionera Lionela Twainą, któ
rą to rolą debiutuje na ekra
nie amerykański pisarz Tmi-
m.an Capote — pamiętny au
tor znanego i na naszym . ryn
ku wydawńiezym głośnego
studium zbrodni „z złmną
krwią’

MARIA MALATYŃSKA

Hołd to zresztą
skrojony u-

naszej „wiaso-
— ho właśnie

ma-

tej
ps»prsseż

ele-
1

DZIENNIK Robotniczej Spół-
dzięinl Wydawniczej „Pras* —

Książka — Ruch”.
DRUK: Prasowe Zakłady Gra

ficzne RS W „Pras* — Książka —

Ruch”, Kraków, ul. Wielopole 1.

(Dekańezenie ze str. 1)
Głównej FSZMP naczelnik ZHP
— Jerzy Wojciechowski, sekre
tarz CRZZ — Stanisław Lewan
dowski, członek Prezydium Sto
warzyszenia „PAK” — Zbigniew
Czajkowski, rolnik indywidualny
z gminy Margonin woj. pilskie —

Marian Szczęśniak, 1 zastępca
szefa GZP WP, gen. dyw. —

Józef Baryła, prezes ZG CHSS
— Kazimierz Morawski, prezes
PAN — prof. Witold Nowacki,
prezes ZG Zrzeszenia Katoli
ków’ „Caritas” — ks. Stanisław
Owczarek, nauczycielka, działa
czka samorządu mieszkańców w

Łodzi — Helena Gawrońska,
przewodniczący Koła Poselskie
go ,,Znakl> — Janusz Zabłocki,
prządka z Białostockich Zakła
dów Przemysłu Bawełnianego
„Fasty” — Jadwiga Kiszkiel,
prezes Polskiej Rady Ekumeni
cznej — ks. Witold Benedykto-

■wieź, starszy .mistrz w’ zakła
dach metalowych w Skarżyska-
Kamiennej — Henryk Papiński,
przewodniczący . WK FJN w

Bielsku-Białej — Stanisław Jór-
deezko.

Dyskusja nad programem wy
borczym FJN była wymownym
wyrazem pełnej jedności poglą
dów w sprawach podstawowych
dla dalszego, pomyślnego roz
woju naszego kraju. Program
ten poparli w swych wystąpie
niach przedstawiciele stronnictw
politycznych: ZSL i SD, bezpar
tyjni, 'reprezentanci różnych śro
dowisk społecznych i zawodo
wych, działacze ugrupowań ka
tolickich i związków wyznanio
wych.

We wszystkich wystąpieniach
nawiązywano do dorobku i po
stanowień II Krajowej Konfe
rencji PZPR, do treści referatu
Biura Politycznego wygłoszone
go na tym forum przez I. se
kretarza KC PZPR — Ędw’arda
Gierka. Udzielono pełnego po
parcia postanowieniom Konfe
rencji wyrażając jednocześnie
gotowość wszystkich Polaków
do służenia wiedzą, talentem,

Rerwszy zimowy przelot

BONN

Pierwszy raz w historii lotów
balonowych, dwóm aeronautom
zachodnioniemieekim udało się
przelecieć zimą nad szczytami
Alp. 81-letni Alfre Eckert i 40-
letni Werner Hagi, którzy pod
jęli się tej próby, wystartowali
z Augsburga i wylądowali we

Włoszech w pobliżu Cremony.
Lot trwał 5 i pół godziny. Balon
rozwijał prędkość 95 km na go
dzinę, co jest rekordem. Wypeł
niono go 1200 metrami sześć, ga-

. zu. Gohdola była upleciona z wi
kliny. Wkrótce po starcie balon
wzbił się na wysokość 4.400 me
trów, by nie zawadzić o szczyty
alpejskie. Na tej wysokości pa
nowała wówczas (w dzień Trzech
Króli) temperatura minus 20
stopni. Na wypadek przymuso
wego lądowania załoga była wy
posażona w dodatkową odzież o-

Chronną, prowiant, rakiety
świetlne i podręczną radiostację.

W romańskim kościele Nor
bertanek na Salwatorze trwają
prace remontowe i konserwator
skie. Kościół założony w połowie
XII wieku był kilkakrotnie prze
budowywany. Obecnie odkryto
za ołtarzem, pochodzącym z koń
ca XIX w. inny wcześniejszy oł
tarz. Odkryto też klasycystyezne
organy — jedyne w Krakowie.

kronika
adkow

B N» ul. Zawilej potrącona zo
stała przez samochód ..wołga1’ .1-
letnia Katarzyna Tyrawa (zam.
Kobierzyn-Koszary 2.2), doznając
obrążęń ciała.

• Na ul. Modrzewskiego weszła

pod nadjężdżają.ey autobus „jelcz”
Marią Nodzyńska (ząw. nł. Mo
drzewskiego 25 5), doznając rany
ciętej głowy.

© Na ul. Balickiej potrącony zo-

stął przez samochód ciężarowy
Maroln Bąk (zam. ul. Grzegórzec
ka 45 a ąą. 8), domąjąe urazu no
gi.

i

programu
jako

„pracą, aktywnością zawodową
społeczną realizacji
partii — określanego —

sprawa całego narodu.
W tym kontekście podejmo

wano w dyskusji sprawy nurtu
jące różne środowiska społeczne
i zawodowe, problemy, które po
winny stać się przedmiotem
wnikliwej troski nowych, wy
branych 5 lutego br. — rad na
rodowych stopnia podstawowe
go. .

Wszyscy zabierający głos pod
kreślili, że deklaracja wyborcza
wyraża myśli, dążenia i patrio
tyczne uczucia polskiego społe
czeństwa.

Uczestnicy sesji plenarnej OK
FJN jednomyślnie przyjęli de
klarację wyborczą FJN w zwią
zku z wyborami do rad naro
dowych stopnia podstawowego
w dniu 5 lutego br. Podstawą
deklaracji wyborczej FJN, sta
nowiącej platformę wyborczą
wszystkich patriotów polskich,
są postanowienia II Krajowej
Konferencji PZPR. Deklaracja
wyborcza Frontu Jedności Na
rodu uwzględnia uzupełnienia
zgłoszone w toku dyskusji na

sesji plenarnej przez działaczy
OK FJN, uwagi przekazane
przez organizacje społeczne, e-

piskopat i stowarzyszenia kato
lickie, stając się dokumentem

reprezentującym stanowisko ca
łego naszego społeczeństwa.

(Tekst deklaracji wyborczej
FJN opublikujemy w dniu ju
trzejszym).

Zamykając obrady H. Jabłoń
ski, wyraził przekonanie, że ak
tyw FJN uczyni wszyśt-ko, aby
treści deklaracji dotarły do

każdego obywatela, zyskały je
go aktywne poparcie.

Polskie opony

o niezwykłej konstrukcji
Grupa pracowników ośrodka

badawczo-rozwojowego przemy
słu oponiarskiego „Stomil” w Po
znaniu opracowała i ■opatento
wała metodę wy.wąrząnia opon
o niezwykłej, nigdy dotąd nie
stosowanej konstrukcji. Jak wia
domo, powszechnie znaną i sto
sowaną oponę pneumatyczną
wykonuje się z kilku warstw
kordu tekstylnego (a w ostat
nich latach również stalowego),
na które nakładana jest wypro
filowana guma bieżnika. Krawę
dzie opony wzmacnia się drutem
stalowym tak, by nie rozciągały
się i nie zsuwały z obręczy kół
pojazdu.

Produkcja opon o tej właśnie
— wymyślonej przez Dunlopa
przed kilkudzesięciu laty kon
strukcji — wymaga wielu bardzo
skomplikowanych i kosztownych
urządzeń produkcyjnych (mie
szarek, walcarek tzw. kalan
drów, maszyn konfekcyjnych
itd.) i nie daje się w pełni zme
chanizować, a zwłaszcza zauto
matyzować.

Poznańscy wynalazcy wymy
ślili oponę o zupełnie odmiennej
budowie. Podstawowym mate
riałem do jej wyrobu jest mie
szanina gumy kauczukowej z sa
dzą i pociętymi włóknami polia
midowymi, wiskozowymi, szkla
nymi lub stalowymi — zastępu
jącymi tradycyjny kord. Tę
mieszaninę przetłacza się przez
szczelinę głowicy wytłaczarki 6-
trzymując w efekcie wąż o gru
bości ścianek 0,5 do 5 rnm. Wąż
ten po przejściu przez walce
staje się jednorodną folią, w

której włókna, a także makro-

Wyrok w aferze

mięsnej w Radomiu
Sąd Wojewódzki w Radomiu wy

dał wyrok w sprawie nadużyć w

Radomskich Zakładach Mięsnych.
St) oskarżonych poprzez różnego
rodzaju machinacje, polegające na

zawyżaniu klasy skupowanych
zwierząt rzeźnych, przywłaszczyło
sobie ponad 70ó tys. zł. sąd ską
pał głównych oskarżonych: Jana

Kowalczyka i Bogdana Budzyń
skiego na karę f lat pozbawieni?
wolności i 80 tys. zł grzywny. Po
zostali otrzym»U kary od 5 lat 1 6
miesięcy ?o 2 lat pozbawienia
wolności i wysokie grzywny. Wo
bec wszystkich oskarżonych sąd
orzekł zakaz zajmowania stano
wisk materialnie odpowiedzialnych
przez 5 lat oraz odszkodowanie na

rzecz Radomskiej Zakładów Mię
snych

»

Posiedzenie

Centralnej Komisji
Porozumiewawczej
Partii i Stronnictw

Politycznych
11 bm. odbyło się posiedzenie

Centralnej Komisji Porozumie
wawczej Partii i Stronnictw Po-'

litycznych, w którym udział
wzięli:

@ ze strony KC PZPR: Edward
Gierek, Henryk Jabłoński, Piotr
Jaroszewicz, Edward Babiuch,
Jerzy Łukaszewicz, Zdzisław
Zandarowski;

© ze strony NK ZSL: Stani
sław Gucwa, Józef Ozga-Michal-
ski, Zdzisław’ Tomal, Bronisław
Owsianik;

ze strony CK SD: Tadeusz
Młyńczak, Piotr Stefański, Kry
styna Marszałek, Zbigniew Rud
nicki.

Omówiono- dorobek II Krajo
wej Konferencji PZPR. Przed
stawiciele ZSL i SD podzielając
oceny wypracowane przez II

Krajową Konferencję PZPR

zgłosili gotowość do aktywnego
udziału w realizacji zadań wy
tyczonych ną Konferencji i zmie
rzających do pełnego wykonania
uchwał VII Zjazdu PZPR.

Centralna Komisja Porozumie
wawcza Partii i Stronnictw Po
litycznych postanowiła zwrócić
się do Ogólnopolskiego Komitetu
Frontu Jedności Narodu o uzna
nie wytycznych II Krajowej
Konferencji PZPR, jaho platfor
my FJN w kampanii wyborczej
do rad narodowych stopnia pod
stawowego.

Omówiono również stan przy
gotowań i aktualne zadania par
tii i stronnictw' politycznych w

związku z wyborami do rad na
rodowych stopnia podstawowego.

cząsteczki kauczuku krzyżują się
symetrycznie.

Tak przygotowaną folię nawi
ja się na bęben .konfekcyjny!
Pożądaną grubość opony — róż
ną. w, różnych miejscach uzysku
je się — przez nawinięcie odpo
wiednich ilości zwojów folii.

Obrzeża opon wzmacnia się
pasmami włókien ciągłych prze
syconych żywicą chemoutwar-
dzalną. 'Przygotowaną w ten

sposób oponę poddaje się wulka
nizacji w zwykłych, powszechnie
stosowanych formach, według
tradycyjnych technologii.

Trudno jeszcze stwierdzić, czy
tak wytwarzane opony mogłyby
spełnić wymogi bezpieczeństwa
obowiązujące w produkcji no
woczesnych samochodów osobo
wych. Zh pewnością jednak na
dawałyby się do pojazdów wol
nobieżnych — jak. traktory,
przyczepy, wózki dostawcze itp.
Warto zatem dokonać szczegóło
wych prób, gdyż wynalazek z

poznańskiego „Stomilu” to —

jak dotąd — jedna z nielicznych
w świecię metod pozwalających
na pełną automatyzćję produkcji
ogumienia.

LONDYN

Za 135 tysięcy funtów sprze
dano na licytacji niezwykły do-
męk dla lalek, który w zamyśle
autora miał przedstawiać pałac
bajkowej królowej Tytanii. Nie
zwykły dom dla lalek jest dzie
łem oficera armii brytyjskiej i

ł

i.

Amerykański instytut Har- i
iisa przeprowadził ankietę 5
na temat, zainteresowań czy-

’

letników prasy . codziennej, (
która, dała zgoła nieoczeki- i
wane wyniki. Okazało się, że )
wydawcy i dziennikarze prze- )
ceniają zainteresowanie czy- (
tętników sportem, natomiast j
nie doceniają zainteresowań
rozmaitymi zagadnieniami )
politycznymi, Sondaż wyka-
zał też, że ludzie chętnie czy- (
tają kolumny gazet poświę- i
cone nauce, sprawom gospo-
darezym i polityce finanse- »'

wej. |

W latach 1375—1977 wartość u-

sług motoryzacyjnych świad
czonych w wyspecjalizowanej
sieci „Polomozbytu” wzrasta
ła średnio o 40 procent ro
cznie, a liczba nowo uruchamia
nych placówek obsługi serwiso
wej samochodów zwiększała się
przeciętnie o 20 w ciągu roku.
Ubiegłoroczny pian zakładający
wykonanie usług za 1,8 mld zł
został wykonany w ciągu 11
miesięcy i przekroczony o ponad
100 mld zł.

Zapotrzebowanie na usługi
motoryzacyjne rośnie jednak je
szcze szybciej; każdego roku
przybywa na naszych drogach
blisko 200 tys. samochodów oso
bowych. W tym roku liczba do
starczanych na rynek samocho
dów. osobowych przekroczy po
raz pierwszy 200 tys. i wyniesie
203 tys. Wartość usług motoryza
cyjnych iv „Polmozbycie” wzro

śnie natomiast o 34 proc. Mają
one osiągnąć wartość 2,5 mld zł.
Ponadto stacje „Polmozbytu”
mają wykonać usługi gwaran
cyjne za ok. 1,5 mld zł.

Aby móc wykonać te zadania,
lepiej zaspokoić potrzeby zmoto
ryzowanych klientów i efekty
wniej wykorzystać posiadany
potencjał naprawczy, „Polmo-
zbyt” zamierza wprowadzić w

br. dwuzmianową: pracę na

wszystkich swych .stacjach ser-

Sprawa stewardesy
na wokandzie trybunału
sprawiedliwości EWG

LUKSEMBURG

Żywe zainteresowanie wzbu
dziła sprawa belgijskiej stewar
desy, Gabrielle Defrenńe, za
trudnionej przez linie lotnicze
Sabena. Powołując się na arty
kuł 119 Traktatu Rzymskiego o

utworzeniu EWG, Defrenne zło
żyła skargę przeciwko sprzecz
nemu z tym artykułem dyskry
minowaniu pracujących kobiet.
Przedstawiła ona fakty, z któ
rych wynika, że żeński personel
linii Sagana .,,jęs,t„ tyygaźnie
krzywdzony w . porótyńąńjii. z

męskim, _

zarówno jeśli chodzi o

poziom płać, jak i. warunki pra
cy- ■

Skarga ta była początkowo
rozpatrywana w 1976 r. przez
belgijski sąd pierwszej instancji,
znalazła się następnie na wo
kandzie sądu kasacyjnego w

Brukseli, który postanowił skie
rować sprawę Gabrielle Defren
ne do trybunału w Luksembur
gu z uwagi na jego kompeten
cje w zakresie interpretowania
postanowień Traktatu Rzym
skiego. Tak więc stewardesa
Sabeny jest pierwszą osobą, któ
rej prywatny pozew dotarł do
najwyższej instancji prawniczej
EWG.

Gabrielle Defrenne wskazuje
nie tylko na naruszanie zasady
równości plac i warunków pracy
dla kobiet i mężczyzn, lecz uwa
ża za niesprawiedliwe ustalenie
górnej granicy .wieku — 40 lat
dla żeńskiego personelu zatrud
nianego przez linie Sabeny.

autora książeczek dla dzieci Ne-
ville Wilkinsona, który od 1907
do 1922 roku, a więc przez -15 lat,
budował go dla swej córki. Gdy
„pałac Tytanii” był gotów, pan
na Wilkinson liczyła już sobie 18
iat.

Właścicielka niezwykłego dom-
ku dla lalek wielokrotnie ekspo
nowała go publicznie, a dochód
z wystaw był przeznaczany na

finansowanie działalności orga
nizacji opieki nad dziećmi. Na
ten sam cel zostały przeznaczone
pieniądze z 31,5 tysięcy funtów,
jakie panna Wilkinson uzyskała
w 1967 roku ze sprzedaży dom-
ku.

„Pałac Tytanii” ma 1,8 na wy
sokości i 3,6 m długości. Wśród
16 pomieszczeń znajduje się ró
wnież kaplica i sala tronowa.
Siedziba bajkowej królowej zo
stała wyposażona w 2.000 ma
lutkich mebli i dzieł sztuki. Au
tor nie zapomniał również umie
ścić w odpowiednich miejscach
miniaturowych książek i czaso
pism.

wisowych oraz pracę na trzy
zmiany w 20 stacjach położonych
w dużych aglomeracjach miej,
skich.

‘.1

w loualacii obwodowych
wyborczych sprawdzanie
wyborców. Przypomnij,
juz tylko kilka cinj po.

Fonad IM tys. radnych wy'ora.
nycii zostanie a lutego br. uo raj
gńnnych, miejswo-gminnycą,
mijejsKicn i dzielmcowyca. u0.
dziennie po 5 gouziu — w czasit
dogounym dla ludności — odby.
wa się
komisji
spisów
my, że
zostało na sprawdzenie własnych
danych personalnych w spisach
wyborców. Spisy te bowiem bą.
dą wyłożone w obwodowych ko.
misjach do 15 bm. Szereg osób

korzysta w tym celu z telefonu.
Sprawdzać można nie tylko
własne personalia, ale również
członków rodziny. Otrzymuje się
przy tym numer, pod jakim fi.
guruje się w spisie wyborców —

co skróci czas poszukiwania na-

zwiska w dniu głosowania.

„Remanent
Obfitsze opady śniegu w Pusz-'

czy Białowieskiej sprawiły, że

żubry zaczęły . gromadzie .się
przy paśnikach, co umożliwiło
dokładne '

policzenie tych zwie-,
rząt. Doroczny „remanent” wy
kazał, że w Puszczy Białowie
skiej. żyje obecnie 245 żubrów,,
z których 218 chodzi swobodnie
po puszczy, zaś 27 sztuk przfe-
Dywa w rezerwacie hodowla
nymi W ub. roku urodziło się
38 młodych żubrząt, w tym 22
byczki i 16 jałówek.

Obecny stan białowieskiego
stada żubrów Odpowiada. ustalo
nej przez fachowców dla Pusz
czy Białowieskiej normie, wyno
szącej 250 sztuk tych zwierząt.

już gotowy! i
W Gliwickich Zakładach urzą

dzeń' Technicznych zakończone
żestały prace przy, odlewaniu

pomnika jatęra socjalistycz-.
nego wsp-—awódnictwa pracy,
górnika Wincentego Pstrowśkio-
80. Monument wykonany został
w brązie, według projektu prof.
Mariana Koniecznego. Przedsta
wia postać W. Pstrowskiego z

kilofem i lalnpą górniczą; ma 6
metrów wysókości i waży ponad
3 tony. Stanie w Zabrzu na co
kole, /wyłożonym czarnym mar
murem.

Trwa, pościg
zg terrorystami
Federalny urząd kryminalny

w RFN zapoczątkował nową ak- '

cję pościgu w celu ujęcia 20 naj
bardziej poszukiwanych terrory
stów. Wydrukowano • plakaty ze

zdjęciami 20 ■poszukiwanych.
Chodzi głównie o terrorystów,
których podejrzewa się o to, że

byli zamieszani w. zamordowa
nie
RFN, Siegfrieda Bubacka, ban
kiera Juergena Ponto i przemy
słowca Hansa-Martina Schls-
yera. Za wskazówki, które mo
głyby przyczynić się do ujęcia
tych 20 mężczyzn i kobiet, wy
znaczono’-pd 50 tysięcy marek za

każdą osobę — łącznie milion
marek.

prokuratora generalnego

13 STYCZNIA

spadek ciśnienia wody
w dzielnicy Krowodrza

i Śródmieście

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo
dociągów i Kanalizacji w Kra
kowie — zawiadamia odbiorców

wody z terenu dzielnicy Krowo
drza i Śródmieście, że w dniu
13 stycznia, w godz. 8—29, nastą
pi spadek ciśnienia wody, spo
wodowany koniecznością wyko
nania pilnych prac
Wych. —. Mieszkańcy
pięter proszeni , są. o

czenie zapasu wody. .

remońto-

wyższych
zabezpie-

K-225



Nr 9 (9981) ECHO KRAKOWA Str. 3

Kto znał? Kto pamięta?

Prezydent
Bolesław Czuchajowski

W naszym cyklu „Kto znał? Kto pamięta?” — w którym
pragniemy przypomnieć losy pracowników Zarządu Miejs
kiego Krakeww pomordowanych w czasie okupacji — publi
kujemy ćfcziś wspomnienia o dr BOLESŁAWIE CZUCHA-

JOWSKIM — ostatnim prezjdencie przedwojennego Krakowa.
Bolesław Czuchajowski — absolwent UJ, doktor praw, st.

asystent w Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie
— był działaczem społecznym. Pracował w Towarzystwie
Szkoły Ludowej, jeździł po wsiach, organizował kluby, biblio
teki, uniwersytety robotnicze. Po przeniesieniu do Krakowa

pracował w sądownictwie i przez szereg lat działał jako rad
ny. Wiosną 1939 r. B. Czuchajowski mianowany został prezy
dentem Krakowa i na tym stanowisku zastał go wybuch
wojny.

2
WRZEŚNIA NAD RA
NEM — wspomina
wdowa po prezydencie

mgr Maria Czuchajowska —

mąż dostał nakaz ewa
kuacji. Zgodnie z wcześ
niej ustalonym planem na

miejsce ewakuacji Zarządu
Miejskiego Krakowa wyzna
czone były Brzeżany. Wyda
wało saę to tak daleko, że

Niemcy tam nigdy nie dotrą.
W pienwszym rzędzie mąż

zarządzi? ewakuacje Wydzia
łu Wojskowego, którego pra
cownicy zabrali ISO tomów

ksiąg poborowych oraz reje
stry roczników przedpoboro
wych. Ilu ludzi byłoby nara
żonych, gdyby te dokumenty
wpadły w ręce luroga? Był
też nakaz ewakuacji Miejs
kiej Straży Pożarnej. Opuści
ło Kraków S4 pracowników
Straży (ze 129 osób załogi) i

15 samochodów strażackich.
Na własne ryzyko mąż zo
stawił w mieście 6 samocho
dów. I 3 września wyruszył
na czele całego taboru. Ja

wyjechałam osobno z 72-let-

nią matką i małym synkiem.
Na pensje i ewentualne

wydatki mąż pobrał z kasy
miejskiej 400 tys. zł. Dniem

i nocą wypłacał potem 3-

miesięczne pensje ewakuują
cym się pracownikom. To, co

zostało komisyjnie spalono w

Jazłowcu. Wtedy grupa się
już. rozpadła i każdy urzą
dzał się na własną rękę. —

„Listę wypłat i protokół spa
lenia pieniędzy zaszyj w pa
sek — powiedział mi mąż —

musisz to dowieźć do Krako
wa".

BĘDĄC WE LWOWIE do
wiedzieliśmy się, że pracow
nicy powracający do Krako
wa nie przyznają, się do po
brania pensji. Ja to nawet

mogę zrozumieć: zawierucha,
wojna, kto przypuszczał, że

Niemcy dojdą, komu pienią
dze zostały wypłacone. Po
słyszawszy te wiadomości

mąż natychmiast- zdecydował
się wracać do Krakowa.
Zaraz po powrocie, 3 listopa
da 1939 r., mąż został aresz
towany i był przesłuchiwany
w związku z ewakuacją. Na

szczęście przewiozłam doku
menty, wszystko zostało wy
jaśnione i zwolnili go.

Ja ciągle jednak mam żal,
nigdy się nie uwolnię od my
śli, że te pieniądze zaważyły
na życiu męża. Był już na

granicy, miał paszport, mógł
wyjechać. Mógł to zrobić je
szcze później. Nie dał się

namówić. „Nie chcę — mó
wił — aby ktokolwiek my-
ślał, że uciekam”.

PO POWROCIE mąż podjął
pracę w swym zawdzie praw
nika, prowadził biuro nota
rialne przy ul. św. Jana. Tyl
ko 4 czy 5 dni mieszkaliśmy
w naszym własnym domu.

Przyszedł żandarm i powie
dział: wziąć osobiste rzeczy
i do 2 godzin opuścić miesz
kanie. W mieszkaniu krew
nych mąż został aresztowany
po' raz drugi. I tym razem,

po przesłuchaniu, wypusz
czono go, oczywiście, jak

przedtem, z zastrzeżeniem, że
nie wolno mu się oddalać z

miasta.
22 maja 1941 r., pamiętam,

późnym popołudniem ja by
łam w. pokoju, mąż w przed
pokoju. Usłyszałam tylko
dzwonek i słowa „kommen
sie mit". Wybiegłam, ale zo
baczyłam tylko zamykające
się drzwi. Nigdy już więcej
męża nie widziałam. Przez

miesiąc .był więziony na

Montelupich, 26 czerwca wy
wieźli go do Oświęcimia.
Przeżył tam tylko od czwart
ku do czwartku. Z rękami
związanymi do tyłu -drutem

kolczastym rozstrzelali go
pod drzwiami jakiejś kuchni

(próbowałam ją w 1945 r. od
naleźć, żeby złożyć kwiaty,
ale mi się nie udało). Zanim

padły strzały, świadkowie

obserwujący egzekucję z

okien, usłyszeli: „niech żyje
Polska!” Wiem to od proku
ratora Jarosińskiego, który
opowiadał mi też jak współ
więźniowie pomagali mężo
wi, wiedza,c o jego ciężkiej
chorobie serca.

Przeżyłam gehennę. Ze sta
ruszką matką i synem —

Niemcy 6 razy wyrzucali nas

z kolejnych mieszkań. W pa
rę lat po wojnie otrzymałam
propozycję przedłożenia szki
cu portretu męża z przezna
czeniem do galerii prezyden
tów w Urzędzie Miasta, jako
ostatniego przedwojennego
prezydenta Krakowa. Szkic
ten pozostał w pracowni
pro}. Jarockiego, który go

wykonał.
MARZYŁAM WIĘC, ŻEBY

zrobić mężowi pamiątkową
tablicę, choćby na cmenta
rzu. Udało mi się to ub. roku
w 35 rocznicę rozstrzelania
a w 80 rocznicę urodzin mę
ża.

Zanotowała:

HELENA NOSKOWICZ

Kompania wyborcza
najszerszym forom konsultacji

kierunków rozwoju kraju
(Omówienie wystąpienia H. Jabłońskiego na sesji plenarnej OK FJN)

Nawiązując
do II Krajowej

Konferencji PZPR, Henryk
Jabłoński stwierdził, że w

dokonanej przez nią ocenie dro
gi przebytej od VII Zjazdu Par
tii, uzyskaliśmy bogaty zasób in
spiracji dla własnych przemy
śleń, dla możliwie najlepszego
zaprogramowania naszych dzia
łań.

Kampania wyborcza do rad

narodowych stopnia podstawo
wego stać się może i powinna
dla każdego obywatela pobudką
do głębokiego zastanowienia się
nad ścisłym związkiem między
tyra, co ogólne, co dotyczy roz
woju sił i pozycji naszego pań
stwa, jako wspólnego dobra

wszystkich Polaków a tym, co

uważa on za dobro swego śro
dowiska, swej gminy, wsi, mia
sta, czy nawet za dobro najbliż
szej rodziny lub też swoje wła
sne.

Aktywność Polski na arenie

światowej umacnia siły pokoju,
ułatwia rozwój ekonomiczny
kraju, zwiększa udział PRL w

międzynarodowym podziale pra
cy. Nie działamy sami, lecz w

braterskim sojuszu z główną o-

stoją wszystkich sił pokojowych
świata — ZSRR i innymi pań
stwami socjalistycznymi..

Program wszeenstronnego, dy
namicznego rozwoju kraju zawie
ra w sobiś możliwość rozwiązania
wszystkich podstawowych proble
mów społecznych, a wśród nich

również pełną realizację zagwa
rantowanego konstytucyjnie pra
wa do pracy. Urzeczywistnienie
tego prawa warunkuje realizację
■wielu innych, jak np. prawo do

ochrony rodziny jako podstawo
wej komórki społecznej, do wy
poczynku, do zabezpieczenia na

starość, do nauki, do udziału w

zarządzaniu sprawami państwa
i społeczeństwa.

II Krajowa Konferencja PZPR

dała nam wszystkim, członkom

partii, stronnictw politycznych f

bezpartyjnym, okazję do prze
myśleń całokształtu polityki na
szego państwa. Przed ogółem
działaczy społecznych staje za
danie przekształcenia tego wiel
kiego bogactwa przemyśleń i
wskazań w osobistą własność

każdego obywatela.
H. Jabłoński stwierdził, iż

kształtowaniu świadomości oby
watelskiej służą wszechstronnie
rozbudowane formy demokracji
socjalistycznej. Jej fundamentem

jest zespolenie praw ekonomicz
nych, socjalnych, kulturalnych i

politycznych, a niewzruszalną
zasadą — równość, wszystkich o-

bywateli. Z zasad równości,
sprawiedliwości społecznej i lu-
dowładztw'a wynika zespolenie
form demokracji bezpośredniej i

przedstawicielskiej oraz włącze
nie do współuczestnictwa w roz
wiązywaniu zarówno ogólnych,
jak lokalnych problemów życia
gospodarczego, społecznego i

kulturalnego różnych form sa
morządu, jak robotniczy, wiej
ski, Ł spółdzielczy, czy samorząd,
mieszkańców. Tworzy się w ten

sposób powszechna, ogarniająca
ogół ludności kraju struktura

demokracji socjalistycznej, o

którą opiera się system politycz
ny.

H. Jabłońskr nawiązał do tej
części wystąpienia Edwarda
Gierka na II Krajowej Konfe
rencji PZPR, w której I sekre
tarz KC PZPR wysunął' 3 głów
ne zadania doskonalenia pań
stwa i pogłębiania demokracji
socjalistycznej. Chodzi o umoc
nienie wszystkich form samorzą
du społecznego, a w szczególno
ści samorządu robotniczego, pod
noszenie poziomu pracy rad na
rodowych i ukształtowania spo
kojnego i skutecznego systemu
kontroli społecznej. Każde z tych
ważnych ogólnopaństwowych za
dań znajduje się w orbicie za
interesowań FJN.

II. Jabłoński wskazał na wiel
kie, ogólnonarodowe znaczenie

wyborów do rad stopnia podsta
wowego, bowiem tam — w gmi
nie, mieście, dzielnicy — najści
ślej wiązą się w jedną wspólną
całość różne czynniki składowe

demokracji socjalistycznej. Tam

każdy obywatel znajduje pole
dla swego bezpośredniego udzia
łu w życiu społecznym, możli
wości wpływu na swe środowi
sko pracy i zamieszkania, a po
przez nie na całość życia kraju.
Tam w sposób najbardziej od
czuwalny ujawnia się coraz sil
niej jedna z najbardziej charak
terystycznych cech ustroju so
cjalistycznego — likwidacja po
działu społeczeństwa na rządzo
nych i rządzących, gdyż wszyscy
obywatele powołani są do współ
rządzenia i współodpowiedzial
ności za losy swego państwa i

narodu.

Obecna kampania -wyborcza o-

siągnąć musi kilka istotnych ce
lów. Powinna ona posłużyć do

upowszechniania wiedzy o do
robku II Konferencji Partyjnej,
przyczynić się do lepszej znajo
mości zadań stojących przed ra
dami narodowymi, możliwości

jakie posiadają oraz form i me
tod ich skutecznego działania, stać

się czynnikiem wychowania
ideowo-politycznego uświada
miającym obywatelom, jak wie
le zalezy od nich samych i mo
bilizującym ich aktywność, a

wreszcie doprowadzić do wybo
ru radnych, zdolnych do wyko
nywania ich ważnych i odpowie
dzialnych funkcji.

Dla gminnych rad narodowych
— mówił dalej' H. Jabłoński —

sprawą podstawową jest stymu
lowanie rozwoju gospodarki rol
nej i przetwórstwa płodów rol
nych. Rady roztoczyć powinny
kontrolę nad działalnością służ
by rolnej, instytucji zaopatrze
nia i usług dla rolnictwa. Rady
musza, doskonalić swój system
pracy, wspólnie z ogniwkami FJN

popularyzować politykę partii i

państwa, przekładać ją na ję
zyk konkretnej problematyki lo
kalnej, mobilizować do jej roz
wiązywania, pobudzać inicjaty
wy społeczne. Inne zadanie rad
— to działalność służąca ograni
czaniu i niwelowaniu napięć,
które wystąpiły na rynku, . wy
siłki służące poprawie organiza
cji i funkcjonowania handlu,
wzbogacania programu rozwoju
usług Olbrzymie znaczenie dla
rozszerzania możliwości wykona
nia przez rady tych wszystkich
zadań ma oparcie się przez nie

na samorządach mieszkańców/.

Wiele potrzeb mieszkańców na
szych osiedli będzie lepiej zaspo
kojonych, jeśli oni sami wezmą

je w swoje ręce. Rady narodo
we, których ustawową powinno
ścią jest kierowanie całokształ
tem rozwoju społeczno-gospodar
czego terenu, szerzej wykorzy
stywać powinny swe uprawnie
nia do inspiracji, koordynacji i
kontroli wszystkich jednostek
administracji i gospodarki. Naj
istotniejsze dziś w działaniu rad
— podkreślił przewodniczący OK
FJN — jest skuteczne oddziały
wanie — z jednej strony — na

organy administracji i gospodar
ki, z drugiej — na społeczności
lokalne.

Dużą rolę ma do spełnienia
kontrola społeczna; szczególne
obowiązki mają na tym polu ró
wnież rady narodowe. Chcąc do
brze wypełniać swe funkcje, nie

mogą one poprzestać na ściśle

gospodarczej sferze działania. Ró
wnie bowiem ważne jest ich

wspólne z komitetami FJN od
działywanie wychowawcze,
wzbogacanie wiedzy i kształto
wanie świadomości obywateli.

Musimy zdobywać umysły i
serca ludzkie dla socjalistyczne
go systemu wartości i odpowia
dającego mu sposobu życia, by
budować ład moralny i ze sta
nowczością i konsekwencją zwal
czać ujemne zjawiska społeczne.

Kampania wyborcza — naj
szersze forum konsultacji kie
runków rozwoju całego kraju,
proces wyłaniania w prawdziwie
demokratycznym trybie manda-

tariuszy społeczeństwa, obywa
teli najbardziej aktywnych, cie
szących się autorytetem i zaufa
niem wyborców — powinna stać

się ważnym krokiem umacniania

demokracji socjalistycznej.
Nawiązując do przypadających

w br. rocznic: 60-lecia likwida
cji rozbiorów i- “odzyskan-ią'-: nje- j
podległości, 35-lecia LWP, 30-le-
cia zjednoczenia ruchu, robotni
czego i 30-lecia powstania ŻMP,'
H. Jabłoński stwierdził, że po
głębiona refleksja nad tymi wy
darzeniami i ich dziejowym zna
czeniem rozszerzać będzie wie
dzę o historycznych uwarunko
waniach naszego rozwoju, umac
niać przekonania o nierozdziel-
ńości patriotyzmu i internacjo
nalizmu, o jedności klasowych i

narodowych treści programu re
wolucyjnego ruchu Robotniczego.

W końcowej części wystąpie
nia — przewodniczący OK FJN
— w imieniu Centralnej Komisji
Porozumiewawczej Partii i
Stronnictw Politycznych zgłosił
wniosek o uznanie postanowień
II Konferencji PZPR za platfor
mę wyborczą FJN w nadchodzą
cych •wyborach do rad narodo
wych stopnia podstawowego. Bę-.
dzie ona nowym ważnym spoi
wem umacniającym jedność mo-

ralno-ideową całego społeczeń
stwa, wyrażającą się w pracy
dla Ojczyzny, dla środowisk w.

których żyjemy, dla naszych ro
dzin, dla każdego z nas. Mówca

wyraził przekonanie, że całe

społeczeństwo udzieli poparcia
temu programowi, zarówno w

dniu , wyborów, jak i w .każdym
dniu jego realizacji, na każdym
stanowisku pracy, na wsi i w

mieście.

To nie obowiązek!
Jan S. Wieliczka. Mam już

prawie 70 lat i gospodarzę sa
motnie. Chciałbym sprzedać
swoje gospodarstwo państwu,
aby za uzyskaną gotówkę ku
pie domek na peryferiach
Krakowa, gdzie mieszka mo
ja córka. Na utrzymanie wy
starczyłaby ml moja emerytu
ra. Zresztą i tak nie mam

już sił do prowadzenia gos
podarstwa. W Urzędzie Gminy
powiedziano mi jednak, że.

nie mogą wykupie mojej zie
mi, tylko przejąć za rentę,
a to mi nie odpowiada.

Wykup ziemi nie jest obo

wiązkicm państwa. Przepro
wadza się go za obopólną zgo
dą tam, gdzie istnieją warun
ki do założenia nowego,
względnie powiększenia już
istniejącego gosponarstwa pań
stwowego, lub spółdzielczego.
Chodzi o to, aby ziemia wy
kupiona z rąk indywidualnych’
właścicieli była należycie za
gospodarowana, a takich moż
liwości nie ma przy wykupie
paru hektarów. W Fana -wy
padku radzimy zorientować

się, czy któryś z sąsiadów nie

reflektowałby na zakup zie
mi w celu powiększenia swe
go gospodarstwa, (hs)

Opieka plama
A. M. Pracuję zawodowo,

dzieckiem opiekuje się teś
ciowa do 'której codziennie je
zaprowadzam (mieszka na in
nym osiedlu). Obecnie dziec
ko jest chore, teściowa, osooa

starsza nie podoła zwiększo
nym obowiązkom. Proszę o in
formację czy gdybym podję
ła się opieki nad dzieckiem w

czasie choroby będzie to o-

pieka płatna?.
Jeśli nie ma innych do

mowników, którzy mogliby
zająć się chorym dzieckiem

(za domownika nie można
uznać teściowej mieszkającej
na innym osiedlu) — należy
się Pani płatna opieka. W

przypadku nieporozumień z,
zakładem pracy — radzimy
interweniować w Wydz. Zasił
ków ZUS, Kraków, Pędzichów
27. (mar)

- Praea w niedzielę?
D. J. Czy zakład pracy mo

że domagać się od pracowni
ka wykonywania zatrudnie
nia w niedzielę?

Jeżeli ze specyfiki zakładu
'

pracy wynika, że musi on

prowadzić działalność również
w niedzielę — kierownictwo
zakładu może domagać się od

pracownika, aby przyszedł do

pracy także w -niedzielę. Z

tym, że zakład pracy musi

zapewnić za to pracowniko
wi inny wolny dzień od pracy
w tygodniu. (JP)

W pełnej wysokości
Emilia K. Przebieg mojej

pracy przedstawia się następu-
jąco: od 1 sierpnia 1940 r. do
31 marca 1945 r. i następnie od
1 września 1949 do chwili obec
nej. W sumie 33,5 lat pracy i
— 57 lat życia. Czy przecho
dząc na emeryturę otrzymain
ją w . pełnym wymiarze?

Zgodnie z przepisami o

wcześniejszej emeryturze ko
biet może Pani — jeśli lata

pracy są odpowiednio udoku
mentowane — przejść na

wcześniejszą emeryturę. O-

trzyma Pani świadczenie w

pełnej wysokości, (mar)

Wczasy z kursem jazdy
A. S . Słyszałem, iż organizo

wane są wczasy połączone z

kursem . prawa jazdy. G-dzie?

21-dniowe wczasy połączone z

kursem na-“prawo jazdy kat.

„B” organizuje Polski Zwią
zek Motorowy, Okręgowe Biu
ro Turystyki we Wrocławiu,
pl. Solny 14 (tel. 380-58—9).
Wczasy organizowane są w

Sobieszowie k. Jeleniej Góry i
w Bystrzycy Kłodzkiej, w róż
nych terminach. Bliższe infor
macje można uzyskać pod
wyżej podanym adresem. (v)

Zmiana imienia
B. B . Chciałabym zmienić

imię. Czy jest to możliwe?

Owszem jest możliwe —

wniosek o zmianę imienia, po
dobnie jak przy zmianie naz
wiska — należy złożyć w

Wydziale’ Spraw Wewnętrz
nych właściwego Urzędu Dziel
nicowego. Opłaty wynoszą: 20.
zł od złożonego podania, 5 zł
za każdy załącznik i 500 zł

przy decyzji pozytywnej, (iw)
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Pozostał

nadgryziony migdał
ktoś zwyczajnieJestem rencistką w wieku

78 lat. 17 X 1977 r. wysła
łam córce na imieniny pacz

kę zawierającą brązowy pu
lower, wartości 1900 zł,
szarkę do
oraz 1 kg

Taczka
wniosłam

tygodniach
wezwanie do odbioru
Ponieważ uprzedzono
przesyłka musiała

przepakowana, zażądała ko
misyjnego otwarcia. Okazało

się, że w paczce znajdowało
się tylko opakowanie po su
szarce, nylonowy woreczek
w którym powinien znajdo- .

włosów za

migdałów.
nie doszła,
reklamację,

córka

SU-

250 zł

więc
Po3

dostała

paczki,
ją, że

(•) być

wać się pulower i jeden
nadgryziony migdał...

23 XII 77 r. dostałam pis
mo z placówki pocztowej
przy Rynku Kleparskim 15,
w którym zawiadomiono

mnie, że adresatka nie przy
jęła paczki i proponowanego
odszkodowania
300zł.Ina
uznała sprawę
ną.

w wysokości
tym poczta
za zakończo-

mnie bardzo
Tak

oszczędzałam, by
czkę wysłać i co

naprawdę poczta
wykryć winnego,

LICYTACJE

To jest dla

krzywdzące. długo
móc tę pa-
tcraz? Czy
nie może

przecież te

rteczy
ukradł.

Nazwisko i adres
znane redakcji

OD REDAKCJI: Sprawę
zaginięcia zawartości prze
syłki — po której zostały
tytko opakowania — uwa
żamy za skandaliczną, a

sposób załatwienia rekla
macji też nie przysparza
chwały krakowskiej pocz
cie. Jak słusznie stwierdza
nasza Czytelniczka przesył
kę ukradziono i winny mu
si za to odpowiedzieć! Dwa
i pół miesiąca czasu to

chyba dość, by wykryć
sprawcę. Już i**o raz drugi w historii ZOO w Amsterdamie przyszły tu na

w przyszłości osiągną cztery metry długości.
świat małe kajmanki, które

CĄF—AP

ANGIELSKIEGO uczę. —

Krzycki, tel. 477-03 .

g-36587

SILNIK Osy — kupię. —

Nowa Huta, os. Kęsisko,
ul. Jagienki 2.

Urząd Celny w Krakowie, al. Z. Krasińskie
go 16 — SPKZEDA W DRODZE PUBLICZ
NEJ LICYTACJI, w dniu 20 stycznia 1978
ręku, o godz. 11, następujące samochody;

1) osobowy marki Mercedes 190 D, nr rej.
ALS-614, rok produkcji 1964, nr silni
ka 62191810/01U9, nr podwozia 06907-
16114 — cena wywoławcza 61.875 zł

2) marki Peugeot 401, nr rej. 4611-RŁ-77, rok

produkcji 1966, nr silnika 5260918, nr

podwozia 5260918 — cena wywoławcza
56.250 zł,

Sprzedaż samochodów nastąpi wg stanu fak
tycznego w dniu licytacji, która odbędzie się
w Urzędzie Celnym w Krakowie, al. Ż. Kra
sińskiego 16, lii piętro.

Oględzin w/w samochodów można dokonać
w dniu 19 stycznia 1978 roku, w godzinach
13.30—14.30, w obecności fukejonariusza cel
nego.

Ad. 1)
duje się
przy ul.

Ąd. 2)

samochód marki Mercedes 190 D znaj-
na parkingu strzeżonym w Krakowie

Włóczków.

samochód marki Peugeot 404 znajdu
je tię na parkingu strzeżonym w Krakowie,
ui. Sądowa 1.

Zastrzega się- prawo unieważnienia licyta
cji w części lub w całości bez obowiązku po
dania przyczyn. K-200

Praco

POTRZEBNA młoda po
moc domowa na stałe do
jednej starszej osoby. —

Warunki dobre. — Kra
ków, Piastowska 27.

g-36318

D!a osób

wyjeżdżających
za granicę

KURSY

MAGNETOFON MK 125 —

kupię. Oferty 36Ó07 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GRAMOFON G 60 1A,
wzmacniacz PA 107 —

gwarancja. Złotego Wie
ku 17/51.

g-36576

MIESZKANIE M-3, włas
nościowe, pilnie sprzedam.
Nowa Huta, os.

20/134 w godz.
codziennie.

Kalinowe
16—19 —

ZAOCZNE
(nauka w niedziele)

kierowników zakładów

gastronomicznych — oraz

przysposabiające
do zawodu bufetowych
organizuje Zakład Do

skonalenia Zawodowego
w Krakowie — Wpisy:

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

Ul. FLORIAŃSKA 20

telefon 228-90, 271-30.

K-9021

KURSY
kreśleń budowlanycli
maszynowych ♦ oraz ko
sztorysowania robót bu

dowlano-montażowych
organizuje Zakład Dosko

nalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

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

Ul. FLORIAŃSKA 20

telefon 228-90, 271-30

K-9042

i

Matrymonialne

FLIZY białe — 1 m2. Tel.
350-64, po godz. 16.

g-36569

FIAl 125 p po wypadku
łub do remontu. — Tel
733-81. g-36792

KOMODĘ i dużą szafę —

kupię. Tel. 705-72 — wie
czorem. g-36820

Sprzedaż

FUTRO nowe — popieli
ce. Telefon 246-04.

36730-g

FORTEPIAN krótki, an
gielska mechanika* —

sprzedam. Ul . Wielopole
32/7, godz. 15. -30—18.30.

g-36849

KOŻUCH włoski, dam-
sKi sprzedam. Tei. 607-42.

g-36866

ZENIT „E” - Helios. Tel.
829-47, po południu.

g-36550

OVĘRLOCK do sprzeda
nia. Tęi. .279-33 .

g-36716

FIAT 126 p, przebieg 15.003
km, rok 19,6 — wersja
eksportowa. — Kraków,
nacina 18.

g-36779

KALKULATOR programo
wany iexafe SH-32 — oar-

uzo tamo. Teł. 758-64.
g-.16612

FUTRO damskie
nio. Tel. 244-29.

ta-

g-36575

PRAKTICA LTL 2, mag
netofon Pathe Marconi
Stereo Hi-Fi. Oferty 36821
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

AMATOR stereo. — Tei.
314-91. g-36839
--------------

.----
----- - ----------

MONETY srebrne niemie
ckie sprzedam. Oferty
36836 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ATRAKCYJNY — grecki,
biały, nowy kożuch —

sprzedam niedrogo. Tele
fon 756-27 (codziennie do
godziny 10 rano).

36960-g

Lokale

MIESZKANIE M-3 Brono-
wicę lup M-4 Piaski Wiel
kie — zamienię na M-4,
3-pokojowe, w dzielnicy
Krowodrza. Tel. 719-18, po
17. g-36823

2—- 3 SOLIDNE, spokojne
studentki przyjmę do je
dnego pokoju w willi. .—

Aiozna korzystać z piani
na. ; Oferty 368U9 „Prasa”-
Krakow, Wiślna 2. .

GLIWICE! Pokój z ku
chnią, 1 p., kwaterunko
we, w dzielnicy mocno

zazielenionej, na podobne
iuo garsonierę w Krako
wie. oferty 36074 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

FRYZJERKA męska po-
tizebna Posada stała. —

Grodzka 51 — fryzjer.
g-36816

KURSY

GOSPOSIĘ dobrze gotu
jącą, dla starszej osoby,
2 razy w tygodniu, za
trudni pracownik nauko
wy. Oferty 36538 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

JĘZYKÓW OBCYCH

skrócone

ZAGRANICZNE, krajowe
oferty matrymonialne —

. Apouo”, Słupsk, skrytka
33. A-144

FIAT 1500, rok 1973, z no
wą karoserią, silnikiem i
pouzespoiami — sprzedam,
a ei. 1*10-97.

g-36817

odstąpię superkomfor-
towy pokoj w zamian za

pomoc z fizyki 1 matema
tyki studentowi 1 roku
z-i.GH Oferty 3a821 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Nauka

MATEMATYKA, fizyka —

chemia — korepetycje. —

Mgr inż. Nowak, — tel.
7oo-82, godz. 19—21 .

g-36327

organizuje
Zarząd Krakowski

Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej.

Zgłoszenia codziennie —

oprócz sobót, w godzinach
17—19.30, ul. Sobieskiego

nr 9 -(IIL.O.).
K-18

BIURO Matrymonialne —

„Anna”/ 50-9o4 Wrocław,
1, skrytka pocztowa 2054,
poieca usługi.

FIAT 1500 włoski, stan
oarazo dobry — sprze
dam lub zamienię na

120 p. Kraków, Oarzan-
Ska 2/107.

3 POKOJE spółdzielcze —

zamienię na 2 pokoje. —

xei. 722-08.
g-36807

K-17
g-36813

KAWALER, technik, lat
45, wzrost średni, pozna
odpowiednią Panią do lat
38. Cel matrymonialny.
Oferty 36619 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FIAT 125 p — 1972. Tele-
1011 806-66, wewn. 580.

g-36610

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe, jeano- lub dwu-
pokojowe, — Tel. 130-30,
wewn. 110, godz. 17—19.

g-36604

Kupno

SAMOCHÓD Hąnomag —

typu Gaiant,
— sprzedam.
niatp ws^iego

stan aoory
Rabka, po-
112.

g-36812

DOKTORANT przygoto
wuje do egzaminów z ma
tematyki i fizyki. — Al.
Daszyńskiego 27/27, godz.
18—20, Winćzewski.

g-36600

MATEMATYKA — rosyj
ski. Liszka, tel. 364-39 .

. g-36720

BONY na samochócj ku
pię. Oferty 36613 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ZEGAREK elektroniczny,
zgłoszenia: tei. 194-96, po
gooz. Ib.

POKÓJ z kuchnią, 42 mi,
ogrzewanie elektryczne —

mzy, ul. Galia, zamienię
na większe w okolicy 18
stycznia. — Oferty 06803
„x-rasa” Kraków, Wiśl
na 2.

g-36599

wykonuje:

MATEMATYKA — kore
petycji udziela Rzepecki,
tel. 387-27.

JAPOŃSKI telewizor ko
lorowy „Sony” — kupię.
Oferty 36301 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MASZYNĘ dziewiarską —

„a” — sprzeaam. Kra
nów - Bienczyce, os. .Ka
zimierzowskie 18/88.

b g-36829

GARSONIERĘ M-2 — SU-
perkomfortową, przy al.
Hókoju, zamienię na po-
aobne lub większe, dziel
nica Krowodrza. — Ofer
ty 366U2 „Prasa” Kraków,
wisina 2.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy
„GROMADA”

ODDZIAŁ USŁUG SKÓRZANYCH

wkładki ortopedyczne
pasy przepuklinowe
pasy brzuszne
pooperacyjne i ciążowe

gorsety lecznicze

przyjmuje Zakład Usług Ortopedycz-
w godzi

nach 9—19, w soboty 9—18. - Lekarz specjalista
udziela na miejscu bezpłatnych porad.

Zamówienia
Kraków, ul. STOLARSKA 11/13

K-173

AMERYKAŃSKI zegarek
elektroniczny „Timex” i
japoński kaikuiator wie
lofunkcyjny „Cominoaore
sk l«ui» ’

— sprzeaam. —

rei. 624-08 .

g-36843

CZĘSTOCHOWA! Garso-
nierę superkomfnitową
bpoiuzielczą (27 nui), za
mienię na podooną w

Krakowie. — Oferty 36835
„prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KOŻUCH męski nowy —

krajowy, rozmiar 52. Ui.
Ulanów 46,88, po godz. 17 .

g-35848

PUSTAKl sprzedam. Kra
ków, os. Widok, ul. Na
Błonie 9a/16ó.

g-36583

FIAT 125 p, 1500, rok 1972
— pilnie sprzedam, 'lei.
192-47. g-36803

KOŻUCHY oficerskie —

maiy i czarny — sprze
dam. Tel. 473-18.

g-36804

MAKIETĘ kolejową TT
1,2X1.3 m — sprzedam, —

lei. 274-44, wewn. 14, w

godz. 8—14 .

g-36805

ZAPOROŻEC, 1973 —

sprzedam. Ul . Rękawka
21 8, godz. 15—18.

g-36594

BUTLE nowe r.a gąz pro
pan-butan — poj. 11 kG —

• sprzedam. — Oferty 36570
| ..Prasą” Kaków. Wiśl

na 2.

DWA pokoje z kuchnią
(70 ni2), zamienię na dwa
oddzieme mieszKania. —

nowa Huta, os. Centrum
C 4/23. g-36'84o

MAŁŻEŃSTWO — cudzo
ziemcy, poszukuje samo
dzielnego poKoju z kuch
nią. Oierty 36aul „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM .mieszkanie
własnościowe, M-3 —No
wa lluta, os. Kalinowe,
11 p. Oferty 36o79 „Pra
sa” Kraków, Wisina 2.

KUPIĘ w Krakowie mie
szkanie własnościowe M-3 .

Oferty 3658o „prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-4 własnościowe, super-
komfortowe, z telefonem*
— zamienię na mniejsze
lub sprzedam. — Oferty
36:;89 „Prasa” Kijków,
Wiślna 2.

KUPIĘ pilnie garsonierę
lub pokój z kuchnią —

własnościowe, w Krako
wie. Oferty 36822 „Prasa”
Kiaków. Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe, garsonierę lub
pokój z kuchnią, w Kra
kowie, najchętniej Nowa
Huta. Wiadomość: Nowa
Huta, Centrum B bl. 4/1'2.

g-36559

SPRZEDAM dom na wy
kończeniu w Zabierzowie
k. Krakowa. W rozlicze
niu może być mieszkanie
własnościowe M-4 lub
M-5. Oferty 36738 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Wczasy

GARSONIERĘ własnościo
wą w śródmieściu kupię.
Oferty 36620 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKOJ do wynajęcia. —

Mogiła 268.
g-36838

ZIMOWISKA lingwistyez-
ne 14-dniowe, w okresie
od22Ido4II1978r.
iod5do18II1978.r. —

organizuje w okolicach
Limanowej. „Lingwista —

Oświata”. Sprzedaż skie
rowań: Kraków, ul. Ma
zowiecka 8, telefon 334-72,
394-23, 301-75.

"s:
FRYZJER damski „Sla.m
wek” — pracuje obecnie s;
w Spółdzielni „Fala” n

przy ul. Szczepańskiej 7 1,
;_______________ g-363ai *

TERMIN odbioru FiataŁ
126 p z IV kwartału —c

zamienię na początek
pierwszego. — Telefon
143-15. g-35788 x

POSZUKUJĘ garażu
okolicach Łagiewnik — ~

Borku. Tel. 610-04, po 19a
___________________ g-3661'ljl

K-9243

NATYCHMIAST — kupię
garsonierę lub większe
mieszkanie własnościowe.
Oferty 36837 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ domek w Krako
wie lub okolicy, albo mie
szkanie M-4 własnościo
we. Oferty 36776 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ studenta nie
palącego do pokoju dwu
osobowego, w Śródmieś
ciu. Oferty 36771 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2,

KATOWICE! 2-pokojowe
zamienię na równorzędne
w Krakowie, Tel. 432-99.

g-36773

Nieruchomości

KUPIĘ domek z działką
lub rozpoczętą budowę w

okolicach Węgrzce, Bibie,
Bolenia. — oferty 367bo
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DOM większy z ogrodem
w okolicy Krakowa Ku
pię. Ofermy 36834 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ domek jednoro
dzinny w Krakowie. Mo
że byc w surowym sta
nie. W rozliczeniu miesz
kanie własnościowe, su-

perkomfortowe, z gara
żem. Wykluczone: Borek
N ałęcki, Wola Duchacka,
Olsza 1 peryferie. Oferty
36853 „t-rasa” Kraków
Wisina 2.

KRAKÓW - Bieżanów! —

Dom jednorodzinny, pię-
ciopokojowy, komfortowy,
z garażem, dużą parcelą,
zamienię na mieszkanie
wiasnosciowe iuo sprze
dam. Oferty 36564 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM dwurodzinny
dom, stan surowy, w cen
trum Krakowa. — Oferty
36d72 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Zguby

MIKRUT Zbigniew, Kra
ków, Sierankiewicza 30/5
— zgubił legitymację stu
dencką nr 101/71/EL, wy
daną przez AGH.

PRZYJMĘ wspólnika do ’■
rozpoczętej budowy brój- ■
lerni. Oferty 36582 „Pra. c

sa" Kraków, Wiślna 2; >.

"*>]
PRACOWNIĘ stolarską wt
Krakowie wezmę w dzier
żawę. Oferty 36584 „Pra-i
sa” Kraków, Wiślna 2. t

g-36567

BARTYZEL Tadeusz, za
mieszkały Cholerzyn 43,
zgubił legitymację szkol
ną nr 186/74 i bilet PKS
nr 099453, wydane przez
Zespół Szkół Mechanicz
nych Nr 1 w Krakowie.

g-36840
LESICZKA Adam, Kra

ków, DS „Prokocim”, zgu
bił legitymację studenc
ką, wydaną przez AM.

g-36537

Różne

ŚWIADKÓW zajścia w

Krakowie na rondzie Ma
tecznym 16 lipca 1977 r.,
około godziny 16.30, pro
szę o skontaktowanie sie:
Paweł Szwabowski, Kra-

Bożego Ciała

36906-g

POSZUKUJĘ pomieszczę-1
nia na prowadzenie rzę-’l
miosła (ślusarstwo), w'
dzielnicy Krowodrza. — r

Tel. 701-24 .

g-36848 *

USZCZELNIANIE okien, |
zawieszanie karniszy i *

wszelkich elementów —

urządzenia mieszkania —

poleca Maciej Papużyń- I
ski. Tel. 421-21, godz. 11 —

'

15. g-3G850

PRZEPRASZAM serdecz
nie Ob. Jadwigę .Wróblo-'
wą, zamieszkałą w Zabie
rzowie, os. Sienkiewicza
6/14, za bezpodstawne i
krzywdzące Ją pomówie
nie na publicznym zebra
niu Rady Osiedlowej w

dniu 29 listpada 1977 r.

Janina Klimasowa, Za
bierzów, os. Sienkiewicza
6/lŁ g-36577

KUPIĘ lub wynajmę ga
raż, albo miejsce na ga
raż, w rejonie osiedla
Oficerskiego. Tel. 156-30 —

wieczorem.

»LAJ KONIK

CZĘŚĆ kamienicy sprze
dam. Wolne pokoj, sute
rena na rzemiosło 1 ga
raż. Oferty 36798 „Prasa”
urakow, Wiślna 2.

DOM jednorodzinny z

ogrodem 1 wytwórnią wo
dy sodowej w atrakcyj
nym punkcie Krakowa —

sprzeaam. — oferty 36788
,,xjrasa” Kraków, Wiślna z.

TRZEBUNIA k. Myślenic!
jjom drewniany wraz z

ogrodem sprzeaam. sta
nisław Tekieii, Trzebunia
171. g-367o2

CHATĘ wiejską, parcelę
— kupię. — Oferty 36748
„Prasa’* Kraków, wisinaż.

KUPIĘ domek jednoro
dzinny — może byc dre
wniany z ogroakiem. Po
średnicy wykluczeni. —

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

^6740.

SPRZEDAM dom w Kra
kowie - Śródmieściu —

wyłączony. Po kupnie
caiy wolny (10 izb, woda,
gaz, u. o .). W rozliczeniu
mieszkanie 3-pokojowe —

superkomIortowe, włas
nościowe, 1, II p., w dziel
nicy Śródmieście — lub

Zwierzyniec. (Ewentual
nie zamienię na mniej
szy). Oferty- 36556 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

zaprasza
na kolejne losowanie w najbliższą nie
dzielę. 15 stycznia, o godzinie 12, do Pa
łacu Młodzieży w Krakowie przy ul. Kro
woderskiej 8.

W tej grze regulaminowe wygrane
wzbogaci się premiami:

„DUŻY LAJKONIK”

♦
♦

109.000 ZŁOTYCH — za trafną „5”
10.000 ZŁOTYCH — za trafną „4"
z dodatkową
na końcówki banderoli

5-cyfrową — 20.000 ZŁOTYCH

4-cyfrową — 2.000 ZŁOTYCH

oraz

♦
♦
♦ 3-ćyfrową — 200 ZŁOTYCH.

„MAŁY LAJKONIK”;
♦
❖

30.000 ZŁOTYCH — za trafną „6”
1.000 ZŁOTYCH - za trafną „5”
na końców/c/ banderoli

5-cyfrową — 20.000 ZŁOTYCH

4-cyfrową — 1.000 ZŁOTYCH

3-cyfrową — 100 ZŁOTYCH.

UWAGA! — W niedzielę 22 stycznia — do
datkowe bezpłatne losowanie dla Sympa
tyków „Małego Lajkonika”.

K-218



?31) Nr 9 (9981) ECHO KRAKOWA Str. 5

kilku wierszach Telefon ćtyg&tónlw
CHOINKĘ DLA NAJMŁOD-

ZYCH urządził IX Komitet O-

lirilowy Kleparz dzielnicy
ródmieście przy współpracy
olitechniki Krakowskiej oraz

Ir.stalu”. Politechnika ofia
rowała dla dzieci 50 paczek ze

todyczami, a „In al” „posta
wił” pączki i herbatą dia
i dzierl uczestniczących
allej, udanej zabawie.

*

I.CSOWAN1E SAMOCHO-
OSOBOWYCH przypa-

tających na bony samochodo-
iź re, zakupione na terenie wo-

ev ótlztw: miejskiego kra-

sowskiegn, krośnieńskiego, no-

yósądeckiego, przemyskiego,
•zeszowskiego, tamobrzeskie-

tęK? ;o i tarnowskiego, odbędzie
,ię20bm.ogodz.3w.sali
konferencyjnej Oddz. Woj.
MBP w Krakowie przy ul.
Basztowej £0 I n. Przedmiotem
losowania będą samochody
os-bowe: „fiat 125 p”.
105”, „trabant 1

.,fi::t 126 p”. Od godz.
można sprawdzać spis
udostępniony’ na sali
nia.

e

[DZIŚ TJ.

^.gedzinie 19
aSCK „Pod

Sła. miesięczny
cnie satyryczny

. -nego Jaszczura”. Będzie to już
dziesiąty tego typu konkurs w

kawiarni „Literackiej” SCK. z

j , tej okazji przewiduje się wie-
J czćr autorski jurorów; Bruno

lteB Miecugowa, Marka Pacuły i
fon Andrzeja Warchalą. Gościem
3788 wieczoru jest Elżbieta Molo-

dyńska z redakcji „Szpilek”.
w______ ______

UBŁIIBUS84. '■ .

'
—■ WWfJ .»,>ll.ll .tu. 1 . OW—

Sesja RH m. Krakowa
X zwyczajna sesja Rady Na-

ra. odowej miasta Krakowa odbę-
Izie się 14 stycznia w sali przy
'1. Wiosny Ludów 3/4. Początek

sJLbrad o godz. 10. Porządek
:a-braci przewiduje zmiany w

kładzie personalnym Prezy-
RN m. Krakowa oraz plan

poleczno-gospodarczy i budżet
w yojewództwa miejskiego kra-
— cowskiego na r. 1978.

ok.
w

t»

<<
/

„syrena
limuzyna”,

8do3
bonów

losowa-

*

W CZWARTEK o

odbędzie się. w

Jaszczurami” co-

konkurs na tekst
o nagrodę „zielo-

13I78o
18 do No-

Grnachu,
Maja 1, na

„Pols-
Czechoslo-

r

!

Oli
re

w.

Towarzystwo
Przyjaciół Mu
zeum Narodo
wego w Krako
wie zaprasza w

dniu

godz.
wego
al. 3

wystawę
ka

wacja. Wieki są-
bdztwa i współpracy”, po któ-

śj oprowadzi z-ca komisarza

ystawy mgr Krystyna Tuchol-

Podczas trzygodzinnego dy
żuru nasz wczorajszy Te
lefon tygodnia nie zamilkł

ani na chwilę. Wysłuchaliśmy
też od naszych Czytelników spo
rą porcję bardzo istotnych za
rzutów pod adresem pracowni
ków administracji oraz ROM-ów

(Rejonów Obsługi Mieszkańców).
Wykazują oni, rzecz ujmując o-

góinie, przerażającą wprost obo
jętność na prośby, skargi, mo
nity mieszkańców z podległych
im domów. Kontrola — jak wy
wiązują się dozorcy ze swoich

obowiązków, jak przedstawia się
sprawa porządków, czystości itp.
w poszczególnych domach i blo
kach — należy do superwyjąt-
ków. Nic dziwnego też, że roś
nie oburzenie lokatorów na pra
cę tych jednostek, od których
powinno uzyskać się pomoc w

razie awarii instalacji, zacieków,
brudu itp. Oto przykłady:

PLAC NA GROBLACH 17 —

administracja ul. Krupnicza 8.
Od dwóch lat mieszkańcy nie

mogą się doprosić o naprawę
rynny; deszcz zalewa ściany, su
fity, odpadają tynki. Są tu jesz-

icze zatkane ciągi kominowe. Ad
ministracja o tym wie, lecz nie

reaguje.
Do tej samej administracji

mają, pretensje lokatorzy ul.

KARMELICKIEJ 11, gdzie od
czerwca spływający z dachu
deszcz zalewa klatkę schodową
i mieszkania na III piętrze. W

kamienicy nie ma dozorcy —

sprząta się tu raz na rok.

Administracja przy ul. Krup
niczej 8 nie odpowiada również
na skargi lokatorów z domu

przy ul. 1 MAJA 6 w sprawie
brudu, braku oświetlenia itd.

UL. KURNIKI 7 dom ten

należy do administracji przy pl.
Kleparskim 5. Wszelkie prośby o

przysłanie ekip murarskich, sto
larskich (są coraz większe u-

szkodzenia balkonów od strony
podwórza, użytkowanych wspól
nie przez kilku lokatorów), —. są
bardzo skrzętnie zawsze notowa
ne, lecz na tym koniec. Inter
wencje nie są załatwiane.

Do administracji tej zwracano

się z mniejszymi lub większy-,
mi prośbami z ul. CELAR.OW-
SKIEJ 16 oraz CELAROWSKIEJ

admlni-

tej spra-

— admi-

2? — niestety bez skutku np. je
den z mieszkańców z ul. Ce-

larowTskiej 22 posiada kuchenkę
gazową ile funkcjonującą, na

prośbę o zakupienie dla niego
notrej uzyskał krótką odpowńedż
że na to nie mają funduszy.
Prosimy wspomnianą
strację o wyjaśnienie
wy.

UL. GROTTGERA 3

nistracja przy ul. Chopina. Bra
my na noc się tu nie zamyka,
zamki do piwnic zepsute, cały
mi miesiącami czeka się na

wkręcenie żarówki w klatce

schodowej.
UL. SOŁTYSA 19 — admini

stracja przy ul. Szpitalnej. W

sierpniu uo. r. w mieszkaniu

parterowym wystąpiły na sku
tek pęknięcia rury jakieś za
cieki. Naprawiono to, czego wi
domym znakiem są dziury w po
dłodze wybite aż do piwnicy,
mimo licznych monitów do tej
pory owych dziur nie zamuro
wano, z piwnicy wieje zimno,
podłoga gnije.

Przy ul. F1ŁARECKIEJ 17
stoi aomek jednorodzinny. Czy
jaś własność prywatna. Jedyna
tamtejsza lokatorka nie wie kto

jest aktualnym posiadaczem
dumku. Od maja . czynszu nie

płaci, nikt się po niego nie zgła
sza. Domek jest jak gdyby bez
pański, zagrzybiony, z zatkany
mi ciągami kominowymi, pęk
niętymi rurami, odlatującym
tynkiem. Zrzeszenie Właścicie-

Nierucliomości przy uli-

Szpltalnej niezbyt przejęło
interwencją owej loKator-

ociesłało ją z kwitkiem i do
nie wiadomo, gdzie po-

li

cy
się
ki,
. dziś
winna udać się o pomoc. Wy-
daje nam się, ze potrzebna tu

jest interwencja Urzędu Dziel
nicowego.

Mieszkańcy ul. DZIERŻYŃ
SKIEGO 99 mają pretensje do

swojej Zwierzynieckiej Spół
dzielni Mieszkaniowej, że w

tamtejszych piwnicaen jest stra
szny brud, bałagan, ze nikt nie

dba tu o porządek, nie mogą się
leż doprosić o esipę do napra
wy drobnych UstereK w miesz
kaniach, za co oczywiście sami

by płacili. Natomiast mieszkań
cy ul. DZIERŻYŃSKIEGO 53
oburzeni są na ZSM za jej o-

pieszałość w podjęciu prac przy
gotowawczych cio założenia no
wego dźwigu. Roboty budow
lane mają lam bowiem
nać ich ekipy remontowe,
na obecnie jedna tylko
w tym X-piętroWym
jest wciąż przeciążoną i

UL. BATOREGO 15 A — dom

prywatny. Lokatorzy skarżą się
na wilgoć, na pleśń, na odpada
nie betonu z balkonów, nawet

na taki drobiazg jak wkręcenie
nowej żarówki w klatce scho
dowej czeka się tygodniami.

UL. NOWOWIEJSKA 8 rów
nież dom prywatny i aż żal bie-
rze jak on niszczeje. Należało
by wymienić futryny, podłogi.

UL. KOTLARSKA 5 — Admi
nistracja przy ul. Bobrowskiego.
Od prawie dwóch lat miesz
kańcy proszą o zamontowanie
klamek w oknach w klatce scho
dowej. Jak dotąd bez skutku.

Radzą więc sobie sami wbijając
gwoździe do framugi, niszcząc
plzy okazji obudowę okna.

UL. URZĘDNICZA 36 — in
terwencje w Zrzeszeniu Wła
ścicieli Nieruchomości przy
ul Szpitalnej 18 w sprawie po
wybijanych szyb, skorodowa
nych balkonów, zepsutych ry
nien, brudu itp. nie odnoszą
skutku.

UL. WIELOPOLE 26 — dom

prywatny. Od lat nie odnawia

się tu nic, woda leje się przez
okna, brud na podwórcu i w do
mu.

UL. SOLSKIEGO 15 — też
dom prywatny, również obraz

nędzy i rozpaczy. Pojemniki na

śmieci stoją w klatce schodo
wej; ich zawartość podgryzają
szczury. Sprząta się tu od przy
padku do przypadku.

Fatalne warunki mają miesz
kańcy ul, BITWY POD LENI
NO 5, UL. TOPOLOWEJ 42, UL.

JADWIGI Z ŁOBZOWA 13, UL.

BAJECZNEJ BL. 1, UL. BOH.
STALINGRADU 28 ...i wielu’ in
nych.

Nie sposób wymienić wszyst
kich skarg. Najgorsze w tym
wszystkim jest to, że w wielu

wypadkach mieszkańcy stają
przed smętną rzeczywistością, że

jednostki powołane do kontroli

powinny być same ukarane ■■za

niewywiązywanie się ze swo
ich obowiązków, co niniejszym
przekazujemy do wiadomości i

interwencji urzędom dzielnico
wym.

Na posiedzeniu Dzielnicowej
Komisji Wyborczej Kraków-

Sródmieście, na ręce przewodni
czącego komisji, Mieczysława
Długosza, przekazane zostały w

dniu wczorajszym przez Prezy
dium Dzielnicowego Komitetu

FJN, z przewodniczącym Fran
ciszkiem Pastuszakiem i towa
rzyszącymi sekretarzem KD
PZPR J. Inwałdem i naczelni-

kiem dzielnicy Śródmieście W.

Hydzikiem, listy kandydatów
ńa radnyeh DEN Śródmieście.
Dzielnicowa Komisja Wyborcza
po stwierdzeniu zgodności list z

ordynacją wyborczą podjęła u-

chwałę o zarejestrowaniu list

wyborczych, które podane zo
staną do publicznej wiadomości

16 bm.
Fot. JADWIGA RUBIŚ

Notatnik
O GODZINIE:
— DK HiL, ul. Majaków-

2 — Spotkanie z jazzem

DZlS
♦18

skiego
— wystąpi zespół i,Sami swoi”.

* 18 — Klub Seniora, os. Na

Skarpie 84 — Program kabareto
wy w wyk. zespołu „Belferek”.

* 18.30 — KDK, s. drewniana
— Studium Wiedzy o Literaturze

Europejskiej — prof. O . Dobljan-
ka-Witczakowa mówić będzie nt.

„Literatura niemiecka — Oświece
nie”.

* 19 — Teatr STU — 'Spektakl
grupy „ASPUJ”: „SERCE NA
GAZ” .

*19
— STUDIO PIOSENKI —

słowno-muzyczny pil.
wszystko wyba'czy”
piosenki i

ny;o21
TOWĘ —

„Bałagan,
będzie”.

* 19.15
os. Złota

Wiedzy —

wieści Biblijnych”,
blia cz. V — „Według
Testamentu”. Komentarz :

kład — dr J. Kozłowski.
JUTRO O GODZINIE:

*10 — DDK Krowodrza,
pierniczą 2 — Spotkanie z

nikanii

pik A.
*17

ska 62
i pies”.
.*.13 — PAN, ul. Sławkowska

17 — Kom. Nauk Pedagogicznych-;
dać. dr bab. A . Łukawska — od
czyt pt. ..Kierowanie - aktywnoś
cią poznawczą ućzhiów w toku

lekcji”.
* 18 — KTF, ul. Boh. Stalin

gradu 13 — W Galerii Fotografii
— otwarcie' wystawy pokonkur
sowej ..PRZYJAŹŃ”. ■Ogłoszenie
wyników konkursu.

„SERCE
Tristana Tzara,

SCK UJ „ROTUNDA”
program

„Miłość ci
w oparciu o

listy Hanki Ordonów-
— STUDIO KABARE-
kabaret „SSAK” —

czyli dziś disco nie

- ZDK „BUDOSTAL”,
Jesień 13 — studium

Interpretacja „Opo-
Film: Bi-

Nówego
i wy-

ul. Pa-
uczest-

II w-ojny światowej —

Winik.
— DK KZS, ul. Zakopiań-
— Film „Czterej pancerni

Ta giełda rozczarowuje

Klub Literatów, ul.
22 — Bronisław Maj —

Rafała Wojaczka”.
ZDK „BUD.OSTAL” —

- S pot
ni alżeń-

popro-
„Tem-

krakowski
* 19 — Klub MPiK, pl. Central

ny — Z cyklu: „Twarze polskiej
sceny” — Renata ICretówna i

Andrzej Nowakowski w wieczo
rze poetycko-muzycznym „Songi
Brechta”.

*13—

Krupnicza
„O poezji

*19T-
Klub Kibica Sportowego
kanie ze sportowym
stwern Maculewićzów -

wadzi red. J . Frandofert

po”.
* 19.15 — DK Pol. Zw. Głu

chych, ul. Jana 18 — Spotkanie
z archeologiem mgr Aurelią Ko-

gus.
* 19,30 — Sala Filharmonii —

Koncert symfoniczny w wyk. Or
kiestry Filharmonii Krakowskiej
pod dyr. Stefana Marczyka, z u-

dzialem Andrzeja Orkisza — vzio-
lonezela. W programie: Bach—

Goedicke, P. Czajkowski, J.

Brahms, Corelli—Machl.

wyko-
Czyn-
winda

bloku
mimo

ze nowa grozić może awarią.
RYNEK PODGÓRSKI 14 —

Administracji ul. Stradom 5, Od

1.942 roku nie było tu żadnego
remontu. Z dachu się leje, pie
ce dymią, czuć gaz — słowem

warunki straszne.

UL. WAWRZYŃCA 49 miesz
kanie 9. Dom podlega Rejonowi
Budynków PKP przy ul. War
szawskiej. Do mieszkania tego
leje się z ciachu, są zacieki na

ścianacn, na suficie, odpada
tynk, na ściany zachodzi pieśń.
Ud 20 października 1967 roku

czyli od 10 lat lokatorka nie mo
że się doprosić o remont swo
jego mieszkania. Widzieliśmy
zdjęcia wykonane w tym mie
szkaniu — zgroza!

Nowe propozycje tez wwSrani
rozmachu i dobrego smaku

W oparciu o teksty Tadeusza
i Kwiatkowskiego i Marcina Wol-
I skiego,

towala
f retowy
f ście ze

Ibotyo
; o godz. 19 prezentowany jest w

kawiarni „Literacka”. O prze
biegu fikcyjnej i dość nieco
dziennej budowy opowiadają

i nam autorka programu, Jerzy
Kryszak, Paweł Galia i Feliks

Szajnert. urozmaicając całość u-

Maria. Korabicz przygo-
kolejny program kaba-

zatytułowany „Nieszczę-
szczęściem”, który w so-

godz. 21 .30 i poniedziałki

danymi i melodyjnymi piosen
kami. Muzykę do programu
przygotowali Paweł Bieńkowski
i Andrzej Czarnecki. Sporo do
brego humoru, trafnej, choć nie
zbyt zjadliwej satyry, werwa

wykonawców — oto zalety pro
gramu, który polecamy naszym
Czytelnikom.
■Na zdjęciu: wykonawcy „Nie

szczęścia ze szczęściem” — Pa
weł Galia, Feliks Szajnert, Je
rzy Kryszak i Maria KorabiCz.

Fot. JADWIGA RUBIŚ

Biegi z wiaderkiem
Gehenną mieszkańców bloku

przy ul. Lotniczej 74 — są zsypy.
Przez nie zabezpieczone drzwi

wydobywają się nieustannie

przykre zapachy. Rzecz w tym
że pojemniki hermetyczne nie

są dostosowane do zsypów. W tej
sytuacji — pozostają lokatorom

chyba tylko biegi z wiaderkiem
do śmietnika. Ale czy po to bu
dowano zsypy? (Iw)

Dlaczego...
...życzenia „Wesołych Świąt”

widoczne za szybami wielu kra
kowskich sklepów przyozdobio
ne są gałązkami choinki, a nie

...baziami z pisanką? Przecież

życzenia te dotyczą chyba Świąt
Wielkanocnych. (aż)

W hallu kina Związkowiec
przy ul. Grzegórzeckiej 71 trwa

od wczoraj Międzywojewódzka
Giełda Towarowa Rzemiosła

„Wiosna 78”. Oferta obejmuje
wyroby rynkowe, m. in. z grupy
1001 drobiazgów, artykuły go
spodarstwa domowego, pamiąt
ki, ceramikę, wyroby włókien-,
nicze, metalowe, kaletnicze,
skórzane itp., wytwarzane przez
rzemiosło województw: miej
skiego krakowskiego, nowosą
deckiego i tarnowskiego.

Tyle informacji wstępnych, a

teraz jaka jest nasza ocena gieł
dy. Przede wszystkim należy
się dziwić organizatorom, że ta
kie właśnie znaleźli na nią
miejsce. Hall kina Związkowiec
zupełnie się bowiem nie nadaje
do tego, żeby urządzać w nim

jakąkolwiek giełdę handlową.
Na miejscu stracili na pewno
wszyscy, a więc ci, którzy przy
szli tu ze swoją propozycją to
warową, ci którzy chcieli z niej
skorzystać i organizatorzy. Na

pewno w organizowaniu ekspo
zycji nie brał również udziału

.plastyk, bo proponowane arty
kuły są jak najgorzej ekspono
wane.

Zważywszy na to jakie obec
nie nadzieje wiązane są z rze
miosłem, jego aktualne propo
zycję na „wiosnę
biecujące. Nadal

dęta i zły smak,
towary
zgodnie
rynku.

Wśród
balv sie

się propozycje handlowe Janu
sza Mydlarczyka, a wśród nich

zasłony drzwiowe, kwietniki na

ścianę, skórzana biżuteria oraz

siatki-torby ze sznurka. Poszu
kiwane na rynku rozmaite zam
ki oraz kłódki zaproponowała
Spółdzielnia Rzemieślnicza ze

Świątnik Górnych. .Sporo ła
dnych pamiątek znaleźliśmy w

„Technoplaśtyce ”.

zapotrzebowaniu
wyszły również

Spółdzielni Rzemieślniczej Sto
larzy w Krakowie, oferując
drewniane ścianki wieszakowe,
boazerię oraz pamiątki z drze
wa. Szczególnie podobały się
nam talerze pamiątkowe Piotra

Kozery — rzerilieślnika z Jerz
manowic.

Może jeszcze na uw.ągę zasłu
gują wyroby (ale tylko niektó
re, a więc liipy* i przeglądarki)
Spółdzielni Rzemieślniczej In
troligatorów z Krakowa, reszta

naszym
nawet

klienta.
stoisko
leni było zainteresowanie
mieślników

Naprzeciw
społecznemu

propozycje

73” nie są o-

króluje tan-

rzadkością są

produkowanełądne,
z zapotrzebowaniem

wyrobów, które podo-
nam bardzo, znajdują

zdaniem nie zachwyci
najmniej wybrednego

Zawód sprawiło również

„Społem”, którego ce-

rze-

wytwarżaniem wy
robów brakujących na rynku a

produkowanych na przykład w

innych krajach i bardzo użyte
cznych. Niestety, proponowane
przez „Społem” wzory są prze
ważnie bardzo brzydkie i tan
detne. po co więc jeszcze tę
tandetę powiększać.

Reasumując giełda rozczaro
wuje, ciągle brak rzemieślni
kom wyobraźni, odwagi i —

niestety — dobrego gustu, (bog)

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 6)

gowe (świadczenia ambulatoryj
ne i wizyty domowe), Przy
chodnia, al. Pokoju 4, w godz.
18—22, tel. 181-80, a dla poradni pe
diatrycznej 183-96 — dla Śródmie
ścia, Przychodnia, os. Jagiellońskie
bl. 1, w godz. 18—22, tel. 856-26 —

■dla N. Huty, Przychodnia, ul. Kro
nikarza Galla 24, w godz. 18—22,
tel. 721 -35 — dla Krowodrzy, Przy
chodnia, ul. Krasickiego Boczna 3,
w godz. 18—22, tel. 618-55 — dla

Podgórza, Inf. Służby Zdrowia: od

godz. 8—22, tel. 378-80, od godz. 22—

8, tel. 240-93, Inf. Toksykologiczna.
Kopernika 26, tel. 199-99, Ośrodek
Inf. dla Inwalidów, ul. 1 Maja 5:
tel. 228-11 (pon. śr. i piąt. 16—18).

Apteki
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).

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M'
Wiadomości; 16, 19, 20, 21, 22, 23,

0.01,1,2,3,4,5
16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radió-

kurier. 18.25 Nie tylko dla kie
rowców. 18.33 Koncert życzeń.
19.15 Pol. piosenki. 20.05 Reportaż
na zamówięnię.

' 20.20 Wybitni só-
liści w repert. popularnym. 21 .05
Kronika sport. ,21.15 Karnawałowe

rytmy. 22 .20 Tu Radio Kierowców.
22.23 Opole na muz. antenie. 23.12
Wiad. sport. 23.15 Koncert symf.
muz. poi.

PROGRAM LI
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30.
17.00 Twarze jazzu. 17.20 Moje

fascynacje literackie. 17.40 Rapor
tu z Łącznej ciąg dalszy — rep.
lit. 18.00 Stołeczne aktualności
muz. 18.30 Echa dnia. 18.40 Śladem
inwestowanych

' miliardów. ' 19.00
Mistrzowie batuty. 19.40 Rekla
ma. 20.00 Studio Relaks. 20.20
Sławni wykonawcy muz. w.

21.40 R. Strauss — Suita walców z

opery „Kawaler z różą”. 22 .00 Pro
menada. 22 .30 Wiersze A. Swir-

szczyńskiej. 22 .40 Listy z teatrów.
23.10 Madrygały renesansowe. 23.35
Co słychać w świecie. 23.40 Muz.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR
UKF 68,75 MHz

Wiadomości: 16.40, 22.55.
17.05 Formy symfoniczne w

Krak. Filh. (Kr). 17 .25 Nagrania
z myszką (Kr). 17.40 Rep. —

Rektor (Kr). 18.00 Reklama (Kr).
18.10 Muz. rozr. (Kr). 18.24 Pogo
da (Kr). 18.25 Zapomniane kultu
ry. 19.00 Kodeks i kierownica.
19.15 Lek. jęz. ros. 19.30 Miłośni
kom wielkiej planistyki. 20.10 J.
Obrecht — Msza. 21 .05 Horyzonty
muz. 21.50 NURT. 22 .10 De Falla —

Taniec ognia. 22 .15 Postawy i wzo
ry. 2:2.35 Szk. Sr. dla Prac. — Me
todyka. 22 .50 S. Joplin — The En-

tertąiner.



MADONNA DI CAMPI- |
. GLIO. W łyżwiarskim wielo

boju sprinterskim zwyciężył
Kanadyjczyk G. Boucher

przed J. Jóźwikiem.
SOFIA. Podczas międzyna

rodowego turnieju juniorek i

juniorów w. siatkówce Pola-
1 cy w-ygrali z NRD 3:1, a

Polki przegrały z Bułgaria I
2:3.

JESZCZE BEZ B. BEBLA I M. KARBARZA

Siatkarze Hotaika

pokonali Wią 3sl
Telegraficznie
WARSZAWA. Reprezenta

cja polskich piłkarzy ręcz
nych wygrała z drugim zes
połem Rumunii 26:17 (17:8).

BIRMINGHAM. W I run-
' dzie turnieju tenisowego

1 Grand Prix odpadli: H. Solo-
mon (przegrał z Borgiem 2:6,
4:6), T. Okker (po 1:6. 4:6 z

B. Gottfricdem), M. Cox (po
i 2:6. 4:6 z V. Gerulaitisem), A.
, Panatta (no 3:6. 4:6 z D.
J Stocktonem) i B. Motram
1 (po 4:6, 6:4, 3:6 z R. Tannc-
: rem).

W ROZEGRANYM wczoraj w Nowej Hucie spotkaniu o

trzośtwo I ligi siatkówki mężczyzn zespół Hutnika pokonał świd
nicką Arię 3:1 (15:17, 15:6, 15:4, 15:7). Magnesem, który ściągnął
na halę Hutnika kibiców siatkówki miał być występ B. Bebla
i M. Karbarza w zespole gospodarzy. Niestety, obu tych znako
mitych zawodników’ nie zobaczyliśmy na parkiecie.

mis-

Jutro początek

Władze Polskiej Federacji
Sportu rozpatrujące wczoraj w

południe odwołanie Resovii od

decyzji Polskiego Związku Siat
kówki zatwierdzającej Bebla ,i
Karbarza do Hutnika — mi
mo nie zmienionego stanowiska
PZS, zarządów obu klubów i

samych siatkarzy odnośnie zmia
ny barw klubowych — posta
nowiły przesunąć termin decy
zji aby... dać czas Resovii i Hut-

JAK JUŻ informowaliśmy, jutro (tj. w piątek
3 bm.) rozpoczynają się w Krakowie trzy tur

nieje w piłce, ręcznej:
@ w hali Hutnika, przy ul. Igołomskiej, finał

Pucharu Polski drużyn męskich, początek me
czów o godz. 16.30;

@ w hali Waw'elu, przy ul. Zwierzynieckiej,
turnieje o Puchar Wyzwolenia Krakowa, początek spotkań ze
społów kobiecych o godz. 16.00, a spotkań drużyn męskich o godz.
18.30.

nikowi na dojście do porozumie
nia. Na zwłoce tej skorzysta
zespół H. Wagnera, warszawska

Legia, gdyż przesunięcie termi
nu decyzji automatycznie wy
klucza występ: Bebla i Karba
rza w Hutniku.

Spotkanie wczorajsze stało. na

przeciętnym poziomie. Hutnicy
w zaimprowizowanym ustawie
niu rozpoczęli bardzo słabo, ner
wowo, popełniali sporo błędów
w ustawieniu, grali statycznie,
tracili zagrywki, dzięki czemu

niczym nie imponujący świdni-
czanie zdobywali sporo punktów.
Gra była bardzo wyrównana i
do stanu 8:8 żaden z zespołów
nie osiągnął większej niż 1-punk-
towej przewagi. Wreszcie gos
podarze przełamali obronę Avii
i zdobyli przewagę 11:8 i 14:13,
nie wykorzystali jednak 3 set-

boli i w efekcie przegrali seta.
I na tym praktycznie skoń

czyła się walka, hutnicy opa
nowali się, wzmocnili atak, wy
raźnie poprawili blok i gładko
wygrali trzy sety prowadząc
zdecydowanie 14:3 (w Il-im),

10:2 (w Ill-im)
nim.

W ofiarnie i

grającym zespole
wyróżnili się: Kowal, Kołodziej
ski i I. Sańka. (wd)

W pozostałych wczorajszych
meczach Legia wygrała w Sos
nowcu z Płomieniem 3:2 (15:7,
10:15, 15:8, 1:15, 15:13), a w Ol
sztynie AZS pokonał Stoczniow
ca 3:1 (15:1, 15:12,

1. Legia
2. Resovia
3. AZS
4. Płomień
5. Stoczniowiec
6. Gwardia
7. HUTNIK
8. Avia
9. Włocłavia

10. Stal

Zlot turystyczny I

„Szlakami ;

i 12:3 w ostat-

Arkadiusza

Benedykta

CZWARTEK

» a

z poświęceniem
zwycięzców

12:15, :

3
2
3
2
3
2
2

3
2
2

16:14).
39—
26-
27-
15-
16-
13-
13-
14-
02-
01-

HOKEIŚCI CRACOVII PO PIERWSZEJ RUNDZIE

Geografia — ki . VII, 9 Progr,
kl. III, 10 Program dla kl. j
11.05 Wychowanie obywatelskie-'
kl. VII, 11,50. Za kulisami marz,
— film fab. węg.. 13 TTR ,

uprawa roślin, 13.45 TTR —

dowla zwierząt, 14.55 Progi-j,
dnia, 15 Melodie — progr.
ZSRR, 15.30 NURT. 16 Dzleruu;
16.10 Obiektyw, 16.30 Dla dziej-
Znacie? To posłuchajcie. 17 Alsj
ka 76 — II cz. poi. filmu doą
17.30 Opowieść o przyjaźni _

II— Włodzimierz Rodionow — j[(
fab. TV ZSRR. 18.40 Mag. motj
ryzacyjny, 19 Dobranoc, 19.10 Sii,
demka, 19.30 Wieczór z dżieiiij.
kiem, 20.30 Robotnicze losy
Ziemia obiecana — film

ang., 21.35 Dziennik.

Teatry
Słowackiego 19.15 Mieszczanie.

Miniatura (pl. św. Ducha 2) 19.15
Cudzoziemka. Modrzejewskiej 19.15
Iwona, księżniczka Burgunda,
Scena Forum 20 Pojedynki. Ka
meralny 19.15 Emigranci. Bagatela
19.30 Szkoia żon. Muzyczny (ul.
Lubicz 48) 19.15 Pchła w uchu (od
1. 18). Groteska 17 Hej na smoka

(widowisko zamkn.)

Kina
Kijów 16.45 Żołnierze wolności

cz. 1 i 11 (radź. -poi. 1. 12), 20.15

Zabity na śmierć (USA 1. la).
Lciecna 15.45, 18, 20.15 Supereks-
pres w niebezpieczeństwie (jap. i.

15). Warszawa ”’*

(ang. 1. 18), :

(USA 1. 18).
Każdy
Sztuka
1. 15),
(meks.
Lubicz

kuznocy (USA 1. 18). Wanda 15.45,
18, 20.15 Powrót różowej pantery
(ang. 1.

50) 15.45, 18, 20.15 Samotny detek
tyw McQ (USA 1. 15). Świt (os.
Teatralne 10) . 16, 18, 20 Godzilla
contra Gigan (jap. 1. 12). M . Sala
15 Nasz dziadek Jozef (czes. 1. 15),
17, 19.15 Oddział (USA 1. 15).
Światowid (os. Na Skarpie 7) 15.15,
18, 20.15 Asy przestworzy (ang. 1.

15). M. Sala 15, 17, 19 Miłosna

edukacja Walentego (fr. 1. 15).
Dom Żołnierza (ul. Lubicz 48) 16
Człowiek przeciw człowiekowi

(NRD 1. 15). Kultura (Rynek Gł.

27) 18, 20.1o Ucieczka gangstera
(USA 1. 18). Mikro (Dzierżyńskie
go 5) 16, 18, 20 Krótki sezon (wł.
1. 15). Związkowiec (Grzegórzec
ka 71) 20 Mały książę (USA b.o.).
Rotunda (Oleandry 1) 16.15, 21.15

Ogólnopolska Sesja Filmowa ,,Mis
trzowie współczesnego kina —

.

Carlos- Saura” (hiszp.) —- impreza
zamkn. DKF-u UJ. i ZTiKF. Wisła

(Gazowa 21) 16

(fr. 1. 15), 18, 20
nie (fr. 1. 18).
żyńskiego 55)
Romantyczna Angielka (ang. 1.

18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16,
17 Przygody •. Bolka i Lolka, 18,
20 Z podniesionym czołem (USA
1. 15). Podwawelskie, Tęcza — nie
czynne. Ugorek (os. Ugorek) 15,
17 Ostatni skok gangu Olsena

(dun. 1 . 12), 19 Werdykt (fr. 1. 18).
Sfinks (Majakowskiego 2) 16, 13,
20 Samotnik (fr. 1. 15).

Telewizja
czwartek 1; 14.55 Program

dnia, 15 Melodie — Stereo i w kolo
rze, 15.30 Kino Filmów Animowa
nych, 16 Dziennik, 16.10 Obiektyw,
16.-30 Ekran z bratkiem, 18 Rep.
-wojskowy, 18.20 Grupa organowa
K. Sadowskiego i L. Urbańskiej,
18.50 Radzimy rolnikom, 19 Do
branoc, 19.10 Siódemka, 19.30 Wie
czór z dziennikiem, 20.30 Człowiek
z Marsylii — ode. II — film
sensac. wł., 21.45 Pegaz, 22.30 Blir

żej Indii — film dok. , 23 Dzien
nik.

CZWARTEK Ił: 15.55 Program
dnia, 16 Co dalej maturzysto,
16.30 Inicjatywy, 17 ’ Galeria 34
milionów — malarstwo A. Tryz-
no, 17.30 Studio Sport, 18 Sybe
ria — progr. public., 19 Dobra
noc, 19.10 Program lokalny, 19.30
Wieczór z dziennikiem, 20.30

NURT, 22 — 24 godziny, 22.10 Chłopi
— ode. II — film fab. TP, 23 Au
torytet — progr. dla rodziców.

PIĄTEK I: 6.30 RTSŚ — mate
matyka, 7 RTSŚ — fizyka, 8.10

i 15.45, 18, Omen
20.15 Maratończyk
Wolność 16, 18, 20

ma swoje plekio (fr. 1. 18).
18 Tańczący jastrząb (poi.
15.45, 20.15 Zaułek dziewic
1. 15). ML Gwardia (ul.
15) 14.45, 17, 19.15 W mro-

12). Wrzos (Zamojskiego

UWAGA

Za zmiany w o.statniej chw?
wprowadzone w programie tej.
•trów, kin, radia i telewizji — rt.

dakeja nie bierze .odpowiedzią
no$ci.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (czw. 10—u

piąt. 12—18 — wst. wol.), Wawt

zaginiony (czw. 10—15.30, pi;;
niecz.), Zamek i Muzeum w Piej,
kowej Skale (czw. piąt. 10—u,
Muzeum Lenina, Topolowa 5:
nin w Polsce, W Krakowie 1 t

dniach Wielkiego Październik
(czw. 9—16, piat. 9—18 — w'st

wol.). Oddział w Porońinie; u

nin na Podhalu (czw. piąt. 8-3
— wst. wol.), w Białym Duuaje.
(czw.. piąt. 9—1'6 — wst. wol.), Mu-
zeum Historyczne — Oddziały, Ja.
na 12: Militaria, Zegary (czw. 9,
15, piąt. 9—17), Szpitalna 21: Dzie

je teatru krak, oraz „Zawsze We-,
sele” (czw. 9—17, piąt. 9—S
Franciszkańska 4: Szopki. krakaj
skie (czw. 10—18,
zeum . Narodowe
kiennice: Galeria poi. malarstwa j
rzeźby 1764—1900
wst. wol., piąt. 10—16), Dom Ma.
tejki, Floriańska 41 (czw. 10—15

piąt. 12—18), Szolayskich, pi
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do’ 1764 r. (czw. piąt. i«-

16). Czartoryskich, Pijarska i:

Arcydzieła ze zbiorów Czartorys
kich (czw. 12—18 — wst. wol., piąt,
10—16). Nowy Gmach, al. 3 Maja
1: Polska-Czechoslowacja — Wie
ki' sa.siedztwa i przyjaźni (czw,
piąt. 10—16), Archeologiczne, Pi>.
selska 3: Starożytność i średnic:-
wlecze Małopolski i in. (czw. 14-

18 — wst. wol., piąt. 10—14), Et
nograficzne, pl. Wolnica 1: Malar
stwo K. Gawłowej (czw. piąt. 10-

15) , Przyrodnicze, Sławkowska
17: Fauna Polski, Fauna epoki
lodowcowej (czw. piąt. 10—13
wst. wol.) . Pawilon Wystawowy,
pl. Szczepański 3a: Człowiek i
otoczenie (czw. 11 —18, piąt. 13-

20), ,Galerie: Pryzmat, Łobzowska
3: Prace krak. grafików (czw.
piąt. 10—18), Sztuki Nowoczesnej,
N. Huta, os. Kościuszkowskie 3:
J. Maziarska — Prace (1948—77)
(czw. pia.t. 11 —18), Arkady, pl,
Szczepański 3: Obrazy, rysunki
1975—1977 J. L . Ząbkowskiego
(czw. 11 —18, piąt. 13—20), Pałac
Sztuki, pl. Szczepański 4: Do
roczny Salon Malarstwa Kraków-'
skiego (czw. piąt. 10—17), al. Róż
3: Wyst. konkursu na rysunek i

pastel (czw. piąt. 11 —18), Rydlów-
ka, Tetmajera 28 (czw. 15—18, piąt,
ii 74), KTF, ul. Boh. Stalingra
du 13: Venus 77, cz. II (9—21),
Kopalnia Soli, Wieliczka
Muzeum Żup Krakowskich

16) , Kramy Dominikańskie,
larska 8/10: Wyst. lalek i masek
K. Mikulskiego (czw. piąt. 11 —19).
ZPAF, ul. Anny 3: Agrupacio "0-

tografica Cambrils Hiszpania oraz

fotografie — Konrad
(czw. piąt, 10—18).

( wyzwolenia Krakowa”
[ 18 bm. przypada 33 roczni-
lca wyzwolenia Krakowa
! spod okupacji hitlerowskiej.

Z tej to okazji,
nie już Komisja

’

Pieszej Oddziału

skiego PTTK przy
udziale „Wawel-Touristu” i (
Koło PTTK nr 49 organizu- (
ją w niedzielą 15 bm. Zlot

Turystów Pieszych „Szlaka
mi wyzwolenia Krakowa”. 1

Uczestnicy zlotu mają do i

wyboru cztery trasy: .1
' dlówka — Salwator — 12j
! km, @ Piekary — Salwator i
’

— 13km,0Śalwator—Las'
J -Wolski — Salwator — 14
I km, @ Plac Wolności — Sal- t

i. wator — 9 km. Należy zgło- (
j sić się w miejscach zbiórek (
? w niedzielę między godziną j
f 9.00 a 10.00. Zgłoszenia, do 13 '

f bm., przyjmuje Oddział Kra-
J kowski PTTK, ul. Warszaw

ska 11, w godz. 10—14 . O-

płata wynosi: dla dorosłych
18 zł, dla młodzieży 15 zł;
uczestnicy w ramach wpiso
wego otrzymują dyplom
plakietkę zlotową.

Uwaga uczestnicy
ZDOBYWAMY ODZNAKĘ
PRZYJACIELA KRAKOWA: (
te osoby, które wezmą udział (
w zlocie „Szlakami wyzwolę- |
nia Krakowa”, otrzymają j’
karnety, upoważniające do ;

zdobycia odznaki w. odpowie-

tradycyj-
Turystyki

Krakow-
współ- ! piąt. 9—17),

— Oddziały Su-

(CZW. 12—13

Nie ma sprawy
Kariera na zlece-
Maskotka (Dzier-
15.45, 17.20, 19*45

(ang.

wali z reguły pojedynki sam na

sam z bramkarzami rywali.
To właśnie zadecydowało, że

krakowianie „zgubili” w I run
dzie przynajmniej 5 punktów i
ich pozycja w tabeli (8) nie od-

daje w pełni zaangażowania za
wodników, ich ambicji i woli
walki. Poważny wpływ na wy
niki beniaminka miała prze
wlekła kontuzja najlepszego ho
keisty zespołu, Ii. Migacza, któ
ry wystąpił zaledwie w 3 me
czach.

Niełatwe więc zadanie czeka
krakowian w rundzie rewanżo
wej, tym bardziej, że będą mie
li oni niekorzystny układ gier
spotykając się na wyjeżdzie (5
spotkań) z zespołami w więk
szości zagrożonymi spadkiem,
natomiast w Krakowie (4 me
cze) podejmować będą silne ze
społy z czołówki tabeli i outsi
dera, GKS Tychy. Aby sprolon-
gować I-ligowy byt muszą ho
keiści Cracovii zdobyć w run
dzie rewanżowej znacznie wię
cej punktów niż w pierwszej.
Znając zadziorność i bojowość
krakowian nie wątpimy, że wal
czyć będą nieustępliwie i nie

zrezygnują do końca, a jeśli po
prawią skuteczność i wyciągną
wmioski z doświadczeń I rundy

a napastnicy Cracovii przegry-1 nie będą bez szans. (wd)

PRZED rozpoczęciem rozgrywek hokejowej ekstraklasy nie
dawano hokeistom .Crącovii wielu szans na nawiązanie wyrów
nanej walki z rywalami, upatrując w nich jedynie dostarczy
ciela punktów i pewnego kandydata do degradacji z ligi. Posta
wa krakowian w pierwszej rundzie przyniosła miłe zaskoczenie,
sprawili oni kilka niespodzianek wygrywając bądź remisując
z teoretycznie silniejszymi rywalami.

sędziego nie

przez chwi-
bowiem ich

Krakowianie zaskakiwali prze
ciwników szybkością i olbrzy
mią walecznością dzięki czemu

niwelowali różnice w wyszkole
niu technicznym i taktycznym.
Dały także efekt ciężko prze
pracowane przed sezonem mie
siące, hokeiści Cracovii walczy
li we wszystkich spotkaniach do

ostatniego gwizdka
oszczędzając się ani

lę, kondycja była
kolejnym atutem.

Młody zespół krakowski pro
wadzony przez trenera Antonie
go Monteana nie jest jednak
zbyt doświadczony, zawodnikom
brak niezbędnej rutyny, ogra
nia, umiejętności wykorzysty
wania przewagi liczebnej, a

przede wszystkim odporności
psychicznej. To ‘właśnie było
przyczyną straty kilku — jakże
cennych — punktów, Krako
wianie muszą opanować umie
jętność koncentracji w decydu
jących momentach, nie mogą
pozwalać sobie na odprężenie

1
l

po zdobytej bramce. Kilka spo
tkań- pierwszej rundy winno

być dla nich przykrą lekcją,
stracili bowiem sporo punktów
w ostatnich minutach a nawet
sekundach meczów (z Polonią,
ze Stoczniowcem, GKS-em Ka
towice i Naprzodem), wielokrot
nie brak koncentracji powodo
wał utratę wysokiego nawet

prowadzenia (3:0 z Podhalem i

3:3; 3:0 z Katowi-
i remis 4:4; 6:2 i

remis
cami
7:4 z Naprzodem i remis 7:7).
W tych decydujących chwilach,
zwłaszcza w końcówce spotkań
zawodnicy Cracovii nie wytrzy
mywali nerwowo, popełniając
niepotrzebne faule, a przede
wszystkim nie wykorzystując
wielu znakomitych okazji do

zdobycia bramek. Skuteczność

nie jest najsilniejszą stroną „pa
siaków”, stąd też wielokrotnie

szybkie i pomysłowe akcje koń
czyły się niecelnymi strzałami,

— Wołałbym, żeby pozwolono mu powiedzieć to, co

mi chciał powiedzieć.
Ale inni widocznie nie mieli ochoty, żeby gadał,

znaleźli sposób, żeby go zręcznie usunąć, a teraz

rzeżnik musiał pomału trzeźwieć w jednym z poko
jów na piętrze.

— Będę musiał iść do mojego gabinetu przyjęć —

powiedział Bresselles. — Już na pewno czeka tam

dobry tuzin pacjentów. .

Gabinet konsultacyjny mieścił się w podwórzu, w

niskim dwuizbowym budynku. Widać tam było ludzi

siedzących rzędem pod ścianą, między nimi było
dziecko z zabandażowaną głową i jakiś staruszek
o kulach,

— Sądzę, że

westchnął mały
śledztwa, a me

Patrzył teraz

i. z zakłopotaniem.
— Wołałby pan,
— Zastanawiam

pan wreszcie do czegoś dojdzie —

doktor robiąc aluzję, rzecz jasna, do
do

na

kariery Maigreta.
niego z pewnym respektem, ale

3

akcji
k5f
I

l/bmisarz<

..

j zoouycia oaznai

) dnim stopniu.

W MAŁYM LOTKU wyloso
wano: I losowanie — 1. 2, 7, 9,
17; II losowanie — 3, 11, 15, 24,
29. Banderola: 9487.

W ENPRESS LOTKU wyloso
wano: 7, 23, 35, 46, 47.

TOTO LOTEK PŁACI: w I lo
sowaniu — za szóstki po 336.463
zł, za piątkę prem. 396.463 zł, za

piątki po ok. 8.009 zł, za czwór
ki po 241 zł, za trójki po 13
w II losowaniu — za piątki
30.126 zł, za czwórki po 811
za trójki po 77 zł.

pan
tym

zależy na tym, żeby mówił, niech
z nim zobaczyć, gdy nie będzie przy

ojca?
żeby to był strach. Raczej podziw.

oraz

(9-

Pollesch

zł;
po
zł,

ww*wwwwwwwww w www
— Niespecjalnie Niedawno przechodziłem przez

plac i zajrzałem do oberży, myśląc, że pan tam jest.
— Nic nowego?
— Może to nie takie ważne. Brygadier Nouli zna

lazł siódmy karabinek.
— Kaliber 22?
— Tak Oto on. Ten sam typ, co tamte.
— Gdzie był?
— W wozowni, za domem rzeźnika..
— Był schowany?
Brygadier sam opowiedział:

_

— Szukaliśmy ciągle z kolegą tej łuski. Przechodzi-

Zobaczyłem
plamy krwi.

Dyżury
Chir. dziec.,

os. Na Skarpie,

pan

trzy-

żebym nic nie odkrył?
się... Może byłoby lepiej, gdyby

pan nie przyjeżdżał.
— To zależy, co się okaże na końcu. Nie ma

co do tego żadnej koncepcji?
— Wiem mniej więcej tyle sarno, co pan.
— I zostawiłby pan Gastina w więzieniu?
— W każdym razie nie mogą go tam długo

mać.
Bresselles nie pochodził stąd. Urodził się w mieście,

tak - jak nauczyciel Ale od przeszło dwudziestu lat

żył. ra::em z tą wsią i wbrew sobie samemu, czuł

się z nią. solidarny
— Niech pan do mnie zajrzy, kiedy pan będzie

miał ochotę. Proszą wierzyć, że robię co mogę. Tak
się tylko składa, że wolę żyć tu i całe dnie spędzać
na drogach, niż zamknąć się w mieście czy w przy
chodni lekarskiej na czort wie jakim przedmieściu.

— Dziękuję za śniadanie.

— Będzie pan jeszcze raz przesłuchiwać małego
Marcela?

Sam jeszcze nie wiem.
Jeśli panu

postara się
jego ojca!
On się boi

— Nie' sądzę,
Jeśli skłamał musi żyć w ciągłym strachy.

Gdy Maigret znalazł się na dworze, u Ludwika
i na placu były juz tylko nieliczne grupki gości.
Theo w swoim kącie grał w karty, jak co dzień, z

listonoszem, kowalem. i jakimś farmerem. Ich spoj
rzenia skrzyżowały się, ale chociaż oczy Theo były
nadal drwiące, można w nich już było wyczytać pe
wien podziw.

— Czy Marcellin jest ciągle na górze? — spytał
komisarz Teresę

— Chrapie! Zapaskudził cały pokój,
potrafi pić. Za każdym razem jest to

— Nikt się o ranie nie pytał?
— Tylko co zaglądał porucznik. Nie

On już nie
samo.

liśmy z jednego ogrodu do drugiego,
otwarte drzwi do wozowni, a dookoła
W kącie zauważyłem ten karabinek.

— Wypytywał pan żonę rzeźnika?
— Tak. Opowiedziała, że kiedy Sellier

rządzenie, żeby wszystkie karabinki zanieść do mero-

stwa, nie pomyślała o karabinku swego syna, bo

chłopak leżał w łóżku. Miał wypadek miesiąc temu i...
— Wiem.

Maigret, z karabinkiem w ręku, palił fajkę małymi
pociągnięciami. Wreszcie postawił broń

innym kącie niż pozostałe.
— Czy zechciałby pan wyjść ze mną

poruczniku?
Przeszli przez podwórze i pchnęli drzwi

klasy, gdzie unosił się zapach kredy i atramentu.
— Zaznaczam, że jeszcze nie wiem, czy nas

obwieścił za-

osobno, w

na chwilą,

wiodące do

wszedł, tylko
zajrzał do środka, jakby kogoś szukał, może pacia.
Czy pan się czegoś napije?

— Dziękuję.
Od samego zapachu wina robiło mu się niedobrze.

Odszedł powoli w stronę rnerostwa. Jeden z bryga
dierów rozmawiał właśnie z porucznikiem Danielou.

— Pan chciał się ze mną widzieć?

to

gdzieś zaprowadzi We wtorek ra.no, kiedy nauczy
ciel wyszedł stąd z fermerem Piedboefem,
Sellier zbliżył się do tego okna.

— Tak nam właśnie powiedział.
— Widać stąd, na prawo od lipy, szopę na

także okna, między innymi okna
domu rzeźnika.
słuchał ze ściągniętymi brwiami.

(Ciąg dalszy nastąpi)

dzia. Widać

szego piętra
Porucznik

Marcsl

narzę-

pierw-

Chir.,
Pkulist.

___ ____

Grzegórzecka 18 (Neurologia oraz

inne oddziały szpitali wg re
jonizacji), Pogot. Ratunk.: Łaza
rza 14: Ambulatorium Okulisty
czne (całą dobę), wypadki
tei. 99, zachorowania i przewo
zy 238-33, Informacja tel. 205-11,
Rynek Podgórski 2: 625-50, 657-57.
Lotnisko Balice 745-68, Pogot.
MO tel. 97, Telefon Zaufania
371-37 (16—22). dla dzieci i młodzie
ży 611-42 (14—18), Straż Poi. 98, Inf.
o Usługach, Floriańska 20, tel.-
271-30, 228-90 (7—18), Nowa Huta:

Pogot. MO tel. 444-44, Pogot.
Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Poi.
433-33, Dyżur pediatr. dla No
wej Huty, Szpital w Nowej
Hucie, Informacja kolejowa zagr.
241-82, kraj. 223-33, 295-15, Pomoc

Drogowa, PZM, ul. Kawiory 3 —

Kraków, tel. 755-75 i 748-92 (7—22),
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41

całą dobę, 262-33 (3—16), Krak.
Tów. Świadomego Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia Lekarska, ul. Boh.

Stalingradu 13, tei. 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, poit.
144/IIIp. (tel. 244-02. w godz. 11 —

13), Poradnia Przedmałżeńska i

Rodzinna, pl. wiosny Ludów 6
(śr. i piąt. 16—19), Dyżurne przy
chodnie — ogólne, pediatryczne,
stomatologiczne, gabinety zabie-

(Dokańczenie na str. 5)

Laryng.,
Urolog.

Numer indeksu: 35009


