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Kosmiczny kwartet
pracuje bez zarzutu

MOSKWA
Po raz pierwszy w praktyce

światowej na orbicie okołoziern-

skiej pracuje unikatowy kom
pleks badawczy „Salut-6” — „So-
juz-27”. Sukces nowego bardzo

skomplikowanego eksperymentu
— to logiczne ukończenie kolej
nego etapu w rozwoju
nautyki, opierającego
skonstruowaniu stacji
nycli nowego typu.

Technika kosmiczna

minionych dwóch dziesięcioleci
posunęła się naprzód w więk
szym stopniu, niż przewidywali
to najwybitniejsi naukowcy róż
nych krajów. Jednym z głów
nych kierunków jej rozwoju
stały się stacje orbitalne, służą
ce rozwiązywaniu wielu zagad-

kośm-j -

się na

orbital-

w ciągu

Radziecka nagroda
dla Barbary Brylskiej

MOSKWA
W piątek na Kremlu odbyła

się uroczystość wręczenia dyplo
mów i odznaczeń laureatom na
gród państwowych ZSRR za rok

1877 w dziedzinie literatury,
sztuki i architektury. Jedyną
zagraniczną laureatką tej na
grody' za 1977 r. była polska
aktorka Barbara Brylska, która

otrzymała zaszczytne wyróżnie
nie za jedną z głównych ról w

telewizyjnej komedii filmowej
„Ironia losu”.

nień naukowo-badawczych, gos
podarczych i czysto technicz
nych. Już obecnie widoczne jest,
że lcosmonautyka wywiera bez
pośredni wpływ na ziemskie

sprawy i przynosi praktyczne
korzyści. Połączenie kilku stat
ków ze stacją orbitalną otwiera

jeszcze bardziej fascynujące
perspektywy.

W miarę rozwoju aparaty
kosmiczne stają się coraz bar
dziej złozone. Np. „Wostok”,
pionier pilotowanych aparaiow
kosmicznych, miał około 300 u-

rządzeń, w których pracowało
ni. in. 240 lamp elektronicznych
i 6.300 przyrządów półprzewod
nikowych. „Sojuz” przewyższał
go Spoi.i względem wyposażenia,
a „Salut*' jest jeszcze bardziej
złozoną jednostką. Zainstalowa
no na nim około 2.000 przyrzą
dów, bloków i agregatów. :Są- .

iriych ..tylko silników ełektrycż-
nyćii w systemach pokładowych
jest ponad sto.

W wyniku przyłączenia dó
dwóch transportowych

;,Sojuz” w kosmosie

jednolity system orbi-

długośei 30 m, wadze —

pojemności pomieszczeń
Xi 4 ponad 100 m sześć.

Tak więd czterej' kosnięnauci
— Romanięnko, Greczko, Dża-

nibekow i Makarów, krążący o-

becnie nad naszą planetą
(Dokończenie na str. 2)

Mazowieckie Zakłady Rafi
neryjne i Petrochemiczne nale
żą do największych zakładów

tego typu w krajach RWPG.

Wytwarza się tu szeroki asorty
ment produktów, poczynając od

benzyny i olejów napędowych
poprzez gaz płynny, asfalty, aż

do tworzyw sztucznych. „Petro
chemia” płocka stale się rozbu
dowuje i unowocześnia tech
nologię, zwiększając produkcję
dla potrzeb różnych branż na
szej gospodarki, na rynek i

eksport. N/z.: st. mistrz Zbigniew
Kostrzewa i Jan Kłoskowski

omawiają technologię kompono
wania gazów w zbiornikach.

CAI-Sokołowski

Strzał roku
BONN

Myśliwy z Saarburga (RFN) mo
że się poszczycić nie lada wy
czynem: 3 strzałami z. dubeltów
ki zabił w pobliskim lesie 4 dzi
ki. Jeden z pocisków, po przebi
ciu czworonoga, ugodził i zabił

uciekającego za nim dzika. Myś
liwi uznali to za strzał roku.

KC KPZR, Rada Ministrów
ZSRR. KC Związków Zawodo
wych i KC Komsomolu zwró
ciły się do radzieckich ludzi

pracy z apelem o rozwinięcie
współza.wodniciwa socja1istycz-
nego o wykonanie i przekro
czenie planu na rok 1978.

RZĄD hiszpański powziął
decyzję w sprawie znisz
czenia gromadzonych la
tami przez policję akt z infor
macjami dotyczącymi tysięcy
działaczy politycznych i związ
kowych. uznawanych przez re
żim Franco za wrogów pań
stwa.

PREZYDENT Egiptu. Sadat

oświadczył w piątek, że egip-
sko-izraelskie różnice poglą
dów na rozwiązanie problemu
palestyńskiego oraz na kwestię
osad żydowskich na okupowa
nych przez Izrael terytoriach
arabskich są przeszkodą do

pokojowego rozwiązania kon
fliktu bliskowschodniego.

OPUSZCZAJĄC Kair po 2-

dniowych rozmowach z egip
skim ministrem wojny Gama-
sim. minister obrony Izrae
la, Weizman oświadczył, że
jak dotychczas propozycje j
egipskie są dla Izraela nie do 2

przyjęcia. Dodał on ponadto. |
iż postęp rokowań jest wol- I

niejszy, niż się spodziewano, i

w kami

Dziękuję za dowody pamięci

DELHI
W piątek wieczorem usiłowano

wr Delhi dokonać zamachu na by
łego premiera Indii, panią Indirę
Gandhi. Zamachowiec, 50-letni
mieszkaniec Delhi, Murari lal Ba-

tra, został ujęty przez policję na

ulicy, gdy z bronią w reku prze
dzierał śię przez tłum w ki^r^nku
samochodu pani Gandhi.

stacji
statków

powstał
talny o

32 ton,

roboczych

Wielki sukces

W. Hasiora w Finlandii
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HELSINKI
Wielkim powodzeniem cieszy

się wystawa dzieł Władysława
Hasiora w muzeum Amos An
dersen w stolicy Finlandii. Wy
stawa

rżenia
o tym liczne artykuły i recen
zje poświęcone twórczości arty
sty i jego dziełom. Telewizja
fińska przygotowała specjalny
program o W. I-lasiorze. Z oka
zji wystawy, premier Finlandii
Kalevi Sorsa wydał koktajl na

cześć polskiego artysty. Uczest
niczył w nim również minister

kultury Finlandii Kalevi Kivx-

maeki.

urosła do rangi wyda-
artystycznego. Świadczą

Nowy etap kampanii
rczejzo

Z udziałem I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Kato
wicach obradowała 13. bm. Wojewódzka Konferencja Sprawoz
dawczo-Wyborcza PZPR, reprezentująca 326-tysięczną rzeszę
komunistów Śląska i Zagłębia. Zainaugurowała ona nowy etap
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w naszej partii.

Wojewódzkie konferencje sprawozdawczo-wyborcze, które od
będą się w okresie ód stycznia do marca br. sprecyzują w świe
tle postanowień II Krajowej Konferencji PZPR, zadania woje
wódzkich organizacji w realizacji programu społeczno-gospodar
czego rozwoju kraju. Konferencje dokonują wyboru wojewódz
kich władz partyjnych.

Dalsze sensacje

Panu Romanowa Cyranowi za

ofiarowanie 69 paczek z ciastka
mi i słodyczami serdeczne po
dziękowania — W’ imieniu sa
motnych rencistów i emerytów
— składają Komitet Obwodowy
nr 37 oraz Rada Klubu „Kazi-

mierz” przy ul. Krakowskiej 13.
Natomiast mieszkańcy Pań

stwowego Bontu Pomocy Spo
łecznej dla Dorosłych przy ul.
Helclów 2 wyrażaja wdzięczność
za różnorodne dowody pamięci:

♦ Urzędowi Dzielnicy Śród
mieście, który sfinansował bile
ty do teatrów:

♦ mgr J. Krasieckiemu, który
wygłosił w PDPS ciekawą pre
lekcję ilustrowaną przeźroczami;

♦ni”,
lów

♦wej

zespołowi „Pogodnej Jesie-

który przybył na ul. Hele-
ze Wspaniałym koncertem;
dyrekcji i Radzie Zakłado-
ZPC „Wawel”, które ofia

rowały 10 paczek te słodyczami.
<hs)

Donoiiliśmy wczoraj o odkry
ciu dokonanym
niach
ka”.

część
dwie
zwornikiem

wiającą głowę brodatego
czyzny. W dniu wczorajszym
prowadzono dalsze odkrywki w

tej sali i okazało się, że w cią
gu wnęk znajduje się również
zwornik z głową: kobiety. Czy to

już koniec niespodzianek?
Specjaliści przypuszczają, iż

odkryte rzeźby mogą pochodzić
z tego samego okresu (XIV
wiek) co znane i szeroko publi
kowane w badaniach dotyczą
cych polskiej sztuki średniowie
cznej zworniki w parterowej
sali kamienicy’ tzw, sali hetmań
skiej, gdzie mieścił się salon

„Desy”. Jeśli przypuszczenia się
potwierdzą, będzie to niezwykle
cenne odkrycie przysparzające
naszej . sztuce średniowiecznej
kolejne rzeźby o charakterze

świeckim, których posiadamy'
bardzo niewiele. Obie rzeźby są

pełne ekspresji-i ciekawe czy
miały jedynie funkcję dekora
cyjną. Na szczegółowe
cizi będziemy musieli

gdyż teraz naukowcy
pią do drobiazgowych

w pomieszcze-
krakoWskiego „Wierzyn-
KonserWatorzy odsłonili

ściany, gdzie ukazały się
gotyckie wnęki połączone

rzeźbą przedśta-
męż-

Uczestnicy katowickiej Konfe
rencji gorąco powitali, przywód
cę partii i narodu. Edwarda

Gierka, który jako członek Pod
stawowej Organizacji Partyjnej
Kopalni „Sosnowiec” piastuje
mandat delegata na Konferen
cję-

Referat sprawozdawczo-pro-
jramowy wygłosił członek Biu
ra Politycznego, 1 sekretarz KW
PZPR w Katowicach Zdzisław

Grudzień.

Na zakończenie dyskusji za
brał głos 1 sekretarz KC 1’Zl‘K
— Edward Gierek. Mówiąc o pa
triotycznej trosce o kraj, dąże
niu do stałego zwiększania
wkładu w uudowę sity socjali
stycznej Poissi, które znalazły
wyraz w reteraeie i dyskusji na

ii Krajowej Konferencji PZPR,
i sekretarz podkreślił, ze stano
wią one główne źródłu osiągnięć
woj. katowickiego w sferze pro-
uuaeyjnej i innych dziedzinach,
kształtując wysoki rytm życia
gospodarczego i społecznego —

zgounie z najlepszymi rewolu
cyjnymi tradycjami klasy robo
tniczej.

Wskazując dalsze ogromne za
dania w procesie wsićcnstronne-

go rozwoju kraju — Edward
ttierek podkreślił, że w okresie

ponad 3ii lat władzy ludowej
Polska przeszła drogę, którą in
ne kraje przebywały przez stu
lecia, stając się nowoczesnym
państwem, o znacznym poten
cjale przemysłowym, nauko
wym, cywilizacyjnym. Gdy
większość działów naszej ętispti-
Gaiki po siedmiu latach dyna
micznego rozwoju została w za
sadniczy sposób zmodernizowa
na, osiągając imponujący nawet

w skali światowej poziom, tylu
bardziej ciążą nam istniejące
jeszcze niedomagania w tak

ważnych dziedzinach jak rolnic-

two, transport i komunikacją,
energetyka, infrastruktura i za
plecze kołnunalne.

Omawiając główne problemy,
związane z aktualnymi zadania
mi partii i problemami rozwoju
kraju, Edward Gierek powie
dział m. in. że partia widzi bliż
sze i dalsze potrzeby Polski i

Polaków, wybierając rozwiąza
nia trudne, ale trwałe, zapew
niające mocne podstawy jej
wszechstronnego rozkwitu i
choć jest to trudne w realizacji,
to naród nasz rozumie tę poli
tykę i ją popiera.

Formułując Narodowy Plan

Społeczno-Gospodarczy na rok

1978, zaznaczył I sekretarz KC,
(Dokończenie na str. 2)

Bronisława Chromego
Prace wybitnego krakowskie

go plastyka — Bronisława

Chromego mogą aktualnie o-

glądać warszawiacy . w galerii
rzezoy slorecznego BWA, zgro
madzone lam dzieła —od pro
jektów monumentalnych pom
ników, poprzez rzeźbę kameral
ną, aż po medalierstwo — uka
zują wszechstronność zaintere
sowań artysty, Wystawę, uzu
pełniają fotogramy monumen
talnego dzieła artysty — Pom
nika Bitwy Partyzanckiej w

Lasach Janowskich.

Fol. JADWIGA

„Szklany zamek” jednorękiego
Japończyka Kazuichi Oriba z

miasteczka w prefekturze Gilu
żelazobelonowa konstrukcja

.inkrustowana” 1611.000 butelek. —

rękę Oriba musial
z zawodu stolarza,

jednak marzenia o

własnego domu i to

dość oryginalnego,
od 15 lat, sama bu
łat.' CAF — PANA

to

jji
Straciwszy

zrezygnować
nie porzucił
zbudowaniu
— jak widać
Butelki zbierał
dowa trwała 5

Napięcie
w kraju Basków

SYTUACJA w kraju Basków

jest bardzo napięta po incyden
tach, do jakich w środę doszło
w Pampelunie —

. stolicy Nawar
ry. W wyniku starć między de
monstrantami i policją śmierć

poniosło 2 działaczy zbrojnej
grupy najbardziej słft-ajnej or
ganizacji separatystów baskij
skich ETA. oraz jeden poli
cjant. W piątek w Pampelunie,
w warunkach niezwykle zao
strzonych środków bezpieczeń
stwa, odbył się pogrzeb zastrze
lonego policjanta.

Ekstremistyczne organizacje
baskijskie wyraziły swą soli
darność z . ĘTA, zapowiadając
zorganizowanie demonstracji w

Bilbao i w Pampelunie. W ogło
szonym w piątek komunikacie •

ETA zapowiedziała kontynuo
wanie walki zbrojnej aż do cał
kowitego uzyskania niezależnoś
ci przez prowincje baskijskie i

utworzenia przez nie odrębnego
państwa.

odpowie-
poczekać,

przystą-
badań.

(j.r)
RUBIŚ

. utro pogoda rejonu Kra
kowa kształtować się

•dzie pod wpływem
wyźszbnegó ciśnienia.

z

Rano raiej-
ząmglenia.
zanikające
■śniegiem,
pólńoeno-

m sek. Tempe
ratura dniem minus I do plus
2, nocą przy rozpogodzeniach
minus 1—3 st. C. Chłodniej.

chmurzenie duże

pogodzeniami,
seami mgły i
W ciągu dnia

opady deszczu ze

Wiatry północne, i
zachodnie 3—6

I
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Z prac Radv Ministrów
*

Realizacji NPSG £ SlaHts wojewody
13 bm. odbyło się pierwsza w

tym reku posiedzenie Rady Mi
nistrów. Uczestniczyli w nim

wojewodowie i prezydenci
miast. Omówiono najważniejsze
zadania związana z realizacją
NFS® w pierwszych miesiącach
iego roku na tle wykonania pla
nu w 1977 r. Kierując się tre
ścią i zaleceniami II Krajowej
Konferencji Partyjnej, Rada Mi
nistrów powzięła operatywne
decyzje i postanowienia, które

mają na celu zapewnienie pra
widłowej i rytmicznej realiza
cji tegorocznych planowych za
dań już od pierwszych tygodni
nowego roku.

W drugim punkcie obrad roz
patrzono i przyjęto rozporządze
nie Rady Ministrów w sprawie
statusu wojewodów. Projekt
statusu poddany został szerokiej
konsultacji. Określa on zadania,
uprawnienia i obowiązki woje
wody oraz wzmacnia jego odpo
wiedzialność za rozwój społecz
no-gospodarczy terenu. Konkre
tyzując i rozwijając ustawowe

kompetencje wojewodów, wpro
wadza niektóre nowe rozwiąza
nia, zwłaszcza w sferze koordy
nacji działań jednostek gospo
darczych nie podporządkowa
nych radom narodowym, a także

wyposaża wojewodę w skutecz
niejsze instrumenty oddziaływa
nia na realizację zadań w woje
wództwie.

Status precyzuje funkcje wo
jewody, jako przedstawiciela
rządu wykonującego zadania
zlecone mu przez r-ząd i prezesa
Rady Ministrów. Ponadto usta
la zasady współdziałania mini
strów i kierowników urzędów
centralnych z wojewodami w

realizacji zadań resortowych, a

także niektóre fermy pomocy
wojewodom w rozwiązywaniu i-

stotnych problemów społeczno-
gospodarczych województw.

Jak podkreślono w toku o-

brad, rozporządzenie w sprawie
statusu wojewody stanowi ko
lejny rządowy akt. prawny o du
żym znaczeniu z punktu widze
nia doskonalenia systemu zarzą
dzania gospodarką w terenie.

Intencją zawartych w nim roz
wiązań jest wzmocnienie pozy
cji wojewody jako organu wy
konawczego i zarządzającego
wojewódzkiej rady narodowej.

Ryszard Frelek

w Krakowie

Pomnik polskich
żołnierzy

stanął w Paryżu
13 bm. jak już informowaliś

my, odbyła się w Paryżu uro
czystość odsłonięcia pomnika ku
czci Polaków — uczestników
walk w obronie Francji i o jej
wyzwolenie w latach II wojny
światowej. Aktu odsłonięcia
pomnika dokonali minister do

spraw kombatantów PRL, Mie
czysław Grudzień i sekretarz sta
nu do spraw kombatantów Re
publiki Francuskiej Jean Jae-

ques Beucler. W uroczystości
wzięli udział ze strony polskiej
wiceminister spraw zagranicz
nych. Józef Czyrek i ambasador
PRL Tadeusz Olechowski, a

także grupa kombatantów przy
byłych z kraju, którzy walczy
li m. in. na ziemi francuskiej.

J. J. Beucler przemawiając do

zgromadzonych przypomniał
tradycje przyjaźni francusko-

polskiej i wspólną walkę obu
narodów w latach II wojny
światowej

'

przeciwko barba
rzyństwu hitlerowskiemu.
M. Grudzień wskazał, że współ
praca polsko-francuska nadała

przyjaźni między obu naroda
mi nową rangę. Dają temu wy
raz spotkania przywódców Fran
cji i Polski, oraz szerokie kon
takty polityczne, gospodarcze i
kulturalne.

Rozpoczął się nowy etap topami
sprawozdawcio-wyborczej PIR

(Dokończenie ze sir. 1)
braliśmy pod uwagę istniejące
wewnętrzne i zewnętrzne ogra
niczenia oraz możliwości rozwo
ju, ale traktujemy go zawsze

jako otwarty w zakresie inicja
tyw zwiększających efektyw
ność gospodarowania, Z zadowo

leniem też będziemy witać każdą
propozycję przekroczenia zadań

poprzez lepsze wykorzystanie
zasobów pracy, popraw7? jej or
ganizacji i dyscypliny, zmniej
szenie zużycia materiałów i su
rowców — szczególnie w zakre
sie produkcji rynkowej i ekspor
towej, żywnościowej i budow
nictwa mieszkaniowego.

Szczególnie ważnym proble
mem jest dziś i przez szereg lat
będzie realizacja kompleksowe
go programu zagospodarowywa
nia polskich surowców. Myśląc
o przyszłości, dążyć musimy u-

stawieznie do coraz lepszego wy
korzystywania paliw i surow
ców7. Oszczędne ich zużywanie to

najlepszy sposób ograniczania
kosztownych inwestycji i prze
znaczania uzyskanych w ton

sposób środków na cole społe
czne.

Mówiąc o umacniającym się
miejscu Polski w międzynaro
dowym podziale pracy, I sekre
tarz KC podkreślił, że w ciągu

Kosmiczny kwartet
(Dokończenie ze str. 1)

kompleksie kosmicznym „Śałut-
6” — „Sojuz-23” i ,,Sojuz-27”
mają do swej dyspozycji skom
plikowaną technikę, która ■z je
dnej strony zwiększa bezpie
czeństwo lotu, z drugiej zaś u-

możliwia prowadzenie bardzo

szerokiego zakresu badań o róż
norodnym przeznaczeniu. M. in.

zgodnie z programem ekspery
mentów medycznych Dżanibe-
kow i Makarów przeprowadził!
wczoraj kompleksowe badanie
układu krążenia w celu uzyska
nia danych o specyfice rozmiesz
czenia krwi w organizmie i o

pracy serca w warunkach lotu

kosmicznego.
Kosmonauci Dżanabekow i

Makarew powró-ą m Ziemię, w

statku ■„Sojuz-38”. W toku przy
gotowań do powrotu kosmonau
ci zdemontowali przystosowane
do ich sylwetek elementy foteli
w statku „Sojuz-27”, przenieśli
je na statek „Sojuz-20” i zain
stalowali w jego lądowniku, Do

lądowania statku „Sojuz-28”
przeniesiono także skafandry u-

żywane podczas lotu i inne in
dywidualne wyposażenie kosmo
nautów.

W Krakowie przebywał wczo
raj sekretarz KC PZPR Ryszard
Frelek. W czasie spotkania z

lektorami KK PZPR w Ośrodku

Pracy IdeoWo-Wychowawćżej, w

którym wziął udział sekretarz
KK PZPR — Jan Grzelak, R.
Frelek omówił węzłowe kierun
ki naszej polityki zagranicznej.

Następnie sekretarz KC PZPR

uczestniczył w spotkaniu z

przedsta wicielami środowisk

twórczych naszego miasta w

Klubie Twórców i Działaczy Kul
tury „Kuźnica”. Treścią spotka
nia, w którym wziął udział za
stępca członka Biura Politycz
nego, I sekretarz. KK PZPR
Kazimierz Barcikowski, była
polityka zagraniczna PRL.

minionych siedmiu lat na więk
szą niż kiedykolwiek skalę roz
winęły się stosunki ekonomicz
ne i naukowo-techniczne z za
granicą. Węzłowe znaczenie m.a

tri braterska współpraca z Kra
jem Rad. Opowiadamy się za

wspólnymi przedsięwzięciami w

długoterminowych programach
współpracy, łączącymi Polskę z

innymi państwami socjalistycz
nymi, aktywnie uczestnicząc w

dalszym doskonaleniu funkcjo
nowania RWPG.

Rozszerzamy również poważ
nie nasze stosunki gospodarcze
z krajami kapitalistycznymi,
czemu sprzyja polityka odprę
żenia międzynarodowego, w

której Polska jest głęboko za
angażowana, a także partnerską
współpracę z krajami rozwijają
cymi się.

Po* II Krajowej Konferencji
Partyjnej wszystkie organizacje
partyjne, ogniwa administracji i

gospodarki muszą dokładnie

przemyśleć wnioski płynące z

jej postanowień. W tej wielkiej
pracy, jaką mamy wspólnie wy
konać z całym narodem — po
wiedział Edward Gierek —

cliciclibyśmy, aby było nas jak
najwięcej, by większą rolę w

rozwoju kraju, w7 pracy dla lu-

nowyeh władz Komitetu Woj8,
wódzkiego: członków i zastęp,
ców członków KW PZPR oi-at
członków Komisji Rewizyjnej
Przyjęto uchwałę precyzującą
kierunki działania wojewódzkiej
instaneji partyjnej na lata 1978—
80,

Na pierwszym, plenarnym p«.
siedzeniu nowo wybranego Ka,
mitetu Wojewódzkiego, I sekre,
tarzem KW PZPR w Katowi-
cach został wybrany jednomyśl,
nie ponownie członek Biura Po.

litycznego KC PZPR — Zdzisław
Grudzień.

W czasie przerwy w obradach

delegacja górników z kopalń tą.
brzańskieh wręczyła I sekreta-
rzowi KC PZPR — miniaturą
pomnika inicjatora socjalisty^;,
nego współzawodnictwa pracy
— górnika Wincentego Pstrow
skiego oraz pamiątkowy medal

wybity z okazji 30-lecia. tego
ruchu. Zameldowali oni Edwar
dowi Gierkowi o wykonaniu
czynów podjętych dla uczcze
nia II Krajowej Konferencji
Partyjnej, których efektem by
ło wydobycie ponad 10 tys. ton

węgla — dodatkowo.
Edward Gierek w towarzy

stwie Zdzisława Grudnia, od-

i
w Wuerzburgu w .RFN
stwierdzili, że sćiider.ci psy
chologii o wiele częściej nii
studenci innych fakultetów
potrzebują pomocy poradni

licznego. Nato
miast studenci teologii i ms- !

'ki sięgają po tę po-
tylko w wyjątkowych

wypadkach.
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Z sali koncertowej

Wiolonczcla, wariacje, barok
Piękny to instrument wiolon

czela... instrument, który „mó
wi’: przemawia zarówno do od
czuć estetycznych, jak i emocjo
nalnych słuchacza. — Wczoraj na

koncercie Filharmonii mieliśmy
właśnie takie spotkanie z wio
lonczelą. Andrzej Orkisz, ongiś
chlubny wychowanek krakow
skiej PWSM, a dziś międzynaro
dowej sławy wiolonczelista, o-

siadły stale w Warszawie, wy
stąpił przed krakowską publicz
nością z „Wariacjami Rokoko”—

Czajkowskiego.
U wiolonczelistów cenię przede

wszystkim piękno tonu i .frazy;
w grze Andrzeja Qrkisza oba te

walory ujawniają się w stopniu
bardzo wysokim.- ■Szlachetność
prowadzenia, kantyleny, rozum
ne frazowanie, oparte na. głębo
kiej znajomości struktur i arty
stycznego sensu utworu. No, a o

technicznej wirtuozerii już nie

piszę: u artysty tej klasy jest to

‘samo przez się zrozumiałe.
Wczorajszy dyrygent, Stefan

Ma.rczyk, w ogóle ipybrał sobie
1 program nietuzinkowy: poza ty

mi. „Wariacjami'’ Czajkowskie
go, z udziałem A. Orkisze, po
kierował wykonaniem dwu

„adaptacji” barokowej muzyki:
„Passacaglii i fugi c-moll”, w

której kunszt mistrza Jana ‘Se
bastiana Bacha przełożył na ję
zyk orkiestrowy kompozytor ro
syjski z przełomu XIX i XX
wieku Aleksander Goedieke — i

Corelliego „La folia”, w efek
townym opracowaniu, dokona
nym przez znanego krakowskie
go kompozytora, wytrawnego
znawcę orkiestrowych tajników
— Tadeusza Machla, Czwartym
zaś punktem wczorajszego pro
gramu były piękne „Wariacje, na

temat Haydna'’, Brahmsa.

Stefan Marczyk pokazał ha
estradzie cenne zalety kapelmi
strza doświadczonego: rozumnie
kierował orkiestra. — i poza-dro-
bnymi usterkami tcejść w pierw
szej „Passacaglii” — prowadził
zepół instrumentalny w dobrej
zgodzie, wyraźnie wskazując na

swe myśli i intencje interpreta-
torskie.

JERZY PARZYŃSK1

rizi spełniały świątki zawodo
we i konferencje samorządu ro
botniczego, by bardziej aktywna
była działalność organizacji
młodzieżowych i społecznych.

Przemówienie I sekretarza KC
PZPR uczestnicy obrad przyję
li gorącą owacją.

Konferencja dokonała wyboru

wiedził Hutę „Katowice”, gdzie
zapoznał się rozwojem produk
cji. W bezpośrednich rozmowach
z pracownikami, I sekretarz KC
PZPR pogratulował serdecznie

budowniczym i załodze rekor
dowego tempa budowy i uru
chomienia drugiego wielkiego
pieca.

Komunikat DRKP w Krakowie

K śiń ekstremistów do rozpętania ubiegłym Chomorro za działał-
ffi kolejnej fa’i terroru. nośc dziennikarską „przeciwko $5

| t. 1'Ł'"1"L'L 'JŁ Sygnały o wzmagających się Oranii w Nikaragui” otrzymał
® ■isWlMwJ wjMV r E łH 0 ■ ŚJH' STIjSaaMBiinSaagii niepokojach społecznych nad- wysokie wyróżnienie. sg
® --- r■ Will* WF chodzą także z kraiów Amen- Rośnie napięcie w stosun- &

y.■Ł-

£

l

Fal* przemocy, gwałtów i
terroru znów przewal* się
przez Wiochy. Widownią'

szczególnie ostrych zajść Jest

Rzym, gdzie dochodzi do starć

między ugrupowaniami skraj-
nej prawicy i. skrajnej lewicy.
Podobnie przedstawia się sytu
acja w wielu innyeh miastach
Wioch. Według zgodnej opinii
korespondentów agencji r.a-

chędnieh — wzrosło, i to nie
zwykle dramatycznie, napięcie
polityczne. Powszechnie wyra
żą się opinię o nieuchronności

upadku mniejszościowego rzą
du partii chrześcijańsko-demo
kratycznej. Tak więc Wie
chem grOBi nowy kryzys rsą-

dowy, w związku z czym
wzmaga. Się presja na premie
rą- Ąndreottięgn, aby zdęcydo?
wal się na utworzenie rządu
„narodowej konieczności” z u-

dztalem wszystkich partii poli
tycznych.

Tymczasem jednak żądna «

-tych partii nie chee przyspie
szyć upadku rządu, zanim nie
rosienie przygotowana
wiednią alternatywa.
ale-Wy, partie te

Ją się obecnie rozwiązać wza
jemne pretensje, aby kryzys
rządowy nie pociągnął zą sobą
niebezpiecznej dl* kraju --

zwłaszcza w obecnym okresie

niepokojów społecznych —

„próbni władzy”. Trwają więc
. rozmowy l konsultacje na te-

! mąt spraw najbardziej draźli-
i wych. Jak wiadome, mnlejszo-
j śeiowy rząd chadeków może

! funkcjonować tylko dzięki za-

i peWhU-nin sobie biernego pe-
j parcia na forum parlamentar-
: nym ze strony pozostajyęh

1 partii antyfaszystowskich. To
> właśnie poparcie umożliwiło

radowi premiera Andreottiege
sprawowanie władzy przez o-

t kres minionych 17 miesięey.
Sytuacja wewnętrzna kraju

skłoniła jednak te partie (cho
dzi tu głównie o WłPK, Partię
Socjalistyczną i Partię Repu
blikańską) doi zmiany stanowi
ska. Żądają one obecnie włą
czenia do gabinetu premiera
Andreotticgo przedstawicieli le
wicy. W przeciwnym wypadku

swe*ó
w par
li rząd
na gło-
chadec-
liberal-

f»?9

parla-
Komuniśei zaś dyspo-

zapowiadaja wycofanie
„milczącego poparcia”
lamencie, co oznacza,

mógłby jedynie liczyć
gy 282 deputowanych
kich i 5 deputowanych
nych na ogólną liczbę
członków izby niższej
mentu.

chodzą także z krajów Amery
ki Łacińskiej rządzonych przez
siły zbrojne.
wojskerwego ogłoszono w Boli
wiiwcelu—jaktogłosio-
fićjalny komunikat rządowy —

utrzymania porządku publicz
nego wobec podjętych przez
ekstremistów’ jawnych poczy
nań wywrotowych, O cóż wal
czą ci wywrotowej-? O przyję
cie z powrotem do pracy ro
botników zwolnionych za dzia
łalność związkową,
nie wojska z

jętej przez
czerwcu 1976
likwidowano

górników, o przywrócenie swo
bód związkowych.

N iepokoje

Stan pogotowia

o wyco.fa-
kopalni cyny za-

siły zbrojne w

roku, kiedy to

potężny strajk

«■

»dpo-
I-Hnymi

stara-

nuja 228 glosami, socjaliści 57,'
republikami — 14 i socjalde
mokraci — 15.

Co mogą przynieść w tej sy
tuacji Włochom najbliższe dni?
Ustanowienie nowej formuły
rządowej, klóra uwzględni rep
rezentację w rządzie wszyst
kich aktualnych sił politycz
nych w kraju, lub... ogłoszenie
nowych przedterminowych wy
borów powszechnych. I tu

znów zamyka się błędne wło
skie kolo, ho żadna z partii
nie obiecuje sobie nie po no
wych wyborach,
nośeią — jak to

respondent DPA

dzilyby one do
sil dwóch bloków —

zdominowanego przez
ków, i drugiego zdominowane
go przez komunistów, co nie

zmieniłoby niczego w obecnej
sytuacji. Istnieją natomiast o-

bawy, że nowe, przedtermino
we wybory mogłyby zostać

wykorzystane przez różnej ma-

Z cala pew-
7uważa ko-
— rioprowa-
wzmocnienia

jednego
ehada-

Da poważnych zamieszek
doszło w Iranie, w mieście

Qom położonym 150 km na

południe od Teheranu. Demon
stranci uzbrojeni w kije, ka
mienie i kije żelazne rozbijali
okna wystawowe wielu skle
pów i banków. W starciach ż

policją wiele osób zostało ran
nych, kilkanaście zabitych.

W stolicy Nikaragui, Mana-

gua, seriami z pistoletów ma
szynowych zamordowano zna
nego w całej Ameryce dzienni
karza Pedre Joaąuin Chamor-

ro, który od 25 lat różnymi
środkami prowadził nieustanną
polityczną i dziennikarską woj
nę podjazdową przeciwko rzą
dzącej tym krajem od 1J33 ra
ku dynastii Somozów'. W roku

kacli argentyńsko-chiiijskieh
powstałe w związku z ciągną
cą się od 100 lat sprawą przy
należności państwowej trzech

wysepek (Leonnox, Picton i

Nueva), Argentyna wysłała w’

rejon wysp całą flotyllę, Chile
umacnia garnizony wojskowe.
Tym razem nie chodzi już tyl
ko o same wyspy, ale o dodat
kowe roszczenie Chile do 300-

milowego pasa wód terytorial
nych wokół nich,

Różne są przyczyny powsta
łych w różnych krajach na
pięć społecznych i politycz
nych. Najczęściej jednak do
chodzi do nich na tle nierów
ności w podziale dóbr mate
rialnych, Interesujący artykuł
na temat przyczyn niedostat
ków w rozdziale światowych
zasobów’ żywnościowych uka
zał się w „International Herald
Tribune”. Jego autor, opierając
się na danych statystycznych
twierdzi, że żywności jest pod
dostatkiem — za niedożywienie
i głód części ludzkości należy
winić zły system dystrybucji.
Bo, jeśli zsumuje się np.
wszystkie zasoby zboża na

świecie to okaże się, żc jest go
więcej niż trzeba dla każdego
mieszkańca kuli ziemskiej. W

praktyce jest tak, że kraje roz
winięte mają więcej niż potrze
bują, a kraje rozwijające się —

mniej. Ponadto oprócz prze
paści między krajami bogaty
mi i biednymi
różnice między
dzo biednymi.

Wszystko to

ciem „niemożności biednych
krajów i biednych ludzi zaku
pienia tego, co jest im z obfi
tych dostaw potrzebne”, (m-tz)

Dyrekcja Rejonowa Kolei Pań
stwowych w Krakowie informu
je, i równocześnie przeprasza, że
w związku z pracami torowymi
nastąpi w dniach: 16, 18, 20, 25,
27, 30 stycznia oraz 1, 3, 6, S,
10, 13, 15, 17 lutego br., w godzi
nach od 7.15 do 13.15 przerw7a w

kursowaniu pociągów na odcin
ku Skawńna — Radziszó w — Ska
wina.

W związku z tym na w7, w. od
cinku odwóluje się kursowanie

— pociągu lir 43212 relacji
Bielsko Biała — Kraków Gł.,
planowy odjazd ze stacji Biel
sko Biała godz. 6.15, przyjazd do

stacji Kraków Gł. godz. 9 .50;
— pociągu nr 512 relacji Za

kopane — Kraków Płaszów pla
nowy odjazd ze stacji Zakopane
godz. 7.20, przyjazd do stacji
Kraków Płaszów godz. 11 .16;

— pociągu nr 525 rei. Kraków
Płaszów — Sucha Beskidzka;
planowy odjazd ze stacji Kra
ków Płaszów godz. 9.00, przy
jazd clo stacji Sucha Beskidzka

godz. 16.46.
Ponadto na odcinku Skawina

— Skawce odwołuje się kurso
wanie

— pociągu nr 7311 rei. Po-,
znań — Zakopane, planowy od
jazd ze stacji Kraków Gł. godz.
7.05, przyjazd clo stacji Zakopane
godz. 10.46.

— pociągu nr 5311 rei. Olsztyn
— Zakopane, planowy' odjazd ze

stacji Kraków Gł. godz. 10.25,
przyjazd do stacji Zakopane
godz. 14.33. W pow. dniach po
ciągi te kursować będą trasą o-

krężną przez Skawiną — Spyt
kowice — Wadowice — Skawce.

. Przewóz podróżnych na odcin
ku pomiędzy, stacjami Skawina
— .Radziszów. odbywać się będzie
autobusami PKS, za . walnymi
biletami kolejowymi.;

Uwaga; W . wymienionych -na

wstępie dniach pacia.g. nr 43520
rei. Oświęcim — .Kraków Płą-
szów, planowy odjazd, ze stacji
Oświęcim godz. 8.30, przyjazd
do stacji Kraków Płaszów godz.
9.45, kursować będzie do stacji
Kraków Gł. Odjazd ze stacji
Kraków Płaszów godz. 9.55, przy
jazd do stacji Kraków Gł. godz.
10.01, i podróżni z pociągu nr

43212 rei. Bielsko Biała — Kra
ków Gł. zostaną dowiezieni au
tobusami do stacji Skawina,
gdzie przesiądą się do tego po
ciągu.

Zmarł J, Pleśniarowicz

13 bm. zmarł w Rzeszowie w

wieku 58 lat poeta, tłumacz, re
żyser i krytyk literacki — Je

rzy Pleśniarowicz.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w diiiu 12 slyesnia
1978 r. zmarł

Iow. Józef NAGÓRZAHSKI
wieeprzewednicząey Krakowskiego Komitetu Frontu Jed
ności Narodu, członek Komitetu Krakowskiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, b. długoletni przewod
niczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Naro
du, b. poseł na Sejm PRL, działacz ruchu robotniczego,

zasłużony działacz społeczny.
Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i ho

norowymi, m. in. Sztandarem Pracy klas I i II, Krzyżem
Komandorskim z Gwiazda. Orderu Odrodzenia Polski, Od
znaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką Zasłużo
nego Działacza FJN, Złotymi Odznakami „Za Zasługi dla
Ziemi Krakowskiej” i „Za Pracę Społeczną dla Miasta
Krakowa”.

Odszedł od nas Człowiek szlachetny, wielkiego serca,

przez całe swe życie służący ludziom i sprawom. Ziemi

Krakowskiej.
Cześć Jego pamięci.

istnieją
biednymi

zaś jest

takźe
i bar-

odbi-
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z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9 stycznia
1978 r. zmarł tragicznie

Herbert Graupe
długoletni pracownik naszego Przedsiębiorstwa.

Pogrzeb odbędzie się w7 poniedziałek 16 stycznia
o godz. 10 na cmentarzu w Nowej Hucie-Grębałowie.

DYREKCJA i SAMORZĄD ROBOTNICZY
KRAKOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INSTALACJI SANITARNYCH i ELEKTRYCZNYCH
oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY

KRAKOWSKI KOMITET
FRONTU JEDNOŚCI NARODU

i
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! 5 lutego odbędą się pierwsze od czasu, refor
my administracyjnej wybory do terenowych
rad narodowych stopnia podstawowego, a

więc gminnych, miejskich i dzielnicowych. Wcze-
, śniej, podczas posiedzeń organizowanych przez

FJN, poznamy kandydatów ubiegających się
1 o te mandaty. Często zastanawiamy się nad

i tym, czy ludzie, których obdarzamy zaufaniem
■ spełniają nasze nadzieje, czy właściwie wypełnia

ją swoje powinności. Jaki więc powinien być rad
ny? Z pytaniem tym zwróciliśmy się do sześciu
osób, reprezentujących różne środowiska; niektó-

’

. -Z.Y Z nich pełnili już funkcję radnych, inni nie,
ale jedni i drudzy działają społecznic — mają
własne wyobrażenie o roli radnego. Oto ich wy
powiedzi:

Dać szansę

młodym
BOGDAN KASPRZYK —

sekretarz Zarządu Krakow
skiego Socjalistycznego Związ
ku Studentów Polskich:

Rada jest organem repre
zentatywnym. każdy rad
ny powinien więc być ró-

■ wnież reprezentatywny. Jak
■ to rozumiem? Nie możemy

| wymagać aby był on specja-
a listą tylko w określonej dzie-

: dżinie i z tego tytułu był rad
nym. Powinen mieć soojrze-

I nie nie tylko specjalistyczne,
■ lecz wszechstronne, bo rada

decyduje o wielkim wachlarzu
■ spraw. Radny musi więc mieć

Iswoje zdanie w każdej z nich.
Dotyczy to zarówno spraw e-

■konomicznc-społecznych, jak i
■ politycznych. W innym zna-

aczeniu wszechstronność rad
nego rozumiem jako umiejęt-

Bność spojrzenia ponadteryto-
rialnego. Jeśli np. człowiek

R jest radnym dzielnicy, to mu-

I si widzieć ją nie jako zaścia-
;nek, ale jako część miasta.

Wszyscy budujemy jego autorytet

Ważne jest również spojrze
nie ponadpokoleniowe. Wyda-
je mi się, że bardzo trudno
byłoby pcłac.zyć ie wszystkie
cechy w jednym człowieku.
Można je natomiast zespolić,
jeśli pracuje się w kolektywie,
czyli od każdego radnego na
leży brać to, co wnosi, on naj
wartościowszego. Lepiej jest
więc mówić nie o idealnym
radnym, a o idealnym zespole
radnych.

Obserwujemy ostatnio bar
dzo dobry trend wprowadza
nia do rad ludzi młodych. Żył-,
kę społecznikowską i doświad
czenie w pracy na rzećz

szej społeczności można
leźć tylko w działaniu,
nikt nie nauczy się z książki.
Jeżeli dzisiaj damy młodym
taką szansę, to jutro będą oni

najwartościowszymi, organiza
torami życia społecznego i go
spodarczego kraju.

szer-

zna-

tego

Nie tracić kontaktu z wyborcą
TADEUSZ SZYMAŃSKI —

mistrz, mechanik wydziałowy
Odlewni Ciśnieniowej w Kra
kowskich Zakładach Armatur
„Armatura”, radny m. Krako
wa:

Radny powinien intereso
wać się wszystkim i po
czuwać się do interwencji

w każdej sytuacji. Musi być w

działania nieustępliwy, nie tyl
ko interweniować, ale także
stale kontrolować, jak sprawa
jest załatwiana. I musi też
wiedzieć do kogo się udać z

interwencją. Niekonieczne c?d
razu na najwyższe szczeble,
czasem lepiej jest iść do szere
gowych pracowników urzędu,
bo i u nich można wiele spraw
załatwić. Tego jednak trzeba
się uczyć...

Radny nigdy nie może wy

wiązać się ze swych obowiąz
ków w stu procentach, ale ta
ki cel powinien sobie wyty
czyć. Często na spotkaniach o-

bywatele zarzucają nam nie
udolność. A przecież nie
wszystko da się zrobić, nie
wszystko można załatwić od
ręki... Dlatego radny powinien
mieć pełne rozeznanie i oczy
szeroko otwarte. J nie tylko
przyjmować postulaty od wy
borców, bo nie wszystkie są
realne, ale także powinien u-

mieć wytłumaczyć hierarchię
potrzeb i spraw.

Trudno jednak wytłumaczyć
np. taką sytuację. Kijka lat te
mu zaczęto wyburzać rudery
przy ul. Zakopiańskiej. Było
przy niej 5 sklepów spożyw
czych, 2 masarnie, sklep o-

buwniczy, poczta, apteka i re

stauracja. Wszystko wyburzo
no i mieszkańcy pozbawieni
zostali tych placówek. Po wie
lu naszych interwencjach
przywrócono jeden sklep spo
żywczy i jedną masarnię. Do
dziś, jako radni, nie możemy
sobie z tym poradzić.

Nie wszędzie, niestety, rad
ny jest wysłuchiwany tak, jak
być powinien. A przed ludźmi
trzeba się potem tłumaczyć z

nie załatwionych spraw, nie

rozwiązanych problemów. Na

szczęście nie zawsze

np. dyrektor Stimas
du Dróg i Zieleni

Podgórze nigdy nie
mi pomocy. A przychodziłem
do niego z problemami waż
nymi dla całej dzielnicy.

tak jest,
z Zarzą-
dzielnicy
odro owił

Jest jeszcze jedna rzecz waż
na dla pracy radnego. Ja to

nazywam: „nie stracić kontak
tu”. Chodzi mi o to, że nie
można sobie pozwolić na ó-
pusżczanie dyżurów, posiedzeń
komisji i sesji. Wtedy bowiem
traci się rozeznanie w sytuacji.

Na koniec chciałbym jeszcze
wyrazić moje życzenie, życze
nie radnego występującego w

imieniu tysięcy
Chodzi o to. aby MPK lepiej
ustawiło sobie
pracy, bo właśnie na .przystan
ku autobusowym każdy radny
czuje się najbardziej bezrad
ny.

krakowian.

organizacje

Obeenie, kiedy mamy
za sobą pierwszy etap
kształtowania nowych

struktur administracyjnych,
główną uwagę skupić musi-

rąv na umacnianiu przedsta
wicielskich organów władzy
ludowej. Jest to nieodzowny
warunek rozwoju inicjatywy
i aktywności społecznej.

ci miejskiej
Od dawna też staramy się

I

KAROL POWROŹNIK —

emerytowany nauczyciel, prze
wodniczący Komitetu Osied
lowego ni 13 w Olszanicy:

Radny powinien być stu
procentowym społeczni
kiem i tak znać potrzeby

swojego terenu i rady, w któ
rej pracuje, aby w odpowied
nim momencie umiał przed
stawić sprawy najistotniejsze.
Olszanica nie miała dotych
czas radnego z prawdziwego

R zdarzenia, a problemów ma
my wiele. Jednym z nich jest■ woda. Osiedle do dziś nie do

czekało się podłączenia do sie-
J miejskiej wodociągów.

;o
telefon, jesteśmy bowiem wy
spa odciętą od miasta. Trzeci
problem, to szkoła, której bu
dynek ma już 107 lat i jest, tak
zniszczony,- że inspektorat te
chniczny skazał go na śmierć

Rozmawiać

szczerze
| techniczną. Olszaniacy pytają:
I sto lat temu działało tu To-

§ warzystwo Szkół Ludowych i
udało się zbudować szkołę, a

| teraz nie można -— dlaczego?
Może w tej kadencji bę

dziemy mieć swojego przed
stawiciela w Dzielnicowej Ra
dzie Narodowej Krowodrzy i
on pomoże nam rozwiązać te

problemy.
Wydaje mi się. że radny po

winien być ściśle związany ze

| środowiskiem, które powie-
| rz- In mu mandat, powinien

mieć pełne zaufanie do ludzi,
którzy go wybrali. I na od
wrót -- mieszkańcy także mu-

| -:a mieć zaufanie do radnego,
I bo. tytko w takiej sytuacji
I m.rgą rozmawiać zc sobą szcze

rze. wsnólńie zastanawiać się
nad możliwością pełnej reali
zacji zgłoszonych postulatów.

Zgnotowała:
E. SMĘDER-BAUEROWA

Jaki powinien być radny?
Rozpoczynającą się obecnie kampanię wyborczą do rad narodowych wypełnić powinniśmy .wiel

ką ogólnonarodową pracą nad podnoszeniem g ospodarności, wyzwalaniem rezerw i inicjatyw.
Zróbmy. wszystko, aby na listach Frontu Jed ności Narodu znaleźli się kandydaci, którym ak

tywność, pozycja i autorytet w środowisku zapew nią poparcie społeczne w denwkratycznfm akcie
wyborczym. E. GIEREK na II Konferencji PZPR

Być wyczulonym
na ludzkie sprawy

Widzieć
interes ogółu
JERZY PAŃPUCH — szli

fierz z Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego PZL w Kra
kowie:

Moim zdaniem radny po
winien przede wszyst
kim cieszyć się zaufa

niem ludzi, którzy go wybrali.
Musi być solidny, zdyscypli
nowany, ogólnie łubiany, i —

jeśli tak można powiedzieć —

być człowiekiem oez skazy.
Radny powinien widzieć

głównie interes ogółu. Spraw
jednostkowych jest bardzo du
żo i można je załatwiać, ale
działania w tym kierunku są
mniej ważne niż załatwianie
problemów dotyczących więk
szej grupy, ludzi. Dlatego rad
ny przede wszystkim musi za
interesować się własnym śro
dowiskiem, wiedzieć, jakie
sprawy są jeszcze „nie dogra
ne”, szerzej im się przyglądnąć

i dopiero wtedy występować
na sesji z konkretnymi propo
zycjami., ■

Wiadomo jednak z doświad
czenia, że jeśli człowiek zaj
muje-.się'społecznie zbyt wie
loma tematami, to nic z tego
nie wychodzi. Dlatego wydaje
mi się, że Każdy radny powi
nien się „specjalizować” i
pracować tylko w jednej ko
misji.

Radny w swej pracy nie
może być sam. Muszą stać za

nim wyborcy. Tam, gdzie mie
szkam, pojawiają się’, czasem

ogłoszenia o spotkaniu z rad
nymi. Ludzie nie przychodzą
na takie spotkania. Nie wiem
dlaczego. Nie przywiązują wa
gi do tego, a szkoda. Można
by wtedy wiele spraw,rozwa
ży ć i wskazać radnym proble
my. ■

RAŹNY — rze-

cukiernik, radna
JANINA

mieślnik, _____

dzielnicy Śródmieście:

Podstawową funkcją rad
nego jest występowanie w

imieniu mieszkańców, któ
rych reprezentuje. Dlatego też

powinien być w stałym kon
takcie z nimi. Spotkania or
ganizowane przez FJN są zbyt
rzadkie, ładny więc ab}- mieć
pełne rozeznanie powinien
pracować również w Komite
cie Osiedlowym. Tu właśnie
wielu radnych nie pojawia
się na dyżurach w Komitetach
Osiedlowych, nie wiedząc, że
tracą, w ten sposób kontakt ze

społeczeństwem.
Każdy radny powinien być

wyczulony na wszystkie spra
wy ludzkie. Ja np wiele czasu

poświęcam ostatnio proble
mom ludzi starszych i kłopo
tom, jakie bezustannie ich nę

kają. Aby móc. się wywiązać
z tych obowiązków musiałam
sobie najpierw wyrobić auto
rytet w wielu instytucjach, a

przede wszystkim program i
własny styl działania. Moją
ząsazią jakp .ra.dn.e.i. jest,żelaz
na konsekwencja i dokładne
rozeznanie sprawy, o którą
walczę. R.adny musi wierzyć
w to, co robi i wiedzieć, że

nagrodą jest sympatia ludzi i
poczucie dobrze spełnionego
obowiązku. ,

O pracy i obowiązkach rad
nego powinno się dużo wcze
śniej informować kandydatów
na radnych. Wiele czasu stra
ciłam na.. rozeznanie się w

kompetencjach i możliwoś
ciach radnego. Można by tego
uniknąć, gdyby starsi stażem

radni-przekazywali swe do
świadczenia ludziom, którzy
po raz pierwszy otrzymali
mandat.

JOANNA SENDOR — se
kretarz Zarządu WojcMÓdz-
kiego Ligi Kobiet, radna m.

Krakowa:

Mówi się nieraz złośliwie:

radny bezradny. Moim
zdaniem radny nigdy

nie powinien czuć się bezrad
ny.

Nigdy nie myślę o sobie, że

jestem radną jako Joanna
Sendor, ale jako reprezentant
ka ruchu kobiecego i środo
wiska, które mnie wybrało. Ta
świadomość, że stoi za mną.
określona grupa ludzi i w ie.j
interesie działam, pomaga mi
w pracy. Jestem przewodni
czącą Komisji Zaopatrzenia i
Usług w Radzie Narodowej m.

Krakowa i zawsze o tym pa-

Pytać
odważnie
miętam. Ilekroć wyjeżdżam z

Krakowa do innych miast, za
glądam tam do sklepów, roz
mawiam z ekspedientkami, pa-,
trzę, jakie ciekawe pomysły i
Usprawnienia można by prze
nieść do naszego miasta.

Radnego powinna charak
teryzować tzw. „ciekawość
życia” i dociekliwość, a jeśli
czegoś nie wie, lub nie rozu

mie, powinien zawsze odważ
nie stawiać pytania. Radny nie
może tylko krytykować, musi
posiadać świadomość współ
tworzenia i współodpowie
dzialności za na.;zą rzeczywi
stość. I dlatego właśnie nie
jest bezradny.

Jeśli radny chee się wywią
zać z mandatu zgodnie ze

swym sumieniem, ma po temu
wszelkie możliwości. Jednak
autorytet radnego rnusimy bu
dować wszyscy: on sam. urzę
dy, w .których interweniuje,
prasa i obywatele rozliczają
cy radnego.
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Rys, EDWARD LUTCZYN

25 lat działalności

Wiele nowości
w roku jubileuszowym

Wydawnictwa Literackiego
Rok 1978 — będzie 25 rokiem działalności Wy

dawnictwa Literackiego w Krakowie. W tym
okresie WL wydało 2.700 tytułów, z czego 1/3 w

okresie ostatnich 5 lat. W roku jubileuszowym
WL wyda 230 tytułów.

SPORO będzie nowości. „Pol-: Uruchomiona w br. seria poetyc-
skie opowiadania współcze-

'

sne” — to seria, w której w

br. ukażą się m.in. utwory Iwa
szkiewicza, Brezy, Czeszki, Ma
cha. Inne

pn. „Proza
nych" oraz

tyczna”, w

opracowania poruszające różne

aspekty polskiego romantyzmu.

nowości — to seria

krajów socjalistycz-
„Biblioteka Ronian-

której znajdą się

O

ĆO MASZ NA MYŚLI

I

ka „Humanum est” prezentująca
poezję krajów socjalistycznych
zostanie poszerzona o postępowe
utwory całego świata, m.in. o

antologię poezji walczącej Hisz
panii „Z Hiszpanią w sercu”, w

której znajdą się m.in. wiersze
laureatów Nagrody Nobla —

Pabla Nerudy oraz Vincente
Ale^Iandre.

Edycja „Dzieł wszystkich”
wzbogaci się. o kolejne tomy
Irzykowskiego i Peipera. Rozpo
częty zostanie druk dzieł wszy
stkich Szekspira w przekładzie
Macieja Słomczyńskiego.

Polska poezja klasyczna WL
1978 r., to m.in. utwory Tadeusza

Micińskiego „W mroku gwiazd”,
Stanisława Korab-Brzozowskie
go „Poezje zebrane”,' Wyspiań
skiego „Wybór poezji” orąz „32

Morskiemu

sna reprezentowana będzie m.in.

przez „Kryształową noc” Kazi
mierza Koźniewskiego oraz „Po
czątek” i „Szkice o książkach”
Tadeusza Holują. Spośród ma
łych utworów prozatorskich
warto m.in. wymienić „Dzień
wielkiej ryby” Kornela Filipo
wicza i „Opowiadania” Kazimie
rza Wyki.

W serii ibero-amerykańskiej
otrzymamy powieści argentyń
skich pisarzy Adolfo Bloy Casa-
resa „Sen o bohaterach" i Eduar
do Sabato „Abaddon, anioł za
głady”, pisarza peruwiańskiego
Maria Vargasa Ilosy „Miasto i

psy”, Chilijczyka Jose Donoso

„Plugawy ptak nocy” i Kubań-

czyka Lisandro Otero „W ta
kim miasteczku”. Literatura

iberyjska — to dwie powieści
hiszpańskie Alfonso Groso „Splą
tane ścieżki” i Martina Santosa
„Czas milczenia” oraz „Antologia
Opowiadań portugalskich”.

d kilku lat na tej^.
budowy Kanału p/
nocnokrymskiego p,'

wadzone są badania arcfaJ

logiczne. Duże zaintercy
wariie wzbudził kurhan tł

gajczyński o średnicy 80
Jest to grobowiec sąrnij,

ki z II wieku p.n.e., kobi.
ty bardzo możnej, zapihJ
władczyni czy żony włgdt,
lub kapłanki. Wśród p^,
stałości drewnianego sarj,
fagu znaleziono liczne y,
,t,e ozdoby, m. in. diadem
wisiorkami, bransolety, bros
kę. Zniszczona drewn®
szkatułka zawierała Z|o.

pierścienie, złote naczyń
przeznaczone na pachnij,
oraz naszyjniki. „Biżuterj
Sarmatki była częściowo p,
chodzenia miejscowego, częi
ciowo pochodziła z A>

Mniejszej i z Egiptu.
Odkrywcy przypomną

sobie przekaz historyk
greckiego Polienesa o król

jednego z plemion sarnia,
kich nad Morzem Czarny:

Grobowiec

sarmackiej
królowej

Poniedziałek
XXXIX

Kiedy
miałem około pię

ciu lat, czytywano mi w,
kolko „Przygody Kozioł

ka. Matołka ’, co sprawiło, że
l do dziś jeszcze na widok tych
: absolutnie idiotycznych (to

sąd po latach) książeczek bu- .

, dzi się We ■■-irńnie nut
ka wzr uszenia:.‘Między szó
stym a dziesiąty:u '• Mirem
życia ulubioną lekturą, już
własną, bez zewnętrznych
narzuceń, był jakiś przedwo
jenny rocznik. „Płomyczka'’,
porządnie Oprawiony w gru
bą księgę n.edużeyo zresztą

formatu, oo wychodzono bo- :

daj wówczas z założenia, że
wszystko do. się powiedzieć
na mniejszej ilości papieru.
Ukochaną postać.o, w tym
roczniku oy’i dla mnie, młod
szy brat Pmokia t Buratina,
mejaki Plastai, wymyślony z

plasteliny prze- . Marię Kow-
1 nacką. Z wyglądu byt obrzy-
( oliwy (nie pamiętam, kto go .

rysować), aie w iej obrzydli
wości też tkwił jakiś ele
ment fascynacji, której oćzy-

1 wiście nie umiem i wyiłuma-
■ czye, bo sympatie i antypa

tie paroletniego dziecka są
: tajemnicą nieprzeniknioną,
,- rotem przyszły inne lektury,

różne Kiplingi, „Kubasie Pu-
ćnatkt’, na. o.u Mątw, L,on-
dony, 'iwaing i humusy, te

ostatnie oczywiście od rnusz-

i kieterów. No i Coópery, Cur-

, m oody, jakże by inaczej. Ale
to byiO później. Wśród lek-

, tur tzw. dzieciństwa pamię-
'

tam baśnie Andersena, wier-
I sze Janiny Porazińskiej, i
I Lnyba na zasadzie jakiegoś
f przekornego figla — równo-

czesność zapoznania się z

„Krasnoludkami i sierotką
. Marysią'' Konopnickiej oraz,

„Dziadkiem do orzechów"
'■- c,. 7 . A. liofjmannu,., ts.onop-
ij pieką przeszła raczej bez
i- , wrażenia, do teraz niewiele

i tego pamiętam, natomiast
„Dziadek do orzechów” śnił
ni s:ę po koszmarnych no-

ćacli, o czym zresztą, gdzieś
kiedyś w tym miejscu wspo
minałem.

.Czyli, ogólnie biorąc, zasób
lektur dzieciństwa'i młodości

raczej nie odbiegał ód prze- .

ćiętnej w tym względzie, a. za,

przeciętną trzeba uznać nieco

kłopotliwy, ale i nie pozba
wiony swoistych radości ży
wot zwykłego, ■mieszczańs
kiego, tuż powojennego
dziecka krakowskiego, które
go rodzice mieli o tyle prze
wagę nad rodzicami dzisiej
szymi, że książki, nie tylko
dla dzieci, kosztowały uiów-

czas średnio -2 .40 zł. Wpraw
dzie zarabiało się odpowied
nio mniej, ale jakoś i tak
książki wydawały się mimo

wszystko tańsze.
I olo, po wielu latach, sta

ry koń, młodszy tylko o rok
od PRL,, z niekłamaną przy

jemnością czytam książeczki,
które nie trafiły do mojego

■■■dzieciństwa, bo - przeważnie
jeszcze nie '

były napisane:
dzieje Muminków autorstwa

Tooe Jansson, szwedzkiej
autorki i rysowniczki. Przy
puszczam, ze tę przyjemność
dzielę- z milionami całkiem

dorGS.ycli zieolenii.kóió tego
cyklu na całym święcie, co

zresztą nie umniejsza mi rze
czonego uczucia (jak pomy-

,ślę, nu ludzi lubi np. piero
gi z mięsem
jortepianowe,
innych
niaeit...).

.- minkach
■wiem tę

aostępną
lekturami odpoięiedń.mi am

wieku, a także
(chyba) kultur,
jąc o bo>użo

wydarzeniach w

krotnym światku

nycli postaci, odnoszą się do
poastawowycn mitów ludz-

‘

kich, poruszają się w obrębie ■
wyoorażni zbiorowej i emó- ,

cji powszechnych.
Muminków, podobnie jak

Plnokta, Kubusia Puchatka, •

Koszaika-Upailca, Calineczki, '.

Królowej bniegu i bojowego ;

Dziadka do orzechów oczy- ;
wiście nigdzie nie ma i u.e

było. Co jest oczywistą nie- '

prawdą, a zaświadczenia o
‘

ich istnieniu wydadzą wszy- 1
stkie dzieci świata, a nawet .

niektórzy dorośli. A czym się
różnią Muminki od innych
postaci istniejąco-nieistnieją-
cych? Ano przede wszystkim
tym, że opowiadają o nie-
wzruszoności pewnego typu
więzi międzyludzkiej — wo
bec wszelkich przeciwności i
straszności otaczającego świa
ta. Ta więź międzyludzka
nazywa się po prostu rodzi
na, a ten straszny świat to

jest właśnie to, co jest. W tej:
rodzime wszystko może się
zdarzyć: Tatusiowi może
przyjść do głowy pomysł wy
jechania. z domu na. ogromne
morze. Synkowi — poszuki- l
wanie niebezpiecznych przy- 1
gód. Dookolny świat może j
zagrażać tysiącem próbie- |

mówj od dziury na. drodze aż i
po spadnięcie komety, czyli *

po zagładę wszystkiego. Mo- J

gą spadać bomby, toczyć się /

wojny, uczeni mogą obliczać 1
kres ilości pożywienia ziems- )

■albo koncerty
me mówiąc o

arounycil upodoba-
Książeczki o Mu-

przekroczyły bo-

,wysoką l trua.no

barierę między tzw.

dla ras i

Opowiada-
koio.i emgcn
bardzo kon-

kohkret-

kiego. Ale nie może się zda
rzyć jedno: żeby Mama Mu-
minkowa została czymkol
wiek wyprozoadzona z rów
nowagi. Zęby przestała wy
rabiać ciasto na tort albo

przygotowywać ciepły szalik
na Wyprawę, z której można
nie powrócić.

Jest to, o wybaczcie wszy
stkie ‘.słowa mojego."języka,
takie pretensjonalne. -.!!<» fctj
powie, że jest inaczej, niech
mu -język uschnie.

TADEUSZ NYCZEK

PS. W tytule przedostat
niego felietonu, o „Krawcu"
Mrożka, jakiś wróg Mumin
ków zrobił z zespołu Boney
M. — Boneya M. Zwolenni
ków tej grupy przepraszam
w imieniu wroga także i

jego. T.

utw.ory poświęcone
Oku”.

W dwujęzycznej
znajdzie się m.in.

„Poezje”
„Wiersze wybrane”
Kubańczyka Nicolasa Guillena
oraz wybór wierszy Frantiszka.
Hałasa „I có?”.

Thomasa

serii WL
„Hamlet”,

S. Eliota,
wybitnego

mo-

N.

Tove Jansson: Kometa

Doliną Muminków.
Teresa Chłapowska.
Księgarnia, W-wa 1977.

nad
Tłum.
Nasza

ior . „

? Haiasa „I có?”.

t ERIA dawnej literatury an-

i gielskiej reprezentowana bę-
I dzie m.in. przez utwór
^Geoffreya Chaucera

Kresyda”^ zaś
hetiom ffilh.1’ .

wieść Adama

Snerga „Według
tura fantastyki
m.in. powieść
„Jednorożec” oraz utwory lau
reata Nagrody Nobla w 1923 r.

Williama B. Yeatsa „ł-Ianrahan
rudy i inne opowiadania”.

W serii „książek zapomnia
nych” ukażą się w WL m.in.
„Rówieśnice” Nałkowskiej oraz

„Historie maniaków” Romana

Jaworskiego, a w serii „Z basz
tą” — Władysława Perzyńskiego
„Nie było nas był las” oraz „Za
klęty dwór” Władysława Łoziń-

f

i

i

„Troilus i
śsfceratura sófence

przez vń%wą'’ po-
Wiśniewskiego-
łbtra”. Litera-
igrozy—to

Iris Murdoch

INTERESUJĄCE są również

zapowiedzi serii wspomnień
i listów. WL wyda m.in.

„Trzy pamiętniki” krakowskich
uczestników powstań śląskich:
Antoniego Filipowskiego, Stani
sława Krzyżanowskiego i Anto
niego Skąpskiego oraz zbiór ese
jów Mieczysława Jastruna „Po
dróż do Grecji”.

W dziedzinie historii, literatu
ry, sztuki i estetyki krakowską
oficyna przygotowuje m.in. opra
cowania krytyczno-literackie Ja
na Błońskiego, Michała Spru-
sińskiego i Ewy Ostrowskiej oraz

w trzecią rocznicą śmierci Kazi
mierza Wyki — pracę zbiorową
„K. Wyka-._. . C.hassktgj^ki.
Wspomnienia. Bibliografia”. Z

przekładów w tej dziedzinie
warto wymienić Lwa Tołstoja-
„Co to jest sztuka?”. Albumy —

to m.in. Henryka Hermanowicza
„Kraków. Cztery pory roku”
oraz „Picasso w Polsce”.

W serii „Cracoviana” WL róz-
pocznie druk 3-tomowej „Hi
storii Krakowa” (1795 — 1918).
Wyda też książki Janusza Bog
danowskiego „Dawna twierdza
Kraków” i Henryka Baryczą
„Historyk gniewny i niepokor
ny” o- prof. W . Sobieskim.

Amagi ?
Midossanie i jego małżontt
Amadze. Mianowicie miesi

kańcy Chersonesu zanosi!

przed tymi panującymi skar- ■
gi na ucisk, doznawany ą
strony sąsiednich Scytów
Część tego ludu wyparte®
przez Sarmatów na połui
niowy zachód od sarmackich
siedzib, dokonywała najaz
dów na Chersones. Lecz Mi-
dossan nie kwapił się z po
mocą uciemiężonym. Da!:
im wówczas posłuch ener

giczna królowa Amaga. Kie

dy król scytyjski nie odpc •

- wiedział na jej wezwanie
'

*aby^ 'zaniechał’’'' najazdów
przygotowała ona błyska- K

- .wiczną wyprawę odwetową
Zaskoczeni Scytowie
zwyciężeni, król ich
a posiadłości Amaga
kazała mieszkańcom
sonesu.

Czy przekaz Polienesa za
wiera prawdę? Czy natrafili
na grób tej władczyni ste
pów radzieccy archeologowie,
w kurhanie Nagajcżyńsklrri!
Amaga miała żyć w

p.n.e., w tym okresie
i została pochowana
Sarmatka z kurhanu.

został

zginął
prze'

Cli er-

ll w,

żyła
można

__skiego. Polska proza współcze- MACIEJ KUCZEWSKI J

Ponad 10 tys. przedstawień „Pułapki na myszy'

„Teatralny rekord" wszechczasów
Wydarzenie

to obiegło całą
londyńską prasę, a i za
pewne sporo gazet zagra

nicznych poświęciło mu trochę
miejsca. Najtrafniej rzecz ujął
londyński „Daily Telegraph”,
który zamieścił rysunek dwóch

archeologów, studiujących z u-

wagą hieroglify na wykopanym
właśnie kamieniu. »Moim zda
niem — mówi jeden z nich —

wydaje się to być wczesnym za
pisem „Pułapki na mysży”«.

25 LAT I... 10390
PRZEDSTAWIEŃ

„Srebrny, jubileusz” sztuki pod
tym tytułem, napisanej przez
Agathę Christie, stał się wyda
rzeniem nie tylko teatralnym i
nie tylko Londynu. W historii
teatru nie było dotychczas przy
padku, aby jakaś sztuka szła
dzień w dzień przy pełnej wi
downi przez bite 25 lat. Tymcza
sem, mimo ponad... 10390 przed
stawień, bilety są wyprzedane
na kilka miesięcy z góry i dzie
siątki biur podróży musi z ża
lem odmawiać swoim klientom

atrakcji obejrzenia „Pułapki na

myszy” właśnie tam, gdzie po
raz pierwszy dzieło Agathy
Christie ujrzało światła sceny.

Sztuka była wystawiana w 41

krajach, ale nigdzie nie zrobiła
takiei furory, jak właśnie nad

Tamizą. Być może jest coś w

klimacie angielskim, co sprawia,
że atmosfera zagęszczającej się
niepewności, panująca w sztuce,
jest szczególnie przekonywająca.
I dzieje się tak, mimo iż

sztukę grało dotychczas 134

różnych aktorów i że sied
miokrotnie zmieniano jej rea
lizację z powodu zmiany
siedmiu kolejnych reżyserów.
Ponad cztery miliony widzów

oglądało ją na deskach londyń
skiego teatru Ambassadors, gdzie
sztuka debiutowała oraz St.
Martin’s Theatre, gdzie idzie
obecnie. Łączne wpływy do ka
sy teatru — ponad 4 miliony
funtów, co też jest rekordem
trudnym w dziedzinie teatru do

pobicia.
A WRÓŻONO „KLAPĘ"

Premiera wypadła nieźle, ale
fachowcy nie rokowali krymina
łowi większych sukcesów. Mija
ły jednak dni i tygodnie, a

sztuka szła przy kompletach na

widowni. Kryzys nadszedł dopie
ro w trzy lata później, w 1955
roku. Saunders otrzymał formal
ne wypowiedzenie, „Pułapkę na

myszy” zdecydowano zdjąć z

afisza. Jeszcze nie wysechł atra
ment na nowym kontrakcie
Saundersa, kiedy coś tajemnicze
go zmieniło stosunek widowni —

sztuka ponownie stała się prze
bojem Londynu i tak już zosta
ło do dzisiaj.

Większość czytelników zna za
pewne klasyczne dzieło Agathy
Christie, przypomnijmy więc
tylko, że akcja sztuki toczy się
w odciętym przez śniegi pensjo
nacie, w którym przebywa ośmiu
ludzi. Morderstwo, jak zwykle
u Agathy Christie, jest tylko
lekko zamarkowane, cała atrak
cja utworu polega na umiejętnie
budowanej atmosferze napięcia,
która nie pozwala widzowi na

chwilę oddechu. Sztuka dostar
cza silnych wrażeń, mimo to

kończy się pogodnie i można bez

ryzyka zabrać na nią dziewięcio
letnie dziecko.

„NIGDY NIE ZEJDZIE
Z AFISZA...”

Kiedy w 1952 roku po
pierwszy pojawiły się w Londy
nie afisze z wielkim napisem
„The Mousetrap”, premierem
był Winston Churchill. Herbata
i masło były ciągle jeszcze w

Wielkiej Brytanii na kartki, sa
mochody kupowano „spod lady”,
sporo przepłacając w stosunku
do ceny oficjalnej. Czas biegł,
ale dla „Pułapki na myszy” tyl
ko przybywające zmarszczki na

twarzach aktorów były jego
miarą. Na zewnątrz zmieniło się

raz

siedmiu brytyjskich premiero®
w murach teatru zmieniali sit

aktorzy, reżyserzy i pokoleń#
widzów — sztuka zaś trwała i
trwa do dzisiaj.

Sędziwy już Peter Saunders

który ciągle kieruje „Pułapką®
myszy”, czy raczej zjawiskie®
socjologiczno - ekonomiczno - te

atralnym o tej nazwie, jest zds-
nia, że sztuka przeżyje jego

'

jego następcę. „Nie jestem prze
sadny — powiada Saunders

jeśli wyłączyć powszechną ka
tastrofę czy zniknięcie w ogólj
teatrów z powierzchni zienU
sztuka nigdy nie zejdzie z afi
sza”. Może ma rację. W 1952 ro
ku przepowiadano jej klapę, *'

dzisiaj dzieci ówczesnych „czar-
nowidzów” i ich wnuki

wąją dreszczyki emocji
downi.

Peter Saunders na

jednak wypadek...
szczęściu. Reklamy „Pułapki n’

myszy” można spotkać wszędzie,
a dla wielu przybyszów do Lon
dynu sztuka jest równie repre
zentatywna dla angielskiej kul
tury jak „Hamlet”.

Może zresztą bardziej? Książti
Agathy Christie zostały dotych
czas przetłumaczone na 103 ję
zyki, czyli na znacznie więcej
niż dzieła Szekspira...TADEUSŻ A. JACEWIC?

przeży-
na wi

wszelki

pomaga
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Tych zwierząt nie ma już w

Tatrach. Nazywają się ko
ziorożce alpejskie (gatu

nek z rodziny kóz), ważą do
100 kg, a ich rogi zagięte księ
życowo do tyłu mierzą około

jeden metr. Cóż się z nimi
stało?

W literaturze przyrodniczej
można jeszcze spotkać wzmian
ki o żyjących w Tatrach (w
XVII w.) koziorożcach zwa
nych także skalnymi kozłami.
Wiadomości te polegają na nie
porozumieniu. gdyż dotyczyły
one kozic należących do innego
gatunku górskich zwierząt.

Przedstawione wyżej, archi
walne już dzisiaj zdjęcie, przed-

jednak autentyczne ko-
i wykonane zostało

stawia
ziorożce

przez znanego przyrodnika Wło
dzimierza Puchalskiego w Ja
worzynie Spiskiej na początku
1939 r. Skąd więc wzięło się
tutaj to pokaźne stado?

Jak się okazuje, koziorożce

alpejskie sprowadzone zostały
na teren Tatr dawno temu

przez księcia Hohenlohego i ży
ły w zwierzyńcu w okolicy Ja
worzyny Spiskiej jeszcze po je
go śmierci. Można je było --pot
kać także w okolicy Murania,
lecz po pewnym czasie wygi
nęły padając łupem kłusowni
ków.

Po raz drugi po II Wojnie

światowej sprowadzono w Ta
try Słowackie pokrewne kozio
rożce kaukaskie, ale i one dłu
go się 'tutaj nie utrzymały.
Zwierzęta te żyły kiedyś iziko
na terenie całych Alp, obecnie

znajdują się tylko w niedużych
ilościach w Alpach włoskich i

są pod ścisłą ochroną. Nie rna

natomiast
mania się
kazie i w

można je
dziesiąt lat temu. Czyżby
to piękne górskie zwierzę
ło pozostać już tylko
znak Zodiaku? (aż)

potwierdzenia utrzy-
koziorożców na Kau-

Azji środkowej, gdzie
kilka-

więc
i nra-

jako

było spotkać

Fot. W. PUCHALSKI -

300 metrowe kominy

Jak chronić

atmosferę
przed zanieczyszczeniem

Co 10 lat podwaja się w Polsce zapotrzebowanie na ener
gię elektryczną i cieplną. Jest to tendencja obserwowana w

wielu krajach rozwijających przemysł.
Nasza energetyka, jak wiadomo, oparta jest o węgiel ka

mienny i brunatny. Zwiększając moc. zakładów energetycz
nych o 100 proc, zwiększamy praktycznie o tyle samo ilość

wytwarzanych przez nie zanieczyszczeń — głównie dwutlen
ku siarki i pyłów. Najbardziej typowy blok energetyczny o

mocy 220 MW w trakcie pracy wydala ok. 1 tony dwutlen
ku siarki i 5 ton pyłów na godzinę.

JAK
MOŻNA przeciwdziałać

nadmiernemu zanieczyszcze
niu powietrza przez prze

mysł energetyczny? Przy do
brej eksploatacji urządzeń
pył może być przechwytywany
przez elektrofiltry do ok. 97

proc. Warto jednak wiedzieć, że

pozostałe 3 proc, stanowią pra
wie 150 kg pyłów wydalanycn
w ciągu godziny do atmosfery.
Najtrudniej jest rozwiązać pro
blem dwutlenku siarki. Do tej
pory oczyszczanie gazów z tego
związku nie zostało rozwiązane
w skali światowej. Metody do
tychczas znane, są niestety, nie
opłacalne.
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Miasta przyszłości

Kiedy fantazja stanie się

rzeczywistością ?
I OJ

Temat miast przyszłości od wieków zaprzątał
ludzkie umysły. Jemu poświęcili swe traktaty
Campanella, Saint-Simon, Owen i Cżernyszew-

ski. Miaśta-giganty nadchodzących epok wyłaniały
się niegdyś spod piór pisarzy i filozofów. Dziś nie
tylko pisze się o nich i robi filmy, ale projektuje się
je...

WSZERZ, WZWYZ, A MOŻE W GŁĄB?

Jakie będą.? Czy gigantycz
nych rozmiarów?

Radziecki autor książek fan
tastyczno-naukowych — Alek
sander Kazancew roztacza

przed czytelnikami wizję „biu-
rowo-handlowej” Moskwy.
Dawni jej mieszkańcy prze
nieśli się do wygodnych dom-
ków, willi usytuowanych w

sielskim krajobrazie. Zakła
dom produkującym żywność,
oczywiście syntetyczną, kazał
Kazancew przejąć funkcje dzi
siejszego rolnictwa. W ten

sposób ziemia zwolniona z o-

wiązku rodzenia zbóż, mogła
pomieścić miliony stylowych
domków.

Taka koncepcja miasta „sze
rokiego” nie spodobała się
profesjonalistom. Architekci
boją się rozciągniętych w nie
skończoność krajobrazów
miejskich; ich zdaniem, gd.y-
byśmy przejęli wizję Kazan-
cewa, za 150 lat mielibyśmy do

czynienia ze swego rodzaju
planetopolis zajmującym o-

gromne przestrzenie. Dlatego
projekty przyszłości skłaniają
się raczej ku miastu wysoko
ściowemu. Interesujący plan
radzieckiego architekta Driaz
gowa proponuje aglomerację
korpusową o wysokości 15 tys.
m. Pionowy gigant mógłby po
mieścić 54 min osób, zatem ca
ła ludność ZSRR zamieszkała
by w 5 wysokościowcach!

Poszczególne kondygnacje
łączyłby poziomy system ko
munikacji, natomiast różne
punkty każdego z poziomów
skomunikowano .by ze sobą w

sposób niemal tradycyjny.
Driazgow nie rezygnuje w

swojej koncepcji z zielonych
krajobrazów i błękitu nieba, z

tym, że zielone pola można by
było podziwiać dopiero po
zjechaniu w dół.

Inny radziecki projekt mia
sta przyszłości, nieco bardziej
dostosowany do
współczesnych,
wznoszenie budynków pozba
wionych parteru, wspartych
na wysokich słupach w kształ
cie litery „Y”. Nie tak może

dalekowzroczny jak koncepcja
Driazgowa, projekt ten docze
kał się już realizacji: w Mo
skwie wybudowano szereg do
mów na wspornikach. Wolną
przestrzeń pod
czono na wiaty
ogródki.

Coraz więcej
zdobywają nienowe już kon
cepcje miast podziemnych. W
Związku Radzieckim cieszą
się powodzeniem od wielu lat,
zgodnie z nimi powstały pod
ziemne stacje metra, sklepy,
pasaże, kina. Czy będzie się w

ZSRR budować kiedyś cale
podziemne miasta — pokaże
czas.

miasta, obciążają lokalny
transport.

Przemysł przeszkadza mia
stu, rozciąga je przestrzennie,
ponieważ potrzebuje miejsca
na tzw. strefy zieleni. Takie
strefy mogą być czasami bar
dzo szerokie: aby na przy
kład oddzielić mieszkańców
wsćhodniósyberyjskiego Taj-
sżetu od rodzimego przemy
słu, musiano stworzyć pas o-

chronny o szerokości... 25 km.

MIASTA NA DZIŚ,

A zatem w przyszłości trzeba
będzie zapewne
zbliżyć przemysł
Rzecz tylko w tym, aby stwo
rzyć system barier chroniący
miasta
przez
Szybką
podróż
na komunikacja miejska. Ra
dzieccy urbaniści stawiają na

jednotorowe kolejki i podusz
kowce.

ponownie
do city.

przed emitowanymi
przemysł truciznami.

i najwygodniejszą
zagwarantuje publicz-

JUTRO I POJUTRZE

warunków
przewiduje

nimi przezna-
parkingowe i

zwolenników

BEZPIECZEŃSTWO, SZYBKOŚĆ, KOMFORT

Obecnie duża liczba mie
szkańców radzieckich miast
pracuje w przemyśle (Moskwa
30 procent, Leningrad — 50
procent. Nowosybirsk —■56
proc., Swierdłowsk — 57 pro-
g?nt). Fabryki usytuowane w

granicach aglomeracji miej
skich nie tylko zanieczyszcza
ją powietrze i wodę, ale sta
nowią źródła dodatkowego
hałasu. Ponadto, jeśli nawet

przeniesie sie je w pobliże

. Nazwa tej moskiewskiej
placówki jest długa: Instytut
Naukowo-Badawczy Teorii Hi
storii i Problemów Perspek
tywicznych Architektury Ra
dzieckiej. Pracownicy jej zaj
mują się projektowaniem no
woczesnych aglomeracji miej
skich. Z rajzbretów Instytutu
zeszły niegdyś plany znako
micie prezentującego się osie
dla satelitarnego Moskwy-Ze-
lenogradu — oddalonego od
stolicy ZSRR o 40 km. Tu pro
jektuje się nowe miasta takie
jak Norylsk na Tajmyrze,
gdzie temperatura spada do
40 st. poniżej zera i pustyn
ne Szewczenko nad Morzem
Kaspijskim.

Norylsk potrzebował spe
cjalnych tuneli pneumatycz
nych, łączących wieżowce,
Szewczenko — „baków” na

wodę pitną, a Nowy Uzeń —

najmłodsze z 274 miast pow
stałych. w ZSRR w ciągu o-

statniego dziesięciolecia —

niezawodnego systemu klima
tyzacji.

W Instytucie projektuje się
na „dziś, jutro i pojutrze”.
Istnieje już projekt miasta-
amfibii i miasta-satelity kos
micznego przygotowany za
pewne już dla naszych wnu
ków.

GIEORGIJ ŁAPPO

Tłumiki drgań
dla wieżowców

Dwa potężne, liczące 60 pięter
każdy, wysokościowce zbudo
wane niedawno w Stanach

Zjednoczonych wyposażone zo
stały w urządzenia tłumiące
przechyły budynków powodo
wane przez silne wiatry.

System oparty jest na zasa
dzie, która znalazła już zasto
sowanie w konstrukcji stątków
morskich, polegającej na wyko
rzystaniu bezwładności dużych

mas do przeciwdziałania niepo
żądanemu ruchowi jednostek.
Projektanci obliczyli, że w

przypadku budowli — Citicorp
w Nowym Jorku i John Han
cock Tower w Bostonie — cię
żar potrzebny do wytłumienia
drgań wynosi tylko ok. 5 proc,

całkowitej wagi budynków. Dla

Citicorp jest to Więc ók. 400

ton.

Nasi specjaliści opracowali
dwie prototypowe technologie
odsiarczania spalin. Jedna z nich
tzw. sucha metoda amoniakal
na osiąga wydajność ok. 80 proc
i ma być wdrożona w Elektrow
ni „Turów”. Ze względu jednak
na wysokie koszty będzie sto
sować się ją tylko w sytuacjach
interwencyjnych, np. gdy złe
warunki meteorologiczne powo
dują nadmierny wzrost stężeń
dwutlenku siarki w atmosferze.

Druga metoda, polegająca na

wykorzystaniu w procesie od
siarczania węgla, wapna, ma

mniejszą bo zaledwie 30-proceu-
tową wydajność.

ENERGETYKA w naszym
kraju opiera się głównie na wę
glu. Jednak jakość węgla ener
getycznego ulega systematycz
nemu pogorszeniu. Wzrasta w

nim zawartość siarki. i popio
łu, powodując częste awarie u-

rządzeń odpylających. Elektro
filtry działają sprawnie przy
zapewnieniu właściwego reżimu

technologicznego. Zależy to je
dnak od jakości paliwa, gdy ja
kość węgla jest gorsza, urządze
nia odpylające psują się i do at
mosfery dostają się nadmierne
ilości zanieczyszczeń.

Duża część siarki występuje w

węglu w postaci pirytów. Piry
ty można odwirować w specjal
nych młynach węglowych. Spo
sób ten pozwala Uniezależnić

się od zmian jakościowych do
starczanego węgla, ale jednocze
śnie zwiększa koszty paliwa, a

tym samym — energii.
W Głównym Instytucie Górni

czym prowadzone są obecnie

próby nad tzw. metodą mokrą
odsiarczania węgla. Dotychcza
sowe wyniki zachęcają do kon
tynuowania badań. Koszt sto
sowania tej metody nie prze
kracza 10 proc.

OBECNIE JEDYNYM prak
tycznie sposobem przeciwdziała
nia zbytniej emisji SOj jest bu
dowa wysokich kominów, do
chodzących do 300 m. Wysokie
kominy powodują zmniejszenie
stężenia dwutlenku siarki, ale

zasięg emisji jest wówczas więk
szy.

Specjaliści proponują zmianę
technologii produkcji energii w

oparciu o węgiel, ale w innej
postaci, a mianowicie — gazyfi
kacji węgla. Ideałem byłoby ga-
zyfikowanie węgla bezpośrednio
w kopalni. Takie próby prowa
dzone są m. in. w USA. Opano
wanie takiej metody dałoby du
że oszczędności, a ponadto ko
rzyści w postaci eliminowania
szkód pogórniczych oraz zanie
czyszczeń.

Istotne znaczenie dla zmniej
szenia emisji zanieczyszczeń po
wietrza mogą mieć elektrownie
atomowe. Jednak energetyka ją
drowa w naszym kraju będzie
w przyszłości jedynie uzupeł
niać niedobór energii i pokry
wać zwiększone na nią zapotrze
bowania. Pierwsza tego typu e-

lektrownia w Polsce ma pow
stać w okolicach Jeziora Żarno
wieckiego.

NIE ZANIECZYSZCZAJĄ at
mosfery elektrownie szczytowo-
pompowe, ale do ich budowy
potrzebne są odpowiednie .wa
runki naturalne. W naszym kra
ju nie mamy ich za wiele. Obec
nie budujemy taką elektrownię
w Porąbce-Zar. Będzie tam

miała charakter lokalny.
Obecnie do atmosfery dostaje

się przeciętnie 4 do 5 min ton

dwutlenku siarki rocznie oraz

pyłu w granicach 3,5 do 4 młn
ton. 60—70 proc, tych zanieczy
szczeń powoduje przemysł, w

tym połowę — elektrownie i e-

lektrociepłownie. (bel)

NIE ZAPOMNIEĆ O OCHRONIE ATMOSFERY!
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że najlepszym lekarzem jest kucharz, że żaden

Hartowanie

ENĄ.TY

W okresie zimowym wicie

starszych osób nic opuszcza

swych mieszkań, „bo w po
koju ciepło, nic ma sensu

wychodzić na mróz”.

Tymczasem przy niedużym
mrozie i przy suchym powie
trzu spacery dla starszych o-

sóh są bardzo wskazane. Na
leży się tylko ciepło ubrać,
byle nie za ciężko. Okrycie
powinno być wełniane, bo
wełna stwarza dobrą wenty
lację powietrza i chroni

przcd przegrzaniem. Buty
również ciepłe, nie za ciasne,
wygodne, aby zmieściły się
w nich grubsze pończochy
względnie skarpety. Ręka
wiczki najlepiej o jednym
palcu.

Chcecie uchronić Wasze

dziecko przed częstymi prze
ziębieniami? Należy dziecko
hartować. W jaki sposób?

Po pierwsze: w mieszkaniu
nie może być za gorąco.

Po drugie: dziecko nie po
winno być zbyt grubo ubra-

zarówno gdy przebywa
i poza domem,

codziennie wie-

po „gruntow-
j tuż przed u-

ne,
w domu, jak

Po trzecie:

czorem, już
nym” myciu
daniem się dziecka do łóżka
•— całe ciało dziewczynki
czy chłopca należy spłukać
letnią wodą, następnie przez
kilka minut nacierać ramio
na, plecy i ućla ostrą myjką

chłodnejumoczoną

Czego nie lubi
radioodbiornik?
Nadmiernie, wilgotnego po

wietrza. Kuchnie w których
gotujemy, łazienki w któ
rych urządzamy pranie —

nie są odpowiednim miej
scem dla aparatu radiowego.
Jego części metalowe może

zaatakować rdza, w konse
kwencji odbierać będziemy
program zakłócany trzaska
mi, mogą wystąpić przerwy
w audycji.

Za wysokiej oraz za niskiej
temperatury powietrza, co

grozi uszkodzeniem konden
satorów elektrolitycznych.
Także zbyt drastycznych wa
hań temperatury.

Gwałtownych wstrząsów
oraz nagromadzonego kurzu
we wnętrzu radioodbiornika.

yRdzę z żelaznych i stalo
wych przedmiotów usunie
my,' jeśli zanurzymy je na

kilka' dni w nafcie ipb..oli
wie,. a następnie przetrzemy
miękką szmatką i papierem
ściernym. Na koniec należy
obmyć je wodą z sodą i wy
trzeć do sucha.

-£
Białe kożuszki i futerka z

królików najlepiej jest czy
ścić papką zrobioną z mąki
ziemniaczanej i benzyny.
Czystym białym gałgankiem
z nałożoną nań papką nacie
ramy kożuszek, zwracając
szczególną uwagę na miejsca
najbardziej',
wyschnięciu
trzepiemy.

Wiórkowanie

zabrudzone. Po

futerko dobrze

*

aksamitną su-

odświeżyć

Posadzkę siliiie zniszczoną
przez długotrwałe użytkowa
nie można odnowić metodą
wiórkowania. Do oczyszcze
nia podłogi jednego pokoju
trzeba kupić w sklepie go
spodarczym kilka wiązek
stalowych wiórków. Wiórku
je się podłogę zwilżoną. Każ
dą klepkę trzeba czyścić oso
bno, wzdłuż słoja, trąc od
siebie i z powrotem. Klepką
oczyszczona powinna być ja-

Część posadzki
z listwą podło-
oczyścić . wjór-
w tych miej-

sila i sucha,
stykającą się
gową trudno

kami, należy
scach posłużyć się cykliną
lub żyletką.

7gniecioną
Jsienkę możemy
nad. parą. Nad miednicą z

wrzącą wodą przesuwamy
rozpostartą i wywróconą na

lewą stronę sukienkę, dopóki
materiał dostatecznie nie na
siąknie wilgocią. Potem pra
sujemy po lewej stronie dość

gorącym żelazkiem.

ETANIE JEST trudniej
sze niż by się z pozoru

wydawało. Mamy w Pol
sce 9.700.000 gospodarstw domo
wych. Coraz liczniej dołącza
jeszcze wyż, który się usamo
dzielnia, niebawem będzie ich

•więc ponad 10 min.

Poziom organizacji życia ro
dzinnego decyduje o regenera
cji sił; zdrowiu, atmosferze do
mowej, wypoczynku domowni
ków. A przyrządzanie posiłków
jest sprawą decydującą. Należy
do zajęć najbardziej czasochłon
nych, zajmuje od 40 do 165 mi
nut dziennie! A można wiele

rzeczy uprościć. ,Al.e'to wymaga

wiedzy, także dlatego, aby wy
korzystywać wartości odżywcze
i unikać marnotrawienia żyw
ności. Dom już tego
szkoła także.

Po. wojnie, zajęci
kraju, zarzuciliśmy
przygotowania do organizowania
życia domowego, wtedy robiło
to wrażenie luksusu. To prze
oczenie stawało się coraz bar
dziej oczywiste, zwłaszcza że

postępowały zmiany społeczne,
kobiety aktywizowały się zawo
dowo, zanikała .wielopokolenio
wa rodzina, a z nią ta „sztafe
towa’-’, naturalna szkoła gospo
darstwa domowego. Dostrzega
jąc tę lukę. Liga Kobiet, Koła

Gospodyń Wiejskich, -spółdziei--
czość przystąpiły w ■łatach

50-ych do organizowania kursów,-
pokazów, . prelekcji.

W grudniu .1956 roku powstał.
Komitet Gospodarstwa Domo
wego oraz terenowe ośrodki go
spodarstwa domowego (jest ich
dziś 50) a później ośrodki usłu-

gowo-ośw.iatowe „Praktyczna
Pani” („Społem”) w mieście i

„Nowoczesna Gospodyni” („Sa
mopomoc Chłopska”)' na wsi.

Od 1958 roku KGD sprawuje
nadzór pedagogiczny nad pracą
ośrodków i poradni gospodar
stwa domowego. Opracował
szereg programów szkolenia dla

różnych grup słuchaczy.
Brakuję nam jednak facho

wych kadr instruktorskich. W

nie uczy,

odbudową
sprawę

Mówi się,
posiłek nie uchodzi bezkarnie. I zawsze pobrzmiewa to przy-
ganą za błędy w żywieniu. Można je zresztą wyliczyć nawet
w kilogramach nadwagi (wg Instytutu Żywności i Żywie
nia ma ją 30 proc, kobiet i 20 proc, mężczyzn), można wy
kazać przy pomocy statystyki chorób.

Na kogo można liczyć w gastronomicznej edukacji? Z tym
pytaniem trafiam do Komitetu Gospodarstwa Domowego przy
ZG Ligi Kobiet. Oto co mi powiedziała jego dyrektorka —

inż. ANNA KĘDZIERSKA:

toku 20-letnich doświadczeń
KGD wypracował system kur
sowego szkolenia instruktorek i

nauczycielek gospodarstwa do
mowego. Do 1977 r.' stacjonarno-
zaoczny kurs ukończyło 2400 o-

sób. W ciągu roku organizuje
się ok. 20 tys. różnych kursów
i 150 tys. pokazów, z udziałem

ponad 4 min osób. W Rzeszowie

jest np. telefoniczny „numer ga
stronomiczny”, pod którym moż
na uzyskać informacje (z taśmy)
na temat całodziennych jadło
spisów i sposobu przyrządzania
potraw.

W 1966 roku „instruktorka go
spodarstwa domowego” znalaz
ła się w nomenklaturze zawo
dów. W 1S69 r. w Warszawie

powstało 2-letnie policealne
studium o tej specjalności. Stu
dia takie powstały potem w

Białymstoku, Poznaniu, Olszty
nie, Wrocławiu. Już nie istnieją,
zostały zlikwidowane, bo

-absolwentki nie znajdowały
trudnienia.

Brzmi to jak paradoks,
nie ma etatów dla instruktorek;
są one zatrudniane jedynie w

ramach godzinowych prac zle
conych, z którymi różnie bywa.
Młodych dziewcząt nie stysfak-
cjonuje praca nie gwarantująca
pełni praw pracowniczych i za
wodowej stabilizacji. Brak na
wet kandydatek na kursy. I co
raz bardziej brak instruktorek...

— W miesięczniku „Gospo-
' darstwo Domowe” przeczy

tałam b. interesującą kores
pondencję z Finlandii, w któ
rej poziom organizacji życia
może uchodzić za wzór. Tam

nauczanie organizacji gospo
darstwa domowego jest —

jako wydzielony przedmiot
(3 godziny tygodniowo) — w

programie szkoły podstawo
wej. Poza tym działa 30 pry
watnych i państwowych szkół

specjalistycznych. Jeśli tylko
dla siebie — wystarezy się
liczyć rok, jeśli ktoś ehee

zdobyć uprawnienia zawodo
we — musi się uczyć jesz
cze rok i odbyć roczną prak-

tykę. Kadrę nauczycieli g»<
podarstwa domowego dh
szkół i oświaty pozaszkolne
kształcą w Finlandii 4 uni
wersytety i szereg szkó
półwyższych i średnich. Tr»
ktowanie serio tej dziedzin
znakomicie się społeczni
kalkuluje.

— Rzecz oczywista. U na

także czynione są starania

zwiększenie programu szkolnt
nauki W tym zakresie. Rady
kalne uzdrowienie, sytuacji mr

żliwe będzie —. naszym zdanier
— przez etatowe zatrudnieni
instruktorek i stworzenie jedne
litego systemu ich kształceni
dla . potrzeb miasta i wsi.

— Na razie jednak naw<

książka kucharska jest ni«
. osiągalna. Dziękuję za ro:

mowę.
Rozmawiała:

HELENA NOSKOWTCZ

ranie

ich
za

ale

Specjaliści z Centralnego Oś
rodka Badawczo-Rozwojowego
Maszyn Włókienniczych’ „Pol-
motęx-Cenaro” oraz Instytutu
Włókiennictwa w Łodzi zbudo
wali we współpracy z Politech
niką Łódzką prototypowy agre
gat do bezw'odnego prania tka
nin. Przeszedł on pomyślnie pró
by eksploatacyjne w jednym, z

zakładów przemysłu wełniane
go. Obok wielu innych zalet —

jak skuteczność czyszczenia —

zastosowanie tego urządzenia
ma duże znaczenie dla ochrony
naturalnego. środowiska czło
wieka: pozwala na duże osz
czędności zużywanej przez prze
mysł wody oraz eliminuje . za
grożenie zatrucia środkami pio-
rącymi ścieków fabrycznych.

Nadto proces suchego prani)
tkanin (w ropuszczalnikach or

ganićznyćh) jest o ók. 40 proc

tańszy od procesu tradycyjneg
prania na mokro — w środkac

rozcieńczonych przez wodę.

/^MAGAZYN^\
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MARIA. KWI.ATKOWSKA

uważajcie na

nowicjuszem,
jakiś błąd,

nie tylko o po-
kierOwków mi
nieraz na cale

— Chciałabym usmażyć
skórki z pomarańcz, ale ni
gdy przecież nie zjada się w

domu „za jednym zama
chem” tylu owoców, by u-

zbierala się dostateczna ilość

skórek , przeznaczonych do

przetworów. Słyszałam, że

przed smażeniem moczy się
skórki w zimnej wodzie. Ale

przecież nie przez tydzień
albo dwa, aż porcja do sma
żenia będzie gotowa...

— Jeśli skórki z pomarańcz
zbieramy sukcesywnie, to

zanim zgromadzimy dosta
teczną ich ilość — wkłada
my skórki do papierowej to
rebki, gdzie będą się lekko

podsuszać, ale nie dłużej niż

przez 7—10 dni. Potem wszy
stkie już skórki wkładamy
do zimnej wody i moczymy
przez dwie doby, kilkakrot
nie wodę zmieniając. Na
stępnie „odmoczone” skór
ki wrzucamy do wrzącej
wody i przez chwilę gotuje
my. Gdy już są miękkie —

odsączamy i wkładamy do

wrzącego syropu, smażąc jak
wszystkie inne konfitury.

iejeden raz w ..życiu
każdy z nas powinien
się zaopatrzyć w zielo

ny listek, mówiący szersze
mu gronu ludzi lub tylko je
dnej osobie:
mnie, jestem
mogę popełnić
ale nie ze złej woli, lecz z

niewiedzy, z braku doświad
czenia, z nieumiejętności za
chowania się na. nowej dro
dze, w nowych dla mnie wa
runkach życia.

Przypomnijmy sobie nasze

pierwsze dni w szkole, nasze

pierwsze niepewne kroki 'w

uczelni, dni naszej aklimaty
zacji w nowym zakładzie
pracy, po raz pierwszy pod
jętą samotną podróż zagra
niczną, poprowadzenie pojaz
du mech'ańicżńeg'0 na ruchli
wej jezdni aż po pierwsze
dni spędzone na emeryturze.
Wszystkie te pierwsze zetk
nięcia z nową dla nas rzeczy
wistością, z nowymi zadania
mi, przeżyciami, wymagały
od. nas nieraz wielkiego har-

r*1 1

tu ducha — specjalnie won

czas, gdy nikt nie starał się
przyjść nam z pomocą. A

chętnych do wprowadzania i

podpierania nas na ogół nie
ma zbyt wielu. Radź sobie
sam jak umiesz, a my bę
dziemy się przyglądać — naj
częściej niezbyt życzliwie.

Najdobitniej można ta

przedstawić na przykładzie
ludzi w dosłownym sensie

wyruszających w podróż z

zielonym listkiem. Mogliby
się spodziewać, że ów, listek

będzie im jakąś pomocą w

przezwyciężaniu ■ licznych
trudności, a co ich spotyka?.
Wystarczy moment, zawaha
nia się, o . chwilę dłuższy po
stój pod światłami a już roz-

■legają się klaksony -zniecier-
pliwioriych, -stojących za'
nim. Nawet najdrobniejszy
błąd w sztuce spotyka się z

natychmiastową ostrą reak
cją tych, którzy są •— przy
najmniej w swoim mniema
niu — znakomici za. kierow
nicą,. „Jedź, czego się gapisz”'

zddją się mowie.
nie potrafisz, to siedź w do
mu,” itp.

Wśród zalewu nieżyczliwo
ści nowicjusze w każdej dzie
dzinie tracą odwagą i popeł
niają znacznie więcej błędów
niż uczyniliby to w atmosfe
rze wyrozumiałości i chęci
przyjścia im z pomoeą. Naj
częściej ostatecznie przebija
się, choć nieraz drogo ich to

kosztuje.
Oczywiście

czątkujących
idzie,
życie
ci do

cielą,
kacji
chętą

Dzieci

potrafią nabrać niechę-
szkoły czy do nauczy-

j.eśli u progu swej edu-
nłe spotkają się z za-

i pomocą. Ą iluż to

pracowników po kilku dniach
W nowym zakładzie rezygno
wało z dalszego zatrudnienia
i. rozglądało się za czymś in
nym, bo nikt nie okazał im

życzliwości, nie wprowadził
w kolektyw, nie dał odczuć,
że są potrzebni, że wierzy się

w ich możliwości. Takie po
żądane metody nie są zbyt
częste. O wiele łatwiej w sto

sunku do młodych, niedoś
wiadczonych, zagubionych u- - |

żywać klaksonu, peszyć ich i- i

przyglądać się jak też sobie i

poradzą w nowych warun- i

kach, przyglądać się z deza- ;

probatą i krytykować — naj- j
częściej za pleeami.

Zbyt szybko zapominamy,
że sami też nieraz mamy
nie najlepśze doświadczenia. '

A może pragniemy się'za nie I

odegrać na innych? Nie. jest, j
to na pewno ładna cecha
charakteru, a, rezultaty ta

kiego postępowania, prędzej
czy później dają o sobie
znać. Więc, choć, .nowi wśród
nas nie noszą 'zielonych list
ków ■— zachowujmy się wo-

bec nich tak jak powinniśmy
się zachowywać, wobec tych,
których pragniemy, czegoś
nauczyć.

SAMOKRTTTKA

Chcąc zreperować latarnią
uliczną, pracownik
holmskiego urzędu

| drogowego odstawił
■służbowy wóz. i zaparkował

go w nieprawidłowym miej
scu. Po zakończeniu roboty
nie zastał go. Został odholo-

wany na polecenie kierow
nictwa jego własnej firmy,
która niedawno, zopawiedzia-
ła zaostrzenie sankcji wobec
właścicieli parkują ych sa
mochody . w miejscach, gdzie
obowiązuje zakaz. Karę za

złe parkowanie i odholowa-
nie wozu zapłacił wielko
dusznie urząd do... własnej
kasy.

sztok-
ruchu

swój

australij-
Zeehan

prowadził
stosowa-

pigułek
Zamiast

APOSTOŁ
WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI

Lekarz w małym
skim miasteczku

przez długi czas

kampanię przeciw
niu przez kobiety
antykoncepcyjnych,
tego zalecał stosunki intym- :

Ineraznapięćlatitotylko
w przypadku, jeśli kobieta

i chce mieć dziecko. Pod. na
ciskiem protestów opinii, a

także w trosce o wyniki de
mograficzne, władze zdjęły
ze stanowiska zwolennika

(tak wielkiej wstrzemięźliwo- .

I ści seksualnej. <

PIEROGI (
. ZE,SZPINAKIEM • i

, Do ciasta' na pierogi doda- <
-jemy utarty — pozostawiony ■
z poprzedniego dnia — ugo
towany. ziemniak aby- ciasto

było miękkie Szpinak do na
dzienia przyrządzamy tra
dycyjnym sposobem z tym,'1
że> musi być bardzo gęsty. Po

ugotowaniu polewamy pie
rogi rumianym masłem z

bułką tartą.
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Konstrukcja zabezpieczająca wraz z rusztowaniami zamontowana

wokół latarni na szczycie kościoła św. Piotra i Pawła.

Co przewiduje plan
społeczno-gospodarczy

regionu krokowskiego 1978 r.

Jarzyn i ziemniaków nie brakuje

Przygotowania
do prac konserwatorskich

zabytkowego kościoła

Dzisiejszą sesję RN m. Kra
kowa poprzedziło posiedzenie
Zespołu Radnych członków
PZPR. Omówiono problemy
związane z tematyką sesji. U-

chwalono plan pracy zespołu na

bieżący rok.

Sesja RN m. Krakowa poświę
cona jest zatwierdzeniu progra
mu społeczno-gospodarczego i bu
dżetu województwa m. krakow
skiego na r. 1978. Mocno podkre
ślono, iż działalność skupi się
przede wszystkim na dalszym
rozwoju naszego regionu oraz

podnoszeniu warunków życia
społeczeństwa.

Szczególnie ważna jest spra
wa zwiększenia hodowli zwie
rząt inwentarskich i produkcji
roślinnej, a przede wszystkim
zbóż i pasz dla wzrostu pro
dukcji przemysłu spożywczego.

Przewiduje się ll.-p -ocentowy
w stosunku do ubiegłego roku
wzrost budownictwa mieszkanio
wego. W sumie powinno na
stąpić przekazanie do użytku 9,6
tys. mieszkań o 548 tys. m kw.

powierzchni.
Znaczne środki, 280 min zł,

mają być skierowane na re
monty kapitalne budynków, na

rewaloryzację zespołów zabytko
wych — 150 min zł.

Na gospodarkę wodną przezna
czyć się ma prawie 438 min zł.
Kosztem tych nakładów konty
nuować się będzie m. in. budowę

Od dłuższego czasu trwają
wewnątrz zabytkowego kościo
ła św. Piotra i Pawła w Kra
kowie prace konserwatorskie.

Dziś mają zakończyć się ro
boty przygotowawcze, związa
ne z umożliwieniem podjęcia
badań i odnowy na szczycie.
Wzniesiono wewnątrz i na

zewnątrz zwieńczenia kopuły
odpowiednie rusztowania i za
bezpieczenia. Montażu, w bar
dzo tutaj trudnych warunkach,
dokonali pracownicy sekcji
wykonawstwa Pracowni Kon-
śeiwScji Zabytków. Odnowa ;
konserwacja, której inwesto
rem jest Wydział Ochrony Za
bytków Urzędu m. Krakowa,
jest konieczna z uwagi na fa
talny stan elementów wień
czących budowlę.

krakowskich PKZ-ów Mieczy
sław Migała już wkrótce przy
stąpi się też do podbijania
fundamentów kościoła, stosu
jąc do tego specjalne pale.

(bp)

Niełatwe są warunki montażu ru
sztowań na szczycie. Nz: mistrz

budowy Eugeniusz Gawlik przy
końcowych robotach montażo
wych. Remont jest koniecznością,
bowiem wszystkie kamienne ele
menty rzeźbiarskie uległy też o-

jromnemu
wanemu

wami

zbiornika na Rabie, wykonując
boczne zapory w Osieczanach i

Banowicach, prowadzić się bę
dzie przebudowę dróg i mostów
w otoczeniu przyszłego zbiorni
ka. Ponadto na ochronę wód

wydatkuje się 137,4 min zł, na

ochronę powietrza 100 min zł.
Środki te pójdą na wykonanie
5 oczyszczalni ścieków i rozpo
częcie budowy kolejnych 4 o-

czyszczalni oraz na moderniza
cję elektrofiltrów w skawińskiej
Elektrowni.

Poważne efekty ma przynieść
ten rok w dziedzinie inwestycji
uczelni. W związku z budową 4

domów studenckich dla Akade
mii Górniczo-Hutniczej, Akade
mii Rolniczej i Akademii Medy
cznej ilość miejsc w domach stu
denckich wzrośnie o 13 proc. —

do 18.800 .

. Kosztem 465 min zł konty
nuować się będzie budowę obiek
tów naukowo-dydaktycznych A-
kademii Rolniczej, Akademii

Górniczo-Hutniczej, Politechniki

Krakowskiej, Uniwersytetu Ja
giellońskiego, Akademii Medycz
nej i Akademii Wychowania Fi
zycznego. Przewiduje się rozpo
częcie budowy obiektu naukowo-

dydaktycznego Akademii Ekono
micznej.

Dzisiejsza sesja dokona zmian
w składzie personalnym Prezy
dium RN m. Krakowa. Ustali

plan pracy Rady Narodowej m.

Krakowa na bieżący rok. (bp)

Notatnik krakowski
DZ1S O GODZINIE:

Jak nas poinformował kie
rownik budowy z ramienia

Dekoracja miasta
W związku ze zbliżającą

się 33 rocznicą wyzwolenia
Krakowa przypominamy
wszystkim właścicielom (za
rządcom, administratorom)
domów, wszystkim przedsię
biorstwom i zakładom pracy
oraz instytucjom o obowiąz
ku:

— wywieszenia flag o bar
wach narodowych, robotni
czych i miejskich oraz

— uroczystej dekoracji
proporcami, płatami tkanin
i w inny odpowiedni sposób
budynków, witryn, wystaw
sklepowych i zakładów usłu
gowych w dniach od 16 do 19

stycznia br.

AUTOMOBILKLUB KRA
KOWSKI zaprasza kierowców
samochodów osobowych do u-

działu w próbach zręczności ja
zdy po śliskiej nawierzchni. Pró
by prowadzone będą przez zawo
dników rajdowych Automobil
klubu w każdą niedzielę od 15 I

do19III1978r.wgodz.9do12
na starym lotnisku w Czyży-
nach w rejonie Muzeum Lotnic
twa i Astronautyki.

W hołdzie
B. Wallek Walewskiemu

Upływa pół wieku od' założe
nia przez Bolesława Wallek-Wa-

lewskiego Polskiego Związku
Chórów . i Orkiestr Oddział w

Krakowie. W związku z tym de
legacje. krakowskich chórów i
orkiestr złożą dziś w godzinach
popołudniowych hołd znakomi
temu muzykowi, kompozytorowi
i dyrygentowi, składając wiązan
ki. i wieńce kwiatów na jego
grobie na cmentarzu Rakowic
kim.

zniszczeniu, spowodo-
niekorzystnymi wply-

atmosferycznymi.
Fot. Jadwiga Rubiś

* 18 — SPAM, ul. Mikołajska
14— . .Wieczór Arii i Pieśni” w

wyk. studentów PWSM. klasa śpie
wu prof. Z. Stachurskiej.

* 32.15 — Kabaret Piwnica „Poci
Baranami” — „Tu wcale nie chodzi
o Mozarta ani o Chopina” — Ka
baret oparty na tekstach Gom
browicza.

JUTRO O GODZINIE:
#10i13—DKKZS,ul.Zako

piańska 62 — Impreza choinkowa.

Wystąpi Teatr Groteska ze sztuką
pt. „Był sobie król”.'

•#:U -Aula PWSM — Koncert
dla dzieci. Kierownictwo muzycz
ne i prowadzenie — ■Jadwiga Mac
kiewicz.'

Ą 1.1 — DDK Krowodrza, ul. Pa
piernicza 2 — Kino „Muminek” —

bajki dla dzieci.
# 16 — Klub' „Starówka”, ul.

Szczepańska-. 5Tlp. — Filmy dla

dzieci.
# 18.15 — CKMiS SZSP. N . Hu

ta. os . Willowe 29 — Studencki
teatr „NA-DI" — sala teatralna; o

19 —. Dyskoteka.
&i, — Skawina Klub „Guba

łówka” ul. Spacerowa 3 — Krzy
sztof Cwynar z programem „Ko
chaj m-nie choć kilka chwil”.

W PONIEDZIAŁEK:
#11i12—DDKKrowodrza—

Dzieje Praslowian — cz. II — mgr
p. Pęckowśkl.

# 13 — AGH, al. Mickiewicza 30,
paw. A-O, sala 2 — Komisja Nauk

Geologicznych PAN.
#. 12 — PAN,- ul. Sławkowska 17,

sala 24 — Kom. Nauk Rolniczych
1 Leśnych: dr nauk Julian G.
Gelcer — Uniwersytet im. Łomo
nosowa w Moskwie — odczyt w

jęz. rosyjskim pt. „Biologiczna
diagnostyka gleb”..

Czy zimowe rezerwy ziemnia
ków, warzyw i owoców odpowia
dają potrzebom rynku? Jakie są
warunki przechowywania zapa
sów zgromadzonych na okres zi
mowy? Na pytania te starał się
odpowiedzieć Woj. Zespół Kon
troli Społecznej przy KRZZ. Do
dajmy,. że była to kontynuacja
tematu niedawnego posiedzenia
wyjazdowego Sekretariatu KRZZ

z przewodniczącym A. Dałkow
skim w sprawie zaopatrzenia
krakowskiego rynku warzywno-
owocowego, rozwoju sieci placó
wek detalicznych i magazyno
wych Krak. Spółdzielni. Ogrodni-

Jednym zdaniem
SETNY spektakl „Emi

grantów” Sławomira Mrożka
w reżyserii Andrzeja Wajcly
ze scenografią Krystyny Za
chwatowicz, . w wykonaniu
Jerzego Binczyckiego i Jerze
go Stuhra odbędzie się w

niedzielę 15 bm. po południu
w Teatrze Kameralnym.

JANUSZ ZIPSER wystąpi
gościnnie w operze Moniusz
ki „Halka” w niedzielę 15
bm. o godz. 14 w krakow
skim Teatrze Muzycznym w

partii Jontka.

„Mirce Acev"

w Krakowie
W sobotę, U stycznia przybywa

do Krakowa, na zaproszenie Uni
wersytetu Jagiellońskiego oraz

Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Sło
wianki” Zespól Pieśni i Tańca U-

niwersytetu im, Cyryla i. Metode
go w Skopje „Mirce Acev”. Ten

czołowy zespól folklorystyczny
Jugosławii, prezentujący folklor

wszystkich jej regionów jest lau
reatem licznych międzynarodo
wych festiwali in. in. w Australii,
USA, Nowej Zelandii. W Krako
wie wystąpi dwukrotnie: w nie
dzielę 1.5 bm. o godz. 11.00 z kon
certem galowym w Teatrze Baga
tela i w poniedziałek 16 bm. o

godz. 13.00 w sali widowiskowej
SCK „Rotunda”, (z-k)

czej oraz warunków pracy za
trudnionych tam pracowników.

Celem wczorajszego rekoner
.sansu inspektorów Woj. Zespołu.
Kontroli Społecznej KRZZ były
obiekty skupu i przechowywania
zielonego towaru w Gdowie, Ze-

gartowicach i Komornikach

(gm. Raciechowice) oraz. Myśle
nicach.

Z wyjaśnień uczestniczącego w

objeżdzie zast. prezesa d/s han-

dlowych Krak. Sp-ni Ogrodni
czej — "St. Cebulewskicgo wyni
ka, że zapasy ziemniaków i wa
rzyw są dostatecznie duże, gwa
rantujące bieżące dobre Zaopa
trzenie mieszkańców- Kratowa i

województwa." "Udało się też za
pewnić, mimo nie najlepszego
urodzaju, stosunkowo - wydatne
ilości późnych odmian jabłek!
Nie powinno być problemu z ku
pieniem w krakowskich sklepach
jarzyn czy ziemniaków, a jeśli:
zdarzają się jakiekolwiek niedo
statki, to należy je tłumaczyć
nieudolnością kierowników tych
placówek. O wiele poważniejszy
problem stanowi baża magazyno
wą Krak. Sp-ni Ogrodniczej.

Istniejące zaplecze może po-'
mieścić tylko część zimowych re
zerw warzywno-owocowych. Nie
ma ani jednej nowoczesnej prze
chowalni, w rezultacie czego wa
rzywa, ziemniaki i owoce w pry
mitywnych warunkach składo
wania tracą wiele walorów, u-

legają szybciej procesowi' wię
dnięcia. Ograniczone fundusze

Sp-ni Ogrodniczej nie wystarcza
ją na przeprowadzenie we włąs-
nym zakresie kosztownej, lecż

jednocześnie niezbędnej dla Kra
kowa rozbudowy tego typu ó-
biektów. (Z) .,

Pogrzeb J. NagÓrzańskiego
Pogrzeb Józefa Nagórzań-

skiego odbędzie się 16 stycz-'
nia o godz. 13.30 na cmenta-.

rzu Rakowickim. Trumna ze

zwłokami będzie wystawiona
w gmachu Urzędu Miasta
Krakowa ul. Basztowa 22. w

godz. 10—12 . •. .

tiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin.

rozmowy przy herbacie^
O rekordach i zamierzeniach

Podobno jest Pan w

Polsce rekordzistą
— zwracamy się do p.
MARIANA LIDY, nasze
go znanego kompozytora i

dyrygenta.
— Rekordzistą? Dlaczego?

—

. Pańska operetka
„Miłość szejka'" osiągnęła
rekordową liczbę spekta
kli w Warszawie: siedem,
lat bez przerwy na scenie
i z góra 400 przedstawień.
A przecież „Miłość szej
ka” wystawiana była
także jeszcze we Wrocła
wiu. Łodzi — iw Hfllle
w NRD.

— Ale prapremiera odbyła
się u nas w Krakowie: jest to

przecież mój rodzimy teatr.

Zresztą chciałbym być dobrym
„ojcem” i dla drugiego moje
go operetkowego „dziecka”: o-

peretki „Najpiękniejsza”...
— A co z nią słychać?

— Po prapremierze — rów
nież w Krakowie, w roku 1873
— wystawiano ją także
Wrocławiu.

czy. W marcu br.

„Najpiękniejszej’'
w Związku
Tbilisi, gdzie
muzycznymi
i dyrygować.

we

Łodzi i Bydgosz-
premiera

odbędzie się
Radzieckim: w

mam kierować

przygotowaniami
Ciekawostka:

na ulicach Krakowa

„Najpiękniejsza”
czona tam została na

gruziński, a również i

syjski; w następnym
wystawia ja Operetka
gradzka, a potem
•;ka.

przetłuma-
język

na ro~

sezonie
Lenin-

Moskiew-

— A Pana najbliższa
kompozytorskie plany?
Czy w ogóle ma Pan ta
kie, czy też kierownictwo
muzyczne sceny operetko
wej io Krakowskim Tea
trze Muzycznym i stałe
dyrygowanie zabiera I^.a -

nu tak wiele czasu, że już
go. na komponowanie nie
starcza?

— Rzeczywiście, praca w

naszym Teatrze pochłania wie
le wysiłków i czasu. Ale mimo
to napisałem niedawno dzie
cięcy musical; „Porwanie Bal
tazara Gąbki” do tekstu Sta
nisława Pagaczewskiego i Ta
deusza Sliwiaka. Premiera ma

się odbyć w Warszawie, a

stawienie tego musicalu •

jektuje również jeden z

trów krakowskich. Póki
nak nie będzie to ustalone o-

śtatecznie — wołałbym nie po
dawać szczegółów...

— To wobec tego pro
simy o inne szczegóły,
które zapewne będzie

wy«
pro-
fea-

jed-

Pan już mógł nam podać:
co słychać w krakowskiej
Operetce?

— Pracujemy nad najbliższą
premierą: „Kraina uśmiechu”,
Lehara, w lutym br. — Reży
seruje Włodzimierz Gawroński,
dekoracje Marka Grabowskie
go, kostiumy Anny Rachel,
kierownictwo muzyczne —-

moje. Wystąpią wybitni śpie
wacy naszego Teatru z Alicją
Świątek i Ryszardem Brożkiem
na czele. Poza tym z „Pchłą” w

uchu” wyjeżdżamy na gościn
ne występy do Zabrza i Tar
nowa.

— Krytykowaliśmy nie
dawno odejście nasze
go Teatru Muzycznego od
klasyki operetkowej...

— Taka była linia programo
wa poprzedniego kierownictwa

artystycznego naszego Teatru
— które pragnęło widzieć na

naszej „lekkiej” scenie raczej
komedie muzyczne. Obecnie lo

się zmienia — czego dowodem

jest właśnie Lehar i „Kraina
uśmiechu”.

— Wobec tego — do zo
baczenia na premierze
„Krainy uśmiechu" 1 Dzię
kuję za rozmowę.

Rozmawiał:
JERZY PARZYtfSKI

Dziś na krakowskie ulice a

konkretnie na trasy linii po
spiesznej „A” i „119” wyruszy
ły trzy autobusy marki „ber-
łiet-jelcz”, które choć trochę po
większą skromny krakowski ta
bor autobusowy. Przekazywanie
nowych wozów do eksploatacji
to w MPK miła uroczystość, bo
wiem kierowcy, którzy. będą je
eksploatować, otrzymują symbo
liczne karty wozów (tym razem

6 kierowców, jako że każdy au
tobus eksploatuje 2-osobowa za
łoga). Odpowiedzialni oni będą
za przeszło 6 milionów złotych
bo taka jest wartość owych
trzech autobusów.

Rozmawialiśmy z dwoma kie
rowcami — Bolesławem Krysty-
nieckim (35 lat w zawodzie) i
Edwardem Grzywą (20 lat za

kierownicą), którzy obsługiwać
będą linię „A”. Podzielili się' z

nami pierwszymi wrażeniami i

niepokojami w związku z eks
ploatacją nowych wozów. Po

pierwsze nowe autobusy mają
bardzo duże przyspieszenia, to
też ostro ruszają i ostro hamują,
mimo najlepszych chęci kierow
cy.

Apelowano również o rozsądek
do pasażerów, bowiem autobusy
wyposażone są w urządzenia a-

waryjnego otwierania ' drzwi

(mały przycisk przy każdych
drzwiach); owo urządzenie po
woduje, po uruchomieniu, auto
matyczne otwarcie drzwi połą
czone z ostrym hamowaniem

zupełnie niezależnym od kierow
cy. Tak więc ewentualne „za
bawy” dociekliwych mogą być
fatalne w skutkach. Autobus nie

ruszy również bez zamknięcia;
drzwi. Tak-że w godzinach Szczy
tu trzeba będzie respektować”
stwierdzenie kierowcy, że nie

jest w stanie zabrać większej
ilości pasażerów (a „berliet” po-'
siada 37 miejsc siedzących i 73

stojące).
Autobusy są zmikrofonizówa-

ne, mają estetyczny wystrój i

oby jak najdłużej pozostały w.

takim stanie w jakim wyruszały ,

dzisiaj na krakowskie ulice, (j.r.)
Fot. JADWIGA RUBłS*

Fotograficzny konkurs

„Przyjaźń“ zakończony
Konkurs fotograficzny pt.

„Przyjaźń”, organizowany przez'
redakcję „Gazety Połudńio.wej”,:
KTF oraz Zarząd Krakowski i.

Zarząd Wojewódzki TPP-R w

Tarnowie adresowany był do

wszystkich miłośników foto
grafii wyjeżdżającyh do krajów
socjalistycznych. Na konkurs

wpłynęło 539 fotogramów i 477

przeźroczy 71 autorów. Jury
pod przewodnictwem red. Z.

Guzowskiego I nagrodę przyz
nało Czesławowi Mostowskiemu
z Krakowa m. in. za zestaw pt.
„Białoruskie dzieci na pocho-.
dzie”. Równorzędne nagrody II

otrzymali Jacek Herman-Iżycki
z Warszawy i Aleksander Łoeh-

mańczyk z Wieliczki, zaś nagro
dę III — Liliana Bilińska z

Warszawy.
Wystawa pokonkursowa czyń-:

na .będzie .do -końca stycznia- .w

salach KTF. (es)



Str. 8 ECHO KRAKOWA

Poniedziałek I
12.45 RTSS — biologia. 13.25

TTR — mechanizacja rolnictwa.
14.55 Program dnia. 15 Melodie
»- Warszawo moja Warszawo.
15.30 NURT. 16 Dziennik. 16.10

Obiektyw. 16.30 Zwierzyniec.
17,20 Studio Sport — Klub Ki
bica. 18.10 Saga rodu Palliserów

iftjtic. 1) — film fab. TV ang. 19

ISpbranoe. 19.10 Siódemka. 19.30

Wjeczór z dziennikiem.
Teatr

wjak
3»ag.

20.30

Telewizji — S. Grocho-
— Szachy. 22 Sonda —

nauki i techniki.

Poniedziałek II
STUDIO BIS: 16.30 Omówienie

programu. 16.35 Intermezzo. 16.50
Górale, górale. 17 .20 Novi ad li-
b.itum. 17 .55 Norweska ballada.
18.15 Serce — lek. jazzu. 18.35
Sarah Vaughan w Warszawie.
19.00 Dobranoc dla najmłodszych.
19.10 Program lokalny. 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.30 J.
niem. — kurs podst. lek. 14, 21.30
J. fra-nc. — kurs podst. powt.
lek. U. 21.30 — 24 godziny. 21.55
Liii Ivanova — „Romans”. 22.20

Giganci jazzu w Warszawie. 23.20
„...za dni nasze, dni wiosenne”

wyk. m. in. T . Budzisz-Krzyża-

nowska, K. Litwin, J. Zelnik, R.

Filipski.
Wtorek I

6.30 RTSŚ — biologia. 7 TTR
— mechanizacja rolnictwa. 9

Jęz. polski kl. I lic. 10 Jęz. pol
ski kl. II lic. 12.05 Czterdzie
stolatek — Gdzie byłaś czyli
Szekspir. 12 .55 Dla szk. śr. —

Rodzina współczesna. 14.55 Pro
gram dnia. 15 Melodie — Estra
da folkloru rumuńskiego. 15.30

Saperska droga — pr. wojsk. J6
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30
Studio Młodych! 17.10 Warsza
wa naszych wspomnień — te
leturniej. 17 .50 Interstudio j—
Człowiek i środowisko. : 18.20
Świat, który nie może zaginąć
— Tajemnice, pszczelego ula —

film TV ang. 18.50. Radzimy rol
nikom. 19 Dobranoc. 19.10 Sió
demka. 19.30
nikiem. 20.30
— Przedświt
ZSRR. 21 .50
Dziennik. 22 .25 Teatr Telewizji
— R. Frelek, W. Kowalski —

Poczdam.

Wtorek II
14:55 Program dnia. 15 Kino

Najmłodszych — Filmy animo-

Wieczór z dzien-

Droga przez mękę
— film fab. TV

Świadkowie. 22 .10

i!-

« 11.45
12.55
14.55

(16

Decy-
Meri-
CSRS.

sowanie Małego Lotka. 17.50 Ale
heca
19:
19.30

wane o zwierzętach. 15.30

zje piętnastolatków. 16
dian — film fab. TV
17.30 Wojskowy film dok. 19

Dobranoc. 19.10 Program lokal
ny. 19.30 Wieczór z dziennikiem.
20.30 Jęz. ang. — kurs podst.
21 Jęz. niem.— kurs podst. 21.25

Inicjatywy. 21.55 24 godziny.
22.05 Wtorek Melomana.

Środa I
11.45 Droga przez mękę —

Przedświt —■film ser. radź. 14.25
W drodze do nowego. 14.55 Pro
gram dnia. 15 Melodie — Rzecz

muzyczna — Toruń. 15.30 NURT.
15 Dziennik. 16.10 Obiektyw —

progr. woj.: m. krakowskiego,
krośnieńskiego, nowosądeckiego,
przemyskiego,
tarnowskiego,
Ęntliczek — słowniczek. 17 Sen
sacje z przeszłości — Dokumen
ty z mariackiej wieży. 17.30 Lo-

rzeszowskiego,
16.30 Dla dzieci

.

— komedia filmowa ZSRR.
Dobranoc. 19.10 Siódęmka.

I Wieczór z dziennikiem,
20.30 Mity i rzeczywistość —

na ulicach — film fab-Ognie
ang. 22.15 Muzyczny kinemato
graf. 22.45 Dziennik. 23.00 W
minutę po premierze — progr.
o rodzinie.

Środa II
15.35 Program dnia. 15.40 Kino

dziewcząt i chłopców. 16.05 Da
niel Druskat — ode. 3 — film
fab. TV NRD. 17.45 Moje miej
sce w rodzinie. 18.15 Prawdy i

legendy — Marysieńka Sobies-
ka. 19 Dobranoc. 19.10 Program
lokalny. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. -20.30 Jęz. ros. — kurs

podst. 21 Jęz. ang, — kurs podst.
21.30 24 godziny. 21 .40 Bajkał —

rep. film. 22 Śledztwo — film
fab. bułg.

Czwartek I
9 Jęz. polski *kl. I lic.

Ale heea — film fab. radź.

Jęz. polski kl. 11—IV lic.

Program dnia. 15 Męlodie — O
balecie. 15.30 Kino Filmów Ani
mowanych. 16 Dziennik. 16.10

Obiektyw. 16.30 Ekran z brat
kiem. 18 Poligon. 18.20 Próba
mistrzów — pr. muz. w wyk.
T. Zylis-Gara i J. Marchwiń-

skiego. 18.50 Radzimy rolnikom.
19 Dobranoc.
19.30 Wieczór
20.30 Człowiek z Marsylii —■
3 (ostatni) — film fab. wł.

Pegaz. 22.40 Dziennik. 22 .55

gram o rodzinie.

Czwartek II
16.05 Pro-gram dnia. 16.10 Para

grafy i my. 16.40 Mam pomysł.
17.10 Sztuka na co dzień — mag.
public. kult. 17 .40 Studio Sport.
18.10 Ku brzegom dalekiej Ocea
nii film .fab. radź. 19 Dobranoc.

19.30
20.30
22.10

TP.

19.10 Siódemka,
z dziennikiem,

ode.
21.55
Pro-

19.10 Program lokalny.
Wieczór z dziennikiem.
NURT. 22 — 24 godziny.
Chłopi — ode. 3 — film fah.

23 Sytuację — Cena słowa.

Piątek I
11.05 Wych. techniczne kl.

Nr 11 9983<
-~^lr 1

a.wiz •*- <

15 Melodie — Malo\vąr,
— kraina górskich orlij,

NURT.
16:10

dzieci:

I—III lic. 11.35 Meridian - ;
fab. TV CSRS. 14.55 Progt?
dnia: *'

dzban
15.30
nik.
Dla '

słuchajcie. 17 Spotkania z ą?
dycyną. 17.30 Opowieść o prz,
jaźni — Mikołaj Siędych — fjć
fab. TV ZSRR. 18.45 Mag.
toryzaeyjny. 19 Dobranoc, [jj,
Siódemka. 19.30 Wieczór z d?j5,
nikiem. 20.30 Robotnicze losy,
ode. ostatni .fi1 n fab, ang. 21;
Studio Teatralne — S.I. Witljj
wicz — Wariat i zakonnica:;
Dzienn'. ;. 23.15 Sygnały — nw

filmowy. ,■
Piątek II i—

15.35 Program dnia. 15.40 Cg.
i ludzie — Ostatnie królestw
Kalashi — film dok. ang. lj,;
Godzina ośrodków — Po<jpj
przez pół wieku. 17.30 Turjl
styka i wypoczynek. 18 „60 nj ■
nut muzyki”: 19 Dobranoc. 19,iBnj|
Program lokalny. 19.30 WiecMj
z dziennikiem. 20.30 Jęz. frajt

’

— kurs podst. 21 Jęz. ros, -.j9:
kurs podst. 21 .25 — 24 godzinwa
21.35 Człowiek z Marsylii — Wit?'1

fab. wł. (ode. ostatni).
Wi

16
Obiektyw. iji
Znacie, to .

SOBOTA NIEDZIELA

14 15
STYCZNIA STYCZNIA

Feliksa Pawła

Hilarego Domosława

H TEATBY HI

Sobota
Słowackiego 19.15 Mazepa. Mi

niaturą (pl. św. Ducha 2) 19.15
Zbrodnia i kara. Modrzejewskiej
19.15 Wyzwolenie. Kameralny 19.15

Emigranci. Bagatela 19.30 Szkoła
żon. 22 Pepsie (prem. pras.) . Ludo
wy 19.15 Nasze kawalerskie. Mu
zyczny (ul. Lubicz 48) 19.15 Pchla
w uchu (od 1. 18). Groteska 15,
18 Hej na smoka (o godz, 15

zamkn.) . Kawiarnia Literacka (ul.
Pilarska 7) 22 ■Nieszczęście? ze

szczęściem. Teatr 38 - 20 Kgbaret;
Protekst: Tam gdzie . rośnie. entro
pia. Teatr Kolejarza (ul. Bocheń
ska 5.7) 19 Gdzie diabeł nie może.

Niedziela
Słowackiego 14 Halka, 19.15

Mazepa. Miniatura 19.15 Hamlet
70 Modrzejewskiej 19.15 Zbrodnią i
kara. Kameralny 15 Emigranci, 19.15

Wystawa ku czci G, Zapolskiej.
Bagatela 19.30 Panna Tutli-Putli

(musical). Ludowy 11, 15 Pyza na

polskich dróżkach (przedstawienia
zamkn., abonamenty nieważne).
Groteska (10 widów, zamkn.), 14.30,
17.30 Hej na smoka. Herbaciarnia
„Feniks” 16.30. 22 Sąd nad ■ope
retką. • Teatr Kolejarza 15, 19
Gdzie. diabeł nie może.

Sobola
Kijów 16.45 Żołnierze wolności

Cz. I i II (radź.- poi-. 1. 12), 2(1.15
Zabity na śmierć (USA 1. 15).
Ueiecha 15.45, 18, 20.15 Supereks-
pres w niebezpieczeństwie (jap. 1.

15). Warszawa 15.45, 18 Omen (ang.
1. 18). 20.15 Maratończyk (USA 1.

18). Wolność 16, 18, 20 Każdy ma

swoje piekło (fr. 1 . 18). Sztuka:
Dzień Iluzjonu 10.15, 12.30, 15.45,
18, 20.15, Ml. Gwardia (ul. Lubicz

15) 14.45, 17, 19.15 W mroku nocy
(USA 1/ 18). Wanda 15.45, 18, 20.15

Szkarłatny pirat (USA . 1. 15).
Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45, 18,
20.15 Samotny detektyw McQ
(USA 1. 15). Świt (os. Teatralne

10) 16, 16, 20 Godzilla contra Gi-

gan (jap. 1. 12). M. Sala 15, 17.15,
19.30 Brawurowe porwanie (USA
1. 18). Światowid (os. Na Skar
pie 7) 15.45, IB, 20.15 Asy prze
stworzy (ang. 1. 15). M . Sala 15,.
17, 19 Miłosna edukacja Walentego
(fr. J. 15). Dom Żołnierza (ul.
Dubicz 48) 16 Ryzykant (USA

' 1.

15). Kultura (Rynek Gl. 27) 17
Mrowisko (węg. 1 . 15), 19 Noce i
dnie (poi. 1. 12). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 16, 18. 20 Miłosna edu
kacja Walentego (fr. 1. 15).
Związkowiec (Grzegórzecka 71) lo

Mały książę (USA b.o .), 18, 20.15
Joanna Francuzka (fr. 1 . 18. Ro
tunda (Oleandry 1) 17 Ostatnie
zadanie (USA 1. 18). Wisła (Ga
zowa 21) 16, ,18 Kariera na zlece
nie (fr. 1. 18). 13. 20 Nie ma spra
wy (fr. 1. 15). Maskotka (Dzier
żyńskiego 55) 13 . Dzieje grzechu
(poi. 1. 18), 15.15, 17.30. 19.45 Ro
mantyczna ; Angielka (ang. 1 . 18).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16, 17

Przygody Bolka i Lolka, 18, 20 Z

podniesionym czołem (USA 1. 15).
Fodwawelskie (ul. Komandosów)
15.45, 18 Trzęsienie ziemi (USA 1.

15). Tęcza (ul. Praska) 17, 19 Zna
chor (poi. 1 . 12). Ugorek (os. Ugo-
rek) 15, 17 Ostatni skok gangu
Olsena • (dum 1. 12). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16. . 1ft m Samot
nik (fr. 1. 18).

Niedziela
Kijów 18.45 Żołnierze wolności,

14.30, 20.15 Zabity na śmierć. Uciechą
10, 12.15, 15.45, 18, 28.15 Supereks-
pres w niebezpieczeństwie. War
szawa 10, 12.30, 20.15 Maratończyk,
15,45, 18 Omen, Wolność .10, 12, 16,
18, 20 Każdy ma swoje piekło.
Sztuka 10.15, 12.30, 15.45 , 20.15 Zau
łek dziewic (meks. 1 . 15), 18 Tań
czący jastrząb (poi, 1. 15). ML
Gwardia 12, 14.45, 17, 19.15 W'mroku

nocy. Wanda 10, 19,15, 15.43, . 18,
20.15 Szkarłatny pirat. Wrzos 11,
12 Bajki, 13 Na tropie Sokola

(NRD 1. 15), 15,45/ 18, 20.15 Samot
ny detektyw McQ. Świt 13, 16, 18,
20 Godzilla. contra ęjigan. M.. Sa
la 15, 17.15, 19.30 Brawurowe por
wanie. Światowid 11.15 Smarkacz
na. boisku (szwedz. b.o.), 15.45, 18,.
20.15 Asy przestworzy, M. Sala, 15,
17, 19 Miłosna edukacja Walentego.
Dęm Żołnierza 12,30 Bajki, 16, 18

Ryzykant. Kultura 18 Mąż swojej
żony (poi. b .o .) . 20 Ucieczka gang
stera. Mikro 11 Ulzana wódz A-

paczóiy (NRD b,o.),1u;„ i£.., -m Mj-
Mna
kotwice 13 -Mały■książę. 20 Joanna
Francuzka. Rotunda *? Ostatnie

zadanie., Wisła 11, 12 dBajki; 13*Wie
ma sprawy, 16, 18, 20 Kariera 'na

zlecenie. Maskotka 11 Bajki, 12

Trędowata (poi. 1. . 12), 15, 17.15,
19.30 Romantyczna Angielka. Pa
saż 10, 11, 12, 13< ją; 15, 16> 17

Przygody Bolka i. Lolka, 18,’ 20 ’

Z,
podniesionym czołem., Podwawel
skie 11,’ 12 Bajki, 15.45, j# Trzę
sienie ziemi. Tęcza 14 Bajki, 15,
17, 19 Znachor. Ugorek 12, 13 Baj
ki, 15, 17 Ostatni skok gangu
Olsena. Sfinks 11, 12, 13 Bajki, 16,
18, 20 Samotnik.

WYSTAWY-

MUZEA
Sobota—Niedziela

Wawel — komnaty (sob. niedz.

10—15), Skarbiec i Zbrojownia
‘(-sob. niedz. 10—15.30), Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale (sob.
niedz. 10—16), Muzeum Lenina,
Topolowa 5: Lenin w Polsce, W
Krakowie i W dniach Wielkiego
Października (sob. 10—17, niedz:
10—15 — wst. wol.), Oddział v

Poroninie: Lenin na Podhalu

(sob. niedz. 8—16 — wst. wol.), w

Białym Dunajcu (sob. niedz. 9—
16 — wst. wol.), Muzeum Histo
ryczne, Oddziały, Jana 12: Mili
taria, Zegary (sob. niedz. 9—14),
Szpitalna 21: Dzieje teatru krak.
oraz ,,Zawsze Wesele” (sob. niedz.,
9—14), Franciszkańska 4: Szopki
krakowskie (sob. niedz. 9—16),
Muzeum Narodowe — Oddziały,
Sukiennice: Galeria poi. malar
stwa i rzeźby 1764—1900 (sob.
niedz. 10—16), Dom Matejki, Flo
riańska 41 (sob. -

. 10—16, niedz:' 9—

15), Szoląyskich, pl. Szczepański
9: Pol. malarstwo i rzeźba do 1764
r. (sob. niedz. 10—16), Czartorys
kich, Pijarska 8: Arcydzieła ze

zbiorów Czartoryskich (sob. 10—

16, niedz. 9—15), Nowy Gmach, al.
3 Maja 1: .Polska-Czechoslowacja
— wieki sąsiedztwa i przyjaźni
(sob: niedz. 10—16), Archeologicz
ne, Poselska 3: Starożytność i
średniowiecze Małopolski i in.

(sob. 14—18, niedz. 10—14), Etno
graficzne, pl. Wolnica 1: Malar
stwo K. Gawlowej (sob. niedz.
10— 15), Przyrodnicze, Sławkowska
17;-Fauna Polski, Fauna epoki lo
dowcowej (sob. niedz. 10—13 —

wst. .wol.), Pawilon Wystawowy,
pl. Szczepański są: Człowiek i o-

toczenie (sob. niedz. 11 —18), Ga
lerie: Pryzmat, Łobzowska 3: Pra
ce. krab, grafików . (sob. - 10—18,
niedz. niecz.), ZPAF, ul. Anny 3;
Agrupacio Fotografica Cambrils

(Hiszpania) oraz fotografie —

Konrad Pollesch (sob. niedz. 10—

18), Sztuki Nowoczesnej, N. Hu

ta, os. Kościuszkowskie 5: J. Ma-
ziarska — Prace (1948—77) (sob.
11—18, niedz. ńiecz.), Arkady, pl.
Szczepański 3: Obrazy, rysunki
1975—1977 J. L. Ząbowskiego (sob.
niedz. 11 —18), Pałac Sztuki, pl.
Szczepański 4: Doroczny Salon
Malarstwa Krakowskiego (sob.
niedz. 10—17), al. Róż a: Wyst.
konkursu na rysunek i pastel
(sob. - niedz. 11—18), Rydlówka,
Tetmajera 28 (sob. niedz. 11 —14),
RTF, ul. Boh. Stalingradu 13: Ve-
nus 77 cz. II (9—21), Kopalnia So
li, Wieliczka oraz Muzeum Żup
Krakowskich (9—16), Kramy Do
minikańskie, Stolarska 8 10: Wyst.
lalek i masek K. Mikulskiego
(sob. 11 —19, niedz. niecz.), Jama

Michalika, > ul. Floriańska 45: Ma
larstwo A. Bilskiej-Tarantiuk (10—
22). - -

i DYŻURY
Sobota

Chif. Kopernika 21, Chir. dziec.,
Laryng. Prądnicka 35, Urolog, os.

Ną Skarpie, Okulist. Witkowice

(Neurologia oraz inne oddziały
szpitali wg rejonizacji), Pogot.
Ratunk.: Łazarza 14: Ambulato-

.jiu^j Okulistyczne.
tól. 99, ‘'•źacfiórótf-ama

przewozy 238-Ś3, '

informacja^
205-11, Rynek Podgórski 2: 62'5-pO,
657-57',' Lotnisko Balice 745-68,
Pogot. MO tel. 97, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22), dla dzieci i

młodzieży 611-42 (14—18), Straż Poż.

98, Inf. o Usługach, Floriańska 20,
tel. 271 -30, 228-90 (sob. 7—18, niedz.

niecz.), Nowa Huta: Pogot. MO
tel. 444-44, Pogot. Ratunk. 422-22,
417-70, Straż Poż. 433-33, Dyżur
pediatr. dla Nowej Huty, Szpital
w Nowej Hucie, Inf. Kolejowa
zagr. 241 -82, kraj. 223-33, .295-15,
Pomoc Drogowa PZM, ul. Kawio
ry 3 — Kraków, tel. 755-75 i 748-92

(7—22), Milicyjny Telefon Zaufa
nia 216-41 całą dobę, 262-33 (8—
16), Krak.' Tow.' Świadomego ’ Ma^

cierzyństwa, Mlodz. Poradnia Le
karska, ul. Boh. Stalingradu 13,
tel. 278-08 (9—18), Wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz lekarzy
kardiologów — Lek. Spóldz. Pra
cy, tel. 295-78, 225-66 (sób. 16—23,80,
niedz. 8—20.30), Inf. Turystyczna
„Wawel-Tpurist”, Pawia 8, tel.
2-60-91 (sob. 8—18, niedz. 8—14),
Inf. Kulturalna, KDK, pok. 144

(III p.) tel. 244-02 (W godz. 11 —18),
Poradnia Przedmałżeńska i Ro
dzinna; pl. Wiosny Ludów 6 (śr. i

piąt. 16—19), Dyżurne przychodnie
— ogólne, pediatryczne, stomato-

. logiczne, gabinety zabiegowe
(świadczenia' ambulatoryjne i wi
zyty domowe), Przychodnia, al.

Pokoju 4, w - godz. 18—22, tel.

181-80, a dla paradni pediatrycznej
183-96 — dla Śródmieścia, Przy
chodnia, os. Jagiellońskie bl. 1,
w godz. 18—22, tel. 856-26 — dla
N. Huty, Przychodnia, ul. Kroni
karza 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. Toksykolo
giczna, Kopernika 26, tel. 199-99,
Ośrodek Inf. dla Inwalidów, ul.
1 Maja 5: tel. 228-11 (pon. śr. i

piat. 16—18).

Niedziela
Chir. prądnicka 80, Chir. dziec.

Prokocim, Laryng. Prądnicka 35,
Urolog. Grzegórzecka 18, Okulist.
Witkowice (Neurologia oraz inne

oddziały szpitali wg rejonizacji).

APTEKI
Sobota — Niedziela
DYŻURY NOCNE: Waryńskiego

24 (tlen), Pługa 88, pl. Wolności

7, N. Huta, A. Struga 36, N. Hu
ta, Centrum A, bl. 3 (tlen), Ry
nek Podgórski 9, Pstrowskiego 94

(tlen)..
Niedziela

DYŻURY DZIENNE: jak wj'żaj

Sobota—Niedziela
ZOO (Lasek Wolski) od godz.

9—15

Ogród Botaniczny (Kopernika)
niedz. 10—14

Sobota

Program I
NA FALI 1322 M

Wiadomości; 16, 19, 20, 21, 23,
0.01.1,2,3,4,3

16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radioku-
rier. 18.25 Nie tylko dla kierow
ców. 18.33 Przeboje. 19.15 Z Poz
nańskiego Studia. 19.40 Zimowa

Spartakiada Młodzieży. 20.05 Pro
gram z dywanikiem. 21.10 Kom.
Totalizatora Sport. 21 .12 Losowanie
finałów piłkarskich mistrzostw
świata Mundial 78.

Program II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30
17.00 Z archiwum jazzu. 17.20

„NQVvośći poetyckie Wyęi. LiL p.-b)
plpig; — r 1 18’. oo1'’■Muz ail*

ćhiwu-m PR. Uf30 Echa dnia. 18.,40;
Aud. kombatancka. 19.00 Matysja-'
kowie. 19.30 Wielka Opęra Parys
ka — aud. 20.00 Wszechdrzęwo —

aud. poet. 20.15 Wieczór sonat z

nagr. R. Turiniego. 21.40 H. Opień-
ski — Zygmunt August i Barbarą

— poćmat symf. 22 .00 Radiokaba-
ret. 23.00 Mistrzowskie interpreta
cje muz. dawnej. 23.35 Co słychać
w świecle. 23.40 Muz.

Program III
UKF 66,89 MHz

Wiadomości; 17; 19.30, 22
17.05 Muzyczna poczta. UKF,

17.40 ■Karnawał w Rio, 18.10 Poli
tyka dla wszystkich, 18.25 Koncert

jakiego nie było, 19 Książka ty
godnia — L. E. Vigee-Lebrum —

Wspomnienia, 19.15 Piosenki z Ilu
zjonu, 19.35 G. Verdi — Dzień
królowania — opera, 19.50 Wielbi
ciel — ode. pow. B. Ra-ndalla. 20
Baw się razem z nami, 22.15 Tea
trzyk Zielone Oko — Gdzie pani
wtedy była, pani Weir, 22.40 Śpie
wa S. Krajewski, 23.05 Jam ses
sion w Trójce.

Program IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

UKF 68,75 MHz
Wiadomości: 16.40, 22.55
16.50 Wasze troski nasze wnios

ki (Kr). 17 .05 Mag. Rozrywki (Kr).
18.‘23 Pogoda (Kr'-. 13.25 Ziemia,
człowiek, wszechświat. 1 -9.00 Czy
znasz swoje prawo? 19.15 Lek. jęz.
franc. 19.30 Studio Stereo (STEREO
— Kr). 22.15 Portrety Polaków.
22.35 Ziemia jakiej nie znamy.
22.50 Paderewski — Menuet G-
dur.

Niedziela

Program I
Wiadomości: o, 10, 12,05, .14, 19,

22,23,0.01.1,2,3.4,5
3.18 Moja aud. muzyczna. 9.00

Mag. Wojskowy. 10.00 Wlad.

sport. 10.05 Studio Gama. 11.00
Koncert OIRT z Bratysławy. 13.00
Teatr dla Dzieci — Dzień dobry,
królu Zygmuncie. 13.30 W Jezio
ranach. 14.05 Koncert życzeń, 16.00
Teatr PR — Zastrzyk dla pierw
szego karneeisty. ig.30 Przeboje.
17.15 Studio Młodych, m.00 Kom.
Totalizatora Sport. 13,05 Różnę
barwy piosenki. 19.15 Przy muzy
ce o sporcie oraz Zimowa Spar
takiada Młodzieży w Katowicach.
21.00 Telegramy muz. ze . świata.
21.35 Musicon, 22.05 Kalendarz

ilustrowany piosenką na każdy
miesiąc. 23.00 Wiad. sport. 23.10
Rewia' piosenek. 23.40 Big Band
M. Fergusscna.

Program II
Wiadomości: 7.30, 14.30, 18.3-0,

21.30, 23.30
7.45 Aud. rozr, 8.05 Felieton W.

Sokorskiego. 8.15 Z wizytą u A.
Kiliana. 8 .25 Zawszę w niedzielę.
8.30 Koncert organowy. 8.45 No

wości Teatru PR. 9 .05 Z wizytą u

A. Kiliana. 9 .15 Rozmaitości muz.

9.50 TygodniÓwy Przegląd Prasy.
10.00 Konfrontacje — sprawa Gpr-
gonowej. 10.40 Ballada o Wrotko-
wie — rep. 11 .05 Opowiastka ko
lejowa — słuch. 11 .35 Z wizytą u

A. Kiliana. 12.05 Poranek symf.
13.00 Teatr PR — Najszczęśliwszy
człowiek na świecie. 14 .15 R. Leon-
cavallo — frag. z opery ,,Pajace”.
14.35 Turniej kapel i śpiewaków
lud. 15.00 Teatr dla Młodzieży —

Most. 15.45 Kabarecik reklamowy.
16.00 Koncert chopinowski — kon
kursowy triumf K. Zimermana.
16.30 Program z dywanikiem. 17.35

Między barokiem a klasycyzmem.
18.00 Panorama poi. wokalistyki —

W. Bieniecka. 18.35 , Felieton pu
blicystyki międzyn. 18.45 Horoskop
reklamowy. 19.00 Śpiewa B. Strei-
sand. 19,2-0 Rozgłośnia Harcerska,
2-0 .00 Pamięci W. Malcużyńskiego.
21.00 Wojsko, strategia, obronność.
21.15 Piosenki żołnierskie. 21.30

Mag. Tygodnia. 22 .30 Oczy Ama
zonki — oczy słońca — mag. lit.
23.00 Arcydzieła poi. muz. dawnej.
23.35 Publicystyka międzyn. 23.40

Muzyka.

Program III
Wiadomości: 8.30, 14, 19.30, 22

8.35 Co kto lu)ai, 9 Wielbiciel —

ode. pow. a^ndśUl^.; 9.10 Z '-,du-
n&jcową 9.30' GdV Się mó\vi

A., 9.50 Solo na dudach, 10 GÓ
minut , na gpdzinę< 11 Gra- - tiao, L;t
Czyżyka, 11.15 Niedzielna szkółka

muzyczna, 12 Gorgonowa i uczeni
mężowie odę. słuch, dok., 12.25
Z sal koncertowych, 13.20 Prze
boje z nowych płyt, 14.05 Perys
kop, 14.30 z nowych nagrań Pr.

III, 15 O poezji R. Frosta, 15.20
Ostatni koncert E. Preslęya. 16
Terrarium — słuch., 16.30 Novi

Singers w trio i w kwartecie, 16.45'

Coś w tym jest, 17 Zapraszani)
do Trójki, 19 E. Fitzgerald soloiw?

w duetach, 19.35 G. Verdi — Dziejw-
królowania — opera, 19.50 Wielbj, pr
ciel —- ode. pow. B. Randalla,'j
Jazz piano forte, 20.30 Wairia|

13 b — słuch., 21 Sztuka L. sto

kowskiego, 22.15 Sz. Rusta-weli
Rycerz w tygrysiej skórze, 22.35 *

Muzyka, kraj i ludzie — Argenty.
na, 23.05. Carlos Santana w Ja- ^5

pondi, 23.45 Ballady ze swingieoi, w?-

Program IV
Wiadomości: 7, 12, lfi, 22.55
8.05 Co słychać (Kr). 8 .29 Po

goda (Kr). 8.30 Koncerty i reci
tale. 9 .00 Tylko dla dorosłych i

fel. Z. Kwiatkowskiego (Kr). 9.U
Poranek lit. -muz. (Kr). 10.00 Klub s

Młodych Miłośników Muzyki. 11 .N f
Lek. jęz. łacińskiego. 11.20 W. A. 3
Mozart — Koncert Es-dur. 11.35

Zgadnij, sprawdź, odpowiedz. 12.05
Teatr Klasyki dla Młodzieży -

*

Przygody Tomka Sawyera — cz. 1
I. 12 .45 II połowa piłkarskiego 1

meczu ,.Wyzwolenia” Cracovia ~ :

Wisła (Kr). 13.30 Studio Stereo ■
(STEREO —' Kr). 14.10 D. ć. me
czu (Kr). 14 .30 Haendel — Sonata

g-moll. 14.40 Muz. z jednej płyty
(STEREO — Kr). 15.00 Teatr PR

— Studio stereofoniczne — Z

Przemyśla do Przeszc^wy. 16,05
, ('ŚjEJł®'O K®■

17.10 Wiersze, W. Kawińskiego;.:*.
(I<r). 17.20 koncert życzeń (Kr)^H

T8.00 S^&ręiS6' d4 '■Wk'$fdrźe :’rec>
tal S. Kamasy. 19.00 Radiolatarnia.S

19.25 Pieta podpisana — życie i
twórczość Michała Anioła -

słuch-, popularnonauk. 19.55 I.

Albeniz; Pepita Jimenez — opera
(STEREO — Kr). 21.36 M. R,avel

— Sonata. 22.00 Krak. aktualn-ośd.Ii

sport. (Kr). 22 .10 Międzyn. Try-J
buna . Kompozytorów — Paryż I -

1977.

Sobota I

6.30 TTR — uprawa roślin. 7 .00
TTR — hodowla zwierząt. 9.00
Nauka o człowieku — kl . 8. 10.OO

Zoologia kl. 7 . 11.05 Geografia kl.
8. 11 .35 Kto szuka złotego dna —

film fab. CSRS. 13.03 RTSŚ —

biologia. 13.40 TTR — uprawa roś
lin, 44.50 Red, szkolna, zapo\viada.
15.00 Program dnia. 15.05 Dziennik.
15.15 Obiektyw. 15.35 Radzimy rol
nikom. 15.45 Dla dzieci — O mi
siach. .miśkach i niedźwiadkach.
16.15 Męlodie — Wielkomiejskie
rytmy. 16.45 Latarnia czarnoksięs
ka: 1 Gwiazdy — pr. pr-of. A . Jac
kiewicza. 2 (17.ló) Legenda o Ma-

rilyn — dok. montażowy USA.
18.10 Wielka gra — teleturniej.
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka.
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30
Strzelanina w Commanche Greek
— western USA. 21.35 Studio

Sport — Losowanie mistrzostw
świata w piłce nożnej. 23.15 Dzien
nik. 23.35 Erotissimo — film fab.
fr.

Sobota II

16.00 Program dnia. 16.05 Dla

młodych widzów — Festiwal w

Zielonej Górze. 17.00 Studio Sport
— Wspomnienia wydarzeń spor
towych. 18.30 Ze śwj-ata burleski.
19.90 Dobranoc. 19.10 Program lo
kalny. 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Drezno 77 — koncert

galowy z festiwalu przebojów.
21.30 Telekino sprzed lat — Ka
pitan Sowa na tropie — odę. 2 .

22.00 Teatr Wspomnień J. Girau-
doux — Apollo z Bellae.

Niedziela I

6.45 RTSŚ — biologia. 7 .20 TTR
— uprawa roślin. 7 .50 RTS$ —

Nasze spotkania. 8.10 Alarm prze
ciwpożarowy trwa. 6.20 Nowoczes
ność w domu i zagrodzie. 8.35
Studio Sport — A. Bachleda za
prasza. 8 .35 Program dnia. 9.00
Teleranek. 10,M Antena. 10.45 Wiel
kie bitwy historii — Bitwa pod
Naseby — film dok. 11.45 Dzien

nik. 12.00 Rolnicze rozmowy. 12,30
TYLKO W NIEDZIELĘ. 12.35 Pio
senka z uśmiechem. 12.40 Warszą-i
wa w fotografii. 12 .45 Detektyw
warszawski. 13.05 Warszawa w fo
tografii (2). 13.15 Za i przed pro
giem: Rodzina. 13.30 Elza z afry-l
kańskiego buszu — 6 ode. ser. 14 .20

Nie tylko igrzyska. 14 .40 Studio

Sport. 15.00 Losowanie Dużego
Lotka. 15.10 Vox populi.’,
15.45 Piosenki o mojej War
szawie. 16.00 Kabaret — kabaret.
16.15 „Nieśmiertelni" — film ser.

„Rewolwer i melonik”. 17.05 Da
wno temu. 17.20 Turniej Hamle
tów. 17 .55 A. Kuśniewicz: Mój pa
miętnik. 10.05 Na początku były
słówka. 18,40 A. Ciborowski: świat,
który widziałem. 18.50 Warszawa,
w fotografii. 18.55 Piosenka z u-

śmlechem. 19.00 Wieczorynka. 19.30

Wieczór z dziennikiem. 20.35 Szek
spir, czyli gdzie byłaś? — film z

sgrii Czterdziestolatek. 21.25 Pio
senką z uśmiechem, 21.30 Zapro
szenie do Teatru Współczesnego
w Warszawie. 21.50 Piosenka z u-

śmiechem. 21.55 Rury — kabaret

Olgi Lipińskiej. 22.30 Piosenka i

rozmowa z uśmiechem. 22 .40 Wia
domości Studia Sport. 22.50 Za
gadka literacka. 23.00 Jan Ptaszyn-
Wróblewski prezentuje.

Niedziela II

11.55 Sprawozdanie sportowe.
12.45 Śpiewa A. Świątek. 13.40 Studio

Sport. 14 .15 Dla dzieci — Baśnie

mojego dzieciństwa — Spotkanie
z M. Kownacką. 14.50 Prawda
czasu — prawda ekranu —• Doj
rzałe grona — film fab. radź.
16.05 Włamywacz amator — film

kryminalny ang. 17.00 Studio

Sport. 18.00 Stereo i w kolorze.
19.00 Mówimy po polsku — pr.
oświat. 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Z serii: Kulisy śledz
twa — Twoje na zawsze — film

fąb. kanad. 21 .20 Dziś straszy —

.

widowisko muz.-poetyckie A. O-

sieckiej. 22 .30 Klub Filmowy —-

Historia pewnej baronowej —

film fab. węg.



Towarzystwo
Miłośników

Unowocześnić

czym w więk-
zmiany.

Po.

jci-

63.700 uczniów kształci się w bieżącym roku szkolnym na

terenie naszego województwa miejskiego w 279 szkołach o

profilu zawodowym. Całe szkolnictwo /.awodowe dysponuje
zaledwie 773 salami lekcyjnymi, w związku z

szóści szkół nauka prowadzona jest na dwie

lfEcho-sonda

10i20lat. Sy-

rawAFfzrsnw

iZASTTKćW
KRAKSA

odobne obciążenie występu
je w warsztatach szkolnych.
Najtrudniejszą sytuację ma-

: Zasadnicza Szkoła Zawodo

Kra-
To-
Mi,
Hi-

przyjmowania u-

w

zlokalizowana jest
Sytuacja ta jak naj-

Krakowskien.Y'-

lf

>t,

Historii Medycyny

warsztaty szkolne

aiit
, Ją. . ...

zi-.wa w Sułkowicach, Zespól SzkoI
^.Budowlanych w Krzeszowicacn,

Zespół Szkół Zawodowych w

Wieliczce i Zespół Szkól Gąstro-
lIBnomieżńych nr 2 w Krakowie,

w ogóle r.ie posiada własnych
warsztatów Zespół Szkół Budo-

>ż;e,wnictwa Wodnego i Drogowego
elbi przy ul. Dzierżyńskiego 235. Kó-

i wmeż wyposażenie warsztatów,
M mimo wprowadzania nowych
Su> maszyn, i urządzeń, jest już

przestarzałe. Ponad 50 proc,
parku maszynowego, na któ-

ja. rym szkoli ■się młodzież,
'

po-
eJ E-------------------------------—- -------

9.1«
Lub'

A.

cz.

go

i.
i.

przy hotelu „Polskim"
■ Przy ul. Pijarskiej obok re
stauracji hotelu „Polskiego”

. otwarł swe podwoję maleńki
aperitif-bar. Wnętrze wyposażo
no w stylowe boazerie, kinkie
ty’ i żyrandole przeniesione z

remontowanego „Grandu”. Lo
kal, o 20 miejscach dla konsu
mentów, proponuje kilka rod ra
jów cocktaili alkoholowych, a

także spory wybór wir. i mać
kowych koniaków, a na zakąskę
tartinki, migdały oraz słodycze.
Czynny jest od godz 9 do 22.

Nowy barek zorganizowany
został. . pe . ,\vjaspym . yraki-esię,
przez „Wgwel-Tou^ist”. f.tiicja-

Etywie tej-t.rzęba .przyklas.aąę,. bo

stale matu w naszym mieście
przytulnych małych lokalików,
które posiadają swoją specja I-

RUBIŚność. Fot. JADWIGA

chodzi sprzed
tuację pogarszają coraz większe
trudności w zakupie nowocze
snych urządzeń. Tylko w ’-oku
1976 plan zakupów zrealizowa
no zaledwie w 8.3 proc. Usta
wiczny hiak nowoczesnego vzy-
posażcńia warsztatów szkolnych
niekorzystnie odbija się na rea
lizacji programu nauczania, a

tym samym na poziomie kształ
cenia praktycznego

Szkolnictwo zawodowe w na
szym regmnie od wielu lat bo
ryka się również z problemem
internatów. Każdego roku oko
ło tysiąca uczniów bezskutecz
nie ubiega się o miejsce w in
ternacie. Stan ten prowadzi do

ograniczenia
czniów spoza terenu miasta,
którym
szkoła.

szybciej powinna ulec zmianie,
nikogo przecież nie trzeba już
przekonywać o konieczności
kształcenia zawodowego jak
największej ilości młodzieży.

Warunki zamieszkania w nie
których internatach również nie

należą do najlepszych, np. in
ternat Zecpołu -Szkół Elektry
cznych nr 1 mieści się w sta
rym budynku, w którym powi
nien być przeprowadzony na
tychmiastowy remont kapitalny,
zaś w internacie Szkół Zawo
dowych w Wieliczce pomiesz
czenia ogrzewane są węglem, u-

rządzenia -sanitarne przestarza
łe, a uczniowie śpią na łóżkach

‘piętaowyęh. ,
•

, W-ictągu minionego. , 30-lecia
r wybudowano, na i-tei enie

go województwa
krakowskiego 37 ąowych obie
któw dla szkolnictwa zawodo-

wego, w obecnej 5-łatce nie no
tuje się już tak dynamicznego
wzrostu bazy lokalowej, cho
ciaż potrzeby istnieją nadal. Za
licza się do nich w pierwszej
kolejności dokończenie budowy
internatu przy Zespole
Elektrycznych nr

natu dla Zespołu
racji Wodnych w

kończenie budowy
chanicznej w Myślenicach,
budowanie warsztatów ;

nych w Sułkowicach
dowa wielu niezwykle potrze
bnych budynków gospodarczych
w Zespole Szkół Rolniczych w

Czernichowie, Giebułtowie i
Piotrkowicach Małych. Dopiero
po zakończeniu tych inwestycji
i sukcesywnym doposażaniu
warsztatów szkolnych w nowo
czesne urządzenia i maszyny bę
dzie można mówić o należytym
poziomie szkolnictwa zawodo
wego w naszym województwie.

Szkół
1 oraz inter-?
Szkól Melio-
Krakowie, za-

Szkoly Me-

, wy-
szkol-

oraz bu-

Zwierzęta źyjq wśród nas

obecnę-
miejskiego

nimi na co

w dużym
zadbanymi,

mającymi
dom, z

ich zabiedzonymi bezpański
mi pobratymcami, z kotami
często żyjącyrai półdziko w

zakamarkach piwnic, czy
podwórek, wreszcie z rzeszą
ptactwa — od popularnych
krakowskich gołębi, poprzez
synogarlice, gawrony, kawki
do skrzydlatego drobiazgu
wróbli i sikorek.

Jak się do nich ustosunko
wujemy? Jakie miejsce wy
znaczamy im w naszym ży
ciu i w naszym środowisku,
w świecie stworzonym przez
człowieka —

Czy czujemy,
nimi w jakiś
ni — więzią
mi wszystkie
które walczą o

trwanie •— i w imię tej
iidarności stara my się
pomóc i otoczyć opieką...
je-po prostu lubimy, czy
nam zawadą...

Sprawy dotyczące losu
zwierząt często powracają w

listach kierowanych do na
szej redakcji. Czytelnicy uj
mują się za głodującym
ptactwem, użalają nad losem
kotów, nierzadko przytaczają
przykłady okrucieństwa
stosunku
stworzeń,
głosy: o zlikwidowanie „pla-

gołebi i gawronów, o

Stykamy się z

dzień nawet

mieście: z

wesołymi psami,
właścicieli i ciepły

dla człowieka?
że jesteśmy z

związa
na zie-

żywe,
i prze
lej so

sie im
ęą... Czy

są

sposób
łączącą

istoty
byt

w

do bezbronnych
Są jednak i inne

KupnoPraca Lokale
Półroczne Studium

g-369i

poszukuje
niekrępu-
- Oferty
Kraków,

STUDENT —

garsoniery lub
jącego pokoju.
37271 ,,Prasa”
Wiślna 2.

BONY PeKaO lub nowy
Fiat 125 p kupię. — Podać
cenę Oferty 37189 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PIEKARZA przyjmę
pracy. Kraków, Estery 10
— piekarnia.

Nauka

na tytuł

„Dyplomowanego
Mistrza” Sprzeda?

.. .założone fak
tycznie już w

19.15 r. (pod na
zwą Kola

kowskiego
warzy stwa
łośników .

Steni Medycy
ny), a lormal-
nift dopiero w

1Ż2'7 r. ,pod swą

właściwą naz-

do marca 1956 r.

WPISY na kursy półro
czne pisania na maszy
nach uraz biurowości i
korespondencji — przyj
muje Stowarzyszenie Ste
nografów i Maszynistek
w Polsce. Oddział w Kra-

; kowie. ul. Wrzcsińslia 5/6
— tel 174-87, w godz.
ł-13 i 16—19.

K-90

KURSY
♦ tapetowania mieszkań

♦ obsługi pistoletu
„Grom”

oraz KUKS

dla osob sprawujących
dozer przy cKsploątącji
urządzeń elektrycznych

(Uprawnienia SEP)
organizuje Zakład Dosko

nalenia Zawodowego
w Krakowie. - Wpisy:

Kraków, ul, DIETLA 38,
telefon 839-41 — oraz

ul. FLORIAŃSKA 20
telefon 223-90 . 271-30

K-9043

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

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

telefon 639-41 — oraz

ul FLORIAŃSKA 20

telefon 22S-90 . 271-30 .

K-9021

WODZINOWSKI, 100X70
cm, lub Karpiński, ewen
tualnie Jaxa. Oferty 36778
,,Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ pokój student-
................. 19/12.d,ce. Floriańska

III p., oficyna.
g-37184

KURSY
♦
♦

KROJU i SZYCIA,

DZIEWIARSTWA ma
szynowego

SZYDEŁKOWANIA♦
oraz

♦ MANICURE i PEDI
CURE- -

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie — Wpisy:

Kraków, ul DIETLA 38.

telefon 639-41 — oraz

ul. FLORIAŃSKA 20,
telefon 223-90, 271-30.

K-9029

PILNIE sprzedam kożuch
męski, nowy. Wiadomość:
ul. Widok 22/15, codzien
nie po 19.30.

g-36654

MŁODE małżeństwo bez
dzietne poszukuje garso
niery lub niekrępująćego
pokoju — Czynsz z góry
lub miesięcznie — Oferty
36636 , Prasa” Kraków-,
Wiślna 2.

CHARTY rosyjskie —

szczenięta 8-tygodniowe.
pełnorodowodowe — po
zwycięzcy świata i złotej
medalistce Nowa Huta,
os. Centrum A 1/11. tel.
432-53. g-37226

gramo-
1-rno-
idealny.

HI-FI stereo —

fon „Fonomaster
’

wy.typ—stan:
okres gwarancji. Myśleni
ce, tel 2Ć3-66 .

ZAMIENIĘ mieszkanie 2-
pokojowe, 58 ms, komfor
towe (ogrzewanie elektry
czne) przy ul. Krowoder
skiej na 3 luo 4-pokojo-
we superkomfortowe —

(wzgl. ogrzewanie elek ry*
czne). Oferty 36630 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

g-37193

FIAT 127 p po wypadku
Nowa Huta, Cen rum A
10/2. g-36994

PALMĘ dużą sprzedam.
Tel. 712-81, w godz. 8—10
i 18—20. g 36975

WOJTOWICZ Romana —

Kraków, Węgierską *
—

zgubiła legitymację stu
dencką nr L-10602 384/73,
wydaną przez AM Kra
ków. g-36623

MASZYNA tlo szycia wa
lizkowa. nowa. — Oferty
36638 . „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

UNIEWAŻNIA się zagu
bioną pieczątkę o brzmie
niu: Sabina Burgiel le
karz medycyny Nowa Hu
ta, Os. Na Stoku a,7 K-

1 3440. g-3M69

podjęcie drastycznych środ
ków przeciw kotom itp. O -

prócz życzliwości można się
spotkać z wypadkami wy
jątkowego sadyzmu. O jed
nym z nich — zakątowaniu
suki „Saby” uderzeniami

płyt betonowych pisaliśmy
niedawno na łamach „Echa”.

wła-

się
ja-

; swa

mu

ście
ści,

Pod wpływem tego
śnie wydarzenia zrodził

projekt „Echo-sondy”,
ką dziś -właśnie ogłaszamy:
ZWIERZĘTA ZYJĄ WŚRÓD

NAS. Chcielibyśmy, by Czy
telnicy nasi wypowiedzieli,

opinię na temat proble-
zwierząt w dużym mie-
— ich roli, pozyteczno-

poziomu liczebnego, sto
sunku łudzi do nich, egzek
wowania istniejących prze
pisów prawnych i porządko
wych chroniących zwierzęta
i... spokój ludzi. Wydaje się,
że nagromadziło się tu wiele

nieporozumień, niepotrzeb
nych zadrażnień, uprzedzeń
i konfliktów. Warto o tych
sprawach porozmawiać spo
kojnie, poznać zdanie in
nych, przemyśleć pewne
problemy. Sądzimy, że W’y-
powiedzi naszych Czytelni
ków będą W' tym pomocne.

Czekamy na listy.' Prosi
my je nadsyłać do końca

stycznia 1978 r. na adres:

redakcja „Echo Krakowa”,
31-W7 Kraków, ul. Wiślna 2

z dopiskiem ńa kopercie
„Eeho-sonda”.

• Koncert
• Recital

Koncert Orkiestry i Chóru PR i
TV w Krakowie poprowadzi go
ścinnie szef opery w Saarbrucken
we wtorek 17 bm. o godz. 19.30.

Program koncertu wypełnią: cju-
attro pęzzi sąeri Verdiego oraz IV

symfonia Mahlera. Wykonawczy
nią partii solowych w obu utwo
rach będzie znakomita śpiewacz
ka Urszula Koszul, solistka scen o-

perowych w Wiedniu, Stuttgarcie
i Monachium. Chór przygotował
Tadeusz Dobrzański. Koncert od
będzie się. w’ Filharmonii Krakow
skiej.

wRecital IV w ramach Wielkich

Cykli Wokalnych odbędzie się z

udziałem Bożeny Betley-Sieradz-
kiej (sopran). Przy fortepianie A-
lina Liwska. W repertuarze: Schu
bert, Perkowski, Paciorkiewicz.
Recital odbędzie się w środę 18
bm. o godz. 19.30 w sali Arsenału;

O
drzew

Zaata-
tracą

Alarmujący jest stan

przy ul. Mazowieckiej,
kowane pi zez chorobę
korę, która piatami spada z

pni. Takich drzew jak na na
szym zdjęciu jest więcej i to
w różnych punktach ulicy, z

czego należy wnosić, że cho
roba się rozprzestrzenia. Ape
lujemy o natychmiastowe
działanie by uratować pozo
stały zdrowy drzewostan! (j.r.)

Fot. JADWIGA RUBIŚ

wą, prowadziło
(z przerwą lat wojny) bardzo o-

wocną i wielostronną działal
ność. Jego Izieje były tematem

odczytu wygłoszonego przez dr.
Zdzisława Gajdę na ostatnim
zebraniu naukowym TMHiZK.

Prelegent przedstawił żywo i
barwnie dzieje zainteresowań

historią medycyny w środowi
sku naukowym Krakowa w

końcu XIX w. (dz.ałalność pro
fesorów UJ — Walerego Jawor
skiego i Adama Wrzoska), które,
doprowadziły do powstania pier
wszego w Polsce muzeum Hi
storii medycyny i farmacji przy
Wydziale Lekarskim UJ, a tak
że ukazał sylwetkę inicjatora
powstania Towarzystwa — Wła
dysława Szumowskiego (1875—
1954) od r, 1920 profesora hi
storii i filozofii medycyny na

UJ, autora podstawowego po
dręcznika akademickiego histo
rii medycyny oraz wielu cen
nych monografii i studiów po
święconych także historii medy
cyny w Krakowie

Towarzystwo Miłośników Hi
storii Medycyny prowadziło
(zwłaszcza do r. 1939) bardzo
cenną działalność wydawniczą,
publikując m. in. pracą F, Wal
tera o Wicie Stwoszu jako rzeź
biarzu chorób skórnych, szereg
biografii wybitnych lekarzy (np.
Józefa Jakubowskiego, proto-
medyka i profesora UJ z czasów

Wolnego Miasta Krakowa) ęraz
cenne Pamiętniki profesora UJ

Fryderyka Hechla Współdziała
ło także z TMHiZK (profesoro
wie Szumowski, J
Wachholż .

ce w serii

skiaj”). Po

rzystwa w

przekształcone w Oddział Kra
kowski . Ogólnopolskiego Towa
rzystwa Historii Medycyny i
działa po dziś dzień, niestety w

skromniejszych już rozmiarach..

Lach& i L.

wydawali swe pra-
„Biblioteki Krakow-

-ozwiązaniu Tową-
1956 r. zostało ono

należy
X pi<-
Głów -

wiąza-

wieku

wnętrz
Rynku
tradycji

Tcn oto (po lewej stronic)
reprodukowany przez nas za
bytkowy piec z pierwszej
połowy- XIX

clo wystroju
tra domu w

nym 38, wg

ny jest z osobą gen. J. Chłó-

pickiego. Użytkownicy wnętrz
(WPHW) zawiadomili kon
serwatora o konieczności

zmiany systemu ogrzewania
ze względu na zły stan tech
niczny owego pieca. W efek
cie konserwator miejski w

trybie nagłym zadecydował o

rozebraniu pieca przez fa
chowców z PKZ i tymczaso
wo zabezpieczył obiekt w

swych magazynach. Zwa
żywszy na rzadkość występo
wania tego typu pieców z

kominkiem w naszych wnę
trzach dążyć się będzie do

przywrócenia obiektu na je
go pierwotne miejsce, gdy
tylko wyremontowany zosta
nie system przewodów oraz

zabezpieczone kafle. Swoją
drogą szkoda, że tego typu
obiekty nie są otaczane więk
szą opieką przez właścicieli,
którzy lekką ręką, przezna
czają zabytki na śmierć tech
niczna...

DZIENNIK Robotniczej Spoi-
dzielni WycUwnicre) wFrasa —

Książki -r- Ruch”.

DRUK: Prasowe Zakłady Gra
ficzne RS W „Pma -r Książka —

Ruch”. Kraków, ut

WYDAWCA;
we RSW „Prasa -

Ruch”, ul. Wiślna a.

Wielopole t.

Wyd. Praso-

Książka —

1—2 3—4

ę
f

ifi
f

w Oferuje
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego i

w Krakowie zaprasza do skorzystania z okazji zakupu f
sprzętów domowych po obniżonych cenach, w PUNKCIE I

SPRZEDAŻY przy UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 15, J
codziennie w godz. 10—18, w soboty w godz. 12—17. ]

Aktualnie oferuje:
• MEBLE POJEDYNCZE i ZESTAWY oraz ELEMENTY t

MEBLOWE jak szuflady, drzwi itp.
LODÓWKI
PRALKI
MASZYNY DZIEWIARSKIE

BOJLERY 10, 50 i 100-LITROWE K-278 i
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JUTRO W SAMO POŁUDNI^ Rozmowy „Echa**
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140 SPOTKAŃ rozegrali między sobą piłkarze dwóch naj
starszych klubów krakowskich: Crącoyii i Wisły. Bilans jest
korzystniejszy dla wiśiaków,. oni bnwiein wygrali 59 razy,
doznali natomiast tylko 50 porażek (31 meczy przyniosło re
misy).
Ostatni okres w historii o-

bydwóch klubów nie sprzyja
rywalizacji, piłkarze Wisły
grają bowiem w I lidze. Cra-
covia błąka się po niższych
klasach, nie ma więc nadziei
by te pasjonujące cały spor
towy Kraków mecze, mogły
nastąpić w rywalizacji o li
gowe punkty. Stąd też ini
cjatywa . redakcji ~

"

by z okazji .rocznic wyzwole
nia miasta spod hitlerow-

skiej okupacji. rozgrywać to
warzyskie zawody Cracovii
z Wisłą o „Herbową tarczę
Krakowa” spotkała się
żym zainteresowaniem
ców.

Rozegrano już cztery
eze, tzw.

z du-
kibi- ■Z

„Tempo”

W

Dokąd pójdziemy

Godz. 16

Godzi 17
AZS

Hala Hutnika;

Dziś
KOSZYKÓWKA

I-laLa Wisły:
Wisła — Lech

(I liga kobiet)
Hala UJ;

Kr. — AZS Rzeszów

(II liga kobiet)
G-odz. 17,30 Hala Korony :

Korona — Start Łódź
(II liga mężczyzn)
PIŁKA RĘCZNA

Godz. 15.30 i 17

Finały PP mężczyzn
Godz. 16—21 Hala Wawelu:

VIII Międzynarodowy’ Turniej
Wyzwolenia Krakowa

(kobiety i mężczyźni)
HOKEJ

Godz. 18 -Sztuczne' lądowisko:
Cracovia — Baildon

(I liga)

Jutro

me-

„świętc wojny” o

to trofeum. Trzykrotnie zwy
ciężała Wisła, raz Craeovia.
Mimo dzielącej obydwie dru
żyny różnicy klas, spotkania
są zawsze bardzo zacięte, in
teresujące i na ogół pada w

nich sporo bramek. Przypo-
mnijmy, że Wisła, wygrywała
2:1, 5:1 i 6:4 (w rzutach kar
nych, gdyż w normalnym
czasie mecz przyniósł remis
2:2), a Cracovia
zwycięstwo 4:1.

W nadchodzącą
— 15 bm. — na

przed 33 rocznicą
nią podwawelskiego
z rąk hitlerowców, rozegrany
zostanie kolejny mecz Craco-
vii 7. Wisłą o „Herbową tar
czę Krakowa”. Spotkanie od
będzie się na boisku przy ul.
Józefa Kałuży (ulicy noszą
cej imię znakomitego przed
wojennego piłkarza Cracovii
zamordowanego w Oświęci
miu).

Obydwie
wystąpić
niejszych składach, a dochód
z nieczu przeznaczyły ua

Belski Komitet Pomocy Spo
łecznej.

odniosła

niedzielę
dwa dni

wyzwole-
grodu

drużyny mają
w swych najsil-

PIŁKA NOŻNA
Godz. 12 • Boisko ' Cracovii:

Cracęvia — Wisła
(„święta wojna” o „Herbową

tarczę. Krakowa”)
KOSZYKÓWKA

VIII Międzynarodowy Turniej
Wyzwolenia Krakowa

(kobiety ,i mężczyźni)
HOKEJ

Godz. 13 Sztuczne lodowisko:
Craeovia — Baildon

(i liga)
BOKS

Godz. 14.30 Halą Wisły:
Wisła — Polonia W-Wa

(Puchar Polski)

Godz. 16 Hala Wisły:
.Wisła — Olimpia

(i liga kobiet)
Godz. 11 Hala UJ:

AZS Kr. — AZS Rzeszów
(II liga kobiety

Godz. 12 Hala Korą/iy:
Korona — Start Łódź

(II ligą mężczyzn)
PIŁKA RĘCZNA

Godz. 9.30 i 11 Hala Hutnika:
Finał PP mężczyzn

G-odz. 9.30—14.30 Hala Wawelu:

--------- ------- —— ---------

—.....

MALT LOTEK PŁACI: w I
losowaniu — za piątki po 228.405
zł, za czwórki po 1.165 żł, za

trójki po .63 zł; w II losowaniu
— za piątki po 58.057 zł,
czwórki po 1.094 zł, za trójki
77 zł.

ENPRESS LOTEK PŁACI:
piątkę 950.145 żł, za czwórki
4.582 zł, za trójki po 136 zł.

za

PO

za

P°

Rok rmniony w kulturze fi
zycznej został już podsumo
wany. O największych sukce
sach i Występujących niedo
ciągnięciach rozmawiamy dziś
z dyrektorem Wydziału Kul
tury Fizycznej i Turystyki U-
rzędu Miasta Krakowa — mgr
Zdzisławem OLESZKIEM.

— Panie Dyrektorze — jak
generalnie oceniłby Pan mi
niony rok?

— W moim przekonaniu był
to dobry rok dla naszej kultu
ry fizycznej.

— Przejdźmy więc do

szczegółów...
— Muszę się cofnąć do roku

1975 by w pełni zobrazować pe
wne nawę pociągnięcia. kto; e

dziś zaczynają przynosić owoce

i pozwalają mi ua stwierdzenie,
że rok 1477 był dobrym rokiem
Otóż po tefurrnie administracyj
nej kraju, powstał plan rozwoju
bazy sportowej i turystycznej,
zatwierdzony przez nasze wią-
dze zwierzchnie, który to plan
uwzględnił wszystkie najisto
tniejsze potrzeby bardzo, szero
ko pojętej kultu-y fizycznej, od
jej formy najpopularniejszej. —

W Turnieju taftnia
WCZORAJ w hali Wawełn rozpoczął się VIII międzynarodowy

hirnięj kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej, zorganizowany g okazji
33 rocznicy wyzwolenia Krakowa. Otwarcia impiezy dokonał
z-ca dyr. WKFiT —• mgr J. Nowak

W .pierwszym ftieczu-turnieju pań Jeflnota Treortn pc&onalą
p,...... ...... ... . ... . ...................... i j............... .. .

23:14 (11:7), Najwięcej
lora7iOpacią6,a

Znacznie ciekawsze
czące bez kompleksu
strzeleckiej W. Kułagi v __v

pierwszą część spotkania wyrównany pojedynek, ulegając osta
tecznie 18:23 (12:12). W zwycięskim zespole, poza tatowymi re
prezentantkami Cracovii, wystąpiły młode, nieźle prezentujące
się zawodniczki: A. Tuchowicz- B. Stanek, M Kramer i J. Ko
tarba. Najwięcej bramek strzeliły: dla Cra:ovii- Siodłak 6, Jaś-
kowiec i Hajduk po 5. dla AZS-u — Kułaga 7, Walczyk 5.

W turnieju mężczyzn AZS pokonał hidustromontażę. Kutina
26:21 (12:10). Najwięcej bramek strzelili- dla krakoW.‘.,i — Fi
giel 10, Hecżko 6, Sakowicz 4, dla Jugosłowian — MoslaMac 13.

Akademicy zaskoczyli przeciwnika agresy wną obroną i szybki
mi atakami, uzyskali prowadzenie 9.2, którego, nie potrafili n-

trzymać, dzięki czemu rywale zmniejszyli przewagę do 2—3
bramek. Większą skuteczność krakowian w końcówce pozwoli
ła im osiągnąć 5-bramkowe zwycięstwo.

W ostatnim spotkaniu pierwszego dnia turnieju Wawel po.
bardzo słabej, chaotycznej. grze pokonał Oracovię 31:19 (13:3).
Na 10 minut- przed Końcęm meczu wcjsk-iw» prowadzili 3 bram
kami, jednak' lepsza kondycja i dobrze wyprowadzany szybki
atak przesądziły o wysokim zwycięstwie. Najwię. ej bramek
strzelili: dla Wawelu: Koper 8 i Górecki 6. dla Cracovii -

tlik 5 i Molenda 4.

p^^sntujące mierny poziom Jugosłowianie ?.e Ślaviji Kmina
bramek dla zwycięż. ?yń uzyskała JSoko-

dla pokonanych Metb edovi** 7.

było spotkanie Craućwń z AZS-em. ’5Val-
akademiczki dzięki świetnej dyspozycji
i doświadczeniu L, Walczyk leczyły przez

masowej, aż po sport wycęyno-
. wy. Plan został opracowany W

oparciu o potrzeby- wiosek,
gmin, rniast,. dzielnic,, klubów

sportowych i organizacji ma
sowych oraz turystycznych. Jak
wspomniałem, nasze ustalenia

zostały zaakceptowane przez
władze miasta, utrzymaliśmy te
reny przewidziane pod zagospo
darowanie dla potrzeb kultury
fizycznej, tak że mogliśmy spo
kojnie planować nasze prżensięę
wzięcia. Opracowaliśmy harmo
nogram prac uwzględniając?
kolejność działań, ńa początek
rozpoczynając te inwestycje,
które by’.y najpilniejsze dla
sportu, rekreacji i turystyk
oraz te, wynikające z inicjaty
wy ludzi, którzy gwarantowali,

: że ich’ poczynania zostaną u-

wieńczone powodzeniem.
Czy wystarczyło pie

niędzy n* wszystkie po
trzeby?

— W zasadzie tak. Np. w mi
nionym roku n:e brakowało
środków na zapłacenie wszyst
kich wykonanych inwestycji,
czy też ich pewnych części jak.
np. budowę hali Wawelu, mo
dernizację sztucznego lodowiska,
obiektów Wisły, stadionu Hu
tnika, budowę boiska Garbarni,
gminnych ośrodków sportu i

rekreacji, hoteli w Myślenicach
i „Pod Kopcem” Łącznie na te
cele i wiele innych, mniejszych
przedsięwzięć, wydaliśmy bli
sko 39 mibonów zł. Ponadto
duże fun.uusze przeznaczyliśmy
na rozwój, sportu. rekreacji,
wypoczynku i turystyki. Na te

cele wydatkowaliśmy około 48
milionów złotych,, głownie, na

działalność Wojewódzkiej Fe
deracji Sportu (finansującej wy
czyn sportowy) — 35 min, lecz
także na Ludowe Zespoły Spor
towe, ■sport szkolny, masowy
(TKKF), na Aeroklub Krakow
ski, działalność rekreacyjną w

osiedlach, gminach, zakładach
pracy. ...................

— Jest takie pojęcie „bia
łe plamy” określające irtiej-
śc* gdsie nie zostało nic lub
prawię nic zrobinuę w danej
dziedzinie zytia. Są takie
„Mąłiś "plślmj”’ ‘tkfeże ń'* ' Pia
nie kultury fizycznej (miasta
i województwa. Czy uczyni
liście eirś hy jh żhkwidoWać,
lub ćhoeby częściowo po-
mnifjźsz.ye?

—■Tak, są „białe plamy” i

systematycznie stararhy się
wymazywać je z mapy. Mogę z

całą udpowie.izialnoŚŁią stwier
dzić, iż już zapoczątkowaliśmy
okres likwidacji tego zjawiska
i.plan ha każdy. rok p; zewidu-

je kolejne prze isięwzięcia w

tym względzie Staramy się po
magać luąności zaniedbanych'
sportowo terenów w opracowy
waniu planów, zapewniając
środki finansowe, proponując
kierunki działania Mamy tu
dobre 'loźwadeżenia, z takich
właśnie inicjatyw powitało już
wiele boisk. placów do gry,
ścieżek zdtowia. gminnych o-

środków’ sportu- i rekreacji. W
o-i zeszłym roxu przybyły np. ..

' środki w Rzeszotarach, Sta-

W WWWwwwww w w
Pilno mu było na dwór, spodziewał się pewnie, że

Maigret zatrzyma go w przejściu, albo przywoła z

powrotem ale komisarz nie uczynił tego, tylko zaczął
znów wchodzić na górę.

— Drzwi na prawo — powiedziała matka, gdy do
tarł do podestu.

Zapukał. Odezwał się dziecinny głos:
— Proszę wejść.
Matka stała ciągle na dole, nieruchoma, z uniesioną

ku niemu twarzą, podczas gdy otwierał drzwi i za
mykał: je za sobą.

— Nie przeszkadzaj sobie.
Józef- siedział w łóżku, podparty kilkoma poduszka

mi, z nogą w gipsie az ;do połowy uda, Zrobił ruch
jakby się chciał podnieść.

— Na schodach minąłem się z twoim przyjacielem.
— Wiem;
— Dlaczego on na mnie nie zaczekał?
Pokój był niski, tak że Maigret prawie sięgał gło

wą do belki stropowej. N’e był też duży, łóżko zaj
mowało wię-ej niż połowę izby. Na rozrzuconej nie-

porządnie pościeli leżało pełno pism ilustrowanych
i kawałków drewna poprzyeinanych scyzorykiem.

— Nudzisz się?
Było tam wprawdzie jedno krzesło, ale zarzucone

rozmaitymi przedmiotami, jak kurtką, procą, dwie

czy trzy książki i kawałki drewna.
— Może pan zrzucić wszystko, co tam leży —

. po-,
wiedział- uzięćlak.

Jean-Paul Gastin był podobny do swego ojca i mat-
_____ _ __

. ............

ki Marcel był podobny do ojca. Józef inie przyponu- j.e zrozumiał w pół słowa . N,e był zaniepokojony, jak
jego matka. Nie wyglądało na to, że się bał. Przy
patrywał się tęgiej sylwetce swego gościa z twarzą
pozornie obojętną i zastanawiał sie, jaką przyjąć po
stawę

— Pan o tym wie?
— Tak. . .

— Doktor panu powiedział?

szkole

Dcjazdówie, w tym
w Pcimiu, Węgrzcach
e.-.y Wiśniowej,
debrze uklaaa nam się

piątkach,
powstaną

' Wielkich
Bardzo

współpraca z Krakowską Radą
Związków Zawodowych. Rok
1977 był roKiem czynów społe
cznych związkowców, załóg za
kładów piacy. na rzecz bazy
sportowo-rekreacyjnej. Umowy
o współpracy zawarte przez nas

z. KRZZ, OHP, LOK i spół
dzielczością mieszkaniową, któ
rych celem była w’aśnie rozbu
dowa bazy, dały bardzo dobre
rezultaty, powstało wiele ła
dnych, dobrze zagospodarowa
nych obiektów. T to tanim ko
sztem. Służą one z powodze
niem lud zie nr pracy.

— Mówimy wciąż o in
westycjach, bazie, remon
tach, A jak ocenia Pan mi
niony ruk pod względem e-

feklów sportowych i tury
stycznych?

•— W sporcie, choć wzrosła
ilość mistrzowskich tytułów
zdobytych w krajowym współ
zawodnictwie przez nasze dru
żyny oraz sportowców w kon
kurencjach indywidualnych, o-

ceniam rok jako nie najle
pszy. Istnieją bowiem zbyt duże

dysproporcje, luki. Np. mamy
świetny wyczynowy klub — Wi
słę, ale po nim bardzo wielką
przerwę i dopiero Hutnika i
znów ogromną lukę. Nie udało
nam się — generalnie rzecz bio-
rąc — zmniejszyć tych przerw,
podciągnąć w górę klubów dru
giego i trzeciego rzutu. Lecz

było też kilka cennych osiągnięć
jak np. postępy pływaków’ MKS
Jordan. SeKcja ta, mimo gor
szych warunków od Wisły czy
Koron;’, uzyskała doprawdy
godne podkreślerra efekty, po
kazała iż można, przy zaanga
żowaniu trenerów, sportowców-,
rodziców’, piąć się w górę, na
wet v/ tak trudnej konkurencji
jak pływanie Cieszy wciąż ro
snąca rar.ga sportu i wf w

szkołach, martwi brak szero
kiego rosweju kultury fizycz
nej w środowisku akademic
kim, cieszy rozw’ói sportu miej
skiego, poszerzanie działalności
TKKF-u, «le nwtwi nie najle
psza pracą kilku klubów, które
nie potrafią przyspieszyć

'

swego
marszu w górę.

Dla turystyki to był dobry
Wzrosła liczba go»<:i, któ-

odwdedżili nasze wojewódz-
— pisaliście już szczegóło-

o tym w „Echu” — wzio-
...

- -i ‘-u-

rystycżnych, a jednocześnie
zmalała liczba zarzutów na

działalność tych biur (otrzyma
liśmy w całym roKu tylko trzy
skargi na krakowskie oddziały
biur turystyczny?!:). Nastąpiła
stabilizacja kadrowa załóg,
wzrost fachowości,, kultury ob
sługi. Bardzo dobrze można
ocenić obsługę g,up turystycz
nych, teraz przed biurami za
dania poszerzenia zakresu . u-

sług, skierowania większej tro
ski na potrzeby indywidualne
go turysty, W obsłudze ruchu

turystycznego stworzyliśmy do
prawdy. szeroki front, działały
biura, ale też bardzo poważnie,

* 9■;
z dużym zrozumieniem i i

gazowaniem liczne —

. I

szym — wydziały Urzędu y
sta: Wydział Kultury, Ha#t

Komunikacji, Finansów, tys.
praca była debra, pozwały’
możliwie sprężyste i . jak ns

psze podejmowanie gości,
— Wspomniał Pan o t

pracy różnych wy działo,
zabezpieczeniu sezonu |
rystycznęgo. To pry,
chyba normalne, tak być(
winno.

— Owszem tak być poyi, I

ale nie zawsze tak było, o,
tnio jednak wiele zmieniło i'
na lepsze w tym względzie.)
bez znaczenia jest tu dobry ; I

mat dla naszej działalności
Komitecie Krakowskim'
zainteresowanie i osobiste j
angażowanie się w sprawę
tury fizycznej prezydenta
rzego Pękali i wiceprezytB
Barbary Guzik. Dzięki lej jj5.
ihylnej atmosferze nastąpiło
generalnie rzecz hiotąc — s-'
re ożywienie w Krąkowia, >,
szerzenie kręgu osób, któn
sprawy sportu, turystyki
wypoczynku są bliskie. Moi
więc więeei i lepiej zdziai;
szybciej i skuteczniej przez*
ciężyć przeszkody, usunąć ba:
ry I to pozwala mi z optya
mem oczekiwać, ze plar.y i
ten rok zostaną w. pełni zrei
zowane, że przybędzie w i

szym mieście obiektów’ spor,
wych i rekreacyjnych na mi
rę potrzeb, że młodzież bęiii
mogła z powodzeniem podno;
swe kwalifikacje sportowe,
jej rodzice coraz lepiej wyp
ęzywać po pracy.

Dziękuję za rozmowę:
JERZT LANGU

•*

rok.

rzy
two
wó

sły obroty przedsiębiorstw
', a

Sam odgadłem . przedtem. Co robiliście razem z

Marcelem kiedy cię motor potrącił?
Józef przyjął to z widoczną ulgą..
— Nie znalazł pan podkowy? — spytał.
Te słowa poruszyły coś w pamięci Maigreta. Prze

cież on gdzieś widział podkowę. Było to w czasie

oględzin domu Leonii Birard. Zardzewiała podkowa
poniewierała się na podłodze, w prawym kącie od
okna, niedaleko naszkicowanego kredą konturu za-

, wtłaczającego położenie ciała
To nie uszło jego uwagi. Chciał nawet o to zapy

tać. Ale •później, gdy podnosząc podkowę zauważył
gwóźdź, pomyślał, że prawdopodobnie na nim wisia-
la. Na wsi wielu ludzi, znajdując na drodze podkowę,
zatrzymuje ją w domu jako przynoszącą szczęście
maskotkę.

Danielou i żandarmi, którzy przeszukali dom jesz
cze przed nim, musieli pomyśleć to samo.

— Rzeczywiście, u Leonii Birard jest podkowa —

odpowiedział.
.— To ja ją znalazłem, w dniu wypadku. Byliśmy

Hutnika
W HALI Hutnika rozpoczął • l

finałowy turniej piłki ręcża
mężczyzn o Puchar Polski. Su
tują 4 1-ligówfe z-espóly: Stal Al

lec, Wyorzeże, Gęianśk, Wi
Płock i Hutnik.

W. pierwszym dniu znakont •’

zwycięstwo odnieśli sżczypicrńij
krakowscy. Wrócili oni dosłowA ‘

tuż przed finałem z długiego wj:
ne-e po RFN i Berlinie Zacnodni:
w czasie którego rozegrali : I

spotkań i mimo, iż wystąpili ta .

sWyca trzech czołowych graefl
— Kałużinskiego, Gmyrka i Gai
pielą (są na obozie kadryj zaprę
zentowali wysoką formę gromi«
Wisłę 37:18 (21:5). Najwięcej on

mek zaobyii: dla zwycięzców: Ko
zieł 9, Witkowski 8,‘ Migas 6
Gawlik 5,

' dla Wisiy — Starzy^
ski a (W tym 4 ■z karnego).. • ••1

Krakowianie rozpoczęli .

'

z o-

gromnym impetem, ich ataki rś.
po raz kończyły się-celnym śtiza|
łem i zdobyciem bramki, natoj
miast w defensywie zaporą kt..
do przebycia dla- zespołu z Piec
ka był świetnie dys ponowar.?
bramkarz Hutnika — Gonciarezyij
Wisła dopiero przy stanie o;9 zdo
łała uzyskać honorowy punkt Jj
rzutu karnego (w. 13 min.).

W drugim meczu po bai?dzo za
ciętej i wyrównanej walce Stal
Mielec pokonała Wybrzeże Gdaósi
22:20 (9:11). Najwięcej bramek

strzelili; dla Stali — Nowak ?-
dla Wybrzeża — Pałka 7. Dziś

dalszy ciąg zawodów. (1)

nał żadnym rysem ani rzeżnika. ani jego żony. Był
niewątpliwie ładniejszy od 'amtyeh dzieciaków,
glądał na zdrowego, zrównoważonego chłopca.

Maigret usiadł na parapecie okna, plecami do
wórza i ogrodów, na tym samym miejscu, które
dawno zajmował Marcel Nie spi.esrył się do rozmo
wy. Nie pó to, jak mu to się zdarzało na ‘Quai des

wy-

Orfevres, by zbić z tropu swego rozmówcę, tylko
dlatego, że nie wiedział od czego zacząć. ,

Józef pierwszy przerwał milczenie, by spytać:
— Gdzie jest mój ojciec?
— U Ludwika.

Chłopak zawahał się, zanim znów zapytał:
— Co z nim jest?
Po co było ukrywać przed nim to, o czym musi-ał

dobrze wiedzieć.
— Theo położył go. ....

Wiadomość raczej uspokoiła go, zamiast zatrwożyć.' z Marcelem na drodze do morza, kiedy się o nią
— Czy moja matka jest na dole z babcią?

'

potknąłem. Było ciemno Zabrałem ją. Kiedy prze-
— Tak. chodziliśmy koło■starej, miałem tę podkowę w ręku..
Słońce chyliło się ku zachodowi na niezmiennie ja- Okno od strony drogi było otwarte. Podeszliśmy ci-

snym niebie i łagodnie grzało plecy Maigreta. Z.ogro-. „chutke.
dów dolatywał śpiew ptaków,
gdzieś na blaszanej trąbce.

— Nie eheesz, żebym ci zdjął gips?
Można było pomyśleć, że Józef spodziewał się tego,

jakieś dziecko grało .

— Czy Leonia była we frontowym pokoju?
— W kuchni. Drzwi były uchylone.
Nie mógł powstrzymać się od uśmiechu.
— .Najpierw chciałem wrzucić podkowę do

żeby ją. nastraszyć.
— Tak samo, jak wrzucałeś zdechłe, koty i

nieczystości?
,

— Nie -tylko, ja tó robiłem.
— Ale zmieniłeś zdanie.

. ■(Ciąg dalszy nastąpi)

domu,

różne

47)

BIRMINGHAM. W II run
dzie tenisowego turnieju
Grand Prix W. Fibak prze
grał z R. Ramirezem (Mek
syk) 6:7, 6:3, 2:6.

WARSZAWA. W
mistrzostwo I ligi
Gwardia Wrocław’
Resoyią 3:1 (14:16,
115:7), a Włocłayia przegrała z

mielecką Stalą 0:3 (9:15,
10:15, 13:15).

LES DIABLERETS. A. IHo-
ser (Austria), przed . E. Mit-
termaier i I. Epple (obie-

Telegraficznie
RFN) wygrała zaliczany do
narciarskiego PŚ bieg zjaz
dowy

MELBOURNE. Podczas mię
dzynarodowego mityngu lek
koatletycznego B. Malinow
ski wygrał bieg na 3 km z

przeszkodami (8.38,39), a Wł.
Komar zwyciężył w pchnię
ciu' kulą (17,88 m).

KATOWICE. W tenisowym
turnieju o Grand Prix Pol
ski W. Woj-r chowski (Nad-
wiślan) wygrał z A. Czaprac-i
kim (Zagłębie Wlb) 5:7, 6 3,
6:3. •

meczach o

siatkarzy,
wygrała ź

15:4, 15:3,

Numer indeksu: 35099


