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Dzisiaj po mies-ęcznej przerwie wmawia

obrady belgradzkie spotkanie przedstawicieli
35 państw-sygnatariuszy Aktu Końcowego
KBWE. Zgodnie z przyjętym programem prac,
odbędzie się posiedzenie plenarne oraz posiedze
nie redakcyjnych grup roboczych, których ce
lom jest przygotowanie dokumentu podsumo
wującego to forum. Obecna faza spotkania bel
gradzkiego jest końcowa. W okresie 13 tygodni
pierwszych dwóch faz spotkania odbyły się w

sumie 224 posiedzenia, w tym 47 plenarnych.
Uczestnikom nie udało się jednak uzgodnić po
glądów na temat dokumentu końcowego, w

związku z czym trzeba było przedłużyć spotka
nie o miesiąc.

Rozmoow „ostatniej szansy
KAIR, LONDYN

W Jerozolimie rozpoczynają się dziś rozmo-

wy ministrów spraw zagranicznych Izraela i

Egiptu w ramach wspólnej komisji politycznej.
Przy okrągłym stole zasiądą także: sekretarz
stanu USA Cyrus Vance oraz — w charakterze

obserwatora — dowódca Doraźnych Sił Zbroj
nych ONZ na Bliskim Wschodzie gen. Ensio
Silasvuo. Rozmowy te są określane przez wielu
komentatorów jako „spotkanie ostatniej szan
sy”, bowiem między stronami utrzymuje się
poważna różnica stanowisk w wielu sprawach,
a zwłaszcza w kwestii palestyńskiej.

■ W czasie minionego wee
kendu w7 Turcji doszło ponow
nie do aktów terroru na tle po
litycznym, w wyniku których
4 osoby poniosły śmierć.

■ W czasie rodzinnego spot
kania w miasteczku tureckim

Zijaret doszło clo kłótni mię
dzy zwolennikami partii repu
blikańskiej i sprawiedliwości,
która zakończyła się strzelani
ną. Pięć osób poniosło .śmierć,

■ Stolicę Tajlandii ogarnęła
fala pożarów. Ogień strawił
setki domów i sklepów, pozba
wiając ciachu nad głową 2 tys.
mieszkańców’ stolicy. Prasa

tamtejsza przypuszcza, iż poża
ry są dziełem chińskich pod
palaczy, którzy chcą 'wymusić
ubezpieczenia, jako że cały biz
nes jest w’ rękach chińskich.

■ W Pakistanie utworzono 12

specjalnych trybunałów, które

byłego premiera
innych czolo-

Pakistańskiej
która • sprawo-
czasu wojsko-.

sądzić mają
Ali Bhutto oraz

'wych działaczy
i Partii Ludowej,
; wała władzę do

i

Iii
wego zamachu stanu. Trybu-

- naly zajmują .się óskąf^eniąnii
o nadużycie władzy.

■ Ulewne deszcze spowodo
wały powódź w brazylijskich
stanach Rio de Janeiro, Sao
i'aulo i Minus Gerais. Śmierć
poniosło co najmniej 18 osob.

■ W niedzielę wieczorem w

centrum Belfastu eksplodowały
3 bomby, powodując znaczne

szkody w kilku sklepach. Nie

było ofiar w Ludziach.

■ Według najnowszych do
niesień, liczba ofiar śmiertel
nych trzęsienia ziemi na ja
pońskiej wyspie ldzu wynosi 21.

■ Polowa wioski Canevizza,
w pobliżu Padwy, została za
sypana w wyniku osunięcia się
skał i podmokłego gruntu z po
bliskiej góry. Ludność zdążyła
opuści swe domy.

■ Rząd indonezyjski nakazał (
zastosowanie aresztu domowe- i

go wobec byłego zastępcy sze-j
fa policji — genenrała Siswadji. I

Zarzuca mu się sprzeniewie- f
rżenie 6 mld rupii (ok. 14,5 min j
dolarów). j

I
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O ruchu i muzyce „punks” pi-
sze się ostatnio wiele w świato
wej prasie. Trudno w tej chwili

przesądzać, czy jest to moda

przejściowa, czy też istotne zja
wisko społeczne w. Europie za
chodniej. Jednakże „punks" —

buntownicy lub chuligani w za
leżności od punktu widzenia,
zdobywają coraz większą popu-'
larność wśród pozbawionej per
spektyw młodzieży. N'z: przed
stawiciele „punks”.

CAF — Keystone
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Najcenniejsza pomoc
Otrzymaliśmy list od emeryto

wanej nauczycielki, pani Janiny
Suchodolskiej, zam. przy ul.
Stachowicz* 15, która w tym
trudnym i pięknym zawodzie

przepracowała 50 lat, a jak wy
nika z listu, nadal interesuje się
losami wychowywanej przez
siebie młodzieży, bo pisze:

„Zwróciłam uwagę, że wśród

nazwisk niosących pomoc star
szym i samotnym ludziom w ra
mach „Banku ludzkich serc” są
i nazwiska moich byłych uczniów
i uczennic. Sprawia mi to praw
dziwą radość. Proszę Was zara
zem o przekazanie słów uznania
i serdecznych podziękowań
uczniom kl. II, Zespołu Szkół

Mechanicznych przy al. Mickie
wicza — Januszowi Cieszkows
kiemu i Piotrowi Bębenkowi —

za okazywaną mi systematyczną
pomoc w przynoszeniu opału z

piwnicy. Obie z siostrą choruje
my, a schody w domu, w któ
rym mieszkamy są bardzo stro
me...” .

Spełniając z przyjemnością tę
prośbę pragniemy równocześnie

przypomnieć, że taka właśnie

pomoc w codziennych, a uciążli
wych sprawach jest dla osób

starszych i nie w pełni spraw
nych fizycznie najpotrzebniejsza.
Apelowaliśmy już o roztoczenie

sąsiedzkiej opieki nad samotny
mi emerytami i rencistami.

Przypominamy, że apel ten jest
wciąż aktualny, (hs)

„Bezpośrednie spotkanie z trzecim rodzajem'*

„Inwazja44 z kosmosu
w miasteczku Eyereit

WASZYNGTON

Szalone powodzenie ma w USA
film pt. „Bezpośrednie spotka
nie z trzecim ’

rodzajem" przed
stawiający inwazję przybyszów
z kosmbśu na Ziemię. W kulmi
nacyjnym momencie akcji, kie
dy kosmiczni nieprzyjaciele
zbliżają się do Ziemi — miasto

żostaje odcięte' od dopływu e-

nergii Podczas wyświetlania te
go filmu w miasteczku Everett,
w stanie Waszyngton, dokładnie
w tym momencie zapanowały
całkowite ciemności i publiczność

W Stoczni Szczecińskiej im. A .

Warskiego trwają prace przy bu
dowie kolejnego masowca uniwer
salnego ms „Walka Młodych”, o

nośności 33,5 tys. DWT. Jest to

taka sama jednostka, jak niedaw
no zwodowany m s „Feliks Dzier
żyński”. Obok prac przy konstruo
waniu kolejnych sekcji, dokonano
niedawno przesunięcia zmontowa
nego bloku — rejonu rufy i siłow
ni masowca na pochylnię w miej
scu zwodowanego z końcem ubie
głego roku semikontenerowca.

Dzięki tej metodzie stoczniowcy
mogą wejść na tę samą pochylnię
z kolejnym blokiem rufowym na
stępnej jednostki, przy jednocze
snym montażu pozostałych sekcji
ms „Walka Młodych”. Na zdjęciu:
prace przy budowie kolejnych sek

cji m s „Walka Młodych”.
Undro

W jednym z basenów portu Los Angeles (USA) doszło w niedzielę
do zderzenia amerykańskiego tankowca z włoskim frachtowcem.
Zbiornikowiec „Sealift China Sea” uderzył dziobem w zakotwiczony
w basenie statek ..Lorenzo d’Amico”. W burcie frachtowca powsta
ła 5~metrowa szczelina. Oba statki sczepily się.
tonąć. Ofiar w ludziach nie było. Statek wioski

powierzchni tylko dzięki sczepieniu z tankowcem i działaniu pomp.
„Lorenzo d’Amico” przybył 7 Włoch w listopadzie ub. roku tlla
dokonania naprawy. Tankowiec przepływał basen bez ładunku.
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zamarła z przerażenia, tym
większego, że właściciel kina
sam przestraszony, nieudolnie

tłumaczył w ciemnościach, że

nic się nie stało. Przez 20 mi
nut widzowie mieli wrażenie, że

istotnie staną oko w oko z Mar
sjanami. Za to po wznowieniu

projekcji, film nie robił już po
dobno wrażenia.

Autorem filmu jest' młody
hollywoodzki realizator, Steven

Spielberg. Po niebywałym suk
cesie „Szczęk”, które przyniósły
ok. 400 min doi. dochodu, Spiel
berg przygotowywał swe ,,c»]
kanie” niezwykle starannie

ciągu 2 lat. Kosztem 18 min
larów nakręcił film, którego
maty.ka interesowała go
dzieciństwa.

Na ekranie oglądamy kolejne
fazy narastania „fascynacji”
zjawiskiem nie zidentyfikowa
nych obiektów, począwszy od

wykrywania ich przez radary i
kontrolne urządzenia powietrz
ne. Następnie pojawiają się
świadkowie, zazwyczaj Amery
kanie ze stanu Indiana. Spotka
nia z istotami „pozaziemskimi’/
ooiilowac zaczynają w wydarze
nia niepokojące. Inżynier elek
tryk, oślepiony przez światło

wysyłane przez OVNI, na poły
ogłuszony i półprzytomny wsku
tek zetknięcia się ze zjawiskami
magnetycznymi, uważany jest
początkowo przez rodzinę i zna
jomych za psychicznie chorego.
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Stały rozwój działań
na rzecz poprawił

'
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Jak wynika z prognoz demograficznych, w 1990 r. — 5 min,
zaś w 2000 — ok. 6 min osób osiągnie wiek emerytalny. W

zaspokajaniu potrzeb seniorów dużą rolę odgrywa system opie
ki społecznej, którego celem jest organizacja życia ludzi sta
rych, często niezdolnych do samodzielnego zajmowania się wła
snymi sprawami. Psychologowie i lekarze uważają, że najwar
tościowszą formą jest świadczenie ludziom starym opieki w

miejscu ich zamieszkania, w dotychczasowym środowisku.

Kompleksowy program popra
wy opieki nad weteranami pra
cy jest ważnym elementem rzą
dowego-planu rozwoju ochrony
zdrowia i opieki społecznej do
1990 r. Przewiduje on ni. in. u-

Fracht owiec zaczął
utrzymuje się na

W filmie wyzyskano wszelkie
możliwe atrybuty techniczne

współczesnego kina. Przedziwnie
skonstruowane pojazdy tańczą
balet kosmiczny, w takt muzyki
słyszanej przez „nawiedzonych",
zaś „humanoidy”, symbolizujące
ewolucją gatunku ludzkiego i

przedstawiciele wyższych inteli
gencji, mają uszy w zaniku, li
czy zaś zredukowane do szparek,
przypominając swym wyglądem
wielkie pająki, komunikujące się
między sobą za pomocą telepatii
Nie potrzebują rąk ani nóg. nie

mających zastosowania w cywi
lizacji czysto intelektualnej.

Film ma więc atrybuty gwa
rantujące powodzenie: tajemni
czość tematu, jak też spiętrze
nie dziwnych zjawisk, na pogra
niczu „thrilleru”: produkty zni
kają z lodówek, skrzynki na li
sty otwierają się same, śruby
odkręcają się pod wpływem zja
wisk magnetycznych...

Pierwszy dom

'n wiosce oljmpijskiej
W stolicy Związku Radzieckie

go zakończono budowę pierwsze
go z osiemnastu wielopiętrowych
budynków mieszkalnych wioski

olimpijskiej. Po zakończeniu

Igrzysk osiedle będzie gotowe
do przyjęcia kilku tysięcy no
wych lokatorów.

tworzenie zawodowej służby so
cjalnej, nowych placówek zaj
mujących się problemami geria
trii i gerontologii. Powstanie tak
że wiele nowych dziennych do
mów i punktów opieki Społecz
nej.

W ostatnich latach uległa dal
szej poprawie sytuacja mate
rialna rencistów i emerytów.
Jest to przede wszystkim wy
nik przeprowadzanej właśnie

podwyżki rent i emerytur, zwła
szcza „starego portfela”, która

dotyczy 2,6 min osób. Ponad 120

tys. osób wypłacono od razu ca
łą kwotę z powodu osiągnięcia
33 roku życia. Przyspieszono
również podwyżkę dla ponad
89-tysięcznej grupy inwalidów

wojennych i wojskowych oraz

byłych więźniów obozów hitle
rowskich.

W działaniach na rzecz popra
wy warunków życia ludzi star
szych ważną rolę spełniają
związki zawodowe. Ruch zawo
dowy, nadzorujący działalność

instancji ubezpieczeń społecz
nych, dąży m. in. do upowszech
nienia praktyki, aby odejście z

zakładu na emeryturę odbywa,
ło się równocześnie z wręczeniem
pracownikowi powiadomienia
ZUS o przyznaniu świadczeń e-

merytalnych lub renty.
Ponad milionowa rzesza eme

rytów i rencistów — członków
ruchu zawodowego korzysta z

różnorodnych form wypoczynku
w domach związkowych, leczy
się w sanatoriach i na wczasach

profilaktycznych. Korzystają o-

ni również z usług zakładowej
służby zdrowia. Wielu seniorów

wysoko ceni możliwość wypo
czynku organizowanego przez ra
dy zakładowe na terenach o-

gródków działkowych.
Emeryci otrzymują również

pomoc finansową z funduszów

związkowych. Środki z funduszu

socjalnego przeznaczane na ten

Unikatowy samochód ozdobiony
przez hobbystę Raya Farnera a-

merykanskimi monetami i ban
knotami obiegowymi. Oryginal
ny pojazd zo'tał zaprezentowaćy
na wystawie w St. Louis. Dla

ochrony przed... numizmatykami
cenna karoseria została pokryta
przeźroczystą powłoką z plasty
ku. ' CAF — UPI

Urlio Kekkonen

ponownie wybrany
prezydentem Finlandii

HELSINKI

W Finlandii odbyły się wybory
prezydenta Republiki na lata
1978—84. Jak tego powszechnie
oczekiwano, wygrał je Urho

Kekkonen, sprawujący stanowi
sko szefa państwa od 22 lat. W

kampanii przedwyborczej domi
nowały przede wszystkim zagad
nienia z zakresu polityki zagra
nicznej. Agencje podkreślają, że

wynik wyborów oznacza pow
szechną aprobatę polityki Kek-
konena — ścisłej -współpracy
Finlandii ze Związkiem Radziec
kim we wszystkich dziedzinach.

I

cel wynoszą ok. 0,5 miej zł rocz
nie. W wielu przedsiębiorstwach
istnieją także zakładowe kola

emerytów i rencistów będące
formą samorządu. Prowadzi się
tam działalność kulturalną i

rozrywkową, wyświetla filmy,
organizuje odczyty, spotkania i

cykle porad,
wykorzystuje

Wiele zakładów

bogate doświad
czenia społeczne i zawodowe se
niorów w pracy z młodymi pra
cownikami.

KOMPLEKSOWY program
współpracy krajów członkow
skich iiWćG przyjęty w 1971 r.

stanowił główną treść działal
ności wszystkich organów
RWPG w 1977 r. — stwierdził
sekretarz RWPG — N. Faddie-

jew, w wywiadzie udzielonym
agencji TASS. Minione 2 lata

cnara^ie.ryzowały się nowymi
osiągnięciami w rozwoju go
spodarki narodowej krajów
członkowskich RWPG,

W PRADZE odbyło się spot
kanie sekretarza generalnego
KU KPCz — G . Kusaka, z prze
bywającym w Czechosłowacji
sekretarzem generalnym KC KP
Chile — L . Coiwalanem.

An-

%/-

-y-

WCZORAJ premier G.
dreotti złożył na ręce pr
aenta Wioch — G. Leone

misję’ mniejszościowego rządu
chadeckiego, którego pracami
kierował o ci 17 miesięcy.

W PONIEDZIAŁEK przybył z

Nikozji do Aten sekretarz ge
neralny ONZ — Kurt Wal«i-
heim, który w stolicy Grecji
kończy swą podróż po krajach
zaangażowanych w kontiik^ cy
pryjski.

DWA KANAŁY bezpośredniej
łączności satelitarnej zaczęły
działać między stolicami ZSRR
i USA na mocy porozumienia
między obydwoma państwami.

NA RÓŻNYCH odcinkach 450-

kilometrowej granicy wietnam
sko - kambodżańskicj trwają
walki, określane jako spora
dyczne starcia i wymiana og-

I 'Zachmurzenie małe,
zamglenia 1 lokalne

na

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie w zachodniej części
wyżu,
Rano

mgły. Wiatry południowe i

południowo-wschodnie 3 m

sek. Temperatura dniem od
minus i do plus 2, nocą minus
2—6 st. C.
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Udział SD
w kampanii
wyborczej

Delegacja TPRP

z wizytę
w Polsce

Hołd bohaterom
wyzwolicielom Warszawy

na VI i VII. Zjeź-

przez Plenum CK

zobowiązuje instan-
Stronńict.wa

wysiłków

Próblemś-tyce udziału radnych
— członków Stronnictwa Ilemo-
kratyćzńegó w realizacji zadań
SSołećZnó-gośpódSrcżyćli do 198-9
r". — póświęćóńe było X Plenum
ĆChtralftego Komitetu Strtiri-
Sićtwa Demokratycznego, które
16 bm. odbyło się w Warśża-
Wie. Obrady prowadził prżeWO-
daicż.ąćy CK SD — Tadeusz W.

Młyńczak.
W referacie i dyskusji podkre

ślone, że Stronnictwo Demo
kratyczne wnosi wkład w reali
zację ogólnonarodowego progra
mu budowy rozwiniętego społe
czeństwa socjalistycznego — u-

chwalonego
dz.ie PZPR.

Przyjęta
SD uchwała
eje, kolą i aktyw
rio zwiększania wysiłków na

rzecz dalszej intensyfikacji roz
woju usług bytowych i ogólno
społecznych oraz produkcji ryn
kowej spółdzielczości pracy i
rzemiosła.

Plenum podkreśliło, że polity
czna platforma wyborcza FJN
do rdd narodowych stopnia pod
stawowego, będąca wynikiem
postanowień II Krajowej Kon
ferencji PZPR, obrazuje skalę
dotychczasowych dokonań i kre
śli perspektywę dalszego postę
pu opartego ó nadrzędność zasa
dy wszechstronnego rozwoju
człowieka i zaspokajania jego
potrzeb. Plenum zobowiązało
członków SD do czynnego po
parcia programu FJN zaangażo
waną pracą i aktywnym udzia
łem. w kampanii wyborczej.

« H, Jabłoński w Toruniu • P. Jaroszewicz w Bydgoszczy
członka Biu-

KC PZPR,
Rady Pań-
Jabiońskiego

Z udziałem
ra ■Politycznego
przewodniczącego
siwa — Henryaa
obradowała lii bm. w Toruniu
Wojewódzka Konferencja- Spra
wozdawczo-Wyborcza PZPR.

W wygłoszonym referacie I
sekretarz KW PZPR w Toruniu
Zygmunt Najdowski omówił
główne kierunki pracy woje-

Dwaj radzieccy
kosmonauci

powrócili na Ziemie
Po wykonaniu zaplanowanych

zadań i eksperymentów na' po
kładzie orbitalnego kompleksu
naukowo-badawczego „baiui-b
— „Sojuz-26” — „Sojuz-27” kos

monauci Władimir Dżanibekow
i Oleg Makarew, zgodnie z pro
gramem lotu, powrócili w po
niedziałek na ziemię. Prace na

stacji orbitalnej „Śalut-6” kon
tynuują kosmonauci Jurij Ro-
ńianieńko i Gieorgij Grćczko.

Lądownik statku kosmiczne
go „Sojuz-26” dokonał łagodne
go lądowania w wyznaczonym
rejonie terytorium Związku
Radzieckiego, 31') km na Zachód
od Celinogradu w

Samopoczucie
po ląddwaniu jest

W ładowniku

już-26” dostarcżóńo na

materiały z wynikami badań i

eksperymentów.

Kazachstanie,
kosmonautów
dobre.
statku „So-

żiemię

Ostatnia droga
Józefa taMstao
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Na cmentarzu Rakowickim w

Krakowie mieszkańcy naszego
regionu pożegnali wczoraj zasłu
żonego działacza ruchu robotni
czego, b. przewodniczącego WRN
W Krakowie i posła na Sejm,
wiceprzewodniczącego KK FJN
JÓZEFA NAGÓRZANSKIEGO.

W godzinach przedpołudnio
wych trumna ze zwłokami

Zmarłego wystawiona była W

budynku Urzędu Miasta przy
ni. Basztowej 22, a następnie
przy dźwiękach orkiestry woj-
SkśWej 6 Pomorskiej Dywizji
Fewietrzńe-DesanfoW’ej o godż.
13.86 kondukt żałobny wyru
szył ną cmentarz, towarzyszyły

kompanie honorowe WP i

Szkoły Chorążych Pożarnictwa,
poczty sztandarowe organizacji
partyjnych, Społecznych, związ
kowych i młodzieżowych.

Żs trumną szła najbliższa ro
dzino Żmarlego oraz delegacja
Romitetu Centralnego PŻP.R, w

której uczestniczyli: kierownik
Biura Spraw Sejmowych KC
PZPR Zenon Wróblewski, zaśtęp-
ea kierownika Wydziału Órgani-
oóey.inegO KC PZPR Antoni Ba
naszak, zastępca kierownika
Wydziału Przemysłu Ciężkiego
Transportu i Budownictwa KC
V Henry';. Pudłowski, wice
przewodniczący Ogólnopolskiego
Komitetu FJN Wit Drapićh oraz

prredśtaWicióle. władz woj.
krokowskiego ps erólo k zaśtęprą
Otleftki Biura Pelityeżneftó KC,

I sekretarzem KK PZPR Kazi
mierzem Barcikowskim, delegacja
woj. nowosądeckiego z wojewo
dą Lechem Bafją, delegacja woj.
tarnowskiego z I sekretarzem
KW PZPR Stanisławem Gębalą
i w-ojewodą Janem Sokołowskim.
Obecny był także konsul gene
ralny ZSRR w Krakowie Iwan
Korczma.

Za delegacją postępowały
tłumy mieszkańców Krakowa i
śąśićdrtich województw — górale
podhalańscy, robotnicy, chłopi,
przedstawiciele władz, zakładów
pracy z całego regionu.

W imieniu władz partyjnych
i administracyjnych naszego wo
jewództwa
irańskiego
prezydent
Pękala. W
chu robotniczego przemówił dr
Maksymilian Budziwojski. Przed
złożeniem trumny do grobu roz
legła się trzykrotna salwa kom
panii honorowej WP i popłynęły
dźwięki krakowskiego hejnału.

Mogiłę Zmarłego pokryły set
ki wieńców i wiązanek kwia
tów. Uroczystości żałobne za
kończyła „Międzynarodówka”.

pożegnał J. Nagó-
nad otwartą mogiłą

m. Krakowa Jerzy
imienin działaczy ru-

Na zdjęciu: przy trumnie ze zwło
kami Józefa Nagórzańskiego wy
stawionej w gmachu Urzędu Mia
sta Krakowa wartę pełnią człon
kowie KK PZPR z zastępcą człon
ka Biura Politycznego, I sekreta-
rżem Kazimierzem Barcikowśkim.

’ot. JADWIGA RUBlS

wódzkiej organizacji partyjnej
w realizacji uchwał VII Zjazdu
PZPR w aktualnych warun
kach społeczno-ekonomicznych,
w oparciu o postanowienia 1'1
Krajowej Konferencji PZPR.

Na zakończenie dyskusji za
brał glos członek Biura Polity
cznego KC PZPR, przewodni
czący Rady Państwa Henryk
Jabłoński. Oceniając wysoko do
robek organizacji partyjnej woj
toruńskiego mówca podkreślił
potrzebę doskonalenia stylu
pracy organizacji i instancji
PZPR w działalności politycz-
no-organizącyjnej.

Na zakończenie obrad podjęto
uchwałę na temat głównych
kierunków działania wojewódz
kiej organizacji partyjnej na la
ta 1978—80. . Dokonano wyboru
nowych wojewódzkich władz
partyjnych. I sekretarzem KW
PZPR w Toruniu został ponow-

wybrahy Zygmunt Najdow-

Na zaproszenie ZG TPPR —

przybyła wczoraj do Warszawy
delegacja Centralnego Zarządu
Towarzystwa Przyjaźni Radziec
ko-Polskiej z przewodniczącym
Rady Związku Rady Najwyższej
ZSRR, przewodniczącym Cen
tralnego Zarządu TPRP Aiek-
siciem Szytikowem,

Tego samego dnia odbyło Się
spotkanie delegacji radzieckiej z

członkiem Biura Politycznego
KC PZPR, przewodniczącym ZG
TPPR — Janem Szydlakiem i

innymi członkami władz naczel
nych TPPR.

Radzieccy goście przebywać
będą w naszym kraju przez
kilka dni. W trakcie pobytu
przeprowadzą rozmowy z człon
kami kierownictwa TPPR. Prze
widuje się podpisanie proto
kółu o współpracy obu brat
nich organizacji w 1978 r.

raz 33
rocznicę

hitlerowskiej
stycznia 1915

10.00 rano na

Głównego

święci War-
oswobodzenia

okupacji,
roku o

ruinach
załopotał

Po
szawa

spod
17
gódz.
Dworca
zwycięski biało-czerwony sztan-
da r.

W przededniu 33 rocznicy wy
zwolenia WarszAwy odbył się u-

róezysty koncert w Sali Kon
gresowej PKiN Na koncert
przybyli: członkowie Biura Po
litycznego KC PZPR — mini
ster obrony narodowej gen. ar
mii Wojciech Jaruzelski i wice
premier Jan Szydlak oraz go
spodarze województwa stołecz
nego z sekretarzem KC, I sekre
tarzem Komitetu Warszawskie
go PZPR Alojzym Karkoszką i
prezydentem miasta Jerzym Ma
jewskim. Przybyli też członko
wie władz naczelnych ZSL i SD.

Obecna była delegacja TPRP
z przewodniczącym Centralnego

Zarządu, przewodniczącym Ra.
dy Związku Rady Najwyższej
ZSRR Aleksiejem Szytikoweip,
Przybył ambasador ZSRR w

Polsce Stanisław Piłotowicz.
Na widowni honorowe miej,

sca zajmują weterani ruchu ro-

botniczego i kombatanci q
wojny światowej.

IV miejscach pamięci narodo,
'

wej złożono kwiaty, w stolecj.
nym Ratuszu wręczono doroczną)
nagrody miasta
Warszawy.

W stolicy gościli,
tradycyjnie co roku,
nicy pracy i wyszkolenia bojo,
wego z całego kraju.

stołecznego

zapraszani,
przodów-*

J■
------------

Węzłowe zadania

nie
ski.

Z
ra

prezesa
Piotra Jaroszewicza obradowała
16 bm, w Bydgoszczy Wojewódz
ka Konferencja Sprawozdawczo-
Wyborcza PZPR.

Ludzie pracy woj. bydgoskie
go dobrze wykorzystali w mi
nionych dwóch latach stworzo
ne przez partię i rząd warunki
c'la realizacji zadań społecznych
i gospodarczych. — stwierdził w

referacie I sekretarz KW PZPR
w Bydgoszczy — Józef Maj
chrzak.

Następnie głos zabrał członek
Biura Politycznego KC PZPR,
premjer Piotr Jaroszewicz. Pod
kreślając, że ziemia bydgoska
od lat zyskała sobie w kraju o-

pinię regionu prężnego i gospo
darczego, premier zaznaczył, że

przed wszystkimi ogniwami
partyjnymi, państwowymi i go
spodarczymi stoją obecnie po
ważne zadania w realizacji po
stanowień II Krajowej Konfe
rencji PZPR.

Mówca wskazał na znaczenie
otwartej twórczej dyskusji, bę
dącej wyrazem deraokrąęji so
cjalistycznej, trwałej więzi spo
łeczeństwa z polityką partii.

Konferencja przyjęła program
działanią na lata 1978—1980.
Wybrano nowe Wojewódzkie
władze partyjne. I sekretarzem
KW PZPR w Bydgoszczy po
nownie został wybrany Józef
Majchrzak.

udziałem -

Politycznego
Rady

członka Biu-
KC PZPR,

Ministrów —

Roboty o wartości 1.650 min zl

wykonają w tym roku

mostostalowcy” z Krakowa
95

Krakowski „Mostostal” zapi
sał znowu na swym końcie w

ub. roku olbrzymi dorobek, na

który złożyły Się roboty w

Hucie „Katowice” przy rekor
dowym (w skali światowej!), bo
trwającym 11 miesięcy, monta
żu wielkiego pieca nr 2 i o-

biektów wchodzących w jego
kompleks produkcyjny. Ponad
to prowadzono prace w Hucie
im. Nowotki w Ostrowcu Świę
tokrzyskim, Hucie im. Lenina,
Cementowni w Ożarowie, WSW
w Andrychowie. W

dokonywano montażu

drogowego w al. 29
nowohuckiego Domu
Domu Technika, hali
treningowej GTS „

biektów Politechniki
skiej, Akademii Wychowania
Fizycznego i AGH oraz nowych
obiektów Krakowskich Zakła
dów Armatur.

Za granicą „mostostalowcy”
montowali obiekty i urządzenia
rafinerii ropy, naftowej w Kon
go i Mauretanii, cementowni i
elektrostalowni w Iraku, chłod
ni składowej w CSRS i cemen
towni W NRD.

Krakowie
wiaduktu

Listopada,
Kultury,

sportowo-
Wisła”, o-

Krakow-

„Szaflary" pracuia pełna para
a nart w sklepach wciąż rt

W Tatrach zima w pełni i to

udana, a w sklepach sportowych,
magazynach a nawet w wytwór
ni nart w Szaflarach — pustki.
Co tylko zejdzie z produkcji,
znika natychmiast, a za wszyst
kich stron dalekopisy wołają
„przyślijeie jeszcze”. Narty z

Szaflar Zrobiły w Polsce ólbrzy-
mią karierą. Właściwie mało
kto ogląda się za nartami z im
portu.

IV 1977 r. wykonano w Szafla
rach 177 tys. par nart. Z tego 76
tys. sprzedano do końca grudnia
ub. roku na rynku krajowym
i nart zabrakło. Teraz cala bie
żąca produkcja „leci” też na ry
nek krajowy i stale mało. To
nie tylko wytwórnia nart zro
biła karierę, tylko narciarstwo

zyskuje sobie coraz więcej ama
torów. Z tych względów naj
wyższe władze przyznały w ub.
roku „Szaflarom” 54 min zł na

rozwój produkcji rynkowej.
Pieniądze te wykorzystano na
tychmiast. I obecnie stoi już no
wa hala produkcyjna oraz sze
reg nowych maszyn, dzięki któ
rym już w tym roku produk
cja nart w Szaflarach wzrośnie
o 30 proc., a więc będzie ich 225
tys. par, z tego połowa trafi na

rynek krajowy, a połowa do od
biorców zagranicznych.

Obecny rok jest okresem dal
szych i.nwestyęji . zwiększają
cych produkcję. Na tym jednak
nie koniec. „Szaflary” postano
wiły — w 1979 roku, po pełnym
zakończeniu inwestycji rozwojo
wych, nie tylko wykonać 290 tys.
part nart, ale jakością dorównać
światowej czołówce i to Opiera
jąc Się główni* na polskich pół
fabrykatach. Ta deklaracja zala

gi złożona w czasie niedawnego
posiedzenia KSR ma pełne po
krycie w dotychczasowej pracy
załogi. Narty z Szaflar są coraz

lepsze.
Przemysł chemiczny dostarczą

już polskie wykładziny fenolo-
we, ślizgi i emalie, które w

czasie dwuletnich prób zdały
doskonale egzamin. Jak tylko
zmaleje tegoroczne zapotrzebo
wanie rynku, ruszy w „Szafla
rach” produkcja nart dla naj
większego odbiorcy polskich
nart — Kanady, która w tym
roku znów powiększyła zamó
wienie. (a. rak.)

IV sumie wykonano roboty
wartości 1 mirt 585 min zł.
Mieści się w tym również pro
dukcja własna stalowych kon
strukcji, których przygotowano
13.400 ton.

Na przestrzeni ub. roku wy
stąpiły jednak w tym przodu
jącym przedsiębiorstwie nasze
go regionu duże napięcia i
trudności, spowodowane wielką
koncentracją potencjału wyko
nawczego na . priorytetowych
placach budownictwa przemy
słowego, a także brakiem ter
minowego otwierania frontów
robót przez niektóre inne za
łogi, niedoborem dostaw mate
riałowych i niedostatkiem spa
waczy i monterów.

O sprawach tych mówiono
wczoraj .podćżaś 65 •sesji, -.Kon-,
ferepcji Samorządu Robotnicze-,
gó, ''której' pfżewódiifeżyD KW'
kretarz KZ PZPR W. Kaczma
rek, a w której ■uczestniczyli: I
sekretarz KD PZPR i przewod
niczący
Mroczka
ńóczenia
wicz.
działania na rok bieżący, usta
lając wzrost zadań w porówna
niu ż r. 1977 ó 4,1 proc. Wartość
produkcji sięgnie 1 mld 650 min
zł. Kontynuować się będzie roz
poczęte już prace głównie w

Hucie „Katowice” i w -Hucie
ińi. Lenina oraz na innych, li
cznych krakowskich placach
budowlanych. Największa kon
centracja wystąpi jednak przy
pracach montażowych w nowo

powstającej tzw. małej walcow
ni stalowych profili w Hucie
im. Nowotki w Ostrowcu Świę
tokrzyskim. (bp)

po li Mnierencji FO
W Nowym Sączu odbyła sją

wczoraj narada aktywu społe.
czno-gospodarczego woje wódz*
twa, na której omówiono naj,'
ważniejsze zadania w pracy po
litycznej i gospódareżo-spółećz*
nej po II Krajowej Konferencji,
PZPR.

Jak wynika z referatu wy.
głoszonego przez I sekretarza
KW PZPR Henryka Kosteckiego
oraz dyskusji, węzłową sprawą
jest dyscyplina w realizacji
postawionych planów oraz

wzrost produkcji rynkowej,
eksportowej, ale bez zwiększe
nia zatrudnienia oraz importu.
Bardzo istotnym problemem jest
też wzrost produkcji w rolnic- I

twie i gospodarce żywnościowej
oraz przyśpieszenie budownictwa
mieszkaniowego.

Podćżas narady sekretarz KW
PZPR Kazimierz Rygucki przed
stawił ocenę dotychczasowego
przebiegu obecnej kampanii Wy- ;.

borczej oraz zadania w jej ko
lejnych etapach.

DRN Nowa Huta A.
oraz dyr. nścz. Zje.i-
„Mostostal” J. Lecho-

Uchwalońo program

Jazda na zmodyfikowa
nych: wrotkach, będących de- .

.Sita. .z... kólkrimi,^ mywanych
„skatebord”,' stała się na Za-

sh&dzip ■.szal^mc:: modna. O-
statnio rekordzistą w tej dzie
dzinie został 14'4et'ni
Clark, który osiągnął rta i'ó-"
rze w ■pobliżu Jdhannesbrir-t
ga prędkość S5,4 km. na gó-'
dzihe.

Odkrycże na miarę mikroskopu
MOSKWA
Ważny wkład, w rozwój świa- I

towej kryminalistyki, wniósł ro
syjski uczony E. Burinski. , O- ■
pracował on specjalną metodę
fotografowania, którą pozwała
odczytywać niewidoczne — star
te lub zamazane teksty. Żą po
mocą tej metody były m, in.-od
czytywane stare zapisy na per- |

gaminie. . Rosyjska Akademia
Nauk nagrodziła Burinskiego
Nagrodą im. Łomonosowa. Odr i

krycie Burinskiego porównuje
się do wynalezienia mikroskopu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 stycznia i
1978 reku zmarł

mgr ROMAN JAWOROWSKI

Zmarł
Teofil Ociepka

W Bydgoszczy zmarł 15 bm. W
wieku 87 lat Teofil Ociepka, Za
liczany do najwybitniejszych
europejskich malał zy-prymiiy-
wistów. Zaczął malować przed
51) laty, będąc maszynistą turbin
w kopalni „Wieczorek” w Jano
wie. Jego malarstwo, inspiro
wane baśnią, fantazją i legen
dami śląskich górników, zyskało
sobie w świecie wielkie uznanie.
Obrazy Ociepki wystawiane by
ły w wielu krajach.

Ziemniaki na sztuki
BUKARESZT

„Proszę mi zważyć jeden karto
fel”, „Dla mnie proszę dwa ziem
niaki , bo mam dzisiaj gości” —

takie życzenia można usłyszeć w

sklepach w rumuńskich miastach

okręgu Hargit, gdzie był w ubie
głym roku wyjątkowy urodzaj na

Ziemniaki,. Bulwy o wadzę 2 kiló-
tramów ftie byty tu rzadkósćiĄ.

z-ca dyrektora d/s ekonomicznych Miejskiego Przedsię
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, wielo
letni pracownik resortu gospodarki komunalnej, zasłużony
działacz społeczny. Za swą niestrudzoną pracę odznaczony
został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, •

Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za -

Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Złotą i-Srebrną
Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Medalem
10-lecia i 30-lecia PRL oraz wieloma innymi odznaczeniami

i medalami.
W Zmarłym tracimy oddanego sprawię budownictwa

Polski Ludowej, organizatora życia społeczno-gospodarcze
go naszego miasta, wybitnego człowieka i przyjaciela.

Pogrzeb odbędzie Się na cmentarzu Rakowickim w środę
18 stycznia o gódz. 9.15.

DYREKCJA, SAMORZĄD ROBOTNICZY
I ZAŁOGA MPWiK

S.fp.

Michał Surma
n«sz najukochańszy Ojciec, Brat i Dziadziuś, po długiej
i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zmarł
w Krakowie dnia 9 stycznia 1978 roku, w wieku 67 lat.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie przy
zwłokach w czwartek 19 stycznia, o gotłz. 10, w kościele
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowa
dzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Pogrążeni w głębokim smutku i żałobie ■
CÓRKA, SIOSTRY, SZWAGROWIE, WNUCZKA,
RODZINA i OPIEKUNOWIE



Nr 13(9935) ECHO KRAKOWA Str. 3

Dokumentalne tidjęcie z walk u Kraków w styczniu 1945 roku — most Kościuszki u wylotu
Bi. Krakowskiej. FOT. ARCHIWUM

W 33 rocznicę wyzwolenia Krakowa

12 stycznia 1945 r. na przyczółku sandomierskim

zagrzmiaio tysiące dział. Był to początek kolejnej
wielkiej ofensywy Armii Radzieckiej, która przy
niosła umęczonemu ponad 5 lat trwająca okupa
cją narodowi polskiemu upragniona wolność. Wol
ność tą odzyskała także i ziemia krakowska. Wol
ność ta jednak została okupiona wielką daniną
krwi i życia żołnierzy radzieckich. Nie wszystkim
było dane dojść do Berlina. Na terenie byłego wo
jewództwa krakowskiego poległo ich ponad 15.500.

stycznia 1945. r . do walki
o wyzwolenie ziemi kra
kowskiej wśród tysięcy

ir.nych żołnierzy radzieckich

wyruszył starszy lejtnant gwar
dii WAGIENAK SIEMIONO-
WICZ ZACHARIN oficer 13 Tar-

r.opolsko-Szepietowskiej Bryga
dy Pancernej Gwardii. 16 sty
cznia Zacharin wdarł się swym
czołgiem do wsi Iwanowice, któ
ra okazała się silnie umocnio
nym punktem oporu nieprzyja
ciela na podejściach do Krako
wa. Wykorzystując zaskoczenie

przeciwnika, Zacharin zmiaż
dżył gąsienicami czołgu dwa
działa przeciwpancerne, a og
niem armaty zniszczył dwie hau
bice. Hitlerowcy rychło ochło
nęli z zaskoczenia i przeciwko
załodze bohaterskiego czołgu
skierowali trzy działa przeciw
pancerne. Rozgorzał nierówny
bój. Mistrzostwo, zdecydowanie,

Słoneczne,

patelnie
Oszczędzanie, tradycyjnie

dotąd wykorzystywanych,
surowców energetycznych
(gaz ziemny, energia z węgla
czy ropy) przeradza się to

kosztowną modę.
Przykładem może być pod

jęcie przez jedną z firm za
chodnich produkcji składa
nych patelni słonecznych.
Można na nich, na świeżym
powietrzu, np. w ogródku,
usmażyć w ciągu kilku mi
nut jajecznicę czy upiec mię
so korzystając wyłącznie z e-

nergii słonecznej, za darmo
— ehciałoby się powiedzieć
— jeślt nie brać pod uwagę
energii zużytej przy produk
cji oryginalnych patelni.

A muszą kosztować słono
— chociażby ze względu na

rozmiar. Średnica skupiają
cego promienie zwierciadła
wynosi 1 metr. ?1 wykonano
je zapewne — choć producent

1siętymnie chwali—zma-
I teriałów równie deficyto-

| wych, co surowce energety-
i czne.

wola walki, nagłe manewry do
wódcy radzieckiego czołgu cał
kowicie zaskoczyły Niemców.

Byli pewni, że szybko zlikwidu
ją samotnika, który odważył się
wtargnąć do wsi. Tymczasem
Zacharin nie cofnął się przed
przeważającym przeciwnikiem.
Celnym ogniem zniszczył jedno
działo. Opanowanie dowódcy u-

dzieliło się jego podwładnym.
Czołg wykonał jeszcze jeden
manewr, oddał kolejny strzał 1

drugie działo przestało być gro
źne. W chwilę później zamilkło
i trzecie. Straty Niemców nie

licząc wozów bojowych wyno
siły 110 zabitych. Zadanie zało
ga radzieckiego czołgu wyko
nała. Wieś została zdobyta. Hi
tlerowcy jednak nie pogodzili
się z jej utratą i przystąpili do
kontrataku, podczas którego Za
charin został ciężko ranny. Nie

opuścił jednak pola . walki to
cząc bój, aż do chwili gdy na
deszły główne siły kompanii. I
właśnie w tej ostatniej chwili,
gdy zwycięstwo było całkowite,
nieprzyjacielski pocisk przerwał
życie bohaterskiego czołgisty.
Nie powrócił już do słoneczne
go Azerbejdżanu, pozostał na za
wsze na polskiej ziemi, płacąc za

jej wyzwolenie najwyższą cenę
— życie. Prezydium Rady Naj
wyższej ZSRR nadało mu po
śmiertnie tytuł Bohatera Zwią
zku Radzieckiego.

łodszy lejtnant ALEKSIEJ
NIKOŁAJEWICZ JURIEW

był oficerem 286 Dywizji
Piechoty 115 Korpusu Armijne
go. Po walkach o wyzwolenie
Krakowa 18 stycznia jego dy
wizja ruszyła w pościg za nie
przyjacielem, nacierając w kie
runku Krzeszowic. Miejscowość
tę hitlerowcy przygotowali do

długotrwałej obrony. Gdy straże

przednie dywizji podeszły pod
miasto, zostały ostrzelane og
niem broni maszynowej ze

schronu bojowego, który unie
możliwiał dalsze natarcie. Pró
by zdobycia go nie powiodły
się Wówczas Juriew będący do
wódcą plutonu rozpoznawczego
z wiązką granatów przeciwpan
cernych zaczął czołgać się w

kierunku bunkra. Drogę zagro
dziło mu sześciu hitlerowców.

Precyzja, mistrzowskie opano
wanie kunsztu bojowego i oso
bista odwaga nie zawiodły go i
niebawem na przedpolu bunkra
leżało sześć ciał w mundurach

feldgrau. Podczas tej walki Ju
riew został ranny. Przezwycię
żając ból czołgał się dalej. W

pobliżu celu rozpoczął się dra
mat bohaterskiego oficera, został

po raz drugi ranny i to ciężko.
Zebrał jednak resztki uciekają
cych .szybko sił i niemal pod
świadomie czołgał się dalej w

kierunku bunkra. Gdy osiągnął
cel. ostatkiem sił rzucił granaty.
Pozostali w tyle zwiadowcy wy
korzystując moment wybuchu i

błysk oraz silny wstrząs, który
na chwilę oszołomił hitlerow
ców, poderwali się do ataku,
błyskawicznie pokimali prze
strzeń dzielącą ich od pozycji
niemieckich, spadając hitlerow
com na kark. Zwycięstwo było
całkowite, śmiercionośny bun
kier zamilkł, droga do dalszego
natarcia była otwarta. Juriew

jednak tego już nie widział. Za
otwarcie drogi swoim towarży-
szom zapłacił życiem.' Za ten

bohaterski czyn Prezydium Ra
dy Najwyższej ZSRR nadało mu

pośmiertnie tytuł Bohatera

Związku Radzieckiego.
o tylko dwa przykłady
bohaterstwa żołnierzy
radzieckich, którzy pole

gli na krakowskiej ziemi. Po
dobnych im było w dziejach
II wojny tysiące. Oddali oni
swoje, często jakże jeszcze
młode życie, uwalniając od
zmory okupacyjnego terroru

miliony Polaków Niewymier
na jest cena krwi, oddana
przez nich w walce o wyzwo
lenie naszego kraju.

TADEUSZ WROŃSKI

Nowy rok na starych budowach

Szpital „B“ - eksperyment
o znaczeniu ogólnopolskim

SZPITAL „B” — inwestycja
długo planowana, jeszcze
dłużej oczekiwana. Rozpo

czął się trzeci rok budowy.
Dzisiejsze efekty? Powracamy
na tę buaowę obecnie (pisaliś
my o niej w czerwcu): w ro
ku 1977 przeznaczono tu na ro
boty budowlano-montażowe
421700 tys. zł. Z tego 32.700 tys.
zł oddano do dyspozycji „Zet-
beemu” a 10 min zł — KPRI.
„Zetbeemowi” zabrakło do peł
nego „przerobu” 3.200 tys. zł,
KPRI ąż 6.700 tys. zł. Plan fi
nansowy został zatem wyko
nany zaledwie w trzech czwar
tych. Miały być wykonane 4
kondygnacje nadziemne głów
nego gmachu szpitala a budo
wa jeszcze nie wyszła z ziemi.
Opóźnienia już na początku
cyklu budowy a Kraków tak
bardzo liczy na ten szpital,
który według planu powinien
być oddany w 1982 roku.

— Nie zostały wykonane
kondygnacje nadziemne, to

prawda, ale zaczęśliśmy robo
ty przy obiektach planowa
nych na później: zakładzie
anatomii patologicznej, kuch
ni, stołówce, pralni — infor
muje mnie kierownik budowy
mgr inż. Janusz Szkatuła.

STOIMY NA KRAWĘDZI
wykopu, wkrótce to wszystko
zamknie podłoga pierwszej
kondygnacji naziemnej i prze
słoni ściana szpitala. Ostatnia
okazja, żeby zobaczyć jak na

dłoni „korzenie” przyszłego
gmachu: trzy kondygnacje
podziemne zawierające sieć
technicznego uzbrojenia i po
mieszczenia zaplecza szpitala.
Trzeba się było z tym we
drzeć na 10. metrów w głąb
ziemi, wydobyć i wywieźć 33
tys. kubików ziemi, wsypać w

zamian 3 tys. ton żwiru. Płyta
fundamentowa pochłonęła 3
tys. kubików betonu i 400 ton
stali. -A to dopiero. podziemie
głównego budynku 1100-łóż-
kowego szpitala, który rozłoży
się na 12-hektarowej działce w

Bieńczycach.
— To jest trudna budowa —

kontynuuje jej kierownik. —

Wstrzymują nas przede wszy
stkim. szalunki. Szpital bu
dujemy wg nowej technologii
SBM-75 (system budownictwa
monolitycznego). Szalunki pro
dukuje na licencji - angielskiej
ZREMB Ż Międzyrzecza Pod
laskiego, Gdybym miał drugi
komplet szalunków, mógłbym
roboty przyśpieszyć, ale taki
komplet, kosztuje 18 min zł, a

poza tym ZREMB robi to tak
że po raz pierwszy i ma swo
je kłopoty wdrożeniowe. Do
tąd nie mam na budowie peł
nego kompletu szalunków na
wet do części podziemnej, choć
potrzebowaliśmy ich już w lu
tym 1977 roku. Nie dostaliśmy
też pełnego asortymentu kon
strukcji deskowań. Producen
towi płacą od tony produk
cji, więc pół tony łatwo może
nadrobić innymi elementami,
a nam ich brak uniemożliwia
korzystanie z całej reszty do
staw. Co było robić? Żeby dłu
żej nie wstrzymywać budowy
musieliśmy we własnym za
kresie — w warsztatach przed
siębiorstwa ■— przerabiać, do
rabiać, kompletować brakują

Mewy, srebrzyste ptaki, nieodłącznie związane są z krsjebrazem Wybrzeży Fot. CAF

ce elementy szalunków. Tego
harmonogram nie przewiduje.

JAK TO SIĘ DZIEJE, że
ta budowa nie jest traktowana
lak, jak na to zasługuje? Jest
to pierwszy w Polsce szpital
budowany systemem SBM-75,
wielka eksperymentalna bu
dowa, poligon doświadczalny
budownictwa szpitalnego.
Rzecz bardzo kosztowna (jed
no łóżko będzie tu kosztować
ponad milion-zł), ale jest w

tym cena nowości, koszt wdra
żania nowego systemu, który
na następnych budowach po
winien rentować.

Interesuje się tą budową
SARP, dojrzewa nawet podo
bno projekt zorganizowania
sympozjum dla podsumowania
doświadczeń i upowszechnia

nia ich. Pięknie. Tylko, że ze

wszystkimi wdrożeniowymi
problemami pozostała prawie,
sama 50-osobowa załoga. J.
Szkatuły z „Zetbeemu”. Do

bre reguły prac wdrożeniowych
przewidują wcześniejsze szko
lenie pracowników, zanim
przystąpią do pracy z czymś
nowym. Na budowie szpitala
„B” szkolenie odbywa się w

ramach pracy, na co nie ma

ani rezerwy czasowej ani fun
duszu wdrożeniowego, z któ
rego — pracującym w akor
dzie robotnikom — można by

wyrównywać zarobki nie osią
gane w czasie szkolenia.

UKOŃCZENIE BUDOWY
szpitala w terminie jest mało
prawdopodobne, jeśli nie na
stąpi koordynacja na szczeblu
resortów budownictwa, zdro
wia, administracji terenowej
i ochrony środowiska. Jest to

bardzo trudne zadanie inwe
stycyjne, o czym świadczą
choćby przewlekłe korowody
z zatwierdzeniem założeń tech
niczno-ekonomicznych i po
trzeba akcji mediacyjnej po
między zjednoczeniami i po
szczególnymi . uczestnikami
procesu inwestycyjnego..

Budowa ta powinna być
traktowana jako doświadcze
nie. którego efekty zyskają
znaczenie ogólnokrajowe.

HELENA NOSKOWICZ

Zęby
z komputera

Umiejętność wstawiania sztu
cznych zębów jest sztuką nie la
da, o czym dobrze wiedzą i fa
chowcy, i pacjenci protety
ków. Szczególnie skomplikowa
ne jest wyznaczenie prawidło
wego kształtu sztucznego, zęba.

Na wydziale medycznym Uni
wersytetu Kalifornijskiego po
stanowiono wykorzystać w tym
celu komputer, programując na
ciski na ząb i okolice dziąsła
podczas żucia pokarmu. Dokład
ność wyznaczania tych nacisków
jest tak duża, że nie trzeba wy
konywać tzw. mostka.

Cała operacja wstawiania sztu
cznego zęba, trwa w ten sposób
ok. pół godziny. Polega zaś na

nacięciu dziąsła, przygotowaniu
zębodołu i wprowadzeniu doń e-

lementu z tworzywa sztucznego
o szklistej powłoce, a następnie
nasadzeniu nań cokołu ze stali

nierdzewnej i korony zęba.

Opieka pielęgniarki PCK
Katarzyna M. Kraków;'Moja,

sąsiadka, osoba starsza i sa
motna nie jest - już w stanie-

wychodzić z mieszkania. .Pro
blemem staje się sprawa, co
dziennych zakupów i in. W

miarę możności pomagam jej,
ale sama mam mało cżUśu.

Słyszałam, że można takim
osobom zapewnić pomoc pie
lęgniarek z urzędu? Gdzie?

W Ośrodku Opiekuna Spo
łecznego właściwego dla' dane
go rejonu. Adres uzyska Pani
w Rejonowej Przychodni, albo
w Zespole Opieki Zdrowotnej
dla dzielnicy w której Panie

zamieszkują. Pracownicy O-
środka po zapoznaniu śię z

potrzebami osoby wymagającej
pomocy zapewniają bezpłat
ną, lub odpłatną opiekę pielęg
niarki PCK. (hs)

Wyjazd dziecka
Z. R. Jestem rozwiedziony,

dziecko jest przy żonie. Obec
nie żona zamierza na dłuższy
okres wyjechać z dzieckiem*
za granicę, czemu ja — z- pew
nych względów — jestem przey
ciwny. W jaki sposób . mpg.ę
prawnie przeciwdziałać wyjaz
dowi dziecka?

Może Pan wyśtąpić do Są
du Rejonowego, właściwego dla

danej dzielnicy (Wydział III

Rodzinny), z wnioskiem o wy*
danie zarządzeń opiekuńczych.
Jeśli Sąd uzna Pana argumen
ty, może wydać postanowie
nie, nie wyrażające zezwole
nia na wyjazd dziecka za gra
nicę. (JP)

Jak wysokie?
P. K . W jaki sposób obli

czane są w roku bieżącym
renty inwalidzkie, I, II i 111

.grupy ?
W roku 1978 renty inwalidz

kie obliczane są następująco:
przy I i II grupie 75 proc, od
2000 zł zarobku i 40 proc, od

pozostałej sumy zarobków,
przy III — 50 proc, od zarob
kudo2000złi40proc,odpo
zostałej sumy. Do tego docho
dzi dodatek 0,5 proc, przy I
i II grupie za każdy rok pracy
powyżej 5 łat, ale nie więcej
jak >«ą -20j;- prży III grupie
— analogicznie 0,4 proc; (iriar)

Zasiłek i odprawa
KL. Czy po śmierci b. pra

cownika, • który w chwili
śmierci znajdował się na eme
ryturze pracując równocześnie,
na pół etatu rodzina otrzyma
odprawę: a) z ZUS-u, b) z za
kładu, który go 'zatrudnia? Ćzy
ew. odprawa będzie obliczo
na' od zarobków, stanowią
cych podstawę wymiaru ren
ty czy też od dwóch tysięcy
wypłacanych za pół etatu?

Po zmarłym emerycie rodzi
na otrzymuje zasiłek pogrze
bowy z ZUS-u w wysokości
trzykrotnej renty lub emery
tury, nie mniej jednak niż
5000 zl. W sprawie odprawy
z zakładu pracy — informacji
winna udzielić Rada Zakłado
wa zakładu, (mar)

Jak grać w szachy ?
Adam G. Kraków. Poszuku

ję fachowej .literatury na te
mat szachów. Czy jest , ona .do

nabycia w Krakowie?
Niestety, jak nam wyjaśnia

PP „Dom Książki” od dawna

już nie ukazaia się na ten le
mat żadna pozycja, a że z re
guły wydawnictwa poświęcone
grze w szachy rozchodzą się
błyskawicznie, więc w krakow
skich księgarniach nic Pan z

tej dziedziny obecnie nie znaj
dzie. Jedyna szansa to zwrócić

się do Powszechnej Księgarni
Wysyłkowej, Warszawa, ul.

Nowolipie 4, która wysyła żą
dane tytuły za zaliczeniem

pocztowym, a ponieważ dys
ponuje znaczną częścią nakła
du może jeszcze posiadać
interesujące Pana pozycje, (hs)

Ocena skrzypiec
Czytelniczką L. Mam stare i

zapewne wartościowe skrzy
pce. Komu mogłabym je oka
zać, celem ew. stwierdzenia
ich autentyczności czy warr

tośći?

Radzimy porozumieć się z

mistrzem-lutnikiem Państwo
wej Filharmonii w Krakowie,
ul. Zwierzyniecka 1. (JP)

Naprawa zabawek
Czytelniczka. Gdzie można

oddać do naprawy zabawki

dziecięce, gumowe i mećha-?
niczhe?

Punkt usługowy „Praktycz
na Pani? przy ul. Lubicz 19,
przyjmuje do naprawy różne
go rodzaju zabawki. Punkt

czynny jest codzienie ed yodz,
15 do 17, (Iw)
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Z listów do redakcji

dzieciństwa?
niskim

niczym
o niej
kręgów

Gdzie są książki

„Dom
zapo-

w kilku wierszach

„Od dłuższego już czasu

chodzę pó księgarniach w

poszukiwaniu ładnych bajek
dla synka. Niestety, wszędzie
sprzedawczyni oferuje mi

bajki współczesnych auto
rów, a na pytanie czy jest
coś np. Brzechwy lub Tuwi
ma rozkłada bezradnie ręce.

Kupiłam dziecku kilka tych
nowych bajek, ale chciała-

bym mu poczytać również

książki, które mnie czytano
w dzieciństwie. Czym spo
wodowana jest obecna sytu
acja? Czemu nie wznawia się
takich pozycji, jak „Lokomo
tywa”, „Słoń Trąbalski”,
„Baśnie” Andersena itp.?

TERESA M.

Iwanowice

OD REDAKCJI: Nie tylko
rodzice szukają odporuiedzi
na to pytanie. Zasięgnęliśmy
informacji w PP

Książki”, niestety, z

wiedzi icyd.awniczych wyni
ka, że i rok bieżący nie za
powiada pod tym względem
rewelacji. Powinny się uka
zać trzy bajki Brzechwy,
ale... jeszcze w 1976 r. zapo
wiadano wydanie „Pana
Kleksa” tego autora, a także

„Ptasich plotek” Tuwima i

do tej pory nie dotarły one

do księgarń. Z olbrzymiej li
teratury dziecięcej ostatnich

kilkudziesięciu lat, stujorzo-
nej 'przez naprawdę świet
nych i rozumiejących dzie
cięcą psychikę autorów —

IMPREZĄ
ŚNIEGU” rozpoczyna
sezon turystyczny w dniu
bin. Automobilklub Krakom’

ski. Start nastąpi o godz. 9 z

placu Wolnica. Do udziału
zabawie zaprasza się wszy^.
kich posiadaczy samochodów

pasjonujących się turystyk,
motorową. Mile widziany lb
dział dzieci i młodzieży z

kami“i

przyjmuje
klubu

nartami. Zgłoszenia
Biuro Automobil.

Solskiego 33 do «

nie wznawia się praktycznie
nic. A jeśli już jakaś pozycja
się ukaźe, to w tak

'nakładzie, że znika

meteor, zanim wieść

dotrze do szerszych
rodziców. PP „Dom Książki”
nie ma, oczywiście, wpływu
na plany wydawnicze, ale

systematycznie sygnalizuje
ogromny, a wciąż nie zaspo
kojony popyt na książki
dzieciństwa. Jak dotąd, na

próżno... Nawet „Nasza Księ
garnia” jakby zupełnie za

pomniała o swych najmłod
szych czytelnikach. A chłon-

, na wyobraźnia dzieci nie da-

je się zbyć byle czym i nud
ne bajki wcale jej nie ba
wią...

W Charkowskich Zakładach Budowy Maszyn im. Lenina rozpo
częto montaż turbogeneratora o mocy 200 tys. kW. Jest on

przeznaczony dla Mołdawskiej Elektrowni Wodnej, która — w

lamach systemu energetycznego krajów RWPG — dostarcza

energię m. in. do Polski.

CAF — TASS

TEATR

prasza swoich sympatyków
bm. o godz. 17 na premier^
prasową sztuki W. Jaremy j jJ
Wolskiego pt. „Hej na smoka”j
Przedstawiona zostanie znana,
każdemu baśń, przybrana
kierezyje i pawie pióra, baśńj
która potrafi wycisnąć Izę d
szczerze rozbawić dowcipami.
Reżyserem jest J. Wolski, mu
zykę napisał Z. Jeżewski, set-i

nografię i kostiumy opraco.
wał K. Mikulski, a choreogra.
flę Z. Wlęcławówna.

*-^*v*>

Praco

PRZYJMĘ ucznia do nau
ki. zawodu introligator
skiego i rencistkę lub

emerytkę na 1/2’etatu, w

żawodzie introligatorskim.
Nowa Huta, Centrum B,
bl. 7 — telefon 412-25.

KURSY
PEDAGOGICZNE

FRYZJERKA męska po
trzebna. Posada stała. —

Grodzka 51 — fryzjer.
g-36316

RENG IS TKA zaopiekuje
się dzieckiem. — Oferty
37295 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

dla mistrzów zawodu

organizuje Zakład Dosko
nalenia Zawodowego

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

telefon 639-41 -1 - oraz

ul. FLORIAŃSKA 20,
telefon 228-90, 271-30

K-9Ó24

WPISY na kursy półro
czne pisania na maszy
nach oraz biurowości i ko
respondencji przyjmuje
Stowarzyszenie Stenogra
fów i Maszynistek w Pol
sce, Oddział w Krakowie,
ul. Wrzesińska 5/6, tel.
174-87, w godz. 8—13 i
16—19. K-90

PODSTAWY elektrotech
niki — korepetycje. Ka
niewski, tel. 114-73.

g-37079

FIZYKA, matematyka —

korepetycji udzielają stu
denci. Witowska, telefon
239-58 . 37227-g

Kupno
PRAKTICA. Tel. 363 -39 .

37021-g

PIANINO kupię. — Tel.
220-38 . g-37231

KIOSK nadający się do
sprzedaży kwiat ow — ku
pię. Oferty 37058 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

CZĘŚCI do samochodu

„Muscel” — sprzedam. —

Telefon 275-75 — godz.
9—11 . 37253-g

SPRZEDAM superkomfor-
tową garsonierę własnoś
ciową — Dąbie. — Oferty
37308 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MERCEDES 190 i 190 D —

sprzedam. Kęty; telefon
535-12 . 36986-g

KUPIĘ w Krakowie mie
szkanie własnościowe M-4
lub M-3. — Oferty 37322
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DUŻY pokój w komforto
wym pięknym mieszka
niu, z telefonem, zamie
nię na garsonierę. — Wa
runki do uzgodnienia. —

Oferty 37004 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

ZAOPIEKUJE się troskli
wie dzieckiem emeryt. —

Oferty 37049 „Prasa” Kra
ków, wiślna 2.

OPIEKUNKĘ do 2-letniej
dziewczynki przyjmę. —

Łokietka 12 B/ll.
g-37326

Dla osób

wyjsżdiających
za granicę

UDZIELAM korepetycji z

matematyki. — Zemanek,
ul. Kremerowska 9/5.

g-37320

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

g-36720

KURSY
PANIĄ lub pana do po
mocy w spacerach z

dziećmi, na trzy godziny
dziennie, przyjmę. — Te
lefon 200-25.

JĘZYKÓW OBCYCH

skrócone

Matrymonialne

370-74.

PROWADZĘ dyskoteki
weselne. Potrzebny orga
nista. Komandosów 23/63.

37284-g

DAM mieszkanie, utrzyj.
manie i wynagrodzenie
za opiekę przy chorej
osobie (nie leżącej). Ofer
ty 37014 „Prasa” Kraków,
Wislna 2.

organizuje

Zarząd Krakowski

Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej.

Zgłoszenia codziennie —

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

nr9—(IILO).

PRZYSTOJNY, rozwie
dziony, — wykształcenie
wyższe, dobrze sytuowa
ny, posiadający mieszka
nie w Krakowie, pozna
Panią do lat 32, ładną i

zgrabną. Cel matrymo
nialny. — Pożądane foto
grafie. ZWrót’ zapewnio
ny. Oferty 37053 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

K-18

FRZYJM1EMY opiekunkę
do dziecka. Osobny po
koi. Telefon 220-11 , wewn.

37. 37266-g

WOLNA, kulturalna, lat
37, własne mieszkanie —

pozna kulturalnego Pana
do lat 43. CeL matrymo
nialny. Oferty 37319 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KURSY
RENCISTKA — zatrudni
studentkę do sprzątania,
dwa razy tygodniowo —

przed południem. Oferty
37218 „Prasa” — Kraków,
Wisma 2.

ZAOCZNE

Nauka

KURSY
RADIOWO-

TELEWIZYJNE
1 stopnia — oraz

KINOOPERATORÓW
WĄSKIEJ TAŚMY

(16 mm)
organizuje Zakład Dosko

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

telefon 939-41 — oraz

ul. FLORIAŃSKA 20.
telefon 228-90 , 271-30

K-9039

©®@®®®®»e®s«ae®

TRABANT 601 combi, z

loku 1972 do 75 — kupię.
Podąc cenę i stan. Adam
Pacho, Nowa Huta
Na Skarpie 63/92.

g-37056

os.

WARSZAWA M-20, sprze
dam. Nowa Huta, os. Dą
browszczaków 18/60.

HARFĘ kupię. — Stan
obojętny. — Oferty 37315
„Prasa” Kraków, Wisl
na 2.

DZIEWIARSKĄ maszynę
„5”, dwupłytową. Kocha
nowskiego 19y6a.

37034-g

GDYNIA! M-2 spółdziel
cze zamienię na podobne
w Krakowie. Oferty 37321
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MIESZKANIA M-2 super-
komfortowe w Zakopa
nem i Krakowie, telefo
ny — zamienię na dwa
pokoje z kuchnią, super-
komfortowe w Krakowie.
Oferty 37005 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

GROIJOWSKA Bogną j. Hg
Kraków, os. Na Stoku-'
36/25, zgubiła legitymację
studencką, wydaną przez |
WSP.________________g-37297- 6r

SKODĘ lub inny po wy
padku, albo do remontu1,
kupię. Oferty 37232 ^Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SYRENA 104, rok prod.
1970, sprzedam. Telefon

658-94, godz. 17—19.30 .

37075-g

KOMFORTOWY — samo
dzielny pokój z kuchnią,
umeblowane, do wynaję
cia na okres 2—3 lat. —

Czynsz z góry za rok. —

Tel. 169-69 , godz. 18—20.

g-37316

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne poszukuje ńiekiępują-
cego pokoju. — Oferty
37006 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

Sprzedaż

MASZYNĘ dziewiarską —

ręczną nr 5 — sprzedam,
nelena Więcław, Kraków,
ul. Stepowa 6.

g-37311

1000 BONÓW PeKaO —

sprzedam. — Oferty 37057

„prasa” Kraków, Wisi-
na 2.

PRASĘ do bakelitu, du
żą wagę dziesiętną —

sprzedam. — Ul. Ułanów
46/41. g-37293

„ERIKA” sprzedam. Wia-
uomosć: os. Kazimierzow-

skie 18/367.

g-37296

KOŻUCH męski, nowy.
Modrzewskiego 35/5, go
dzina 17—29.

DRZEWA brzozy na pniu
sprzedam. Oferty 37046
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DWA pokoje, kuchnia,
balkon, telefon, 54 mt, su-

perlcomfortowe — osiedle
Oficerskie, zamienię . na

trzypokojowe, superkom-
fortowe. Peryferię, No
wa Huta — wykluczone.
Oferty 36979 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ mieszkanie
studentce. Oferty 37010
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ w Zakopanem
mieszkanie własnościowe,
dwa lub trzy pokoje z

kuchnią. Wiadomość: Za
kopane, telefon 53-73.

3 (1969-ej

WALASŻEK-Henzel Alina
— zamieszkała Nowa Hu'. Rt
ta, ul. Kamionka 8/9
zgubiła legitymację stu-i

dencką — wydaną przez uc

UJ. 36989-g| W

MICHALCZEWSKI Zdźi| S?

sław — zamieszkały Kra. ,

ków, ul. Altanowa 2 -

zgubił legitymację
dencką nr 526/72 — wyda
ną przez WSP Kraków.

37001-g

ŚLIWA Maria, Kraków,'
ul. Jakuba 4/3, zgubiła le-j
gitymację szkolną — wy
daną przez Liceum Eko
nomiczne Nr 1 w Krakoi
wie. 37002-g

Stu-

I

r

f

KALKULATOR Texas In
struments. Ul . Sobieskie
go 1/12. 37031-g

MASZYNĘ dziewiarską
produkcyjną, pięć zam
ków. Teiefon 420-90.

37233-g

KUPIĘ 2—3-pokojowe
mieszkanie własnościowe.
W rozliczeni d możliwa
własnościowa garsoniera.
Oferty 36933 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ lokalu na

ciche rzemiosło na parte
rze. Oferty 36971 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

MŁYNARCZYK Jerzy -•

Kraków, Galla 22/6, zgu«;
bił legitymację nr 1954/
K/74, wydaną przez Wod
ne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe.

36952-g

I
x

DYSKOTEKĘ stereofo
niczną, kompletną, sprze
dam. — Kraków, Barska
30/5. 37269-g

SPRZEDAM garsonierę
własnościową,^ wolną - za 5
miesięcy. — Oferty 36941
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

MIESZKANIE 2-pokojowe
(pow. 80 m2), li piętro —

ogrzewanie elektryczne,
przy ul. Krakowskiej 39/
36, zamienię na dwie gar
soniery .superkomfortowev

37065-g

Różne

(nauka w niedziele)
kierowników zakładów

gastronomicznych — oraz

przysposabiające
do zawodu bufetowych

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

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

telefon 839-41 —. oraz

Ul. FLORIAŃSKA 20

telefon 228-90, 271-30.

K-9021

UDZIELAM korepetycji
z matematyki, fizyki. —

Mgr Piela, telefon 317-53 .

37255-g

DOKTORANT udzieli lek
cji — matematyka, fizyka.
Rożemski, Dzierżyńskie
go 12 A/3, telefon 301-81.

37250-g

PANNA, przystojna, wy
kształcenie średnie, po
czterdziestce, pozna Pa
na przystojnego, do lat 50,
z wykształceniem wyż
szym, lub średnim. Cel

matrymonialny. — Oferty
37325 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KAROSERIĘ Warszawy,
po kapitalnym remoncie
— sprzedam. Kocmyrzów,
zakład blacharski.

g-37305

WARSZAWA 204 na cho
dzie, do remontu lub na

części. Telefon 369-57 —

po 20-tej. 37251-g

DO wynajęcia pokój 2

panom. Kraków, ul. Kor
czaka 2.

RZESZÓW! Superkomfor-
towe M-3 — zamienię na

podobne w Krakowie. —

Oferty 37272 „Prasa” Kra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

ZESPÓŁ muzyczny zagra
'

‘na weselach, zabawach.
Tel. 203-50, godz. 13—15.

g-35964-

TERMIN odbioru — Fiata

126p z IVkw. — zamie
nię na I półrocze. Te)/
408-58. g-36653

36686-g
KOŻUCH damski „42”. —

Słowiańska 2/16, wieczo
rem. 3726o-g

INTELIGENTNA, brunet
ka,. przystojna, wykształ
cenie wyższe, posiadająca
mieszkanie, rozwiedziona,
lat 45, pozna odpowied
niego Pana. Stan cywilny
obojętny. Cel matrymo
nialny. Oferty 37324 „Pra
sa” Kraków, Wislna 2.

INŻYNIER — podobno,
przystojny, dobrze sytu
owany, pozna Panią ład
ną, zgrabną i kulturalną
do lat 52. Cel matrymo
nialny. Listy z fotografią
kierować: „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2 — dla nr

37198.

KAWALER — rolnik, po
siadający gospodarstwo —

pozna odpowiednią pan
nę do lat 37. Cel matry
monialny. — Oferty 37208
„Prasa” Kraków, Wiślna 2

wkładki ortopedyczne

gorsety lecznicze

K-173

wykonuje:

9

9

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Fracy
„GROMADA”

ODDZIAŁ USŁUG SKÓRZANYCH

pasy przepuklinowe
pasy brzuszne

pooperacyjne i ciążowe

przyjmuje Zakład Usług Ortopedycz-
Kraków, ul. STOLARSKA 11/13 - w gadzi-

Lekarz specjalista

Zamówienia

nych
nach 9—19, w soboty 9—18

udziela na miejscu bezpłatnych porad.

MAGNETOFON M 2404 S i

kolumny 40 W — sprze
dam. Tel. 656-41 .

g-37309

MAŁĄ komodę i salonik,
sprzedam. Kraków, Sol
skiego 17/4.

37202-g

BŁAM piękny — łapki
czarne. Oierty 37312 „pra
sa” Kraków, Wislna 2.

BŁAM — łapki karakuło
we, czarne. Telefon 363-54

37205-g

MIESZKANIE — pokój Z
kuchnią — komfortowe,
zadbane (flizy), nieduże,
słoneczne, zamienię na

mieszkanie 2-pokojowe —

komfortowe, małe, naj
chętniej budownictwo

międzywojenne. — Oferty
36913 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ZDECYDOWANIE kupię
garsonierę lub M-2 wła
snościowe. Podać osta
teczną cenę. Oferty 37275
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DO wynajęcia garsoniera.
Czynsz z góry. Lotnicza
20 m. 32.

POSIADAM samochód —

doświadczenie handlowe
— przystąpię do współ- |

pracy z zakładem prywat- |
nym produkującym galan-
terię drobną. — Oferty, B
37300 „Prasa” Kraków, I

Wiślna 2.

37276-g

KOŻUCH damski, włoski,
na szczupłą osobę,
superrangersy,
86—90 w pasie. —

dó9-vy, godz. 11 —18.
g-37323

oraz

duże
Tel.

URZĄDZENIE do nabija
nia syfonów — sprzedam,
reieion 608-15.

37213-g

RADOM! 3 pokoje z ku
chnią, własnościowe, nie
spłacone, I piętro, zamie
nię na Kraków. — Oferty
37131 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ garaż i pokój
2 uczniom. Ul. Uśmiech
9. 37281-g

POKÓJ superkomfortowy
wynajmę studentce. Te
lefon 851-90 .

LAWĘ ciemną, nową —

sprzedam. Telefon 270-77,
wewn. 72, do 15-tej.

/ 37229-g

KOŻUCHY damskie za-

graniczne — nowe, tanio
sprzedam. — Kraków, ul.

Żuławskiego
Kleparzj, po godzinie 16.

3730z-g

8a/17 (Nowy

TAKSOMETR „Polt»X 2”,
kożuch damski biały, no
wy — sprzedam. Oferty
37u59 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

HYDROFOR nowy 309 1 —

Grębałow, Obwodowa 118.
37064-g

MR-75 po małym przebie
gu. Wiadomość; telefon
o.jO-42, po godzinie 17.

37007-g

SYRENA 105 — sprzedam.
Mlechów, M archlewskiego
la, telefon 312-49.

37009-g

EPOKY (190) z markerami
— futerko sztuczne ta
nio sprzedam. — Telefon
238-39. 37247-g

COCKER spaniele, po zło
tych medalistach, czarne—

złote. Kraków-Azory, ul.

Traktorzystów, blok 2/79,
po 18-tej.

KIOSK warzywno-owoco
wy, sprzedam. — Nowa
Huta, os. Złotego Wieku
34/18. 37211-g

progra-KALKULATOR
mowany Texas SR-56 .

Telefon 758-64.

37044-g

DWUWALCOWKĘ — oraz

podgrzewacz gazowy' do
wyrobów z tworzyw sztu
cznych, sprzedam. Oferty
37217 „Prasa” — Kraków,
Wislna 2.

Lokale

2 MIESZKANIA po 2 po
koje z kuchnią, supęr-
komfortowe, zamienię na

jedno trzypokojowe, su-

perkomfortówe, z gara
żem (międzywojenne). —

Oferty 37018 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

37242-g

Nieruchomości

PARCELĘ budowlaną w

Krakowie — kupię. Ofer
ty 36966 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

ANTYKOROZYJNE zabez
pieczanie samochodów —

jak profili zamkniętych, .

podwozi — po uprzednim
usunięciu korozji metodą
strumieniowo - ścierną —

'

(piaskowanie) — wykonu- H

je z gwarancję dwulet- ■
nią „Auto-Service” — Jti- ■
rewicz, Skawina, ul. Gro- ./
ble (dojazd od Rynku uli- |
cą Żwirki ‘Wigory — .Ra- 9

dziszowską). g-37063,B

POSIADAM, maszynę
' do

ekspresowego dorabiania

kluczy. Oczekuję propo
zycji. Oferty 36932 .„Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

PIĘKNE, superkomforto-
wt, Kwaterunkowe, duże,
pokój z kuchnią, I p.,.
balkon, świeżo udnowiu-
ne, osiedle Kolorowe, za
mienię na uwupokojowe,
superno1u1o11owe, ewen
tualnie KomfoLLowe. —

Dzielnicą .śródmieście lub
Krowodrza. — Mozę byc
spółdzielcze. — Korzyst
ne warunki do omówie
nia. Oferty 36674 „Prasa”
Kraków, Wislna 2.

2 MIESZKANIA dwupo-
kojowe, superkomforko
we, 34 i 46 1112 — zamie
nię na 3—1 -pokojowe. —

Oierty 37294 „Prasa” Kra
ków, Wislna -<2.

KUPIĘ mieszkanie wiaa-
noscTowe w starym bu
downictwie. Oferty 37287
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

RZESZÓW — śródmieście!

l’okoj z kuchnią, włas
nościowe, super Komtor-
towe, 33 nu — zamienię
na podobne w Krakowie.
Oferty 37286 „Prasa” Kra
ków, Wislna 2.

M-4, Piaski Wielkie,
mienię na równorzędne —

Mistrzejowice — Nowa
Huta. Oferty 37310
sa” Kraków, Wislna

ZAMIENIĘ komfortowe
mieszkanie, 100 in2, w

Piotrkowie Trybunalskim
— na mniejsze w Krako
wie lub najbliższej oko
licy. oferty 37313 „Prasa”
Kraków, Wiślna 9

TAPETOWANIE oraz

FARBAMI KLEJOWYMI, OLEJNYMI i EMULSYJNYMI

wykonują na zlecenia osób prywatnych zakłady
usługowe Krakowskich Zakładów Usługowych

RENOWACJA"
ul. CEKIERY (pawilon),
telefon 605-87

ul. CZARNOWIEJSKA 75
telefon 391-81

ul. SPÓŁDZIELCÓW 3,
osiedle Kozłówek,
tel. 637-20, wewn. 422

osiedle DĄBIE 50 (pawi
lon), telefon 145-30

ul. LUBICZ 30
telefon 151-23 K-247
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TELEFON TYGODNIA 211-87 Harcerska zima w domu i na obozach
CZEKA NA ODPOWIEDZ

Wszystko o kinach
Tym razem w środowym Telefonie tygodnia pragniemy

usłyszeć uwagi naszych Czytelników na temat krakowskich
kin. Mianowicie — co sądzicie Państwo o repertuarze,
« jakości projekcji (łącznie z akustyką), wyglądzie wnętrz.,
ich zagospodarowaniu, o przedsprzedaży biletów, o infor
macji (o ile taka istnieje) dotyczącej filmów wyświetla
nych w przyszłości itp.

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

telefonu 211-87 czekamy na wypowiedzi w tej sprawie.

W auli II LO odbyły się w

wczorajszym finały IX

Olimpiady Języka
ikiego, w której uczestni-

rekordowa ilość — 72
Szkół średnich woje-

Wa miejskiego krakow-
. Na zdjęciu: laureatki (od

lewej): I — Małgorzata Wala z

II LO, II — Elżbieta Szczepań
skaXVILOiIII—EwaBatko
z V LO. W czasie trwania O-
limpiady, jej uczestnicy zostali

przyjęci w Konsulacie General
nym ZSRR..

Fot. JADWIGA RUBIŚ

Notatnik krakowski
&ZTS 0 GODZINIE:

* 1S — Klub MPiK, pl. Central-

I. ny — Wernisaż wystawy fotogrś-
I iii Włodzimierza Puchalskiego —

| „Ptaki w moim obiektywie” oraz

pokaz filmów: „W krainie Czar
nej Hańczy”, „Wśród ląk i~ pól”,

I „Wyspa piór i puchu”.
* 18 — Teatr 38 — Warsztat pio

senkarski STAGARTU; o 31 — Re-
I Citai Elżbiety Adamiak.

* 18 — Klub znp, ul. Sienkie
wicza 27 — Wieczór muzyczny.
Kolędy w.wyk. chóru „Bard” pód
dyr. prof. i . Pfeiffer.

* 18.15 — Inst. Podstaw Metalur
gii PAN, ul. Ręymonta 25 — zebr,
nauk. Pól. Tów. Farmaceutyczne
go — referat doe. dr hab. Teresy
Ciach ńt. „Mikroangliza rentge-

■newska i mikroskopia skaningowa
ć.d.”.

* 18.15 — ul. Krupnicza 50, I p.
—- Pól. Tow. Przyrodników — Doc.
dr Ańna Krżyśztofowicz — odczyt
pt. „Owady oceanów” (przeżr.).

♦; 18.30 — Klub „PALETA”, ul.

Bóg*'ki 3 — Otwarcie wystawy
GRUPY „CHARAKTERY” pn.
„Kraków” połączone z impreza.
„Piosenki i wiersze ó starym Kra
kowie”, w wyk. T . Malaka i w.

Winnickiego.
* 15 — HOT-CLUB JASZCZU

RY — Jam Śeśsionś. Gospodarz
wieczoru SAMI SWOI.

* 19 — SCK UJ „ROTUNDA” —

SALON MELPOMENY — spektakl
TEATRU ÓSMEGO DNIA; o 31 —

„Przecena dla wszystkich” (pokaz
zamkn.) .

* 30.15 - CKMiS SZSP, N. Huta,
oś. Willowe 29

tystytzna
Ćierak. ‘

* 19 — Klub Literatów, ul. Kru
pnicza 22 — Dyskusja o literaturze

polskiej w 1977 roku z udziałem
W. Sprusińskiego — poezja i W.

Maciąga — proza.
* 19 — SCK „Pod Jaszczurami”

— Klub Myśli Politycznej — „Kon
ferencja KBWE w Belgradzie” —

red.,E. Dylawerski i doc. G . Ry -

siak.
* 19 — Klub „Starówka”, ul.

Szczepańska. 5 . II p. — „Włoska Ri
wiera Adriatycka” — dr A. GCr-
hardt (kolor, przeżr.).
A POZA TYM:

* W dniach 1T—W I br. odbę
dzie się w KDK, Rynek Gł. 27,
kolejny Ogólnopolski Przegląd No
wości Wydawniczych Miesiąca.
Wystawa czynna w gódz. 12—18

(w niedzielę od 12 do 18).

KONCERTY AMERYKAŃ
SKICH ZESPOŁÓW CHÓRAL
NYCH, które przebywają w

Polsce na zaproszenie Biura. Po
dróży i Turystyki SZSP „Alńta-
tur” odbędą się w Krakowie w

nast. terminach: dziś, tj. 17
bm. o godz. 20 w auli PWŚM
ul. Basztowa 8 zespól „Maea-
lestor Ćoncert Choir”, 19 bm. o

godz, 20 w Sali Drewnianej
KDK (Pałac pod Baranami)
„Bethel College Choir”. 20 bm.
o godz. 13.30 w auli PWSM ul.
Basztowa 8 — „Bethel College
Choir".

— J.

- Kawiarnia Ar-

Kaezmarski i F.

JUTRO O GODZINIE:

DK KZS, ul. Zakopiań-
Recital oparty na poe-

*12—

ska32—

zji i listach W. Majakowskiego do
Liii Brik ilustr. muzyką kompo
zytorów. rosyjskich i radzieckich

pt. „Jesteś piękna” w wyk. Au
gusta Kowalczyka z Teatru Naro
dowego w W-wie oraz Cezarego
Owerkowicza — muzyka; o 17 —

Filmy „Front wyzwolenia” (poi.),
„Akcja grupy Głos” (radź.) .

18 — PAN, ul. Sławkowska 17

(aula) — Kom. Ochrony Zdrowia

SpOł. oraz. Pol. Tow. Higieny Psy
chicznej: dr med. Z . Ryn — „Śro
dowisko górskie w zdrowiu i cho
robie”; o 18 (s. 28) — Kom. Nauk

Ekonomicznych: odczyt prof. di‘

hab. A. Zeliasia — „Statystyczne
prognozy rozwoju krajów Trzecie
go Świata”; i o 18 (s. 24) — Kom.
Slowianóznawstwa: mgr Eulalia

Papla — „z programu literackie
go akmeistów. Koncepcja słowa”.

* 18 — Klub ZNP, ul. Sienkie
wicza 27 — Montaż poetycki w

wyk. zespołu „Ulanki”.
* 18 ~ ul. Kopernika 7 — Pol.

Tow. Lekarskie — posiedź, nauk,
nt. „Problemy Towarzystwa Pla
nowania Rodziny w Krakowie w

20-lecic jego istnienia”.
* 19 — Klub MPiK, pl. Central

ny — „Twarze polskiej sceny” —

August Kowalczyk w wieczorze

poetycko-rńuzycznyrń „Jeśtćś pię
kna”. Akompaniuje C. Owerko-
wi*’

świetlic) oraz zorganizowanie
przynajmniej dwóch imprez dla

wszystkich dzieci z danego tere
nu.

Podobnie jak w latach ubieg
łych organizatorzy przygotowali
szereg atrakcyjnych nagród, któ
re zostaną rozlosowane wśród

zastępów przysyłających mel
dunki o wykonaniu kolejnych
zadań. W akcji harcerskiej tra
dycyjnie już uczestniczy spół
dzielczość mieszkaniowa organi
zując stałe bazy NAZ dla dzie
ci w nowych osiedlach mieszka
niowych.

W nieobozowej akcji zimowej
może wziąć udział każde dziec
ko, natomiast dla 5 tys. w tym
2 tys. ze wsi zuchów i harcerzy
Komenda Chorągwi ZHP przy
gotowała 158 zimowisk, głównie
w rejonie Bukowiny i Poronina.

Niestety w tym roku z.e wzglę
du na ogromne trudności z .wy
pożyczeniem budynków nadają-

, cych się na harcerskie zim.ov.i-
i chętnych

Już po raz siódmy Komenda

Krakowskiej Chorągwi ZHP

wspólnie z „Gazetą Południową”,
Kuratorium i wieloma innymi
instytucjami organizuje akcję
nieobozowych' ferii zimowych
pt. „Zima na medal”. Przypu
szcza się, że weźmie w niej u-

dział około 30 tys. dzieci i mło
dzieży skupionych w samorzut
nie powołanych zastępach. Jak
zawsze zadania „Zimy na me
dal” publikowane będą w „Ga
zecie Południowej” przez trzy
kolejne czwartki począws
od 19 stycznia, nie zdradzamy
ich wcześniej, są jednak oardzo

atrakcyjne i będą milą niespo
dzianką.

Dla sprawnego przeprowadze
nia zimowej akcji i zabezpiecze
nia atrakcyjnego wypoczynku
dzieci w miejscu zamieszkania
Wojewódzki Sztab ŃAZ powo
łał dzielnicowe i gminne sztaby
nieobozowej akcji zimowej, któ
rych zadaniem jest. udzielenie: .. ..

dzieciom wszelkiej pomocy I ska jedynie połowa
(zwłaszcza udostępnienie sprzętu I wyjedzie z domu na ferie zimo-

sportowego, boisk, lodowisk, iwę. (es)

Znają fakty, są rozsądni
potrafią decydować, ale...

W małej, amfiteatralnej kla
sie XV Liceum Ogólnokształ
cącego spotkali się w niedzie
lę. uczniowie szkół średnich z

województwa m. krakowskiego —

laureaci wojewódzkiego pisem
nego finału XIX Olimpiady Wie
dzy o Polsce i Swiecie Współ
czesnym. Sześciu finalistów sta
nęło przed trudnym zadaniem,
odpowiedzi na pytania proble
mowe i szczegółowe zamykają
ce się w ogólnym haśle olim
piady: „Socjalizm przeobraża
świat”.

Pytania były trudne, jednak
nowa, kameralna forma prze
prowadzania finałowych rozgry
wek sprzyjała skupieniu i swo
bodnym wypowiedziom. Jest

rzeczą charakterystyczną, że
młodzi ludzie nie bardzo mogli
poradzić sobie z odpowiedziami
problemowymi, uciekali w szcze
góły, daty i wydarzenia. Nie
umieli natomiast scharakteryzo
wać w kilku zdaniach ogólnej
idei danego tematu. Jest to ko
lejny sygnał dla pedagogów, że

przekazywanie i egzekwowanie
wiedzy faktograficznej to za

mało, trzeba, uczyć także myśle
nia problemowego.

Miłym zaskoczeniem dla juro
rów i obserwatorów były
tomiast odpowiedzi na tzw.

tania sytuacyjno-decyzyjne.
naliści, przyjmując role m.

dyrektorów i wojewodów
dojmowali niezwykle trafne

cyzje w skomplikowanych
tuacjach gospodarczo-społecz
nych. Dobrze to świadczy o roz
sądku i umiejętności samodziel
nego podejmowania decyzji na
stolatków.

Ostatecznie wojewódzki etap
wygrali: RYSZARD KLUSZ
CZYŃSKI z V LO, JERZY

BUDZON z Technikum Budow
lanego w Nowej Hucie i MA-

RER MROCZEK z Technikum
G eologiczno-G eodezyjnego.

- W niedzielę również odbył się
finał wojewódzki pionu II, czy
li w kategorii szkół zasadni
czych. Niestety, z szóstki fina
listów zgłosiło się tylko trzech.

Należy sobie zadać pytanie —

gdzie byli opiekunowie pozosta
łych uczniów? Wśród trzech

przybyłych na finał, najlepszy o-

kazał się JANUSZ SWIEBO-
DZIŃŚKI z Zespołu Szkół Me
chanicznych nr 2.

Wszystkim laureatom życzy
my sukcesów w ogólnopolskim
finale XIX olimpiady, (es)

W rocznicę wyzwolenia
okolicznościowe imprezy

Z okazji 33 rocznicy wyzwolenia
Krakowa liczne placówki kultu
ralne przygotowują okolicznościo
we imprezy. 1 tak dziś

17 STYCZNIA:
© godz. 17 sala odczytowa Mu

zeum Archeologicznego, ul. Pr ci
ska 3 — projekcja Limu dok.’ ieii-

lalaego pt. „lagebuch — Dzien
nik Hansa l-ranka”.

S» godz. 17.30 Żarz. Kola ZBoWiD

Kolejarzy urządza przy ul. Filipa
0. uroczystą akademię, podczas
której nastąpi dekoracja sztanda
ru Kola Złotą Odznaką „Za Pracę

przy ul.

przeżro-
naszego

Kraków,
okolice

Pokaz „autotoniów“
Niedawno ou^ryte na strychu

domu rodziny Rząców
Waryńskiego 4 barwne
cża z pierwszych lat
wieku przedstawiają
jego zabytki, Planty,
miasta, a także rumy zamku

tenczyńskiego, pałac Potockich
w Krzeszowicach, klasztor w

Czernej i klasztor w Kalwarii,
Zakopane i in. Pokaz „autochro-
mów” Tadeusza Rżący czyli
pierwszych barwnych przeźro
czy wykonanych metodą' Lumie-
re'a poprowadzi w środę 18 bm.
o godz. 19 w KTF przy ul. Boh.
Stalingradu 13 .artysta fotografik
K. Pollescn — wykładowca UJ.

Społeczną dla m. Krakowa” oraz

przekazanie Szkole Podst. nr 14

urny z ziemią z pola bitwy pod
Monie Cassino.

godz. 18.30 Dom Kultury HiL,
ul. Majakowskiego 2 — „Witaj nam

Polsko” — v. ysląpi zespół „5M-12”
SM Krakus z programem „Spa
cerkiem po Krakowie” i zespoły
DK HiL z piosenką żołnierską i

patriot vczną.
« godz. 18.30 Klub Młcdyćh, No

wa Iluta, 03. Młodości 1 — Spot
kanie z kombatantami oraz wie
czór piosenek żołnierskich.

18 STYCZNIA:
O godz. 17.30 Krakowski Dow.

Kultury, sala kina „

prez.a pt. „Rauosne dni” —

czeń 194.7 . Recytacje wierszy
Ile muzyki a następnie
filmu „Ocalić miasto”.

© godz. 18 — Klub

„Dąbie”, il. Widok 12,
mgr T. Wrońskiego „

powanego Krakowa”.

godz. 18 Dom Kultury Kra
ków-Krowodrza, ul. Papiernicza ?
— program poetycko-muzyczny pt.
„Kwiaty z czarnych lat” w wy
konaniu T. Malaka i Z. Zazuli.

O godz. 19 wieczornica „Armia
Czerwona ocaliła Kraków” wg
scenariusza i realizacji mgr I. Ga
jewskiej i B. Micka oraz otwarcie

wystawy 33 fotogramów fotogra
fika T. Zaparta pt. „Folklor kra
kowski”.

,Wiedza”, Im-

sty-
na

projekcja

Osiedlowy
prelekcja.

Dzieje oku-

na-

py-
Fi-
in.

po-
cie-

sy-

Niedawno otwarto gałkę z <

wieży mariackiej. Znaleziono j
tam m. in. dowody kolejnym /

zabiegów konserwatorskich. ;
Jutro 18 bm. o godz. 17 TVP i
Kraków w I pr. ogólnopolskim (
(kolor) nada specjalny pro- J

gram poświęcony skomento- >

wantu zawartości gałki. Wypo- )
wiedzą się m. in. prof. dr K. (
Estreicher, S. Wojak i J. Kos-
sowski. Audycję z cyklu „Sen- >

sacje z przeszłości”, zatytuło-
‘

waną „Dokumenty z Wieży ?

mariackiej’-', przygotował Ż.
Swięch.

Co-Gdzie-Kiedy?

WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY

„GROMADA”
KRAKOWSKI KOMBINAT USŁUGOWY

INFORMACJA O USŁUGACH

Kosmetycznych i Regeneracyjnych ,.VITA”
zakładów

(Dokończenie że str. 6)
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. 618-35 — 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. 1.99-99,
Ośrodek Inf. dla Inwalidów, ul.
1 Maja 5: tel. 220-11 (pón. śt. i

piąt. 16—18).

Apteki
Rynek Gl. 42 (tlen), War;’ńsklę-

gó 24 (tlen), Długa 83, pl. Wolno
ści 7, N. Huta A. Struga 36, N.
Huta Centrum A, bl. 3 (tlen), Ry
nek . Podgórski 9, Pstrowskiego 34

(tlen).
Oddział Usług
zaprasza do swoich gabinetów kosmetycznych i

usługowych polecając usługi obejmujące:.....
@ ZABIEGI KOSMETYCZNE — lecznicze, zachowawcze

1 upiększające
• ODNOWY I REGENERACJE BIOLOGICZNE, KURACJE

ODCHUDZAJĄCE I LECZNICZE,' jak: Bió-Sąuną, Śuperńś-
mectron, Solarium, kąpiele solankowe

@ KĄPIELE ODŚWIEŻAJĄCE — parowe, wannowe, na
tryskowe, sauna fińska, bicze-szkockie

Q MASAŻE LECZNICZE, SPORTOWE, REGENERACYJNE,
GIMNASTYKU MIĘŚNI, DIETETYKĘ ZACHOWAWCZĄ

$ FRYZJERSTWO — MODNE STRZYŻENIE. CZESANIE,
LECZENIE, KOLORYZOWANIE WŁOSÓW, CZESANIE PE
RUK

$ PIELĘGNACJE I MASAŻE -STÓP, BŁONI

CURE i PEDICURE

Na życzenie Klientów gabinety kosmetyczne rezerwują ter
miny wykonania usług.

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie lub bezpo
średnio Ośrodek Informacji Usługowej przy ul. Floriańskiej
20, tel. 271 -30 i 228-90 oraz Ośrodek Informacji Usługowej w

Nowej Hucie, os. Zgody 7, tej. 421-5Ó. K-274

MANI-

Sq rzeczy, których się nie zapomina

Polski.

Niemcami,

działalność

ogromnie
. Ciągłe

ciągle
naszych
pokoju,

np.
drukarni

kawał historii Krakowa,
KONTUREK: działaczki
AL

ow-

pustą
zwio-

Widok

przy-

zajęli Niemcy na kwa-

wyjednać,
kątem,
koniec

jęłam go ze spokojem 1 ulgą.
Pamiętam, jak się bałam tej
gastapowskiej warty i tęgo
zwierzęcia, gdy mu siałam tędy
przechodzić z meldunkami,
na Zwierzyniecką do

Anczyca.
W pobliżu Wawelu

łam osamotnionego
kiego żołnierza. Z

gotowym do

jak ugłupiały,
rzyć do swoich.

ruchu
Wiedzia-

ale
karane

śmiercią.
lasów7 u-

maszynę
do dziś.

Zygmun-
konspira-

Wojewódzkiej Rady
powstałej w kwiet-

Bylam jedyną

zobaczy-
niemiec-

pistolefem
strzału

usiłując
U

wą karocę, którą najeżdżała
na zamek pani gubęrnatorowa.

Pani

będzie

pędził
dołą-

zbiegu
Plant 1 Krakowskiej zastrzelił

się. Wawel był wolny. Na jed
nej z baszt powiewała już pol
ska flaga. Spotkałam tam na
szych towarzyszy. Przez tyle
lat zbliżanie się do Wawelu

było niebezpieczne! Rezyden
cja gubernatora Franka po
zostawała zawsze pod zbrojną
strażą. Czasem tylko z daleka

widywało się 4-konną koloro-

Pamięta Pani dzień 13

stycznia przed 33 laty w

Krakowie?
— Są rzeczy, których «lę

nie zapomina nigdy. Pamię
tam, dzień byt słoneczny, choć
mróz tak siarczysty, że po za
marzniętej Wiśle mogły prze
jeżdżać czołgi. W mieście by
ło ciemno od dymu i pyłu,
wzniecanego przez wybucha

jące tu i ówdzie pociski.
Z mieszkania przy ul. Se

bastiana szłam w kierunku ma
gistratu (dziś siedziba Urzędu
Miasta). Na Franciszkańskiej,
gdzie była także — poza Po
morską — siedziba gestapo,
zawsze strzeżona przez uzbro
joną wartę i olbrzymiego
czarka — zobaczyłam
wartownię. Obok leżały
ki wartownika i psa.
makabryczny a jednak

gdzie dziś rozmawiamy, miesz
kała Niemka, a zą ścirmą od
bywaliśmy konspiracyjne ze
brania. Ryzyko, ale i „para
wan”. Niemka niczego się
nie domyślała. Wyjeżdżała
często w7 teren, a my wtedy
korzystaliśmy nawet z jej ra
dia, którego słuchanie

było, jak wiadomo,
Z jej biura zarządu
daló się nam zabrać
do pisania. Mam ją
Pisaliśmy na niej z

tern Piech no odezwę
cyjną
Narodowej,
niu 1944 roku.

kobietą w 14-osobuwej WRN,
której przewodniczył później
szy kurator prof. Witold Wys
piański. Zebrania odbywały się
albo u mnie albo u szwagra
Zygmunta przy ul. Dietla 51
— Józefa Szwąbowskego, tak
że członka konspiracyjnej WRN.

Z tego grona żyje tylko Z.

Piechno, Józef Blak oraz bra
cia Jan i Roman Gancarczy
kowie. Naszym celem było za
znaczać obecność polskiej
władzy, podtrzymywać w ster
roryzowanym społeczeństwie
wiarę w przetrwanie i zwy
cięstwo.
Rozmawiała: H. NOSKOWICZ

Byłby to

MARII

łączniczki
pierwszej powojennej Wojewódzkiej Rady Narodowej, prze
wodniczącej Miejskiej Komisji Lokalowej w Śródmieściu w

najtrudniejszym, powojennym okresie, działaczki PPS, PZPR,
ZBoWiD, pracownicy spółdzielni „Renoma”. Mieszkanki Kra
kowa od 64 lat czyli od urodzenia. Wśród innych odznaczeń
Maria Konturek otrzymała Krzyż Partyzancki i Krzyż Ofi
cerski Orderu Odrodzenia

— Wiedziała
wcześniej, że to

dzień wyzwolenia?
— Byłam w środku

oporu w Krakowie.
lam, że front się zbliża,
nawet, gdybym nie wiedziała

mogłabym to poznać po mi
nach Niemców, z którymi
mieszkałam. Moje mieszkanie
— jak większość w Śródmieś
ciu

terę. Udało mi się
że zostałam u nich

sublokatorką. Pod

grudnia moja ostatnia lokator
ka Liselotte Wender gorączko
wo się pakowała, przysłała
nawet po mnie samochód z

propozycją, żebym jechała z

nią do babci w „Breslau”,
gdzie będziemy bezpieczne...

— Jako stolica Gene
ralnego Gubernatorstwa
Kraków był naszpikowa
ny szpiclami,
ich rodzinami,

— Tak, dlatego
konspiracyjna była
trudna i niebezpieczna,
łapanki, aresztowania,
kogoś wyrywano z

szeregów. W tym

gdyby spisać życiorys
ruchu oporu, R-PPS,

. Marysi”, członka konspiracyjnej a potem

ROZMOWY PRZY HERBACIE^1

ZOO
9—15

Różne
(Las-fck Wóiśki) od

Radio
PROGRĄM I

NA FALI 1322 M
Wiadomości: 16, 19, 20, 21, 22, 55,

0-01,1,2,3,4,5
16—18.25 Tu Jedynka. 17.30—18

Racli-okurier. 18.25 Nie tylko dla
kierowców. 18.33 Koncert życzeń.
19.15 P-ol. piosenką. 19.40 Zimowa
Spartakiadą Młodzieży. 20.05 W dy
skotece. 21.05 Olimpijski alert rAio-

dzieży. 21.25 Utwory Moniuszki,
22.20 Radio Kierowców. 22 .23 Po
znań na muz. antenie. 23.12 Wiad.

Sport. 23.15 Mistrzowie nastrojów.
PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości; 16.40, 21.30, 23.30
17 Operetka -- jej twórcy i wy

konawcy. 17.20 Nowy gościnieć
warszawski, albo dzisiejsze opisa--
nie miasta. 18 ^Amatorskie zespoiy.
18.30 Eclia dnia. 18.40 Krajobrazy.
19 Koncert muz. poi. 19.4-0 Dom
i my. 20 Publicystyka krajowa.
20.20 Ze starych płyt. 21.20 Bisy
w Filharmonii. 21 .40 Zesp. muz.

dawnej z Montrealu. 22 Tygodnik
Kulturalny. 22 .40 Koncert W OSPR
i TV. 23.35 Co słychać w święcie.
23.40 Muzyka.

PROGRAM III
UKF 66,89 MHz

Wiadomości: 17, 19.30, 22
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Bielszy odcień bluesa. 18.10 Poli
tyka dla wszystkich. 18.25 Czas re
laksu. 19 Książka tygodnia — Ś.
K, Kulczyński
19.15
19.35
nier"
ode.

Herb Warszawy,
Przebój e czterdziestolatko’.'.'.

U. Giordano — Andrea Ch4-
— opera. 10.50 wielbiciel —

pow. B. Rśnclalla. 20 Ziote

płyty. :a.S5 Agent literacki — auą.
21 Tajnikr batuty — T. Strugała.
21.35 Antologia piosenki franc. 22.ii
Fo-noteka XX w. 23 Z potezji L.
Staffa. Ok. 23.15 Między dniem a

snem.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ FR

UKF 68.75 MHz
Wiadomości; 16.40, 22.55
17.16 Nasz punkt widzenia (KR).

17.35 Jazz (KR).. 17 .40 Wyobraźnia,
Wiedza 1 Pisarstwo (KH). is Roz
rywkowa sesja poprawkowa (KR).
18.23 Pogoda (KR). 18.25 HistOęia
miasta w muzeum ukryta. 19 o

Sprawach rolnictwa. 19.15 Lek. jęz.
ang. 19.30 Symfonia A. Dvorąką w

nagr. Lońdyńsldej Ork. Syir.f._
dyryguje W. Howicfci (siereó —

ICR). 20.35 Muz. kompozytorów
kanad. 21 .10 Nowe nagr. radiowe.
21.50. NURT. 22 .10 Fr. Liszt — XV

rapsodia węgierska. 22 .15 Rozmo
wy o filozofii. 22.35 Kulisy historii
22.50 Boceherinl — Menutł.



Na inaugurację II rundy rozgrywek

Siatkarki „Białej gwiazdy“
grają ze Spójnią i Czarnymi
W NAJBLIŻSZĄ środę i

czwartek 18 i 19 bm. siatkarki
krakowskiej WISŁY rozpoez-
ną drugą rundę rozgrywek
ekstraklasy W środę o godz.
16.30 „Biała gwiazda” podej
mować będzie ostatni zespól

tabeli — SPÓJNIĘ GDAŃSK,

Z kroniki żałobnej

Mgr R. Jaworowski
W NIEDZIELE zmarł w

Krakowie mgr Roman JA
WOROWSKI jeden z naj
bardziej oddanych, zasłu
żonych dla lotnictwa spor
towego ludzi w naszym
kraju. Przez 17 ostatnich
lat pełnił funkcję preze
sa Aeroklubu Krakow
skiego’, oddając tej swojej
pracy wszystkie siły, po
święcając, cały wolny od

pracy zawodowej czas.

Był współtwórcą wiciu
sukcesów Aeroklubu Kra
kowskiego, miał swój
wielki wkład w powsta
nie i rozwój krakowskie
go Muzeum Lotnictwa i

Astronautyki.
Zmarł w przededniu ob

chodów 50-lccia Aeroklu
bu Krakowskiego w okre
sie, gdy planował wiele

przedsięwzięć mających
przyczynić się do dalsze
go rozwoju lotnictwa

sportowego w naszym
mieście.

Znany i ceniony' przez
współpracowników, był
szczerze łubiany przez
wszystkich, którzy Go
znali. Za pracę nad roz
wojem polskiego lotnic
twa sportowego odznaczo
ny’ został Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odro
dzenia Polski i wieloma

innymi odznaczeniami.
CZEŚC JEGO PAMIĘCI!

POGRZEB Romana Ja
worowskiego odbędzie się
na cmentarzu Rakowic
kim w Krakowie, jutro
— 18 bm. — o godz. 9.15.

Z UKOSA

USŁYSZELIŚMY niedawno, że

nie wolno bez uzasadnienia pod
nosić żadnych cen i opłat za

usługi — i oto WPT „Tatry” w

Zakopanem zaproponowało no
we ceny za przechowywanie
nart w narciarni „Jaworzynki”
w Kuźnicach.

Dawniej płaciło się 2 złote za

dobę. Obecnie 5 złotych od pary
nart, a jeśli do tych nart przy
wiązane są kijki to opłata wy
nosi już 10 złotych. Jeśli nato
miast do wiązań wpięte są buty
to należy zapłacić 15 złotych.

I co na to władze Zakopanego?
(a. rak)

zaś we czwartek o godz. 17.00
lidera tabeli — CZARNYCH
SŁUPSK.

Wiślaczki w I rundzie do
znały tylko jednej porażki z

Czarnymi (2:3) i z dorobkiem
8 pkt. są na drugim miejscu
w tabeli. Najprawdopodobniej
jednak już do końca sezonu

będą wiślaczki występować w

osłabieniu, bez Krystyny Ma-
culewicz i Aliny Koidy-Dudek,
które

_ przestały grać ze

względów rodzinnych. Mi
mo tak poważnego osłabie
niu siatkarki krakowskie nie
rezygnują z walki o czołową
p-ozycję w. tabeli. Najgroźniej
szymi przeciwniczkami w dru
giej rundzie . oraz później w

finałowych turniejach będą z

pewnością siatkarki Czarnych,
Startu oraz Płomienia.

W meczu środowym wiś-
łaczki nie powinny mieć kło
potów z odniesieniem zwy
cięstwa. Gdańska Spójnia jest
bowiem zdecydowanym outsi
derem tabeli i pierwszym kan
dydatem do spadku z

Bardzo trudne zadanie
kuje natomiast zespół Wisły
w czwartek. Drużyna
nych, w której występują tak
świetne siatkarki jak Celina
Aszkiełowicz-Łyszkiewicz, Da
nuta Hałaburda czy Teresa
Kasprzyk jest obecnie głów-

nym kandydatem do tytułu
mistrzowskiego. Wisłę jednak
przy pełnej, mobilizacji oraz

woli walki’ i ambicji, podobnej
jak w pucharowym meczu z

Dynamem Berlin stać na zwy
cięstwo w tym prestiżowym
spotkaniu.

W pozostałych spotkaniach
pierwszej kolejki spotkań II

rundy rozgrywek zmierzą się:
Stal Bielsko — Czarni Słupsk
i Spójnia Gdańsk, Start Łódź
— Płomień Sosnowiec i Ko
lejarz Katowice oraz AZS
Warszawa — Kolejarz i Pło
mień. (Wi-Gr)

SYDNEY. Podczas mityngu |

lekkoatletycznego W. Komar

wygrał konkurs pchnięcia ku
lą-wynikiem 19,18 m.

WARSZAWA. W konkursie o

„Kryształowe kolo” najwięk
szą indywidualnością kolarską
w sezonie 1977 uznany został
Tadeusz Zawada (Tramwajarz
Łódź).

BIRMINGHAM. Szwed B.

Borg zwyciężył w tenisowym
turnieju Grand Prix pokonując
w finale Amerykanina D.
Stocktona 7:6, 7:5.

Telegraficznie

I ligi.
ocze-

Czar-

Fala niepewności i emocji
towarzysząca ceremonii u-

slalania podziału uczestni
ków czerwcowych mistrzostw

piłce nożnej na czte-

WTOREK

Antonlego
Kościsława

PARYŻ. W międzynarodo
wym turnieju szablistów zwy
ciężył E. Korfanty przed J.
Kiermaszem (obaj Polska) i J.
Dendfleldem (W. Brytania).

LOS ANGELES. W obecności
15 tys. widzów koszykarze
ZSRR pokonali zespól UCLA

(Kalifornia) 80:79 (37:35).
PARYŻ. W plebiscycie

„France Football” na najlep
szego piłkarza Afryki w 1977 r.

zwyciężył Tunezyjczyk Dhiab
Tarek.

r

PTTK-owskie osiągnięcia
ODDZIAŁ Krakowski PTTK należy do największych tego typu

organizacji turystycznych w naszym kraju. W 272 kołach zrze
szonych jest blisko 29 tys. osób, podczas gdy dla porównania —

pozostałe oddziały województwa m. krakowskiego skupiają uk.
19 tys. turystów. Ubiegły rok był bardzo udany jeśli chodzi o

krakowskich PTTK-owców, m in. urządzono z górą 4200 imprez
turystyki kwalifikowanej, w których wzięło udział blisko 110 tys.
osób, odnowiono 300. km szlaków turystycznych, przeprowadzono
wiele różnorakich kursów (żeglarskich, narciarskich, przewodnic
kich); największą popularnością cieszyły się akcje: „Zdobywamy
Odznakę Przyjaciela Krakowa” i „Nie siedź w domu, idź na wy
cieczkę”, których współorganizatorem była redakcja „Echa”.

O tych, i wielu innych sprawach, mówił w ub. tygodniu pre
zes Oddziału Krakowskiego PTTK, mgr Stanisław Pawlicki, pod
czas tradycyjnie urządzanego spotkania z działaczami turystycz
nymi. Na zakończenie spotkania m. in. wręczono Złote Odznaki
PTTK: Elżbiecie Gęsikowskiej, P. Dziadoniowi, M. Eminowiczowi
i Rzepce. (kas)

Teatry
Słowackiego 19.15 Moralność pa

ni Dulskiej. Modrzejewskiej 19.15
Zbrodnia i kara. Kameralny 19.15

Emigranci. Bagatela 19.30 Panna
Tutli-Pulli. Ludowy 19.15 Romans
z wodewilu. Groteska 17 Hej na

smoka (widowisko zamkn.). Teatr
38 21 Recital: E. Adamiak, S. Kla
we1S.

Wieczór z dziennikiem, ■'
ang. — kurs podst., 21?

I niem. — kurs podst., 21,23 inJ

tywy, 21.53 24 godziny, 22.05 u'i

rek melomana.
ŚRODA — I: 11.45 Droga

mękę — Przedświt — film
radź. 14.45 W drodze do now2

14.55 Program dnia, 15 Melo®/

Rzecz muzyczna — Toruń, u

NURT. 16 Dziennik, 16.10 Obielą..
16.30 Dla dzieci: Entliczek — S|c

nlczek, 17 Sensacje z przeszło^

Lott
%

Zygmunt.

Kina
16.45 Żołnierze

II (radz. -pol. 1.

Dokumenty z mariackiej
17.30 Losowanie Małego
17.50 Ale heca — komedia
ZSRR. 19 Dobranoc, 19.10 SiódJ

ka, 19.30 Wieczór z dzienni^j,
20.30 Mity i rzeczywistość'— q0.
na ulicach — film fab. ang.,
Muzyczny kinematograf,
Dziennik, 23 W minutę po preny,
rze — progr. o rodzinie.

UWAGA
Za zmiany w ostatniej chw

wprowadzone w programie t-.

rów, kin, radia i telewizji — f
dakcja nie bierze odpowi^2i
ności.

Wystawy-muzec
Wawel — komnaty (wt. io^

śr. 12—18), Zamek i Muzeum

Pieskowej Skale (wt. 12—18, j
10—16), Muzeum Lenina, Topolo- .

5: Lenin w Polsce, W-Krakowy
W dniach Wielkiego Paździermi

(wt. 9—18, śr. 9—17 — wst. wi
Oddział w Poroninie: Lenin ?
Podhalu (wt. śr. 8—16 — wst.
w Białym Dunajcu (wt. śr. 9-:
— wst. wol.), Muzeum Historyca
— Oddziały, Jana 12; Militaria. 2 .

gary (wt. 9—15, śr. 10—18), Szp
talna 21: Dzieje teatru krak., or.

..Zawsze Wesele” (wt. 10—18 .

wst. wol., śr. 9—15), Franciszka;
ska 4: Szopki krakowskie (wt. i

10—18), Muzeum Narodowe — o

działy, Sukiennice: Galeria p?
malarstwa i rzeźby 1764—1900
niecz. śr. 10—16), Dom Matejk
Floriańska 41 (wt. śr. 10—16), Sa
łayśkich, pl. Szczepański 9: ' Po:’

skie malarstwo i rzeźba do 17’64:

(wt. 12—18 — wst. wol. śr. nietz.

Czartoryskich, Pijarska 8; Arc;
dzieła że zbiorów Czartoryski® .

(wt. 10—16, śr. niecz.), ArcheoW

giczne, Poselska 3: Starożytność
średniowiecze Małopolski, Kold

cje zabytków archeologii • śrói

ziemnomorskiej (wt. 14—18, ś:

niecz.), Etnograficzne, pl. Wolnjfi
1: Malarstwo K. Gawłowej (\v|
niecz. śr. 10—15), Przyrodnicy
Sławkowska 17: Fauna Polski
Fauna epoki lodowcowej (wt.- śr
10— 13 — wst. wol.) . Pawilon Wj
stawowy, pl. Szczepański 3a: Czlt*
wiek i otoczenie (wt. śr. 11-48).
Galerie: Pryzmat, Łobzowska ’

Grafika norweska (wt. śr. 10—13)
ZPAF, ul. Anny 3: Agrupacio Fó-
tografica Ćambrils (Hisępania) o

raz fotografie K. Pollescha (wl
śr. 10—18), Sztuki Nowoczesnej, N,
Huta, os. Kościuszkowskie 5: Pra
ce E. Hilgemanna (Holandia) (ul
śr. 11 —18). Arkady, pl. Szczepań
ski 3: Obrazy, rysunki 1975—197
J. L . Ząbkowskiego (wt. śr. 11—18)
Rydlówka, Tetmajera 28 (wt. śr.
11— 14), KTF, ul. Boh. Stalingradu
13: Venus 77, cz. II, Wyst. „Przy

jaźń” (9—21), Kopalnia Soli, Wie
liczka oraz Muzeum 2up Krakow
skich (9—16 — wst. wol.), Kramy
Dominikańskie, Stolarska 8.i0:

Wyst. lalek i masek K. Mikulskie
go (wt. śr. 11 —19). Jama Michalika
ul. Floriańska 45: Malarstwo A.

Bilskiej-Tarąntiuk (10—22), Mały
Rynek 4: Malarstwo i ‘rysunek "W,
Gabrysiaka (wt. śr. 11 —19).

wolności

12), 20.15
___ ______ ______

1. 15). U-
clecha 15.45, 18, 20.15 Superękspres
w niebezpieczeństwie (jap. 1. 15).
Warszawa 15.45, 13 Omen (ang. 1.

18), 20.15 Maratończyk (USA 1.18).
Wolność 16. 18, 20 Każdy ma swo
je piekło (fr. 1. 18). Sztuka 15.45,
18, 20.15 Zaułek dziewic (meks. 1.

15). M(, Gwardia (ul. Lubicz 15)
14.45, 17 W mroku nocy (USA 1.

10), 20 DKF: Utracona cześć Ka
tarzyny Błum (RFN 1. 15). Wanda

15.45, 18 , 20.15 Szkarłatny pirat
(USA 1. 15). Wrzos (Zamojskiego
50) 15:45, 18, 20.15 Miłość w desz
czu (fr. 1 . 15). Świt (os. Teatral
ne 10) 16, 13, 20 Godzilla contra

Gigan (jap. 1 . 12). M. Sala 15, 17.15,
'13.30 Brawurowe porwanie (USA 1.

18). Światowid (os. Na Skarpie 7)
15.45, 18, 20 Akcja „Salamandra’’
(rum. -wł. 1. 15). M, Sala 15, 17.15,
19.30 Strach, na wróble (USA 1. 15).
Dom Żołnierza (ul. Lubicz . 48)
15.30 Ocalić miasto, (poi. 1. 12), 13

Ryzykant (USA 1. 15). Kultura
(Rynek Gł. 27) 16, 18, 20 Człowiek

w dziczy (USA 1. 15).
(Dzierżyńskiego 5) 16 -

zamkn.. 13, 20,15 Nie ma

bez ognia (fr. 1.

(Grzegórzecka 71)

Kijów
ez.Ii
Zabity na śmierć (USA

Mikro
seans

dymu
18). Związkowiec

16 Pierwszy
dzień wolności (poi. b .o.), 18 DKF
Zaułek dziewic. 20.15 Joanna Fran
cuzka (fr. 1. 13). Wisła (Gazowa
21) 16. 13, 20 Patt Garret
Kid (USA I, 18). Maskotka

żyńsklego 55)
sypialny (jug. 1 . 15). 19.30
wata. (poi. 1 .

Bielaka), 15. 16. 17 Przygody Bolka
i Lolka, 18. 20 Z podniesionym
czołem (USA 1. 15). Podwawelskie

(ul. Komandosów) 16. 13 Człowiek
z cudzym mózgiem (fr. 1 . 15). Tę
cza. (ul. Praska) 17, 19 Sandakan
nr 8 (jap. 1. 18).
rek) 17 Kochaj
b.o.). 19 . Tak
zabić (fr. 1. 15).

szcza, iż rywalem jest obrońca,
tytułu, zespół, który mieć bę
dzie w. Argentynie wielu kibi
ców,'ńie tylko tych, z RFN, któ
rzy polecą na drugą półkulę
dopingować do walki swych za
wodników, lecz także licznych
w tym kraju obywateli pocho
dzenia niemieckiego. Nie zapo
minajmy,, że. Argentyna była od
dawna krajem, do którego emi
growało sporo Niemców, że po
II wojnie światowej ruch ten

gentyny 1 Włoch, sytuacja nie
oczekiwanie ogromnie się skom
plikowała, bowiem tak Francja
jak i Węgry są zespołami moc
nymi, zdolnymi do sprawienia
niespodzianki i wyeliminowa
nia jeżeli nie obydwóch to przy
najmniej jednego „pewniaka”.

Podobnie rzecz ma się w gru
pie III, gdzie rozstawiona eki
pa Brazylii znajdzie bardzo
trudnych do pokonania rywali:
Hiszpanię, Austrię i Szwecję.
Tu także ogromnie trudno wy-. także był bardzo mocny,
typować zespoły, które zajmą

świata w

ry grupy eliminacyjne opadła,
ustąpiła
wyników
nia horoskopów
szans poszczególnych zespołów
w „Mundial 78’.

Sytuacja polskiej drużyny jest
teoretycznie rzecz bio-rąc : nad
zwyczaj korzystna. . Mamy, .co

prawda, w grupie faworyzowa
ny zespół mistrzów świata —

RFN, ale pozostała dwójka prze
ciwników nie zalicza się do fut
bolowych potęg i wygrane tak
z Meksykiem jak i Tunezją le
żą w możliwościach naszych pił
karzy. Tym samym otwierają
reprezentacji Polski drogę do

dalszych gier, stwarzają szansę
awansu do pierwszej ósemki'
świata.

Ton komentarzy na temat dwie pierwsze lokaty, tu także
podziału drużyn w pierwszej
fazie finałów jest na ogół jedno
znaczny: najsłabsze, najłatwiej
sze grupy to druga i czwarta,
w nich bez dużego ryzyko, 0-

myłki można wytypować zespo
ły, które winny -wywalczyć pre
miowane dalszym awansem, lo
katy. W naszej grupie ivymienia
się RFN 1 Polskę, w grupie
czwartej — Holandię i Szkocję.
W dwóch pozostałych czwór
kach ustalanie zwycięzców jest
dużo trudniejsze, mniej praw
dopodobne. W grupie pierwszej,
gdzie według życzeń organiza
torów miały być zarezerwowa
ne dwie pierwsze lokaty dla Ar-

miejsca omawianiu
„losowania”, stawią-

odnośnie

Na tematy dnia

na zimne

Kibice biało-czerwonych nie

przejmują się jednak zespołem
RFN, sporo ludzi zakłada nawet

naszą, porażkę, uważając jedno
cześnie, iż i tak- awansujemy
dalej, bo z Meksykiem i Tune
zją- łatwo się uporamy. Argu
mentuje się taki efekt spotkań
tym, że z Tunezją wygraliśmy
w 7960 r. podczas rzymskiej O-

limpiady 5:1, a z Meksykiem,
grając dzcukrotnie, także odnie
śliśmy zwycięstwa.

Pamiętać jednak trzeba, że
w mistrzostwach świata

startują dobre drużyny, w każ
dym meczu gracze rzucają na

szalę wszystkie siły, niespodzia
nek notowano 10 historii tych
rozgrywek sporo (choćby ostat
nie występy Polaków). Lepiej
więc dmuchać na zimne, niż się
potem nieprzyjemnie poparzyć.
Znając racjonalizm J. Gmocha

możliwy jest każdy układ.
Wróćmy jednak do sprawy

nas najbardziej interesują
cej, do grupy drugiej. Polska

zainauguruje turniej mistrzow
ski meczem z RFN w Buenos
Aires, a wiec dojdzie do wiel
kiego reioanżu za poprzednie
mistrzostwa, kiedy to Niemcy

ygrali z nami 1:0. Mocne wej
ście w rozgrywki u-inno być,
niezależnie od rezultatu meczu, sądzę, iż potraktuje on mecze :

pomocne podopiecznym J. Gmo- Meksykiem, i Tunezją, tak
cha w psychicznym przystoso- ~ x

waniu się do zawodóio. Mecz
inauguracyjny całych mis
trzostw to duży splendor, ale też
i duży ładunek napięcia, zwła-

z każdym innym ry walem, i że
nasza reprezentacja awansuje
dalej. Jak daleko? Przyszłość —

i to ta już niedaleka pokażę.
(lang)

13.30, 17.30

1'2). Pasaż

i Billy
(Dzier-
Wagon
Trędo-
(Pasaż

Ugorek: (os. - Ugo-
albo rzuć (poi.

szalona, że może

Sfinks (Majakow
skiego 2) 16.. 18; 20 Sam na sani

(poi. 1 . 15). Wiedza (Rynek Gl.
17-. 16 - Stolice Persów (poi. b .o .)
prostu żołnierze.

Telewizja

27)
Po

WTOREK — I: 14.55 Program
dnia, 15 Melodie — Estrada fol
kloru rumuńskiego. 15.30 Saperska
droga — pr. wojsk., 16 Dziennik,
16.10 Obiektyw. 16.30 Studio Mło
dych, 17.13 Warszawa naszych
wspomnień — teleturniej, 17.50 In-
terstudio — Człowiek i środowi
sko, 18.20 świat, który nie może

zaginąć — Tajemnice pszczelego
ula — film TV ang.. 18.50 Radzi
my rolnikom, 19 Dobranoc, 19.10

Siódemka, 19.30 Wieczór z dzienni
kiem, 20.30 Droga przez mękę —

Przedświt — film fab. TV ZSRR.
21.50 Świadkowie. 22.10 Dziennik.
22.25 Teatr Telewizji — R. Frelek,
W. Kowalski — Poczdam.

WTOREK — II: 14.55 Program
dnia. 15 Kino Najmłodszych —

Filmy animowane o zwierzętach,
15.30 Decyzje piętnastolatków, 16
Meridian — film fab. TV CSRS,
17.30 Wojskowy film dok., 19 Do
branoc, 19.10 Program lokalny,

W

— Co robiłeś przy oknie?
— Wyglądałem.
— Stara pokazywała ci podkowę?
— Tak.
— Opowiedz dokładnie, co się stało.
— Nie mogę zrobić nic innego, prawda?
— Nie w tyra stanie rzeczy, do jakiego doszliśmy.
— Wziąłem mój karabinek.
— Gdzie on był?
— W tamtym kącie, koło szafy.
— Był nabity?
Zawahał się niemal niedostrzegalnie,
— Tak.
— Czy naboje były krótkie czy długie?
— Długie.
— Czy zwykle trzymasz karabinek w swoim pokoju?
— Często.
— Czy w otalnich czasach zdarzało ci się strzelać do

wróbli?
Znów się zawahał, starał się myśleć jak najszybciej,

jak ktoś, kto nie może sobie pozwolić na najmniejszy
błąd.

— Nie. Nie wydaje mi się.
— Chciąłeś postraszyć starą?
— Chyba tak. Sam nie bardzo wiem, co chciałem.

Wyśmiewała się ze mnie. Pomyślałem, że wreszcie

wszystko opowie w ubezpieczalni i wtedy mój ojciec
nie będzie mógł kupić nowej kamionetki.

— Na to przeznaczył pieniądze?
— Tak. Jest przekonany, źe gdyby miał dobrą ka-

rńicnćtkć, mógłby robić większy objazd i zarabiać

pieniądze.
— A teraz nie zarabia?
— Są miesiące, kiedy nawet traci i wtedy, moja ba

bcia...
— Pomaga wam?
— Jak koniecznie trzeba. Za każdym razem robi a-

wanturę

— Strzeliłeś?
Kiwnął głową ż przepraszającym uśmiechem.
— Celowałeś?
— Celowałem w okno.
— Czyli że po prostu chciałeś jej wybić szyby?
Znów skinął skwapliwie głową.
— Czy wsadzą mnie do więzienia?
— Nie wsadza się do więzienia chłopców

wieku.
Wydawał się zawiedziony.
— Więc co mi zrobią?
— Sędzia wygłosi ci kazanie.
— A co potem?
— Da nauczkę twojemu ojcu. To on jest

odpowiedzialny.
— Dlaczego, przecież nic nie zrobił?
— Gdzie był, kiedy strzeliłeś?
— Nie wiem.
•— Był na objeżdzie?
— Na pewno nie. Nigdy nie wyjeżdża tak
— Był w sklepie?
— Możliwe.
— Nic nie słyszał? Twoja matka też nie?
— Nie. Nie rai nie mówili.
— Nie wiedzą, że to ty strzeliłeś?
— Nie powiedziałem im o tym.
— Kto zaniósł twój karabinek do wozowni?

Tym razem zaczerwienił się,. i .. rozejrzał z zakło
potaniem. unikając wzroku Maigreta.

w twoim

w końcu

wcześnie.

— Przypuszczam — powiedział z naciskiem komisarz
— że nie mógłbyś zejść ze schodów i przejść przez po
dwórze z 'tym twoim gipsem? No, więc?

— Poprosiłem Marcela...
Urwał nagle.
— Nie, to nieprawda — wyznał. — To ojciec,

cu i tak pan się dowie.
— Poprosiłeś go, żeby zaniósł karabinek?
— Tak. Nie wyjaśniłem mu, dlaczego.
— Kiedy to było?
— W środę rono.
— Nie stawiał ci żadych pytań?
— Tylko popatrzył na mnie niezadowolonym wzro

kiem.
— Nie mówił o tym matce?
— Gdyby tak zrobił, zaraz by tu przyszła ciągnąć

mnie za język.
— A ma zwyczaj ciągnąć cię za język?
— Zawsze zgaduje, kiedy, staram się skłamać.
— Czy to na twoją prośbę Marcel zeznał, że widział

nauczyciela wychodzącego z szopy?
— Nie. Nawet nie wiedziałem, że go będą przesłuchi

wać.
— Dlaczego to zrobił?
— Na pewno dlatego, że widział mnie w oknie.
— Z karabinkiem. Miałeś twój karabinek w ręku?
Józefowi zrobiło się gorąco, ale trzymał się dzielnie

i robił wszystko, aby nie dać się przyłapać na waha
niu. czy na sprzecznej odpowiedzi.

Na próżno Maigret mówił spokojnie i bez nalegania,
jakby chodziło o mało ważną rozmowę. Chłopiec był
dość inteligentny, by zdać sobie sprawę, że komisarz
zbliża się caraz bardziej do prawdy.

— Nie pamiętam dokładnie. Możliwe, że jeszcze
miałem karabinka.

— Ale, gdy przez drugie okno zobaczył, że stara
bieta upadła, był pewien, że to ty wystrzeliłeś?

4Ciao dalszy nastąpi)

W koń-

nie

ko-

»49)

ry
Chir. Trynitarska 11, Chir. dziet.

Prokocim, Laryng. Dzierżyńskiego
44, Urolog. Grzegórzecka 18, Oku*

listyczny Kopernika 38 (Neurolo
gia oraz inne oddziały szpitali we
dług rejonizacji),
Ratunk.: Łazarza 14:
rium Okulistyczne (
wypadki teł. 99, zachorowania

przewozy 238-33, Informacja,
205-11, Rynek Podgórski 2: 625-50,
657-57, Lotnisko Balice 745-68,
Pogot, MO tel. 97. Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22), dla dzieci
młodzieży 611-42 (14—18), Straż Poi

98, Informacja o Usługach)
Floriańska 20. tel. 271-30, . 228-90

(7—18), Nowa Huta: Pogot. MO
tel. 444-44. Pogot. Ratunk. 422 -22,
417-70, Straż Poż. 433-33, Dyżur
pediatr. dla Nowej Huty, Szpital
w Nowej Hucie, luf. kolejowa
żagr. 241-82, kraj. 223-33, 295-15,
Pomoc Drogowa PZM, ul. Kawio
ry 3 — Kraków, tel. 755-75 i 748-32

(7—22), Milicyjny Telefon Zaufa*
nia 216-41 całą dobę, 262-33 (3-
16), Krak. Tow. Świadomego Ma
cierzyństwa, Młodz, Poradnia Le-

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

lekarzy chorób dzieci oraz lekarzy
kardiologów — Lek. Spółdz. Pra
cy, tel. 295-78, 225-66 (16—23.30), In
formacja Turystyczna „Wawel-
Tourist”, Pawia 8, tel. 260-91 (8—181?
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
logicznie. gabinety zabiegowe
(świadczenia ambulatoryjne -i wi
zyty domowe), Przychodnia, al-

Pokoju 4, w godz. 18—22 . tel.
181-80, a dla poradni pediatrycznej
183-96 — dla Śródmieścia, Przy
chodnia, os. Jagiellońskie bl. 1>
w godz. 18—22, tel. 85.6-26 — dla

(Dokończenie na 9tr. 5)

Pogotowi*
: Ambulato-j
(całą dobę),’

i
lei.

Numer indeksu: 3500?


