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Elektrownia ,,OPOLE*’ Jest jed
ną z kilku inwestycji tego typu

wznoszonych obecnie w naszym

kraju. Generalnym wykonawcą
jest Pomorskie Przedsiębiorstwo
Budowy Elektrowni i Przemyślu
w Szczecinie. Dotychczasowe za
dania realizowane są w terminie.
Elektrownia „.OPOLE” otrzyma
pierwszą turbinę o mocy 3B0 MW,
wyprodukowaną w elbląskich za
kładach ZAMECH. Na zdjęciu —

betonowanie i zbrojenie przy
trzecim fundamencie prowadzą
członkowie brygady Wiktora

Pacaka.
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Kraków, środa 1 lutego 1978 r,

Wctir&sct w służbie

Folsks — ws współprsey i krajami członkowskimi RWPG
— uczestniczy w międzynarodowych badaniach hydrologicz
nych Karpat.

Łańcuęh górski Karpat znaj
duje się na' terenie kilku kra
jów. Góry te są największym
źródłem wody w Europie środ
kowej. Tu koncentruje się naj
większa ilość opadów w tej czę-

W fcWe oWo sie sarkanie
L. Breżniewa i A. Kosygina
z P. Jaroszewiczem

Sesja Komitetu

Rozbrojeniowego
GENEWA
W Genewie rozpoczęły się

wczoraj obrady wiosennej sesji
Komitetu Rozbrojeniowego.

W pierwszym, dniu obrad prze
mówienia inauguracyjne wy
głosili m. in. przewodniczący de
legacji ZSRR — Wiktor Licha-

czew i USA---- Andrian Fisher.

Amerykanie Bill Spohrer i King-
swood Sprott przelecieli w wy
pełnionym gorącym powietrzem
halonie ponad Andami, podczasBANK bUBZKIEH j

SERE "■'•s-;

uroczystości
Nie

z okazji i
Młodzież szkolnego Koła LOK,

przy Liceum Ogólnokształcąeym
ńr 11, z, okazji 33 rocznicy
wyzwolenia Krakowa przygoto
wała — pod kierunkiem swego
opiekuna mgr Romana Kustry
— wieczór poetycko-muzyczny
dla mieszkańców Państwowego
Domu Pomocy Społecznej dla

Dorosłych przy ul. Helclów 2.
Kontakt młodzieży z seniorami
nie ogranicza się jednak tylko
do uroczystych okazji. Dziew
częta i chłopcy systematycznie
odwiedzają samotne i pozbawio
ne fizycznej sprawności miesz
kanki Domu otaczając je opieką
oraz świadcząc różne drobne u-

slugi.
Milo nam też donieść, że i na

terenie województwa miejskiego
krakowskiego młodzież pa-
niięta o seniorach. Oto dy
rekcja i Rada Mieszkańców

Państwowego Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych w

Pcimiu — za naszym po
średnictwem — serdecznie dzię
kuję uczniom Szkoły Pod
stawowej nr 2 w Myślenicach,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pci-

niiu, Liceum Ogólnokształcącego
i Zespołu Szkół Techniczno-Eko-

hemicznych w Myślenicach za

Pinsięe, występy artystyczne ł

Ppcminki. (hs)

ści kontynentu. Z Karpat bierze

początek wiele dużych rzek m.

in. Wisła, Dniestr, Prut, Cisa.

Niedawno rozpoczęto nowy

etap prac i obserwacji hydrolo
gicznych. Specjaliści z Polski,
Czechosłowacji i Związku Ra
dzieckiego prowadzą badania i

pomiary pokrywy śnieżnej w

Karpatach. Oblicza się zawar
tość wody w śniegu, szybkość
topnienia i wielkość strat spo
wodowanych parowaniem. W

przyszłości do badań pokrywy
śnieżnej będą wykorzystywane
na szerszą skalę
tahne.

Opracowano
wszechstronnych
logicznych, hydrogeologicznych,
meteorologicznych, klimatycz
nych w polskich Karpatach i na

Podkarpaciu. Prowadzi się m.

in. szczegółowe obserwacje opa-

zdjęcia sateli-

już program
badań hydro-

270-kilometrowego lotu. Aeronau-
ci wystartowali w chilijskiej miej
scowości Rio Blanco a ‘wylądowa
li w Mendozie (Argentyna). Nie
udało, im Się jednak wznieść po
nad

ryk
najwyiszy szczyt obu Ame-
— Aćonćaguę, liczącą ponad

7 tys. metrów.
CAF — Fhotofax

Nowa akcja terrorystów
we Włoszech

RZYM

Wczoraj wieczorem dokonano

kolejnej akcji terrorystycznej w

Mediolanie. Dwóch nie ziden
tyfikowanych sprawców postrze
liło 38-letniego Armando Birot-

to, dyrektora filii włoskiego
przedsiębiorstwa sprzedaży gra
fiki. Terroryści zbiegli.

W Rzymie aresztowano

wtorek wieczór profesora . uni
wersytetu Luigi Rosati, które
mu zarzuca się wieloletnie

współdziałanie w tworzeniu i

prowadzeniu skrajnie lewico
wych grup terrorystycznych.

we

J
. utro pogoda rejonu Kra-

j kowa kształtować się bę-
\ dzie pod wpływem niżu.

Zachmurzenie umiarkowa
ne, okresami duże. Rano

mgły i zamglenia. W cią
gu dnia możliwe słabe o-

pady śniegu. Wiatry południo
we i południowo-zachodnie
4—7 m/sek. Temperatura dniem

plus 2—8, nocą od # do minus
Śst.C.

dów atmosferycznych oraz od
pływu rzecznego z Tatr.

Poszczególne państwa karpa
ckie, oprócz badań ogólnych
podejmują także programy spe
cjalistyczne. Polscy hydrolodzy
koordynują międzynarodowe
badania niskich stanów wód w

górskich rzekach. Uczeni ru
muńscy zajmuj-ą się problema
mi przenoszenia przez rzeki
materiału skalnego, a w, Cze
chosłowacji i ZSRR — rozwija
się badania powodzi górskich.

lutego we Francji obo-

wyższe ceny paliw. 1

kosztuje

Podwyżka cen benzyny i mleka

we Francji
Ód1

wiązują
tak benzyna zwykła
2,23 franka (dotychczas koszto
wała 2,19), super — 2,42 franka

(dotychczas 2,37), olej napędowy
— 1,45 (dotychczas 1,43).

Druga seria podwyżek dotyczy
mleka i artykułów mleczar
skich. Cena mleka wzrosła

przeciętnie o 2,1 proc., a produ
któw mleczarskich o 2,9 proc.

stacji naziemnych

MOSKWA

,-W 1971 r. kraje socjalistyczne
utworzyły międzynarodowy sy
stem łączności „Intersputnik”
Ma on za zadanie zaspokoić za
potrzebowanie tych krajów w

zakresie łączności telefonicznej,
telegraficznej i fototelegraficz-
nej a także wymiany progra
mów telewizyjnych i radio
wych.

W skład ■systemu wchodzi ze
spół satelitów komunikacyjnych
„Mołnia” z aparaturą przekaź
nikową na pokładach, ośrodek
kierowania i stacje naziemne.
Do niedawna istniało 6 takich

stacji — 4 w Europie (Czecho
słowacja, NRD, Polska i ZSRR)
oraz po jednej w Azji (Mongolia)
i w Ameryce (Kuba). W ostat
nim czasie oddano do eksploata
cji dwie nowe naziemne stacje
łączności dalekiego zasięgu w

Bułgarii i na Węgrzech. Stacje
te pozwolą obu krajom bezpo
średnio przyjmować i przekazy
wać programy telewizyjne —

kolorowe i czarno-białe — oraz

programy radiowe z pozostałych
państw członkowskich systemu
. . Intersputnik”.

Ujęcie
groźnego bandyty

PARYŻ

Policja francuska aresztowała

wczoraj w Valence groźnego ban
dytę, Yvesa Maupetita. 15 stycz
nia Mau petit i jego towarzyszka,
Jeanine Terriel wdarli się do po
łożonego pod Paryżem domu han
dlarza obrazatni. Terriel zastrzeli
ła z dubeltówki gospodarza, po
czym oboje z Maupetitem uciekli,
zabierając, z sobą znalezione w

schowkach klejnoty oraz upro
wadzając żonę zabitego. Wkrótce

potem i ona podzieliła los męża.
Nazajutrz Terriel została aresz

towana. , Maupetit ukrywał się 15
dni.

lot zespołu „Salut-6“ „Sojuz-27“ „Progress-?*

1,5-tonowa przesyłka
na adres kosmosu

MOSKWA
Zdaniem naukowców, jeszcze

do końca obecnego stulecia ko
szty lotów okołoziemskicli

zmniejszą się. tak znacznie, że

możliwe będzie tworzenie za
kładów przemysłowych w bli
skiej przestrzeni kosmicznej.
Obecny rozwój kosmonautyki
idzie w kierunku zredukowania

jej kosztów.

Najnowszy eksperyment ra
dziecki — dostarczenie' do ze
społu orbitalnego ładunku przy
użyciu automatycznego statku

„Progress-l” — mą właśnie na

celu efektywniejsze wykorzysta
nie stacji orbitalnej, a także

wydłużenie czasu jej pracy. W

Przestępstwa gospodarcze w RFH

Malwersacje

Jane Fonda i Ri
chard Burton o-

trzymali nagrody
„€41obe” oraz ty
tuł najlepszych
aktorów filmo
wych USA w ro

ku 1977.
CAF — UPI
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Obecnie między Sofią, Buda

pesztem i Moskwą wprowadza
się bezpośrednią łączność tele
foniczną.

W bież, roku „Intersputnik’
rozpocznie przekazywanie ste
reofonicznych programów radio
wych.

Instytut Kryminologii im. Maxa Plancka w

Frciburgu (RFN) przekazał lederalnemu mini
sterstwu sprawiedliwości wyniki swych badań w

sprawie przestępstw gospodarczych. Wynika z

nich, że różnego rodzaju malwersacji dopuszcza
li się najczęściej przestępcy z tak zwanego wy
sokiego szczebla drabiny społecznej.

Opublikowane wyniki zakładu

kryminalistyki wywołały , porusze
nie opinii i zaważyły prawdopodo
bnie na decyzji prof. Friedricha

Halstenberga (SPD) o ustąpieniu
ze stanowiska ministra finansów

Północnej Nadrenii-Westfalii. Za
rzucono mu, iż za jego milczącym
zezwoleniem pozostawał na kiero
wniczym stanowisku Ludwig Poul-
lain. Tenże Poullain jako jeden z

dyrektorów „Westdeutsche Lan-
dsbank” przyjął wynagrodzenie
w wysokości ok. 1 min marek z

tytułu pełnienia funkcji dorad
czych w jednej z firm podejrza
nych ó, sfingowanie bankructwa.

Na tego rodzaju przestępstwa
zwraca uwagę ekspertyza wspom
nianego instytutu kryminalistyki.
Wynika z niej, iż straty z tytułu
tych przestępstw wzrosły z 1,7 mi
liarda DM w 1974 r. do 4,8 miliar
da DM
wzrosła

nych —

391 tys.
Ministerstwo

RFN nie zajęło jeszcze definityw
nego stanowiska w omawianej
sprawie.

'

(A. R.)

w 1976 r. Odpowiednio
także liczba poszkodowa-
z89tys.wroku1974do

osób i instytucji w 1376 r.

sprawiedliwości

MOSKWA

31 ub. m sekretarz generalny
KC KPZR., przewodniczący Pre
zydium Rady Najwyższej ZSRR

Leonid Breżniew oraz członek
Biura Politycznego KC KPZR,
przewodniczący Rady Mini
strów ZSRR Alcksiej Kosygin
przyjęli na Kremlu Członka
Biura Politycznego KC PZPR,
prezesa Rady Ministrów PRL

Piotra Jaroszewicza, który
przebywał w Związku Radzie
ckim z roboczą wizytą.

Leonid Breżniew
o szeroko zakrojonej
i organizatorskiej
KPZR, zmierzającej

opowiedział
politycznej
działalności

do zapew-

ostatecznym rachunku jedno i

drugie pomnaża korzyści, jakie
daje zespól orbitalny gospodarce
narcdowe.i. co oznacza, że obni
ża się faktyczny koszt stacji.

W kosmosie, w warunkach

nieważkości, gdzie bez wprawy
trudno nawet zjeść obiad, ko
smonauci musieli rozładować

statek transportowy. Nie było
tego mało — około 1,5 tony ła
dunku, w tym 26 pojemników z

żywnością, 17 zbiorników z wo
dą, a ponadto naczynia, ubrania,
regeneratory, wentylatory, obu
wie, aparatura do badań medy
cznych, części zapasowe i na
rzędzia •— ogółem 104 różnego
rodzaju artykuły.

Doświadczenie zdobyte przez
J. Romanienkę i G. Greczkę zo
stanie wykorzystane, kiedy Zie
mia zostanie opasana pierście
niem stacji orbitalnych, a cu
mowanie towarowego statku ko
smicznego stanie się tak samo

zwykłą operacją, jak obecnie

tankowanie samolotu
wietrzu.

y ■ Obecna sytuacja w strefie /
F Śahelu, położonej na południe 1
I od Sahary jest również. - 'r

Smoże-
__ _________ ___,

( aniżeli ta, która zapanowała w f
f następstwie suszy 1972’1973

i oświadczył rzecznik stałej
i misji Organizacji Jedności

) frykańskiej d(s walki z suszą.

hary jest również, a być )
— bardziej katastrofalna (

<

it
ko-
A-

Ii
i• Władze greckie aresztowa

ły na lotnisku w Atenach
dwie młode Holenderki, które
w walizach z podwójnym
dnem usiłowały przemycić z

Pakistanu J6 kg czystej hero- )
iny, Wartości co najmniej 5 )
min dolarów na czarnym ryn- (
ku. Za przemyt heroiny prawo /

greckie przewiduje kary do 23 i
lat więzienia. J

i) *

IW/**—> —.AETii—-Uri -nr. -Tfu. TilTIi

a także o no-

rozwoju maso-

nienia realizacji zadań pięciolat
ki (1976—1980),
wym szerokim

wego socjalistycznego współza
wodnictwa ludzi pracy, które

odgrywa ważną rolę w zwięk
szeniu efektywności produkcji
i poprawie jej jakości.

(Dokończenie na str, 2)
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W ALGIERZE odbywa się
spotkanie na szczeblu mini
strów spraw zagranicznych
przedstawicieli krajów arab
skich, sprzeciwiających się
separatystycznym rokowaniom

Egiptu z Izra.elem. Uczestnicy
spotkania mają przygotować
zaplanowaną na 2 ’ i 3 lutego
br. konferencję „na szczycie”
z udziałem przywódców Algie
rii, Syrii, Libii, Jemenu Po
łudniowego i Organizacji Wy
zwolenia Palestyny.

W KA1RŻE rozpoczęła obra
dy egipsko-izraelska komisja
wojskowa. Obrady toczą się
przy drzwiach zamkniętych.
Delegacjom obu państw prze
wodniczą ministrowie obrony.

31 STYCZNIA na posiedzeniu
plenarnym spotkania belgradz
kiego wystąpiło 10 mówców.
W czasie konferencji prasowej
szef delegacji polskiej, amb. M .

Dobrosielski poinformował, że

szefowie delegacji krajów neu
tralnych i . niezaangażowanych
— Szwecji, Jugosławii, Austrii,
Finlandii

apelem do wszystkich
hików o wytrwałe dążenie do

kompromisu i rezygnacji z ja
łowych polemik i sporów.
Przedstawiciel Szwecji wyraził
uznanie dla delegacji polskiej,
której działalność zmierza do

wypracowania
'

wyważonego i

konstruktywnego dokumentu

końcowego.
WSKAŹNIK urodzeń w

Szwecji w 1977 roku spad! do

11,6 na tysiąc mieszkańców, to

jest do poziomu najniższego od

czasu, kiedy w kraju w 1713
roku zaczęto prowadzić księgi
ludności.

żwracali się z

uczest-

Epidemia grypy
PARYŻ
Fo Wielkiej Brytanii i RFN,

grypa dokonała inwazji na

Francję. Ze wszystkich
' regio

nów napływają informacje o

panującej tam epidemii. W

ciągu ostatnich 10 dni znacz
nie wzrosła absencja w pracy i

w szkołach.

Tegoroczną epidemię wywołu
je głównie wirus „Wiktoria”.
Ponieważ przenosi się
powietrzną, epidemia
się bardzo szybko.

BUDAPESZT
W Budapeszcie trwa

grypy. W ubiegłym
zarejestrowano 41 tys.
padków nowych zachcrowań, tj.
trzykrotnie więcej niż tydzisń
wcześniej.

on drogą
rozszerza

epidemia
tygodniu

prsy-

i
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ZKRAJU
PRZEWODNICZĄCY RADY

FASSTWA, Henryk Jabłoński

przyjął wczoraj w Belwederze
nowo wybrany Sekretariat Wy
działu 1 Polskiej Akademii
Nauk z sekretarzem próf. dr

Władysławem Markiewiczem.
Tematem rozmowy był pro-
gram działania wydziału nauk

społecznych PAN w kadencji
1978—80 .

PROBLEMY poprawy wa
runków pracy w zakładach

energetycznych i gazowniczych
były 31 stycznia, głównym te
matem obrad plenum Zarządu

Głównego Związku Zawodo
wego Enęrgetyków.

W SK0ROWIE koło Lęborki
oddano SI styczni* użytku
telewizyjną . stację nadawczą
It programu zbudowaną wspól
nym wysiłkiem ponad 3ł lębor
skich i innych zakładów pracy
— w ciągu niespełna j miesię
cy.

31 STYCZNIA w suchyną do
ku Stoczni im. Komuny Pary
skiej w Gdyni został zwodowa
ny kolejny zbiornikowiec typu
LPG z serii B-550, przezna
czony do przewozu gazu w sta
nie płynnym w temp, minus SŚ
stopni. Było to pierwsze w

tym roku wodowanie w tfj
stoczni. Statek przeznaczony

jest dla armatora zagraniczne
go.

KANDYDACI NA RADNYCH

Halina Nowak

(Dokończenie ze str. 1)
Piotr. Jaroszewicz poinformo

wał o wynikach II Krajowej
Konferencji PZPR oraz o po
dejmowanych krokach zmierza
jących do realizacji programu
rozwoju społeczno-gospodarcze
go uchwalonego-przez VII Zjazd
PZPR.

Prezydpnt miasta Krakowa
Jerzy Pękala wręczył wczoraj
Złote Odznaki „Za Pracę Społe
czną dla miasta Krakowa” pod
sekretarzowi stanu w Minister
stwie Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowi
ska Czesławowi Koteli, prze
wodniczącemu Głównej Komisji
Urbanistycznej prof. Zygmun
towi Skibniewskiemu oraz

członkom i głównym koreferen
tom :— za opracowanie planu
aglomeracji krakowskiej.

Wiele uwagi poświęcono za
gadnieniom współpracy polsko-
radzieckiej, przy czym obie
strony wyraziły zadowolenie z

rezultatów dotychczasowej dzia
łalności i podkreśliły wagę roz
szerzenia i pogłębienia więzi
gospodarczych między PRL ą
ZSRR, dzięki aktywnemu roz
wijaniu kooperacji i specjaliza
cji produkcji zarówno na za
sadach dwustronnych, jąk w

ramach Rady Wzajemnej Pomo
cy Gospodarczej.

W toku rozmowy stwierdzo
no, że ogólnie sytuacja między
narodowa rozwija się korzyst
nie dla pokoju i socjalizmu, co

zostało osiągnięte . w znacznej
mierze w wyniku uzgodnionych
działań krajów

"

wspólnoty so
cjalistycznej.

Rozmowa przebiegała w ser
decznej, przyjacielskiej atmo
sferze.

MOSKWA

We wtoiek na Kremlu konty
nuowane były rozmowy członka
Biura Politycznego KC PZPR,
prezesa Rady Ministrów PRL,
Piotra Jarcszewń
Biura

przewodniczącym Rady
strów ZSRR,, Alęksięjem
.ginem. . .

W tym samym dniu w

nach wieczornych premier P.
Jaroszewicz zakończył dwudnio
wą roboczą wizytę w ZSRR. Na
moskiewskim lotnisku Wnuko-
wo Piotra Jaroszewicza i towa
rzyszące mu osoby żegnali pre
mier A. Kosygin, zastępca prze
wodniczącego Rady Ministrów
ZSRR N. Bajbakcw i inne oso
bistości radzieckie

Wśród żegnających bjł charge
d’affaire.ś PRL w ZSRR Jerzy
Szyszko.

:a z członkiem

Politycznego KC KPZR,
Mini-

Kosy-

godzi-

zakaz

a
4 i 5 lutego br., tj. w przed

dzień i w dniu Wyborów do rad

narodowych stopnia podstawo
wego, obowiązywać będzie za
kaz sprzedaży napojów alkoho
lowych.

W myśl uchwały, podjętej
przez Radę Ministrów — zabra
nia się sprzedawania i podawa
nia'' napojów alkoholowych o

zawartoścĄjpowyżej 4,5 proc, al
koholu oraz piwa jasnego: we

wszystkich punktach sprzedaży
detalicznej w dniach 4 .i 5 lute
go br. oraz w zakładach gastro
nomicznych od godz. 18 dnia 4

lutego do godz. 24 dnia 5 lutego
br.

Temątęm posiedzenia Sejmo
wej Komisji Kultury i Sztuki,
31 stycznia, były warunki soc
jalno-bytowe twórców i praco
wników kultury.

Obszerny materiał dotyczący
tego zagadnienia przedstawiła
poś. Anna Kochanowska (SD) —

przewodnicząca specjalnej pod
komisji, która badała sytuację
socjalno-bytową wielotysięcznej
rzeszy ludzi zatrudnionych w

różnych dziedzinach działalności
kulturalnej — w placówkach
podległych Ministerstwu Kul
tury i Sztuki, Komitetowi do
spraw Radia i Telewizji, Ro
botniczej Spółdzielni Wydawni
czej „Prasa — Książka Ruch”.

Z przedstawionych komisji
materiałów, a także z przebiegu
dyskusji wynika, że w ostatnich
latach nastąpiła znaczna, cho
ciaż nadal jeszcze niewystarcza
jąca, poprawa w sytuacji soc
jalno-bytowej pracowników kul
tury. Wyraża się to m. in. w

objęciu systemem rentowo-eme
rytalnym twórców i ich rodzin,
rozbudowie. bazy wypoczynko
wej, poprawie warunków pracy,
polepszeniu opieki zdrowotnej
itp.

Wymienione i inne przedsię
wziętą świadczące o stałej tro
jce partii i państwa o ludzi kul
tury i jej rozwój zostały przez
nich przyjęte z uznaniem.

Nie sposób jednak było roz
wiązać wszystkich nabrzmia

łych przez lata bolączek, toteż
do zrobienia w tej dziedzinie po
zostało jeszcze niemało. Wiado
mo np., że dość trudne wirunki

panują jeszcze w .wielu starych
zakładach poligraficznych, nie
najlepiej pod tym względem
jest też W księgarstwie, że do
skonalenia wymaga polityka
stypendialna dla twórców oraz

system wynagrodzeń niektó
rych grup pracowników zatrud
nionych w placówkach i przed
siębiorstwach działających w

sferze kultury.
Zabierający głos posłowie wy

suwali wnioski zmierzając? do

dalszej stopniowej popraw;,'
kompleksu spraw socjalno-byto
wych pracowników kultury.

Dyskusję podsumował prze
wodniczący komisji pcs. Witold

Lassota (SD). Komisja 'wysłu
chała informacji na temat. pla
nowanych na ten rok przez re
sort kultury prąc legislacyjnych.
Rozpatrzyła też projekty dezy
deratów w sprawie inwestycji -w

dziedzinie kultury."

Wczoraj odbyło się w Krako
wie pod przewodnictwem preze
sa Władysława Cabaja, plenarne
posiedzenie Krakowskiego Ko
mitetu ZSL. Przedmiotem obrad

była ocena dorobku ZSL w roz
woju społeczno-gospodarczym
wsi województwa miejskiego
krakowskiego w latach 1976—
1977 i na tym tle działalności

ogniw i instancji Stronnictwa w

rozwoju nowoczesnych form go
spodarowania i gospodarki ko
munalne! na wsi.

Plenum podjęło
zwołaniu
Zjazdu Delegatów ZŚL na dzień
15 marca br.
----------- ------------ ------------ ----- 1

I
I

uchwałę o

XIV Wojewódzkiego

Od 2 kwietnia

W tym roku — czas let
ni będzie wprowadzony 2

kwietnia o godz. 1 .00 w nocy,
kiedy to wskazówki zegarów
trzeba będzie przesunąć o go
dzinę do przodu. Informuje
o tym Zarządzenie prezesa
Rady Ministrów opublikowa
ne w „Monitorze Polskim” z

31 stycznia br.01 sŁyt/jŁisił* ui«

« Czas zimowy rozpocznie się
<S w br. 1 października o godz.

9co

X
2.00 w nocy (licząc według
czisu letniego).

Zaspy śnieżne
wi”

Trzęsienie ziemi
z

ATENY
We wtorek obserwatorium sej

smologiczne w Atenach zareje
strowało wstrząsy tektoniczne.
Ich epicentrum znajdowało się 155
km na północny wschód od
Aten. Nie napłynęły, doniesienia
o ofiarach w ludziach i stratach

materialnych.

Kolosy
iv porcie szczecińskim

■Do portu szczecińskiego zawi
nął wczoraj drobnicowiec m.s

„Żywiec”, który przywiózł na

swyrń pokładzie trzy wielkie
transformatory. Waga każdego
z nich sięga 100 ton. Wszystkie
przywiezione zostały z Liver-

poolu i przeznaczone są dla bu
dowanej we Włocławku fabryki
płytek PCW.

Ten nietypowy ładunek prze
ładowany zostanie na specjalne,
12-osiowe platformy, a następ
nie przetransportowany do Wło
cławka.

«

północno-wschodnich
regionach kraju
Zaspy śnieżne na drogach po

ważnie utrudniły komunikację
PKS. . Na terenie przedsiębior
stwa PKS w Białymstoku, vzczo-

raj skrócono 92 kursy, a 93 za
wieszono. Dwa autobusy utknę
ły tam w zaspach. Również w

woj. suwalskim z powodu zasp
śnieżnych trzeba było zawiesić
109 kursów autobusowych, a 13
Skrócić.

Opady śniegu skomplikowa
ły sytuację w ruchu lotniczym.
Prawie do godziny 14-tej na

Okęciu nie wylądował żaden
samolot oraz wstrzymano star
ty, gdyż śnieg zasypał pasy
startowe i drogi kołowania. Kil
kadziesiąt lotów na trasach kra
jowych zostało odwołanych, a

na liniach zagranicznych samo
loty miały znaczne opóźnienia.

A
li

rdzennych krako
wian nie zetknął się z naz
wiskiem pana Kołtona wielo
letniego trębacza-hejnalisty?
Widać pisane jest zachować
popularność tej rodzinie, sko
ro spotkaliśmy się z córką p.
Kołtona — Haliną Nowak.
Kandyduje ona do krowoder
skiej Dzielnicowej Rady Na
rodowej.

Halina ‘Nowak liczy obec
nie 25 lat, jest mężatką i
matką, wywodzi się z Olsza
nicy, tam mieszka. Bezpośre
dnio po ukończeniu Zasadni
czej Szkoły Budowlanej w

specjalności monter instalacji
sanitarnych podjęła pracę w

zakładzie nie związanym z

kierunkiem wykształcenia: w

Wytwórni Surowic i Szcze
pionek na Woli Justowsfciej.
Co dzień zastać ją można

przy aparatach podciśnienio
wych.

Związana jest przynależno
ścią i zainteresowaniami z

zakładową organizacją Zwią
zku Socjalistycznej Młodzie
ży Polskiej, gdzie działa spo
łecznie. Równocześnie kon
tynuuje naukę w wieczoro
wym Technikum Budowla
nym. Jako rodowita miesz
kanka Olszanicy doskonale
zna problemy tej miejscowo
ści, wymagające szybkiego
rozwiązania. Idzie o szkołę,
wodę dla tej miejscowości,
oświetlenie. Program ten mo
żliwy do

dłuższym okresie czasu, (woj)
zrealizowania w

Bohdan Garus
Bohdan Garus pracuje w

. Nowej Hucie od niedawna.
Posiada w’yższe wykształce
nie techniczne i pełni obecnie
funkcję prezesa Zarządu
Spółdzielni Rzemieślniczej
Budowlano-Metalowej na os.

Willowym. Jest działaczem
Stronnictwa Demokratyczne
go i członkiem Prezydium
KK SD.

Kandyduje z Okręgu
borczego nr 5 do DRN w No
wej Hucie, skupiającego wy
borców z najstarszych osiedli
nowohuckich: Na Skarpie,
Młodości, Stalowe, Willowe i

Wandy.
Podstawowym problemem,
na jaki nowo wybrane wła-

...dze. Rady Narodowej .powili-,
ny skupić swoją uwagę j.est
— zdaniem Bohdana Garusa
— ochrona środowiska. Musi
ona opierać się na komplek-
sowym planie zadań realizo
wanych nie tylko przez
Kombinat . Huty im.. Lenina
(który posiada w tym zakre
sie własny program i ośro
dek badawczy), ale wszyst
kich innych przedsiębiorstw i
zakładów pracy. Dotyczy to
zarówno ochrony atmosfery
przed emisją pyłów przemy
słowych, jak i ochrony wód

oraz gleby, a także
hałasem.

Dla powodzenia ! skutecz
ności. tej akcji niezbędne ;est
również włączenie do
wszystkich
szczególnie
przez komitety' osiedlowe.
Chodzi tu przede wszystkim
o gospodarskie wykorzysta
nie każdego skrawka ziemi
pod zieleń, stworzenie zielo
nych pasów ochronnych wo
kół zakładów przemysło
wych, przedsiębiorstw budo-
wTlano-montażowrych, a nawet

instytucji. Tak podjęta' mo
bilizacja jest konieczna i
winna przynieść pożądane e-

fekty. (aż)

nilj
'mieszkańców,

młodzieży pó- ■
I

Dyrekcja PDOKP w Krakowie —

informuje, że w dniach 4 i 5 lute
go br. na ljnii Krynica Zakopane
— Warszawa Wsch. i Warszawa
Wsch. — Zakopane Krynica zostały
wprowadzone następujące pocią
gi dodatkowe:

1) dnia 4'5 lutego 1978 r., pociąg
pośpieszny nr 31608/31108 Krynica
odjazd godz. 20.12, Zakopane od-

Próbując
bilansować poczyna

nia krakowskich instytucji
powołanych tló serwowania

. .sztuki mniejszej” (a więc pio
senki, humoru, muzyki rozryw
kowej — ą przynajmniej nie

najhardziej solennej) doszedłem

do wniosku, że wspominać ten

styczeń może krakowianin wy
łącznie niemal dzięki prawdzi
wemu festiwalowi jazzu trady
cyjnego, jaki odbył się w na
szym mieście. Przynajmniej
cztery wydarzenia mieszczące
się w granicach tej właśnie dys
cypliny zasługują na szersze o-

mówirnie.

stycznia
na serii

zespół
Band”

W pierwszej dekadzie

gościliśmy w Krakowie
koncertów warszawski

„Yistula Riuer Braśs

Grup* to znana w kraju i coraz

ikppularniejsz* za granicą (m, in.

órystępówala w Paryżu, RFN i

ZSRR). Dwukrotnie — w roku
1S7Ś i 77 zdobywająca trofeum

„Złotej Tarki” w jedynym pol
skim konkursie jazzu tradycyj
nego w Warszawie. Dobra to re
komendacja poziomu artystycz
nego, do którego warszawscy
muzycy dochodzili długo, jako

lat.

za-

jak
W

lat

że „Vistula” działa już od 10

Zespół to zresztą niezwykły
równo pod względem drogi
i fascynacji artystycznych,
tej pierwszej — przez wiele

amatorski, w drugiej — jeden
z niewielu zainteresowanych
jazzem z przełomu lat dwudzie
stych i trzydziestych, bardzo

stylowo kopiujący „chicagow
skie” małe orkiestry.

Koncertu „Vistuli” słuchałem

„Pod Jaszczurami”, w których
piękną działkę jazzową uprawi*
Krzysztof Wierzchoń, znany
skądinąd muzyk krakowski. Na
tomiast u Zofii Hycówny, ąni-
matorki jazzu w innym studenc
kim centrum — „Rotundzie” —

wysłuchałem koncertu „Samych
Swoich”. I ten zespół wychodzi
z fascynacji jazzem okresu zwa
nego historycznie . .chicagow
skim". Różnic* jednak między
wrocławiłkami a „Vistulą” jest
znaczna. „YRBB” stara się od
tworzyć epokę przez wierność

dźwiękom — ”Sami Swoi” wy
ciągają z niej inspiracje dla o-

ryginalnycli aranżacji i impro
wizacji. Jest to bowiem — przy
najmniej w dzisiejszym składzie
— zespół świetnych solistów (J.
Kurzawa, J. Gónciarcgyk, J.

Szprot, P. Prońko, Z. Górecki).
Ale brakowało mi nieco precyzji
w dowcipnych tematach gra-

Mych przez „Samych Swoich”,
przeszkadzała mi denerwująco
ńiestylowa gra perkusisty K.

Przybyłowicza. Có nie zmienia

faktu, żó koncerty grupy mogły
się podobać.

Zwłaszcza, że zespół wrocław
ski zaprezentował krakowskiej
publiczności dwoje utalentowa
nych wokalistów: Hannę Bana
szak i Jana Izbińskiego. Nie ma
my tych wokalistów wielu,, to
też przysłuchiwaliśmy się goś
ciom z uwagą, Banaszak jest na

dobrej drodze do skojarzenia jej
Śpiewu z Ross (naśladującą Bil--

lie Helliday). Kte znś jazzową
literatur^ Wie, że nie jest tó spe
cjalny komplement; ».Ie też mln-

d» gwiazdeczka naszej wokali
styki zbytnio jeszcze przypomi
na nakręcanego ptaszka, zbyt
mało w niej własnej inwencji,
ani śladu głębi. Czy ten talent

się rozwinie? Oby! Myślę jed
nak, że prędzej sięgnie jazzowe
go ideału Izbiński. Choć nie ma

on ani ćwierci tzw. „warun
ków” w jakie wypoaażóńa jest
jego koleżanka — przecież jest
gorący, prywatny. <i"n*miczny.
A to tak wiele...

Dość jednak • krajanach:
prawdziwymi rodzynkami stycz
niowymi byli jazzmeni amery
kańscy. „Cottonmouth D’Arcys
Jazz VipperS” pochodzi z Kali
fornii i jako firma znany jest
od dwudziestu lat. Z zespołem
współpracowało wielu sławnych
jazzmenów —- ale nie w nich si
ła amerykańskich gości. Zapre
zentowali się oni bowiem jako
grupa grająca jazz — nie zaś

„odgrywającą jazzowy program”
(które to wrażenie robią, nieste
ty w większości zespoły euro
pejskie). Choć wcale nie wir
tuozi — Kalifornijczycy grali
wiele bardziej przekonywająco
niż inni styczniowi goście: róż
nica między ich grą ą później
szymi występami warszawskich

„Old Timerśów” była taka

mniej więcej, jak odmienność

oryginalnego zbójnickiego
stylizacji z „Mazowsza”.

„Old Timers” uchodzi za war
szawski ideał jazzu tradycyj
nego. Przyznam, że mnie ser
decznie nudzi. Pozą Henrykiem
Majewskim nie interesuje ta.n

żaden solista, sekcja rytmiczna
jest monotonna, aranżacje nadę-

od

te... Ratował w krakowskich
koncertach ten zespół „Wild
Bill” Davison. Ten stary, bar
dzo popularny amerykański
muzyk mimo 72 lat pokazał
warszawskim akompaniatorom,
że granie jazzu nie musi być
monotonnym równaniem kro
ku, lecz radosną niespodzianką
każdej frazy, oryginalnym jak
ludzka twarz brzmieniem. Ichoć
z oczywistych względów gra
Davisona nie jest tym samym
wściekłym żywiołem jak kiedyś
(pamiętne nagrania z Russełem,
Condonem i Brunisem!) — to

przecie za jeden wyimprowizo-
wany przezeń chorus i dziś od
dałbym wszystkich „Old Timer-
sów”...

Koncerty amerykańskich mu
zyków odbywały się w studenc
kim kluhić „Perspektywy”. Przy
okazji więc zwracam baczną u-

w*gę na ten klub, w którym
Tomasz Wojciechowski robi wie
le świetnej popularyzacji muzy
ki jazzowej.

W ogóle jeśli o nią idzie to

ostatnio chyba nie jest źle. Oto
bowiem w Agencji Koncertowej
PSJ sprawdziłem ile koncertów

jazzowych odbyło się w styczniu
w Krakowie: około trzydziestu.
I większość z jazzem tradycyj
nym!

jazd godz. 21 .20 — warszawa Wsch.

przyjazd godz. 8 .34

2) dnia 5/6 lutego 1978 r., pociąg
pośpieszny nr 13109/13609 Warsza
wa Wsch. odjazd godz. - 23.29 —

Zakopane przyjazd godz. 10.51,
Krynica przyjazd godz. 12.13.

Pociągi prowadzą wagony ku-
szetkowe oraz wagony z miejsca
mi do siedzenia klasy 1 i 2 bez re
zerwowania miejsc.

Szczegółowych informacji udzie
lają stacje PKP i kasy PBP „Or
bis”. K-ił«

W „Lajkoniku"
KGL „Lajkonik” z gry 1675 la

sowanej 28 I 78 r. za wygrane
płaci:

„Duży Lajkonik”: rozwiązań z i
trafieniami nie stwierdzono, za 4
trafienia z dodatkową po żl 14.771
+ premia 10.000 zl„ łącznie po
zł 24.771, za 4 trafienia po sl

4.747, za 3 trafienia po zl 67,
za 2 trafienia po zl 8. Ponadto
za 3-cyfrową końcówkę banderoli

(543) po zł 200.— .

„Mały Lajkonik”: rozwiązań z 5
trafieniami nie stwierdzono, za Ś
trafień po zt 1,645.— + prfemil
1.000 zt, łącznie po zł 2.645.—. za

4 trafienia po z! 75.— . Ponadto: 'Ś
3-cyfrową' końcówkę banderoli

(713) po Zl IM.

i

Na rynku francuskim jio- i

jawiły się fałszywe bankno- j
ty 100-frankowe. Ostatnio (
policja aresztowała kilku I

członków gangu zajmującego f
i puszczaniem w obieg f

JAN JAKI

j się
tych pieniędzy.- Podobno pti-

j cóirali oni „na proce ht’\ Na-
i dal trwa śledztwo Celem u-

J jęcia fałszerzy banknotów.
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Miłośnicy przyrody
i fotografii

Mamy w Krakowie sporo klu-
. Ć*. i kół zrzeszających miłoś
ników fotografii, lecz ci entuzja
ści" c których chcemy dzisiaj
„powiedzieć, zasługują na szcze
gólną uwagę. Działają dopiero
„i roku w Kole Fotograficz
nym pwy Komitecie Osiedlowym
Centrum C, Urocze i Zgody w

Nowej Hucie, a ąwoje zaintere-

Jutro
„tłusty czwartek"
fcółiża s.ę Koniec- karnawału

— jutro już tradycyjny „tłusty
fw,?.:uek” czyli dzień zwyczajo
wej rozpusty pączkowej. Ape-
tjlora krakowian wychodzą na
przeciw uspo^cznioue i prywat
ne wytwórnie cukiernicze, skle
py i lokale gastronomiczne. Te
ostatnie spod znaku „Społem”
urządzą jutro 2 bm. kiermaszo
wą iprzedaż wybornych pącz
ków.

Kiermasze w godz. 10—17 od
będą się w kawiarniach: „Teli
mena”, „Florianka’’, „Sporto
wa”, „Kopciuszek”, „Żak”, „Fre
gata”, „Jubilat”, „Beza” i no
wohucka „Stylowa” oraz w re
stauracjach: — „Kryształowa”,
„Dniepr”, „Bajka” i nowohucka
"jubilatka”. Tylko te lokale

zaoferują 85 tys. pączków po
cenach detalicznych, z własnych
wytwórni oraz dodatkowo je
szcze zamówionych w przemy
śle piekarniczym. (Z)

SGwania skierowali niemal wy
łącznie na przyrodę i łączące się
z nią zjawiska i problemy. Do
skonaląc swoje techniczne i ar
tystyczne umiejętności są rów
nocześnie gorącymi popularyza
torami piękna otaczającej nas

natury i rzecznikami ochrony
środowiska człowieka. Wspólną
tematyką ich prac jest studium

krajobrazu, lasu w jego boga
tych odmianach oraz coraz rza
dziej spotykanych roślin, co ma

również wartość dokumentalną.
Łączy ich umiłowanie przyrody
i fotograficzne hobby, lecz aby
lepiej zrozumieć ich więź i sens

działalności, jeszcze parę słów
o kilku autorach prac, które
niedawno eksponowane były w

nowohuckim Klubie MPiK.

Marta Korzonek. jest absol
wentką UJ i pracuje obecnie w

Zakładzie Fizjologii Roślin PAN.

Jerzy Kuczyński jest leśnikiem
i pracuje w Zakładzie Ochrony
Przyrody PAN. Jego prace na

temat ochrony środowiska natu
ralnego drukowane były nieje
dnokrotnie w wydawnictwach
popularnonaukowych. Stefan
Michalik jest również pracow
nikiem Zakładu Ochrony Przy
rody i specjalizuje się w bota
nice. Henryk Wajda pracuje w

Hucie im. Lenina, a przyroda
(szczególnie zainteresowanie

. fotografią krajobrazową) stano
wi jego hobby, (aż)

Dobrze
zabawa

zja do

zorganizowana wspólna | mlejętnośclaml a z drugiej stra
ciła najmłodszych to oka-i ny zebrania braw od rówieśników,
popisania »ię swoimi u-1

Sklep z mrożonkami

pod patronatem dębickiej dMni

W Nowej Hucie na os. Stalo
wym 4 otwarty został wczoraj
pierwszy w dzielnicy sklep z

mrożonkami WSS „Społem” nr

556 pod patronatem Przedsię
biorstwa Przemysłu Chłodnicze
go w Dębicy, które zaopatrywać
będzie stale tę placówkę w swo
je firmowe wyroby.

Asortyment obejmuje gotowe
produkty kulinarne: zraziki sie
kane, fasolkę po bretońsku, bi
gos, kluski z mięsem, kołduny,
pierożki, pyzy i knedle z se
rem, mrożonki jarzynowe: bu-

I w mieście można doskonale

spędzić zimowe wakacje
Nie wszystkie dzieci w okre

sie ferii szkolnych mogą opuś
cić Kraków i cieszyć się z uro
ków śnieżnej zimy. Dla pozosta
jących w mieście, tradycją lat

ubiegłych, młodzieżowe domy
kultury przygotowały program
pozwalający na atrakcyjne zor
ganizowane wolnego czasu, cie
kawie, a często z pożytkiem.

Koordynatorem
Akcji „Zima 78”

Nieobozowej
jest Gabinet

Metodyczny przy Pałacu Mło
dzieży, Tu telefoniczny dyżur
pełnią instruktorzy, którzy od
powiadają na liczne pytania ro
dziców zwracających się do
nich, wysiać dziecko by

Jednym

WYJĄTKOWYM refleksem

poszczycić się może krakow
ska Poczta stemplująca prze
syłki (ostatnia, którą mamy, z

tyra kasownikiem z 28. I. br.)
dkolicznościową stampilą treś-

„Czy zostałeś zamieszczo-
w spisie wyborców?

zdaniem

spisów
5IIjuż

ci:...
ńy w spisie
Sprawdź”; naszym
termin sprawdzania
lipłyr.ął 15 I br., a

wybory...
NIEBEZPIECZNE

czają się na jezdni
z osiedla Tysiąclecia w kie
runku osiedla Kalinowego:
ostatnio spoczywał tam me
talowy element ponad 2-me-

trowej długości, aż strasznie

było popatrzeć, jak nadzie-
: wały się nań kolejno nisz

cząc podwozia przejeżdżają
ce pojazdy.

PRZYWYKLIŚMY, że kiosk
w holu Domu Towarowego
„Krakus” od ul. Wiśłnej
czynny był od godz. 12 (dzi
wiło nas to), obecnie jak
głosi wywieszka otwierany
jest do godz. 14, problem w

tym, komu z tym wygodnie,
jeśli Dom Towarowy czyn
ny jest od godz. 8 do 20.

pułapki
wiodącej

które powstały wiele lat temu
i eksploatowane są po dziś
dzieii. Straciły na atrakcyjności,
bo i w tej dziedzinie wiele się
zmieniło i mały widz chętniej
ogląda film barwny, w którym
realia są światem jego codzien
ności.

Na podsumowanie akcji zi
mowej przyjdzie czas, sądzimy
jednak, że ponad 350 imprez dla

młodzieży pozwoli tym, którzy
chcą z nich skorzystać, spędzić
ferie w mieście naprawdę cie
kawie. (j. r)

Fot. JADWIGA RUBlS

są gry

Młodzie-
przy ul.
moment

W modelami MDK przy ul. Józe
fa, każdy skrawek miejsca wyko
rzystany przez młodych majster

kowiczów.

raczki, szpinak, groszek er»z

wyroby cukiernicze: mrożone

torty i lody.
Sklep wyposażony jest w •

lad chłodniczych, wygodne za
plecze i dużą komorę chłod
niczą. (aż)

Bez złudzeń
Jak sygnalizują Czytelni

cy ruszty produkcji „Elme- 1

tu” z ul. Rybitwy 3 topią I
j się po pierwszym niemal za- |
I" paleniu w piecu. W ten pro- j

sty sposób „Elmet” zbywa (
szybciutko topiący śię towar, -

a Czytelnicy, którzy muszą
palić w piecach i ciągle ku- 1

potrać nowe ruszty — rów- I
nie szybko pozbywają się 1

4 pieniędzy i złudzeń. Co do |
! jakości produkcji „Elmetu”. ,

! (ma/) ,

Co-Gdzie-Kiedy?

NOTATNIK
DZIŚ O GODZINIE:

* 21 — SCK UJ „ROTUNDA” —

Nigńt. Club.

JUTRO O GODZINIE:

* 16 — Pałac Młodzieży, ul. Kro
woderska 8 -» W kręgu baśni (dla
uczniów kl. I—IV) — „Dzielny sze
ryf Luoky Lukę; o 18 —- Kulisy
czarnej magii — w Klubie z Ko
minkiem.

* 19 — MDK, ul. Czackiego 11 —

Godziny baśni — „Latający ko
zioł”; o 12

Angeia”
Konkurs

KRAKOWSKI
nami — Wernisaż wystawy ma
larstwa. i stiiikóplastyki Anny Pe
rek.

#jg_SARP.ul.Jana11—mgr
inż. arch. T. Bereźnioki — „Jugo
sławia stara i nowa”.

miało opiekę i trochę przyjem
ności. Wybór jest duży, w akcji
uczestniczą wszystkie dzielnico
we domy kultury i każdy z

nich przygotował swój program,
są to wycieczki, spotkania z cie
kawymi ludźmi, zajęcia sporto
we, gry, wspólne zabawy, kon
kursy i liczne projekcje fil
mów dostosowanych do wieku
dzieci.

Udostępniono nam programy
poszczególnych domów. W zasa-

dzie są podobne, zależnie od
możliwości w jednym prowa
dzi się dożywianie, dając dzie
ciom szklankę kakao i droż
dżówkę, w innym zakłady pra
cy udostępniają autokary, co

pozwala na organizację dłuż
szych wycieczek typu: Zakopa
ne, Krynica. Trochę inaczej niż
w ciągu roku szkolnego, ale na
dal dostępne są dla młodzieży
pracownie specjalistyczne: plas
tyczne, fotograficzne, modelar
nie. Krakowski Szkolny Ośro
dek Sportowy prowadzi „Spor
tową zimę w mieście” i choć o

sportach zimowych marzyć
trudno, dzieci mogą korzystać z

pływalni, sal gimnastycznych,
gdzie przeprowadzane
sportowe.

Złożyliśmy wizytę w

żowyiii Domu Kultury
Józefa. Trafiliśmy na

zabawy z najmłodszymi, w cza
sie Ijjórej odbywały się gry,
konkursy, pokaz iluzjonisty. Sa
la wypełniona była rozbawiony
mi dziećmi, których zabawą
kierowało dwoje instruktorów.
W pracowni modelarskiej ruch

'był riie mniejszy, "'choć ‘szczu
płość pomieszczenia ograniczała
możliwości majsterkowania.

Rozmawialiśmy z dyrektorem
Domu Jerzym Nowakiem, któ
ry pracując z młodzieżą od lat,
będąc doświadczonym pedago-
gogiem,. zasygnalizował sprawą
bardzo istotną: rodzice popeł
niają podstawowe błędy, np. do
Domu Kultury przychodzi
dziecko wyraźnie zaspane, a. na

pytanie wychowawcy, co robiło
wieczorem, odpowiada, że oglą
dało dwa . filmy TV (rzecz jas
na nie była to dobranocka). In
ne znów dotrzymywało towa
rzystwa mamie rozwiązującej
krzyżówkę do trzeciej nad ra
nem. To oczywiście są ekstre
malne przypadki, ale dowodzą,
że rodzice nie zdają sobie spra
wy z konieczności wypoczynku
dzieci, a taki cel mają prze
cież ferie.

Z refleksji natury ogólniej
szej Okręgowe Przedsiębior
stwo Rozpowszechniania Filmów

przygotowało, dla placówek zi
mowego wypoczynku dzieci, ze
staw filmów oświatowych i fa
bularnych, które są zazwyczaj
znąne małym bywalcom MDK.
W zestawie nie ma filmów pre
mierowych, choć jak
Bolek i Lolek cieszą
widzów. Najtrudniejsza
cja panuje chyba w wypadku
filmów popularnonaukowych,

zawsze

małych
sytua-

iiiiHHiiiiHHiiiiiiiiiiiłiiiininiiiiHiniiiiiiHiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinniiniiiiiiHiiiiHiiiiii

Wśród miłośników dzieł sztuki

„Latający
— ,,Hajducy kapitana
film młodzież.; o 12 —

czytelniczy -dla najniłod-
szych; o 14

_ „Tomcio Paluch” —

spektakl teatru „Rabcio”.

H—13 — MDK, ul.' Grunwald?. -

ks s — Godzina harcerskiej
^iśi, gorące
“Im „Dwa tygodnie lata”,
zabawy, tańce,
litowe.

* 12 fan,
7 <3, 26) KAm.

Stawowych
” cech

niektórych kultur
* 17.30 — Pol.

pio-
dęugie śniadanie,

.................... i

czytelnia, gry sto-

ul. Sławkow-ska 17

Archeologiczna: dr
t-L?FrŁł'K określenia pod

sieci osadniczej
neolitu’*.
Tow. En tom ol o-

flCwe' ul- Marka 37TVp. Wydział
~ l' - zebranie poświęcone wy-

lanie doświadczeń/z zakresu, en-

HPmologii”.

__

zebranie

“

Tcw. Miłośników
„,ar!1 t zabytków Krakowa.
li0*W.!<o":ska 17 “ wór. dr J. Mit-

~ z Problemów narodo-
'

’sciowyęh Krakowa XIV w.

D — KDK Pałac ood Bara-

Mi
ni.

Przed dziesięciu laty, w roku
1968, po kilkuletniej przerwie
wznowiło swą działalność po
wstałe w roku 1901 Towarzy
stwo/.Przyjaciół Muzeum Naro
dowego w Krakowie. Skupia
jące w swym gronie miłośników
sztuki Towarzystwo służy prze
de wszystkim tym, którzy prag
ną w kontakcie ze znakomity
mi dziełami poszerzyć swą wie
dzę w zakresie historii sztuki,
historii bogatych muzealnych
kolekcji, a także ogólnej znajo
mości sztuki światowej. Co kil
ka dni w .poszczególnych sek
cjach Towarzystwa grupują
cych zainteresowanych wybra
ną tematyką (malarstwo, gra
fika, rzemiosło artystycznie, ar
chitektura, dawna książka), od
bywają się spotkania, na

rych znawcy przedmiotu,
cownicy naukowi Muzeum

rodowego, dzieła sie swa wiedza.

dzie-

it-:ó-

pra-
Na-

komentarzem, impresją ó
le, zja,wisku, historii.

Wśród blisko 300

Towarzystwa wielu

tym spotkaniom
głębokie i wsparte
interesowanie sztuką i kulturą
Od kilku lat, pragnąc uatrak
cyjnić program owych spotkań
podjęło się Towarzystwo i orga
nizowania wycieczek pozwala
jących na znaczne wzbogace
nie znajomości • cennych pols
kich zabytków. Pomocą służą
tu Towarzystwu współpracujące
z nim Oświęcimskie Zakłady
Chemiczne, użyczając swego au
tokaru. Niebawem, 19 lutego br
członkowie Towarzystwa
mogli
klej
gdzie

gowe.
zabytki miasta.

Godne zainteresowania będą
też snotkania przygotowań®

członków
zawdzięcza

prawdziwie
wiedzą za-

będą
skorzystać z kolejnej ta-

wycisczKi -do ’ia’ ■.

zwiedzą Muzeum Okrę-
Muzeura Diecezjalne i

przez Sekcję Malarstwa Polskie
go pod tytułem „Style malar
stwa i rzeźby polskiej”, na któ
rych omówione zostaną chrono
logicznie- okresy, kierunki, sty-'
le polskiej sztuki oó gotyku po-
czyceąjąc. Co miesiąc zaś odby-

'wji-jM« "się, mające ustaloną
wśród krakowian renoihę, spot
kania z cyklu „Przeszłość —

Przyszłości” poświęcone dziełom
i historii kolekcji Czartoryskich.

W pierwszypółroczu br.
odbędzie się również cykl spot
kań z wybitnymi muzeologami
polskimi z innych miast, którzy
prezentować będą
sięgnięcia muzeów
cławia, Gdańska,
Bogata tematyka
nych przez Towarzystwo

zaciekawić

Młodzieżowy
turniej tańca
Dużym zainteresowaniem

bliczności cieszył się turniej
tańca towarzyskiego dla ucz
niów szkół średnich zorganizo
wany przez Młodzieżowy Klub

Taneczny przy MDK Podgórze.
■Uczestniczyły w nim pary z Po
znania, Kielc, Cieszyna i Kra
kowa, z których najlepszą oka
zała się: Mirosław Zamojski —

Lucyna Gwiazda (Cieszyn). W

poszczególnych tańcach dobrze

zaprezentowali się również kra
kowianie Stich — Igielska oraz

reprezentanci Poznania Czapliń
ski — Gładysiak (świetni w jive)
i Olejniczak — Kowalska. Obe
cnie podgórski MDK planuje
zorganizowanie turnieju tanecz
nego dla uczniów wszystkich
dzielnic Krakowa. (ZH)

pu-

(Dokończenie ze str. 4)

turalna, KDK. pok. 144/III p. (t*l.
244-02, w godz. 11—18), Poradni*
Przedmałżeńska 1 Rodzinna, pl.
Wiosny Ludów 6 (śr. i piąt. 14—

10), Dyżurne przychodnie, al. Po
koju .4, w godz. 18—22, tel. 181-80,
a dla poradni pediatrycznej 183-95
— dl* Śródmieścia, Przychodnią,
os. Jagiellońskie bl. 1, w godz.
18—22, tel. 856-26 - dla N. Huty,
Przychodnia, ul. Kronikarza Galla

24, w godz. 18—22, tel. 721-35 >—
dla Krowodrzy, Przychodnia, ul.

Krasickiego Boczna 3, w godz.
18—22, tel. 618-55 — dla Podgórza,
Inf. Służby Zdrowia: od godz. *

do 22, tel. 373-80, od godz. 22 do 8, ■
tel. 240-93, Inf. Toksykologiczna,
Kopernika 26, tel. 199-99, Ośrodek

Inf, dla Inwalidów, ul. 1 Maja 6:
tel. 228-11 (pan. śr. i niąt. 16—18).

Rynek Gł. 42 (tlen), Waryński*-
go 24 (tlen), Długa 88, pl. Walne--
ści 7, N. Huta A. Struga 36, N.
Huta Centrum A, bl. 3 (tl«n),
Rynek Podgórski », Pstrowskie
go 94 (tlen).

Różne
zoo (Lasek Wojski) ód gAłte. *

■do 15.

histórię i o-

m. in. Wco-

Warszawy.
proponową-

spot-
kań może zaciekawić wszyst
kich, którym bliska jest sztuka.

Zapraszamy na nie, wcześniej
podając na naszych łamach

miejsce i godzinę spotkania, Ce)

W KRAKOWIE

Przed 80 laty
1II1898r.

0 Dzisiaj rano w Warsza
wie jury tamtejszego kon
kursu malarsko-rzeżbiarskie-

go wydało „specjalne zalece
nie postanawiające o przy
znaniu nagrody pieniężnej w

kwocie 400 rubli STANISŁA
WOWI WYSPIAŃSKIEMU”
za. „Kartony witrażowe”

„wystawione poza konkur
sem”.
Koresp. Wł, Tetmajera. Rkps.

0 Dzisiejsza premiera
„Baśni zimowej” Szekspira,
„dziwaczna bajka przybrana
w poetyczne szaty”, „ściąg
nęła do teatru nadzwyczaj
liczną publiczność, która z

prawdziwym podziwem śle
dziła piękną grę p. Józefa

Kotarbińskiego”. Najgorętsze
jednak brawa, liczne
ce, kosze kwiatów jak
kle zebrał ulubieniec
kowian — LUDWIK
SKI.

wień-

zwy-
kra-

SOL-

„Nowa Reforma”

0 Bronisław Krasicki,
właściciel pierwszego i jedy
nego w naszym mieście biu
ra pisania na maszynach, „t.j .

pomnażania pism”, mieszczą
cego isię przy ul. Szewskiej
15, w ciągu trzytygodniowej
działalności firmy miał za
ledwie dwóch klientów,

'wobec czego poszerza asor
tyment świadczonych uśług
i od dziś prowadzi w tym sa
mym lokalu „biuro pośred
nictwa posad i. rozmaitych
transakcji handlowych”.

„Nowiny”

Radio
PROGRAM. I

NA FALI 138* M

Wiadomości: 19, 29, 21, 22, 28,
8.91,1,2,3,4,5.

16—18.25 Tu
Raaiokurier. 1

kierowców,
świecie. 19.15
20.05 Slądęm
20.10 Koncert

sport. 21 .15
Sport. 21.20 Koncert Chopinów®’®.
22.20 Tu Radio Kierowców. 22,28
Lublin na muz.

Wiad.
Symf.
kraju

i Jedynka. 17.30—19
18.25 Nie tylko dla
18.33 Dikieland n*

Przeboje sprzed lat.
naszych interwencji.
ima. 31.05 Kronik*
Kom. Totalizator*

antenie. 23.12

sport. 23.15 Wielką. Ork,
PR i TV dis słuchaczy w

i za granicą.
PROGRAM II

NA FALI 24» M

Wiadomości: 16.40% 21.39, 23.39.
17 Z aktorskiego śpiewnika. 17.29

Zbrodnia i kara
Fiodorze
dok. 18.25
18.30 Echa
wewn. 19 .

___ _ ___

. .

norweskich. 19.48 Rłklś-m*. 30 AiŚl.
krajowa. 30.20 Aida G. Vórdi*ja.
21.40 Dni nowej muz. kameralnej
w Witten. 22 Zwierzenia wieczora*.
22.15
22.30
chać

czyli rzecz a

Dostojewskim — słuch.
Plebiscyt studia Gama,
dnia, 18.M Mag. handlu ■
Utwory.' kómpozytęrAw

1S3S

Szkic, do portretu W. Pol*.
Mag. studencki. 23.35 Co sły-
w świecie. „a3.'4O Muz.

PROGRAM III

UKF 89,89 MH»

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

Siadami jazzowych legend.
Polityka dla wszystkich.
Czas relaksu. 19 T. Gautier — Ka
pitan Fracasse — ode. pow. 19.35
V. Bellini — Purytanie — opera.
19.50 Mściciel w miasteczku — odi-.

pow. J. Chase. 20 Studio 202 —

Wróci, mag. rozrywkowy. 21 L.
Beethovena opera omnia. 22 .19
Jazz, 23.05 Między dniem a snem,
ok. 23.15 — Opowieści .redaktora.

PROGRAM IV

I AUDYCJE I,ORALNE
ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ FSt

UKF 68,75 MII z

Wiadomości: 16.40, 22.55 .

16.30 Wydarzenia, opinie, reflek
sje (Kr). 17.20 Aud. dla młodzieży

17.35 Pieśni S. Moniuszki
17.55 W kręgu sztuki (Kr).

Utwory klawesynowe (Kr).
Pogoda (Kr). 18.25 Kalejdo-
nauki. 19 Sytuacja gośpodar-
spoleczna krajów rozwijają-
się - aud. 19.15 tęk. ięz.

stereo (Kr).

(Kr).
(Kr).
18.15
18.25
skop
cza i

cych
hiszp. 19:30 Studio
21.45 W. Conover przedstawia. 22 .16

Cybernetyka w nauczaniu grama
tyki. 22 .35 Sr. Szk. dla Prac.'

_

Geografia. 22.50 S. Raehrn-ś.nin-ow
— Preludium As-d»-
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graja
ze Sfalq w Bielsku

NAJBLIŻSZA kolejka spotkań ekstraklasy siatkarek roze
grana zostanie w piątek i sobotę 3 i 4 bm. Zespół krakow
skiej Wisły grać będzie w piątek o godz. 16.30 w Bielsku z

miejscowa Stalą, z którą w

3:1.

Po ostatnich meczach mocno

skomplikowała się sytuacja w

czołówce I-ligowej tabeli. Miej
sce w finale A (pierwszych pięć
zespołów) mają bowiem zapew
nione na razie siatkarki Czar
nych, które w 14 rozegranych
spotkaniach zgromadziły już 12

pkt O pozostałe 4 miejsca wał
czyć będą Start (w 16 meczach
10 pkt.),: Wisła i Płomień
14 — 9 pktż), Stal Bielsko
15—9) oraz AZS W-wa (w 16—3
pkt.). yZiślaczki mają jeszcze do
końca drugiej rundy do rozegra
nia mecze że Stalą w Bielsku, ;z

Kolejarzem w Katowicach oraz

z Płomieniem w Sosnowcu. W

najbliższych, trzech dniach Za
rząd Polskiego Związku Piłki

Siatkowej zadecyduje także w

sprawie me rozegranego meczu'
Siarka — 'Wisła. Jak informo
waliśmy wiślacźki nie
znaleźć noclegu (który
zarezerwować Siarka) powróciły
do Krakowa.

Jeśli więc PZPS Zadecyduje,
iż mecz Siarki z Wisłą .musi zoź

stać powtórzony, krakowianki

Lędą . mogły w sumie jeszcze
walczyć o 4 pkt.,. które będą mo
gły zdobyć na przeciwniczkach.

W drużynie .sytuacja powoli
wraca . dó normy. Poza jeszcze
chorymi Kopeeką i Gruczyńską
wszystkie zawodniczki' pierwszej
drużyny, a więc Chaberska, Ku
śnierz, Wrzosek. Trzmiel, Pypno,
Bubl, Pach oraz Slizowska, tre
nują pilnie przed ciężkim me
czem w Bielsku. Siatkarki Stali
są wymagającym przeciwni
kiem, niezwykle groźnym przed
własną publicznością. Przekona
ły się o tym m. in. zawodniczki
lidera tah.:l; — Czarnych, kiedy
to 'właśnie w Bielsku musiały
się pogodzić z pierwszą w sezo
nie porażką. Trudno wyrokować

■czy krakowianki stać na odnie
sienie zwycięstwa w Bielsku.

Przy- dobrym samopoczuciu i

(w
(w

Krakowie w I rundzie wygrał'

pełnej mobilizacji. z pewnością
tak! Mie.imy nadzieję, iż. nie
fortunna passa słabszych wystę
pów wiślaczek — spowodowana
serią kontuzji i swoistą epide
mią grypy w drużynie — skończy
się właśnie w Bielsku. (Wi-Gr)

SZCZYRK. A. Pawluśówna

(MKN Bielsko) przed M. Michal
ską (ROW) i R. Dereaiński (AZS
Zakopane) przed J. Przybyłą
(MKN Bielsko) zwyciężyli, w

slalomach gigantach rozegranych
w ramach Pucharu Polski w

konkurencjach alpejskich.

mogąc
winną

W MS piłkarzy ręcznych

zespołowi Danii
duńskiej miejscowości Randers w pierwszym

Teatry

I WCZORAJ w duńskiej miejscowości Randers w pierwszym
| półfinałowym meczu IX MŚ w piłce ręcznej mężczyzn zes-

| pół Polski przegrał z gospodarzami, siódemką Danii 23:25
> (12:14), Bramki dla Polski strzelili: Kaluziński 6, Klempel 5,
. Garpiel, Przybysz, Brzozowski

ski 1.

1 Gospodarze zagrali bardzo
■dobre spotkanie. O sukcesie
: ich zadecydowała umiejętność'

wyeliminowania najlepszych
I strzelców, niszego zespołu —

I Klempela i Kaluzińskiego,
| który do przerwy zdobył 5
1 bram'ek, a po zmianie stroń
I agresywnie kryty .nie: znalazł

recepty na obronę, duńską.
'

Polacy . zagrali zbyt, wolno,
I nerwowo . i popełnili- zbyt
| wiele rażących błędów w o-

| bronie, wykorzystanych bez-

Vlitośńię.. przez bardzo .dobrze
l dysponowanych

’

Duńczyków,
’

wśród, których wyróżnił śię

Pierwszy start

młodych pływaków
iekawa imprezą miślą nsfatńio miejsce uą pływalniciekawa impreza miała

po 3, Gmyrek 2 i Sokołow

<
SKODA

■

LUTKGO
Brygidy

Ignacego

wspaniale strzelający Berg')
(8 bramek) i bramkarz Jor-

'

gensen. 1

W pozostałych meczach
półfinałowych w gr. I zespół :

RFN zremisował z NRD 14:14

(7:9), a Jugosławia pokonała
Rumunię 17:15 (9:10), w gr.
II drużyna ZSRR zwyciężyła
SzwArie-9 .4’18 HO*SI

. Miniatura (pl. św. Ducha 2) 19.15

Noc, kaprys i... drzwi. Modrze
jewskiej 17 Życiorys, 19.15 Wesele,
Kameralny 19.15 Wystawa ku czci
G. Zapolskiej; Bagatela 19.30
Kram '

z ■piosenkami. Ludowy 17

Nasze . kawalerskie (abonamenty
nieważne). Muzyczny 19.15 Pchla
w uchu (-od 1. 18). 'Groteska 16

Hej na smoka. Teatr Regionalny
16 Kolędnicy z Brzeźnicy w-oj. Tar
nów.

Kina

L

Szwecję 24:18 (10:5).
TABELA —GR. I

1. RFN 2 3 32—27
2, NRD 2 3 32—30
3.. Jugosławia 2 2 30—34
4. Rumunia 2 0 32—35

igr.n
1. ZSRR 2 3 40—34

■2. Dapia 2 3 41—39
3. Polska 2 2 45—22
4. Szwecja 2 0 35—46

BARDZO

Korony. Były nią zawody pływackie stanowiące podsumowanie
półrocznej, obowiązkowej nauki pływania prowadzonej w kla
sach drugich szkól podstawowych przez Krakowski Szkolny
Ośrodek Sportowy. Nauka odbywała się hi 5 obiektach (Wisła,
Korona, KSOS, Pałac Młodzieży i SP >ir 75), a 6-miesięczny
cykl szkoleniowy zakończyły wewnętrzne zawody eliminacyj
ne w poszczególnych grupach, następnie mistrzostwa pięciu
pływalni. Najlepsi z blisko 1500 drugoklasistów objętych szkole
niem spotkali się w mistrzostwach Krakowa na pływalni Koro
ny, przy czym do startu w zawodach nie zostały dopuszczone
dzieci trenujące w klubach,
Mali zawodnicy

'

ogrćrnnie
przeżywali swój pierwszy start

w dużej imprezie. Skupieni,
skoncentrowani z uwagą słuchali
ostatnich wskazówek instrukto
rów, rodziców, którzy w chwilę
później, nie szczędząc gardeł
dopingowali ich do walki emo
cjonując się pojedynkami na

równi ze startującymi. A że
widownia była liczna, atmosfe
ra na pływalni przypominała
„dorosłe” zawody. Nie obeszło
się również bez małych drama
tów i. sytuacji humorystycz
nych, zwyciężczyni jednego z

RICHMOND. W międzynaro
dowym .turnreju tenisowym VŻ.
Fibak -przegrał 5 J. Newcom-
bem 6:7, 4:6, M. Orantes z M.
Coxem 6:7, 2:6, a I. Nastase z A.
Ashem 6:3, 5:7, 3:6.

GA-PA. Z powodu obfitych o-

padów śniegu odwołany został

bieg zjazdowy kobiet o mistrzo
stwo świata.

Uroczysta akademia w Urzędzie Miasia

I

Odznaczenie działaczy
Aeroklubu Krakowskiego

OSIĄGNIĘCIA i sukcesy, obchodzącego w tyi
lecie działalności, Aeroklubu

wczoraj podczas uroczystej akademii
miała miejsce w Urzędzie Miasta. Osiągnięcia liczące się w

skali kraju i wysoko oceniane przez st ladze nadrzędne co

podkreślił prezes Zarządu Głównego Aeroklubu PRL gen.
bryg, nawigator 1V1. Jagiełło.

Prezydent 'miasta J, Pękala, protektor obchodów 50-lecią u-

dekorował’ sztandar Aeroklubu odznaką „Za zasługi dla Ziei
mi Krakowskiej”, ponadto za wzorową pracę z młodzieżą Ae
roklub odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodo
wej.

Czołowym działaczom Aeroklubu wręczono odznaczenia

państwowe, sportowe i rćgionalne; Krzyże Kawalerskie Orde
ru Odrodzenia Polski otrzymali — Krystyna Szymańska i

Mieczysław Ziarko, Złoty Krzyż Zasługi — Bronisław Za-

wicki, Srebrfie — Józef Dębiec 1 Edward Micuda, Brązowe -

Maria Sopiriska, Stanisław Piekarczyk i Franciszek Sianko.

roku 50-

Krakowskiego przypomniano
jubileuszowej jaka

wyścigów finałowych została

zdyskwalifikowana za przytrzy
mywanie się liny wyznaczającej
tory, inny/ z zawodników po
falstarcie — nie zwracając u-

wagi na usiłujących zatrzymać
go sędziów, samotnie pokonał
cały dystans.

Widać było u małych zawod
ników w-yaźną różnicę w o-

panowaniu stylów, w których
rozgrywane były -finały: o

ile styl grzbietowy nie spra-.
wiał .nikcńiu trudności, o tyle z

powolnym było sporo kłopotów,
zwłaszcza z koordynacją oddy
chania. Wydaje się, że w przy
szłości byłoby lepiej ograniczyć
imprezę tylko do stylu grzbieto
wego, który jest obowiązujący
w procesie nauczania drugokla-
sistów. 1 jeszcze jedna uwaga -s -

zawódy tego typu winny być dla
szkoleniowców i trenerów kra
kowskich klubów okazją do wy
ławiania talentów, tymczasem
poza instruktorami z sekcji Ko
rony nie było na pływalni
przedstawicieli innych klu
bów. Skorzystali na tym go
spodarze przyjmując do swej
sekcji najbardziej zdolnych pły
waków.

WYNIKI FINAŁÓW
DZIEWCZĘTA: 25 m grzbiet,

— 1. M. Wąsie, 2. B. Marczyk,
3. J. Wojdyłą; 25 m dow. — 1.
A. Hojną, 2, A. Nowak, 3. J .

Wojdyła.
CHŁOPCY: 25 m. grzbiet. —

1. M. Krzyżanowski, 2. M . So
sin, 3. G. Póprawśki; 25 m dow.
— 1. M . Sosin, 2. G . Foprawski,
S. J . Szymczyk.

TELEGRAFICZNIE
KRTŃICA MORSKA, i*. Bur-

czyński wygrał międzynarodowe
regaty bojerowe o „Bursztyno
wą Latarnię Zalewu Wiślanego”
triumfując we wszystkich 7 wy
ścigach finałowych.

ZAKOPANE. Podczas 53 nar
ciarskich mistrzostw Polski w

konkurencjach klasycznych kon
kurs skoków do dwuboju klasy
cznego wygrał K. Długopolski
(Start Zakopane) — 223,5 pkt'.
przed St. Kawulokiem (ROW) —

219,1 i M. Pachem (Wisła-
Gwardia Zakopane) — 207,5 pkt.

Kijów 15.45, 18, 20.15 Transameri-
can Ekpress (USA i. 15). Uciecha
1S.43, 1», 20.15 Godzilla contra Gi-

gan (jap. 1 . 12). Warszawa 16 Nie
me kino (USA-l . 15), 18. 20.15 Ma
ratończyk (USA 1. 18). Wolność

15.JS,. 18, 20.15 Zabity na śmierć

(USA 1. 15). Sztuka 15.45, 18, 20.15
Twarz innego (jap. 1. 18). Ml Gwar
dia 14.M, 17, 19.30 Niewinne (wt. 1 .

18). Wanda 15.45, 18, 30.15 Szkar
łatny pirat (USA 1. 15). Wrzos

(Zamojskiego 50, 18, 18, 20 Terror

Mechagodzilh (jap. b.o.). Świt (os.
Teatralne 10) 15:45-, 18, 20.15 Omen

(ang. 1. 18): M; Sala 15,-17, 19 Epide
mia (węg. 1. 18), Światowid (os. Na

Skarpie 7) 15.30 Wielka podróż Bol
ka i Lolka (poi. b.o .), 18, 20.15
Ucieczka przez pustynię (fr. 1. 15).
M. Sala 15, 17.15, 19.30 Dramat na
miętności (kanad. 1. 18). nom

Żołnierza (ul. Lubicz 48) Żywi
i martwi cz. .I (radź. 1, 15). Kul
tura (Rynek Gł. 27) 16, 18, 20 Nie
wierna żóha (tr. 1 . 18). Mikro

18,
15).
71)

20.15
Ro

na

(Ry-
Wi-
Sa-

, 20

13).

Syberia. 19.00 Dobranoc. 19.10 pr6_
gram lokalny. 19.M ■Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Jęz. 'rós, —

podst. ■21 Jęz. ang. — kurs podst,
21.30 24 godziny. 21.40 Studio Sport
—. Mistrzostwa Europy w jeżtlzie
figurowej na lodzie. .22.30 Latarnia

Czarnoksięska — Aniołowie o bru
dnych twarzach — film fab; U.ŚĄ,

CZWARTEK — I: 6.30 RTSS

Jęz. polski. 7 RTSS — Matematy
ka. 8.30 Teleferie. 10 Jęz. polski,
kl. 2 He. 11.35 Myśliwska komedia
— film fab. NRD. 12.45 RTSS

_

Jęz. polski. 13.25 RTSS — Materna-
tyka. 14.35 Program dnia. t5

Melodie — Pieśni Chopina. 15.30
Kino Filmów Animowanych, jj
Dziennik. 16.10 Obiektyw'. 16.30 E-
kran z bratkiem. 18 Poligon, ij.ąj
Rep. z Fest. Chórów Polonijnych,
18.50 Radzimy Rolnikom. 19 Dobra
noc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.00 II Fest. Pol.
Fil. 1 Wid. TV Olsztyn 78. Teatr

Sensacji — R. Chahdler: Kłopoty
to moja specjalność. 21.95 Pegaz,
22.20 Studio1 Sport — Mistrz,
ta w konkur. alpejskich.
Dziennik, S3 Studio Sport.

UWAGA

swia-
32.4Ó

Za zmiany , w ostatniej .

wprowadzone w programie
rów, kin, radia i telewizji — re
dakcja nie Pierze odpowiedział,
ności.

chwili
teat.

Z życia TKKF
DZIAŁACZE obchodzącego w

tym roku 15-lecie działalności

ogniska TKKF „Pryzmat” przy
Okręgowym Przedsiębiorstwie
Geodezji i Kartografii zorgani
zowali wspólnie z Zarządem
Dzielnicowym TKKF- Śródmie
ście „Jubileuszowy turniej teni
sa stołowego”.

Zwycięzcą turnieju został Fr.
Dobosz („Lajkonik”) przed A.

Futrą i W. Gęgłkiem (obaj z og
niska „Wesoła”),
(niestowarzyszony),
(„Lajkonik”), W.
i R. Wardasem

Radiotechniczna)
skim (MDK).

W turnieju pocieszenia trium
fował: L. Trojanowski (STOP)
przed J. Gaszyńskim (PGM
Śródmieście) i J. Głąbem (Bi-
prostal) i S. Bykowskim (Ener-
goprojekt).

W imprezie startowało . 91 za
wodników, a sędzią głównym
turnieju był — Rudolf Graff.

S. Zyskiem
T. Szopą

Popielawskim
(obaj SP-nia

oraz S. Lisiń-

wierna żona (fr. 1 . 18). 1

(Dzierżyńskiego . 5) 15.45,
20.15 Zbuntowani (bułg. 1.

Związkowiec (Grzegórzecka
16.30 Helga (RFN 1. 15), 18,
Sąlyo d’Acąuisto......................
luneta (Oleandry
sam (poi. 1. 18),
nek Gl, 27) —

sta (Gazowa 31)
lamandra (rum.
Szaleństwo miłości (norw.
Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30
Rebus (poi. 1 . 15), 17.30, 19.30 Ali
cja już tu nie mieszka (USA 1.

15). pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 15,
17 Przygody Bolka i Lolka, 18,
20 Rywalka (fr. 1. 15). Podwa
welskie — nieczynne. Tęcza (ul.
Praska) 15, 17 Posłannictwo z in
nej planety (RFN b.o .). Ugorek
(os. Ugorek) 15, 17 Trzej musz
kieterowie (panam, b.o .), 19 Nie
unikniesz przeznaczenia (ir. 1 .

Sfinks (Majakowskiego 2) 16,
20 Wzgórze Zelengory (jug. 1.

Mu-

Jana

(Wl. 1. 15).
1) 17 Sam

Wiedza <

nieczynne.
16 Akcja

1. 15), 18,
1.

Telewizja

15).
. 18,
18).

ŚRODA — I: 14.20 Program
dnia. 14 .25 Studio Sport — Mi
strzostwa świata w narciarstwie

alpejskim. 15 Melodie — koncert

dawnych mistrzów. 15-30 NURT.
16 Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30
Dla dzieci — VI Festiwal Wido
wisk Lalkowych — Królowa Śnie
gu. 17 .25 Losowanie Małego Lot
ka. 17 .40 Studio Sport. 17 .50 My
śliwska komedia — film fab. NRD.
19 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.39
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Gang
Olsena — komedia krym duńsko-
norw. 21 .55 Sygnały filmowe —

festiwalowe. 22 .25 Dziennik. 22 .40
Studio Sport — Mistrzostwa Euro
py w jeżdzie figurowej na lodzie.

ŚRODA — II: 15.40 Program
dnia. 15.45 Do przerwy 0:1 — Uwa
ga detektyw t- film TP. 16.15 Da
niel Driiskat — ode. 3 — film fab.
TV NRD. 17 .30 TWF — odpowie
dzialność, uczciwość, rzetelność. 13

— Jak to pan nie wierzy?
— Ptżecież, mówię, że to ja.

Powiedzieć może każdy. Ważne, żeby to udowod
nić.

— Mogę udowodnić.
— To na co czekasz Zostało ci bardzo mało czasu.

— Niech pań zadaje pytania. Nie mam zdolności do

Opowiadań.
— No dobrze. Ilu 'ludzi brało w tym udział?
— Razem ze mną trzynastu.
— Pocoażtylu?.
— Samochody brali parami.

. —, Do tego potrzeba było dziesięciu?
— Tak, ale pozostali dwaj odwozili kolegów do War

szawy. ,

■— Gdzie , zostawialiście skradzione wozy?
: — W starej, nieczynnej cegielni za Konstancinem.

.

— A co potem? W jaki sposób sprzedawaliście towar?
— Wcale nie sprzedawaliśmy. Wozy dostarczaliśmy ........... ..........

do cegielni, odbieraliśmy swoją dolę i wracaliśmy do według instrukcji. Kolejne pary wychodziły na robotę
miasta.

— Rudy, nie fantazjuj.
— Panie poruczniku, niech mnie krew zaleje jeżeli

bujam.
— No dobrze, załóżmy że mówisz prawdę. W takim

razie kto nadał ci tę robotę?
— Jeden gość. Nie mam pojęcia jak się nazywa. Za

czepił mnie kiedyś w „Niedźwiedziu” i zaproponował
interes, początkowo kazałem mu- spływać, ale nie u-

stąpił .1 przedstawił mi plan skoku. Dal dwa dni do
.namysłu. Przemyślałem sobie wszystko i uznałem,
że trzyma się to kupy. Przy niewielkim ryzyku można

było'zarobić sporo forsy.
,
— Ktoś go do ciebie skierował?
— Być nioże, ale nie powoływał się. na nikogo, Żre-

sltą pan porucznik wie, że na Pradze wszyscy mnis

ahają, .... . .

'

— W jaki sposób się skontaktowaliście?
— Spotkaliśmy się znowu w „Niedźwiedziu”. Kiedy

się zgodziłem, przedstawił mi szczegóły. To był praw
dziwy majstersztyk.

— Mam nadzieję, że je pamiętasz?
— Oczywiście. Musiałem nauczyć się wszystkiego ną

pamięć, bo nie pozwolił nic zapisywać.
— W takim razie słuchamy.
— Moim zadaniem było zorganizować chłopaków,

właśnie dwunastu. Mieli działać parami, dokładnie

co piętnaście minut, aby wszyscy jednocześnie nie
zwalili się do cegielni. Odbyliśmy kilka szkoleń. Ćwi
czyliśmy sposób otwierania wozów dostarczonymi przez
tamtego narzędziami. To były prawdziwe cacka. Póź
niej nauczył nas jak uruchomić szybko silnik, bez klu
czyka. O cegielni .dowiedzieliśmy się dopiero na ty
dzień przed terminem pierwszej akcji. Każdy z kum
pli jechał tam kilka razy moją syrenką, aby nauczyć
się na pamięć trasy. W przeddzień operacji zaczepił
mnie na Brzeskiej i powiedział, że zaczynamy nastę
pnego dnia wieczorem Kazał z samego rana upatrzyć
wozy do zabrania, tylko prawdę nowe i wyznaczyć
dwóch chłopaków do transportu. Dal mi dla nich dwa

'komplety kluczy do wartburgów . zaparkowanych na

Kopernika. Po robocie miały być odstawione w to

samo miejtoe z kluczami w bagażnikach, Wszystko po
szło zgodnie z planem. W cegielni 'zaińkasowaliśmy

forsę, oddaliśmy narzęSzia. i rozjechaliśmy się do do
mów.

— Po ile dostaliście?
— Chłopaki po dwadzieścia, a ■ja pięćdziesiąt.
— Go z tymi wartburgami? Pamiętasz może numery?
— Nie, tylko to, że oba zarejestrowane były na Wóli.
— A dokumenty? :
— Nie dostaliśmy.
— A jak było za drugim razem?
— Nieomal identycznie.
— Dlaczego nieomal?
— Bo było nas tylko jedenastu, gdyż dwaj dostali po

trzy miesiące za rozróbę po pijanemu.
— Kto was odwiózł do. Warszawy?
— Klucze do wartburgów wzięli chłopaki z pierwszej

dwójki.
Wozy czekały na nich w cegielni. Dostali za to dodat

kowo po pięć kawałków.
— Te same wartburgi?
— Tym razem miały rejestrację żoliborską, ale chyba

: te same.
— Iłu ludzi było w cegielni?
— Rozmawiałem tylko z jednym, moim zleceniodaw-

cą, ale zauważyłem, że było ich więcej.
— Nie próbowałeś dowiedzieć się szczegółów?
— Po co, panie poruczniku? Mogli się zorientować

' i zerwać kontakt, a

, minimalnym ryzyku.
— Rozumiem. Kto

takt z tamtym?
'

— Nikt.
— Cudów nie ma

znów zginęło pięć fiatów.
— Więc to nie był blef? Myślałem, że pan porucznik

powiedział to tylko dlatego, żeby wyprowadzić mnie
z równowagi.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (śr. 12yu

czw. 10—15), Wawel zaginiony (ir.
czw. 10—15.30), Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (śr. czw. 10I—

16), Muzeum Lenina, Topolowa'5:
Lenin w Polsce, w Krakowie I w

dniach Wielkiego Października

(śr. 9—17, . czw. 9—16 — wst. wol.),
Oddziały: w Poroninie: Lenin na

Podhalu (śr. czw. 8—16 — wśt.
wol.), w Białym Dunajcu (śr. 9—15
— wist, wol., czw. ńiecz.),
zeiim Historyczne, Oddziały,
12: Militaria, - Zegary (jr. 10—18,
czw. 9—15), Szpitalna 21: Dzieje
teatru krak. oraz „Zawsze Wese
le” (śr. 9—13, czw. 9—17), Krzj-sz-
tofory,. Rynek Gl. 35: Półwiecze

Polskiego Radia w Krakowie (śr.
10—13 — wst. wól., czw. 9—13), Mu
zeum Narodowe, Oddziały, Su
kiennice: Galeria poi. malargtwa: i

rzeźby 1764—1900 (śr. 10—16, czw.

12—18 — wst. wol.), Dom Matejki,
Floriańska 41 (śr. cżw. 10—16),
Szolayskich, pi. Szczepański 9:
Pol. malarstwo i rzeźba do 1764 r.

(śr. niecz. czw. 10—16), Czartorys
kich, Pijarska 8: Arcydzieła ze

zbiorów Czartoryskich (śr. niecz.
czw. 12—ją — wst, wol.). Archeo
logiczne, Poselska 3: Starożytność
1 średniowiecze Małopolski, Kole
kcje zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej,- fotografie — Oca
lić od zapomnienia (śr. niecz. czw. ■
14—18 — wst. wol.) . Etnograficzne,
pl. Wolniea 1: Malarstwo K. Gaw-

lowej (śr. czw. 10—15), Przyrodni
cze, Sławkowska 17: Fauna Pol
ski, Fauna epoki lodowcowej (śr.
czw. 10—13 — wst. wol.), Galerie:
Pryzmat, Łobzowska 3: Grafika
norweska (śr. czw. 10—18), ZPAF,
ul. Anny 3. Agrupacio Fotograli-
ca Cambrils (Hiszpania) oraz fo
tografie — K . Pollesch (śr. czw.

10— 18), Sztuki Współczesnej, Brac
ka 2: Grafiki (śr. czw. 11 —19), św.
Jana 3: Szkło artystyczne (śr.
czw. 11 —19), Palae Sztuki, nł.
Szczepański 4: Doroczny Salon
Malarstwa, cz. II (śr. czw. 10—17),
al. Róż 3: Wyst. konkursu na ry
sunek i pastel, cz. II (śr. czw. 11 —

18), Maty Rynek 4: Malarstwo i

rysunek W. Gabrysiaka (śr. czw;

11—19), Rydló-wka, Tetmajera 28

(śr. 11 —14, czw. 15—18), KTF, ul.
Boh. Stalingradu'13:-Venus 77, cz.

U oraz wyst. „Przyjaźń”
Kopalnia Soli, Wieliczka
zeum Zup Krakowskich

Kramy Dominikańskie,
8/10:. Malarstwo Rafała

sklego (śr. czw..11 —19),
Krupnicza 22: .Nowe pejzaż*
kwarele- i tempery
(śr., czw. 10—19),

4: Szopki
czw, 9—17).

oraz Mu-
(3-15),

Stolarska.
Maiezew-

ZLP, ul
a-

R. Hennela
Franciszkańska

krakowskie • (śr. 9—15,

Dyżury
35/37,Chir. Prądnicka 35/37, Cbir.

dziec, Prokodm, Laryng; Koper
nika 23a, Urolog,
ka 18, Okulist.

(Neurologia oraz

tak miałem stały dochód przy

jeszcze z twojej grupy miał kon-

Rębowski. W ostatnią niedzielę

(Ciąg dalszy nastąpi)

Grzegórzec-
Kopernika 38
Inne oddzia

ły szpitali wg rejonizacji), Po
koi. Ratunk.: Łazarza 14:' Ambula
toriom Okulistyczne (całą dobę),
wypadki tel. 99, zachorowania l

przewozy 238-33, Informacja, tel.
205-11. Rynek Podgórski 2: 625-50,
657-57. Lotnisko Balice 74.5-S3.

Pogot. MO tel. 97, Telefon Zaufa
nia 371-37 (16—22), dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14—13), straż Poi.

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

Hula: Pogot. MO tel. 444-44, Pogo1- .

Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Fot.
433-33, Dyżur pediatr, dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej Hucie,
Inf. kolejowa zagr. 241 -82, kraj.
223-33, 295-15, Pomoc Drogowa
PZM, ul. Kawiory 3 — Kraków,
tel. 755-75 1 748-92 (7—22), Milicyj
ny Telefon Zaufania 216-41 (całą
dobę). 262-33 (8—16). Krak, ToW.
Świadomego Macierzyństwa, Mło
dzieżowa Poradnia Lekarska, ul.
Bch Stalingradu 13, tel. 278-08

(9—18), Wizyty domowe lekarzy
chorób dzieci <*raz lekarzy kar
diologów — Lek. Spółdz Pracy,
tel, 295-78. 225-69 (16—23.30), Inf.

Turystyczna ,,Wawel-Tourist”, P*'
wia i, tel. 960-01 (B—18). Inf. Kul-

(Dokończente r.a str. J) .


