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rozmowy
w Warszawie

Środa jest drugim dniem ofi
cjalnej wizyty, jaką składa w

Polsce minister spraw zagrani
cznych Hiszpanii — Marcelino

Oreja Aguirre.
Dziś odbędą się spotkania goś-

, ria z czołowymi przedstawicie
lami życia państwowego nasze
go kraju. W siedzibie MSZ pro
wadzone będą przez ministrów

spraw zagranicznych obu kra
jów polsko-hiszpańskie rozmo
wy plenarne.

Wczoraj, polski minister spraw
zagranicznych. podejmował o-

biadem hiszpańskiego gościa i

towarzyszące mu osoby. W cza
sie spotkania obaj ministrowie

wygłosili przemówienia.
'Min. E. Wojtaszek, przypomi

nając, że obecna wizyta jest
pierwszą na tym szczeblu w

stosunkach polsko-hiszpańskich,
wyraził przekonanie, że przy
niesie ona owocne wyniki dla
Wzajemnie korzystnej współ
pracy obu krajów.

Nawiązując do tradycji kon
taktów obu narodów, minister
zaakcentował, że społeczeństwo
polskie z zainteresowaniem i ży
czliwością obserwuje proces de
mokratycznych przemian doko
nujących się w Hiszpanii.

-W odpowiedzi min. Marceli
no Oreja Aguirre podkreślił m.

in., że po raz pierwszy hiszpań
ski minister spraw zagranicz
nych odwiedza stolicę kraju
Europy wschodniej. Biorąc pod
uwagę rolę obu krajów we

wspólnocie międzynarodowej,
rząd królewski od początku wy
kazywał zainteresowanie norma-

'

lizacją stosunków dyplomatycz
nych z Polską. Pragniemy —

stwierdził — jak najszybciej
wypełnić te stosunki odpowie
dnią treścią, rozwijając kon
takty i współpracę we wszyst
kich dziedzinach.

2.400 razy
dookoła Ziemi

Agencja TASS donosi z Ośrod
ka Kierowania Lotem. że we

wtorek do godziny 10.00 czasu

moskiewskiego (8.00 czasu war
szawskiego) radziecka stacja or
bitalna „Salut-6

”

obiegła Ziemię
2400 razy, z tego 1246 razy z

załogą na pokładzie.
Wtorek był dla Jurija Roma-

nienki i Gieorgija Greczki dniem

aktywnego odpoczynku. Samo
poczucie kosmonautów’ jest do
bre.

Zmarł
Immsz Meissner

28 lutego br. zmarł w Krako
wie, w wieku 77 lat, wybitny
prozaik, autor 50 książek o te
matyce lotniczej, morskiej i hi
storycznej — Janusz Meissner.

Odszedł jeden z najbardziej
popularnych i znanych pisarzy.
Zadebiutował przed 51 laty
książką pt. „Hangar numer 7”.
która zapoczątkowała serię po
wieści poświęconych polskiemu
lotnictwu w okresie między
wojennym (m. in. „Żwirko i Wi-

ęnra”) walk II wojny światowej
in, „Żądło Genowefy”,
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Przyspieszenie prać wiosennych

Rolnicze samoloty
nad polami, sadami i lasami
Nawożenie ♦ Zabiegi chemizacyjne

Samoloty Zakładu Usług Agrolotniczych przy Centrum

Naukowo-Produkcyjnym Samolotów Lekkich PZL — War
szawa obsłużą w tym roku ok, 3 min ha pól, lasów i sa
dów. 90 proc, usług wykonają one na rzecz

czwarte prac stanowić będzie nawożenie pól
nywanie zabiegów chemizacyjnych.

PGR. Tri?
oraz wyko-

Tam, gdzie pozwalały warun
ki atmosferyczne, głównie nad

polami wielkich kombinatów

rolnych w woj. szczecińskim,
koszalińskim i poznańskim, rol
nicze An-2, „Gawrony” i „Kru
ki” pracowały już w pierwszych

■ Brytyjski Scotland Yard

poszukuje intensywnie spraw
ców kradzieży, w londyńskim
Muzeum Nauki. Łupem złodziei

padt supernow oczesny karabin

wyposażony w lunetę laserową.
Karabin ten, o nazwie „Laser
Marksman” został zamówiony
w ilości 25 sztuk przez specjal
ne brytyjskie brygady antyter
rorystyczne. Tymczasem nasu
wa się podejrzenie, że pierw
szymi jej posiadaczami będą
sami terroryści.

■ Policja wioska zatrzymała
w jednym z hoteli rzymskich
trzech przemytników narkoty
ków: Syryjczyka,,'Egipcjanina i

Tunezy.jczyka. Znaleziono przy
nich kilogram heroiny, 6 kg ha
szyszu i kilogram marihuany.

„L — jak Lucy”) oraz po woj
nie. Te książki oraz powieści o

tematyce morskiej (trylogia o

polskim korsarzu Janie Marte
nie) i sławiące polski oręż
(„Obrońcy Westerplatte”) do
czekały się wielu wznowień w

Polsce oraz przekładów w NR.D,
ZSRR, CSRS, W. Brytanii i
Austrii. Podobnej tematyce
poświęcone były jego scenariu
sze filmowe, jak „Skarb kapita
na Martena”, „Gwiaździsta
eskadra”, oraz-„Sprawa pilota
Maresza”.

Janusz Meissner, wiele wąt
ków swoich książek oparł na

własnych przeżyciach. Był olim
pijczykiem (Berlin 1936 r.), lot
nikiem, dowódcą grupy dywer
syjnej podczas III Powstania

Śląskiego, uczestnikiem kampa
nii wrześniowej oraz żołnie
rzem polskich formacji lotni
czych i RAF-U podczas II woj
ny światowej w Wielkiej Bry
tanii.

Ze swe bojowe zasługi pisarz
odznaczony został m. in. Krzy
żem Yirtuti Militari, dwukrot
nie Krzyżem Walecznych oręż
gY-ta. Wstęgą Waleczności i Za
sługi.

Za twórczość literacką otrzy
mał nagrody ministra kultury
i sztuki, ministra obrony naro
dowej, nagrodę m.

inne.
Był odznaczony

Sztandaru Pracy I i

Krakowa i

Orderem
II klasy.

Wykonały one

część zaplanowa-
dniach lutego,
tam znaczną
nych usług i wkrótce pojawią
się w regionach, gdzie śnieżna
zima dała się bardziej we znaki,
m. in. w woj. olsztyńskim i bia
łostockim.

Wykorzystanie samolotów w

rolnictwie przynosi różnorodne

korzyści. Samolot pracuje bo
wiem ok. 10-krotnie szybciej niż

najnowocześniejsze maszyny na
ziemne, zastępując wiele zesta
wów ciągnikowych. Np. jeden
popularny „Antek” (An-2) wy
konuje przy nawożeniu pól lub

chemicznych zabiegach ochrony
roślin pracę

’ 20 ciągników oraz

towarzyszących im maszyn.
Warto przy tym dodać, że sa

moloty znajdują coraz szersze

zastosowanie także przy innych
pracach w rolnictwie. Wysiewa
ją one nasiona, są używane do

Niesforna „Bubbles"
NOWY JORK

Bubbles, a-tonowa hipopotamlca,
otl ponad tygodnia buszuje na wol
ności po ucieczce z położonego w'

pobliżu Los Angeles rezerwatu dzi
kich zwierząt. Sympatycznego gru
basa poszukuje intensywnie spe
cjalny oddział policji; obserwacje
terenu prowadzi się z lądu i z po
wietrza, ale bez rezultatów’.

„Bubbles” już dwukrotnie ucis
ki?. z rezerwatu. Ostatnim razem

sprowadzono ją do domu przy po
mocy buldożera.

Fundacja z daleka...
45 pracowników Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

„Instal” w Krakowie zatrudnionych w Związku Radzieckim

przy budowie rurociągu w Nowopolocku z dobrowolnych skła
dek ufundowało książeczkę mieszkaniową. Książeczka, z po
czątkowym wkładem 9.500 zł, przeznaczona została dla Natalii

Piórkowskiej, córki tragicznie zmarłego pracownika „Instalu”.
Równocześnie — o czym powiadamia nas w piśmie dót. fun
dacji przedstawiciel „Instalu” mgr Roman Fundament — 400

pozostałych pracowników Przedsiębiorstwa zatrudnionych na

budowach NRD, RFN, Mauretanii i Iraku zgłosiło chęć ufun
dowania dalszych książeczek dla innych sierot.

W oczekiwaniu na książeczki — pierwszym fundatorom „In
stalu”, pracownikom budowy w ZSRR — serdecznie dzięku
jemy! (mar)

Lekkomyślny
motorowerzysta
utonął w jeziorze
Kroniki milicyjne odnotowały

jaskrawy przypadek lekkomyśl
ności, który okazał się tragiczny
w skutkach.

Oto 16-lctni mieszkaniec Za-
krzewka — gmina Kłecko, przy
płacił życiem przejażdżkę mo
torowerem po zamarzniętym Je
ziorze Gorzuchowskim. Słabo
zamarzniętą tafla jezior* zała
mała się i chłopiec utonął.

Pomyślny rozwój współpracy między Polską i Jugosławią

Edward Gierek

przyjął Stanę Dolara
I sekretarz KC rZFR Edward Gierek przyjął wcieraj prze

bywającego w Polsce na zaproszenie KC PZPR, członka Prezy
dium, sekretarka Komitetu Wykonawczego KC ZKJ Stanę Do
lanca.

W spotkaniu uczestniczyli:
członek Biurą Politycznego, se
kretarz KC PZPR, Edsvard Ba
bi uch i członek KC, kierownik
Kancelarii Sekretariatu KC

zwalczania pasożytów -i . zaraz
ków chorób zwierząt, ■wapnowa
nia stawów • rybnych itp. Z ich

pokładów wykonuje się również

zdjęcia stanowiące podstawę do

sporządzania map gleb oraz pla
nowania robót melioracyjnych i
określania potrzeb w zakresie
nawożenia. ■ .

Perspektywy rozwoju agrolot-
nictwa wiążą. się z rozwojem
wielkich gospodarstw państwo
wych i spółdzielczych. Na ma
łych plantacjach (poniżej 20 ha)
zabiegi lotnicze są bowiem nie
opłacalne.

Mediacja USA
nie usunęła rozbieżności
między Egiptem i Izraelem

KAIR
Zdaniem obserwatorów, obec

na wizyta podsekretarza stanu

USA, Alfreda Athertona w

Kairze nic zdołała usunąć roz
bieżności między stanowiskami

rządów. Egiptu i Izraela w pod
stawowych kwestiach, będących
przedmiotem dwustronnych ne
gocjacji. Są nimi: problem pale
styński i sprawa osadnictwa

izraelskiego na okupowanych te
rytoriach arabskich.

Jak wiadomo w ub. tygodniu
gabinet Menąchema Begina zde
cydował nie zmieniać swej poli
tyki w’ kwestii osad żydowskich,
Półoficjalny kairski dziennik

„Al Ahram” pisał w środę, iż

prezydent Anwar Sadat ma dziś

oświadczyć Athertonowi, że

Egipt ponownie odrzuca polity
kę osadniczą Izraela.
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PZPR Jerzy Waszczuk, a ze

strony jugosłowiańskiej członek
KC, przewodniczący Komisji Hi
storycznej KC ZKJ, Bosko Se-

legoyic. Obecny był ambasador
SFRJ w Polsce Mihailo Svabic.

W toku rozmowy wymieniono
poglądy na węzłowe problemy
sytuacji międzynarodowej Pod
kreślono dążenie obu partii i

krajów do wniesienia konstruk
tywnego wkładu w utr-walanie

procesu odprężenia, międzyna
rodowej współpracy i zaufania

Pozytywnie oceniono pomyślnie
i dynamicznie rozwijające się
stosunki polsko-jugosłowiańskie
we wszystkich dziedzinach a

zwłaszcza współpracę gospodar
czą i naukowo-techniczną. Wy
rażano wolę obu partii dalszego
rozszerzania tych stosunków w

interesie narodów Polski i Ju
gosławii.

Omówiono także kierunki po
głębienia współdiiałafiia PZPR

i ZKJ.

Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu
— to główny producent kauczuku

syntetycznego, który ma zastoso
wanie głównie w przemyśle lek
kim, gumowym i budownictwie,
Z wyprodukowanych w 1977 r.

120 tys. ton kauczuku, 36 ekspor
towano do 1.0 krajów. Najważniej
szymi odbiorcami były: Austria,
RFN. Francja i Szwecja. Ostatnio,
polskim wyrobem zainteresowała

się Japonia. Oświęcimskie zakłady
dostarczają na potrzeby innych

przemysłów 150 podstawowych syn-
tetyków. Na zdjęciu: kontrola

pracy instalacji ratyfikacji styrenu.
CAF — Sochor — telefoto

Włoscy bogacze
tepirali sie za miliony

wypadek porwaniana
Włoscy bogacze wpłacali mi

liony do zagranicznego banku,,
'aby ubezpieczyć się na wypadek
porwania w kraju.

BUDOWA ZAPORY WODNEJ W
CZORSZTYNIE. Dobiegają końca

prace przygotowawcze przy wlo
tach do sztolni, tu bowiem praco
wać będą przy drążeniu górnicy z

Bytomskiego Przedsiębiorstwa. Ro
bót Górniczych. Na zdjęciu: zbro
jenie lewego muru oporowego do

sztolni, w głębi widoczny zamek
w Niedzicy.

CAF — Momot — telefoto

BZECZNIK delegacji RFN ną

spotkanie w Belgradzie przed
stawi! na konferencji prasowej
nowy projekt dokumentu koń
cowego, który by! konsultowa
ny zarówno w gronie państw
EWG, jak i NATO. Projekt o-

granieza się do stwierdzenia, że

zgodnie z zaleceniami KBWE
w Helsinkach, spotkanie bel
gradzkie odbyło się, wymienio
no póglądy. Oraz; że nie ‘Osiąg
nięto w Wielu sprawach zgod
ności stanowisk,

OBRADUJĄCA W Genewie

XXXIV sesja Komitetu Praw
Człowieka ONZ podjęła dysku
sję nad stanem realizacji mię
dzynarodowego paktu praw e-

konomicznych, społecznych
kulturalnych, przyjętego przez
Zgromadzenie Ogólne NŻ w

1966 r. Wiele czołowych krajów

zachodnich ratyfikowało
dotychczas ani tego paktu, ani

leż międzynarodowego paktu o

prawach obywatelskich i poli
tycznych.

NOWEGO aktu agresji doko
nały wojska rodęzyjskie — na

sąsiednią Botswańę. Oddział

żołnierzy reżimu rasistowskie
go wtargnął w , rej on miejsco
wości . Kazungela i zaatakował

botswański patrol graniczny.
Wśród żołnierzy patrolu są za
bici i ranni.

W SZTOKHOLMIE, podpisano
porozumienie, o utworzeniu ńo-

. wej. polsko-szwedzkiej spółki
handlowej .. „Nordiską Uńipol
ąB”, ‘ Celem spółki jest przede
wszystkim rozwijanie eksportu
polskichi. towarów do Szwecji:
chemikaliów, płyt wiórowych i

pilśniowych, mebli. . galanterii
drzewnej. W planach spółki
znajdują się także wspólne pol-
skocśzwędzkie trąnsakcje na

rynkach trzecich.

Mieszkańcy REN zostali po
zbawieni we wtorek wielu czo
łowych gazet. Z powodu strajku
personelu technicznego drukarń,
tego dnia nie ukazały'się takie
dzienniki, jak: „Frankfurter
AUgęmśine Zeitung”, '.'„Frank
furter Rundschau”. „Sueddeut-
sche Zeitung”, „Bild Zeitung”
i „Express”.

Strajkujący domagają się gwa
rancji zatrudnienia, zagrożone
go dokonywaną przez pracodaw
ców modernizacją drukarń.

I
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować .się
będzie na skraju niżu. Za
chmurzenie , duże z ..rozpo
godzeniami, Rano mgły. :

zamglenia. W godzinach po
południowych możliwość

wystąpienia niewielkich opa
dów mżawki. Wiatry zmienne z

przewagą południowych 2—4 m

na sek. Temperatura dniem

plus 6—12, nocą przy rozpogo
dzeniach plus 4—6 st. C. (w)

Na trop dość osobliwej afery,
charakterystycznej dla panują
cej dziś we Włoszech, zwłaszcza
w najbogatszych warstwach,
„psychozy porwań” wpadła o-

statnio policja w Mediolanie. Ok.
30 bogatych przemysłowców
włoskich, naruszając obowiązu
jącą ustawę o zakazie wywozu
kapitałów za granicę, przekazy
wało rokrocznie do Londynu
miliony lirów na polisę ubezpie
czeniową, która zapewniała wy
płatę odpowiedniego odszkodo
wania w razie, gdyby padli o-

fiarą. porwania dla okupu.

Osobliwego posmaku tym
dość szczególnym transakcjom
przydaje fakt, że na 30 ubezpie
czonych przemysłowców 10 rze
czywiście porwano dla okupu,
3 jeden z nich został zamordo
wany przez bandytów (okup wy
nosił średnio miliard lirów).
Skłoniło to . policję włoską do

podejrzeń, że w „organizacji”,
która zajmowała się przekazy
waniem pieniędzy z Włoch do

Londynu, ktoś musiał być na u-

sługach porywaczy.

Przemysłowcy. którzy ód por
wań we Włoszech ubezpieczali
śię w Londyńie, będą odpowia
dali za niólegalnr wywóz dewiz
za granicę
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Ocena kampanii wyborczej na Prezydium KK FJN

Społeczeństwo ziemi krakowskiej
wypełniło obywatelski obowiązek

W sali Urzędu m. Krakowa odbyła się wczoraj posiedzenie
Prezydium Krakowskiego Komitetu FJN, na którym dokona- ,

no wnikliwej oceny przebiegu kampanii wyborczej do rad na
rodowych szczebla podstawowego, a także omówiono wytycz
ne zbliżającej się kampanii Wyborczej do organów’ samorządu
mieszkańców oraz wyborów sołtysów i podsołtysów.

deracji SZMP i ZK ZSMP Jad-Pa otwarciu obrad przez przew.
KK FJN Mariana Koniecznego
minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłego wiceprzew. I<K FJN

Józefa Nagórzańskiego. Następ
nie, w związku ze zmianą na sta
nowisku przewodniczącej ZK Li
gi Kobiet, wprowadzono do Pre
zydium w miejsce Hanny Czar
neckiej, aktualną przewodniczą
cą tej organizacji Zofię Czernik.
W skład Prezydium przyjęto
również przewodniczącą RK Fe-

Kto odkupi
słynny brylant?...

PARYŻ
Przedstawiettele znanej paryskiej

firmy jubilerskiej „Cartier” wypo
wiedzieli się na temat brylantu
Elizabeth Taylor, który wystawia
cna obecnie w Paryżu na sprze
daż, za cenę 4 milionów dolarów.

Ważący 69,42 karata szlifowany
diament kupił słynnej aktorce

przed 9' laty włąśhie' u ..Cartiera”
jej były mąż — Richard Burtom

^.płacił za niego wówczas 1.051)
tys. dolarów, W 1973 r. ,, Cartier”

wystąpił z propozycją odkupienia
tego klejnotu za 2 min doi.

Obecnie, firma nie kupi już bry
lantu Liz Taylor, gdyż. jak. twier
dz, klientela ..Cartiers” nie jest
nastawiona na kupowanie tak dro
gich i tak wielkich kamieni szla
chetnych.

Kronika wypadków
• Na ul. Śląskiej został potrąco

ny przez samochód Marek Wlazło

(l. 13, zam. przy ul. Mazowieckiej);
doznał on ogólnych potłuczeń ciała,

• NZ skutek awarii zwrotnicy,
wczoraj’ przy Rondzie Mogilskim
wj-lióleii 'się' trżfftftaj iii- —

przerwa w ruchu trwała pól go
dziny.

• Na szosie k. Jerzmanowic cię
żarówki zajechała drogę „jelczo
wi”. Kierowca „jelcza”, chcąc u-

ńiknąć zderzenia, zjechał na pobo
cze i potrącił rowerzystę Stanisła
wa Krzyslanlta (1. S5, zam. w Jerz
manowicach), który dozna) potłu
czeń ciała.

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy,
że w dniu 28 lutego 19*8 roku, zmarł w Krakowie

Janusz Meissner
pisarz i lotnik

nasz Frzyjaciel, autor książek, które znają wszyscy,
jeden z tych, którzy uczynili lotnictwo sprawą Pólaków.

ZESPÓŁ, WYDAWNICTWA LITERACKIEGO

Przedstawienie
to składa się i

ze spraw i treści, które dla!

każdego x nas są oczywiste
„t jasne de tego śtopuią, że oczy
wistość U dość dokładnie prae-
.lani* istotne i wcale nie tikie

«nęw oczywiste sprawy tkwiące
u podstaw decyzji (i jej Wyko
nani*) Kazimierza Dejmka: de
cyzji wystawienia we współcze
snym polskim: teatrze historii

pojmania, sądu i nkrzyżowansa
.Fan* Jezus*.

I. znów natykamy się »* ko-i

lejną jaskrawą oczywistość, któ
ra przesłania nam prawdziwą
istotę rzeczy: otóż bowiem fakt

wystawienia w teatrze historii

ewangelicznej zdaje się być na
turalny i jasny z dwócji co naj
mniej powodów'. Pierwszym jest
ten, że żaden średnio nawet

przytomny człowiek nie będzie
współcześnie negował wartości

humanistycznych i kulturalnych
(nie mówiąc o mistycznych, któ
rych nie rozpatrujemy z powo
du braku kompetencji) historii

ukrzyżowania Pana Jezusa, lub

jakiejkolwiek innej historii

Wziętej z tradycji, ewangelicznej
Ink śłśćótestamentewej. Drugi
powód jest ten, te przedślawie-
nśe Dejmka nie jest współcze
sną trawestacją tych wątków',
ale powstało jako zbiorowisko i

skupisko starych polskich tek
stów teatralnych. Tym samym
więc historia Męki Pańskiej u

Dejmka jest zakorzeniona nie

tylko w powszechnej
' ważności

tematu. ale także w tostowi uol-

srątoge. teatru. i

wigę Nowakowską.
Informacją o ocenie kampanii

wyborczej do rad narodowych
szczebla podstawowego przeka
zał sekretarz KK FJN Tadeusz

Wojtaszek. Mówca podkreślił
dużą aktywność i dojrzałość po
lityczną mieszkańców woje
wództwa miejskiego krakowskie
go.

W dyskusji zabrał m. in. głos
uczestniczący w obradach wice
przew. Ogólnopolskiego Komite
tu FJN Wit Drapich, który wy
soka ocenił działalność ogniw
FJN w kampanii wyborczej oraz

zaangażowanie mieszkańców zie
mi krakowskiej i ich. dojrzałość
ideowóspolityczną. Wyróżniający
się działacze i aktywiści KK

FJN otrzymali z rąk -wiceprzew.
OK pisemne podziękowania Kra
kowskiego Komitetu Frontu Jed
ności Narodu.

Kolejnym punktem obrad by
ło omówienie wytycznych zbli
żającej się kampanii wyborczej
do organów samorządu miesz
kańców oraz wyboru sołtysów i

Zmiany na stanowiskach
wWolsMiskffli

28 lutego -br. odbyło się z u-

działem członka Biura Polity
cznego KC PZPR,. ministra

obrony narodowej gen. armii,
Wojciecha Jaruzelskiego posie
dzenie Rady Wojskowej Po
morskiego Okręgu Wojskowe
go-

W foku’ posiedzenia -minister

ON poinformował, iż ‘gen. dyw.
Wojciech Barański obejmuje
nowe, odpowiedzialne dla sił

zbrojnych PRL stanowisko —

szefa Głównego Zarządu Szko
lenia Bojowego.

Na stanowisko, dowódcy Po
morskiego Okręgu Wojskowe
go wyznaczony został gen. bryg.
Józef Użycki dotychczasowy szef

sztabu tego okręgu.

Dialogus de Passione
Mimo to jednak nie odbiera

liśmy tego tekstu ani jako mi
stycznej opowieści, ani też jako
grzecznego archiwum czy mu
zeum teatralnego. Odczuciem

zasadniczym było odczucie, ycagl
tego, eo się widzi, odczucie o-

beenośei jakiegoś ważnego mo
mentu duchowego.

Clieiałbym teraz powiedzieć,
skąd wrażenie takie mogło się
narodzić i jakie są jego konsek
wencje. Wydaje się, że odpowie
dzi na to pytanie udzieli stwier
dzenie, że misteryjne teksty wy
korzystane przez Dejmka nie są
wcale traktowane jako miste
rium i.„DialogUs de Passione”
nie jest imitacją czy rekonstruk
cją misterium. Zachowując for
mę językową, także treść, zespół
postaci itd,, Dejmek prowadzi
swoje przedstawienie w stylu i

formie, bezpośredniej. Nie nie

jest fu imitowane ani rekon
struowane, ani udawane. To jest
teatr współczesny, który trakto
wać by można w kategoriach
egzystencjalnych, może w kate
goriach teatru absurdu a może
— najpewniej — jako rodzaj te
atru politycznego. Czyli teatru

podobnego do teatru Bertolta

Brechta, teatru używającego
wielkich metafor, prostego, lu-

podsołtysów.* Wybory te odbędą
się w okresie od 1 kwietnia do
31 maja br. Kampania wybor
cza do organów samorządu mie
szkańców powinna przyczynić
się do pogłębienia samorządno
ści społecznej, szerszej populary
zacji zadań samorządu miesz
kańców miast, do dalszego u-

mocnienia pozycji samorządu,
jako społecznego gospodarza o-

siedli i gmin.
Na zakończenie obrad zatwier

dzono skład komisji problemo
wych działających przy KK FJN

oraz przyjęto plan pracy na rok

bieżący. (aż)

W sprawie rewizji
podręczników szkolnych

W Zakopanem odbyło się 28

■lutego br. posiedzenie Prezy
diów Komisji PRL — RFN do

spraw rewizji podręczników
szkolnych w zakresie historii

i geografii.
Omówiono szczegóły przygo

towań do konferencji naukowej,
w maju br., w RFN, na temat

stosunków polsko-niemieckich w

okresie Wiosny Ludów, Przed
miotem obrad był również

program sesji naukowej, która
zbierze się w Polsce w 1979 r. i

będzie poświęcona historii Po
morza oraz Śląską-

W czasie obrad omawiano

również wstępnie praktyczną
realizację, zaleceń Komisji Pod
ręcznikowej. (A. Rak)

W „Lajkoniku"
KGL ..Lajkonik” z gry 1079 lo

sowanej’ 26." II. 78 za wygrane pła
ci:

% „BUZY LAJKONIK*’
— rozwiązań z 5 trafieniami nie
'. stwierdzono
— rozwiązań z 4 z d-o-datkową nie

stwierdzono
— za 4 trafienia po zl 8.5’23.—
— za 3 trafienia po zł 98.—
— za 2 trafienia po zł 10.—
Ponadto:

za 4-cyfrową końcówkę bandero
li (1638) po 2.0&0 zł

za 3-cyfrową końcówkę bandero
li (608) po zł 200.—

* „MAŁY LAJKONIK” I LOSO
WANIE
— rozwiązań z 5 trafieniami nie

stwierdzono
,— za 5 trafień po zł 4.039 4- premia

1.600 zł razem, zł 5.039.—
— za 4 trafienia po zł 104.—

Ponadto:
za 4-cyfrową końcówkę bandfre-

I Ii (4706) po zł 1.060.—
| za 3-cyfrową końcówkę bande

roli (706) po Zł 100.—
* „MAŁY LAJKONIK” II LO

SOWANIE
— rozwiązań z S trafieniami nię

stwierdzono
— za 3 trafień po zł. 1.487.—
— zą 4 trafienia po zł 70. —

dowego języka i poruszającego
sprawy doniosłe, ważne dla całe
go ludu, dla wszystkich pro
stych ludzi. Czymże są te spra
wy wynikające z tego dziwnego
pseudoreligijnego teatru? Otóż

są w nim dwie warstwy znacze
niowe i właśnie ich istnienie

sprawia, że współczesny odbiór

jest żywiołowy i autentyczny.
Pierwszy zakres to wszystko tó,
co wiąże się z dążeniem do wy
tworzenia czy potwierdzenia ze
społu kategorii moralnych, ety
cznych, związanych z wartością
ludzkiego życia i ludzkiego po
stępowania. Dzieje Pana Jezusa

wplecionego w dziwne i skom
plikowane. sprawy polityki pań
stwa żydowskiego pod panowa
niem rzymskim jest okazją do

wydobycia takich właśnie po
staw i do postawienia pewnych
fundamentalnych pytań: — o|

ludzką godność, o prawo do;
przemocy, » prawe de oporu — j
itd. Nie chodzi tu wcale o to.j
żeby sprawy te tak czy inaczej
rozwiązać. Chodzi o to, żeby te

sprawy były możliwe do myśle
nia i mówienia o nich. To już
wystarczy, żeby zadziałało.

Ten nadzwyczaj ważny skład
nik sztuki „Diąlogus de Passie-
ne” wswerany jesrt ipwvm —

28 LUTEGO odbyła się w

Bydgoszczy Konferencja Spra
wozdawczo - Wyborcza Pomor
skiego Okręgu Wojskowego. W
obradach uczestniczył członek
Biura Politycznego KC PZPR,
minister obrony narodowej gen,
armii — Wojciech Jaruzelski.
W podjętej uchwale, sformuło
wano program dalszej pracy
organizacji i instancji partyj
nych PO W. W ybrano nowe

władze. Sekretarzem Komitetu

Partyjnego POW wybrany zo
stał płk. Zenon Rożko.

NA PODSTAWIE decyzji kie
rownictwa partii i rządu Lego-

Z KRAJU
roczne Centralne Dożynki od
będą się w woj. olsztyńskim.
Wyróżnienie to jest wyrazem
uznania dla dotychczasowych
osiągnięć rolnictwa tego regio
nu.

DELEGACJA ZG Stowarzy
szenia Twórców Ludowych z

prezesem B. Cukierem, przeka
zała na ręce przewodniczącego
Społecznego Komitetu Budowy
Centrum Zdrowia Dziecka, min.
J. Wieczorka uchwalę Zarządu,
deklarującą zaangażowanie bli
sko tysiąca ludowych artystów' z

całej Polski w wyposażenie wnę
trza szpitala w wyroby arty
styczne.

W Finlandii wszedł w ży
cie zakaz reklamy papiero
sów. Dotyczy on nie tylko
prasy, radia i telewizji, ale

ulicznych neonów, reklam w

środkach transportu itd.

Z procesu A. Panasiewicza

„To nie byl przypadek**...
W kolejnym dniu procesu

Andrzeja Panasiewicza, w

trakcie dalszego ciągu po
stępowania dowodowego, zezna
nia składali kolejni świadkowie,
w sumie przed sądem przewinę
ło się 10 osób, z 14 wezwanych.
Byli to wczoraj zarówno świad
kowie oskarżenia, jak • obrony.

Świadek Alfred Szybawski ze
znał, że poznał się z oskarżonym
—- z racji pełnienia obowiązków
służbowych w krakowskim

„Miastoprojekcie” — w 1974 r.

Panasiewicz pracował wówczas
w Politechnice Krakowskiej, i o-

baj interesowali się przebiegiem
realizacji inwestycji tej uczelni
w Czyżynach. Z oskarżonym
jechał jego samochodem kilka
krotnie, z budowy do centrum

miasta. Kiedyś odmówił wspól
nej jazdy, gdyż Panasiewicz był
wyraźnie pod wpływem alkoho
lu. Innym razem oskarżony
przyjechał swym „yolkswage-
nem” pod biuro i wtedy świa
dek także stwierdził, że był on

w sianie nietrzeźwym. Widział

później, że odjechał on tym sa
mochodem. Gdy z prasy dowie
dział się, że doszło do tego tra
gicznego wypadku, świadek i i

niemniej ważnym. Nie wdając
się w szczegóły powiem, że Ka
zimierz Dejmek przez fakt two
rzenia takich przedstawień jak
to, « którym tu mowa i takiego,
jak „Historyja • chwalebnym
zmartwychwstaniu” szuka fun
damentów i podwalin pod współ
czesną polską sytuację ducha i

kultury, pod teatr polski i pod
sztukę naszej epoki. Znaczy to,
że wszystko co jest naszą epo
ką nie zadowala go, że ciągle i

mimo wszystko czuje potrzebę
zgruntowania czarnej dziury,
która, eo i raz otwiera się pod
jego nogami. Sięga w tym właś
nie celu po pierwociny polskie
go teatru opisujące historie z

życia Pana Jezusa. I przedstawia
je nie na kolanach lecz -dobrze,
to znaczy tak, że intencja jego,
intencja niespokojnego • swój i

innych los artysty współczesne
go jest w nich widoczna. Bo

właśnie to, on w przedstawienia
tym jest pierwszoplanowe, to

aktualność, użytek doraźny, na

teraz, tego co w nich jest za
warte. W tym przedstawieniu
uderza nawet niehumanistycz-
ny jego sens i sens związany z

„prawami człowieka”; najbar
dziej uderzająca jest ciągle obe
cna napięła struna noszukiwa-

Spotkanie Piotra Jaroszewicza z Horstem Soellem

Wzrost obrotów handlowych
między Polską i NRD
Prezes Rady Ministrów Piotr

Jaroszewicz przyjął wczoraj
przebywającego w Polsce mi
nistra handlu zagranicznego
NRD — Horsta Soelle.

»
W Warszawie podpisany został

28 lutego protokół handlowy o

wymianie towarów i usług w

1978 r. między Polską i NRD.

Obroty handlowe między oby
dwoma krajami zwiększą się o

10,8 proc, w porównaniu z ro
kiem ubiegłym.

NRD dostarczać będzie Pol
sce m. in. obrabiarki, urządze
nia dźwigowo - transportowe,
urządzenia dla kopalń odkryw
kowych węgla brunatnego,
maszyny i urządzenia dla prze
mysłu lekkiego i poligraficzne
go. Nastąpi też znaczny wzrost

dostąw z NRD maszyn rolni
czych, samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów. W

grupie artykułów' powszechne
go użytku wymienić należy
aparaty fotograficzne, sprzęt tu
rystyczny, zegarki, zmechani
zowany sprzęt gospodarstwa do
mowego, dywany, chodniki, fi
ranki, galanterię włókienniczą,
bieliznę itd.

Głównymi natomiast pe-

1 jego znajomi skomentowali to

tak: „To żaden przypadek, to się
mogło już dawniej stać, prze
cież Panasiewicz był często pija
ny",

'

Obrona ehciata dowieść, zadając
w sposób ostry, ale błyskotliwy
pytania, że świadek Szybawski
jest negatywnie ustosunkowany do
Panasiewicza, lecz to się jej nie;
zbyt udało.

W zupełnie innym świetle przed
stawił oskarżonego świadek obro
ny — BOHDAN CZECZOTKO.

Przyznał on, że zna Panasiewicza
K okresu szkoły podstawowej, a

następnie ich kontakty odnowiły
się, gdy oskarżony zaczął praco
wać w Szpitalu Klinicznym AM,
jako z-ca dyr. d/s technicznych, tj.
od 1976 r. Świadek jest lekarzem

tejże placówki służby zdrowia. Z

oskarżonym spotykał się b. często.
B. Czeczotko stwierdził m. in„ że

Panasiewicz z początkiem 1977 r.

zwrócił się do niego o pomoc —

jako do lekarza — aby go zbadał..

Skarżył się on na siany niepoko
ju, lęku, rozdrażnienia, zawroty
głowy itp. Po przeprowadzonym
badaniu zapisał mu. środki farma
kologiczne, głównie uspokajające,
zalecając także przeprowadzenie
badań specjalistycznych, których
on jednak nie wykonał. Dokumen
tacji lekarskiej świadek nie pro
wadził. B. Czeczotko zeznał też, że

uła sensu, gruntowanie podstaw
pod działalność duchową, fundo
wania bazy, z której można by
coś sensownego, logicznego i

ludzkiego w kulturze naszej zbut

dow»e.

Nie byłoby to wszystko możli
we, gdyby Dejmek nie miał tak

wspaniałego aparatu twórczości

artystycznej jakim jest jego
teatr to znaczy — aktorzy. Zdy
scyplinowani i swobodni, potra
fią wydobyć z najmniejszego
szczegółu styl i wartość znaczę-'
niową, e której tu była mowa.

Gdyby zresztą nie te „drobne"
sceniczne sprawy, gdyby nie mi-
strzastwo w' jednym geście, w

jednej małej sekwencji — efekt,
o którym pisałem nie byłby mo
żliwy. Efekt ten, efekt teatru

politycznego, teatru zajmującego
się moralnością i fundamentami

kultury jest bowiem nadzwyczaj
kruchy * i ulotny. Zaledwie

mgnienie dzieli to od banalnej
pseudokulturalnej działalności

historyka teatru, który nie my
śli. le«z ty!ko adtwsrza prze
szłość.

MACIEJ SZYBIST

Teatr Nowy w Łodzi (w sali Tea-
twi Słowackiego). Dialogus de
Passione albo żałosna żragedyja o

Męce Jezusa. Z anonimowych tek
stów XV-, XVI- i XVII-wiecznych
złożył Kazimierz Dejmek. Reżyse
ria — Kazimierz Dejmek. Sceno
grafia — Zenoblusz Strzelecki.

Rzeźby — Henryk Zegadto. 34uz.y-

ka — gtefan. Sutteowsiki, Franci
szek Węsoiowski.

zycjami w polskim eksporcie do
NRD będą obrabiarki, maszyny
i urządzenia dla przemysłu spo
żywczego i włókienniczego, ma
szyny budowlane i drogowe, po
jazdy mechaniczne, urządzenia
techniki pomiarowej itp. Liczą
cą się pozycją naszego eksportu
będą także usługi w zakresie

montażu, rekonstrukcji i bu
downictwa obiektów przemysło
wych. Ważne, znaczenie dla go
spodarki NRD mają nasze dosta
wy węgla kamiennego i brunat
nego oraz koksu. W grupie
artykułów konsumpcyjnych
kontynuowane będą m. in. do
stawy do NRD owoców i wa
rzyw oraz ich przetworów.

Manewry NftlO
w Norwegii

OSLO
W północnych, rejonach Nor

wegii rozpoczęły się we wtorek

manewry NATO z udziałem 15

tys. żołnierzy z 6 krajów człon
kowskich Paktu Atlantyckiego:
USA, Kanady, W. Brytanii, RFN,
Holandii i Norwegii.

uważa, iż Panasiewicz miat zabu
rzenia pamięci. Ponadto* nigdy o-

skarżonego nie widział w stanie
nietrzeźwości.

Na dodatkowe pytania prokura
tora, świadek nie potrafił jednak
udzielić przekonujących i jedno
znacznych odpowiedzi, podobnie
zresztą jak inny świadek — JA
NUSZ OPYRCHAŁ (dyr. szkoły
podstawowej, do której uczęszcza
ją dzieci oskarżonego, znający od
Ok. ą lat Panasiewicza), sugerujący
w swym wystąpieniu, że oskarżo
ny zachowywał się czasem nienor
malnie, ale nie potrafił jasno od
powiedzieć na pytania sądu, pro
kuratora, biegłych i obrony oraz

powtarzając w koło tę samą hi
storię.

Wypowiadał się również świadek

obrony — ADAM DYNDOWICZ, o-

ficer KW MO, który wylegitymo
wał Panasiewicza na miejscu wy
padku. Stwierdził, że oskarżony
nie chciat oddać dowodu osobiste
go. Ludzie otaczający zatrzymany
wóz Panasiewicza grozili mu i
chcieli sami, wymierzyć sprawie
dliwość. Świadek nie odpowiedział
na szereg szczegółowych pytań,
dotyczących przebiegu zdarzenia.
Ze zdziwieniem, przyjęto fakt, że
świadek nie złożył zeznań z- śledz
twie, choć byt lym zainteresowa
ny prokurator.

Oprócz tego zeznawali śwńa-

dkowie: Jadwiga Penar, matka

dziecka, które uległo wypadko
wi; Henryk Miodek, kelner rest.

„Polskiej”, w której Panasiewicz

pił wtedy wódkę, Mieczysław
Smykał, przechodzący w okolicy
miejsca zdarzenia i Zofią Rożek,
której córka zginęła w tym wy
padku. •

Oskarżony nadal konsekwent
nie, od pierwszego dnia proce
su, odmawia — zgodnie z przy
sługującym mu prawem — u-

dzielenia jakichkolwiek odpowie
dzi na pytania sądu. Żona oskar
żonego podobnie — zgodnie z

prawem — nie zeznawała w pro
cesie jako świadek.

Kolejna rozprawa odbędzie sH

15 marca, (ja)

PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej:
— od 1 do 3 marca, w godz. 7.30

—15, przy ul. Ną Błonie, Lindego,
1'ilirowej (zasilanie z sieci napo

wietrznej)
— 13 i 14 marca, w godz. 8—16,

w Zielonej Małej, Beleehowicacb»
Zelkowie, Gackach, Wtęekowicach,
Karniówicach — wsi, Karniowi-
caeh — KOPRj Kobylanach i Ko
by) an ach. SH.R

— od 15 do 38 marca, w godz. 8—'

16, w Brzezince I, Brzezince 7L

Niegoszowicach, Niegoszowicach
„Yeritas”, Rudawie - Kamienioło
mie, Dubiu. Dubiu-Kamieniolomie,
Radwanowicach, Rudawie I,
III, IV, Pisarach I, II, Pisarach-
Kamieniołomte.

Bliższych informacji udziela Be
jów Energetyczny „Krowodrza”
telefon 170-44, wewn. 354,

K-1442
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BLISKO DWA LATA działa
Klub „Honorowych Dawców

I Krwi w Zakładach Energetycz-
l nych w Krakowie. Członkowie

tego Klubu oddali br potrzeby
lecznictwa ok. 33 litry krwi.

1 ostatnio odbyła się w Przy,
i chód ni Przyzakładowej kolejna

akcja z udziałem 24 osób, które

oddały 6.20‘J ml krwi.
*

KRAKOWSKI OŚRODEK IN
FORMACJI l REKLAMY TU-
RYSTYCZNEJ „WAWEL-TOU-
RJST” rozpoczyna cykl
czek szkoleniowych dla
mato rów’ turystycznych
go województwa. Idzie o

nanie informatorów z obiekta-

W kilku wierszach
mi i miejscami, o które naj
częściej pytają turyści. Pierw
sza wycieczka odbędzie się 2
bni. w godz. 10—15. Jej celem

będzie Muzeum Historyczne i
Muzeum UJ. Kolejna wycieczka
7 HI w godz. 9—14 Kazimierz,
i Skałka.

wycie-
infor-

nasze-

zapoz-

*

ROZS TRZYGNIĘCIE CO MIE-
SIĘCZNEGÓ OGÓLNOPOL
SKIEGO KONKURSU na naj
lepszą fotografię miesiąca za

luty br. nastąpi dziś tj. w śro
dę o godz. 19 w Krak. Tow,
Fotograficznym przy ul. Boh.

Stalingradu 13 o godz. 19'. Pra
ce — temat i ilość dowolna —

składać można w biurze RTF
dziś do godz.
dostępny dla

tografujących,
prowadzi mgr

18:30, Konkurs,
wszystkich to-

i dyskusję po-
J. Baranowski.

Decyduje czas
i fachowa opieka lekarska
Choroby układu sereowo-na-

czyniowego są przyczyną jed
nej trzeciej zgonów. Pacjenci ze

schorzeniami kardiologicznymi
zajmują 11 proc, czyli ponad
20 tys. wszystkich szpitalnych
łóżek w kraju. W Krakowie

przedstawia się to jeszcze dra
styczniej. Liczba chorych hospi
talizowanych z powodu chorób
układu krążenia stanowiła 42

proc., liczba udzielanych ambu
latoryjnie porad stanowi jedną
trzecią wszystkich porad w

gabinetach internistycznych.
Choroby serca i naczyń były
przyczyną 51.4 proc, wszystkich
zgonów zanotowanych w Kra
kowie w 1976 roku. 4Ó proc, za
wałowców ginie zanim dotrze
do szpitala, tak jest
całym święcie.

Sprawa jest więc
poważna. Decyduje
chowa opieka lekarzy wyposa
żonych w odpowiednie urządze
nia.

zresztą na

śmierteinie
czas i fa-

Brak internatów i pedagogów

Kilka uwag na temat

szkolnictwa specjalnego

Wyniki kontroli zespołów rad
nych, informacje lekarza woje
wódzkiego dr Z. Wójcika oraz

wojewódzkiego^ specjalisty ds.

kardiologii doc. dr J. Tabeau

były wczoraj przedmiotem
obrad Komisji Zdrowia i Spraw
Socjalnych Rady Narodowej m.

Krakowa, Naturalnie z myślą o

poprawie opieki kardiologicz
nej, która spoczywa w Krako
wie na 13 poradniach rejono
wych, 4 specjalistycznych przy
chodniach i lecznictwie zam
kniętym, dysponującym 150
łóżkami. Konsultację kardiolo
giczną na szczeblu wojewódz
kim zapewnia Wojewódzka
Przychodnia Kardiologiczna, zin
tegrowana z oddziałem kardio
logicznym Krakowskiego Szpi
tala Zespolonego im. G . Naru
towicza.

Ostatnio usystematyzowano
organizację poradni kardiologi
cznych. Zmierza ona do tego, aby
każdy internista w rejonie miał
możliwość vzykonania EKG i
umiał zapis odczytywać. Do

końca marca powinny powstać
punkty pierwszej pomocy (szyb
kiej, kwalifikowanej) w każdym
obiekcie służby zdrowia. W to
ku organizowania są wyjazdo
we zespoły kardiologiczne w

Pogotowiu Ratunkowym w Kra-
'

ko wie oraz w Proszowicach i

Myślenicach. Wkrótce też w

Pogotowiu Ratunkowym powsta
nie ambulatorium kardiologicz
ne, zapewniaja,ce natychmiasto
wą diagnozę i szybką pomoc
kardiologiczną.

Z puli dewizowej, będącej w

dyspozycji prezydenta miasta,
spora suma przeznaczona zosta
nie na zakup aparatury teleme
trycznej. Powstanie centrala te
lemetryczna, umożliwiająca
zdalną, telefoniczną kontrolę e-

lektrokardiograficz.ną. Pacjenci,
których stać będzie na zakup
(za 200 doi.) aparatury do domu

będą mogli sobie systematycz
nie kontrolować zapis EKG

przez, telefon, (n)

. MIKROBUSY kursująse na

linii M-4 są w przeróżnych
kolorach, jecłne niebtesko-

bordowe, inne tylko niebies
kie, jeszcze inne ciemno
czerwone •— uważamy, że na

jednej trasie powinny jeź
dzić mikrobusy w jednym
kolorze.

Pierwszy raz w tym
brała się Komisja
Oświaty i Nauki Rady
wej. m . Krakowa pod
nictwem A. Kurza.

(roku ze-

Kultury,
Narodo-

prżewod-
ObradóiM

przysłuchiwała się wiceprezy
dent m. Krakowa Barbara Gu
zik.

Przedmiotem zainteresowania

Komisji były problemy wyko
nania planu i budżetu za rok u-

biegły, sformułowanie planu na

rok bieżący i ocena stanu i kie
runków kształcenia specjalnego
w województwie miejskim kra
kowskim.

■ • Zatrzymajmy się nąd . szkol
nictwem specjalnym, które po
winno objąć’ opieką 3000 dzieci:

głuchych, niewidomych, upośle
dzonych umysłowo w różnym
stopniu. Istniejące placówki dla

pierwszych dwu grup i dla dzie
ci przewlekle chorych zaspoka
jają zapotrzebowanie, a nawet

zdolne są przyjmować dzieci z

innych województw. Dotkliwie

jednak daje się We znaki brak

dostosowanych placówek kształ-

W KRAKOWIE

Przed 80 laty
I III 1898 r.

Jutro w Rzymie, w od
lewni Aleksandra Nellego na

Zątybrzu, „w obecności i pod
okiem p. Tadeusza Rydygie
ra", twórcy krakowskiego
pomnika Mickiewicza. o

godz. 10 odlana zostanie w

brązie figura wieszcza, ..wa
gi około 100 cetnarów”. Zgo
dnie, ze zwyczajem Tadeusz

Rydygier na ten uroczysty
moment zaprosił przedstawi
cieli „naszych ziomków' licz
nie bawiących akurat” w

Wiecznym Mieście; wśród

wyróżnionych znajdują się
również mieszkanki Krako
wa, hr. Żeleńska z córką.
,.żs. jakie pięć dni. gdy figu
ra dobrze już ostygnie" rzeź
biarz przystąpi do jej cyze
lowania. We wstępnym sta
dium odlewania (pokrywanie
woskiem modelu gipsowego),
'znajduje się już boczna gru
pa pomnika „Nauką”, We
dług zapowiedzi T. Rydygie
ra posąg Mickiewicza i „Na
uka” 15 kwietnia zostaną
wyekspediowane umyślnym
pociągiem z Rzymu do Kra-

kowa. „przewóz potrwa. 3—4

tygodnie”: Rada Miejska nie
uchwaliła jeszcze terminu u-

roczystośei odsłonięcia pom
nika. Prezydent miast?., Frie-
dlein stwierdził, już jednak,
iż marszałek krajowy Stani
sław Bacleni sugeruje ko
nieczność połączenia tej uro
czystości z obchodem setnej
rocznicy urodzin wieszcza,
która w naszym mieście

świętowaną będzie w maju
lub czerwcu br.

„Czas”

cenią dla dzieci niedowidzących,
niedosłyszących i kalekich, lub
z defektami podwójnymi.

Rzeczywiście niepokojąco wy
gląda stan kształcenia upośle
dzonych umysłowo. Ząledwie
trzy czwarte mogą korzystać z

dobrodziejstwa przygotowania
do zawodu i do życia w społe
czeństwie. Wychowaniem i przy
gotowaniem zawodowym zaj
muje się trzynaście szkół i za
kładów wychowawczych. Współ
działają one ze spółdzielniami
inwalidów, gwarantującymi póź
niej zatrudnienie,, i , uczestni
czącymi w procesie rewalidacji.
Poza szkołami i zakładami po
wstały' klasy specjalne irl. in. w

Krzeszowicach, Sułkowicach,
Liszkach, Zabierzowie*. Trudno

jednak w gminach uznać ten

problem za rozwiązany. Należa
łoby umieścić dzieci w interna
tach, których brakuje.

Nie wszystkie placówki dy
daktyczno-wychowawcze dyspo
nują optymalnymi warunkami

pracy. Część placówek zajmuje
stare, nie pi zysiośpwane do tych
celów budynki np
Gniazdowicach, czy
cąch,

Osobne zagadnienie
kadry dla szkół i zakładów spe
cjalnych. Zaledwie co piąty
nauczyciel przygotowany jest
do prowadzenia

'

zajęć w tego
typu placówkach. Od 1972 ro
ku nastąpił .spadek wychowaw
ców z dodatkowymi kwalifika
cjami z zakresu pedagogiki spe
cjalnej, co spowodowane zosta
ło zniesieniem dodatku przy
znawanego za te kwalifikacje.
Nauczyciele zaś z pełnymi stu
diami nie cheą podejmować tej
formy dokształcania, (woj.)

,^onfroniacfe

zakład w

Myśleń I-

stanowią

Notatnik krakowski
DZI$ O GODZINIE:

* 18
_

Klub MPiK. pi. Cen
tralny — Wernisaż wystawy obra
zów fotograficznych Jana Druzga-
ly „Dwadzieścia

*M-SCK
— Night Club;
.— Spotkanie z

FSO — A . Jaroszewiczem, M. Sta-

wpwlakiem, Wi. Groblewskim

połączone z projekcją filmów. <

dwudziestych’’.
UJ ,„ROTUNDA”
o22—Safari78
Działem Sportu

Uwaga słuchacze PR

jeśli chcecie

dowiedzieć się...
... czy czeka nas epoka lodowa?

A może wprost przeciwnie, może’

my spodziewać się nadejścia kii’
matu śródziemnomorskiego? Dla
czego często w zimie mamy wios-

nę, a w maju pada śnieg? Od cze
go zależą wahania klimatu? Oto

przykłady problemów, kttjre po
starają się omówić autorzy au
dycji „Dlaczego pogoda kaprysi?”.

To kolejne spotkanie „W klu
bie pod znakiem zapytania” po
święcone będzie wyjaśnianiu wąt
pliwości jakie nasuwa słuchaczom

pogoda.
Spotykamy się dziś, tj. pierw

szego marca 1978 roku o godzinie
18.25 w programie czwartym na

falach UKF, a na telefoniczne

pytania naukowcy zgromadzeni w

studio oczekują już od
17.30 . Numer dyżurnego
w Rozgłośni Krakowskiej
Za naszym pośrednictwem
cze będą mogli łączyć »ę
koweami w Warszawie,

godziny
telefonu

354-12 .

glucha-
x »au-

Cztery dni z „Kalamburem"

JUTRO O GODZINIE:

* 18 — Klub Młodych, os.

dości -1 — Moje spojrzenie, na

ków — spotkanie j u n.aczek OHP z

mgr H. Bohdanowicz.
* 17.30 — Klub Seniora, os. Na

Skarpie 64 — Spotkanie z leka
rzem z cyklu „Żyjmy dłużej".

* 17.30 — Pol. Tow. Entomolo
giczne, ul. św. Marka 37 IV p. Wy
dział Leśny _

zebranie z referatem
J. Śliwińskiego pt. „Obraz wszech
świata".

MłO-
Kra-

* 18 — Klub MRjK, pl. Central
ny — Spotkanie z załogą fabrycz
ną FSO na Żeraniu — M. Siawo-
wiakiem, W!. Groblewskim prowa
dzi red. M . Alber. Filmy o tema
tyce rajdowej.

*18—SARP,ul,Jana11—
prof. dr hab. arch. B. Lisowski

wygłosi odczyt nt. „Budapeszt —

architektura XX wieku”.

* 18 — PAN, ul. Sławkowska 17
— Tow. Miłośn. Historii i Zabyt
ków Krakowa: dr inż. areh. M .

Borowiejska - Birksnmajer-owa
Barbakan krakowski.

* 18 — St-ow. PAX, Galeria Sztu
ki Współczesnej „Propozycje” —

wernisaż wystawy malarstwa Ma-

rji Fitach.

* 18.15 — Instytut. Geografii
UJ, ul. Grodzka 84 — Kom. Nauk

Geograficznych: prof. dr Inż. Cz.

Mejro — „Perspektywy polskiej
energetyki w świetle planowania
przestrzennego i barier środowis
kowych”.

* 18.30 — Klub T-KKŚ „EUHE-
MER’.’, Rynek GJ. 13/lp. — „Pro
blem rozbrojenia we wapótozesesym
świecie”’ — prelekcja red. A. Kar
łowskiego.

Na cztery dni przyjeżdża do będzie ponadto czynne w klubis

Krakowa z niezwykle bogatym
programem pobytu znany z ini
cjatyw .Akademicki Ośrodek

Teatralny „Kalambur” z Wrocła
wia. Historia tej placówki sięga
20 lat, początkowo wyłącznie ja
ko , teatru studenckiego, potem
już Akademickiego Ośrodka Tea
tralnego, prowadzącego działal
ność teatralną, . plastyczną, fil
mową czy wydawniczą. Dyrek
torem AOT jest znany nie tylko
w kraju animator kultury i re
żyser teatralny — Bogusław Li
twiniec, twórca głośnych ongiś
w świec.ie Międzynarodowych
Festiwali Teatru Otwartego we

Wrocławiu.
„4 dni z Kalamburem” — taki

jest, tytuł całej imprezy zorgani
zowanej przez Studenckie Cen
trum Kulturalne „Pod Jaszczu
rami”. W czwartek, 2 III o godz.
17.00 obejrzymy głośny przed pa
ru laty spektakl Urszuli Kozioł

„W rytmie słońca” (odtworzony
Z magnetowidu). W piątek ze
spół „Kaiambura” wystawi swą

prapremierę — „Historię” W.

Gombrowicza (Sala Teatru 38 —

godz. '17.00 i 19.00), sobota zaś

przyniesie spektakl „Biała skrzy
nia” Avg Urszuli Kozioł- w malej
sali Teatru Starego (godz. 22.30).
Równolegle do spektakli teatral
nych .odbywać . się będą licziię
spotkania, dyskusję, projekcje
filmów. W czasie. całych 4 dni

„Pod Jaszczurami” stoisko Biura

Wydawnictw „Kalamburu” z

licznymi publikacjami.
Bilety na wszystkie imprezy

do nabycia w SCK „Pod Jaszczu
rami”, Rynek Gł. 7/8.’ (kwk)

N/z scena z „Historii” W. Gom
browicza.

Fet. A. Wawrzyniak

Antyreklama
Sklep z artykułami gospodar

stwa domowego, ze sprzętem »-

lektrycznym i kosmetykami, na
leżący do Przedsiębiorstwa Ga
stronomiczno-Handlowego „Ken-

sumy” posiada przestronną, zna
komicie nadającą się do urzą
dzenia wystawę. Niestety perso
nel sklepu nie zna widocznie
starej zasady, mówiącej o tym.,
że reklama jest dźwignią han
dlu, bowiem no, wystawie stra
szą ewentualnych klientów

kropnie brudne i zakurzone •-

lektroluksy i miksery, ustawio
ne na. rórcnie brudnym kawałku

materiału, (es)

Co-Gdzie-Kiedy?

Szczepienie psów

(Dokończenie ze st-r. 4)

Różne
zoo (Lasek Wolski) „ód
do 17.

ze Śródmieścia
Urząd Dzielnicowy Kraków-

Sródmieście. Wydział Gospodar
ki Komunalnej zawiadamia, że

obowiązkowe szczepienia psów
przeciw wściekliźnie z terenu

dzielnicy Kraków-Śródmieście

odbywać się będą od dnia 2 mar
ca — 31 marca 1978 r. od godz.
8 do 18 w Lecznicy dla Zwie
rząt Kraków ul. Brodowicza 13.

Psy należy doprowadzać do

szczepienia na smyczy i w ka
gańcu oraz posiadać aktualne

zaświadczenie o uiszczeniu opła
ty sanitarno-weterynaryjnej.

Radio
PROGRAM I

NA fAU 1328 M

Wiadomości: 18, a®, 21, sł. SS,

0.(11, 1, 2, 3. 4, S.
16 tu Jebynha. 17 .30 5adioJ«uń«.ri

18.20 Nie tylko dla lńeręweów. 18,33
Dixieland na świecie. 10.1S.Przebo
je, sprzed lat. 20.05 Śladem naszych
interwencji. 20.10 Koncert dnia.
21.05 Kronika sport. 31.1S Kem, To
talizatora Sport. 31.20 Koncert oho-

pinowsM. 22.20 Tu Radio Kieiow-

ęów. 22 .2S Olsztyn na muz, antenie.
23.12 Wlad. sport. 23.15 WOśPR i
TV dla’ słuchaczy w kraju i za

nicą.

ZNATEZIONY na Bro
nowickim duży, czarny pod
palany wilczur czeka na swo
jego pana w azylu.

PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości; 1«.46, 21.3$, SSJt.

17 Z aktorskiego śpiewnika. 17,20
Sprawa Tony-ego — słuch. 18.#

Plebiscyt Studia Gama. 18.30 . Eeh.a
dnia. 18. W Mag', handlu wewsi, 1S

Koncerty fortepianowe S. Proko
fiewa^ 13.4$ informacje, rady, pro
pozycje. 19.35 Katalog wydawniczy.

'

38 Public, krajowa, 2-0.‘ .W’ .Om

przekroju. >1.40 Muzyka narweskł-
■tó Zwierzyna«. wieczorne. 22.15
Szkic do portretu T. Nowaka.

Mag. Studencki. 3S .3$ Co słychać
w święcie, 23.ło Muz.

Znane, głośne, nagradzane
„Basen” to bułgarski film. Bin-

. Niebawem, 7 marca br. w dwu
krakowskich kinach „Kijowie” i

„Warszawie” rozpocznie się do
roczny przegląd najgłośniejszych,
najwyżej na festiwalach filmo
wych ocenianych filmów. W cza
sie „Konfrontacji 77’’ zobaczymy
ich 14, w większości wyproduko
wanych przez kinematografie
europejskie. Przegląd rozpocznie
film sędziwego mistrza, kina Lui-
sa. Bunuela pt. „Mroczny przed
miot pożądania”. Scenariusz o-

porty jest na opotriadaniu fran
cuskiego -pisarza Pierreża Denysa
„Kobieta i pajac” z roku 139S,
które już- wcześniej doczekało się
ekranizacji znanej jako „Kobieta
diabłem jesf” z Marleną Dietrich.

Akcja filmu Bunuela toczy się
współcześnie, a rolę główną kre
uje pamiętny z innych filmów
tego reżysera Fernando Rey.
„Straszę!-:” to dzieło również zna
nego n-am już zachodnioniemiec-
kiego reżysera Wernera Herzoga,
którego „Każdy dla siebie, Bóg

Sprzeciw wszystkim” oglada':smv

w poprzednich „Konfronta
cjach". Podobnie jak w tamtym
filmie, w „Stroszku”'rolę główną
odtwarza niezawodowy aktor
Bruno S. Jako trzeci obejrzymy
włoski film reżyserii Paolo i Vit-

torio Tarianich „We władzy oj
ca”.

Kinematografię polską repre
zentuje. na „Konfrontacjach”
film Stanisława Różewicza pt.
„Pasja” — epicka opowieść o

przywódcy powstania krakow
skiego. w roku 1846 Edwardzie
I>emb'iwr-kim, którego poste.'- od
twarza znany z „Barw ochron
nych” Piotr Garlicki.

Twórczość klasyka francuskiej
„nowej fali” Alaina Resnaisa,
znana jest nam dobrze, pamię
tamy „Hiroszima, moja miłość” i

„Zeszłego raku w Ńlarienbadzie”,
„Opatrzność” to kolejny jego
film, w którym bohaterem głów-
\nym jest upływający wolno czas,

zaś postacią centralną obchodzą
cy 80. urodziny pisarz, którego

gra jeden z najsłynniejszych an
gielskich aktorów John Giełgud.

W „Konfrontacjach" zobaczy
my dwa filmy radzieckie: nagro
dzony w Mannheim „Wezwij
mnie w świetlistą dal” reż. Lub-

szyna i Ławrowa, nawiązujący
wyraźnie, w tematyce i atmosfe
rze do twórczości W. Szukszyna
oraz komedię jednego z najwy
bitniejszych reżyserów gruziń
skich Gieorgija Danieliji „Mi-,
mino”.

Liczne artykuły prasowe, do
statecznie dobrze zareklamowa
ły chyba jeden z najgłośniejszych
u; ostatnich latach filmów ame
rykańskich „Wszyscy ludzie pre-
żydenta”. „Słońce hien"- to tune-

zyjsko-holenderski film Ridhy
Bebiego z dużą dozą humoru o-

powiodający o współczesnej „ko
lonizacji” tunezyjskiej wioski,
położonej na wybrzeżu Morza
Śródziemnego, w której RFN-
-oi.cscy inwestorzy stwarzają
luksusowy ośrodek turystyczny.

ki Żęlazkowej traktujący e pro
blemach etycznych. Szerszego o-

mawiania nie wymaga chyba,
słynny „Casanoua” Felliniego.
Bardzo głośny m. in. dzięki
wspaniałej kreacji mało dotych
czas znanego Syloestra Stal1 one

stał się „Rocky", amerykański
film ic reżyserii Johna J. Avil-

dsena. „Czarne i białe w kolo
rze” to firmowany przez. Fran
cję, RFN i Wybrzeże Kości Sło
niowej film francuskiego reżyse
ra Jear,-Jacquesa Annauda, któ
ry ■zdobył w roku ubiegłym
„Oscara . Jest to komedia, której
tematem są wcale .nieśmieszr.e
— francuskie tradycje kolonial
ne i francuski militaryzm. „Kon
frontacje” zakończy pokaz filmu
węgierskiego „Dwa postanowie
nia”.

Program- „Konfrontacji” v;yda-
je się atrakcyjny i dostarczy na

pewno kinomanom wielu wrażeń.

PROGRAM HI

UKF 65,89 MHt

. ■Wiadęm.ośei: 17, 19.38, M:

17.W. Muzyeena poezta UKF. 17,1*
Stadami tiazz-owyeh legend. 18.15
Poiityka dla wszystkich, ił.a* ftaas
relaksu. 19 M. Druón. — Królo,Pi»
przeklęei — ode. pow. 19.35 O.
Ver<Ji — LomiMrdęz-yc.y -opera.
19.50 Krokodyl z kraju Karoliny —

ode. pow. J. . Chmielewskiej. 38
Wroel. mag. rozrywkowy. 21 L.
Beethorena *opera omnla. 2S.1S

Jazz. 23.05 Między dniem a snem.

Ok. 23.15 Opowieści z morałem.

PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE
ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

UKF 68,75 MHS

Wśadptaeścit 15.45, 28.58.
16.55 Wj-darzenia. - opinie. - » .Xsa’-

sie (KB). 17.20 D.e . meezu piikar,
skiego o Puchar Polski, (KR). 17.M
Aud. dla młodzieży (KR), 18.84 W

kręgu sztuki (KR). 18.24 Fojods.
(KB). 13.25 Dlaczego pogoda ka-

prysi .(KR). 19 Studium wiedzy pó-
litycżno-społ. 19.15 Lek. jęz. Msajs.
19.30 Studio Stereo (KR STEREO).
21.45 W. Conoyer przedstawia. a?.is
Jak cię słyszą tak cię piszą —

aud, 22.35 . Sr. Szk. dla Prac. —

biologia. 22 .30 S . Prokofiew — g_>’«
własne kompozycja



PO udanej inauguracji piłkarskiej wiosny, która przy
niosła Wiśle zwycięstwo nad bydgoskim Zawiszą zainte
resowanie dzisiejszym meczem pucharowym „Białej
gwiazdy” z Lechem (godz. 16) jeszcze wzrosło, marzy się
bowiem kibicom klubu dublet — mistrzostwo ekstraklasy
i zdobycie Pucharu Polski. Takie same cele stawiają
przed sobą zawodnicy, kierownictwo sekcji i klubu.

W czasie przedsezonowej kon
ferencji prasowej, prezes Wisły
płk Z. Jabłoński mocno akcen
tował, iż tak w jednych jak i

drugich rozgrywkach zawodni
cy Wisły
wszyskich

. „przyłożą
chem, by
i uzyskać
wagę nad

będą walczyć ze

sił, że szczególnie
się” do meczu z Le
wygrać to spotkanie
psychologiczną prze-
najgroźniejszym, jak

na razie, rywalem w walce o

mistrzostwo Polski. Chcą krako
wianie wykorzystać atut

snego boiska, wygrać mecz i a

wansować
Polski.

Czy im

ogromne,
bardzo dobrze przygotowana do
sezonu pod względem kondy-

roz-

ko-

od

wła-
1a-

do półfinału Pucharu

się to uda? Szanse są
bowiem drużyna jest

Kolarskie przełaje
KOLEJNE zawody w ko

larskich przełajach rozegrano
ostatnio W Częstochowie. By
ły to strefowe eliminacje mi
strzostw Polski, w których u-

czestniczyło z górą 100 za
wodników. Wygrał Kaniew
ski z Górnika Sosnowiec, a

dobrze spisał się junior Cra-
eovii —v Wiesław Muniak,
który startując na nie naj
lepszym sprzęcie, zajął 7

miejsce i zakwalifikował się
do startu w finale zawodów,
który odbędzie się w 'nadcho
dzącą niedzielę w Gdańsku.

cyjnym. Wyraźnłe można było
to zaobserwować w pojedynku
z Zawiszą, kiedy to wiślacy
strzygnęli zawody na swoją
rzyść w ostatniej ich fazie, de
monstrując dużo lepszą
przeciwników wytrzymałość,
doprawdy wzorową kondycję
fizyczną, i to w jakże trudnych,
ciężkich warunkach terenowych
— gdy trzeba było grać na

grząskim bo-isku, dać z siebie o

wiele więcej sił, niż w meczu,

który byłby rozgrywany na su
chej murawie.

Lech nie miał
startu jak

'

krakowianie,
mniej
Bytomiu
zebrał

Poznaniacy wykazali w

spotkaniu wiele bojowości,
brą kondycję,
Nie stosowali zmasowanej obro
ny by uzyskać remis, prowa
dzili otwartą grę dążąc
zwycięstwa. Nie udało się
kazać sztuki, ale postawa
społu, styl gry każą bardzo
strożnie oceniać szanse wiślac-

kiego sukcesu.
Zanosi się więc na interesują

cy spektakl, który winien do
starczyć widzom wiele emocji i

satysfakcji. W pozostałych
trzech meczach ćwierćfinało
wych zmierzą się: Legia z Wi
dzewem (a więc
dzielnego meczu

głębie Sosnowiec
Piast Gliwice z

1 sław. A więc w, półfinale PP

wystąpi z pewnością jeden ze
spół II ligi i trójka pierwszoli
gowców. A kto to będzie kon
kretnie dowiemy się już nieba
wem!

Poza piłkarskim Pucharem
Polski rozegrane zostaną dziś w

Europie także spotkania ćwierć
finałowe pucharów naszego

kontynentu (w których nieste
ty polskie zespoły już nie ucze
stniczą). W Pucharze Europy
spotkają się: SW Innsbruck —

Borussia Moenchengladbach, A-

jax — Juventus, FC Bruegge —

Atletico Madryt i Benfica —

Łiverpool, w Pucharze Zdobyw
ców Pucharów: Real Betis

Dynamo Moskwa, Velje
Twente Enschede, Porto

derlecht

Split, a

Eintracht

shopper, Aston Villa

łona, FC Magdeburg
ven i Bastia — Carl

MEMPHIS, W I rundzia halo- ’

. wyeh mistrzostw USA w teni- I
sie Wojciech Fihak pokonał (
Amerykanina Harolda Salomo
na po trwającym 3 godz'. i 5 '

min. pojedynku 8:7, 7:5, 8:3. I
W II rundzie Fibak zmierzy j
się <ze zwycięzcą meczu Con-
nors — Stockton. ’

ŁÓDŹ. W 11'dniu pierwszego!
turnieju finału A koszykarzy i
zespól ŁKS-u pokonał Resovię .

84:69 (43:35), a Wybrzeże’
Gdańsk uległo wrocławskiemu |

Śląskowi 89:99 (52:52). 1
WARSZAWA. Na XI mi- ]

strżostwa Europy w tenisie *

stołowym (10—19 marca w Duis- (
burgu — RFN) wyjedzie jako i

"1
3 RODA

MARCA
Albina

Antoniny

i Austria —

w Pucharze
Frankfur -

tak udanego
nie-

za przegrany mecz w

(1:2 z Szombierkami)
także wiele pochwał,

tym'
do-

serce do walki.

— Ąn-
Hajduk
UEFA:

Gras-
Barce-

— Eindho*
Zeiss Jena.

(lanr)

Telegraficznie
) reprezentantka Polski m. ■in.,
I aktualna mistrzyni kraju — Jo-
' lanta Szatko z krakowskiej
I Wandy.
I TEHERAN. Podczas piłkar-
I skiego turnieju juniorów ze-
'

spół Polski pokonał zespół z
‘

irańskiej prowincji Fars 2:0.

| WARSZAWA. Barażowe me-

, cze, których stawką będzie a-
'

wans do I ligi hokeja na lodzie

pomiędzy warszawską Legią o-

raz najprawdopodobniej KTH

Krynica odbędą się 11, 12 oraz

18 i 19 marc* br.

TASZKIENT. Podczas piłkar
skiego turnieju juniorów zespół
Polski uległ, reprezentacji U-
zbekistanu 0:1.

■I

do
dó-
ze-

o-

powtórka nie-

ligowego), Za-
ze Śląskiem i

Odrą Wodzi-

10 spotkań przed „Smokami"
w walce o miejsce w I lidze

DZIŚ w Wałbrzychu rozpoczyna się pierwszy z dwóch turnie
jów koszykarzy walczących o pozostanie w I lidże. Pr/.ypomnij-
my, że po pierwszej fazie gier wyłoniono czwórkę (Śląsk, Wy
brzeże, ŁKS, Resovia) która rozgrywa między sobą pojedynki
o mistrzowski tytuł. Reszta, czyli sześć pozostałych drużyn, wal
czyć będzie w dwóch turniejach o utrzymanie się w szeregach
ekstraklasy. Niestety, po wielu latach sukcesów, z tytułami mi
strzowskimi włącznie, w pierwszej czwórce zabrakło koszykarzy
Wisły. Przyjdzie im teraz toczyć boje o utrzymanie się w szere
gach ekstraklasy, boje męczące, tak fizycznie jak i nerwowo, co

dla niemłodego już i psychicznie wypalonego zespołu . krakow
skiego nie będzie rzeczą łatwą. Na dodatek, w wyniku losowa
nia, turnieje odbędą się poza Krakowem — w Wałbrzychu
i w Lublinie, więc wiślacy nie będą mieli za sobą kibiców, któ
rych ęlopihg potrafi czasem poderwać do wałki. Aktualnie punk
towy dorobek drużyn walczących o spadek wygląda następująco:
Start Lubliń 27 pkt, Wisła 26 pkt, Lech i Górnik po 25 pkt, Po
lonia 24 pkt i Baildon 23 pkt. Teoretycznie więc dwa punkty
przewagi nad Polonią i'trzy nad Baildonem to dużo, ale zwa
żywszy, iż każdy z zespołów ma przed sobą jeszcze rio rozegra
nia po 10 spotkań, wszelkie przetasowania w klasyfikacji są mo
żliwe.

Mamy jednak nadzieję, że „Wawelskie smoki” zdołają wykrze
sać z siebie na tyle sil. ambicji i bojowości. by uplasować się na

bezpiecznym miejscu w końcowym rozrachunku rozgrywek. Ży
czymy tego całemu zespołowi, trzymając kciuki za powodzenie
Wisły w końcowych turniejach.

Lider tabeli — AZS Olsztyn
oraz Stoczniowiec Gdańsk

EKSTRAKLASA siatkarzy przyspiesza swe rozgrywki. Już
dziś i jutro rozegrana zostanie bowiem kolejna runda spo
tkań. W hali Hutnika zespół gospodarzy podejmować będzie
dziś o godz. 17 aktualnego lidera tabeli — AZS Olsztyn, zaś
jutro także o godz. 17 drużynę Stoczniowca Gdańsk (7 lokata
w tabeli).
Po ostatnich.-meczach -wyklaro

wała się już czołowa piątka ze
społów, które najprawdopodob
niej walczyć będą „w finale A.

Są to w kolejności zajmowanych
aktualnie miejsc: AZS Olsztyn
(13 pkt.), Gwardia Wrocław' (11
pkt.). Legia i Hutnik (po 10 pkt.)
oraz Płomień Sosnowiec (8 pkt.).
Do miejsca w pierwszej piątce
kandydują również siatkarze Re-

sovii (6 lakata, 7 pkt.) i Stocz
niowca (7 miejsce, 6 pkt.) . W

najbliższych meczach oba te ze
społy musiąłyby jednak odnieść

zwycięstwa co będzie, bardzo

trudnym żądaniem: 1

Siatkarze krakowscy z Beblem
i Karbarzem na czele wygrywa
ją ostatnio, we własnej hali z

każdym przeciwnikiem. W dzi
siejszym spotkaniu z liderem ta
beli — zespołem Rybaczewskie-
go, Iwaniaka i Lubiejewskiego,
krakowianie z pewnością dołożą
wszelkich sił, aby zwyciężyć i
zrewanżować się akademikom za-

porażkę w I rundzie w Olszty
nie 1:3. Z pewnością także mi
mo, iż od godz. 16 Wisła rozgry
wać będzie pucharowy mecz z

Lechem w hali Hutnika zjawi
się komplet widzów. Swoją dro
gą już nie po raz pierwszy, zbie
gają się godziny rozpoczęcia
dwóch . interesujących zawodów

sportowych. Podobnie było w

ub. niedzielę kiedy to. piłkarze
Wisły grali o 12 z Zawiszą, a

siatkarze Hutnika o 11 z Gwar
dią Wrocław. Z pewnością więc
przydałaby się większa koordy
nacja poczynań w układaniu

terminarza poszczególnych spo
tkań tak aby kluby nie wcho
dziły sobie w paradę, a kibice

mogliby obejrzeć zarówno cie
kawy mecz piłkarski jak i do
brą siatkówkę. Dziś jednak sym
patycy sportu w naszym mieś
cie znów będą musieli dokonać

wyboru. •

W czwartek o godz. 17 Hutnik

grać będzie ze Stoczniowcem,
którego w I rundzie zwyciężył
w Gdańsku 3:0.

W pozostałych meczach grają:
Płomień SosńówieC — Stocznio
wiec i AZS Olsztyn, Gwardia
Wrocław — WłocłąvŁa, Legia —

Kesovia i Stal Mielec oraz Avia

Świdnik — Stal i Resovia.

(Wi-Gr)

Na pływalni
W BYDGOSZCZY odbyły się o-

statnio międzynarodowe zawody
pływackie z udziałem zawodników
z ośmiu państw, W punktacji dru-
.źynowej zwyciężyła NRD 3276 p]<t.
przed Polską 3262 pkt., Węgrami
3244 pkt., CSRS 3113 pkt., Wielką
Brytanią 3070 pkt. Najlepsze wyni
ki z polskich zawodników uzy
skali: Anna Skolarczyk (Unia
Tarnów) w wyścigu na 100 m st.
klas. — 1.15,4 min., oraz Ryszard
Zugaj (Lech Poznań) w wyścigu
na 100 m st. dow. — 58.8 sek.

Podczas zawodów dobrze wypa
dły ■zawodniczki krakowskiego
Jordana: Magdalena Białas zajęła
drugie miejsce na'200 m st. grzb.
— 2.24.6 min. (najlepszy czas uzy
skany .w tym roku przez polską
pływaczkę) i Małgorzata Różycka,
która była trzecia w wyścigu na

100 m st.' klas. — 1.16,5 min.

W
do porządku
za dwie go-

i pojedziemy

Jedź teraz do siebie i doprowadź chatę
— polecił wspólnikowi. — Będę u ciebie

dżiny z moją forsą. Zostawimy wszystko
do bazy.

— Po jaką cholerę?
— Musimy zabrać nasz wóz i pozbyć się gnata Włod

ka. Szczerze mówiąc mam cłięć go sprzedać, ale wiem,
że będziesz protestował i nie będę się, upierał, Rózbie-

rzemy go i zatopimy w bagnie. Poza tym trzeba za
blokować’mechanizm, Może uda nam się jakoś z tego
wykręcić, a wtedy baza może jeszcze się przydać. 1
Jeśli zostawimy wszystko bez zabezpieczenia, ktoś przy
padkowo może to odkryć i klops. Szkoda, że Stefan

się wycofał, byłby bardzo przydatny.
— Może do niego zadzwonić?
— Nie. Rozstaliśmy się ostatecznie i trzeba te^o

przestrzegać. Jeżeli zaczniemy go przyciskać, zdener
wuje się i wtedy te-udno przewidzieć, jak postąpi.

— Jak uważasz. Bierzesz forsę Włodka?
— Ty ją weźmiesz. Nie będę się włóczył po mieście

z taką sumą. Zabiorę wszystko, jak będę szedł na spot
kanie z dostawcą waluty.

— Dzisiaj?
— Tak. Umówiłem się na

przesunąć termin.
— A więc do zahaczenia,

po tej historii z Włodkiem
— Nie obawiaj się,

dziewiętnastą, ale spróbuję

Nie spóźniaj się tylko, bo

chyba dostanę kręćka.
będę punktualnie. Aha, zadz

woń do pracy, bo jeszcze zaczną cię szukać. Najlepiej
powiedz, że się spiłeś i dopiero teraz doszedłeś do sie
bie. Najwyżej cię wyleją, ale nie wywołają sensacji

— Dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Na śmierć

zapomniałem, że pracuję. Cześć.

*

Piotr dotaymił słowa. Dokładnie po dwóch godsi-
ateh zapukał do mieszkania kolefi. Bpi ubrany w els-

gancki garnitur, w ręku miał niewielką walizeczkę.
— Wyjeżdżasz? — zdziwił się Zygmunt.
— Przeprowadzam się na razie do ciebie. A ty, jes

teś gotowy?
— Tak, możemy jechać.
— W takim razie jedziemy, tylko najpierw na Bracką.
— Po co na Bracką?
— Do ORBIS-u . Mają jeszcze miejsca na wyjazd do

Egiptu w przyszłym tygodniu.
— Gdzie w taki*m czasie załatwisz formalności?
— Już w tej sprawie rozmawiałem. Na początku nie

chcieli nawet o tym słyszeć, ale udało mi się ich prze
konać. Niestety, jest to wyjazd na zbiorowy paszport, ale
z kolei w innym przypadku sprawa byłaby nie do, za
łatwienia.

— Ile kosztuje ta impreza?
— Jedyne trzydzieści patyków.
— Zaczekaj, zaraz wezmę forsę.
— Nie trzeba, ja mam dosyć. Później się rozliczymy.
Załatwienie pierwszych formalności trwało nadspo

dziewanie krótko, dzięki czemu po godzinie znajdowali
się już na szosie prowadzącej do bazy.

— Dzwoniłeś do roboty? — zapytał w pewnym mo
mencie Piotr.

— Dzwoniłem.
— Co powiedzieli?
— Ucieszyli się
— Poważnie?

Teatry
Słowackiego 19.15 Wieczór bale.-

tów czeskich. (Polski Teatr Tańca
— Balet Poznański). Miniatura

(pl. św. Ducha 2) 19.15 Cudzoziem
ka. Modrzejewskiej 19.15 Iwona
księżniczka Burgunda. Kameralny
19.15 Opera za trzy grosze. Baga
tela 19.30 Kram z piosenkami.
Ludowy 19.15 Romans z wodewilu.
Muzyczny (ul. Lubicz 48) 19.15
Kraina
PWST
Tango.

pólsld, historii. 3

Jęz. pólsla kl. I lic.. 10 Jęz. pol
aki kl. II lic.. 11 .05 Jęz. polski ki.
VII, 12.45 RTSś — Jęź. polski. 13.15

RTSŚ — matematyka. 14.55 Frogr.
dnia, 15 Melodie, 15.3'0 Kitlo Fil
mów Animowanych, 16 Dziennik,
16.10 Obiektyw, 16.30 Ekran z brat
kiem, 18 Poligon. 18.20 Spotkanie z

A. Zwierzem, 18.50 Radzimy rol
nikom, 19 Dobranoc, 19.10 Sió
demka, 19.30 Wieczór z dzienni
kiem, 20.30
film krym.
Dziennik.

19 Dobranoc, 19.10
19.30 Wieczór z

Miasto- przed sądem —■
ang., 22.15 Pegaz, 33

uwara

w ostatniej chwili
w programie te«-

(ul. Lubicz 48)
uśmiechu (przedst. zamkn.).

(ul. 'Warszawska 5) 19.15

Za zmiany
wprowadzone
tiów, kin, radia i telewizji —

redakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Kina
15.45 Ebirah — potwór zKijów

głębin (jap. 1. 12), 18, 20.15 Kobra

(jap. 1. 18). Uciecha 15.45, 18, 20.15
Rok święty (fr. 1. 15). Warsza
wa 14, 16 Nieme kino (USA 1. 15),
18, 20.15 Maratończyk (USA 1; 18).
Wolność 15.30, . 18, 20.30 Nlckelo-
deon (ang. 1 . 12). Sztuka 16.15, 19.30
Sceny z życia łnalżeńskiego ez. I
1 II (szw. 1 . 18). Ml. Gwardia 14.45,
17, 19.15. Mistrz rewolweru' (USA
1. 15). W'anda 15.45, 18 Granica (poi.
1. 15), 20.15 Akcja pod Arsenałem

(poi.. 1. 12). Wrzoa (Zamojskiego
50) 13.45, 18, 20 Powrót strąconych
(jug. 1. 12). Świt (os.. Teatralne 10)
15.45, 18. 20.15 Superexpress w nie
bezpieczeństwie (jap. 1. 15). M . Sa
la 15. 17.15, 19.30 Tajemnica (fr. i.
13). Światowid (os. Na Skarpie 7)
15.45, 18, ,20.15 Szal (ang.. .1.: 18).
M. Sala 15, 17, 19.15 Zbrodnia w

klubie tenisowym (jug. 1. 18). Kul
tura (Rynek Gt. 27) 14, 16, 18, 20
Taka była Oklahoma (USA 1. 15).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) ,16, 18, 20
Jaremy (USA 1. 12). Dom Żołnierza
(ul. Lubicz 48) M W gwiezdnym
pyle ,(NRD 1. 12). Wisła'.(Gazowa
21) 16, 18- Simon Bollvar (hiszp. 1.
15), 20 Amarcord (wl. 1 . 15). Mas
kotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30
Błękitny ptak (USA-radz. b .o .).
17.30, 19.30 Wrzos (poi. 1 . 12). Pasaż

(Pasaż Bielaka) 15, 16. 17 Przygody
Bolka 1 Lolka, 18, 20 Godziny gro
zy (fr. 1 . 15). Podwawelskie (ul.
Komandosów) 16, 18 Mareczku po
daj mi pióro (czes. b.o.), . Tęcza
(ul. Praska) 17, 19 Miłość Adeli H

(fr. 1. 15). Ugorek (os. Ugorek) 16

potop ra, I, 19 Potop ez. II (poi. 1.
12). Sfinks (Majakowskiego 2) 16,
18, 20 Czy Lucyna to dziewczyna
(poi. 1. 12). Związkowiec (ul. Grze
górzecka 71) 15.30, 18, 20.30 Sprawa
Gorgońowej (poi. 1. 18). Wiedza

(Ryngk Gl. 27) — nieczynne.

Telewizja
ŚRODA I: 14.55 Progr.; rtnśa,

Melodie, 15.30 NURT, 16 Dziennik,
16.18 Obiektyw, 16.30 Dla . dzieci —

Tra la la i pędzle dwa, 17 Rodo
wody — Białogon — film dok. TV

poi., 17.35 Losowanie Małego Lot
ka, 17.40 Ludzie uparci — pr.
public. 18.30 Między nami jaski
niowcami — film animowany iUSA,
19 Dobranoc, 19.16 Siódemka, 19.30
Wieczór z dziennikiem, 20.30 • Zna
jąc ich sposoby — film fab. ang,,
21.35 Studio Sport. 22.25 Prosce
nium, 23.05 Dziennik, 23.30 W mi
nutę po- premierze.

ŚRODA II: 13.40 Progr. dnia,
15.45 Stawiam na Tolka Banana —

Karioka — film fab. poi., 16.20
Wariant Omega — sens a c. film TV

ZSRR, 17.30 TVP — Nas-z dom —

mój dom, 18

Progr. lokalny,
19.30 Wieczór z’ dziennikiem,
Jęz. ros. — kurs podst., 21

ang. — kurs podst.. 21 .35 24

dżiny, 21.45 Spotkania — rep.,
Klub jazzowy Studia Gama.

CZWARTEK I; fi RTSS —

15

Studio Sport, 19
19.20 Dobranoc.

20.30
Jęz.
go-

22.05

j^.

— Tak, bardzo. Przede wszystkim dlatego, ii mogli
mi zakomunikować, że już u nich nie pracuję.

— Czyli wszyscy są zadowoleni?
— Prawie — stwierdził Zygmunt tak ponurym to

nem, że Piotr nie mógł opanować śmiechu.
— Czemu się przejmujesz, za dwa tygodpie będziemy

już daleko stąd i zaczniemy nowe życie,
— Za dwa tygodnie? • Do tego czasu równie debrze

możemy oglądać świat w kratkę. Ale mniejsza z tym,
co z dolarami? ,

— Siedem patyków dostanę dziś o jedenastej, a jutro
wierzorem następne cztery. To za

— Kim jest ten twój dostawca?

iącami uganiają się, żeby kupić
aa zawołanie dostajesz tysiące.

— Wybacz, stary, ale tego nie mogę ci powiedzieć.
Muszę przestrzegać pewnych zasad.

> — Dobrze, dobrze, wolę nie wiedzieć. Nie jestem pew
ny, czy w razie wpadki umiałbym to ukryć.

— No, widzisz, cieszę się, że sam to rozumiesz. Jak
> się już wydostaniemy z kraju, opowiem ci o nim coś

. niecoś. To jest naprawdę ciekawy typ. Czasami zasta-

. nawiam się, dlaczego jest tym, kim jest i nie umiem
■ znaleźć odpowiedzi. Chociaż teraz mogę się cieszyć, że

nie został kimś innym — przerwał' zaskoczony nie
spodziewanym widokiem. Brama od bazy, dokładnie

zamknięta przed wyjazdem, była teraz -uchylona, a cięż
ka kłódka wisiała na zerwanym łańcuchu. Było o-

. czywiste, że jakiś nieproszony gość złożył w niej wizy-

. tę. Wkrótce mieli się przekonać, czy był tam jeszcze,
i Przez jakś czas pozostawali w samochodzie, jakby

zatrzymani niewidzialną silą. Nie mogło to jednak trwać

wiecznie.

Idziemy! — zadysponował Zygmunt — Jak ty to mó
wisz? Aha. ryzyko zawodowe. A swoją drogą, gdzie
ty właściwie pracujesz? — zapytał jeszcze, lecz nie

otrzymał odpowiedzi.

fCisg itlsw UtłffiiD

forsę Włodka.
Ludzie całymi mię
klika bonów, a ty

Wystawy-muzea
Wawel — Wawel’ zaginiony (śr.

czw. 10—15.30), Zamek i Muzeum w

Pieskowej Skale (śr. czw. 10—16),
Muzeum Lenina, Topolowa 5: Le
nin w Polsce, Radź, i poi. ordery
Lenin, Październik, Współczesność
(śr. 9—17, czw. 9—16 — wst. woJ.),
Oddział w Poroninie: Lenin na

Podhalu (śr. czw. 8—16 — ■wst.

wól.), w Białym Dunajcu (śr. »—

lg _

wśt. wol., czw. niecz.), Mu
zeum Historyczne, Oddziały
12: Militaria, Zegary (śr.
czw. 9—15), Szpitalna 21:
teatru krak. oraz .

le” (śr. 9—15, czw

sztofory, Rynek Gl.

Polskiego Radia w

10—18 — wst. wol.,
Muzeum Narodowe,
kiennice: Galeria poi. -malarstwa i

rzeźby 1764—1900 (śr. 10—16, czw. 12
—18 — wst. wol.), Dom Matejki,
Floriańska 41 (śr; czw.' 10—16) i
Szołayskich, pl. Szczepański 9: Pol.
malarstwo i rzeźba do 1764 r. (śr.
niecz.' ćzw. 10—16), Czartoryskich,
Pijarska 8: Arcydzieła ze zbiorów
Czartoryskich (śr? niecz. czw. '12—
18 — wst. wol.), Nowy Gmach, al.

.3 Maja i: Baśnie i legendy: daw
nej Japonii, Twórczość A. -Nachta-
Samorskiego i K. Brandla (śr. u

— 18 — wst. wol., czw. 10—16)., Ar
cheologiczne, Poselska 3: Starożyt
ność. i średniowiecze Małopolski,
Kolekcje zabytków archeologii
śródzi e mn om orskiej, Fotografie —

Ocalić od zapomnienia, Ryty . na
skalne w Szwecji (śr. niecz. czw.

14—18 — wst. wol.),- Przyrodnicze,
Sławkowska 17: Fauna Polski, Fau
na epoki lodowcowej (śr. czw. 10—
13 — wst. wol.), ul. Anny 3: Sport
i turystyka w dawnej fotografii
(śr. czw. 10—18), „Desy”, św. Ja
na 3: Marek Tylek — malarstwo,
rysunek (śr. czw. 11 —19), Floriań
ska 34: Rysunki J. Tarabuły
(śr.' czw. > 10—18), KTF, ul. Boh.
Stalingradu 13: Venus 77, cz. . H (9
—2 1), Kopalnia Soli, Wieliczka oraz
Muzeum Zup Krakowskich (śr.
czw. 9—16), Kramy Dominikański*,
Stolarska 8,10-: Sztuka dla M-3:
Meble J. Popielaka i R. Serafina,
Abażury T. Wiktora, Akwarele J.
Udzieli (śr. czw. 11—19), Rydlów-
ka, Tetmajera 28 — nieczynne.

Dyżury
Pogoł. Ratunk.: Łazarza 14: Po

rady stomatologiczne (w przypad
kach nagłych) — 20—7, Ambulato
rium Okulistyczne (całą-dobę), wy
padki tel. 99, zachorowania i prze
wozy 238-38. Chir. Tryiiitarska 11,
Chir. dziec. Prądnicka 35, Laryng.
Kopernika 23a, Urolog. Grzegó
rzecka 18, Okulist. Kopernika 38

(Neurologia oraz inne oddziały
szpitali wg rejonizacji), Dyżurne
poradnie; internistyczna, pedia
tryczna, gabinet zabiegowy (18—
21), zgłoszenia wizyt domowych (18
—20): dla Śródmieścia — al. Poko
ju 4, tel. 181-80, 183-96, dla Nowej
Huty — os. Jagiellońskie bl. 1 . tel.
856-26. dla Krowodrzy — ul. Galla
24, tel. 721-35, dla Podgórza — ul.
Krasickiego Boczna 3 — tel. 618-35,
650-99, Inf. Służby
205-11 (całą dobę);
tecznej 107-65, Inf.
na, Kopernika 26.
akcji „W”, tel. 606-80 (8—17), Krak.
Tow. . Świadomego Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia Lekarska, ul. Bo
haterów Stalingradu 13. tel. 278-08
(9—18). Wizyty domowe lekarzy
chorób dzieci oraz lekarzy kardio
logów — Lek. Spóldz. Drący, tel.
295-78, 225-66 (16—23.30). Fóradnif,
Przedmałżeńska i Rodzinna, aL

Wiosny Ludów 6 (śr. i piąt. 15—
19). Ośrodek Inf. dla Inwalidów,
ul. 1 Maja 5: tel. 228-11 (pon. śr.
i piąt. 16—18), Telefon Zaufani*
371-37 (16—22), dla dzieci i młodzie
ży 611-42 (14—18), Nowa Huta: Po
gotowie MO tel. 444-44, Pogot. Ra
tunkowe 422-22, 417-70, Straż Poż.

433-33, Milicyjny Telefon Zaufani*
216-41 całą dobę, 262-33 (8—16),
Straż Poż. 98, Inf. o Usługach, Flo
riańska 20, tel. 271-30, 22^-90 (7—18),
Inf. kolejowa zagr. 241-82, kraj.
223-33, 295-15, Pomoc Drogowa
PZM, ul. Kawiory 3 — Kraków,
tel. 755-75 i 748-92 (7—22), Inf. Tu
rystyczna „Wawel-Tourist”,
8. tel. 260-91 (8—18). Jnf, Kul.tu.eal-
na, KDK, pok. 144 (III p.) tel. 24-0#
w godz. 11—18), Lotnisko 'Bołiee
745-68, Pogot. MO tel. 97.

, Jana

10—18,
Dzieje

„Ząwsze Wese-

9—17), Krzy-
35 : Półwiecze

Krakowie (sf.
czw. •—15),
Oddziały, Su-

Zdrowia: tal.
Punkt Inf. Ap-
Toksykologiem
tel. 199-99. Inf.

Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie
go 24 (tlen), Długa 88, pl. Wolno
ści 7, Nowa. Huta, A. Struga 3®,
Nówa Huta, Centrum A, bl. 3

(tlen), Rynek Podgórski 9, Pskowy
skiego 94 (tlen).

(Dokończeni? n/i M
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