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Glosy protestu

przedwkfl bombie neutronowej
DPA

pod-
Genewie rozpoczęła się seria posiedzeń międzynarodowejW

grupy ekspertów, powołanej przez Komitet Rozbrojeniowy 30

państw dla rozpatrzenia naukowo-tecbnologićznych aspektów
radzieckiej propozycji w sprawie zakazu rozwijania i produkcji

nowych rodzajów i systemów broni masowej zagłady.
Jak podkreślił w swoim wystąpieniu przedstawiciel Polski

dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
prof. dr Ignacy Małecki, pancerz czołgu przy odpowiedniej kon

strukcji może pochłonąć do 95 proc, strumienia neutronów, a

więc ofiarą bomby będzie przede wszystkim nie wojsko-,' lecz
ludność cywilna. Promieniowanie wtórne będzie też groźne dla

każdego, szczególnie dla wrażliwych organizmów dzieci, 12 bomb

neutronowych wystarczy dla kompletnego zniszczenia ludności
miasta wielkości Paryża. Prof, Małecki zwrócił też uwagę, że

niebezpieczeństwo bomby 'neutronowej polega na tym, iż zacie
ra ona różnice między broniami konwencjonalnymi i nuklearny
mi, a więc ułatwia przejście od konfliktu tradycyjnego do nu
klearnego.

Międzynarodowi eksperci uznali, że w próbach rozmieszczenia
broni neutronowej w Europie zachodniej kry,je się ogromne nie
bezpieczeństwo dla pokoju i

wego.
’

W BEN coraz częściej rozle
gają się głosy protestu przeciw
ko produkcji i rozmieszczeniu w

Europie zachodniej broni neu-

Ironowej. Protesty te nasiliły się
szczególnie w związku z poby
tem w RFN zastępcy sekreta
rka Departamentu Stanu IJSA,
W. Christophera, który wywie
ra nacisk na. rząd RFN, aby o-

pev.iej.rial się na rzecz amery
kańskich planów produkcji tej
nowej broni.

Zachodiiiónięmiecki „Komitet
Pokoju, Rozbrojenia i Współpra
cy'’ wystosował list do rządu
RFN, w którym domaga się sta-

ncwćyeęo odrzucenia planów

Przypominamy!

Dzisiaj przestawiamy
zegarki

W nocy z soboty na niedzielę
1/2 kwietnia będziemy spać kró
cej. Zgodnie z uchwałą Rady
Ministrów również w tym roku

w Polsce zostanie wprowadzony
czas letni, który będzie obowią
zywał aż do soboty 30 wrże.śnia

włącznie.
Obecnie obowiązuje u nas tzw.

czas środkowoeuropejski, który
różni się o 1 godzinę od czasu

— przyjętego w Wielkiej Bry
tanii i o 2 godziny — w zacho
dnich rejonach Związku Ra
dzieckiego. 'W czasie letnim, no
szącym również nazwę czasu

wschodnioeuropejskiego, gdy. u

.nas będzie godz. 12, — to w Lon
dynie godz. 10, a w Moskwie

godz. 13.

Wpró’wadzenie czasu letniego
spowoduje, że zachód Słońca bę
dzie następował o godzinę póź
niej. Widocznym więc dla każ
dego efektem będzie „wydłuże
nie się” dnia.

A za tern — praktycznie już
dziś późnym wieczorem przesu
wamy wskazówki zegara o 1

godz. do przodu, (aż)

i ZE ŚWIATA
NAKŁADEM jednego z naj-

; większych w USA wydawnictw
— „Simon and Schuster'’ — u-

kazała się książka' w życiu i
działalności Leonida Breżnie
wa. •

PREZYDENT Yalery Girard

d-*Esta.jng przyjął w

Elizejskim Raymonda
powierzył mu ) - .at

! nia nowego rządu.
W PIĄTEK odbyło

Wiedniu kolejne
delegacji państw

| cych w rokowaniach w fśpra-
1 wis wzajemnej redukcji

zbrojnych i zbrojeń w

i nie środkowej.

!
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bezpieezeństwa międzynarodo-

produkcji bomby neutronowej.
Miliony obywateli RFN —

stwierdza Komitet — odrzucają
nową niebezpieczną eskalację
wyścigu zbrojeń. Międzynarodo
we locum przeciw bombie neu
tronowej w Amsterdamie wy
kazało, że we wszystkich kra
jach — uczestnikach KBWE na
rasta opór przeciw' tej broni. Po

odrzuceniu jej prze^ liczne par
tie, parlamenty i członków rzą
dów w Europie, w rękach rządu
REN spoczywa decyzją zahamo
wania nowego wyścigu zbrojeń.
Nasz naród — podkreśla Komi
tet — nie może się zgodzić i nie

zgodzi się na broń neutronową.
Również w Wielkiej Brytanii

nabiera rozmachu zbiórka pod
pisów pod petycją potępiającą
projekty produkcji broni neutro
nowej. Tysiące podpisów' zebra
no już W Londynie, Glasgow',
Manchesterze, Bristolu, Norwich,
Leeds i wielu innych miastach.

Wśród sygnatariuszy są człon
kowie parlamentu, czołowi dzia
łacze związkowi, jak również

cale załogi fabryczne.

Wczoraj w Teatrze Starym

A więc dobiegła końca gigan
tyczna, trzy .wieczory trwająca
ep.ope-ja teatralna o Krakowie.

Wczorajszy spektakl „Co dalekie,
było — blisko” zakończył pierw
szą prezentację sztuki ,,Z bie
giem lat, z biegiem dni...”', która

przygotowali Andrzej Wajda, Jo
anna Rcnikierowa i artyści Tea
tru Starego.

W tej trzeciej, finałowej czę
ści powtórzyły się wątki i po
jawiły się osoby z części po
przednich. Wszystfłb bardziej po
sunięte w latach, naznaczone roz
kładem, przytłoczone historią;
tylko młodzież w mundurach

Legionistów rozpoczęła, wojnę
światową. Przyłączyli się do nich

co bardziej postępowi ze star
szyzny. Reszta pozostała w smut
nym, mieszczańskim salonie Dul-

skiej. Co prawda ogromny frag
ment „Moralności'pani Dulskięj”
niezbyt się .tu udał, za to' Leszek
Piskorz, i’ Alicja- Kienieewicz. za
błysnęli kilkakrotnie. Zwróciła

ponownie uwagę para Kolaśiń-

sk.o—Grąbka. ■
'. Finał.. finału.. odmienny tonem

od całości być może' objawi swo
ją’ siłę i rację w zestawieniu z

częściami poprzednimi. Prezen
tacja całego dzieła w czasie jed
nego wieczoru, a raczej nocy

teatralnej, będzie miała miejsce
dzisiaj. Bufet,,będzie zaopatrzony
a możność krążenia po sali i t ze
trze. zapewnioną. Spodziewani są

też liczni ggści.e z całej Polski.

-tme)

nau-Kolejny protest. polskich
kowców oraz’ głębokie zaniepo
kojenie narastającą groźbą pod
jęcia produkcji bcimby neutro
nowej i naruszenia podstawo
wego prawa’ człowieka — do

życia w pokoju — wyraził 31
marca senat Akademii Rolniczej
w Lublinie.

Ozenie
Po trzech dniach; siedmiu bli

sko dwugodzinnych pokazach, na

których obejrzeliśmy 45 filmów,
dziś w Zakopanem nastąpi za
kończenie i rozdanie nagród na

X Przeglądzie Filmów o Sztuce.

Prezentowane na Przeglądzie
filmy oceniało jury pracujące
pod kierownictwem Bogumiła
Drozdowskiego. Jak .wszystkie
poprzednie Przeglądy i . ten

Wzbudził zainteresowanie zako
piańskiej publiczności i licznie

przybyłych z całej Polski histo
ryków sztuki, pracowników mu
zeów, placówek, zajrnującycn się
upowszechnianiem kultury, pla
styków i filmowców. Lista gości
Przeglądu obejmuje ponad 300
nazwisk. Imprezami towarzyszą
cymi były pokazy filmów zagra
nicznych, filmów o Zakopanem,
filmów nagrodzonych na 9 po
przednich Przeglądach, semina
rium filmowe.

Pierwsze, na gorąco jeszcze
formułowane wrażenia o Prze
glądzie trudno określić jako bar
dzo pozytywne, ale nie ma też
właściwie powodów, aby utyski
wać na jego ogólny poziom.
Większość pokazanych filmów to

dość spokojne w temperaturze
relacje, dokumentacje i komen
tarze do twórczości dobrze zna
nej i uznanej, kilka zaledwie

podjęło .próbę przedstawienia zu
pełnie współczesnych i kontro-

miHiłiiiiHitnintiiwfiłnHHHtintHiłmniłniittniiiimtitHiniiniHHiHtHtiMfijinitUHhitiiH
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Przed kilku tygodniami infor
mowaliśmy naszych Czytelni
ków o decyzji Społecznego Ko
mitetu Budowy Pomnika Wy
spiańskiego w sprawie jego lo
kalizacji. Jak pamiętamy posta
nowiono wówczas, iż pomnik ten

zbudowany zostanie na pl.
Szczepańskim. Ponieważ w naj
bliższym czasie ogłoszony ma

być konkurs na projekt monu
mentu konieczne było przygoto
wanie tzw. podkładów czyli in
formacji dotyczących miejsca
budowy pomnika niezbędnych
projektantowi.

W czasie przygotowań do o-

P
ogoda w rejonie Krako
wa kształtować się hędzJ*
pod wpływem podwyższo
nego ciśnienia. Zachmu
rzenie umiarkowane,

chwilami duże, w ciągu
dnia możliwość wystąpie

nia przelotnych opadów desz
czu. Wiatr ż kierunków po
łudniowo-zachodnich i zachod
nich, prędkość od 3—U m.śęk.
Temperatura dniem pluĄ 14 si.» -

d«> 18 st„ minimalna nbeą od

plus 8—4, st. C. (w)

Kierownictwo włoskiej Chadecji o-

świadćzyfo jednoznacznie, że nie

zgodzi się na wymianę przewód;
ńfćżąćego partii, 'Aido Moro, za

trzymanych w więzieniu członków
. .Czerwonych brygad” — organi
zacji, z której najprawdopodobniej
rekrutują się porywacze włoskie
go polityka. W komunikacie pod
kreśla się, iż nie wolno, ulec szan
tażowi terrorystów. Hamburg ki

dziennik „Bild Zeitung” poinfor
mował, że otrzymał list podpisany
przez „Czerwone brygady” i za
wiadamiający, że Aldo Moro zo
stał już osądzony i skazany. Za-
ehodnioniemiecka ageńcj a

przekazując tę informację
kreślą, że jest mało prawdopodob
ne, by list został rzeczywiście
przekazany przez „Czerwone bry
gady”. Włoska agencja
„Italią” dzisiaj w nocy
m.owałą, że Aldo Moro
krótki list informujący
swego
mać brat przewodniczącego wło
skiej Chadecji. Nz. policja włoska

podczas, obławy na porywaczy.

prasowa

poinfor-
.przesłał

o stanie,
zdrowia. List miał otrzy-

||S

wersyjnych zjawisk w sztuce, a

w barcizor niewielu wypadkach
filmy te stanowiły, samoistne
dzieła.

Po raz pierwszy w tym roku

biorące.. udział w konkursie fil
my animowane również nie sta
ły ię powodem entuzjazmu. Mó
wiąc najkrócej, był to Przegląd
na dobrym, wyrównanym pozio
mie, z którego wybijały się 4

fjlmyjeclnego reżysera — Toma
sza Pohoga-Malińowskiego. Ale

jak wiemy z doświadczenia in
nych podobnych festiwali, dor

bry i wyrównany poziom nie
zawsze, zapewnia im wrysoką
temperaturę przeżyć. Tak też

było i w Zakopanem w sa
lach kinowych letnio i trochę
sennie. Prawdziwe upały pano
wały tylko -na Gubałówce. (e)

Latające talerze!
PARYŻ

Agencja AFP. informuje, że licz
ni .mieszkańcy małego miasta por
towego Treport, położonego
północnym zachodzie Francji
pobliżu Hancu obserwowali

na

W
w

czwartek wieczorem . tajemniczą
świecąca kulę, która unosiła się
nad morzem przez dłuższy czas

po czyni raptownie znikła. Kyla
miąła w swej środkowej części
kolor nie biesko-zielony, x jej o-

brzeża były pomarańczowe.

pracowania tych danych zwró
cono uwagę, na fakt, iż pod
powierzchnią placu zachowały
się zapewne w dobrym stanie

fpndamenty zburzonego w po
czątku XIX w. kościoła św.

Szczepana (od którego nazwa

placu) jak również relikty fun
kcjonującego- tu przez ■długie
wieki cmentarza. Biorąc. to pod
uwagę członkowie Kom'iteti.1,
któryl zebrał się -wczoraj na

specjalnym posiedzeniu, wyra
zili niepokój o możliwość szyb
kiego i sprawnego przeprowa
dzenia prac przy wykopie f.in-
danientów pod, pomnik. Nie u-

lega bowiem . wątpliwości, że

pkzed przystąpieniem do jigo
budowy trzeba będzie przepro
wadzić szczegółowe badania

cheologicżne placu, co odsunie

powstanie pomnika nawet o

kilka lat.
W tej sytuacji postanowiono

wybrać inną z proponowanych
uprzednio lokalizacji. Ponieważ
wiele z .- .ich mówiło ó koniecz
ności wzniesienia pomnika Wy
spiańskiego w centrum miasta

Komitet, po; rozważeniu kilku z.

wymienianych mlę-łas- wjrKzai

Temat wczorajszego posiedze
nia Kolegium Rektorów wyż
szych uczelni Krakowa jest na

pierwszy rzut oka tak niezwy
kły i szokujący, iż pełniejszą
informację na ten temat przy
nosimy z obawą o jej czytelni
cze losy, jako, że mamy dziś 1

kwietnia, nieszczęsny prima
aprilis.

Otóż, po bardzo żmudnych i

długich pracach studialnych i

szerokiej konsultacji ż kadrą
dydaktyczno-naukową i młodzie
żą akademicką wstępnie zapadła
decyzja, o likwidacji sieci szkół

wyższych Krakowa w jej do
tychczasowej postaci.

Aktualnie posiadamy, w na
szym mieście 11 cywilnych wyż
szych uczelni, na których stu
diuje około 60 tysięcy studentów.
Uczelnie te mają wiele wydzia
łów o licznych takich kierun
kach studiów, które podobne są.
do analogicznych fakultetów w

innych szkołach. Tak dzieje się
np. z filologią polską i z filolo
giami obcymi (dublowanie się
Uniwersytetu z Wyższą Szkoła

Pedagogiczną) czy też z niektó
rymi specjalizacjami w. naukach

technicznych (Akademia Górni
czo-Hutniczą ksztaJ- .i np. inży
nierów z. zakresu chemii o pro
filu zbliżonym do absolwentów
Politechniki Krakowskiej).

Od kilku lat trwała w środo
wisku naukowym i w samych
szkołach wyższych ożywiona dy
skusja o potrzebie integracji sił

Muzyka-nie tylko organowa
zawładnie Krakowem
Już po raz trzynasty Państwowa

Filharmonia im. Karola Szyma
nowskiego w Krakowie i Pań
stwowa Wyższa Szkoła Muzyczna
organizują Dni Muzyki Organo
wej. Po raz pierwszy wiosną
dniach .15—22 kwietnia) a nie

jak dotychczas w zimie i z re
kordową ilością koncertów. Mu
zyka nie tylko organowa roz
brzmiewać' będzie m. in. w Fil
harmonii, auli PWSM, Arsenale,
Sukiennicach, . Kężysztoforach,
kościołach: św. Mikołaja, Misjo
narzy, Bernardynów i w cerkwi

przy ul. Szpitalnej.

Tradycyjnie już Dni Muzyki

płytę Rynku Głównego i zde
cydował, ze pomnik usytuowany-
zostanie symetrycznie do ist
niejącego już pomnika Adama

Mickiewicza, po przeciwnej
sfronie Suk'iennic,. od wyloiu u1.

Szewskiej. . a

Jakko1wiek nie.wszyscy skłon-
r.i są przyznawać Wyspiańskie
mu miano wieszcza, to-zasługu
je on z pewnością na to, ’aoy-
pamięć jego uhonorować w

miejscu dla miasta bak repre
zentacyjnym.

JUŻ OD PONIEDZIAŁKU

tfuffl.O .Raliiisfa*

nowa powieść na łamach

i środków w nauce i o szukaniu

potencjalnych rezerw w tej dzie
dzinie naszej działalności społe
czno-gospodarczej. Podobne kon
cepcje wysuwano także w in
nych ośrodkach akademickich,
jednakże uznano, iż że względu
na rozpiętość specjalizacji kształ
cenia, ilość uczelni, studentów,
stan baiy lokalowo-laboraloryj-
nej itp. Kraków jest do prze
prowadzenia takiego ekspery
mentu miastem predestynowa
nym najbardziej.

U podstaw podjęcia decyzji
o reorganizacji sieci szkół wyż
szych Krakowa legł jeszcze je
den istotny argument. Miano
wicie, w. przypadku połączenia
krakowskich uczelni w większy
organizm można będzie zlikwi
dować przerosty admnistracyj-
no-biurokratyczne poszczegól
nych uczelni, ponadto będzie
można ujednolicić wszystkie
służby uczelniane, zarządzanie
DS-ami, sprawy socjalne, działy
remontowo-inwestycyjne itp.

Jak poinformowano nas wczo
raj na Kolegium Rektorów,
istniało kilka koncepcji zmiany
sieci szkół wyższych Krakowa.

Ostatecznie zdecydowano odrzu
cić projekt
wielkiego
nego, głównie ze względu
Specyfikę
techniczną
Zwyciężyła
nia dwóch

(Dokoiiesenie. na sir, .7.)

powołania jednego
organizmu uczelnia

na

zarządzania uczelnią
i humanistyczną,

koncepcja uiworże-

uczelni: jednej — łą-

czuwania’
które

cerkwi

Ar-

odbędzie
przy ul.

Organowej otworzy Orkiestra i
Chór Filharmonii Krakowskiej
pod dyrekcją Jerzego Katlewi-
cza z solistami Delfiną Ambro
ziak, Połą Lipińską, Henrykiem
Grychnikiem i Wojciechem Ja
nem Śmietaną, wykonaniem
Mszy c-moll W. A . Mozarta. Do

ciekawszych koncertów zaliczyć
można na pewno wykonanie
„Całonocnego
changielskiego,
się16IVw
Szpitalnej.

19 kwietnia
_ „

Filharmonii odbędzie się recital

organowy J. Grubicha, będzie to

ostatnia okazja usłyszenia orga
nów Filharmonii, bp wiem już w

czerwcu zostaną rozebrane. No
wością tegorocznego programu
jest wprowadzenie utworów kla
wesynowych.

Filety na poszczególne kon
certy sprzedaje Filharmonia , po
cząwszy od najbliższego ponie
działku. .(es)

19.30 wo godz.

MOCNE SEANSE FILMOWE
W SOBOTĘ 1 KWIETNIA:

• kino „UCIECHA” — 2C-dz. 22

„PORT LOTNICZY 77”
— amerykański

' film sensacyjny.
W rolach głównych Jack Lem-

moii i James ■Stewart-
» KINO „WARSZAWA” — godz.
22

„CZLO WIEK KLAN U”

■— amerykański Ulm śewsacy.my
W rotach yłównych Leć Marvżn

i Richard Burto-n
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Z NARADY KRAKOWSKIEGO AKTYWU ROLNEGO

Zielone światło
I Apel x okazji I

Miesiąca .

Pamięci Narodowej |

Z prac Prezydium Rządu

dla najlepszych gospodarstw
Problemem krakowskiego rolnictwa i realizacji zadań po XI

PlSnum KC PZPR poświęcona była wczorajsza narada aktywu
rolniesego województwa, w której uczestniczyli m. in. zastępca
ezlenka Biura Politycznego KC PZPR, I sekretarz KK KAZI
MIERZ BARCIKOWSKI, sekretarz KK PZPJt JAN GLUZA,

prezes KK ZSL WŁADYSŁAW' CABA.T, przewodniczący komi
sji KK PZPR d/s gospodarki żywnościowej, rektor Akademii

Rolniczej prof. TADEUSZ WOJTASZEK.

'

W referacie, wprowadzającym
dp- . dyskusji, sekretarz-
PZPR Żdzisiaw Gasidło

sławił ocenę aktualnego
rólniciwa w naszym
wództw.ie. Mimo intensywnych
starań nie udato się w pełni -od
budować stanu pogłowia z.wje-
rjAt -hodowlanych. Wyniki spi
su styczniowego wskazują,
jjósiadamy obecnie około

tys. Sztuk 'trzody chlewnej (o
1.S.800 sztuk mniej niż w

1974), ponad 154 tys: sztuk bydła
(o 11.200 mniej niż w 1975) i

'p-rświe 32 ętys. owiec, czyli
"

o

'■11.800 sztuk więcej niż dwa la
ta

'

temu. Większy postęp'. zań-o-

i tówatio. w- produkcji
'

warzyw,

głównie tzw. - przyspieszonych.
Produkcja globali.a warzyw

wzrosłą w ub. rokgi o dalsze 20

tyś. ton z. równoczesną popra
wą asortymentową.
. Przytoczone tu dane nie mo
gą. zadowalać, bowiem wciąż
powiększająca się aglomeracja
.krakowska ■i stąiy -wzrost -do
chodów ludności stwarzają o-

kreśloną sytuację rynkową v'
zakresie podaży produktów rol
no-spożywczych. Sytuacja ta

decyduje o konieczności dalszej,
konsekwentnej zmiany struktu
ry gospodarstw rolnych w' woje
wództwie, a więc zwiększania-

za-

członka Biura
sekretarz KK

Barcikowski
że

KK

•przed-
stahu

woje-

że
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Prezydium Rządu rozpatrzyło.
31 . marca br. informację Mini
sterstwa Rolnictwa o przedsię
wzięciach- podejmowanych dla

zwiększenia areału zbóż oraz in
tensyfikacji produkcji pasz U-

znano, że przyjęte kierunki dzia
łania są realizowane prawidło-
wo.

Udział zbóż w strukturze za
siewów wzrósł w 19/7 r. do ok.
55 proc. Zakłada się, że w 1980
r. zboża powinny być uprawiane
na powierzchni 8,5 min ha. Re- :

sort rolnictwa działa jednocze
śnie na rzecz powiększania po
wierzchni gatunków zbóż wyżej
plonujących, jak pszenica, jęcz- ■
mień i kukurydza na ziarno. :

Kontynuowane' są prace nad

wyhodowaniem nowych odmian
zbóż. Pięć wprowadzono już do

masowej produkcji.
W produkcji pasz istotne miej

sce zajmie intensyfikacja — po
za plonem głównym — uprawy
poplonów ozimych, wsiewek i

poplonów ścierniskowych.
0 W kolejnym punkcie obrad

oceniono realizację inwestycji
modernizacyjnych w 1977 r. U-

dział tego typu inwestycji w ca
łości nakładów wyniósł w ze
szłym roku 26,2 proc, i był o 2,2
proc, wyższy. niż w roku 1976.

Dzięki temu wzrosła produktyw
ność środków trwałych. Zwięk
szenie zakresu inwestycji mo
dernizacyjnych pozwala także

przeznaczyć zwolniony potencjał
wykonawczy na inne cele, prze
de wszystkim na budowę miesz
kań. 1

.Minister hutnictwa przedsta
wił zadania,, jakie stoją obecnie

przed załogą i budowniczymi
Huty „Katowice”. Przewiduje
się, że w 1978 r. Huta wyprodu
kuje4minton.stalii3,2ml.
ton wyrobów walcowanych.
Przedsięwzięcia inwestycyjne bę
dą w tym roku koncentrować

się na budowie walcowni dużej.
Z kolei dokonano oceny prze-

biegu realizacji NPSG na 1978
r. w przemyśle maszyn ciężkich
i; rolniczych. Powzięto decyzje,
które’ mają ńa celu zapewnienie
wykonania zadań w tej dziedzi
nie .gospodarki w nadchodzących
miesiącach.

Z okazji Miesiąca Pamięci Na
rodowej — uczestnicy II wojny
światowej, zjednoczeni w Mię
dzynarodowej Federacji Bojow
ników Ruchu Oporu — b. żołnie
rze koalicji antyhitlerowskiej,
żołnierze antyfaszystowskiego
podziemia i więźniowie obozów

hitlerowskich — kombatanci

wszystkich frontów II wojny
światowej podejmują apel o nie-
ustawanie w wysiłkach, których
celem jest zapewnienie światu

pokoju i trwałego bezpieczeń
stwa.

Łączymy się — czytamy m. in.

w apelu — z tymi silami w świę
cie, które żądają wyeliminowa
nia broni jądrowej, zaprzestania
wyścigu zbrojeń w ogóle, w tym
zwłaszcza — zamiaru produkcji
broni neutronowej. Naszym naj
wyższym obowiązkiem jest wal
ka o pokój, o zapewnienie żyją-
cym pokoleniom Polaków7 trwa
łego bezpieczeństwa, jako wa
runku dalszego, wszechstronnego
rozwoju kraju.

Oddając hołd przeszłości, ape
lujemy do wszystkich Polek i

Polaków o godną służbę dla kra
ju, o wytrwałą i sumienną pracę
dla Polski, o nieszczędzęnie wy
siłków — bv Polska rosła w si
łę, a ludziom żyło się dostatniej.

Na zakończenie obrad głos
brał zastępca
Politycznego, I

PZPR Kazimierz

podkreślając m. in., że pełne
wykorzystanie, wynikającej z

polityki rolnej w naszym kra
ju, szansy rozwojowej gospo
darstw indywidualnych zależy
od efektów gospodarczych, przez
nie osiąganych. Pomoc państwa
obejmie przede wszystkim go
spodarstwa najlepsze i najno
wocześniej prowadzone. Ogrom
na odpowiedzialność . za właści
wą realizację polityki rolnej i
stworzenie klimatu zaufania do

jej stabilności spoczywa na

gminnym aktywie PZPR i ZSL.
Od jego wysiłku zależy podnie
sienie rangi rolnictwa w na
szym województwie.

Zasygnalizowane tu zagadnie
nia stanowią tylko część tema
tów poruszanych na wczorajszej
naradzie, która wskazując słabe

punkty krakowskiego rolnictwa
i jego osiągnięcia, skonkretyzo
wała zadania na najbliższy o-

kres. (es)

Armia Radziecka

armią obronną
ODBYWAJĄCY podróż po Sy

berii Leonid Breżniew odwie
dził w rejonie Nowosybirska od
dział wojsk rakietowych. Na

spotkaniu z żołnierzami L. Breż
niew stwierdził m. in., że Zwią
zek Radziecki nigdy nie zbroił

się dla samych zbrojeń, nigdy
nie był i nje będzie inicjatorem
wyścigu zbrojeń. Nasze osiągnię
cia w dziedzinie wojskowej ma
ją charakter obronny, zmierza
ją do zabezpieczenia nas samych
i naszych socjalistycznych przy
jaciół przed ewentualną agresją,
bez względu na to, skąd mogła
by nastąpić.

iloś?i gospodarstw7 specjalistycz
nych i obszaru ziemi, którą
dysponują. Ważną rolę odgrywa
tu rozsądne gospodarowanie
Państwowym Funduszem Ziemi

liczącym w obecnej chwili 1.700

ha.
■Plan skupu w woj. m. kra
kowskim oparty jest w głównej
mierze na produkcji gospo
darstw. specjalistycznych, do

•nich też należy przede wszyst
kim kierować środki techniczne
i wzory nowoczesnych rozwią
zań organizacyjnych.

Ogromna odpowiedzialność w

realizacji zadań, postawionych
przed rolnictwem, spoczywa na

służbach rolnych i spółdziel
niach kontraktacyjnych. Zagad
nienie to

’

poruszył m: in. prezes
Produkcyjnej Spółdzielni Rolni
czej w Majkowicach Marian

Mikołajewicjs, wskazując 1 na u-

trud.nienia w realizacji umów

kontraktacyjnych, związane z

nieterminowymi dostawami ma
teriału siewnego, ą także jego
niewłaściwą jakością oraz nie-
odbieraniem płodów rolnych we

właściwym czasie, co powoduje
znaczne straty. Sporo uwag
krytycznych padło, w trakcie

dyskusji, pod adresem Spół
dzielni Kółek Rolniczych, które

posiadając większość sprzętu
specjalistycznego nię zawsze u-

dostępńiają go rolnikom. Osob
ny problem to nagminnie wy
stępujący brak części zamien
nych do maszyn rolniczych.

Bandzioch najdłuższą
jaskinią Polski

Nowy wiceminister nauki

szkolnictwa wyższego
i techniki
Prezes Rady Ministrów, powo

łał ptof. .dr ,hab.K Tomasza Bier
nackiego na , stanowisko poclse-

■krętacza stanu w Ministerstwie
Nauki. Szkolnictwa? Wyższego i

Techniki. Od 1975 r. T . Biernacki
. jest rektorem Politechniki Gdań

skiej.
*

Równocześnie prezes Rady Mi
nistrów odwołał prof. dr hab.
Romana Neya ze stanowiska

podsekretarza stanu w Minister
stwie Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki — na jego pro
śbę — w związku z powołaniem
na stanowisko sekretarza nauko
wego oddziaiu PAN w Krako
wie.

Co słychać?
" -I>o3 “-słynnej: -7ćsćęt;'i>--Guińę-:,

-'((Jrffdnć "tekirrrly), -O-pisn-
zasiał. piertrszy w historii

obj^wąteCjiaszego kraju, Jest

nim . niejaki Apoloniusz
Szczerzyński z- Biłgoraja
(sw.oją drogą — ciekawe, jak
Anglicy poradzą robie z wy
mową jego nazwiska'.'), któ
ry w rekordowym czasie 17

godzin
'

potrafił napisać ,327
podań,, do urzędu gminy o

wyrriifinę uszczelki w komu
nalnej' rurze kanalizacyjnej
przebiegającej pod warszta
tem sztukatorskim 'rekordzi
sty. (k)

Jaskinia Miętusia odkryta w 1931

r. i eksplorowana od 1955 przez
speleologów warszawskich posiada
8 km długości -- dotychczas była
najdłuższą z polskich jaskiń.

Od 29 marca to szczytne miano

należy do jaskini Bandzioch w

masywie Kominiarskiego Wierchu.

Odkrycia dokonali krakowscy
speolodzy z Akademickiego Klubu
Grotołazów przy ZK SZSP 1 Kra
kowskiego Klubu Taternictwa .Ja
skiniowego PTTK, którzy w ra
mach prac Oddziału Krakowskie
go Polskiego Towarzystwa Nauk o

Ziemi przygotowują dokumentację
do „Monografii speleologicznej,
masywu Kamieniarskiego Wierchu
w Tatćach iżachódnifch”. "

Od 23—29 marca grupa 6 groto
łazów przebywała ńa lłólejńym
biwaku w jaśkihi Bandzioch. Tem
peratura 3,3 st. C. Dwie trzyoso
bowe grupy pracowały oddzielnie
w odległości 2 godzin drogi. Pier
wsza w składzie: Andrzej Ciszew
ski — kierownik akcji, Jan Orłow
ski, Ewa Wójcik dokonała jednej
z najtrudniejszych wspinaczek —

30 m wyciągu w 10 godzin (ska
la trudności VI A3-5e). Druga gru
pa: Ryszard Knapczyk, Krzysztof
Błeszyński i Wojciech Wiśniewski

odkryła nieznany korytarz długo
ści 500 m sprowadzający na głę
bokość 400 m od poziomu wejścia-,
tym samym odkrywając szóste

dno jaskini. Dokonywano pomia
rów i obserwacji geologicznych
jaskini. Obie 'grupy speleologów
odkryły łącznie ponad 1 lun no
wych korytarzy, a tym samym ja
skinia Bandzioch odkryta w 1968

r., liczy 8,5 km długości i jest naj
dłuższą jaskinią w naszym kraju.

(.i. r.)

dla Janusza Halickiego
Po raz siódmy redakcja tygod

nika „Polityka” przyznała swa

doroczną nagrodę pn. „Drożdże’1
za działalność pobudzającą dc

myślenia, poszukiwania nowych
form i treści, nowatorskiego po
dejścia do starych i nowych pro
blemów, sprzyjającą dyskusji i

myśli niezbędnej w każdym spo
łeczeństwie. Laureatem „Droż
dży 1978” został dyrektor pro
gramowy do spraw artystycz
nych Telewizji Polskiej, od wiie-
lu lat kierujący Naczelną Re
dakcją Publicystyki Kulturalnej
TYP — Janusz Rolicki.

Od 1 kwietnia w Związku Radzieckim
obowiązują nowe przepisy celne

Z dniem 1 kwietnia br, wcho
dzą w życie w Związku Ra

dzieckim nowe przepisy celne,
które wprowadzają szereg zmian.

Cudzoziemcom udającym się
do ZSRR w sprawach służbo
wych zezwala się na bezcłowy
przywóz przedmiotów osobiste
go użytku w granicach potrzeb.
•Radzieckie pizepisy celne okre
ślają, że do tych przedmiotów
zalicza się, przewożone Czaso
wo, nowe lub używane przed
mioty przeznaczone do własne
go użytku i spożycia przez po-
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drożnego. w czasie podrpży.. i w

okresie przebywania w ZSRR,,
odpowiadające charakterowi, ro
dzajowi i celom wyjazdu. Jako

granicę potrzeb osobistych u-

waża się taką rozsądną ilość rze
czy, która jest niezbędna dla za
spokojenia osobistych, material
nych i duchowych potrzeb oso
by przekraczającej granicę, z

uwzględnieniem wszystkich oko
liczności wyjazdu do ZSRR (cel
wyjazdu, pora roku, czas prze
bywania w ZSRR, ilość i skład

rodziny, itp.).
Cudzoziemcom udającym się

do ZSRR w sprawach prywat
nych zezwala się na bezcłowy
przywóz przedmiotów osobiste
go użytku w ilościach niezbęd
nych na czas pobytu w ZSRR
oraz prezentów o ogólnej war
tości do 100 rubli (według cen

detalicznych obowiązujących w

ZSRR).' Prezenty przekraczające
sumę 100 rubli mogą być do
puszczone do przywozu po za
płaceniu cła.

Turystom - cudzoziemcom ze
zwala się na przywóz bez opła
ty celnej przedmiotów osobis
tego użytku w ilości niezbędnej
na czas pobytu w ZSRR, a także

takich, jak: przenośny telewi
zor, magnetofon, radio czy ma
szyna do pisania. Turystom ze
zwala się także na bezcłowy
przewóz sprzętu, turystycznego i

sportowego w ilośęi niezbędnej
na czas pobytu w ZSRR z u-

względnieniem charakteru tury
styki, a takż,e niedrogich pa
miątek w rozsądnych granicach.

Podróżnym przejeżdżającym
tranzytem przez terytorium
Związku Radzieckiego zezwala

się na przewiezienie bez opłaty
celnej wszystkich rzeczy należą
cych do nich pod warunkiem

zgłoszenia ich przy wjeździe do
ZSRR.

Przy wyjeździe 7. ZSRR ra
dzieckie władze celne dopuszcza
ją dó przewozu przedmioty oso
bistego użytku, wcześniej przy
wiezione do Związku Radziec
kiego oraz przedmioty
kupione w granicach
osobistych. Niezależnie

cudzoziemcy wracający do kra
ju po pobycie w ZSRR w spra
wach prywatnych mogą prze
wieźć upominki o ogólnej war
tości .100 rubli, a. turyści nie
odpłatnie otrzymane niedrogie
pamiątki w' rozsądnych iloś
ciach. Obywatelom raig^ieckim

i ■cudzoziemcom .zezwala si a

wywoź i" pr.zywóz. artyku.- ,v

spożywczych oraz napojów al
koholowych i wyrobów, tytonio
wych w następujących ilościach:

wyroby . spirytusowo-wódezane
— nie więcej niż 1 litr na jed
ną osobę. Wino — nie więcej
niż .2 litry na osobę, wyroby ty
toniowe — nie więcej niż 250
szt. papierosów' lub 250 g wy
robów tytoniowych na osobę.

Nie zezwala się na przywóz
i wywóz rzeczy nie będących
własnością osób przekraczają
cych granicę, a także, rzeczy i
towarów przeznaczonych do od
sprzedaży. Zabroniony jest przy
wóz do Związku Radzieckiego
wszelkiego rodzaju broni woj
skowej i amunicji do niej, nar
kotyków, wydawnictw i mate
riałów o charakterze pornogra
ficznym, wszelkiego rodzaju li
teratury i wydawnictw, klisz i

negatywów', zdjęć fotograficz
nych, filmów', rękopisów, płyt
gramofonowych

' i rysunków o

treści szkodliwej dla interesów

ZSRR.

Ze Związku Radzieckiego, nie
■wolno wyw'ozić obiegov.'ych
środków płatniczych (poza le
galnie wymienionymi i dopusz
czonymi do w’ywozu pieniędzmi),
anulowanych papierów wartoś
ciowych, przedmiotów zabytko
wych oraz towarów i przedmio
tów wartościowych, których v’y-
wóz . zabroniony jest przepisa
mi radzieckimi.

Radzieckie władze celne do
puszczają do wywozu za granicę
wyroby- jubilerskie i wyrpby u-

żytkowe i z metali szlachetnych,
w tym równióż z drogocenny
mi kamieniami i perłami, oso
bom powyżej 16 lat w następu
jących ilościach: cudzoziemcom

podróżującym służbowo oraz

pracownikom transportu — nie

więcej niż 5 przedmiotów róż-

neg<) rodzaju, cudzoziemcom

przekraczającym granicę po po-

bycie w ZSRR w sprawach pry
watnych, a także turystom —

nie (więcej niż 2 przedmiotów
na ibsobę. Niezależnie od tego
osob;
wyrc bów

Wszystkie te przedmioty będą
mógł r być dopuszczone do wy-
wóżu|

stały one nabyte za legalnie o-

trzyniane radzieckie środki pła-
tniczĄ’

niowy Jemen i Libię. Jeszcze
raz wystawiona więc została
na próbę solidarność Arabów,
którzy i tym razem nie po
trafili się zjednoczyć, przed
kładając interesy własne po
nad ogólne. Nawet obecny na

sali obrad przedstawiciel Or
ganizacji Wyzwolenia Palesty
ny
nik tej organizacji
zentuje wyłącznie

W dwa tygodnie
akcji porwania
chrześcijańskiej
Aldo Moro,
„Czerwonych brygad”
muje o rozpoczętym
nad chadeckim

Tym razem terroryści nie wy
suwają już żadnych żądań, nie

stawiają też warunków co do

ewentualnego uwolnienia więź
nia. Ich celem jest — jak glo-

wrócenia pokoju. Ma ją też i

Izrael, szkopuł jednak w tym,
że UŚA nie akceptują izraels
kiej, Izrael zaś amerykańskiej.

Tak więc w Libanie połud
niowym — miejscu ostatniej
agresji Izraela, nadal utrzymu
je się napięta sytuacja. Tei
Awiw nie spełnia zaleceń Ra
dy Bezpieczeństwa, od mawia
jąc wycofania swych wojsk o-

kupacyjnych. Więcej — minis
ter obrony Izraela oświadczył,
że wojska izraelskie przejmą
sprawę w swoje ręce o ile si
ły ONŻ nie opanują sytuacji
w ciągu 48 godzin.

iast pokoju, jaki prezy
dent Egiptu — Anwąr
S^dat.zapowiadał po zło

żeniu wizyty w Jerozolimie
'na Bliski Wschód znów po
wróciła wojna; pogłębiły się
rozbieżności między Izraelem
a Arabami, zrodziły się nowe

kontrowersje pośród państw,
które zaangażowały się w kon
flikt bliskowschodni. Tym ra
zem dramat rozgrywa się
Libanie, na

rium Izrael dokonał
niszcząc we wściekłym

w

którego ieryto-
agresjl,

atakti
miasta 1 wsie, pozbawiając po
nad 150 tysięcy Llbańczykóń'
dachu nad głową. Ta decyzja
premiera Izraela. — Begina roz
gniewała nawet Waszyngton,
ale Izrael zbytnio się tym nie

przejął, ufny, że sojusznik nie

opuści go w potrzebie.
T rzeczywiście — na oświad

czenie ó podobnej treści nie
trzeba długo czekać. Óto przed-
kilku dniami, w czasie kon
ferencji prasowej, sakretwą
stanu, Cyrus Va»e» stwierdził,,
iż USA podtrzymują swe zo
bowiązania dla zapewnienia
bezpieczeństwa Izraela mimo

; poważnych rozbieżności jakie
; pojawiły się między obu kra-

jami. Ba, gotowe są nawet roz-

S Ważyć zawarcie paktu obron-
X nego z Tel Awiwem. Vance

dodał przy tym, że Stany Zje-
•; dnoczone nie zamierzają się
* mieszać do wewnętrznych pro-
S hlemów izraelskich, eo miało
9 być aluzją do pogłosek, jako-
S by Biały Dom byt ząintereao-
g Wany w rychłej zmianie rządu
jg Izraela. Obecnie Waszyngton
£ będzie prowadził w sprawie
fi konfliktu bliskowschodniego
fi „cichą dyplomację”, forsując
£ w niej własną koncepcję przy- .

s
*
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jak to oświadczył rzecz-

„repre-
siebie”.

po krwawej
przywódcy

demokracji,
kolejna ulotka

infor-

procesie
politykiem.

I co dalej...?

arab-
eroła

tym
ui w«-

szą — „proces nad Aldo Moro,
nad Chrześcijańska Demokra
cja. * także nad innymi włos
kimi siłami konstytucyjnymi
— nad państwem”. Jeśli Moro
zostanie skazany na śmierć
— dają do zrozumienia terro
ryści — będzie
stkim „wyrok

„Oskarżony” — jak to wyni
ka z ulotki — nie przyznaje
się jednak do „winy”. Trybu
nał, przed którym odbywa się
proces, żąda od Moro wyjaś
nień na temat „imperialistycz
nej i antyproletariackiej poli-

to przede wszy
li systemu”.

już po-
i Bolo-
dom po

porwania
,a-

Tymczasem obradującą w

Kairze. Rada Ministerialna Li
gi Arabskiej uznał?, że zwo
łanie , ą^ezytu arabskiego w

możliwie najkrótezym termi
nie jeet niezbędne dla zjedno
czenia wszystkich sił
skich celem stawienia

agresji izraelskiej. W
celu Mada postanowiła
rzyć, pod przewodnictwem pre
zydenta Sudanu, komitet, któ
ry zajmie się likwidacją spo
rów międzyarabskich i przy
gotowaniem właściwej atmos
fery do przyszłych obrad. Nie
zdołano jednak ustalić ani

miejśea, ani też daty spotka
nia na szczycie, między innymi
x powodu bojkotu -kąirąkich
obrad przez 5 krajów sprzeci
wiających się bliskowschodniej
polityce Sadata, to znaczy przez
Syrię, Irak, Algierię, połud-

tyki” chadecji, tudzież infor
macji o „narodowych i mię
dzynarodowych strukturach im
perialistycznej

'

kontrrewolucji”
oraz nazwisk personelu poli
tycznego, gospodarczego i mi
litarnego, który stanowi opor£
kapitału wielonarodowego”.

W całych Włoszech w akcji
pościgu za porywaczami i po
szukiwaniu Aldo Moro uczest?

niczy ponad 50 tysięcy poli
cjantów i karabinierów. Po
szukiwania wyszły
za Rzym, Turyn
nię. Przeszukuje się
domu. Świadkowie
twierdzą, że najbardziej
gresywną i doświadczoną
posługiwaniu się bronią ma
szynową była uczestnicząca w

akcji kobieta. To właśnie ona

miała zabić dwóch spośród
pięciu „goryli” Aldo Moro.

Do poszukiwań wprzągnięto
także specjalny komputer za-

chodnioniemieckiego wydziału
antyterrorystycznego policji. Je
go najważniejsze ustalenie
brzmi: są duże szanse ną u-

wolnienie uwięzionego polity
ka, jest też 30 proc, szans na

to, że porywacze wpadną w

ręce policji. Ze specjalhyrn
„ultimatum” pod adresem ter
rorystów wystąpiło nawet

włoskie zrzeszenie przestęp
ców-, noszące przypuszczalnie
nazwę „Komitet Byłych Ska
zańców”. Jąko motyw działa
nia przestępcy podają wzglę
dy patriotyczne 1 poparcie dla

włoskiej demokracji. Zdaniem

jednak policji chodzi po prostu
o jak najszybsze zakończenie

obławy na terrorystów, która
uniemożliwia im „pracę”.

(m-tz)

~~”DOSOBOTY
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tam za-

potrzeb
od tego

te mogą wywieźć do 400 g
i ozdób ze srebra.

.( tylko wówczas, jeżeli zo-
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niezasłużony

prooulfcji
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Motoryzacyjna kariera

Bielska-Białej
Iwtedy

zaczęło się na dobre.

Wystarczyło 75 miesięcy, by
dyr. Dziopak mógł poinfor
mować dziennikarzy o świę
cie bielskiej fabryki — wy-,

produkowaniu 1 marca br. pół
milionowego. samochodu. Wl

chwilę potem zakomunikował

drugą sensację ■— łatwą zresztą
do obliczenia — za dwa ... lata.
FŚM zostanie milionerem; na

przełomie lutego i marca 1980 r.

taśmę opuści samochód oznaczo
ny cyfrą 1 000 000.

MALUCH I KARIERA

Jak do tego doszło — warto

cofnąć się pamięcią. W 1971 r.

w ówczesnej Wytwórni Sprzętu
Mechanicznego .zmontowano, z'-,
zespołów dostarczonych z war-,

szawskiej FSO — 117 „syren 104”
W następnym roku wykonano
tu już ponad .9 tys, tych samo
chodów, a w .dwa lata potem
blisko 34 tys. Łącznie do 25 lu
tego 1978. r. fabryczpe r.uiry o-

puściło ok. 200 tys. „syren”. Nie-
one jednak zadecydowały o naj
większej jak dotąd karierze mo
toryzacyjnej Bielska. .Spowodo
wał ją — maluch.

Rodził się on w atmosferze

powszechnego zainteresowania.
9 listopada 1972 r. do późnej no
cy tysiące warszawiaków oglą
dały pokazanego przed Pałacem

Kultury i Nauki fiata 126 p. W
dzień potem „maluch” wyjechał
na ulice stolicy. W? tym

" czasie

fabryka w Bielsku przypomi
nała jeszcze wielki plac budo
wy; Pi ace przy wznoszeniu:hal

prowadzono na trzy zmiany, a

•jeżeli nie można było z różnych
względów pracować non-stop,
to robota trwała przynajmniej
przez 12—14 godzin dziennie.

W powszechnym mniemaniu kariera Bielska-Białej zaczę
ła się z. chwilą przeniesienia w 1971 r. do tutejszej Wytwórni
Sprzętu Mechanicznego — wykonującej motopompy — pro
dukcji syrenki, Tymczasem prawda jest inna — \v tyni roku

stuka już ćwierćwiecze produkcji motoryzacyjnej.
Zaczęło się w 1953 r., kiedy podjęto tu inicjatywę produk

cji silnika do rodzimego samochodu. Już w rok potem kil'.;:’
próbnych „syren”, wyposażonych w prototypowe silniki z

Bielska, przejechało trasę manifestacji 1-majowej w War
szawie. Dwa lata potem wykonano 190 sztuk tych silników,
a do 1965 r. 128 tys, W latach sześćdziesiątych wytwarzano
tu również układy kierownicze i sprężarki do ciągników. Na

tych wyrobach uczono się motoryzacji — zanim wreszcie

przyszły Syreny’ i maluchy.

Dokumentację wykonywano jak
najszybciej bez zachowania wła
ściwej kolejności projektowa
nia. Nie zachowywano kolejno
ści robót — zanim zakończono

prace budowlane już montowa
no urządzenia. Drogi wewnę
trzne przestały mieścić środki

transportu.
Pośpiech przyniósł rezultaty,

gdyż w lipcu 1973 r. a więc na

cztery miesiące przed zaplano
wanym — bardzo napiętym ter
minem — wykonano pierwsze
„fiaty 126 p”, a do końca 1973 r.

zmontowano 1,5 tys. sztuk czyli
o tysiąc więcej niż zakładano.
W trzy lata potem łączna pro
dukcja .roczna fabryki przekro
czyła 100 tys. sztuk— wykona
no, wówczas ok. 37 tys. „syren”
i ponad 81 tys. „fiatów 126 p”.

TAJEMNICA FABRYKI

Zaprezentowano je w trzech

warsjach Lux, Special i Kom
fort, posiadających dodatkowe

wyposażenie, a także zademon
strowano „fiata 126 p” I — czyli
w wersji inwalidzkiej, przezna
czonego dla osób mających nie
sprawne nogi.

Zainteresowanie przyszłych
właścicieli „fiatów 126 p” skiero
wało się zwłaszcza na nowe

wersje tego samochodu. Nieste
ty zawiedli się, gdyż aut „Lux”
i „Komfort” w ogóle nie można

do dziś kupić w „Polmozbycie”
— nawet po cenie ekspresowej.
Niewypał... Otóż nie. Samocho
dy te produkuje się w zasadzie

tylko na eksport, gdyż jak do
tąd do wykonania każdego z

tych ulepszonych maluchów
trzeba zakupić części z krajów
zachodnich za kilkaset złotych
dewizowych.

portowanych. Szczególnie chodzi
o wyroby gumowe oraz elemen
ty zwiększające komfort pod
róży, a także materiały złączne
oraz wyposażenie elektrotech
niczne. Do tego czasu dostępny
będzie tylko „fiat 126 p” w wer
sji standard. Jak długo to po
trwa — na to pytanie
odpowiedzieć zwłaszcza
ranci.

Fabryka nie zamierza
stać na dotychczasowych osiąg
nięciach. W ośrodku badawczo-

rozwojowym fabryki prowadzi
się intensywne poszukiwania
nowych rozwiązań, takich, które

mogłyby zapewnić następny
skok w nowoczesność.

MAREK GODLEWSKI

powinni
koope-

poprze-

TYLKO
na pozór wy

korzystanie czasu pra
cy w gospodarce jest
zjawiskiem samym w

sobie, kategorią eko-

nomiczno-statystycżną. Tak

naprawdę, to skutki marno
trawienia czasu odczuwamy
wszyscy. Tyra sposobem po
zbawiliśmy w ub. r. rynek
np. ok. 20 tys. samochodów

osobowych, ok. 2 min ton

cementu, ok. 250 tys nawo
zów sztucznych itd. itd. Ta
kie bowiem wartości' wyni
kają z obliczenia, że każdy
statystyczny zatrudniony nie

przepracował w ub. r. prak
tycznie pełnego dnia robo
czego, rzecz jasna nie , licząc
czasu ustawowo .wolnego od

pracy. Gdzie się podziewają
.te 24. dni robocze?

Na czoło wysuwa się kom
pleks, spraw, któremu na

imię absencja chorobowa.

Każdy statystyczny zatrud
niony nie przepracował w

ub. r . ponad 3 godzin tygod
niowo z racji zwolnienia le
karskiego. Czyżby tak kiep-

'

ski był stan zdrowia nasze
go społeczeństwa? Nic ..po
dobnego. Rośnie wprawdzie
liczba chorych na tzw. cho
roby cywilizacyjne, więcej
jest także co , roku, wypad
ków poza pracą, ale w su
mie jest to niewielka część
zjawiska określanego mia
nem „absencji chorobowej”.

Głównego źródła
witości” szukać

dostępności . do.

upowszechnieniu
wotnej. Jest to

rądoks, ale, nie ma .najmniej
szego . powodu, by ze spoko
jem i biernie poddawać się
jego działaniu. Nazbyt czę
sto z byle dolegliwością u-

stawiamy się . przed lekar
skim gabinetem, stękając i

narzekając nieproporcjonal
nie do rzeczywistego samo
poczucia. Masowość takich
działań wywiera na lekarzy

'

pewną presję. A przecież nie

każdy kaszel oznacza grypę,
a nie każdy ból głowy jest
następstwem skrajnego prze
męczenia — modnej ostatnio
wśród lekarzy i cokolwiek

ogólnikowej formułki.
Ct PRAWA druga to straty
** czasu na .stanowiskach

Przypominamy

„choro-
należy w...

lekarzy, w

opieki zdro-

okrutny pa-

roboczych zawinione przez
złą organizację i nie
dostateczną dyscyplinę. Znów
z globalnych obliczeń wyni
ka, że co dzień każdy pra
cownik marnuje na swym
stanowisku prawie 50 mi
nut! Bo KTOŚ nie dostarczył
surowców, materiałów lub

detali, bo KTOŚ nie wykonał
na czas oprzyrządowania, bo
KTOŚ me zrobił okresowego
przeglądu maszyny, bo KTOŚ•
nie pomyślał, nie przewi
dział, zaniedbał, zapomniał.
Prawidłowość jest jednak
taka," że praktycznie każdy'
taki KTOŚ — to w sumie my

wszyscy, niestety.
Trzecią wresżćie przyczy

ną niepełnego wykorzystania
czasu pracy jest absencja
nie usprawiedliwiona. Niekie
dy mamy skłonność ją ba
gatelizować, gdyż stanowi
zaledwie ułamek procenta
globalnych strat czasu pracy
(zresztą wcale nie takich

małych, gdy doliczyć porzu
cenia pracy w ilości ok. 500

tys. rocznie!). Zjawisko staje
się znacznie groźniejsze, gdy
oceniać je przez pryzmat
dezorganizacji pracy i strat

materialnych. W ub. r. ab
sencja nie usprawiedliwiona
spo-wodowała blisko 5-miliar-
'do.we straty w produkcji;
jest to o 20 proc, więcej, ani
żeli 10 lat temu.

WŁAŚNIE wychodząc od

wielkości absencji nie

usprawiedliwionej ob
liczono, że rezerwa zatrud
nienia w samym tylko prze
myśle wynosi u nas co naj
mniej 10 tyś. osób! W sto
sunku do 12 min zatrudnio
nych jest to niewiele, lecz -w

sytuacji zaostrzającego zię
niedoboru rąk do pracy —

bardzo dużo. -

Stąd płynie wniosek, że dla

poprawy efektywności wy
korzystania czasu pracy nie
zbędna1 jest nie tylko więk
sza świadomość i dyscyplina
pracowników oraz lepsza or
ganizacja pracy, ale także
stała racjonalizacja zatru
dnienia. Nie stać nas bowiem
na — całkiem nie zasłużony
urlop.

TOMASZ JEZIORAŃSKI

Szalcfocu reporter
„...przeglądałem swe ..notatki, przeniesione ze stenogramu

notesów, próbowałem zrazu zmienić'tu i ówdzie zdanie, któ
re zdawało mi się nieważne- lub błędne, dodać czasem jakieś
słowo, opuścić jakąś myśl. Ale raz po raz musiałem usuwać

owe poprawki, bo w dalszym ciągu okazywały się nielogicz
ne i niewłaściwe; co dziś loydaje mi się błędne, było wów
czas słuszne. Wypadało mi tedy uszanować to „wówczas" i
nic już więcej nie zmieniałem".

fi

Kolejną sensację
sku przygotowała
tajemnicy. „Bomba" wybuchła
dopiero w czerwcu ub. r„, gdy
zaproszonym dziennikarzom po
kazano nowe „maluchy” z sil
nikami o pojemności 650 ccm.

FSM w Biel-

po cichu, w

SŁUCHAMY
KOOPERANTÓW

Sytuacja zmieni się dopiero
wówczas, gdy polskie fabryki
podejmą produkcję większości
części i podzespołów dotąd im-

E> rzytoczony tu fragment po-
■ chodzi ze wstępu do „Zapisz
to Kischl”, książki będącej dzien
nikiem wojennym, pisąnym, w

czasie I wojny światowej przez

trzydziestoletniego wówczas E-
GONA ERWINA KISCIIA. W

zdaniach tych, odnoszących się

J
edną z siedmiu podsta- — I•• i
wowych ceremonii wuj- £ ZOlDiefSlCiej SZKdTUiy

sitowych jest parada, którą. .. . ■ '

przeprowadza się dla uczczę- ;

nia ważnych wydarzeń pań
stwowych i wojskowych.

Paradę rozpoczyna-odegra
nie przez fanfarzyśtów ‘(ich ., .

ljczba zależy od;rangi para-,

dy). hasła .'Wojska Polskiego.
Następnie rflożę być odegra-1.,
ny hejnał miasta, w którym
odbywa' się paradą. Później
— orkiestra gra jedną zwrot
kę hymnu narodowego. Da
lej — przy dźwiękach mar
sza powitalnego — dowódca

parady składa meldunek od- .

bierającemu ją i następnie
— pora na przegląd wojsk
oraz'" powitanie, Najbardziej
chyba widowiskową "częścią.

Ceremoniał w mundurze
parad.y jest,defilada lub uro
czysty przemarsz wojsk.
Defilada

danie honorów
ciełom władz

cemu paradę
radnych, - z

sztandarami.

Uroczysty przemarsz spro
wadza się do oddania hono
rów w regulaminowym szy
ku marszowym. Jeżeli prze-

. marsz -odbywa się- z okazji

przemarsz
nią na celu od

przedaławi-
i przyjmują-

w szykach pa-
■rozwiniętymi

za-

uroczystości jubileuszowych
— oddziały występują tylko
pieszo i w ubiorach wyjścio-

. wych, gdy przemarsz orga-.
nizowany jest z okazji
kończenia ćwiczeń wojsko
wych — oddziały występują
w ubiorach polowych i na

. pojazdach bojowych. Kolej
ność przemarszu kolumn nie

jest przypadkowa. Na para
dzie centralnej jest ona na
stępująca: kompania pocz-

tów sztandarowych — histo
rycznych, kompania repre
zentacyjna Wojska. Polskie-

go, oddziały uczelni oraz

szkół wojskowych i dopiero
oddziały liniowe.

Uroczystą odprawę wart

przeprowadza się w dniach:
9 maja — w Dzień Zwycię
stwa, 22, lipca — w święto
Odrodzenia Polski i 12 paź
dziernika — w Dniu Wojska
Polskiego — w m . st. War
szawie, a także w siedzibach

okręgów wojskowych' i ro
dzajów sił zbrojnych. Ponad-,
to w każdą niedzielę w sto
licy, a w dniu Święta Mary
narki Wojennej — w Gdyni,
w dniu Święta Lotnictwa
w Poznaniu.

(B.W.)

{

do konkretnej książki zawarta

jest duża część prawdy o sensie
i naturze dziennikarstwa w o-

góle. Jest to zawsze praca zwią
zana z dniem dzisiejszym i

przede wszystkim dziś ważna i
aktualna. Jeżeli coś z niej prze
trwa do jutra to już wiele, je
żeli przetrwa' kilka dlii, kilka
lut — to prawdziwy sukces,
który jest udziałem bardzo nie
licznych. Być może właśnie u-

lotnOść' dziennikarstwa sprawia,
że tak niewielu ma ono klasy
ków, ale jeżeli już mówić o ta
kich. to z pewnością o Kischu,
„szalejącym reporterze”,
go na gorąco,
portaże prócz
cji zawierają
im przetrwać
jedną z tych
sięgamy z największą przyjem
nością.

Przypominafriy' postać Egona
Erwina Kischa w 30-tą, przypa
dającą 31 marca rocznicę jego
śmierci. Był Czechem piszącym
po niemiecku, jako korespon
dent wojenny uczestniczył w l

wojnie światowej i w wojnie
domowej w Hiszpanii. Jego an-

które
na już, pisane re-

relacji i informa-
coś co pozwoliło

lata i być nadal

lektur, po którą

I

tyfaszystowskie poglądy spra
wiły, żę od roku 1936 do 1946

przebywał na emigracji w USA
i Meksyku, Tomy reportaży
„Szalejący reporter”. „O ca
rach, popach i bolszewikach”,
„Zapisz to Kisch!”, „Meksyk”
przyniosły autorowi światową
sławę, wydawane i wznawiane
w wielu krajach cieszą się nie
słabnącą poezytnojcią. Zniosły
doskonałe próbę czasu, dla
dziennikarza najtrudniejszą.

(*)

Bony naftowej
nie znaleziono
Mieszkaniec norweskiego

miasta Bodo poczuł się jak
szejk naftowy, kiedy na te
renie swej posiadłości do
strzegł wypływający spod
ziemi strumień ropy. Na
tychmiast wysłał próbki do
kilku laboratoriów krajó-

ych. Wia- .

*

sią lotem.' ?
wych i zagranicznych. Wia
domość rozeszła s

błyskawicy i zaraz znaleźli

się chętni nabywcy ropono-
śnego terenu. Jakież . . było,
rozczarowanie, kiedy po zba-,

.daniu sprawy na miejscu
natrafiono na zakopaną płyt
ko .pod ziemią beczkę z naf
tą g« znakami hitle.rowsłcie.-

. go Wehrmachtu.



N*MSUWA

zadumałem

Poznańskie Słowiki
Stuligrosza

PROFESORZE,
najstarsze w

świacie i działające
po dziś dzień chóry, to Ka
pela Sykstyńska, „Kreuz-
chor” w Dreźnie i lipski
„Thomanerchor”. Fe nich
zaś następnym pod wzglę
dem tradycji chórem są .,Fo-
znańskie Słowiki”,.,

— Swymi korzeniami Chór ten

sięga połowy XV wieku, kiedy
to w Poznaniu powstała kapela
wokalna, składająca się ze scho
larzy i bakałarzy szkół poznań
skich. Z biegiem lat układ gło
sów chłopięco-męskich zastąpio
no żeńskimi, jednak w 1882 roku
pierwszy polski muzykolog, ks
dr Józef Surzyński nawiązał do

najdawniejszych tradycji, zastę
pując z kolei głosy żeńskie chło
pięco-męskimi. I obsadą ta —

jak sama nazwa Chóru wskazu
je — pozostała nie zmieniona.

— Natomiast zmianom u-

legała liczba śpiewaków...
— Tak, na przykład w czasie

Miał 19 lat, gdy w 1959 raku przejął pa ks. dr Wacławie
Gieburowskim — deportowanym przez hitlerowców do obozu
koncentracyjnego ~ funkcję dyrygenta konspiracyjnie, dzia
łającego Chóru Katedralnego w Poznaniu, Po wojnie prof.
Stefan STULIGROSZ, bo o nim właśnie mowa, ukończył stu
dia muzykologiczne, a także Wydział Dyrygentury Symfonicz
nej w poznańskiej PWSM, gdzie od lat ponad dziesięciu pełni
obowiązki rektora. Jednak każdemu z nas profesor Stuligrosz
kojarzy się nieodmiennie z. „Poznańskimi Słowikami” — Chó
rem Chłopięcym i Męskim Państwowej Filharmonii w Po
znaniu, którym kieruje od bliska W lat.
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Kiedy
mam zły humor,

kaca psychicznego, kie
dy ogarnia mnie złość i

obrzydzenie na tzw. współ
czesną literaturę (po. cholerę
ją czytasz,, mówi, mi .głos iie-

I '

Wnętrzny; a po cholerę w

i ■ogóle żyję, i odpo.wipdam-Ae- :

I mu głosowi), wtedy wzorem

wszystkich skacowanych i

zniechęconych sięgam po od
trutkę, klina, jakże dobrze
znanego zawodowym czyta-
czom słowa pisanego: po
klasykę. Mam, takich paru,
którzy wtedy ratują ziejące
złem serce, uspokajają wiru
jący mózg. Należy do nich

Joseph Conrad. I tu od razu

ciekawostka przyrodnicza:
Conrada, właśnie, jak bodaj
żadnego innego pisarza, naj
chętniej czytam właśnie ja
ko lekarstwo. Bo nie po
wiem, żebym był szczególnym
entuzjastą tego polskiego
Anglika, który jest taki bez
błędny, taki porządny, taki

: doskonały, prawdziwy,
teiny, że od razu Widać
Wielki Pisarz. Inni mają
swoje wzloty i upadki, klę
ski i erupcje geniuszu: coś

czyta się po kilka, kilkana-
. ście razy, czegoś innego .nie

sposób doczytać nawet- -a

pierwszym razem.... A Con-
. rai nie. Jest niezawodny i

fachowy, pewny i odporny.
Ani jednej z jego książek
nie postawiłbym na piede
stale Absolutnych Arcydzieł,
które porażają, kładą na ło
patki, na kolana — ale też

. najgorsze, co popełnił, jest i
. tak lepsze od. połowy twór-
, czości tych, którym dorów

nuje. (Te wszystkie wyli-
1 ezanki są i- tak wyssane ż

palca — bo jak to spraw-
■gzić? — ale przydają się do

zobrazowania. sytuacji.)
No więc to zapewne

pewność, solidność,
wedność Conrada sprawiają

.' że ■najchętniej właśnie
ż... niego sięgam w stanach od

biegających od normy
prawności umysłowej i
czuciowej. Ostatnio bardzo
mi się przydało nowe wyda
nie „Tajfunu", które od pa
ru miesięcy leżało sobie na

półce i leżało, aż się docze
kało.

I choć są. lam cztery opo-
'

wiadania, każde na swój
sposób (jak zwykle) dosko
nałe, chciałbym zatrzymać
się nad tytułowym. Nasunę
ło mi ono bowiem kilka my
śli czy mniemań, które w e-

fekeie spowodowały, ze

miast, nadal uprawiać słośr:

ta

nieza-

po

po-
u-

i obrzydzenie,
się nad niektórymi przypad
łościami świata tego oraz

problemem dla wielu z nas

coraz bardziej podstawo
wym: co zrobić, żeby jakoś

,-x . tego wszystkiego , wyjść
cało?

. , Rgęcz .jęst, ,ę .tmujęk to

'pewien' stdtek transportowy
o nazwie „Nan-Shari’, kur
sujący między Anglią a Da
lekim Wschodem, popadl w-

straszliwy tajfun na Morzu
Chińskim. Opis tego tajfunu,

,a. raczej opis
jakie, dla. statku miało
knięcie się z tajfunem,
nowi w gruncie, rzeczy
istotę tego szczególnego
Wiadania. Ale • ważniejsze
jest co innego. Otóż na stoi
ku tym znajdowało się dwu
stu chińskich, kulisów wra
cających do ojczyzny po la
tach emigracji zarobkowej
w USA, oraz znajdował się
kapitan, niejaki MacWhirr.

Oczywiście byli tam inni
członkowie załogi, ale oni w

tej chwili są mniej istotni.
Kulisi wieźli ze

swój dobytek,
wszystkim dolary
ciężką harówką
śnie. I stało się tak, że pod
czas straszliwych skutków
działania tajfunu, kiedy to

statek trzeszczał, jęczał, rzę
ził i dygotał, miotany wi
chrem i falami, kuferki z

dobytkiem i pieniędzmi po
rozbijały się, dolary zaczęły

fruwać po zamkniętym po
mieszczeniu na dolnym po
kładzie, a kulisi w dzikim
amoku wzięli się za łby, wy
rywając sobie już to monety,

już to wszystkie odstające
części ciała. I kiedy zdawało
się, że nic już statku nie u-

ratuje nie tylko przed hura
ganem, ale i przed zagładą
ze strony dwustu rozszala
łych Chińczyków, do akcji
wkroczył kapitan MacWhirr
i rozkazał swojej białej
łodze po prostu
pieniądze. Załoga ledwo
szła z życiem, ale rozkaz
wykonała, po czym wszystko
natychmiast się uspokoiło.
Kiedy uspokoił się i tajfun,

. kapitan osobiście rozdzielił
forsę z powrotem między
właścicieli.

konsekuencji,
zet-
sta-

cała.
opo-

sobą cały
a przede
zarobione

na obczy-

za~

pozbierać
u-

I tu dochodzimy do sedna
sprawy. Morał z opowieści
wynika taki, że nie ma ludz
kiej sprawy, której nawet w

największym bałaganie,
punkcie krytycznym i ogól
nym. zwariowaniu nie' dało
by się po ludzku, załatwić. I

jest to wniosek optymistycz-

ny. Ale lektura Conrada
skłania również do innej
nieco, pobocznej refleksji. O -

tóż kapitan MacWhirr, mąż
opatrznościowy chińskiej a-

ferj/, jedyny człowiek, który
okazał się przytomny,, sku
teczny i stanowczy, w grun
cie rzeczy był umysłowym
prymitywem, .któr.emut ■■do
skonale obce były. względy
natury tak humanitarnej,
jak emocjonalnej. Natural
ność jego życia i jego odru
chów była wynikiem tak

doskonałego prostactwa, ja
kim charakteryzują się u-

mysły zbliżone raczej do na
tury niż do kultury.

Być może, iż tylko
w stanie uratować
twa tego świata, Ale
Boże mieć z nimi
dzień do czynienia.

TADEUSZ NYCZEK

tacy są
wariac-
nie daj
na co

•Toseph Conrad: Tajfun.
Tłum. Halina Carroll-Najder
i Aniela Zagórska. PIW,
W-wa 1977.
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wojny miałem w zespole
chłopców i 8 młodzieńców,
becnie Chór liczy 87 śpiewaków,
w tym samych chłopców 57.
Najsmutniejszy jest jednak fakt,
że w momencie, gdy chłopak o-

siąga najwyższą sprawność tech
niczną, mutacja odbiera mu

głos. Mamy więc rezerwy, gdyż
każdego roku w maju i wrześ
niu ogłaszamy nabór. Chłopiec,
który zostaje przyjęty, chodzi do

klasy solfeżowej i w ciągu roku

opanowmje wszystkie wartości
i wysokości dźwięków, poznając-
równocześnie zasady muzyki. O-
śmiolatek taki uczestniczy w

próbach, a w chwili, gdy starszy
kolega rozpoczyna okres muta
cji, zajmuje jego miejsce,

— Fański Chór ępeejaliiu-
je. się w wykonaniach daw
nej muzyki polskiej i obcej
a capelła, a także w dużyeh
formach wokalno-instru men
talnych. W repertuarze ma

około 450 dzieł, m. in. Ba
cha, Mikołaja Gomółki, Pa-
lestriny, a także Brahmsa,
Chopina i nawet Lutosław
skiego. I zazwyczaj są to
dzieła trudne. Nasuwa się
więc pytanie, w jaki sposób
praeuje Pan nad takimi
kompozycjami a małymi
dziećmi?

— Najpierw zapoznają moich

chłopców z twórczością danego
.kompozytora i z epoką, w jakiej
żył. Później z tekstem, a polega
to na kilkakrotnym jego czyta
niu, w czasie którego zwracam

maksimum uwagi na zapis nu
towy. Po tym następuje pierw
sze prześpiewanie — albo w ca
łości, albo w poszczególnych
glosach. I wreszcie analizujemy
wszystkie trudne momenty, sko
si interwałowe, współbrzmienie
harmoniczne -itd.

— Jest Pan Profesor wy
bitnym specjalistą w zakre
sie dyrygowania chórami, a

co pewien czas prowadzi Pan
również orkiestry symfonicz
ne, Czy jest jakaś istotna
różnica pomiędzy dyrygowa
niem chórem, a orkiestrą?

— Nie ma. Można tylko po
równywać aparaty wykonawcze.

I tak w przypadku chóru in
strumentami są własne głosy
śpiewaków, których skalę nale
ży wyrównać. Zaś najistotniejszą
sprawą jest oddech i frazy wy
magające odpoczynku. A więc
wszystko trochę inaczej niż w

orkiestrze. Bo inny jest również
czas pracy nad poszczególnymi
dziełami i np. przygotowanie
oratorium Haendla wymaga peł
nego miesiąca, a w każdym ty
godniu odbywają się trzy dwu
godzinne próby, a to niemało,
zwłaszcza dla małego chłopca.

— Tym bardziej, że „Sło
wiki” często koncertują.

— Zagraniczne tournees obej
mują w sumie ponad 200 kon
certów, m. in. w Tokio, Wa
szyngtonie, Nancy, Paryżu, przed
królem Szwecji Gustawem Adol
fem VI w Sztokholmie. Ponadto
udział w festiwalach muzycz
nych, w nagraniach płytowych,
filmowych i telewizyjnych.

— Nie Zatem dziwnego, że.
dla tak słynnych „Słowi
ków” sam Artur Malawski

napisał Małą Suitę Chóral
ną. Ale choć Pański Zespól
od lat cieszy się międzyna
rodową sławą, my, krako
wianie, nader rzadko mamy
okazję gościć ów Chór... Na
szczęście pewną rekompen
satą był niedawny Pana wy
stęp tutaj — w roli dyrygen-

GDY JESTEŚ ZA GRANICĄ

J

U ąymfeBiesMsgę, I badaj pa
ras pierwszy w Krakowi*
mieliśmy okazję nałysgeó
„Salomona” Haendla,

— To bardzo piękne orato
rium. Trzy melodie splecione
kontrapunktem, charakteryzują
trzy postaci — trzy rodzaje
przeżyć: ból, satysfakcję i powa
gę naznaczoną płynną linią me
lodyczną.

— Bardzo dziękuję za roz
mowę i z okazji zniżającego
się jubileuszu 48-leeia praey
artystycznej, życzę Pani
Profesorowi dalszych sukce
sów.

— Będę w Krakowie jeszcze
przed swym jubileuszem,
sierpnia br. — z okazji Dni Mu
zy ki w Starym Krakowie.

Rozmawiała; IWA BARR.ET

walnym ziazdMi

W dniaeh 7—8 kwietnia bs.
odbędzie się w Katowicach wal
ny zjazd Związku Literatów
Polskich. Będzie to wydarzenie
o doniosłej randze nie tylko dla
środowiska literackiego tego re
gionu. Współczesna literatura

poszukująca prawdy o przemia
nach zachodzących w życiu spo
łeczeństwa naszego kraju, jest
szczególnie bliska mieszkańcom

wielkoprzemysłowego centrum

Polski. Środowisko robotnicze,
jego problemy i dokonania były
w minionych dziesięcioleciach
źródłem literackiej inspiracji dla
w ielu twórców.

Katowcki oddział ZLP zrzesza

33 członków. Łącznie z młody
mi adeptami literatury, którzy
mają na swoim koncie debiuty
książkowe bądź publikacje .pra
sowe — grono śląsko-zagłębiow-
skich twórców liczy ok. 70 au
torów. Ten szybki wzrost licz
by młodych pisarzy jest wyni
kiem dynamicznie rozwijającego
się w tym regionie środowiska,
humanistycznego. Sprzyjało te
mu m. in. powstanie przed 10

laty Uniwersytetu Śląskiego.
Literackiemu dojrzewaniu mło
dzieży piszącej sprzyja również

ogólne ożywienie śląskich śro
dowisk artystycznych, a nade

wszystko powstałe z inicjatywy
tutejszego oddziału ZLP —• Wy
dawnictwo „Śląsk” i zespół fil
mowy „Silesia”.

WSTĄP DO MUZEUM

Tu wszystko godne uwagi
echaliśmy do Londynu 3 dni
i 2 noce. Kiedy wreszcie, o 8
rano, wyszliśmy z Victoria

Station i udaliśmy się na pierw
szy spacer’ po Londynie oczy
chwilami same się nam zamy
kały. Lecz zamiast szukać noc
legu zafascynowani odmiennoś
cią tego , miasta od reszty Euro
py chodziliśmy jego długimi i

ruchliwymi ulicami. Aż wresz
cie koło południa weszliśmy do
National Gallery.

Zbiory gromadzono tu od porz.

XIX w., a gmach wybudowano
ok. poi. XIX w. w tzw. stylu
historycznym. W środku znaj
dują się wyłącznie obrazy' -

jest to po prostu muzeum ma
larstwa od XIV do XIX wieku

włącznie. Dalszy' ciąg tego mu
zeum — sztuka XIX i XX wie
ku znajduje się w Tatę Gallery.
Nasza pierwsza wizyta w Natio
nal była oszołomieniem nie
zwykłym bogactwem zbiorów.

Nigdzie indziej nie widziałem ta
kiego natężenia ilości arcydzieł.
Tu prawne nie ma obrazów bar
dzo dobrych — są tylko znako
mite.

Wtedy, po przyjeździe. pół
przytomni ze zmęczenia oglądnę-

liśmy wszystko zapamiętując
tylko ogólny nastrój. Ale wielo
krotne powroty do National Gal
lery potwierdzały coraz silniej
to wrażenie. W dodatku, co jest
dla turystów dużym ułatwie
niem, całość można oglądnąć w

kilka godzin. Gdybym jednak
miał odpowiedzieć co jest szcze
gólnie godnego uwagi musial-

bym odrzec: „wszystko”.
Dla mnie najpiękniejsza była

sala XV- i XVI-wiecznych Nider-

ląndczyków,
Breughel St.,
ger van der
koronowani
Arnolfinich”
Ale. w National są także i zna
komity Hans Holbein, . i wspa
niały Giovanni Bellini, i Leonar
do da Vinci, i Caravaggio, i...,
i... . A gdy raptem widzimy obra
zy Rembrandta, a niedaleko
Chardina, gdy w sali obok znaj
duje się rewelacyjny Degas, a

po drugiej stronie hallu wcześni

Włosi, ńp. Botticelli, to trudno
się dziwić, ze tak wielu ludzi
odwiedza National rezygnując na

ten czas z innych atrakcji Lon
dynu.

PEWNYM uzupełnieniem Na-

gdzie Bosch, Piotr
Lucas z Lejdy, Ro-

Weyden i inni u-

są „Małżeństwem
Jana v»n Eycka.

tional, choć już nie tak efek
townym, jest Tatę Gallery czyli
Muzeum Sztuki Współczesnej.
Duża część zbiorów to obrazy
XIX-wieczne, a wśród nich Tur
ner, który swoimi impresjami
wywarł wpływ na impresjonis
tów (Moneta). Sztuka współcze
sna reprezentowana jest w spo
sób, moim zdaniem, nie dość

jasny. Mała ilość sal mieści du
żą ilość zbiorów wyjątkowej
klasy.

Duża część zbiorów, szczegól
nie z ostatnich lat,’znajduje się
w magazynach. W Tatę repre
zentowani są wybitni amerykań
scy malarze i rzeźbiarze tworzą
cy w latach 1945—70. Sztuka

europejska ostatnich stu lat

znajduje tu także swój w miarę
pełny wyraz.

Oglądałem tam świetne dzieła
Pevsnera, znakomitego Salvado-
re Dali, Picassa, Duchampa (re
konstrukcja), a jednocześnie im
presjonistów (Degas) jak też
wielu malarzy znajdujących się
w kręgu oddziaływania tych
twórców. Moją uwagę zwróciły
m. :in. rzeźba -Modiglianiego i
tancerka Degasł. Obaj będąc

malarzami niezwykle rzsdkis

zajmowali się rzeźbą. Jednocześ
nie trudno jest mówić o rzeźbie

XX-ego wieku pomijając ich

realizacje. Poznawanie cennych
zbiorów Tatę wymaga skupienia
i umiejętności własnego, selek
cjonowania dzieł, czyli twórcze
go podejścia do formy prezenter
cji, która niestety nie ułatwia

poznawania zbiorów, lecz pomi
nięcie Tatę Gallery to strata du
ża i z całą pewnością warto tam

choć raz zajrzeć. Tym bardziej,
że właśnie w Tatę prezentowa
ne są bardzo ciekawe i modne w

Londynie czasowe wystawy sztu
ki najnowszej.

PRÓCZ tych zbiorów i

nych poprzednio (British Mn-

seum, Victoria and Albert .Miu-

seum) jest w Londynie wiele in
nych np. Muzeum Zabawek. .

Warto też zajrzeć do licznych,
w okolic;' Bond Street, małyeh
galerii. Tu bowiem zetknąć sną.

możemy nie tylko ze sztuka, ale
także z zagadnieniem handlu
dziełami sztuki, jej strony Kśr

mercjalńfej.

BOLESŁAW LUTOSLAWaft
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Kto zamieszkiwał Karpaty
przed tysiącami lat?

Histeria naszych ziem górskich jest jeszcze nadal mało
znana. Geologiczne penetracje tych terenów rozpoczęto -w

Bolące na większą skalę dopiero na początku XIX wieku,
Miało to związek z eksploatacją rud żelaza w najstarszym
ośrodku górniczym na terenie Gór Świętokrzyskich i łączy
się z postacią Stanisława Staszica, założyciela pierwszej Głó
wnej Szkoły Górniczej w Kielcach. W 1815 r. opublikował on

głośne dzieło pt. „O ziemiorodztwie Karpatów” wraz z mapą
geologiczną Polski.

Wieży Ratuszowej
grozi niebezpieczeństwo!

Czy zdołamy ją uratować ?
Gdy mowa o krzywej wie

ży myślimy oczywiście o

Pizie .i słynnej kamp~nili
wyraźnie odchylonej od pionu.
Mniej widoczne, i dotychczas
niegroźne było odęhylenie od
pionu krakowskiej wieży Ra
tuszowej. Mierząca, 70 metrów
wieża odchyliła się. dotychęząs
o 55 cm. od pionu i wydawało
się, że jej statyczności nic ..nie
zagraża. W ciągu ostatnich
kilku tygodni zauważono jed
nak, że odchylenie to powięk
szyło się i to znacznie, jak na

tak krótki czas, o następne 15
cm.

Pierwsze sygnały o niebez
pieczeństwie zagrażającym
słynnej budowli przyszły spod
ziemi. W czasie badań prowa
dzonych systematycznie od
kilku lat przez fachowe ekipy
górnicze w starych krakow
skich kanałach dotarto rów
nież rood tę część rynku, na

której stoi wieża. W odległoś
ci 6 metrów od jej północno-
wschodniej ściany, na głębo
kości ok. 10 metrów powstała
w pobliżu nieczynnego już,
starego kanału spora kawer
na, czyli pusta przestrzeń za
grażająca statyce fundamen
tów wieży.

Z podobnymi wypadkami
konserwatorzy mieli już w

Krakowie kilkakrotnie do czy
nienia m. in'. w czasie prac w

budynku Muzeum Czartory
skich i w kościele św. .Piotra
i Pawła. Powstałe na skutek
wymycia wodą podskórną pia
sku i gliny kawerny tworzące
się pod fundamentami budyn
ków powodują ich obsuwanie
się, pękanie ścian, a w kon
sekwencji, jeśli interwencja
konserwatorów nie nastąpi
dość szybko, mogą spowodo
wać poważne zagrożenie całej

konstrukcji. Z taką właśnie
sytuacją mamy do czynienia
w przypadku wieży Ratuszo
wej.

Jak już wspomnieliśmy, do
tychczas wieży Ratuszowej nic
takiego nie groziło. Przez wie
le'' • wieków ■jej > .stabilność
wzmacniały'

'

przylepione do
niej jakby rńńiejkZS' budynki.
W czasie pamiętnych prac
prowadzonych przed kilkuna
stu laty na Rynku też nie
stwierdzono nic, co mogłoby
budzić niepokój. Tak więc
powstanie niebezpiecznej ka
werny to sprawa ostatnich lat.

Niepokoi natomiast, że do
piero teraz, gdy wieża odchy
liła się już tak znacznie zain
teresowali się tym nasi kon
serwatorzy. Wcześniejsze wy
niki badań kanałów i stwier
dzenie istnienia kawerny po
winny były obudzić ich czuj
ność.

Miejmy jednak nadzieję, że
nie jest za późno i wieżę jesz
cze zdoła się ocalić, jakkol
wiek niemożliwe będzie przy
wrócenie jej poprzedniej po
zycji. Zastosowane z powo
dzeniem w podziemiach Mu
zeum Czartoryskich i kościoła
św. Piotra i Pawła specjalne
pale (polski wynalazek kon
serwatorski, którym zaintere
sowano się szeroko w świecie)
wspierające fundamenty bu
dowli przydatne będą i tym
razem. Pozwolą one usunąć
zagrożenie i wzmocnić podłoże
fundamentów wieży. Trzeba
się jednak spieszyć, bo jak
widać to na naszym zdjęciu
sprawa wygląda poważnie.
Przechodząc codziennie kolo

z

Poczta

nierychliwa
Przez siedem lat 2,5 tysią

ca nie dostarczonych listów

spoczywało w szafie,
kiedyś znajdowała
szatni dla pracowników,
potem przeniesiona
do piwnicy urzędu
go Forchheim we

(RFN). Składał je
z ówczesnych
który nie lubił zbyt długich
spacerów. Przy porządkowa
niu starych szaf odkryto os
tatnio- ten zapomniany skarb
i '

listy, z przepraszającym
pismem poczty, rozesłano

^adresa tom.

która
się w

a

została

pocztowe-
Frankonii

tam jeden
listonoszy.

wieży nie zwracaliśmy uwagi
'ani na jej poprzednie 55-cen-
tymetrowe odchylenie, ani na

to, że odchylenie to zaczyna się
powiększać. Dopiero badania
górnicze i spostrzegawczość
jednego z krakowskich histo
ryków i.sz-tukj, uświad.o.miły
nam niebezpieczeństwo.

JESZCZE
WCZEŚNIEJ, bo od

XVI wieku datują się począt
ki górnictwa w Tatrach.

Pierwszymi eksploatorami byli
tu poszukiwacze legendarnych
skarbów. Okazało się zresztą, że

skarby takie istnieją, ale nie
w postaci ukrytych gdzieś w ja
skiniach przez rozbójników ko
sztowności. W rejonie Krywania
(dziś po słowackiej stronie) na
trafiono np. na niewielkie ilo
ści złota Później rozwinęło się
tutaj kopalnictwo rud miedzi,
głównie w Dolinie Kościeliskiej
oraz w Dolinie Bystrej i Jawo
rzynki (nad Kuźnicami), gdzie
powstały również huty żelaza.

Wszystko to jednak (łącznie z

1 alnictwem naftowym na

Podkarpaciu) młode stosunkowo

dzieje górskich rejonów naszych
ziem Aby dowiedzieć się o nich

Czegoś więcej i sięgnąć w dalszą
przeszłość — musimy oddać glos
archeologom.

KTO ZATEM zamieszkiwał

Karpaty przed tysiącami lat? Na
to pytanie nie padla jeszcze o-

stateczna odpowiedź. Archeolo
gowie od niedawna dopiero roz
poczęli systematyczne badania

tych rejonów w poszukiwaniu
śladów obecności człowieka. Py
tanie należy więc postawić nieco

inaczej: od jak dawna Karpaty
były terenem, na- którym zna
lazł się człowiek?

Jak wiadomo z przekazów’ hi
storii — tędy prowadził kiedyś
wielki szlak komunikacyjny.
Ściślej mówiąc była to dolina

Popradu — jedynej z zachodnio-

karpackich rzek, która przecina
ten górski masyw w kierunku

południowym. Tędy, z dużym
prawdopodobieństwem, przecho
dziły kupieckie karawany z po
łudnia na północ — aż do wód

Bałtyku.
Hipotez i teorii było zresztą

na ten temat wiele. Brakowało

jednak naukowych dowodów.

Dopiero w 1974 r. Zakład Arche
ologii Małopolskiej PAN w Kra
kowie rozpoczął prace poszuki
wawcze na terenie Beskidu Są
deckiego — właśnie w rejonie
Popradu.

W CIĄGU TRZECH lat prace
te doprowadziły' (tylko w bada
niach powierzchniowych) do. wy
krycia 80 punktów, gdzie stwier
dzono ponad wszelką wątpliwość
ślady bytności człowieka sprzed
wielu tysięcy lat. Większość tych
odkrytych stanowisk — jak wy
nika z relacji mgr Krzysztofa

Tuni, zaangażowanego osobiście

tymi poszukiwaniami — odnosi
się do epoki kamienia, tj. okre

su paleolitu, a więc 200 tys. lat
do 8 tys. lat p.n.e . Inne stano
wiska (a było ich 11) ujawniają
obecność człowieka z okresu

rzymskiego 'tj. 200 lat p.nle. do
400 lat . naszej ery,’ natomiast''8

stanowisk scharakteryzowanych
zostało' jako ślady' człowieka t

epoki brązu, a więc 1400 lat.

p.n.e. do 700 lat naszej ery.
Potwierdziły to również bada

nia sondażowe, czyli wykopali
ska na tym terenie. Dwa z nich,
wykonano w Moszczenicy Wyż
nej k. Starego Sącza, a następ
ne dwa — w Piwnicznej i Tyli
czu. Niemałą rewelacją było od
nalezienie w Moszczenicy kilku

naczyń glinianych „importowa
nych” tutaj z terenu prowincji
rzymskich. Byłoby to potwier
dzeniem wędrówki ludzi z po
łudnia. które miały na celu

względy handlowe.
W Piwnicznej (na wzgórzu le

żącym 600 ni n.p .rh.). natrafio
no na pozostałość dużego obojó-
Wisk.a, a w Tyliczu — na. narzę
dzia wykonane z obsydianu' -- Jj.
szkliwa wulkanicznego, które

przywędrowały tutaj ■z
' pograni

cza Węgier i Słowacji. KoJejliS;
odkrycia dotyczą monet rzym
skich z okresu wczesnego śred
niowiecza.

WSZYSTKO '

WIĘC wskazuje
na to, że przed wieloma tysią
cami lat gromady ludzkie prze
mierzały te tereny w obydwu
kierunkach, a jednym z pier
wszych rejonów, na których o-

siedlili się ludzie, byłą Kotlina

Sądecka, dolina Popradu i jej
dopływów. Prace nie zostały je
szcze zakończone i możemy spo
dziewać się dalszych ciekawych;
odkryć. Dotychczasowy plon,
wykopalisk archeologicznych
znajdzie się w niedługim czasie
na okresowej wystawie w Mu
zeum Regionalnym w Starym
Sączu, z którym współpracuje
od lat Oddział Polskiego Towa
rzystwa Archeologicznego w.

Krakowie.
ADAM ŻARNOWSKI ’
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Komu tytuł, komu sława? (VIII)

Brazylijczycy rezygnują I
CÓŻ się stało? Dlacze

go? Przecież Brazylijczycy
wywalczyli prawo startu

w rozgrywkach, są w drodze do

Europy na wielkie tournee.

Wieść- jest tak nieprawdopodob
na, iż agencje prasowe świata,
środki masowego przekazu
wstrzymują się z . podaniem
faktu do publicznej wiadomo
ści, licząc iż to jakaś plotka.
Rzeczywistość jest jednak inna

Brazylia wycofuje swą dru
żynę z rozgrywek, na znak pro
testu przeciwko kaperowniczym
metodom argentyńskich i ame
rykańskich . menażerów futbo
lowych, którzy nie bacząc na

zbliżające się finały mistrzostw
świata i przygotowania
stępców Pelego do startu

turnieju, zarzucili sieci
dwóch najlepszych zawodników

„kraju kawy”.
Obiektem 'zainteresowań dy

rektoriatu zespołu Boca Juniors
z Buenos Aires jest Arturo

ła wiadomość jest wprost nieprawdopodobna! Brazylia nie

wystąpi w nadchodzących, czerwcowych finałach piłkarskich
mistrzostw świata. Jedyna drużyna, która uczestniczyła we

wszystkich dotychczasowych turniejach „Mundial’’, zespół
trzykrotnych triumfatorów tej imprezy, jeden z największych
faworytów tegorocznych rozgrywek, team słynnych „Czar
nych pereł” nie stanie do walki! J

na-

w

na

Ten zawodnik — Roberto Rirclino — miał poprowadzić Brazylię
do czwartego tytułu mistrzów świata w piłkarstwie. Dziś jest
już graczem nowojorskiego Cosmosu i ani myśli o występach,

w narodowej drużynie.

Anuntes Coimbra znany kibi
com jako Zico lub „joiaiy Pe
le’. brodził się 3 marca atłóh r.

w Rio de Janeiro i jest dziś

gwiazdą nr 1 brazylijskiej pił-
Ki, graczem, który awusromie
w ostatnich latach uznany zo
stał najlepszym piłkarzem Bra
zylii. r-osiada bajeczną wprost
technikę, wirtuozerię popartą
ogromną inteligencją i celnym
strzałem. To włąśnie Zico zdo
był 4 bramki w meczu z Boli
wią i tytuł najlepszego Strzel
ca Brazylii w eliminacjach
„Mundial' 78”, Zico skromnie
stwierdza, że jego bramki to

rezultat żmudnej pracy na tre
ningu. „Biały Pele" nie ma im
ponujących warunków fizycz
nych (tylko 172 cm wzrostu 1
6.4 kg wagi), ą jednak potrafi
wzbudzać respekt wśród prze
ciwników, nie boi się ostrej, w

ramach przepisów, walki z bar
dziej atletycznie od siebie zbu
dowanymi zawodnikami innych
drużyn. Zico od początku swej
sportowej kariery
jednemu klubowi
stąd jego dezercja do Boca
niors tak boleśnie została
czuta przez całą Brazylią,
klub argentyński płaci i to
ci tak, że skrupuły, przywiąza
nie dó kraju, idą na bok. Zico

otrzymał za przejście do Boca
Juniors na rękę dwa miliony
dolarów, a osobną, równie po
kaźną sumę przelano na kon
to bankowe Flamengo. Brazy
lijczycy gotowi byli pogodzić się
z „ucieczką” Zico, przecież o-

gromna liczba piłkarzy tego
kraju występuje w zagranicz
nych zespołach. ale dopiero po
„Mundialu 78”, po zdobyciu
przez Brazylią kolejnego tytu-

wierny był
- Flamengo,

Ju-
od-
Ale

pia

I

łu mistrzowskiego. A tu uwiel
biany zawodnik, gracz, w któ
rym pokładano tak wielkie na
dzieje, nagle, po cichutku, wy
jechał z kraju i dał znać, iż

wierny umowie z nowym pra
codawcą nie będzie reprezento
wał Brazylii w czerwcowych
finałach.

KIELICH goryczy został prze
pełniony po drugiej, rów
noczesnej niemal w czasie

ucieczce, jakiej dokonał kapitan
zespołu, wspaniały rozgrywa
jący — Roberto Rivelino, prze
nosząc się do nowojorskiego Co-
smosu. O tej sprawie mówiło
się już od dawna, sieci zarzu
cane były przez nowojorczyków
na najsławniejszego zaWodnika

Brazylii od wielu miesię
cy, jednak Rivelino nie godził

, się na, transfer, odmawiał sta
nowczo, twierdząc, iż marzy
tylko o tym by grać w repre
zentacji narodowej, pobić re
kord Anglika Bobby Moora, któ-
,ry występował 108 razy w ze
spole narodowym. Rivelino za
debiutował w reprezentacji w

1968 roku, podczas zwycięskie
go spotkania Brazylii z Urug
wajem (2:0). Do tej pory roze
grał 107 spotkań strzelając 38
bramek. Nie jest to dużo —

mówi ale zdobywanie goli
nie jest moim głównym zada
niem. Ja

pracowuję
kolegom,
także strzelam,
podczas meczu

rącanie trener

Schoen, oddelegował do pilno
wania mnie Beera, z zadaniem

by ani n> moment nie zostawił
mnie bez opieki. A jednak po
trafiłem się uwolnić od niego,

organizuję grą, wy-
pozycje strzeleckie

ale czasem jednak
Dla przykładu:
zRFNnaMa-

Niemców —

to ja przecież strzeliłem na 4.
min. przed końcem gry bramkę,
która dała nam remis w tym
meczu. Rivelino grał w repre
zentacji przez 10 sezonów, ucze
stniczył w dwóch turniejach o

mistrzostwo świata, w Meksy
ku w 1970 r., kiedy to Brazy
lia zdobyła tytuł i w RFN w

1974 r., kiedy w meczu o 3.

miejsce przegrała z Polską 0:1.
NA grze tego piłkarza opie

ra się dziś siła napędowa
reprezentacji, jego więc,

wyjazd i to na parę miesięcy
przed rozpoczęciem finałów mi
strzostw świata wprawił kibi
ców brazylijskich w ogromną
rozpacz. Ale Rivelino otrzymał
podobno bajońską sumę za grę
w Cosmosie (mówi się o 3—3,5
min dolarów) i nie wytrzymał,
nie oparł się pokusie stania się
milionerem, zapewnienia sobie
środków na luksusowe spędzę-'
nie życia i rzucił kraj, podep
tał ideały, o których wiele nie
tak dawno jeszcze mówił.

W tej sytuacji władze brazy
lijskiego futbolu, które przed
rokiem już wydały bezwzględ
ny zakaz wyjazdu swych repre
zentantów do zagranicznych,
klubów, czyniły starania po
przez FIFA, ba, nawet w ONZ,
by zmusić menażerów Boca
Juniors i Cosmosu do zwolnie
nia Zico i Rivelino na ókres
przygotowań i samego „Mun
dialu 78”. Niestety, wysiłki o-

kazaly się bezowocne. Stąd, na

znak protestu przeciwko — jak
to określono — sportowemu
gangsterstwu, Brazylia wycofa
ła się z finałów mistrzostw
świata. Nie chcą bowiem brać
na siebie, działacze i trener
Claudio Coutinho ciężaru odpo
wiedzialności w wypadku nie
powodzeń Brazylijczyków w

rozgrywkach, a takie — wobec
braku dwóch najlepszych za
wodników, i atmosfery przy
gnębienia, rozprzężenia u in
nych graczy są więcej niż
prawdopodobne.

JERZY LA-JfGIEB
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Dla panów
panie są za-

wiosennym
ubierania się. Na

prośbę o aktualnej
męskiej mówi kie-

Działu Produkcji i

Przemysłu

Nie tylko
interesowane

stylom
naszą
modzie
równik

Usług. Zakładów

Odzieżowego „Strój” w Kra
kowie — p. Adam Pisarski:

— Zacznę od ubrań dla

panów w średnim wieku.

Tkaniny: wełna, arizona,
elanobawełna. Marynarka
wydłużona, jednorzędowa,
lekko wcięta w talii, z tyłu
rozcięta, przody zaokrąglone,
klapy wydłużone,
proste, wreszcie
nakładane przy
gładkich i w kratę. Do jed
norzędowej marynarki —

kamizelka z tej samej tka
niny. Gdy materiał jest w

paski (tenis) zaczynają
wchodzić w modę marynar
ki dWu rzędowe o poszerzo-

ramiona
kieszenie

tkaninach

i Pani Aleksandra M. z Rab
ki napisała list, w którym

t zachęta Czytelniczki Larów

, do posługiwania się szydeł
kiem. Przy pomocy szydełka
oraz włóczki można np.
własnoręcznie wykonać chu
stę zarzucaną na ramiona,
także czapkę lub beret, a

gdy suknia jest za krótka —

można ją wydłużyć dorabia
jąc do niej od dołu odpo
wiednio szeroki pas zrobiony
szydełkiem z dzianiny dosto
sowanej grubością i kolorem
do sukni. Dla niewtajemni
czonych p. Aleksandra M.

podaje sposób wykonania
- kilku podstawowych ście-'
■ gów.. ....

Każdą robotę szydełkową'
I rozpoczyna się łańcuszkiem,
! który musi być dość luźny. A

f teraz:

Ścieg łańcuszkowy: wkłuć

szydełko w oczko łańcuszka

(albo w tkaninę jak w przy
padku przedłużanej sukni),
przeciągnąć nitkę przez oba

I oczka.

| Oczko ścisłe: wkłuć szydeł-
j ko w najbliższe oczko, prze-
I ciągnąć nitkę i powstałe
, dwie pętelki przerobić jed

nym ściegiem.
Słupek: nawinąć nitkę na

! szydełko, wkłuć je w naj-
l bliższe oczko, przeciągnąć
I nitkę (na szydełku są trzy
i pętelki). Przeciągnąć nitkę
. . najpierw przez dwie, na-

stępńie przez pozostałe dwie

pętelki.
Słupek podwójnie nawija

ny: podobnie jak poprzedni,
tylko dwa razy okręcić nitkę
na szydełku. Wkłuć szydełko
w najbliższe oczko, prze
ciągnąć pętelkę. Przerobić

jednym ściegiem dwie pętel
ki z szydełka, potem następ
ne dwie i trzeci raz pozostałe
dwie.

Naszej Czytelnicze z Rabki

- za -list dziękujemy!

nych wyłogach, z ciętymi
kieszeniami bez palek,

Spodnie w biodrach

dopasowane, gładkie
mankietów, szerokie u

26—28 cm, kieszenie

tradycyjnie bez mankietów.
Teraz ubiory młodzieżowe:

z teksasu i sztruksu w typie
sportowym. Marynarka ze

sztruksu wydłużona, przody
zaokrąglone, ramiona proste
lekko poszerzone, nakładane

kieszenie, podwójna steb-
nówka przodów, kieszeni i

klap. Marynarka z teksasu

typu koszulowego, także ty
pu „safari”. Stebnówki

kontrastujące z kolorem tka
niny (np. granatowa tkanina
i żółta lub czerwona steb-

nówka). Spodnie w biodrach

obcisłe, dołem lekko rozklo-

szowane bez mankietów
(szerokość u dołu: — do .30

cm), z przodu i z tyłu nakła
dane kieszenie.

Zamiast wiosenno-letnich

płaszczy coraz modniejsze
stają się kurtki długości 3/4
lub 7/8, kurtki w stylu kla
sycznym i sportowym.

Typ klasyczny, zwłaśzeża
dla panów w średnim wieku:
fason dwurzędowy, wydłużo
ny, o ograniczonych cięciach,

talia niezaakcentowana, rę
kawy gładkie na dole z pat- .

ką, w przodach kieszenie cię
te, plecy gładkie. Ż tej sa
mej tkaniny co kurtka mod
na jest czapka z daszkiem!

W bardziej młodzieżowym
typie sportowym — dwie

wersje. Pierwsza: kurtka

gładka, prosta, z kapiszonem.
Talia niezaakcentowana pod
kreślona paskiem, duże na
kładane kieszenie. Wersja
druga: kurtka lekko dopaso
wana, plecy gładkie oraz

elementy zdobiące: karczek,
naramienniki, dragon, nakła
dane mankiety, stebnówki.

lekko

bez
dołu:

cięte

Fasolka
z pieczarkami
Składniki: 1,5 szklanki

drobnej, białej . fasolki, 25

dkg pieczarek, 10 dkg wę
dzonego boczku, 4—5 pomi
dorów (mogą być mrożone)
lub łyżka koncentratu, zie
lenina, sól, pieprz.

Fasolkę, namoczoną

przedniego dnia “w

wodzie, gotujemy w

mej, lekko osolonej
Pieczarki pokrajać

po-
letńiej

tej sa-

wodżie.
w pla

sterki. Boczek pokrajać w

paseczki. podrumienić, zdjąć
z patelni skwarki a na

tłuszcz włożyć przygotowane
pieczarki. Dodać sól i pieprz,
podsmażyć na dość silnym
ogniu. Gdy wyparuje sok z

pieczarek i lekko się podru-
mienią, przełożyć je do rond
la, dodać osaczoną fasolkę,
skwarki z boczku, plastry
pomidorów (lub koncentrat),
doprawić jeszcze solą i

pieprzem. Dusić chwilę na

słabym ogniu, gdy zajdzie
potrzeba dolewając

"

trochę
wywaru z fasolki. Przed po- ;
daniem posypać zieleniną.

77853920200

W Wielkiej Brytanii

Fotoreporter angielski zafascynowany gracją ruchów młodej kobiety utrwalił poszczególne fazy
ćwiczenia gimnastycznego przy pomocy tricku fotograficznego. GAF "— Camera

UPRZEJMOŚĆ

NAGRODZONA

Twierdząc,, Ze ma w kie
szeni płaszcza gotowy do

strzału rewolwer, David

Hąrvey zażądał od kasjerki
w londyńskim sklepie spo
żywczym wydania mu za
wartości kasy. Dziewczyna
zdołała jednak nacisnąć

alarmowy dzwonek i rabuś.

zbiegł, zanim zjawiła się po
licja. Jakież było zdumienie

personelu i policjantów, kie
dy . w niecałe pół godziny
później Harvey powrócił i z

niezwykłą galanterią prze
prosił kasjerką za cały incy
dent. W uznaniu tego gestu

otrzymał- najłagodniejszy wy
miar kary — tylko dziewięć

miesięcy 'więzienia.

zmora
Z.

ACZNIJMY od stwierdze
nia, żę bezsenność w swej
istocie nie jest chorobą,

lecz symptomem, a u podstaw'
'i jej leżą liczne przyczyny, za-

, równo psychologiczne, jak i fi-

, zyczne. Pacjenta, który skarży
się na bezsenność można

! równać z,, cierpiącym na ból

głowy; w obu przypadkach ler
1 karz nie jest w stanie od

1 zu ustafić, có"' je/wywołuje.Me
tody leczenia bezsenności są
właściwie w każdym jej przy
padku inne, w' zależności od ro-

. 1 dzaju zakłócenia . snu pacjenta,
i'"' Każdy z nas w pewnych o-I kresach życia odczuwa lęki 1

niepokoje — ich przyczyńą mo
gą być konflikty osobiste i ro
dzinne, stan zdrowia, sprawy
ząwodo"we czy finansowe, co w

rezultacie zakłóca nasz sen. A-

le jest to zjawisko przejściowe,
l może trwać tydzień, czy mie
li siąc i w końcu ustępuje. Zre-

s sztą większość ludzi zdaje so-

) bie sprawą, dlaczego ma trud-

) ności ze snem. Wiedzą oni, że

1 ich bezsenność minie wraz z

\ pomyślnym rozwiązaniem oso-

t bistych kłopotów7. Występują
f również bardzo liczne wypadki
f bezsenności nie wynikające z

) sytuacji życiowej. Wówczas za-1 pisujemy środki nasenne jedy-
) nie w. skrajnych przypadkach,
( ponieważ stosowanie ich . jako
( długofalowego remedium tera

peutycznego jest groźne dla

ludzkiego, organizmu. Inaczej
mówiąc, my lekarze nie mamy

prawa poprzestawać na wypi
sywaniu, leków, naszym pierw
szym obowiązkiem jest dotarcie
do źródeł bezsenności i usunię
cie jej drogą innych metod. Je
śli ustalimy, że przyczyną jest

po

ra-

l■ ii

Epidemia pocałunków
,1
tor jednej z publikacji
związku z tym maptwi się, czy
nie oznacza to zmiany ich tra
dycyjnej rezerwy postawy. Sy
gnałem do rozpoczęcia dyskusji
na temat całowania się był lis.t

pewnej damy z przedmieść Lon
dynu do redakcji dziennika, w

którym pani Jane Gardan
zwróciła uwagę na rozprze
strzenianie się zwyczaju cało
wania. Temat został podjęty
przez całą niemal prasę.

„Ostatnio na każdym zebraniu

towarzyskim — pisze pani Gar
dan — oczekuje się ode mnie,
że będę całować się ze wszyst
kimi , na powitanie i na pożeg
nanie, nie tylko, z gospodarzem
i gospodynią, ale również z So

Brytanię ogarnęła maso
wa epidemia pocałun
ków” — jak- twierdzi au-

iw

śćmi, zarówno .płci’ męskiej' jak
i żeńskiej, znanymi ipi i zu
pełnie niemal obcymi”. Dla

pewnego starszego pana wiado
mość o wybuchu . nowej epide
mii przyniosła z kolei wielkie
rozczarowanie. „Myślałem, że

jakimś cudem stałem się atrak
cyjny w moim podeszłym wie
ku” — żali się.

Anglicy zawsze ukrywali
swoją pozorną sztywnością
łące pragnienie miłości do

siada(ki), Do przełamania
rier obyczajowych przyczyniła
się recesja gospodarcza, na któ
rą jedynym lekarstwem wydaje
się być... alkohol.

Dziennik DAILY MAIL wyli
czył kilka modnych obecnie ro
dzajów pocałunków, m. in. po
całunek „na odległość milionów

pod
pa-
są-
ba-

mil”, który polega, na szybkim
dotknięciu się policzkami, od
wróceniu oczu, wstrzymaniu
oddechu i... pomyśleniu o An
glii. Mówi się, że niektóre ko
biety praktykują „pocałunek
złotej rybki”, kiedy całują in
ne kobiety. Jest to. szybkie dot
knięcie policzków, zrobione lak,
aby nie zepsuć sobie makijażu.
Słynny uczony epoki renesan
su, Erazm z Rotterdamu, napi
sał dawno temu list, w którym
chwalił bardzo angielskie kobie
ty za to, że hołdują obyczajo
wi, który należy mocno podzi
wiać. „Całują cię, kiedy przy
jeżdżasz. Całują cię, kiedy od
jeżdżasz i kiedy powracasz.
Gdziekolwiek pójdziesz — wszę-
dZić?- csłówsiiić'’’ — napisał
ciiwycuny uczpny.

a. a.

tećznyeh »jw»sohów w»l- I

ziesiatki milionów ludzi. I

I
Uczeni i lekarze wciąż szukają skut

ki z bezsennością, na którą cierpią dziesiątki milionów ludzi.
O złożonych problemach bezsenności i jej terapii mówi wy
bitny specjalista amerykański — dr Weitzman.

rozstrój nerwowy, leczymy roz
strój, a jego symptom — bez
senność — sam" ustąpi. <

Wiemy, że -wiele osób

piąeyeh na bezsenność z

cier-
róż-

nych przyczyn nie korzysta z

porad lekarzy. Co im można

zalecić? Przede wszystkim, aby
o jednej i tej samej porze uda
wali się na spoczynek i wsta
wali rano. Nie można też wpa
dać w panikę , jeśli występują
przez kjlka nocy z rzęd-u trud
ności z zasypianiem. Niektórzy
w takie bezsenne noce zaczy
nają rozmyślać: „To już koniec
ze mną, znów nie mogę zasnąć,
pewnie jestem ciężko chory i
wkrótce umrę”. Takie nocne

rozważania do niczego dobrego
nie prowadzą, a w większości
wypadków bezsenność. mija,
najdalej po tygodniu. Zalecana

jest ponadto mleczna dieta, spa
cery i dużo gimnastyki. Nie za
leca się natomiast spożywania
alkoholu. . . ,

Badając problemy bezsennoś
ci, spotykamy się także z róż
nego rodzaju anomaliami cyklu
dobowego odpoczynku. Są lu
dzie, którym wystarcza 4—5 go
dzin snu, inni znów śpią do 10

godzin. Liczne są wypadki, . że
człowiek najlepiej pracuje w

nocy, a w dzień musi spać.
Stwarza to poważne kłopoty z

przystosowaniem się do normal
nego rytmu życia. Zupełnie o-

sobną grupę stanowią ludzie z

objawem nadmiernej senności.

Skarżą się oni, że nie tylko po
trzebują "wiele godzin snu noc
nego, lecz również zasypiają
w dzień — przy obiedzie, w ki
nie, a nawet za kierownicą sa
mochodu, gdy czekają na zielo
ne światło. Są to zazwyczaj
mężczyźni w średnim wieku , o

nadmiernej tuszy i wysokim
ciśnieniu krwi.

Badania nad snem doprowa
dziły nas do. niezwykle ważne
go odkrycia: w czasie siiu mózg
ludzki nie odpoczywa, działa on

nidustańnię, ‘"jakkplwdek "■itme-

części naszego ciała odpoczywa
ją. Kiedy -śpimy — następuje
również zwolnienie rytmu ser
ca, ■sp,a,da-. ciśpięnie krwi -juk.
Natomiast elektroencefalografi-
ezne zapisy wykazały, że mózg
czuwa nieprzerwanie w ciągu
-wszystkich stadiów snu, a więc.
i wówczas, kiedy nie mamy Wi
dzeń sennych, które da. ogół,
wypełniają jedynie 20' proc, ca
łego czasu zużytego na sen.

Zauważyliśmy również,
jeśli przed udaniem się na spo
czynek nurtuje nas jakiś ważny
problem, to może ón znaleźć
swe hipłitetydzne rozwiązanie
we śnie. Zdarzają się wypadki,
że człowiek budzi się w nocy,
zapisuje coś, a nazajutrz wi
dząc swą notatkę nie pamięta,
kiedy mógł ją śpórżądzić. Zna
ny jest' przykład uczonego, któ-

- ry W ten właśnie' sposób rozć

wiązał bardzo skomplikowany
problem, za co później otrzy
mał Nagrodą Nobla. Przy oka
zji chciałbym rozwiać dość pow
szechny mit, jakoby można się
pczyć obcego języka, włączając
przed zaśnięciem magnetofon z

nagranymi wykładami. W tym
zakresie przeprowadzono wiele
badań i nie. uzyskano" żadnych
danych, świadczących o- tym, że

mózg może przyswajać nowy
materiał w7 czasie snu człowie
ka. ■

Natomiast cierpiący na bez
senność zamiast łykania table
tek. powinni’, zasiąść w nocy

przy magnetofonie ,i -ćwiczyć z

lektorem ’

tajniki obcej mowy.
Po godziijle, a. najwyżej dwóch
Morfeusz ,z pewnością weźmie
ich w swe objęcia.

"

(gk)

W Szwecji

że

ze

i stosowania
aerozoli
■Szwecja — jako pierwszy
kraj w świecie wydala zakaz

używania aerozoli, który obo
wiązywać będzie od , początku
przyszłego roku. Tak więc w7

1979 r wycofane zostaną
sprzedaży w tym kraju środki

owadobójcze, kosmetyczne, la
kiernicze itd., których użycie
ułatwiał sprężony w pojemni
ku freon. Podstawą tego zarzą
dzenia jest stwierdzony przez
naukowców fakt rozkładania

przez uwalniany z opakowań
aerozolowych freon warstwy.
ozonu, niezbędnego do utrzyma
nia się. życia na" Ziemi.

Na urlop
nad gorzowskie

Ochrona

roku

cisów i jodeł
Prawdopodobnie w tym

utworzone zostaną na Wybrzeżu
Koszalińskim dwa nowe rezer
waty — cisów i jodeł. Cisy to

drzewa, które coraz rzadziej
występują w naszych lasach.
Niektóre spośród 62 cisów ros
nących koło Tychowa mają po
nad 2 m w obwodzie. Liczący
35 ha drzewostan jodłowy znaj
duje się niedaleko
szewice Warta tu

jadła jest drzewem

cym przede wszystkim
nach górskich,

wsi Kąrrii-
dodać, że.

występu ją-
w tera-'

Województwo gorzowskie, w

którym prawie połowę obszaru

stanowią lasy, region.' "obfitujący
w jeziora bogate w ryby — skła
da "interesującą ofertę turyśtycż-
no-wczasową. Już obecnie goto
we jest ono przyjąć w jednym
turnusie prawie 13 tysięcy go
ści — o blisko 3’ tys. więcej niż

dwa lata-
*ez wielkich nakładów.inwesty
cyjnych — organizując-kwatęrs
letniskowe w" nowych miejsco
wościach wczasowych:, takich

jak: Krzęcin, Pełczyce,.. Stare

Kurowo, skutecznie konkurują
cych z już uznanymi, pobliski
mi ośrodkami wczasowymi .

—

m. iń. Lubniewicami.

Nie jest to jednak bynajmniej
„ostal-nię słowo”, woj. gorzow
skiego. Dla wzbogacenia tury
stycznej. oferty, buduje' się chi-’
cnie cztery hotele — w Gęrzo-

3 t’.'ś ■.ril>7
temu; ■Osiągnięto to

wie, Myśliborzu, Międzychodzie
i Sulęcinie, motel w, Świecku,
cztery zajazdy — w. Skwierzy
nie, Choszcznie, Renicach i .Do
biegniewie oraz siedem campin
gów. Przewiduje ślę, iż w roku
1930 w woj. gorzowskim, będą
już 32 „wsię letniskowe”, dyspo
nujące dobrze urządzonymi
kwaterami, lokalami gastrońoT
micznymi, ośrodkami, sportowy
mi.

Dla uatrakcyjnienia turysty
czno-wypoczynkowej oferty or
ganizowane będą w. coraz szer
szym. zakresie wczasy połączone
z nauką pływania, nauką jazdy
dla. kierowców, nauką jazdy
konnej, zasad żeglarstwa tury
stycznego itp.

A .więc proponujemy — za
miast nad>;leczone mur.e, nad

gorzowskie . j .jeziora i pełna
grzybów lasy. (J. K:'
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Plan realizacji
wielkich
Wśród najważniejszych zadań

uwzględnionych w planie spo
łeczno-gospodarczego rozwoju
dzielnicy. Kraków-Podgórze w

bieżącym roku za najbardziej
istotne należy uznać gospodarkę
komunalną, budownictwo mie
szkaniowe oraz rolnictwo.

W .1978 roku zakłada się dal
szą rozbudowę i modernizację
infrastruktury komunalnej. Wy
sokość nakładów na realizację
zamierzeń inwestycyjnych w

dziedzinie gospodarki komunal
nej na rok bieżący . wynosi
268,1 min zł. Pozwolą one na

zabezpieczenie kontynuacji naj
pilniejszych zadań, programu
uzbrojenia terenów pod budow
nictwo mieszkaniowe, budowę

przewod-
Krakowa,

Krakowie,
w godz.

Krakowski Zespół Poselski

informuje, że w dniu 3
kwietnia br. odbędą się dy
żury poselskie:

,
— w gabinecie

niczącego RN m.

. ul. Basztowa 22 w

Ip„pok.nr47,
14—16,

— w lokalu Dzieln. Komi
tetu FJŃ Kraków-Nowa Hu
ta, os. Zgody 2, II p., pok. nr

205, w. godz. 16—18,
— w .lokalu Dzieln. Komi

tetu. FJN Kraków-Podgórze,
ul. Limanowskiego . 24, I p.,
w godz. 1.3—15, .

■— w lokalu Dzieln. Komi
tetu FJN Kraków-Sródmieś-
cie, ul. Grunwaldzka 8, par
ter, pok. nr 8, w godz. 15—17.

'■:

Adam Kawalec
) przewodniczącym
v DRN Śródmieście

potrzeb Podgórzan
linii tramwajowej w ulicach:

Skolickiego — Brożka — Kape-
lanka, zajezdni autobusowej
MPK przy ul. Gwardii Ludo
wej, oraz rozpoczęcie budowy
linii tramwajowej do Bieżano
wa.

W obecnym roku przeznacza
się 23,5 min zł na remonty
dróg i ulic. Pracami remonto
wymi objętych zostanie 18 u-

lic w osiedlach: Tyniec, Sidzi
na, Swoszowice, Borek Fałęcki,
Kliny, Łagiewniki, Kostrze,
Bieżanów, Kurdwanów i Koz
łówek. Prace modernizacyjne
prowadzone będą m. in. w uli
cach: Brożka, Skolickiego, Ka-

pelanka, Bulwar Grunwaldzki,
Na Zjeździe, Hetmana, Zabłocie,
Wielicka, Krzy-wda-Przewóz i

Telewizyjna.
Tak samo jak w roku ubie

głym za jedną z. najważniej
szych spraw uznano budowni
ctwo mieszkaniowe. W bieżą
cym roku dzielnicy przybyć po
winny 3783 mieszkania o powierz
chni 189,4 tys. m kw. Placami

budowy będą następujące osie
dla: Bieżanów-Północ, Bieża-
nów-Południe, Wola Duchacka,
Piaski Wielkie, Prokocim Stary
(ul. Prosta) i Cegielniane (ul.
Gersona). Konieczność przygoto
wania nowych terenów pod bu
downictwo mieszkaniowe spra
wia, że zwiększyć się musi w

porówaniu do ubiegłego roku
liczba wyburzeń. .

Założeniem polityki rolnej
jest zwiększenie w bieżącym
roku produkcji, a także dosto-

sowanie jej do potrzeb aglome
racji miejskiej. Najważniejszym
kierunkiem jest chów bydła
mlecznego, trzody chlewnej i

produkcja ogrodnicza, zwłaszcza

warzywniczą. Przewiduje się
zagospodaro vanie 120 ha grun
tów przejętych w 1977 roku

przez SKR na terenie Kobierzy
na i Opatkowic. Przewidziana
jest również budowa chlewni w

Kobierzynie na 400 sztuk, oraz

stawu rybnego w Tyńcu o po
wierzchni 18 ha. W zakresie

produkcji ogrodniczej nastąpić
powinien przyrost powierzchni
szklarni w sektorze nieuspołe
cznionym o 1000 m kw.

Plan społeczno-gospodarczego
rozwoju Podgórza na rok 1973,
a także ocena realizacji planu
społeczno-gospodarczego i budże
tu w roku ubiegłym były głów
nymi tematami obrad wczoraj
szej II zwyczajnej sesji DRN

Podgórze. •

Na wczorajszej, sesji dokonano
również wyboru nowego prze
wodniczącego DRN. Przewodni
czącym został I sekretarz KD
PZPR Kraków-Podgórze —

Zdzisław Pospieszyński. (bog)

[ Na wczorajszej sesji Dziel-
I nicowej Rady Narodowej

| Kraków-Sródmieście wybra-
i no nowego przewodniczącego
■DRN. Przewodniczącym ,zo-

. stał I sekretarz KD PŻPR
' Śródmieście Adam Kawalec.

Seminarium dla lektorów

0 prawo człowieka

do życia w pokoju
Problemy walki o prawo czło-

. wieka do życia w pokoju,, za
grożone w obliczu usztywnienia
stanowiska państw
wobec procesów
wych oraz groźby
nowego wyścigu
wczoraj tematem

dla lektorów KK PZPR, orga
nizacji społecznych oraz środo
wiska dziennikarskiego. Sprawy
te przedstawił lektor KC PZPR
doc. J. Sułek z Polskiego Insty
tutu Spraw Międzynarodowych.
Jego wystąpienie stało się pod
stawą szerokiej dyskusji na

ten temat.

zachodnich

odprężenio-
rozpętania

zbrojeń, były
seminarium

Tego rodzaju tablice ostrze
gawcze,- jakie można spotkać w

krakowskich -pa.rka.ćh.. nie, świad
czą dobrze, o Stanie miejskiego
drźewostańu. W dniu Napoczę
cia tradycyjnej wiosennej akcji
zadrzewień pie' po-wiriniśmy mo
że snuć gorzkich. refleksji, bo

wyjście jest proste: uratować
ze starych drzew -te, które do
ratowania jeszcze ślę nadają,-a
uschnięte wyciąć i ńa ich miej
sce posadzie nowe. Tylko h-
kto to. ma. ■. Mićjstóe
Przedsiębiorstwo,. Zieleni - że

swym .szczupłym personelem?
Bo o niezbędnej w Krakowie —

choć już istniejącej w innych
miastach — specjalistycznej pla
cówce wykonującej zlecenia ; z

zakresu konserwacji zieleni —

od' lat się ■tylko mówi. Bez
skutku! (hs) .

Fot; JADWIGA MUBlS

Rewelacyjny lek
. Jak , nas .poinformował dy-

g rektor krakowskiego „Će-
S farmu” mgr Tadeusz Szew-
~. czyk,

’

na półkach krakow-
“ skich aptek znalazł się nó-
« wy lek o wybitnych właści-
S wościach • wzmacniających i
5 regeneracyjnych. Produko-
5 wany w ramach produkcji
E antyimportowej przez krą-
S kowską „Polfę” lek o na-

5 zwie „Antyleń”, w pełni za-

5 stępuje słynną „Buer Leci-
~ thin” dostępną tylko w skle-
= pach „Pewexu”. Komponen-
~ ty leku to pełna gama wi-
S tarnin, wyciąg coli, cukier
5 gronowy, odwodniony miód
S pszczeli, kakao. Opakowania
S5 po 50 i 20 tabletek można
S nabyć bez recepty. Lek ide«
5 alny przy wiosennym wy-
“

czerpaniu. (HK)

-M

■1®

„Od czystości do
ści” — pod takim

poczyna się już
1 kwietnia I etap
współzawodnictwa
mieszkańców miast

jewództwa, organizowanego pod
patronatem Krakowskiego Ko
mitetu FJN. Będzie to general
ny przegląd stanu sanitarnego,
porządków, czystości i zagospo
darowania osiedli, a równocześ-

gospodarno-
hasłem roz-

od soboty
całorocznego

samorządu
naszego wo-

nie pełna mobilizacja samorzą
du mieszkańców do czynów spo
łecznych na rzecz upiększania
swoich osiedli.

Po okresie zimowym jest to

najlepsza pora, aby uporządko
wać tereny wokół bloków

szkalnych, zadbać o zieleń,
korzystać istniejące jeszcze
użytki, odnowić sprzęt na

cach zabaw i w ogrodach
danowskich,

'

jak również zająć
się zbiórką złomu i makulatury.
Pracy będzie z pewnością wiela,
ale wspólnymi siłami łatwiej ją
wykonać — zresztą dla wspól
nego dobra i poprawy wyglądu
estetycznego w miejscu naszego
zamieszkania.

I etap współzawodnictwa o

tytuł najgospodarniejszego osie
dla 1978 r. trwać będzie do
czerwca br. (aż)

mie-

Wy_
nie-

pla-
jor-

Dokumenty lat 1939-45

fotograficznej
kiego, Francji, Jugosławii, zbro
dnicze akcje, jak np. podstępne
aresztowanie i wywiezienie do
obozów koncentracyjnych pro
fesorów Uniwersytetu Jagielloń
skiego, pacyfikację Zamojszęzy-
zny, deportacje dzieci,i masowe

egzekucje.
Te oryginalne zdjęcia wyko

nane zostały przeważnie przez
fotoreporterów wojennych III

Rzeszy w okresie kolejnych
kampanii zaborczych w feuro-

pie, a także fotoamatorów —

niemieckich żołnierzy i ofice
rów, którzy nie przewidywali
wówczas, że staną się one do
kumentami. hitlerowskich zbro
dni.

Wystawa, ma wstrząsającą wy
mowę. Dzięki bogatym zbiorom
z tego okresu, jakimi dysponu
je Muzeum Historii Fotografii
KTF można było dokonać wła
ściwej selekcji i stworzyć wiel
ką ekspozycję, do której włą
czono także ujawnione dopiero
w marcu br. zdjęcia z Rzeszo
wa. Doskonale reprodukcje z

małych i mocno już podniszczo
nych oryginałów wykonał Ja
cek Kubiena z Muzeum Etno
graficznego w Krakowie.

Wystawa ma charakter objaz
dowy. (aż) .

na wystawie
Galerii Fotografii KTF

ul. Boh. Stalingradu 13
w Krakowie

w

przy
(pałac Pugetów)
otwarta została wczoraj z oka
zji rozpoczynającego się Miesią
ca Pamięci Narodowej wystawa
fotograficzna pt. „Dokumenty
lat wojny 1939—45”. Ekspozycja
zawiera blisko 300 zdjęć, spośród
których większość nie była do
tąd publikowana'.' ■■

Fotogramy ukazują bohaterską
walkę polskich żołnierzy w

kampanii' wrześniowej: obroń
ców Westerplatte, Poczty Gdań
skiej, Warszawy i Helu, znisz
czenia wojenne i represje. Spo
ro zdjęć dokumentuje hitlerow
ski terror wobec ludności cy
wilnej na okupowanych tere
nach Polski, Związku Radziec-

DLACZEGO?
...telegram z życzeniami imie

ninowymi nadany telefonicznie
w dniu 16 III br. do Kielc nie
dotarł do rąk adresata do dnia

dzisiejszego? (v)
tt

...wiele ekspedientek sklepów
spożywczych w Krakowie obsłu
guje klientów w brudnych far
tuchach i na dodatek bez czep
ka zabezpieczającego włosy? (ja)

i PWST. Druga u-

profilu techniczno-
— powstanie z

Akademii Rolni-

(Dokończenie ze str. 1)
czącej w sobie dotychczasowe
szkoły o profilu humanistycz
nym (oczywiście osią jej będzie
UJ),, która wchłonie właśnie

Uniwersytet, WSP, AM, AE,
AWF oraz szkoły artystyczne:
ASP, PWSM
czelnia — o

inżynierskim
AGH, PK i

®zęj,
Obie uczelnie rozpoczną eks

perymentalne funkcjonowanie
od nowego roku akademickiego
— tj. od 1 października br. U-
cz.elnia humanistyczna: w for
mule Wszechnicy Jagiellońskiej,
nazwie łączącej w sobie ponad
600-letnią tradycję Uniwersyte
tu oraz różnorodność nauk. Na
tomiast uczelni technicznej zde
cydowano nadać nazwę Akade
mii Politechnicznej, podkreśla
jącą niejako nowy status uni
wersytetu technicznego.

Tak gruntowna reorganizacja
sieci szkół wyższych wymaga
wielkiej ilości prac z tym zwią
zanych (łączenie administracji,
wybory nowych władz, ujedno
licenie indeksów i wiele, wiele

innych). Zmiana dotyczy prze
cież blisko 100 tys. ludzi. Dla
tego władze uczelni, w porozu
mieniu resortem szkolnictwa

wyższego wstrzymają nabór

większość kierunków w tym
ku. Szerzej o motywach tej
cyżji i bliższych szczegółach
informujemy za kilka dni.

Już teraz wszakże możemy
wiedzieć, że nadchodzący rok a-

kademicki będzie rewolucyjny
dla naszych uczelni. Jak zapew
niają sami zainteresowani reor
ganizacja wpłynie w sposób za
sadniczy na efektywność kształ
cenia i jakość badań naukowych.

(Kwk)

na

ro-

de-

po-

po

ROZMOWY PRZY HERBACIE^

.. .w . odpowiedzi na notatkę pt.
..Kronika piechura" .z 31in br.,
Pracownia Inżynierii Ruchu przy
Wydziale . Komunikacji UM infor
muje, że' W oparciu o 'prowadzo
ną •.. systematycznie, analizę- ..ruchu
drogowego, przejście dla pieszych
ui. Wielickiej, na wysokości pę
tli tramwajowej, jest niebezpiecz
ne 1 było przedmiotem wcześniej
szych analiz. W celu . poprawy
bezpieczeństwa pieszych przenie
siono '

przystanki autobusowe ko
munikacji miejskiej. W, trakcie
realizacji jest zmiana przebiegu
autobusu linii. 173 w celu wyeli
minowania przechodzenia przez
ul. Wielicką pasażerów', jadą-
cych w .stronę miasta, tj. prze
siadających się do
Montaż sygnalizacji świetlnej
tym miejscu został

ni cny też zainstalowanie żółtego
migającego światła. Coś w tej
sprawie trzeba uczynić, (ja)

tramwajów.
'

.w

.. . ... . ... t wstrzymany
z uwagi ńa mającą się rozpocząć
w' najbliższym czasie .przebudowę
ul. Wielickiej. Do czasu rozwiąza
nia sytuacji drogowej proponuje
my pasażerom, by przesiadali się
z tramwaju do autobusu przy ul.
Wlotowej, gdzie zainstalowana jest
sygnalizacja. ■„

OD RED.: Sądzimy jednak, że
do czasu gruntownej przebudo
wy' trasy wielickiej oraz wspom
nianego miejsca należy już dziś
— choć w doraźny sposób — za
bezpieczyć to - przejście dla pie
szych, poprzez dodatkowe: oznako
wanie, odnowienie pasów na jezd-

Na zapleczu
ul. Bosackicj..{

Kto nie wierzy, niech sam

sprawdzi: w odległości 100 m

(w linii. prostej) od peronów
Dworca Gł. od 40 lat, albo i

więcej — czas stanął to miejscu.
Mowa tu o zapleczu ul. Bosae-

kfej, gdzie stoją rzędem nigdy
nie tynkowane budynki; gdzie
stuka, jak przed pół wiekiem,
Drukarnia Kolejowa. Tutaj też

m.amy jedyną 'w, śródmieściu
uliczkę o miękkiej nawierzchni,
pęfnej .wybojów i , pagórków.

O istnieniu tego przedziwnego
„skansenu” przypominamy go
spodarzom dzielnicy Śródmieś
cie, jak również o... znajdują
cym się (po drugiej stronie ul.
Bosackiej) skandalicznie zańie-

. dbąnym Ogrodzie Strzeleckim
wraz z nieczynnym od lat pa-
wilonem-kawiarnią, który ak
tualnie spełnia rolę miejskiego
szaletu, (aż)

Notatnik
DZlS O GODZINIE:

■* 17 — Klub Młodych, os. Mlo-
. film pt. „Dziewczyjia

JUTRO O GODZINIE: •

' * 15 i 17 — .Klub.: Kuźnia, osi

ćości 1 —

do dziecka’

Leśnikom i drzewiarzom-Darz Bór !
Każdego roku, w pierwszą niedzielę kwietnia, ludzie lasu

oraz pracownicy przemysłu drzewnego obchodzą swoje za
wodowe święto — „Dzień Leśnika i Drzewiarza”, Corocznie
też dzień ten stanowi okazją do podsumowania osiągnięć
tych dwóch ważnych działów gospodarki narodowej. Z jakim
dorobkiem krakowscy leśnicy i drzewiarze obchodzą tego
roczne święto? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do kierow
nika Oddziału ZG

nych i Przemysłu
dium ZZPLiPD —

— Nasze załogi
ly w ubiegłym
sukcesów. Nie chciałbym
nudząc cyframi, może

tylko powiem, że Okręgowy
Zarząd Lasów Państwowych
w Krakowie otrzymał Sztan
dar Ministra Lasów i Przemy
słu Drzewnego oraz ZG
ZZPLiPD za wyniki uzyska
ne w ogólnopolskim współza
wodnictwie pracy w roku 1977.
Jest to miara, która

ilustruje te sukcesy.
—• Myślę, że

nieprzypadkowo
tiy został miesiącem,
którym przypada. Wasze
święto...

— Rzeczywiście nieprzypad
kowo. W tym miesiącu trwa
ją przecież „Dni Lasu 1 Za-

drzewień”, Tysiące młodzie
ży i dorosłych wychodzi ra
zem z leśnikami na zręby i

polne nieużytki, aby sadzić

Związku Zawodowego Pracowników Leś-

Drzewnego w Krakowie, członka Prezy-
TADEUSZA GĘGI.
zańotowa-

roku wiele
za-

więc

najlepiej

kwiecień

wybra
ni:

nowe lasy. Nasze święto jest
nieodłączną częścią tych Dni,
okazją do przypomnienia spo
łeczeństwu. że każdy hektar

nowych zalesień i każdy metr

sześcienny" lepiej wykorzysta
nego drewna jest bezcenny
dla naszej gospodarki My;
krakowianie, musimy uświa
domić sobie, że dla naszego
województwa miejskiego spra
wa zalesień jest szczególnie
ważna, mamy bowiem jeden z.

najniższych wskaźników lesis
tości w kraju, wynoszący za
ledwie 1S,2 procent powierzch
ni.

—■ Tegoroczne święto
obchodzicie pod znakiem
85 rocznicy
Waszego ruchu'

wegb...
— Wypada tutaj

że nasz Związek

powstania
zawodo-

podkreślić,
Zawodowy

powstał właśnie w Krakowie

jako organizacja krakowskich

stolarzy, która przekształciła

się w Związek Zawodowy Ro
botników Przemyślu Drzew
nego. Z tych organizacji wy
wodzi się nasz ruch zawodo
wy maja.c.y zresztą bardzo
chlubne tradycje walki o po-
ftęp i sprawiedliwość społecz
ną.

— Jaki jest aktualny
dorobek i stan organiza
cyjny Związku?

— Obecnie ZZPLiPD liczy
ponad 3’0 tys. członków, zrze
szając leśników, drzewiarzy,
meblarzy i pracowników po
krewnych branż. Wśród osiąg
nięć na pierwszy plan wysu
nąłbym poważny roz.wój w n-

stątnlm czasie naszej bazy
sanatoryjno-leczniczej. Posia
damy m. in. 2 nowoczesne,
przepiękne sanatoria „Łeśnik-
Drzewlarz” w Krynicy oraz

„Modrzew” w Inowrocławiu,
zabezpieczając w zasadzie na
sze potrzeby w tym zakresie.

Wciąż wzmagamy wysiłki w

kierunku dalszej poprawy wa
runków pracy naszych załóg,
świadczeń socjalnych,
działalności

wawczej,
wej,
iwe
nach

stęp.
— A jakie

czekają jeszcze
wiązanie, by gospodarka

roz.wóju
ideowo

_ wycho-
kulturalno-ośwląto-

rekreacji i wypoczynku,
wszystkich tych dziedzi-

odnotowujemy

leśna mogła w pełni pra
widłowo funkcjonować?

— Tych : spraw jest wciąż,
niestety, niemało. . Do naj
ważniejszych zaliczyłbym prze
de wszystkim potrzebę przy
spieszenia tempa mechaniza
cji prac leśnych i w zakładach

przemysłu drzewnego, wzmo
żenie starań o dalszą popra
wę warunków ekonomiczno-

bytowych załóg oraz dalsze po
lepszanie opieki lekarskiej, a

głównie wyelimiowąnie cho
roby zawodowej zwanej „wi
bracyjną”,, która występuje, u

drwali motorniczych. Ale i m

tym polu mamy już sporą •-

siągnięcia.
.

— Z okazji Waszego
święta, na Pana ręce

składamy zatem podzię-
.koioania . dla wszystkich
leśników; i

‘

drzeibmrzy z ',
województwmiejśkięgp
krakowskiego, , > nowosą- .

rieckięgo i tarnowskiego,
'dotychćzdśo&ą ’r'ofiar-,

na pracę 'oraz
szybkiego

. losżystkich
które tę pracę utrudnia- .1

ją.
— Dziękuję w imieniu leżni-

problemy ków 1 Darz Bór!

-na roz- Roemawial:

ofiar-.
życzenia

. rozwiązania
problemów,.

stały po-

krakowski
Złotego Wieku 14 — „Niedziela x

bajką” — J ." Brzechwa „Przygody
Pietruszki” ..— spektakl' w wyk.
Teatru Lalki i Maski „Groteska".

- ★ 1S.3# — Sala Filharmonii —•

P.ecitat fortepianowy. — Artur Mo-
.neira-Lima (Brazylia) — fortepian.
W .programie: Chopin, Rachmani
now, Prokofiew.

W PONIEDZIAŁEK:

17 — Dom Technika NOT. ut

Straszewskiego 28/ilp. — odczyt
doc. . dr inż. ■K. . Gadka: „Gospo
darka leśno-drzewna na. Wę
grzech”.

. *1,7.— Klub „Kuźnica”, Rybek
GI. 25 Wieczór, poetycki Ta
deusza , SHwiaka. Wiersze czytać
będzie autor, oraz Jerzy Radziwił
owicz.

1.8 — Klub MPiK,. pi. Centa.1-
ny — Wszystko o HUTNIKU.
Spotkanie z prezesem KS HUTNIK
— mgr B. Szkutnikiem prowadzi
red. M. Gil.

,* 18 — Piwnice Klubu „FO
RUM”, Rynek Gl. .25 — Młodzie
żowa Akademia Fotografii zapra
sza ha spotkanie z Komisją Mło
dych Federacji Amatorskich Sto
warzyszeń Fotograficznych w Pols
ce. otwarcie wystawy fotografii
Klubu 8X6 PM .Warszawa.

i A 18 — Klub Kuźnia -— Ktiib
Seniora- — spotkanie towarzyskie
(ż muzyką i tańcem).

*. 18.15 — Pol. Tow. Geologicz
ne, ul. Oleandry 2a — doc. dr hab.
W. J . Sikora: Budowa geologiczna
Alp i Karpat — kilka porównań.

Komunikat MO

LEGft KLBCJ5B* .

VZ dniu 5. marca 1978 r. około

godz. - 17.10 w Krakowie w re
jonie skrzyżowania ul. Igołom-
skiej /z drogą do Ruszczy, sa
mochód „Trabant" potrącił
mężczyznę w wieku ok. 25 lat.

Świadkowie proszeni są o

zgłoszenie się w Wydziale Ru
chu Drogowego Komendy Woje
wódzkiej MO w Krakowie cii.

Siemiradzkiego-24 . pokój nr 329,
> 359-2$ iwawji. 702 luto 334-j5h
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Poniedziałek I

12.45 RTSŚ — fiżyka. 13.25 TTR
— mechanizacja rolnictwa. 14 .55

Progr. dnia. 15 Melodie. 15.30
NURT — pedagogika. 16 Dzien
nik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Zwie
rzyniec. 17.15 Studio Sport. 17 .35
Dom i my. 17 .50 Ruiny .strze
lają — ode. 1 dramatu wojen
nego TV ZSRR. 18.50 Wystąpie
nie ambasadora WRL. 19 Do
branoc. ’ 19.10 Siódemką.
W'ięczór z dziennikiem.'
Teatr TÓIewiżji — St. Wyspiań
ski..-'— Noc listopadowa.
Canierata. 23 Dziennik.

Poniedziałek II

1.9 .30
20.30

22.30

THień’ Węgierski. 17 .20 Zapo-
’ wiedź dnia. 17.25 Węgry dziś —

film’ dok. 17.55 Gra Saritha Fe-
’

renc. 18.20 Pr. public. 18.40 Mi-
?lićn nut — pr. rozr. 19 Pr. lo-

?kalny. 19.20 Dobranoc. 19.30 Wie-
* cźór z dziennikiem 20.30 Prima
. donną jak primadonna — pr. TV
'

węg. 21.15 Parlament’ — film.

dpk. 21 .35 Taniec węgierski. 21.40
Studio .Sport. 22 Taniec ludowy.
22.10 Film fab. węg.

Wtorek I
■ « RTSŚ.— fizyka. 6.30 TTR

— mechanizacja rolnictwa. 10

Jęz. polski — kl. XI lic. 11 Noce
i dnie „Miłość”? 12.55 Dla 'szk.
śr. — Rodzina współczesna. 13.25
RTSŚ — historia. 13.55 RTSŚ —

wskazówki metodyczne. 14 .55

Progr. dnia. 15 Melodie. 15.30
Klub Seniora. 16 Dziennik. 16.10

Obiektyw. 16.30 Studio Młodych.
17.10 Nie tylko dla kobiet. 17 .35

Teleturniej. 18.20 Człowiek i

przyroda — Przyleciały bociany
— ez. I filmu dok. TV hiszp.
13.50 Radzimy rolnikom. 19 Do
branoc. 19.10 Siódemka. 19.30
Wieczór z dziennikiem. ’ 20.30

Saga rodu Palliserów? 21.30 Ko
media omyłek — pr. public. -

rozr. 22 .10 Szuflada Jana .Mu
laka. 2'2.30 Dziennik.

Wtorek II ‘

15.45 Progr.- dnia. 15.50 Kino

Najmłodszych. 16.20 Dzień dobry
jestem waszą'ciotką — film fab.
TV "ZSRR. 18 :Dla młodych wi
dzów — Skrzydła. 18.30 Bitwy,
kampanie, dowódcy. 19 Progr.
lokalny, 19.20 Dobranoc. 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.30

Jęz. ang. — kurs, podst. 21 Ini
cjatywy pr. public. 21.30 24

godziny. 21 .40 Sylwetki X muzy
— Eliasz Kuziemski. 22 .05 Wto
rek melomana.

oii

SOBOTA

"t
NIEDZIELA

a
Kwietnia Kwietnia

y
- Grażyny-. Franciszka

Teodory Władysława

18, 20.15 Człowiek kla-

10, 12.15 Taksówkarz

15.45, 18. 20.15 Ofiara
Sztuka 10.15, 12.30 .

TEATRY 19 Pokój
Światowid

owy program
l MMM

(3IV 7IV78)

RTSŚ
10 Fi-

Środa I

6 RTSŚ — historia, 6.30
— wskazówki metodyczne,
zyka — kl. VII. 11.05 Fizyka —

kl. VIII. 12 Wych. plastyczne —

kl. VII—VIII. 12 .45 RTSŚ - Jęz.
polski. 13.25 RTSŚ — matema
tyka. 14 .25 W drodze do no
wego. 14 .55 Progr. dnia. 15 Me
lodie. 15.30 NURT — Nauczanie

początkowe. 16 Dziennik. 16.10

Obiektyw. 16.30 Dla dzieci —

Entliczek — słowniczek. 17 Stu
dio Sport — mecz piłki nożnej
Polska Grecja; ok. 17.45 Kół-,
ko i krzyżyk. .18,50 Losowanie

Małego Lotka. 19 Dobranoc. 19.10
Siódemka. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Nie zatrzaskuj
Wszystkich drzwi — film fab.

Studio Sport —

nożnej . RFN —

Dziennik. 2345
— o aktualnych

•Śżwódz. 22.10

mecz w piłce
Brazylia. 23
Kształt słowa

, problemach życia literackiego, i

19, niedz. 11 —15), Rydlówka, Tet
majera 28 (sob. niedz.. 11—14),
KTF, ul. Boh. Stalingradu 13: Do
kumenty lat wojny 1939—45' (sób.
nietiz.' 9—21). Kopalnia Srtll ' Wie
liczka oraz Muzeum Zup Krakow
skich (9—16), Kramy Dominikań
skie, Stolarska 8: ilalarstwo L.

Pindla (sob. 11 —19, niedz. niecz.),
Biblioteka Publiczna, ul. Fran
ciszkańska 1: Rodzina w świetle

literatury (sob. 10—15. niedz. 10—

13). al. Róż 3: Malaifitwo ,,Szkice
z Polski” J. Reddaway (W. Bryta
nia) (sob. niedz. 11—18).

, Sobota

Słowackiego 19.15 Moralność pa
ni, Dulskiej. Miniatura (pl. św.
Ducha 2) 19.15 Dziewięćdziesiąty
trzeci. Modrzejewskiej 19.15 Z bie
giem lat, z biegiem dni... (abona
menty. nieważne). Bagatela 19.30
"Wcześniak. Ludowy 19.15 Ciężkie
ctasy. Muzyczny (ul. Lubicz 48)
19; 15 Ki&tńą Aiśniiećliu. .'Teatr Ko-

Jejarza---ful.' Bocheńska 5—7)' 19
Cztery damy i as. . RWST j/.(ul.
Warszawska 5) 19.15 Tango.

Niediiela
Słowackiego 14 Maclama Butter-

fly-. 19.15 Lilia Weneda. Modrzejew
skiej 19.15 Eviva Tarte, Scena Fo
rum 20 Pojedynki. Bagatela 19.30

lyćześniak. Ludowy 19.15 Nasze
i<aivalerskie. Groteska 11 Przygo
dy Pietruszki. Teatr Kolejarza 15,
19 Cztery damy i £s.

KINA

10. 12.15, 15.45,
nu. Wolność

(USA 1. 18),
namiętności.
15.45, 18. 20.15 Utracona część Ka
tarzyny. Blum (RFN 1. 15). Wanda

10, 12.30 Złoto dla zuclit^alych
(jug.-USA b.ó.). 15.45, 18. 20.15 O-
men. Ml. Gwardia 12, '14.45. 17,
19.15 Nieme kino. Wrzos 11, 12

Bajki, 13 Podróż kota w butach

(jąp. b .ó.),- 15.45, 18, 20 Zabity na

śmierć. Świt 13, 15.45, 13, 20.15 Czar
ny korsarż. Mała Sala .15, 17 Posłan
nictwo z innej planety,
z' widokiem ha” morze.

13 Królowa pszczół (poi. b.o.)
15.45, 18, 20.1'5 Akcja pod Arsena
łem. Mała' Sala 15, 17, 19 Ostatni

pociąg z Gun Hill. Kultura 10, 20

Ryzykant, 16 Lekarstwo na mi
łość (pól. b.ó.) 12, 14. 18 Oddział
Mikro 11 Pierścień księżnej Anny
(poi. b .o .), 16. 18, 20 Szkarłatny pi
rat. Dom Żołn. 12.3-0 Bajki, 16, 18

Czy
' zabiła. Związkowiec 12.15 Baj

ki? l.\45 imiona mifośćń 13. 20,15 Jo
anna Fkąhćdżka? Hotiinda 17 Śa~.
•motnik; Wisła-11, 12 Bajki.' 13. 18.
2-I1 ■Jeremiali Johnson/- 16 <Rywalka,.
Maskotka 12.15, 15.30. Błękitny ptak

‘ b.ó .). 17.20.

10, 12,
Bolka i

cię przyjacielu.
12 Bajki,

Wielka Podróż Bolka i Lolka,
18 Powrót Robin Hooda. - Tęcza

;Mój pies Wulkan .(radź, b.o .),
19 Dziewczyna do- dziecka.. Ugorek
12, 1.3 Bajki. 15. 17 Gang Olsena
na szlaku, 19 Miłosna edukacja
Walentego. Sfinks 11. 12. 13 Bajki,

18, 20 Strach nad miastem.

(radź. -USA

Dag ny.
Wielka
18, 2Ó
Podwawelskie

Pasaż
Podróż

Aresztuję
11;

19.30
14. 16
Lolka,

14
16.

15

17,

Środa II

15.55 Progr. dnia. 16 Stawiam
na Tolka Banana — Tolek. 16.40
TWP — Jaka jesteś rodzino.
17.10 Klub Jazzowy Studia Ga
ma. 17 .50 Adam Sangala — ode.
III filmu TV CSRS. 19 Progr.
lokalny. . 19.20 Dobranoc. 19.30

. Wieczór z dziennikiem. 20.30

Jęz. ros. — kurs, podst, 21 Od
m do m — pr. public. 21.30
24 godziny. — 21.40 To lubię —

.

o upodobaniach plastycznych
Jacka Hohensee. 22.05 Opowie
ści niezwykłe — Pożarow.isko.
22.30. Czas i ludzie
o lenińgradzkim domu —

dok. TV ZSRR.

Czwartek I
6 : RTSŚ — jęz. polski.

RTSŚ. -d matematyka. 10
-pólski kl. II lic. 11 .05

polski — kl. VII—VIII. 12 .25

cyzje piętnastolatków. 12.55

polski — kl. III—IV lic.

DYŻURY

Opowieść
film

RAOiO

6.30

Jęz.
Jęz.
De-

Jęz.
13.25

RTSŚ — matematyka. 13.55
RTSŚ -r,,, fizyka. 14.55 Progr.
dnia. 15 .Melodie. 15.30 O aktu
alnych problemach ljina świa
towego. 16 pżjennik fÓ.10 Obiek
tyw.. 16.30 , Ekran z bratkiem.
17.55. Poligon. 18.20 Sohd.a . 18.50

Radzimy rolnikom. 19 Dobranoc.-
. 19.10 Siódemka. 19,30; Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Powiedz pra
wdę. — film krym. fr. 21,50
Pegaz,' 22.35 W minutę, po pre
mierze. 23.05 Dziennik.

Czwartek li

15.55 Progr. dnia. 16 Co dalej/
maturzysto. 16.30 Kino Miniatur;
,17.05 Kosrrtos a .gospodarka.. 17.35
Morskie ogniwa: KRD. 18 -Pa
ryscy: Mohikanie — film TV

CSRS. 1$ Progr. lokalny. - 19.20
Dobranoc. 19.3(T WiećżÓr z dzien-

rikiem. 20.30 NURT — Peda
gogika. 21 .30. NURT — .Nąuczft-;
nie początkowe. .22 24 godzimy.
•Ż2.10 Noc — film obyczajowy
wł.-fr. -

I

6 RTSŚ — matematyka..; 6.30
RTSŚ — fizyka. Si Geografia
kl. V . 10 Progr. Ąg: ki: -IV. 11.06

Wych. techniczne — kl. I—,n
lic. 12 Geografia — kl. VII 12.45
TTR — uprawa roślin. 13.25 TTR
— hodowla zwierząt.. 14.55 Progr.
.dnia. 15 Melodie. 15.30 NURT —

Psychologia. 16 Dziennik. 16.10

Obiektyw. 16.30 Dla dzieci —

piątek z Pankracym oraz film
z serii Gucio i Cezar, 17 Spot
kanie z A. Szypulskim. 17.30

Niespokojna miłość — ode. III
filmu TV CSRS, 18.40 Mag. mo
toryzacyjny. 19 Dobranoc. 19.10
Siódemka. 19.30 Wieczór z

n-kiem. 20.35 Film fab.
P1.50 (Studio Gamą, 32.30
nik. 22 .46 Studio Gama.,

Piątek II
16 Progr. dnia. 16.05 Powiedz

prawdę — film krym. 17 .20 Pa-

. śjk"5, .Wiśniewskiego, 17.50 Tu
rystyka i wypoczynek. 18.20 Ta-

jemn.icąy .świat’ przyrody. — Na

dnie'

Progi’
19.30

,20.30
21 Nie od razu Kraków zbudo
wano. 21.20 W kręgu anegdoty.
22 24 godziny. 22 .10 Studio Sport.
22.40 Sytuacje — progr. oświat.

.dzień-

radz.

Dzien-

.Morza Bałtyckiego. 19

. -lokalny. 19.20 Dobranoc.

Widczór t dziennikiem.

Jęz.. franc. — kurs podst.

Sobota
'.•-. .Kijów, 15.45., 18, .20,15 ,_Skrzyde.łke
ćźy nóżka' (fr. b.o.)? Uciecha 15.45.

li, 30 Kobra (jap. 1. 18), 22 Pórt

lotniczy — 77 (USA 1. 15). War
szawa 14. 16, 18, 20 Ebirah — po
twór z głębin (jap. 1. 12), 22 Czło
wiek klanu (USA 1. .18). Wolność

15.45, 18, 20.15.0fi.a ra n anąiętno ści i

(hiszp. 1. lś). Sztuka 15.- 15. 18,. .20
Dzień lluzjonli':

'

filnp.y ż cyklu,
..Gwiazdy lat- 1 rźydzlestych”
Wanda 15.45, 18. 20.15 Omen (ang.

-1,. 18). Ml- Gwardią 14.45, 17, 19.15
-Nieme kino, (USA. 1. 15). Wrzos

. (Ęamójskiego 50) 15.4.5, 18, 20 Za
bity... na śmierć (USA 1. 15).. Świt
’(ós,' 'Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15

'Czarny korsarz (wł. 1 . 15).- Mała
sala 15,-17 Posłannictwo z innej
pl-anety (RFN b.ó .), 19 Pokój z

wido.kięm na morze (poi. 1. 15),
światowid (ós. Ną. Skarpie 7) 15.45,
18, 20.15 zikcja p-od Arsenałem

(poi. 1. 12).' Mała sala 15, 17. 19 Or
slatni pociąg z Gun Mili (USA I.

15). Kultura (Rynek Gł. ’27) 14 Ry
zykant (U$A - 1. 15)., 19 Ód-
d^i&ł (USA 1. 15), 16, 20 Nie
trwale szczęście (jap. 1. 15). Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 2’0 Szkar
łatny pirat. (UŚA 1. 15). Dom Zoł-
nięrza. .(ul^ Lubicz 48) 16 ,Ćzy za
biła. 7?r.. 1/?15)... Związkowiec (Grze
górzecka 71) 15.45 Imiona miłości

(i.ńd. 1 . 12), 18, 20 Joanna Francuz
ka Ufr. 1. 18),. Rotunda (Oleandry
1) 17 .Samotnik.’ Wisła (Gazowa 21)

• ■13, H,. 50 'Jeremiah' Jóhnsón (USA
. 1. .15), 16 Rywalka (fi?. 1 . 15).

Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30

Dyl Sowizdrzał (fr. 1. 15), 17.30,'
19.30 Dagny (poi? 1. 15). Pasaż (Pa
saż Bielaka) 14, 16 Wielka podróż
jBfcftka i Lolka'; 18, 20 Aresztuję cię
przyjacielu (ang. 1. 15), Podwa
welski* (ul. Ko.mandosów) 16, 13
Powrót Robin 'Honda (ang. 1 . 12).
Tęcza (ul. Praska) 17, 19' Dziew-

cyyna dó 'dziecka' ;(\yl. 1 . 18).' U-
■górek r('6ś. Ugórć.k) 15. 17 Gani

(Ms^ńa .na- sr.laku (duńs-. 1. 12), 19
Miłośna edukacja Walentego
1. 15).. Śfinkfi (Majakpwslęegó
16, 18, 20 Strach nad. miastem
- 18).

WYSTAWY

MUZEA
Niedziela

(fr.
2)

(fr.

Niedziela
Kijó#'Tl, 13.30. 15.45, 18. '20.15

Skrzydełko ■czy’ nóżka. Uciecha 10.

Ł2.1.5, 15.45. 18. 30 Kobra. Warszawa

Sobota
■'Wawel — koąmaty-i (sob.- nieci?,.
.10—ńj, Zamek i Muzeum w Pie
skowej. Skale (sób. niedz? 10—16),
Muzeum Lenina, Topolowa 5: Le
nin w Polsce, Leftin — Paździer
nik — Współczesność, Radź, i poi.
ordery (sob. 10—17, niedz. 10—15 —

wst. wol.), w Poroninie: Lenin na

Podhalu (.sob. niedz. 8—16 — wst.

wol.), w Białym Dunajcu (sob.
niedz. 9—16 — wst. wol.). Muzeum

Historyczne, Oddziały, Jana 12:
Militaria. Zegary (sob. niedz. 9—

14) . Szpitalna 21:. Dzieje teatru

brak., Wyst. Z. Jaroszewskiej
(sob. niedz. . 9—14). Krzysztofory,
Rynek Gł. 35: Tadeusz Kościusz
ko (sob. niedz. 9—14). Francisz
kańska 4: Malarstwo- Tetmajera
(sob. -riiedz. 9—14) , Muzeum Naro
dowe — Oddziały. Sukiennice: Ga
leria. poi,, malarstwa i rzeźby . 1764
— 1900 (sob. niedz. 10—16)., Dom

Matejki, Floriańska 41 (sob. 10—

16, niedz. 9—15), Szołayskich, pl.
Szczepański 9: Pól. .malarstwo u

rzeźba do 1764 r. (sob. ńiedź.- 10—

16). .Czartoryskich, Pijarska 8:
Arcydzieła ?e ■zbiorów Ćzartory*
skich (sob. 10—16, niedz. 9—15),
Nowy Gmach/ ąi., 3 Maja 1: Ba
śnie i legendy w dawnej Japonią
Broń w dawnych wiekach (sob.
niedz. 10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Śtarożyln. i śrćdn. Ma
łopolski, Kolekcje zabytków

'

ar-

"cheólogii śródzieniń., fotografie —

Ocalić ocl zapomnienia (sob. 14—

18, niedz. 10—14), Etnograficzne,
pl. Wolnica 1: Triennale Plastyki
Nieprofesjonalnej (sob, niedz. .10—

15) , Przyrodnicze, Sławkowską 17:

Polski, Fauria epoki lodow-

(sób. niedz. 10—13- — wst;
Galerie: Pryzmat, Lobżów-

Najlepsza tkanina 1977 (sob.
niedz. niecz.), ul. Anny 3:

kręgu krajoznawstwa
10—18)» Pałac Sztuki,

4: Malarstwo

Fauna

ćów.ej
wol.),
ska 3:

10—18,
W kręgu krajoznawstwa (sob.
niedz. 10—4'8)» Pałac Sztuki, pl.
Szczepański 4: Malarstwo Fi
Pautscha (sob. niedz. ,10—17), Mały
Rynek 4: Malarstwo i prace prze
strzenne E. Buczyńskiej ‘(sob. 11 —

Sobota—Niedziela

Pogot. Ratunk.: Łazarza i4?: Po
rady stomatologiczne — w przy
padkach nagłych (sob. 20—t, niedz.■
14—7), Ambulatorium-. . OkUliśUiczrie

(całą dobę), wypadki tel. 99, za
chorowania i przewozy 238-33,., R.MT
nek Podgórski 2: 625-50. 657-57, N.
Huta 422-22 . Balice 190-29.

Sobota
Chir. Trynitarska 11, Chir. dziec.

Prokocim, . Urológ. ■' Grzegórzecki
18, Laryhg. Okujjśł. os . Na Skar-i

pie -(Neurologia, oraz inne oddzia-?

ly szpitali wg rejonizacji). . ■

Niedziela
Chir. Chir. rtżiec. Urolog. Laryn

gologiczny, Okulist. os . Na Skar
pie (Neurologia oraz inne oddzia
ły szpitali wg rejonizacji). Dyżur
ne poradnie: internistyczna, pe
diatryczna, gabinet zabiegowy
(sob. 18—21, zgłoszenia wizyt domo
wych 18—20), niedziela — dochodzi
— stomatologiczna (8—14, zgłosze
nia — wizyty domowe1 8—13): dla
Śródmieścia — al. Pokoju 4, tel.

181-80, 183-96, dla Nowej. Huty —

os. Jagiellońskie bl. 1, tel. 856-26,
dla Krowodrzy — ul. Galla 24, tel.
7Ź1-35, dla Podgórza — ul. Kra
sickiego -'Baczna 3 — tel. • 6.13-55 .

650-99, Inf. Służby Zdrowia: tel.
205-11 (całą dobę), Punkt Inf. Ap
tecznej 107-65, Ipf. Toksykologicz
na, Kopernika 26, tel. 199-99, Inf.
akcji „W”, tel. .606-80 (sob. '8—17,
niedz. niecz.), Krak. Tow. Swiad.

Macierzyństwa, Mlodz. Poradnia

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

lekarzy chorób dzieci oraz leka
rzy kardiologów — Lek. Spółdz.
Pracy, tel. 295-78, 225-66 (sob. 16— ,

23.30, niedz. 8—23.30), Poradnia .

Przedmałżeńska i Rodzinna, pl.
Wiosny Ludów 6 (śr. i piąt. 16—19). .

Ośrodek Inf. dla Inwalidów, ul. 1

Mają 5: tel. 228-11 (pon. śr. i piąt. .

16—18),
(16-22),
611-42 (14—18), Nowa Huta: Pogot.
MO tel. 444-44, 417-70. Straż Poż.

•33, Milicyjny Telefon Zaufania

(8-16).
Usługach,

, 228-90
N. Hutó

(sob. 8—

kolejowa
295-15,

. Kawio-
i 748-92

KDK,

Sobota

Program I

, ,N.A FALI .1.322 M
Wiadomości: 19, 30, 21, 22.

0.01,
16

rier.
ców.
Koncert.
Walier. 20.05 Międzyn. . Dzień Żar
tu i'" Humoru: T21.35 -Przy muz. ■&

sporcie... 21 .58 Kom. Totalizatora

Sport. 22.20 Tu Radio Kierowców;
22.23 Szczecin na muz. antenie.
23 Wita was Polska. 23.12 Wiad.

sport. 23.15 Muz.i(.

Program II
NA FALI 249 M

Wiadomości.:' 16.40,-.21.30. 23.30,1,
17 Z arehiwum jazzu. 17.20 Roz-

y/.ażna, i romantyczna. — frag.. pow.
J. Austen. 17.40 * Firma — rep. lit.

18 Muzyczne archiwum PR. 18.30
Echa dnia. .18.40 Aud. kombatan
cka. 1» Matysiakowie. 19.30 Prob
lemy teatru operowego. - 20 Liry-
ka,' angeiologją- i' dat' K. J. Gał-

cfyńskiego? 20?l'5<»&'-notatnika my-
ślisyegOi, ;21.40 Mozart .Sekstet
wiejskich muzykafi.tów.. ,.Ż2 R.adió-
kabaret. 23 Mistrzowskie interpre
tację muz. dawnej. 23.35 Co sły
chać w świecie. 23.40 Muz.

19,
4,3

23,'
1.213.
Tu jedynka. 17.30 Radioku-

17.25 Nie tylko dla kierow-
18.33 Przeboje z Paryża. 19.15

19.40 Gwiazda jazzu — F.

12.05 Koheert.?' T31 Teatr. PR —. Naj
nowsza-'? miłość .świata./ 13.50 .Końf

certy na ••j.ristrumenty- • dęte . Mo
zarta. 14 .35 Turniej? kapel. - 1 śpię?-,
waków lud. 15 Teatr dla ' Dzieci
i’ Młodzieży — Katricha — odć. i?
15.45 Reklama. 16 Koncert chopi
nowski — Walce. 16.30 Aud. rozr;
18 Pahorąma wokalistyki- poT? >18. ?5
Felieton public. międzyri. 18.45 Ka
barecik reklamowy. 19 Recital
Sheili. 19.20 Rozgłośnia Harcerska.
20 Wielcy artyści estrady i kaba
retu. 21 Wojsko, strategia, obron
ność, . 21.30; Mag. ./tygodnia.. .. 22,30
Teatr: Poezji —-Tu Ańuąisz ■żyć.?0
Arc.y^dżfeła <■muz?,/dawn^ff 23.35' Pu
blicystyka . międźyn. ■23.40 Muz;

Program III
Wiadomości: 8.30, 14, 19.30 , 22
8.35 Co kto lubi. 9 Życie przed

sobą — odę? pow. E. Aj^F. 9.10 Z

dunajcową .wodą. 9.30 Gdy się
mówi ,,ParhiPĆ‘«< JO fi0 minut ma.

godzinę. Tl/tParafrąży Mur-..

. phy’ego.•'Ti?15 Niedzielna .

• szkółka
■ńi'uzy.czyia. . 12 .... Triiifiif^ i? • pogrom
,,Ide’e fix leutnanta Dónitźa” —

1 ode, słuch, dok. 12.2'5 Z sal kon
certowych. 13.20 Przeboje . z no
wych płyt. 14.05 Peryskop' 14.30?

Muzyczne Premiery . Pr. III. 15 A- .

darni•T-:Ma.-ryią’hau.d .yN<Jwa
płytą?pEriięittinri *-kąke^ _..

Pąi.ip.ęr., . 16. Żelazna . pani .— slijch,.
16.45 Pęz.ed p.rem;ierą... 17 Źapra^za-
my do' Trójki. 19 Muz? fhmowa

Vangelisa.' 19.351’Opera tygodnia —

K. W . Gluck ■— Orfeusz i Eury-'

T
ind

Telefon Zaufania 371-37
dla dzieci i młodzieży

43;
216-41 całą
Straż Poż.
Floriańska

(sob. 7—1'8,
os. Zgody
18, niedz.

zagr. 241 -82, kraj.

dobę, 262-33
98, inf. o

20, tel. 271-30,
niedz. niecz.),
7, tel. 447-31

niecz.), Inf.

223-33,
Pomoc Drogowa PZM, ul.

ry 3 — Kraków, tel. 755-75

(7—22), Inf. Kulturalna,
pok. Hi (III p.) tel. 244-02 (W godz.
11—18), Pogot. MO tel. 97.

Program ill
UKF 66,89 MHż

Wiadomości: 17, 19.30. 22

17.05 Muzyczna poczta UKF.

,-,New Wave” w - muz. rozr.

Polityka dla wszystkich.
Koncert jakiego nie było.
Książka tygodnia — E . Canetti

Głosy Marakeszu. 19.15 , Dawnych
wspomnień czas. 19.35 Opera ty
godnia — K. W . Gluck — Orfeusz
i Eurydyka. 19.50 Zycie przed so
bą—ode.pow.E.’Ajar.20Baw
się razem z nami. 22 .15 Julia —

słuch. 23,05 Jam session w Trójce.

Program IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

Wiadomości: 16.40. 22 .55
16.50 Wasze troski, . nasze wnio

ski (Kr,),. 17.05 Mag. Rozrywkowy
(Kr). 18.24 - Pogoda (Kr). 18.25 Zie
mia, człowiek, wszechświat. 19

Czy znasz swoje prawo? 19.15 Lek.

jęz. franc. 19.30 Studio Dwóch. —

mag.
’

Si?;eo (Kr). 21.15 - Lokalny
stereofoniczny -program

'

muzyczny
— muz. poważna (Kr). 22.15 Por
trety -■Polaków.. 22 .35 Szk. Śr. - dla
Prac. •.— Jęz. polski. 22 .50 Meridels-
sohn-Barthołdy —■Scherzo.

Niedziela

Program I
9, 10, '12.05,

2.3.4.5
mużyuzna.
10.05

Dzieci

APTEKI
Sobota—Niedziela

Dyżury nocne

(tlen), Długa 88, pl.
Pstrowskiego 94 (tlen), N.
A. Struga 36, N? Huta,

"

A, bl. 3 (tlen).

Niedziela
dziennes jak

Rynek Gl.
W olności

;42

Huta,
Centrum

Dyżury

RÓŻNE
ZOO (Lasek Wolski)-

9—17 .

Ogród Botaniczny (Kopernika)
niedz; 10—14 .

Organum
Miłośńj-

jęz. laciii-
folkloru.

12.05

•:byka: 19.-50•'‘Życie 'przed' śobą —•

ode. pow. E; Ajar. .20 Jazz piano
•forte;--#2G;30 '.A .u.d.; :rozryiyko.wa. 21
Z. .tysiąca; i jednej pieśni. 32.15
S.tudio ..Teatralne- Pr. III — T. Gau-
tier — Awatar. 23'.’1'5 Jazz nad Od
rą — 78. 23.45 Gra V. Hawkinś.

Program IV
Wiadomości: 7. 1'2. 16. - 22 .55

• 8.05- Co słychać (Kr). 8 .29 Pogo
da (Kr). 8 .30 Z sal koncertowych
stolicy. 9 Felieton lit. W. Zechęn-
tera (Kr). 9.10 Literatura na dzień

dobry (Kr). 9.40 Chór
,(Krś TO - KipMłodych
'kow '

Muzyki. J .1 ■-Lęk.
■-skiego’. .11 .20* Fonoteka
A1. -35 Zagądka i historyczna.
Teatr Klasyki dla Młodzieży
Zefirek. 12 .4-0 Olimpiada Artysty
czna. 13.10 Olimpiada Polonistycz
na. 13.30 Mu^yożily sezam. 14.10

. Dźwiękowe wtajemniczenia —

;Psy;?>4.4(1',. -Muz. -; z jednej płyty
^(ŚTEfeE^KRj1. T15 Teatr PR —

'śiudió stereofoniczne — Uśmiech

.u . stóp, drabiny-. (STEREO KR).
15.4'3 F. Liśzt —'Lata pielgrzym-
stwa. 16.05 Studio Wawel (STE
REO KR). 17 .10 Aud. literacką
(Kr).. 17.20 Koncert, życzeń (Kr).
18 Radiolatarnia. 18.30. Czas nastur-

, eji sgęny z .-życia • Jana Kaspro-
rWijeza /M ,t- ^sWehi popular.ncńąiik.
.1*9 F. ^usp^ą — Doktor Faust —

(STEREO fe)-.
' 22.15 K/'ak. aktual

ności’ sport. .[Kr)'. 22.25 Międzyn.
Trybuna Kompozytorów — Paryż

Sobota I
Filomena

Sport.

’. 17 .40
18.
18.

PR

Wiadomości: 8,
19. 23, 0.01, 1,

8.18 Moja Aud.

Mag. Wojskowy.
10.30- Teatr dla
na jabłoni... 11 Różne barwy pio
senki.. 12 .45 Pol. muz. popularna.
13 Studio Gama. 14 .30 W Jeziora
nach. 15 Kórićert życzeń. 16.05
Teatr>PR — -Portret. 16.37- Muz.,
rózr. 16.50 Pióśćriki bez słó\n’. 17.13
Studio Mlódych. 18 Kóm. Totaliza
tora Sport. 18.05 Jazz nad Odrą.
19.15- Przy muz, o spóreie. 20 Kon
cert. 20.35 Muz. 21 .05 Mini-magazy-
nek. 3*2 Telegramy muz. ze świa
ta. 22.35 Musicon. 23.05 inf. sport.
23:15 Rewia piosenek, 23.45 instru
mentalne nagrania' —- Q; Jon^ą.

Niedziela II
Wiadomości: 7.30, 8.30,

21.30, 23.30
7.35—11 .57 Niedzielne spotkania.

7.45 Aud. rozr. ó A. Rosiewiczu.
Ś.ifl Ż wizytą u J. Óżoga. ©.25
Zawsze w riiedzielę. ś .30 Koncert

organowy. 8.45 Nówó$ć'i Teatru
PR. 9 Poczta literacka. 9 .15 Roz
maitości muzyczne. 9,50 Tygodnio
wy przegląd prasy. 10 Konfronta
cje' —- Pokój z widokiem ńa mo
rze — Jk Zaorskiego. 10.40 Z Wizy
tą u Ji Ożoga.' ilJ O spektaklu
.'.Ńastazja • Filipowria i inni” A.

Waidv. 11.45 Z wizvta U J; Ożoga.

1«:

5.05

Cameratą
— Babcia

kórićert życzeń.
— -Portret. 16.37-

14.30, 18.30,

Uprawa roślin.
Hodowla? zwierząt.
— komedia ZSRR. .12.45

Uprawa roślin. 13.25 TTR
Red.

Progr.

I ITR
TTR —

uczucia
TTR —

— Hodowla zwierząt. 14 .30

szkolna, zapowiada. 14.40
dnia. 14.45 Dziennik. 14.55 Obiek
tyw. 15.15 Radzimy rolnikom. 15.25
Dla dzieci — O misiach, miśkach,
niedźwiadkach. 15.55 Nie tylko dla.

wędkarzy. 16.25 Latarnia czarno
księska -SPrawy. -, ciała. 16?55 Bo
ginie. miłości — fi-lm USA. 18.10
Koncert Studia Gama. 19. Dobra
noc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Dwa ty
godnie we wrześniu — film fr. z

Rrigitte Bardot. 22 .05 Twarze tea
tru

_

Jan- Kowalski. 22 .407 Dzien
nik. 22‘.55 Matnia — film ang.

Sobota II

15.15 Progr. dnia. 15.20 Zrebaczek
— film fab. ZSRR. 16.25. Popołud
nie podróży i przygody — W ja
skiniach Austrii. 17 Studio Sport,
18.30 . Uśmiechy- staregó -kina —

Niezapomniany Ćharlie. 19 Pr.

lokalny. 19.20 Dobranoc. 19.20 Wie-
cżór z dziennikiem. 20.50 Teatr

Wspomnień — T. Do-rst — Zakręt.-
21.35 Śpiewa Wilfried — piosen
karz ąuśtr. 221 Wielka miłość Bal
zaka —. ode. 1 Nadzieje i upoko
rzenia — film TP. 22.55 Niedy
skrecje pomników muzycznych.

Niedziela l
6.50 TER —• Uprawa, roślin,

Trl^ń — Hodowla zwietząi.
Nasze spotkania. 8.10
nósfc w domu i zagrodzie. 8.35
Wiadomości sportowe pluś ABC.
8.55 Progr. dnia. 9 Tel-ęfąnek. 10.20:
Antena. 10.45 U zarania dziejów —

ode. 1 — -W m-ri.-ku przeszłości —

film dok. tv wl. 11 .45'' Dziennik.
12 Rolnicze rozmowy. 12,30 Muzy
ka . -ńa zamku, 13 -Poranek., w le--

_

fińr
iva-

13.3’5
Pu-

Klub’

Miłość. 21.40 Teatr Korne-
EJ de Filippo —

Marturano. 22.30 Studio
22.50 Muzyka przed północą.

Niedziela II

9,40. Jęz. franc. — kurą
9.,40 Progr. dnia. 9 .45 Teatr

wizji. — W. Szukszyri— Dóm z

widokiem na pole, A. Wampiiow
— 'Ona więdnie, ona ginie. 10.55
WOSPR i TV. '

12; Prawda czasu

— prawda ekranu — Od świtu do
świtu — film ZSRR. ,13.35 Studio

Sport, 14.10 Czas i ludzie. — Yveś
Montand w zbliżeniu — film dok.
fr. 15.15 Kolekcjoner zbrodni, —

film dok. 15;5O Dla dzieci — Boś
nie mojego dzieciństwa.' 16.20 Stu
dio Sport — Puchar Europy w

piłce ręcznej mężczyzn — Śląsk
. Wrocław — Kapisa. Alieanta (Hi
szpania). 17.20 Mówimy po polsku.
17.50 Król jazzu — film muz.

19.30, Wieczór . z dziennikiem.

Zimą nAd morzem — pr.
21.35 Jankes — film szwedz.

podst.
Tele-

USA.
20.30

rozr.

7.30
7.39

NóWOCZfiSŚ-

sió .

— film . dokumentalny
ski. 13,25. Kalejdoskop . z. I/,
nówą — piosenkarką btilg,
Ka1 enda rz prżyrod nićzy

’ W.

chaiśkiegó — Kwiecień. 14.2§
Sześciu’ Kontynentów, 15.10 Loso
wanie Dużego Lotka. 15.25: Studio

Sport — Trener — .film dok. o K.

Górśkimi 15.5-5. Marsz . na tyły —

komedia film. USA. 17 .30 Studio o-

twartych drz.wi — Przemyśl. 18'.30
Studio Sport.' 19 Wieczorynka.
19:30 Wióczór ż dziennikiem. 20.Śo
Bajka dla dórosłych. 20.40 Noce i

ninniHiiniiiHiiniinHminp

t i echot
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Śladem naszych publikacji

„Jeśli nasze pokolenie
nie upamiętni..."

Oto jeszcze jeden ważny głos,
potwierdzający powszechną

zgodność opinii, że. budynek
przy ni. Wybickiego 2 stać się
winien muzeum:

(...) Sprawa zorganizowania- w

byłej katowni gestapo muzeum

martyrologii pokrywa się z. na
szymi planami — pisze sekre
tarz Krakowskiego Obywatel
skiego Komitetu Ochrony Pom
ników W-Jki i Męczeństwa. —

WŁADYSŁAW FIGA -r w od-

u powiedzi na list naszego Czytel
nika Władysława Klińowskiego.

Podejmujemy- starania, by
właściwe placówki, 'jak np. Mu
zeum Historyczne m. Krakowa,
prowadziły już prace nad., gro
madzeniem .materiałów do przy
szłej ekspozycji. Krakowski Ko

mitet OPWiM kieruje się w

swej dzisłalności zasadą, że jeśli,
nasze pokolenie nie upamiętni
czasu bezprzykładnego w dzie
jach narodu bohaterstwa i o-

fiar, okres ten dla przyszłych
pokoleń może stać się „zwykłą
już historią”.

(...) Aktualnie' najważniejszą
rzeczą jest. osuszenie cel b. ge
stapowskiej katowni. (.. .) W po
łowie .1976 ri Komitet nasż za
interesował się faktem, że miej
sce oddane kilka lat wcześniej
pod uńerytoy.yczną opiekę Mu
zeum Historycznego m. Krako
wa. właściwie nie było udostęp
nione zwiedzającym. W tym sa
mym' czasie: otrzymaliśmy wia
domość, że z powodu awarii

pryszniców Domu Studenckiego

fundowania kiosku żelaznego — jako poczekalni dla oczeku
jących na tramwaj”. Od naszego Czytelnika, p. Andrzeja
Gielćckiego otrzymaliśmy archiwalne zdjęcie, na którym wi
dać i Rynek, i tramwaj, i — zbudotWny już — kiosk.

AGH, zlokalizowanych za ścia- ■
ną b. katowni, nastąpiło znacz
ni uszkodzenie tynków z napi
sami w jednej z cel. Zaalarmo
waliśmy władze i AGH. ( ...) Na

naszą prośbę ART zgodził się
na wykonanie prac konserwa
cyjnych.

Administracja AGH wykona
ła .pewne prace zabezpieczające,
jednak zawilgocenie nie ustępo
wało, gdyż okazało się, że od

zsypu śmieci, usytuowanego na

podwórzu, przenikała wilgoć.
ART nie' mógł wykonać zamie
rzonych prac, Z naszej inicja
tywy odbyło się kilka narad,
m. in. w Wydziale Kultury i
Sztuki Urzędu m. Krakowa (...).
W połowie 1977 r. została prze
prowadzona ekspertyza. Eksper
ci orzekli, że należy całkowicie

usunąć prysznice (...) . Zachodzi,
też konieczność wykonania izo
lacji pionowej i poziomej mu
rów, zaopatrzenia cel w urzą
dzenia ogrzewcze oraz należy
zapewnić stałą wentylację. Prac,
tych AGH nie wykonała wła
snymi siłami, nie potrafiono też

wyszukać wykonawcy. W grud
niu 1977 r. powiadomiono nas,

że prac zabezpieczających jesz
cze się nie wykonuje. Na naszą

prośbę władze miejskie podjęły
działanie a naczelnik Dzielnicy
Krowodrza żywo zainteresował

się sprawą. Należy mieć nadzie
ję, że w bieżącym roku prace
konserwatorskie i osuszające zo
staną wreszcie wykonane.

iejmy nadzieję! Od opubli
kowania naszego artykułu,

przedstawiającego , skanadliczne

zaniedbanie b. katowni gestapo
przy ul. Wybickiego 2, mija 2

miesiące, a ciągle jeszcze nie

znamy stanowiska w tej spra
wie ani głównego użytkownika
— AGH — ani władz miasta, ani

współużytkowników i ewentu
alnych współwykonaweów (m.
in. KW MO, Zjednoczenie Bu
downictwa Komunalnego, MPO),
których wymienia w liście do

„Echa” wiceprzewodniczący ZW

TOK dr .1. Masny.

W ciągu 30 lat istnienia Ko
misji Dunajskiej (należy i">.

niej 7 państw) Wodną .arterią
przewieziono ogółem ponad 75
milionów ton różnorodnych to
warów, przeważnie makowych
(węgiel, rudy, materiały oudo-

wlane, drzewo, nawozy sztucz
ne i in.), ale również wiele

maszyn i urządzeń uciążliwy':1-)
dla transportu kolejowego lub

samochodowego. Z ruchu po
rzece wyłączone są. ze wzglę
dów na ochronę wód,• przewozy

ropy naftowej.
Obrót towarowy wszystkich

portów dunajskich przekroczył

35 bander na rzece

WP
HW

w tym 30-leciu' 130 milionów
ton. W portach nad Wielką'
Rzeką rejestrowano dotychczas
statki rzeczne lub rzeczno-mo>-

skie pływające pod 36 banle-
rarhi. - - -

Rzeka wykorzystywana jest
również do celów energetycz
nych; zbudowane nad Dunajsm
elektrownie mają w sum.e

•3 600 megawatów mocy zainsta
lowanej w' turbozespołach. Na

rzece wzniesiono dotychczas o-

siem tam spiętrzających wodę,
cztery dalsze są w budowie,
natomiast siedemnaście — w

projektach (także wspólnych)
inwestycyjnych poszczególnych
państw naddunajskich.

W latach 80-ycli i 90-ych
przewidziane jest połączenie
Dunaju kanałami z Odrą, Łabą,
Renem i Cisą.

oferuje
ZAPRASZAMY- na tydzień sprzedaży kiermaszowej

tkanin sukienkowych jedwabnych
w okresie od 3 do 8 kwietnia

Duży wybór efektownych pod względem wzornictwa i
kolorystyki iedwabi polecamy w sklepach WPHW - OTEX:

— W KRAKOWIE;
Rynek Główny 46

& ul. Komandosów 8
O ul. Długa 4
♦ ul. Floriańska 43
♦ ul. Zwierzyniecka 27
♦ ul. Bracka 7
♦ ul. Ułanów 1
♦ ul. Sienna 5
♦ ul. Dzierżyńskiego 53
♦ ul. 18 Stycznia 90
♦ ul. Floriańska 18
♦ ul. Floriańska .15

. ♦ Rynek Podgórski
♦ ul, Lubicz. 24
♦ os. Na Kozłówce, pawihr
♦ ul. Krakowska 20
♦ ul. Grodzka 1

■— W, NOWEJ HUCIE:
' ♦osNaSkarpie35
♦ os. Stalowe 5

os. Urocze
♦ os. Teatralne 5
♦ os. Złotego Wieku

os. Niepodległości
— w Myślenicach, ul. Reja 2
— w Skawinie, ul. Mickiewicza 2
— w Wieliczce, ul. Obr. Pokoju 9

Wojewódzkie Przedsiębiorstw'
Handlu Wewnętrznego w Krakowie

Nie ginie humor w narodzie
Na oryginalny sposób obcho

dzenia prima aprilis wpadli
przed 147 laty (i kultywują go
do dziś) mieszkańcy wsi Cho-
róbki w gminie Tulejówek w

województwie kieleckim. Każ
dego roku, 1 kwietnia o godz.
9.00 rano spotykają się oni gro
madnie na placu przed wiejską
remizą Ochotniczej Straży Po
żarnej w specjalnie przygoto
wywanych na tę okazję maskach

(co roku innych). Każdy miesz
kaniec ma na twarzy maskę

.przedstawiającą twarz najbliż

szego mu sąsiada. Zadaniem

wszystkich Jest odgadnięcie na

podstawie maski "kto się pod
nią ukrywa. Ci, którzy tego nie

potrafią — pracują potem 3 dni
w obejściu sąsiada za darmo.

Całością starego obyczaju lu
dowego zainteresował się Insty
tut Obrzędów i Obyczajów Lu
du Chłopskiego PAN który
przygotowuje do druku specjal
ną książkę. W księgarniach ma

ona się ukazać 1 kwietnia przy
szłego roku, (k)

Nauka

?®

i
TANIO uczę gry na for
tepianie. Stafiej, ul. Rze
szowska 4,8.

iX
!h JUBILERSKICH! Kupno

g-44439

KRAKÓW! Superkomfor-
towy pokój, kuchnia, za
mienię na podobne lub
większe w okolicach gór
skich. Oferty 30-960 Kra?
ków,, skrytka pocztowa
nr 5. 44768-g■. -•. . .. c-j '■■; - .• •

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
uruchomiło w Nowej Hucie na os. Niepodległości, pa
wilon 3 - ZAKŁAD USŁUG JUBILERSKICH wykonujęcy
na zamówienia osób prywatnych:

♦ biżuterię złotą z powierzonego materiału

♦ obrączki ślubne ze złota własnego
i powierzonego

♦ naprawy biżuterii złotej L srebrnej
♦ biżuterię złotą wykonywaną techniką

filigranową.

WOJCIECHA Kossaka,
Rozwadowskiego — inne
go malarza koni — obraz
kupię. Oferty 42265 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

M-4, 3-PokoiÓWE, kwa-

terunkowe, końifortowe,'
II piętro, loggia, w No
wej Hucie, os, Piastów,
zamienię na równorzędne
w Krakowie. Oferty 44736
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SAMOTNY, pracujący —

poszukuje shperkomforto-
w.fego mieszkania dwupo-
kojowćgo lub garsoniery.
Oferty 43512 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE komforto-’

we, w centrum, 2 poko
je z kuchnią, 64 ms, par
ter, oficyna — zamienię
na mniejsze. — Oferty
44730 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

Nieruchomości

WYDZIERŻAWIĘ lub od-

kupiĄ. warsztat samocho
dowy. Oferty 44911 ,„Pra-

■sa” - Kraków, Wiślna 2.

WÓJCIK Marceli — Kra
ków, ul. Szymanowskie
go 5/6, zgubił legityma
cję szkolną nr 49/M/75 —

wydaną przez Zespół
Szkół Energetycznych —

Liceum Zawodowe. . ,

44757-g

Zguby
Różne

Sprzedaż

DACIA, rok produkcji
1974 — sprzedam. Oferty
44522 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KWATERUNKOWE dwa
pokoje, kuchnia, 48 m2,
ładne, słoneczne, telefon,
osiedle K .akowiaków —

(Nowa Huta) — zamienię
na podobne. Oferty 44746
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

2 POKOJE — (kuchnia
ciemna), superkomforto-
we, kwaterunkowe, I

piętro, telefon, centrum

Nowej Huty, zamienię na

trzypokojowe. — Oferty
44683 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

UNIEWAŻNIA się zgubio
ną pieczątkę o treści; Za
kład Malarsko - Tapeciar-
ski Adam Serwatka —

Kraków, ul. Bosacka 9/5.
44553-g

WSPói.niKa przyjmę
hodowla drobiu. — Oferty
44834 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

RENAULT 10 w dobrym
stanie — sprzedam. Te
lefon 607-78.

g-44662

Nowością w tych ■usługach jest: przyjmowanie do na
prawy i renowacji biżuterii ze srebra.

VOLKSWAGEN 1300 —

sprzedani. Tel. 296-93.

g-44573

OBCOKRAJOWIEC, stu
dent Akademii Ekonomi
cznej w Krakowie, z żoną
— poszukuje samodzielne
go, małego mieszkania
lub garsoniery. — Oferty
44760 „Prasa” >—• Kraków,
Wiślna 2.

CZECH Jan, Lubień 338,
zgubił bilet roczny nr

014336 — wydany przez
PKS Kraków. 44758-g

WYLOSOWANĄ w PP
Totalizator Sportowy wy
cieczkę 2-osobową —

„LOT-em” — Złote Pias
ki, w terminie 18 VI —

2 VII — odstąpię. — Kra
ków, Na Błonie 13 b 25.

g-44780

Zakład .oferuje wykonanie biżuterii według nowych. wzorów,
z zastosowaniem/ posiadanych w dużym wyborze, kamieni jubi
lerskich — naturalnych-lub syntetycznych — zapewniając wyso
ką jakość swoich usług. — ZAKŁAD ZAPRASZA KLIENTÓW
w godzinach 11—19, w soboty w godzinach. 11—18.

WARTBURG 1000 bardzo
tanio sprzedam. Ul. Kle
mentyny Hoffmanowej 23
— kolo stacji PKP Bo
rek Fałęcki (Łagiewniki).

g-44652

WŁASNOŚCIOWE miesz
kanie M-3, 70 m2, kom
fortowe, II piętro — w

Krakowie - Łobzowie —

stanowiące 1/3 nierucho
mości —- sprzedam. Ofer
ty 44729 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Lokale

K-2238

WYKONUJE na zlecenia osób prywat
nych, natychmiast po załatwieniu wy
maganych formalności —

miejskie przedsiębiorstwo wodo
ciągów i KANALIZACJI w KRAKOWIE,
ul. SENATORSKA 1.

Szczegółowych informacji udziela i 'zlecenia

przyjmuje Dział Techniczny Przedsiębior
stwa— tel. 292-12, 293-05, w godz. 8—10.

K-2188

MGR inż. poszukuje su-

perkomfortowego pokoju.
Może udzielać korepety
cji z przedmiotów ścis
łych. Tel. 387-07.

g-44838

POKÓJ z kuchnią, super*
komfortowe, 41 mi, ładne,
okolica ul. 18 Stycznia,
zamienię na 2—3 pokoje
z kuchnią, superkomfor-
towe lub ładne komforto
we, w tej okolicy. Ofer
ty 44723 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZAKŁAD ODLEWNICZY „ZREMB“

w KRAKOWIE, ul. MOGILSKA nr 71

zatrudni

natychmiast
na korzystnych warunkach:

• modelarzy w drewnie

• formierzy ręcznych i maszynowych
• pracowników niewykwalifikowa

nych do produkcji
• pracowników do przyuczenia do za

wodu: modelarza i formierza.

Zgłoszenia przyjmuje:
— Dział Osobowy, Szkolenia i Psycho

logii Pracy — Kraków, ul. Mogilska
nr 71 — codziennie w godzinach od

8 do 15, — telefon 151-11, wewn. 26.
K-2245

Informacja
o leczeniu chorobi alttotai

w Krakowie i na terenie woj. m. krakowskiego.

Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy — Oddział

Wojewódzki w Krakowie informuje, że osoby zainte
resowane dobrowolnym, względnie przymusowym le
czeniem choroby alkoholowej, mogą uzyskać właściwe

informacje dotyczące leczenia, w lokalach Komisji
Spoleczno-Lekarskich, działających w Krakowie i na

terenie województwa miejskiego krakowskiego:

♦ dla dzielnicy- Śródmieście — al. Pokoju 4, II

piętro, pokój 55 — od godziny 15
♦ dla dzielnicy Nowa Huta — os. Kazimierzow

skie 9
♦ dla dzielnicy Krowodrza — ul. Lubelska 21

♦ dla dzielnicy Podgórze — ul. Szwedzka 27,
osiedle Na Kozłówce, Przychodnia Nr 4

♦ w Skawinie, ul. Mickiewicza 18, Urząd Miasta

i Gminy
♦ w Niepołomicach, ul. Wolności 2, Urząd

Gminy
♦ w Wieliczce, ul. Boh. Warszawy 1, Urząd

Miasta i Gminy
'♦ w Krzeszowicach, ul. Krakowska 8 — Urząd

Miasta i Gminy
♦ w Proszowicach, ul. Kopernika 13
♦ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2

w Jerzmanowicach-Przegini, Urząd Gminy
K-2072



. WROCŁAW. W HI dniu

drugiego turnieju finału A
siatkarzy Gwardia przegrała
z Piomieniem 2:3, a Legia
pokonała AZS Olsztyn 3:0.
Hutnik pauzował.

NICEA. Puchar Europy ko-
szykarek zdobył włoski. ze
spół Geas San Gioranni Me
diolan po
nale. nad.
(36:37).

ŁÓDŹ.
meczu półfinałowym Pucha
ru Zdobywców Pucharów
szcżypiorńistów miejscowa
Anilana pokonała VFL Gum-
mersbach 19:18 (11:9) lecz po-

zwyeięstwie w fi-
praską Spartą 74:66

W rewanżowym

Telegraficznie
hiew.aż pierwszy mecz prze
grała różnicą 7 bramek od
padła z dalszej walki.

■MEDIOLAN. W I rundzie

tenisowego turnieju Grand
Prix para Fibak — Ramirez

wygrała z deblem USA Leo
nard — Machette 6:4, 6:4.

WARSZAWĄ. Liderem ta
beli Ligi Stadionów — kon
kursu na najlepszą publicz
ność i organizację meczów

piłkarskich jest krakowska

Wisła,'która'wyprzedza o 12

pkt Legię W-wa i o 21 pkt
i Stal Mielec.

Pi
B S!B

W KOMORZE Warszawa Ko-
I palni Soli w Wieliczce odbyła
| się wczoraj z udziałem przed-
I stawicieli władz politycznych i

administracyjnych Krakowa i
Wieliczki, wojewódzkich władz

sportowych oraz młodzieży
szkolnej uroozysta inauguracja

1 Dni. Olimpijczyka 1978.

1 Uroczystego otwarcia Dni O-
1 limpijczyka dokonał ■członek

sekretariatu, kierownik Wydzia
łu Organizacyjnego KK PZPR

,
— Bolesław Grzesiak.

Imprezy odbywające się w

ramach Dni Olimpijczyka winr
ny stać- się okazją do populary
zowania idei olimpijskich. W ra
mach przygotowań polskiej rep-

1 rezenta-cji. do startu w Igrzy-
i skaćh w. Moskwie w 1980 roku
i warto też popularyzować po

trzebę składek na fundusz o-
- limpijski.

W czasie wczorajszej imprezy
18-osobowa grupa młodych
sportowców otrzymała symboli
czne — pierwsze kółka olimpij
skie (z pięciu, które uprawniają
do startu w olimpiadzie). Wrę
czono również dyplomy przed-

stawicielom zakładów pracy i

przedsiębiorstw z naszego woje
wództwa, które wpłaciły pewne
kwoty na fundusz olimpijski.
Odbyło się także uroczyste ślu
bowanie. objętych ścisłymi przy
gotowaniami olimpijskimi spor
towców, które w

wszystkich
Gwóźdź z

Uczennica ■
stawowej :

odczytała i
olimpijskiego.

W części artystycznej wystą-.
piły zespoły: Pieśni i Tańca
„Czerwone Maki” z Czarno-
chowic i szkolny zespół harcer
ski z Węgrzec Wielkich.

(Wi-Gr)

które w imieniu
i złozyia Anna

krakowskiego aZS-u.
wielickiej Szkoły Pod-
nr 1 Beata Przęczek
natomiast tekst apelu

W I LIDZE SZCZYPIORNISTEK

Pojedynek Cracovii
z AZS-em w

PII.KARKI ręczne ekstraklasy kończą w najbliższą niedzielę
drugą rundę i zaraz potem przystąpią do trzeciej, decydującej
fazy rozgrywek mistrzowskich. Sytuacja w tabeli jest jednak
już dość przejrzysta: prowadzi Ruch, który ma aż dziewięć punk
tów przewagi nad Skrą, natomiast ostatnie dwa miejsca zajmują
Pogoń — 5 pkt. i Sośnica — 6 pkt.

Cracovia zdobyła, jak dotąd, 15 punktów i znajduje się na

ósmym- miejscu, biało-czerwone mają więc sporą przewagę nad

najbardziej zagrożonymi degradacją zespołami. Jeszcze raz po
patrzmy na tabelę: trzecią pozycję zajmuje AZS Katowice - 18
pkt. Różnica między trzecim a ósmym miejscem jest więc mini
malna. Właśnie w.nadchodzącej:serii spotkań oba te zespoły sto
czą między sobą pojedynek, szczypiornistki krakowskie mają re
alne szanse na poprawienie swej pozycji.

W pozostałych meczach I ligi grają: AZS Wrocław — AKS,
Skra — Start Elbląg, Pogoń — Start Gdańsk, Sośnica — AKS;
mecze Ruchu zostały przełożone z uwagi na pucharowe spotka
nie tej drużyny z Vasasem Budapeszt.

PO DWÓCH nieudanych, me
czach wiosennej rundy rozgry
wek ligowych: porażce w Kato
wicach z GKŚ-em i remisie u

siebie z tarnobrzeską Siarką,
piłkarze Hutnika jadą na trze
ci wiosenny mecz do Wałbrzy
cha, gdzie przyjdzie im spotkać
się z miejscowym Górnikiem.
A więc znów wyjazd do bardzo

groźnego rywala, zespołu zajmu
jącego 2 miejsce w tabeli i ry
walizującego zacięcie z GKS-em
Katowice o premiowane awan
sem do ekstraklasy miejsce.

Czeka więc krakowian bardzo
trudne zadanie i należy liczyć
się z ich przegraną. Zwycięstwo
bowiem czy choćby remis były
by wielką niespodzianką i po
ważnym sukcesem podopiecz
nych trenera J. Pesta.

W pozostałych meczach tej
kolejki w grupie południowej
grać będą: BKS Bielsko — Re-
sóvia, GKS Katowice — ROW
Rybnik. Moto Jelcz — Siarka,
Stal Stalowa Wola — Małana-
new Ozimek, Star .Starachowice

Dokqd pójdziemy?

WCZORAJ odbyło się walne zebranie sprawozdawcze
Klubu Sportowego CRACOVIA. W obradach, którym
przewodniczył prof. dr Leszek Stolarski, wziął udział se
kretarz KK PZPR — Stefan Markiewicz.

kowa przystąpiono do działań

mających na celu przywrócenie
Cracovii dawnej świetności

sportowej. Droga odnowy nie
jest , jednak łatwa.

Mówił o tym .podczas wczoraj
szego zebrania prezes Cracovii
doc. dr Julian Rejduch. W osta
tnim roku uporządkowano wie
le spraw jeśli chodzi o działal
ność administracyjną, niemniej
jednak trzeba jeszcze sporo zro
bić, aby klub przekształcić w

nowoczesną organizację sporto
wą. Prezes J. Rejduch w swym
wystąpieniu podkreślił dobrą
pracę w sekcjach: hokeja na lo
dzie, piłki ręcznej kobiet i męż
czyzn, szermierczej i lekkoatle
tycznej. Srogi zawód swym li
cznym sympatykom sprawili
przed rokiem piłkarze, którzy
nie uzyskali awansu do II ligi,
może w tym sezonie biało-czer
woni osiągną ten cel. Aby uzys
kiwać liczące się wyniki w

sporcie wyczynowym potrzebna
jest odpowiednia baza. Zarząd
klubu opracował dokładną do
kumentację remontów obiektów
sportowych z równoczesnym

Cracovia wkroczyła w sie
demdziesiąty trzeci rok działal
ności, w swej historii miała lata
tłuste i chude, zawsze jednak
sportowcy w biało-czerwonych
dresach, cieszyli .się wielką sym
patią i to nie tylko wśród mie
szkańców podwawelskiego gro
du, lecz także w całym kraju.
Po poważnym kryzysie, jaki
miał miejsce w tym klubie z

początkiem lat siedemdziesią
tych, z pomocą władz politycz
nych i administracyjnych Kra-

— Piast Gliwice, GKS Tychy —

Odra Wodzisław i Wisłoka —

Chemik Kędzierzyn.
W grupie północnej lider ta

beli — warszawska
podejmuje szczecińską Arkoriię
i jest, zdecydowanym faworytem
spotkania.

Gwardia

Na inaugurację: Cracovia— Chemik

i

prawidłowym i maksymalnym
ich wykorzystaniem.

W dyskusji postulowano m.

in.: wmurowanie w budynku
klubowym przy ul. kałuży ta
blicy ku czci sportowców Cra-
covii, którzy zostali zamordo-
wani przez hitlerowskiego oku
panta, a także, reaktywowanie
sekcji koszykówki i siatkówki.
Podczas zebrania odbyła się mi
ła uroczystość udekorowania
trenera szczypiorńistek Craeo-
vii, mgra Edwarda Surdyki —

przyznaną mu przez GKKFiT —

odznaką Zasłużonego Działacza
Kultury Fizycznej.

Na zakończenie wczorajszych
obrad uczestnicy walnego zebra
nia przyjęli rezolucję potępiają
cą produkcję broni neutronowej
i próby narzucenia światu no
wego wyścigu zbrojeń. (KAS)

(iiłiiiiiniiiiiiiiiiiiimmuiBii

w

mi-
Pił-
ko-
re-

(kas)
W rozegranych wczoraj meczach, uzyskano wyniki: Skra —

Start Gdańsk 26:19, Pogoń — Start Elbląg 14:13.

Szczypiorniści Hutnika
walczą w Poznaniu
SZCZYPIORNIŚCI krakowskiego Hutnika rozegrają dziś i ju

tro kolejne mecze' I-ligowe. Grać, będą krakowianie w POZNA
NIU z miejscowym GRUNWALDEM, który w l rundzie poko
nali u siebie 25:19 i 27:23.

Grunwald jest aktualnie na 5 miejscu: w tabeli, I-Iutnik zaś na

drugim. Mecze w Poznaniu z pewnością nie będą łatwe dla kra
kowian ale liczymy, iż zespół który ma, aspirację na tytuł mis
trzowski' winien spisać się dobrze i przywieźć cenne punkty.

W pozostałych meczach grać będą: Stal Mielec — Spójnia
Gdańsk (w niedzielę i poniedziałek) oraz Wisła Płock — Pogoń
Zabrze. Mecze Wybrzeże Gdańsk ze Śląskiem Wrocław zostały
przełożone na 5 i 6 kwietnia, a Gwardii Opole z Anilaną Łódź
na 3 i 4 kwietnia. (Wi-Gr)

Dziś

f 1/j

SIATKÓWKA
Godz. 16.30 Hala UJ:

AZS Kraków — AZS Kielce
Glinik Gorlice — Włókniarz Bielsko

(Turniej mężczyzn z okazji TO-lecia

AZS)

Jutro
PIŁKA NOŻNA

Godz. 16.00 , Boisko Cracoyii:
Cracoria — Chemik

Godz. li.Ofl Boisko Korony:
Garbarnia —- MZKS Jasio

(.Liga międzywojewódzka)

TENIS STOŁOWY
Godz. 10.0-0 I-Iala Wandy:

Wanda — LZS Kój Żary
(II liga mężczyzn)
LEKKOATLETYKA

Godz. 12.00 Błonia:
IV mistrzostwa Polski
w . „małym maratonie”

SIATKÓWKA
Godz. 10.00 I-Iala tjj:

W NAJBLIŻSZĄ niedzielę
zostaną wznowione rozgryw
ki piłkarskiej ligi międzywo
jewódzkiej. W grupie IV
tych rozgrywek po rundzie
jesiennej, stawce drużyn
walczących o awans do II

ligi przewodzi drużyna Cra-
covii (17 pkt. w 13 grach).
„Pasiaki” wyprzedzają jed
nak tylko lepszym stosun
kiem bramek drugą w tabeli
Unię Tarnów, a zaledwie o

1 punkt Sąndecję i JKS Ja
rosław oraz o.2 pkt. Karpa
ty Krosno. Te pięć ześpolów
winno nadawać ton walce i
najprawdopodobniej między
nimi rozstrzygnie się kwe
stia premiowanego awansem

miejsca.
W inauguracyjnej kolejce

spotkań zmierzą się (w na
wiasach wyniki spotkań z I

rundy): Cracoyia — Chemik

Pustków (1:1), TJnia Tarnów
— Łecłlia Sędziszów (2:1),
Garbarnia — MZKS Jasłu
(3:3), Polna Przemyśl — Wa
wel (0:2), Karpaty Krosno —

Podhale Nowy Targ (3:0),
Sandecja Nowy Sącz — JKS
Jarosław (1:2), Glinik Gorli
ce — Tarnovia (1:2).

(Wi-Gr)

NAJBL1Z-
SZY poniedzia
łek (tj. 3 bm.)
rozpoczynają się
w Krakowie
s trzos twa w

ce siatkowej
biet drużyn

prezentujących
wszystkie akademie inedyćzne w

Polsce. W turnieju startują ze
społy z Białegostoku, Gdańska,
Katowic, Krakowa, Lublina, Ło
dzi, Poznania, Szczecina, War
szawy i Wrocławia. Protektorat
nad zawodami objął rektor Aka
demii Medycznej w Krakowie —

prof. dr hab. Tadeusz Popiela.
Turniej siatkarek będzie trwał

do 7 bm. Mecze zostaną rozegra
ne w hali Korony. Początek za
wodów w poniedziałek 3 bm. o

godz. 8.30, uroczyste otwarcie

turnieju nastąpi w tym samym
dniu o godz. 13.30.

HOKEIŚCI KOŃCZĄ LIGĘ
naw

TOTEK
MAŁY LOTEK płaci: w I lo

sowaniu — za piątki po ok. 94.500
zł, za czwórki po 941 zł, za trój
ki po 62 zł; w II losowaniu —

za piątki po ok. 85.500 zł,
czwórki po 1.353 zł, za trójki po
82 zł.

EXPRESS-LOTEK płaci: za

piątki po ok. 235.000 zł, za

czwórki po 1.990 zł, za trójki-po
79 zł.

za

’ziesiqty
dla „Szarotek”?

PO AWANSIE naszej hokejowej reprezentacji do grupy „A”,
hokeiści pohicy wracają na ligowe lodowiska, by dokończyć
przerwane na czas turnieju belgradzkiego mistrzostwa Polski.

Cztery kolejki pozostały zespołom do końca batalii, pierwsza w

niedzielę i poniedziałek 2 i 3 kwietnia.

Już w poniedziałek w Nowym
Targu może dojść do wyłonienia
mistrza Polski. Jeśli bowiem
„Szarotki” odniosą dwa zwycię
stwa nad swym najgroźniejszym
rywalem — Zagłębiem Sosno
wiec, uzyskają 14 punktów prze
wagi i tym samym zapewnią so
bie już po raz dziesiąty prymat
w polskim hokeju. Mecze nowo
tarskie zapowiadają się więc
niezwykle interesująco. WystąpiFinałowe mecze turnieju mężczyzn

— I myślisz, że ci jej udzielę?
— Jestem pe"wńy.
— Chyba ci się w głowie pomieszało.
—Wiem co mówię. Jeżeli mi nie pomożesz i przez

to wpadnę, całą winę zwalę na ciebie. Znasz mnie
i zdajesz sobie sprawę, że potrafią to zrobić.

— A Zygmunt, on powie prawdę.
— Zygmunt jest już za granicą — blefował Piotr,

nie mając pojęcia o tym, co się zdarzyło podczas jego
nieobecności.

— Ty jednak jesteś kanalia — stwierdził Żmigrodz- ■! pożegnamy się, mam nadzieję
ki z lekkim uśmiechem na ustach. — Umówiliśmy
się przecież, że dasz mi spokój.

— Sytuacja uległa zmianie, więc nie masz wyboru.
Bądź rozsądny i rób co ci każę.

.— Czego chcesz, pieniędzy?
— Forsa mnie nie interesuje. Zaraz ei wszystko

powiem, tylko daj się czegoś napić — łapczywie wy
pił szklankę coca-coli.

— Więc o co chodzi?.— ponaglał go Stefan.
— Pójdziesz do knajpy na rogu Ząbkowskiej i Brze

skiej i skontaktujesz się z facetem o■pseudonimie Ju
bilat. Powiedz mu, że przysyła cię Intelektualista.

— I co dalej?
— Przywieziesz go tutaj.
—r Po co?
— To jest jedyny człowiek, który nie będzie się bał

mi'pomóc. I nie próbuj żadnych sztuczek.
— No dobrze, a co będziesz , w tym czasie robił?
— Cdpóćżnę. Miałem ciężkie przeżycia.
— Nie. możesz tu

zynka. iWa klucze,
krzyku — skłamał,
— To ukryj mnie

zależy przecież także twój 1-os.
Stefan siedział kilka minut bez rueliu zastanawiając

się nad czymś. Wreszcie podjął decyzję.
— Dobrze, chodźmy. Ukryję cię w garażu. Ona tam chwili był przekonany, że robiłeś wszystko, aby mu

nie zagląda. pomóc.
— No. nareszcie mówisz rozsądnie. Załatw to. o co .— To jakieś-brednie.

w nich 12 uczestników belgradz
kich mistrzostw świata, stawka
spotkań będzie bardzo wysoka,
dla Podhala zaś dodatkowo szan
sa na rewanż za porażki w So
snowcu poniesione na początku
rozgrywek (3:6 i 0:2).

Cracovia jedzie do GKS-u Ka
towice na mecze „ostatniej szan
sy”. Jeśliby podopiecznym tre
nera Monteana udało się wygrać
dwukrotnie z katowiczanami,
zmniejszyliby dzielącą oba ze
społy różnicę do 8 pkt. i teore
tycznie jeszcze mogliby marzyć
o utrzymaniu się w gronie eks
traklasy Zespól pasiaków wyko
rzystał okres przerwy w ligo
wej batalii bardzo solidnie, za
wodnicy trenowali intensywnie,
ambicji, bojowości
kuje,
wieźć
by to
leżnie

społu — krakowskich hokeistów.
W pozostałych meczach grać

będą: Tychy — Naprzód, Stocz
niowiec — ŁKS i Polonia — Ba
ildon.

>WWWWWwwWWWWWWWWWW
— Brednie? Nie udawaj, iż nie zdawałeś sobie spra

wy, że milcja wie o planowanym przez niego wyjeż-
dzie. Powiedziałeś mu, że ty nie jedziesz, bo nie do
stałeś zgody Wydziału Paszportowego, a miałeś pasz
port w kieszeni. Kiedy. Zygmunt myślał, że jedziesz
do bazy, ty byłeś już w drodze do Austrii. Na szczę
ście nie udało ci się uciec. Pochlebiam sobie, iż jest
w' tym i moja zasługa.

— Skąd o tym wszystkim wiesz?
— Skąd? Nie doceniłeś mnie.. Ja już byłem na mi

licji. Rozmawiałem tam z Zygmuntem.
— Nie wierzę. Gdybyś to zrobił, nie byłbyś na wol

ności.
— A jednak jestem. Ponieważ zgłosiłem

wolnie, będę odpowiadał z wolnej stopy.
— Słuchaj Stefan, spróbujmy się dogadać,

sobie dziesięć tysięcy dolarów. Jeśli mnie
podzielę się z- tobą po połowie.

— Szkoda fatygi, Piotr.
— Oddam ci "wszystko.
— Nie denerwuj się. Jak zaraz zadzwonię,

kwadrans będzie po wszystkim.
— Stefan, proszę cię, daj mi

Piotra brzmiało przerażenie, ale
w -ogóie nie słysząc jego słów,
schodach wiodących do domu. -

— Nie będzie tak żle, a fakt, że oddałem cię w ich ^.°V w‘dząc,, że były wspólnik
ręce, znacznie poprawi moją sytuację.

— Ty draniu!
— Daj spokój Piotr, przecież , sam dałeś przykład

takiego postępowania.
— Ja?
— A kto? Przecież żeby zwiększyć swoje szanse wy

dałeś w ręce milicji Zygmunta. A on do ostatniej

........ ... zawsze.

Tylnymi drzwiami przeszli na teren warsztatu i. tu

Żmigrodzki wskazał Piotrowi pomieszczenie. Duży ga
raż był pusty i idealnie nadawał się na kryjówkę. Kie
dy Piotr wszedł do środka Stefan zamknął drzwi i po
chwili rozległ się szczęk zasuwanych rygli.

— Czy nie przesadzasz? Wystarczy, że się zamknę od
środka.

— Tak, a potem będę szukał cię po całej Warszawie.
Nie rozumiem.

— Powinieneś się domyślić.
— Przestaj operować zagadkami.
— Dobrze. Zamknąłem cię tutaj, abyś nie mógł uciec

przed przybyciem milicji.
— Co to ma znaczyć?
— To co słyszałeś. Zaraz zadzwonię na Komendę i

powiem im, żeby po ciebie przyjechali. ■
— I narazisz się na wpadkę?

zostać. Przyjechała do' mnie ku-
Jak cię zastanie samego, narobi

gdzieś Od tego czy mi się uda,

się dobro-

Mara przy
wypuścisz,

to za

szansę — w

Żmigrodzki,
spokojnie szedł po

głosie
jakby

nie zmieni decyzji,
podjął rozpaczliwą próbę wydostania się z pułapki.
,W garażu było trochę narzędzi,
znajdowali' się po zewnętrznej
prawda łatwo wyłamał kratę w

ono zbyt małe, aby się przez nie

miwszy to sobie zrezygnował z

Usiadł na podłodze w samym rogu pomieszczenia.
„Tyle trudu kosztowało mnie dotarcie tutaj, do czło
wieka na którego pomoc. tak bardzo liczyłem, a

■on...” — pomyślał i nagle zaczął się h;sterycznio śmiać.

■KONIEC

ale niestety rygle
stronie drzwi. Co
okienku, leci było
wydostać. Uświado-

dalszych wysiłków.

im nie bra
może uda się więc przy-
z Katowic punkty. Był

poważny sukces — nisza-
już od dalszych losów ze-

KOLEJNE zebranie szkolenio
we sędziów piłkarskich .odbędzie
się 3 kwietnia w-sali 402 Wydziału
Chemicznego Politechniki. Począ
tek o godz. 18.

WALNE zebranie
eze — ŃadwIśJenu
11 kwietnia o godz.
l-onie klubowym przy
tek.

sprąwozdaw-
odbędzie . -,s;ę
16.30'w pawie

ui. Kol-e-

*

AUTOMOBILKLUB organizuje
dziś, .1 kwietnia, rajd samojchodo-
wy '(start o godz. 13) na trasie

152 km, jutro natomiast (2 bm.)
eliminację rejonową mistrzostw

kartingowych (początek godz. 11
na stadionie Wisły).

Indeksu: 3500'


