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W BUDAPESZCIE na pół
kach księgarskich ukazał się
w języku węgierskim wybór
przemówień i artykułów I se
kretarza KC PZPR, Edwarda
Gierka.

W STOLICY Ludowej Re
publiki Ahgoli nastąpiło 2S

bm. parafowanie protokołu II

sesji polsko-angolskiej komisji
mieszanej w sprawie współ
pracy gospodarczej. Protokół

przewiduje rozszerzenie współ
pracy w dziedzinach: budowni
ctwa. przemysłu, gospodarki
morskiej, transportu, wymia
ny handlowej i pomocy .nau
kowo-technicznej.

OPUBLIKOWANY w Addis
Abebie komunikat naczelnego,
dowództwa sił zbrojnych Etio
pii informuje, że wojska rzą
dowe, po przeprowadzeniu do-

ZE ŚWIATA
brże przygotowanego natarcia,
zajęły w poniedziałek strate
giczne miasto Keręn, . ostatni

punkt oporu separatystów e-

rytrejskich.
W TOKU trwającej obecnie

na XXXIII sesji Zgromadze
nia Ogólnego NZ debaty roz
brojeniowej, szczególną uwagę
poświęca się problematyce
środków masowej zagłady, a

zwłaszcza broni nuklearnej i

chemicznej. Dlatego też z du
żym . zainteresowaniem przyję
ty został, zainicjowany, przez
delegację polską projekt rezo
lucji Zgromadzenia Ogólnego
w sprawie całkowitej elimina
cji broni chemicznej.

MINISTER spraw zagranicz
nych Francji Louis de -Guirin-

gaud zakomunikował, że za
mierza ustąpić ze swego sta
nowiska.
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Cw| Krakowa kształtować się
n będzie pod wpływem ni-

. Kł żu. Zachmurzenie duże z

H przejaśnieniami. Rano lo-
Kainie mgły i zamglenia,

w W ciągu dnia opady śnie
gu i deszczu ze śniegiem,

wiatry z kierunków poludnio-
).%ch i południowo-zachodnich
2—5 m/sek. Temperatura dniem

• od zero do plus 3, minimalna
* nocąodzerodominus4st.C.

Wi ggaHiEee Ksmcgwa
Pracownicy i właściciele SZK0ŁKI DRZEW, KRZEWÓW I

BYLIN — BR. GAŁCZYŃSKI i J. SLASKl w Krakowie

wpłacili, na kónło odbudowy krakowskich zabytków kwotę
, 20 ’tys. zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” przekazała 50

tyś. zł, a Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krako
wie. 32.975 zł.

Krakowskie Zakłady Usługowe „RENOWACJA”, Zakład

Własny WUSP „GROMADA” wpłaciły 10 tys. zl. OKRĘGO
WE PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLI I NASIENNICTWA

OGRODNICZEGO w Krakowie przekazało 10 tys. zł. ■
Przypominamy numer konta: Zarząd Rewaloryzacji Ze

społów Zabytkowych Krakowa, NBP VII O/M Kraków, nr

355'3-6321 -189-85. '(es)
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Święto narodowe

Jugosławii
Z okazji Dnia Republiki, świę

ta narodowego Socjalistycznej
Federacyjnej Republiki Jugosła
wii, I sekretarz.KC.PZPR - Ed
ward Gierek i przew-odniezący
Rady Państwa — Henryk ja
błoński przesłali do prezydenta
SFRJ, przewodniczącego Związ
ku Komunistów Jugosławii —

Josipa Broz-Tito depeszę z ser
decznymi pozdrowieniami i naj
lepszymi życzeniami. Depesza
Wyraża zadowolenie z pomyślnie
rozwijających się stosunków

między obu krajami i partiami.
Z tej samej okazji premier

Piotr Jaroszewicz wystosował
depeszę gratulacyjną do przewo
dniczącego Związkowej Rady
Wykonawczej SFRJ — Veselina

Dziuranovica.
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Cristina

księżna
Grace,

Najbardziej hip
notyczne
świata — w

nie hollywoodz
kich .specjalistów
od charakteryza
cji — mają: (od
góry) aktorka So
phia Loren
delka
Ferra re.

Monaco
komentatorka

sportowa Jayne
Kennedy 1 fran
cuska piosenkar

ka Sheila.
CAF — UPI

Nowe stacje CPN
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dalej będzie można przystąpić
do wodorowan.ia systemu chło
dzenia turbogeneratora. Wszyst
kie te czynności, związane z roz
ruchem wymagają najwyższej
precyzji. Pierwsze podanie pary
na turbinę powinno, nastąpić w

najbliższych dniach.

Znów porwanie we Włoszech
RZYM
We wtorek we Włoszech doko

nano kolejnego porwania. Dwaj
mężczyźni osaczyli -wthodzącęgo
wieczorem do domu 5,5-letniego
przemysłowca, dyrektora
„Europhon”,
zmusili go do
samochodzie,
nim odjechali.
phon” produkują sprzęt radiowo-

telewizyjny.

firmy
Andreę Zenesini i

zajęcia miejsca- w

po czym szybko z

Zakłady „Euro-

Wojna religijna na granicy Kolumbii i Brazylii

Kolejna masakra
w południowoamerykańskiej dżungli
CARACAS

Specjalny wysłannik PAP, Ry
szard Kapuściński, pisze: . Od
dział żołnierzy . amerykańskich,
który uczestniczył w operacji
przewiezienia z Gujany do St.

Zjednoczonych zwłok 912 czcicie-

Prapremiera w Chicago

„Raju utraconego”
K. Pendereckiego

Na 29 listopada br. zapowie
dziana została w Lyric Opera w

Chicago prapremiera nowej o-

pery Krzysztofa Pendereckiego
pt. „Raj utracony” do librett*

Christophera Fry, według poe
matu Miltona. Kierownictwo

muzyczne prapremiery sprawu
je dyrygent Bruno ~

reżyseria Virginia
scenografia -- Ezia Frigerio. W

gronie wykonawców solowych
wystąpią śpiewacy o niiędzyna-
rodowej sławie.

W styczniu 1979 „Raj utraco
ny” Pendereckiego wystawi —

po raz pierwszy w Europie —

słynny, teatr ..La Scala” w Me
diolanie: w przyszłym sezonie

opera ta zrealizowana ma być
przez Teatr Wielki w Warsza
wie. (i. par.)

Bąrtoletbi,
Puechera.

Śmierć po 37 latach agonii
PARYŻ
43-letnia Amerykanka, ■Ela iii? Esposito zraarła

w niedzielę na Florydzie po 37 latach agonii. Jest
to najdłuższy stan'agonalny odnotowany w histo
rii medyćyńy. • Elaine ■Espcsito zapadła, w

agonię li sierpnia 1941 :w'momencie', kiedy chirur
dzy wykonali jej już szew po operacji wyrostka
robaczkowego. Miała wówczas B lat. Ojciec
dziewczynki, aby zdobyć pieniądze na 'eczenie
córki zatrudnił się jednocześni - u 3 pracodaw
ców Opiekę nad chora sprawowała matka,
przewracając ją regularnie na łóżku * podając
jej tubka. Specjalne, płynne pożywienie. Zrozpa
czeni rodzice zawieźli nawet Elaine do Lourdes

w nadziei na cud, ale niestety, daremnie.
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benzynowych,
z niewielką
czy myjnią.

Przybywa w naszym kraju
coraz więcej samochodów,
przybywa też nowoczesnych
i na ogół dobrze wyposażo
nych stacji
często razem

stacją obsługi
Jedną z wyróżniających się
placówek tego typu jest sta
cja benzynowa w Olsztynie,
usytuowana przy wylocie w

kierunku Warszawy. Posiada

6 dystrybutorów, myjnię o-

raz warsztat naprawczy.

Czynna całą dobę oferuje
swoim klientom duży wybór
różnych akcesoriów. CAF
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Całe miasto pobielało, pierwszy śnieg podzałal mobilizująco na oso-

by, które mają go odgarniać... Szkoda tylko, że ni# na wszystkie.
Fot. JADWIGA RUBIŚ

li tzw. ,,Świątyni ludu” Jima Jo
nesa, opuścił już teren kolonii

tej sekty położonej w dżungli o

250 km na zachód od George-
town. Jednócześriie w stoiicy
Gujany policja miejscowa prze
słuchuje 80 pozostałych przy ży
ciu członków fanatycznej sekty,
z których część oskarżona O mor

derstwa i inne przestępstwa ma

stanąć przed sądem. Jednakże
bliższe szczegóły o działalności

sekty, cieszącej się poparciem
wysokich osobistości amerykań
skich, są nadal otoczone atmo
sferą tajemniczości, z którą sty
kałem się przez cały czas moje
go pobytu w Gujanie.

Jednocześnie rozgłośnia radia

kolumbijskiego „Super de Co-
lombia” nadała z Bogoty infor
macje, że w innej kolonii fana
tyków amerykańskich, należą
cych do sekty pod nazwą „Nowy
Kościół Boży”, znajdującej się
na granicy Kolumbii ■Brazylii,
doszło

której
Wśród
wielu
okoliczne dżungle. Bliższe szcze
góły tej kolejnej. masakry do-

do wojny religijnej, w

poniosło śmierć 200 osób,
nich znajduje się też

Indian zamieszkujących

Terminy ferii szkolnych
Jak informuje Ministerstwo

Oświaty i Wychowania, w .roku

szkolnym - 1 .978/7.9 obowiązywać
będą następujące . terminy ferii
i przerw .w zajęciach lekcyj
nych: .

przerwa świąteczna dla wszy
stkich szkół — w terminie od ,22
do 27 grudnia: ,.

ferie . zimowe dla uczniów
szkół' podstawowych w okresie
22 stycznia — 3 lutego 1979? a

dla. młodzieży szkół średnich
5—17 lutego 1,979;

przerwą wiosenna we wszyst
kich szkołach od 12 do 17 kwiet
nia 1979;

wakacje letnie dla szkół pod
stawowych w okresie

czerwca do 18 sierpnia
dla szkół-średnich od 25

ca do 31 sierpnia 1979.

od 11

1979, a

czerw-

Biuro Polityczne KC PZPR za
poznało się 28 bm. ze sprawo

zdaniem delegacji PRL, która

pod przewodnictwem T sekreta
rza KC PZPR, Edwarda Gierka

uczestniczyła w moskiewskiej
naradzie Doradczego Komitetu

Politycznego Państw-Stron U-

kładu Warszawskiego.
Aprobując w pełni stanowisko

zajęte przez delegację wobec o-

mawianyeh przez Komitet pro
blemów, stwierdzono, że narada

ta, przyjęte na niej dokumenty i

uchwały mają szczególnie, donio
słe znaczenie dla dalszego pogłę
biania jedności wspólnoty
państw socjalistycznych i dla re
alizacji jej pokojowej linii na a-

renie międzynarodowej. PRL

traktuje istnienie wspólnoty
państw socjalistycznych jako
podstawę niepodległego bytu na
rodu polskiego, suwerenności i
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piero napływają i mają być po
dane do wiadomości

szych dniach. -.

Wiadomo tylko, że

jujących. fanatyków
się Amerykanka,

w najbliż-

wśród wor

wyróżnia
Sofia Miller,

znana jako ..biała bogini Ama
zonii” — duchowa przywódczyni
członków kilkunastu gmin tego
kościoła, zajmujących obecnie

teren ponad . 4C0 km kwadrato
wych w Selwie Amazońskiej.

innnnuwfinnnimiiiHfiifi

Fot. JADWIGA RUBlS

ABBAOĄBBAOABBAOABBAOABBA

i,ABBA“
szwedzki film muzyczny

f tournee „ABBY” po Australii, wszystkie światowe
< przeboje tego zespołu — kolor — panorairu — 96

I minut, dobrej rozrywki.
} OD 30 LISTOPADA w kinie „ŚWIT” —

J godzina 16, 18, 20
I OD 1 GRUDNIA w kinie „WOLNOŚĆ” —

j godzina 10, 12, 16, 18, 20

ABBAOABBAOABBAOABBAOABBA

bezpieczeństwa. Dlatego od po
czątku istnienia Układu War
szawskiego Polska wilosi swój
wkład w umocnienie tego koali
cyjnego sojuszu obronnego, sto
jącego na straży dorobku wszys
tkich krajów wspólnoty. Zwar
tość Układu Warszawskiego, je
go konsekwentnie pokojowa li
nia, to kluczowy warunek za
chowania i utrwalenia bezpie
czeństwa w Europie.

Moskiewska Deklaracja państw
Układu Wa rsznwskiego stanowi

dobitne potwierdzenie woli kon
tynuacji odpowiadającego żywot
nym interesom wszystkich naro
dów procesu odprężenia, rozsze
rzania go i uczynienia nieodwra
calnymi. Potwierdzając swe dąże
nie do pełnej j integralnej reali
zacji Aktu Końcowego konfe
rencji helsińskiej, państwa so-

cjalistvczne będą nadal zmierzać

do wcielania w życie zasad po
kojowego współistnienia, równo
prawnej i wzajemnie korzystnej
współpracy miedzy krajami o

odmiennych systemach. Funda
mentem bezpieczeństwa i trwa
łego pokoju w Europie jest nie-

p« d wa żal ność poi i tyczno-teryto-
rialnego porządku, który po
wstał w rezultacie zwycięstwa

nad hitleryzmem.
W Dek) aracji no czoło wszyst

kich zadań postawiona została
konieczność zahamowania wy
ścigu zbrojeń i przejścia do rze-

czvWs‘stern rozbrojeni*. Sprawą
o najwyższej wadzo jest umoc
nienie systemu zakazu rozprze
strzeniania broni nuklearnej i

ograniczenia zbrojeń w tej dzie
dzinie. Podkreśl?, iąe ponownie
poparcie dla r* dziecko-?, mery-
kańskich rokowań o ogranicze
niu ofenśvwnvch zbrojeń
strategicznych i oczekuje wraz

z innymi krajami rychłego 7?-
wareia tc^o porozumienia, PRL

będzie aktywnie nożestni-

jeżyć w działaniach. ną.rzocT rea-.

lizaoh zawartych w Dei-Hracji
inicjatyw i propozycji zmierza
jących do ęgr?niozeni*. zbrojeń
masowej zagłady. Szczególne
znaczenie cały naród polski
przywiązuje do zapobieżenia
wprowadzeniu do produkcji i

rozmieszczeniu w Europie broni

neutronowej, gdyż cofnęłoby to

proces odprężenia.
. PRL aktywnie współuczestni
czyć będzie również W stara
niach o osiągnięcie postępu w

wiedeńskich rozmowach w spra
wie ograniczenia sił zbrojnych i

(Dokończenie na, str. 2).

Pierwszy śnieg okazał się niebez
pieczny, sfotografowany przez u as

. .star*’ wpadl w poślizg kolo Brze
ska Nowego, Mimo że wyglądało
to groźnie, kierowca i pasażer wy
szli bez szwanku, rozsypały się
tylko transportowane. z Puław

jabłka. Ale jest to pierwszy syg
nał ostrzegawczy,...
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Poslediente Biura Politycznego I

Kwiieiu Centralnego PZPR
r (Dokończeni! ize str. 1) •

ybrojeń w EurojSie \Srodkowej o-|

ras ódnosie się z) inwagą do in-j
nych działań na rsem: zmniejszę-1
ńia zbrojeń konwencjonalny eh,,
ograniczenia hudżetóir militar-j
nych i podjęcia realnych kroków'

rozbrojeniowych, bez yioruszaniai
bezpieczeństwa żadnej strony.

PRL podziela stanowisko, że,
wobec wzmaganego przez pań
stwa NATO wyścigu zbą^jeń ko
nieczne jest zachowanie i
nienie obronnego po
Zjednoczonych Sił Zbrojnych U-
kładu Warszawskiego. R\
eześnie dążyć należy do <

go doskonalenia rrteehanizi

koordynacji wspólnej, pokojowej!
polityki i zacieśnienia współdzia
łania wszystkich. so.iuśsniczy<Vi
państw w jej realizacji na arenńp i

międzynarodowej.
Pęlska będzie Zdecydowanie'

przeciwstawiać się wszelkim
działaniom, które osłabiałyby
zwartość i zdolność obronną U-

kładu, jako wymierzonym prze
ciwko żywotnym Interesom

wszystkich jego państw człon
kowskich i ich narodów.

Biuro Polityczne KC PZPR o-

mawiając całokształt sytuacji
międzynarodowej podkreśliło, że
. PRL będzie nadal wnosić swój
wkłąd w pogłębianie jedności
wszystkich sił socjalizmu, wol-

u umoc-i

thpncjału
' lich u-
RSwno-

> dalsze.- '

tizrhów

Dokumenty 60-lecia KPP

i 30-lecia zjednoczenia
ruchu roktmczego
w Centralnym Archiwum

KC PZPR
W połowie grudnia przypada-

, ją dwie historyczne rocznice —

3C-lecie Kongresu Zjednocze
niowego PPR i PPS, który po
wołał dó życia' Polską

’ Zjedno
czoną Partię Robotniczą oraz fio
lecie Komunistycznej Partii Pol
ski powstałej ze zjednoczenia
SDKPiL i PPŚ-Lewicy. Wyda
rzenia te oraz działalność obu

partii znalazły odbicie w boga
tych zbiorach Centralnego Ar
chiwum KC PZPR.

Jak informuje dyrektor Ar
chiwum, prof. Janusz Durko,

ma ono 368 zespołów i kolekcji
dokumentów ó łącznej objęto
ści 840 mb. (ok. 100 tys. teczek),
wspomnienia i relacje o łącznej
objętości 138 mb. (ok. 22 tys. te
czek). ok. 1800 tys. zdjęć-nega-
t.ywów, ok. 1900 tys. mikrofil
mów oraz ponad 23 tys. fotogra
fii.. Bardzo poważna część doty
czy KPP, PPR, PPS, a przede
wszystkim zjednoczenia ruchu

robotniczego i powstania PZPR.

I. grudnia godzina 16.30,

Dziennikarze

oczekują tarnowian
W najbliższy piątek (1 grud

nia) mieszkańcy Tarnowa i wo
jewództwa będą mieli możność
udziału w nietypowym spotka
niu z dziennikarzami. Miano
wicie, Czytelnicy- prasy, Radio
słuchacze i Telewidzowie mogą
w tym dniu na zasadzie dowol
nego wyboru, rozmówcy podjąć
indywidualne rozmowy, na do
wolne tematy z pracownikami
środków masowego przekazu,
imanymi im z publikacji.

Tego dnia w godzinach 16.30—

18,30 w „Sali Lustrzanej” w

Tarnowie (ul. Wałowa 1.0) ńa
rozmówców oczekiwać będą: J.
Sądecki, Z. Satala, Z. GuzOW-
ski („Gazeta Południowa”), S.

Ciepły („Gazeta Południowa” i

„TEMI”), L. Konarski, Z, Rin-

ger, Z. Szych („Dziennik Pol
ski”), M. Nowy („Echo Krako
wa”), Teresa Siedlar, Barbara
Tomaszewicz (Polskie Radio), F.
Palowski, A. Urbańczyk (TV),
J, Domański („Aura”), Elżbie
ta Zborowska („Hasło Ogrodni
cze”), Grażyna Pokorna („Kwia
ty”), A. Cichówiez („Tempo”),
W. Krupiński („Student”), S.
Bortnowski, W. Pykosz („Życie
Literackie”), Z. Turek („Prze
krój”), Józefa Hennel („Tygod
nik Powszechny”), E. Głomb

(„Tarnowskie Azoty”), A. Jur
czak („Metalpwiec Tarnowski”).

Spotkanie zorganizowane zo-

»tało z inicjatywy Zarządu Od
działu Stowarzyszenia Dzienni-

fcjtfzy Polskich w Krakowi*.

noścf narodów i postępu. W ży
wotnym interesie umocnienia

tych sił leży zdecydowane prze
ciwstawienie się antypokojowe-
mu i hegemonistycznemu kurso
wi kierownictwa Chin, które

sprzymierza się z przeciwnikami
odprężenia i dąży do destabili
zacji sytuacji w świecie a szcze
gólnie w Europie. Polska, która

gorąco popierała bohaterską
walkę narodu wietnamskiego o

wolność i niezależność oraz z

szacunkiem odnosi się do jego
pracy nad likwidacją zniszczeń

wojennych i pokojowej polityki,
wita z uznaniem zawarty mię
dzy ZSRR i SRW układ o przy
jaźni i współpracy jako wyraz
socjalistycznego internacjonali
zmu.

Biuro Polityczne podkreśla do
niosłe znaczenie deklaracji o sy
tuacji na Bliskim Wschodzie, u-

1 znajar że droga do trwałego po
koju i bezpieczeństwa dla kra-
,Vtw tego regionu świata, w tym
d^a Izraela, prowadzi nie przez

separatystyczne porozumienia,
le w poprzez ustalenia konferen
cji', pokojowej z udziałem wszys-
tki<4h zainteresowanych państw,
poo rzez realizację rezolucji ONZ.

Po’
Rad:
kładu1 ,Warszawskiego, wespół z

innynp państwami socjalistycz
nymi, w przyjaznej współpracy
z ruelpim krajów ńiezaangażo-
wanychlj wszystkimi innymi si
lami dąfeącymi do realizacji, pod
stawowe®^! prawa ludzi i naro
dów — pjńawa do życia w poko
ju, wnosiła będzie swój wkład do
umacniania światowej koalicji
walki o jnęłożenie kresu wyści
gowi zbiwfidń, o międzynarodowe
bezpieczeiiśkwo i powszechny po
kój.

Biuro Polityczne KC PZPR za
poznało się z informacją o

rozwoju rolniczych spółdzielni
produkcyjnych w latach 1974—78.

Stwierdzono, że w tym okresie

nastąpił ilośtiowy i jakościowy
rozwój Spółdzielni produkcyj
nych- wzrósł1 ich autorytet w

środowisku Wiejskim. Zwiększy
ła się ilość iowyeh członków i

przeciętny ę^hszar spółdzielni.
Wzrosła wydafiność z hektara, a

także pogłowite zwierząt, choć

przyrost pogłowia bydła nie na
dąża za wzrośtem areału grun
tów spółdzielćąych. Nastąpi! dal
szy rozwój kottperacji spółdziel
ni z rolnikami indywidualnymi.
Poprawiły się warunki pracy i

n^sgsa wespół ze Związkiem
Izłjcrkim, z sojusznikami z U-

20 stycznia 1979 roku
odbędzie się X Zjazd TPP R

28 bm. odbyło się w Warsza
wie plenum ZG TPP-R. Podjęto
uchwałę o zwołaniu w dniu 20

stycznia 1979 r. — w roku ob
chodów 35. roczndćy powstania
PRL — X Krajowego Zjazdu
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej, który podsumuje
działalność ideowo-wychowaw-
czą Towarzystwa w minionych 4
latach i przyjmie program dzia
łania tej organizacji do 1983 r.

Zjazd dokona również zmian' i

poprawek w statucie TPP-R,
wybierze nowe, naczelne wła
dze. Obrady prowadził członek
Biura Politycznego KC PZPR,
przewodniczący ZG TPP-R, wi
cepremier Jan Szydlak.

TPP-R liczy dziś blisko 4,5
min członków zrzeszonych w ok.
65 tys. ogniw podstawowych we

wszystkich środowiskach społe
cznych i zawodowych, w mieście
i na wsi. Do TPP-R należą, na

prawach członkostwa zbiorowe
go, załogi wielkich zakładów

przemysłowych'. Działając w ra
mach F.TN, pod ideowym kiero
wnictwem PZPR, Towarzystwo
upowszechnia wiedzę o historii,
dniu dzisiejszym i perspekty
wach rozwojowych Kraju Rad, o

życiu i pracy jego obywateli, o

wszechstronnej, braterskiej
współpracy polsko-radzieckiej.

„Ptak północy i ptak słoń
ca”, to longplay to języku
angielskim i francuskim
przeznaczony dla dzieci, któ
ry nagrała
Monaco —

sprzedaży
czony na

organizacji
problematyką dziecięcą. My
ślą przewodnią pierwszej w

życiu księżnej Grace płyty
jest wezwanie do poszano
wania natury.

ostatnio księżna
Grace. Dochód ze
zostanie przezna-
potrzeby różnych

zajmujących się

ECHO KRAKOWA

rozwinęła się działalność socjal
no-bytowa, znacznie wzrósł do
chód ogólny spółdzielni i dochód
do podziału między członków i
ich domowników.

Biuro Polityczne stwierdziło,
żc obecny stopień rozwoju spół
dzielczości rolniczej stwarza pod
stawy dalszego zwiększania plo
nów, wzrostu produkcji zwierzę
cej, rozwoju przetwórstwa i

przemysłu rolnego, usług, zwła
szcza mechanizacyjnych i budo
wlano-montażowych. Niezbędne
jest zwiększenie w spółdzielniach
liczby fachowców z wyższym i
średnim wykształceniem, rozwój
samorządności oraż dalsze dosko
nalenie i pogłębianie współpra
cy z rolnikami indywidualnymi.
Biuro Polityczne KC PZPR za

akceptowało informację Mini
sterstwa Pracy, Płac i Spraw
Socjalnych oraz Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej w

sprawie podejmowania kroków
sprzyjających dalszej poprawie
jakości i efektywności pracy za
trudnionych w służbie zdrowia i

opieki społecznej, a także stwo
rzenie korzystniejszych warun
ków do naboru pracowników
tam, gdzie najbardziej odczuwa
się niedobór kadr medycznych.

Spotkanie P. Jaroszewicza

z Prezydium Komitetu

Nagród Państwowych
• Członek Biura Politycznego

KC PZPR., prezes Rady Mini
strów Piotr Jaroszewicz, spot
kał się 28 bm. z członkami Pre
zydium Komitetu Nagród Pań
stwowych, kończącego 4-letni o-

kres działalności. Premier po
dziękował członkom Komitetu
za aktywną działalność, pod
kreślając wzrost roli i znaczenia

nagród państwowych w cało
kształcie polityki- igesppćlarczęj ..i

kulturalnej. państwa. Nagrody
te stały śję. bodźcęm, a .równo?
cześnic ważnym stymulatorem
rozwoju nauki,
ratury i sztuki.

Nawiązując do
i VII r Zjazdów
chwał XII Plenum. premier
wyraził nadzieję, że do Komi
tetu będzie zgłaszanych coraz

więcej osiągnięć powstałych we

współpracy ludzi nauki i tech
nik', osiągnięć przynoszących
efekty ekonomiczne naszej go
spodarce.

Zabierając głos, przewodniczą
cy Komitetu Nagród Państwo
wych, prof. dr Janusz Grosz-
kowski przedstawił propozycję
dotyczące działania Komitetu w

przyszłej kadencji. Zapropono
wał również wprowadzenie no
wego rodzaju nagrody — nagro
dy państwowej specjalnej, któ
ra byłaby przyznawana wyłącz
nie na wniosek prezesa Rady
Ministrów.

techniki, lite-

programów VI
PZPR oraz u-

Z obrad krakowskiej „20“ w KRZZ

Sprawy socjalne
równie ważne jak produkcja
Przedstawiciele 20 największych zakładów Województwa miej

skiego krakowskiego spotkali się wczoraj w siedzibie Krakow
skiej Rady Związków Zawodowych na naradzie poświęconej
omówieniu zadań wynikających z potrzeby poprawienia warun
ków socjalnych w krakowskich zakładach przemysłowych w

przyszłym roku. W obradach uczestniczył sekretarz KK PZPR
— Henryk Michalski.

Podstawą dyskusji był referat wiceprzewodniczącego KRZZ
— Mariana Smugi. Obok niewątpliwych osiągnięć, do jakich mo
żna np. zaliczyć fakty skorzystania w br. przez 200 tysięcy pra
cowników naszego województwa z wczasów-, 127 tys. dzieci z

kolonii, 17 tys. osób z regularnych posiłków regeneracyjnych,
wielu tysięcy osób ze 183 stołówek, wcia.ż występują, niestety,
zjawiska negatywne i różnego rodzaju niedociągnięcia w dzia
łalności socjalno-bytowej. Zbyt mało np. robi się w niektórych
zakładach w celu zmniejszenia emisji pyłów i gazów oraz hałasu
w pobliżu stanowisk pracy, nie wszędzie wyposażono pracowni
ków, na czas w odzież zimową, mimo że powybijane były okna
w halach fabrycznych, nie było ciepłej wody. Niepokój musi bu
dzić także fakt niewykorzystania miejsc Wczasowych w pe
wnych zakładach (m. in. w HiL) podczas gdy w innych miejsc
tych brakowało.

Aby poprawić istniejącą sytuację w zakresie bhp, planuje się
w wielu zakładach przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz

zmiany technologii produkcji. Wraz z poprawą warunków pracy
będzie się jednak dążyć- do zwiększenia zdyscyplinowania załóg,
gdyż obecnie notuje się zbyt dużą fluktuację kadr oraz niepo
kojącą absencję chorobową.

W dyskusji, w której zabrali głos m. in. przedstawiciele „Szad
kowskiego”, „Polfy”, „Stomilu”, Zakładów Tytoniowych mówio
no także o sprawach pracowniczych ogrodów działkowych, le
czenia sanatoryjnego, zaopatrzenia bufetów itp.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Państwa, H, Jabłoński przyjął
28 bm. członka Sekretariatu

Generalnego Powszechnego
Kongresu Ludowego, dowódcę
sit zbrojnych Libijskiej Arab
skiej Dżamahiriji Ludowo-So-

ćjalistycznej, brygadiera Abu
Baker Junisa Dżabera. Libij
skiego gościa przyjął także

prezes Rady Ministrów, P. Ja
roszewicz. Tego samego dnia

gość z Libii opuścił nasz kraj.
fiO-LECIE działalności obcho

dzi w br. Instytut Biologii Do
świadczalnej PAN im. Marce
lego Nenckiego, czołowa pla
cówka nauk, biologicznych w

kraju. Działalność Instytutu o-

mawiano 28 bm. na posiedze
niu Prezydium PAN w War
szawie. Podjęto uchwałę o zor
ganizowaniu — począwszy od

r. 19*9 — dorocznych odczy
tów naukowych imienia wybit
nych uczonych polskich.

W WARSZAWIE obradował
28 bm. X Zjazd Związku Spól-

Z KRAJU

arabskim

śmierci

działacza
nierióm-

nlepodle-

dzielni Niewidomych. < Delegaci
reprezentowali lS-tysięczńą rze
szę zatrudnionych w spółdziel
niach pracy na terenie całego
kraju.

Z OKAZJI Międzynarodowe
go Dnia Solidarności z Naro
dem Palestyńskim — obcho
dzonego na mocy uchwały
ONZ 29 bm. Polski Komitet
Solidarności z Narodem Azji
i Afryki opublikował oświad
czenie, wyrażając wraz, z ca
łym polskim społeczeństwem
wyrazy solidarności z

narodem Palestyny,
W 3S. ROCZNICĘ

Marcelego Nowotki,
ruchu robotniczego,
nego bojownika o

gtóść Polski, współorganizatora
PPR 1 I sekretarza jej KC —

snoleczeństwo Warszawy od
dało 28 bm. hołd jego pamięci,

NA CMENTARZU Komunal
nym na' Powązkach w War
szawie 28 bm. odbył się po
grzeb znanego pisarza i działa
cza społecznego
Olchy. Zmarły
nim działaczem

wego.

— Antoniego
byt dlueolet--
ruchu ludo-

Kwiaty na grobie
Zbigniewa Skolickjego

■Delegacja władz, miasta z Wi-

ćeprezyłientćm-
’ 'm. Krakowa.

Andrzejem Żmudą i przedsta
wiciele aktywu społeczno-gospo
darczego złożyli wczoraj wią
zanki kwiatów na grobie zmar
łego przed siedmiu laty prze
wodniczącego Prezydium Rady
Narodowej Miasta Krakowa.

Zbigniewa Skolickiego.

Społeczna kontrola
związków zawodowych
W naszym województwie dzia

ła 16 zespołów związkowej
kontroli społecznej, w tym: ze
spół wojewódzki (liczący 21 o-

sób), 4 dzielnicowe. 9 miejsko-
gminnych i 2. gminne (w Gdo
wie i Alwerni). Terenem ich

wrę-

Sztandat
dla handlowców

Odbyła się uroczystość
czenia sztandaru Komitetowi
Zakładowemu PZPR przy Woj.
Przeds. Handlu Wewnętrznego.

KZ PZPR przy WPHW legi
tymuje się dobrymi wynikami
pracy ideowo-wychowawczej
wśród pracowników operatywu
handlowego i usługowego. Sku
pia w ramach pięciu OOP 420
członków i kandydatów PZPR.
W br. do socjalistycznego
współzawodnictwa. pracy przy
stąpiło 2.358 pracowników, ó ty
tuł BPS współzawodniczy 201

zespołów, a o Handlowy Znak
Jakości ubiegają się 62 sklepy.
Aspekty pracy zakładowej orga
nizacji partyjnej zostały pod
kreślone w okolicznościowym
referacie I sekretarza KZ PZPR

przy WPHW — Marii Mąkulec.
Podczas akadentii 15 pracow

ników przedsiębiorstwa Otrzy
mało legitymacje członkowskie
PZPR, a 38 legitymacje kandy
dackie. Wyróżniający się wśród

załogi zostali udekorowani re
sortowymi Odznakami „Zasłu
żony Pracownik Handlu” oraz

Odznakami „Za pracę społecz
ną dla m. Krakowa”- (Z)
Uznanie dla honorowych

dawców krwi
W Teatrze Ludowym w No

wej Hucie odbyła się wczoraj u-

roczysta akademia z okazji. „Dni
Honorowego Krwiodawstwa”.

Przewodniczący Komisji Krwio
dawstwa
kowskim
Doleżal
2.0-letnią
honorowego oddawania krwi —

najcenniejszego z lekarstw. 10
osób otrzymało odznaki Zasłużo
ny Honorowy Dawca Krwi a 6
klubów HDK otrzymało listy
pochwalne prezesa ZG PCK.
Złote Odznaki Honorowego
Dawcy Krwi otrzymało 20 cz.łon-
ków Klubu HDK przy HiL a

szczególnie zasłużonym dla pro
pagowania 'krwfodawsttya

’ drę
czono dyplomy. W akademii

Wżią? udziśł '

wiceprezydent m.

Krakowa, Eugeniusz Jańczarski.

Sesja naukowa w SITG
Dzisiaj odbędzie się w Domu

Technika sesja naukowa po
święcona 500-leciu eksploatacji
węgla kamiennego na Dolnym
Śląsku, 450-leciu .wydania „Or-
dunku Górnego” oraz 100-leciu

przy Zarządzie Kra-
PCK, prof. Marian
zapoznał zebranych z

historią pięknej akcji

działalności jest przede wszyst
kim rynek artykułów konsump
cyjnych zarówno żywnościo
wych, jak i przemysłowych, ga
stronomia oraz usługi. Członko
wie zespołów mają również u-

prawnienia przeprowadzania
kontroli w zakładach przemy
słowych produkujących wyroby
rynkowe.

W ub. r. przeprowadzono po
nad 5.200 kontroli, w br., do koń
ca września — 4 .438. Skontrolo
wano m. in. 2 .605 sklepów oraz

kiosków uspołecznionych i pry
watnych, 813 zakładów gastro
nomicznych, 132 stołówki i bu
fety zakładowe, 798 zakładów

usługowych, 82 kolonie letnie i
ośrodki wczasowe oraz 8 ośrod
ków służby zdrowia. W wielu

przypadkach ujawniono pobie
ranie wyższych cen od obowią
zujących, Oszukiwanie na wa
dze, chowanie atrakcyjnych to
warów pod ladę itp.

Ocena skuteczności działania,
społecznej kontroli związków
zawodowych była jednym z te
matów wczorajszego posiedze
nia Prezydium Wojewódzkiego
Komitetu Kontroli Społecznej w

Krakowie. Obrady prowadził
zastępca przewodn. WKKS —

Marian Smuga.
Bardzo wysoko oceniano wysi

łek ludzi zaangażowanych w

działanie mające na celu obro
nę interesów społecznych. Za
bierający głos w dyskusji pod
kreślali jednak nie zawsze je
szcze. wystarczającą skuteczność

owych kontroli i reakcji na nie.
Stwierdzono również, . że zbyt
rzadko kontrolowane były ośro
dki służby zdrowia, podobnie jak
kolonie letnie czy ośrodki wcza
sowe. A wiadomo, że szczegól
nie działalność- służby zdrowia,
wywołuje często ki'-ytyczne u-

wagi w społeczeństwie. (bog)

założenia Czytelni Polskich A.
kademików Górniczych w Leo-
ben. Zebrani wysłuchają trzech,
referatów — dotyczących
wspomnianych rocznic — przy,
gotowanych przez prof. Jerzep,
Jarosa, mgr Józefa Piotrowicza
i doc. inż. Karola Jahodę.

W czasie sesji podsumowany
zostanie także dorobek Kra
kowskiego Oddziału .Stowarzy
szenia Inżynierów i Techniką^
Górnictwa — za rok 1978.

Najlepsi studenci
Zakończyły się eliminacje

współzawodnictwa w nauce j
pracy społecznej o odznakę im.

Mikołaja Kopernika. Wczoraj,
spotkali się w „Jaszczurach”
studenci, którży osiągnęli w ro
ku 1977/78 najlepsze wyniki w

nauce — średnia powyżej 4,8-
a jednocześnie byli czynnymi
działaczami organizacji studen
ckiej, uczestniczyli w pracach
kół naukowych. 11-u najlep
szym wręczono Złote Odznaki
im. Mikołaja Kopernika, dy.
plomy i nagrody w postaci do
finansowania do wycieczek Al-
maturu. A oto lista zwycięzców
konkursu: Andrzej Dąbrowski
AE. Maciej Szymkat — AGH,
Henryk Szot — AR, Ro
man Kurzawski ASP, Dobie
sław Dudek AWF, Leszek Woj
nar PK. Ewa Kowalczyk PWSM
Ewa Taraszkiewicz PWST,
Krzysztof Ciesielski UJ, Anna

Szymańska WSP. (ag)
W Mogilanach

o naukozrtawstwie
W Ośrodku Prący Twórczej

PAN . w Mogilanach rozpoczęto
się dzisiaj dwudniowe plenarni
posiedzenie Komitetu Nauko-

znąwczęgb Polskiej Akademii
Nauk, poświęcone omówieniu
dorobku ośrodka „krakowskiego
w tej dziedzinie. Program po
siedzenia wypełni 7 prelekcji,
które . wygłoszą pracownicy
naukowi' krakowskich szkól

wyższych. Warto wspomnieć, iż

wyznaczenie , jako miejsca po-
siedżenia Mogilan

’

V Krakowi

świadczy o wzroście' zaintereso
wania krajowej opinii nauko1

wej dorobkiem środowiska kra
kowskiego.

Kadry techniczne
w przemyśle

Wczoraj w Krakowskim Od
dziale Naczelnej Organizacji
Technicznej odbyła się narada
na temat wykorzystania kadr

technicznych w przemyśle, zor
ganizowana przez NOT i Komi
tet Naukowo-Techniczny d/s
Doskonalenia Kadr Technicz
nych.

Na naradzie wygłoszono refe
raty: „Wykorzystanie kadr tech
nicznych w dużym zakładzie
przemysłowym na przykładzie
Zakładów Azotowych w Tarno
wie” — mgr inż. St. Opałki o-

raz „Możliwości i warunki pod
noszenia poziomu kwalifikacji
kadry inżynieryjno-technicznej
— dr T. Mroczkowskiego, (k)

70-lecie urodzin
Juliusza Kędziory

70-lecie urodzin obchodził 28 bm.
pisarz krakowski — Juliusz K?"

dziora, który debiutował w 1936r.
powieścią „Marcyną”, wyróżnię
ną I nagi’odą w konkursie pf:
wieściopisarskim „Ilustrowanej
Kuriera Codziennego”. Debiu
tem dramatopisarskim tego au
tora była „Burza”,, której pra
premiera odbyła się na scenie
Teatru im. J. Słowackiego
1938 r. J . Kędziora, wieloletni

współpracownik. Polskiego Rad’’
i pism literackich, napisał V'
wojnie kilka popularnych ksią
żek młodzieżowych oraz znaną

trylogię, na którą złożyły się -

„Portret człowieka”, „Na dra
gach słowa. Portret apostoła" a*
raz „Światło w ciemności. 2°*'
tret świętego”. Z okazji
leuszu pisarz otrzymał listy gra
tulacyjne m. in. od ZLP.

Jubileusz Instytutu
Technologii Nafty

Instytut Technologii Nafty
Krakowie obchodzi w tym roku

20-lecie swej działalności. O
robku jednego z najnowoczr
śniejszych w kraju ośrodków b”

dawczych, opracowującego tec„

nologię przetwórstwa ropy
towej'mówił wczoraj na konia

rencji prasowej dyrektor nacze,
ny mgr Tadeusz Kapcia. Instytu
opracował już wiele technolog
produkcji asfaltu, smarów i Pa
liw. Obecnie trwają badania na

nowymi technologiami um°z
wiającymi wyeliminowanie in’

portu niektórych produktów na

towych,
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POLONIA W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Odrodzona Polska

W Auli Uniwersytetu Jagieł-
lońskiego rozpoczęła się dzisiaj,
jojganizowana przez Instytut
Badań Polonijnych UJ, dwu
dniowa konferencja na temat
r3li Polonii w walce o niepod
ległość Polski w okresie I woj
ny światowej.

Program spotkania zawiera
wystąpienia: prof. dr Lecha

Trzeciakowskiego, prof. dr Ma
riana Zgórniaka, prof. dr Ma
riana M. Drozdowskiego, doc.
dr Hieronima Kubiaka, prof. dr

Andrzeja Brożka, doc. dr Mi
rosława Francića, mgr Marii I-

gnatowńcz-Mrozowskiej, prof. dr

Wojciecha Wrzesińskiego, dr Ha
liny Florkowskiej-Francić i dr
Adolfa Juzwenki.

Przedstawiamy Czytelnikom
relacje z wystąpienia prof. MA-
kiana zgórniaka.

PIERWSZYCH LA
TACH naszego wieku
na kontynentach obu
Ameryk żyło 3.200
tys. Polaków. 3 milio

ny w Stanach Zjednoczonych,
45 tys. w Kanadzie, 100. tys. w

Brazylii i 32 tys. w Argentynie.
W zgrupowaniach Polaków
mieszkających na obczyźnie
działały organizacje kultywują
ce tradycje narodowe i niepod
ległościowe. Oto kilka z nich:
„Gmina Chicago”, założona w

1866 roku była poprzednikiem
założonego w 1880 r. Związku
Narodowego Polskiego. W 1874
powstało Zjednoczenie Polskie

Rzymsko-Katolickie w Amery
ce a w 1898 r. Związek Polek.
Powstawały też organizacje pa
ramilitarne jak np.: „Ochotni
cy Pułaskiego”, „Towarzystwo
Gwardii Kościuszki”, „Towarzy
stwo Wolnych Polskich Kraku-,
sów”. W 1887 r. powstało So
kolstwo Polskie w Ameryce zaś
w 1894 — Związek Sokołów Pol
skich w Ameryce.

Pierwszy Kongres Narodowy
Polski, w czasie którego odsło
nięto pomniki Tadeusza Koś
ciuszki i Kazimierza Pułaskie
go, wydał w' maju 1910 roku w

Waszyngtonie rezolucję stwier
dzającą m. in.: My Polacy ma
ny prawo do bytu samodzielne
go narodowego i uważamy za

swój święty obowiązek dążyć
do osiągnięcia niepodległości po
litycznej dla naszej ojczyzny
Polski.

Dwa lata później na Między
narodowym Zjęździe Związków
Sokolich w Pittsburgu połączo
no związki sokolskie w jedną
organizację, a z dziewięciu sto
warzyszeń polonijnych stworzo
no Komitet Obrony Narodowej,
zasilający z czasem Polski
Skarb Wojskowy znacznymi do
tacjami uzyskanymi ze składek.

YBUCH WOJNY zasko
czył polską emigrację i

spowodował w niej po

zwolenników uzyskania niepod
ległości przy pomocy państw a-

lianckich i widzących tę samą
możliwość dzięki państwom cen
tralnym. Przede wszystkim
jednak wojna w Europie
zaktywizowała

'

emigrantów.
Wzmożono zbiórkę pieniężną.
Aleksander Dębski, sekretarz
KON-u przywiózł do Krakowa
3500 dolarów dla Komisji Woj
skowej, kierowanej przez Wła
dysława Sikorskiego. Ignacy
Paderewski utrzymywał łącz
ność pomiędzy Szwajcarskim
Komitetem Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce a Centralnym
Komitetem Ratunkowym w A-

meryce. Emigranci rwali się do
walki — głównie młodzież so
kolska. Ale Henryk Sienkie
wicz nawoływał do nieangażo-
wania się na razie po żadnej
stronie: „...Czekajcie cierpliwie
i nie twórzcie legionów na ni
czyją korzyść...".

Ale do walki przygotowywa
no się. Po długich staraniach i

pertraktacjach w 1917 roku o-

twarto szkołę wojskową w To
ronto i Szkołę Podchorążych w

Cambridge Springs (USA).
22 stycznia 1917 roku prezy

dent Wilson złożył w kongresie
deklarację, w której za jeden
z warunków przyszłego

'

pokoju
uznawał powstanie niepodległej,
zjednoczonej i samoistnej Pol
ski. Ale na razie trwała woj
na. Paderewski wysunął pro
jekt utworzenia armii polskiej
w Stanach Zjednoczonych. Nie
uzyskał jednak zgody rządu.
Zezwolono jedynie na werbo
wanie ochotników w wieku po-
ząpoborowym.:. poniżej 20. i. po
wyżej 30 roku życia. Wszyscy
inni mieli służyć, w armii ame
rykańskiej.

Polscy ochotnicy ze Stanów
Zjednoczonych zaczęli więc
przybywać do Francji, której
to rząd zezwolił na utworze
nie armii polskiej. Tam też

powstał Komitet Narodowy Pol
ski. Wspomniane już polskie
szkoły wojskowe w Kanadzie i
Stanach Zjednoczonych prze
szkoliły 22 tys. osób. 20 tysięcy
z nich dotarło do Francji. Do
łączyło do nich 2 tys. ochotni
ków z Ameryki Południowej.

LISTOPADA 1918 ROKU,
gdy. zostały już wydane

■ rozkazy do uderzenia w

kierunku na Metz nadeszła
wieść o zawieszeniu broni i za
kończeniu działań na froncie za
chodnim. Ale armia polska na
dal rosła. Z Włoch przybyło 38

tys. Polaków, głównie jeńców
z armii austro-węgierskiej. Je
den oddział dotarł do Francji
aż z Chin. W efekcie armia li
czyła 100 tys. osób. Gdy przy
była do Polski wzmocniła Pol
skie Siły Zbrojne posiadające
około 170 tys. żołnierzy.

Do kraju powróciła także 4

Dywizja Strzelców, resztki Dy
wizji Syberyjskiej oraz oddział
sformowany w 1918 r. w okoli
cach Murmańska i Archangiel-
ska.

Po okrzepnięciu niepodległego
państwa część ochotników ze

Stanów Zjednoczonych, ponad
dwanaście tysięcy osób, powró
ciło do swych domów, część po
została w Wojsku Polskim, wie
lu poległo...

*

ASŁUGI POLONII amery
kańskiej omawia w swym
wystąpieniu prof. MARIAN

DROZDOWSKI. W dziedzinie

politycznej — przypominała a-

merykańskiemu społeczeństwu,
całemu światu prawo Polski do
niepodległości, co wpłynęło tak-

że na jej własną świadomość
narodową. Zorganizowała swoje
grupy nacisku w federalnej i
stanowej administracji, w licz
nych organizacjach i prasie a-

merykańskiej. W płaszczyźnie
dyplomatycznej zabiegi, przy
wódców Polonii na czele z I-

gnacym Paderewskim doprowa
dziły do publicznej . krytyki an
typolskiej polityki państw cen
tralnych. Należy docenić zna
czenie Armii Polskiej we Fran
cji: była ważnym polskim atu
tem na konferencji pokojowej
w Paryżu i wzmocnieniem no
wo tworzonej armii Rzeczypo
spolitej. W płaszczyźnie ekono
miczno-finansowej: 70 proc,
wpływów Polskiego Skarbu
Wojskowego pochodziło z ofiar
Polonii Stanów Zjednoczonych.
Dzięki tej pomocy udało się u-

ratować w czasie wojny dzie
siątki tysięcy dzieci, jeńców, lu
dzi chorych i rannych. Pienią
dze te zasiliły także skarb no
wo powstałego państwa. „Ciąży
więc, na nas — twierdzi prof.
Drozdowski — wielki dług pa
mięci i wdzięczności. oraz sza
cunku. wobec bezinteresownej
pomocy ludzi, którzy w ame
rykańskiej społeczności zajmo
wali najniższe pozycje”..

A jaki był epilog bohaterów?
Jeden z referentów w dzisiej
szej sesji, prof. Andrzej Brożek,
tak o tym pisze w swojej ksią
żce „Polonia Amerykańska”:
„Ci, którzy powrócili, zostali

zaopatrzeni w mundury z de
mobilu i mieli znów zacząć no
wą życie w Ameryce, zdani je
dynie na społeczną samopomoc.
Powołali m... in. ..Stowarzyszenie
Weteranów Armii Polskiej. I

cytuje relacje kronikarza: „Ta
ki powrót naszych żołnierzy
musiał zrobić i zrobił w Polonii
najprzykrzejsze wrażenie, mi
mo woli musieliśmy porównać
los tych naszych weteranów z

dostatnim zaopatrzeniem wete
ranów Armii Amerykańskiej i
boleliśmy nad. naszą niedolą...”.

W „Dniu Podchorążego"

dział na — ogólnie mówiąc —

W Modlinie, którego osamotniona załoga tak dzielnie bro
niła w ostatnich dniach września 1939 r. honoru polskiego
żołnierza, zawiązał się na początku 1948 roku Kurs Oficerów
Służby Chemicznej. Dał on początek nowej uczelni wojsko
wej — Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych, która
obecnie obchodzi swoje 30-lecie.

Od października 1954 r. u-

czelnia ta związała się ści
śle z Krakowem. Tutaj

znalazła swoją stałą siedzibę, o-

trzymała sztandar ufundowany
przez społeczeństwo naszego
miasta i imię żarliwego komu
nisty Stanisława Ziai — w 21
rocznicę jego tragicznej śmierci
z rąk hitlerowskich okupantów.

W PIERWSZEJ LINII

W czasach pokoju, tak drogo
okupionego męczeństwem naro
du polskiego, najwyższą powin
nością młodej żołnierskiej kadry

Czy następca tronu

zdąży nauczyć sie rządzenia?

j uzeum Sztuki Współczesnej w

R Francisco wzbogaciło się o

2uvaczny eksponat — metalowy
^'elecik z głową, która jest
^oskowym portretem... autorki

f.. „artystycznego” pomysłu,
s(^abeth King. Ten oryginalny

,’siak nia służyć podobno jako
3 r°gowy znak ostrzegawczy.

CAF — Keystone

Robią roboty
Jak wynika z danych . Szwedz

kiego Stowarzyszenia Przemysłu
Metalowego, w kraju tym dzia
ła ponad 600 robotów przemy
słowych. Liczba ich podwaja się
co trzy lata. Z 513 takich u-

rządzeń zainstalowanych w 1977
r. — 352 służyły przemieszczaniu
detali i wyrobów, reszta zaś
wykonywała prace lakiernicze i
tzw. zgrzewanie punktowe.

W powodzi bieżących donie
sień z Iranu i prognoz co

do przyszłości tego kraju nie
mało miejsca zajmują . rozwa
żania . dotyczące' prespektyw
monarchii szacha Rezy Pahlawi.
Niektórzy komentatorzy. anali
zują również możliwość abdy
kacji szacha i wynikającej stąd
sukcesji tronu, ale już w wa
runkach monarchii konstytucyj
nej. W ten sposób pojawiła się
na firmamencie chowana pod
kloszem osoba: 18-letni książę
Reza Pahlawi, syn szacha i nas
tępca irańskiego tronu. Mimo
młodego wieku, jest on pilotem-
kadetem w bazie lotniczej Reese
w stanie Texas i, jak podaje ty
godnik „Newsweek”, lekkie
awiońetki pilotował już jako
13-lętni chłopiec, natomiast

skomplikowany, ńaddźwiękowy
samolot F-5- — mając ledwie o

dwa lata więcej.
W bazie Reese następca tronu

przebywa 5 dni w . tygodniu;
wstaje o 6 rano, lata na samo
lotach, równocześnie studiuje i

uprawia sport. Podobnie jak in
ni kadeci, syn szacha Iranu pu
cuje buty, pierze bieliznę i sy
pia w wojskowych barakach.

• Weekendy są już mniej spar
tańskie. Rząd, irański, by nie

powiedzieć .tata, kupił, młodemu
sukcesorowi tronu posiadłość w

pobliskim Lubbock za 265 tys.
dolarów, wokół którego jeździ
on sobie w złotym lincolnie
marki Continental lub w skrom
niejszym jaguarze. M»ntor-wy-
chowawca Rezy Pahlawi jr. —

przedstawiciel .. Iranu w ONZ
Ardeszir Żahedi ukrywał pod
opiecznego starannie przed pra
są, a jednak młodej, lokalnej
dziennikarce udało się wydostać
wywiad od szacha in-spe. Dzia
ło się to zaraz po fakcie marszu

protestacyjnego studentów irań-

skich w USA pod dom następcy
tronu, który stwierdził, że stu
denci ci nie wiedzą do końca o

tym, co się rzeczywiście dzieje
w Iranie. „Chciałbym im pomóc,
ale nie wiem dlaczego oni, za
miast przyjść do mnie, muszą
się maskować i chować twarze
za czarnymi maskami” — po
wiedział jeszcze widać nie dosyć
biegły w polityce syn szacha.
Nic zresztą dziwnego skoro od
urodzenia wychowywany był w

izolacji i do normalnych szkół
nie mógł chodzić ze względów
bezpieczeństwa.

Przyszły (?) szach pobiera
nauki w trybie przyspieszonym:
ostatnio przez dwa dni sytuację
geopolityczną wyjaśnił mu sam

Henry Kissinger.
A na razie, przywódcy ruchu

studentów irańskich w USA
zapytani czemu nie. kontaktują
się z synem szacha odpowie
dzieli, że tak właściwie to nie
mają z. kim rozmawiać, bo

sytuacji w Iranie na pewno nie
rozwiąże ten... niemądry dzie
ciak. (k)

— jest zdobywanie zawodowych
kwalifikacji i ofiarna służba oj
czyźnie. Tę patriotyczną dewizę
realizuje szkoła z pełnym zaan
gażowaniem, sumiennością i dy
scypliną.

Odwiedzając kilkakrotnie mu-

ry tej ucżelrfi czuliśmy
' zawsze-'

głęboką atmosferę rzetelnej pra
cy i nauki podchorążych, dba
łość o idealny wprost porządek
utrzymywany na terenie wszy
stkich obiektów, a równocześnie
rezultaty nie tylko fachowej, ale
i ogólnej edukacji słuchaczy —

ich wysoką wiedzę i kulturę
współżyła.

Dowodem uznania, także
władz miejskich, dla Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Che
micznych ■w Krakowie było
przyznanie jej odznaczeń:
1000-łecia Państwa Polskiego,
Złotej Odznaki . „Za pracę spo
łeczną dla miasta Krakowa”,
Złotej Odznaki Honorowego
Krwiodawstwa i Medalu 600-le-
cia Dzielnicy Kleparz.

OWOCNE KONTAKTY

Szkoła utrzymuje szerokie

kontakty z wyższymi uczelnia
mi Krakowa, współpracuje z in
stytutami naukowymi, rozwija
własną działalność badawczą i
techniczną. Wysoki poziom i wy
niki dydaktyczne są' m. in. za
sługą wysoko kwalifikowanej
kadry wykładowców i wycho
wawców. Obecnie 10 proc, tej
kadry posiada stopnie naukowe
doktora, a 50 proc, otwarte prze
wody doktorskie. Na uczelni
działa od 10 lat wieczorowe i za
oczne Studium Inżynierskie, a

cd 1974 r. — Szkoła Oficerów
Rezerwy.

Nie sposób pominąć licznego
udziału słuchaczy i absolwentów
WSOWCh w pracach naukowo-
badawczych oraz uzyskane do
tąd efekty w postaci opracowań
racjonalizatorskich i wynalaz
czych. Od marcowych dni 1948 r.

uczelnia wychowała i wyszkoliła
setki oficerów wojsk chemicz

nych o rozległym horyzoncie
zaangażowanego politycznie i

społecznie działacza. Długa jest
też lista prymusów uczelni:

DLA SWEGO MIASTA

. Dowodem zaangażowania i
więzi z Krakowem są czyny spo
łeczne kadry i słuchaczy uczel
ni na rzecz Krakowa. W bieżą
cym roku są to m. in. prace
przy porządkowaniu terenów w

okolicy pętli łagiewnickiej, wy
konywanie prac ziemnych przy
budew’ie ml. Kapclanka, czy u-

dział w akcji „Każdy • kłos ną
wagę złota” w pobliskim Zabie
rzowie.

Ostatnio słuchacze uczelni za
deklarowali 2400 roboczogodzin.
na rzecz odnowy krakowskich
zabytków.

**

Dziś, tj. 29 bm. w Dniu Cho
rążego odbyła się w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Che
micznych podniosła uroczystość
dekoracji sz.ańdaru wysokim
odznaczeniem —

' Sztandarem
Pracy II klasy,, a od gedz. 13
uczelnia gości grupę, dziennika
rzy, z całego kraju, którzy zwie
dzają obiekty dydaktyczne i spo
tykają się z przodownikami nau
ki i wyszkolenia wojskowego.

ADAM ŻARNOWSKI

^newpsei
utyctawniczeI;’•'■->•. 1'

Od sławnej (a raczej niesławnej) afery politycznej „Water-
gate”, która zatrzęsła administracją waszyngtońską i stała
się przyczyną bezprecedensowej rezygnacji Richarda Nixona
z fotela prezydenta USA, mijają ledwie cztery lata. Nie stoi
to na przeszkodzie, jak się okazuje, aby coraz więcej osób
bezpośrednio zamieszanych w „Watergate” zaczęło zbijać na

aferze niezły kapitał.
W roku bieżącym dołączył do grona sam Richard Nixon,

ktorego pamiętniki („RN: The Memoirs of Richard Nixon”)
już w maju ukazały się w nakładzie 300 tys. egzemplarzy
po blisko 20 dolarów za sztukę. Było to tzw. wydanie w

twardej oprawie, zaś zwykłe, „handlowe” (a'10 doi.) ma się
ukazać już za kilka tygodni. Oczywiście w wielokrotnie wię
kszym nakładzie...., (k)

Igor Newerly. Rozmowa w sa
dzie piątego sierpnia. Czyi. Str.
115. Cena 15— Wspomnienia po
święcone Januszowi Korczakowi,
kalendarium jego życia i twórczo
ści. Andrzej Stojowski. Kanouier-
ka. 'Czyt. Str. 236. Cena 22.— Po
wieść obyczajowa, której' . akcja
rozgrywa się w 20-leciu między
wojennym na Polesiu. Kornel Fi
lipowicz. Ulica Gołębia. Czyt. Str.
6S8. Cena 56.— Powieść o młodzie
ży akademickiej Krakowa w la
tach 1933—39, jej życie, prąca, nau
ka, dążenia. Zofia Bystrzycka. Sa
motność. Czyt,'Str. '344. Ceną 37;—
Powieść obyczajowa o miłości,
nieudanym małżeństwie itp. Ed
ward Kopczyński. Miłość i medy
cyna. WŁódz. Str. 195. Cena 20.—
Powieść obyczajowa, której boha
ter. lekarz postanawia rozwieść się
z żoną. Zbigniew W. Fronczek.
Tam, skąd pociągi odchodzą rzad
ko a może wcale. WLub. Str. 154.
Cena 14.— Powieść dygresyjna w

tonie powiastki. filozoficznej, o-

śmieszająca pewne postawy i oso
bowości ludzkie.

Wiesław Wernic. Old Greyi Czyt.
Str. 293. Cena 30— Powieść dla
młodzieży z cyklu „weśteńiów",
sensacyjna akcja toczy się wokół
poszukiwania tajemniczego mor
dercy.

Wiesław’ Sanie wskl. . Pierwszy-
stopień dó piekła. WŁódz. Śtr. 113.
Cena 12-— Zbiór reportaży, jan
Lis, Bogdan' Tuszyński.

’

Portrety.
SIT. Str. 113. Cena 18_ Sjlwettd.
znanych polskich sportowców..
Włodzimierz Łęcki. Pila i okolice.
WPozn. Str. 201. Cena 22.— Prze
wodnik. Władysław Krygowski.
Beskidy Śląski, Żywiecki. Mały. i
Makowski. Sit. str. 413. Cena BK—
Przewodnik. Przemyśl. KPWK.-'Ce
na. 12.— Plan • miasta, ■
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maystkim, którzy w związku ze śmiercią

naszego najukochańszego Mąża, Ojca, Brata,

Wujka i Stryja

śp. WŁADYSŁAWA SZYBKI
okazali nam wiele serca, współczucia, pomocy
i życzliwości oraz Wszystkim, którzy wzięli tak
licznie udział w uroczystościach pogrzebowych,
a szczególnie Regionalnemu Związkowi Spół
dzielczości Inwalidów w Krakowie, Zarządowi,
Radzie Spółdzielni, Radzie Zakładowej, załodze
i pracownikom pracy nakładczej Spółdzielni
Inwalidów im. Komuny Paryskiej , Związ
kom Zawodowym Spółdzielczości Pracy, Dele
gacji Związku Bojowników o Wolność i Demo
krację Kraków-Podgórze, Delegacji Związku
Inwalidów Wojennych, Pracownikom b. Pań
stwowego Związku Gminnych Spółdzielni w

Krakowie, Wojewódzkiemu Klubowi Techniki
i Racjonalizacji, Duchowieństwu, Siostrom Za
konnym, Chórowi „Harfa” z parafii OO. Kar
melitów, Przyjaciołom i Znajomym — skła
damy tą drogą najserdeczniejsze podziękowa
nie.

ŻONA, SYN, SYNOWA i RODZINA

Praca

MIŁĄ panią do samo-

dzielnego prowadzenia
domu (3 starsze osoby).
Warunki bardzo dobre.
Tel. 288-25, godz. 15—20.

g-70472

FRYZJERKĘ zdolną pizyj-
mie zaraz zakład fryzjer
ski — Kasprzykowski,
Kraków, Mogilska 13b.

g-70772

MŁODA osoba zaopieku
je sią dzieckiem. Oferty
89559 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POMOC domową docho
dzącą zatrudnię na bar
dzo dobrych warunkach.
Osiedle Oficerskie, tel.
111-71. g-69988

KRAWCOWĄ krawiec
twa lekkiego damskiego
przyjmę. Kopcińska, pra
cowni* krawiecka, Kra
ków, Nowowiejska 20/2.

g-70055

DO sprzątania u chorej
raz w tygodniu po połu
dniu: Mazowiecka 125 33.

g-70119

PRACOWNIKA przyjmę.
Może być rencista. Adam
Stawowski, warsztat wy
robów drewnianych, Kra
ków, ul. Boh. Stalingra
du 35,/t. .. . g-70028

FOMOC dó starszych o-

Sób potrzebna. Tel. 248-01.

g-70571

MIESZKANIE sprzątam.
Oferty 70770 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Nauka Matrymonialne

KURSY
TAŃCA

TOWARZYSKIEGO

I, II, III stopnia

organizuje
WUSP „Gromada”

Oddział „Uniwersał”.
Informacje i zapisy:

ul. JANA 16
w godzinach 8—18,

W soboty 8—16.
K-8144

Koleżanki i Koledzy!
Chcecie zdobyć atrakcyjny zawód?
Zgłoście się do

PRZEMYSŁOWYCH ZAKŁADÓW
CHEMII GOSPODARCZEJ

„BARWA”

Spółdzielnia Pracy w Krakowie, Rynek Główny 33,
które . zatrudnią natychmiast kandydatów do przy
uczenia w zawodzie:

♦ DMUCHACZA OZDÓB CHOINKOWYCH

(skrócony czas pracy — 36 godzin tygodniowo)
♦ DEKORATORKI OZDÓB CHOINKOWYCH

(czas pracy 41 godzin tygodniowo)

Wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy dla

pracowników spółdzielczości pracy w przemyśle szklar
skim.

UPRAWNIENIA PRACOWNICZE:

dodatek za staż pracy, nagrody jubileuszowe, uczestni
ctwo w funduszu nagród,
dla członków spółdzielni - dywidenda pracownicza,
oprocentowanie udziałów.

Szczegóły do omówienia w Dziale Spraw Pracowni
czych, Kraków, Rynek Główny 33, tel. 295-62, 235-38,
w godzinach od 7.30 do 15.30. K-8196

KURSY
przygotowawcze

na wyższe uczelnie z
* BIOLOGII
# CHEMII
# MATEMATYKI
* FIZYKI

rozpoczyna
„Lingwista — Oświata”.

Wpisy: — Kraków,
ul. MAZOWIECKA 8
telefon 394-23, 334-72 .

K-8125
MHHHMWNMI

SZYBKO przygotowuję do
egzaminów eksternistycz
nych z zakresu liceum i

maturalnych. Rychlicki,
tel. 375-24. g-69709

KOREPETYCJI z mate
matyki udzielam (przy
gotowuję do matury i

egzaminu wstępnego).
Zarnowski, ul. 3 Maja 5,
pokój 412. g-69578

STUDENCI UJ udzielą
korepetycji z języka an
gielskiego. Oferty pisem
ne kierować: Wysowska,
Kraków, al. 3 Maja 5 m.

295. g-69529

MGR matematyki przy
gotowuje do matury i
egzaminów wstępnych.
Wiśniewski, ul. Zakątek
14/42, po godz. 18. g-70060

MATEMATYKA — kore
petycji udziela studentka
AGH. Mikołajczyk, tel.
122-26. g-70116

STUDENTKA matematy
ki udzieli korepetycji.
Krupska, ul. Emaus 43, k.
Cichego Kącika. g-70106

WDOWIEC, po sześćdzie
siątce, emeryt, poślubi
panią po pięćdziesiątce.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 67724 „Prasa” Tarnów,
Krakowska 12.

KAWALER, lat 38, inży
nier, bez nałogów — po
zna pannę dó lat 31. Cel
matrymonialny. Oferty
69962 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WDOWIEC, lat 49, renci
sta, dobrze sytuowany,
bez nałogów, pozna miłą
panią do lat 45. Cel ma
trymonialny. Oferty 70148
„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

INŻYNIER, kawaler, lat
27, wysoki, blondyn, mie
szkanie, pozna miłą przy
stojną pannę, po wyż
szych studiach, do lat
25. Cel matrymonialny.
Oferty 69544 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WDOWA, sytuowana, po
ślubi pana wykształco
nego, lat 40—50. Oferty
70083 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANNA, lat 38, posiada
jąca własne mieszkanie,
wykształcenie zawodowe,
pozna pana do lat 42.
Rozwiedzeni wykluczeni.
Cel matrymonialny. —

Oferty 70071 „Prasa” —

Kraków, Wiślna . 2.

ROZWIEDZIONA, lat 31,
technik, z synem 10-let-
nim, mieszkanie — pozna
z braku znajomości pana
z wykształceniem wyż
szym, dobrze sytuowane
go, o miłym sposobie by
cia, z którym mogłaby
spędzić wieczór wigilijny.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 70121 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Kupno

2000 bonów PeKaO kupię.
Oferty 69554 „Prasa” —•

Kraków, Wiślna 2.

BONY PeKaO — kupię.
Oferty 70087 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

UŻYWANĄ starą wannę
kupię. Ulica Dominika
nów 16. g-70077
SKODA S 100, stan bar
dzo dobry, kupię. Oferty
70019 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

OPONĘ „Michelin” do
„malucha” — kupię. Tel.
287-03 .

________g-70020
KUCHNIĘ elektryczną z

piekarnikiem lub piekar
nik elektryczny oraz te
lewizor kolorowy „Ru
bin” na części — kupię.
Tel. 324-92. g-70328

Sprzedaż

TOKARKĘ stołową do
drewna sprzedam. Ofer
ty 70512 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KAROSERIĘ Fiata 126 p,
siedzenia, podwozie —

sprzedam. Wiaddmość: —

kiosk „Ruchu” Wielicz
ka, os. Lekarka II.

g-70511

SYRENA 105, rok 19.75 —

sprzedam. Kraków, Ma
jora 4;36, w godz. IG—21 .

g-70509

BURT II — amerykańskie
wiązania narciarskie —

sprzedam. Tel. 412-40.

g-70508

KOŻUCH — kapelusz z

łapek karakułowych —

wzmacniacz 100 W, z wy
ceną — sprzedam. Kra
ków, ul. Szlak la 6.

g-70506

AKORDEON Weltmeister,
60 basów — sprzedam.
Tel. 183-76. g-70648

KOŻUCH damski duży —

sprzedam. Tel. 838-14.

g-70263

VW-1300, rok 1969, stan
bardzo dobry — sprze
dam. Tel. 136-68.

g-70299

SUKNIĘ ślubną białą —

sprzedam. Tel. 706-50, po
godz. 17 . g-70461

SYPIALNIĘ politurowaną
ciemną „kalwaryjską” —

sprzedam. Oferty 70458 —

„Prasa” — Kraków’, Wi
ślna 2.

KOŻUCH damski nr .46

nowy, turecki — sprze
dam. Tel. 720-64, godz,
17—19. <-70254

KOŻUCH męski — sprze
dam. Nowa Huta, Cen
trum B bl. 1/113.

g-70201

WYLOSOWANĄ Syrenę
105'— sprzedam. Tel.
223-38. g-70326

MAGNETOFON, farbę
emulsyjną — sprzedam.
Oferty 70322 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KOŻUCH, kurtkę skórza
ną damskie — sprzedam.
Tel. 731-22 wew. 281.

g-70321

SERWANTKĘ, komodę,
toaletkę — Ludwik Filip
—- sprzedam. Kraków,
Traugutta 17/12. g-70320

UKŁADY scalone —

sprzedam. Tel. 203-71 .

g-70486

OPEL Rekord 1700, rok
1967 — sprzedam. Tel.
337-61. g-70488

OFICERSKIE buty —

sprzedam. Tel. 421 -47, po
22-giej. g-70491

ZEGAREK elektroniczny,
korale cięte — sprzedam.
Tel. 753-16. g-70505

ZEGAREK elektroniczny
na baterie słoneczne, z

datownikiem i stoperem.
Tel. 807-01. g-70670

DWIE suknie ślubne, wo-

alkę — sprzedam. Kra
ków, Dietla 36/62,

PIERŚCIONEK z brylan
tem (czysty), ponad 1 ka
rat — sprzedam. Oferty
70289 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Kabaret «Drops»
ZAPRASZA DZIECI na specjalny

mikołajowy program
z udziałem

.

• : 1 \ r

Sherlocka Holmesa i Dobrej Wróżki

pt.
?JA TEŻ BĘDĘ PUCHATKIEM”.

Impreza odbywa się w wy
dzielonej sali kawiarni „Pod
Pawiem”, lub na specjalne
życzenie w zakładzie pracy.

Szczegółowych informacji udziela i

zgłoszenia (zlecenia) przyjmuje kie
rownik organizacji kabaretu Ryszard
Handzlik — Estrada Krakowska” —

ul. BRACKA nr 1 — telefon 245-78,
w godzinach 11—14. K-8232

ODSTĄPIĘ pilnie blachę
ocynkowaną 3.600 kg —

grubość 0,80 mm, w jed
nej rolce, w całości. Tel.
138-28. g-69965

AUTO dziecięce na pe
dały, wagę dziesiętną i
elektroluks — sprzedam.
Tel. 147-18, wieczorem.

g-69558

PIĘKNY, nowy biały ko
żuch — sprzedam. Tel
281-69. £-69438

FOTOAPARAT Fed-Mi-
kron — sprzedam. Tel.
441-32, po godz. 16.

g-69527

WTRYSKARKĘ automa
tyczną — sprzedam. No
wa Huta, os. Kalinowe
23/147.

CIEMNY komplet mebli
„Hanka” — sprzedam.
Kraków, ul. Okólna 12/31.

po godz. 17 . g-70082

SYRENĘ 103, stan dobry,
okazyjnie sprzedam. Tel.
749-17. g-70070

WARTBURGA 353 po wy
padku — sprzedam. Ra
bka, Spokojna 6, tel.
11-05. g-70075

SPRZEDAM spodnie —

„Rangersy”, szafkę lekar
ską, sterylizator elektry
czny. Tel. 413-28.

g-70062

OKAZJA! Meble — kom
plet kombinowany — ta
nio sprzedam. Tel. 337-48,
w godz. 16—18.

g-70064

MOSKWICZ 408 — do re
montu sprzedam. Os. Zło
tego Wieku 53/37.

g-70059

OBRAZ Wojciecha Kossa
ka — sprzedam. Tel.
244-15. g-70054

KOŻUCH damski nowy
— sprzedam. Tel. 136-21.

£-70048

KOŻUCH damski — kur
tka, z kapturem, nowy —

sprzedam. Tel. 347-20.

g-70029
KOŻUCH damski, rozmiar
46— sprzedam. Tel.
378-12, po godz. 20.

1000 bonów PeKaO — do
sprzedania. Oferty 70173
„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

TAPCZAN dwuosobowy i
stół okrągły rozkuwany
— sprzedam. Ul. Szlak
14 m. 5, godz. 17—19,

g-70189

perkusję „Everplay” —

sprzedam, względnie za
mienię na akordeon. —

Krzeszowice, os. Krakow
ska 2/18, po godz. 15.

g-69533

PIANINO sprzedam. Wia
domość: tel. 811-08, po
godz. 19. g-70167

AKORDEON „Weltmeister
120” — sprzedam. Ofer
ty 70156 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KOŻUSZEK włoski (kur
tka 42—44), łańcuszek 18-
karatowy, sprzedam. Ka
zimierza Wielkiego 144'29h,
wieczorem. g-70152

PILNIE sprzedam tele
obiektyw Pentacon 4/200.
Tel. 146-47, od godz. 17 .

g-70120
DUŻY filodendron sprze
dam. Bieżanowska 84/104,
wieczorem. g-70021

KARUZELĘ łańcuchową
dużą sprzedam. Oferty
70023 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

OBRAZ Stroynowskiego,
sprzedam. Wiadomość:
tel. 264-38, po godz. 20.

g-70037

FLIZY — sprzedam. Tel.
855-30, w godz. 19—20.

g-70145
KOŻUCH męski z PeKaO
— sprzedam. Tel. 120-56.

g-70146

FUTRO męskie nutrie, je
sionkę marengo, rozmia
ry średnie — sprzedam.
Tel. 334-76, po południu.

g-70149

KOŻUCH dziecięcy na

10 lat — sprzedam. Tel.
204-83, po godz. 19.
'_____ ___________ g-70141

ZŁOTĄ bransoletę 37 g,
14-karatową, ,wraz z ze
garkiem produkcji ra
dzieckiej — sprzedam. No
wa Huta, Centrum A
10/97. g-70165
FLIZY łazienkowe —

sprzedam. Tel. 305-28.
g-70231

Lokale

POKOJU w centrum Pod
górza lub śródmieścia po
szukuje pracująca. Tel.
145-50.

STUDENTKA przyjmie do
samodzielnego M-3 drugą
studentkę. Oferty 68430
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

MIESZKANIE trzypokojo
we w Nowej Hucie za
mienię na pokój z kuch
nią. Zgłoszenia: os. Kra
kowiaków 44 1 g-69969
ODSTĄPIĘ zaraz pokój
superkomfortowy. Czynsz
z góry za rok. Oferty
69967 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

STUDENTCE odstąpię po
kój. Łagiewniki, Sucha 5.

g-70067
DO wynajęcia pokój w

dzielnicy Grzegórzki. Tel.
374-75, 369-40 wewn. 22,
W godz. 8—15. g-69539
LUBLIN! Dwupokojowe
(amfilada, piece) zamie
nię na Kraków. Tel.
457-87. g-69553
PILNIE poszukuję lokalu
na rzemiosło — do 40 km
od Krakowa. Oferty 69538
„Prasa” — Kraków. Wi
ślna 2.

aaEU SDH iJUBILAIi

zaprasza

wszystkie dzieci

na spotkanie z Mikolaiem
W związku z tym uprzejmie informujemy Ro.

dziców, że do dnia 4 grudnia, w godz. 9—Ig
w SDH „Jubilat” (II piętro, obok kasy nr 3),
PRZYJMOWANE SĄ UPOMINKI, które Io.

staną wręczone przez Mikołaja w dniu 5

grudnia, o godzinie 16, w Domu Kultury przy

ul. WROCŁAWSKIEJ 28, na wielkiej imprezie
Mikołajowej - w czasie której odbędą się

występy kabaretu „Drops”, zabawy dziecię
ce, konkursy i niespodzianki.

Karty wstępu na imprezę są upominkiem SDH „Jubilat"
O Ponadto w dniach 5 i 6 grudnia wszystkie dzieci od
wiedzające „Jubilat” spotkają się z Mikołajem w salach

sprzedażnych. <> Spotkanie uatrakcyjni „SŁODKA
DEGUSTACJA” w dniach 4 i 5 grudnia o godz. 13, 0

Serdecznie zapraszamy, życząc miłej zabawy!

POSZUKUJĘ umeblowa
nej garsoniery, najchęt
niej w Nowej Hucie.

Czynsz miesięczny. Ofer
ty 69561 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ, garaż — do wy
najęcia. Tel. 144-34, godz.
15—19. g-70074

DO wynajęcia pokój nie
umeblowany. Zgłoszenia:
Os. Piastów 53.25, po
godz. 17 .

BLISKO c«rttrdm stińęr.-
,-komfortowy po/kój ’■wy
najmą studentkom. Tel.
654-29.

POSZUKUJĘ garsoniery
lub M-2. Tel. 424-47, po
godz. 17 . g-70079

MIESZKANIE własnościo
we — pokój z kuchnią —

w Nowej Hucie — kupię.
Tel. 274-72.

g-70066

MAŁŻEŃSTWO, członko
wie spółdzielni mieszka
niowej, poszukuje pokoju
na pół roku. Oferty
70073 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

OSOBIE starszej chętnie
pomogę. Warunek: oso
bny pokój. Oferty 70063
„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

DO wynajęcia pokój
komfortowy na okres
roku. Oferty 70114 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ superkom-
fortową własnościową —

pilnie kupię. Tel. 163-06,
w godz. 17—20.

g-70154

ZABAWKI
NAJMILSZYM

UPOMINKIEM
DZIECI!

Dodatkowe punkty sprzedaży zabawek

w sklepach WPHW

© W KRAKOWIE:

NR 334, UL. PODWALE 7

NR 346, UL. UŁANÓW
NR 414, UL. KIELECKA 2

NR 146, OS. KOMANDOSÓW 6

NR 133, OS. NA KOZŁÓWCE
• W NOWEJ HUCIE

NR 249, OSIEDLE NA STOKU, pawilon
NR 333, OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE «

oraz w Technikum Ekonomicznym na os. OIsM ®

Zapraszamy na zakupy

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu

Wewnętrznego w Krakowie

PRACUJĄCE małżeństwo,
z 4-letnim dzieckiem, po
szukuje superkomforto-
wej garsoniery blisko
śródmieścia, Prądnika lub

Krowodrzy, na kilka mie
sięcy. Czynsz miesięcznie
do uzgodnienia. Oferty
70103 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM
mi wraz z

5000 mt

mi. Mieczysław
Czernichów k.

Solan
Igołomi

CZŁONEK spółdzielni
mieszkaniowej poszukuje
garsoniery lub pokoju w

Krakowie. Oferty 70015
„Prasa” Kraków, Wiślna

'

-——____________ ______

prAĆTIjąca .^panienka
zaopiekuje się starszą
osobą, w zamian za po
kój, Oferty 70038 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ willę lub
kamienicy. Do s

piękne mieszkanie 3-pokf
jowe. Oferty 70084 „Pr«
sa” Kraków, Wiślna 2.

PARCELĘ budowlana

małym domkięm (dó n

montu) w Podgórzu spm
ęląm, z . zamianą na mieś
kanie 2—^-pokojowe. ■
Oferty 70160 „Prasa” Kri
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM

wany w woj.,
kim. Stefan

dom

Dawiec

POSZUKUJĘ garsoniery
na pół roku. Oferty 70150
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

Mszana Górna 86. i-

Zguby

GARSONIERĘ <18 Stycz
nia) zamienię na więk
sze, chętnie piece. Oferty
70565 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Nieruchomości

ZNALEZIONO
czarną — dużego ratki
ka. Tel. 712-73. g-1

KRYNICA centrum! Wil
lę drewnianą, kilkupoko
jową, z wyposażeniem,
ogrzewanie gazowe, garaż
— sprzedam. Oferty 69994
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

TOPOREK Zbigniew, «n

Nowa Huta, os. Złota Je
sień 15 92, zgubił legii)
mację szkolną nr 438/7

wydaną przez ZSB ..BJ
dostał”. 03'!

Różne

DO sprzedania dom, za
budowania gospodarskie,
stajnia duża nadająca się
na pieczarkarnię, duży
sad, częściowo owocują
cy. Oferty 70110 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRZYSTĄPIĘ do spółki
wkładem pieniężnym .

współpracą w prywatny
handlu, z osobą sameW

Oferty 70047 —

Kraków, Wiślna -2.

PRZYJMĘ dozorców
Warunek mieszkanie*
Oferty 70032 ,^r,’s
Kraków, Wiślńa 2.
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W Krakowie Komitet Kontroli Społecznej w akcji

Przed 80 laty
29 XI 1898 r.

1830! Do

czci i ho-
Zaledwie

bohaterów

fi 68-a rocznica pamięt
nego zrywu do: bitwy o nie
podległość w r.

walki'w obronie
ńoru Polaków!
sześciu już tylko
tamtych dni uczestniczyło w

dorocznym nabożeństwie w

kościele NMP. Żaden z nich

nie jest już w stanie sam

klęknąć czy też powstać już
z klęczek, żaden nie ustoi
bez pomocy kilku minut. A

jednak na Rakowicach przy
wspólnym grobowcu wetera
nów 13.30/31 ci bezradni,
schorowani starcy zdobyli
się ną nadludzki wnrost wy
siłek — zaciągnęli warty
honorowe i trzymali je po
pełne dziesięć minut.

Zapiski
Rudolfa Starzewskiego. Rkps.

0 Profesor Stanisław Pa-

reński, weteran walk w r.

1.863 — jako lekarz odwiedził

dzisiaj wszystkich chorych
żołnierzy r. 1830/31; doktor
od szeregu już lat sprawuje
lekarską opiekę nad tymi,
którzy są naszą chlubą, du
mą i najserdeczniejszym u-

kochaniem.

Koresp. Wandy Żeleńskiej.
Rkps.

$ Dzisiaj w Teatrze Miej
skim im. Juliusza Słowa
ckiego odegrana została po
raz pierwszy Warszawianka.
Pieśń z r. 1331, pana Stani
sława Wyspiańskiego. Utwór
ten trzeba uważać jako pró
bę młodego poety szukają
cego nowych fo-rm artystycz
nych... Z teatralnego punktu
widzenia rzecz jest chybio
na... za mało związana, za
nadto nastrojowa... Mimo to
— przeżyliśmy górnie jedną
chwilę szarej codzienności...

„Czas”

Dowody uznania i szacunku
dla terenowych opiekunów społecznych

W rejonie działania Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 4 Podgórze
— a należą do niego ostatnio również Mogilany, Skawina, Wie-

liezka, Świątniki, Biskupice —

nów społecznych.
Właśnie wczoraj odbyło się

; Ich doroczne spotkanie, któremu
kierownictwo ZOZ nadało uro
czysty charakter, aby także w

ten sposób wyrazić uznanie dla

tej niezwykle ważnej społecznej
; prący. Wspomogły je Skawiń

skie Zakłady Koncentratów Spo
żywczych, serwując ciastka, pa
luszki i kawę. Był koncert, były
kwiaty — prezent od ogrodnika

18
12

ul.
skra-
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Dobre chęci nie wystarczą

Nie wolno marnować

truło produMOw wiejskich
Nowa Huta, chociaż jest dzielnicą wybitnie przemysłową, po

siada 21 osiedli wiejskich z liczbą ponad 3 tys. gospodarstw rol
nych. Odgrywają one ważną rolę w zaopatrzeniu mieszkańców
w świeże warzywa i owoce, a podjęty w ostatnich latach pro
gram intensyfikacji produkcji warzywniczej -zmierza do uzyska
nia jeszcze większych rezultatów.

Sam program jest jednak zało
żeniem opartym na możliwo
ściach produkcji rolnej w tym
rejonie. Jego realizacja wymaga

przede
nizacji,
trzenia

wozy
działania odpowiedzialnych za tę
produkcję instytucji.

Ocena obsługi . producentów
wiejskich znalazła się ostatnio

pod pręgierzem Dzielnicowego
Komitetu Kontroli Społecznej w

Nowej Hucie — i chyba dobrze

się stało, że podjęto ten właśnie

tęmat, tak ważny dla gospodarki
żywnościowej, gdyż ujawnione
zaniedbania wymagają natych
miastowej interwencji. Przykła
dem może być oddział Banku

Spółdzielczego w Ruszczy, któ
rego skandalicznych warunków-

lokalowych jednostki nadrzędne
nie potrafiły rozwiązać na prze
strzeni wielu lat, mimo licznych
ponagleń i opracowanej lokaliza
cji na nową siedzibę. W konse
kwencji tylko część osiedli wiej
skich objętych jest działalnością
tego banku, a z pozostałych rol
nicy muszą odbywać uciążliwe:
podrożę do Krakowa. Nie zro
biono też nic dla renowacji o-

becnego obiektu mieszczącego się
. w starym dworku, który pogrą
ża się w coraz większej ruinie.

Działająca od 3 lat Spółdziel
nia Kółek Rolniczych zamiast u-

azielać rolnikom konkretnej po-

wszystkim dobrej orga-
odpowiedniego zaopa-

rolników w sprzęt, na-

i nasiona, sprężystego

pracuje 111 terenowych opieku-

p. Władysława Godyna z ul.

Malborskiej — a także nagrody
pieniężne dla 54 najbardziej o-

fiarnych opiekunów społecznych.
Była to też okazja do spotka

nia z władzami, do przedstawie
nia środowiskowych problemów
i potrzeb, do wymiany doświad
czeń. Spotkanie połączono także

ze szkoleniem na temat rent i

emerytur dla rolników (infor
macja kierownika Wydziału Rol
nego ZUS).

— Cenimy sobie doświadczenia
i propozycje opiekunów społecz
nych, pracujemy przecież nad
doskonaleniem tej dziedziny na
szego działania, zwłaszcza na te
renie wiejskim. A ostatnio •—

mówi zast. dyr. ZOZ-4 ds. służb

społecznych mgr BARBARA
STANCŹYKIEWICZ - KANIOWA
— próbujemy stosować formę

t ta-

będę
Uczestnicząc w jednym

kich spotkań (które trwać

jeszcze do końca bm.) mieliśmy
okazję przyjrzeć się bliżej tym
pilnym sprawom, które dopiero
w dyskusji — często kontrower
syjnej —- nabierają wyrazistości
i właściwych proporcji. Bo chy
ba tylko tutaj, gdzie społecznie
zaangażowany aktyw podjął
trud współgospodarzenia i dla

wspólnego dobra, można dowie
dzieć się o istnieniu budynków
mieszkalnych, w których loka
torzy od kilku lat nie płacą
czynszu, bo nie mają komu pła
cić po śmierci właścicieli, któ
rzy nie zdołali uregulować praw
własności, czy obiektów należą
cych formalnie do różnych in
stytucji, a świecących pustką i

chylących się ku ruinie. Do tych
ostatnich należy pałac k. Ska
winy przejęty przez AGH, npu-
nzczony dom-widmo na os. 0-

mocy, powoduje tylko ich roz
goryczenie. W okresie wytężo
nych prac żniwnych miała do

dyspozycji zaledwie trochę prze
starzałego sprzętu i jednego „bi
zona”. Niemniej przyjmowano
wszelkie zamówienia na usługi,
oczywiście bez możliwości rea
lizacji zleceń. Usprawiedliwie
nie, że zobowiązana była do

przyjmowania wszystkich zleceń
— nie wytrzymuje krytyki.

Najwięcej gorzkich słów, zaró
wno w samej ocenie jak i w dy
skusji — posypało się pod adre
sem Krakowskiej Spółdzielni O-

grodniczo-Pszczelarskiej. Najpo
ważniejszym mankamentem jest
tutaj niewłaściwa obsługa pun
ktu skupu, zbyt późne ich u-

ruchamianie, przez co rolnicy
tracą swój cenny czas na zbędne
wyczekiwanie. Skandaliczną
rzeczą jest również brak pomie
szczeń na składowanie produk
tów rolnych, które leżąc pod go
łym niebem ulegają często ze
psuciu,
garsza,
dzielni
nic dla

przechowywania cennych pro
duktów.

Na zakończenie posiedzenia
Komitet Kontroli Społecznej w

Nowej Hucie postanowił przesłać
podjęte zalecenia właściwym a-

dresatom oraz wystąpić poprzez

Sytuacja ta stale się po-
a kierownictwo Spoi

nie zrobiło do tej pory

prawidłowego odbioru i

takiej małej integracji: tworzy
my piątki — pracownik socjal
ny, terenowy opiekun społeczny,
lekarz, pielęgniarka środowisko
wa, przedstawiciel MO — które

zbierają się i omawiają sprawy
ludzi wymagających szczegól
nej opieki • i organizują im

pomoc. Na razie w Podgórzu,
ale — być może — przyjmie się
tó szerzej. (n)

SOS niemowląt
Ciężkie życie mają matki

małych dzieci mieszkające w

hotelu pracowniczym w osie
dlu Na Skarpie. Na każdym
piętrze jest tylko jedna ku
chenka gazowa z jednym jedy
nym (!) czynnym palnikiem. W
hotelu mieszka 22 maleńkich
dzieci, którym ciągle trzeba go
tować czy podgrzewać jedzenie.
Kolejki w kuchni wydłużają się
w nieskończoność, a głodne
maluchy głośno dopominają się
o pokarm.

Pomimo ciągłych zgłoszeń

grodowym i b. sikała . górnicza
w Wieliczce. A tymczasem w

tejże samej podkrakowskiej
gminie Komitet Osiedlowy urzę
duje „pod gruszą", względnie
zbiera się w prywatnych miesz
kaniach — oczywiście z braku
lokalu.

Dynamiczny wzrost motoryza
cji — jak się okazuje — stwarza
wiele kłopotów nie tyłko w sa
mym Krakowie. W Myślenicach,
Skawinie, Wieliczce samochody
również blokują wąskie, osiedlo
we

' uliczki
czeństwu.
są skłonne

parkingów,
muszą zająć się energiczniej go
spodarze gmin, podobnie zresz
tą jak regulacją i oznakowaniem
ruchu w nowych osiedlach mie
szkaniowych. Tymczasem nie do

rzadkości należą usiłowania ze
pchnięcia na barki samorządu

i zagrażają bezpi.e-
Komitety osiedlowe

pomóc w budowie

lecz ich lokalizacją

WKKS do ■władz centralnych o

uwzględnienie specyfiki nowo
huckiego rolnictwa i zmianę u-

stawy na temat kwalifikowania

gospodarstw specjalistycznych —

nie wg ich wielkości, lecz wyż
szych wyników. Postulowano ró
wnież, aby sprawa należytej ob
sługi producentów wiejskich sta
ła się w najbliższym czasie

przedmiotem obrad DRN Nowa

Huta, (aż)

Klub Ratowników

Drogowych
Klub Motorowy Górników Naf

towców w Krakowie przy współ
pracy Okręgowej Komisji Bezpie
czeństwa Ruchu Drogowego Pol
skiego Związku Motorowego zor
ganizował Klub Ratowników Dro
gowych.

Klub Ratowników Drogowych
KMGN w Krakowie jest pierw
szym takim klubem działającym
na terenie okręgu krakowskiego
obejmującego województwa: miej
skie krakowskie oraz tarnowskie i

nowosądeckie. W poniedziałek
przeprowadzono szkolenie ratow
ników obejmujące zagadnienia z

zakresu spraw’ lekarskich, techni
cznych i prawnych — zakończone

egzaminem. Legitymację i odzna
ki Ratownika Drogowego otrzy
mało 16 najaktywniejszych człon
ków KMGN.

Organizatorem Klubu Ratowni
ków Drogowych KMGN wł Krako
wie jest z-ca prezesa ds. techni
cznych inż. ALFRED KONIK.

DZIŚ O GODZINIE:

h 18 — Stów. PAX . ul. Garbar
ska 9 — W 60 roczlnlcę odzyska-
ńia-' niejoódięgfbści -mówić- będą:
red. W. Janicki i prbf.r dr hąb. M,'
Drozdowski.

* 18.30 — KDK. s. marmuro
wa — prof. Wl. Hodys — „Izmy
XIX i XX wieku”. „Realizm ma
larstwa Gustawa Courbet a jego
radykalizm społeczny”.

* 19 — PAN. ul. Sławkowska 17

(s. 26) Kom. Nauk Filozoficznych:
dr E Skarżyński — „Problem nie
skończoności czasoprzestrzennej
wszechświata”.

* 19 — ZLP, ul. Krupnicza 22 —

Wieczór autorski W. Fabera i St.

stabro, laureatów tegorocznej na
grody im. A. Bursy.

* 19 — Swietl. TSKŻ, ul. Slaw-

nikt nie przychodzi, aby co
kolwiek naprawić, a nawet jak
przyjdzi; fachowiec (?) to przy
sposobności zabierze to i owo.

Taki właśnie los spotka! np.
nowe kurki do baterii w u-

mywalniach...
Czy administracja i kierow

nictwo hotelu nie mogą pomóc
mieszkankom w ich codzten-

nych kłopotach? A może cze
kają na nadchodzący Między
narodowy Kok Dziecka, aby
naprawą gazowych kurków
uczcić jego istnienie? (ms)

mieszkańców spraw administra
cyjnych (rozdziału bonów na cu
kier, ziemniaków) zamiast reali
zacji słusznych postulatów tych
że samorządów.

Gospodarskie dysputy trwają
nadal — i jak z nich wynika,
wiele jeszcze spraw czeka na

pilne rozwiązanie, koordynację
wysiłków, wspólne działanie i

pomoc ze strony opiekuńczych
zakładów pracy. Niepokoi nas

fakt, że najbardziej, zaangażowa
ny aktyw komitetów osiedlo
wych — to przede wszystkim, e-

rneryci i renciści. Młodzi tłuma
czą się często, żebrakimw
tym względzie doświadczenia.
Ale doświadczenie zdobywa się
przecież w działaniu i społecznej
trosce, która właśnie dla mło
dych będzie najbardziej owoco
wać.

-"MJ( ŻARNOWSKI

Sokolnictwo to obecnie rzad
ka pasja, nic też dziwnego, że

para sokolników spotkana przez
nas przed krakowskim dworcem
budziła nie małą sensację,
kazało

swymi
nieni

Jacek
cem

Kraków Czechosłowak
sław Nagy z Vetrni, który ze

swym jastrzębiem składał wi
zytę w Krakowie. Naturalnie

spotkanie było okazją do wspól
nego polowania i porównania

O-

się. ió dwaj panowie że

ptakami to zaprzyjaź-
sokolnicy krakowianin

Stręk ze swym krogul-
(z lewej) i opuszczający

Włady-

Finał krasomówców
W Golubiu-Dobrzyniu cdbył

się VII Krajowy Konkurs Kra
somówczy Przewodników PTTK,
w którym po eliminacjach wo
jewódzkich brali również udział

przewodnicy krakowscy. Stano
wili oni największą grupę u-

czestników. Najlepszą z nich o-

kazała się Krystyna Sobczyk —

przewodniczka z Koła Tereno
wego PTTK, która zajęła w fi
nale ogólnopolskim IV miejsce.

(aż)

kowska 30 — Państw. Teatr Ży
dowski — sztuka Silvanusa pt.
,,Korczak i - dzieci”.

*19 — „Starówka”, ul.. Szcze
pańska 5/lip. — J. Krasicki —

Tajemnice Sahary — cz. n .

* 19.30 — SPAM, ul. Mik-ołajska
14 — Spotkanie z Marią Baka-
Wilczek. W programie: J. Brahms
— sonata C op. 1 . Wrażenia z II

Mistrzowskiego Kursu - Pianistycz
nego w Dusznikach — sierpień
1978 r.

*20— ..Pod Jaszczurami” —-

„Spór o... młodych Polaków cho
wanie”.

*20— „ROTUNDA” — (Klub
„Nowy Żaczek”) Klub Piosenki

Turystycznej „HOBO"; o 20 —

Jazz Night Club.

JUTRO O GODZINIE:

*11—MDK.ul.Józefa12—

Bajkowy poranek.
* 13 — Woj. Archiwum Państw,

ul. Sienna 16 — mgr Al. Litewka
— „Źródła do kancelarii samorzą
du terytorialnego w aktach Urzę
du Wojewódzkiego Krakowskiego
1945—1950”.

* 15 — „DISKOMAT”, ul. Brono
wicka 73 — film poi. „Perła w

koronie”; o 17 — Bal Andrzejko
wy dla miedz, szkolnej.

* 16.30 — Pałac Młodzieży, ul.
Krowoderska 8 — Spotkanie z

pracownikiem naukowym Zespołu
Poradnictwa i Kultury Językowej
IFP przy UJ (dla uczn. szkól śre
dnich).

* 16.30 — MDK, ul. Czackiego 11
— „Historia ruchu robotniczego”
cz. II — spotkanie z J. Rzepkową
i A. Ginterem (dla uczestników li

Olimpiady Wiedzy o Partii).
* 17 — DDK Krowodrza, ul. pa

piernicza 2 — Młodzieżowe kon
wersatoria filmowe. ,

*18—PAN— (aula)Kom.
Ochr. Zdrowia Spoi., Pol. Tow. Hi
gieny Psychicznej i Fol. Tow. Me
dycyny Społ. — dr med. P. We-
sełućha — Z problematyki etycz
nej psychoterapii; o 18 — (s. 36)
Kom. Socjologiczna: mgr G.

Skąpska — Postawy wobec prawa
a struktura społeczna.

*18—SARP, ul.Jana11—

mgr arch. Wł. Bryzek, prof. arch.
W. Cęckiewlcz', mgr arch. Wł. Wi-

chman, dr arch. A. Wyżykowski —

wykład nt; Meksyku z przeźrocza
mi i filmem.

W „Lajkoniku"
KGL „Lajkonik” w grze uiś lo

sowanej dnia 26 XI br. za wy
grane płaci:

DUŻY LAJKONIK: za 4 trafienia.

7. dodatkową pó zł 5.908 • za4
trafienia po zł 5.908 • za 3 trafie
nia po zł 110 • za 2 trafienia po
zł 10 • z-a 3-cyfrową końcówkę
po zł 200.

MAŁY LAJKONIK: 'za 5 trafień

po zł 2.GO6 • za 4 trafienia po zł
94 • za 4-cyfrową końcówkę ban
deroli po zł 800 • za 3-cyfrową
końcówkę banderoli po zł 100,

walorow swych ptaków.
Jacek Stręk jest członkiem
Klubu Sokolników przy Akade
mii Rolniczej w Krakowie, a o-

statnio w czasie zawodów so-

kolniczych w Czempiniu koło
Poznania jego jastrząb okazał

się najlepszy w swojej konku
rencji. (j. r)

Fot. Jadwiga RUBIŚ

Dzisiaj, w godzinach od lido
2o w Domu Studenckim przy
ul. Bydgoskiej 1SB odbędzie
się giełda sprzętu sportowo-
turystycznego, na którą , ser
decznie zaprasza wszystkich
miłośników sportu i turystyki
Rada Wydziałowa SZ.SP Wy
działu Mechanicznego Polite
chniki Krakowskiej.

(Dokończenie ze str. 6)
Pracy — wizyty domowe lekarzy
chorób dzieci oraz lekarzy kar
diologów (16—23.30), tel. 293-78,
225-66, Ośrodek Inf. dla Inwali-

tel. 228-11

Macierzyństwa,
Lekarska, ul.

13, teł 278-08
Przedmałżeńska

(16—23:30),
Ośrodek Inf.

dów, ul. 1 Maja 5,
(pon. śr. i piąt. 16—18), Krak.
Iow. Świadomego
Młodz. Poradnia
Boh. Stalingradu
(9—18), Poradnia
i Rodzinna, pl Wiosny Ludów 6

(śr. 1 piąt. 16—19), Inf. o poradnic
twie prawno-spoL, wych.
wodowym i in., 254-74,
Teł. Zaufania 371-37 (16—2:
dzieci i młodzieży 611-4:

Milicyjny Telef. Zaufania

(całą dobę), inf. kolejowa
241-82, 222-48, kraj.. 223-33 .

Turystyczna
Pawia 8, tel
Kulturalna KDK, pok. 144,
tel. :

gach,
228-90
7. tel

gowa
755-75

za-

231-64,
?.). rila

(14—18),
216-41

zagr.
Inf.

„Wawel-Tourist” ul.
260-91 (8—13), Inf.

Ul p.,
UsiiJ-

271-30,
Zgody

244-02 (11—18), Inf. o

, Floriańska 20. tel.
I (7—18), N Huta, os

447-31 (8—18). Pomoc F»ro-

PZM, ul. Kawiory 3, tel.
i 748-92 (7—22).

Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie
go 24 (tlen), Długa 88. pl. Wol
ności 7, Rynek Podgórski 9,
Pstrowskiego 94 (tlen), N Hu
ta, Centrum Ć, bl. 6, N. Huta,
Centrum A, bl 3 (tlen).

Radio
PROGRAM l

16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radio-
kurier. 13.00 Tu Jedynka. 18.23

Nie tylko dla kierowców. 13.33
Konc. na instrumenty, 19.15 Prze
boje sprzed lat. 20.03 Śladem na
szych interwencji. 20.10 Muz. sta
rego Wiednia. 20,40 Zesp. A. Mou-
sona. 21 .05 Krc.n . sport. 21 .15 Kem.

Sport. 21 .20 Kenc.

nagr. D . Tcmśic.
Ktercwców. ii.ts
antenie. 28 Wita

Totalizatora

chopinowski z.

22.20 Tu • Radio
Kielce na muz.

Was Polska.
PROGRAM II

16.40 W. A. Mozart — Serenada
Eine kleine Nachtmusik 17 Melo
die Belgradu. 17 .20 Teatr PR —

Panna Rosita — słuchowisko ws,
sztuki F. Lorki. 18.30 Echa dnia.
18.40 Publ. ekon. 19 Konc. wierz.
19.40 Informacje, rady, propozycje.
19.50 Len . roślina opłacalna. 20
Publ. kraj. 20.20 C. Monteverdi —

wielki twórca muz. dram. 21 .40
Wczesne utw. A. Weberna. 22 Prze
gląd film. — Kamera. 22 .15 Szkic
do portretu J. Lemańskiego.
Mag. Studencki. 23.35 Co słychać
w świecie. ?3.40 Muzyka.

PROGRAM III

17.05 Muz. poczta UKF. 17.iO
Siadami jazz, legend. 18.10 Pe-?.:. .

dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu.
19 Bulatovic, Kis i inni — aud. o

lit. jugosł. 19.35 Opera tyg. 19.50

Opętani — ode. pow. W. Gombro
wicza. 20 Oni wiedzją o co wal
czyli — aud. dok. 21.05 L. Beetho-

■vena opera omnia. 22 .08 Gwiazda
siedmiu więcz. 22 .15 Trzy kwa
dranse jazz-u . 23 Lambro — frag.
poematu J. - Słowackiego (powt.) .

23.05 Między dniem a s^em.
PROGRAM IV

16.50 Wydarzenia, opinie, reflek
sje (Kr). 17 .20 W obronie kraju
(Kr). 17 .35 Pols. zesp. instrumen-
taine (Kr). 17 .45 Panorama. muz.

(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Kraj-,
obrazy hist. 18.40 O zdrowie czło
wieka. 19 Studium wiedzy polit. -

społ. 19.15 Lekc. jęz. hiszp. 19.30
Studio Stereo zaprasza (Kr). 21 .20
W. Conover przedst. 21.50 NURT —

Czynniki warunkujące efekty Li
czenia się. 22.15 W trosce o słowo
i treść. 22.35 R-TV Szkoła Średnia
dla Pracujących — Biologia

Kobieta, której w dniu

października br. około godz.
w sklepie komisowym przy
Grodzkiej w Krakowie,
dziono pieniądze, proszona jest
o pilne osobiste zgłoszenie się w

Komendzie Wojewódzkiej MO
* Krakowie, plac, Szczepański
5, pokój 56, w godz. 8—16.

położonym
Ośrodku Socjalnym Sp-ni
„Gromada1** w Sierako-

k. Wieliczki spotykają się
kilku dni z przedstawiciela

mi Krakowskiego Komitetu FJN

Przewodniczący komitetów osie
dlowych z naszego woj. miej'
*klego dla omówienia aktual-

tych problemów samorządu
mieszkańców i form współzawo
dnictwa. Tematów jest sporo, za-

w zakresie spraw organi-
^cyjnych — nie zawsze dopo-
^edzianych do końca — jak i

z organizacjami spo-
^znymi, które również winny

się gospodarzem na swoim
drenie. W efekcie liczy się bo-

^erri konkretne działanie na

tzecz^ zaspokajania potrzeb mie-

‘■kańcow, prężność środowisko-

aktywu, który potrafi zy-
sobie ofiarnych sojuszni

ków.



1
W Szkole Misłrzosłwa Sportowego .

s

FO PRZEŁAMANIU wielu trudności, rozmaitych oporów, o po-
czą.tkiem roku szkolnego otwarta została w Krakowie pływacka
F.-.Tcla Mistrzostwa Sportowego mająca siedzibę w Szkole Pod-

stzwcWej nr 75 przy ul. Grochowskiej, Fakt ten odnotowany
wstał jako duży sukces krakowskich władz oświatowych i spor

*

t rych, któiych przedstawiciele włożyli -wiele trudu w urzeczy-
i //nienie powstałej przed kilkunastoma miesiącami koncepcji.

t?

Z.' MIESZCZAMY dziś kolej
ny; czwarty’, już kupon konkur
sów. w plebiscycie na najlep
szej > piłkarza naszego miasta w

tym roku. /Zapraszamy serdecz
nie wszystkich kibiców do li
dzie',u w wyborze „Piłkarza
Krą/k-wa 1978 roku”, przypomi
nają;-’.. ża termin głosowania u-

plyy-a 16 grudnia (decyduje da
ta r. ampla pocztowego).

• K’ pony, w kopertach, lub na
klej ne na kartki pocztowe, pro-
sim • nadsyłać na adres: „Echo
Krisowi” — 30-960 Kraków,
skr tka pocztowa 64 z dopiskiem
„Pi karz roku”. Swoje głosy
rno- -.a też osobiście wrzucać do
ied.- kcyjnej skrzynki korespon-
den yjnej w budynku przy ul.
Wiiinej 2 (koło portierni).

Imię 1' nazwisko glosującego

0.1 uroczystego otwarcia pla
cówki minęły już dwa mies’ące
i wyraje się. ża najtrudniejszy,
poc: - Ikowy okres Szkoła ma już
poza sobą. Stwierdzenie to doty
czy. przede wszystkim młodzie-.

K?mu tytuł
I ikarza Krakowa"?

Ka „Piłkarza raku"

typuję

I:

zostaną
w bie-

Adres:

Lotmsko Taormina-Peloritana drzemało w upale dnia,
obojętne na zainteresowanie, jakie rozbudziło w całym
kraju. Było jeszcze zamknięte dla lotów pasażerskich,
ale spodziewano się, że wkrótce zostaną one przywró
cone. Część personelu zajmowała się utrzymaniem
czystości w budynkach, a dyżurni z wieży obserwa
cyjnej nadzorowali loty, wojskowe. Administracja lot
niska,. współpracując z liniami lotniczymi, kierowała
odwołane loty na sąsiednie lotniska w Fontanarossa
i Reggio Calabria.

Na aleją oleandrów, ciągnącą się na tyłach Aero
klubu zajechała "cysterna z przyczepą. Osoby siedzące
na.tarasie klubowego baru nie zwróciły uwagi na war
kot jej silnika.

Ale za to ryk wyścigowego ducati zabrzmiał- w tej
sarnej ciszy jak kanonada tuzina karabinów maszyno
wych.

Jed.cn 7. bywalców baru rozpoznał motocykl i sie
dzącego na nim chłopca. W rozmowie telefonicznej
przekazał wiadomość właścicielowi pomarańczowego
gaju,, znajdującego się, w odległości czterdziestu kilo
metrów na południe.

Sha.rlie nie zdawał sobie sprawy z hałasu, który ro
biła, jego maszyna. Od wczesnego ranka jechał'ża cy
sterną Tomacchio. Przejeżdżali przez wioski leżące

w dolinie pod północnym stokiem wulkanu, a potem
przez wzgórze pelorytańskie. W pewnym momencie:
stracił cysterną, bo musiał zatrzymać się- i nabrać ben-

z^ny. Domyślał-się jednak, w jakim kierunku pójiń
chała. Teraz wyłączył motor i przejechał na wolnym
kole.pusty parking lotniska, udając zupełną obojętność’
na otoczenie. Ale ukryty za okularami kasku ochron
nego bacznie rozglądał się w terenie. Dostrzegł cyster
ną ustawiona na tyłach budynku Aeroklubu. Postano
wił podjechać możliwie najbliżej do cysterny, żejjy ;zo
rientować. się w sytuacji. Wiedział od Citta, że pozycja

9£5

ży, 30-ki dziewcząt i chłopców
tworzących grupę centralną
najzdolniejszych młodych pły
waków. Młodzież zaaklimatyzo
wała się w nowym środowisku
(dotyczy to dzieci spoza Krako
wa). przywykła do nowych wa
runków', poznała i zżyła się ze

sobą. A w początko-wym okresie
dla 13—14-latków nie były to

sprawy łatwe i dostosowanie się
do nowego, intensywnego trybu
życia wymagało sporego hartu i

silnego charakteru. Bo też na

brak zajęć się mogą przyszli mi
strzowie. naizekać; zajęcia na

pływalni, trening ogólnorozwo
jowy, odnowa biologiczna —

sauna, masaże, wykłady z teorii,
pogadanki na tematy sportowe
i zajęcia szkolne wypełniają im

cały dzień. ,W dodatku, program
szkolny realizować muszą z pew
nym wyprzedzeniom, by w przy
padku wyjazdów na zawody czy
obozy szkoleniowe me mieć za
ległości. Z rozmów z nauczycie
lami wynika, że pływacy nie ma
ją z nauką większych kłopotów
i w zdecydowanej większości są
uczniami bardzo dobrymi.

Obserwowałem jeden z trenin
gów grupy centralnej, zapozna
łem się ż problemami pobyto
wymi młodzieży, rozmawiałem z

trenerami. Pływakom zapew
niono naprawdę dobre warunki
do uprawiania sportu, do nauki
i wypoczynku. Wygospodarowu
jąc w Szkole część auli stworzo
no jej jakby drugi dom, salę w

której mogą odpoczywać w

przerwach między zajęciami i

po pożywnym, przyrządzanych
na miejscu posiłkach, przeczy
tać książkę czy powtórzyć lek
cje. W internacie przy ul. Uła
nów urządzono estetyczne
jś dla zńniiójscóWych.

W zasadzie rozwiązano
stkie problemy dotyczące

poko-

wszy-
samej

Chwila przerwy w treningu,
uśmiech i odprężenie—

Zdjęcia: J. RŁBłS

młodzieży. Niestety, nie ndałe
się dograć do. końca niektórych
spraw organizacyjnych — zwłasz
cza kadrowych. Nadal nie obsa
dzony jest etat masażysty, któ
rego obowiązki wykonują pro
wadzący zajęcia, powtarzają się
kłopoty z palaczami c.o. Są to

problemy wymagające jak naj
rychlejszego rozwiązania w tro
sce o prawidłowe funkcjonowa
nie szkoły i realizowanie — bez
zakłóceń — programu szkolenio
wego. (WD)

Trener koordynator mgr J. Choy-
nowski (przy tablicy) analizuje
wyniki kolejnego sprawdzianu

'riymdlościoweao. 20.15 Hallo

15),i 22.15
15.45, 18,

:0.15 Joseph Andrews (ang. 1.

Blę.Ltny

Szansa dla narciarzy amatorów

Krakowianie wystartują
W

OKRĘGOWY Związek .Narciarski w Katowicach organizuje
masową imprezę dla amatorów, pierwsze w Polsce „Mistrzostwa
mieszkańców miast” w biegach narciarskich i slalomie gigancie.
Trasy biegu — 10 km dla seniorów i juniorów oraz 5 km dla se
niorek i juniorek -» zlokalizowańe. zostaną w Wojewódzkim Par
ku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, a w' wypadku braku

śniegu na Kubaloncę k/Wisly, natomiast slalom rozegrany zo
stanie na trasie zjazdowej ze Skrźycznego w Szczyrku, trasie

trudnej, na której walczą alpejczycy o tytuły mistrzów Polski.

Zawody nie. będą więc naje
żały do łatwych i wymagać bę
dą od startujących sporych u-

miejętnośei. . Do imprezy pozo
stało wprawdzie dużo czasu, bie
gi odbędą się bowiem 25 lutego,
a slalom 3 marca przyszłego ro
ku. niemniej wyłonienie silnej
reprezentacji — jako że ekipa
krakowska zgłoszona zostanie -lo
zawodów — wymaga solidnego
przygotowania organizacyjnego i

przeprowadzenia całego cyklu
eliminacji by znaleźli się w niej
rzeczywiście najlepsi amatorzy
białego -szaleństwa z Krakowa i

województwa.
Cstalono, iż do 4 lutego we

wszystkich krakowskich organi
zacjach, t-j. w TKKF-ie, .LZS ic.
AZS-ię, SZS-ie, Starcie i Ogni
wie. przeprowadzone
wewnętrzne eliminacje
gach i slalomie, a następnie po
zgłoszeniu imiennym 10-osobo-
wych ekip do OZN (w terminie

Copyrtgbt b» Jonn Hewlett 1371

Tłumaczył Stefan WILKOSZ

trzech długich, czarnych szlauchów rozwiniętych cd

cysterny w stroną zbiorników, może być istotnym do
wodem w sprawie katastrofy. Zszedł z motoru i stara
jąc się, żeby nie zauważył go kierowca, wykonał blisko
tuzin zdjęć. Nie znał systemu działania różnych zawo
rów i połączeń cysterny, więc fotografował wszystko
co i jak mógł ale kiedy powrócił, do motocykla był
przekonany, że zebrał '

dobry materiał dla Citta.
Dosiadł więc tej twojej hałaśliwej bestii i odjechał

tak cicho, jak tylko mógł Kiedy zbliżył się do skrzy
żowania, skręcił w boczną drogę i •zatrzymał się. Cze
kał na cysterną.

Tego dnia Flavio Cchsbli nie miał szczęścia do tele
fonu. Jego matka bez końca - szczebiotała z jedną że
swoich dziesięciu sióstr, a kiedy wreszcie zadzwoniono
do niego z lotniska Taormina-Peloritana. okazało się,
że Capo Tomacchio odjechał już razem ze swoją cyster
ną.

Flavio wysłuchał niepokojącej wiadomości, że ten
sam fotograf, który robił zdjęcia przy przyjeżdzie
awocato Consoli na lotnisku Fontanarossa przed dwo
ma dniami, fotografuje teraz czynności cysterny ben
zynowej w Taormina-Peloritana.

KATOWICE, w 'zaleftym me
czu I ligi siatkarek
pokonał Spójnię
(15:13. 15:10, 15:8).

WARSZAWA.

Puchary Polski
szabli — Marymont W-wa

przed AZS w-wa (KKS na

9. miejscu); -we florecie
mężczyzn — GKS Katowice

przed Legią W-wa (Cracovia —

7 lokata).

Waficznie
BRATYSŁAWA. Koszykarze

ŁKS-u po porażce ze Slovnaf-
tem 75:89 (27:48) odpadli z Pu
charu Koraca.

PRAGA. Olimpijska piłkar
ska reprezentacja CSRS uległa
II zespołowi Anglii 0:1 (0:0).

ZAPORO2E. W
meczach Turnieju
juniorów w piłce ręcznej
ska przegrała z NRD

(13:13) a ZSRR wygrał z

grami 26:16 (13:7).
TALLIN. W pokazowym

czu tenisowym B. Borg z

pokonany nrzez V. Geruląitisa

finałowych
Przyjaźni,

pol-
22:24
Wę-

me-

'ostał

do 5 lutego), w niedzielę, 11 lu
tego rozegrane zostaną zawody
wojewódzkie — biegi w Myśle
nicach, a slalom w Zakopanem
- z których najlepsi narciarze
amatorzy, nie zrzeszeni w Pol
skim Związkd Narciarskim bro
nić będą barw Krakowa, (wd)

W ekstraklasie hokeja
W OSTATNIEJ serii spotkań

tegorocznego sezonu ligowego w

hokejowej ekstraklasie padły
wyniki: Legia — Baildon 0:9
(0:3. 0:1, 0:5), Podhale — ŁKS
7:2 (0:1, 3:0, 4:1). GKS Katowice
— Stoczniowiec 8:2 (4:0, 1:2, 3:0),
Zagłębie — Naprzód 7:4 (3:0,
1:3, 3:1).

W tabeli prowadzi Zagłębie —

29 pkt., przed ŁKS-em — 26
pkt.. Podhalem — 24 pkt. (1
mecz zaległy) i Naprzodem —

21 pkt.

Fiavio nie miał dostatecznego doświadczenia, ani

wystarczającej ilości zimnej krwi, żeby poradzić sobie
z sytuacją. W sobotę rano zareagował właściwie, zwra
cając się do Tomacchio po radę i pomoc. Ale teraz za
grożony był Capo i nie było sposobu, żeby się z nim

porozumieć Człowiek, który telefonował, był jednym z

dostawców lotniska i Flavio wiedział wystarczająco du
żo o jego szachrajstwach, żeby wiedzieć, że można po
legać na jego dyskrecji. <.

— Czy. znasz , wioski wzdłuż drogi na’górę?
— Te wyludnione? .

— Tak. Chodzi mi o trzecią za wirażem. Cysterna za
trzyma się tam dla wykonania pewnego zadania. Do
goń’ ją samochodem.

— Co. mam powiedzieć kierowcy?
— Powiedz mu, że śledzi go chłopiec na motocyklu.

.— To wszystko?
— Niech zachowuje się normalnie, jak gdyby nic. się

nie stało, I powiedz mu jeszcze, że jestem yv. drodze 1
sam zajmą się. chłopcem. Przekupię go po prostu.

W. dwie minuty później dmo ruszyło szybko drogą
ciągnącą się między pomarańczowymi drzewami, a

Flayio dziękował Bogu, że ojciec wyjechał z rana dc
miasta.

Opuszczona wioska leżała ukryta w fałdzie terenu,
niedaleko przełączy. Ptazza,. brzydki, nowoczesny ko
ściół z pordzewiałą żelazną, fasadą, rzędy pustych do
mów z wybitymi drzwiami i oknami, zaniedbane ulicę,
schody porośnięte trawą — obraz całkowitego zanie
dbania. Nigdzie ani śladu człowieka, psa, kury czy
owcy. Rezultat bezsensownej próby przesiedlenia chło
pów na pustynne wzgórza, jeszcze jeden przykład spe
kulacji terenem, zagrabienia państwowej sub-wencji.

(Ciąg dalszy nastąpi) (TS>

Szermiercze
wygrali: w

Kolejarz.
Gdańsk 3:0 e

(
l
i

LISTOPADA

SrodA

Błażeja

Saturnina

Teatry
Słowackiego 19.15 Hamlet. Mo

drzejewskiej 19.15 Iwona- :kś_ężni-
czka Burgunda, Scena Forum .17
Toast. Kameralny 19.15 Emigranci.
Bagatela 16, 19.30 Śluby panień
skie. Muzyczny (ul. Lubicz 48)
19.15 Kraina uśmiechu. Groteska
17 Słoneczny, świat. Kawiarnia
, Pod Pawiem” 17 Spotkania z li
ryką i żartem „Jesień”.

Kina
Kijów 15.45, 20.15 Koziorożec — 1

(USA .1. 15), .18 Trzy dni kondora

(USA l. .18). Uciechą 15.30 . 18,
20.10 Bez znieczulenia (poi.-1. 13)
Warszawa 15.45, 18,
Szpicbrodka (poi 1.
Abba (szw.). wolność

1.

27)

___

... 20.15 DKF: One

(węg.),' Wniebowstąpienie

15). Sztuka 16. 18,. 10 Błękitny
p:ak (radź. b.o.). Wanda 15.45
13. 20.15 Barroco (fr. 1. 18). Ml.

Gwardia 14.45, 17. 19.15 Dz.ewczy-
na z reklamy (wl. I . 13). Wrzos

(Zamojskiego 50) 15.45, 18. 20.15
Powrót różowej pantery (ang. 1 .

12). Świt (os. Teatralne 101 15,45,
18. 20.15 Wśród nocnej ciszy (poi
1. 18) Mata sala 15, li. 19-Zaprosze
nie (szwajc. 1. 15). Światowid (os
Na Skarpie 7) 16. 18 2Ó Słońce hien

(tunez.-holehd l 15). Mała sala 15,
17. 19.15 Dancing w kwaterze Hitlera

(poi. 1. 18) Kultura (Rynek Gt. 27)
14. 16, 13 20 Godzilla contra Gigan

12). Wiedza (Rynek
17.30 Żamęch. Mi-

(Dzierżyńskiego 5) 16, 19
Człowiek z marmuru (pot 1 15).
Dom Żołnierza (ul. Lubicz 48)
15.45 Maildińgo. (wl. 1 . 13). Związko
wiec (Grzegórzecka 71) 15.43, 13.
20.15 Szacowni nieboszczycy (wl.
1. 18) i Rotunda (ul. Oleandry 1) 17

KMFF; Filmy o sztuce — Mąląr-
stiro i grafika, 2-0 .15 DKF: One
dwie . .

(radź.) . Wisła (Gazowa 21) 15.30 Ser-

pico (wl. 1 18), 18, 20 Labirynt mi
łości (radź. 1 15). Maskotka (Dzier
żyńskiego 55) 15.30 . 17.30 Romans Te
resy Hennert (poi 1 15), 19.30 Po
sezonie (ang. I. 18) Pasaż (Pa
saż Bielaka) 14, 16 Wielka podróż
Bolka i Lolka, 18, 20 Nocne wid
ma (ang li 18). Podwawelskie (ul
Komandosów). 16, 13 Akcja Sa
lamandra-- (ram.-- I. 15>Ugórek
(os.: <Uęę>rek) 15. Wódz Ifidiah
TęcuńiSeh ■(NRD b.o .), 17, 19 Su-
perexoręss ”w niebezpieczeństwie
(jap. 1. 15). Sfinks (Majakowskiego
2) 16, 13, 20 Szarada (poi. 1. 18).

Telewizja
ŚRODA — I: 15.30 NURT —

Naucz, początk. 16 Dziennik. 16.10
Obiektyw — progr. woj. m kcak.,
krośn., nowosądec.', p.rzem., tarn.

16.30 Dzień dobry, tu Telewizja.
16.50 Pan Pólka i spółka 17.15 Lo

sowanie Małego Lotka. 17:25. Skar
biec. 17.55, Między nami' jaski
niowcami — Pieniądze albo życie
— film anim. USA. 18.20 Prosce
nium — mag teatralny. 19 Dobra
noc. 19.10 Siódemka. .19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.3Q Wyrok w No-

rymoerdże — film' fab. prod. USA
23.30 Dziennik. ■

ŚRODA — II: 16.45 Progr. dnia.
16.50 Jęz., ros. kurs podst. 17.29 Jęz.
ang. kurs: podst. 17:50 Sprawy mło
dych — Żabijcie czarną owcę —

film obycz: pred - poi. 19.10 Kro
nika (Kr). 19.30 Wieczór z. dzien
nikiem. 20.30 Wisła' widziana z

barki — rep. film, 20.45 Ustrada
folkloru — Zielona Góra!- 21 .0-5 An
tyczny świat .praf, A. Krawczuka
—- Siedmiu, przeciw .' Tebom. ■21;33
24 godziny.. 21,45' Wszystko już by-

lo — Niepewność — progr. paef,.
muz,.

CZWARTEK —1:4 TTB. RTSg
Jęz- polski. 6 .30 TTB, HTSS Che
mia. 9 Dla szkół: Historia ki.' 7.
10 Dla szkół: Jęz. polski kl. 7.13.25
TTB, RTSS Matematyka. 14; TTB,
RTSS Biologia. 15.30 Decyzje pię
tnastolatków. 18 Dziennik, lkio

Obiektyw.-. 16.20 Dzień dobry, p
Telewizja. -16.30 Czwartek TDC —

O możliwościach poż-yteczńegó
działania we . własnym środowis
ku oraz Zegnajcie moje' 15'lat —

film fab. TV franc 18-20 Maryna
rze, marynarze — -rep. wojsk.
18 30 Radzimy rolnikom. 19 Dobra
noc. 19/10 Siódemka. 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.30 Teatr Sensa
cji: E. Neyman — Azyl dla ban
dyty. 21 .35 Pegaz. 22:20 Potyczki
ze sportem. 23 Dziennik.

Uwaga!
.Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone . w programie tea
trów, kin. r.a.dia. i telewizji.. —

redakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
• Wawel-komńaty. (śr. i;o-—15 . j . ig—

18,. czw. 10—15), Wawel zagi-nlany
(śr.. czw. . 10—15.30). Zaraelt i- Mu
zeum w Pieskowej Skale (śr. cżw.

10—16). Muzeum Lenina, Tęp-olo-
wa 5: Lenin w Polsce, Infe rńscj-h-

naliz-rn — • Rewal ucj a — ie:p o-d] •-.

gierść. (śr. 9—17, czw. -9—18 — wsi.
wól.),, w Poroninie; Lenin na Poci-.
halu (śr. czv/i -8—16 — w.st. we.] .}, ',
w Białym Dunajcu (śr. 9—16 —

wst. ;wol.4 czw. .niecz.),. Muzeum ■
Historyczne, Jana ”12:■’Ml;taj;;a,
Żegśry .(śr/' 11—18, czw/ ;9-uU),
Szpitalna 21; Dzieje teatru .. -krak.,
Scenografia ;J. - Warpechowskiego
(śr. 9—15. czw. 10—17), krzyszto-
toryj Rynek GL J5: Literatura

’

spoL-polit. (śr. 11—18 — wsf. woi.t
ezw. 9^-15). Franciszkańska 4:
Pierwsze. dna ?. wolności . w Krako
wie 1918—1924 -4śr.. 9—15, CŻW. lfly-
17) . Muzeum Narodowe. Sukienni
ce; Galeria polskie,eo malarstwa .i

rzeźby 1764—1990 (śr. 10—16. czy.
12—18 —’ wst. wol.). Dom Mateftó,
Floriańska 41: l(M)-leeie namalo
wania Bitwypod Grunwaldem,
Szkice kompozycyjne -do obrazów
hi$t. J. Matejki (śr. czw.. 10—30,
Dworek J. Matejki w Krzeslawi-
cach, ul. Kruczkowskiego 13 (śr.
ezW. 10—1 .6), Szolayskich, pl.
Szczepański 9: Polskie malar., i
rzeźba do 1764. r . (śr. niecz. cżw.

lOL-16), Czartoryskich, Pijarska, »:

Arcydzieła ze . zbiorów Czartorys
kich (śr.. niecz. czw. 12—18 — wsi.
wol.). Nowy Gmach, al. 3 Maja. 1:
Polskie nialarsiwo. i. rzfeźba • cd
ko^ca XIX w. do czasów x współ
czesnych, Ubiory w Polsce — Ji
Matejki (śr. 12—18 —; wst. wol.,
czw. ..10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Mumie egipskie w świe
tle promieni ..X”, Starożytn.. i
średn. Małopolski, Kolekcje, za
bytków' archeologii śródziemh. (śr.
niecz. czw. 14—18 — wst. woj.),
•Etnograficzne, pl Wolnica . 1: Pol
ska kultura lud. (śr. czw; 10—15),
Przyrodnicze, Sławkowska 17:
Fauna Polski, Fauna epoki, lodow
cowej „(śr- czw. '10—13 — wst. woli),
Pawilon Wystawowy, pl. Szcze
pański 3a: Malarstwo-grafika-ry-
spnek Ś. Lewczuka. St. Kluczyko-
wskiego i R. Skowrona (śr. czw.

1-1—18), Galeria: Arkady, pl. Szcze
pański 3a: ..Malarstwo K'. Mikul
skiego- (śr. cv\v. 11—18), Krzyszto-
foryt ul.. Szczepańska. 2: XV Wyst.
Grupy Krakowskiej’ (śr.**. czw. .llw
18) , Pryzmat,’ Łobzowska' 3: Gra
fika węgierska (śr. czw. 10—13).
.ul/ Anny 3: Wyst.•’L/ Szurkow
skiego- (śr; .czw\ 10—18).,. św. Jan*

3:. Miniatury tkackie (wys.tawa ma

charakter sprzedażny) (śr. czw.

U—19) Pałać Sztuki, pl. Szczepań
ski 4-/ Malarstwo . W. ślewjń&klego
(16.5.4—1918) (śr. czw. -1 1 —18). aL
Róż • 3; Lal ki . regionalne .(.śr c^-v'ź

ilr-iS), Mały Rynek 4: Grafika U'
żwtkówa — Jugosłay/ia T. Kfziśirk

(śr.. crw. 11—19). Rydlówka. T«-
'.ma.iera 28.' (śr.. -ęww.

” 15—.- ’>■
KTF. Uli Boh Stalin gradu 13: V*-
nus 78; ez. I (9-t21), Kopalnia So
li. . Wieliczka oraz Muzeum
Krak.’ (8—16). Biblioteka Publicz
na, 'ul Franciszkańska 1: ■Wyst.
książek (śr. 10—15. czw. nićcz-),
Kramy Dominikańskie, Stolarska
8/J0: Obrazy -rzeźby, rysunki Jacka
Waltosia (śr. cżw.' 11—19).

Dyżury
Fogcrt. MO, tcl. 97, Straż Poi- 9!l

Fogot. Ralunk. Łaaarza ’14:. y'3'"
padfa- U1.-M. zaehsrowania i Pi”-'

wozy. 233-33, porady stomatolog-
przypadkach nagłych <30—')•
ambulatorium. okulistyczne .(ot-
tą dobę), • Rynek PćdgóTSg
2: 625-50, 657-57. Kewa'
422-22, Lotnisko Balice 190-29. O?'
żury szpitali :’Chir. Trynitarśks 111
Chir. dziee. Pralrobim Urplo3-
Prądpicka 35. Laryng. Kopernik8
23a., OkuHsti, Witko,wice (Neurolog
oraz inne oddziały szpitali wg i'e"
jonizacji). Dyżurne

‘

pbrailnie: >,v

ternistyczna, pedialr., Jabinet z’-

biegbwy (13—21) aglośżehia -w.zy.
donifiwych' (13—20), • wizjóy.db"
mowę . (8—13): =.dla. Śrótlrm"'
śó.ia: al. ... Pokoju 4 tel. . 181;80'
183-9^'. .dla',N. Buty,..os.. . Jagieil<lń;
slde. bl. T. tel. 835,26., dla Kto.^'

drży,, iii. Galla 24, tel. 7’1-35.•
Podgórza, ul. Krasickiego Boczna
3, tel. 618-35, 650-99. luf. Sl«* w

Zdrowia: tel.. ,205-11 (cala
’

dobą).
Punkt Inf. Aptecznej, tel: 1.07-6548'7'
15),. Inf. Toksykologiczna, Kopęf'
nika .26. tel. t99-99, Inf. akcji ■’
tel. 606-80 (8—17), tek. Spółd®.

(Dokończenie na.itr.. 5) ...
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