
Nin. L Wojtaszek
zakończył wizytę

XIV sesja Rady Narodowej miasta Krakowa

w Australii
I

w
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Minister spraw zagranicznych
PRL — Emil Wojtaszek został

przyjęty w czwartek przez gu
bernatora generalnego Związku
Australijskiego, sprawującego
funkcje głowy państwa, Zelma-
ąa Cowena.

Min. E . Wojtaszek spotkał się
również z wicepremierem rzą
du federalnego, ministrem han
dlu zagranicznego i zasobów mi
neralnych — J . D - Anthonym.

30 listopada min. E . Wojtaszek
zakończył wizytę w Australii.

KRAKOWA
ROK XXXIII PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 271 (10243)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Powyższe dwa punkty oraz

ustalenie dalszych ograniczeń
w sprzedaży i podawaniu alko
holu — to dwa główne tematy,
które stanęły na porządku
dziennym obrad wczorajszej,
XIV zwyczajnej sesji Rady Na
rodowej m. Krakowa. Prowa
dził je przewodniczący RN m.

Krakowa, z-ca członka Biura

Politycznego KC, I sekretarz KK

Kraków, 1, 2, 3 grudnia 1978 r.

W Brzeziu k >io Włocławka pow- i szersze zastosowanie w przemyśle
•|, i budownictwie'.'

CAP — ŻOŁNOWSKI

Na zaproszenie prezydenta Lu
dowej Republiki Angoli — AGO-
STINHO NETO — 30 listopada br.

PZPR — Kazimierz Barcików-
ski, obecni byli m. in.:. prezes
KK ZSL — Władysław Cabaj,
przewodniczący KK SD — Jan
Janowski, przewód. KK FJN —

Marian Konieczny, a także wi
ceprezydenci miasta. Na sali
obrad zajęli też miejsca zapro
szeni goście, w tym prokura
tor generalny PRL — Lucjan
Czubiński oraz dyr. Biura
KG MO — Zdzisław Garbiński.

Jak wynika z informacji zło
żonych przez prokuratora woje
wódzkiego Stefana Ręka oraz

komendanta KW MO Zbigniewa
Jabłońskiego w regionie kra
kowskim nastąpiła poprawa
stanu bezpieczeństwa, wyraża
jąca się spadkiem ogólpej ilo
ści przestępstw. Jest to bardzo

pozytywny objaw. Niemiej nie
pokoi znaczny wzrost w porów
naniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego przestępstw
przemytniczo—dewizowych, pod
paleń. stwierdzonych niedobo
rów w przedsiębiorstwach i pla
cówkach gospodarczych. Po
nadto wzrosła ilość gwałtów, bó-

jak i pobić. Nasila się też

przestępczość gospodarcza, w

której nierzadko biorą udział

(Dokończenie na sir. 2)

Nowa propozycja

krajów socjalistycznych
na wiedeńskich rokowaniach

ZE ŚWIATA
W PIERWSZEJ połowie gru-

1 dnia br. w stolicy NRD — Ber-

i linie, odbędzie się kolejne po-
, siedzenie Komitetu Ministrów

Obrony Państw Układu War-
1 szawskiego. Na posiedzeniu za-

I mierzą się rozpatrzyć zagad-
, cienia bieżącej działalności or

ganów wojskowych Układu
! Warszawskiego.

1 W CZWARTEK sesja Rady
Najwyższej Związku Radziec
kiego uchwaliła 'jednomyślnie
ustawę o państwowym planie

'

rozwoju spoteczno-gospodar-
■czego ZSRR oraz ustawę o

i budżecie państwa na rok 11)19.
. W obradach uczestniczyli przy

wódcy KPZR i państwa ra-
‘

dzieckiego z. L. Breżniewem i

| A.. Kosy^jnem.

ś
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udał się z oficjalną wizytą przy
jaźni do Angoli przewodniczący
Rady Państwa — HENRYK JA
BŁOŃSKI z małżonką.

Na warszawskim lotnisku O-
kęcie Henryka Jabłońskiego że
gnał prezes Rady Ministrów —

PIOTR JAROSZEWICZ i inni
członkowie najwyższych -władz

partyjnych i państwowych.
Stosunki przyjaźni i owocnej

współpracy między Polską i An
golą nieustannie rozwijają się.
Sprzyjają temu zacieśniające się
kontakty międzypartyjne. Ich
istotna rola znalazła odzwiercie
dlenie w podpisanym w ub. ro
ku -w Warszawie przez I sekre
tarza KC PZPR ■—■ Edwarda
Gierka i przewodniczącego
MPLA- (Partii Pracy) — Ago-
stinho Neto — porozumieniu o

współpracy między obu partia
mi, w toku wizyty prezydenta
Angoli w Polsce. Współpraca
między naszymi partiami, opar
ta na zasadach proletariackiego
internacjonalizmu, ugruntowuje
i rozszerza podstawy wszech
stronnej więzi solidarności i

współdziałania, obu -krajów i na
rodów. -

staje wytwórnia polichlorku winy
lu — surowca znajdującego coraz

Times

Ostatnie wydanie

Delegacja Kijowskiego Komi
tetu Miejskiego Komunistycz
nej Partii Ukrainy pod prze
wodnictwem sekretarza KKM
KPU Dmitryja Gołowki konty
nuuje wizytę w Krakowie.

30' listopada gości z Kijowa
przyjął zastępca członka Biura

Politycznego KC, I sekretarz KK
PZPR Kazimierz Barcikowski.
W rozmowie' uczestniczyli także

Markiewicz.

kijowska przekaza-
I sekretarza KK

Aleksieja Gorbien-

Czwartkowa edycja brytyjskiego
dziennika „Times” bj*ta ostatnią
pfżcd zapowiedzianym zawiesze
niem jego ukazywania się. Decy
zja . została podjęta na skutek

przedłużających się nieporozu
mień między dyrekcją gazety a

jej liczącym 4.250 osób persone
lem. Koncern prasowy wydający
dziennik podał do wiadomości, że
wznowienie edycji może nastąpić
dopiero po uregulowaniu spraw
pracowniczych i podpisaniu poro-
sumień, uniemożliwiających w

Przyszłości dzikie strajki. Naraziły
one w bieżącym roku firmę
straty sięgające
rów.

W związku z

ozącego 193 lata

związanego z brytyjskim
politycznym, xa planowano
zwyczajne posiedzenie Izby Gmin.
Właściciel i prezes koncernu wy
dającego „The Times” oraz „The
Sunday Times”, lord Kenneth

Thomson, stwierdził jednak, iż nie
zamierza sprzedać, ani też zlikwi
dować gazety i liczy na szybkie
Wznowienie edycji. „Times” w o-

statnich latach przynosił mu ro-

W

londyńskiego dziennika „The Times”...
CAF — AP — telefoto

cznie prawie 2 miliony dolarów
strat, sytuacje częściowo ratował

„Sunday Times” przynoszący nie
znaczny dochód. Niedzielny nakład

tygodnika wynosił przeszło 1.400

tysięcy egzemplarzy.

Jak twierdzą uważni czytelnicy
. ,Timesa”, jedyną rzeczą wyróż
niającą ostatnie wydanie dzienni
ka był fakt, źe rozwiązanie
czwartkowych zagadek znajdowa
ło się w tym samym numerze.

Do Oslo ściągą się
duże posiłki

policji i wojska...
W Oslo podano do wiadomości,

że wręczenie tegorocznej . Poko
jowej Nagrody Nobla, przyzna
nej przez specjalny komitet wy
łoniony spośród posłów parla
mentu norweskiego — prezyden
towi Egiptu A. Sadatowi i pre
mierowi Izraela M. Begir.owi,
nie nastąpi tradycyjnym zwy
czajem w auli uniwersytetu .nor
weskiej stolicy, lecz za grubymi
murami twierdzy Akershus;
która jest obiektem wojskowym.

Decyzja ta łączy się z podję
ciem przez poli-cję i armię nor
weską specjalnych środków bez
pieczeństwa.

Nie jest tajemnicą, że decyzja
norweskiego komitetu Nobla w

sprawie przyznania tegorocznej
nagrody pokojowej dwom wy-
mieni.onym politykom wywołała
głębokie oburzenie w całej
Skandynawii. Nawet prasa mie
szczańska nazwała decyzję skan
dalem.

Do Oslo ściąga się duże posiłki
policji i wojska.

na

7,8 miliona dola-

zamknięciem li-

dziennika, ściśle

życiem
nad-

JSa&ggoda w rejonie Krakowa

g kształtować się będzie na-

gMfal pod wpływem niżu.
IpzacJimurzenie duże z

|| przejaśnieniami. Rano

» miejscami mgły i zam
glenia. W ciągu dnia opa

dy deszczu i deszczu ze śnie
giem. Wiatry z kierunków po
łudniowo-zachodnich i zachod
nich 3—6 m/sek. Temperatura
dniem plus 1—2, minimalna

Pocą od zero do minus 2 st. C.
W nocy i rano gołoledź.

'
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KfflK0WR
ZAŁOGA KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU

GUMOWEGO „STOMIL” przeznaczyła "a konto Zarządu Re
waloryzacji 45.899 zł. Kwota ta stanowi fundusz plac z tytułu
wykonanego czynu produkcyjnego, podjętego 19 XI br. przez
załogę KZPG.

FUNKCJONARIUSZE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ MI
LICJI OBYWATELSKIEJ W KRAKOWIE wpłacili na konto

odbudowy krakowskich zabytków kwotę 70.540 zł, pochodzą
cą ze składek.

PRACOWNICY ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO APA
RATURY NAUKOWEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
przekazał1 1.560 zł.

UCZESTNICY SPOTKANIA W DOMU STRAŻAKA W

ŁAZANACH, zorganizowanego z okazji „DNI SENIORA” ze
brali 2.230 zł i przekazali je na konto odbudowy krakow
skich zabytków.

Przypominamy numer konta: Zarząd Rewaloryzacji Zespo
łów Zabytkowych m. Krakowa, NBP VII O/M — Kraków,
nr 35073—6321—189—85. . (es)

SZKOLNY KLUB SPORTOWY przy ZESPOLE SZKÓL
ELEKTRYCZNYCH NR 2 W KRAKOWIE — NOWEJ HU
CIE przekazał na konto 300 zł. a SAMORZĄD KLASY Va
TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO W KRAKOWIE—NOWEJ
HUCIE — kwotę 1500 zł. (aż) z

Podczas czwartkowego posie
dzenia delegacji 19 państw
uczestniczących w rokowa
niach w sprawie wzajemnej
redukcji wojsk i zbrojeń w Eu
ropie środkowej, przedstawi
cieli CSRS, amb. Emil Keblu-
szek przedstawił w imieniu swe
go kraju, ZSRR, NRD i Polski

nową ważną propozycję.
Cztery kraje socjalistyczne

proponują stronie zachodniej
zawarcie, porozumienia o nie-
zwiększaniu w okresie rokowań
ogólnej liczebności wojsk państw
Układu Warszawskiego i NATO

W strefie Europy środkowej.
Poprzednio kraje socjalistycz

ne proponowały zobowiązanie
się każdego z państw uczestni
czących indywidualnie do nie-

zwiększania liczebności swych
wojsk, co spotkało się z zastrze
żeniami Zachodu. Elastyczne
podejście państw socjalistycz
nych do tej kwestii kolektyw
ności zobowiązań świadczy o

ich zdecydowaniu uzyskania
postępu w rokowaniach wie

deńskich, do czego przyczyniłoby
się znacznie porozumienie o nie-

nadaje minister kul- zwiększaniu liczebności wojsk
w Europie środkowej.,

Howe odznaki resortowe
Dziennik Urzędowy z 29 XI

»br. zamieszcza uchwały Rady
i Ministrów w sprawie ustanowie
ni nia odznak „Zasłużony dla Ubez

pieczeń Społecznych” i „Zasłu
żony Drukarz”.

Pierwszą z odznak nadaje mi
nister pracy, plac i spraw so
cjalnych. Odznakę „Zasłużony
Drukarz”

tury i sztuki.
sekretarze KK PZPR Jan Grze
lak i Stefan

Delegacja
ła na ręce
PZPR obraz
ki przedstawiający pomnik ku
czci Rewolucji Październikowej,
który stanął w Kijowie. A. Gor-
bienko namalował ten obraz
właśnie z przeznaczeniem clla
Krakowa. ’

W. czasie spotkania w KK
PZPR obie strony omówiły
zagadnienia związane ze współ
pracą

' Krakowa i Kijowa oraz

rozwojem kontaktów organizacji
partyjnych obu miast.

W spotkaniu uczestniczył
konsul generalny ZSRR w Kra
kowie Iwan Korezma.

W tym samym dniu delegacja
kijowska złożyła wizytę w KD
PZPR Kraków- Śródmieście
gdzie spotkała się z I sekreta
rzem KD — Adamem Kawal-
cem.

Goście zwiedzili Muzeum Le
nina, a następnie spotkali się z

kierownictwem KZG „Stomil”
i złożyli wizytę w Zespole Szkół

Elektrycznych r Technikum dla

Przodujących Robotników.

Z

ODZNAKĘ

Ciekawe propozycje
na sobotę i niedzielę

Jutro wolna od pracy sobota,
mamy więc dwa dni wypoczyn
ku. Jak zwykle w takich wy
padkach, przygotowaliśmy na

sobotę dodatkowe spacery w ra
mach akcji ZDOBYWAMY OD
ZNAKĘ PRZYJACIELA KRA
KOWA.

Oto nasze propozycje:
SOBOTA, 2 BM.

4 Spacery dla wszystkich
czestników akcji zatytułowane

I„POGRZEBY, NAGROBKI

u-

GROBOWCE KRÓLEWSKIE”.
Zbiórka między godziną 12.30 a

14 koło pomnika Mickiewicza na

Rynku Głównym. W programie
zwiedzanie wnętrza Katedry i

grobów królewskich w jej pod
ziemiach.

NIEDZIELA, 3 BM.

4 Odznaka brązowa — KRA
KÓW GOTYCKI — zbiórka mię
dzy godziną 9.00 a 10.00 koło po
mnika Mickiewicza na Rynku
Głównym.

4 Odznaka srebrna — GRZE
GÓRZKI STARE I NOWE —

zbiórka między godziną 10.30 a

11.00 koło pomnika Mickiewicza
na Rynku Głównym. Spacer
prowadził będzie ulicami: Lu
bicz, Powstańców Warszawy i

Grzegórzecką.
4 Odznaka złota — REWALO

RYZACJA KRAKOWA — zbiór
ka między godziną 11.30 a 12.15
koło pomnika Mickiewicza na

Rynku Głównym. W programie
zwiedzanie kilku zabytkowych
wnętrz, które obecnie znajdują
się w trakcie odnowy.

4 Odznaka złota z pawim pió
rem

Rożka pt.
ŚKA W
o godz.
cyjnej
(wejście
nino).

Wszystkich Czytelników ser
decznie zapraszamy na spacery
po starym i nowym Krakowie.

(KAS)

CAT
wystąpi gościnnie w Krakowie

W HALI WISŁY

tylko w poniedziałek 4 grudnia
o godzinie 17 i 20.

Bilety do nabycia w Filmote-
ehnice, Orbisie i „Estradzie”
ful. Bracka 1, telefon 24-5-19).

K-8233

Kolejna szalejąca śnieżyca na Wschodnim Wybrzeżu USA?

Tym razem nie, bałwana z volkswągena spotkaliśmy po prostu
na jednej z ulicy Krakowa-

Fof. JADWIGA RUBIS

prelekcja dra Michała
„SZTUKA ROMAŃ-

KRAKOWIE” — zbiórka
111.30 w sali konferen*

Domu Turysty PTTK
od ul. Bitwy pod Le-

• lespw holenderski
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dla śląskich kopalń
W prawdzwy kombinat o-kamiennego

iwiaty i wiedzy górniczej prze
kształcił się jedyny- w

_ rejonie
południowym, Jfrakowski zespół
szkół ministerstwa górnictwa.
Ośrodek kształci wysoko kwali
fikowane zastępy młodych gór
ników dla '

śląskich kopalń,
głównie zaś dlff kopalni węgla

„Piast Nowe

kr 271 HO2435

górniczy triiil

Ojczyźnie
W.. przededniu „DNIA GÓR

NIKA - 78” minister górnictwa
Włodzimierz Lejczak udzielił
wywiadu dziennikarzowi PAP
na temat ambitnych zadań rea
lizowanych przez załogi kopalń
i przedsiębiorstw górniczych.
Min, W. I.ejczak stwierdził m.

in.;
Górnicy węgla kamiennego

^ttnicznie realizują swoje za-

eania i z pewnością tegoroczny
plan wydobycia 192,2 min. ton

węgla zostanie wykonany, a na
wet przekroczony o 400 tys. ton

węgla (przeznaczonego w cało
ści na eksport).

Na rok przyszły wyznaczyli
śmy sobie kolejny próg: w ju
bileuszowym roku 35-lecia Lu
dowej Ojczyny zamierzamy do
starczyć przeszło 200 min ton

węgla, umacniając się na pozy
cji czwartego w świecie produ
centa. i drugiego eksportera. Je
stem, przekonany, że i to trudne
zadanie zostanie w pełni zreali
zowane.

Gwarantuje to ofiarność gór
niczych kolektywów, które —

odpowiadając na apel I sekre
tarza KC PZPR, Edwarda Gier
ka, podjęty przez katowicką wo
jewódzką organizację partyjną
— jako jedne -z pierwszych przy
stąpiły do obywatelskiego czynu
3j-lecia" Polski LudoWej*5 Z wie-
lęma cennymi inicjatywami;’

Polski, węgiel eksportujemy do
50 krajów świata, do ponad 40
państw kierujemy polską myśl
techniczną w postaci projekto
wania i budowy kopalń i zakła
dów’ przeróbczych, technologii
eksploatacji, dostaw maszyn.

Pragnę Z okazji „Barbórki”
również tą drogą złożyć całej
braci górniczej — załogom wszy
stkich kopalń i zakładów gór
niczych, inżynierom i technikom,
konstruktorom maszyn i urzą
dzeń, budowniczym kopalń, lu
dziom nauki górniczej — serde
czne podziękowania za dobrą
pracę w 1978 r. i przekazać im

gorące, górnicze pozdrowienia.

Tychy”. ■
W skład krakowskiego

łu wchodzą: Zasadnicza
i Technikum Górnicze. Obecnie

zdobywa , w nich wiedzę ponad
500 uczniów( którym patronuje
kop. „Piast l— Nowe Tychy’1. Z

patronackiej kopalni młodzież
już w trakcie nauki otrzymuje
pełne zabezpieczenie socjalne:
od wszystkich niezbędnych po
mocy szkolnych, wyżywienia,
stypendiów, deputatów węglo
wych, po sorty mundurowe, na
grody i wyróżnienia. Wraz z

wysokim ■poziomem programu
dydaktyczno - wychowawczego
realizowanego przez doświad
czony , personel, zapewnia to

młodzieży’ dobre, warunki nau
ki oraz możliwość zdobycia a-

trakcyjnego zawodu.

Jest to jednak zaledwie tylko
część działalności zasłużonego
dla naszego przemysłu węglo
wego ośrodka. Istnieję on w na
szym. mieście już pomad 30 lat.
Zaczątkiem jego po II wojnie
światowej . było Technikum
Górnićze przy ul. Brzozowej 5.
Tradycje krakowskiego zespołu
szkół ministerstwa górnictwa
są daleko bogatsze. Hak przy
pomina dyrektor zespołu mgr
Stanisław Dziedzicki jieszcze w

latach hitlerowskiej okupacji
istniało w ,Krakowie Technikum
Górnicze, zastępowało ono w

części zlikwidowaną Akademię
Górniczą. Tak więc już w pod
ziemiu kształtowały się pierw
sze zastępy, średniej kadry gór
niczej, która objęła odpowie
dzialne stanowiska pracy w na
szych kopalniach po wyzwole
niu.

Młodzież krakowskiego zespo
łu poza przyswajaniem wiedzy
teoretyczno-praktycznej ucze
stniczy aktywnie w różnego ro
dzaju akcjach społecznych na

rzecz szkoły, środowiska i mia
sta. (j. tom.)

zespo-
Szkoła

■„Dzień bez papierosa"
1 grudnia — kolejny „Dzień

bez papierosa”. Ogłoszony przez
Społeczny Komitet Zwalczania
Palenia Tytoniu, jest dobrą o-

kazją do przemyślenia własnego
stosunku do palenia, i palaczy,
do samego siebie. Nie warto

chyba nikogo namawiać do na
tychmiastowego zrywania z na
łogiem.

Rozstanie z tytoniem musi być
poprzedzone spokojnym przemy
śleniem, korzyści i strat, przyje
mności i efektów przykrych, ja
kie przynosi papieros. 'Jeśli doj
dziemy do wniosku, że palić nie
warto —- to po prostu przestań
my palić.

W WARSZAWIE zostały wrę
czone 30 listopada doroczne na
grody sekretarza naukowego
PAN, przyznawane za najwy
bitniejsze prace naukowo-ba
dawcze i wdrożeniowe. Na
grodzono ogółem 97 prac, w

tym W zbiorowych i 37 indy
widualnych.

30 LISTOPADA br. prezes
Rady Ministrów Piotr Jarosze
wicz przyjął przebywającego w

naszym kraju ministra handlu
i turystyki Hiszpanii — Juana
Antonia Garda Dieza.

Z KRAJU
ZAKOŃCZYŁY SIĘ ohchody

Dni Książki Społeczno-Polity
cznej „Człowiek-Swiat-Pollty-
ka”.' Tegoroczna dekada miała

szczególny charakter; zadecy
dowało o tym bogactwo treści

programowych, związanych z

obchodami doniosłych rocznic

historycznych z życia partii,
państwa i narodu: 50-lecia od
zyskania przez Polskę niepo
dległości. 68-lecia powstania
KPP 1 30-Iecla zjednoczenia pol
skiego ruchu robotniczego, 35-

lecia LWP oraz przygotowania
mi do przypadającego w 1379 r.

35-lecia Polski Ludowej.

Projekt Narodowego Piano
Społeczno-Gospodarczego

Posiedzenie Komisji Piano Gospodarczego, Budżetu i finansów

Sejmowa Komisja Planu Gospodarczego Budżetu i Finan
sów, obradująca z udziałem prezydiów pozostałych komisji
sejmowych, pod przewodnictwem pos. Józefa Pińkowskiego
(PZPR) zapoznała się 30 listopada, na pierwszym czytaniu, z

projektami Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego oraz

budżetu państwa na rok 1979.

W obradach uczestniczyli
członkowie Prezydium Sejmy z

marszałkiem Sejmu Stanisła
wem Gucwą oraz członkowie
rządu, wicepremierzy: Jan Szy
dlak, Tadeusz Pyka, Kazimierz
Seęomski i Longin Cegielski.
Przedstawiając projekt planu,

wiceprezes Rady Ministrów
przewodniczący Komisji

Planowania przy RM — Tade
usz Wrz.aszczyk podkreślił, że

projekt ten oznacza konsekwen
tne realizowanie uchwał VI i

XIV sesja Rady Narodowej m. Krakowa

prze-
Znacznie też uległ.

przygotowawczego
Aktualnie
i śledztw

(Dokończenie. ze str.l)
całe grupy pracowników. Afery
gospodarcze mają miejsce
zwłaszcza tam, gdzie odpowie
dzialni ludzie z kontroli wew
nętrznej zakładów nie spełnia
ją swych podstawowych zadań.
Organy ścigania mogą się po
szczycić coraz lepszą wykry
walnością zgłaszanych
stępstw.
skróceniu czas trwania, postę
powania
przez , prokuratury.
52 proc, dochodzeń

zamykanych jest w terminie do
jednego miesiąca, a tylko 2 proc,
w terminie powyżej 3 miesięcy.

Podczas sesji radni — po do
konaniu drobnych zmian za
aprobowali uchwałę w sprawie
bezpieczeństwa i porządku pu
blicznego oraz przestrzegania

'prawa na

Ż kolei na porządku obrad
stanęło zagadnienie nowego,
kompleksowego programu
zaostrzenia walki z alkoholiz
mem na lata 1973—82 oraz zaka
zów i ograniczeń w sprzedaży i

podawaniu napojów alkoholo
wych.

Na terenie Krakowa wprowa
dza się zakaz sprzedaży napo
jów alkoholowych od północy
dogodziny11iod19do24—
we wszystkich placówkach han
dlowych; ponadto •— tego typu
trunków nie będzie można na
być w sklepach w niedziele i
inne dni. ustawowo

pracy. W gastronomii nie bę
dzie można otrzymać wódki w

godzinach od 14 do 17, oprócz

'niektórych zakładów najwyż
szych kategorii.

Radni zaakceptowali te dv?a
programy i podjęli w tej spra
wie stosowne uchwały.

- W ramach interpelacji i wnio
sków radni zwrócili uwagę m.

in. na konieczność przyspiesze
nia tempa właściwego zagospo
darowania zalewu Bagry w

Podgórzu. Zgłoszono koniecz
ność zajęcia się problemami ko
munikacyjnymi i oświatowymi
społeczeństwa zamieszkującego
Prokocim Nowy. Ponadto zwró
cono uwagę na istotną koniecz
ność przyspieszenia prac przy
powiększaniu poboczy na tra
sach międzynarodowych woje
wództwa. Zgłoszono też postulat,
by w Krakowie powstało więcej
myjni samochodów osobowych.

Podczas sesji -podjęto też

uchwałę tv
‘

Sprawie Rady
Naukowej „Kraków — 2000”,
który to organ stał się komisją
problemową oddziału PAN w

Krakowie.

BE

mb

wolne od

Inicjatorka kampanii na-

rzecz legalizacji prostytucji
w W. Brytanii Helen Buc
kingham, zagroziło, że jeśli■nie nastąpi zmiana przepi
sów prawnych, według któ
rych najstarszy zawód świa
ta jest nielegalny,,., ujawni
nazwiska klientów wywo
dzących sią z wysokich sfer
establishmentu.
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OD NIEDZIELI;

Tacypao
— gazety wielł

hieroglifów maja już
Chinach swoją trądy

Pojawiły się po raz

wielkich Wśród 66 nowych tacypao roz
lepionych w okolicy mauzo
leum Mao Tse-tunga szczegól
ną uwagę zwracają gazetki za
tytułowane „Dość już dyktatu
ry”, których autorzy, grupa
młodzieży z prowincji Kuej-
czou, zawiadamiają, iż utwo
rzyli nową organizację stawia
jącą sobie za cel „walkę prze
ciwko starym poglądom wy
wodzącym się z okresu rewo
lucji kulturalnej”.

naród chiński, zadała poważny
cios gospodarce narodowej i

zaprzeczyła zasadom socjaliz
mu”.

W jeszcze innym tacypao o~

skarżono Ma o Tse-timga o sto
sowanie represji wobec inte
lektualistów. Przypomina się,
iż nie panował on nad sytua
cja w ostatnich latach swojego
życia, czego
wyznaczenie
Lin Pian na

wodniczącego
Autorzy tego
ją fet spraw’, izolacji Chin, pi-
sżąc m. iii.: „Ameryka jest kra
jem kapitalistycznjTTi, ą jest
najbardziej rozwiniętym ze

wszystkich krajów świata; USA

VII Zjazdów PZPR z ich głów
nym założeniem poprawy wa
runków bytowych ludności.

Drugim ważnym założeniem

projektu jest umacnianie rów
nowagi ekonomicznej kraju i w

ten sposób tworzenie korzy
stnych warunków’ dla jego roz
woju. Szczególny nacisk kładzie
się na aktywizację eksportu i
zrównoważenie bilansu handlu
zagranicznego. Utrzymuje
też zwiększony
rzecz rynku wewnętrznego.

Trzecim elementem planu stał
się program konkretnych dzia
łań dla podniesienia gospodarno
ści i efektywności pracy oraz na
kładów materiałowych.

4 Wychodząc z tych założeń,
uznano za celowe zwiększenie
udziału spożycia w dochodzie
narodowym do blisko 71 proc.
Frojekt zakłada zwiększenie do
chodów’ realnych o 1,1 do 1,4
proc, oraz przeciętnej płacy re
alnej o 1,5 do 2 proc, (w
ku do br.). Przewiduje
dalszy, konsekwentny
świadczeń społecznych.

Projekt zapewnia priorytet
dla budownictwa mieszkaniowe
go. W roku przyszłym powinni
śmy oddać do użytku 334 tys.
mieszkań, tj. o 30 tys. więcej niż
w br. ‘

Nastąpić powinna również
dalsza poprawa zaopatrzenia'
rynku. Dostawy żywności zwię
kszą się o ponad 9 proc., w tym
dostawy mięsa o 67 tys. ton.

Projekt-,planu- za pewnią, ró
wnież środki dla "dalszego- roz
woju działalności socjalnej, <

światowej i kulturalnej.
Warunkiem realizacji celów

społecznych jest dalszy rozwój
produkcji przemysłowej. W roku
przyszłym zwiększy się ona o

4.9 proc, W rolnictwie podsta
wowym zadaniem jest zwiększe
nie zbioru zbóż o milion ton
oraz dalszy rozwój produkcji
zwierzęcej. W dziedzinie inwe
stycji przewiduje się zmniejsze
nie bezwzględnej wysokości na
kładów inwestycyjnych.

W sumie zakłada się, że rea
lizacja zadań planu przy jedno
czesnej zmianie w podziale do
chodu narodowego pozwoli na

wzrost spożycia ogółem o 3 proc.
Projekt budżetu państwa na

1979 rok przedstawił minister
finansów — Henryk Kisiel.

Projekt tego budżetu przewiduje

się
wysiłek na

stosun-

się też

rozwój

wysoki, 8-procentowy przyrost
dochodów, co podyktowane jest
koniecznością sfinansowania zna
cznie zwiększonych wydatków
m. in. na gospodarkę żywnościo
wą i komunalną, budownictwo
mieszkaniowo oraz na rozwój
ubezpieczeń społecznych i ochro
nę zdrowia.

Planuje się też dalszy rozwój
kredytowania działalności pry.
watnego rzemiosła oraz zwięk
szenie kredytów na indywidual
ne budownictwo mieszkaniowe
i remonty budynków oraz wy.
płat kredytów na zakupy ratal
ne towarów..

Komisja Planu Gospodarczego,
Budżetu i Finansów skierowała
poszczególne części projektu pla
nu i budżetu w celu szczegóło
wego ich rozpatrzenia — do od
powiednich komisji sejmowych.
Powołała też 6 problemowych
zespołów międzykomisyjnycli.

Komisja wybrała sprawozdaw
cę generalnego, którym został
pos. Józef Pińkowski (PZPR).

W kolejnym, punkcie obrad
Komisja rozpatrzyła rządowy
projekt ustawy o jakości wyró- *

bów, usług, robót i obiektów bu
dowlanych.

Francuskie odznaczenie
dla prof. W. Ostrowskiego

Prof. dr Włodzimierz Ostrow
ski, ęzłonek korespondent PAN,
dyrektor Instytutu Biochemii
Lekarskiej Akademii Medycz
nej w Krakowie został wyróż
niony dyplomem i medalem
Francuskiej Narodowej Akadee

,mik Medycyny za .osięgnięcra-W ■
zakresie -badań nad metńhóli-
zmem organizmu ludzkiego.

Plenum KW PZPR
w Nowym Sączu

30 listopada w Nowym Sączu
odbyło się posiedzenie plenarne
Komitetu Wojewódzkiego PZPR,
Obrady były poświęcone rozpa
trzeniu ważkiego tematu roli
samorządów w rozwoju demo
kracji socjalistycznej, aktywiza
cji . społeczno-gospodarczej oraz

kształtowaniu zaangażowanych
postaw społecznych.

Po 'referacie wygłoszonym
przez I sekretarza KW PZPR —

Henryka Kosteckiego odbyła się
dyskusja, podczas której szero"
ko mówiono o zadaniach samo
rządu robotniczego, samorządu
mieszkańców oraz samorządów
spółdzielczych.

W obradach plenum wziął u-

'dział m. in. Kierownik Wydzia
łu Organizacyjnego KC PZPR —

Krystyn Dąbrowa.

stwierdzając m. in. iż w Chi
nach odradza się obecnie
atmosfera demokratyzmu.
Członkowie partii — pisze ga
zeta — działacze kadrowi oraz

masy odważnie przedstawiają
problemy i swoje opinie, kry
tykując niedociągnięcia orat

błędy organów kierowniczych.
Ale ni" brak też i głosów po
śród - "• -rwatorów, że władze

dąży
'

będą obecnie do wyci
szenia kampanii tacypao, któ
ra zaczęła się już wymykać a

rąk 1 wzbudziła liczne dysku
sje gromadzące często tłumy
ludzi. Wedle ich sugestii spo
dziewać się należy . pewnych
zmian personalnych w kierow
nictwie. mogących znamiono
wać zmiany w życiu wewnę-

trznym Chin.

W kraju, którego liczba lud
ności zbliża się powoli do jed
nego miliarda, trwa — jak to

określają korespondenci pro
ces „politycznego oczyszcza
nia”. Powszechnie głosi się za
sadę „wykorzenienia” z każ
dej organizacji trzech katego
rii wrogów: „zwolenników wia
tru”, tzn. ludzi potrafiących
dostosować się do każdego ro
dzaju polityki prowadzonej
przez władze; „ludzi śliskich”,
tj. ludzi wymigujących się od

odpowiedzialności w czasie re
wolucji kulturalnej: i „burzy
cieli”, tj. tych, którzy gotowi
byliby „spowodować nawet

trzęsienie ziemi, aby w re
zultacie powstałego zamiesza
nia uzyskać awanse i zaszczy
ty”. (m-tz)

=S
JE.. Chinach swoją tradyeję.
32 Pojawiły się po raz pierwszy

w okresie tzw. rewolucji kul-
turalneii, zainspirowanej przez
samego Mao Tse-tunga w celu
zburzenia starego porządku
społecznego, ziych tradycji
burżuazyjno - mieszczańskich

przeszkadzających — jak gło
szono — w budowie nowych
Chin,

Czas ten należy już do prze-
f szlościj odeszH dawni przy

wódcy, rewolucja kulturalna

odsunęła od władzy wielu lu
dzi, którym zarzucano brata
nie się z imperializmem. Dalej

Sj jednak krytykuje się „bandę
§ czworga”, obarczoną winą za

w wszystkie nieprawości, jakie
S zdarzyły się w czasie minio-
8 ńym, za. stagnację gospodar-ę
g czą,. bezprawie i w ogóle y,a
H wszystkie plagi, jakie za. przy-
» czyuą członków tejże bandy
S nawiedziły Chiny.
Śg '

Tacypao nie zginęły z h-

S lic miast chińskich, głównie,
® , zaś Pekinu, zmieniła się jed-
2 nak ich treść. Coraz częściej
2 na ich lamach pojawiają się
Ęj żądania rehabilitacji ludzi od-

g suniętych przez rewolucję kul-
S turalną, podejmuje się kryty-7
«£ kę samego Mao Tse-tunga,
X którego działalność — jak się
w pisze — była w 70 proe. dobra,
g. a w 30 proc. zła. Niektórzy
5 autorzy krytykują też i samą

K zasadę obecnego ustroju Chin
X i domagają się „przewartościo-
£ . wania rewolucji kulturalnej”.
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dowodem było
„hochsztaplera

przyszłego prze-
KC KPCh”.

tacypao porusza-

s
s

Tacypao
W innej tacypao, poświęco

nej ocenie rewolucji kultural
nej, autorzy piszą, iż jedyną
zasługą tej rewolucji było to,
źo pomogła' ona ludowi pow
stać i dala początek historycz
nemu ruchowi ,,5 kwietnia”.
Ale ilu ludzi — pyta tacypao —

straciło życie na skutek fałszy
wych" oskarżeń i zarzutów sfa
brykowanych przez" „bandę
czworga”? ...Rewolucja kultu
ralna spowodowała poważne
zamieszanie ideologiczne unie
możliwiające rozróżnienie tego
co jest marksizmem od tego,
co nim nie jest. W dziedzinie

oświaty zniechęciła ona stu
dentów do nauki, a dala jedy
nie masę niepiśmiennych chu
liganów. Rewolucja zniszczyła
Spuściznę kulturalną, którą
przez ■tysiące lat pielęgnował

istnieją zaledwie od 300 lat,
lecz dokonały takiego postępu,
ponieważ nie było tam żad
nych przesądów, ani bożków”.
Albo: „Dlaczego gospodarka
Chin nie może doścignąć go
spodarki Tajwanu kontrolowa
nej przez klikę Czang Kaj-
szeka. — Jak to jest możliwe

pytają autorzy tacypao — by
garstka złych ludzi rządziła
krajem przez 10 lat?

Do narastającej, kampanii ta
cypao pozytywnie ustosunko
wuje się gazeta „Zenmin Ży-
pao” — organ KC KPCh,

K

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej:

♦od4do6grudnia, w godz:. 7—
16. na os. wiejskim Maciejowice,
Baranówka II, Pielgrzymowice,
Zdzięsławice, Wiącławice, Siebo-

rowice, Mogiła Lesisko, Łęg
♦od7do9grudnia, w godz. 7—

16, na os. wiejskim Michałowice
III IV i V oraz wodociągi

♦ od 11 do 15 grudnia, w godz.
7—16, na os. wiejsWim Michałowi
ce I, II, Młodziej o wice, Młodziejo-
wice POM.

♦ od 10 do 16 grudnia, w godz.
7—16, na os. wiejskim Łęg ul. ul.

Sołtysowska, NMP, Na Załęczu,
Wiklinowa, Isep, Odmętowa

od 18 do 20 grudnia, w godz.
6—16, na os. wiejskim Wola Więc-
ławska, Zalesie, Zagórzyce, Gosz
cza III, Sadowię.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nowa Huta —

telefon 412-10. K-8114

Gwarancja na tdewiwy
cza rn©

przedłóż do 1*8. miesimy
Jak. już informowaliśmy, od

2S października br. wprowadzo
no nowe, korzystniejsze warun
ki zakupu na raty telewizorów
czarno-białych (stacjonarnych).

Obecnie wprowadza się kolej
ne udogodnienie dla klientów.*

Osoby, które zukupią nowy od
biornik telewizyjny w okresie"
od. 1 grudnia br. do 15 stycznia
1979 r. otrzymają przedłużoną
do J8 miesięcy (a więc o pół ro
ku) gwarancję. Gwarancją tą
objęto wszystkie znajdujące się
w sprzedaży telewizory czarno
białe stacjonarne.

Stp

lech Zychowicz
absolwent Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu, ur.

29XT.1992 r. w Krakowie, nasz najukochańszy i najdroż
szy Syn i Brat, zginął w wypadku samochodowym pod.
Linzem, w Austrii, dnia 20 listopada 1978 r., pozostawiając
nas pogrążonych w bezgranicznym bólu i rozpaczy.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie przy zwło
kach w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
we wtorek 3 grudnia, o godz. 14, po czym nastąpi odpro
wadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego.

RODZICE, SIOSTRA, BRAT, SZWAGIER,
* SIOSTRZENIEC I RODZINA
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Inwestycyjnym szlakiem 35-lecia

Kamienie milowe
naszego rozwofu

ZTERT LATA, Które mmęły od decyzji Komitetu

Wykonawczego Międzynarodówki Komunistyczne i

rozwiązującej Komunistyczną Partię Polski do u-

tworzenia w 1942 r. Polskiej Partii Robotniczej, by-
ly dla radykalnej lewicy okresem najtrudniejszym.

Tragic-.ne w skutkach postanowienie Kominternu, szybkie
zmiany dokonujące się r.a arenie międzynarodowej i wre
szcie okupacja powodowały konieczność precyzyjnego okre
ślenia własnego miejsca w nowej sytuacji. Przy braku for
malnych więzi organizacyjnych i jednolitego kierownictwa
me było to łatwe. Jedno tylko nie. ulegało wątpliwości-
wszystkie siły, nawet rozproszone, należało zużytkować by
przeciwstawić się hitleryzmowi grożącemu zniszczeniem’ de
mokracji europejskiej.

Już w marcu 1939 r„ po wysunięciu przez Niemcy żądań
w sprawie Gdańska i tzw. „korytarza”, komuniści, więzieni
w Rawiczu wyrazili chęć wstąpienia do armii polskiej i zło
żyli 5000 zł na Fundusz Obrony Narodowej. W ślad za nimi,
W kwietniu i maju, podobne uchwały podjęły komuny wię
zienne Sieradza i Warszawy. Sprawa obrony ojczyzny stała

się hasłem jednoczącym wysiłki wszystkich polskich ugru
powań politycznych. Nie zabrakło wśród nich komunistów,
chociaż mieli przecież za sobą nie spłacone „rachunki
krzywd”. Symbolem ich postawy stała się bohaterska śmierć
Mariana Buczka w starciu pod Ołtarzęwem, 10 września
1939 r., dopiero przed kilku dniami uwolnionego z rawickiego
więzienia.

IE CZEKANO na zgodę Kominternu. Jedna za drugą
powstawały organizacje skupiające dawnych członków
KPP. Nazywały się różnie: w Zawierciu, Chrzanowie'

i Poznaniu — KPP, w Warszawie, Zagłębiu Dąbrowskim,
Szopienicach, Bielsku i Oświęcimiu — Stowarzyszenia Przy
jaciół ZSRR, w Warszawie i na Rzeszowszczyźnie — Rewo
lucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie,_ które tworzyły własne

organizacje terenowe, w Łodzi — Łódzki Komitet Sabota
żowy, w Krakowie, Mieleckięm, Dąbrowskiem i Miechcw-
skiem — Polska Ludowa. Na przełomie lipca i sierpnia 1941 r.

uzyskano zgodę kierownictwa Międzynarodówki Komunisty
cznej na odtworzenie partii a w ZSRR rozpoczęła działalność

Grupa Inicjatywna. Ona to właśnie po przerzuceniu do kra
ju,. 5. I . 1942 r. utworzyła Polską Partię Robotniczą, do której
weszły istniejące już liczne ugrupowania lewicowe. Skorzysta
no z bazy poligraficznej Związku Walki Wyzwoleńczej, or
ganizacji grupującej elementy radykalno-lewicowe i niemal

natychmiast przystąpiono do drukowania odezw i wydawa
nia Własnego organu prasowego — „Trybuny Wolności”.
Partia rozrastała się z każdym dniem. Sekretarzem Komi
tetu Obwodowego PPR w Krakowie został Stanisław Ziaja
a na czele Komitetu Okręgowego PPR stanął Ignacy Fik.

B
yła symbolem podwójnym
— bo i przejawem pręż
ności odradzającej się go
spodarki i pomocy, jakiej
nam w jej rozbudowie u-

dzielał Związek Radziecki. Im
ponowała wielkość przedsięwzię
cia. Ta jedna huta miała dawać

tyle stali, co wszystkie polskie
huty przed wojną. Obok niej po
wstawało nowe miasto, oblicza
ne na kilkadziesiąt tysięcy mie-

W przeciwieństwie do taktyki przyjętej przez organizacje
konspiracyjne podporządkowane rządowi emigracyjnemu, ko
muniści już od pierwszych chwil okupacji przystąpili do orę
żnej walki z Niemcami. Tam, gdzie tego typu działalność

była niemożliwa, ograniczano się do działalności sabotażowej.
PPR powołała własną organizację wojskową i w kwietniu
1942 r„ w powiecie kraśnickim rozpoczął akcje zbrojne jeden
z pierwszych oddziałów Gwardii Ludowej. 10 maja wyruszył
"

Warszawy w lasy piotrkowskie Oddział GL im. Stefana

Czarnieckiego. W końcu lipca było już ok. 6000 członków

partii, a jedynie w czwartym kwartale 1942 r. oddziały i

grupy GL dokonały przeszło 200 akcji bojowych (łącznie, w

Ciągu swego półtorarocznego istnienia — ponad 1400).

GDY
PRZEGLĄDAMY dzisiaj dokumenty programowe

PPR, poczynając od pierwszej jej odezwy „Do robotni
ków," chłopów i inteligencji, do wszystkich patriotów

polskich”, zwraca uwagę wyrażona w nich wola połączenia
walki zbrojnej przeciw okupantowi hitlerowskiemu z ideą
utworzenia frontu narodowego, kierowanego przez klasę ro
botniczą i jej partię. Hasłem naczelnym było wyzwolenie
ziem polskich i zbudowanie takiej ojczyzny, „w której naród
sam o swoich losach stanowić będzie, o Polskę, w której nie

będzie faszyzmu ani ucisku obszarnięzego, nie będzie obo
zów koncentracyjnych ani hańbiącego ludzkość getta, nie bę
dzie ucisku narodowego, nie będzie głodu,
eta”. Nawoływano do akcji dywersyjnych
do tworzenia oddziałów partyzanckich.

Program działania, wybiegający daleko.

, został opracowany i opublikowany w 1943 r. (pierwsza wer
sja w marcu, druga — w listopadzie). Działo się to już więc
pó bitwie stalingradzkiej, gdy nastąpił wyraźny przełom na

froncie wschodnim i zaczęła rysować się przyszła klęska hi
tleryzmu.

Z deklaracji „O co walczymy?” wynikało, że w odbudo
wanym kraju władza powinna przejść do wyłonionego de
mokratycznie przedstawicielstwa narodowego. Polska miała

odzyskać swoje historyczne ziemie na zachodzie i nad Bałty
kiem; Ukraińcy i Białorusini zamieszkujący dawne kresy
Rzeczypospolitej winni byli sami wypowiedzieć się w sprawie
własnego losu. Z góry zakładano ułożenie stosunków z ZSRR
na zasadach dobrosąsiedzkich i sojuszniczych. Natychmiast
po wyzwoleniu miano wprowadzić szerokie swobody demo
kratyczne, powołać milicję ludową, żnacjonalizować wielki

przemysł .i przeprowadzić reformę rolną. Gospodarka narodo
wa miała być oparta na założeniach planowych,-. szkolnictwo

Wszystkich stopni — bezpłatne, a ustawodawstwo socjalne.—
Zabezpieczyć wszystkim prawo do pracy i odpoczynku, bez
płatną opiekę lekarską oraz pomoc dla ofiar wojny.'

AUTORZY
DEKLARACJI nawiązywali do tradycji walk

narodowo-wyzwoleńczych: do powstania kościuszkow
skiego, listopadowego i styczniowego oraz doświadczeń

polskiego ruchu robotniczego i jego partii: „Proletariatu ,

Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, bojowców
Polskiej Partii Socjalistycznej z 1905 r. i działaczy KPP.
Stwierdzali: „Polska Partia Robotnicza nie ma nic do. ukry
cia przed narodem polskim. Ogłaszając swoją demokratyczną
platformę programową, wysunęła th niej najważniejsze żą
dania i postulaty głęboko nurtujo-ęe robotników, chłopów i

pracowników umysłowych. Razem z nimi, razem z narodem

polskim, walczy i walczyć będzie o realizację tej platformy
W Wolnej i Demokratycznej Polsce".

Od stwierdzeń deklaracji ,,O co walczymy?” do Manifestu

Lipcowego 1944 r. był już tylko jeden krok.
WŁADYSŁAW A. ŚERCŻYK

szkańcow. ale dawno już prze
kroczyło 100 tysięcy.

CZTERY HUTY

Dzisiaj huta wytwarza kilka
krotnie więcej stali, samo mia
sto sięgnęło Krakowa i stało się
jego dzielnicą, wciąż jednak w

pamięci pozostaje ów dzień w

1954 roku, kiedy z pierwszego
wielkiego pieca Nowej Huty po
płynęła pierwsza surówka; pozo-
stają w pamięci piosenki, jakie
się śpiewało i wielki ogólnona
rodowy wysiłek, jaki włożyli
śmy w budowę huty.

Równolegle trwała N druga
wielka inwestycja hutnicza —

budowa Huty im B. Bieruta w

Częstochowie. Od 1952 r. budo
waliśmy I-Iutę „Warszawa”, ma
jącą zaopatrywać gospodarkę w

stal specjalnej jakości. Ten sam

okres, to budowa w dziedzinie,
która- w Polsce przedwojennej
nie istniała — Huty Aluminium
w Skawinie.

Plan sześcioletni, to także
wielkie inwestycje w chemii:

fabryka nawozów azotowych w

Kędzierzynie, kwasu siarkowego
w Wizowie, włókien syntetycz
nych w Gorzowie. W energety
ce zapisały się tamte Jata „Ja
worznem-II” i elektrownią że-

rańśką W 'Warszawie; w prze
myśle materiałów budowlanych
—• cementownią „Przyjaźń” w

Wierzbicy. Jeszcze w przeddzień
sześciolatki, ’oo. w 1948 roku, za
częły wyrastać mury Fabryki
Samochodów Osobowych w War
szawie. Obok Fabryki Samocho
dów Ciężarowych w Lublinie

stawała się ona zaczątkiem no
woczesnego polskiego przemysłu
motoryzacyjnego.

PLAN SZEŚCIOLETNI...
Mówiąc, o wielkich inwesty

cjach Polski Ludowej wciąż do

niego wracamy, był on bowiem
okresem niezwykłego nasilenia
działalności inwestycyjnej. Zapi
sała się ona w pamięci przede
wszystkim wielkimi nowymi o-

biektami w przemyśle ciężkim
— ale przecież nie brakowało i

innych, jak fabryki tekstylne w

Fastąch pod Białymstokiem,

nędzy i bezrobó-
i sabotażowych,

poza lata wojny,

F»t. Jadwiga RUBIS

Na rozwój gospodarki można i trzeba patrzeć z różnych
punktów widzenia. Nie ulega wątpliwości, że przejawem,
który najhardziej rzuca się w oczy i działa na wyobraźnię,
są inwestycje; te, które zmieniają oblicze całych dziedzin

przemysłu, a w nie mniejszym stopniu — charakter regio
nów.

Podejmowało je nasze państwo od pierwszych lat swego
istnienia. Plan sześcioletni — pierwszy plan socjalistycznej
industrializacji Polski — stał pod ieh znakiem, a ich sym
bolem stała się Nowa Huta, dzisiejsza Huta im. Lenina.

Zambrowie, Andrychowie, nowe

zakłady przemysłu obuwniczego
w Nowym Targu, tłuszczowego
w Kruszwicy i Klemensowie,
cukrownie w Gryficach i Soko
łowie.

Druga połowa lat pięćdziesią-.
tych, to przede wszystkim dwa

zagłębia; siarkowe w okolicach

Tarnobrzegu, promujące nasz

kraj na czołowe miejsce wśród

światowych producentów i eks
porterów siarki — i węglowo-
energetyczne w Turoszowie.

Odkrywka turoszowska, wyko
rzystując - wielkie, sięgające mi
liarda ton zasoby węgla bru-

natnego, miała zapewnić suro
wiec dla powstającej elektrowni

„Turów”; jej wielkość — 2 ty
siące megawatów w

' blokach

200-megawatowych —' nie -miała-
wówczas równych sobie nie tyl
ko w Polsce, al’e i w Europie;
Pierwszy prąd popłynął

'

z niej
w 1962 roku; jeszcze wcześniej
ruszyły elektrownie zagłębia ko
nińskiego: „Konin”, „Pątnów”,
„Adamów”.

W 1960 ROKU

rozpoczęto budowę zakładów

rafineryjnych i petrochemicz
nych w Płocku. Czym Nową Hu
ta stała się dla hutnictwa,, tym
Płock stał się dla chemii. Po
równania były jeśzcże bardziej
imponujące, ponieważ ten jeden
zakład miał przerabiać około
dwudziestu razy więcej ropy niż

wszystkie działające dotychczas
rafinerie. Rok 1962 — tó począ
tek budowy, a rok 1966 — począ
tek eksploatacji Zakładów Prze
mysłu Azotowego w Puławach,
kolejnej wielkiej inwestycji
chemicznej, zapewniającej dal
szy wzrost dostaw nawozów dla
rolnictwa.

Jednocześnie trwała realizacja
dwóch wielkich przedsięwzięć,
mających na celu spożytkować
nie bogactw naszej ziemi: budo
wa kopalń w Rybnickim Okrę
gu Węglowym, dostarczających
szczególnie cennego węgla ko
ksującego — i LGOM, zagłębia
miedzi. Obie inwestycje, to. nic

tylko nowe obiekty produkcyj
ne najwyższej rangi, to także.

nowe'miasta., zupełnie nowa in
frastruktura komunikacyjna,
komunalna i społeczna — jed
nym słowem, nowe centra go
spodarcze na naszej mapie.

LATA

SIEDEMDZIESIĄTE s

Wymieniliśmy największe o-

biekty inwestycyjne realizowane
w 35-leciu, ale nie wszystkie.
Nowych impulsów dostarczyła
dekada lat siedemdziesiątych, w

której powstała sztandarowa in
westycja tego . okresu — Huta

Z żołnierskiej szkatuły
■■■■■■■■■MaaMwaaMBraBaaBBaBaaaMBMaBaaaliaMaR

Szkoła Rycerska

Zima TS ńa krakowskich Plantach. Fot. J. RUBIS

PREKURSORKĄ dzisiejszych
szkół oficerskich i uczelni

wojskowych, w Polsce była po
wołana do życia przed 212 la
ty, w czerwcu .1766 r. w War
szawie Szkoła Rycerska. Nosiła
ona wówczas miano Szkoły (lub
Korpusu) Kadetów, zaś oddany
na jej pomieszczenie pałac kró
lewski zwany „Kazimirow-
skim” (dzisiejszy Pałac Kazimie
rzowski na terenie Uniwersy
tetu Warszawskiego) popularnie
nazywano „kadeckimi koszara
mi”. .

„Katowice”. Zbudowano Fabry
kę Samochodów Małolitrażo
wych (Bielsko-Biała i Tychy),
Rafinerię Gdańską. Jak grzyby
po deszczu wyrastały nowe za
kłady przemysłu lekkiego i spo
żywczego, nowe cementownie,
przybyłą setka fabryk domów.

Buduje się zakłady chemiczne
w Policach, ogromne kombinaty
węglowo-energetyczne w Beł
chatowie i Połańcu; Lubelskie

Zagłębie-Węglowe. -

....

Inaczej dzisiaj patrzymy na

problem inwestycji, dalszego
rozwoju gospodarki upatrując
przede wszystkim , w lepszym
wykorzystaniu już istniejących
mocy produkcyjnych w moder
nizacji stworzonego majątku.
Warto jednak pamiętać, że na to

wszystko złożył się ogromny
wysiłek gospodarczy i społeczny
naszego pokolenia i że na rangę
dzisiejszej Polski we współcze-
śnyrii świecie właśnie on zaprą;
cował.

MIROSŁAW KOWALEWSKI

Podstawowym zadaniem Szko
ły było kształcenie kadr dla
armii Rzeczypospolitej, Do naj
wartościowszego dorobku peda
gogicznego uczelni należy doku
ment normujący tok Wychowa
nia. Jest to „Katechizm moralny
dla uczniów Korpusu Kadetów”,

■w którym szczególne miejsce
zajmują idee patriotyzmu i nie
skazitelności etycznej przyszłych
adeptów sztuki wojennej. Do

wielu z tych szczytnych i po
stępowych idei nawiązują współ
czesne szkoły oficerskie;

SZEF KORPUSU KADETÓW
książę Adam Czartoryski —.Ge
nerał Ziem Podolskich tak pi-,
sze w „Katechizmie” o progra
mie Szkoły: „Niech się wprawu-
je w rączności, w bieganiu z

kolegami do mety, niech śię ko
cha w rynsztunkach wojennych,
koniem niech toczyć lubi; sło
wem. niech pamięta, że wojow
niczy ród dziadów naszych nie

spodziewał się wydać plemię
niewieściuchów. którzy zalega
jąc pola, sławę i kraj stracili”.

Mundur kadecki był wielkim

wyróżnieniem dla kadeta — a

ci, którzy, uczyli się Słabo i w.

dodatku źle sprawowali, nigdy
nic dostąpili • zaszczytu jego no
szenia. Przywdzianie munduru,
tzw. obłóczyny — połączone
były z uroczystym ceremonia
łem wojskowym. O tym kto ma

prawo go przywdziać decydowa
ła po zakończeniu egzaminów
Rada Korpusu.

UCZELNIA istniała przez 20
lat (do upadku Powstania Koś
ciuszkowskiego) i wykształciła
ok. 650 kadetów „funduszo
wych” (czyi: jakbyśmy ich naz
wali .dzisiaj stacjonarnych) oraz

ok. 309 eksternów. Z murów tej
właśnie uczelni wyszli ludzie;
którzy chlubnie zapisali się w

historii naszego kraju, a także
rozsławili jego imię poza gra
nicami. Że wymieniamy tylko
Tadeusza Kościuszkę, Jakuba

Jasińskiego, Karola Kniaziewi-

Cza, Karola Sierakowskiego, Mi
chała Sokolnickiego, Józefa So
wińskiego.
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Choć problem spowszedniał
znaczenie społeczne wzrosło

problem
dyskotek powsze

dniał, tymczasem zaś nie
wiele robiono w samych
dyskotekach. Jak straszyły,

tak straszą okropne wnętrza,
przypadkowo zmienione w lo
kale taneczne. Jak ryczała tak

ryczy prżesterowana i nie naj
lepsza zazwyczaj aparatura. Jak
memłali — tak rzężą niezlicze
ni domorośli prezenterzy. Naj
chętniej sJlichane płyty są na
dal drogie (choć „Tonpress” sta
ra się przeszczepić na polski

I grunt nieco popularnych świa
towych przebojów).

Dyskoteka jest masową for
mą rozrywki. I choć zazwyczaj
— przyznają — bardziej mnie

interesują w rozrywce te ■zja
wiska, w których dostrzegalny

Mniej się ostatnio pisze o dyskotekach. Spowszedniał nam

temat, nie tak dawno jeszcze budzący iywe i rozbieżne w

tonie emocje. Temat powszedniał, a dyskoteki rosły w siłę, ,

przy czym discjockeyom żyło się dostatniej. Nikogo dziś nie

dziwi migotliwe światełko reflektorów oświetlających par
kiet młodzieżowych klubów, na

tofonów ozeredka gimnastykuje
bez zapału. Normalnie.

(z językiem polskim na czele},
Nie jest dobrze.

CO SIĘ ROBI

którym ogłuszona z gigan-
się uparcie, choć- zazwyczaj

jest wyraźniej pierwiastek
twórczy, artystyczny, to prze
cież nie mogę (jak nikt nie po
winien) , przynnykać oczu na

wielkie społeczne znaczenie tej
najpopularniejszej dziś,
łatwiejszej formy.

DOTKLIWY PROBLEM

naj-

ROZLICZNE WARUNKI

od takim tytułem ukazała
się w literackim

tygodniowym
mesa” recenzja
Maurice’a Cranstoha

George’a Steinera,
katedry literatury
czej na uniwersytecie genew
skim. zatytułowanej „O trud
ności”. Książką składa się z kil
kunastu esejów poświęconych
krytyce literackiej i problemom
z zakresu lingwistyki. Głów

nym jednak tematem, podobnie
jak w poprzednich pracach
Steinera, jest kryzys zachodniej
kultury, odchodzącej od war
tości, które leżały u podstaw
cywilizacji kształtującej kolej
ne pokolenia.

Dwie sprawy poruszone przez
'prof. Steinera W jęgÓ: ksiąźęć
'śą • szczególnie interesujące:
perspektywy książki w świecie
coraz bardziej zdominowanym
przez środki audiowizualne oraz

rola literatury w społeczeń-
stawie zmierzającym, zdaniem

profesora, po równi pochyłej
konsumpcji i przyzwalania na

coraz dalej idące odstępstwa od

obowiązujących dotychczas norm

moralnych.

Profesor
Steiner wysuwa w

swej pracy interesującą te
zę. Twierdzi, że los książki

jest poważnie zagrożony, ponie-

dodatku

„Sunday Ti-

profesora
z książki

kierownika

porównaw-

waż nie miała czasu zagnieździć
się w tradycji życia kulturalne
go jako czynnik formujący oso
bowość człowieka. Czytanie na

szerszą skalę rozpowszechniło
się dopiero w XVI wieku, a i

wtedy stało się obyczajem je
dynie warstw uprzywilejowa

nych. To, co ma krótką przesz
łość, dowodzi prof. Steiner, bę
dzie miało jeszcze krótszą pfzy-
szłość. Przyczyny spadku czytel
nictwa na Zachodzie upatruje
autor także w samej istocie li
teratury, która „karmi się sa
ma sobą”. Cała literatura, pi
sze Steiner, opiera się na doś
wiadczeniu pokoleń, które uwa
żały je za ważne i godne prze
kazania. Tymczasem dziś mamy
zupełnie odmienną sytuację.
$yyiąt^ąc,hodpi chce się wyraź
nie odciąć od literackich zdoby
czy minionych generacji. Niepo
kojące staje się zjawisko depre
cjacji powieści, tego najbar
dziej nośnego dotychczas sposo
bu przekazywania pewnych
wartości. Autor twierdzi, że

istnieje ścisły związek między
kultem dosłowności we współ
czesnej fikcji literackiej i pow
szechnym trendem do obnaża
nia spraw i' doznań

bardziej intymnych,
ga. wątpliwości —

Steiner — że powieść
obniżyła loty, od kiedy

jak naj-
Nie ule-
twierdzi
znacznie

zniesione

zostały wszelkie zakazy. Pisa
rze, jego zdaniem, osiągali kie
dyś znacznie lepsze wyniki dys
kretnie przemilczając niektóre

wstydliwe strony życia. Obecnie
uważa się, że należy obnażać

prawdę, dopowiedzieć wszystko
do końca, ale w tym procesie
odarto powieść z tego, co było
największym urokiem literatu
ry, w tym także literatury ero
tycznej. Autor pracy nie głosi
bynajmniej, że należy powró
cić do pruderii epoki wikto
riańskiej. Chodzi jednak o utrzy
manie pewnej równowagi, któ
rą. jeśli nie wszyscy to przy
najmniej znaczna część pisarzy
zatraciła w pogoni za sensacją
i chwilowym sukcesem.
Wf iewątpliwie, twierdzi prof.
JM Steiner, u źródeł obecnego

kultu' dosłowności leży
kontynuowana od wielu lat wal
ka z dominacją mieszczańskie
go stylu kultury, chęć wypra
cowania nowego modelu. Pewne

stereotypy zachowań i tradycji
udało się zniszczyć także za

pośrednictwem literackiego sło
wa. Co jednak stworzono, by
wypełnić . powstałą -próżnię?
Autor pozostawia właściwie to

pytanie otwarte, ale jego roz
ważania i przytoczone przykła
dy prowadzą do niedwuznacz
nej odpowiedzi.

to)

Aby zabawa w dyskotece
spełniała podstawowe wymaga
nia — potrzebne są różne ele
menty. Jak wszędzie — nakła
dy. Nie ma możliwości uzyska
nia pełnego efektu prawdziwej
dyskoteki bez zaadaptowania
wnętrza, bez zainstalowania w

nim profesjonalnej aparatury
dźwiękowej i świetlnej, bez za
bezpieczenia minimum usług i

wygód. Tymczasem w zdecydo
wanej większości przypadków
dyskoteka traktowana jest jako
najłatwiejszy sposób nabicia
mieszka organizatorów. Wiem o

„dyskotekach” w stodole, w spe
lunie, na jarmarku. One (może
nie w wielkich miastach, ale
„w kraju”) kształtują obraz zja
wiska. Czy mogą jednak speł
niać to najważniejsze zadanie:
dostarczanie kulturalnego rela
ksu wraz z kształtowaniem ma
sowych gustów?

Sama aparatura nie starc-zy,
do dyskoteki potrzebne są pły
ty. Radio lansuje przeboje, któ
rych chce słuchać także bywa
lec klubowej dyskoteki. Tym
czasem na czarnym rynku pły
towym aktualny zagraniczny
longplay kosztuje grubo ponad
tysiąc złotych. Sytuacja jest
więc trudna. Ludziom z „bran
ży” znane są dobrze przypadki
uwłaczającej żebraniny, jaką
prowadzą korespondencyjnie u

światowych firm fonograficz
nych dyskotekowi prezenterzy
o mniejszych zasobach lub mo
rale.

•polskich dyskotek to brak fa
chowych prezenterów. Przez

kilka lat niewiele ponad stu

kandydatów otrzymało weryfi
kacje od ministerialnej komisji.
Egzaminy przed tym ciałem o-

bjawiły katastrofalnie niski po
ziom większości kandydatów do

zajęcia. A przecież kandydaci
ci, choć nieupoważnieni przez
ministerialne uprawnienia — w

rzeczywistości prowadzą swój
proceder. Zazwyczaj niedobrze
— i przy okazji poza prawem.

Rozważania te spisuję na

marginesie niedawno odbytego
II Przeglądu Prezenterów Dy
skotek w Wadowicach. Starto
wało w nim 21 prezenterów,
działających przeważnie w ma
łych miejscowościach na terenie

dawnego krakowskiego i obec
nego województwa bielskiego.
Przed rokiem inicjatywa Wado
wickiego Domu Kultury wzbu
dziła spore nadzieje, iż amato-

rzy-prezenterzy znajdą pomoc i
bodziec do’ doskonalenia swych
umiejętności. Jednak poziom
tegorocznych uczestników

dowickiego konkursu był
tyle blady, by znów zacząć
woływać do sanacji.

Prezenter, dyskotekowy
nien umieć wiele. Przede wszys
tkim winien mieć gust i umie
jętność przekazania go swej
publiczności. Tymczasem więk
szość prowadzących dyskoteki
(jak można wnioskować z Prze
glądu) — ulega najbardziej po
wierzchownym modom i naj
niższym upodobaniom klienteli.
Do tego dochodzi zatrważająca
ignorancja w dziedzinie muzy
ki, dochodzi niemal powszechny
analfabetyzm w zakresie pra
cy na scenie, dochodzi powie
rzchowna znajomość języków

dla. wyedukowania ludzi sta
jących za dyskotekową konso
letą? Niewiele. W Krakowie
nieliczne inicjatywy (m. in. ru
chu studenckiego i DDK przy
ul. Papierniczej) nie dają wie
le. Wojewódzkie domy kultury
w Tarnobrzegu i Rzeszowie (z
tego co mi wiadomo) podejmują
próby dostarczenia minimum
wiedzy i umiejętności prezen
terom, Wszystko to wszakże w

powijakach, choć najpopular
niejszy discjockey Polski połud
niowej — Grzegorz Tusiewicz
stara się jak może (to on wła
śnie zainicjował wspomniane
szkolenia). Czas więc najwyż
szy, by organizacje opiekujące
się klubami i młodzieżą podję
ły próbę szkolenia na szerszą
skalę. Czas najwyższy, bowiem
mało kto zdaje sobie sprawę z

tego, jakie
czne

rączka”
robi

spustoszenie estety-
dyskotekowa „złota

JAN JAKI

Moralne

wa-

na

nać

Wi
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O Franciszku Mireckim
I

W MEKSYKU trwały dni

kultury polskiej, zorganizo
wane przy współpracy naj
większej uczelni w Amery
ce Łacińskiej — Universidad
Naćional de Mexico; pro
gram trwającej 2 tygodnie
prezentacji przyniósł wiels

wystaw, m. in. „Panoramę
Kultury Polskiej”, specjalne
audycje radiowe, pokazy fil
mów, koncerty pieśni Chopi
na, Moniuszki i Karłowicza.

&

W JAPONII trwa cykl im
prez poświęconych polskiej
kulturze: na tournee prze
bywa Orkiestra Kameralna
Filharmonii Narodowej z

Warszawy, w Tokio otwarto

m. in. wystawę książek dla
dzieci i młodzieży, w Joko
hamie —,m. in. wystawy: fo
tografii „Panorama współ
czesnej kultury polskiej” i

wyrobów rzemiosła artysty
cznego.

*

„Akcji pod
reż. Jana Ło-

zainaugurowała
w

z
WIELKIM zainteresowa
niem przyjął świat kul
turalny wieść, iż nowa

opera Krzysztofa Pende-
• reckiego „Raj utracony”

wg poematu Miltona — po swej
prapremierze w Chicago —

wystawiona ma być po raz

pierwszy w Europie, w styczniu
przyszłego roku w mediolań
skiej „La Scali”. Teatrze, któ
ry od dwustu już lat cieszy się
sławą świątyni sztuki operowej,
przyciągającej najznakomitszych
artystów świata: dyrygentów,
śpiewaków, instrumentalistów,

.reżyserów, a dla której niegdyś
dzieła swe pisali tacy kompozy
torzy, jak Rossini, Verdi, Doni-
zetti czy Bellini.

Przypomnieć przy tej sposob
ności warto, iż wystawienie
„Raju utraconego” w „La Scali”

będzie — w dziejach tego tea
tru — drugą premierą opery,
napisanej przez kompozytora
polskiego. I — rzecz ciekawa —

obaj ci polscy twórcy, których
dzieła wystawia „La Scala”
związani są życiem swym i

twórczością właśnie z Krako
wem. O Krzysztofie Pendere
ckim i jego więzach z naszym
miastem wiemy wiele. A kim

był ten drugi — a raczej pierw
szy — kompozytor polski, któ-

'

rego dzieło operowe zakwalifiko
wano niegdyś na tak znakomi
tą scenę i którego. nazwisko

ukazało się na afiszach reper
tuarowych „La Scali”?

Zapamiętajmy
to nazwisko:

Franciszek Mirecki. Cie
kawa to — i jakże niesłusz

nie — zapomniana postać. Uro
dził się 1 kwietnia 1791 r. w

Krakowie, jako syn
kościoła Mariackiego.
— prawdopodobnie
czwartego roku życia
uczyć
kiem
bitne

uczył
śpiewał w chórze świątyni
Mariackiej — a potem studiował
we Wszechnicy Jagiellońskiej
nauki humanistyczne; przez pa
rę lat był w Krakowie w gim
nazjum nauczycielem języków
klasycznych.

Przełomowym dla Mireckiego
okazał się rok 1814 — kiedy to

opuścił Kraków i pojechał do
Wiednia, gdzie rozpoczął studia

pod kierownictwem

podówczas pianisty
W Wiedniu Mirecki zbyliżył się
też do Beethovena, któremu

podobno zwrócił uwagę na pol
skie melodie ludowe z Krakow
skiego, które znalazły się w

utworach wielkiego klasyka.
A potem — rozpoczął Franci

szek Mirecki artystyczne podró
że. Niespokojny duch młodego
muzyka gnał go po świecie:

piastował
Opery w

Osiadł w

napisał Mi-

komiczną
Fredry

organisty
Wcześnie

już od
— począł

się muzyki pod kierun-

swego ojca, zdradzał wy-
uzdolnienia. W Krakowie
się w szkole średniej,

chórze

sławnego
Hummla.

przebywał w Wenecji, Mediola
nie, studiował w Paryżu U sław
nego kompozytora Cherubiniego,
odwiedzał Anglię,
funkcję dyrygenta
Lizbonie (1825—26).
Genui, gdzie był przez dwanaś
cie lat pedagogiem muzyki, a

również, i dyrygował w teatrze

operowym.
Do rodzinnego Krakowa po

wrócił w 1838 roku — i tu. za
proszono go na stanowisko dy
rektora nowo powstałej Szkoły
Śpiewu Dramatycznego. W la
tach 1844—1850 kierował Mirecki

Operą Krakowską. Rzetelnie wy
kształcony muzycznie i w świę
cie bywały Mirecki był w owych
czasach główną osobistością ży
cia muzycznego w Krakowie.
Jako pedagog kształcił dobrych
śpiewaków, którymi zasilał pro
wadzoną przez siebie Operą.
Kroniki wspominają, że na kon
certy w Amfiteatrze Nowo
dworskim szkoła śpiewcza Fr.

Mireckiego wystawiała chór- li
czący 130 osób, pełną symfonicz
ną orkiestrę i kilku pierwszo
rzędnych solistów. Poza tym —

czynnie zajmował się Mirecki

pracą kompozytorską. Miał już
w swej tece opery, m, n. „Cy
ganie” (do sł. Kniaźnina), wys
tawioną w 1822 r. w Warszawie.
„Piast”, „Pułaski”, wioską
„Eyandrio in Pergamo” (prawy
konanie w 1824 w Genui).

W
KRAKOWIE
recki operę
do komedii

, Nocleg w Apeninach" wysta
wianą w naszym mieście z wiel
kim powodzeniem w 1845 roku.
I tu też skomponował dzieło

swego życia: operę „Cornelio
Bentivoglio”. Pisał ją w Kra
kowie .— do włoskiego tekstu —

w latach 1841—1844; w tymże ro
ku 1844 — dnia 18 marca —

operę „Cornelio Bentivoglio”
wystawiono na scenie mediolań
skiej „La Scali”! Był to wielki
sukces kompozytora polskiego,
którego nazwisko zresztą było
podówczas we Włoszech dobrze
znane. Relacje z tej pierwszej
premiery operowej polskiego
twórcy w „La Scali" były dość
różne. Zarzucano muzyce tego
dzieła konserwatyzm i przesta-
rzałość, ale nie brak było i opinii
o powodzeniu, jakie „Cornelio
Bentivoglio” osiągnął u pub
liczności. Konkretnym tego do
wodem było chyba wydanie
drukiem partytury . tej opery
przez słynnego wydawcę medio
lańskiego Ricordiego.

Aż do swej śmierci — w dniu
29 V 1862 — zażywał Mirecki w

Krakowie sławy pierwszej oso
by środowiska muzycznego, ale...
nie był łubiany. Podobno da
wał się . we znaki otoczeniu jego
apodyktyczny charakter i po-
pędliwość, sądy nie znoszące

krytyki. Poza tym — choć
brzmi to dziwnie — Franciszek
Mirecki nie uznawał polskiej
muzyki... O pieśniach Moniuszki
mawiał, iż śpiewać je mogą tyl
ko kucharki, a operę „Hrabina”
nazywał jeszcze większym głup
stwem od „Halki”... W ludowych
naszych tańcach widział tylko
prostactwo. Był za to fanatycz
nym wielbicielem muzyki
włoskiej.'

MOZĘ
właśnie dlatego —

wskutek tych cech ujem
nych — pamięć o Mire

ckim u potomnych tak szybko
zaginęła. A jednak — nie zasłu
giwał na to. Nie tylko znany
był i ceniony w Europie, jako
kompozytor, dyrygent, teoretyk
(wydawał podręczniki muzyczne
wc Włoszech) i pedagog — zaw
sze zresztą akcentujący swą
polskość — ale i pozostawił po
sobie pokaźną spuściznę twór
czą: kilka oper, utworów sym
fonicznych, szereg kompozycji
kameralnych, fortepianowych,
pieśni.

Pierwszy polski kompozytor w

„La Scali” — krakowianin —

godzien jest na pewno upamięt
nienia. Może kiedyś doczekamy
się w Krakowie ulicy Franciszka

Mireckiego, na której rogu ta
bliczka przypominać będzie tę
tak interesującą — i zasłużoną
— postać...

JERZY PARZYNSKI

PREMIERA
Arsenałem”

mnickiego
„Dni filmu polskiego”
Rumunii; w programie prze
glądu. który odbywa się w

kilku miastach, znajdują się
również „Pasja” reż. Stani
sława Różewicza i „Pokój z

widokiem na morze”
nusza Zaorskiego.

W BUDAPESZCIE

się uroczystości
nia 100 rocznicy
nusza Korczaka.

*

W WIELKIEJ
monii Narodowej w Sztok
holmie wystąpił z recitalem
Krystian Zimerman; piani
sta. entuzjastycznie przyjęty
przez publiczność, wykonał
m. in. utwory Chopina, o-

trzymując również pełne su
perlatywów recenzje.

$
W IWANOWIE, utrzymu

jącym bratnie kontakty z

Łodzią, rozpoczął się prze
gląd polskich filmów, które
go program obejmuje śd

pozycji zrealizowanych w o-

kresie ostatnich 20 lat.
*

W GALERII Sztuki w Ro-
stocku otwarto wystawry pol
skiego malarstwa i
oraz sztuki ludowej,
gotowane
Muzeum
Szczecinie;
chodzi z pierwszych lat nie-

podległości Polski.

reż. Ja-

odbyły
uczcze-dla

urodzin Ja-

sali Filhar-

i grafiki
prży-

przy współpracy
Narodowego w

wiele prac pO"
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Primus Inter pares

Król
węgiel

JEST CZARNY, BRUDZI RĘ
CE i pali się nim w piecach.
Niby taki zwyczajny

inter pares, pierwszy wśród

kopalin. Nawet gdy wziąć pod
uwagę społeczność pierwiastków
chemicznych, gdzie obowiązuje
demokracja, i tak okaże się że

on, węgiel (liczba atomowa 6,
ciężar atomowy 12), jest primus
inter pares, pierwszym wśród
równych, obok tlenu i wodoru.

Węgiel — surowiec mineralny
— jest mieszaniną węgla —

pierwiastka, organicznych związ
ków chemicznych i przeróżnych
substancji mineralnych. Naj
starszy urodzeniem jest antra
cyt zawierający ponad 79 proc,
czystego „C” (symbol chemiczny
węgla). Młodszym bratem antra
cytu jest węgiel kamienny (74—
79 proc. C), jeszcze młodszym
węgiel brunatny (55—74 proc. C),

z... kaniami
Okazuje się, że nie za

wsze ruletka toczy się na

Ć^rąglo, lecz robi przeróżi-
ne hanty. Do takiego wnio
sku skłania wiadomość o

podjęciu przez francuską
policję dochodzenia prze
ciwko grupie krupierów z

kasyna w Nicei, którzy do
konując oszukańczych ma
chinacji, każdego
przywłaszczali sobie

najmniej 20 tys. franków.
Oblicza się, iż łącznie łu
pem ich padło co najmniej
6 milionów franków.

Specjalna brygada poli
cyjna z Paryża zajmująca
się domami gry, od dłuż
szego czasu śledziła machi
nacje krupierów. Jednego
z nich
schował

pieniądze
skrytki.

dnia
co

zatrzymano, gdy
przywłaszczone
do specjalnej

oseskiem w węglowym rodzeń
stwie — torf, właściwie dopiero
kandydat na „porządne paliwo”.
By torf stał się uczciwym wę
glem wypadałoby czekać parę
dziesiątków milionów lat...

PRAWDA BANALNA,
nie przez wszystkich
wioną: bez węgla nie
Codziennie zjadamy
dany i węglowodory,
pochodzenia roślinnego i zwie
rzęcego, a w każdym z nich —

bez żadnego znanego dotąd wy
jątku! — obowiązkowo jest
k r ó 1. Tlenkiem węgla można

się zatruć, ale już dwutlenek

spełnia życiodajną rolę w przy
rodzie asymilowany przez rośli
ny, które z kolei produkują tlen
na potrzeby świata zwierzęcego.
O, przepraszam, na nasze ludz
kie potrzeby również!!!

Bez węgla nie ma życia no
woczesnego. Już ludzie pierwot
ni wykorzystywali węgiel drze
wny wytapiając rudy metali w

pierwotnych piecach hutniczych.
W średniowiecznych dymarkach
zastosowano już węgiel kamien
ny, by dziś wykorzystywać koks
— produkt uzyskiwany po pro
cesie gazyfikacji węgla kamien
nego, kiedy to poza koksem uzy
skuje się cenne produkty gazo
we: tlenki węgla, węglowodory
i wodór — w sumie tzw. gaz
węglowy o wartości opałowej od
4200 do 7000 kilokalorii w me
trze sześciennym mieszaniny.

ERA SAMOCHODÓW i samo
lotów, statków z silnikami Die
sla, lokomotyw spalinowych i

ciągników, wyniosła na piede
stał ropę naftową (a więc sub
stancję płynną będącą mieszani
ną węglowodorów). Węgiel do
bywany z kopalni,

’ nie najłat
wiejszy do transportu, mający
różną wartość opałową, a czę
sto gęsto kamień jako zanieczy
szczenie, wydawał się tracić

bezpowrotnie swój blask.

Przez kolejne lata na całym
zachodnim świecie zamykano
kopalnie węgla. Przez kolejne
lata w Polsce rozwijaliśmy gór
nictwo węglowe. I oto okazuje
się, że robiliśmy słusznie. Wę
giel wraca do łask, albowiem

okazuje się, iż można go wyko
rzystywać nie tylko jako suro
wiec energetyczny, że może on

być również cennym produktem

choć

uzmysło-
ma życia,
węglowo-
pokarmy

wyjściowym do wytwarzania
tysięcy artykułów poszukiwa
nych przez różne gałęzie prze
mysłu.

BO WĘGIEL, proszę Państwa,
to nie tylko opał na zimę, pali
wo parowozów, surowiec ener
getyczny dla elektrowni i cie
płowni, ciepłodajny uczestnik

wytopów surówki i stali. Węgiel
to także: benzyna syntetyczna,
oleje, smary, tworzywa sztucz
ne. asfalty i... kosmetyki, tka
niny syntetyczne i sztuczne gu
my (kauczuki), barwniki i le
karstwa — wszystko co tylko
wytwarza wielka i mała che
mia organiczna.

Współczesna cywilizacja stwo
rzyła nam szczególną szansę:
człowiek może ubierać się w

„węglowe” ubranie, mieć w do
mu ..węglowe” przedmioty co
dziennego użytku, zrobić się na

bóstwo „węglowym”, kosmety
kiem. Jeszcze tylko nie jemy
węgla (tego kamiennego), choć,
kto wie. może za lat kilka przy
smakiem na naszych stołach bę
dzie „węglowa sałatka pikant
na” — ostatni krzyk mody kon
sumpcyjnej, efekt skompliko
wanych procesów przeróbki,
które z czarnej bryły potrafią
wyciągnąć składniki miłe na
szym podniebieniom.. (J.A.S.)

Wyniki badań krakowskich naukowców

Kamieniołom w Przewornej
odsłania tajemnice życia sprzed 20 min lat

pWrocławia. Tutaj znajduje się
kamieniołom, którego eksploata
cję rozpoczęli jeszcze Niemcy
przed II wojną światową. War
tością tego kamieniołomu był
'

pozostał po dziś dzień — zme-

tamorfizowany wapień, który
po zmieleniu na mączkę stano
wi cenny surowiec dla hut
szkła, szczególnie do wyrobu
kryształów. Jest to zresztą
jedyny tego rodzaju kamienio
łom w Polsce. To jednak nje
wszystko. Okazało się bowiem,
że oprócz cennego surowca ka
mieniołom kryje
która z czasem urosła do

rewelacji naukowej.

Krakowiacy

rzęworna, to niewielka osa
da w woj. wałbrzyśkim leżą-
<fa ók. SO km na’ południe od

tajemnieę,
rangi

ŚLADY ŻYCIA

Rewelacja dotyczy odkryć
cheologicznych. Początkowm
dzono, że odnalezione tu

jacy byli?

ar-

są-
kośei

zwierzęce należą do jednego
okazu, względnie gatunku. Do-

'

pieró syśtćniitjhiztie' badania- ha

miejscu, które rozpoczęła ekipa
naukowców pod kierownictwem
dr Henryka Kubiaka z krakow
skiego Oddziału PAN ustaliły
że część tego kamieniołomu jest
bardzo obfita w szczątki dawno

już nieżyjących zwierząt z o-

kresu miocenu tj. ok. 20 min
lat temu, Z ustaleniem gatun
ków sprawa nie była łatwa i wy
magała drobiazgowych docie
kań. Dziś, na . ten temat można

powiedzieć dużo więcej, chociaż
nie wszystkie tajemnice zostały
odkryte. Kolekcja szczątków
zwierząt z tego niezwkłego ka
mieniołomu stale się powiększa
Rozpoznano wśród nioh wiele

gatunków m. in. nosorożce, mas-

todonty, małpy. zwierzęta je
leniowate i kunowate. bobry.
żółwie, wreszcie węże i żaby , ol
brzymy. Są także dobrze zacho
wane czaszki drapieżników z

pełnym uzębieniem.

TAJEMNICZA PUŁAPKA

Niech sie za mna chłopcy gonie

Oglądając .teń’ bijgatjy zbiór,
nieodparcie nasuwa się pyta
nie: dlaczego właśnie w tym ka
mieniołomie, a nie w wielu in
nych — odnaleziono tak liczne

nagromadzenie szczątków zwie
rząt sprzed 20 min lat? Oto, co

na ten temat mówi dr Henryk
Kubiak.

— Dziś możemy tylko wysnu
wać hipotezy, lecz jedna z nich

wydaje się bardzo prawdopodob
na, Otóż wszystko wskazuje na

to. że była tu w okresie raioce-
nu jakaś jaskinia w kształcie

odwróconego lejka, do której
wpadały przypadkowo zwierzęta

’i nie mogły się już z niej, wydo
stać, len szczątki mogły też być
przenoszone tutaj i gromadzone
przez wodę. Z czasem na sku
tek erozji jaskinia ta musiała
się zapaść, zamykając dostęp od

zewnątrz. Na tę hipotezę wska
zuje także fakt, że najwięcej
szczątków i kości zwierząt zgro
madzonych jest między zlepień
cami, okruchami skalnymi, a

nie w litej skale. Dalsze znale
ziska, na które liczymy mogą
jeszcze pomóc w rozwijaniu tej
pasjonującej zagadki.

NA KOGO LICZYĆ?

Wydaje się mało prawdopo
dobne, aby po raz pierwszyraz

■II

W
MAGII MIŁOSNEJ, nie

tylko w Krakowskiem,
szczególne miejsce zaj

muje niepozorna roślina zwana

„nasięźrał” (Ophioglossum vul-

gatum). Rosnąca w lasach miała
tę Według ludu czarodziejską
moc, ii „która dziewka dostanie

. tego ziela, ugotuje je i wywar

w,jpije, będzie miała Osobliwe
szczęście do kawalerów’’. Moc

i.nasięźrału” była tak wielka, że
nawet wystarczyło go mieć

Przy sobie, by odnosić oszała
miające sukcesy miłosne.

Lecz zdobycie tej rośliny wią
zało się z przezwyciężeniem sze-

, regu trudów. Strzegł jej diabeł
skory do ukręcania nieostroż
nym głów. Należało zbliżyć się

miejsca, gdzie rósł „nasię-
źral” tylern, najlepiej w pierw
szy czwartek na nowiu, o sa
mej północy i bez odzienia.
Przy zrywaniu czarodziejskiego
ziela trzeba było bez najmniej
szego zająknięcia wymówić na
stępujące zaklęcie: „Nasięźrale,
rtoę c:ę śmiele; pięcią palcem,

Powodzenie w miłości, udane małżeństwo, długie i szczę
śliwe pożycie rodzinne były zawsze, we wszystkich czasach
i na każdym poziomie społecznym, jednym z najważniejszych
celów ludzi. Nie inaczej traktowali te sprawy Krakowiacy.
Aby zapewnić sobie powodzenie w życiu osobistym gotowi
byli do wielu poświęceń, często do przezwyciężenia strachu,
czy wstydu. 1

szóstą dłonią, niech się za mną
chłopcy gonią, duzi, mali, by
mi się wszyscy zdlicali”.

Można przypuszczać, że dzie
wczyna, która dokonała takiego
wyczynu nie mogła należeć do
osób lękliwych, mało zdecydo
wanych. Jej sukcesy w koniak-,
łach z picia przeciwną i beż

czarodziejskiej rośliny rysowały
się chyba nie najgorzej.

RÓWNIE POWAŻNE zadania

stały przed parobczakami, któ
rzy zamierzali czarami przychy
lić ku sobie serca dziewcząt.

Naprzód należało złapać „men-

toperza”. tj. nietoperza Według
wierzeń Krakowiaków była to

mysz, która szczęśliwie przez

siedem lat unikała pazurów ko
ta, za co w nagrodę urosły jej
skrzydła.

Złapawszy nietoperza szedł

parobek przed wschodem słoń
ca nad rze*ę zbierać patyki. Na
leżało jednak pamiętać, by iść

przeciwko biegowi wody. Wie
czorem udawał się
we drogi, układał patyki
krzyż, rozniecał ogień i

północy palił na nim
rza. Popioły zbierał, do
ka i niósł do domu.

Najtrudniejszy był
Bies za wszelką cenę
przeszkodzić w czarach,
wał różne głosy zwierzęce,
strzelał, wodził, rozmaitymi spo-

na krzyżo-
na

o samej
nietope-
worecz-

powrót,
cheiał

Uda-

sobami starał się skłonić parob
ka do powrotu na skrzyżowanie.
A tego nie wolno było uczynić,
nie wolno było nawet odwrócić

głowy. Bo jeśli tak się stało —

nie tjłko popiół tracił swoją
czarodziejską moc, ale sam za
kochany młodzieniec porwany
przez diabła musiał pokutować
całą wieczność za swój czyn.

Leęr ady wszystko się powio
dło od*aga popłacała stokrot
nie. Jeśli ktokolwiek posypie z

takim trudem zdobytym popio
łem „najobojętniejszą dla siebie

dziewczynę to ona potem w

nim się rozkocha i o nim tylko
będzie myślała”.

ZAPEWNE, śmieszyć nas obe
cnie może głęboka wiara daw
nych Krakowiaków w niezwy
kłą ffioc popiołu z nietoperza,
czy wywaru z rzadkiej rośliny.
A przecież u źródeł tej wiary’
i podejmowanych działań ma
gicznych tkwią znane nam i
dziś uczucia, pragnienia, nadzie
je. RYSZARD KANTOR

List

który wędrowni
cały wiek

Podczas tegorocznego sezonu

nawigacyjnego grupa radziec
kich hydrologów, pracujących
na pokładzie statku „Paweł Ba-
szmakow” w rejonie archipela
gu Ziemi Franciszka Józefa,
odnalazła list, napisany przez
K. Wieprechta — kierownika

austriackiej ekspedycji polar
nej, która odbyła się w tatach
1872—74 . Starannie zapakowany
w drewniany futerał list (napi
sany gotyckim alfabetem)
wrzucono ongiś do morza z po-

,kładu statku naukowego „Te-
w

językach umieszczono
getgof". Na końcu tekstu
trzech

prośbę o dostarczenie tego li
stu do Admiralicji
Austro-Węgier.

Niestety, było tu już niemo
żliwe...

Imperium

(przy eksploatacji tego kamie
niołomu) nie natrafiono na koś
ci • 4ychsprehistoi:ycznych zy.jjt
rząt. Być może miało to mie.
sce o wiele wcześniej, lecz prt -

cujący tu robotnicy nie zwraći
li na ten szczegół uwagi, a jeś
nawet kogoś zaintrygowały

'

znaleziska, nie chciał, czy n

uważał za wskazane powiada -

miń o nich naukowców. Obec
nie miejsce, w którym znal
ziono pierwsze szczątki leży j ..

poza zasięgiem głównej eksplc
tacji kamieniołomu. Wierzchr.

warstwy ze szczątkami zw,

rząt wywieziono kiedyś na h;
dy i nawet me wiadomo gdz.
się one znajdują.

Naukowcy z krakowskiej P.'

jednak nie rezygnują. Na wic.

nę znów wyjedzie tara specj -

na ekipa, która kontynuoy
będzie dalsze poszukiwania. D .

gą być one także pomocne pr.
badaniach klimatu, jaki par;
wał na tych ziemiach przed 1

tysiącami wieków.,
ADAM ŻARNOWSK:

13-e źródło

Korioyych Vorów
Sporo napisano o zalet?..

12-u słynnych źródeł znane,
uzdrowiska w CSRS — Kar.

vycb Varow. Mniej — o na;

wanej 13. -ym źródłem tej mi
scowości — „Punodni Kar. -

varska Bectieróvka". Jest .

wysokiej klasy trunek, ktort..

jedna receptura ukrywana j
w głowie głównego gorzelr.
strza, a druga w banków;. .

sejfie. Recepturę na ten słodl. .

gorzki doskonały likier oprą,
wal na przełomie XVIII i X..
wieku karlowarski aptekarz
Becher.

Produkował on właśnie k:

ple na żołądek, wykorzystu,
do tego celu zioła oraz kar.
warskte wody i spirytus. Recć.
tura była tak udana, że cor.

więcej osób zaczęło się skarż
na... żołądek. Pomysłowy ap,
karz w 1807 r. uruchomił wł .

sną gorzelnię, w której do d. .

produkuje się doskonały lik:
w partiach o nie zmienior..
ilości po 5 tys litrów. Do di.
także nie zmieniono orygim ■
nego kształtu butelek, prod.
kowanych z ciemnozielone^
szkła lub z porcelany.

(M. K.)
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O krawatach słów kilka
na

1ENATY

Wybór krawatu na pre
zent rzecz to zawsze więcej
niż ryzykowna. Każdy bo-
wiom z panów ma własną
kręWatową wizję, zdecydo
waną opinię co do koloru

czy wzoru. Niemniej jednak
i tu aktualna moda odgrywa
sw.oją rolę.

W tym roku nadal królu
ją krawaty wykonane ręcz
nie z dzianiny, jednokoloro-

Kwiaty w zimie
W zimie wszelkie procesy

zachodzące w roślinach prze
biegają znacznie wolniej. 7,
tego względu pokojowe ro
śliny doniczkowe podlewa
my rzadziej, wystarczy co

2—3 dni,, i tak będziemy po
stępować do końca lutego..
Wyjątek stanowią rośliny,
które aktualnie kwitną,
podlewamy je częściej, ko
niecznie wodą o temperatu
rze pokojowej.

W okresie zimowym trzeba

pamiętać o zraszaniu i myciu
roślin, gdyż piece a szcze
gólnie kaloryfery wysuszają
powietrze.

Roślinom szkodzi gwałto
wne zmiana temperatury
powietrza. W ezasie mrozów,
podczas wietrzenia mieszka
nia, usuwamy kwiaty z naj
bliższego sąsiedztwa okna
lub okrywamy rośliny cien
ką folią.

również

bardzo

Elegan-
małe

Coraz częściej w miejscowościach turystycznych, przy drogach wiodących do ośrodków wypoczynkowych pojawiają sic przydroż
ne karczmy regionalne, które bez żadnej reklamy z miejsca zdobywają sobie uznanie turystycznej braci. Oryginalny góralski
szałas pełniący funkcję baru-restauracji czynny jest przez cały rok w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Długiej. Wnętrze urzą.
dzono w stylu regionalnym, na środku zwykle płonie watra, przy której można się ogrzać i opiec zakąskę. Bukowiński „Szałas”
chętnie odwiedzają też turyści zagraniczni chwalący sobie smaczną góralską kuchnię. Obok „Szałasu” buduje się obecnie motel.

FOT. A. LIBERAK.

Czym skorupka
Zapytano nas ostatnio ja

kie jest nasze zdanie w na
stępującej kwestii: — Czy
pomagać w nauce pierwszo
klasiście, który dopiero nie
dawno rozpoczął swoją edu
kację?

Nasze zdanie jest takie: —■
Byłoby błędem ze strony, ro
dziców, gdyby nie intereso
wali się nauką dziecka, któ
re w

‘ szkole stawia dopiero
pierwsze kroki. Ryzykow’ne
byłoby natomiast pomaganie
dziecku w odrabianiu lekcji,
bo czym skorupka... i tak da
lej. Pierwszoklasista musi

już teraz nauczyć się samo
dzielności, nie może przy
zwyczaić się do „prowadze
nia go za rękę”, bo co będzie .

w klasach starszych?...

we, względnie melange. No
si się je bez względu
wiek zarówno do ubrań wy
bitnie sportowych jak i bar
dziej wizytowych.

Nadal modne są krawaty
z aksamitu, zwłaszcza na

większe okazje. Z tym, że u

młodzieży, która nie za bar
dzo kieruje się obowiązko
wymi kanonami mody, zoba
czyć możemy aksamity na
wet przy sportowej mary
narce. Najbardziej poszuki
wane kolory — bordo i gra
nat.

Nic rlie straciły
na aktualność) tak
twarzowe muszki,
ckie, jednokolorowe,
lub większe, pojedyncze czy
też podwójne. W garderobie
każdego z panów powinny
się one znaleźć do wieczoro
wego ubioru.

Jeżeli chodzi o wzory na

krawatach — przechodzi mo
da krzykliwych, jaskrawych
deseni, na korzyść bardziej
dyskretnych i spokojnych w

rysunku.
Widać także wyraźnie ten

dencje do zwężania się kroju
krawatów.

Pamiętać również trzeba,
że do marynarki w kratę
należy nosić gładki krawat,
względnie o bardzo delikat
nym zgranym z tkaniną u-

brania wzorem, że przy kra
cie bardzo źle wyglądają, pą-
śki lub kropki, że krawat

powinien tylko uzupełniać
ubiór, a nie zwracać, uwagę

często nazbyt rażącym wy-.

glądem.
Tych kilka uwag usłysze

liśmy od p. R. Frankiewicza
z „krawatowego” boutiąue
przy ul. Floriańskiej.

Przy pomocy

drożdży
Nie jest W'ykluczona taką

sytuacja: jesteśmy przezię
bione, przydałoby się umyć
włosy, ale przecież nie spo
sób moczyć głowy, bo choro
ba mogłaby się nasilić.

Umyjmy więc włosy „na
sucho” poprzez wcieranie w

nie... drożdży. Potem włosy
trzeba tylko dobrze wyszćzo-
tkować. Zabieg nie tylko
praktyczny ale i wzmacnia
jący włosy, bo drożdże za
wierają witaminę B.

Jeśli na biurku o polituro-
wanym blacie położona jest
szklana płyta, w czterech

rogach płyty należy położyć
od spodu cztery niewielkie
krążki 2—3-milimetrowej
gumy. Szkło od spodu nie

będzie matowieć.*

Została poplamiona odzież

oliwą lub olejem? Najlepiej
wyprać tkaninę w wodzie z

mydłem i wypłukać. O ile

jest to niemożliwe (np. w

przypadku męskiego ubra
nia) trzeba jak najszybciej
posypać (świeżą jeszcze) pla
mę talkiem lub mąką zie
mniaczaną, pozostawić tak

przez kilka godzin po czym
wyczyścić szczotką.

f
l

M
J Opadły

z drzew, ostat
nie liście. Minął prze
piękny w tym roku li

stopad, chyba najsłoneczniej-
szy w 1978 r. miesiąc. Lada
dzień należy się spodziewać
pierwszego
śniegu, a tu pytanie:
się ubrać? Wprawdzie co za-

pobiegliwszych widać już by
ło latem krążących, w poszu
kiwaniu czegoś zimowo-je-
siennego, ale tak na dobre

pogoń dopiero się rozpoczę
ła, bo najczęściej takie sezo
nowe zakupy spycha się na

ostatnią chwilę, kiedy to po
wczasach i urlopowych sza
leństwach uzupełni się za-

, wartość kieszeni.

Chodzę więc i ja razem z

innymi w poszukiwaniu przy
odziewku odpowiedniego na

bieżącą chwilę. W sklepił,eh,
Pełno nie tylko ludzi ale i o-

dzi.eży, Wiszą długie rzędy
kurtek, płaszczy, 'marynarek,
spodni,
brać

we szczęście, zbytnio nie wy
dziwiać i ubrać się w to, co

nam przemysł konfekcyjny

poważniejszego
wco

ale — aby coś y>y-
— trzeba mieć prawdzi-

D

sprawa dziedziczna?
W naszym „zapędzonym” ży

ciu, starając się wygospo
darować trochę więcej czasu,

często usiłujemy czynić to przez
skracanie snu. Jednym się to

udaje, innym nie.

Przeciętny człowiek sypia
około 8 godz. na dobę. Są jed
nak tacy ludzie, którym wys
tarcza 5 godzin, a inni nawet

po 10 nie czuja się wypoczęci.
Czy to tylko kwestia wytrwa
nia i przyzwyczajenia organiz
mu do surowszego trybu życia
w, tym zakresie? Czy tych ostat
nich można uznać za śpiochów
albo leniuchów?

Okazuje się, że sprawa wcale
nie jest prosta. Opublikowane’
ostatnio wyniki badań dr Wilse
Webba z Uniwersytetu Floryda
świadczą, iż to, że jeden czło
wiek potrzebuje aż 12 godzin
snu na dobę, a innemu wystar
cza tylko 5, jest, kwestią,.. dzie
dziczności.

NłE WYROŚNIE...
TRZECIA NOGA

Po 18 latach doświadczeń uczo
ny ten doszedł do wniosku, że

okres snu, jakiego wymaga or
ganizm poszczególnych jednos
tek, jest zdeterminowany przez
naturalny rytm biologiczny, któ
ry jest sprawą dziedziczną. Są

Zbiory żen-szenia
W ussuryjskiej tajdze zakoń

czono tegoroczny sezon zbioru
żeń-szenia. Ostatnie brygady
zbieraczy. powróciły już do
swoich baz. Zebrany przez nich

'leczniczy surowiec wkrótce dos
tarczony zostanie do wielu zak
ładów farmaceutycznych w ca
łym Kraju Rad.

Szczególnymi sukcesami w

zbiorach tego cennego surowca

może pochwalić się A.
ka ze wsi Ariadnoje.
dostarczonych przez

punktu skupu korzeni
222 gramy. Zdaniem

tów, korzeń ten miał co naj
mniej 200 lat.

Aniszczu-

Jęden z

niego do

ważył aż

specjalis-

więc ludzie, którzy nie mogą
zmusić swego organizmu do
skracania snu, podobnie jak np.
nie mogą spowodować tego,
aby... wyrosła im trzecia noga.

Jakkolwiek- wzorce dotyczące
czasu snu są przekazywane w

nie zmienionej postaci z pokole
nia na pokolenie, to jednak z

danych zebranych, przez dr.
Webba wynika, że współcześni
Amerykanie sypiają, o około

1,5 godz. krócej, niż ich przod
kowie przed 60 laty. Obecnie

długość snu większości doros
łych Amerykanów mieści się w

granicach 7.5 godz. na dobę, 15

proc, sypia krócej niż 6,5 godz.,
a 15 proc, dłużej niż 8,5 godz.

DZIĘKI EDISONOWI...

Fakt, że współczesny człowiek

sypia krócej niż jego dziad czy
pradziad, to zdaniem amerykań
skiego; eksperta, raczej nie wy
nik odchodzenia od zwyczajów
przodków, a skutek rewelacyj
nego wynalazku Edisona. Świat
ło elektryczne, rozpraszając
ciemności skraca godziny snu i

wydłuża okres aktywności czło
wieka.

Mimo że ludzie starają się do
minimum skracać czas snu, co

zresztą w wielu wypadkach
niekorzystnie odbija się na ich

organizmie, to nie udało się im

dojść do poziomu jaki np. osią
gają w tej dziedzinie słonie, któ
rym wystarczają tylko 2 godz.
snu na dobę. Ale np. goryle
czy koty potrzebują aż 14 go
dzin.

NIE ZAKŁÓCAĆ SNU...

Zdaniem dr. Webba odmien
ne wzorce w zakresie snu

są umotywowane ewolucyj-
adaptacyjnymi powią-

między m-ganizmcm
środowiskiem. I tak

np. ludzie i niektóre zwie
rzęta sypiają tak długo, jak
obserwujemy, ponieważ na pew
nym etapie ich rozwoju ten

harmonogram wyznaczał różni
cę między życiem i śmiercią.
Jeżeli więc ktoś sypia 5 godz.,

zdaniem dr Webba tłumaczy się
to tym, że jego przodkowie
zmuszeni byli do wstawania po
takim okresie czasu.

Uczony amerykański w cza
sie prowadzonych badań zaob
serwował, że ■wszelkie zakłóce
nia snu bardziej odbijają się na

ludziach starszych, tzn. po 50,
niż na młodych. Zwrócił on tak
że uwagę na fakt, że wśród
ludzi starszych, przyzwyczajo
nych albo do bardzo długiego,
albo też bardzo krótkiego spa
nia. częściej występują zawały
serca, choroby nowotworowe,
podejmowane są próby samo
bójstw' niż np. wśród ich ró
wieśników', których czas snu

jest przeciętnie długi.
TERESA ZGLICZYŃSKA

Szwajcarscy cukiernicy
uczcili swoiście 800-lecię
miasta Lucerny. Oto w

wyniku kunsztowniej pracy
12 cukierników, sporządzono
olbrzymi, o wysokości, trzech
i pół metra tort, ważący 500

kilogramów. Na ten gigan
tyczny tort zużyto m. in.:
2850 jaj, 08 kg orzechów la
skowych, 113 kg cukru, 60
litrów wiśniówki.

Tort o ośmiu „kondygna
cjach”, na których brzegach

500-kilogrąmcwy tort
umieszczono 80ff świec był
wspaniały, lecz — jak póź
niej stwierdzono — miał je
den mankament: okazał się
za mały wobec apetytów
mieszkańców^ Lucerny. Gdy
przystąpiono do dzielenia
tortu na małe porcje powstał
niebywały (lok, wrzawa, -

zgiełk jak i bójki o kawałek

przysmaku. (m. b.)

Zrób to sam(a)

nym.c
żdniami
i jego

Muzeum(NRD)
listy dzieci

Najstarsze z datą 1619 r., młod
sze z 1780, 1785 roku — wszys
tkie pożółkłe, zapisane, gotycki
mi, szpiczastymi literami, ozdo
bione rysunkami upragnionych
przedmiotów, na wypadek gdy
by w niebie nie znano niemiec
kiego. Autorzy,
dzieci
sza o

lalek,
sie...

Nasze dziecko także ucieszy
się. z misia, a jeszcze bardziej z

małej menażerii. Zrobimy ją
z włóczkowych pomponów róż
nych wielkości i kolorów. Pom
pony można robić tradycyjnie:
złożyć dwa koła z tektury o

średnicy 6 cm, z otworem na

2 cm i owijać włóczką — naj
lepiej i najtaniej wiskozową —

aż do zapełnienia dziury. Wtedy
brzegi nitek przeciągnąć koń
cem koniecznie ostrych noży-

Straslund-zie

posiada w zbiorach
do św. Mikołaja.

jak wszystkie
wszystkich czasów, pro-

zabawki: lalki, domki dla
koniki na biegunach, mi

uaiiimiEmiiinaKlikiniinEimKfinniflmiiiiiBmaBKiiiaiiSbaKmmnKiHiiKiiKiiiiiiiiiiiiiinn

nie mogę, że są tacy, którzy
te brzydactwa kupują — ani

jednego ładnego egzempla
rza.

s&aiki dla w&zyótlcick'
do ubrania podaje. Czy w

Domu Towarowym „Krakus”
czy w dużym magazynie na

rogu ul. Szewskiej i Rynku
Głó,wnego, czy w sklepach
na Floriańskiej — wszędzie
mniej więcej to samo: nic

ładnego, hic przyciągającego
oko kolorem, modnym faso
nem., elegancją. Jesionek i

ocieplanych płaszczy niewie
leibez
łodzianka

spodnie — żadnego wyboru
w kolorach. Z ubiorów dam
skich nie ma ani dzianych
ani sztruksowych spódnic,
brak ładnych krat, o spod
niach. — szkoda mówić —

niemodne w kroju, brzydkie
w kolorze. *

Piękne są natomiast mate-

polotu,
wręcz

męskie
brzydkie,

riały z metra,

my ogromny
specjalnie w tkaninach let
nich. Z jesiennymi i zimo
wymi nieco gorzej, ale w

porównaniu z odzieżą — zna
komicie. Niestety jednak, kto

kupi naicet najładniejszy
materiał, jeśli na wywiesz
kach w punktach krawiec
kich przeczyta, że usługi wy
konuje się w terminie 3-mie
sięcznym. Wypadłoby to w

sam. raz na koniec lutego
kiedy już trzeba myśleć o

wiośnie.

Warto jeszcze zajrzeć do

sklepów z galanterią. W chu
stach na głowę, szalach, apa
szkach nic specjalnego nie

zauważyłam. Naioet kupno
zwyczajnego beretu, choćby

Tu uczyniliś-
krok naprzód,

w kolorze brązowym. — naj
popularniejszym — nastręcza
kłopoty. Śą różne misio wdte

czapki, nieładne i nieelegan-
ckie ale za to bardzo drogie.
Torebki w dużej ilości, nie
mal wszystkie ze sztucznego .

tworzywa, nie wyróżniające
się niczym specjalnym, tyle
tylko że jest ich sporo.

Kilka słów o dzianinach.
Modne, wygodne w noszeniu,
poszukiwane, niestety, nie
mal nie do zdobycia. Kilka
sukienek w Cepelii, nieco

ciekawych w kolorach i fa
sonach spódnic, które na
tychmiast rozchwytano bez

reszty. I brzydkie, niemodne

swetry. Ile razy przechodzę,
koło sklepu ze swetrami przy
ul. Szęwskiej nadziwić się

Na i buty. Byłam, świad
kiem, gdy do sklepu „Chełm
ka” przy ul. Floriańskiej
nadszedł

’

transport damskich

kozaczków w żółtym kolo
rze, na wysokim obcasie.

Dziewczęta rzuciły się
wprost na ten towar. Niemal
każda wychodziła ze sklepu
z dużym pudłem pod pachą.
Trudno się dziwić: i ładne, i

modne, i niedrogie. Ale je
szcze szybciej rozchodzą się
wykonywane przez prywat
nych rzemieślników, stano
wiące widocznie ostatni

\rzyk mody buciki n niskich

cholewkach, na wysokich,
dość cienkich' obcasach. Ła
dne, drogie (1600 Zł) i chyba
niezbyt nadające się na. hasze
chodniki i bruki zwlasz
zimą. Będzie sobie młod.

wykręcała
wyglądać
zgrabnie.

czek, włożyć szpagat między
tekturki, okręcić i mocno zwią
zać. Tekturki ściągnąć ostrożnie,
aby posłużyły nam wiele razy,

pompon ładnie ostrzyc.
W szybkościowej

tekturki przecinamy,
składamy, wkładamy
nie szpagat i każdą
owi-jamy włóczką osobną, zapeł
nione składamy razem, szpagaty
łączymy. Dalej pracujemy, jak
przy metodzie tradycyjnej.

Na misia trzeba zrobić 3 du
że pompony (6. cm średnicy, 2
cm otwór) i 8 małych (3 cm

średnicy, otwór 1,2 cm). Duże

są na głowę i brzuszek. Zaszy
wamy je razem, po bokach

głowy umieszczamy pompony
na uszka, w środku na norek.
Reszta małych pomponów to

na łapki i ogonek,
szyjemy śmiało

igłą i dratwą
mocnymi nićmi.

rzątka robimy z guzików, ję-
'zorek z paru milimetrów czer
wonego filcu lub skórki. (Inne
zwierzątka także wspomagamy
filcem oraz drutem). Między
głową a tułowiem Zakładamy
obróżkę, albo jak kiedyś zrobi
ła pewna Joanna, uczennica,
którą do dziś czule wspominam,
wytwornego motylka. Żeby
wyszedł najprawdziwszy koala

nawijamy w sporych grupach
to tu, to tam dwa kontrastowe

kolory włóczki.
Jeżeli misio ma być maskotka,

pamiętajcie chuchnąć na szczę-

metodzie
na pół,
między

połówkę

Wszystko
długą cienka,

albo innymi
Oczka zwie-

MARIA KWIATKOWSKA

cza

zież
nogi,' ale za. to

będzie ładnie

ty^
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Giełdy staroci

j sprzętu sportowego
Kolejna giełda staroci organizo

wana przez Krakowski Klub Ko
lekcjonera odbędzie się dnia 3 gru
dnia w Międzyspóldzielnianym
Klubie „Starówka” przy ul. Szcze
pańskiej 5, w godz. 9—15.

Giełda sprzętu sportowego orga
nizowana przez Studencki Klub
Narciarski AGH odbędzie się w

dniach 2—3 grudnia w Klubie „Kar
lik” ul. Reymonta 17, godz. 11—18.

Kłuli Narciarski PTTK w Hucie
im. Lenina zaprasza wszystkich
zainteresowanych na giełdę sprzę
tu sportowego w dniu 2 grudnia o

godzinie 15 do Klubu Turysty w

Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej.

W kilku wierszach
Harcerski Zespól Artystycz

ny „Krak” działający przy
•Młodzieżowym Centrum Kultu
ry ogłasza nabór do zespołu
dla dzieci w wieku 6—13 lat z

■uzdolnieniami wokalnymi i ru
chowymi.

Eliminacyjne próby z dzieć
mi odbędą się: grupa baleto
wa 5 XII 78 (wtorek) i 7. XII.
78 (czwartek) w godz. 16—18;
grupa wokalna 5 XII 78 (wto
rek) i 8 XII (piątek) w godz.
18—18, w Szkole Podstawowej
nr 1 ul. Marka 34.

Krakowski Dom Kultury
pałac Pod Baranami organi
zuje Wojewódzki Klub Instruk
torów Fotografii i Filmu. W

programie działania: podnosze
nie kwalifikacji Instruktorów

fotografii i filmu weryfika
cja, możlwość prezentacji w

„Fotosalonie” KDK prac foto
graficznych i filmowych in
struktorów i zespołów prowa
dzonych przez instruktorów.

Osoby zainteresowane pro
szone są o przybycie do „Foto-
salonu” KDK w dniu 2 grudnia
o godz. 18.

Od 1 grudnia br. ZOO będzie
czynne w godzinach od 9 do 15.

Mikołaj
w Domach Dziecka

Kinematograf
Narodów w „Sztuce

Wdniach od3do15XII
odbędzie się w kinie ;,Sztuka”, po
raz pierwszy w Krakowie cykl
pokazów filmowych zatytułowany
Kinematograf Narodów. Organiza
torzy — Filmoteka Polska i. Okr.
Przeds. Rozpow. Filmów w Krako
wie — wypożyczyli z filmotek za
granicznych tlimy dotąd nie wy
świetlane na ekranach naszych
kin. Wśród 10 filmów znalazły się
,,Ścieżki chwały” S. Kubricka,
„Pragnienie” I. Bergmana
„Trojanki” M. Cocoyannisa.

Wrośnięci w pejzaż

Trzej mistrzowie Kurzydłowie

■

Zgodnie z tradycją ubie
głych lat podajemy listę o-

fiarodawców podarunków
dla dzieci z DD. W ramach

akcji „Echa” i RU ŚZSP AE.

Są to: Polski Związek Moto
rowy (upominki na łączną
sumę 23.000 zł), Szk. Podst.
nr 145 — os . Widok, Szczep
„Braterska Dłoń” przy Szk.
Podst. nr . 100, Ewa Maląg,
Beata Grochala. Jacek Słaby,
Jadwiga Lorenc, Jolanta Ko-

pijka, Katarzyna Budnisie-
wicz, E. Ciomier, Jadwiga
Stolarczyk, Krystyna Żbik,
Zofia Kotarska. Wszystkim
serdecznie dziękujemy! Po
zostałym naszym Czytelni
kom przypominamy, iż

wszelkiego rodzaju podarun
ki — zabawki, .książki, sło
dycze można-składać —■ w

Domu Studenckim „Ustro
nie'’ (wejście od ul. Rako
wickiej 27) oraz w Domu
Studenckim „Fafik” przy ul.

Racławickiej 9. Pieniądze
przekazywać można osobiście
na ręce studentów ew. na

konto RU SZSP AE nr:. PKO

I,;O Kraków 35510 — 990 —

132 z dopiskiem ..Akcja Mi
kołajowa”. (Iw)

ty okresie ferii zimowych o-

§ bowiązkowy udział dzieci
S zimowisku. Informacje
V 294-12, 217-29.

Możemy ostrzyć apetyt
remont „Wierzynka44

zbliża
Wykonano już wiele trudnych

i skomplikowanych robót, ale je
szcze wiele poznstaje do zrobię,
nia zanim 22 lipca 1979 r. otwo
rzy znowu swe podwoje sławny,
krakowski „Wierzynek”. Wg o-

statnio ustalonego harmonogra
mu do połowy lutego mają się
zakończyć prace murarskie, do
końca marca tynkarskie, do po
łowy czerwca malarskie i po-
sadzkarskie. Oczywiście, gotowe
też mają być, zakładane od no
wa, instalacje. W’ trakcie koń
cowej fazy remontu zaćmie się
też wyposażanie „Wierzynka”.

Równocześnie prowadzona bę
dzie nadal konserwacja i rekon
strukcja zabytkowych stropo
wych i ściennych polichromii, o-

kiennych i drzwiowych portali,
kamiennych kolumn itp. Szcze
gólnie dużo zabiegów ■wymaga
sala zwana Rycerską. Trzeba by
ło zmieniać jej projekt po do
konanym w trakcie remontu od
kryciu trzech kamiennych, go
tyckich głów. Zgodnie z nowym
projektem zostaną one wyekspo
nowane tu, gdzie je, odsłonięto
tj. w ścianie, która uzyska u-

klad arkadowy.
W 5 salach są już odnowione

— częściowo rekonstruowane —

starannie zakonserwowane mo
drzewiowe i sosnowe belki stro
powe. Zabiegom tym poddano
je bądź na miejscu, bądź też w

warsztatach PKZ-ów. Tam też

oczekują na transport wspania
le, odnowione belki stropowe,
które zamontowane zostaną po
nownie nad salą Rycerską. .

Ostatnio zainstalowano — spro-

się do końca
wadzoną z RFN — gazową kotło
wnię c.o., nadeszły urządzenia
klimatyzacyjne z NRD.

Dla zwiększenia tempa robót

Przedsiębiorstwo Rewaloryza
cyjne zwiększyło zatrudnienie

przy remoncie „"Wierzynka” z

dotychczasowych niespełna 39
do ponad 60 osób, w grudniu
ilość ta ma wzróść jeszcze do

ponad 100 a od stycznia do 140

pracowników. W ramach czę
stych, gospodarskich wizyt prze
bywał wczoraj wśród załogi od
nawiającej kamienice naczelnik
dz. Śródmieście, pełnomocnik
prezydenta ni. Krakowa ds. re
waloryzacji — VV . Hydzik.

Warto przypomnieć,’że w pod
ziemiach odremontowanych ka
mienic urządzi się winiarnię i

miodosytnię, na parterach — ką

wiarnie, na I p — restaurację.
na II p- sale bankietowe. (bp)

Fot. Jadwiga RUBIŚ

W Krakowie

Przed 80 lały
1XII1898r

Śpiewająca wystawa
Polski Związek Hodowców Ka

narków i ptaków egzotycznych
Oddział Nowa Huta organizu
je w sobotę i niedzielę tj. 2 i 3

grudnia, w godz. 9—18, w Klu
bie MDK im. Korczaka, na os.

Zgody wystawę ptaków egzo
tycznych. Można będzie tam

obejrzeć wiele ciekawych oka
zów kolorowych kanarków

śpiewających, papużki, ryżowce,
żółtodziobki. Mieszkańców Kra
kowa i Nowej Huty zapraszamy
do obejrzenia tej śpiewającej
wystawy!

(ms)

9 Palę świeczki; u NMP,
u św. Krzyża i u Pijarów też.

Zapalam i wzdycham: —

Niech go nagła śmierć

czym prędzej trafi! Niech go
diabli porwą! Może z jego
śmiercią wreszcie coś się
zmieni! Może dożyję wolnej
OJCZYZNY?! A w gazecie
wypisuję grzeczniutkie an
drony: Pięćdziesięciolecie
panowania Najjaśniejszego
Pana! Dzień drugi grudnia
— ańiem święta narodowe
go! W kościele Najświętszej
Marii Panny, o godzinie 10

przed południem odprawione
zostanie dziękczynne nabo
żeństwo!... Ciekawe, czy też

dożyję chwili, w której będę
mógł w „Czasie" ogłosić —

w kościele NMP uroczyste
nabożeństwo dziękczynne za

odzyskanie niepodległości?!!!
Zapiski Rudolfa

Stavzewskiego. Rkps.
9 Towarzystwo Miłośni

ków Historii i Zabytków
Krakowa wyraziło piśmien
ne uznanie panu Izaakowi

Siisserowi i pani Leono;-ze
Kohn. właścicielom domu

przy ulicy Krakowskiej. L.
17 na Kazimierzu „za stylo
we — czytamy ■— odrestau
rowanie tej kami.enicy i za

obywatelską ofiarność na

utrzymanie dawnych resztek

architektonicznych i ozdób.” .

Dom ten1 posiada wcale oką-,-
zalą fasadę z przeszłego wie
ku z ornamentacją rzeźbio
ną i herbem Nałęcz. Na par
terze znajduje się duża izba
o bardzo pięknym stropie
drewnianym z roku 1538...
Staranne odrestaurowanie

tych zabytków pociągnęło za

sobą dość

niężny, na

się każdy
niczników,
zasługa pp. Siissera i Kohn.

„Czas”

duży nakład pie-
co nie zdobyłby

z naszych kamie-

tym większa więc

•Tuż 68 lat istnieje w Krako
wie zakład, w którym eleganci
naszego miasta zaopatrywać się
mogą w najrozmaitsze czapki i

kapelusze, zgodnie z wymogami
mody, własnym gustem i własną
urodą. Zakład otworzył w 1910
roku JAN KURZYDŁO. Po
czątkowo pracownia mieściła się
Przy ul. Dolnych Młynów, po-
t»m kolejno przy Szewskiej,
Sławkowskiej, przy ul. Jana, a

od 1965 r. przy ul. Solskiego.
Pąłki sklepowe zdobią pudła

Po dawnych cylindrach i meloni
kach ż firmowym nazwiskiem i

adresem, a ściany obwieszone są

dyplomami, które mistrz Jan

zdobył za swą kunsztowną ro
botę. Swą schedę przekazał
trzem synom: Edwardowi, Wło-

dzimierzowi (na zdjęciu) i Ada
mowi, którzy obecnie zakład

Prowadzą. Wszyscy są mistrzami
'‘zońiiosła kape-luszniczego i czap-
n,czcgo, wszystkim wpoił ojciec
zasadę, że towar produkowany
Przez firmę Kurzydło musi

najwyższej jakości, zawsze

^ny i elegancki.
Pan Edward Kurzydło,

rondem, łubianych szczególnie
przez młodych, do tradycyjnych.
7,resztą w ogóle obserwuje

'

się
w tej chwili nawrót do mody
kapeluszowej.

Marzenient i ambicją naszego

ojca było szkolenie i wychowy
wanie uczniów, miał ich zawsze

sporo w pracowni i my również

staramy się kontynuować te ma
rzenia, niestety niewielu chęt
nych znajdujemy do uprawiania
tego zawodu, aktualnie mamy u-

czennicę, tak więc i tu coraz czę
ściej trafiają kobiety.

(bo?)
Fot. J . Rubiś

w| oferuje
OBRĄCZKI ŚLUBNE
wykonują z własnego lub powierzonego
złota próby 0,583,
jubilerskie zakłady usługowa
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu

Wewnętrznego w Krakowie:
— Kraków, ul. Wrocławska 48
— Nowa Huta,
— Kraków,
— Kraków,
— Kraków,
— Kraków,
— Nowa Huta, os. Handlewe, bl. 5

ul.
ul.

ul.
ul.

osiedle Niepodległości, pawilon 3

Zwierzyniecka 29
18 Stycznia ShJ
Bosaków 11 »

Kazimierza Wielkiego 22/24
K-8323

być
mo-

ran Edward Kurzydło, na

barkach którego spoczywa poza

Produkcją także administrowa
nie firmą, jest też aktywnym
działaczem społecznym:
‘Słonkiem zarządu cechu

biegłym sądowym.
~~ Staramy się — mówi nam —

ztd,owolić naszych klientów, na-

k'et tych najwybredniejszych. U

ntu może się zaopatrzyć w na
bycie głowy każdy. Produkuje-
’au bowiem kapelusze i czajiM
w każdym rozmiarze. Obecnie

^modniejsze są fasony tzw.
basmanki. czapki beretowe no i

°czytmście nieśmiertelny beret.

Wracają do łask tradycyjne czap-

2 lat 30-ych. Jeśli chodzi o

VPelllsze to i tu jest duża róż-
torbciność — od tych z wielkim

jest
oraz

NOTATNIK KRAKOWSKI
DZtS O GODZINIE:
* 17 — Klub ZNP, ul. Szewska

20— „Jest tylko jedna ziemia”
wg tekstów T. Różewicza — z u-

dzdalem M. Świętoniowskiej i Zb.
Batora.-

* lg — kdk, s. drewniana —

Wykład i dyskusję nt. problemów
okresu dorastania prowadzi dr A.
Bacz.

*18— -Czytelnia Francuska, ul.
Jana 15 — M. Wincent Collct. —

,.L'oeuvre scientifiąue de Joliot-
Curie”.

* 19 — ZLF, ul. Krupnicza 22 —

Kolo Młodych Pisarzy — Wieczór
autorski Aleksandra R-ozenfelda.

*.19—MPiK,MałyRynek4—
Filmy krótkometraż.: Rotterdam,.

rozmowy przy herbacie
B
w

/

Nie każdy górnik
Za dni parę usłyszymy z okazji Barbórki, tradycyjne:

„Niech źyje nam górniczy stan>ł. Niewiele osób kojarzy so
bie Kraków z górniczym zawodem. Tymczasem na terenie

J. całej Polski działają pracownicy Przedsiębiorstwa Geofizyki
S Górnictwa Naftowego w Krakowie, którego dyrektora mgr
S inż. KRZYSZTOFA SOJKĘ gościmy przy filiżance herbaty,

słońcu, spiekocie, mrozie i

śniegu.
Rokrocznie wykrywamy wie

le zasobów i złóż węglowodo
rów. Pracujemy również dla

przemysłu węglowego — nasze

usługi dla dokumentacji i ek
sploatacji złóż węgla są wyso
ko oceniane. IV tej ostatniej
dziedzinie współpracujemy ści
śle z Instytutem Geofizyki
Stosowanej i Geologii Nafto
wej AGH.

— Jak wyglądają ba
dania geofizyczne?

— Sprowadzę ten problem
per analogium do badań lekar
skich. Geofizyka wkracza

w

Pana to

Waszego
święta, które oprócz tra-

■ dycyjnego odpoczynku i
5 zabaw skłania do reflek-
S sji.
; — Bobra organizacja pracy,
S wysokie morale i kwalifikacje
S załogi gwarantują mimo wy-
5 bitnie niekorzystnych w tym
B roku warunków atmosferycz-
5 nych — wykonanie z niewiei-
S ką nadwyżką założonych pla-
" nów. Rozmokłe pola i drogi
“

dojazdowe wymagały zdwo-
“

jonego wysitku od załóg pra-
B cujących na. otwartej prze-
S strzeni deszczu, wietrze,

— Witamy
przededniu

Migawki z Kopenhagi. Amsterdam- ■
akie wrażenia, Turku perła Fin
landii. -

'

•JUTRO O GODZINIE:
* 10 — Aula PSM, os. Na Skar

pie 4a — Sympozjum nt. ,,Spole-
cż>no-wychowawcza . i zdrowotna
róla turystyki górskiej'' organizu
je Komisja Turystyki Górskiej ZG
PTTK. ,.

*15—MDK,ul.Józefa1?—
Gry i zabawy. Film częch. „Adaś
i Ola".

* 16 — Sukiennice, kram
Ptaszkami’’ — Gra kapela
babki.

* 13.30 — Klub Sródpole.
Krzesławickie 17 a

dawnych lat. .

* 19 — Klub „Kuźnica” os. Zło
tego Wieku 14 — Zabawa tanecznią
dla honorowych krwiodawców Hit.

A POZA TYM:
'

* W Klubie Prac. Łączności, ul.
Westerplatte 20 — 4 grudnia tfe.
— otwarcie wystawy malarst.y .%

Zbigniewa Zabiegaja.

„Pod' ■
Pra-

Wzg..
Piosenki z -

siedzi pod ziemią
głąb ziemi metodami fizyczny
mi określając jej budowę —

tak jak lekarz wkracza w cia
ło ludzkie przy pomocy pro
mieni rentgena, EKG, sond,
punkcji, wziernikowania itp.

Stosowana przez nas główna
metoda sejsmiczna polega na

wywoływaniu małych wstrzą
sów przy pomocy materiałów

wybuchowych w płytkich o-

tworach wiertniczych. Dyspo
nujemy również najnowocześ
niejszym sprzętem amerykań
skim — wibratorami, które

wywołują te same wstrząsy
metodą wibracji. Inna metoda
i o geofizyka wiertnicza. Wierci
się otwory do głębokości 4—5

tysięcy metrów. Analiza wszy
stkich wyników pokazuje nam

budowę geologiczną.
— Załoga Waszego

Przedsiębiorstwa znana

jest z pracy społecznej.„-
Tak. Zacznę od ostatnich

zobowiązań. Wykonamy,
rzecz rewaloyrzacji zabytków
naszego miasta odwierty war
tości około 100.000 zł. Tran
sport nasz już dawno świadczy
usługi przy remontach budyn
ków. Załoga opiekuje się gmi
ną Siepraw. Mamy swój pod
opieczny Komitet Obwodowy i
szkolę. Pacjentom leżącym w

Szpitalu >im. Biernackiego wy
remontowaliśmy nieczynny od
dwóch lat radiowęzeł.

Przy naszej przychodni dsda-
la Klub Honorowego Dawcy
Krwi. Oddano przeszło siedem
dziesiąt litrów tego życiodajne
go leku.

— Pozwoli Pan, że tą
drogą przekażę najlepsze
życzenia barbórkowe tym
pracownikom, którzy w

tej chwili pracują, a Pa
nu dziękuję za miłą roz
mowę.

Rozmawiał: TTKNRYK KORRAJ

i

s

i

I5
£

Komunikat MPK
W związku z robotami podłączę-

’ ‘

ni-owymi do torowiska i sieci w:,
kierunku. Nowego Prokocimia- w1’
dniu.’2’ Xir br. - (so.bota) od godz.
7.30 do 18,zostanie wstrzymana ko
munikacja tramwajowa na odcin
ku od Prokocimia do ul. Dworco- .

wej. W tym okresie c..m tram-■.
wajelinii’nrnr:3,6,8,13i&
kursować będą do ul. Dworcowej.
Na wyłączonym odcinku od No
wego Prokocimia do ul. DworćtA ■■
wej kursować będzie zastępcza ko- ■
munikacja autobusowa (linia nr

173). Równocześnie w tym dmii-u*

lega częściowej zmianie trasa .

autobusu linii nr 143, który kur- ‘

sować będzie do ul. Dworcowej.
'

Ponadto prze-dłużą, się dó
Dworcowej trasę

' linii nr./’ 133.

Autobusy - w, w linii zatrzymywać
się będą na przystankach tram-

'

waj owych. w ul. Wielickiej.

Czasowo skrócona linia autobu
sowa nr iflfl z dniem 4 XH I97g- r.

zostaje przywrócona na swoja po
przednią trasę tj. z Bielan do ul.
Straszewskiego.
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Natalii Pauliny Franciszka
Elirnisza Balbiny Ksawerego

11—13), Rydlówka, Tetmajera 28

(piąt. sob. niedz. 11 —14), KTF, ul.
Boh. Stalingradu 13: Wenus 78, cz.

I (9—21), Kopalnia Soli, Wieliczka
oraz Muzeum Żup Krak. (8—16),
Biblioteka Publiczna, Franciszkań
ska Ir Wystawa książek (piąt. 14—

19, sob. 10—15, niedz. 10—13), Jama
Michalika, Floriańska 45: Wyst. R .

Masłowkiego (10—22).

DYŻURY ■

Piątek
Miniatura (p-I. św.. Ducha 2) 19.15

Cudzoziemka. Modrzejewskiej 19.15
Iwona księżniczką Burgunda (.abo
namenty nieważne). Kameralny.
19.15’ Wystawa ku czci G. Zapol
skiej. Bagatela 19.30 Pepsie. Gro
teska- 17 Maciuipek- z Krainy. Mu-
minków. Filharmonia 19.30. Kon
cert symfoniczny.

Sobota
Słowackiego 19.15 'Akropoli*. Mo-i

<J”zejewxkiej 19.15 Iwona księżni
czka Burgunda. Kameralny 19.15

Emigranci. Bagatela 19.30 Szkoła
żon., Łu4<3Wy 14, 17 Bajki mówią p
nas (przedst. zamk., abonamenty
nieważne). Muzyczny (ul/ Lubicz

48) 19.15' Kraina uśmiechu. Grotes
ka 10,- 17 Maciupek z Krainy Mu-

minków, 15 Słoneczny .świat. Ko
lejarza (ul. Bocheńska 5) 19 We
sele F-onsia. kawiarnią „Literac
ka”. (ul. Pijarska) 21.30 Kabaret li
teracki: Nieszczęście ze szczę
ściem. Kawiarnia „Pod Pawiem”
17 Spotkania 25 liryką i żartem „Je
sień”.

Niedziela
Słowackiego 14 ...Pierzchliwymi

myślący krokami... (spektakl bale
towy), 19,15 Akropolis. Modrzejew
skiej 19.15 Iwona księżniczka Bur
gunda, Scena Forum 17 Toast. Ka
meralny 19.15 Emigranci (abona
menty • nieważne). Bagatela 19.30

Pepsie. Ludotvy 11 Bajki mówią o

nas (przedst., zanikn., abonamenty
nieważne). Groteska 10, 17 Maciu
pek z

'

Krainy . .Muminków, 12,-15
Słoneczny., świat..' Kolejarza 11 Za
klęta melodia., (prżedst.. ."zanikn.},
15, 19 W.esęle Fpnsia., \

Piątek
Kijów 15.4’5, 20.13 KoiiorOżec-1

(USA 1. 15),- . 18 Trży dni Kondora

(USA 1. 13). Uciecha 13.30. 18, 20.J0
Bez znieczulenia (poi. 1. 18). War
szawa 15.45, 18, 20.15 Hallo Szpic-
bródka (poi. 1. 15). Wolność 16, 18,
20 Abba. (szw b.o .). Sztuka 16, 13,
30 Błękitny ,ptak (radź? b.o .). - Wan
da — nieczynne. Ml. Gwardia 14.45,,
17. 19.15 Grzeszna natura . (wl. 1.

13). Wrzos (Zamojskiego 50) 15.43.
17, 20.15 Skrzydełko czy nóżka (fr.
b.o .) . Świt (os. Teatralne 10) 16,
18, 20 Abba (szw. b.o.). Mała sala

15, 17. Zaproszenie (szwajc. ,1. 15),
19 Tańczący jastrząb (poi., 1. 15)..
Światowid (os. Na Skarpie 7) 16 Po
jedynek potworów (jap. b .o.), 18,
20.15 Wyspą skazańców (mekś. 1113)
Kultura (Rynek Gt. 27) 14. 16. Godził*
la contra Gigan (jap. 1 . 12), 18 Kanał ■
(pól ;1. 15), 20 Sanatorium pod
Klepsydrą, (poi. 1. 15). Wiedza (Ry
nek Gl. 27) 17.30 CzteryWarianty
podróży na księżyc. Mikro (Dzier
żyńskiego 5)

'

16, 18, 20 W mroku'

nocy’ (USA f. 18). Dom Żołnierza
(ul. Lubicz 48) 15.45 Godziny na
dziei . (poi. 1. 15), Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 16, 13, 20 Osia-,
tnie zadanie (USA 1. 18). Rotunda

(Oleandry 1) 17 KMFF: Filmy o.

sztuce — Animacja w filmie. Wi->
sla (Gazowa .21) 15.30 Serpico (wł.
1. 18)', 18. 20 Utracona cześć Kata
rzyny Biura (RFN i. 13). Maskotka

(.Dzierżyńskiego 55) 15.30 Po śezo-’
nie (ang.. 1; 15), 17.30, 19.45 Mara
tończyk (USA 1. 18). Pasaż (Pasaż
Bielaka) 14, 16 Wielka podróż Boi-,
ka i Lolka, 18, 20 Kobieta w czer
wonych butach (fr. 1. 18). Ugorek
(ós. Ugorek) 15 Złotórogi jeleń
(radź. b .o.) . 17 Szczuki (USA 1.

12). 19 Superexpress w niebezpie
czeństwie (jap. 1. 15). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 15, 17 Gang Olse
na na szlaku (duńs. 1. 12).

Sobota
Kijów 15.45, 20.15 Koziorożec-1,

18 Trzy, dni Kondora. Uciecha 10,
12.30, 15.30, 18, 20.30 Bez znieczule
nia. Warszawa 10, 12-15, 15.45, 18,
20.15 Hallo Śzpicbródka. Wolność

10, 12, 16, 18, 20 Abba. Sztuka

10.15,< 12.30, 15.45, 18, 20.15 Dzień Ilu-.

zjonu. Wanda 10, 12.15 Joseph An
drews (ang.. 1. 15),. 15.45, 18, 20.15
Rollercoaster (USA 1. 15). Mł.
Gwardia 14.43, 17, 19.15 Grzeszna
natura. Wrzos 15.45, 17, 20.15 Skrzy
dełko cgy nóżka. Świt 16, 18, 20
Abba. Mała sala 15, 17.15, 19.30 Po
jedynek (ang. 1. 15). Światowid
16 ‘

Pojedynek potworów (jap;
b.o .); 18, 20.15 Wyspa skazań
ców. Kultura 8, 10, 12, 14, 16

Godęilta contra Gigan, 18 Patria o

Muerte (poi. .b.o.) . 20 ; Sanatorium

pod Klepsydrą. Wiedza 17.30 Jedną
nogą na księżycu. Mikro 16, 18, 20
W mróku nocy. -Dom żołnierza
15.45 Dick i Jane (USA’1. 15).
Związkowiec. 16/ 18, 20 Ostatnie za
danie. Wisła. 11, 13, .18, 20 Utraconą
czeąć Katarzyny Blum, ,15.30 Ser-

picó. .Maskotka 15.39 Po sezonie,
17.30, 19.45 Maratończyk, pasaż 10,
14, 16 Wielka podróż Bolka 1 Lol
ka, 12. 18. 20 Kobieta w czerwo
nych, butach. Podwawelskie (ul.
Komandosów) 16, 13 Śmierć z kom

putera (fr. i. 15); Tęcza (ul. Pras
ka) 17, 19 Przepustka dla maryna
rza (USA 1. 15). Ugorek 15 FJlp i

Flap w Lęgli Cudzoziemskiej (RFN
b.o.), 17; Szczęki, 19 Supepexpress
w niebezpieczeństwie. Sfinks 16,
18, 20 Gang Olsena na szlaku.

Niedziela
Kijów 13, 15.15, 20.15 Koz-ioro-

• żec-1, 18 Trzy dnie Kondora. Ucie
cha 10,f .1^.30, 15-30,. ,18, Bez.
żnie-czulenia. Warszawa 10, 12.15,
15.45, 18, 20.15 Hhllo Śzpicbródka.
Wolność 10,' 12, 16,

’

18, 20 Abba.
Sztuka 10, 12 Mały Iluzjon, 15.45,

.18, 20.15 ..Kinematograf. Narodów:.
'Ścieżki chwały (USA 1. 12>*. Wanda

10 Wąsata niania (radź, b.o .), 12.15
Seans zamkn"/ 15.45, 48, 20.15 Roi- ;

lercoas-tef. Ml. Gwardia i2’ Sami’
swoi (poi.' b.o .), 14:45, 17, 19.15
Grzeszna natura. Wrzos 11, 12

Bajki, 13 Ostatni pociąg z Gum
Hill (USA 1. 15), 15.45, 17, 20.15

Skrzydełko czy nóżka. Świt 13

p?ran.samerican Express (USA 1.

15), 16, 18, 20 Abba. Mała sala 15,
17.15, 19-30 Pojedynek. Światowid
13 Jak rozpętałem II wojnę świa
tową, cz. I (poi. b .o .), 16 Pojedynek
potworów, 18, 20.15 Wyspa skazań
ców. Kultura 10, 12, 14, 16 God.zilla
contra Gigan., 18 Popiół i diament

(poi. 1. 15), 20 Sanatorium pod
Klepsydrą. Wiedza 16, 18 Błękitny
krzyż- Mikro 11 Charlte Brown 1

jego kompania (USA 'b.o.), 16, 18.
20 W mroku nocy., Dom Żołnierza

15.45, 18 Dick i Jaiie (USA 1. 15).
Związkowiec 12.15 Bajki, 16, 18, 29
Ostatnie zadanie. Wisła li, 12 Baj
ki, 13,. 18, 20 Utracona cześć Ka
tarzyny Blum, 1-5.30 Serpico; Mas
kotka 10.45, 11.45. 12.30 Bajki,- 15.
17.15,, 19.30 Maratończyk. Pasaż 10,
12, 14, 16 Wielka podróż Bolka i

Lolka, 18, 20 Kobieta w czerwo
nych 'bytach. Podwawelskie 11, 12

.Bajki, 16, 18 Śmierć ż komputera.
Tęcza 17, 19 .Przepustka dla ma-’

■rynarzą.. Ugorek 12, 13 Bajki, 15

Klip i. . Flap w Legii
' Cudzoziem

skiej, 17 Szczęki, 19 Superexpress
w niebezpieczeństwie. Sfinks 11-,
12, 13 Bajki, 16, 18, 20 Gang Olsena
na szlaku. • ■■< •.■

Sobota -r Niedziela
Wawel-komnaty (piąt. 12—18,

sob. niedz. 10—15), Skarbiec, i

Zbrojownią (piąt. - sob. niedz. 10—
15.30), Zamek i Muzeum w Pies
kowej Skale (piąt. sob: niedz. 10—'

16), Muzeum Lenina, Topolowa 5':.
Lenin? w Polsce,- Internacjonalizm
— Rewolucją — Niepodległość
(piąt. 9—18, sob. 10—19, niedz. 10—
15 — wst. wol.j, w Poroninie: Le
nin na Podhalu (piąt. niedz. 8—16,
sob. 8—19), w Białym Dunajcu
(piąt.’ sob. niedz. 9—16’ — wst.

wol.), Muzeum Historyczne, Jana
12: Militaria, Zegary (piąt. 9—17,
sob. 10—16, niedz.. 9—14), Szpitalna
21: Dzieje teatru krak., Scenogra
fią J. Warpechowskiegó (piąt: 9—

15, sob. 10—16, niedz. 9—14), Fran
ciszkańska 4:. Pierwszę , dni. wolno
ści'WKrakó wie 1918—1’924 (piąt. 9—

15, sób. 10—16, niedz. 9—14), Mu
zeum Narodowe, Sukiennice: Ga
leria polskiego malarstwa i rzeźby
1764—i900 (piąt. sob. niedz. 10—16),.
Dom Matejki, • Floriańska . 41: 100-
lecie namalowania Bitwy pod
Grunwaldem, Szkice kompozycyj
ne do obrazów hist. J. Matejki
(piąt. 12—18, sob. 10—16, niedz. 9—

15), Dworek J. Matejki w Krze-

sławicach, ul. Kruczkowskiego • 15

(10—16), Szołayskich, pl.Szcze
pański .9: Polskie malarstwo i;
rzeźba do 1764 r. (piąt. śdb . niedz.

10—16), .Czartoryskich, Pijarska 8:

Arcydzieła ze zbiorów Czartorys
kich •'(piąt. sób: 10—16, niedz. 9—

15), Nowy Gmach, al. 3 Maja 1:
Polskie malarstwo i rzeźba od koń
ca XIX w. do czasów ws-półcze- .

snych, Ubiory w Polsce — J. Ma
tejki (piąt. sob. niedz. 10—^16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Mumie

egipskie w świetle promieni „X”,
Starożytn. i średn. Małopolski, Ko
lekcje zabytków archeologii śród-

ziemn. (piąt. niedz. 10—14 . sob. 14—

18), Etnograficzne, pl. Wolnica 1:
Polska kultura lud. (.piąt. sob.
niedz. 10—15), Przyrodnicze, Sław
kowska 17: Fauna Polski, Fauna

epoki lodowcowej (piąt. sob. niedz.
10—13 — wst. wolny), Galeria.

. Krzysztofory, ul. Szczepańska 2:
XV Wyst. Grupy Krakowskiej
(piąt. sob. niedz. 11 —18). Pryzmat,
Łobzowska 3: Grafika węgierska
(piąt. 10—18, sob. niedz. niecz.),
ul. Anny 3: Wyst. L. Szurkowskie
go (piąt. 10—18, sob. niedz. 10—14),
św. Jana 3: Miniatury

' tkackie

(wyst. - ma ęharakter sprzedażny)
(piąt.' 11—19, sob. niedz; miecz.),
Pałać Sztuki, pl. Szczepański 4:
Malarstwo W. Śliwińskiego;>1854—
1918 (piąb 13—20. - sob. niedz. li’—18),
al. Róż>'3: .Lalki regionalne '(piąt.
sob. niedz. 11 —18), Mały Rynek 4:

Grafiką ^uży^kowa^T. Krziśnik (Ju
gosławia) (piątr sob.' 11—19, niedz.

Pogot. MO, tel.’ 97, Straż Poż. 98,
Pogot. Ratunk.: Łazarza 14: wy
padki tel. 99, zachorowania i prze
wozy 238-33, porady stomat. w

przypadkach nagłych (20—7, sob.
niedz. 14—7), ambulatorium okuli
styczne (całą dobę), Rynek Pod-

. górski 2 : 625-50, 657-57, N. Huba,
422t22, Lotnisko Balice 190-29, Dy
żury szpitali:

Piątek
Chir. Prądnicka 35, Chir. d«iec.

Prokocini, Urolog. Grzegórzecka
18, Laryng. Kopernika 2®a, Okułist.

iWitkowie©.

Sobota
Chir. Trynltarska 11, ■Chir. dziee.

. Prądnicka SS, Urolog. Laryng. os .

Na skarpie, Okulłst. Kopernika 3S.

Niedziela
Chir: Kopernika 21, Chir. dziec.

Prokocim, Urolog. Prądnicka 35,
Laryng. os . Na Skarpie, Okulist.
Witkowice (Neurologia oraz inne,
oddziały szpitali wg rejonizacji).

Dyżurne poradnie: internist., pe-
diatr., gabinet zabiegowy (18—21),
zgłoszenia wizyt domowych (18—
20), sob. niedz. dochodzi stomato-

logiczną (8«—14), wizyty domowe
(8—13), dla Śródmieścia: al. P-olw-

ju 4, tel. .181-80, . 183-96, dla N. Hu
ty, os. Jagiellońskie bl. 1, teł.

858-26, dla Krowodrzy, ul. Galla 24,
tel. 721-35, dla Podgórza, ul. Kra
sickiego Boczna 3, tel. 618-55,
650-99, Inf. Służby Zdrowia: tel.
205-11 (całą dobę), Punkt inf. Ap
tecznej 1.07-65 (8—15, niedz. niecz.),
Inf. Toksyk.j Kopernika 26, tel.
1.99-9’9, ińf. akcji „W”, tel. 606-30

(piąt. 1 8—17, sob. niedz. niecz-.),
Lek. Spóldz. Pracy — Wizyty do
mowe lekarzy chorób dzieci (piąt.
sob. 16-r23.30; niedz. 8—23.30), oraz

lekarzy kardiologów (piąt. sob. 16
—20.30, niedz- . niecz.), tel. 295-78.
225-66 . Ośrodek Inf. dla Inwalidów,
Jul. 1 Maja 5, tel. 228-11 (pon. ś.r .

i piąt. 16—18), Krak. Tow. Świado
mego Macierzyństwa, Młodz. Pora
dnia Lekarska, ul. Boh. Stalingra
du 13, tel- 278-08 (piąt. 9—18, sob.
8—14, niedz. niecz.), Poradnia
Przedmałżeńska i Rodzinna, pl.
Wiosny Ludów 6 (śr: 1* piąt. .16—

19). IijLf. o poradnictwie p£awnP-
ę$poł„ wych.^-zaw. i In., . 254-74 .

*231-64, TęL Zaufania 371-37 (16—22),’
dla dzieci i młodzieży 611-42 (14—
18, niedz. niecz.), Milicyjny Telef.
Zaufania 216-41 (całą dobę), Inf.

kolejowa zagr. 24L-82, 222-48, kraj.
223-33, Inf. Turyst. ,,Wawel-Tou-
rist”, ul. Pawia 8, tel. 260-91 (piąt.
sob. 8—18, niedz. 8—14).. Inf. Kult.

KDK, pok. 144. in p. tel. 244-02

(11—18)., Inf. o Usługach, Floriań
ska 20, tel. 271-30, 228-90 (piąt. 7—

18, sęb. niedz. niecz.), N. Huta,
os. Zgody 7, tel. 4.17-31 (piąt. 8—

18, śob. niedz. niecz.). Pomoc Dro
gowa PZM, ul. Kawiory 3, tel.
755-75 i 748-92 (7—22).

1 Program III
Wiadomości: 17, 19.30, 2J.
17.05 Muz. poczta UKF.

, Studio nagr. 18.10 Folii, dla wszy-
. stlcieh. 18.25 Czas relaksu. 19 Tak

było w świeci.e K. Irzykowskiego.
I 19.35 Opera tyg. 19.50 Opętani —

ocle. pow. W. Gombrowicza. 20 In-
torradio. 20.45 Przeminęło a wia
trem gra Mainstream. 31 Kręisle-

1. riana. 21,90 Jak za dawnych lat
- 'śpiewa Zesp. Manhattan Transfer.

1 22.05 Gwiazda siedmiu wiedz. 22.15

Trzy kwadranse Jaz®u. 28 Czarny
bea — wiersze J. B. Ożoga. 23.06

■ Między dniem a snem.

Program IV
Wiadomości: 1S.Ś0, 22.35.
17.50 Muzyka rozr. (Kr). 18

rytmie sport. (Kr). 18.15 Muz. rozr.

(Kr). 18.24 Pogoda (Kr), ig.25 Mi
strzowie pióra. 19 SOS dla biosfe
ry. 19:15 Leke. jęz.
Tratnsm. Konc. symf.
rod.. 20.15 Areopag
koncertu).. 20.35 D.c .

21.45 Laureaci chopinowscy
płytach. 22 .15 Kraje 1 wydarzenia.
22.35 R-TV Szkoła Średnia dlaPra-

cujących — Historia.

Sobota

Program I
Wiadomości: 6, 9, 10, 11,

20, 21, 22, 23, 0.01, 1, 2, 3,
9.05 Cztery pory roku.

Radio Kierowców. 11 .55

17.40

W

ang. 19.30
x Filh. Na-

(w przerwie
transmisji,

na

12.05, 15,
4, 5.
11.40 TU
Kom. o

stanie wód. 12.25 Mozaika potó. me
lodii. 12 .45 Rolm. kwadrans. 13 Prze^

boje małych płyt. 13.25 Nasze lud.

rytmy. 13.40 Kącik melomana. 14
Studio’ Gama. 14 .20 Studio Relaks.

14.25 Studio Gama. 15.05 Korespon.
z zagranicy. 13.10 Teatr PR — Nie
znane arcydzieła — słuch. wg
opow. I-I. Balzaka. 16—16.45 Tu Je
dynka. 16.45—16.55 Śpiewa Zespót
Pieśni i Tańca ,,Śląsk”. 16.5$—18.25
Transmisja centralnych uroezysio-
ści z okazji „Dnia Górnika”.
18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.33

Przeboje sprzed lat. 19.15 Z kato
wickiego studia. 18.30 Sztafeta tu-

ryst. 2-1 .05 Gwiazdy jazz^u. 21.35

Przy muz. o sporcie. 21 .58 Kom.
Totalizatora Sport. 22.20 Tu Ra
dio Kierowców. 22 .23 Łódź na muz.

antenie. 23 Wita Was Polska.

Program II
Wiadomości: 7.30, 8.30, 11.30, 13.30,

18.30, 21.30, 23.30.
8 Dialogi i zbliżenia. 9 .30 Teatr PR

z wyspy Świętej Heleny
wg pow. T. Fleisćhmana.
z kapustą. 11 Konc.
z nagr. J . Ekierta.

Teatr Staropołsdd — Mararlcyja.
18.05 Kodeks i kierownica. 16'.'2Ś(
Michałek — grupy’ Crash). 16.30‘

Rozm. o ..wych. —- Telefon zaufa
nia. 16.50 Na rad.'antenie —• Wasze
troski nasze wnioski (Kij). 17 .05’
Sob. Mig. Rózr. (Kr). 18.2’4 Pogoda
(Kr). 18.25 Zapomniane kultury. 1
19 Czy zna«a swoje prawo. 19.15
Lekc. jęz. - Iranc. 19^00 Studio
Dwóch — mag. Stereo (Kr), ai.15

Lokal<ny Stereof. profer. muz. —

muz. poważna (Kr). 2>a.l5 Bad. .Por- t

trety Polaków. 22.35 R-TV Szlcoła^
średnia dla Prac. — J. pol«ki.

Niedzida 4

Program I
Wiadomości; », 9, 10, 12.05, 15, 19,

21,2370-01,1,2,3,4,5.
8.20 Moja aud. muz. 9.05 Rad.

Mag. Wojsk. 10.03 Z albumu pois.
pios. 10.30 Rad. Teatr dla Dzieci:

Ohl-oplec i dym — słuch. L. Proro
ka. 11 Różne barwy pios. 12.45
Pols. mm. popularna. 13 Studio
Gama. 14 .30 W Jezioranąch. 15
Konc. życzeń. 15.05 Teatr PR —

Artykuł '45>3 — »łuoh. wg opow. Wł .

Perzyńskiego. • 16.30 Konc. na in
strumenty. 17 .15 Studio Młodych.
18 Kom. Totalizatora Sport. 18.05
Mu«. i gwiazdy etanami. 19.15 Przy
muz. o sporcie. 30 Konc. żyez(eń.
21.05 Mmi-maga-zynek. 22 Telegra
my muz. ze świata. 22.35 Mu-sieon.
23.05 Inf. sport. *3.15 Rewia pips.
23.45 Ja<zz.

Program II
Wiadomości: 7.30, 14.30, 18.30, 23.30.
7.35—11 .57 Niedsiebne spotkania —

progu-, lit. -mua. 12.06 Poranek

symf. 13 Teatr PR — Z k-roniik 60-
lecia — Zaraz mi tu do ordynku —

słuch. 13.55 Nowe nag.r. 14 .M Gór
nicy — górnikom - — Śląskie ork.

dęte. 13-Rad. Teatr dla Młodzieży
— Poruszagwiazdą — słuch. P.

Kovaćowej. 15.40 G. Gershvi-n —

fra#m. opery Pot-gy and £ess. 16
Konc. chopinowski. 16.30 Wizyta i

podróże. 18 Panorama pole, wo-ka-

listyki. 18.35 Felieton publ. mię-
dzynaród’. 18.44 R. Schumann — 3
romanse op. 94. 19 Rec. D . War-
wick. 19.20 Studi-O Młodych. 20

Wielcy artyści estrady i kabaretu.
21 Wojs-ko, strategia, obronność.
21.15 Pios. żołn. 21.30 Rozmaitości
muz. 22 W. A. Mozart — XXXVI

symfonia C-dur. 2<2.3O Teatr Poezji
— Szczęsna — słuch, wg poematu
C. Norwida. 23.1’0 Arcydzieła mwz.

dawnej. 23-35 Publ. m/jędzynarc-j
23.40 Muzyka.

Program III
Wiadomości: 8, 14, 19.30, 22.

8.33 ,Co kto lubi. 9 Na góralką
nutę. 9.30 Gdy się mówi Górnik.
9.30 Solo na drumli. 10 60 minut r.a

godzinę. 11 Grają Książęta Dix'e-
Ja-ndu. 11 .15 Niedz. szkółka mńz. [2
Żeromski na czele Rzecz-ypcspón.
tej Zakopiańskiej — ode. ’

• sic.oh.
dok. 12 .25 Muz. z sal- konc. ip.jo
Przeboje z małych płyt. 14,C5
ryskop. 14 .30 Muz*, p-rern. Pr. nj.
15 Niedaleko Warszawy — 'rep.
15.20 Miłość lub coś podobnego L

nowa płyta Con-ny Rogersg. 16 Mi
notaur.— słuch, wg sztuki J. Cor-
t-azara. 16.30 Skrzypce ze swin
giem. 17 Zapraszamy do T-rójki. ig
Planły — G. Holsta gira I. Tomita.
19.35 Opera tyg. 19.30 Opętani __

.

ode. pow. W. Gombrowicza. 2Ó Jazz

piano forte. 20.40 Poeta źle widzia
ny — Wł . Wolski. 21 Móstca hu-
mana. 22 .G8 Gwiazda siedmiu
wieoz. 22 .13 Słynne duety wokal
ne. 23 Czarny bez — wiersze j. b.

Ożoga. 28.05 Obrazki z Wysrtawy- J

płyta tria Emerson, Lakę and Pal
met. 3^4S Konc. jakiego nie. było,

Program IV
Wiadomości: 7, 12, 15, 16, 22.55.
8.30 Historia w zwierciadle muz.

operowej (Stereo) (Kr). 9 Fel. lit,
Tylko dla dorosłych (Kr). 9.10 Lit.
na dzień dobry (Kr). 9 .40 50-lecie

pracy J. Rei-mschusela (Kr). 10
Klub Młodych Miłośników Muz.
11. Lekc. j-ęję. łac. 11 .20 Fonotr-ka
folkloru.. 11 .35 Zgadnij, sprawdź,
odpowiedz. 12.05 Teatr Klasyki dla

Młodzieży — Sachem — słuch, wg
opow. H. Sienkiewicza. 1-2.35 Kluo

Olimpijczyków. 13.10 Klub•Olimpij
czyków. - 13.30 Konc. z gwiazdą —

B. Streisand. 14.10 Dźwięk, wtaje
mniczenia. 14 .30 Gra Ork. G . C .

Strlngs. 14.40. Muz. 7, jednej płyty.
15 Teatr PR — Studio Stereof. —

Z biegiem lat, z biegiem dni wg
spektaklu Teatru Starego w Kra
kowie (Kr). 16.05 Studio Wawel

.(Stereo) (Kr). 17.10 Debiuty poet.
(Kr). 17.20 Konc. życzeń (Kr)-. 18
Radiolatarnia. 18.25 J. J. Froberger
— Lament na śmierć Ferdynanda
ITT. 18.30 Dwóch geniuszy — dwie

racje. 19 J. F. Haendel — Ariodar.-
te — opera w 3 aktach (Stereo)
(Kr). 2-2.06 Krak, aktualności sport.
(Kr). 22.46 Międzynarod. Trybuna
Kompozyto rów.

Piętek
Sobota — Niedziela

Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie
go 24 (tlen), Długa 88, pl. Wolnoś
ci .7; Rynek Podgórski 9, Pstrow
skiego 94 (tlen), N. Huta, Centrum

C, bl. 6, N. Huta, Centrum A, bl.
3 (tlen).

Sobcta — Niedziela
Dyżury dzienne: jak wyżej,

ZOO (Lasek Wolski) od godz.
9do15.

Piątek
Program I

Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22, 23,
0.01,1.2,3,4,5.

16 Tu Jedynka. 17.30 Radiokurier.
18. Tu Jedynka d.c . 18.25 Nie tylko
dla kierowców. 18-33 Konc. życzeń.
19.15 Warsz. Ork PRiTV. 19.40 Com
ba jazz. 20.05 Soliści i zesp. w rep.
popularnym. 20.30 Mel. do których
chętnie wracamy. 21.05 Kron. sport.
21.15 Kom. Totalizatora Sport. 21.18
Mu-ż . K. Szymanowskaego. 2'2.20 Tu
Radio Kierowców. 22 .23 Wiócław
na muz. antenie. 23 Wita Was-
Polska.

Program II
Wiadomości: 21.45, 23.30.
15.40 Rec. skrzypcowy W. Wiłko

mirskiej. 17 Rytmy Kuby. 17.20
Klucz — opow. I. B.asheVisa Singe-
ra. 17 .40 Jesień pani Julii '— rep.
lit,. 18 J. Jargćń gra na org. kate
dry w Oliwie. 13.30 Echa dnia. 18.40
Ltlńzie wśród których żyjemy.
19:05. Poezja 1 mtlz. 19.30 Transm.

■Konc. symf. z Filh. Naród. 20.15

Areopag. 20.35 D.c . koncertu. 22
Teatr PR — Czerwony kogut leci

wprost d,o nieba — słuch, wg M.
Rulatóricia. 23 Granice jaziu. 23.35
Co słychać w świacie. 23.40 Muz.

10 cho-
11.35

spod
wód.

Zbieg
słuch.
Groch

pinowski
Radioproblemy. 11 .45 Muż.

strzechy. 11.55 Kom. o stanie
12.95 J. Sibelius — Córka Pohjoli —

poemat symf. 12 .25 Czy zna&Ł tę
książkę — zag. lit. 12 .45 Pols. mi
niatury muz. 12 .55 H’- . Miśki.-ewicz

•gra Ś. Wońdera. 13 Mag. wędkar
ski. ”■i3’:iW- ••STt; ’Mónii<4tótó6 -^-‘■'■PieśhB
chóralne. 13.35 Ze wsi 1 o wsi. 13.50

Duety operowe. 14 .10 O z*drOwiu
dla zdrowia. 14.30 Dla dzieci — Mą-
Kari-Tari, dobry ptak — słuch. A.

Wolfowej. 14.50 Czata — mag.
wojsk. Studia Młodych. 15.05 Muz.
G. Battisty Pergolesiegó. 15.30 Dla

dziewcząt i chłopców. 16.10 Prze
krój muz. tyg.. 16.40 Utw. fortep.
F. Chopina. 17 Z archiwum jazzu.
17.20 Rośliśmy \ razem z nią *—

wiersze L. Staffa. 17 .40 Rzeźbiarz
— rep. lit. 18 Muz. archiwum PR.
18.25 Plebiscyt Studia Gama. 18:35

Muzyka. 18-40 Czas i ludzie. 19

Matysiakowie. 19.30 Ork. fragrn.
dzieł R. Wagnera. 20 Notatnik
kult. 20.15 Konc. laureatów IV

Międzynaród. - Konkursu im. Czaj
kowskiego. 21-40 Krąg słoneczny—
C. Rugglesa. 22 Radiokabaret. 23
Mistrzowie interpretacji muz. da
wnej. 23.35 Co słychać w święcie.
23.40 Muzyka.

Program III
Wiadomości: 8, 10.30, 12, 15, 17,

19.30, 22.
8.40 Co kto lubi. 9 Opętani , —.

ode. pow. W. Gombrowicza. 9.10

Przypominamy D. Reinhardta. 9 .30
Nasz rók 78-y . . 9.łó Kolekcja
muz. staropolsk. 10.35 Kiermasz

płyt wytw. Pepita. 11 Życie ro
dzinne. 11.30 Trębacze z Nowego
Orleanu. 12.05 W tonacji Trójki. 13
Powtórka z rozrywki. 13.50 Sto ko-
»i do stu brzegów — ode. pow. K.

Koźniewskiego. 14 Mistrzowie ba
tuty _

A. Toscanini. 15 05 Kram
z pios. 15.30 Studio 202. 16.30 Daw
nych wspomnień czar. 16.45 Nasz
rok 78-y . 17,05 Muz. poczta UKF.
17.40 Wszyscy śpiewają Beatlesów.
18.10 Polit. dla wszystkich. 18.25
Sóla wokalne 'U. Dudziak. 18.40

Małpia łapka — słuch, wg opow.
W. Wymarka Jareotjsa. 19.05 Sola

skrzypcowe ■M. Urbaniaka. 19.35

Opera tyg. 19.50 Opętani — ode.

pow. W. Gombrowicza. 20 Baw się
razem z nami. 22 .08 Gwiazda sie
dmiu wieez. 22 .15 Codz. pow.. w

wyd. dźwięk. J . Kaden-Bandrow'-
ski: Czarne skrzydła. 22.4’5 Roman
se po ros. 23 Czarny bez — wier
sze J. B. Ożoga. 23.05 Jam session
w Trójce.

Program IV
Wiadomości: 6.40, 12, 15, 16.40, 22.55
8 Śpiewa IG Krawczyk. H .10 K-TV

Szkoła Średnia dla Pracujących —

Historia. 8 .25 A. Viva.ldi —’ Konc.

F-dur. 8 .35 Sport, nauka, technika.
8.55 Graj kapelo, 9 Dla klasy I (jęz.
polski) Żelazny smok — słuch. M .

Lastowieckiej. 9-20 Poranek pieśni
kompozytorów. 19 Dla klasy V i VI

(wych. muz.) O budowie utw. 10.30
Estrada przyjaźni. 11 Dla szkół
średnich (wych. obywał.). Cykl:
Giełda propozycji. 11 .30 R. Wagner
— Sceny z dram. muz. Zmierzch.

Bogów. 12.05 Muz. popularna (Kr).
12.25 Giełda płyt. 13 Lekc. jęz. ang.
13.15 Staroang. pieśni śpiewa A.
Deller. 13.30 Tarnowskie p-owiśle.
13.50 Tu Studio Stereo (Kr). 15.05

, Teatr PR — Studio Klasyczne —

Piqtek I
15.30 NjJRT ^->, Pąych-ologia. 16'

Dziennik;’’ 16.10' Obiektyw. 16.30
Dzień dobry, . Teiewi’^. 16.50-

Piątek z Pankracym. 17.10 W krę
gu ródzipy. 17.35 Pan na ratuszu,
ode. pt; Trudna droga — film społ.-
obycz. TV CSRS. 18.30 Prawo,jaz
dy — teleturniej. 19 ,Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z

dzi.enn ikiem. 20.30 Pożeg.nan-ie dy-
rekto-ra — film, obyęz. TV ang.
21.30 Studio Gama. 2-2.30 Dziennik.
22.45 Studio Gama (c.d.).

Piątek II
16.25 P-rogr. dnia. 16.3Ó Jęz. f-ranc.

— kurs pedst. 17 Ludzie 2 pierw
szych stron gazet. 17 .30 Poradnia
„Zaufanie”. 18 W-ojsk. zesp. estra
dowe — Piosenka... ech piosenka.
18.30 Turystyka i wypoczynek. 19.10
Kronika (Kr). 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Wokół stadio
nów. 21 Mag. morski — Wisłą bli
żej do morza. 24.30 24 godziny. 21.40
W -starym kinie — Urodziłem się,
ale... dramat prod. jugosł..

Sobota I
6 TTR, RTSŚ .Matematyka. 6.30

TTR, RTSŚ Biologia. 7 TTR, R.TSS

Uprawa roślin. 7:30 TTR, RTSŚ
Hod. zwierząt. 8 Z życiorysu ma
jora Ryszarda — wojsk, film dok.
8.30 'Pory roku oraz Kalendarz

przyrodniczy W. Puchals-ltiego —

Grudzień. 9 .30 Drogi i rozdroża II

Rzeczypospolitej ode. — W cieniu
marszałka. 10 Poranek ż kulturą.
11.30 Polsce i partii — progr. publ.
1^5 Tak powstała legenda — film
ZSRR. 13 -Sygnały film. 13.30 STU
DIO 2 — omów, progr. 13.40, Pu
charowa jedenastka. 13.50 Śpiewa
„The Rubettes”. 14.05 Wiadomości
dziennika; 14.10 „5X5”. 14.35 Pu
charowa jedenastka. 14 .40, „Cza-rńy
teatr z Prag?’ pr. rozryw-k . 15.00

Konferencja prasowa „Pani Dok
tor” — lekarz med. Hanna Ron-
dio odpowiada na pytania dzieci.
15.15 „Cosmos 1999” — ode. pt.
„Chwila człowieczeństwa” — fi.lm

prod. ang. 16.00 Pucharowa jede
nastka. 16.05 „Kto z nim wygra”
teletur. z udz. Tomasza Hopfcra.
16.20 Tańczą i' śpiewają siostry
Kessler. 16.30 Dałem słowo — przed
kamerami dyr. nącz. budowy Elek
trowni Kozienice — Józef Zieliń
ski. 18.45 „Familia z ulicy Kokota”

rep. film. 16.35 Centralna akademia
z okazji Dnia Górnika — transm.

z Zabrza. 18.20 Studio. 2 — Co-da
lej w progr. • 18.35 Transmisja z

meczu tenis. Borg — Fibak. 19.00
Dobranoc dla najmłod. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Studio 2
— Co dalej w progr. ,20.35 „inspek
tor Regan” ode. pt. „Dobry elek
tryk” film krym. prod. an-gj 21.35

Program na niedzielę. 21 .45 Bene-
fis Ludmiły Gurczenko — progr.
rózr. TV ZSRR. 22.50 Wiadomości.
22.55 Kino nocne: „Rogala dusza”
film prod. ameryk. 1.15 Zakończe
nie programu.

Sobota II
12 Kino wersji oryg. — Tak na-

czinałąs legienda — film. prod.
radź.. 13.50 Progr. dnia. 13.3'5 Kino ,

TDC — Sekrety kina Dzieci

spod-47a — -ode. pt.. Rozłąka, —

vfilm. iab. p?i^d;-,^W.:'an.g? liiia
‘

młpdyęfl wi.dzó^:: •—; La^ąj^cj^llHo-
■lendci-, ., 15.25 Studio 2 w II
16.20 Muz. podróż do Indii-Studia 2

filmy. 16.50 Popołudnie przygody i

podróży. 18.20 Klub Jazzowy Stu
dia Gama — Jazz Jamboree 73.
19.10 Kronika (Kr). 19. - 30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30- Teatr wspom
nień: K. I . Gałczyński — Po
chwalone niech będą ptaki. 21 .20
Muz. wieczór u króla jegomości —

inscen. konc. w salach Zamkó Wa
welskiego. 21 .50 Pieśń Belgradu —

ode. film. woj. TV jUg.
Niedziela I

6.2’5 TTR Up-rawa roślin. 6.35
TTR Hod. zwierząt. 7 .25 TTR ,RTSS
Nasze spotkania. 7 .45 Nowocze
sność w domu i zagrodzie. 8.10 E-

merytury dla rolników. 8 .20 Stu
dio Sport + Tel ewizjada. 8.55

Progr: dnia. 9 Teleranek TDC —

mag. ińf. -rozr. —- film ,TV ang. —

Przygody, czarnego królewicza.
10.20 Antena. 10.45 Drogi i. rozdro
ża II Rzeczypospolitej — ode. La
ta złudzeń. 11.15 Polskie bitwy —

Samosierra — insc. dok. film. TP .

12.10 Dziennik. 12 .25 Rolnicze roz
mowy. 12 .55 Koncert symfoniczny
WOSPR1TV dedykowany górnikom.
13.55 Kartki z 35-lecia: 14.20 Piór
kiem i węglem — Rewaloryzacja.
14.45 Wszystko za wszystko — z

. prof. Szczurowskim — dyr. nacz.

GlG-u . 15.35 Losowanie Dużego
Lotką. 15.50 Zgadnij kim jestem?
— teleturniej. 16.30 Kalejdoskop z

Ergyronem. 17.05 Studio Sport —

spraw, z międzynarod. zawodów w

łyżwiarstwie figurowym. 18 Curro
Jimenez — film przyg. TV hisz.
19 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Układ krążenia
— ode. „Obwiniony”. 22 Bart
bórka — retrańsm. z hali widowi
sko wo-sport. w Katowicach z

urocz, konc. z okazji Dnia Górni
ka. 23 Studio Sport.

Niedziela II
10.25 Progr. dnia. 10.30 Teatr T>

lewizji na świecie H. Pinter — Ko
lekcja. 11 .40 Sprintem przez Pol
skę — Spo-rt w woj. 12.10 Bitwy,
kampanie, dowódcy — W boju <5

Wielkopolskę. - 12.40 linterstudio.
13.40 Spotkanie z dokumentem
cz. 1. 14.30 Próba generalna
czyli B-ryllowanie. 15.10 Dla dzieci
— Znacie? to posłuchajcie, Zacza
rowana mus-złą. 15-4-5 Prawda cza
su, prawda ekranu — Być najle
pszą. 16.50 Spotkanie 7) dok. — cz-

1T. 18 Stereo i w kolorze —

strzowskię interpretacje. 19 Mówi
my po polsku. 19.30 Wieczór z

dziennikiem. ' 20.80 Spotkani z

dok. — cz. III.’22 Szalona głowa —

’

film sensach prod. jug.

DZIENNIK Robotniczej Spól-
dzielni Wydawniczej „Prasa
Książka — Ruch”.

WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso
we RSW „Prasa — Książka

"

Rurb” ul. Wiślna 2.
DRUK: Prasowe Zakłady ,Gra"

ficzne RSW „Prasa — Książka
Ruch”. Kraków, ul. Wielopole 1-

i_jJ-»
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i do zakładów usługowych zapraszajw godzinach od 10 do 16

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Krakowie

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU MIĘSNEGO w KRAKOWIE

przyjmic do pracy
pracowników wykwalifikowanych i niewy
kwalifikowanych, do przyuczenia w zawo

dzie masarza-wędliniarza, w nowo otwie

ranym zakładzie produkcji garmażeryjnej.

Przedsiębiorstwo zapewnia:
▲ możliwość uzyskania dobrych zarobków na

podstawie Układu Zbiorowego Pracy przemy
słu. mięsnego

A bezpłatne wysokokaloryczne posiłki regene
racyjne przez cały rok

A korzystanie z tanich obiadów w stołówce pra
cowniczej. wczasów krajowych i zagranicznych
oraz dobrze wyposażonej własnej bazy socjal
nej.

•7

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr i Szkolenia Za
wodowego — Kraków, ul. Rzeźnicza 28, tel. 155-41

K-8257

Praca Sprzedaż
•FIATA 125 p nowego za
mienię na Fiata 126 p. Tel.

156-11. g-70798

FRYZJERKĘ damsko-mę-
ską lub damską przyj-
mie na dobrych warun
kach zakład fryzjerski,
Władysław Pietras, Kra
ków, ul. Bieżanowska 311,

g-71114

FIAT 127 p — stan bardzo
dobry — sprzedam. Kra
ków. Sarego 1, I- p„- tel.
249-87. ----- -g-70316

RADIOMAGNETOFON —

kasetowy Grundig ,C 3201
automatic — sprzedam.
Telefon 823-25. g-70784

ZASTAVĘ 1100, model 1976
— sprzedam. Tel. 280-84.

g-70815

KAROSERIĘ — silnik,
skrzynię biegów ..Tra
banta 601”, używane —

sprzedam. Tel. 132-17 .

g-71088

Okazja

CaeotMKynrtia
w workach - MOGĄ KUPIĆ osoby prywatne w każ
dej ilości — DO 31 GRUDNIA BR, — bezpośrednio
w Krakowskim Kombinacie Cementowo - Wapienni
czym — Zakład Wiodący Cementownia „Nowa Hu
ta" w Krakowie.

■Szczegółowych informacji udziela: Dział Zbytu
w godzinach 7—15, oprócz niedziel i świąt, w Ce
mentowni „Nowa Huta” w Krakowie, ul. Cemento
wa (dojazd tramwajami nr nr 14, 15 i 20), telefon

404-41, wewn. 171 lub 172.

K-8245

zawiadamia PT Klientów, że

w WBINft SOBOTĘ, 2 gnania
dla ułatwienia zakupów

„mikołajowych” i przedświątecznych

wszystkie siew przemysłowe
w dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE

M otwarte
i zaprasza w godz. 8—14, życząc udanych zakupów.

K-82S3

TYLNY most oraz prze
dnie zawieszenie do War
szawy — sprzedam. Kra
ków, Podhalańska 24/1.

g-71072

KAROSERIĘ Fiata MR

nieuzbrojoną — sprze
dam. Koniewa 55/30.

g-71096

FIAT 126 p fabrycznie
nowy — sprzedam na
tychmiast. Krzeszowice —

Długa 8/2. g-70936
FIAT 125 p 1306, rok 1974.
Tel. 111-67. g-70845

RĘCZNIE haftowaną bia
łą suknię ślubną —

sprzedam. Tel. 456-33 .

g-70861

MERCEDES 200 D combi
— sprzedam. Prusak, Na
wojowa Góra 36, p-ta
Krzeszowice, woj. kra
kowskie. g-71058

WARSZAWĘ, rok pro
dukcji 1973 — sprzedam.
Nowa Huta, os. Jagielloń
skie 6,1, w godz. 15—20.

g-70741

FUTRO z piżmaków, fu
terko sztuczne, narty
Epoxy — okazyjnie sprze
dam. Tel. 2.18-39, wieczo
rem. g-70652

PRALKĘ automatyczną —

okres gwarancji — sprze
dam. Tel 605-16. g-WoW

TELEWIZOR, kolorowy za
chodni 17-calowy oraz ra
diomagnetofon Grundig —

sprzedam. — Oferty 71029
..Prasa” Kraków, Wiślna 2.

PIANINO, stan dobry —

szafę 2-drzwiową — sprze
dam. Kraków, Wiślna 7.3,
od godz. 16. g-71Ó07

Matrymonialne

POLKA, zamieszkała sta
le w.usa,.. w średnim
Wieku, miłej aparycji —

pozna w ceiu matrymo
nialnym kawalera, w wie
ku ao 45 lat, z wyższym
ewentualnie średnim wy
kształceniem technicz
nym, człowieka solidne
go 1 prawego charakteru,
wyznania rzymsko-kato
lickiego. Wyłącznie i tyl
ko poważne fotooferty
prosi kierować pod adre
sem: „Prasa” Kraków,
Wiślna 2, dla nr 71138.

Kupno

PIEC PG 12 z gwarancją
— kupię. Tel. 231-51.

BONY PeKaO — kupię.
Tei. 355-55 wcwn. 46.

g-70560

KUPIĘ stare monety, ze
garki, szablę i inne sta
rocie. Oferty 71046 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

OBRAZY kupię. Oferty
70892 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

AKUMULATOR do Fiata
125 p, rocznik 1974 — ku
pię pilnie. Zgłoszenia:
tel. 731-22 wew. 147, w

godz. 16—21 . g-71035

1400 bonów PeKaO — ku
pię. Tel. 472-10, dzwonić
w godz. 8—15.

g-70842

Lokale

WYNAJMĘ M-3 lub po
kój, względnie garsonie
rę, w Nowej Hucie. Wa
runek: czynsz z góry za

okres kilkuletni. Oferty
70840 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BEZDZIETNE małżeństwo
— lekarz i socjolog —

poszukuje mieszkania,
oadż pokoju,. na rók. —

Oferty 71050 „prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pilnie w

Krakowie garsoniery su-

perkomfortowej — na

rok, dwa. Czynsz płatny
z góry. Oferty 71011 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
lub pokoju z osobnym
wejściem, w Krakowie
lub na peryferiach. Tel.
156-09 . g-71136

POSZUKUJĘ pilnie gar
soniery lub samodzielne
go mieszkania. Czynsz z

=ory lub miesięcznie. —

oferty 71111 „Prasa” Kra-'
kow, Wiślna 2 lub tel.
330-o2, w poniedziałki,
środy, piątki, w godz.
17—20. 8-71111

DUŻY obiekt magazyno
wy do wynajęcia. Tel.
2ab-39, wieczorem.

g-70653

MIESZKANIE kwaterun
kowe, superkomfortowe —

centrum, I p., 47m2—

zamienię na większe.
Oferty 70561 „Prasa” --

Kraków, Wiślna 2.

WYNĄJMĘ pokój student
ce lub pracującej panien
ce. Kraków, ui. Młyń
ska Boczna 3/50. g-70572

CUDZOZIEMIEC, inżynier
stażysta, poszukuje w

Krakowie 2-pokojowego —

samodzielnego, superkom-
fortowego mieszkania. —

Oferty 70802 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA

31-589 KRAKÓW, ul. SOŁTYSOW5KA 1

telefon nr 417-20

przyjmie zaraz do pracy
♦ MASZYNISTÓW żurawi wieżowych
♦ MASZYNISTÓW żurawi samojezdnych

i samochodowych
4^ KIEROWCÓW z II kategorią prawa jazdy
0 MECHANIKÓW pojazdów samochodowych

MECHANIKÓW masżyn budowlanych
< MASZYNISTÓW SPYCHAREK

MASZYNISTÓW KOPAREK ♦ ELEKTRYKÓW

TOKARZA FREZERA < HYDRAULIKÓW
< PALACZY c. o.

< DOZORCĘ ♦ ŁADOWACZY

■0- ABSOLWENTÓW zasadniczych szkół zawo
dowych w zawodzie mechanik maszyn

Ponadto zatrudni:
♦ ST. MISTRZA i ST. INSPEKTORA ds. eksplo

atacji oraz ST. INSPEKTORA p. poż.

Przedsiębiorstwo zapewnia warunki pracy i płacy
zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy w budownictwie, .

dobre warunki socjalne i możliwość podwyższenia kwa
lifikacji w Przyzakładowej Szkole Zawodowej i Tech
nikum Oraz ■na kursach specjalistycznych. — Dla za
miejscowych zakwaterowanie. K-8018

POSZUKUJĘ pokoju dla
jednej osoby na rok, na

terenie Krzeszowic. Ofer
ty 70596 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Zguby

W NOCY Z 28/29 XX br.,
przy al. 29 Listopada 90

zaginął pies — owczarek
niemiecki, tresowany, jed
noroczny. Znalazca otrzy
ma nagrodą Zgłoszenia:
Polmozoyt, tel. 184-23, a

po godz. 15 nr 129-20.

ŚWIADKÓW wypadku —

potrącenia mężczyzny
przez samochód dnia 16
listopada, o godz. 15.30,
na przejściu dla pieszych
przy ul. Zielnej w pobli
żu Szwedzkiej — proszę
o podanie adresu. Łobo
dziński, Szwedzka 13. tel.
662-70.

NOWO otwarty zakład
elektromechaniki poja
zdowej, Marek Bisaga —

Kraków, ul. Księcia Jó
zefa 105,. wykonuje na
prawy rozruszników, prą
dnic, instalacji elektrycz
nej, regulacje świateł.
Specjalność samochody
Fiśt 126 p. g-71110

LINOLEUM podłogowe,
bojlery, flizy dekoracyj
ne, płytki posadzkowe,
drzwi rozsuwane skóro
podobne, spawarki, siatki
Ogrodzeniowe — hodowla
ne — techniczne, wały
drt heblarki — poleca Ło-
dżiński, sklep, Pstrow
skiego 36. g-70180

WYMIANA urządzeń

Różne

AUTO — sprzedasz — ku
pisz solidnie przez Biuro
Usług Pośrednictwa, Zbi
gniew Mikulski,

“

Kraków,
pl. Łagiewnicki 12.

g-71100

WYPOŻYCZAM — piękne
suknie ślubne, kapelu
sze, welony oraz suknie
kolorowe. Duży wybór.
Kołdanowa, Kraków, To
polowa 52. g-71092

SPÓŁDZIELNIA PRACY „TĘCZA"
KRAKÓW, ul. STRADOMSKA 13

zatrudni

głównego księgowego
Wymagane ■wykształcenie wyższe eko

nomiczne, 8 lat pracy, w tym 4 lata na sta
nowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego
Pracy Pracowników Spółdzielni Pracy —

Cz. I, zał. nr 3.

UDYNEK
w WIELICZCE — na pomieszczenia
biurowe, w stanie surowym lub na
dającym się do adaptacji — KUPI

lub WYDZIERŻAWI instytucja pań
stwowa. — Oferty uprasza się kiero
wać: „Prasa” — Kraków, Wiślna 2,
dla nr K-8285.

centrali telefonicznej

w Nowej Hucie

WOJEWÓDZKI URZĄD TELEKOMUNIKACJI w KRA
KOWIE uprzejmie zawiadamia, że dnia 2 grudnia 1978 r.,

w godzinach popołudniowych, nastąpi przełączenie abo
nentów centrali Nowa Huta, nr kierunkowy „4”, do nowej
centrali o tym samym numerze kierunkowym.

W związku z powyższym nastąpi zmiana niektórych numerów

stacji telefonicznych. — Zmiany numerów zostały uwidocznione

w specjalnym dodatku rozesłanym do wszystkich abonentów.

Jednocześnie informuje, że wszystkim abonentom z zasięgu cen
trali Nowa Huta „4”, czasowo przełączonym na centralę Bieńczyce
„8” zostają przywrócone poprzednie numery z centrali Nowa Hu
ta „4”.

Z chwilą przekazania do eksploatacji nowej centrali,

wszyscy abonenci tej centrali będą mogli korzystać z au

tomatycznych połączeń mędzymiastowych.

Informacji w sprawie wprowadzonych zmian w numerach udzie
lać będzie Biuro Numerów, telefon 93 oraz Biuro Napraw, nr 400-04,
po przełączeniu 411-11.

W okresie przełączeniowym mogą wystąpić krótkotrwałe przer
wy w działaniu przełączanych stacji telefonicznych; uprasza'się
przeto o ograniczenie w tym okresie korzystania z posiadanych
stacji telefonicznych.

Za ewentualne zakłócenia w czasie korzystania z apa
ratów telefonicznych w okresie trwania prac przełącze-

niowych, Dyrekcja WUT przeprasza abonentów.

K-8253



W niedzielę inauguracja ligi
iHfflfflmiraBininuniiinnnnmiJiiniinfflniłninnraiiJiiHuniiHnTini.

I Medzielę o ńsmej V/ odmiennych rolach

Wraz z TKKF

Odzyskać prymat w polskim „baskecie"
zadaniem zespołu „Wawelskich smoków"

OGROMNIE późno rozpoczynają w tym roku
sezon koszykarze. Liga pań ma już za sobą całą
pierwszą rundę i jedną serię rewanżowych po
jedynków, a drużyny męskie dopiero teraz przy
stępują do walki o mistrzowski tytuł. Na tak

późne rozpoczęcie sezonu złożyły się różne przy
czyny, m. in. zaoceaniczne tournee reprezentacji
po Brazylii i Stanach Zjednoczonych, także pu-

charowe występy Wybrzeża, Ślą
ska i ŁKS-u.

10 zespołów wystąpi w ekstra
klasie: obrońca tytułu —■Wy
brzeże, wicemistrz — Śląsk Wro
cław i „brązowi medaliści” —

.

ŁKS oraz Resovia, Lech, Wisła,
Górnik, Start i para beniamin-
ków — Turów Zgorzelec oraz

warszawska Legia.
Z ogromnymi nadziejami ocze

kują kibice Wisły tegorocznego
sezonu. Szóste miejsce w po
przednich mistrzostwach
Szokiem dla sympatyków
welskich smoków". Od
bowiem już lat Wisła nie

Czy obronią
miano niepokonanych

W NADCHO
DZĄCEJ kolejce

. spotkań ekstra
klasy kośzyka-
rek najbardziej

pasjonujący
mecz rozegrany

zostanie w Łodzi, gdzie zmierzą
się prowadzące w tabeli zespoły
ŁKS-u i Wisły., Krakowianki są

jak do tej pory jedyną drużyną
bćz porażki, łodzianki przegrały
tylko raz — w Krakowie. Dzi
wmy to był mecz, w którym pod
opieczne J, Żylińskiego przez
pierwszą połowę dotrzymywały
wiślaczkom równego kroku, a

potem przegrały i to różnicą z

górą 20 pkt. Łodzianki paliją
chęcią rewanżu za klęskę w

Krakowie, chcą przerwać złotą
serię wiślaćżfek, które wygrały
kolejnych 10 spotkań, w tym tak

trudne, jak wyjazdowe mecze w

Poznaniu z mistrzem Polski
AZS-em i w Gdańsku ze Spójnią,
która jest wicemistrzem kraju.

A oto program kolejki: ŁKS i
Włókniarz Pabianice .podejmują
Wisłę i Stal Brzeg. Lech i AZS
Poznań goszczą Spójnię oraz O-

limpię. a AZS Warszawa gra z

AZS Lublin.

KOSZYKARKI II ligi kończą
pierwszą rundę. Krakowski
AZS podejmuje gorlicki Glinik

(ostatni zespół tabeli) i winien

wygrać bez problemów oba me
cze. Hutnik pojechał na bardzo
ciężkie pojedynki do Olsztyna.
Wygrana choćby jednego spotka
nia że Stomilem będzie wielkim
sukcesem krakowianek i powa
żnie wzmocni ich szanse awan
su do I ligi. Korona grać będzie
ze Stała w Stalowej Woli i ra
czej należy liczyć się z poraż
kami krakowianek. (1)

było
„Wa-

wielu

zajęła

tak odległej od czoła tabeli lo
katy. Pałają .więc koszykarze
chęcią rehabilitacji, liczą na od
zyskanie medalowego miejsca
kibice drużyny.

Powrót do zespołu K. Fikiela,
który wyrósł na pierwszego w

Polsce centra, powrót do zdro
wia A. Seweryna, A, Gardziny,
dalsze postępy J. Międzika, J,
Seweryna, A, Kudłacza, wielka

rutyna J. Dolczewskiego, P. Lan-

gosza i M. Ładniaka każą w ze
spole krakowskim upatrywać
drużyny mogącej z powodzeniem
walczyć o mistrzowski tytuł.
K ilka próbek bardzo widowisko
wej gry obserwowaliśmy w wy
daniu „Smoków” podczas tur
nieju o puchar 50-lecia PZKosz.
Jeśli wiślacy rzeczywiście wło
żą w grę i treningi wszystkie
siły, winni pokazać pełną polotu
i finezji koszykówkę, ściągnąć do
hali przy ul. Reymonta wszyst
kich kibiców, którzy ostatnimi

czasy, zniechęceni szarzyzną tego
co działo się w czasie zawodów,
przestali oglądać mecze.

Program inauguracyjnej kolej
ki jest następujący: Legia War
szawa i Start Lublin

Wisłę i Resovię, Lech i

że grają z Turowem

kiem, a Śląsk spotka
ŁKS-em.

podejmą
Wybrze-
i Górni-

z'Sią

RUSZA do boju także II liga
a w niej dwie

żyny: Korona i
le podgórskim
wno, dziś więc
wtórzyć, iż od
Korona
II ligi i
su. Czy
dobnie,
przez Z. Koźmińskiego
wreszcie przełamać i

passę i awansuje wyżej?
Hutnik to Ii-ligowy beniami-

nek prowadzony przez znanego
szkoleniowca K. Gruszkę. Zespół
jest młody, o niewielkiej ruty
nie, ale bardzo ambitny i bojo
wy. W tym sezonie zadaniem
Hutnika jest utrzymanie się w

II lidze, nabranie koniecznego
doświadczenia. Sądzę, iż bez wię
kszych kłopotów krakowianie

zdołają ten cel zrealizować. Na

inaugurację rozgrywek Korona

•jedzie na męczę z PiotrcOvią,
hutnicy natomiast ‘

podejmują
warszawski AZS. (lang)

krakowskie dru-
Hutnik. Q zespo-
pisaliśmy nieda-

tylko warto po-
szeregu sezonów

ścisłej czołówcejest w

zawsze o krok od awan-

w tym roku będzie ,po-
czy zespół prowadzony

i zdoła

niedobrą

zapraszamy
na <Bieg po zdrowie*

BRZYDKO się zrobiło o-

kropnie, mokro, zimno, grzą
sko, ale przecież ruszać . się
trzeba, więc zapraszamy, jak
zwykle w najbliższą niedzie
lę na „Bieg po zdrowie”, za
praszamy tych wszystkich,
którzy dotąd systematycznie
uczestniczą w akcji „Echa”
i TKKF, jak też tych, którzy
wreszcie postanowili zadbać
o swoje zdrowie i ruszać się
na świeżym powietrzu.

Zapraszamy na zajęcia al
bo do Parku Jordana albo
na Podgórze. Grupa ćwiczą
ca w Parku zbiera się o

ósmej przy pawilonie „Kra
kowianki”, grupa podgórska
też o ósmej w budynku klu
bowym Garbarni przy ul.

Sokolskiej 17.
Nie bójcie się brzydkiej

pogody. Przyjdźcie pobiegać.
To Wam z pewnością dobrze
zrobi! Czekamy!

PLEBISCYTOWE
—

Siatkarze Hnfc fawWffli
a wiślaczki i straconej pozycji
W KOLEJNYCH spotkaniach o mistesostwo ekstraklasy si8{.

karzy nie pokonany zespół Hutnika podejmuje na własnym pai..
kiecie warszawską Legię i Lechię z Tomaszowa Mazowieckiego,
Gospodarze s.ą faworytami obu pojedynków i wydaje się, że nje
powinni mieć większych problemów z odniesieniem zwycięstw;

Sobotni rywal Hutnika,. Legia, osłabiona kontuzją T. Wójto.
wieża jest o klasę słabsza od ubiegłorocznego zespołu, a je{0
aktualni liderzy, Stefański, Drzyzga i Świderek nie mają pej.
nego wsparcia ze strony kolegów.

Łechta jest zespołem bez wielkich nazwisk, drużyną ambitną
choć- na obecnym etapie ustępującą jeszcze najsilniejszym zespól
łom ekstraklasy. •;

W pozostałych meczach grają: Beskid z Leehią i Legią, Pio,
mień z AZS-em i Stoczniowcem,. Gwardia ze Stoczniowcem i

AZS-em oraz Stal z Resovią.

SIATKARKI I ligi zakończyły I rundę 1 Jutro• rozpoczynają
serię rewanżową. Krakowska Wisła podejmuje Czarnych Słupsk
(aktualnego lidera ekstraklasy) i Polonię Świdnica stojąc przed

'bardzo trudnym zadaniem. W pierwszej rundzie krakowianki

przegrały wyjazdowe mecze po 1:3. i
Kłopoty kadrowe zespołu „Białej gwiazdy”, .absencja Chaber

skiej i Maculewicż w ostatnich pojedynkach, sprawiły, że wii-
laczki ze skromnym dorobkiem 2 pkt., zajmują w tabeli przed
ostatnie miejsce. W najbliższych spotkaniach z trudnymi rywal-
kami niełatwo będzie o zwycięstwo, zdobycie jednego choć pun
ktu byłoby dużym sukcesem zespołu. (Wd)

KORESPONDENCJE...
________ )
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9.9

Waterpolo w Koronie
PRZED laty piłka wodna cieszyła się w Krakowie sporą po

pularnością i podczas rozgrywania spotkań trybunki niewielkich

pływalni krakowskich nie zawsze mogły pomieścić chętnych
oglądania tej widowiskowej dyscypliny. Ukoronowaniem sukce
sów krakowskich zawodników był tytuł mistrzów Polski zdo
byty w 1952 roku przez zespół OWKS-u.

Nastały potem lata chude piłki
wodnej, kolejno likwidacji ule
gały póśżcżć^ólne sekcje, by wre
szcie — przed niemal 20 laty —

zniknęła ze sportowej mapy Kra
kowa ostatnia — wiślacka. Ale
niedawno, dzięki staraniom garst
ki zapaleńców i przychylności
władz klubowych powstała sek
cja piłki wodnej.w Koronie. Na
czele stanęli pracownicy nauko
wi krakowskiej AWF, specjaliśc.
od pływania, mgr W. Kowalski

(kierownik zesoołu). mgr M. Ba-
bulski i mgr K. Klimek, który
ukończył w Leningradzie specja-
listyfczne studia i występował
przez 4 lata w jednym z ligo
wych zespołów radzieckich.

Trzon młodego zespołu stano
wią byli pływacy, zawodnicy
mający na swym koncie wiele
sukcesów, studiujący aktualnie
w krakowskich wyższych uczel
niach, głównie w AWF (W. Wo
żniak, K. Sarama, A. Serafin,
M. Kękuś, R. Sosin, G. Lecho
wicz, U.. Freiter, J. Sandzarten,
B. Janezók, O. Urbański, M. Kar
łowski, R. Szur i A. Mierzyński).
Zgłoszona do Polskiego Związku
Pływackiego drużyna zainaugu
ruje jutro Ii-ligowe rozgrywki

trójmeczem z bytomską Polonią
i Budowlanymi Wrocław (W.D .)

POWIĘKSZA »ię liczba kuponów plebiscytowych nadsyłanych
do redakcji, rośnie, też sterta korespondencji od kibiców, którzy
— jak co roku -— piszą do nas uzasadnienia swego wyboru, dzielą
się opiniami na temat krakowskiej piłki. Ogromnie cenimy so
bie tę formę kontaktu z Czytelnikami, głosy kibiców są bowiem
zawsze nacechowane troską o futbol w podwawelskim grodzie,
utwierdzają ńas w słuszności prezentowanych na łamach „Echa
poglądów, lub też, gdy są odmienne, pozwalają spojrzeć na pro-
bierny teg-o sportu także oczami kibiców.

Z kolejnej porcji listów wy
braliśmy. fragmenty dwóch: 14-

letniego Andrzeja Szymoniaka
ze Skawiny i Ryszarda Bachuli
z Krakowa, Nasz skawiński u-

ćzestnik plebiscytu, głosuje na

TELEGRAFICZNIE
LIZBONA. W eliminacyjnym meczu piłkarskim ME (gr. ID

Portugalia pokonała Szkocję 1:0 (1:0).■■5IEB. W pierwszym występie podczas MŚ piłkaręk ręcznych
reprezentacja Polski wygrała z zespołem Kanady 28:16 (14:5).
W drugim pojedynku naszej grupy eliminacyjnej. Węgierki poko
nały RFN 25:13 (10:5).

GDAŃSK. Koszykarze Wybrzeża w spotkaniu, o PE zwyciężyli
syryjski zespół Al Jalla Aleppo .99:89 (47:42).

POZNAŃ. Po wygranej z ABC Donau Wiedeń 105:87 (59:46)
koszykarki AZS-u Poznań awansowały do III rundy PE.

WARSZAWA. Wczoraj odbyło się uroczyste
’

skiego Komitetu Olimpijskiego inaugurujące
tej organizacji.

PARYTŻ. Polscy piłkarze ręczni występujący
w.ym turnieju wygrali z Islandią 23:22 (10:11).

PARYŻ. Lekkoatleci W. Bardauskicne (ZSRR) i H. Rono (Kenia)
zwyciężyli w tradycyjnej ankiecie agencji AFP na najlepszych
sportowców roku.

FULPMES. Austriaczka M. Kaserer triumfowała w slalomie

gigancie podczas zawodów z cyklu „World series”.
MEDIOLAN. Podczas pokazowego turnieju tenisowego Szwed

B. Borg przegrał z Włochem A. Panattą 3:6, 3:6, ą V, Gerulaitis

zwyciężył .1. McEnroe (obaj USA) 4:6, .7:6, 6.3.
ERFURT. W pierwszych meczach turnieju siatkarzy repre

zentanci Rzeszowa wygrali z Lipskiem 3:1 i ulegli CSKA Mo
skwa 1:3.

posiedzenie Pol-

obchody 60-lecia.

w międzynarodo-

Henryka Maculewicza, uważając
iż grał on najrówniej w ciągu
całego roku. „Nieraz ratował on

— piszę A. Szymoniak — dru
żynę z ciężkich opresji, strzelał
też wiele pięknych bramek. Po
dobała mi śię także gra Macu
lewicza podczas m-istrzostw,świa
ta w Argentynie i z pełnym
przekonaniem na niego oddaj?
swój głos’’.

'

„Uczęszczam niemal na wszys
tkie spotkania piłkarskie Wisły
i innych drużyn krakowskich —

pisze p. R . Bachula — widziałem
w akcji wielu różnych graczy,
ale nie spotkałem takiego, który
by przez kilka lat utrzymywał
jednakowo wysoka formę, tak

jak to czyni K. Kmiecik... Wy
bór w tym roku jest bardzo tru
dny — bo to co nam serwowali

piłkarze Wisły w rozgrywkach
ligowych przechodziło .

pojęcie. Nie wiem w czym
zło, jeśli się zważy, iż w

czach o Puchar Europy
świetnie, a w spotkaniach
wych beznadziejnie. I jak
wybierać najlepszego piłkarza?
Typując Kmiecika kieruję się je
go równa, od dawna, formą i do
brą dyspozycją strzelecką, prze
cież nie. ma w tej chwili piłka
rza w Krakowie, który by- miał
na swym koncie — tak jak
Kmiecik — ponad 100 bramek

strzelonych w ligowych me
czach”.

Przedstawiliśmy dziś '.kolejne
głosy Czytelników w J.X Plebi
scycie na najlepszego piłkarza
naszego miasta. Dziękujemy za

korespondencje i zapraszamy do

dalszej wspólnej oceny sezonu.

Czekamy na Wasze kupony, na

listy. Przypominamy nasz adres:
— „Echo Krakowa”, 30-960 Ku
ków', skrytka pocztowa 64. Na

kopertach prosimy dopisać „Pił
karz roku”.

Na „Piłkarza roku
u

typuję:

Imię i nazwisko głosującego

Adres:

ludzkie,
tkwi
me-

grali
ligo-

tu

Sięgnął lewą dłonią do sprzęgła o ułamek sekundy
za późno. Silnik zatarł się i tylko tylnie koło zostało
zablokowane. Chłopiec stracjł panowanie nad.maszyną,
która zarzuciła bokiem do kierunku jazdy i runęła na

asfalt. Czuł, że jej ciężar miażdży mu nogę. Z bólu za
cisnął oczy i z przerażeniem pomyślał, że na pewno

zrujnował motocykl.
Flavio patrzył z przerażeniem na wypadek, jakiemu .

uległ motocykl. Obserwował • jego przebieg jakby
w tempie zwolnionym: gwałtowna smuga kurzu, mo
tocykl zaczyna się obracać, tylne koło ijyje czarny ślad
na asfalcie, potem upadek i motor razem r. kierowcą'
koziołkują z szybkością ponad stu kilometrów na go
dzinę. ■■ • •

Nadjeżdżająca ź przeciwnej strony ciężarówka zje
chała z-drogi, żeby uniknąć zderzenia, a dino ząhamo- 'wda?

wało i stanęło. Motocykl przeleciał w obłoku ^kurzu
nad ogrodzeniem i 'wpadł do pomarańczowego sadu,
a Sharlie, uderzając głową o kamienny krawężnik,
przeleciał ponad pożółkłą trawą pobocza i zatrzymał
się pomiędzy dwoma dębami.

Kierowcą ciężarówki podbiegł do chłopca i przyklę
knął nad nim. Flavio podjechał, zatrzymał się i wysiadł
z dina.

— Musi, go pan zabrać — zawołał kierowca ciężarów
ki — trzeba go natychmiast zawieźć do szpitala.

Flavio nie miał-wyboru. We Włoszech, gdzie jest nie
wiele ambulansów, istnieje surowo przestrzegane pra
wo, nakazujące udzielanie pomocy ofiarom wypadków.
Zanieśli więc chłopca i położyli go na niskim i nie
wygodnym pasażerskim siedzeniu. Flavio zauważył le
żącą na skraju drogi rozbitą torbę z aparatami foto
graficznymi.

John Hewlett

TANGO
NOVEMBER

się w sytuacji policjanci poprowadzili Fląvio z wyciem
syren do pogotowia. Po przybyciu na miejsce położono
chłopca na nosze. Teraz można było już tylko czekać.
Po dziesięciu minutach udało się znaleźć lekarza, a

tymczasem oddech chłopca stawał się coraz płytszy
a puls coraz słabszy. Serce Sharliego zatrzymało się
w dwie minuty po przybyciu lekarza, a kiedy przecię
to i zdjęto mu hełm, okazało się, że ma zmiażdżoną
czaszkę.

Była środa, godzina jedenasta trzydzieści rano. Stellą
Pritchard, Trixie, emerytowany major i jego żona,
handlowiec z Twic.kenham i internista z Durham po
woli powracali do zdrowia. Tino G. i sklepikarz z Not-
humbeland jeszcze żyli.

W Rzymie Citto czekał na autobus, który miał go za
wieźć ną lotnisko Fiumicino. Samolot do Katanii odla-

1 ty-wał w porze obiadowej. W Wenecji ingegnere Preuss

kartkował raport, który przed trzema laty, na osob.i -

’

sta interwencję ministra, został usunięty z akt sprawy.
• W Taorminie Larry Raiłle dostał depeszę, która

w sześćdziesięciu wyrazach proponowała mu wysokie
■stanowisko w NASA. Grupa ekspertów znajdowała się

w powrotnej drodze do cywilizacji, a we wraku „Tan
go November” mechanicy wciąż szukali struktural-

i ny.ch czy mechanicznych błędów, które by mogły wy-
i jaśnie przyczyny katastrofy.

..Kiedy matka Sharliego powróciła na obiad z brud
nej fabryki, w której pracowała cały dzień siedząc na

Co»Trtgh< b» ł»bn Howieft

Tłumaczył Stefan WILKOSZ

— Zabiorę ją — powiedział. — Może są tam jego do
kumenty,

— On chyba stracił panowanie nad motorem, pfa-
da? — zapytał kierowca. — Nikt inny nie był" w to

zamieszany.
-- Może opona nawaliła — odpowiedział Flavio —

zawiadomię w mieście policję. Będą chcieli sami za
brać maszynę.

— Niech pan zapisze sobie moje nazwisko — zapro
ponował kierowca ciężarówki. — Nie chcę. żeby
posądzili kogoś o przyczynienie się do wypadku.

Flavio zawrócił do miasta. Musiało tam być jakieś
•ambulatorium. Zapalił światła, wywiesił przez okno

białą chustkę do nosa, i nacisnął klakson, dając , tym —. ..' . .. ... , ,■
samym znać, że spełnia rolę karetki pogotowia. i • •

'

ż_'
' '

Spojrzał na chłopca skulonego na siedzeniu. Spod brudnym stołku, zawiadomiono ją o śmierci syna,
pękniętego hełmu wypływała krew. Twarz rannego
była blada, niemal sina. Flavio położył na kolanach

chłopca torbę z uszkodzonym aparatem i rolkami fil
mu. Potem otworzył aparat, wyjął film i schował go
do. kieszeni. Torbę rzucił na podłogę pod nogi chłopca.

Wkrótce podjechał wóz policyjny i po zorientowaniu

Krzyk matczynej rozpaczy niósł się poprzez cały port,
zagłuszając wycie syren okrętowych, hałas pracują
cych kranów i jęki wagonów ślizgających się po zar
dzewiałych szynach.

tCiąg dalszy nastąpi)> («1)
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SOBOTA
SIATKÓWKA

, 16.3-0 hala Hutnika:
Hutnik — Legia
(I liga mężczyzn)

. 16.30 hala Wisły:
Wfcda — Czarni

(I liga kobiet)
KOSZYKÓWKA

17. hala UJ:
AZS — Glinik

(U liga. kobiet)
19.30

Hutnik —

(II liga
PIŁKA

Godz. 11.30
Budowlani

G-odz. 17 -

Korona —

Godz.

G-odz-

God-z .

hala Hutnika:
AZS W-wa

mężcźyz-ri)
WODNA
basen Korony:
— Polonia
basen K-orony:
Budowlani

(U liga)

NIEDZIELA
SIATKÓWKA

16 hala Hutnika:
Hutnik — Ueehia

(I liga mężczyzn)
11 hala. Wisły:
Wisła — Polonia

(I liga kobiet.)
KOSZYKÓWKA

1C.3D hala UJ:

AZS — Glinik

(II liga kobiet)
13 hala Hutnika:

Hutnik — AZS W-wa

(II liga mężczyzn)
FICKA WOBNA

Godz. 11 basen Korony:
Korona — Polonia

(■II liga)
TENIS STOŁOWY

Godz. 9 ' hala Wa-n-dy:
Wanda Start Ra6ora

(II liaa TOężcr.yzn)
GIMNASTYKA

Godz. 10.30 Sala Wisły:
Kraków — Berlin

(Zawody juniorek)
..

-

Gocfe.

Godz.

Gcda

Godz.

Godz.

Numer Indeksu: 35M*


