
W
tataja Zgromadzenia
Ogólnego NZ
NOWY JORK
Zgromadzenie Ogólne NZ po

twierdziło w poniedziałek nie
zbywalne prawo powrotu -wszy
stkich uchodźców do ich stron

rodzinnych na okupowanych od
1987 roku ziemiach arabskich.

Dokument wzywa Izrael, aby
wstrzymał się od wszelkich po
czynań uniemożliwiających ich

powrót.
Rezolucja potępia również a-

neksję okupowanych ziem arab
skich, budowę nowych osiedli

żydowskich na tych terytoriach
1 rozszerzanie już istniejących,
jak również wysiedlanie rdzen
nych mieszkańców tych ziem.

Doniosła uroczystość na Wawelu

wielkim dziele odnowy
cennyeh zabytków kultury

Kraków może liczyć
na pomoc całego kraju

Przybyłych powitał w imie
niu władz i społeczeństwa
Krakowa z-ca członka Biu

ra Politycznego, 1 sekretarz KK
PZPR KAZIMIERZ BARCIKO-

V. SKI dziękując wszystkim, któ
rzy przyjęli zaproszenie do u-

czestnictwa w pracach Komitetu
oraz tym, którzy darami swymi
wzbogacili fundusz środków na

odnowę krakowskich zabytków.
Ną wawelskiej sali obecni są

m. in. członek Biura Polityczne
go KC PZPR, przewodniczący
Rady Państwa prof. HENRYK

JABŁOŃSKI, członek Biura Po
litycznego, sekretarz KC PZPR

STEFAN OLSZOWSKI, zastęp
ca członka Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR JERZY
ŁUKASZEWICZ, marszałek Sej
mu PRL, prezes NK ZSL STA
NISŁAW' GUCWA.

/łj»ef
<fo narodu

DO WSZYSTKICH POLAKOWI
DO MIESZKAŃCÓW KRAKOWA!
DO WSZYSTKICH, KTÓRYM DROGIE
I BLISKIE JEST DZIEDZICTWO

; KULTURY I TRADYCJI!
'

Powołany przez Ogólnopolski Komitet Frontu
Jedności Narodu Społeczny Komitet Odnowy Za
bytków Krakowa zwraca się do Was o wsparcie
dzieła chlubnego i doniosłego. Kierujemy do

wszystkich Polaków gorqce wezwanie o uczestnic
two w ratowaniu bezcennych skarbów naszej na
rodowej kultury.

Kraków jest wlasnościq całej Polski, wszystkich
po koleb Potoków. Dzieje tego miasta pisane były
rozumem i pracq naszych ojców, a jego obecność
w kulturze świata była wyrazem wiedzy i zdolności

naszego narodu. Z imieniem tego miasta wiqżq
się nasze najszlachetniejsze uczucia.

Program odnowy Krakowa na wielkq skalę po
wstał w latach władzy ludowej. Na potrzebę pod
jęcia wzmożonego wysiłku wskazała Uchwała Biu
ra Politycznego KC PZPR z lipca 1974 r. Ten wła
śnie dokument stworzył podstawy dla rozwoju ak-

cji odnowy krakowskich zabytków. Realizację tego
programu trzeba dziś wesprzeć szerokim, społecz
nym działaniem. Przywrócenie świetności Krako
wowi jest naszym doniosłym patriotycznym zada
niem, powinnością wobec naszych poprzedników

i i jednoczesnym obowiązkiem wobec tych, którzy
i przyjdę po nas.

I Nikogo z nas nie powinno braknąć w powsta-
1 jącym przymierzu .polskich serc i rqk. Odnowa
' Krakowa winna dokonywać się przy współudziale

wszystkich Polaków. Troska o zachowanie bezcen-
. nych świadectw tradycji narodowej to wyraz sza

cunku dla naszego rodowodu, niezbędny składnik

prawdziwego patriotyzmu.
SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY

ZABYTKÓW KRAKOWA

Kraków, Wawel, 18 grudnia 1978 r.

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie nadal pod wpływem
wyżu. Zachmurzenie małe
i umiarkowane. Rano miej
scami mgły i zamglenia.
W godzinach południowych

słabe opady śniegu. Wiatry za
chodnie 2—5 msek. Tempera
tura dniem minus.. G—2S mini
malna nocą minus G—10 st. C.
W nocy i rano miejscami - go-
loledź.

Spora część

J

KRAKÓW:
ROK XXXIII PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 285 (10257)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, wtorek 19 grudnia 1973 r.

Reprezentacyjna sala Zaniku Królewskiego na

Wawelu — Sala Senatorska zgromadziła wczoraj
przybyłych z różnych stron Polski, reprezentu
jących różne zawody i środowiska członków Spo
łecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

powołanego do życia na wniosek Ogólnopolskie
go Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Kazimierz Barcikowski przy
pomniał tradycje starania o za
chowanie pamiątek przeszłości w

Krakowie i znaczenie jakie ma

to staranie dziś dla całego pol
skiego społeczeństwa. (Wystąpie
nie Kazimierza , Barcikowskizgo
zamieszczamy na str. 3)

O przewodniczenie posiedze
niu Komitetu poprosił Kazimierz
Barcikowski prof. HENRYKA

JABŁOŃSKIEGO, sprawującego

El

funkcję przewodniczącego Spo
łecznego Komitetu Odnowy Za
bytków Krakowa.

W swym wystąpieniu Henryk
Jabłoński mówił o odnowie Kra
kowa jako o przedsięwzięciu nie

dającym się porównać z żadną
z dotychczasowych wielkich ak
cji odbudowy historycznych
miast, tym trudniejszą, że do--

konywaaą w mieście żyjąeym,
ważnym ośrodku przemysło
wym, naukowym, kulturalnym.
(Tekst wystąpienia prof. Henry
ka Jabłońskiego zamieszczamy
na str. 3.)

Meldunek o stanie prac nad

odnową zabytków Krakowa zło
żył Komitetowi pełnomocnik
prezydenta m. Krakowa ds. oa-

nowy zabytkowych zespołów
Wojciech Hydzik. Rok 1978 przy
niósł zakończenie prac konser
watorskich i remontowych w 9

ważnych zabytkowych obiek
tach, częściowe zakończenie re
montów w 43. W roku przyszłym
przewiduje się zakończenie kom
pleksowej odnowy 23 obiektów.

Wojciech Hydzik zwrócił się z

prośbą do przewodniczącego Spo
łecznego Komitetu o umieszcze
nie aktu powołującego Komitet
w odnowionej kuli z wieży Ma
riackiej.

W dyskusji, która nastąpiła
po tym uroczystym mo
mencie, jako pierwszy głos

zabrał minister kultury i sztuki

Zygmunt Najdowski stwierdza
jąc, że resort, którym kieruje
czuje się szczególnie odpowie
dzialny za uczynienie wszystkie
go, co może przyczynić się do

prawidłowego przebiegu akcji
odnowy zabytków Krakowa.

Sekretarz KK PZPR Stefan
Markiewicz wyraził satysfakcję
z jaką całe społeczeństwo Kra
kowa przyjmuje fakt powołania
Komitetu. Przypomniał również
działania i prace już podjęte w

dziele ratowania zabytków mia
sta i ich zabezpieczenia, zapro
ponował również,, aby decyzją
Komitetu, kwoty uzyskane ze

składek społecznych przeznaczyć
w pierwszym rzędzie na prace
przy trzech obiektach: kamieni
cy przy ul. Kanoniczej 9 (przy
szła siedziba Muzeum Wyspiań-

Poinaił odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy

Edward Giere

18 bm. odbyły się w Powianiu
centralne uroeiystości związąne
i obchodami 6#. rocrńicy wybu
chu Powstania Wielkopolskiego.
2T grudnia 1918 roku lud poz
nański chwycił aa broń, aby po

ze-skiego).' wieży Mariackiej i

spele budynków prży ul. Sław
kowskiej (przyszły hotel „Ju-
yenturu”).

Jako zaszczyt określił powo
łanie go w skład Komitetu Je
rzy Majewski, prezydent War
szawy. Wszyscy pamiętamy —

powiedział — udział i pomoc
Krakowa w odbudowie Warsza
wy. Pcmoc w potrzebie dla Kra
kowa nie jest li tylko rewan
żem, ale zaszczytnym obowiąz
kiem stolicy; wobec ogólnonaro
dowego dzr la ochrony najcen-

(Do kończę nie nu sir. 3)

Pierwszemu, uroczystemu posie
dzeniu Społecznego
Odnowy Zabytków
przewodniczył członek

litycznego KC PZPR,
niczący Rady Państwa

Komitetu
Krakowa

Biura Po-

przewod-
HENRYK

JABŁOŃSKI
Zdjęcia: JADWIGA RUBIŚ

latach zaborów zrzucić pruskie
jarzmo. Rocznica zbrojnego zry
wu mieszkańców ziemi wielko
polskiej, wiążąca się z obchoda
mi 60-lecia odzyskania niepodle
głości, jest okazją do przypom
nienia, zwłaszcza młodemu po
koleniu Polaków, znaczenia te
go powstania w walce o wolność

Ojczyzny. Zwycięski, zbrojny i

polityczny czyn powstańczy,
przeciął pasmo długich lat pa
nowania pruskiego nad Wartą i

Notecią, przywracając znaczną

część ziem piastowskich do Ma
cierzy.

Na centralnych obchodach tych
historycznych wydarzeń gościł w

stolicy Wielkopolski I sekretarz
KC PZPR Edward Gierek, ser
decznie witany przez przybyłych
z całego kraju weteranów pow
stania.

Podczas
Komitetu ’

weterani

wysokimi
stwowymi.

Podczas

złożył weteranom życzenia dłu
gich lat życia w dobrym zdro
wiu i pomyślności, w dalszej
pracy dla Ojczyzny, której w

spotkania w gmachu
Wojewódzkiego PZPR

udekorowani zostali
odznaczeniami pań-

spotkania E. Gierek

Dominika 151 członkiem ONZ
NOWY JORK
W poniedziałek jednomyślną

decyzją Zgromadzenia Ogólnego
w poczet członków Organizacji
Narodów Zjednoczonych została

przyjęta Dominika — małe wys
piarskie państwo w archipelagu
Małych Antyli, na Morzu Ka
raibskim.

Dominika, która uzyskała nie
podległość 3 listopada br. stała

się 151 członkiem Organizacji.

BERLIN ZACHODNI
Czterech uzbrojonych mężczyzn

dokonało 18 hm. napadu na wielki

dom handlowy w Berlinie Zacho
dnim. Ich łupem padlo milion ma
rek zachodnioniemieckich.

Policja nie zdołała ich do tej po
ry schwytać.

Uroczystość na

Rynku Głównym
— zawartość tej

skarbonki

wspierać będzie
fundusz odnowy
zabytków Kra
kowa. Pierw
szym ofiarodaw
cą jest przewod
niczący Rady
Państwa prof.
Henryk Jabłoń

ski.

PARYZ

Cały rejon paryski oraz'znaczna część Francji
pozbawiona jest od godziny 8.30 we wtorek e-

ńergii elektrycznej P.reyczyną przerwy w do
stawie prądu jest awaria techniczna, której u-

suwanie może potrwać dość długo.

W Paryżu, gdzie nie działa sygnalizacja świe
tlna potworzyły się gigantyczne korki na skrzy
żowaniach. Prefektura policji posłała do wszyst
kimi newralgicznych punktów funkcjonariuszy
by regulowali ruch, Pracę przerwało również

metro paryskie. Straż pożarna uwalnia w całym
mieście ludzi uwiezionych w windach

rtGZlfcf
1I’

różnych okresach zawsze służyli
ze wszystkich sił.

Punktem kulminacyjnym ob
chodów była uroczysta akade
mia w Operze im. Stanisława

Moniuszki.
Podczas akademii I sekretarz

KC PZPR E. Gierek udekorował
sztandar Poznania Orderem

Krzyża Grunwaldu I klasy,
przyznanym miastu na wniosek
Biura Politycznego KC PZPR

(Dokończenie na str. 2)

ZESWidEÓ
RADA Ministrów Socjalisty

cznej Republiki Wietnamu po
wzięła decyzję o likwidacji
wszelkich form kapitalistycz
nej własności ziemskiej oraz

przyjęła zasady użytkowania
ziemi w rolniczych rejonach
Wietnamu południowego. Prze
widziane w decyzjach przed
sięwzięcia mają na celu całko
witą likwidację wyzysku kla
sowego na wsi.

JAK OŚWIADCZYŁ premier
Francji — Raymond Barre, za
powiedziana przez k- je człon
kowskie OPEc podt.yżka cen

ropy, naftowej Zwiększy w

przyszłym roku wydatki Fran
cji na: to paliwo o .< mld fran
ków francuskich.

W NIECAŁĄ dobę po serii

eksplozji ładunków wybucho
wych, podłożonych w pięciu
brytyjskich ośrodkach miej
skich, bomby wybuchły także
w Londynie. W nocy z niedzie
li na poniedziałek eksplodowa
ły ładunki umieszczone w

dwóch samochodach, zaparko
wanych w niedalekiej od sie
bie odległości w samym cen
trum Londynu. Wybuchy nie

pociągnęły za sobą ofiar w lu
dziach, a jedynie straty mate
rialne.

Wymiana ognia
w Libanie płd.

Agencja Reutera donosi znad

granicy, izradlsko-libańskiej, że

po raź pierwszy od kilku mie
sięcy w Libanie południowym
doszło w poniedziałek do wymia
ny ognia między formacjami
zbrojnymi prawicy chrześcijań
skiej a oddziałami palestyńskie
go ruchu oporu.

W południowej części tego kra
ju utrzymuje się względny spo
kój od czasu rozmieszczenia tam

sił pokojowych ONZ.

Po napadzie na „Lufthansf
w Nowym Jorku

Federalne Biuro Śledcze. USA

zakomunikowało, że według o-

statnich obliczeń łupem gang
sterów, którzy, dokonali napadu,
na biuro „Lufthansy” na nowo
jorskim lotnisku im. Kenne
dyego padlo więcej gotówki i

klejnotów- niż podawano wcześ
niej. Wartość łupu szacuje się
obecnie na 5,8 min dolarów (5
min w walucie amerykańskiej
i 800 tys. w dewizach i klejno
tach).. ,

Komunikat. FBI nie podaje w

jakim, stadium znajduje się śle
dztwo w sprawie napadu.

5 gangsterom udało się opróż
nić jeden z wielkich sejfów to
warzystwa. Policja amerykań
ska mą jednak nadzieje? że uda

się ująć sprawców napadu, po
nieważ w porzuconej przez nich

ciężarówce pozostawili oni od
ciski palców.



Sk.S

Edward Gierek

(Dofcończanie « itr. 1/

przez Radę Państwa z* wkład

jego, mieszkańców w walkę o

wyzwolenie narodowe i społecz
ne, za ofiarną i rzetelną pracę
dla dobra Ojczyzny.

Następnie Edward Gierek wy
głosił przemówienie.

Z okazji odznaczenia Poznania

w 60. rocznicę wybuchu Powsta
nia- Wielkopolskiego Orderem

Krzyża Grunwaldu I klasy,
Edward Gierek przekazał miesz
kańcom tego patriotycznego i

pracowitego grodu, wszystkim
Wielkopolanom serdeczne gratu
lacje i najlepsze żyezeni.a od
Biura Politycznego KC PZPR,
Rady Państwa i rządu, od Ogól
nopolskiego - Komitetu . Frontu

Jednc.ćei Narodu.

I sekretarz KC PZPR stwier
dził; że Poznań był kolebką pol
skości. Bronił się on przez wieki
cale przed germańskim naporem.

Apel

spra-

prze-
prze-

prawników polskich
W związku z możliwością za

przestania ścigania zbrodniarzy'
hitlerowskich w RFN, Zarząd
Główny Zrzeszenia Prawników

Polskich przyjął rezolucję, w

którbj wyraża zaniepokojenie,
że dotychczas nie zostały w. peł
ni wykonane postanowienia kon
wencji. i . umów międzynarodo
wych w sprawie ścigania i

więdliwego karania .osób win
nych/popełnienia zbrodni ~—»-

ciwko pokojowi i zbrodni
c i wkó ludzkości.

Prawnicy polscy wystąpili z

apelem do społeczeństwa wszy
stkich krajów, do wszystkich lu
dzi wykonujących zawody pra
wnicze/ organizacji’ prSWnikóW,
j-sk również instytucji zajmują
cych sic stosowaniem prawa —

o podejmowanie działań na rzecz

nieprzedawniania ścigania- i ka-
rania zbrodni Wojennych.

Plenum CRZZ

Powołanie centralnej
komisji koordynacyjnej
wczasów pracowniczych

zadania ruchu
w organizowa-

Aktualne

zawodowego
ni u dalszego rozwoju wypo
czynku i lecznictwa uzdrowi
skowego, rekreacji fizycznej i

turystyki ludzi pracy i ich ro-

dziń’byly 18 Bm. w Warsżawio

przedmiotem plenarnych obrad
CRZZ.

W referacie Prezydium CRZZ
i wystąpieniu członka Biura Po
litycznego KC PZPR, przewod
niczącego CRZZ — Władysława
Kruczka podkreślano, iż mimo

znacznego rozszerzenia możliwo
ści Wypoczynku i lecznictwa u-

zdrowiskowego ciągle jeszcze
istnieje szereg nie zaspokojo
nych potrzeb społecznych w tym
zakresie. Dalszy póstęp w tej
dziedzinie w dużym stopniu Uza
leżniony jest od stworzonych już
i potencjalnych możliwości eko
nomicznych kraju, od dalszego
rozwoju całej gospodarki naro
dowej. Toteż z gospodarską tro
ską należy — w każdym zakła
dzie pracy, ty każdym Wydziale i
oddziale produkcyjnym — zasta
nowić się nad sposobami lepszej
organizacji i dyscypliny prący.
Nawiązując do XIII Plenum
KC PZPR mówiono W dyskusji,
iz. ‘

równorzędne traktowanie

spraw społecznych i gospodar
czych powinno znaleźć jak naj
szersze odbicie w debacie na se
sjach. K^R, które w tych tygod
niach-uchwalać będą
gospodarcze plany
biorstw, programy
warunków pracy i

órąż zakładowe
dziedzinie

ęąęj w 1979 r.

Wypo-zyftek organizowany .<?*
reku dla milionów ludzi pracy
i leh rodzin jest eenAyin i nie-

wsżslńvrń rie.Obkiem wiało-

społeczno-
przedsię-
pOpraWy

socjalnych
zamierzenia w

ideowó-wychowaw-

Lud tej ziemi zapisał chlubne

karty wytrwałości i męstwa, do
brej organizacji i rzetelnej pra
cy. Gdy Ojczyzna była w potrze
bie, zawsze stawał na wezwanie.

Gdy po zakończeniu I wojny
światowej, klęsce mocarstw cen
tralnych i rewolucji w Niem
czech powstała sprzyjająca sy
tuacja, Wielkopolanie zerwali się
do boju, ofiarą życia i krwi

potwierdzili święte prawo do tej
ziemi. Zbrojny czyn ludu wielko
polskiego miał dla Polski donio
słe znaczenie, przesunął granice

odrodzonego państwa polskiego w

kierunku dawnych, piastowskich
rubieży.

Mówca wskazał, że Powstanie

Wielkopolskie wzmogło niepod
ległościowe dążenia w całym za
borze pruskim i wywarło duży
wpływ na-Powstania Śląskie, w

których uczestniczyli licznie

ochotnicy '/. Poznańskiego.
Edward. Gierek stwierdził dalej,

że uczestnicy Powstania Wielko
polskiego w latach późniejszych
wnieśli wielki wkład w życie
kraju. Gdy wróg ponownie na
pad! na Polskę, stanęli w pierw
szych szeregach obrońców

Ojczyzny, dając w bitwie nad

Bzurą przykład męstwa i patrio
tyzmu.

Odrodzona po II wojnie świato
wej w nowym kształcie ustrojo
wym Polska sięgnęła po ziemie

piastowskie, objęła tereny, któ
rych przed 60 laty nie zdołał
mimo wielkiego bohaterstwa

przywrócić Macierzy powstańczy
czyn Wielkopolan. Poznaniacy
odegrali ogromną rolę w zago
spodarowaniu tych ziem. Wśród

pionierów odbudowy nie za
brakło powstańców wielkopol
skich.

Dzieło i trud bojowników o

wolność kontynuują z powodze
niem następne pokolenia. Poznań

jest dziś nowoczesną', przemysło
wą metropolią, ludzie pracy Po
znania, województwa 'poznańskie
go, 'cdłej

' Wi elkopolski” Śłyifii ;.v
'Polsce z wysokich umiejętności
zawodowych i zdyscyplinowania.

Nawiązując do niedawno za-

problemóm —

jest
'

sprawiedliwe
skierowań i prze-

przy tym okreśio-
W’ pierwszej

świadczenia

letniej działalności ruchu zawo
dowego. Obecnie liczba wypo
czywających w obiektach za
kładowych przekracza 4,5 mirt,
ok. 600 tys. miejsc zapewnia
FWP. -

Istotnym ze społecznego pun
ktu widzenia

mówiono —

rozdzielanie

strzeganie
nych preferencji,
kolejności wszelkie

socjalne, a więc i wczasy, przy
sługują osebom samotnie wy
chowującym dzieci, rodzinom

wielodzietnym, pracownikom-
zatrudnionym w warunkach u-

eiążliwych dla zdrowia.

Z sanatoriów związkowych i

zakładowych korzysta co roku
ok. 350 tys. osób, tj. 80 proc., o-

gólu korzystających w kraju z

tej formy lecznictwa. Na Wcza
sach leczniczych w obiektach
FWP przebywa 120 tys. ludzi

pracy. 20 branż ma własne sana
toria, 14 własne ośrodki wcza
sów lecznicach.

Plenum zatwierdziło kierunki
działania ruchu zawodowego w

clalsżym rozwoju wypoczynku i
lecznictwa uzdrowiskowego, re
kreacji i turystyki ludzi pracy
i ich rodzin; przyjęło też uchwa
łę o powołaniu centralnej komi
sji koordynacyjnej wczasów

pracowniczych. Zadaniem komi
sji będzie inicjowanie wszelkich

poczynań zmierzających do dal
szego. rozwoju różnych forra wy
poczynku urlopowego.

Plenum postanowiło . przepro
wadzić kampanię sprawozdaw
czo-wyborczą w mąt ąnizacjact
związkowych w 15.80 r................

Uchwalono budżet tbiómy
RWE?: na 1?T5 rok.

kończonego XIII Plenum
PZPR Edward Gierek podkreślił,
że głównym naszym celem .jest
zrealizowanie, przy pełnej mobi
lizacji całego narodu,, programu

społecznego, przyjętego na. VII

Zjeździe Partii, . który, zakłada

systematyczną popraw? warun
ków życia narodu.

Nie będzie to. łatwe. Mamy peł
ną świadomość szeregu napięć,
jakie towarzyszą odrabianiu hi
storycznych zaległości . naszego
rozwoju, co niejednokrotnie daje
się odczuć w codziennym naszym
życiu i pracy.

Plenum KC wypracowało pro
gram działania, który ,przewidu
je lepsze Wykorzystanie istnieją
cego potencjału produkcyjnego
drogą zwiększenia efektywności
gospodarowania, a więc lepszej
organizacji‘i wyższej wydajńóśfci
pracy, oszczędności Materiałów i

energii, obniżki kosztów pro
dukcji, podniesienia jakości'.wy
robów.

Przemówienie Edwarda Gier
ka, jego serdeczne słowa skie
rowane do weteranów Powstania

Wielkopolskiego zebrani przyjęli
długotrwałymi oklaskami. Gzęść
oficjalną akadćrfiii kończy „Mię
dzynarodówka”.

Następnie jej uczestnicy obej
rzeli widowisko słowno-muzycz
ne pn, „Rapsod powstańczy” w

wykonaniu zespołów artystycz
nych i solistów scen poznańskich, mu rozwojowi kraju.

Problem ludzkich

części zamiennych11

Austriaccy lekarze popadli W

konflikt prawny pomiędzy
' obo

wiązkiem ratowania zdrowia pa
cjentów i respektowaniem praw

zmarłego.
Dylemat narodził Się', gdy wie-’

cleński . sąd' ukarał’' chirurga,
Jahna, za pobranie wycinków
kości że zwłok ló-ietniego chłop
ca. Wycinki zostały zamrożone

w szpitalnym „banku kośbi”, do

przyszłych zabiegów transplan
tacji. Sprawa', która w pierwszej
chwili Wydawała się bez znacze
nia przerodziła się w narodową
dysputę, gdy okazało się. że au
striaccy lekarze, już od lat ko
rzystają z narządów, mięśni i
kości ofiar wypadków drogo
wych.

Ustawa z 1849 roku zezwala na

sekcję zwłok i pobieranie narzą-'
dów do celów naukowych bez

ubiegania się o zgodę krewnych
zmarłego. Rodzina chłopca wy
sunęła jednak pod adresem le
karza zarzut „zakłócenia spokó-

się
t>-

Niecodzienny proces
NOWY JORK
Przed sądem w Detroit toczy

niecodzienny proces. Na lawie

skarżonych stanęła 32,-letnia pris-
cilla Martin, której zarzuca się
porwanie i zgwałcenie 18-letniego
chłopaka. Nazwisko poszkodowa
nego ukrywane jest w tajemnicy.

Poszkodowany zeznał, że prze
trzymywany byt w mieszkaniu pa
ni Martin prz.cz 3 dni. Oskarżona

przywiązała jo do krzesła i zmu
szała do czynów nierządnych pod
groźbą broni palnej. Oskarżona nie

przyznaje się do Wi«y,

Urocze wyglądają w zimowej szacie górskie drogi w Be
skidzie Sądeckim. Zachwytu nie podzielą niestety kierowca

Przedsiębiorstwa, Geofizyki Górnictwa Naftowego w Kraka
nie dęweżąey tageatrzefti* dl» terenów.' eh . .grup. wiertfti-

W M. ROCZNICĘ zjednocze
nia ruchu robotniczego, zespo
łowi Szkól Samochodowych nr

I w Warszawie nadano 18 bm.

imię wybitnego patrioty i ko
munisty, współtwórcy KRN i

pierwszego jej prezydenta, a

r. I sekretarza KC
Bolesława Bieruta,
odbyło się XIV Fle-
Stronnictwa Demo-

od 1948
PZPR

_

•<U BM.
nuni CK

kratycznego, które dokonało o-

ceny realizacji uchwały XI

Kongresu SD oraz wytyczyło
zadania Stronnictwa na drugą
połowę kadencji. Obradami

Plenum RG FSZMP

pokolenia.

Zbliżający się 1979 r. — rok
35-lecia Polski Ludowej — powi
nien zapisać-się wieloma nowy
mi inicjatywami ideowc-wycho-
waweżymi, społecznymi i gospo
darczymi młodego
Będzie to praktyczna odpowiedź
młodych Polaków na apel I se
kretarza KC PZPR — Edwarda

Gierka, skierowany z trybuny
sejmowej o uczczenie doniosłego
jubileuszu Wzmożoną aktywnoś
cią w działaniu służącym dalsze-

/4

ju. zwłok”. Sprawa Wywołała .li
czne kontrowersje, gdyż poru
szyła istotny problem: czy i W

jakim zakresie lekarzom wolno
bez porozumienia z rodziną
zmarłego jJóbier&f’ !órgany '• do

trańsplańfad^i. Lekarze 'argu-
mentiiją, żó narząd rnusi być po
brany w ciągu najwyżej paru

■godzin po śmierci.’ W tych wa
runkach ’■ubieganie się u zrozpa
czonej rodziny o 'zgodę na wy
korzystanie organów zmarłego,
niemalże, natychmiast po poin
formowaniu ich o nieszczęściu,
jest bardzo trudne i nieprzyje
mne.

Świat lekarski solidarnie sta
nął po stronie .ukaranego, zresz
tą jedynie grzywną, lekarza.
Minister zdrowia określił trans
plantacje, jako największe osiąg
nięcie medycyny obecnego stu
lecia i wezwał szpitale, aby nie

zaniechały ich przeprowadzania.
Jednocześnie minister sprawie
dliwości stwierdził, że zdrowie

pacjentów ma pierwszeństwo w

stosunku do praw zmarłego.
Przeprowadzona ankieta wy

kazała, że 81 procent Austria
ków aprobuje .zabiegi transplan
tacji a 71 procent wyraziło go
towość służenia swymi narząda
mi po śmierci w celu ratowania

życia innych. Padły propozycję,
aby gotowość tę.odnotować soe-

cialnyni stemplem w dowodzie
tożsamości. Wielu lekarzy ostrze
ga jednak przed powstaniem sy
tuacji. w której lekarze rozglą
daliby się za ciężko chorymi, aby
uzyskać narządy do przeszcze
pów.

fot. HENRYK KIERAJ

kierował przewodniczący CK
SD — Tadeusz W. Młyńczak.
CK zobowiązał Klub Poselski
SD do udzielenia poparcia na

najbliższym posiedzeniu Sejmu
projektom Narodowego Planu

Społeczno-Gospodarczego i bu
dżetu państwa na rok 1979.

POPRAWĘ warunków pracy
w instytucjach i zakładach po
dległych MKIS było poświęco
ne 18 bm. plenarne posiedze
nie Zarządu . Głównego Związ
ku Zawodowego Pracowników

Kultury i Sztuki.
PIERWSZY polski kosmonau

ta — ppłk. dypl. pil. Mirosław’
Hermaszewski spotkał się 18
hm. W' Wojskowym Instytucie
Medycyny Lotniczej w Warsza
wie z kilkusetosobowa grupą
członków’ Polskiego Towarzy
stwa Astronautycznego, Pol
skiego Towarzystwa Fizjologi
cznego oraz pracownikami
naukowych AM w Lublinie i

Wojskowej Akademii Medycz
nej w Lodzi.

O praktycznych formach i kie
runkach udziału ruchu młodzie
żowego w obchodach 35-lećia
Polski pudowej mówiono 18 bm.
w Warszawie na Plenum Rady
Głównej Federacji Socjalistycz
nych Związków Młodzieży Pol
skiej.

Zarówno w referacie przed
stawionym przez przewodniczą
cego RG FSZMP — Krzysztofa
Trębaezkiewicza, jak i w dysku
sji podkreślano, że rok 35-łecia-

Ludowej Ojczyzny stanie się dla

wszystkich członków Socjalisty
cznych Związków Młodzieży
szczególną okazją do powszech
nego i twórczego udziału w ca
łokształcie życia kraju, a zwła
szcza w realizacji zadań nakre
ślonych w uchwale VII Zjazdu
PZPR, postanowieniach II Kra
jowej Konferencji-Partyjnej. o-

raz ostatnio — decyzjach XIII
Plenum KC PZPR.

Rozmowy delegacji
ZSRR i USA

Dzisiaj w Genewie spotkają
się delegacje ZSRR i USA u-

cześtńiczące w radziecko-amery-
kańskich rokowaniach na temat

ograniczenia strategicznych
zbrojeń ofensywnych (SALT).
Od rozpoczęcia
tych rokowań w

takich było 173.

21—22 bm. w

kają się minister spraw zagra
nicznych ZSRR Andriej Gromy-
ko i sekretarz stanu USA Cyruś
Vance w celu przedyskutowania
nie rozstrzygniętych jeszcze pro
blemów dotyczących porozumie
nia SALT.

■:■ r-J -

obecnej rundy
1972 r. spotkań

Genewie spot-

Rejs jachtem
przez Morze Arktyczne

40-letni żeglarz japoński Ke-

nichi Horie wraz ze swoją żoną
Eriko wyruszył w poniedziałek
w rejs dookoła świata na jach
cie „Mfermaid the Third”, o dłu
gości 10,6 rrrotrów. Kenichi Ho
rie.. chce być pierwszym żegla
rzem, który opłynie kulę ziem
ską przez przylądek Horn i przez
Morze Arktyczne. Trasa wynosi
ponad SQ tys. kilometrów. Horie

wystartował z japońskiego por
tu Jura i planuje zakończyć rejs
w grudniu 1979 r.

kronika
wypadków

Podczas minionej doby na tere
nie naszego miasta i województwa
miały miejsce ? wypadki drogo
we, w których 2 osoby zostały
ranne: ponadto doszło do 8 kolizji.

S.+p.

Józef Szuba
inżynier rolnik

wieloletni działacz kółek rolniczych w Krakowskiem, ka
pitan Armii Krajowej, odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi z Mieczami, były Król Bractwa Kurkowego — Rcx

zlgricolą — znwł w Krakowie dnia 15 grudnia 1978 roku.

Pogrzeb odbędzie się w środę. 20 grudnia, o godzinie 14.

n* cmenlartn Rakowickim — o czyni z głębokim żalem
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Plenum KW PZPR

w Tarnowie
18 om. odbyio się plenum Ko

mitetu Wojewódzkiego PZPR w

Tarnowie. Na obrady, którym
przewodniczył I sekretarz KW

PZPR w Tarnowie Stanisław

Gębala, przybyli: z-ca kier.

Wydziału. Kultury- KC PZPR

Józef Trzciński i st. inspektor
Wydziału Organizacyjnego KC
PZPR Kazimierz Groń.

Tematem obrad była: „Ocena
praćy ideowo-wychowawczoj w

zakresie kształtowania postaw .

obywatelskich na tle realizacji
zadań społeczno-gospodarczych". -

Podsumowując dyskusję Stani
sław Gębala wskazał na istnie- ■
jące jeszcze reżerw'y w pracy
politycznej i doskonaleniu dzia
łań partyjnych w omawianym
na plenum zakresie.

Jubileusz ogrodników
W krakowskim Oddz. NOT od

było się w 20-lecie działalności
Slow. Inżynierów i Techników

Ogrodnictwa uroczyste plenum.
ZK Oddz. SITO, na którym prze
wodniczący mgr inż. St. Cebu- ,

lewski omówił uchwały walne- •

go zjazdu SITO w Warszawie, .

które wzywają cale środowisko
techniczne ogrodnictwa do Wię- .,

kszych wysiłków na rzecz przy- ,

spieszenia' rozwoju gospodarki .

rolnej. ZK Oddz. SITO zarnici'za
w‘ przyszłym roku organizować
kursy specjalistyczne i seminaria

pogłębiające wiedzę ogrodniczą,
a ponadto rekonesansy fachowe .

w przodujących placówkach u- .

praw oraz dyskusje klubowe. •

Krak. Oddz. SITO współpracuje
ściśle z krakowską AR, Sp-nią
Ogrodniczą, Redakcją „Echa
Krakowa” (konkurs „Kwiaty dla ,

miasta”),., jak ;też z obchodzącym
obecnie 85-lecie istnienia Stówa-,
rzyszeniem Ogrodniczym.

Podczas obrad wręczono Zło
te i Srebrne Odznaki ,,Za zasługi -

dla ziemi krakowskiej”
pracę społeczną dla m.

•■wal’,, które otrzymali:
mgr -inż. .Maria
Michóńska i T.

Roma Mikuła.

Powstaje monografia
Zakopanego

Kończy się 400-setny rok ist- ■
nienia Zakopanego.

Przedostatnim akcentem za
kończenia obchodów czterystóle-
cia jest rocznicowa sesja nauko
wa, jaka dziś kończy się w pod
tatrzańskiej miejscowości.

Na sesję Miejski Komitet FJN

i Rada Narodowa zaprosiły' za ■
pośrednictwem Instytutu Histo-’
rii Uniwersytetu Jagiellońskie
go wielu współautorów powsta
jącej dwutomowej monografii
Żakopanbgó.

Wygłoszone na ■sesji referaty
poświęcone historii Zakopanego
w ciągu minionych 400 lat, zar

powiadają, że monografia, tego
tak nietypowego .miasta będzie ,

i bardzo ciekawa, (a. rak)

i „za
Kraka- .

mgr. inż, ■
Gajoch, Barbara .

Gryrriewicz oraz

(Z)

fi tw.n..,
do ję-

Po wypadku na Odrze
Trwa — prowadzona w trud

nych warunkach atmosferycz
nych — akcja w rejonie Brzegu .

Dolnego (Woj. wrocławskie) pa
zatonięciu promu transportowe
go. Zlokalizowano miejsce,, da

którego nurt Odry zaniósł zato
piony prom o nośności

Rozpoczęto przygotowania
go wydobycia.

Zidentyfikowano zwłoki

wydobytych
promu,
za ni.

i wrocławskie), Adam Palychzc
i zam. w Będzinie, Zofia Pancerz

zamieszkała w Przychoriniey
(woj. nowosądeckie) przebywają
ca czasowo w Ścinawie.

Prowadzone jest dochodzenie

w celu ustalenia przyczyn Wy
padku.

trzech

dotąd pasażerów
Są to: Stanisława Kuf?.*’

we wsi Tarcholice (woj.
Adam



Nr 235 ff5257j
/ Fcffu nAKowx

Str? 3

Odnowa zabytków Mowa
ważnym czynnikiem życia społecznego
całej polskiej zbiorowości

Wystąpienie Kazimierza Barcikowskiego z-cy członka

Biura Politycznego, I

SZANOWNI TOWARZYSZE
I OBYWATELE!

Prsed formalnym rozpoczę
ciem posiedzenia Społeczne
go Komitetu Odnowy Zabyt

ków Krakowa pragnę w imieniu
władz i mieszkańców Krakowa

podziękować Wam wszystkim za

wyrażenie zgody na wejście w

jklad Komitetu. Przyjmujemy
Waszą decyzję z szacunkiem na
leżnym ludziom podejmującym
działalność społeczną w imię re
alizacji' doniosłego celu jakim
jest zachowanie dla potomności
zabytków naszej narodowej kul
tury „w. starej stolicy Polski —

Krakowie. Szczególne słowa po
dziękowania kieruję do towarzy
sza profesora HENRYKA JA
BŁOŃSKIEGO, przewodniczące
go Rady Państwa PRL, który
wyraził zgodę na objęcie prze
wodnictwa naszego Komitetu.

Wcześniej myśl o powołaniu
Komitetu znalazła gorące popar
cie towarzysza EDWARDA
GIERKA, I sekretarza KC
PZPR, co znalazło wyraz we

wniesieniu tej sprawy pod obra
dy Biura Politycznego KC PZPR.

Przychylne stanowisko kierow
nictwa naszej partii oraz brat
nich stronnictw politycznych za
decydowało o powołaniu naszego
Komitetu przez Prezydium Ogól
nopolskiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu. Czuję się oso
biście zobowiązany do wyrażenia
podziękowania za podjęcie tych
doniosłych dla polskiej kultury
decyzji. Wysoko je sobie ceni
krakowska społeczność.

Troska o zachowanie dla po
tomności krakowskich pomni
ków historii polskiej narastała
wraz z rozwojem świadomości

narodowej, z rozszerzaniem się
patriotycznej więzi społeczeń
stwa polskiego. Jej owocem w

drugiej połowie XIX wieku by
ła restauracja Sukiennic przy
■czynnym udziale Jana Matejki
oraz zabiegi wokół uratowania

przed zniszczeniem zespołu wa
welskiego zamienionego na ko
szary przez Austriaków.- Po od
zyskaniu niepodległości podjęto
prace konserwatorskie na Wa
welu, zmierzające do przywróce
nia dawnej świetności siedzibie

królewskiej. Po wyzwoleniu
kraju spod hitlerowskiej okupa
cji dokonano ogromnego wysił
ku aby odzyskać wywiezione
skarby narodowej kultury i u-

dostępnić je społeczeństwu w

............

’

o-

prawie. W miarę zwiększania się
możliwości państwa rozszerzono

front prac konserwatorskich.

należytej architektonicznej

sekretarza KK PZPR

Przełomowe znaczenie w tym
względzie miała uchwała Biura

Politycznego KC z roku 1974 roz
szerzająca zasięg prac na cały
zespół staromiejskiej zabudowy
Krakowa.

Mówię o tym dlatego, ie po
dejmowane przez nas dzieło ma

świetną przeszłość, której szczyt
na kontynuacja przypada w u-

dziale naszemu Komitetowi. Co

więcej, właśnie poprzez działal
ność Społecznego Komitetu chce-

my nawiązać do tradyęji, że za
chowanie zabytków Krakowa

jest troską całej polskiej społe
czności. Upoważnia nas do tego
fakt, że zabytki Krakowa są
niezbywalnym dobrem całego,
narodu.

Świadczenia państwa na od
nowę Krakowa są znaczne i z

roku na rok wzrastają. Należy
założyć, że tak będzie i w la
tach następnych. Jednak zada
nie, przed którym stoimy jest
na tyle ogromne i w wykonaw
stwie skomplikowane, że zreali
zowanie go wyłącznie na drodze
działań państwowych musiałóby
i trwać długo i ograniczyć efekt

społeczny prac. Dlatego wła
śnie pragniemy odwołać się do
ofiarności społecznej, która mo
że zwiększyć środki finansowe,
przyspieszyć wykonawstwo prac,
ale również — i kto wie czy to
nie najistotniejsze — uczynić z

odnowy zabytków Krakowa wa
żny czynnik życia społecznego
całej polskiej zbiorowości. W

tym właśnie sensie mamy niepo
wtarzalną szansę ożywienia hi
storii w dniu dzisiejszym społe
czeństwa. Osiągniemy to jeśli
działalności naszej nadamy za
sięg powszechny.

Zabierając głos w imieniu
władz Krakowa, jestem zo
bowiązany oświadczyć, że ze

swej strony dołożymy wszelkich

starań’, aby prace nad odnową
Krakowa przebiegały dobrze, po
prostu zgodnie z oczekiwaniami

kraju. W tym przekonaniu u-

twierdza mnie rosńące/Zaanga
żowanie społeczeństwa krakow-
wskiego w tym dziele. Świadczą
o tym wpłaty i deklaracje po
mocy zgłaszane jeszcze przed
dzisiejszym inauguracyjnym po
siedzeniem Komitetu przez mie
szkańców, załogi robotnicze, jed
nostki wojskowe, szkoły i orga
nizacje społeczne. Korzystając z

okazji wyrażam podziękowanie
wszystkim ofiarodawcom. Po-

zwólcie, że w imieniu nas wszy
stkich poproszę o objęcie prze
wodnictwa obrad Komitetu już
jego przewodniczącego towarzy
sza Henryka Jabłońskiego.

Odnowa I ochrona zabytków Krakowa

jest dziełem, które powinno dokonywać się
przy współudziale wszystkich Polaków

Przemówienie Henryka Jabłońskiego przewodniczącego Rady Państwa PRL

SZANOWNI ZEBRANI 1

Powierzono
nam zadanie do

niosłe i wielce zaszczytne,
ale zarazem złożone i trud

ne. Wymaga ono bowiem przy
rozważaniu programów reno
wacyjnych, jak również w

działalności organizacyjnej i

propagandowej pełnego uwzglę
dnienia nie tylko przeszłości
Krakowa i jej materialnych
śladów, ale równocześnie jego
współczesnej roli i jego perspe
ktyw.

To nie miasto — muzeum, ale
duże centrum przemysłowe,
zajmujące poważne miejsce w

gospodarce państwowej, to

wielki zespół prężnych placó
wek naukowych i jedna z

głównych baz kształcenia naj
wyżej kwalifikowanych kadr,
to tętniące życiem środowiska

artystyczne, wpływające na

rozwój różnych dziedzin naszej
współczesnej kultury narodo
wej.

UNESCO na pierwszej liście

zabytków światowego dziedzic
twa kulturalnego wśród 12 za
ledwie obiektów umieściło ze
spół architektoniczno-urbani
styczny Krakowa. Mamy więc
jako ci, którzy o jego losach

decydują, moralne zobowiąza
nia natury ogólnoludzkiej. Z

tych względów wystarczyłoby,
być może, rozważać problemy
Krakowa z jednego tylko, naz-

wijmy tó skrótowo — konser
watorskiego punktu widzenia.
Ale czy można by tak patrzeć
na jedno z głównych i wciąż
rozwijających się miast Polski?

Oczywiście, że nie!
A z kolei zadajmy sobie in

ne pytanie, wywodzące się z

bezspornego stwierdzenia, że

przemysł jest najsilniejszym
czynnikiem miastótwórczym, de
cydująco .wpływającym na je
go kształt: może błędem było
uprzemysłowienie Krakowa i

należy cofnąć cały, już w XIX
wieku rozpoczęty proces? Nikt
naturalnie ani na tej sali, ani

poza nią takiego wniosku by
nie postawił.

Jedynie
słuszne więc, choć

praktycznie wcale niełatwe
rozwiązanie podpowiedzieć

nam może uznanie aktualnego
miejsca i roli Krakowa w ży
ciu kraju i narodu — za punkt
wyjścia wszelkich naszych roz
ważań. Czy to oznacza przejście
do porządku dziennego nad jego

Doniosła uroczystość na Wawelu
(Dokończenie ze itr. 1)

niejszych wartości naszej kultu
ry. Jerzy Majewski oświadczył,
że społeczeństwo Warszawy de
klaruje odnowienie jednego, z

zabytkowych obiektów Krako
wa.

Deklarację wszechstronnej po
mocy i współudziału w pracach
związanych z odnową zabytków
złożył w imieniu całego środo
wiska naukowego Krakowa i
studentów wyższych uczelni
rektor Uniwersytetu Jagielloń
skiego prof. Mieczysław Hess.

Szczególnie wzruszające było
dla krakowian przypomnienie
roli jaką odegrał Kraków w u-

trzymaniu polskości Górnego
śląska. Mówił o tym I sekretarz
KW PZPR w Opolu Andrzej Ża
biński, ofiarowując miastu kon
kretną pomoc w postaci odno
wienia zespołu kamienic przy
ul. Gołębiej 14, 16, 18- Równie

cenną pomoc (wiemy z doświad
czenia jak zawsze rzetelną) za
deklarował w imieniu żołnierzy
WP generał broni, wiceminister

obrony narodowej, szef Główne
go Zarządu Politycznego WP,
Włodzimierz Sawczuk.

Deklaracje czynnego włącze
nia się we wszystkie prace zwią
zane z wielkim dziełem odnowy
Krakowa złożyli również prof.
Jerzy Bukowski, honorowy pre
zes NOT i Stanisław Gabrielski,
przewodniczący ZG SZSP. W

dyskusji głos zabrał również dy
rektor Państwowych Zbiorów
Sztuki na Wawelu prof. Jerzy

cając więżącemu się ściśle z od
nową zabytków problemowi czy
stego powietrza nad Krakowem.

Po zakończeniu dyskusji prze
wodniczący Komitetu prof. Hen
ryk Jabłoński przedstawił pro
ponowany skład prezydium Ko
mitetu, który został jednomyśl
nie przez uczestników posiedze
nia przyjęty. Przyjęto .również

regulamin pracy Komitetu, plan
pracy na rok 1979, uchwałę o

przeznaczeniu środków społecz
nych na remonty w roku 1979
oraz powołano 4 komisje proble
mowe. Na wniosek przewodni
czącego, uchwalono również apel
do społeczeństwa, którego treść

drukujemy na str. 1.
*

Po przerwie uczestnicy pierw
szego posiedzenia Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa wysłuchali krótkiego
koncertu w wykonaniu Zespołu
Madrygalistów i „Capelli Craco-

yiensis” pod dyrekcją Stanisła
wa Gałońskicgo. Jako soliści

wystąpili Kaja Danczowska —

skrzypce, Antoni Pilch — lut
nia, Jerzy Łukowicz — akom
paniament i Danuta Michałow
ska — recytacja.

*

Po
zakończeniu obrad człon

kowie Komitetu w towarzy
stwie przedstawicieli władz

miasta zwiedzili Zbiory Wawel
skie, zapoznali się z przebiegiem
prac w niektórych odnawianych
obiektach, a p godz. 15.30 przy-

| byli na Rynek Główny, gdzie
sztoki na waweiu. yiw. . . . .. ,Szabłowski wiele uwagi Doświę-I nie opodal płyty upamiętniającej

przysięgę Kościuszki usta,wiono
skarbonkę na ofiarowywane
przez krakowian i gości miasta
datki, które wzbogacą fundusz

przeznaczony na odnowę zabyt
ków.

Skarbonkę ustawioną z inicja
tywy redakcji „Echa Krakowa”

wykonali społecznie pracownicy
Wojskowych Zakładów Remon
towych: Aleksander Gruszecki.

Jerzy Ożga, Jan Polakiewicz,
Stanisław Wierzba, Józef Szaro
ta, Jan Krupa i Edward Pławec-
ki wg projektu mgr inż. arch.
Jacka Pióreckiego. Napisy na

skarbonce są dziełem grawera
Stefana Sikory.

Henryk Jabłoński wyraził swe

uznanie dla tej inicjatywy i

przekonanie, iż skarbonka jako
jeden z namacalnych dowodów

społecznego zaangażowania w

dzieło odnowy Krakowa służyć
będzie dziełu temu dobrze. H.
Jabłoński był pierwszym wrzu
cającym do skarbonki pieniądze,
które zasilą fundusz odnowy. Za

jego przykładem poszli obecni
członkowie Społecznego Komi
tetu.

Uroczystości towarzyszyły
dźwięki krakowskiej kapeli, a

podziękowania za rozpoczęcie
społecznej zbiórki na rzecz od
nowy złożyli Henrykowi Jabłoń
skiemu przedstawiciele Bractwa

Kurkowego i krakowskie kwia
ciarki ofiarowując przewodni
czącemu Rady Państwa bukiet
kwiatów. Drugą skarbonkę wy
konaną przez Zakłady „Polfa”,
ustawiono na Wawelu, (e)

przeszłością? Przeciwnie, to tyl
ko oznacza, że musimy pokonać
znacznie więcej trudności by
zapewnić jak najlepszą i możli
wie najtrwalszą odnowę całego
zespołu zabytkowego i włączyć
go jako organiczną całość w ży
cie miasta, umacniając zarazem

jego ogólnonarodowe funkcje.
Czy w takim postawieniu

sprawy, w akcentowaniu współ
czesności gdy
tu troska o

epok, istnieje
sprzeczność?

Ten, kto by tak sądził, dawał
by świadectwo, iż nie do końca

przemyślał czym jest Polska
Ludowa, jakie jest jej miejsce
w dziejach naszej Ojczyzny.

To przecież nie frazes, pow
tarzany dla piękna jego brzmie
nia, gdy . mówimy, że Polska
Ludowa jest ukoronowaniem

całego naszego procesu histo
rycznego. To bezsporna i oczy
wista prawda. A jeśli tak — to

jest Polska Ludowa spadkobier
czynią wszystkiego, co stworzy
ły formacje poprzednie, a my,
współcześni, dziedziczymy cały
dorobek klas, które zeszły
z historycznej areny. I jest
szym świętym obowiązkiem
spolić ten dorobek z tym,
tworzymy dziś i tak pomnożo
ny spadek przekazać potomno
ści.

Uczeni wypracowali słuszne

niewątpliwie definicje pozwala
jące bezbłędnie posługiwać się
pojęciami: naród, narodowość,
plemię, ród, Dali nam wiele u-

jęć precyzyjnie określających
czym różni się naród feudalny
czy burżuazyjny od narodu so
cjalistycznego. To wszystko
prawda, ale czy mówiąc: nie
mowlę, dziecko, młodzieniec —

nie myślimy wciąż o człowieku?

I, niech mi wybaczą moi ko
ledzy— historycy, że o histo
rycznym Krakowie myśląc, o je
go dawnym i obecnym miejscu
w Ojczyźnie, nie do nich się od
wołam, lecz do słów poety, że

powtórzę za Cyprianem Nor-:
widem:

„Od narodu do plemienia
Jak od kwiatu do korzenia”.

Najpotężniejsze, najwspanial
sze drzewo pozbawione korzeni
zemrze, nie rozkwitnie, nie wy
da owoców. I choć ^wszelkie a-

nalogie tylko część prawdy mo
gą pokazać — i ta część wy
starcza byśmy wyjaśnili sobie

jaki powinien być nasz stosunek
do przeszłości i przyszłości mia
sta, które przez wieki było o-

środkiem centralnym naszej
państwowości polskiej, wielkiej
doniosłości — i wówczas gdy
państwa własnego brakło — o -

gniskiera kultury, kształtującej
osobowość narodu.

To
nie przypadek, nie jakiś

z bliżej nie znanych przy
czyń wynikający zbieg oko

liczności sprawił, że właśnie te
raz, w Polsce Ludowej, gdyś-

'

my dzięki rozwojowi naszej go
spodarki mocniej się poczuli.,
zwracamy się z troską głęboką

’ ku zabytkom przeszłości, że sta
ramy się przywrócić im dawny

> blask, że pilnie rozglądamy się
■po kraju gdzie i co da się ura

tować z tego, co niszczył czas,
• klęski wojenne i lata chude,
. gdy ciężar najprostszych po

trzeb nas przygniatał, nie po
zwalając na podejmowanie za-

zgromadziła nas

zabytki dawnych
jakaś wewnętrzna

już
na-

ze-

co

dań, których wagę znaliśmy,
lecz sił na nie nie starczało.

Ale Kraków — to nie jeden z

zabytków, choćby najcenniej
szych. Miał on w przeszłości, a

więc i dziś mieć musi miejsce
szczególne. To nie problem mia
sta czy regionu, lecz kraju, na
rodu, to sprawa nas wszystkich,
niezależnie od tego gdzieśmy się
urodzili czy gdzie żyjemy. To
znacznie więcej niż nieodzow
na potrzeba. To sprawa honoru

narodowego. Dlatego też od

szeregu już lat jest ona przed
miotem zainteresowania central
nych : władz państwowych.

Uczynione już zostało wiele
dla ochrony wartości stare
go Krakowa. Uchwała Ra

dy Ministrów z 1961 roku

stworzyła warunki dla wykona
nia najpilniejszych prac zabez
pieczających przede wszystkim
zasoby lokalowe Starego Mia
sta. Kolejna uchwała z 1967 ro
ku umożliwiła kontynuację
tych działań. W latach 1961—
1974 na ratowanie zabytków
Krakowa przeznaczyliśmy okala
1,4 mld złotych. Mimo znaczne
go wysiłku były to jednak dzia
łania o charakterze doraźnym,
rozw’iązujące tylko najpilniej
sze, nie cierpiące zwłoki zada
nia. Podjęte w 1974 roku przez
Biuro Polityczne KC PZPR i

Radę Ministrów uchwały w

sprawie ochrony zespołów . za
bytkowych Krakowa dokonały
zasadniczego zwrotu w podejś
ciu do( tego problemu. Sprawę,
odnowy ujęto kompleksowo, u-

względniając w programie prac
konserwatorskich także przebu
dowę infrastruktury miasta. W
rezultacie powstał
program — jak to może

najszczęśliwiej pod względem
językowym, ■ale zrozumiale w

treści nazwano .

— rewaloryzacji
starego Krakowa, to' znaczy,, te
go typu odnowy. która chroniąc
wartości kulturalne przystoso
wuje substancję miasta do dal
szego życia w nowych i wciąż
zmieniających się warunkach.

Zadanie to wielkie i złożone,
w takiej formie i w takim za
kresie dotychczas nie podejmo
wane, znacznie trudniejsze niz

rekonstrukcja warszawskiej
Starówki czy odbudowa zabyt
kowej części Gdańska. Wyma-

'

ga więc ono dużego skupienia
sił i środków, rozwagi i śmia-

' łości zarazem. Nie może też być
■ono dziełem samych krakowdan,
■lecz musi się stać ambicją po-

powszechną, ogólnokrajową.
‘

Stąd zrodziła się idea pówo-
j łania naszego Komitetu. Zada

nia jego sprecyzujemy dziś

wspólnie i tylko jako wstęp do

dalszych rozważań pozwalam
sobie wymienić:

— nadanie ogólnonarodowego
charakteru podejmowanemu
dziełu;

— stworzenie forum dysku
sji i konsultacji ze specjalista
mi z całego kraju dla wyboru
najlepszych metod spożytkowa
nia przeznaczonych na ten cel
środków oraz racjonalizacji po
szczególnych przedsięwzięć;

— nadanie kierunku dotych
czasowym inicjatywom społecz
nym i wyzwalanie nowych ini
cjatyw. pobudzających ofiarność

obywatelską i czyny służące
sprawie realizacji przyjętego
programu;

— popularyzację sprawy od-

generalny
nie

Henryk Jabłoński

w Uniwersytecie Jagiellońskim
13 bm. w auli Collegium No-

vum Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie odbyła się
uroczysta akademia zorganizo
wana z okazji 60. rocznicy utwo
rzenia KPP i 30. rocznicy Kon
gresu Zjednoczeniowego PPR i
PPS. Omówiono na niej sytua
cję w polskim ruchu robotni
czym w okresie międzywojen
nym oraz przed utworzeniem
PZPR.

Podczas akademii członek Biu
ra Politycznego KC PZPR, prze
wodniczący Rady Państwa —

HENRYK JABŁOŃSKI wręczył
102 kandydatom i członkom par-

budowy i ochrony- zabytków
Krakowa w całym spółeczeń- ...

stwie jako dzieła, które powin
no dokonywać, się przy współ-
udziale wszystkich Polaków.

W ten sposób nawiązujemy
do znakomitych doświad- .

częń, jakie zdobyliśmy w

Polsce Ludowej, wykazujących
zdolności naszego społeczeństwa

'

do wspólnych wielkich czynów,
a równocześnie pragniemy
stworzyć organizm społeczny -.

gwarantujący, że prace, którym
zamierzamy patronować zna
mionować będzie gruntowną
przemyślenie, gospodarność i

porządek.
Odwołując się do patriotyzmu

społeczeństwa musimy dołożyć
maksimum

jego był ż
kiem i jak
korzystarty.

Sądzę zarazem, że wielką ko
rzyść z naszej działalności od
nieść może również samo społe
czeństwo. Propagując ideę od
nowy zespołu zabytkowego Kra
kowa, • starej stolicy Polski,
przywołując na pamięć wielo
wiekowe dzieje naszej państwo
wości pogłębiać powinniśmy
kulturę państwową, umacniać

myślenie kategoriami państwa,
wiązać uczuciowo przeszłość,.,
teraźniejszość i przyszłość w

sercach najszerszych rzesz oby
wateli.

Jeśli choćby w najskrom
niejszej mierze potrafimy się
do tego ^przyczynić — przy

służymy się dobrze wzbogace
niu sił twórczych naszego naro
du.

starań, by wysiłek
należytym szacun-

najracjonalriiej wy-

Prezydium
Społecznego Komitetu

Odnowy Zabytków
Krakowa

tii legitymacje. Składając gratu-
lajce odznaczonym H. Jabłoński
nawiązał do 60. rocznicy powsta
nia KPP i 30. — utworzenia
PZPR. Mówca podkreślił, że za
równo przed 30-u laty, gdy
kształtowała się władza ludowa
i obecnie, gdy legitymuje się ona

potęż.nym dorobkiem, otrzymanie
legitymacji partyjnej oznacza

przyjęcie odpowiedzialności za

losy narodu, za współczesność i

przyszłość Ojczyzny.
H. Jabłoński spotkał się z kie

rownictwem UJ. Tematem spot
kania były problemy dalszego
rozwoiu Uniwersytetu

Henryk JABŁOŃSKI —

członek Biura Politycznego
KC PZPR, przewodniczący
Rady Państwa, przewodni
czący OK FJN, przewodni
czący Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krako
wa;

Edward BABIUCH — czło
nek Biura Politycznego KC.
PZPR, z-ca przewodniczące-
go Rady Państwa; Kazimierz
BARCIKOWSKI — z-ca

członka Biura. Politycznego
KC, I sekretarz KK PZPR;
Wit DRAPICH — wiceprze
wodniczący OK FJN; Cze
sław DROŻDŻ — dyrektor
naczelny Huty im. Lenina;
Stanisław GABRIELSKI —

przew. ZG SZSP; Stanisław
GUCWA — prezes NK ZSL,
marszałek Sejmu. PRL: Eu
genia KEMPARA — członek
Rady Państwa, przewodniczą
ca KRKP; Marian KONIE
CZNY — rektor ASP w Kra
kowie, przewodniczący KK
FJN: Stanisław LEWANDO
WSKI — sekretarz CRZZ;
Jerzy ŁUKASZEWICZ — z-ca

członka Biura Politycznego
KC, sekretarz KC PZPR;
Marian MIĘSOWICZ — prze
wodniczący Oddziału PAN w

Krakowie; Tadeusz W.
MŁYŃCZAK — przewodni
czący- CK SD, z-ca przewod
niczącego Rady Państwa;
Zygmunt NAJDOWSKI —

minister kultury i sztuki;
Stefan OLSZOWSKI — czło
nek Biura Politycznego KC,
sekretarz KC PZPR; Kazi
mierz SECOMSKI — wńce-
prezes Rady Ministrów; Zyg
munt SKIBNIEWSKI — pre
zes Towarzystwa Urbanistów
Polskich; Jerzy SZABŁOW
SKI — dyrektor Państwo
wych Zbiorów Sztuki na

Wawelu.
Funkcję sekretarza Komi

tetu powierzono Stefanowi
MARKIEWICZOWI — sekre
tarzowi KK PZPR. Funkcję
przewodniczących komisji o-

bjęli: organizacyjnej — Ste
fan MARKIEWICZ, sekre
tarz KK PZPR; inicjatyw
społecznych — Apolinary
KOZUB, dyrektor Krakow
skiej Fabryki Kabli; progra
mowania i realizacji — Hen
ryk ZARĘBA, dyrektor Zje
dnoczenia „Budostal”: propa
gandy — Zbigniew REGUC-
KI, redaktor naczelny „Ga
zety Południowej”.

■»
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Nowy rodzaj usług
jubilerskich

STEREOFONICZNY ze
staw „Dual” — sprze
dam. Oferty 72180 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

FIAT126p—850—1978
— sprzedam. Tel. 159-35,
w godz. 17—19.

g-72590

▲

A

A

OFERUJE

zakład Oddziału Usług Metalowych

HUCIE, osiedle SŁONECZNE nr 15

i Elektrotechnicznych „.Automat”

szlifowania kamieni jubilerskich
oraz korali i bursztynów
odnawiania kamieni

obróbki materiału na kamienie jubilerskie
nowo otwarty

SMaSZMffiJS

w NOWEJ

(w lokalu Zakładu Usług Optycznych)
i zaprasza PT Klientów w godzinach 11—19, w sobo
ty 11—18. K-8637

Praca
LEKCJE języka francu
skiego. Chaberska, tel.
296-36.

POTRZEBNA dochodzącą
do starszej osoby. Flo
riańską 32/16a.

g-72423

SYRENA 105-, wylosowany
— sprzedam. Oferty 72705
;, Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

VOLKSWAGEN 1600 ccm

limuzyna — sprzedam.
Oferty 72696 „Prasa”
Kiaków, Wiślna-2 .

SUKNIĘ ślubną na wy
soką, szczupłą — sprze
dam. Tel. 844-95, w godz.
8—15. g-72586

ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO

w KRAKOWIE, al. PLANU 6-LETNIEGO nr 152

uprzejmie informują, że z dniem 2 grudnia br.

PILNIE poszukuję opie
kunki do starszej spraw
nej fizycznie osoby. Wa
runki bardzo korzystne.
Oferty 72615 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MATEMATYKA — kore
petycje. Ryszka, tel.
329-21 (grzecznościowy)
godz. 10—18.

g-72846

FUTERKO z królików —

białe z czarnym, rozmiar
46 — sprzedam. Tel. 131-62,
godz. 17—20.

ROSYJSKI — korepety
cje: Trzcińska, Kołłątaja
6/29. g-72654

TAKSOMETR „Hałda” —

sprzedam. — Oferty 72719
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

GITARĘ Fender — Jazz-
Bass, sprzedam. Tel.
385-24 . g-72603

2 AKORDEONY Weltmei-
ster 120 basów sprzedam.
Nowa Huta, os. Zielone
21/28. g-72607

FIAT 125 p, rok produk
cji 1975, stan bardzo do
bry — sprzedam. Telefon
276-95, godz. 17—20.

g-72804

NASTĄPIŁA ZMIANA dotychczasowego NUMERU

CENTRALI TELEFONICZNEJ z 403-40

FI IZY sprzedam. Tel.
315-57. g-72613

SZAFĘ trójdzielną du
żą, odnowioną — sprze
dam. Tel. 393-52.

g-72584

na 473-33
SYRENĘ Bosto, fabrycz
nie nową — sprzedam.
Oferty 72620 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

WZMACNIACZ angielski
H/H 115 BASS — sprze
dam. Kraków, Krowo
derska 61A/9.

&

NOWY „Autovox Melo-
dy” — samochodowy od
biornik radiofoniczny ze

stereofonicznym odtwa
rzaczem kasetowym —

sprzedam. Oferty 72622
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KOŻUCH męski, długi,
rozmiar 52-54 — sprze
dam. Tel. 724-94.

g-72685

PILNIE poszukuję samo
dzielnego pokoju w cen
trum. Czynsz do uzgod
nienia. Tel. 641-34.

g-72320

KALKULATOR SR-51-II
tanio sprzedam. — Tel.
245-43. g-72781

BUTY narciarskie „Rie-
ker” nr 43 — sprzedam.
Tel. 270-63.

CITROEN GS, poj. 1015,
roli 1974 — jesień, stan

idealny — sprzedam.
Oferty 72190 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2 lub te
lefon 220-11 wew. 138,
godz. 7—8 rano.

MŁODY mężczyzna po
szukuje niekrępującego
pokoju. Oferty 72318 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KOŻUCH damski nowy —

sprzedam. Tel. 467-75.

g-72787

NAGRODA! Zaginęła w

okolicy al. Słowackiego
suczka mała, żółta, mie
szaniec ratlerka. Odpro
wadzić: Karłowicza 17/6
tel. 303-62.

g-72693

g-72624

BONY PeKaO — sprze
dam. Tel. 360-94.

g-72631

FIAT 126 p, nowy — za
mienię na Syrenę Lux.
Telefon 105-68, godz. 16—
23. 72878-g

„SYRENA 104” stan do
bry — sprzedam. Tel.
755-06, od godz. 16.

g-72621

KOŻUCHY damskie: dłu
gi i krótki, eksportowe,
nowe — sprzedam. — Ul.
Kolberga 7/21, od godz. 14

72756-g
KOŻUCH nowy damski
— sprzedam. Os. Tysiąc
lecia 26 m. 16.

g-72644

FIAT 125 p, rok 1971 —

silnik po remoncie, sprze
dam. Tel. 744-56 — po
godz. 15.

WARSZAWA - Śródmieś
cie! M-2 spółdzielcze za
mienię na Kraków. Ofer
ty 72147 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

M-3 osiedle Wiśniowa —•

III p., ślepa kuchnia —

zamienię na równorzędne
(może być Prokocim, Ko
złówek). — Oferty 72139
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SUPERKOMFORTOWE —

spółdzielcze, M-3 w Wie
liczce — zamienię na po
dobne w Krakowie. Ofer
ty 72169 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój stu
dentce. Floriańska 19J2d,
III p. oficyna. g-72275.

PRZYJMĘ na mieszkanie
panienkę pracująca, nie
palącą. Radomska 7. Doj
ście od ul. Trębacza.

g-72280

POKÓJ z kuchnią suoer-

komfortowe, własnościo
we i /2 pokoje z kuchnią
superkomfottowe, własno
ściowe — zamienię na je
dno większe sunerkom-
fortowe. — Oferty 72286
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Nieruchomości

POTRZEBNA natychmia
stowa pofnoc do siedmio
letniego chłopca na dzie
sięć godzin dziennie. Wa
runki do omówienia.
Adres: Dauksza, Kraków,
ul. Łobzowska 27/6.

g-72159

Matrymonialne

45-LETNIA, samotna, we
soła, uczciwa, wykształce
nie średnie, chętnie pozna
przyjaciela. Cel matrymo
nialny. Oferty 72709 ^Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GARAŻ składany na Fia
ta 126 p ■— sprzedam. —

Adres: Kraków, ul. Pła-
szowska Boczna 6/1.

g-72717

FLIZY sprzedam. Łużyc
ka 45/19 lub tel. 285-93 —

wieczorem.

Nauka

CHEMIA — korepetycji
udzieli magister Kołacz,
tel. 270-22 wew. 53-by, pu
godz. 19.

MATEMATYKA — kore
petycje — mgr Zapała,
te.. 408-17.

g-69980

POSZUKUJĘ nauczyciela
języka niemieckiego:
2<i0śzenią: tel. 325-55,
godz. 17—20.

g-72429

ROZWIEDZIONY pozna
panią do lat 30. Cel ma
trymonialny. Oferty 72859
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KAWALER, lat 25, wzrost
168 — pozna panią do lat
26, posiadającą mieszka
nie Może być rozwie
dziona. Cel matrymonial
ny Oferty 72227 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Kupno

TAKSOMETR kupią. Tel.
<270-57, • wieczorem.

.. g-?7237i.

g-72716

HEBLARKĘ grubościową
z wyrowniarką 250 oraz

600 mm, wraz z wiertarką
i piłą — sprzedam. Ofer
ty 72/12 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

PRALKĘ automatyczną —

PS 663 S Bio, z gwaran
cją, sprzedam. — Oferty
7z/u8 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SUMATOR „Consul” —

sprzedam lub zamienię na

maszynę walizkową do pi
sania. Oferty 72135 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

kreśleń technicznych bu
dowlanych, maszynowych

oraz

kosztorysowania robót
budowlano - montażowych

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

w Krakowie. - Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38

telefon 639-41, 652-98, co.

dziennie w godzinach 8—17

K-8688

TYSIĄC, bonów PeKaO

kupię. Tel. 717-15, godz.
15—16.

g-72395

KUPIĘ ładny obraz, me
ble stylowe, w dobrym
stanie i inne ładne
przeumioty antyczne uo

wyposażenia wnętrza.
Joanna Wagner, Często
chowa, Ludowa 257.

g-72137

10-tygod-
bokser, po

___ _________

— sprze
dam. Kraków, ul. Okólna
7/77 (Kózłówek).

g-72442

PIERŚCIONEK z brylan-, .

teńi 0,95 karata,*' sprze
dam. : Oferty 72276 „Prą-,
sa” Kraków, Wiślna 2.

MATRYCE do rurek włos
kich oraz maszynę do
Hot-Dogow *- sprzedam.
Oferty ,2278 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PŁASZCZ męski skórza
ny nowy — sprzedam.
Oferty 72431 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SZCZENIAKI
niowe rasy
championach

g-72720

WARSZAWĘ M-20, sprze
dam. Kraków, ul. Wio
senna 18.

DWÓCH niepalących, pra
cujących przyjmę na mie
szkanie. — Szlachtowskie-
go 28. g-72230

g-72735

KRZESZOWICE! — Dom
skanalizowany, ogród —

sprzedam. — Oferty 72557
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SYPIALNIĘ — orzech
kaukaski — sprzedam.
Tel. 350-49, wieczorem.

g-72869

MIKROSKOP — sprzedam.
Tel. 478-04, po godz. 19.

g-72739

ABSOLWENTKA poszu
kuje pokoju w centrum
Krakowa. — Oferty 72186
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Zguby

TEXA'S-Instruments ele
ktroniczny, z gwarancją
i zegarek kwarcowy. Tel.
301-43.

ORYGINALNĄ złotą pa
pierośnicę — sprzedam. —

Oferty 72741 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓj superkomfortowy
wynajmę 2 studentom. —

Oferty 72183 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KNAP Hanna, zam. Sta
rachowice, ul. Zachodnia
1, zgubiła indeks nr 4839
— wydany przez AWF
Kraków. g-72145

g-72870

KOŻUCH damski nowy
— sprzedam. Czepca
3/106. * g-72379

ZEGAREK elektroniczny
— sprzedam. Tel; 753-16.

g-72660

FIATA 125 p — 1500, rok
1971, przebieg 118.600 oraz

kożuch turecki, męski
„54” — sprzedam. Tel.
F?-42, .

RENAULT 4, mechanika
idealna — sprzedam na
tychmiast. Kraków, Wie
niawskiego 7 — Olsza.

g-72447

PRAKTICA L 2 z Panco-
lorerń 1,8/50 i obiektyw

Pentauon
gwaran-
Ul. Nad

szerokokątny
2,8/29, z ważną
cją — sprzedam.
Potokiem 8/98.

OKAZYJNIE sprzedam —

komplet mebli w stylu
nerokoko (ok. 1870 r.). —

Bielsko - Biała, Mickie
wicza 35/5.

WYNAJMĘ mieszkanie w

starym budownictwie. —

Mogą być peryferie. Tel.
628-52. g-72310

g-72751

NOWEGO Fiata 126 p —

sprzedam. Miechów, War
szawska I.

POSZU KUJ Ę garsoniery.
Tel. 749-53, po godz. 16.

g-72330

SYRENĘ 105, z 1975 roku
— tanio sprzedam. Tel.
638-40,. wewn. 608 — po
18. g-72798

MAŁE mieszkanie własno
ściowe w Krakowie — ku
pię. Oferty 72097 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ENCYKLOPEDIĘ cztero
tomową, fotel - bujak,
lodówkę Polar — sprze
dam. Oferty 72795 ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

4-POKOJOWE komforto
we, ogrzewanie, elektry
czne — zamienię na 2 sa
modzielne mieszkania po
2 pokoje. — Oferty 72098
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

FUTRO z piżmaków —

sprzedam. Tel. 253-39 —

wieczorem. g-72807

1*1 LNIE kupię M-2 włas
nościowe. — Oferty 72252
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

NAGRODA za odprowa
dzenie lub informację o

psie czarnym — pudlu —

zaginionym w nocy 9 bm.
— którym prawdopodob
nie zaopiekował się wła
ściciel taksówki
nej Wołgi. „_____

Bitwy pod Lenino 5/15
tel. 243-68.

czar-

Zgłoszeniar

g-72701
14 BM. zaginął w okoli
cach Błoń pies czarny —

wabi się „Kajtek”. Wia
domość: ul. Bujwida 4 1.

g-72720

Różne

ZESPÓŁ zagra na wese
lach. Tel. 757-08 .

g-72721
MEBLOŚCIANKI poleci
nowo otwarty pawilon
meblowy, Gaczorek, Kra
ków — Kronikarza Galla
26. g-70716

DRZWI harmonijkowe —

rozsuwane, skóropodobne
— poleca firma ,,Yana” —

Stefan Naleśnik, Kraków,
w sklepach: Rynek Kle-
pąrski 6, Pstrowskiego 36.

g-68355

PRZETARGI

Teatr STU w Krakowie, al. Krasińskiego 16 —

ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO zleci wykonanie prac sto
larskich w remontowanych budynkach przy al,
Krasińskiego 16 i 18.

Informacji dotyczących zakresu i terminu wy
konania prac udzielą dział techniczny Tę-

•atr.u. ■
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębior

stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.

Oferty, w: zalakowanych kopertach, z napi-.
sem „przetarg”, należy Składać w sekretariacie.
Teatru, w terminie do dnia 4 stycznia 1979
roku.

RSY
dziew .arstwa maszynowe
go ♦ manicure ♦ pedi
cure ♦ dziewzarstwa ręcz
nego i szydełkowania ♦

oraz hafciarstwa

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, uh DIETLA 38,

telefon 639-11, 652-98, co
dziennie w godzinach 8—17

PŁYTKI łazienkowe,
podłogowe, wyposażenie
łazienki, kuchni — kupię.
Oferty 72335 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

APARAT rentgenowski
tanio sprzedam. Oferty
72433 „Prasa” /Kraków,
Wiślna 2. ‘

g-72444

STARĄ ikonę — sprze
dam. Oferty 72809 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż

FIAT 125 p 1500, rok 1973,
68.000 km — sprzedam.
Oglądać: parking, plac
Szczepański, po 17-tej.

g-72424

KOŻUCH damski —

sprzedam. Ul. Komando
sów 3/4, kl. I, od godz.
19. g-72861

ZNACZKI polskie 1961-
1977 — sprzedam. Tel.
257-29. g-72862

SUKNIĘ ślubną ż trenem

sprzedam. — Ul. Sarego
26/11. g-72811

M-2 własnościowe Proko
cim i międzywojenne
85 m2, centrum — zamie
nię na 4-pokojowe mię
dzywojenne. Oferty 72264
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 6 stycznia'
1979 roku, o godzinie 10.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania przyczyny.

K-8801

ZASTAVĘ 1000 p, rok 1976
— sprzedam. — Oferty
72802 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

TAPCZAN dwuosobowy,
gocart dziecięcy pedało
wy _ sprzedam. — Tel.
107-25. g-72750

KOŻUCH damski beżowy
— sprzedam. Tel. 371-39.

g-72749

BŁAM karakułowy, łapki
Kraków,— sprzedam,

tel. 407-45.

g-72408

GARAŻ blaszany —

sprzedam. Dąbrowszcza
ków 10/56.

VW 1500 limuzyna, sprze
dam. Tel. 412-55, w godz.
8—15. g-72804

g-72407

KURSY
przygotowujące
do egzaminów

CZELADNICZYCH
i MISTRZOWSKICH

w grupach: elektrycznej,
budowlanej, mechaniki
pojazdowej, metalowej,
odzieżowej, spożywczej

i innych —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w' Krakowie* — Wpisy;
Kraków, ul. DIETLA 38

telefon 639-41, 652-98,
codziennie w godz. 8—17

K-8678

SILNIK do „Fiata” 1500,
stan dobry — sprzedam.
Jędrzejów, ul. Jasionka 23
— Wojda. K-8815

STAR 28 diesel skrzynio
wy, przerobiony na wy
wrotkę, po remoncie, z

kabiną nową — sprzę
ci ańi. Julian Piwowarski,
Oświęcim, tel. 232-98,
wieczorem.

g-72292

zagraniczne
Stanisława

Siepraw 607,

FLIZY

sprzedam.
Przęczek,
woj. m . krakowskie.

g-72396

KOŻUCH turecki damski,
nowy — sprzedam. Dłu
ga7,m.6,po16.

g-728B9

FUTRO z nutrii tanio

sprzedam. Kazimierza

Wielkiego 91/12.

FIAT 125 p, rok 1972
sprzedam. Tel. 828-81.

g-72773

KOŻUCH damski nowy —

sprzedam. — Westerplatte
12.2 A, oficyna, godz. 17—

20. g-72746

PIANINO czarne — sprze
dam. Ul . Lublańska 16/15,
po 16. g-72748

KOŻUCH afgański gładki,
nowy, na szczupłą »— ta
nio, sprzedam Daszyńskie
go 7/15. g-72699

MEBLOŚCIANKĘ z tap
czanem (kalwaryjską) —

Kraków, Słomiana 5/24.
g-72698

g-72372
SYRENĘ 103 — stan bar
dzo dobry — pilnie sprze
dam. Jasińskiego 24.

g-72112

POKROWIEC na Hillma-
na,bujak—nowe—3
fotele używane, pierścio
nek, z zielonym opalem
— sprzedam. Tel. 808 -12.

g-72428

OLYMPUS-OM1, nowy,
obiektywy Zuiko 1,8/50,4/
200 — sprzedam. Tel.
353-15, godz. 16—18.

g-72142

POTRAWY
WIGILIJNE

SPRZEDAJĄ w dniach 22 i 23 grudnia, w godzi
nach 10—18, bary mleczne Oddziału Gastronomii

Społem" WSS:

„POŁUDNIOWY” — Rynek Podgórski 11

„FLISAK” — ul. Kościuszki 1

„WARMIŃSKI” — ul. Warmijska 1

„BIEŃCZYCE” — Nowa Huta,
osiedle Kazimierzowskie

„PÓŁNOCNY” — Nowa Huta, os. Teatralne

„PRZODOWNIK” — Nowa Huta, os. Szkolne.

▲
A

▲
A

A

A

KOŻUCH afgański dam
ski — sprzedam. Tel.
650-76. g-72373

POINTER, suczka, 3-mie-
sięczny, z metryczką, do
sprzedania. Oferty 72777
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM
żuch włoski,
miar 48—50.
po. godz. 15.

tanio ko-
długi, roz-

Tel. 476-09,

g-72355

„ERIKĘ” walizkową, no
wą, prasę ręczną balan
sową z oprzyrządowa
niem — sprzedam. Wia
domość: Kraków, os. Ko
złówek, ul. Okólna 10/9,
godz. 20—22 .

g-72226

PIĘKNEGO owczarka
(sukę) niemieckiego 8-

mięczhego sprzedam. Bo
chnia, ul. Oracka 45.

g-72597

KIOSK spożywczy w do
brym punkcie — sprze
dam. Oferty 72595 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MOSKWICZ 403 w do
brym stanie — sprzedam.
Nowa Huta, os. Kazimie
rzowskie bl. 13/33.

g-72592

KOŻUCH męski, rozmiar
56 — sprzedam. Nowa
Kuta, os. Zgody 3/98, tel.
454-49, w godz. 7—15.

g-72591

SZCZENIĘTA-dogi nie-
mieckie, rodowodowe —

« sprzedam. Aleksander
Eurek, Kraków — Swo
szowice, Myślenicka 116.

g-72561

KOŻUCH afgański dam
ski — sprzedam. — Tel.
279-81. g-7‘2728

Lokale

3 POKOJE superkomfor-
towe, 47 ms — Zamienię
na większy metraż w No
wej Hucie. Nowa Huta,
os. Strusia 7/332.

g-71754

POSZUKUJĘ pokoju z ku
chnią lub garsoniery. —

Czynsz zapłacę za pół
roku z góry. — Oferty
72706 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRZYJMĘ na mieszkanie
2 studentki. Oferty 72700
„Prasa” Kraków,
na 2.

KUPIĘ garsonierę super-
komfortową, własnościo
wą. Oferty 72722 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KIELCE! — Trzypokojowe
M-4 — zamienię na po
dobne w Krakowie. Ofer
ty 72161 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

3—4-POK^HHfcE mieszka
nie własnościowe w śród
mieściu kupię. — Oferty
72229 „Prasa” Kraków
Wiślna 2.

WYNAJMĘ 2 studentkom
2 pokoje. Czynsz do czer
wca z «óry. Tel. 327-55.

<-72324

A

A

A

A

w barach:

RESTAURACJE oraz BARY „SPOŁEM
’

WSS

ODDZIAŁU GASTRONOMII w KRAKOWIE

organizują w dniach 22 i 23 grudnia
w godzinach 10—18

kiermaszową sprzedaż

wyrobów

garmażeryjnych
z bufetów konkursowych
w restauracjach:

NOWOCZESNA — Nowa Huta,'os. Na Stoku 1

SŁONECZNA — al. Pokoju 29

STAROPOLSKA — ul. Sienna 1

U WENTZLA — Rynek Główny 19

ERMITAGE — ul. Karmelicka 3

ŻYWIEC — ul. FLORIAŃSKA 19

BAJKA — ul.

MAGNOLIA -

Celna 1

Nowa Huta, os. Niepodległości

HUTNIK — Nowa Huta, os. Centrum C

MARTEN — Nowa Huta, os. Kolorowe 2

PRĄDNICKI — ul. Prądnicka 76

ZGODA — Nowa Huta, os. Zgody 4.

CENY ZNACZNIE OBNIŻONE K-8722

■’■
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W komorze „Budryka”
KopUm loU w WiMiczct odby
ło ,ję newwaj sympozjum na

temat: ,,Postęp techaiczno-e-

kMtomieany gwarantem popra
wy efektywności gospodaro
wania”. W programie aympo
żjum, zorganizowanego przez
Koto StoWaozyezenia Księgo
wych w Polsce przy ZJedno-
cr.entn Kopalnictwa Surowców

chemicznych w Krakowie,
wiślany się referaty naukow
ców > Krakowa, Warszawy i

Tarnobrzega.

W kilku wierszach
Obradowało plenum Dzielni

cowego Komitetu SD Podgd-
rae. Tematem obrad były za
gadnienia opieki zdrowotnej na

terenie dzielnicy oraz sprawy
odnowy środowiska.

Po dyskusji do której wstę
pem były referaty Wyglor-x»ne
przez I. Kellera oraz B. Kiere-

ta, plenum podjęto uchwałę
wytyczającą dalsze zadania w

omawianych problemach dla
DK SD.

Z obrad komisji

Komitj* Praesirzegania Prawa
i Porządku Publicznego RN m.

Krzemionki zapraszają

0 Wojciechu Kossaku
Dzisiaj ó godz. 21.45 w pr. II

TV zostanie nadany reportaż fil
mowy Zdzisława Wójcikiewieża
a twórczości Wojciecha Kossaka
— słynnego malarza batalisty.

Niech się klient martwi
Zjawił, się w naszej redakcji

Czytólńik z. Głogoczowa, skarżąc-
się na pecha, który go prześla
duje od roku, tzn. od momentu,
kiedy w sklepie przy ulicy Sło
wackiego w Myślenicach nabył
telewizor. Przedmiot, który w

żałożfeniu ma umilać życie, stał

się przyczyną ciągłych kłopotów
i zmartwień. W okresie gwaran
cyjnym telewizor ht ł naprawia
ny lO- .krotńie, za każdym, razem

z tego..samego powodu. M in.
dwukrotnie Czytelnik, musial
wozić aparat dó punktu usługo
wego przy wspomnianej ulicy,
na swój koszt, bowiem przepi
sy gwarancyjne zezwalają na

r.Wrót kosztów transportu tylko
• do określonych kwot.

Tego jednak nie dość, telewi-

zór zepsuł się raz jeszcze w kil
ka dni po wygaśnięciu przedłu
żonej już gwarancji. Wcześniej
obiecywano pechowemu właści
cielowi wymianę odbiornika na

nowy, ale dziś, gdy gwarancja
jest nieaktualna, punkt usługo
wy zmienił zdanie w tej spra
wie.

Co pozostaje w tej sytuacji
Czytelnikowi z Głcgcczowa? —

Może punkt naprawy telewizo
rów z Myślenic pomoże nam od
powiedzieć na tó pytanie, (ag)

TELEFON TYGODNIA 211-87

CZEKA NA ODPOWIEDŹ

ludzie, miejsca, zdarzenia...

^Pierożek(c
bezpierożków?

Na ul. Bohaterów Stalingradu,
w barze „Pierożek” już około

16-ej nie ma pierogów, natomiast
około 14,-ej jeszcze nie ma. Cie
kawe, ile porcji swojej specjal
ności przygotowuje bar? W dru
gim barze mlecznym na ul. Da
szyńskiego w ogóle obecnie nie

znają takiej potrawy choć je
szcze niedawno tłumy smakoszy
„ruskich” przybywały . tutaj z

daleka na tę smakowitą potrawę.
Czemuż zniknęła? (rąś) . .. ?
..... ..... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ....... ..... ...... .....

Zmiany
w organizacji ruchu
na Poselskiej i Senackiej

Od jutra wprowadzone będą
zmiany organizacji ruchu na ul.

Poselskiej między ul. Senacką
a ul. Grodzką i na ul. Senackiej
między ul. Grodzką a ul. Posel
ską. Na ul. Poselskiej wprowa
dza się ruch jednokierunkowy
od ul. Grodzkiej do ul.; Senac
kiej, a ha ul. Senackiej ruch je
dnokierunkowy od ul. Posel
skiej do ul. Grodzkiej.

Ze względu na bezpieczeństwo
ruchu Wydział Komunikacji
Urzędu Miasta Krakowa prosi
kierowców o bezwzględne sto
sowanie się do nowego oznako
wania oraz o zachowanie szcze
gólnej ostrożności.

Krakowa zajęła się — podczas
wczorajszego posiedzenia — za
twierdzeniem planu i budżetu
na rok 1979 Straży Pożarnej oraz

Izby Wyrzeżwień.
Straży Pożarnej ubędzie 6 eta

tów, w związku z tym, że od lat
nie były one obsadzone. Insty
tucja ta cierpi jednak na trud
ności kadrowe. Wyjściem z sytu
acji byłoby zwiększenie limitu

przyjmowanych do służby re
krutów. Poza tym występują też

kłopoty z zapleczem technicz
nym. Doszło juź do tego, iż stra
żacy rezygnują z przyznawane
go im specjalistycznego sprzętu,
gdyż po prostu samochodów nie
ma gdzie stawiać.

W naszym mieście są tylko
trzy oddziały Straży Pożarnej, a

powinno ich być około 10. Wre
szcie krakowscy strażacy docze
kali się rozpoczęcia pierwszej
inwestycji. Będzie nią nowy od
dział zlokalizowany w pobliżu
baz przemysłowych w Płaszó-
wie. W przyszłym roku „Nalto-
budowa' winna wykonać tutaj
roboty budowlano - montażowe
wartości blisko 8 min zł. Pilną
potrzebą jest również wzniesie
nie podobnej remizy w Olszani
cy. Po roku 80-ym pianuje się
także budowę nowych oddzia
łów w Skawinie, Broszo wieacli,
Krzeszowicach i Myślenicach.

Izba Wytrzeźwień działa w

Krakowie od 1959 roicu. Jak do
tąd nie była jeszcze remontowa
na, a jej stan techniczny wy-
,maga tanieli przedsięwzięć. W

każdym bądź razie niezbędne
stanie się malowanie wszyst
kich pomieszczeń, Zapewniono
środki na ten cel, pociobnie jak
na całą działalność. Warto za
znaczyć, że w bieżącym roKu,
w porównaniu do analogicznego
okresu 77 r., z jej „usług” sko
rzystało mniej obywateli. Jest
to objaw wielce pozytywny.
Mniej nietrzeźwych.. hiĄiąli^kWt
je się do odwiezienia do Izby.
Z drugiej strony funkcjonariu-

cze MO rzetelniej przeprowadza
ją selekcję podejrzanych
użycie alkoholu.

W trakcie posiedzenia
sja pozytywnie oceniła
działanie prokuratury z

narodowymi na terenie wojewó
dztwa miejskiego krakowskiego.

(ja)

o nad-

Komi-

współ-
radami

Zbliżające sią święta mają szczególny charakter; przy |

Wspólnym stele zbierają się najbliżsi spośród rodziny i przy- |
jaciół nie tylko po to, by złożyó sobie serdeczne życzenia lecz C,
również po to, by wspólnie wspominać minione chwile, ludzi, {
których już nie ma i idarzenia. I

Jutrzejszy Telefon tygodnia chcielibyśmy właśnie poświecić I

takim wspomnieniom. Prosimy Czytelników o sygnały uoty- , l
czące ludzi, miejsc i zdarzeń, które odeszły już w niepamięć , ?
a nie powinny być zapomniane, bo są ściśle związane z ży- ;?
ciem i historią naszego miasta. Telefony od Czytelników, na ?
które czekamy jutro w godzinach 9—12 i sprawy w nich po- J
ruszone, posłużą nam do późniejszych publikacji. $

Budowniczowie finiszują

Już zaledwie kilka dńi zosta
ło do zakończenia ważnej dla
dziesiątków tysięcy krakowian

inwestycji komunalnej, jaką
jest uruchomienie nowego Od
cinka linii tramwajowej od sta
rej pętli w Prokocimiu do ze
społu osiedlowego Prokocim

Nowy i dalej do Bieżanowa. Pra
ce znajdują się w końcowej fa
zie, a koordynatorem poczynań
budowniczych jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Krakowa nr

2. Warto zaznaczyć, iż udział W

realizacji tego bardzo ważnego
społecznie zadania ma, piętnastu
wykonawców, w tym bodaj naj
większy: Przeds. Robót Inżynie
ryjnych „Budostalu” óraz „Elek-
tromontaż nr 2”.

Roboty rozpoczęły się z koń
cem grudnia 77 r. Trzeba było
zbudować ponad 2,5 km podwój
nego toru oraz pętlę w Bieża
nowie. Samych różnego rodzaju
kabli budowniczowie muszą po
łożyć ok. 60 km. Budowana jest

'!«■—

Kola

DZUs O GODZINIE;
* 15.30 — MDK. ul. Józefa 12 —

Film: o 13 — Ul- Szeroka
śno tka n: e. Studćnckie o

Przewodników Górskich
t 18 — PAN. ul. Sławkowska 17

— (*. 34) Koni. Filologii Klasycz
nej: dr K. Korus — „Antyczna
Htorla pedą-gójdez-na a problem po-
fiyAeahia dzieci”.

* '18 — NIPiK, Mały Rynćk 4 —

msr'T. Stąioh i red. Wł. Wnuk —

,;Sy<ńe teatralne w Zakopanem”.
$•« — „Rotunda” - konoert

amerykańskiego ohóru akademic
kiego sekty .,Adwentystów Dnia

Siódmego” — „I Canbori” z Kali
fornii. Utwory renesansowe i

ws-pólozeane.
* 26 — „Jąszcsrury” —c „Choinka

jazzowa” — „Gid Metropó-litan
Rand”, „Etftra Bali”, „Laborato
rium”.

JUTRO O GADZINIE:
* 15.3Ó — MDK, uli Józefa

Klub Miłośników Bajek —

kurs 7. nagrodami, filmy; o

Przedświąteczme spotkanie w. Klu
bie Ośmioklasisty (ul. Szeroka 16).

W 16 — Klub ZNB. ul Sienkie
wicza 27 — Przeźrocza: Ameryka

' Toiudniowa.-
* 16 — MDK. ul. Czackiego 11 —

F.lm K Kieślowskiego
m: oić” — rozmowa

szkół średnich z

Śmilkrem.
*u—PAN—

Sió7.‘:ahóżjhąwslv.a:
— „Karion Istońtin
. lśb*zją rosyjską przełomu
xvm w

* 18-

ul. Straszewskiego 2 — K. Babiarz
— Travivo en Międzygórze dum la

espsrantijn feriojn 1978 j.
■*18 Czytelnia Francuska, ul.
Jana 15 — film: „Le tneatre de
mc-nsieur et madame Kabał”

(1967); o 20 — ,,Le diable proba-
blement". Powtórzenie projekcji
21bm.ogodzi18i20.

* 19—ZPAF,ul.Anny3—
Wernisaż wystawy — Maurice Do-
rikens (Belgia).

* 19.30 — Sukiennice, . Koncert

kameralny. Ewa Bukojemska —

fortepian. Kwintet Krakowski. li
twory fortep. Schuberta, Kwintet

„Pstrąg”.
Miasto stroi się już na święta...

Fot. JADWIGA RUBlS

Kornunikat MO
Milicja Obywatelska pr,owadzi

dochodzenie przeciwko podejrza
nemu, który między innymi:

• w miesiącu sierpniu 1978 r.

ok. godz. 11 .30 w Krakowie-Bor-
ku Fałęckim przy pętli tram
wajowej dokonał kradzieży syg
netu i złotego łańcuszka z wi
siorkiem na szkodę śpiącego na

ławce mężczyzny;
• w m-cu marcu 1978 r. do

konał włamania do pracowni
malarskiej przy Ul. Kościuszki
47 (budynek przeznaczony do

wyburzenia), skąd zabrał dwa

obrazy o tematyce religijnej o-

raz 7 srebrnych łyżeczek:
• -w połowie m-ca paździer

nika 1978 r. na Dworcu Głów
nym PKP w Krakowie, ok.

godz. 16.00 skradł torbę turysty
czną koloru zielonego zawiera
jącą 2 swetry, piżamę, podko
szulki i przybory do golenia.

Osoby pokrzywdzone proszone
są o zgłaszanie się do Komen
dy Dzielnicowej MO Kraków —

Podgórze, ul. Zamojskiego 22,
pok. nr 22 lub 25, II piętro, w

godzinach od 8.00 do 16.00 .

też nowa Stacja prostownikowa
Prokocim Nowy. Dostarcze
nie odpowiedniej ilości energii
elektrycznej było i jest tutaj
problemem najtrudniejszym. Go
towe jest już całe torowisko.

Brygada MPK zawiesza sieć tra
kcyjną na ostatnim, kilkusetme
trowym odcinku w rejonie pę-

'

tli w Prokocimiu.
Nawet ostatnia niedziela nie

była dniem odpoczynku. Praco
wali robotnicy „Budostalu”,
Krak. Przeds. Robót Elektrycz
nych oraz „Elektromontażu nr

2”. Do badzo szybkiego tempa,
znacznie przyśpieszonego w sto
sunku do harmonogramu, mu
szą dopasować się wszyscy wy
konawcy tego zadania. Dotyczy
to przede wszystkim Krak.
Przeds. Robót Inżynieryjnych nr

1, które musi szybciej wyko
nywać chodniki i dojścia do pro
jektowanych przystanków. Na
tomiast Krak. Przeds. Robót Te
lekomunikacyjnych winno zdą
żyć z położeniem kabli pod to
rowiskiem. Z kolei MPRB-2 ma

niebawem zakończyć prace bu
dowlane w podstacji' prostowni
kowej, w jei głównej .heli, tak

aby „Elektromontaż” mógł przy
stąpić do robót specjalistycz
nych przy 4 transformatorach
i prostownikach, dostarczonych
w ub. tygodniu przez inwestora.

Tramwaj ruszy lada dzień
choć do pokonania jest jeszcze

I Jubileuszowy koncert

Orkiestry i Choru PR i TV
Dzisiaj u godz. 19.30 w sali

Krakowskiej Filharmonii odbę
dzie się koncert jubii.u;.. ,

Orkiestry i Chóru PR i TY w

Krakowie pod batutą dyrektora
i kierownika artystycznego ze
społów Antoniego Wita.

Solistami będą wybitni artyści
scen Operowych: Krystyna Szos-
tek-Radkowa (alt), Leonard An
drzej Mróz (bas), Jerzy Dąbrow
ski (tenor).

Program koncertu wypełni
symfonia dramatyczna ffeetóra
Berlioza — „Romeo i Julia” op.
17 wg tragedii W. Szekspira do
tekstu Emile Dśschamps.

r

rozr,nowy przy 1wrbacie ,j$
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sporo kłopotów. Warto jednak
zaznaczyć, iż będzie to spory su
kces budowniczych, którzy prże-
każą miastu nową linię tramwa
jową o rok wcześniej, niż pier
wotnie zakłidai j. (ja)

(Dokończenie ze śtr. 6)
dobę), Punkt in.. Ozhej
107-65 (3—15), Inf TOksyk., Koper
nika 26. tel. 199-99, Inf. akcj. „Vv”,
tel. 606-30 (8—17). Lek. Spółdz. Pra
cy — Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci oraz lekarzy kardiolo
gów (16—23.30). tel .295-73. 225 CG,
Ośrodek inf. dla Inwalidów, ul.
1 Maja 5, tel. 228-11 (pon. śr. i

piąt. 16—18), Krak. Tow. Świado
mego Mac.erzyństwa, Młodz. Po
radnia Lekarska, ul Boh. Stalin
gradu 13, tel? 278-08 (9—18), Porad
nia Przedmałżeńska i Rodzinna,
pl Wiosny Ludów 6 (śr. i piąt.
16—19), Inf. o poradnictw.e piaw-
no-społ., wych.-zaw. i in., 254-74,
231-64, Telefon Zaufania 371-37 (16—
22), dla dzieci i młodzieży ('. y*.
(14—18), Milicyjny Telef. Zaufania
216-41 (całą dobę), inf. kolejowa
zagr. 241 -82, 222-48vt-kraj. 223-33,,
Inf. Turyst. „Wawel-Tourist”, ul.
Pawia 8. tel. 260-9r>n^‘7óMv*L T'’'

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

(11—18), Inf. o Usługach, Floriań
ska 20, tel. 271 -30 . 228-90 (7—18),
N. Huta, os. Zgody 7, tel. 447 -31

(8—18), Pomoc Drogowa PZM, ul.

Kawiory 3, tel. 755-75 i 748-92

(7—22).

Rynek Gl. 42 (tlen), Waryńskie
go 24 (tlen), Długa 83, pl. Wolno
ści 7, Rynek Podgórski «, Pstrow
skiego ?4 (tlen), N. Huta, Centrum

C, bl. «.

Różne
ŻOO (Lasek Wolski) od goaz.

9—15.

12—
kon-
17- Pierwszeństwo

,. Pierwsza

mlody.ićży
iekarz/erh J.

R
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dla Pogotowia

(3. 24) Koni,
mgr ■J» Dębski
— z badań nad

XVII—

Pól. Zw. BsperantystÓw,

Interweniowaliśmy i...
Zakład Energetyczny w

Wie wyjaśnił nam, że przyczyna
świecenia się lamp w biały dzień
na ul. Spółdzielców (os. Na Ko
złówce) było uszkodzenie foto-

opornika, w układzie sterowania

ost# ićUe nićm ulicznym.
- opornik ‘kymienio.no

jus; nastepn-”"**- dniu, ale. Jest to

ron. afceteśnie aygnąi. że automa
tom nie należy zbytnio ufać i win*

ny być one ood kóńtroiś..
(aż)

Krako

i

5

w
«*

wi

Codziennie komunikaty prasowe w zwięzłej formie podają
informacje o przypadkach udzielenia pomocy przez lekarzy
Pogotowia Ratunkowego ofiarom rozmaitych wypadków i

nagłych zachorowań. Wiele razy dziennie z siedziby krakow
skiego Pogotowia wyjeżdża karetka z włączonymi światłami

i na sygnale. Jak w tych ciężkich, zimowych dniach, przy cią
gle zmieniających się warunkach atmosferycznych działa na
sze Pogotowie? — pytam dyrektora dr EUGENIUSZA KO
WALEWSKIEGO.

— Aura nić stanowi dla nas

przeszkody, nasi pracownicy
jćżdżą przy każdej pogodzić.
Kłopot sprawiają inni kierow
cy nie uwzględniający pierw
szeństwa przejazdu karetek.

Sporo też problemów jest z

pokonaniem zatłoczonych, wą-
uliczek miasta. My u

doprowadziliśmy do te-

karetka wyjeżdża mniej
w dwie minuty po ode-

sygna1u a1armowego
tego, skoro np, na ul.

Rasztowćj traci 15—24) minut na

wydostanie się poza pierwszą
ezy drugą 'obwodńićę. Kierow
cy nasi niejednokrotnie wy
bierają dalszą drogę, ó mnićj-

skich
siebie

go, że

więcej
braniu
Cóż z.

szynt natężeniu ruchu, aby
szybciej dojechać. Jeżdżą tćż

po płycie Rynku Głównego i

po ulicach wyłączonych z ru
chu byle jak najczęściej omi
jać skupiska aut i jak najprę
dzej dotrzeć do chorego.

— Powiada Pan, że wy
jeżdżacie natychmiast po
otrzymaniu sygnału, dla
czego wice nieraz
długo trzeba czekać
przyjazd, Pogotowia,
domu?

— Na wizytę
niestety trochę
nam lekarzy,
przydałoby się
mniej 5 lekarzy

tak.
va

do

domową trzeba

poczekać. Brak
W tej chwili
nam przynaj-

etatowych 1

ponad 100 dyżurujących. Oczy
wiście staramy się, aby okrea

wyczekiwania na lekarza był
jak najkrótszy, ludzie pracu
jący u nas znani są z wielkie
go poświęcenia. Dodatkowo u-

trudniają nam pracę bezpod
stawne wezwania. Przykłado
wo mogę. podać, że ostatnio
kilka razy sygnalizowano wy
padek w rejonie ulic Kazimie
rza Wielkiego i Urzędniczej. Ż
nami przyjeżdżały równocześ
nie wozy milicji i straży po
żarnej. Na miejscu okazało się,
że nie było żadnego wypadku.
Na ogól sygnału nie spraw
dzamy, aby nie tracić czasu,
nie znaczy to, że stale ktoś

nadużywa naszego zaufania.

Czy jednak dowcipniś nie zda-

je sobie sprawy ze szkodliwości

swojego postępowania.
— Kto sprawia Wam

najwięcej kłopotów?
—■. Poza dowcipnisiami, o

których ińówilem — nietrzeźwi,
szczególnie W dńiach popular
nych imienirt. Niejćdnokrotnie

ktoś przekazuje nam sygnał, że
na ulicy leży człowiek. Przy
jeżdżamy — okazuje się, że

jest to okaż zdrowia — ale
całkiem pijany! Co z nim zro
bić? Izba wytrzeź-.rień jest
zwykle przepełniona, pozosta
łe nam zabrać takiego deli
kwenta i przetrzymać u nas.

(Mamy taką maleńką filię izby
wytrzeźwień.) W rezultacie
każda taka interwencja Odby
wa się kosztem naprawdę po
trzebujących pomocy.

Dziękując
Doktorowi za

życzą zespołowi
wia, aby oyó!
kierowców

Panu,
rozmowę,

Póg.oto-
naszych

pamiętał o

przepisach dających pier
wszeństwo przejazdu ka
retkom Pogotowia, aby
lekarze po przyjeździe
nie musieli szukać posz
kodowanych, a dowcipni
sie zaprzestali swoich
żartów mogących prze
cież kosztować ludzkie
życie. MARIAN SATAŁA
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Radio
PROGRAM I

wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22, ta,
0.01,1,2,3,4,5.

16.00 Tu Jedynka. 17 .30 Radió-

kurier. 18.00 .Tu Jedynka. 18.25 Nie

lylhó dla kierowców. 13.33
masz pols. piós.
przebojów. 19.40 Konkurs
stów jazzowych —

Ke-nć. życzeń,
alert młodzieży
Kom. Totalizatora Sp-ort. 21 .23
Utw. St. Moniuszki. 22.20 Tu Ra-'
dio kierowców. 22 .23 Szczecin ra

muz. antenie. 23 Wita Was Pciśka. .

PROGRAM II
Wiadomoici: 21.30, 23.30.
16.40 S. Prokofiew — VII sonata

fortep. B -dufr. 17 Operetka ■jej
twórcy i wykonawcy. 17 .20 Meda
liony — F. Gil. 18 Amatorskte

żesp. przed. mikrofonem. 18.25

Plebiscyt studia Gama. 18.30 Kolia
dnia. 18.40 Krajobrazy. 19 Konc.
wiecz. 19.40 PKO — twój bark,
twój' doradca. 19.15 Dcm i my.i
19.5-5 Katalog wyd. :>0 Red. Forum.

20.20 Nagr. pod ciyr. D. Matro-

poniosą. 21.40 Madrygały M-cnte-

rerdiego. 22 Rad. Tyg. Kul
Konc. z/nsgr. WOŚPRiT^
toWicach. 23.35 Có /.u
ć.le. 33 .40 Muzyką.

PROGRAM IV
Wiadomości: 16.4Ó, 22.53.

16.50 Nasz punkt widzerrA
17.05 Wyd. Lit. proponuje
17.25 Kónc. z okazji 30-1 ecia.
i Chóru PR1TV w Krakowie

(Stereo). 17.45 Wtorkowy Relaks

Stęreof. (Kr). 18.24 Pogoda (Kr).
18.25 Klub- pod znakiem zapytania.
19.15 'Lekc. jęz. ang. 19.T;:ansm.
Konc. Jubileuszowego z ok. 30 -

lecia Ork. i Chóru PR1TV w Kra
kowie (Kr). 20.15 Nowe wiersze
K. Sz»Lagi (w przerwie). 20-30 D.c.
konc. (Kr). 21 .50 NURT — Peda
gogika. 22 .10 H. Wieniawski — Ma
zurek D-dur Dudziarz. 22.15 Roz
mowy o filOZÓfii. 22 .35 R-TV
Szkoła Średnia dla Pracujących —

Historia

Kw.r-
19.15 z albumu

piahi-
Kalisz 78. 'tl.ÓS

21.05 Olimpijski
- Moskwa to. 21 .55

Śp-ort.

t. 22.4(1
W KA*

(Kr).
(Kr).
Ork.
(Kr)
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SIATKAM25K krikewskier® Kutaika konty
nuują serię iwyciąskieh spotkań mistrzowskich.

Wczoraj, we własnej hali, w pojedynku kończą
cym I rundę swych występów w ekstraklasie,
hutnicy pokonali zespół andrychowskiego Beski
du 3:1 (11:18, 15:2, 15:d, 15:4) i jako jedyny 1 I-li-

gowych zespołów osiągnęli I etap rozgrywek bez

porażki.

Zaczęło się jednak od niespo
dziewanej straty I seta. Goście

zaskoczyli krakowian bardzo
dużą ruchliwością, doskonałym
blokiem i pełną ofiarności grą
w obronie i wykorzystując sze
reg nieudanych zagrań hutni
ków, nieporozumienia w zespo
le gospodarzy i brak zdecydo
wania w ataku wygrali do 11,
prowadząc 6:1, 9:5, 12:8. Krako
wianie tylko okresami demon
strowali skuteczne zagrania, by
po zbliżeniu się do rywali na 2

punkty łatwo tracić piłki i ini
cjatywę.

Niepowodzenie w początkowej
fazie . meczu obudziło gospoda
rzy. Kolejne sety były już tyl
ko formalnością. BebeJ, K»r-

bsrz, Kowal, Kołodziejski, J.
Śańka i Malinowski oraz wcho
dzący na zmiany I. Sańką i
Szczerbik zdecydowanie

'

przys-

pieszyli grę, zaczęli skutecznie
blokować ataki rywali, a ich

dynamiczne zbicia

punkt
trzech

dłużej

przynosiły
za punktem. Żaden z

ostatnich setów nie trwał
niż 13—14. minut.

TABELA:
(wd)

1. HUTNIK 9927—9
2. Resovia 7618—9
3. Płomień 7 5 18—12
4. Gwardia 7 5 17—11
5. Beskid 9. 3 19—18
6. Stal 7 3 12—14
7. AZŚ Olsztyn 7 2 12—17
8. Lechia T. M. 7 2 10—17

-!). Legia 7 2 10—17
10. Stoczniowiec 702—21

Dominacja krakowian
w turnieju karate

^se5BtfB«ae*SW»c!sc».

o Puchar Wawelskiego Smoka

WTOierac

GRUDNIA

Urban*

DariuM*

- - Publ.
- mag. hist. is.m
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PO raz trzeci najlepsi karatecy z całego kraju, oraz z Węgier,
Czechosłowacji, Austrii i Bułgarii rozegrali batalię o Puchar

Wawelskiego Smoka w turnieju karate Kyokushihkai. Właśnie
w naszym mieście przed 10 laty kiełkowało karate w postaci
kursów samoobrony prowadzonych w GTS Wisła, potem powsta-

' la sekcja przy ZSP AGH, a w 1972 r. powstały dwie oficjalne
sekcje karate w Polsce przy AZS SGPiS w Warszawie i AZS
AGH w Krakowie. Dziś istnieje 117 sekcji karate Kyokushinkai
na terenie całego kraju.
W tegorocznym turnieju do

skonale spisali się krakowianie,
których aż 6 zakwalifikowało się
do walk finałowych. W wadze

lekkiej po raz trzeci w historii

turnieju zwyciężył G. Jóźwiak

przed A. Dumicsem, w średniej

Teatry
Słowackiego 19.15 Mazepa

(przedst. zamkn., abonam. nie
ważne). Miniatura (pl. św. Ducha

3) 19.15 Taniec Łazarza. Modrze
jewskiej, Scena Forum 17 Życio
rys. Kameralny 19.15 Smak mio
du. Bagatela 19.39 Wcześniak (od
1. 16). Groteska 17 Maciupek z,

Krainy Muminków. Filharmonia
Krakowska 19.30 Koncert jubileu
szowy Orkiestry i Chóru PR i TV
w Krakowie:

Na kręgielni
NA I WOJEWÓDZKIM zjeź

dzić delegatów Polskiego Zwią
zku Kręglarskiego w Krakowie

wybrano nowe władze oraz usta
lono.plan działania na najbliższe.
4 lata, Prezesem ponownie zo
stał. F. C. Klinik, wiceprezesami
— J. Bieńczyk i T. Czop, a se
kretarzem C. Malota.

¥
W OGÓLNOPOLSKIM turnie

ju kręglarskim rozegranym na

asfaltowych torach kręgielni
przy ul. św. Filipa drużynowo
zwyciężył zespół Leszna przed
Krakowem i Poznaniem, a in
dywidualnie wśród kobiet pierw
sze miejsce zajęła G. Kocan

(Kraków), wśród mężczyzn A.

. J.oachimek (Kraków).

A. Niedziółka przed A. Poetschke

(wszyscy z Krakowa). W wadze

ciężkiej triumfował K. Lewicki

(Kraków) przed A. Staniszew
skim (Zielona Góra), a w wadze

otwartej F. Kalman (Węgry)
przed A. Niezgodą (Słupsk).

Ognisko TKKF Karate Kra
ków. Drużynowy Mistrz Polski
Karate Kyokushinkai z lat 1974,
75, 76, 78 przyjmuje zapisy chłop
ców do grup młodzieżowych
oraz osoby starsze i dziewczęta
do grup rekreacyjnych. Infor
macje uzyskać można w ponie
działki i piątki w godz. 16—18 ul.

Sobieskiego 10, tel. 360-54.

Kina

WCZORAJ ,w świetlicy KS „Cracovia” miało miejsce spotka
nie kierownictwa sekcji hokeja na lodzie z zawodnikami I dru-

. .zyry hokejowej. W spotkaniu uczestniczył sekretarz KD PZPR
Śróomiescie J. Brożek oraz przewodniczący Wydziału Gier i Dy
scypliny PZHL, Wł. Michalik.

Miłym akcentem uroczystości
było wręczenie zawodnikom

Cracovii pucharu fair play zdo
bytego za najbardziej dżentel
meńską postawę na lodowiskach

w trakcie rozgrywek mistrzow
skich w sęzonie 1977/78. Prócz

pucharu . drużynowego. B. Pa
wlik, jeden z najlepszych napa
stników Cracovii otrzymał pa
miątkowy proporczyk za zwy
cięstwo w. klasyfikacji fair play
wśród zawodników I ligi.

Działacze sekcji i zawodnicy
podziękowali A. Kosturkowi i
R. Maslowie, kończącym czynne

*

Ten model sanek dla pięcioro,czków nie znajdzie . zapewne 5
wielu nabywców, choć na kulig nadają się one doskonale. «

Fot. CAF — CAMERA PRESS «

uprawianie sportu za długole
tnie reprezentowanie baiw Cra-
covii.

W trakcie spotkania Wł. Mi
chalik wręczył A. Cyganikowi,
W. Fiemie, A. Monteanowi i W.

Wojtowiczowi, działaczom i tre
nerowi sekcji hokejowej Złote
Odznaki Polskiego Związku Ho
keja na Lodzie, ponadto W.

Fiema, kierownik I drużyny o-

trzymał Medal Jubileuszów}' 70-
lecia KS Cracovia.

Na zakończenie sympatycznej
uroczystości kierownictwo sek
cji hokejowej wspólnie z zawo
dnikami zobowiązało się do za
proszenia którejś z czołowych
ii-ligowych drużyn do rozegra
nia — po zakończeniu rundy re
wanżowej — towarzyskiego
spotkania, z którego dochód

przeznaczony zostanie na fun
dusz rewaloryzacji zabytków
Krakowa. (wd)

Na szachownicy
W OSTATNIEJ rundzie spo

tkań puli finałowej wojewódz
kiej ligi szachowej Drogowiec
pokonał Koronę 7:3, a Juvenia
zwyciężyła Cracovię 6:4. Roz
grywki zakończyły sę wygraną
Drogowca przed Juvenią, Craco-

,vią i Korona.

Dwa pierwsze zespoły — Dro
gowiec i Juvenia — zakwalifiko
wały się do rozgrywek elimina
cyjnych o wejście do II Igi.
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li dziennikarzy —

brydżystów
W UBIEGŁĄ sobotę i niedzielę

rozegrano w Warszawie I Mistrzo
stwa Polski Dziennikarzy w Bry
dżu Sportowym^ zorganizowane
przez Stowarzyszenie Dziennika
rzy Polskich i Polski '

Związek
Brydża Sportowego.

W konkurencji indywidualnej
mistrzostwo zdobył Janusz Mikke

(miesięcznik „Brydż”, Wa.rszavja)
a w turnieju par najlepszy okazał

się duet warszawski Mikke — An
na Chodorowska (,.,Brydż” —

Polskie Radio).
. Z reprezentantów Krakowa

Krzysztof W. Kasprzyk („Echo
Krakowa”) zajął 4. miejsce, a

Marian Szulc („Gazeta Południo
wa”) — 13 w mistrzostwach indy
widualnych, natomiast w turnieju
par wywalczyli. oni 9 miejsce.

Idegr^cznie
EDMONTON. Przebywający

na’ tournee w Kanadzie polscy
hokeiści
2:2/ 9;fl)
Barona.
strzelili-:

Pytel.
MOSKWA. Podczas hokejo

wego turnieju 0 puchar „Iz-wie-
stii” zespól
Finlandię 4:1

YAOUNDE.
nu — Canon
Puchar Afryki
Hafię (Gwinea) 2:0.

szym meczu padł remis 0:0.

NOWOSYBIRSK. 12-letni ło
dzianin G. Filipowski wygrał
międzynarodowe zawody ju
niorów w łyżwiarstwie figuro
wym.

BERLIN. W tradycyjnej an
kiecie redakcji „Jungę Weil”
ńa sportowców roku w NRD
triumfowali 'lekkoatleci Marita
Koch i Udo Beyer.

VAL dTSERE. W zaliczanym
do klasyfikacji narciarskiego
PS kobiet slalomie gigancie
wygrała Ch. Kinshofer (RFN)
prz'=d H. Wenzel (Lichten-
stein) i M. T. Nadig (Szwajca
ria).

zremis-bWali $ !3 (1:1,
z zespoleni Stratbcona

Bramki dla Polaków

Jobczyk, Jaskierski i

ZSRR pokonał
(2:1, 2:0, 1:0).

Mistrz Kameru-

zdobyl piłkarski
zwyciężając

W pierw-

Kijów 16.15, 19.30 O jeden most

za daleko (ang. 1 . 15), Uciecha 15.30

18, 20.30 Bez znieczulenia (poi. 1.

18), Warszawa 15.45, 20.15 Kozioro-
żec-1 (USA 1. 15), 18 Hallo Szpic-
bródka (poi. 1. 15). 'Wolność 16, 18, 20

Abba (saw. b.o.). Sztuka 16, 19 Kobie
ta pod presją (USA 1. 15), Wanda

15.45, 18, 20.15 Joseph Andrews

(ang. 1. 15). Ml. Gwardia 14.45,
Ofiara namiętności
20 DKF; Rzym (wł.
(Zamojskiego 50)

Gdziekolwiek jesteś
dencie (poi. 1 . 12), Świt (os. Tea
tralne 10) 15.45, 18, 20.15 Powrót

człowieka zwanego Koniem (USA
1. 15). Mała Sala 15, 17, 19 Miłość

bywa zbrodnią (wł. 1. 15). Świato
wid (os. Na Skarpie 7) — nieczyn
ne. Mała Sala 15, 17, 19 Nie ma

mocnych (poi. b .o .). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 15.30, 17.45, 20 Lady Ca-
roline Lamb (ang. 1. 15). Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 16, 18. 20 Dom

pod czerwoną latarnią (węg. 1. 18).
Dom Żołnierza (ul. Lubicz 48) 15.45,
18 Zabity na śmierć (USA 1, 15).
Związkowiec (Grzegórzecka 71)
16, 20.15 Zofia (poi 1. 15), 18 DKF:

Wstręt (fr. 1. 18)
'

21) 15.45, 18 Porwanie (fr. 1. 15),
20 Konie Valdeza (wł. 1. 15). Ma
skotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30
Ostatni bal w Rożnowie (czes. 1.

12), 17.30, 19.30 Trzecia część nocy
(pól.T. 18). Pasaż (Pasaż Bielaka)
15, 16, 17 Przygody Bolka 1 Lolka,
18, 20 Stara strzelba (fr. L 18). Pod
wawelskie (ul. Komandosów21) 16.
18 Zdjęcia
Tęcza (ul.
Brown 1 jego
Ugorek (os.
(radź. 1 . 12), 17 Powrót różowej
pantery .(ang., 1. ,12), 19 Ucieczka

przez pustynię (fr. 1. 15). Sfinks

(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Powrót
na linię frontu (radź. 1. 12).

Telewizja
WTOREK I: 15.25 Pr. dnia. 15.30 Te

lewizyjny klub seniora. 16 Dzien
nik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Dzień

dobry, tu Telewizja. 16.50 Studio

Telewizji Młodych — Giełda zaba
wek. 17 .25 Interstudio. 17.55 Son
da. 18.25 Raj zwierząt — Tropi
kalna flora i fauna-na Madagaska
rze — film dok. RFN-jap. 18.50 Ra
dzimy rolnikom. 19 Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19 30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Nowele G. Gree-
na — Ostatnia szansa Levera —

film fab. TV ang. 21 .35
wie. 21 .55 Camerata. 22.25 Dziennik.
22.40 Studio sport,

WTOREK II: 15.55 Kopytkówka
zimą (Kr). 16.15 Program dnia.
16.2’0 Jęz. ang. kurs podst. 16.50
.Tez. niem. — kurs podst. 17.15 Dla
dzieci: O kotku, który nie chcial

być kotkiem — wid. lalkowe. 17.10
Od lewicy. 18 Studio Sport — Klub
Kibica. 18.30 Młodzieżowy, mag. te
chniki— Lidar. 19.10 Kronika (Kr).
10.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30
Wtorek melomana — konc. chóru
i orkiestry PRiTV W ' Krakowie.

17

(hiszp. 1. 18),
1. 18). Wrzos

16, 13, .20
Panie Pręży

Wisła (Gażęwa

próbne (poi. 1. 15).
Praska) 17 Charlie

kompania (USA b.o.) .

Ugorek) 15 Kaskader

&.35 M
sak (Kr). 22-15 ,,Serenady”

ŚRODA I: TTR, RTŚS, Jęz,
ski. 8.30 TTR, RTSŚ Fizyka... 1^,45
TTR, RTSS Matematyka. 13.25 TTR,
RTSŚ Chemia. 15.25 Progr.' dnia.’

15.30 NURT —- Naucz, początk. 15
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.39
Dzień dobry, tu Telewizją. 115..^
Dla dzieci: En tliczek — Słowni
czek. 17.15 Losowain-ie Małego Lot
ka. 17 .25 Uparci — progr.'
18.05 Skarbiec

Między nami
Wendeta albo wiele hałasu .0 nie
— film anim. USA. 19 Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór, z

dziennikiem. 20.30 Życie bez złu
dzeń — film fab. RFN. .22.05 Stu
dio Sport — spraw, z meczu

nożnej Holandia — R.FN.
Dziennik. 23.10 F. Parnell -

dok. prod. polskiej.
UWAGA:

Za zmiany w ostatniej
wprowadzone w programie
trów, kin, radia i telewizji
da-kcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty

'

(wt. 10—15. śr.

12—18): Zamek i Muzeum w Pias
kowej Skale (wt. śr. 10—16), My.
zeum Lenina, Topolowa 5: Lenin
w Polsce,

"

łnteniacjonalizm-Rewor
lueja-Niepcdleglość (wt.. 9—18, • śr.
9—17 —. wst. wol.)t w Poroninie:
Lenin na Podhalu (wt. śr. 8—16 —

wst. wól.), w Białym Dunajcu (\rt.
śr. 9—16 — wst. wol.), Muzeum

Historyczne, Jana 12: Militaria,
Zegary (wt. 9—15, śr. u—

18), Szpitalna 21: Dzieje tea
tru krr.k . (wt. 11 —18 — wst. wol.,
śr. 9—15), Krzysztofory, Rynek. Gż.
35: Malar. P. Kończałowskiego
(wt. 9—15, śr. 11 —18 — wst. wol'.),
Franciszkańska 4: Szopki krakow
skie (wt. śr. 10—18), Muzeum Na
rodowe, Sukiennice: Galeria pol
skiego malarstwa-i rzeźby- 1784—
1900 (wt. niecz.’, śr. 10—16), Dcm

Matejki, Floriańska 41: 100-ieęie
namalowania Bitwy pod Grunwal
dem, Szkice kompozycyjne do o-

brazów hist. J. Matejki (wt. • śr.
10— 16), Szolayśkich, pl. Szczepań
ski 9: Polskie malar.. i rzeźba do
1764 • r. (wt. 12—18 — wst. wol., śr.

niecz.), Czartoryskich, Pijarska ,8:
Arcydzieła ze zbiorów Czbrtoryś-
kich (wt. 10—16. śr. niecz.), Newy
Gmach, al. 3 Maja 1: Polskie
malar. i rzeźba od końca XIX w:,
do czasów współcz., Ubiory w

Polsce — J. . Matejki . (wt. .10—16,
śr. 12—18 — wst. wol.), Archeolo
giczne, Poselska 3: Mumie egip
skie w świetle promieni ,,X”, x

Siąro-żytn. i średn Malop., Mu
zeum Archeologiczne, w, 60-leciu

niepodległości, Ikona w cerkwi
(w;t. 14—13, śr. niecz.), Etnografi-
cyne, pl. Wolnica .1 .: Polska kul
tura lud., . Zegary lud. (wtl ńięcź.
śr. 10—15), Przyrodnicze, Sławko
wska 17: Fauna Polski, Fauna ę-

poki lodowcowej (wt. śr. TO—13 —

wst. wol.), Pawilon '

Wystawowy,
pl. Szczepański 3a: Plakaty —

KAW (wt. śr. 11 —18), Galeria:

Arkady,, pl. Szczepański . 3a: Ma
larstwo

11—18),
pańska
py

nitki
2235
film

chwffl
tea-

.— re-

K. Mikulskiego (wt.
Krżysztofory, ul. i

2: XV '

Wystawa .

Krakowskiej (wt. śr.

— Nic o tyir. nie wiem. Mówiłem już, że sprawdza
łem tylko funkcjonowanie generatorów.

— ,Na czym polegało ich złe funkcjonowanie?.
— Chodziło o przepływ paliwa. Trzeba było opróżnić

zbiornik.
— Nie został cn opróżniony do końca...

— Wystarczyło obniżyć poziom paliwa poniżej prze
wodu łączącego zbiorniki — wyjaśnił cierpliwie Capo.
Są tam dwa niezależne obwody, elektryczne, dwa gene
ratory i dwa zbiorniki. Jeden obwód zasila mniej istot
ne urządzenia elektryczne, takie jak oświetlenie we
wnętrzne i ogrzewanie. Drugi obwód obsługuje przy
rządy nawigacyjne, zegary i oświetlenie pasów starto
wych. Obydwa zbiorniki połączone są w ten sposób, że

jeżeli poziom paliwa obniża się, to pierwszeństwo ma

generator awaryjny.'
■— Ale wydaje mi się. że w ostatnią sobotę właśnie
on przestał funkcjonować.

— Zgadza się. Dlatego właśnie badałem jego spraw
ność.

Miody mągistrato uśmiechnął się mimo woli. Jakże czę
sto w czasie jego krótkiego urzędowania na tej wyspie
przesłuchania odbywały. się w ten sam elegancki, zawi
ły, iście Bizantyjski sposób. Miął wystarczającą ilość
dowodów i okoliczności obciążających dla zatrzymania
Tomacchio w śledztwie, a nawet dó zbudowania aktu
oskarżenia przeciwko niemu. Wołał jednak zostawić gb

na wolności, na kilka dni, żeby poobserwować dalsze

posunięcia starego wygi. Przecież na pewno będzie się
starał znaleźć córkę.

Signora obudziła się z ciężkiego snu w dobrym stanie,
ale natychmiast zalała- się łzami. Złożyła policji mętne
raczej zeznania.

Mechanicy i kierowcy wrócili do »raev » około połu
dnia Capo wezwał do siebie Renzo.

John Hewlett
J' TANGO
NOVEMBER
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Tłumaczył Stefan WILKOSZ

czepione do pociągu z owocami i zaplątały się bezna
dziejnie w olbrzymią sieć ■włoskich kolei państwowych.

Turi odciągnął Maca od policjantów i urzędników
kolejowych bo bał się, że Anglik rzuci się na nich
z pięściami. Odprowadził go w głąb placu i zaczął
wypytywać właścicieli straganów o to, jakie ładunki
zabrała kolej poprzedniego dnia. Ludzie ci dobrze
znali lekarza i byli gotowi pomóc mu w sprawach,

o których milczeliby wobec innych osób. We wschod
niej części wyspy handel owocami i jarzynami był
zmonopolizowany i ściśle powiązany z Mafią. Ale dzię
ki Turiemu udało się stwierdzić, że wagony ze. zwło
kami musiały odjechać wieczorem do Szwajcarii i Nie
miec.

Mac przyglądał się lekarzowi. Zbierał starannie

informacje i od niechcenia przyglądał się skrzynkom

Szezs-
. Gru-

18), pryzmat, Łobzowska 3: Tka
niny- U. Kćłączkowskiej (wt. śr.
10— 18). św. Jana 3: Wyst. A. Ma?

jewskiego (.wt. śr. 11 —19), Pałac

Sztuki, pl. Szczepański 4: Pj.kon-
kurs. wyst. proj. malar. gobeli
nów dla zamków Polski półudn.
(wt. śr. 11 —18). al. Róż 3: Obrazy

I. Salisteanu. (Rumuńia) (wt. śr.
11— 18), .Mały Rynek 4: Malar. P .

Kmiecia (wt. śr. 14—20), Czytelnią:
Rzeźba St. i J . Szeligów (Zakopa
ne) (wt.. śr. 10—21), Floriańska 34: .

Grafika i' malar. C. TorrandeUa

(Hiszp.): (wt. śr. 10—1'3), Rydlów-
ka, Tetmajera

' 28- (wt. śr. 11 —14).» .

RTF, ul. Boh. Stalingradu 13: Gdy
rodziła się wolna Polska w 1318 r.

(9—21), Kopalnia Soli, Wieliczka
oraz Muzeum Żup Krak. (8—16);
Kramy Dominikańskie, Stolarska
8/10: Plakaty amerykańskich. arty
stów (wt. śr. 11 —19), Ęiblipteka
Publiczna, ul.' Franciszkańska 1:

Wyst. książek (wt. ■'śr. 10—15)«
Jama Michalika, ul. Floriańska 45:

Wyst. K. Masłowskiego (10—22),
Zw. Naucz. Polskiego, uQ. Ś^ęw--
ska 20: Malar. I. Miziowej (17—20).

Dyżury

— Czy wiesz oo się stało?

Renzo skinął głową.
— Podoba ci się Giuseppina?
Renzo milczał. Stary wyciągnął ■z kieszeni kopertę, z winogronami i koszykom pełnym pomidorów. Otrzy

mał taką ilość owoców w prezencie, że wystarczyłoby
na-zaopatrzenie całego sklepu. Rynek był przepiękny,
kolorowy, cały w stosach czerwonego i żółtego pieprzu,
melonów i arbuzów we wszystkich rozmiarach i kolo
rach. Z koszów przelewały się zielone kabaczki, ostat
nie brzoskwinie jesieni i pierwsze, wczesne jabłka.
A nad tym wszystkim unosił się ciężki masyw wulka
nu. Etna wyrastała nad wioską stromą ścianą, a dym
z krateru płynął w st -onę wioski jak czarne, złowrogie
memento. Mac bywał już bliżej wulkanu i jego krate
ru, ale nigdy jeszcze nie odczuwał tak silnie jego grozy.

Tb memento przeznaczone było dla niego. To on po
nosił odpowiedzialność za zaginięcie 180 zwłok i nie
zmiernie. ważnych dowodów rzeczowych. W atmosferze

intrygi otaczającej całą tę sprawę odruchowo podejrze
wał 'otniejiie jakichś ciemnych machinacji.

— Masz pieniądze. Wydaj tyle, ile potrzebujesz, ale

znajdź ją. Idź za śladem tego szczeniaka. Przyprowadź
mi do domu córkę, a już ja ci się odwdzięczę.

Renzo nie odpowiedział, ale pieni |l'.e wziął. Z baru
zatelefonował do Cifta do redakcji. Powrócił do domu,
zapakował walizkę i opuścił wioskę, popołudniowym
autobusem.

Tymczasem Mac zszedł do niewielkiego pomieszcze
nia w podziemiu szpitala. Powitał go Sanju wraz

z Turim nowiną, która miała wszystkie cechy „czarnej
komedii”, Okazało się mianowicie, że zginęła ciężarów-
ka-chłóunia wraz z towarzyszącymi jej carabinieri.
A kiedy Mac pojechał z lekarzem na znajdujący się za

dworcem rynek, spotkał tam carabinierów i kierowcę
ciężarówki, którzy siedzieli przy pustej bocznicy kole
jowej. Cztery wagony-chłodnie, zawierające zamrożone

ciała ofiar katastrofy, zostały nocą przez pomyłkę przy- (Ciao dalszo nastąpi) W)

Pogot. MO, tel. 97, Straż Pał-
M, Fagot. Ratiink.

wypadki . 1

przewozy
logi w

(20-7),
listyczne .,

Podgórski
la 422-22,

Lazarza 14:
»9, zachorowania • i

stśżnató-
■nagłych

i oku-.

■Rynek
N. 'Hu-

tel.
238-33 ., . porady
przypadkach
.ambulatorium

(całą dobę),
2: 6Ż5-5O, 657-57
Lotnisko Balice i$W-29>

Dyżury szpitali: Chir. Kopernika
21, Chir. dziec, Prokocim, Urolog,
Dzierżyńskiego 44. Laryng. Koper
nika ą.3a, OkuILsł. Wit>kówice (Neu
rologia oraz inne oddziały ■szpita
li wg rejonizacji).

Dyżurne poradnie
na, pediatryczna,
biegowy (13—21),
zyt domowych
zyty domowe (8—13), dla ŚróS-i
mieścia: al. Pokoju 4, tel-

181-80 . 183-96, dla N. Huty. ós. Ja
giellońskie bl. 1, tel. 856-26, dla
Krowodrzy, ul. Galla 24, tel. 721-35/'

dla Podgórza, ul. Krasickiego Bo*’
czna 3. tel.- 618-55. 650-99, Inf.

Służby Zdrowia: tel. 205/11 (datą

(Dokończenie na sir. 5)

interńiśtyęż.
gabinet zą-

zgloszepia wi-

(18—20), wi-

Kamer indeksu: 35(M$


