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Kraków, piątek 22 grudnia 1978 r

Sejm PRL uchwalił Jadzie kulig przez ośnieżone Ko
ścielisko... Przejażdżka góralskimi
saniami — to atrakcja dla wcza
sowiczów. frajda dla dzieci i zaw-

wsze miły dla oka widok.

CAF — Momot

KRAKÓW
ROK XXXIII PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 288 (10260)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

plan i budżetna1979r
® Uchwała w sprawie Deklaracji o wychowaniu

społeczeństw w duchu pokoju
M Wystąpienie premiera Piotra Jaroszewicza

21 bm. Sejm PRL zakończył 2-dniowe obrady. Sejm podjął
uchwałę o Narodowym Planie Społeczno-Gospodarczym na

1979 r. oraz uchwalił przyszłoroczny budżet państwa.

Hernraia przemysł
tematem obrad

Oba te dokumenty — jak
podkreślano w dyskusji — stwa
rzają warunki jak , najlepszej
realizacji trudnych - zadań w

nadchodzącym roku; za niezwy
kle ważne uznali posłowie
wzmożenie wysiłków całego
społeczeństwa. zwiększenie
wspólnej i indywidualnej odpo
wiedzialności za wykonywane
obowiązki, za powierzoną pracę.

W debacie nad projektami
przyszłorocznego planu i budżę-

za

Protest Libanu
Rząd Libanu przesłał w

czwartek sekretarzowi general
nemu ONZ Kurtowi Waldhei-

mowi notę', w której wyraża

protest przeciwko nie sprowo
kowanym i nieuzasadnionym
atakom zbrojnym, dokonanym
przez Izrael na terytorium li
bańskie w dniach 20 i 21 bm.

I

Zgodnie z wieloletnią trady
cją spacery w ramach ak
cji ZDOBYWAMY ODZNAKĘ
PRZYJACIELA KRAKOWA u-

rządiamy w drugi dzień świąt,
tzn. we wtorek 26 bm. Wędrów
ki po starym i nowym Krako
wie zapowiadają się bardzo cie
kawie, mamy więc nadzieję, że

we wtorek koło pomnika Mic
kiewicza na Rynku 'Głównym
będzie jak zwykle tłoczno.

A oto program spacerów, któ
re odbędą się 26 bm.:

Odznaka brązowa — BA
ROK W KRAKOWIE — zbiór
ka między godziną 13.00 a 13.45
koło pomnika Mickiewicza na

Rynku Głównym. M. in. zwie
dzimy kościoły: św. ŚW. Diotra
i Pawła, oo. Pijarów i św. Anny.

£ Odznaka srebrna — SZOP
KI KRAKOWSKIE — zbiórka

między godziną 10.60 a 10.45

koło pomnika Mickiewicza na

Rynku Głównym. Podczas spa
cerów poznamy historię szopek,
zwiedzimy też specjalną wysta
wę w Muzeum Historycznym.

A Odznaka złota — POCZĄT
KI I ROZWÓJ SZPITALNIC
TWA W KRAKOWIE — zbiór
ka między godziną 11.00 a 11.30

kulo pomnika Mickiewicza na

Rynku Głównym. Trasa prowa
dzić będzie m in przez pL św.

Ducha i ul. Kopernika.
Osoby, które ubiegają się

ę odznakę w stopniu złotym z

tu zabrało głos 18 posłów. Izba

wysłuchała też wystąpienia pre
zesa Rady Ministrów, Piotra Ja
roszewicza. (Tezy przemówienia
drukujemy na str. 2 .)

Sejm podjął uchwałę w spra
wie Deklaracji o wychowaniu
społeczeństw w duchu pokoju.

Sejm uchwalił również usta
wy: O odznakach i mundurach
oraz O terminie zakończenia o-

becnej kadencji ławników ludo
wych w okręgowych sądach
pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawozdawcy sejmowi PAP

relacjonują przebieg czwartko
wych obrad:

W ławach Rady Państwa ED
WARD GIEREK wraz z prze
wodniczącym Rady HENRY
KIEM JABŁOŃSKIM, w ławach

rządowych — premier PIOTR

JAROSZEWICZ i członkowie

gabinetu.
W czwartkowej dyskusji za

brało głos 12 posłów, a m. in.

pos. Stanisław Gębala, I sekre
tarz KW PZPR w Tarnowie.

pawim piórem, wybierają do
wolną trasę.

Wszystkim uczestnikom na
szej akcji składamy tą drogą
życzenia: pogodnych świąt, za
praszając równocześnie do udzia
łu we wtorkowych spacerach.

(KAS)
dla decyzja o przekazaniu

Hal* wsparta n* kolumnach to miejsce przyszłych wystaw.
Fot. JADWIGA RUBIŚ

Na zakończenie debaty głos
zabrał premier Piotr Jarosze
wicz.

W głosowaniu, Sejm przyjął
uchwalę o Narodowym Planie

Społeczno-Gospodarczym na

1979 r., a następnie ustawę bu
dżetową na rok przyszły.

Z kolei marszałek Sejmu —

Stanisław Gucwa przedstawił
Izbie, wniesiony przez Komisję
Spraw Zagranicznych, projekt
uchwały Sejmu w sprawie De
klaracji o wychowaniu społe
czeństw w duchu pokoju.

Sejm przez aklamację podjął
uchwalę w sprawie Deklaracji

(Dokończenie na str. 2)

Sale wystawowe, pracownie

Powstaje krakowski

Dom SztukiTM
W oficynach pałacu Biskupie

go przy ul. Wiślnej 12 w Kra
kowie do niedawna zlokalizowa
ne były garaże Urzędu Miasta.

Oficyna barokowego pałacu
przechodziła zresztą różne kole
je losu. Z początkiem XX wie
ku po remoncie zabezpieczają
cym i modernizacji, która u-

szanówała jednak barokową
substancję budynku, funkcjono
wała tu ponoć restauracja. Przed
I wojną światową istniejący tu

dziedziniec przykryto szklanym
dachem wspartym na żelbeto:

wej konstrukcji naśladującej
kolumny i w ten sposób po
wstał salon sprzedaży samocho
dów przedstawicielstwa firmy
„Chevrolet”. Przez lata ostat
nie pomieszczenia te eksploato
wane były jako garaże, w

nim okresie były bazą dla
ratorni Urzędu Miasta.

W 1976 roku — jesienią

ostat-

deko-

za pa-

EUROPEJSKA Wspólnota Go
spodarcza wezwała kraje OPEC
do obniżenia ustalonej przez
nie podwyżki cen ropy naf
towej na rok przyszły z 14,5 do

9 proc, i zamrożenia cen tego
surowca w roku, 1980.

PREMIER Egiptu — Mustafa
Chalil udaje się do Brukseli
na zapowiedziane na 23—24 bm.

spotkanie z ministrem spraw
zagranicznych Izraela Mosze

Bajanem i sekretarzem stanu

USA — Cyrusem vance’em.
RADA Rewolucyjna Afgani

stanu podjęła decyzję o likwi
dacji średniowiecznych sto
sunków społeczno-gospodar
czych na wsi afgańskiej. ogła
szając dekret o ziemi. Dekret

przewiduje przejęcie przez
państwo, bez odszkodowania,
ziemi obszarnirzej i rozdziele
nie jej między bezrolnych i

małorolnych chłopów.

mieszczeń o powierzchni ponad
800 m kw. Zakładom Artystycz
nym „ART” Związku Polskich

Artystów Plastyków z przezna
czeniem na galerię sztuki współ
czesnej z możliwością ekspono
wania rzeźby wielkoformatowej.

W momencie przejmowania
przez „ART” imponującego me
trażem lokalu zaczęły piętrzyć
się kolosalne problemy. Poprze
dni użytkownicy zdewastowali

obiekt, który znajdował się w

stanie zawilgocenia, z wygniły-
mi parkietami, powybijanymi
świetlikami Obecnie remont jest
w toku, wykonawcy czekają na

decyzje i zezwolenie na ogrze
wanie gazowe. Gdy ten pro
blem zostanie rozwiązany w II

półroczu 1979 r. „Dom Sztuki”

otworzy swoje podwoje.
W odnowionym obiekcie znaj

dą się sale wystawowe oraz ró
żne pracownie:
(pierwsza
nująca
akcydensy oraz plakat autor
ski realizowany technika si
todruku), grafiki druków unika
towych, wzornictwa przemysło
wego oraz punkt przyjęć kon
serwatorskich, w którym pla
stycy konserwatorzy mogliby
przyjmować zlecenia prywat
nych kolekcjonerów.

Tak więc „Dom Sztuki” peł
nić będzie zarówno funkcję eks
pozycyjną jak i pośredniczyć bę
dzie w kontaktach między śro-

śerigraficzna
w mieście, wyko-
małe artystyczne

świąteczne wydanie
Echa Krakowa”, wy

pełnione przeróżnymi
atrakcjami do czytania,
ukaże się w zwiększo
nej objętości 12 stron

jutro już w godzi
nach południowych, w

cenie 2 zł.

Plenum KK PZPR
Dziś odbywają się plenarne i nie postępu technicznego, orga-

.. . rr _1 rłornhlzil MSllkiobrady Komitetu Krakowskie
go PZPR którym przewodniczy
z-ca członka Biura Polityczne
go KC, I sekretarz KK PZPR —

Kazimierz Barcikowski. W ob
radach uczestniczą m. in.: czło
nek Biura- Politycznego KC

PZPR, wicepremier Józef Kępa,
minister przemysłu maszyn
ciężkich i rolniczych Franciszek

Adamkiewicz, wiceminister hut
nictwa Janusz Bujakowski, wi
ceminister przemysłu maszyno
wego Edward Meisner, wi
ceminister przemysłu chemicz
nego Jerzy Kopytowski, st. in
spektor Wydziału Organizacyj
nego KC PZPR Waldemar Gą
ska oraz dyrektorzy zjednoczeń,
kierujący zakładami przemysło
wymi regionu krakowskiego.

Plenum poświęcone jest nie
zwykle ważnym zagadnieniom
dotyczącym modernizacji przed
siębiorstw przemysłowych w

województwie, miejskim kra
kowskim.

W naszym regionie w ciągu
ostatnich 30 lat zbudowanycn zo
stało wiele nowych zakładów,
podobnie jak wiele już istnie
jących zostało rozbudowanych
ze skromnych zalążków. Konie
cznością jest jednak, by przed
siębiorstwa . przemysłowe, na

których budowę. rozbudowę,
wyposażenie poszły, wielomiliar
dowe nakłady stale i wszech
stronnie się unowocześniały po
przez — .w najszerszym tych
słów znaczeniu — wprowadze-

Rozmowy Gromyko-Vance
GENEWA

Dzisiaj, minister spraw za
granicznych ZSRR Andriej Gro-

myko i sekretarz stanu USA

Cyrus Vance wznowią rozpo
częte rozmowy.

dowiskiem plastycznym a od
biorcą indywidualnym i zlece
niodawcami uspołecznionymi.

(j. r.1

Kii

Barokowy portal prowadzi do sklepionej kolebkowo

wstającego „Domu Sztuki’-.

©ŁH 0®MS®G@ KRHKSWa
I KOMITET OSIEDLOWY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW
' OSIEDLI SZKOLNEGO, SPORTOWEGO I ZIELONEGO
' W NOWEJ HUCIE, przekazał na konto odnowy krakowskich
1 zabytków kwotę 10 tys. zł.
i PRACOWNICY KLINIKI CHOROB OCZU AKADEMII ME-

i DY’CZNEJ wpłacili 4.316'zł, pochodzących ze składek.
! PREZESOWIE ODDZIAŁÓW’ WOJEWÓDZKICH STOWA

RZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH przekazali na konto
r 2.900 zł pochodzących ze składki przeprowadzonej podczas
, narady prezesów.

BYLE WIĘŹNIARKI OBOZU W RAYENSBRUCK, członki-
1 nie Klubu Rayensbriiczanek w Krakowie wpłaciły 2.300 zł.
I (es)

nizacyjnego, dorobku nauki. Jest

to niezbędne dla podnoszenia
jakości produkcji, racjonalnego
gospodarowania, stworzenia za
łogom lepszych warunków pra
cy oraz w trosce o ochronę śro
dowiska, w którym wszyscy ży-

jemy.
Dlatego też dzisiejsze obrady

Plenum KK PZPR mają szcze
gólną rangę i znaczenie.

Referat Egzekutywy KK

PZPR, stanowiący wstęp do dy
skusji, wygłosił sekretarz KK —

Henryk Michalski.
Przewiduje się, iż po dysku

sji, podjęta zostanie uchwała,
stanowiąca program działania
dla realizacji i przyspieszenia
modernizacji naszych przemy
słowych przedsiębiorstw, (bp)

międzypla-
pokonała
odległość

i osiągnęła

Aparat „Wenus 12“

osiadł na planecie
3-godzinna transmisja
z planety
Radziecka. stacja

netarna „Wenus-12”
po 98 dobach lotu

przeszło 240 min km

okolice planety..
Aparat lądujący stacji o godz.

6.30 czasu moskiewskiego osiadł

miękko na planecie i przez 110

minut przekazywał naukowe in
formacje z powierzchni Wenus.

Automatyczna stacja „Wenus-
12” minęła w odległości 35 tys.
km planetę i kontynuuje lot w

przestrzeni kosmicznej.
Około 3 godzin — pisze TASS

— trwała transmisja desantu na

planecie Wenus aparatu lądują
cego automatycznej stacji mię
dzyplanetarnej „Wenus-12”. Tak

długiego naukowego reportażu
z Wenus nie przekazała dotych
czas żadna ekspedycja.

*. Aparat lądujący, który -odłą-
> czyi się od stacji na dwie doby

przed jej wejściem w atmosferę
planety, gwałtownie zwiększył
swą prędkość — wzrosła ona z

4 do 11 km na sekundę. Wzrosły
wówczas również przeciążenie,
temperatura i .ciśnienie. Na

chwilę przed lądowaniem tem
peratura na zewnątrz aparatu
wynosiła 460 stopni C. a ciśnie
nie — 88 atmosfer, podczas gdy

i w jego wnętrzu utrzymywała
(Dokończenie na str. 2)
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1979 będzie okresem
dalszego rozwoju gospodarki

i konsekwentnej realizacji programu społecznego
Wystąpienie premiera Piotra Jaroszewicza w Sejmie

Wczoraj, na zakończenie debaty sejmowej nad projektami
NPSG i budżetu na 1919 rok zabrał głos premier Piotr Jarosze
wicz. Poniżej zamieszcasmy tezy jego przemówienia.

O
d 8 lat. wcielamy w ży
cie strategię VI i VII

Zjazdów PZPR. Uzyska
liśmy w tym okresie ogromny
dorobek, przyspieszając rozwój
kraju w stopniu przedtem nie
osiągalnym. Uwarunkowania

rozwoju kraju uległy jednak
pogorszeniu. Wiąże się to z

trwającą od dawna i pogłębia
jącą się recesję w krajach kapi
talistycznych. z następstwami
kilku lat nieurodzaju w rolni
ctwie oraz z napięciami w ener-

Uchwała Sejmn PRL w spra
wie Deklaracji o wychowaniu
sprlećzeństw w duchu pokojti
głosi in. in.:

Sejm PRL z głęboką satysfak
cją wita uchwalenie przez
XXXIII sesję Zgromadzenia O-

gólnego Narodów Zjednoczo
nych Deklaracji o wychowaniu
społeczeństw w duchu pokoju.

Ten zasadniczej wagi doku
ment międzynarodowy, którego
projekt wniesiony został przez

delegację PRL stanowi konkre
tyzację idei, którą przedstawił
w1974r.naforumONZIse
kretarz KC PZPR Edward Gie
rek.

Zasadnicza treść Deklaracji
zawiera się w tym, że pokój
jest dobrem wszystkich narodów
i że każdy człowiek ma niezby
walne prawo do życia w pokoju,
a poszanowanie tego prawa leży
we wspólnym interesie całej
lndzkcśr;.

Sejm PRL zwraca się więc
z apelem do wszystkich parla
mentów o stałe, aktywne dzia
łanie na rzeeż wcielenia w ży
cie idei i treści Deklaracji o

wychowaniu społeczeństw w

duchu pokoju dla dobra obec
nego i przyszłych pokoleń.

gętyce i transporcie, ale nie
brak nam . także niedomagać
natury subiektywnej.

Nadchodzący rok, zgodnie z

założeniami planu, będzie okre
sem dalszego rozwoju gospodar
ki i rozbudowy jej potencjału,
dalszej konsekwentnej realiza
cji programu społecznego. Wy
trwale będziemy pogłębiać pod
jęty w końcu 1976 roku manewr

gospodarczy, podnosić na wyż
szy poziom jakość pracy wszy
stkich organizacji gospodar
czych, całej administracji pań
stwowej i kadry kierowniczej
wszystkich szczebli.

W podejmowanych przez rząd
działaniach czołowe miejsce
zajmują problemy związane ż

poprawą zaopatrzenia rynku.
Suma nakładów inwestycyjnych
na gospodarkę żywnościową w

latach 1976—1979 znacznie prze
kroczy założenia planu 5-letńie?

go. Dostawy artykułów żywno
ściowych na rynek będą w 1.979

rokuo55mldzł

przyjętych na ten rok założeń

planu 5-letniego, a dostawy ar
tykułów nieżywnościowych o 35

mld zł. Dla zapewnienia popra
wy zaopatrzenia rynku zakłada
my na 1979 r. .szybsze tempo
wzrostu produkcji oraz dostaw
towarów i usług niż .przycho
dów pieniężnych ludności.

Mając na uwadze osiągnięcie
zakładanego w planie wzrostu

realnych płac i dochodów ludno
ści, podejmujemy działania

zmierzające do kształtowania
kosztów utrzymania w grani
cach założonych w planie, dy
scyplinując ruch cen i podpo
rządkowując go założeniom

planu.
rolnictwie, zadaniem

kluczowym jest poprawa
bilansu zbożowo-paszo

wego przez zwiększenie produk
cji zbóż i pasz. Wzrastające na
kłady inwestycyjne kierowane

większe od

Debata sejmowa
(Dokończenie ze str. 1)

o wychowaniu społeczeństw w

dnc.hu pokoju.
(Skrót uch wały drukujemy po

wyżej).
W kolejnym punkcie porząd

ku obrad Sejm uchwalił ustawę
o , „Odznakach i mundurach”.

Ustawa reguluje m. in. ustano
wienie i używanie trzech kate-

Odroczenie

obrad ONZ
NOWY JORK
XXXIII sesja Zgromadzenia

Ogólnego NZ postanowiła w

związku ze zbliżającymi się
świętami i niewyczerpaniem
największego w historii ONZ

porządku dziennego (130 punk
tów), zawiesić obrady i odro
czyć je do 15, stycznia przyszłe
go roku.

W głównej części obrad sesja
rozpatrzyła obszerny krąg zasad
niczych spraw, dotyczących u-

mocnienia pokoju i bezpieczeń
stwa międzynarodowego oraz

problemów ekonomicznych, hu
manitarnych i kulturalnych.
WMURWWIWIHIllWIISIIWW———W

Koleżance

red. mgr GRAŻYNIE
STARZAK-CHOLEWIE

wyrazy najgłębszego współ
czucia po tragicznej śmier
ci ukochanego, jedynego
Brata, JANUSZA — skła
dają r

Dyrekcja, POP PZPR

i Rada Zakładowa

Krakowskiego
Wyd.awnictwa Prasowego

RS W „Prasa-Książka-Ruch”
oraz koleżanki i koledzy

imu

WJ

gorii odznak: honorowych, orga
nizacyjnych i okolicznościowych-,
które w zależności od charakte
ru ■zasług będzie przyznawać:
Rada Państwa, Rada Ministrów,
ministrowie, rady narodowe

stopnia wojewódzkiego oraz or
gana naczelne organizacji spo
łecznych.

Sejm uchwalił następnie usta
wę o terminie zakończenia obe
cnej kadencji ławników hido-

wych w okręgowych sądach pra
cy i ubezpieczeń społecznych.
Ustawa przewiduje przedłużenie
o dwa lata kadencji ławników

ludowych czynnych w okręgo
wych sądach pracy i ubezpie
czeń społecznych.

W kolejnym punkcie Izba wy
słuchała odpowiedzi przedsta
wicieli rządu na interpelacje i

zapytania poselskie.
Na zakończenie obrad zabrał

głos marszałek Sejmu — STA
NISŁAW GUCWA.

U progu roku 1979 — roku
35-lecia Polski Ludowej — mar
szałek Sejmu złożył najlepsze
życzenia naworoczne I sekreta
rzowi KC PZPR, posłowi Edwar
dowi Gierkowi, przewodniczą
cemu Rady Państwa Henrykowi
■Jabłońskiemu i członkom Rady,
premierowi .Piotrowi Jaroszowi
czowi i członkom rządu. Podzię
kował posłom za pracę i prze
kazał im życzenia owocnej dzia
łalności społecznej i zawodowej.

O godz. 15.00 Sejm zakończył
obrady.

będą przede wszystkim na bu
downictwo inwentarskie. Rolni
ctwo otrzyma więcej środków

produkcji i większe kredyty.
Na kompleks mieszkaniowy

przeznaczyliśmy w latach 1976—
1979 o ponad 60 mld zł więcej
niż w założeniach planu 5-letnie
go ha ten okres. W 1979 r. zbu
dujemy ok. 340 tys. mieszkań,
podczas gdy w 1970 r. oddano
ich do użytku tylko 194 tyś.

Następuje szybki postęp w u-

rzeczywistnianiu programu spo
łecznego. Nakłady ns jego rea
lizację są znacznie większe od

założonych w planach 5-letnich.

Szybki jest rozwój ubezpieczeń
i pieniężnych świadczeń społe
cznych, ochrony zdrowia, gospo
darki mieszkaniowej, oświaty i

kultury, turystyki i wypoczyn
ku. Usprawniamy działalność in
westycyjną i eksploatacyjną w

służbie zdrowia.
W planie na 1979 r. zakładamy

dalsze zmiany w strukturze

produkcji przemysłu, głównie
na korzyść rynku i eksportu.

I ardzo poważną rolę w rea-

) lizacji przyszłorocznych
. zadań ma do odegrania

handel zagraniczny. Nasz nie
zbędny dla gospodarki import
wiąże się bowiem nierozdzielnie
z. eksportem, a także ze spłatą
kredytów zagranicznych. Szcze
gólne znaczenie przywiązujemy
do dalszego rozwoju współpracy
gospodarczej ze Związkiem Ra
dzieckim
RWPG.

W 1979

znacznie
szechniejeźą niż kiedykolwiek
poprawę efektywności gospoda
rowania. Konieczna jest m. in.

gruntowna poprawa w gospoda
rowaniu zasobami pracy. Szyb
szy i powszechniejszy postęp
niezbędny jest w gospodauwwsr-
niu paliwami i. energią., .surow
cami i materi-’ami. Obecnie

sprawą najważniejszą staje się
oszczędne gospodarowanie wę
glem i energią elektryczną.

'

Problematyka jakości stanowi
ważne zadanie w programie
realizacji nrzez rząd założeń

pl=nu na 1.979 r.

W nadchodzącym roku szcze
gólnie oszczędnie zaplanowano
Wydatki na utrzymanie admini
stracji państwowej.

Dążymy do tego. by NPSG

stanowił dokument stabilny, aby
w toku jego realizacji wnrowa-

dzać tylko najkonieczniejsze ko
rekty.

Narodowy
spodarczy i
rok 1979 są
na wysoką
poziom jakości pracy i poczucia
odpowiedzialności kadr kierow
niczych wszystkich szczebli i o-

gółu ludzi pracy. Plan tgn bę
dzie wykonany z optymalnym
pożytkiem dla rozwoju naszej
Ojczyzny i pomyślności jej oby
wateli, wspólnym ofiarnym tru
dem przytłaczającej większości
ludzi pracy.

Proszę Wysoką Tzhe — po
wiedział w zakończeniu pre
mier — o uchwalenie ustawy
budżetowej i przyjęcie uchwały

.» Naredówym Planie Siwłęczno-
Gospcdareżym na rok 1979.

B

i pozostałymi

r. musi my
wyraźniejszą

niż

krajami

osiągnąć
i pow-

Plan Społeczno-Go-
budżet państwa na

ambitne, obliczone

dyscyplinę, wysoki

(Dokończenie ze str.. 1)

temperatura pokojowa, dzię-
czemu aparatura naukow«

29 zabitych
na przejaździe kolejowym

dziennik Robotniczej Spół
dzielni Wydawniczej „Prasa —

Książka - Ruch15
DRUK: Prasowe zakłady Crt*-

Heane RS w ..Prasa - Książka —

Buch”» Kraków, ul. Wielopole !•

MADRYT
29 dzieci poniosło śmierć, a

zostało rannych w katastrofie

jaka wydarzyła się w czwartek
w pobliżu Salamanki (Hiszpa
nia).

Autobus szkolny zderzy! się
tam na przejaździe kolejowym
z lokomotywą.

69

się
ki

mogła pracować na powierzchni
Wenus przez 110 minut.

O godzinie S czasu moskiew
skiego, kiedy orbitalną część
stacji spełniająca -funkcje re-

transmitora przy przekazywa
niu sygnałów aparatu lądujące
go na Ziemię znalazła się w cie
niu Wenus, seans łączności
przerwano. Naukowcy i specja
liści zebrali się na konsylium, w

celu omówienia wstępnych wy
ników reportażu naukowego z

Wenus.

Uczonych interesuje m. in
stosunek ilościowy tzw. małych
komponentów atmosferycznych.
Przyrząd ,.Wenus-12” zareje
strował obecność w atmosferze

Wenus trzech izotopów argonu,

GÓItNICY kopalni
„Sosnowiec” wykonali w pełni
roczny plan wydobycia węgla,
dostarczając gospodarce naro
dowej 2.459.500 ton cennego pa
liwa. Do końca roku kraj o-

trzyma z tej .kopalni dodatko
wo 48 tys. ton węgla. Organi
zacja. partyjna i samorząd ro
botniczy kopalni „Sosnowiec”
zameldowały o tym osiągnię
ciu w depeszy skierowanej na

ręce 1 sekretarza KC PZPR —

Edwarda Gierka, który jest
członkiem Organizacji partyj
nej kopalni „Sosnowiec”.

W PONAD miesięczny rejs
wycieczkowy, tradycyjnie w

okresie świątecznym organizo
wany przez PLO. wypłynął z

Gdyni na Wyspy Kanaryjskie
flagowiec polskiej

'

finty han
dlowej „Stefan Batory”,.

W związku z ustanowieniem
stosunków dyplomatycznych

.między Stanami Zjednoczonymi
a ChRL, prez. Jimmy Carter
udzielił wywiadu amerykańskiej
telewizji, w którym wspomniał
o wymianie listów na ten temat

z przewodniczącym Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR, Leoni
dem Breżniewem. Jak dowiadu
je się agencja TASS ze źródeł

oficjalnych, J. Carter w swo
im liście informował L. Breż
niewa o mającej wkrótce na
stąpić normalizacji stosunków

USA z Chinami. Prezydent za
pewniał, że krokowi temu nie

przyświecają żadne inne cele

j 60 lat Związku
ś Artystów Scen Polskich
I 21 grudnia 1918 r. w sali

) Teatru „Rozmaitości” w War-

j szawie delegaci teatrów pol-
) skich powołali do życia o-

< gólnopolski Związek Arty-
< stów Scen Polskich,
? Pierwszy okres działalnoś-

/ ci ZASP-u, do reku 1931 to

) lata nad organizowaniem za
wodowego szkolenia akto
rów, wprowadzenia w życie
tzw. przymusu organizacyj
nego, czyli obowiązku nale
żenia do jednej organizacji
aktorskiej, doprowadzenie do

respektowania konwencji
wedle której dyrektorzy mo
gli zatrudniać jedynie człon
ków ZASP-u . a także zbu
dowanie w roku 1927 Schro
niska Artystów Weteranów
Scen Polskich w Skolimowie.

Kryzys w pracy organiza
cji związany był z ogólnym
kryzysem ekonomicznym. W

jesieni 1931 roku zamknięto
na kilką tygodni wszystkie
polskie teatry. Po ty*:. cięż
kim okresie lata ’ 1935—1939

przyniosły nie tylko ożywie
nie życia teatralnego, ale je
go odnowę związaną w zna
cznej mierze z. działalnością ■
tak wybitnych postaci jak
Leon Schiller, Stefan Ja
racz, Aleksander Zelwero
wicz i in.

ZASP kontynuował swą
działalność w latach okupa
cji poprzez Tajną Radę Tea
tralną Organizowano tajne
nauczanie, tajne przedsta
wienia, pracowano nad przy
gotowaniem
niepodległej

Pierwszy
wojnie, 18

Zjaz.d Delegatów podjął
działania mające na celu
odbudowanie zdewastowane
go wojną polskiego życia
teatralnego, a także zgodnie i
z zaleceniem Tajnej Rady .

Teatralnej przeprowadził
weryfikację wszystkich ak- '

torów. Nowe warunki społe- I

czno-polityczne zmuszały do |

)

i
!

modelu teatru w

Polsce.

obradujący po
maja 1.945 roku

Delegatów

zmiany modelu organizacji.
W ten sposób w lipcu roku
1950 utworzono Stowarzysze
nie Polskich Artystów Tea
tru i Filmu będące spadko
biercą ZASP-u .

Dziś SPATiF skupia w

swym gronie 4 tysiące człon
ków, ma 9 oddziałów tereno
wychi109kółw
kaeh teatralnych,
wych,. telewizyjnych
dach naukowych.

W 60-letnięj
SPATiF-u ZASP-u

działalnością związani byli
najwięksi teatralni twórcy
polscy, a od roku 1970 praca
mi. SPATiF-u kieruje Gu
staw Holoubek.

Skupiająca w swych sze
regach wybitnych twórców

organizacja je»t od 60-eiu
lat ważnym ogniwem w roz
woju polskiej kultury.

placów- i

radio- I

i zakła- (

poza działaniem na rzecz po
koju w świeci*

W odpowiedzi J. Carterowi
L. Breżniew przyjął do wiado
mości te słowa, a także wcześ
niejsze zapewnienia strony a-

merykańskiej, że rozwój stosun
ków USA z ChRL nie będzie
wymierzony przeciwko ZSRR.

Ustanowienie normalnych sto
sunków między dwoma suwe.-

rennymi państwami jest sprawą
naturalną — podkreślił L. Bre
żniew. Związek Radziecki zaw
sze opowiadał się i opowiada za

takimi Właśnie stosunkami mię
dzy krajami. Inną kwestią jest
— ńa jakiej podstawie przebie
ga normalizacja, jakie cele przy
świecają obydwu stronom. Py
tanie to jest również naturalne,
zwłaszcza biorąc pod uwagę wy
raźnie określony kierunek obe
cnego kursu Chin. W związku
z tym w liście przesłanym w

Odpowiedzi prezydentowi Car
terowi zwrócono uwagę na to,
że we wspólnym komunikacie

amerykańsko-chińskim znalazły
się sformułowania, których na
stawienie nie pozostawia wątpli
wości, jeśli wziąć pod uwagę
słownictwo stosowane przez
przywódców chińskich.

Jest rzeczą oczywistą — czy
tamy w odpowiedzi L. .Breżnie
wa — że Związek Radziecki bę
dzie z największą uwagą śle
dził w co przeobrazi się w pra
ktyce rozwój stosunków amery
kańsko - chińskich i będzie wy
ciągać z tego odpowiednie wnio
ski dla polityki radzieckiej.

i okazji Światowego

orędzia papieża Jana

i
I

Kronika wypadków
Wczoraj na śliskich ulicach i

drogach Krakowa miało miejsce
aż 20 kolizji, w których interwe
niowała Służba sRuchu MO. Po
nadto, w 7 wypadkach drogowych

7 osób odniosło obrażenia ciała.

21 bm. w Watykanie ogłoszo
no tekst
Pawła II w związku z kolejnym
12 Światowym Dniem Pokoju,
który obchodzony będzie przez
świat katolicki 1 stycznia 1979 r.

Dokument papieski, adresowany
do szefów państw, organizacji
międzynarodowych i wspólnot
religijnych przedstawił prze
wodniczący papieskiej komisji
„Iustitia et pax”,- kard. B . Gań-

tin.
Jan Paweł II podkreś'* w

swoim orędziu, że prawdziwy
duch pokoju. powinien przenik
nąć krąg polityków, środowisk
i ośrodków, Od których zależą
decyzje idące w kierunku poko
ju lub też kontynuowania wo
jen i sytuacji przemocy.

W orędziu podkreśla się wagę
. .wychowania dla pokoju”.

Zwracajac się do ..polityków
odpowiedzialnych za narody i

organizację międzynarodowe”,
papież wyraża swój szczery sza
cunek i całkowite poparcie dla
ich często uciążliwych wysiłków
w celu utrzymania lub przy
wrócenia pokoju.

M. Konieczny
honorowym członkiem
Akademii Sztuk

Pięknych ZSRR
MOSKWA
Polski rzeźbiarz, rektor ASP

w Krakowie, prof. Marian Ko
nieczny otrzymał w czwartek w

Leningradzie dyplom honorowe
go członka Akademii Sztuk

Pięknych ZSRR.
U soczystość odbyła się w daw

nym gmachu rosyjskiej Akade
mii Sztuk Pięknych, którą u-

kończyło wielu głośnych arty
stów plastyków.

EMI

co pozwala naukowcom poczynić
oceny porównawcze ewolucji
Ziemi i Wenus.

Lądowanie aparatu odbywało
się w złych warunkach atmo
sferycznych. Urządzenie „Bu
rza” zarejestrowało częste wyła
dowania elektryczne.

Policja wykryła wielką,
tajną wytwórnię fałszywych
banknotów francuskich. Taj
na drukarnia znajdowała się
w... Domu Starców w Marsy
lii. Ostatnio, zarówno we

Francji jak i w niektórych
krajach afrykańskich poja
wiły się znaczne ilości takich

banknotów.

także za oceanem
Nie tylko my mamy kłopoty

z zapewnieniem wszystkim chę
tnym w okresie przedświątecz
nym choinkowych jodełek i
świerków.

Amerykański tygodnik „News
week”, który jak wiadomo jest
gazetą wielkiej polityki, infor
muje o. trudnościach z dosta
wami odpowiedniej liczby choi
nek w niektórych stanach USA.
Przed laty Ameryka wylanso-
wałą sztuczne choinki, dziś na
tomiast moda na nie przemija
i każdy Amerykanin pragnie
mieć choinkę — prawdziwe drze
wko.

Braknąć ma ok. 3 milionów

choinek, a przy okazji Wzrosły
bar'’o ich ceny: ok. 3 doi. za

stopę (30 cm) choinki, (k)

Nowy hotel
w Myślenicach

Po aż 8 latach budowy odda
ny został wczoraj do użytku w

Myślenicach nowy hotel „Wa-
Wel-Touris.tu”. Hotel „Zarabie”
— bo taką otrzymał nazwę — ma

46 pokoi dwuosobowych oraz 19

apartamentów, składających się
z sypialni, łazienki i gabinetu.

Zalety hotelu, to położenie z

daleka od centrum, w spokoj
nym i cichym miejscu, bardzo
efektowne wykończenie z masą
drewna dodającego przyjemnego
ciepła, bardzo bogate oświetle
nie. Mankamenty — to brak

choćby natrysków w pokojach (z
wyjątkiem posiadających ła
zienki apartamentów), nie ma

także jakiegoś choćby niewiel
kiego baru, gdzie by można —

nie wychodząc z hotelu — coś

wypić czy zjeść. Ten brak usu
nięty zostanie z chwilą zakoń
czenia remontu pobliskiej re
stauracji.

Na koniec informacja dla pra
gnących skorzystać z hotelu
..Zarabie”. Mieści się on przy
ul. Zdrojowej 7, o możliwościach

noclegu można dowiedzieć się
telefonicznie pod nr nr 205-9*
lub

za

ok.

wy

292-15, a orientacyjna ceny
dobą wynoszą: apartament
200 zł. a pokój dwuosobo-
130 zł. (jl)

Zniknęło zioło...
WASZYNGTON
Ministerstwo skarbu USA

wszczęło śledztwo w stosunku
do personelu jedynej w.USA

państwowej mennicy w Nowym.
Jorku.

Kontrola wykazała niedobór

52C0 uncji złota, wartości 1,1
min doi.
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W Czechosłowacji, w przeci
wieństwie do naszych zwy

czajów, nowe osiedla wznosi się
w sposób kompleksowy. Jedno
cześnie z blokami rośnie cała sieć
obiektów handlowo-usługowo-
kulturalnych, niezbędnych mie
szkańcom do normalnego życia.
W ten właśnie sposób buduje
się obecnie w stolicy Słowacji,
w dzielnicy Lamaczi, osiedle

Podhaj. Wśród pawilonów han
dlowych, obok domu kultury i

innych obiektów towarzyszą
cych, znalazł się także budynek
poczty, którą gospodarze mia
sta nazwali Pocztą Przyjaźni
Bratysławsko-Krakowskiej.

Na poczcie, która już wkrótce

zacznie służyć mieszkańcom tej
części miasta, instaluje się obe
cnie najnowocześniejsze automa-

„Krakowska" poczta
w Bratysławie

po-
Bę-

ty „do sprzedaży znaczków,
cztówęk, widokówek itp.
dzie tu funkcjonował automaty
czny system łączności między
miastowej. Ładne wnętrza ozda
biają herby Krakowa i Braty
sławy symbolizujące przyjaźń i

współpracę obu miast. Znajdzie
tu także miejsce na punkt sprze
daży krajowej i zagranicznej
prasy, oferujący szczególnie bo
gaty wachlarz polskich czaso
pism i dzienników, które w Cze
chosłowacji cieszą się dużym za
interesowaniem.

Poczta Przyjaźni Bratysław-
sko-Krakowskiej jest drugą tego
rodzaju placówką w stolicy Sło
wacji po Poczcie Przyjaźni Bra
tysławy i Kijowa. W niedługim
czasie planuje się też otwarcie

placówki pocztowej, która bę
dzie przypominać o współpracy
Bratysławy z naddunajskim por
tem Ruse w Bułgarii. (1-k)

W Polsce — uwaga na krowy, w Tanzanii — uwaga na

słonie... CAF — LAHTIKUYA
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rzedstawienie jako takie —

bardzo ładne. To nie iro
nia; jest ładne, przede

wszystkim plastycznie. Poza

tym podoba mi się w nim spo
kojny rytm, logiczny ruch po
staci,, dobre operowanie prze
strzenią, ładnie skomponowane
sceny. Jest to w sumie bardzo
dobra praca reżysera. No, a te
raz czego nie udało mu się —

moim zdaniem dokonać. Nie bar
dzo udało mu się pokonać sa
mej istoty dramatu, czy tra
gedii Racine’a. Bo — musimy
sobie to wreszcie powiedzieć —

żyjemy obecnie w takiej epoce
i takimi jesteśmy ludźmi, że na
gle wszystko to, co było, a mo
że i jest tak zwaną wielką tra
dycją czy dziedzictwem kultu
ralnym, trzeba nam nie tłuma
czyć, nic reinterpretować, ale
trzeba to pokonać, żeby weszło
do naszej świadomości. Bo to

wszystko jest poza naszą świa
domością. Właśnie tak — i to

jest nasza publiczna wstydliwa
tajemnica — te wszystkie wiel
kie dzieła nic nikogo nie obcho
dzą; przy czym — co już jest
częścią naszej powszedniej auto-

mlstyfikacji — wszyscy uważa
ją, że powinno nas to obchodzić.

No, weźmy tak na próbę —

„Sonety” Petrarki? — „Orland
Szalony” Ariosta? — „Antygo
na” Sofoklcsa? — Stary Testa
ment nieznanych autorów? —«

„Odprawa posłów greckich” Ko
chanowskiego? — „Król Duch”

Słowackiego? — „Cyd” Corneil-

le’a?

I wcale tak nie jest, że ludzi

niewykształconych to tylko do
tyczy. Dotyczy to prawie wszy-

Trzydzieści lat

ożenku anteny z
Skromnie,.bez rozgłosu mija

obecnie 30-lecie jakże owo
cnej, czynnej i zasłużonej

działalności krakowskiej Orkie
stry i Chóru Polskiego Radia
i Telewizji. Najstarsi członkowie

'zespołu pamiętają jeszcze te

pierwsze chwile, kiedy to w

roku 1947 Jerzy Gert utworzył
30-osobową orkiestrę, a próby
odbywały się... w malarni Tea
tru im. J. Słowackiego. A potem
—' zespół rozwijał się szybko,
stał się pełną orkiestrą symfo
niczną z wielkim chórem. Ogro
mne bowiem było zapotrzebo
wanie na dobrą muzykę lekką,
rozrywkową — bo takiej przede
wszystkim wówczas zespół się
poświęcał, sięgając jednak co
raz szerzej do repertuarów ope
rowych i symfonicznych.

Pierwsze dwadzieścia lat dzia-

Nie tylko zegarki
SZWAJCARSKI PRZE

MYSŁ' ELEKTRONICZNY

jest jedną z najbardziej w

tym kraju wyspecjalizowa
nych eksportowo gałęzi pro
dukcji. W ub. roku

port samych tylko
nentów elektroniki

tranzystory, obwody
ne itp.) uzyskała Szwajcaria
równowartość 240 milionów
dolarów. Kraj liczy niespełna
7 min ludności.

za eks-

kompo-
(diody,
scalo-

stkich: pisarzy, malarzy, arty
stów, aktorów, reżyserów. Tak
mi się przynajmniej wydaje. W

każdym razie chodząc do teatru

na takie sztuki jak ta w Baga
teli obserwuję jakiś dziwny hip
notyczny stan męczarni. Ale mę
czarni, na którą wszyscy z je
dnej i z drugiej strony rampy
się godzą dość chętnie. Jest to

męczarnia nie tyle nudy, co ra
czej niechęci, rezygnacji, obo
jętności. Głównie co narzuca się,
gdy się takie produkcje ogląda
jest przekonanie, że wszyscy bio-

rący w tym udział — widzowie

Z Meairu

Andromacha
i aktorzy — chcieliby być gdzie
indziej, robić co innego, być kim

innym, doznać czegoś wielkiego,
żeby ich to odmieniło, żeby wy
rwało ich z nich samych, uczy
niło lepszymi. A nic takiego nie

następuje. Jest powszedni dzień

prób, spektakli, organizowanych
widowni, gdzie dowozi się wy
cieczki lub luźne grupy kole
gów z pracy do drzwi teatru

i następnie odwozi. Wiem, wiem,
że zaraz rzucą się na mnie wszys
cy pedagodzy od siedmiu bole
ści, którzy uważają, że mimo

wszystko trzeba — i tu nastąpi
serwis frazesów na ten temat.

Ja też uważam, że trzeba, tylko
nie wiem czy pod przymusem
dwójki na okres. Albo przy po
mocy towarzyskiego szantażu (—

łalności Orkiestry i Chóru PR

nierozerwalnie związało się z

postacią Jerzego Gerta, jako dy
rektora, kierownika artystycz
nego, świetnego organizatora
pracy — i kompozytora. W o-

wych czasach, dzięki takim śpie
wakom, jak: Wanda Frogni, Bar
bara Muszyńska, Włodzimierz

Kotarba, Sława Przybylska czy
Kazimierz Rogowski — płynęły
w eter melodyjne i popularne
piosenki — z rekordową „O No
wej to Hucie piosenka”, autor
stwa Gerta — na czele. W owych
czasach też rozsławiały się na
zwiska dyrygentów i kompozy
torów zespołu: St. Gajdeczki, A.

Klucznioka, T. Dobrzańskiego,
St. Hasa.

A potem — przyszły bardzo

odpowiedzialne zadania arty
styczne: nagrania licznych oper
polskich (m. in. pod dyr. G . Fi
telberga), występy na festiwa
lach i „Jesieniach Warszaw
skich”, prawykonania utworów

kompozytorów polskich, liczne

wyjazdy zagraniczne. Wraz z ze
społem krakowskim występują
m. in. tacy dyrygenci, jak Pa
weł Kiecki, Kazimierz Kord, Je
rzy Semkow, Jerzy Katlewicz i

Krzysztof Missona — który po
tem, po śmierci J. Gerta w se
zonie 1968/69 objął kierownictwo

Orkiestry i Chóru PR i TV —

i piastował je przez prawie dzie
sięć lat, wzbogacając działalność

instytucji licznymi nowymi ini
cjatywami, zwłaszcza jeśli idzie
o szeroką popularyzację muzy
ki, koncerty przed kamerami
TV itp. Właśnie pod kierow
nictwem K. Missony zespoły Or
kiestry i Chóru PR i TV wy
stępowały na międzynarodowych
festiwalach w Austrii, we Wło
szech, RFN i NRD, w spektak
lach operowych we Francji i

imprezach w mediolańskiej „La
Scali” (pod batutą K. Pende
reckiego). Osobne piękne strony
w kronikach zapisywały kon
certy znakomitego chóru — kra
jowe i zagraniczne — pod kie

rownictwem Tadeusza. Dobrzań
skiego.

„Dzieckiem” Orkiestry i Chó
ru PR stała się niegdyś krakow
ska Operetka (przed utworze
niem Teatru Muzycznego): śpie
wacy — soliści i chórzyści oraz

instrumentaliści zespołu radio
wego tworzyli podstawową ka
drę artystyczną teatru operet
kowego.

Od jesieni 1977 na stanowisko

dyrektora Orkiestry i Chóru PR

i TV w Krakowie powołano An
toniego Wita, wybitnego polskie
go kapelmistrza młodego poko
lenia, o pięknych międzynaro
dowych kartach sukcesów. W

działalności zespołu nastąpiły

kultura musi cię interesować, bo
to świadczy o poziomie).

No ale czy jest jakieś wyjś
cie? Tak generalnie, powszech
nie, sprawozdawczo i od zaraz,

to chyba nie ma. Ale zdarzają
się wyjątki. Czasem ktoś jest
genialny, albo wybitnie uzdol
niony i trzaśnie nas między oczy

jakimś Mussetem, Dostojewskim,
Przybyszewską, Wyspiańskim. —

Jest to taka sytuacja, jakby
wszyscy rzucali w siebie grana
tami, ale tylko niektórzy mieli

do nich zapalniki. No i wtedy
cała ta zawartość tzw. „pozycji

klasycznej” eksploduje w na
szych głowach i sercach; dosta-

jemy gęsiej skórki siedząc w

krzesłach i chodzimy sami do

teatru, a nie ciągnięci tam z wy
cieczką. Bo teoretycznie każde
wielkie dzieło kultury, iiteratu-.

ry czy teatru jest naładowane

dynamitem piękna, szaleństwa,
prawdy, wzniosłości, nienawiści
i wszystkich ludzkich uczuć. No,
ale nie każdy ma ten zapalnik,
o którym wspomniałem.

Wracam do „Androipachy”:
Ten dobry, kulturalny, staranny,
estetyczny spektakl jest właśnie

pozbawiony duszy, a

go jest skromność i

ność. Nie stara się
udawać w głupi i

sposób istnienia owej duszy —

zaslugą je-
jakby jaw-
Górkiewicz

napuszony

dalsze kroki rozwojowe: bardzo

interesujące programy koncer
tów publicznych, liczne wyjaz
dy zagraniczne, w tym długie
tournee po Włoszech, występy w

Austrii, Jugosławii, RFN, udział
w cyklu TV „Przeboje mi
strzów” (J. Cegiełły) — itp.

Miłośnicy muzyki — nie tylko
polskich, ale i zagranicznych ra
diofonii — znają krakowską Or
kiestrę i Chór Pn i TV z nie
zliczonej , ilości różnorodnych
nagrań: od muzyki rozrywko
wej — po dzieła monumentalnej
symfoniki. Zwłaszcza — twór
czości kompozytorów polskich:
Chopina, Moniuszki, -Szymanow
skiego, Karłowicza, Penderec
kiego, Lutosławskiego... Krako
wianie spotykają się z zespołem
radiowo-telewizyjnym w sali

Filharmonii na comiesięcznych,
z reguły atrakcyjnych koncer
tach. W tym roku jubileuszowe
go trzydziestolecia oklaski pu
bliczności dla zespołu będą na

pewno szczególnie żywe i serde
czne. JERZY PARZYNSKI

Pije Kuba do Jakuba...

Trudno znaleźć
prosty

sposób prKCMzialania
Pije się w Polsce dużo, bardzo dużo. Mocno to niepoko

jące zjawisko. Spożycie alkoholu w Krakowie jest tylko nie
znacznie niższe od średniej krajowej. W ub. roku statystycz
ny mieszkaniec Polski wypił ponad 8 1 czystego alkoholu.

Wydaliśmy na ten cel ok. 140 mld zł.
Nie chciałbym nikogo usprawiedliwiać czy lekceważyć

wspomnianego zjawiska. Jednak dlą rzetelności obrazu trze
ba podać, iż bynajmniej nie jesteśmy ną pierwszym miejscu;
w świeeie na tej niechlubnej liście. Zajmujemy 18 lokatę.
Więcej ód Polaków wypijają m. in. mieszkańcy USA, Kana
dy, Anglii, Francji, RFN, Danii, Węgier, Czechosłowacji czy

Jugosławii.

Natomiast rzeczywiście nie
pokoi struktura spożywa
nych trunków, faktycznie

odmienna niż w innych pań
stwach: pijemy za dużo alkoho
lu wysokoprocentowego, nato
miast znacznie mniej od innych
narodów wina i piwa.

GŁOS FACHOWCÓW

Z początkiem września tego
roku w Warszawie odbywał się

jak to robią inni. Dlatego jego
przedstawienie jest uczciwsze.

Gdybyż jeszcze tylko było lepiej
grane. W oglądanym przeze mnie

spektaklu tylko pani Dominika

Stecówna (Andromacha) i Jerzy
Bączck (Pyrrus) stawali na wy
sokości zadania. No tak, ale gra
aktorska nie jest dodatkiem —

czymś zewnętrznym — jak sce
nografia czy muzyka wyrasta
bezpośrednio z samego jądra spe
ktaklu. Żeby „Andromacha”
mogła być dobrze zagrana, do
brze powiedziana, żeby w na?

szych głowach — a nie tylko w

historii literatury francuskiej —

zaistniało stwierdzenie, że to

dzieło rewolucyjne, dzikie, na
miętne, oburzające (bo takim

było w swojej epoce) — na to

trzeba ją pokonać. Pokonać

czym? Bo ja wiem jak się to na
zywa? Namiętność, poczucie
słuszności, wola walki, niepo
kój, złość na świat, miłość do
ludzi? Coś w tym rodzaju, co

trzeba mieć w sobie i potem,
przy pomocy wiadomości, talen
tu, techniki i gustu zwyciężyć
tym czymś bezwład, obojętność,
nudę i jałowość ducha, która

inaczej zaleje scenę.

MACIEJ SZYBIST

Bagatela. Jean Racine „An
dromacha”. Tłumaczenie — Ka
zimierz Brończyk. Reżyser —

Mieczysław Górkiewicz. Sceno
grafia — Anna Sekuła. Akto
rzy — Dominika Stecówna, Je
rzy Rączek, Tadeusz Erich, Ma
ria Rabczyńska, Marek Chodo
rowski, Alina Dadun-Raczkow-

ska, Maria Górecka, Stanisław

Zachara.

muzyka

Podczas gdy marzniemy, w cieplejszych krajach słońca uży
wają nawet do smażenia parówek na campingu przy pomocy
specjalnego „rusztu słonecznego”... ..

spo-
nie-

sys-
1950

Międzynarodowy Kongres na te
mat Alkoholizmu i Uzależnień

"Lekoryych.. Na sali obrad zasiedli'

przedstawiciele najznakomit
szych w świeeie placówek nau
kowo-badawczych, zajmujących
się tą problematyką. Stwierdzo
no m. in., że notowany wzrost

spożycia alkoholu jest zjawis
kiem światowym. Im zamożniej
sze, im bardziej rozwinięte
łeczeństwo, tym więcej —

stety — pije.
Eskalację picia notuje się

tematycznie w świeeie od
r. W tym czasie wzrosło spoży
cie na głowę mieszkańca na

przykład w NRD 7-krotnie, w

Holandii — 4-krotnie, w RFN
blisko 4-krotnie, w Finlandii 2,5-
krotnie. Wynika z tego, że tempo
wzrostu konsumpcji w tych kra
jach przewyższa zatem podob
ne zjawisko w PRL, po wcale
— dodajmy — nie świadczy o

tym, że pijaństwo i -alkoholizm
nie są groźne i u nas.

W Niemczech zachodnich,
rzecz charakterystyczna, liczba
osób systematycznie i często pi-
jących wzrosła w ciągu ostat
nich10latz38do47proc,ca
łej ludności. Te liczby też same

mówią za- siebie.

TRUDNE DZIAŁANIE

Wybitny specjalista, dyrektor
Ośrodka Badań ndd Alkoholiz
mem, prof. psychiatrii, John A.

Ewing z USA, na pytanie czy
skuteczne są środki administra-

Cyjno-prawne w walce z pijań
stwem i alkoholizmem, odpo
wiedział, że „...jeśli władze chcą
interweniować i kontrolować

zachowania względem alkoholu,
winny to robić STOPNIOWO.

Drastyczne restrykcje nie przy
noszą pożądanego rezultatu. Tak

było w stanie Virginia, gdzie po
prohibicji zaczęto sprzedawać
wódkę tylko na kieliszki. Oka
zało się, że nie spowodowało to

zmniejszenia ogólnych rozmia
rów konsumpcji alkoholu.

Nie można oczekiwać, że cho
robę uda się zwalczyć za pomo
cą PRAWA. Problem w tym, że
alkoholik pije pod przymusem.

. Jeśli podniesiemy cenę, oznacza

to, że wyda on mniej pieniędzy

CAF — KEYSTONE

na pożywienie,, na swoją rodzi
nę. Nowe przepisy 'i ustawy nie

rożwiążą problemu. Nie ma obec- .

nie w świe.cie prostego i sku- .

tecznego sposobu przeciwdziała
nia”.

NA NASZYM PODWÓRKU
Z daijych. ?a 10 miesięcy tego

roku wyniką, że sprzedaż alko
holu w handlu i gastronomii
jest w regionie krakowskim’s krakowskim

mniejsza średnio o ok. 10 proc. .

niż przed rokiem. Podwyżka cen

alkoholu, widać z tego, jak na

razie zadziałała. Wódkę sprze-

daje się w 112- sklepach Krako
wa, co jest liczbą mniejszą, niż

dopuszcza
ca tę ilość
kańców.
obrotach
obecnie 16 proc., a w handlu 8

proc.
Na terenie Krakowa działa ok.

350 melin, choć milicja systema
tycznie likwiduje te nielegalne
placówki. Niestety, na miejsce
jednych powstają natychmiast
drugie.

Mamy w Polsce ustawę anty
alkoholową, ocenioną jako jed
ną z najlepszych w świeeie.
Idzie tylko o jej respektowanie,
o przestrzeganie jej wszystkich
przepisów.

to ustawa, określają-
w stosunku do miesz-

Udział alkoholu w

gastronomii wynosi
'

JAN FRENKEŁ

Górale z Bukowiny
spisu prze-
Rumunii w

tym żyje
którzy w

Jak wynika ze

prowadzonego w

1977 r., w kraju
4.756 obywateli,
rubryce, narodowość wpisali
— polska. Z liczby tej blisko
1700 mieszka w dwóch, poło
żonych w Karpatach na Bu
kowinie górskich gminach o

nazwach Cacika i Monastyra
Humorului. W pierwszej z

tych gmin, we wsi Nowy So-

łoniec, zaś w drugiej w Po
lana Micului i Piesza. Przy
szli tutaj po prostu za Chle
bem w 1792 r., zachęceni
obietnicami dobrych zarob
ków w miejscowej kopalni
soli. Czynna jest ona do dzi
siaj. Stąd pochodzi najpięk
niejsza, najczystsza w Ru
munii sól jadalna. W trzech l

miejscowych szkołach pro- i
gram obejmuje 'także i naukę
języka polskiego,
przekazała
szkołom 160 książek i albu
mów, wiele

nych, m. in. magnetofony z-

nagraniami naszych narodo
wych baśni ‘i poezji dla dzie
ci i. młodzieży.';

Polska
niedawno tym

pomocy szkol-



Str. 4 ECHO KRAKOWA Nr 288 (10260)

BONY BeK»O kupię. —

Oferty 72954 „Prasa” Kra
ków, Wiśina 2.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe. Tel. 607-77.

g-72193MIEJSKIE
BIURO
PROJEKTÓW

w KRAKOWIE, ul. MOGILSKA nr 17

zatrudni zaraz
k HISTORYKÓW SZTUKI

▲ ARCHITEKTÓW
▲ KONSTRUKTORÓW
▲ PROJEKTANTÓW instalacji sanitarnych
▲ PROJEKTANTÓW instalacji elektrycznej
▲ KALKULATORÓW branży budowlanej

i sanitarnej
▲ TECHNOLOGÓW ds. handlu i usług
k SPRAWDZAJĄCEGO kosztorysy budowlane

i koszty.
Warunki pracy i płacy do omówienia zgodnie z zasa
dami wynagradzania, obowiązującymi w państwowych
biurach projektów.
Zgłoszenia przyjmuje:

— Dział Służb Pracowniczych — KRAKÓW, ul.

MOGILSKA nr 17, pokój 207, telefon 190-33,
wewn. 135.

K-887Ó

KALKULATOR TI — 30
kupię. Oferty 72848 „Pra
sa” Kraków, Wiśina 2.

•••••••••••••••

KURSY
radiówó-tele wizyjne

I i II stopnia
stacjonarne i zaoczne

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,
telefon 639-41, 652-98, co
dziennie w godzinach 8—17

K-8690

•••••••••••a*®*
KURSY

ZAOCZNE
(nauka w niedziele)

KIEROWNIKÓW zakła
dów gastronomicznych

BUFETOWYCH

oraz KURS
MAGAZYNIERÓW

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38

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

POKOJ z oddzielnym wej
ściem, bez komfortu, do
wynajęcia. — Czynsz do
uzgodnienia. Oferty 72241
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

MISTRZEJOWICE! Ładną
garsonierę zamienię na

centrum Krakowa. Oferty
72695 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

SAMOTNY, bez nałogów
(praca — nauka), poszu
kuje pilnie pokoju. —

Oferty 72606 „Prasa” Kra
ków, Wiśina 2.

KUPIĘ garsonierę włas
nościową lub mały pokój
z kuchnią. — Oferty 72614
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO

w KRAKOWIE, al. PLANU 6-LETNIEGO nr 152

uprzejmie informują, że z dniem 2 grudnia br.

NASTĄPIŁA ZMIANA dotychczasowego NUMERU

CENTRALI TELEFONICZNEJ z 403-40

na 473-33
K-8796

KURSY

Praca Kupne

SAMOTNY, starszy, pra
cujący poszukuje niekrę-
pującego pokoju z uży
walnością łazienki — naj
chętniej w okolicy osie
dla XXX-lecia — względ
nie Nad Sudołem. Oferty
72619 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

POKÓJ, kuchnia, 34 m2,
łazienka, centrum — za
mienię na podobne bez
komfortu. — Oferty 72636
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

PRZYJMĘ panienkę na

mieszkanie. Snycerska 22.
g-72617

BO ubierania lalek za
trudnię rencistki. Danuta
Zaręba, Kraków, Radec
kiego 7/2, tel. 651-20.

g-7311S

DOCHODZĄCA do małe
go dziecka potrzebna. —

Tel. 753. U, po godż. 17 .

g-72847

KUPIĘ karoserię Zastavy
1100 f> po wypadku. Tel.
618-85, wewn. 124 .

g-72090

KUPIĘ fabrycznie nowe
go Fiata 12S p. — Oferty
72964 „Prasa" Kraków,
Wiśina 2.

munduś oficerski przed
wojenny, dokumenty, mi
litaria — do zbioru —

kupię. Oferty 7292« „Pra
sa” Kraków, wiśina 2.

ZDECYDOWANIE — ku
pię Fiata 126 p. — Tel
grzecznościowy 663-01 —

gódz. 17—26. g-72919

ZABOROZCA w dobrym
stanie kupię. Oferty 72963
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

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-8673

MIESZKANIE dwupoko-
jowe, komfortowe, śród
mieście, pierwsze piętro
— zamienię na większe.
Warunki korzystne. Tel.
287-43. 72639-g

UL. Westerplatte! Pokój,
kuchnia, łazienka, gaz —

ogrzewanie elektryczne —

zamienię na większe, mo
że być do remontu. Ofer
ty 72382 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

UWAGA! — ♦ — WYTNIJ! — > — ZACHOWAJ!

WOJEWÓDZKA USŁUGOWA

SPÓŁDZIELNIA PRACY „GROMADA”
ODDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH „LAUR”

uprzejmie zawiadamia, że z dniem 18 grudnia Zakład

Usług Pogrzebowych nr 1 — z placu Szczepańskiego 2,
ZOSTAŁ PRZENIESIONY do lokalu

przy ul. Boh. Stalingradu 15
czynny w godzinach: 8—18.

Jednocześnie dla wygody Klientów został otwarty
nowy Zakład Usług Pogrzebowych nr 5 — przy ul.

CZARNOWIEJSKIEJ 38 — czynny w godzinach: 8—16
w soboty: 8—16. K-8883

WYNAJMĘ — mieszkanie
studentowi. Pilotów 49.

g-72642
MIESZKANIE M-5, 68 ml,
IV p., os. XXX-lecia —

zamienię na M-3 i M-2
w śródmieściu Krakowa
lub okolicy. Oferty 72436
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

141 OCHOTNICZY HUFIEC PRACY FSZMP

im. JANKA KRASICKIEGO — pracujący na rzecz

ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA

PRZEMYSŁOWEGO „BUDOSTAL”

I ogłasza dodatkowy nabór do hufca
i Jeśli więc nie posiadasz konkretnego zawodu, chcesz

| pracę połączyć z nauką, mieć dom i przyjaciół -

MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO 141 OHP

w NOWEJ HUCIE.
i WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST:

♦ ukończone 18 lat, a nie przekroczony 22

rok życia
♦ dobry stan zdrowia

♦ wykształcenie podstawowe, nie wyższe niż 8

klas, bądź niepełne podstawowe.
| HUFIEC GWARANTUJE:

k dla junaków nie posiadających ukończonej
szkoły podstawowej naukę w Podstawowym
Studium Zawodowym

▲ dla junaków z ukończoną szkołą podstawową
kontynuowanie nauki w Zasadniczej Szkole

Budowlanej, Technikum Budowlanym i szko
leniu kursowym, z możliwością zdobycia za
wodu w następujących specjalnościach: mu
rarz, cieśla, zbrojarz-betoniarz, ślusarz, ope
rator sprzętu, spawacz, malarz, kierowca,
monter instalacji w. c.

k zaliczenie służby wojskowej, z przeniesieniem
do rezerwy po odbyciu szkolenia w oddziałach

samoobrony
k bezpłatne zakwaterowanie (pokoje 2- i 4-oso-

bowe i całodzienne wyżywienie przy odpłat
ności junaka w 50 proc, stawki dziennej

A dobre zarobki — zgodne z układem zbioro
wym pracy w budownictwie (średnio 3.400 zł
miesięcznie)

k atrakcyjne spędzanie czasu wolnego po pracy
(na terenie hufca znajdują się świetlice, sek
cje zainteresowań oraz junacy korzystają z

obiektów Zakładowego Domu Kultury, Bu-
M dowlanego Klubu Sportowego „Wanda”).
| PRZYJEŻDŻAJĄC DO NAS NALEŻY ZABRAĆ:

k dowód osobisty
▲ świadectwo szkolne
k ostatni dokument wojskowy
k rzeczy osobistego użytku.
CZEKAMY NA TWÓJ PRZYJAZD.

Dojazd z Dworca Głównego PKP i PKS w Krakowie
H tramwajem nr 25 — z Dworca Wschodniego do Bień-
|| czyc.
|' KOMENDA 141 OHP FSZMP

im. JANKA KRASICKIEGO
w NOWEJ HUCIE, os. ZŁOTA JESIEŃ 15

Sprzedaż

MŁODY, kulturalny, po
szukuje pokoju. — Oferty
72650 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

SPRZEDAM pilnie Re
nault 10. Zgłoszenia: No
wa Huta, os. Złotego Wie
ku 55/13. g-72921

KOŻUCH męski radziec
ki nr 48, jasńy, radio —

„Ryga” — sprzedam. Ul.
Litewska 26/02. g-73112

AKORDEONY „Horch” i
„Soió” — sprzedam. Ui .

Aitanowa 18/98, ■w godz.
18—20. "g-72998

FUTRO — karakuły —

czarne, nowe, duży roz
miar — sprzedam. Tel.
latt-02, godz. 16—20.

g-72993

PUDELKI — szczenięta —

sprzedam. Wieliczka —

Konopnickiej o, tei. 645.
g-73124

FORTEPIAN „Petrof” —

stan bardzo dobry, sprze
dam. Kraków, tei. 274-72.

£-73123

KOŻUSZEK włoski i ma
szynę walizkową do szy
cia sprzeciam. Tei. 228-07.

£-73128

FUTRO karakułowe czar
ne na osobę średniego
wzrostu — sprzedam. —

Tei. 817-91, oa godz. 18.
£-72794

AKORDEONY — Hohner
czuerocnorowy 120, włoski
biały 120 — sprzedam. —

Kraków - Prokocim, Lilii

Wenedy 1/30. g-72791

FOTELE nowe rozkłada
ne, suknię ślubną zagra
niczną — sprzedam. Fi
lipa 23/3, po południu.

g-72793

PROSTOWNIK tyrystoro
wy 0-250 A wieloczynno
ściowy — sprzedam. —

Nowa Huta, Na Skarpie
49/7. g-72903

PRACTICĘ L-2 — sprze
dam. — Tel. 268-70, po
godz. 17. g-72830

MOSKWICZ , 412, sprze
dam. Kraków, ul. Chod
kiewicza 8/4. £-72828

SPRZEDAM: powiększal
nik ,,Krokus 3” z wyposa
żeniem, magnetofon 531S
(gwarancja) z kolumnami,
magnetofon „Tonette” —

(tanio). Kraków, Spół
dzielców 4, m. 62. g-72970

Lokale

2 POKOJE z kuchnią —

komfortowe, 70 m2 — w

centrum, i garsonierę w

Nowej Hucie —• zamienię
na 3—4 duże pokoje. Tel.
632-12 — lub oferty 72979
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

MIESZKANIE własnościo
we w Krakowie — kupię.
Oferty 72784 „Prasa” Kra
ków, Wiśina 2.

MYŚLENICE! M-4 kom
fortowe (gaz, telefon) —-

kwaterunkowe — zamie
nię na superkomfortowe
M-4 lub M-3 w Krakowie.

Oferty 72413 „Prasa” Kra
ków, Wiśina 2.

KATOWICE! M-3 kom
fortowe, śródmieście —

spółdzielcze — zamienię
na podobne lub większe
w Krakowie. -- Oferty
82384 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

POSZUKUJĘ lokalu, pow.
70—100 m2, na zakład rze
mieślniczy — w dzielni
cy Krowodrza. — Oferty
72434 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

M-4 superkomfortowe —

kwaterunkowe, parter, os.

XXX-lecia — zamienię na

równorzędne wyżej — na

Krowodrzy. Oferty 72647
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na2A„.

;—-- -- 'rr——
WYI^AJ
cudzoziemcom — super
komfortowe mieszkanie
dwupokojowe na półtora
roku. Oferty 72381 „Pra
sa” Kraków, Wiśina 2.

PIELĘGNIARKA poszu
kuje garsoniery lub sa
modzielnego pokoju, naj
chętniej Nowa Huta. —

Oferty 72439 „Prasa” Kra
ków, Wiśina 2.

i DNIA 18 XII br., na te
renie Nowej Huty, zaginął
pies — kundel brązowy,

I o długiej sierści. Wąbi się
„Kajtek”. Wiadomość o

odnalezieniu za nagrodą:
os. Centrum B bl. 11/76.

g-72972

NAGRODA! 14 XII, wie
czorem, w tramwaju linii
3 na trasie Póczta Głów
na — Prokocim, zgubiono
portfel z pamiątkowym
złotym łańcuszkiem. Zgło
szenia: tel. 105-05.

g-73002

Różne

v *—tHHHi
Mę — najchętniej

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie, z dzieckiem, poszu
kuje mieszkania. Oferty
72448 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2. ,

‘v U?
POSZUKUJĘ garsoniery
lub M-2 . Czynsz płatny z

góry za rok. Oferty 72852
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

ZAOPIEKUJĘ się tros
kliwie starszą osobą w

zamian za mieszkanie. —

Tel. 178-44. g-72645

CZĘSTOCHOWA! 3 po
koje, 58 mi, superkom-
fortowe, telefon — za
mienię na podobne lub
dwupokojowe w Krako
wie. Oferty 72389 „Pra
sa” Kraków, Wiśina 2.

PRACUJĄCA poszukuje
pokoju z osobnym wej
ściem. Oferty 72662 „Pra
sa” Kraków, Wiśina 2.

CZTEROPOKO JOWE — W
Bieńczycach — obok ko
ścioła — zamienię na

Kraków, — Oferty 72664
„Prasa” — Kraków, Wiśl-
na 2.

OS, Podwawelskie! Su-
perkonifortową — ładną
garsonierę — zamienię na

większe superkomforto
we. Oferty 72855 „Prasa”
Kraków, Wiśina 2.

PRACUJĄCA poszukuje
samodzielnego pokoju od
stycznia, przy kultural
nej rodzinie, w okolicy
ul. Rydla. Widoku, Azo
rów, Krowodrzy. Oferty
72651 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

Zguby

WYSOKA nagroda — zą
wskazanie miejsca posto
ju jasnego Fiata 125 p, K J
3592. Telefon 274-05.

g-72916

i PRZYSTĄPIĘ do spółki
ze współpracą i gotówką
w rzemieślniczym zakła
dzie. Oferty 72345 „Pra
sa” Kraków, Wiśina 2.

FLIZO W ANIE, układanie
terakoty oraz inne prace
murarskie — z materia
łu własnego i powierzo
nego wykonuje usługowy
zakład remontowo-budo
wlany, Jan Major, Kra
ków, Brogi 40/103. Zlece
nia w godz. wieczornych.

g-72366

ŚWIADKOWIE wypadku
zderzenia się dźwigu sa
mochodowego — marki
KRĄŻ z taKSÓwką marki
Fiat 125 p, w dniu 27 wrze
śnia 1978 r., o godz. 17 .50,
na . skrzyżowaniu ul? Die-
. tli ,j.. Bijii Sta^jfigradu —

proszeni są o zgłoszenie
się w Sekcji Wypadkowej
MPK .przy ul. Wawrzyń
ca 15. g-72880

ZAKŁAD rzemieślniczy —

wykonuje rzemyki ze

skóry własnej i powie
rzonej oraz różne elemen
ty toczone z drewna. —

Oczekuje zamówień. Ofer
ty 72565 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

LEKARZA na harcerskie-
narciarskie zimowisko —-

pod Turbaczem za-pra- j
szamy w terminie 22 I —

4 II 1979 r. Tel. 748-72.
g-7257|

ŚWIADKÓW potrącenia
nietrzeźwego przechodnia
w dniu 5 IV 1978 r., oko
ło godz. 21 .30, w pobliżu
przejścią dla pieszych po

przeciwnej stronie os.

Strusia (vis a vis Polmo-

zbytu), a szczególnie le
karza, który zatrzymał się
Fiatem 125 p, bardzo pro
szę o skontaktowanie. —

Tel. 830-46. g-72960

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

g-72721

POSZUKUJĘ garażu na

dłuższy okres — w dziel
nicy Krowodrza. Oferty
72593 „Prasa” Kraków,
Wiśina 2.

USZCZELNIĆ okna — te
lefonuj: 600-70, Małota.

g-72668

ZAMONTOWAĆ karnisz
— telefonuj: 600-70, Ma
łota. g-72667

STRYCH z możliwością
adaptacji na mieszkanie
— kupię. — Oferty 72666
„Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

PRZEPRASZAM serdecz
nie Ob. Ryszarda Ciesz
kowskiego, zam. w Kra
kowie, ul. Idzikowskiego
12/1, za moje niewłaściwe
zachowanie się i słowną
obrazę w dniu 26 listopa
da 1978 r., w miejscu pu
blicznym w Krakowie na

terenie ogródków dział
kowych przy ul. Rako
wickiej. Tadeusz wójcik,
Kraków, ul. Rakowicka
97/1. g-72674

uiiiiiiiiiiiiiimiiimimimiiiiimniimnmmmmiimiiiiiimiiiiiiHiimiimiiiimHłiiwłiiiHii *
*

WSS ODDZIAŁ GASTRONOMII w Krakowie,
ul. Dietla 64, telefon 130-41, — PRZYJMUJE

JESZCZE ZAMÓWIENIA
• •

osób prywatnych

i pracowników zakładów

V/

w

oraz POSIŁKI REGENERACYJNE dla załóg przedsiębiorstw

restauracjach
Krakowie:

O „KLUBOWA” — ul. Topolową 52
<> „MAZOWIECKA” - ul. Wrocławska 28
<> „SŁONECZNA” — al. Pokoju 20

29 Listopada 57
Zwierzyniecka 34

O „WIŚNIOWA” — al.
<> „LAJKONIK” — ul.

w Nowej Hucie:
<> „SWOJSKA” — os. Zielone bl. 6
ó „TEATRALNA” — os. Krakowiaków 2

O „Jubilatka” — os Teatralne u

0 „ARKADIA” os. Centrum B
o -----

❖OO
o

w barach:
„MARTEN” — 0$. Kolorowe 3

0 „ORION” — os. Kazimierzowskie
o ------

Oo
o

„OAZA” — ós. Wysokie
„PRZYSMAK” — os. Młodości 8
„MAGNOLIA” -- os. Niepodległości
„PIASTOWSKA” - os. Tysiąclecia
„NOWOCZESNA” - os. Na Stoku

„ZGODA” — os. Zgody 4

„ZACHĘTA” — os. Stalpwe
„HUTNIK” — os. Centrum A
„NA SKARPIE’ — os. Na Skarpie

O „EISENBERGA” — ul. Eisenberga 2
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Zmienia się krajobraz
Śródmieścia i Podgórza
Komisja, oceniając wykonanie

zadań zgłoszonych do konkursu
„Wiosna 78”, dokonała objazdu
dzielnic Śródmieście i Podgórze.
Zadania konkursowe polegały
na wyburzeniu starych szpecą
cych otoczenie budynków, Odno
wienie zniszczonych elewacji,
budowy parkingów, dróg doja
zdowych, wywozu gruzów, za
kładaniu nowych zieleńców, ale
jek spacerowych i parków re
kreacyjnych.

Wymieńmy tylko ważniejsze
z oddanych w Śródmieściu tere-

. nów: bulwary Wisły wokół sto
pnia wodnego w Dąbiu — gdzie
zresztą zima przeszkodziła w

umocowaniu ławek i wykoń
czeniu boisk, nowe zieleńce
przy al. Pokoju, przy ul. Młyń
skiej i koło Harcówki przy ul.
Krynicznej.

Cieszą nowe trawniki, ale tym

przy-
ziele-

WKMK0W3Ł

Przed 80 laty
22 XII 1898 r.

• Z prawdziwą troską
spoglądam w przyszłość i o-

bawiam się, że odkąd rozpo
częły się te damskie eman
cypacje — nic dobrego nas

nie czeka. Rozumiem wdo
wy, panny-sieroty bez posa
gu i inne nieszczęsne, ale pę
du do pracy u pań najlepszej
reputacji — nie pojmuję. A
tu jedną dama odkrywa ja
kieś polony, druga na gwałt
ehee truć ludzkość mikstura
mi, trzecia znowu zabiera się
za leczenie... Dobrze, że jest
ich trzy, cztery, pięć, ale jak
ich będzie więcej, eo wte
dy?! Strach
wtedy stanie
ińowym!...

większą wagę powinno się
kładać do porządkowania
ni już istniejącej. Często nie
wielkie skrawki trawy przy o-

grodzeniach są latanii pozosta
wiane własnemu losowi. Należy
dbać o zespoły reprezentacyjne,
jak np. Planty — gdzie odno
wiono 200 000 m kw. zieleni, ale
konieczne jest również zwraca
nie uwagi na wykonawców in
westycji, którzy często pozosta
wiają place budowy nie upo
rządkowane.

Także parkingi i zatoki posto
jowe — choć przybyło ich kilka
naście — będą coraz bardziej
potrzebne w Śródmieściu. Loka
lizacja niektórych jak np. bu
dowanego przy ul. Ogrodowej
pomoże w rozładowaniu kłopo
tów komunikacyjnych w cen
trum.

Zmienia się również oblicze
Podgórza. Z braku miejsca mo
żemy tu tylko odnotować naj
ważniejsze ze zrealizowanych
zadań konkursowych. I tak od
nowiono elewacje kilkudziesię
ciu budynków, wyburzono też

sporo innych, szpecących oto
czenie. Przybyło w Podgórzu 30
parkingów, np. przy ul. Wodnej,
Wielickiej, Kamińskiego, Mal-
borskiej i na os. Kozłówek i 23
tys. m kw. chodników.

Władze dzielnicy dokładają
starań aby wygląd nowych o-

siedli stale się poprawiał. Wy
mienimy tu nowatorski pomysł
zakładania pergoli — zasłania
jących śmietniki osiedlowe —

na os. Górników oraz oddanie
amfiteatru, boisk, lodowiska i
zieleńców na Kozłówce. Również
w czynie społecznym wykonano

boiska przy Szkol* nr 124 w Bie
żanowie. Z innych inicjatyw
podgórskich na uwagę zasługu
ją: strzelnica w Pychowicach,
droga Pod Lipkami w Sidzinie,
zagospodarowanie ciągu Kape-
lanka — Skolickiego, boisko przy
ujściu Wilgi.

Ażeby uzmysłowić skalę prac
— wykonanych głównie w czy
nie społecznym — dodajmy, że
zasadzono w Podgórzu 58 tys
krzewów i ponad 120 tys. drzew.
Otwarto park Solvay o po
wierzchni 40 tys. m kw. (ag)

Ten ośnieżony las to centrum Krakowa — park Krakowski.
Fot. JADWIGA RUBIŚ

■W

pomyśleć, co się
z ogniskiem do-

Koresp.
Aleksandry Dlanowskiej

Rkps.

• Spracowanam już okru
tnie, a tak jeszcze daleko do
końca! Od rana do nocy bez-
ustanniem zajęta. Służbę
mam wprawdzie dobrą i od
powiednio wyuczoną, aleć
wszystkiego dojrzyj, przypil
nuj, popróbuj sama. Uff!
Cóż to za męka! Wszystko w

imię świąt. Trochę za dużo
już tego... Umęczona we

dnie, w nocy spać nie mogę.
Męczy mnie swoisty smród,
mieszanina woni amoniaku,
terpentyny, wosku etc... Na
brałam pewności — to jakiś
okrutny cynik wziął odwet
za przedświąteczny galima
tias i wymyślił banalne —

WESOŁYCH Świąt!...
Koresp.

Antoniny Domańskiej
Rkp«.

Jak widzą wojsko?
Wczoraj w salach kina Związ

kowiec otwarto wystawę rysun
kową dzieci z krakowskich szkół

podstawowych pt. ,.Tradycje Woj
ska Polskiego”. Na konkurs nade
słano 364 prace z czego 120 za
kwalifikowano na wystawę. Jury
nagrodziło 7 prac, I nagrodę u-

zyskała B. Pławecka ze SP nr 9,
trzy II nagrody zdobyły J. Wój
cik —- SP20,J.Znamiec—SP8
i M. Kotłowska
III nagrody przyznano
wińskiej, M. Duch, M.
skiemu — wszyscy ze SP

SP 38. Trzy
J. Tra-

Bugaj-
nr 20.

* Teatr Im. J. Słowackiego za
wiadamia, że przedstawienie „Dam
i huzarów” A. Fredry — w dniu
22 bm. na dużej scenie zostaje od
wołane z powodu choroby
Pieniądze za zakupione
zwraca kasa Teatru.

■ę Teatr Regionalny, ul.
— zaprasza na „Szopkę krakow
ską”26bm.ogodz.16118,aw
dniu 27 bm. o godz. 18.

aktora.

bilety

Filipa 6

Nowe trasy autobusów MPK

Od dzisiejszego
popołudnia

tramwajem do Bieżanowa

choinka
w pierwszym rodzinnym domu dziecka
Dzisiaj w przeddzień świąt,

między Krakowską Spółdzielnią
Mieszkaniową, Inspektoratem O-
światy i Wychowania UD Pod
górze, a p. mgr Janiną Woch

podpisana została umowa o prze
jęciu przez nią pierwszego ro
dzinnego domu dziecka w Kra
kowie, na osiedlu Bieżanów. O
wstępnym porozumieniu pisaliś
my w sierpniu br. kiedy sprawa
była w zalążku,, cieszy nas więc
bardzo, że dzieci święta spędzą
już w rodzinnym gronie. Wpra
wdzie pełna przeprowadzka na
stąpi za kilka dni, jednakże w

mieszkaniu, w Bieżanowie, stoi
już choinka, którą — podobnie
jak samo mieszkanie —■gromad
ka pani Woch oglądnie wraz z

rodzicami właśnie w święta.
Życząc rodzinie p. Węchów

szczęśliwych dni w nowym do
mu, informujemy przy okazji
naszych Czytelników, iż drugi

rodzinny dom dziecka, także u-

sytuowany w Bieżanowie, jest
już na ukończeniu. Przedstawi
ciel KSM — inż. Marczyński zo
bowiązał się do szybkiego wy
kończenia mieszkania. Czekamy
na wiadomości o oddaniu siero
tom drugiego domu! (mar)

W związku z oddaniem do

eksploatacji dzisiaj w godzinach
popołudniowych linii tramwajo
wej do Nowego Bieżanowa, z

dniem 23 XXI br. (sobota) MPK

wprowadza następujące zmiany
w komunikacji tramwajowej i

autobusowej.
Obsługa komunikacją tramwa

jową osiedli Prokocim Nowy i
Nowy Bieżanów, do czasu odda
nia eksploatacji nowej pod
stacji .trakcyjnej, odbywać . się
będzie wyłącznie taborem tram
wajowym starego typu, w

związku z czym wydłużone zo-

stają tylko trasy linii nr 6 i 24.
Linia 6 — trasa: Nowy Bieża
nów — Salwator. Linia 24 —

trasa: Nowy Bieżanów — Borek
Fałęcki.

Linie autobusowe: 103
(częściowa zmiana trasy) — In-

stytut Pediatrii — Wielicka —

Kamieńskiego — Aleje — Czar
nowiejska — Inwalidów —-

Wrocławska — Stąchiewicza —

Makowskiego — Krowoderskich
Zuchów — os. XXX-lecia; ♦
Linia 173 '(zmiana trasy) — Pro
kocim Nowy — Bieżanów — Ka
mieńskiego — Mateczny — Aleje
— Czarnowiejska — Koniewa —

Korownikowa — Azory.
Równocześnie przywrócona zo

staje linia „C”, przy czym jej
bieg zostaje’ wjSdlużony- dfl Pro
kocimia Nowego. Trasa: 'proko
cim Nowy — Teligi — Wielicka
— Lwowska — Limanowskiego
— Cekiery — Krakowska —

Stradom — Straszewskiego —

1 Maja — Inwalidów —

wieża — Azory,
Ponadto uruchomiona

nowa linia autobusowa
Trasa: Piaski Wielkie — Nowo
sądecka — Łużycka — Gwardii

Ludowej — Mateczny — Aleje
— Nowy Kleparz — Prądnicka
— Zawadzkiego — os. XXX-le-
cia.

Likwiduje się linie autobusowe
nr 163 i 303.

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie na str. 6)

rób dzieci oraz lekarzy kardiolo
gów (16—23.30), lei.. 299-78, 22o-66,
Ośrodek Inf. dla Inwalidów, ul.
1 Maja 5, tel. 228-11 (pon. śr. i

piąt. 16—18), Krak. Tow. Świado
mego Macierzyństwa, Młodz Po
radnia Lekarska, ul Bob. Stalin
gradu 13. tel 278-08 (9—18), Porad
nia Przedmałżeńska t Rodzinna,
pl. Wiosny Ludów 6 (śr. i piąt.
16—19), Inf o poradnictwie praw-
no-spol., wych. -zaw. i in., 254-74,
231-64, Telefon Zaufania 371-37 (16—
22), Milicyjny leleton zauunia
216-41 (całą dobę), luf. kolejowa
zagr. 241 -82, 222-48. kraj. 223-33,
Inf. Turyst. ..Wawel-Tourist”, ul.
Pawia 8. tel. 260-91 (8—18) śnl. KuH.,
KDK, pok. 144. fil p., tel. 244-62

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

(8—18), Pomoc Progowa PZM, ul.

Kawiory
(7—22).

3, tel. 755-75 j 7<8-92

Apteki
Gł. 42 (tlen). Długa. 88,

Pstrowskiego
Huta, Centrum A,

I

Stachie-

zostaje
nr 164.

Zapraszamy na szopkę
Tradycyjnym zwyczajem w

sobotę spod Barbakanu wyruszy
barwny korowód kolędników,
herodów z kozę, turoniem i ka
pelami by o godzinie 1S pod po
mnikiem Mickiewicza na Rynku
Głównym przedstawić swoje lu-

Odradzamy jazdę
do Wieliczki

7. Krakowa do Wieliczki jest
kilometrów. Biorąc pod uwa-

średriią szybkość pociągu —

km na godzinę — jazda win-
wynosić około kwadransa.

14

60
na

„Winna”, gdyż jest to obliczenie
czysto teoretyczne. W praktyce
pociągi do 'Wieliczki lub odwro
tnie do Krakowa kursują na

swej czternastokilometrowej
trasie godzinę, dwie lub nawet

trzy Dlaczego? Sami chcielibyś-
my to wiedzieć nie mówiąc już
o nieszczęśnikach dojeżdżających
codziennie do pracy, do domu!

Południową DOKP prosimy o

wyjaśnienie tej sytuacji (przy
czym nie o mróz i śnieg tu cho
dzi, bo opóźnienia trwają cały
rok) a także — co ma zamiar u-

czynić, aby koszmar dojazdów
przestał wreszcie nękać setki lu
dzi? (mar)

dowe obrzędy, znane już miesz
kańcom naszego miasta pod naz
wą „Szopka krakowska”.

Ra scenie szopki wykonanej
przez Stanisława Paczyńskiego z

Krakowa pojawią się kukiełki
autorstwa rzeźbiarza ludowego
z Rybnej Jana Malika. Po hej
nale z wieży mariackiej aktorzy
scen krakowskich wystąpią w

szopkowym widowisku. Będzie
też Lajkonik, kataryniarz grają
cy na pile i pompce od roweru,
imitator głosów ptaków i zwie
rząt, przebierańcy z woj. nowo
sądeckiego, kieleckiego, tarnow
skiego, bielsko-bialskiego i wiele
wiele innych atrakcji. „Szopkę
krakowską” przygotowali wspól
nie: Teatr Regionalny TKT i E-
strada Krakowska. (es)

Wrośnięci w pejzaż

Kolorowy świat ozdób

Chcesz wiedzieć—
zadzwoń!

Wydział Komunikacji Urzędu
Miasta Krakowa uprzejmie za
wiadamia, że w sobotę, 23 bm. w

godzinach od 8 do 10 będzie u-

dzielał telefonicznej informacji
na temat ograniczenia ruchu k -

lowego w obrębie Rynku Głów
nego pod następującymi nume
rami telefonów: 262-06, 259-64,
292-84.

Tu powraca świat dziecięcych,
kolorowych marzeń — niepow
tarzalny, o jedynym w swoim
rodzaju uroku. Całe masy anio
łów w powiewnych bibułkowych
sukniach, papierowe łańcuchy,
cukierki w jaskrawym staniolu,
szpice do choinek i inne ozdoby
nadające choinkom ich baśnio
wy charakter.

WALERIA GARNCARZ od
1943 roku przed Świętami Boże
go Narodzenia i przed Wielka
nocą otwiera swą przedświąte
czną budkę na Rynku Klepar-
skim.

— Cały rok robimy te świeci
dełka. Może w innych budkach
jest więcej choinkowych zaba
wek nowoczesnych, ale ja lubię
moje i wydaje mi. się, że dzieci
także wolą te papierowe zwy
czajne, takie same jakie były w

tyle lat i
samo,. .

sprzedają
na wiosnę
kurczęta i

co roku od

ozdoby na

.wielkanocne

pisanki. La-

odpusty, i tak

domach ich rodziców, od tych
nowoczesnych — jednakich.

To może śmieszne, ale ta ro
bota i prowadzenie kramu wcią
gnęły mnie tak bardzo, że nie

wyobrażam sobie bez nich życia.
No cóż,
noioa, to

Zimą
choinkę:
baranki,
tern jeżdżę ńa

mija mi życie.
Garncarzową znają tu ną ryn

ku wszyscy, ma swoich stałych
klientów, którzy kupują tylko u

niej. Wielokrotnie otrzymywała
od władz miasta nagrody za e-

stetyczny wygląd kramu, który
pozwala dorosłym powracać w

krainę dziecięcych wspomnień.
(bo?)

Zdj. J. Rnbiś

Rynek
Rynek Podgórski 9,
94 (tlen), N.
bl. 3 (tlen).

Rożne
ZOO - (Lasek, Wolski-)-- od
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18.53
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Radio
PROGRAM 1

Wiadomości: 15, 19, 20, 21,
0.01,1,2,3,4,5.

16.CO . Tu Jedynka. 17 .00
kurier. 18.00 Tu Jedynka.
Nie tylko dla kierowców.
Konc. życzeń. 19.15 Warsz.
PR i TV. 19.40 Comba jazz.
Sol. i zesp. w rep. popularnym.
20.30 Melodie do których chętnie
wracamy. 21.05 Kron. sport. 21 .15
Kom. Totalizatora Sport. 21.13
Konc. z nagr. Ork. Pols. Radia i
TV w Krakowie. 22.20 Tu Radio
Kierowców. 22.23 Wrocław na

muz. antenie. 23.00 Wita Was Pol
ska.

UWAGA! Użytkownicy
centralnego ogrzewania!

Miejskie Przeds.^biórstwo Ener
getyki Cieplnej w Krakowie —

przypomina wszystkim użytkow
nikom korzystającym z instala
cji centralnego ogrzewania o obo
wiązku przestrzegania następują
cych zasad:

< zamykania drzwi klatek scho
dowych, okien, okienek stry
chowych itp.

< niewyłączania grzejników c.o .,

gdyż prowadzi to do ich
rozmrożenia i awarii

e sprawowania dozoru w obiek
tach użyteczności publicznej,
nie użytkowanych w okresie

świąt, zapewniającego zgło
szenie ewentualnej awarii In
stalacji centralnego ogrzewa
nia do Pogotowia Awaryjne
go.

NUMERY TELEFONICZNE Pogo
towia Awaryjnego MPEC: 418-72
i 438-46. K-8935

Na świąteczny stół
Sześć krakowskich barów mle

cznych rozpoczęło dzisiaj sprze
daż wigilijnych potraw. A więc:
zupa grzybowa z łazankami i
barszcz czysty z uszkami, gołąb
ki z grzybami, krokiety z kapu
stą, pierogi z kapustą i grzyba
mi, łazanki z kapustą. Można je
będzie jeszcze kupić także w

dniu jutrzejszym.
A na kiermaszach przedświą

tecznych możemy kupić 18 ton
słodkich ciast i 6 ton wyrobów
garmażeryjnych, oraz śledzie na

różny sposób przyrządzone i in
ne ryby, drób, rolady i pasztety
mięsne, dziczyznę, a do tego do
datki' przyprawowe i warżywn-e.'
Smacznego! (Z)

M PROGRAM 11

Wiadomości: 21.30, 23.30.
17.00 Co się Wam w lej aud.

najbardziej podoba. 17 .20 Trudno
zmienić skórę — fragm. książki A.
K. Wróblewskiego. 17.40 O życiu
niezbyt godziwym — rep. lit. 18.CJ
C. Debussy Nokturny na orkiestrę.
18.25 Plebiscyt Studia Gama. 18.30
Echa dnia. 18.40 Klub Entuzja
stów Nowoczesności. 19.05 Poezja
i muz. — Wiersze C. Sandburga.
19.30 Konc. wiecz. 20.20 Najcie
kawsze moim zdaniem. 20.40 A.
Harasiewicz gra Mazurki Chopi
na. 21 .40 P. Hindemith — Sonata
na klarnet i fortepian. 22.00 Na
szyjnik królowej — słuch, wg L.

Feuchtwangera.' 23.00 Granice

jazzu. 23.35 Co słychać w świście.
23.40 Muzyka.

PROGRAM III

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muz. poczta UKF. 17.(8

Studio nagrań. 18.10 Polit dla

wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19
Tak było — w świecie film, ga
gów. 19 35 Opera tyg. 19.50 Opęta
ni — ode. pow. W. Gombrowicza.
20 Intęrradio. 20.45 Krak, festi
wal jazzowy — gra Extra Bali. 21
Thesaurus muz. pols. - Organy
w Leżajsku. 21 .40 Duety gitaro
we. 22.08 Gwiazda siedmiu wiecz.
22.15 Trzy kwadranse jąz?u. 23

Zgrzebna kąntyczka — wiersze L.
M. Staffa. 23.05 Między dniem. a

snem — Nieznana opera Schu
berta — Fierrabras, cz. II.

PROGRAM IV

Wiadomości: 16.40, 22 55.
16.50 Wydarzenia, opinie, reflek

sje (Kr). 17.20 Po jednej pios.
(Kr). 17 .35 Jęz. współcz. lit. (Kr).
17.50, Muz. rozr. (Kr). 18.00 W ryt
mie sport. (Kr). 13.15 Muz. rozr.

(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Czy
taniec to tylko rozrywka. 19.00
Drożdże w cieścje. 19.15 Lekc.

jęz. ang. 19.30 Transm. konc. z

sali Filh. Nar. 20-40 Erotyk —

fragm. pow. L. Gómolickiego.
21.00 D.c . transmisji. 21.40 Pod ba
tutą H. von Karajana. 22 .15 Kra
je i wydarzenia. 22.35 R-TV S.zkór

-14 'Sredńia dla 'Pracującycłt —

Historia.



wiazdy”
„CAŁY role był bardzo udany, jeden z najlepszych w his

torii wisłockiego futbolu: mistrzostwo Polski, udane wystę
py u) Pucharze Klubowych Mistrzów Europy, dobra gra za
wodników Wisły podczas mistrzostw świata w Argentynie,
dobre rezultaty w nowej edycji Pucharu Polski, to są rzeczy
które muszą cieszyć" — powiedział podczas ostatniej kon
ferencji prasowej poświęconej podsumowaniu roku piłkarzy
Wisły, prezes klubu, płk Zbigniew JABŁOŃSKI.

Wysoką ocenę działalności na
szej najlepszej drużyny
piłkarskiej z pewnością przy
ćmiła nieco ostatnia spra
wa Andrzeja Iwana (piszemy
o tym oddzielnie w „tematach
dnia”), a także nieudane wystę
py wiślaków w rozgrywkach li
gowych jesiennej rundy. Kie
rownictwo klubu i sekcji zdaje
sobie sprawę, że obronienie

mistrzowskiego tytułu będzie
rzeczą ogromnie trudną, patrząc
na sprawę realnie

osiągalną, chcą jednak
uplasować się
akordzie Sezonu

trójce, n także
Polski. Zaszli już w tych roz
grywkach wysoko, są w półfinale

raczej nie-

wiślacy
w końcowym

w pierwszej
zdobyć Puchar

W siatkarskich

ekstraklasach
W KOLEJNYCH spotkaniach

I ligi siatkarzy sosnowiecki Pło
mień pokonał mielecką Stal 3:1
(1.5:13, 10:15, 15:5, 15:8),. . nato
miast wrocławska Gwardia nie
dała żadnych szans nieźle spi
sującej się ostatnio Resoaói, wy
grywając po 45-minutowym po
jedynku 3:0 (15:11, 15:3, 15:5).
Do zakończenia I rundy pozo
stały już tylko dzisiejsze mecze

Stoczniowiec — Legia i A.ZS

Olsztyn — Lechia.

W zaległym meczu o mistrzo
stwo .ekstraklasy pań zespół
Czarnych Słupsk zwyciężył Ge
riatrię Gdańsk 3:0 (15:11, 15:6,
15:10). .

i od końcowego sukcesu dzielą
ich tylko dwa zwycięstwa. Cel'
więc bliski, ale niełatwy do

osiągnięcia, rywale przecież tak
że marzą o zdobyciu tego tro
feum. Czekają także piłkarzy
„Białej gwiazdy” dalsze mecze w

PKME. Tu już awansowali do
ćwierćfinałów, 18 stycznia po
znają kolejnego rywala, z któ
rym stoczą boje o awans do

następnej tury gier, do pierw
szej czwórki drużyn europej
skich. Wielkie zadanie przed
drużyną, słowem ogromnie cięż
kie pierwsze półrocze, zważyw
szy, iż gracze drużyny krakow
skiej będą także występowali w

reprezentacjach Polski, które

mają w planach liczne mecze.

By się odpowiednio przygoto
wać do sezonu, rozpoczynają
krakowianie treningi już 27

grudnia. Pierwszy etap to ćwi
czenia w Krakowie. Będą one

trwały do połowy stycznia i ich

końcowym akordem będzie tra
dycyjny mecz wyzwolenia o

„Herbową tarczę Krakowa” (u-
fundowaną przez redakcję „Tem
pa”) między Wisłą i Cracovią.

Następnego dnia rozpoczną wiś-

lacy zgrupowanie w Limanowej
i tam przebywać będą do 26
stycznia. Powrót do Krakowa,
przepakowanie walizek i wyjazd
do Warszawy, skąd polecą na

dwudziestodniowe tournee po
Australii. W trakcie pobytu na

piątym kontynencie rozegrać
mają wiślacy 7 spotkań, m. in.
w Sydney, Brisbane, Adelajdzie,
Melbourne i Perth. Dlaczego aż
do Australii? Wojaż jest bowiem
znacznie tańszy (pobyt wiślaków

finansują Australijczycy) niż

tradycyjne wyjazdy krakowian
do Jugosławii, a ponadto pogo
da winna być jeszcze lepsza niż
to miało miejsce w ostatnich la
tach nad Adriatykiem.

Po powrocie zza Oceanu wiśla
cy będą ćwiczyć w Krakowie i

rozegrają kilka sparringowych
spotkań. 4 marca pierwszy mecz

ligowy — z Ruchem, a potem
już co trzy dni dalsze zawody.
W samym tylko marcu czeka
wiślaków 7 pojedynków.

Na koniec kadra klubu: Go
net, Karwecki, Motyka, Płaszew-
ski, Jałocha, Budka, Maculewicz,
Nawałka, Lipka, Kapka, Szyma
nowski, Targosz, Gazda, Kmie
cik, Wróbel, Krupiński, Skro-
bowski, Świątek, Dzięgiel, Suder
i Gruca, W zależności od tego
jakie decyzje zapadną w spra
wie Iwana, będzie on, włączony
do kadry klubowej, bądź też po
zostanie poza nią. (jl).

MOSKWA. Podczas turnieju
hokejowego o puchar redakcji
„Izwiest-ii” Kanadyjczycy
konali Szwedów 5:2 (1:1,
1:0).

KATOWICE. W finałach

pojedynczych tenisowego
nieju o Grand Prix Polski M.
Dobrowolski (Zagłębie Włb.)
pokonał W. Wojciechowskiego
(Nadwiślan) 6:1, 6:3, a M. Rey-
dych (Zagłębie Włb.) zwycię
żyła D. Szwaj-Wifeczorek
(Piast) 7:5, 6:0. W deblu W.

Wojciechowski i Z. Czapracki
wygrali z R. Rodem i J. Czo-

bą 6:2, 6:2.
KRANJSKA GÓRA. Zalicza

ny do klasyfikacji narciarskie
go PS slalom specjalny wygrał
Szwed i. Stenmark przed P.

Frommeltem (Liechtenstein) i
L. Davidem (Włochy).
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Notatnik sportowca
CZWARTY turniej zapaśniczej

ligi okręgowej juniorów wygrał
zespół Krakusa — 198 pkt, przed
Frądniczanką — 156 pkt. i Suchą
Beskidzką — 45 pkt. W łącznej
punktacji wszystkich turniejów
zwyciężyli zapaśnicy Krakusa —

64?,5 pkt. przed Prądniczanką —

623 pkt. i Suchą Beskidzką —

100 pkt. Treningi w zwycięskim
zespole Krakusa prowadzi Jan

Mękal, szkółką zapaśniczą kieru
je Andrzej Jakubczyk, a z ra
mienia opiekującego się klubem
Technikum Melioracji Wodnych
ż dużą pomocą

'

przychodzą
Marcin Kiełhik oraz jego
stępca Marian Jaroszyński.*

OSTATNIO podsumowana
stała roczna działalność Szkolne
go Klubu Sportowego „Orkan”

.działającego przy V LO, Wrę-
c?6ne także

najlepszym drużynom uczestni
czącym w

igrzyskach szkolnych. Wybrany
również został nowy zarząd SKS
„Orkan”, na którego czele stanął
Stefan Szostak,

dyr.
za-

zo-

zostały puchary

letnich i zimowych

RZYM. W towarzyskim me
czu piłkarskimi
Włoch pokonała
(1:0).

SZCZECIN. B.

rzy Stali Mielec
kaniec objął treningi szczeciń
skiej Pogoni.

TORONTO. Hokejowa re
prezentacja Polski zwyciężyła
zespół juniorów z Thunder

Bay 7:2,
NOWY JORK. W miejsco

wości Telemark rozpoczęły się
zawody o PŚ w narciarstwie

biegowym — na 5 km wygra
ła Amerykanka A. Owen-

Spencer, a sztafetę 3X10 km

mężczyzn zespól wioski.
SCHWERIN. Podczas mię

dzynarodowego turnieju pił
karzy ręcznych Polacy zremi
sowali z Rumunami 17:17

(9:10).
MOSKWA. W tradycyjnym

plebiscycie agencji TASS na

najlepszego sportowca 1978 r.

zwyciężył Kenijczyk H. Rono.

reprezentacja
Hiszpanię 1:0

trener piłka-
dr K. Pawli-

Na tematy dnia

prawą, która w poważnym
stopniu zbulwersowała os
tatnio opinię sportową jest

chuligański wybryk znanego pił
karza Wisły — Andrzeja Iwana,
który w jednej z nowohuckich
kawiarń po wypiciu alkoholu

uderzył kelnerkę, a potem do
prowadzony na komisariat
'awanturował się i tam. Można by
całą rzecz skwitować podaniem
oficjalnego stanowiska kierow-
nictiua klubu, które zawiesiło
piłkarza w prawach zawodni
czych, wystąpiło do PZPN o wy
rzucenie ffd z kadry narodoioej,
sprawę dalszych losów sporto
wych oddało w ręce klubowego
Sądu Koleżeńskiego a kwestię
cywilnej odpowiedzialności po
zostawiło odpowiednim organom
sprawiedliwości. W końcu gdyby
podobnie zachował się młody
człowiek nie będatcy sportowcem
o zajściu być może dowiedzie
libyśmy się z rubryki sądowej,
nie stałby się taki toypadek
głośną sprawą, bo przecież —

niestety — chuligańskie wybry
ki nie są w naszym kraju, rze
czą niecodzienną.

W chwili jednak, kiedy nie
godnego czynu dopuszcza się
sportowiec i tó wybitny, sprawą
staje się głośna, emocje ludzi
większe niż w innych o takiej
samej skali winy przypadkach.
'A Andrzej Iwan jest sportow-

cem sławnym, mimo młodego
wieku zapisał się już na trwałe
w historii polskiego futbolu,
występował wielokrotnie w re
prezentacji Polski juniorów, w

pierwszej drużynie narodowej
nawet na mistrzostwach świata
w Argentynie, jest zawodnikiem
zespołu szczycącego się tytułem
mistrza Polski. A więc piłkarz,
który winien być szczególnie
ostrożny w swoich- reakcjach,
musi sobie bowiem zdawać spra
wę, iż społeczeństwo, dzięki któ
rego pomocy doszedł do swojej
pozycji, dzięki któremu ma ży
cie usłane różami, że to społe
czeństwo ma prawo żądać od nie
go właściwej postawy.

1 tymczasem Iwan okazał się
niegodnym tych zaszczytów, któ
rych dostąpił, bardzo brzydko
odwdz'ęczył się swym opieku
nom, ludziom którzy mu zawie
rzyli, pomagali, stwarzali możli
wie najlepsze warunki do życia
i uprawiania sportu. Przekreślił
wszystko jednym głupim, szcze
niackim wybrykiem. Nie mam

pretensji o to, że w okresie

przerwy w treningach poszedł do
kawiarni, że napił się wódki
koniaku, ale mam pretensje,
jak wszyscy interesujący
sportem, o braku umiaru w

ciu, o chamskie uderzenie kobie
ty.

Działacze Wisły są ogromnie

czy
tak
się
pi-

zmartwieni postępkiem swego
zawodnika. Iwan jest i był tzw.
. . trudnym chłopcem", wyszedł ze

środowiska nie najspokojniej
szego i, jak stwierdził prezes Z.
Jabłoński, zarząd sekcji poświę
cał wychowywaniu tego właśnie

piłkarza znacznie więcej czasu,

aniżeli innym graczom. Tym
smutniej teraz ludziom kierują
cym wiślacką piłką, iż ich sta
rania nie przyniosły efektu, że
Iwan zlekceważył ich wysiłki,
sponiewierał wyznawane i

wszczepiane sportowcom klubu

zasady i ideały.
„Jemu loszystko przychodziło

zbyt łatwo — stwierdził płk
Jabłoński — jest bowiem wielkim

talentem futbolowym. Osiągał
więc szczeble sportowego mis
trzostwa bez wysiłku i bez wy
siłku przychodziły związane z

tym osiągnięcia natury material
nej i moralnej. Nie umiał tego
docenić, zdać sobie sprawy ze

swojej pozycji i roli. Musi teraz

za to odcierpieć”.

Zal mi Andrzeja Iwana, bo

jednym głupim postępkiem
wyrządził sobie i klubowi tyle
zła. Uważam, że winien ponieść
surową karę, ale uważam, też że
winien mieć szanse rehabilitacji,
odzyskania społecznego uznania

szacunku. Wiem, że będzie to

trudny i długotrwały proces, ale
Iwan to przecież 'młody czło
wiek. Chciałbym wreszcie by
casus Iwana był przestrogą dla

innych , zawodników, którzy są
dzą, że wszystko im ujdzie na

sucho, że wolno im wszystko, bo
są sportowcami. ■ (lang).

Teatry
Słowackiego 19.15 Damy i huza-

ry. Groteska 17 Maciupek z krai
ny Muminków. Jama Michalika
22.15, Kabaret — Diabli nadali...

Kina
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
Koziorożec-1 (USA 1. 15), 18 Hallo
Szpicbródka (poi. 1. 1 .5). Wolność

16, 18, 20 Abba (szw. b .o.) . Sztuka

16, 19 Kobieta pod presją *

1. 15). Wanda 15.45, 18, 20.15

seph Andrews (ang. 1. 15).
Gwardia 14.45, 19.15 Ofiara

miętności (hiszp. 1 . 18), 17
złudzeń (wł. 1. 15). Wrzos (Zamoj
skiego 50) 15.45, 18, 20.15 Szał (ang.
1. 18). Świt (os. Teatralne 10) 15.45,
18, 20.15 Rocky (USA 1. 15). Mała
sala 15, 17.15, 19.30 Port lotniczy-77
(USA 1. 15). Światowid (os. Na

Skarpie 7) — nieczynne. Mała sala

15, 17.15, 19.30 Trzęsienie ziemi

(USA 1. 15). Kultura (Rynek Gł.

27) 15.30 Amarcord (wł. 1. 15), 17.45
Polowanie na muchy (poi. 1. 18),
20 Rzym (wł. 1 . 18). Mikro (Dzier
żyńskiego 5) 16, 18, 20 Barroco

(fr. 1. 18). Dom Żołnierza (ul. Lu
bicz 48) 15.45 Rzeczpospolita bab
ska (poi. b.o.). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 15.45, 18, 20.15
Rollercoaster (USA 1. 15). Wisła

(Gazowa 21) 16, 18 Ostatni film o

Legii Cudzoziemskiej (USA 1. 15),
20 Porwapie (wł. 1. 15). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30 Trzecia

część nocy (poi. 1. 18), 17.30, 19.30
Nieme kino (USA 1. 15). Pasaż

(Pasaż Bielaka) 15, -16, 17 Przygo
dy Bolka' i Lolka, 18, 20 Szczęśli
wego Nowego Roku (fr. 1 . 18).
Ugorek (os. Ugorek) 15 Zuzanna i

zaczarowany pierścień (NRD b.o .),
17 Diabli mnie biorą (fr. 1 .

19 Mecanica National (meks.
18). Sfinks (Majakowskiego 2)
18, 20 Skrzydełko czy nóżka

b.o.) .

dzieci Rodzina Leśniewskiej
16 Dziennik, 16.10 Dzień dobry, tu

Telewizja, Z Archiwum Ty cod

choinką. 16.30 Mag. motoryzacyj
ny, 16.55 Robinson Cruzoe — film
przyg. prod. USA,. 18.40 Hej koltji
da, kolęda — wid. muz., 19 Wie
czorynka, 19.30 Wieczór z dzienni
kiem, 20.30 Paweł i Gaweł —

kom. film. prod. pols., 22 Kolę
dy, 22.15 Spotkanie z zesp. 2+1
— progr. rozr., 22.45 Kino nocne

— Jeźdźcy — film fab. USA.

UWAGA!

Za '

.zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia i telewizji _

re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

(USA
Jo-
Mł.
na-

Gra

15),
1.

16,
(fr.

Telewizja
PIĄTEK I: 15.25 Progr. dnia,

15.30 NURT — Pedagogika,. 16

Dziennik, 16.10 Obiektyw, progr.
woj.: m. krak., krośn., nowosą-
dec., przemys., rzesz., tarn., 16.30
Dzień dobry, tu Telewizja,

’ 16.50
Dla dzieci: Piątek z Pankracym,
17.15 Klinika zdrowego człowieka
— O pomocy w nagłych wypad
kach, 17.45 „Społem”, 17.55 Zawo
dowcy — kom. film. TP, 18.35
Stawka — teleturniej, 19 Dobra
noc, 19.10 Siódemka, 19.30 Wieczór
z dziennikiem, 20.30 Fortepian w

powietrzu — kom. film. prod.
węg., 22.05 Świat, ludzie, idee —

progr. publ., 22.35 Dziennik, 22.50
Planeta Ziemia -- Rodzina Słońca.

PIĄTEK II: 16.G5 Progr. dnia,
16.10 Dom i my, 16.25 Jęz. franc. -

kurs podst., 16.55 Proces optimum
— Na ogromnym smoku jeździł
będziesz — rep., 17.20 Poradnia

Zaufanie, 17.50 Klub Jazzowy
Studia Gama — Międzynar. Kon
kurs Pianistów Jazzowych — Ka
lisz 78, 18.30 Turystyka i wypo
czynek, 19.10 Kronika (Kr.), 19.30
Wieczór z

Studio Sport — Wokół stadionów,
21 Mag. morski, 21.30 24 godziny,
21.40 Puste krzesło — film dok.
TP, 22 Zbieg z Dartmoor — film
fab. prod. , ang., 23.25 Serenady
wieczorne (Kr.).

SOBOTA I: 6 TTR, RTSŚ —

Matematyka, 6.30 TTR, RTSŚ —

Wskaz. metod. 9 Dwanaście mie
sięcy — cz. 2 filmu fab. ZSRR,
15.25 Progr. dnia. 15.30 Progr. dla

dziennikiem, 20.30

na odlot załoga trzymała się razem?

kwadrans nie wiedzieliśmy co się
odlatujemy ze spóźnieniem. Potem

oficjalnie zawiadomieni i Mikę po-

Ale może Dixie Duckham nie miewał takich reakcji?
Burden sformułował następne pytanie:

— Czy czekając
— Przez dobry

dzieje i dlaczego
zostaliśmy o tym
szedł dc swojego biura.

— A reszta załogi pozostała w poczekalni?
— Tak. George od razu zaczął opowiadać swoje ka

wały.
— George?
— George Raven. Nasz mechanik pokładowy.
— Czy pani go dobrze znała?
— Chyba nikt go dobrze nie zna. Nie był z nikim

z nas ściśle zaprzyjaźniony. W każdym razie nic o tym
nie wiedziałam.

Burden poszukał odpowiedniej notatki.
— Raven mieszkał w Brighton, prawda?

■— Nie wiem.
Stella wiedziała, że tak jest. Nie zamierzała o tym

mówić Burdeńówi.

Ten człowiek miał dziwne zamiłowania.
— Nic o tym nie wiem.

. Burden odczytał z notatek:
— Podwodne polowania, skoki ze spadochronem,

szybowanie na lotni.
— I jeszcze jazda na motocyklu — dodała Stella.

Pamiętała, jak George przychodził czasami na lotnisko
w specjalnym nieprzemakalnym kombinezonie.

Teczka personalna George’a Ravena, którą Mac prze
kazał Burdenowi, zawierała uwagę wypisaną na mar
ginesie: „Osobnik zrównoważony. Niepewność reakcji
przy silnym stresie”. Rąvan był jedynym 'członkiem

JohnHoWiett
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załogi, którego Burden nie mógł sobie dokładnie wy
obrazić. Zwrócił się znowu do Stelli:

— Czy pani określiłaby go jako człowieka niepopu
larnego?

— Nie wiem. On sam uważał się na pewno za bar
dzo łubianego. Zresztą, byli ludzie, którzy go lubili,
ale w niedużych dawkach.

— Nie wie pani, co sądził o nim Duckham?
Julia zauważyła, że Stella się uśmiecha.

■— Powiedział mi kiedyś, że jego obecność w kokpi-
cie i słuchanie jego wiecznych anegdotek to chińska
tortura.

Burden przyjrzał się wyjętej z teczki fotografii Ra-
vena. Czerstwa twarz o gładkiej cerze i rzednącymi
włosami. Zwykła angielska twarz, jakie widuje się
w gazecie. Wizerunek człowieka, który otrzymał krzyż
za ratowanie ginących, albo zamordował małe dziecko.,

Burden wydobył swoje zestawienie wydarzeń i czyn
ności w samolocie.

— Czy może mi pani powiedzieć, kiedy po raz pier
wszy spotkała pani pasażerów?

— Posłano mnie do hali odjazdowej po półtorej
godzinie. Trzeba było trochę ich uspokoić.

— Byli tacy, którzy sprawiali kłopoty?
— Niespecjalnie. Byli po prostu zmęczeni oczeki

waniem, a niektórzy wypili za dużo.
— Nie widziała pani więc innych członków załogi,

zanim nie znaleźliście się w samolocie?
— Nie.
— A w samolocie,. kiedy się pani z nimi zobaczyła?
Kapitan Duckham wkrótce po starcie wszedł do kabi

ny pasażerskiej, żeby porozmawiać z jednym z pasa
żerów.

— Czy była tam jakaś awantura?
— O nie! Po prostu jakaś ważna osobistość w pod

róży poślubnej. Tacy się zawsze znajdują na lotach

czarterowych i dają innym do zrozumienia, że nie są
zwyczajnymi pasażerami.

— Rozumiem, że istniał podział kabiny samolotu

pod względem obsługi?
— Tak. Ja miałam pod swoją opieką przedni bufet.

Obsługiwałam przeważnie Amerykanów znajdujących
się w tej części kabiny. — Wszyscy byli naprawdę
bardzo zmęczeni. — Stella namyślała się przez chwilę.
— Pamiętam chłopca z gitarą. Leciał z Nowego Jorku.

Poprosiłam go. aby nam coś zaśpiewał i trochę
selił towarzystwo.

— Tino G. —powiedział Burden.
— Kto?
— Tak się nazywa. Przeżył katastrofę.

Julia znowu zobaczyła przelotny uśmiech na

Stelli.
— Siedział na samym przodzie.
Burden skinął głową.
— Tak. Miał dużo szczęścia.
— Czy będzie żył?
— Lekarze twierdzą, że tak.

rozwe-

ustach

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty (piątek 12—18,

sob. 10—15), Skarbiec i Zbrojow
nia (piąt. sob. 10—15.30), Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale (piąt.
sob. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce, Inter
nacjonalizm — Rewolucja — Nie
podległość (piąt. 9—18, sob. 10—17
— wst. wol.), w Poroninie:. Lenin
na Podhalu (piąt. sob. 8—16 —

wst. wol.), w Białym Dunajcu
(piąt. sob. 9—16 — wst. wol.), Mu
zeum

taria,
9—14),
krak.

Krzysztofory, Rynek Gł. 35: Ma-
lar. P. Konczałowskiego (piąt.
10—17), Franciszkańska 41: Szopki
krak. (piąt. 10—18, sob. 10—16),
Muzeum Narodowe, Sukiennice:
Galeria polskiego malar. i rzeźby
1764—1900 (piąt. sob. 10—16), Dom

Matejki, Floriańska 41: 100-Iecie
namalowania „Bitwy pod Grun
waldem”, Szkice kompozycyjne
do obrazów hist. J. Matejki (piąt.
12—18, sob. 10—16), Dworek J. Ma
tejki w Krzesławicach, ul. Krucz
kowskiego 15 (piąt. sob. 9—14.30),
Szołay.skich, pl. Szczepański 9:
Polskie malar. i rzeźba do 1764 r.

(piąt. sob. 10—16), Czartoryskich,
Pijarska 8: Arcydzieła ze zbiorów

Czartoryskich (pisjt. sob. 10—16),
Nowy Gmach, al. 3 Maja lj Pol
skie malar. i rzeźba -od końca
XIX w. do czasów współczesnych,
Ubiory w Polsce — J. Matejki
(piąt. sob. 10—16), Archeologiczne,
Poselska 3: Mumie egipskie w

świetle promieni ,,X”, Starożytn.
i średn. Małop., Muzeum Archeo
logiczne w 60-leciu niepodległo
ści, Ikona w cerkwi (piąt. 10—14,
sob. 14—18), Etnograficzne,
Wolnica 1: Polska kultura

Zegary lud. (piąt. sob.

Przyrodnicze, Sławkowska
Fauna Polski, Fauna epoki
dowcowej (piąt.
wol.), Pawilon

Szczepański
(piąt. 13—20,
Arkady, pl.
larstwo K.

13—20, sob.
ul. Szczepańska 2: XV Wyst. Gru
py Krakowskiej (piąt. sob. 11 —18).
Pryzmat, Łobzowska 3: Tkaniny
U. Kołaczkowskiej (piąt. sob. 10—

18), ul. Anny 3: Zdjęcia M. Dori-
kensa (Belgia)
Pałac Sztuki,
Pokonkursowa

gobelinów dla x

łudn. (piąt. 13—20, sob. 11 —18), al.
Róż 3: Obrazy I. Salisteanu —

Rumunia (piąt. sob. 11 —18), Mały
Rynek 4: Galeria: Malar. P.
Kmiecia (piąt. sob. 14—20, Czytel
nia: St. i J. Steligowie (Zakopa
ne) (piąt. sob. 10—21), Floriańska
34: Grafika i malarstwo C. Tor-
randella (Hiszpania, piąt. 10-r-18,
sob. 10—17), Rydlówka, Tetmajera
28 (piąt. sob. 11 —14), KTF, ul.
Boh. Stalingradu 13: Gdy rodziła

się wolna Polska w 1918 r. (9—21).
Kopalnia Soli, Wieliczka oraz

Muzeum Żup Krak. (8—16), Krif-

my Dominikańskie, Stolarska 8 10:

Plakaty amerykańskich artystów
(piąt. sob. 11 —19), Biblioteka Pu
bliczna, ul. Franciszkańska ' 1:

Wyst. książek (piąt. 14—19, sob.

10—15), Jama Michalika, ul. Flo
riańska 45: Wyst; K. Masłowskie
go (10—22), ZNP, ul. Szewska 20:
Malar. I. Miziowej (17—20).

Dyżury
Fogot. MO, tel. 97, Straż Poi-

98. Pogot. Ratunk,
wypadki
przewozy
log. w

(20—7),
listyczne
Podgórski
ta 422-22,
Dyżury szpitali: Chir. Prądnicką
30, Chir. dziec. Prokocim, Urolog.
Grzegórzecka 13, Laryng.
nika 23a, Okulist.

(Neurologia oraz

działy szpitali wg
Dyżurne poradnie:
na, pediatryczna,
biegowy (18—21),
zyt domowych
zyty domowe (8—13), dla
mieścia: al. Pokoju 4,
181-80 . 183-96, dla N. Huty, os. Ja
giellońskie bl. 1, tel 856-26, dla

Krowodrzy, ul. Galla 24, tel. 721-35,
dla Podgórza, ul. Krasickiego Bo
czna 3. teł. 616-53, 650-99, Inf.

Służby Zdrowia: tel. 205-11 (caię
dobę), Punkt luf. Aptecznej
107-65 (8—15), Inf. Toksyk., Koper
nika 28, tel. 199-99, int. akcji „W”,
tel. eoe-30 (8—17). Lek. Spóldz. Pra
cyWizyty domowe lekarzy eiio-

(Dokończenie na str. S)

Historyczne,. Jana 12: Mili-

Zegary. (piat. 9—17, sob.

Szpitalna 21: Dzieje teatru

(piąt. 9—15, sob. 9—14),

pl.
lud.,

10-15),
17:
10-

10—13 — WSt.

Wystawowy, pl.
3a: Plakaty — KAW
sob. 11 —15), Galeria:

Szczepański 3a: Ma-

Mikulskiego (piąt.
11—18), Krzysżtofory,

(piat. sob. 10—18),
pl. Szczepański . 4:

wyst. proj. malar.
zamków Polski po

Łazarza .14:
tel. 99, zachorowania i

238-33, porady stomato-

przypadkach.
ambulatorium

(całą dobę),
2: 625-30 . 657-57, N. Hu-
Lotńisko Balice 190-29,

nagłych
oku-

Rynek

Koper-
Kopernika 33
■ inne od-

re.ionizacji),
łn-iernistycz-

gabinet za-

zgloszenia .

(18—20), wi-
Sród-

tel.

(Ciąg dalszy nastąpi) (98) Sumer indeksu: 35008


